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لدى لبنان بنية تشريعية واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد لكنها بال فاعلية، غير أن التركيز عليها من المنظومة 
الحاكمة ينصّب وقت الحاجة، مثلما جرى بعد اندالع االنتفاضة األخيرة، إذ خرجت إلى العلن، ولكن لالستهالك اإلعالمي

ترسانة تشريعات لالستهالك اإلعالمي

قوننة الفساد 
في لبنان

بيروت ـ ريتا الجمال

يــصــف الــنــائــب الــلــبــنــانــي جـــورج 
اإلدارة  ــنــــة  لــــجــ عــــضــــو  ــقــــيــــص  عــ
والعدل في مجلس النواب، تأمني 
نـــصـــاب الــثــلــثــني ملــاحــقــة الــــــــوزراء قــضــائــيــا 
»شــبــه املــســتــحــيــل«، وهـــو مــا تــوافــقــه عليه  بـــ
املحامية جوديت التيني، موضحة أنه: »على 
 النائب العام التمييزي القاضي 

ّ
الرغم من أن

 االدعاء على ثاثة 
ّ

غسان عويدات، أحال ملف
وزراء اتــصــاالت سابقني هــم جــمــال الــجــراح، 
الهدر  بتهم  بطرس حرب ونقوال صحناوي 
واخــتــاس املــال الــعــام واإلثـــراء غير املشروع 
ــنــــواب فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  إلــــى مــجــلــس الــ
 
ّ
الثاني املاضي للنظر بأمر ماحقتهم، إال أن
العامة  الهيئة  دعــوة  اإلحالة تستوجب  هذه 
إلـــى جــلــســة مــن أجـــل الــتــصــويــت عــلــى إحــالــة 
الرؤساء  ملحاكمة  األعلى  املجلس  إلــى  امللف 

والوزراء )صدر قانون إنشائه عام 1990(«.
ينتخبهم  نــواب  مــن سبعة  املجلس  ويتألف 
الــنــواب وثــمــانــيــة مــن أعــلــى القضاة  مجلس 
ــات التسلسل  ــ الــلــبــنــانــيــني رتــبــة حــســب درجـ
الــقــضــائــي أو بــاعــتــبــار الــِقــدمــيــة إذا تــســاوت 
درجـــاتـــهـــم ويــجــتــمــعــون تــحــت رئـــاســـة أرفـــع 
هؤالء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم 
مــن املجلس األعــلــى بغالبية عشرة أصــوات. 
وتـــحـــدد أصـــــول املـــحـــاكـــمـــات لـــديـــه بــمــوجــب 
ــادة 80  ــ قـــانـــون خــــاص، وفـــق مـــاء جـــاء فـــي املـ
ثلثا  الــلــبــنــانــي، وإذا صـــــوّت  الـــدســـتـــور  ــن  مـ
النواب أي 86 نائًبا على اإلحالة تبدأ مرحلة 
 فتسقط 

ّ
املحاكمة أمام املحكمة الخاصة، وإال

املاحقة ويحفظ امللف، كما تقول التيني.

مؤشرات الفساد
يقع لبنان في املرتبة 138 عامليا من أصل 180 
ــة عــلــى مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد الــصــادر  دولـ
الدولية،  الشفافية  في عام 2018 عن منظمة 
املــشــاريــع في  كــمــا تفيد روى زغــيــب منسقة 
»الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية« )الفرع 
قائلة  الــدولــيــة(،  الشفافية  ملنظمة  اللبناني 
»العربي الجديد«، »على املستوى اإلقليمي،  لـ
يحافظ لبنان على مرتبته املتدنّية وهي 13 
من أصل 21دولــة عربية. وحصل لبنان على 
التوالي،  السادس على  للعام  درجة 28/100 

فـــي 29 تــشــريــن األول/ الــحــكــومــة  اســتــقــالــة 
أكتوبر املاضي«.

خسائر اقتصادية ضخمة
يؤثر الفساد على االقتصاد اللبناني بشكٍل 
التأثير  تقدير  مباشر، ويمكن  مباشر وغير 
ــي 

ّ
املـــبـــاشـــر قــيــاســا إلــــى حـــجـــَم الـــنـــاتـــج املــحــل

اإلجــمــالــي لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة هـــو 56 مليار 
تجسيًدا  األكــثــر  والقطاعات  أمــيــركــي،  دوالر 
ــر الـــعـــقـــاريـــة،  ــ ــــدوائـ لـــلـــهـــدر والــــفــــســــاد، مـــثـــل الـ
األمـــــاك الــعــامــة والـــبـــحـــريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــذ مــشــاريــع لــهــا عــاقــة 

ّ
الــتــلــزيــمــات الــتــي تــنــف

بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو بــمــشــاريــع لــلــدولــة، ما 
دوالر  مليارات  خمسة  أمــام  تقريًبا  يضعنا 
أميركي سنوًيا كضرٍر مباشٍر على االقتصاد 
الــــذي يــتــأثــر بــحــوالــي 10% مــنــه بــمــوضــوع 
الدين  إفـــادة محمد شمس  الــفــســاد، بحسب 
)شــركــة  للمعلومات«  »الــدولــيــة  فــي  الــبــاحــث 
دراســــــــــــات وأبــــــحــــــاث وإحــــــــصــــــــاءات عــلــمــيــة 
املباشر  غير  التأثير  أن  إلــى  الفتا  ة(، 

ّ
مستقل

يكون على سمعة لبنان ومكانته بني الدول، 
ــدام الـــثـــقـــة الـــتـــي تــعــّد  ــ ــعـ ــ ــن خـــــال انـ وذلــــــك مــ
غيابها  والتي من شأنها  االقتصاد،  أســاس 
املستثمرين  وُيبِعد  االستثمارات  يحجم  أن 

األجانب واملشاريع في البلد.
 

قوانين متعددة 
ــابــــق ورئــــيــــس مــنــظــمــة  ــّســ ــّدد الـــنـــائـــب الــ ــ ــعـ ــ ُيـ
الفساد غسان مخيبر،  برملانيون عرب ضد 
والتي  الفساد  بمكافحة  املرتبطة  الــقــوانــني 
عـــمـــل عـــلـــى مــعــظــمــهــا مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــشــر 
ســنــوات ســــواء لــنــاحــيــة دراســتــهــا أو إجـــراء 
تعديات عليها، قانون اإلثراء غير املشروع 
)رقم 154 - صادر في 1999/11/27(، قانون 
الحق بالوصول إلى املعلومات )أقّره مجلس 
ــانـــون الــثــانــي/ الــــنــــواب الــلــبــنــانــي فـــي 19 كـ

الفساد  يناير 2017(، قانون حماية كاشفي 
رقــم 83/ 2018 الــصــادر فــي 10 /10/ 2018، 
بينما تضيف شدياق إلى ما سبق: »قانون 
مكافحة الفساد في القطاع العام والخاص، 
ــالـــح وقـــانـــون  وقــــانــــون مـــنـــع تــــضــــارب املـــصـ
اســـتـــرداد األمــــوال املــنــهــوبــة. وهــنــاك قــوانــني 
أخرى تفعل من إمكانية مكافحة الفساد مثل 
قانون الشراء العام وقانون مكافحة اإلرهاب 

وتبييض األموال«.

ملفات الفساد كثيرة 
وال شكاوى

 »قانون 
ّ
»العربي الجديد«، إن يقول مخيبر لـ

سّجل منذ صدوره 
ُ
اإلثــراء غير املشروع، لم ت

ــام الــقــضــاء، وهـــو نـــمـــوذٌج عن  أي شــكــوى أمــ
ــتـــي وضــعــتــهــا الــســلــطــة لــحــفــِظ  الـــقـــوانـــني الـ
مـــــاِء الـــوجـــه مـــن دون أن يــعــنــي أنـــهـــا قــابــلــة 
املحامي عيسى  للتحقيق«، وهــو ما يرجعه 
نــحــاس إلـــى غــيــاب املــحــاســبــة بــســبــب تدخل 
يزعزع  ما  القضاء  السياسة في عمل  القوى 
اســتــقــالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، خــصــوًصــا 
ــل في 

ّ
 الــطــبــقــة الــحــاكــمــة هـــي الــتــي تــتــدخ

ّ
أن

التعيينات القضائّية.
 
ّ
وهــنــا يــقــول عــقــيــص، وهـــو قــــاٍض ســابــٍق أن

»املادة 5 من قانون القضاء العدلي )الصادر 
ــاريــــخ:  تــ رقــــــم 150  ــــي  ــراعـ ــ ــتـ ــ بــــاملــــرســــوم االشـ
 389 قـــانـــون  بــمــوجــب  عــدلــت   .1983/09/16
القضاء  بمجلس  تــنــاط  ـــه 

ّ
أن تــقــول   ،)2001  /

األعلى، وضع مشروع املناقات واإللحاقات 
أو الجماعية  الفردية  واالنتدابات القضائية 
للموافقة عليه.  الــعــدل  وعــرضــهــا على وزيـــر 
 بعد 

ّ
ــذة إال ــافـ نـ الــتــشــكــيــات  كــمــا ال تــصــبــح 

مــوافــقــة وزيـــر الــعــدل وتــصــدر بــمــرســوم بناًء 
ــعــــدل«. ويــضــيــف، »مــا  ــر الــ ــ عــلــى اقـــتـــراح وزيـ
السلطة  استقال  قــانــون  إليه صــدور  نطمح 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــــــذي يـــتـــيـــح انــــتــــخــــاب أكـــثـــريـــة 
ــن قــبــل  ــى مــ ــلــ ــاء مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعــ أعــــضــ
القضاء أنفسهم ويصبح هو يقّرر املناقات 
إلى  الــحــاجــة  القضائية ويــصــدرهــا مــن دون 
وهكذا  الحكومة  قبل  من  مرسوم  استصدار 
ــن الـــقـــبـــضـــة الــســيــاســيــة  يـــتـــحـــّرر الـــقـــضـــاء مــ
وتــصــبــح الــتــعــيــيــنــات مــبــنــيــة عــلــى مــعــايــيــر 
جدارة وكفاءة يقّررها مجلس القضاء األعلى 
والتفتيش القضائي وعندها يمكن للقضاء 

أن يحكم باسم الشعب اللبناني«.
 

ثغرات تقونن الفساد
 »هــنــاك ثــغــرات كــثــيــرة في 

ّ
يــقــول مــخــيــبــر، إن

قـــانـــون اإلثـــــــراء غــيــر املــــشــــروع، مــنــهــا املــــادة 
 اإلثــــــــراء غــيــر 

ّ
ــنـــّص عـــلـــى أن ــتـــي تـ األولــــــــى، الـ

املـــشـــروع هـــو »الـــــذي يــحــصــل عــلــيــه املــوظــف 
والقائم بخدمة عامة والقاضي أو كل شريك 
ــن يــعــيــرونــه اســمــهــم،  لــهــم فـــي اإلثــــــــراء، أو مـ
اســتــثــمــار  أو  ــفـــوذ  ــنـ الـ أو صـــــرف  بــــالــــرشــــوة 
إليهم«، ومشكلة  العمل املوكول  أو  الوظيفة، 
التعريف، أنــه ال يدين أحــدا، ومــن املستحيل 
تــوثــيــق الـــرشـــوة وإثـــبـــات صــــرف الــنــفــوذ أو 
مخيبر  يتحّدث  وهنا  الوظيفي.  االستثمار 
عــن الــتــعــديــل الــــذي أجــــرَي لــنــاحــيــة توضيح 
اإلثــــــراء غــيــر املـــشـــروع مـــن خــــال اخــتــصــاره 
»الزيادة الكبيرة في الذمة املالية للموظف  بـ
أو مــتــولــي الــســلــطــة الـــعـــامـــة أو الـــقـــاضـــي ال 

تبررها مداخيله العادية الشرعية«.
ويضيف، هناك ثغرة أيضا في املــادة 10 من 
ر   متضرِّ

ّ
ـــه لــكــل

ّ
الــقــانــون والــتــي تــنــّص على أن

للنيابة  منه  موقعة  خطية  شــكــوى  َم  يــقــدِّ أن 
األول  التحقيق  لــقــاضــي  مــبــاشــرة  أو  الــعــامــة 
فـــي بـــيـــروت، وعــلــى الــشــاكــي أن يــقــدم كــفــالــة 
مليون  وعــشــرون  خمسة  مــقــدارهــا  مصرفية 
ليرة لبنانية )حوالي 16 ألف دوالر(، وللنائب 
العام، أن يدعي مباشرة أمام قاضي التحقيق 
في بيروت على أن يضم إلى ادعائه املستندات 
بالشكوى  م  املتقدِّ وعلى  قناعته.  كّونت  التي 
أن يثبت أمام القضاء الصفة واملصلحة اللتني 
أن في  العلم  التقدم بشكواه، مع  إلــى  دفعتاه 
املـــال الــعــام ال صــاحــب مصلحة أو حتى مال 
الغير، وبالتالي يستحيل إثبات األمرين، كما 
ه عليه أن يضم إلى ادعائه املستندات التي 

ّ
أن

الكفالة  إلــى إســنــاد  بــاإلضــافــة  كونت قناعته 
ا خصوًصا  املــذكــورة، وهــذا املبلغ مرتفع جــًدّ
 املــــادة 15 مــن الــقــانــون نــفــســه، تــنــّص على 

ّ
أن

منه  املشكو  عــن  املحاكمة  منع  تقرر  »إذا  ــه 
ّ
أن

أو إبطال التعقبات بحقه فللمرجع املختص 
أن يقرر تغريم الشاكي السيئ النية بمبلغ ال 
يقل عن مئتي مليون ليرة لبنانية )أكثر من 
الــف دوالر(،  وبالسجن من ثاثة أشهر  مئة 
بــقــرار نافذ على أصله،  إلــى سنة  كحد أدنــى 
كما له أن يقرر إلــزام الشاكي بناء على طلب 
املشكو ضده بدفع تعويض عن األضرار التي 
لحقت به من جراء تقديم الشكوى«. وهذا ما 
الشكوى وبالتالي حماية  تقديم  يحول دون 

وقوننة الفساد.

ما اقتربت 
ّ
ه كل

ّ
وهي درجة متدنية بمعنى، أن

الدولة من درجة صفر عكس ذلك ارتفاًعا في 
صحيح«،  والعكس  لديها،  الفساد  مستوى 
ــفـــســـاد   »الـ

ّ
ــى أن ــ ــيــــب إلــ ــيـــده زغــ ــعـ ــو مــــا تـ ــ وهــ

ــنـــان، وخـــصـــوًصـــا  ــبـ ــام لـ ــظـ يــتــغــلــغــل داخــــــل نـ
الــحــكــم، وتدخل  مــن  العليا  املــســتــويــات  على 
نتيجة  معاناة  فــي  الديمقراطية  املؤسسات 
تـــصـــرفـــات املـــســـؤولـــني املــســتــغــلــني لــلــســلــطــة 
الذين يحاولون حماية أنفسهم من املاحقة 
ألغراض  سلطتهم  ويستخدمون  القانونية، 

املنفعة الشخصية«.
ــه »فـــــي 24 نـــيـــســـان/إبـــريـــل  ــ ــ ـ

ّ
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن

التنمية  لشؤون  الــدولــة  وزارة  أطلقت   ،2018
اإلداريـــــــــة )آنـــــــــذاك( مــــشــــروع االســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية ملكافحة الفساد والخطة التنفيذية، 
وذلـــك بــرعــايــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء سعد 
ــتـــعـــاون مــــع بـــرنـــامـــج األمــــم  ــالـ الــــحــــريــــري، وبـ
ــذه االســتــراتــيــجــيــة  ــ املـــتـــحـــدة اإلنــــمــــائــــي، وهــ
فــي عملية مكافحة  أســاســيــا  مــدمــاكــا  تشكل 
ها كانت 

ّ
 أن

ّ
الفساد على الصعيد الوطني، إال

تنتظر تشكيل الحكومة وقتها للبدء بالعمل 
بــهــا وتــفــعــيــل الــــــدور الـــرقـــابـــي والــتــشــريــعــي 
الـــدولـــة القضائية  الـــنـــواب وأجـــهـــزة  ملــجــلــس 
الــتــي شكلت في  الحكومة  والــرقــابــيــة. ولــكــن 
شباط/فبراير 2019 لم تتمكن من إنجاز أي 

تقدم معتبر في هذا اإلطار«.
وتــرد وزيــرة شــؤون الدولة للتنمية اإلداريــة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال مـــي شــديــاق، 
يت 

ّ
أن تول الــجــديــد«، »مــنــذ  »الــعــربــي  لـــ قائلة 

مهامي الوزارّية، وضعت إقرار االستراتيجّية 
الوطنّية ملكافحة الفساد كأولوّية لي. وعقدنا 
إدارات  مــن  املــعــنــّيــة  اإلدارات  مــع  اجــتــمــاعــات 
مات دولــيــة وصــل عــددهــا ألكثر 

ّ
عــاّمــة ومنظ

مـــن 30 كـــي نـــتـــوّصـــل ألفـــضـــل اســتــراتــيــجــّيــة 
قدًما  لبنان  وتــدفــع  الحالي  الــوضــع  تحاكي 

 ملكافحة الفساد«.
ً
فعا

ــــن الــــوصــــول  ــًيـــا مـ ـــا فـــعـــلـ
ّ
وأضــــــافــــــت، »تـــمـــكـــن

ـــة تــنــفــيــذيــة 
ّ
الســتــراتــيــجــّيــة شــامــلــة مـــع خـــط

لــهــا بــعــد جــهــٍد ألكــثــر مـــن 8 أشـــهـــر. وفـــي 23 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــــاضــــي، رفــعــنــا الــنــســخــة 
النهائية من مشروع االستراتيجية الوطنية 
ملجلس  العامة  األمــانــة  إلــى  الفساد  ملكافحة 
الوزراء وطلبنا عقد اجتماع للجنة الوزارية 
بسبب  يــعــقــد  لـــم  ــاع  ــمـ ــتـ االجـ  

ّ
أن إال  املــعــنــيــة 

استقالت الحكومة 
بعد الوصول 

الستراتيجيّة شاملة 
مع خّطة تنفيذية 

لمكافحة الفساد

56 مليار دوالر 
أميركي  حجم 
الناتج المحلّي 

اإلجمالي للدولة 
اللبنانية

األحد 8 ديسمبر/ كانون األول 2019 م  11  ربيع اآلخر 1441 هـ  ¶  العدد 1924  السنة السادسة
Sunday 8 December 2019

لبنان في مرتبة متدنية على مؤشر مدركات الفساد العالمي )العربي الجديد(


