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مقابلة
غاصب مختار

مل يكن استحداث وزارة لشؤون مكافحة الفساد يف العهد الجديد ترفا يف بلد نخره 
الفساد يف قطاعات عدة، بل رضورة لوقف االنهيار يف االدارات العامة، والستعادة 
ثقة املواطن بدولته وثقة الخارج بلبنان. تحقق الكثري من االنجازات خالل عام من 

انشاء هذه الوزارة، ابرزها احالة 80 ملفا عىل القضاء املختص

الثقة"  استعادة  "حكومة  تشكيل  منذ 
واستحداث   ،2016 االول  كانون   18 يف 
مل  الفساد،  مكافحة  لشؤون  الدولة  وزارة 
تويني  نقوال  الوزير  لدى  العمل  يتوقف 
وحاالت  االدارات  اوضاع  متابعة  عند 
من  الكثري  يف  السائدة  والفوىض  التفلت 
املفسدين  احالة  حد  عند  او  القطاعات، 
الدولة  ادارات  بعض  يف  والفاسدين 
بني  وصل  مثة  كان  بل  القضاء،  عىل 
وخارجها،  االدارات  داخل  العمل  حبال 
الصالح  ومعايري  وقيم  مفاهيم  بتكريس 
النصوص  تطبيق  اىل  اللجوء  قبل  النفوس 
بالتعاون  ذلك  جرى  معها.  بالتوازي  او 
الوزارات، وكذلك  والتنسيق مع عدد من 
اقر قانون حق الوصول اىل املعلومات يف 
قوانني  الربعة  والتحضري  النيايب،  املجلس 
تتعلق  النيابية  اللجان  يف  درسها  يتم 
بانشاء الهيئة العليا ملكافحة الفساد التي 
وقانون  للوزارة،  التنفيذية  اليد  تشكل 
املرشوع،  غري  االثراء  قانون  تحديث 
للمناقصات،  املوحدة  اآللية  وقانون 
وقانون حامية كاشفي الفساد. اضافة اىل 
املايل  االدعاء  لدى  محكمة  انشاء  طلب 

الفساد. مختصة مبكافحة 
تسعى وزارة مكافحة الفساد اىل مكافحة 
من  نوعا  يشكل  باعتباره  املايل  الهدر 
عرب  املبارش،  غري  او  املقنع  الفساد 
الدولة  مالية  موازنات  انجاز  اىل  السعي 
االنشاءات  كلفة  وخفض  مستمر،  بشكل 
ادارة  هيئة  عىل  املناقصات  احالة  عرب 

املناقصات يف هيئة التفتيش املركزي.
الفساد  مكافحة  شؤون  وزارة  ان  الالفت 
فيها،  موظفني  كادر  وال  لها،  هيكلية  ال 

إنجازات وزارة شؤون مكافحة الفساد في عام
تويني: أحلنا 80 ملفًا ملوظفني فاسدين على القضاء

وزارات  من  محدودا  عددا  استعارت  بل 
عرب  يتم  العمل  لكن  اخرى.  وادارات 
بالتعاون  تويني  الوزير  وضعها  خطط 
مع وزارات وادارات اخرى ومع منظامت 
وعرب  الفساد،  مبكافحة  تعنى  دولية 
االستفادة من تجارب دول صديقة للبنان 
وتدريب  للتعاون  استعدادها  ابدت 

املوظفني.
تعمل الوزارة بعيدا من الضجيج االعالمي 
العامة  للحياة  املرافق  السيايس  والصخب 
عىل  تقع  وامورا  اعامال  وتتابع  اجامال، 
يف  سواء  املواطن  حياة  مع  مبارش  متاس 
خارجها  ام  العامة،  واالدارات  الوزارات 
مثل االهتامم بخفض خطر التلوث البيئي.
الوزير  رشح  العام"،  "االمن  مع  حوار  يف 
عىل  الوزارة  عمل  تفاصيل  تويني 
املستويات االدارية والتوجيهية والقضائية 

والخارجية.

■ بعد عام عىل انطالق عملكم يف الوزارة، 
كيف تقيمون تجربتكم؟

وعي  وعي،  هو  االساس  يف  يشء  كل   □
يشكل  ال  وقد  سيايس.  ووعي  اجتامعي 
حال، لكنه يشكل بداية لفهم قضية. وعي 
اللبناين  والشعب  عون  ميشال  الرئيس 
انطالق  اىل  الفساد، دفع  الهمية مكافحة 
العهد وهذه الحكومة مبميزات عدة، منها 
الفساد.  مكافحة  شؤون  وزارة  استحداث 
صحيح ان ليس لهذه الوزارة مالك اداري 
ملهامتها،  دقيق  تحديد  وال  موازنة،  وال 
دون  ومن  قصري  وقت  يف  متكنت  لكنها 
ادعاء االبوة الكاملة، من انجاز الكثري من 
املشاريع التي اعدتها وخططت لها. كذلك 

واملتابعة،  واملساعدة  باملؤازرة  قامت 
املواضيع  كل  ومتابعة  مواكبة  اىل  اضافة 
ومكافحة  الفساد  مكافحة  تتعاطى  التي 
الهدر، او ساهمت يف تثبيت قوانني فعالة 

ملكافحة الفساد ككل.

■ ما هي االعامل التي قامت بها الوزارة 
او شاركت فيها؟

االعامل  يف  النقاشات  كل  يف  اشرتكت   □
يف  حصلت  التي  والقانونية  املؤسساتية 
لجنة االدارة والعدل النيابية حول مواضيع 
تتعلق مبكافحة الفساد، ومنها اقرار قانون 
املجلس  يف  املعلومات  اىل  الوصول  حق 
مكافحة  يف  اسايس  قانون  وهو  النيايب، 
الفقري من اصل  العمود  الفساد ويشكل 
خمسة قوانني ننتظر اقرار االربعة االخرى 
منها الحقا. يف هذا السياق، ادعو املواطنني 
هذا  بتطبيق  فورا  البدء  اىل  واالعالميني 
القانون، وسنحّض لندوة خاصة للتعريف 
منه.  واالستفادة  تطبيقه  وبكيفية  به 
هو  بشغف  ننتظره  الذي  الثاين  القانون 
التي  الفساد  ملكافحة  العليا  الهيئة  انشاء 
القانون  للوزارة.  التنفيذية  اليد  تشكل 
غري  االثراء  قانون  تحديث  هو  الثالث 
اآللية  هو  الرابع  والقانون  املرشوع، 
الخامس  والقانون  للمناقصات،  املوحدة 
هو حامية كاشفي الفساد. بهذه املنظومة 
له،  واملضادة  الفساد  ملكافحة  الدفاعية 
نكون قد انشأنا القاعدة القانونية الصلبة 
املكافحة. تكمن ميزة  لالنطالق يف عملية 
املالحقة  يف  الفساد  ملكافحة  العليا  الهيئة 
واالستقصاء والتقدم اىل املحاكم املختصة. 
انشاء  القانون  بهذا  يرفق  ان  طلبنا  وقد 
مختصة  املايل  االدعاء  لدى  محكمة 

الفساد. مبكافحة 

هذه  اقرار  يحتاج  الوقت  من  كم   ■
القوانني؟

بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  يحض   □
اللجان والنواب عىل االرساع يف انجاز هذه 
صدور  مبجرد   .2018 عام  خالل  القوانني 
صفحة  فتحنا  قد  نكون  القوانني  هذه 
لبنان  تاريخ  يف  البياض  ناصعة  جديدة 
كثريا  تقدمنا  قد  ونكون  الفساد،  ملكافحة 

وبشكل الفت.

ان  اجرائية اخرى يجب  امور  ■ هل من 
تواكب هذه القوانني؟

ايضا  مرتبط  الفساد  ان  ننىس  ال   □
اوال  تكون  الهدر  ومكافحة  بالهدر، 
تتعامل  اللبنانية  للدولة  موازنة  باصدار 
التي  الوزارات  موازنات  جميع  مع 
متاما  ثقوا   .2007 سنة  من  غائبة  كانت 
الدولية  املالية  املؤسسات  جميع  ان 
تجارية  بعالقات  ترتبط  التي  والدول 
لبنان،  مع  وتبادلية  واقتصادية  وصناعية 
اطالق  ملوضوع  قصوى  اهمية  تعطي 
هذا  الهدر.  لوقف  السنوية  املوازنات 
ادارة  ولحسن  الهدر  الدارة  اسايس  االمر 
االمور  هذه  الدولة.  ومصاريف  املوارد 
نعطي  املؤسسايت.  العمل  بديهيات  من 
الفساد  نسميه  ملا  كبرية  اهمية  ايضا 
رشوة  اىل  ما  مواطن  لجوء  وهو  املبارش. 
عامة.  مؤسسة  او  الدولة  يف  موظف 

اجامال  تحصل  املالية  التبادلية  هذه 
ملصلحة  ال  املالية  املواطن  ملصلحة 
من  نوع  النها  رشعية  غري  وهي  الدولة، 
يحقق  الرشوة  عرب  الدولة.  ملال  الرسقة 
لدى  او  الضيبة  يف  ماليا  وفرا  املواطن 
هنا  الدولة  وخسارة  مثال،  شقة  تسجيل 
يدفعه  ما  اضعاف  عرشة  اجامال  تكون 
التبادل  هذا  لوقف  للموظف.  الرايش 
هناك  واملوظف،  املواطن   بني  املايل 
املتمثلة  الطويلة  الطريقة  طريقتان: 
واالخالقية  واملدرسية  البيتية  بالرتبية 
ورجال  االعالم  من  والتحفيز  والدينية 
مثة  لكن  والسياسيني.  والدين  االدب 

طريقة اخرى هي قطع العالقة التبادلية 
املبارشة بني املواطن والدولة لتصبح عرب 
الدولة  او  الحكومة  هي  اخرى  وسيلة 
من  نلجأ  ان  ميكن  مثال،  االلكرتونية. 
خالل جهاز معني اىل اجراء تخمني عقاري 
موضوعي علمي يف املناطق لتحديد بدل 
بيع املرت او بدل االيجار، فيعرف املواطن 
املبلغ الذي يجب ان يدفع. بهذا الشكل 
بالرشوة  التكافل  دابر  قطعنا  قد  نكون 
ذلك،  اىل  اضافة  واملوظف.  املواطن  بني 
املغنمية  الدولة  فكرة  دابر  نقطع 
منها  يستفيد  التي  املغنمية  واملواطنية 
املواطن واملوظف ال الدولة، النه يف هذه 
كشف  جدا  الصعب  من  يصبح  الحالة 
بالجرم  واملرتيش  الرايش  وكشف  الفساد 
امكانات  وال  اجهزة  ال  حيث  املشهود، 

لدينا لكشفها مبارشة.

الرشوة  من  الحد  من  متكنتم  هل   ■
والفساد؟

□ تدخلنا يف كل املناقصات التي حصلت 
املناقصات  ادارة  عرب  متر  فصارت  تقريبا، 
يف التفتيش املركزي بالتعاون مع الوزارات 
عظيم.  يشء  وهذا  املختصة،  واالدارات 
مواطني  وعي  ترسيخ  يف  ايضا  ساهمنا 
املستويات،  جميع  عىل  مؤسسايت  ووعي 
هذا  يف  حقيقة  االعالم  ساعدنا  وقد 
تظلم  ديوان  من  نوعا  شكلنا  املوضوع. 
خطي  بكتاب  الينا  فيأيت  متضر،  لكل 
يرشح قضيته فنحيل عىل القضاء ما يجب 
ان يحال، اذا كانت هناك قاعدة او ارضية 
كام  جيد.  قانوين  بتقييم  لالدعاء  قانونية 
يف  مظلوم  اي  النصاف  مبارشة  نتدخل 
بالتعاون  حققنا  وقد  الدولة،  ادارات 
اشياء  املختصة  واالدارات  الوزارات  مع 

ممتازة.

الحاالت  ■ هل ميكن ان نستعرض بعض 
املهمة التي تم كشفها؟

اىل  وقدمناها  طبعا،  ملفات  لدينا   □
وبات  يالحقها،  الذي  املختص  القضاء 
عىل  محالة  قضية   80 من  اكرث  لدينا 

القضاء ملوظفني فاسدين وامور تحتاج 

اقرار قانون الوصول 
الى املعلومات اساسي في 

الفساد مكافحة 

ننتظر اقرار 4 قوانني 
ضمن منظومة دفاعية 

للفساد مضادة 

وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني.
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الفاسد:  هو  من  لنعرف  تحقيق،  اىل 
املوظف او املواطن؟

■ هل اتخذت اجراءات مسلكية يف حق 
املرتكبني؟

□ هذا االمر عائد اىل القضاء. وقد اصدر 
رئيس هيئة التأديب العليا الدكتور مروان 
حق  يف  عدة  واجراءات  قرارات  عبود 

املرتكبني.

■ هل من امثلة عىل وضع حد للفساد؟
مجدليا،  سجن  مناقصة  يف  مثال  نعم،   □
نهاد  الداخلية  وزير  مع  بالتعاون  متكنا 
واالعامر  االمناء  مجلس  ورئيس  املشنوق 
املرشوع  قيمة  خفض  من  الجرس  نبيل 
التي كانت بني 55 و60 مليون دوالر اىل 
41 مليون دوالر. حققنا وفرا بني 20 و25 
ارشاك  عرب  وذلك  تقريبا،  دوالر  مليون 
اكرب عدد ممكن من املتعهدين العارضني، 
عن  عدا  هذا  حقيقية.  منافسة  فحصلت 
علمي.  بشكل  املناقصة  مجريات  مالحقة 
كذلك نفخر مبا حققناه يف املنطقة الحرة 
ملطار رفيق الحريري الدويل، حيث كانت 
دوالر،  مليون   18 عىل  الدولة  تحصل 

فزادت القيمة اىل 100 مليون دوالر.

او  صعوبات  عملكم  يف  واجهتم  هل   ■
جدرانا او حاميات سياسية للفاسدين؟

السيايس  الوضع  تجاهل  ميكن  ال   □
حيث  املتشابك،  لبنان  يف  والطائفي 
وكل  طائفيا  يصبح  وطني  يشء  كل 
نعمل  نحن  وطنيا.  يصبح  طائفي  يشء 
بالتفاهم والتكاتف مع االدارات االخرى. 
لكن يف القضايا التي تعاطينا فيها مبارشة، 
مل يحصل اي من هذه االمور التي ذكرتها. 
يف  القضاء  قرار  ننتظر  نزال  ال  نحن 
لبنان،  لكازينو  السابقة  االدارة  موضوع 

وهو موضوع مهم.

■ ما هي الخطوات الباقية امامكم الستكامل 
مرشوعكم او خطتكم ملكافحة الفساد؟

آلية  انتاج  يف  االرساع  هو  مرشوعنا   □
موحدة  وآلية  للمناقصات  موحدة 
لتصنيف املقاولني يف الدولة اللبنانية، تبعا 
اللبنانيني  املقاولني  نقابة  به  تقدمت  ملا 
وزير  مع  ومشاركتنا  الوزراء،  مجلس  اىل 
ومصانع  الكسارات  تصنيف  يف  الصناعة 
البناء  امن  ميثل  الذي  الجاهز  الباطون 

والصناعة يف لبنان.

وبني  بينكم  وتعاون  تنسيق  من  هل   ■
وزارات وادارات اخرى يف الدولة ملكافحة 

الفساد؟
كل  مع  التعاون  يف  ابدا  مشكلة  ال   □
ابواب  وكل  بعملنا،  املعنية  الوزارات 
الوازرات مفتوحة، واخص بالذكر وزارات 
والطاقة  والصناعة  واملال  الداخلية 
واالشغال،  والبيئة  والدفاع  والخارجية 
معها  اشرتكنا  حيث  الثقافة  وزارة  وحتى 
تراثية.  تعترب  ابنية  وازالة  تدمري  منع  يف 
كذلك قمنا مع وزارة البيئة يف الدفاع عن 
البيئة يف الكورة وشكا لرفع التلوث عنهام، 
بروتوكول  لتنظيم  التحضري  اىل  وتوصلنا 
بيئي بيننا وبني وزارة البيئة من جهة وبني 
الرشكات العاملة واالهايل يف شكا والكورة 

من جهة اخرى. 

■ هل قمت بزيارات اىل الخارج للبحث 
يف سبل تطوير عمل الوزارة؟

من  بولونيا  اىل  واحدة  بزيارة  قمنا   □
الفساد،  مكافحة  يف  الخربات  تبادل  اجل 
الفساد  مكافحة  شؤون  وزير  والتقينا 
وقد  الفساد.  ملكافحة  العليا  والهيئة 
تعلمنا منهم طرق املكافحة، وكيف رفعوا 
اىل   97 املرتبة  من  بيئيا  بولونيا  ترتيب 
املرتبة 33 عامليا. ابدوا استعدادا لتدريب 
كادر لبناين عىل موضوع مكافحة الفساد. 
االمم  مع  الخربات  تبادل  تم  كذلك 
سفارات  ومع  االورويب  واالتحاد  املتحدة 
ومع  واسبانيا،  وايطاليا  والرنوج  السويد 
وزيري خارجية وداخلية سنغافورة خالل 

زيارتهام اىل لبنان.

انشاء محكمة  طلبنا 
لدى االدعاء املالي مختصة 

الفساد بمكافحة 

االلكترونية  الحكومة 
التبادلية  العالقة  تقطع 

بني املواطن والدولة 

الفساد املبارش هو لجوء مواطن اىل رشوة موظف يف الدولة او مؤسسة عامة.


