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قض ّية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

من سنوات ُين ّبه السلطات إلى أخطاره
األمن العام يعتمد املعايير الدول ّية ملكافحة الفساد

تعد جرائم الفساد ،االرهاب ،والجرائم السيربانية من ابرز التحديات التي تواجه العامل .هذه الجرائم الخبيثة ،يعد الفساد اخطرها
ألن رضره ال يدمر فقط مكانا محددا ضمن الدولة كالعمل االرهايب ،وال يخرب معلومات كاالجرام السيرباين ،بل النه يتسبب يف انهيار
كل قدرات ومقومات اي مؤسسة او دولة يتفىش فيها

املديرية العامة لالمن العام اسوة باشخاص
الضابطة العدلية كافة ،تبلغ القضاء املختص
فورا عن كل الجرائم التي تعلم بها ،ومن
ضمنها جرائم الفساد .يعود اىل القضاء
حرصا حق اتخاذ القرار مبالحقة تلك الجرائم
او عدمه ،وليس اليها .كام انها ترفع اىل
الحكومة دوريا دراسات ومعلومات مفصلة
عن كل االوضاع العامة يف البالد ،السيام تلك
املتصلة بالوضع االقتصادي وجرائم الفساد
وسواها .يعود اىل الحكومة حرصا حق اتخاذ
القرارات املناسبة يف كل تلك الشؤون ،وليس
اليها .بالتايل ،من الناحية القانونية ان القضاء
والحكومة التي تخضع اىل سلطتهام كل
ادارات الدولة واجهزة الرقابة فيها ،يعدان
مثابة العمود الفقري العمالين  -التنفيذي يف
عملية مكافحة جرائم الفساد.
ما تعريف الفساد؟ ما واقعه العاملي وضمن
اي خانة يصنف لبنان؟ ما اشكاله ومخاطره
وطرق الحد منه؟ ما واقع القوانني الدولية
واملحلية ذات الصلة به؟ واي معايري دولية
تعتمد املديرية العامة لالمن العام يف
مكافحته؟

الواقع العاملي

تبني االحصاءات الدولية ان تكلفة الفساد
تقدر عامليا مبا يقارب  2.6تريليون دوالر يف
السنة ،اي ما يعادل  %5من الناتج العاملي،
وبأن الرشكات واالفراد يدفعون اكرث من
تريليون دوالر من الرشاوى كل عام .تؤكد
منظمة االمم املتحدة ان الفساد يشكل احد
ابرز اسباب تقويض سيادة القانون يف مختلف
الدول ،ويعد مثابة العمود الفقري لتمدد
نشاطات شبكات االجرام املنظمة العابرة

للحدود الوطنية يف العامل ،التي ترتكب اخطر
الجرائم ضد االنسان كاالتجار بالبرش ،تبييض
االموال ،تجارة املخدرات ،تجارة االسلحة،
وسواها .بالتايل ،الفساد خطر اقتصادي -
امني  -اجتامعي عاملي يستدعي دق ناقوس
الخطر.

تصنيف لبنان

عىل الصعيد الدويل ،هناك مؤسسات عدة
تهتم بقياس مؤرشات ظاهرة الفساد يف معظم
دول العامل باالستناد اىل مجموعة معايري عامة،
كدراسات تجريها معاهد متخصصة ،قياس
مؤرش املساءلة العامة ،اراء خرباء اقتصاديني،
قياس مدى املشاركة السياسية للمعارضة
ضمن الدولة ،درجة احرتام الحريات املدنية
وحرية الصحافة ،وغريها من املؤرشات العامة،
ال التدقيقية بكل اعامل مؤسسات الدولة مثال.
من تلك املؤسسات نذكر عىل سبيل املثال،
منظمة الشفافية الدولية التي هي منظمة
غري حكومية تأسست عام  1993وتقوم كل
سنة باصدار مؤرش مدركات الفساد .بحسب
مؤرش مدركات الفساد لعام  ،2019احتل
لبنان املرتبة  149عامليا من اصل  180دولة
شملها املؤرش .املعلوم ان الرقم  1يشري اىل
افضل دولة يف مكافحة الفساد ،والرقم 180
اىل اسوأ دولة يف هذا املجال.

التعريف

رغم واقع وجود الفساد منذ القدم بنسب

تعريف عاملي رسمي وموحد له حتى اليوم،
رغم ان معظم تعاريفه متشابهة .يف هذا
السياق ،نجد ان منظمة الشفافیة الدولیة
عرفته بانه "استغالل السلطة من اجل املنفعة
الخاصة" .كام ان البنك والصندوق الدوليني
عرفاه بانه "استغالل منصب عام بغرض
تحقیق مكاسب شخصیة" .عىل الصعيد
اللبناين ،نجد ان قانون حامية كاشفي الفساد
الصادر تحت الرقم  83يف تاريخ  10ترشين
االول  ،2018ع ّرف يف مادته االوىل الفساد
بانه "استغالل املوظف للسلطة او الوظيفة او
العمل بهدف تحقيق مكاسب او منافع غري
متوجبة قانونا".

اشكاله الجرمية

مام ال شك فيه ان جميع افعال الفساد من
دون استثناء تؤلف يف ذاتها ،بحسب قانون
العقوبات اللبناين الصادر باملرسوم االشرتاعي
رقم  340تاريخ  1اذار  1943وغريه من
القوانني ذات الصلة ،جرائم يعاقب عليها
القانون .من ابرز تلك االفعال نذكر عىل
سبيل املثال جرائم الرشوة ،االختالس ،استثامر
الوظيفة ،اساءة استعامل السلطة ،االخالل
بالواجبات الوظيفية ،رصف النفوذ ،الرسقة،
التزوير ،تبييض االموال ،الخ .استطرادا ،نوضح
ان القانون اللبناين يعاقب عىل افعال الفساد
يف مختلف وجوهها ،سواء حصلت يف القطاع
العام او يف القطاع الخاص.

متفاوتة يف املجتمعات كافة عموما ،اال ان القطاع العام

مفهوم مكافحة الفساد حديث العهد نسبيا،
اذ بدأ التداول به عامليا يف منتصف تسعينات
القرن املايض .تلك الحداثة تربر عدم وجود

نذكر عىل سبيل املثال ،ان املادة  351من
قانون العقوبات نصت عىل التايل" :كل
موظف وكل شخص ندب اىل خدمة عامة

سواء باالنتخاب او بالتعيني ،وكل امرىء كلف
مهمة رسمية كالحكم والخبري والسنديك
التمس او َق ِبل لنفسه او لغريه هدية او وعدا
او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل رشعي من
اعامل وظيفته عوقب بالحبس من ثالثة اشهر
اىل ثالث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما
اخذ او قبل به".

القطاع الخاص

يف هذا السياق ،نجد مثال ان املادة  354من
قانون العقوبات تنص عىل ان "كل عامل يف
القطاع الخاص ،مستخدما كان ام خبريا ام
مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل
بعقد استخدام لقاء اجر ،التمس او َق ِبل
لنفسه او لغريه ،هدية او وعدا او اي منفعة
اخرى ،لكشف ارسار او معلومات تيسء اىل
العمل او للقيام بعمل او االمتناع عنه بقصد
الحاق الرضر املادي او املعنوي بصاحب او
بصالح العمل ،يعاقب بالحبس من شهرين اىل
سنتني وبالغرامة من مئة الف اىل مائتي الف
لرية .وتنزل العقوبة نفسها بالرايش".

اللواء ابراهيم:
نحاسب املخالفني من
دون التشهير باحد الننا
نحترم كرامات الناس
اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد اهم
التشريعات الدولية
اثاره السلبية

تكاد ال تحىص وتعد االثار السلبية لجرائم
الفساد عىل الدولة بكل قطاعاتها .من ابرزها
نذكر االيت:
 يؤدي اىل اضعاف النمو االقتصادي للبالد. يخفض مستوى االستثامرات من جراءضعف ثقة املستثمر االجنبي وحتى
املستثمر الوطني يف النظام االقتصادي ككل،

ولعدم ثقته بحامية حقوقه عرب القضاء.
• انخفاض موارد الدولة من جراء التهرب
الرضيبي ،التهرب الجمريك وسواهام .وزيادة
النفقات الحكومية والتكاليف االدارية من
جراء صفقات غري رضورية ،اسعار مضخمة
وخيالية ،نوعية بضائع واعامل رديئة ،الخ.
• التوزيع غري العادل للرثوة بني ابناء البالد
مام يساهم يف ازدياد حاالت الفقر والبطالة
وارتفاع نسب الجرائم وزعزعة االستقرار
االجتامعي ،السيايس ،واالمني.
• ترهل وضعف كفاية معظم ادارات الدولة
من جراء تويل املناصب االساسية فيها
من اشخاص غري كفيني بفعل املحسوبية،
الواسطة ،القرابة ،او الطائفية عىل حساب
كفاية الطاقات النخبوية يف الوطن ،التي
تهاجر بنسب كبرية.
• ضعف مستوى االنفاق العام عىل املشاريع
التطويرية النوعية ،واالكتفاء مبشاريع سيئة
يتم تكرارها كل فرتة بهدف دميومة رسقة
املال العام.
• جذب شبكات االجرام املنظم لتنفيذ
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مشاريعها االجرامية ضمن الدولة التي
يسودها الفساد ،كون املساءلة فيها تكون
شبه معدومة بالنسبة اىل النافذين واتباعهم.

اسبابه

تبني االحصاءات ان هناك العديد من االسباب
التي تساهم ،منفردة او مجتمعة ،يف تعميم
وتكريس ثقافة الفساد من جهة اوىل ،ويف
حامية الفاسدين من جهة ثانية ،ضمن
مجتمع معني .من ابرزها عىل سبيل املثال:
 -1عدم تطبيق القانون فعال ،سواء عىل صعيد
املحاسبة االدارية التأديبية او عىل صعيد
املالحقة القضائية ،بالنسبة اىل املوظفني
واملسؤولني الرسميني الذين يخالفون القوانني
او يرتكبون جرائم ،وذلك من جراء حاميات
سياسية او حزبية او طائفية للكثري منهم.
 -2ضعف السلطة القضائية ،بخاصة يف ظل
وجود قوانني تجعل رؤساء السلطات القضائية
كافة يع ّينون مبوجب مراسيم تتخذ يف مجلس
الوزراء ،الذي هو سلطة سياسية .كذلك هي
حال التشكيالت القضائية .هو واقع يخالف
مبدأ الفصل بني السلطات من جهة ،ويجعل
السلطة السياسية املتمثلة مبجلس الوزراء
مؤثرة او شبه مهيمنة عىل بعض اهم املواقع
القضائية معظم االحيان من جهة اخرى.
 -3تاليش القيم الدينية واالخالقية التي توجب
االمانة وعدم رسقة مال الغري.
 -4وجود العديد من الحصانات التي تقف
حائال دون مالحقة اشخاص متهمني بالفساد.
عىل سبيل املثال ،ان احالة اي وزير متهم
باخالله بواجباته الوظيفية امام املجلس
االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلب
موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب ،وهو امر
شبه مستحيل ،وهكذا دواليك.
 -5الرسية املرصفية التي يستفيد منها كرث
الخفاء اي اثر لصفقات الفساد التي حققوا
منها مبالغ نقدية هائلة ،والتي ال ميكن رفعها
اال وفق رشوط صعبة او معقدة.
 -6تدين رواتب الكثري من العاملني يف القطاع
العام ،اضافة اىل تدين القدرة الرشائية لتلك
الرواتب هذه املرحلة ،خصوصا ما يشجع

الكثري منهم اىل اللجوء نحو استدراج الرشوة او مكافحته
الصفقات املخالفة للقانون لتحسني معيشتهم.

القوانني

من املعلوم ان هناك الكثري من القوانني
املحلية واالتفاقات الدولية التي تعنى بشكل
مبارش او غري مبارش مبكافحة جرائم الفساد.
عىل الصعيد الدويل ،يعد اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد الصادر يف  31ترشين االول
 ،2003الذي انضم اليه لبنان عام  ،2008اهم
الترشيعات الدولية يف مجال مكافحة الفساد
حتى اليوم.
عىل الصعيد اللبناين ،ال بد من االشارة اىل ان
قانون العقوبات اللبناين الصادر عام 1943
يتضمن احكاما تعاقب عىل كل انواع االفعال
والجرائم التي تدخل ضمن تصنيف الفساد.
استطرادا ،يف تاريخ  10ترشين االول 2018
تم اصدار قانون حامية كاشفي الفساد الذي
يحمل الرقم  .83ويف تاريخ  8ايار  2020تم
اصدار قانون مكافحة الفساد يف القطاع العام
وانشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد الذي
يحمل الرقم .175
ان القوانني املحلية والدولية موجودة وهي
جيدة ،لكن العربة يف تطبيقها.

من البديهي القول ان اوىل خطوات مكافحة
الفساد بكل اشكاله ،واهمها تكمن يف بدء
تطبيق القوانني فعليا ،كونها كافية عموما
ملكافحته اذا تم تطبيقها ،ناهيك برضورة
معالجة االسباب االجتامعية التي تدفع اليه.
االهم هو السعي اىل اعادة بناء سلم القيم
االخالقية والدينية لدى االنسان يف املجتمع.
يف ما خص مؤسسات الدولة التي يفرتض ان
تكون قدوة للمواطن ،نشري اىل ان اتفاق االمم
املتحدة ملكافحة الفساد الصادر عام ،2003
الذي صادق عليه لبنان ،يحدد بالتفصيل كل
املعايري واالجراءات القانونية التي يجب عىل
كل السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية
ضمن كل دولة ،اعتامدها ملكافحة الفساد.
كام انها تحدد من جهة ثانية ،ابرز االجراءات
االستباقية والالحقة التي يجب عىل كل ادارة
او مؤسسة ضمن الدولة اعتامدها.

االمن العام ...مبعايري دولية

اعتمدت املديرية العامة لالمن العام ،ضمن
خطة تطويرها التي اطلقها مديرها العام اللواء
عباس ابراهيم عقب توليه سدة املسؤولية
فيها ،نهج تطبيق كل معايري مكافحة الفساد

املنصوص عليها يف اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد املشار اليه آنفا .من ابرز تلك
املعايري التي طبقها االمن العام ،نذكر عىل
سبيل املثال ال الحرص:
اوال :ضبط املشرتيات العمومية وادارة االموال
العمومية (املادة  9من االتفاق) .يف هذا
املجال نشري اىل ان املديرية ،ككل االدارات،
تقوم بتنفيذ االعامل غري العسكرية التي
تحتاجها ،كرشاء الحاجيات ،اعامل الصيانة،
الكهرباء ،الهندسة ،الطبابة ،البناء ،وسواها،
عرب تلزيم تلك االعامل او الخدمات اىل
رشكات او مؤسسات خاصة او اختصاصيني،
وفق الية تقديم استدراج العروض املعتمدة
يف الدولة اللبنانية .من املعلوم ان اسعار
الخدمات يف السوق اللبنانية مرتفعة نوعا
ما ،لذا بهدف تخفيض النفقات ،قامت
املديرية ضمن دورات التطويع املتالحقة،
بتطويع عرشات االفراد املتخصصني يف كل
تلك املجاالت ،واسندت اليهم بعد انهائهم
الدورات التدريبية مهامت تنفيذ العديد من
الخدمات التي تحتاجها املديرية .هذا االمر
وفر فعليا نسبة ال بأس بها من االكالف التي

كانت تتكبدها يف السابق ،فيام يستخدم الوفر
يف تحقيق مختلف املرشوعات التطويرية.
ثانيا :ابالغ الناس بتفاصيل وتوقيت انجاز
املعامالت كافة (مادة  10من االتفاق) .يف
هذا االطار ،ان املديرية وضعت اكرث من 20
وسيلة اتصال وتواصل ،هاتفية والكرتونية
بكل انواعها ،يف خدمة املواطنني ،مبا يتيح
لهم انجاز بعض املعامالت الكرتونيا ،معرفة
تفاصيل مستندات كل املعامالت والوقت
الالزم النجاز كل منها ،االبالغ عن اي خطر،
وسواها من الخدمات.
ثالثا :وضع مدونة قواعد السلوك العسكري
التي تحدد كل تفاصيل اداء املوظفني
العموميني (مادة  8من االتفاق) .هنا نشري اىل
ان املديرية اطلقت يف كانون االول عام ،2016

لبنان صادق عام 2008
على اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد

بالتعاون مع مكتب حقوق االنسان يف االمم
املتحدة ،مدونة قواعد السلوك الخاصة بها،
التي تحدد رؤيتها الوطنية من جهة ،وقواعد
سلوك عسكرييها وموظفيها وفق ارقى معايري
حقوق االنسان العاملية من جهة اخرى.
رابعا :مشاركة املجتمع يف ما ميكن من
مهامها (مادة  13من االتفاق) .يف هذا
الصدد نشري اىل ان املديرية ارشكت العديد
من هيئات املجتمع املدين يف الكثري من
مهامها ذات البعد االنساين ،كارشاك رابطة
كاريتاس يف رعاية املوقوفني موقتا يف نظارة
االمن العام واالرشاف عىل وجباتهم الغذائية
وانجاز نشاطات اجتامعية وترفيهية لهم
ايضا ،وسواها .ناهيك بانها استحدثت ايضا
عام  2016دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة التي تعنى مبعالجة ومتابعة كل انواع
ملفات حقوق االنسان بشكل مبارش ،كذلك
عرب التنسيق مع كل منظامت املجتمع املدين
وهيئاته وجمعياته ،املحيل والدويل .كام انها
استحدثت واعادت تأهيل ما يقارب  70مبنى
تابعا لها عىل جميع االرايض اللبنانية عرب
التعاون مع البلديات واتحادات البلديات
وجمعيات املجتمع املدين الذين عاينوا كل ما
قدموه بكل شفافية ،اي من دون ان تكلف
الخزينة اللبنانية اي مبالغ ،وهي مبان كلها
اصبحت ملكا للشعب اللبناين ككل.
خامسا :انزال العقاب بكل مرتكب ألي فعل
فساد (الكثري من مواد االتفاق تفند هذا
املوجب) .يف هذا السياق ،نشري اىل ان املديرية
اعتمدت نهج عدم االعالن عن تفاصيل
عمليات مكافحة اي حالة فساد ضمنها ،التي
نجم عن بعضها طرد بعض العسكريني الذين
هم من مختلف الرتب بعد احالتهم عىل
القضاء املختص ،وذلك تطبيقا للقانون الذي
مينع التشهري بأي شخص كان.
فاملديرية ،كام يؤكد دامئا مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم ،تطبق محاسبة او
معاقبة اي عسكري يرتكب مخالفة او
جرمية ما ينص عليها القانون ،من دون اي
زيادة او نقصان ومن دون التشهري بأي كان
احرتاما لكرامات الناس.
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