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تفشيه

األمن العام :أهم املعايير الدولية ملكافحة الفساد

كام شكلت الحرب الباردة العنوان االهم يف القرن العرشين ،فان جرميتي الفساد واالرهاب ستشكالن القضيتني العامليتني
االبرز واالخطر يف القرن الحادي والعرشين .واذا كانت املؤسسات االمنية اللبنانية نجحت يف التصدي لالرهاب الذي مكانه غري
معروف ،فان النجاح يف التصدي للفساد الذي عرف مكانه يبدأ بتطبيق القانون عىل الجميع

تقدر عامليا مبا يقارب  2.6تريليون دوالر يف
السنة ،اي ما يعادل  %5من الناتج املحيل
العاملي .تدفع الرشكات واالفراد اكرث من
تريليون دوالر من الرشاوى كل سنة .تؤكد
منظمة االمم املتحدة ان الفساد يشكل
احد ابرز اسباب تقويض سيادة القانون
يف مختلف الدول ،واملساهم االكرب يف
منو ومتدد اخطر الجرائم املنظمة العابرة
للحدود الوطنية يف العامل كاالتجار بالبرش،
تبييض االموال ،تجارة املخدرات ،تجارة
االسلحة ،وسواها .وهو سيشكل مستقبال
احد اكرب املعوقات امام تحقيق اهداف
التنمية املستدامة لعام  .2030ويشكل
الفساد ،الذي حددت االمم املتحدة
 9كانون االول من كل عام يوما عامليا
ملكافحته ،خطرا اقتصاديا  -امنيا عامليا
يستدعي دق ناقوس الخطر.

مؤرشات الفساد

تريليون دوالر تقريبا يدفعها االفراد والرشكات رشاوى سنويا.

تبلغ املديرية العامة لالمن العام ،بوصفها
ضابطة عدلية ،القضاء املختص عن كل
جرمية تعلم بها ،عادية كانت او منظمة
او متصلة بالفساد الذي يقصد به عرفا
الفساد االداري او املايل .معلوم انه بحسب
القانون ،للقضاء وحده حق اتخاذ القرار
ببدء املالحقة القانونية او عدمها .كام
ترفع اىل السلطات الرسمية املعنية دراسات
عن االوضاع االمنية والسياسية واالقتصادية
واالجتامعية يف البالد ،منها تلك املتصلة

مبلف الفساد .معلوم ان مجلس الوزراء
هو صاحب الصالحية التخاذ ما يلزم من
اجراءات قانونية وادارية واصالحية يف كل
مؤسسات الدولة واداراتها.
اما عىل الصعيد الداخيل يف االمن العام،
فقامت املديرية منذ ست سنوات ،عقب
اطالق مديرها العام اللواء عباس ابراهيم
خطة تطويرها يف كل مجاالت عملها
ومهامتها ،ببدء تطبيق خطط تساعد يف
مكافحة الفساد ،السيام تلك املنصوص

عليها يف اتفاق االمم املتحدة ملكافحة
الفساد الصادر يف  31ترشين االول ،2003
والذي انضم اليه لبنان عام .2008
ما واقع الفساد عامليا ولبنانيا؟ ما ابرز
اسبابه؟ اي قوانني تحدد جرامئه وعقوباتها؟
اي اجراءات ومعايري دولية اعتمدتها
املديرية العامة لالمن العام يف مكافحته؟

الواقع الدويل

تبني االحصاءات الدولية ان تكلفة الفساد

مثة مؤسسات عىل املستوى الدويل تهتم
بقياس مؤرشات ظاهرة الفساد يف معظم
دول العامل .من ابرزها مؤرش ضبط الفساد
ومؤرش ادارة الحكم اللذان يصدرهام البنك
الدويل ،ومؤرش مدركات الفساد الذي يصدر
عن منظمة الشفافية الدولية التي هي
منظمة غري حكومية تأسست عام .1993
كل تلك املؤرشات ال تستند اىل التدقيق
يف اعامل جميع املؤسسات الرسمية ضمن
دولة معينة ،بل اىل مجموعة معايري عامة،
كدراسات تجريها معاهد متخصصة ،قياس
مؤرش املساءلة العامة ،اراء خرباء اقتصاديني،
قياس مدى املشاركة السياسية للمعارضة
ضمن الدولة ،وغريها من املؤرشات العامة
ال التدقيقية او الشاملة .يف هذا االطار،
نشري اىل ان لبنان احتل وفق مؤرش مدركات
الفساد لعام  ،2018املرتبة  138عامليا من
اصل  180دولة شملها املؤرش .واملعلوم ان
الرقم  1يشري اىل افضل دولة يف مكافحة
الفساد ،والرقم  180اىل اسوأ دولة.

اللواء ابراهيم:
نعتمد القانون
للمحاسبة والعقاب من
دون التشهير باحد

مكافحته حديث العهد .اذ بدأ تداوله
عامليا يف منتصف تسعينات القرن املايض.
هذا االمر يربر عدم وجود تعريف عاملي
موحد للفساد حتى اليوم ،اذ ان تعريفه
يختلف بني دولة واخرى ،وبني مجتمع
وآخر .هنا نجد ان اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد  ،2003ع ّرف يف املادة 15
منه الفساد بانه:
" (أ)  -وعد موظف عمومي مبزیة غیر
مستحقة او عرضها علیه او منحه ایاها،
بشكل مبارش او غیر مبارش ،سواء لصالح
املوظف نفسه او لصالح شخص او كیان
آخر ،ليك یقوم ذلك املوظف بفعل ما
او یمتنع عن القیام بفعل ما لدى اداء
واجباته الرسمیة.
(ب) -التامس موظف عمومي او قبوله،
بشكل مبارش او غیر مبارش ،مزیة غیر
مستحقة ،سواء لصالح املوظف نفسه او
لصالح شخص او كیان اخر ،ليك یقوم ذلك
املوظف بفعل ما او یمتنع عن القیام بفعل
ما لدى اداء واجباته الرسمیة".
اما منظمة الشفافیة الدولیة فاعطته
تعريف بسيطا" :الفساد هو استغالل
السلطة من اجل املنفعة الخاصة" .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".

التعريف
عىل الرغم من واقع وجود الفساد بنسب قوانني واتفاقات
متفاوتة يف كل املجتمعات ،اال ان مفهوم

هناك عدد كبري من القوانني املحلية

واالتفاقات الدولية التي تعنى بشكل
مبارش او غري مبارش مبكافحة ظاهرة
الفساد .غري ان ما يجدر التوقف عنده هو
ان قانون العقوبات اللبناين الصادر منذ
العام  1943يتضمن احكاما تعاقب عىل
كل انواع االفعال والجرائم التي تدخل
ضمن تصنيف الفساد .كام نشري اىل ان اهم
واحدث القوانني اللبنانية الخاصة مبكافحة
الفساد تحديدا ،هو قانون حامية كاشفي
الفساد الصادر تحت الرقم  83يف تاريخ
 10ترشين االول  .2018اهم اتفاق دويل
يف هذا املجال هو اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد الصادر يف  31ترشين االول
 ،2003الذي انضم اليها لبنان عام .2008
القوانني املحلية والدولية موجودة ،لكن
العربة يف التطبيق.

جرمية ...يف القطاعني

تؤلف جميع افعال الفساد من دون
استثناء ،بحسب قانون العقوبات اللبناين
وغريه من القوانني ذات الصلة ،جرائم
يعاقب عليها القانون .من ابرز تلك االفعال
املجرمة نذكر :الرشوة ،االختالس ،استثامر
الوظيفة ،اساءة استعامل السلطة ،االخالل
بواجبات الوظيفية ،رصف النفوذ ،الرسقة،
التزوير ،تبييض االموال.
استطرادا ،نوضح ان القانون اللبناين
يعاقب عىل افعال الفساد سواء حصلت
يف القطاع العام او الخاص .امام واقع كرثة
النصوص العقابية التي تطاول الفساد يف
القطاع العام ،من املفيد االشارة اىل بعض
النصوص غري القليلة التي تطاوله يف القطاع
الخاص ،حيث نذكر 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
قبل 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
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الفساد بالتفصيل كل املعايري واالجراءات
القانونية التي يجب عىل كل السلطات
الترشيعية والتنفيذية والقضائية اعتامدها
ضمن كل دولة ملكافحة الفساد .كام يحدد
ابرز االجراءات االستباقية والالحقة التي
يجب اعتامدها يف كل ادارة او مؤسسة
ضمن الدولة.

االمن العام واملعايري الدولية

االمن العام
طبق كل
معايري
اتفاق االمم
املتحدة
ملكافحة
الفساد.

مئة الف اىل مئتي الف لرية ،وتنزل
العقوبة نفسها بالرايش".

اسباب الفساد

تبني االحصاءات ان مثة اسبابا عدة تساهم
يف تعميم ثقافة الفساد وحامية الفاسدين
ضمن مجتمع معني .من ابرزها نذكر:

 -1عدم تطبيق القانون فعال ،سواء عىل
صعيد املحاسبة االدارية التأديبية او
عىل صعيد املالحقة القضائية ،بالنسبة
اىل املوظفني واملسؤولني الرسميني الذين
يتجاوزون القانون.
 -2تاليش القيم الدينية واالخالقية التي
توجب االمانة وعدم رسقة مال الغري .علام
ان السارق يخالف حكام تعاليم ديانته،
الن كل الديانات تح ّرم الرسقة .واقع
الحامية السياسية او الحزبية او الطائفية
لبعض الفاسدين.
 -3وجود العديد من النصوص القانونية
التي تجعل امكان مالحقة بعض االشخاص،
السيام من هم يف السلطة مثال ،شبه
مستحيل .كالقانون الذي يفرض رضورة
موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عىل

ال تعريف موحدا عامليا
للفساد ووسائل مكافحته
لبنان صادق عام 2008
على اتفاق االمم املتحدة
ملكافحة الفساد

موضوع احالة اي وزير ،متهم باخالله
بواجباته الوظيفية ،اىل املجلس االعىل
ملحاكمة الرؤساء والوزراء يك يحاكمه.
هذا امر شبه مستحيل  -يك ال نقول انه
مستحيل  -عمليا يف لبنان.
 -4وجود العديد من الحصانات التي
تقف حائال دون مالحقة اشخاص متهمني
بالفساد ،مثال كحال املوظف العام الذي
يتمتع بالحصانة الوظيفية ويرفض رئيسه
اعطاء االذن مبالحقته السباب شتى ،ما
يعطل عمل القضاء كليا.
 -5وجود قوانني تجعل كل رؤساء السلطات

القضائية يع ّينون مبوجب مراسيم تتخذ يف
مجلس الوزراء ،الذي هو سلطة سياسية،
وكذلك هي حال التشكيالت القضائية .هذا
الواقع يخالف مبدأ الفصل بني السلطات،
ويجعل السلطة السياسية املتمثلة مبجلس
الوزراء مؤثرة جدا يف اداء السلطة القضائية.
 -6الرسية املرصفية التي يستفيد منها
كثريون الخفاء اي اثر لصفقات الفساد التي
حققوا منها مبالغ نقدية هائلة ،والتي ال
ميكن رفعها عن املوظفني وغري املوظفني اال
يف حاالت غري سهل الوصول اليها.
 -7تدين رواتب الكثري من العاملني يف
القطاع العام مبا يشجع العديد منهم،
يف ظل االعباء املعيشية الكبرية وعدم
املحاسبة ،عىل اللجوء اىل استدراج الرشوة
او الصفقات املخالفة للقانون لتحسني
معيشتهم.

اعتمدت املديرية العامة لالمن العام ضمن
خطة تطويرها التي اطلقها مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم منذ العام  ،2012تطبيق
معايري مكافحة الفساد املنصوص عليها يف
اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الفساد .من
ابرز تلك املعايري التي طبقتها املديرية:
اوال :ضبط املشرتيات العمومية وادارة
االموال العمومية (املادة  9من االتفاق) .يف
هذا املجال نشري اىل ان املديرية كانت سابقا،
ككل االدارات ،تقوم بتنفيذ االعامل غري
العسكرية التي تحتاجها ،كرشاء الحاجيات،
اعامل الصيانة ،الكهرباء ،البناء وسواها ،عرب
تلزيم تلك االعامل او الخدمات اىل رشكات
او مؤسسات خاصة او اختصاصيني وفق
آلية استدراج العروض املعتمدة يف الدولة
اللبنانية .من املعلوم ان اسعار الخدمات

يف السوق اللبنانية مرتفعة نوعا ما.
بهدف تخفيض النفقات ،قامت املديرية،
ضمن دورات التطويع املتالحقة ،بتطويع
عرشات االفراد املتخصصني يف مجاالت
معينة ضمن صفوفها ،واسند اليهم بعد
انهائهم الدورات التدريبية تنفيذ املشاريع
والخدمات التي تحتاجها املديرية ،ما وفر
فعليا نسبة كبرية من التكاليف التي كانت
تتكبدها يف السابق .استطرادا ،اصبحت
املديرية تشرتي كل حاجاتها من اكرب تجار
الجملة مبارشة بأسعار جد مدروسة .ما
يسمح باستخدام الوفر يف تحقيق مختلف
املشاريع التطويرية.
ثانيا :ابالغ املواطنني تفاصيل وتوقيت انجاز
كل املعامالت (املادة  10من االتفاقية).
نشري اىل ان املديرية وضعت اكرث من 20
وسيلة اتصال وتواصل ،هاتفية والكرتونية
بكل انواعها يف خدمة املواطنني ،مبا يتيح
لهم معرفة تفاصيل املستندات املطلوبة
للمعامالت ،الوقت الالزم النجاز كل منها،
وسواها من الخدمات.
ثالثا :وضع مدونة قواعد سلوك تحدد كل
تفاصيل اداء املوظفني العموميني (املادة
 8من االتفاق) .هنا نشري اىل ان املديرية

مكافحته بتطبيق القانون

تكمن اهم خطوات مكافحة الفساد يف بدء
تطبيق القوانني عىل الجميع بال استثناء،
وعرب مكافحة كل االسباب التي تساهم
يف تعميم ثقافته ،وسواها من االجراءات
االخرى .يحدد اتفاق االمم املتحدة ملكافحة

مؤرش مدركات الفساد لعام  2018صنف لبنان يف املرتبة  138من اصل  180دولة.

اطلقت يف كانون االول  ،2016بالتعاون مع
مكتب حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة
يف بريوت ،مدونة قواعد السلوك الخاصة
بها التي تحدد قواعد سلوك عسكرييها
وموظفيها وفق ارقى معايري حقوق االنسان
العاملية.
رابعا :مشاركة املجتمع املدين يف ما ميكن
من مهامتها (املادة  .)13يف هذا الصدد،
نشري اىل ان املديرية ارشكت العديد من
هيئات املجتمع املدين يف مهامها ذات
البعد االنساين ،كارشاك رابطة كاريتاس يف
رعاية املوقوفني موقتا يف نظارة االمن العام
واالرشاف عىل وجباتهم الغذائية وانجاز
نشاطات اجتامعية وترفيهية ،وسواها .كام
استحدثت يف االول من ترشين الثاين 2016
"دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة"
التي تعنى مبعالجة كل انواع ملفات حقوق
االنسان مبارشة ،ومتابعتها عرب التنسيق
مع جميع منظامت وهيئات وجمعيات
املجتمع املدين املحيل والدويل.
خامسا :اتخاذ التدابري ملنع غسل االموال
(املادة  .)14هنا نشري اىل ان املديرية
استحدثت شعبة امنية متخصصة يف
مكافحة الجرائم االقتصادية عموما ،وجرائم
تبييض االموال خصوصا .تضم الشعبة نخبة
من املتخصصني يف املجاالت االقتصادية،
املالية ،الجمركية ،تحويل االموال ،وسواها.
سادسا :انزال العقاب بكل مرتكب الي
فعل فساد (الكثري من مواد االتفاق يفند
هذا املوجب) .يف هذا السياق ،نشري اىل
ان املديرية اعتمدت نهج التكتم وعدم
االعالن عن تفاصيل عمليات مكافحة اي
حالة فساد ضمنها ،والتي نتج من بعضها
طرد بعض العسكريني الذين هم من
مختلف الرتب بعد احالتهم عىل القضاء
املختص ،وذلك تطبيقا للقانون الذي مينع
التشهري باي شخص كان .فاملديرية ،كام
يؤكد دامئا اللواء ابراهيم ،تحرتم كرامات
الجميع وتعتمد النصوص القانونية يف اي
محاسبة او عقاب من دون تشهري باحد.
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