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الفساد في لبنان يتزايد... والقوانني ال جتد من يناقشها أو يقرها

صادق املجلس النيابي اللبناني في تشرين األول/
أكتوبر 2008 على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
االتفاقية  هذه  إلى  رسمًيّا  انضم  لكنه  الفساد٬ 
االتفاقيات  أهمية  وت��أت��ي   .2009 نيسان  ف��ي 
الوطنية،  القوانن  على  تسمو  أنها  من  الدولية 
وبالتالي تفرض -على أية دولة- حتديث القوانن 

وتطويرها مبا يتماشى مع هذه االتفاقيات.
في ظل التجاذبات السياسية والنزاعات القائمة 
في لبنان٬ أصبح عمل احلكومة اللبنانية معطاًل، 
بحيث أن عليها أن تقّر أكثر من 300 بند مجمد 
على جدول أعمالها، مما أدى إلى ركود سياسي 
البرملان، فأصبح غير  بالتالي على عمل  سيطر 
وتشريعها  القوانن  إق��رار  على  يعمل  وال  فاعل 

كما هو مذكور في الدستور اللبناني.

حسب تقرير »اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 
نتائج  يعكس  ال���ذي   ،2010 ل��ع��ام  ف��س��اد«  ال   –
مؤشرات مدركات الفساد٬ يأتي لبنان في املرتبة 
127 من أص��ل 178 عاملًيّا، بعد أن ك��ان يحتل 
 .2008 العام  في   180 أص��ل  من   102 املرتبة 
فقضية الفساد بلبنان في تزايد مستمر، وال بد 

أن يكون هناك أسباب عديدة لهذا التراجع.
املتحدة  األس��اس��ي��ة الت��ف��اق��ي��ة األمم  امل����واد  م��ن 
ملكافحة الفساد املادة 5، التي تنص على أن يتم 
ملكافحة  وطنية  إستراتيجية  وض��ع  على  العمل 
يكون  أن  و13   6 امل���ادة  ف��ي  ذل��ك  يتبع  الفساد. 
هناك هيئة »مستقلة« تشرف على آلية مكافحة 
الفساد. وغياب هذا من األسباب الرئيسية التي 
مرتبط  وهو  الفساد٬  نسبة  تزايد  في  ساهمت 

بقلم:  رامي َشَما

اللبنانية  فاحلكومة  السياسي،  بالوضع  أساًسا 
النزاعات  حل  في  منشغالن  اللبناني  والبرملان 
السياسية فقط، وترك القوانن اجلاهزة للتقييم 
والتشريع خارج جداول أعمالهما، ومنها القوانن 

التي بإمكانها املساهمة في مكافحة الفساد.
خالل االنتخابات النيابية في العام 2009، شهد 
لبنان محطات شديدة األهمية من حيث تقييم 
املجلس  واف��ق  االنتخابات  فقبل  الفساد،  نسبة 
االنتخابات  قانون  بتعديل  اقتراح  على  النيابي 
للمجتمع  السماح  بنوده  بن  من  وك��ان  النيابية، 
املدني مبراقبة االنتخابات واإلنفاق االنتخابي. 
»اجلمعية  أطلقت  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  وب��ع��د 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��دمي��ق��راط��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات« ت��ق��ري��ًرا 
موضوع  بينها  كان  املخالفات،  عدد  فيه  ذك��رت 

قبل معظم اجلهات  م��ن  ُدف��ع��ت  التي  ال��رش��اوى 
السياسية، وهذا ميثل شكاًل من أشكال الفساد 
الذي ينعكس سلًبا على عمل مؤسسات الدولة، 
وبالتالي على املواطن. إن موضوع الرشاوى غير 
العامة  باحلياة  بل  باالنتخابات،  فقط  مرتبط 
التي نعيشها كل يوم، فعلى سبيل املثال٬ إذا أراد 
املواطن أن يحصل على إفادة عقارية من الدوائر 
العقارية الرسمية، عليه أن يدفع حوالي 4 أو 5 
أضعاف تكلفة اإلفادة في صورة »رشاوى«؛ ألن 
معظم املعامالت ال تُنجز إال إذا قبض املوظف 
مبلًغا معيًنا  الناس  الذي هو بخدمة  »الرسمي« 

لنفسه.
 ،2010 ال��ع��ام  ف��ي  البلدية  االنتخابات  وخ��الل 
ال��رش��اوى٬  عملية  بتسهيل  ال��ق��وان��ن  ساهمت 
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والبلديات  الداخلية  وزارة  من  املقترح  فالقانون 
لم يوافق عليه من قبل املجلس النيابي، وبالتالي 
األم���وال  ل��ص��رف  ه��ن��اك سقف معقول  يكن  ل��م 
وعلى  الدعائية.  واحل��م��الت  االنتخابات  على 
العام  إل��ى  يعود  البلدي  القانون  امل��ث��ال٬  سبيل 
1977، وقد أدخل عليه بعض التعديالت لكنها 
السلطة  الفساد على نطاق  كافية ملكافحة  غير 
بعض  ف��إن  وبالتالي  البلدي(،  )املجلس  احمللية 

القوانن اللبنانية تساعد على تزايد الفساد.
لبنان أي  وعلى اجلانب اآلخر، ليس هناك في 
ق��ان��ون يعطي امل��واط��ن احل��ق ف��ي ال��وص��ول إلى 
قانون احلق في  اقتراح  وكان هناك  املعلومات، 
النواب  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  للمعلومات  ال��وص��ول 
العام   والبلديات في  الداخلية  بالتعاون مع وزير 
إلى  النيابي  املجلس  ف��ي  يُ��ق��ّر  ل��م  لكنه   ،2009
يومنا هذا. كما أنه حتى لو أقّرت القوانن في 
يستمر  أن  يجب  العمل  ف��إن  النيابي،  املجلس 
التطبيقية ملعظمها؛ ألنه بدون  املراسيم  إليجاد 

هذه املراسيم ال تكون هذه القوانن فّعالة.
واإلع��الم في  املدني  املجتمع  لدور  بالنسبة  أما 
لبنان فهو مقيد وغير قادر على مكافحة الفساد 
بالطريقة الصحيحة. فاإلعالم وبعض مؤسسات 
نافذون٬  أو  سياسيون  يدعمها  املدني  املجتمع 
وهذا يجعلها غير مستقلة وال متلك القدرة على 
غير  وبالتالي   ، مساءلتها  أو  ال��دول��ة  محاسبة 

قادرة على مكافحة الفساد.
ال��واض��ح أن أس��ب��اب الفساد  وع��ل��ى ه���ذا، فمن 
بالنزاعات  م��ل��يء  ت��اري��خ  ع��ن  ن��اجت��ة  لبنان  ف��ي 
مبني  سياسي  نظام  إلى  باإلضافة  واحل��روب٬ 
من  بد  ال  هنا،  ومن  والزبائنية.  الطائفية  على 
التفكير في حلول عملية تطال معظم املجاالت، 
اللبنانية،  وال��دول��ة  امل��واط��ن،   - اجلميع  وع��ل��ى 
واإلع��الم-  اخل��اص،  والقطاع  املدني،  واملجتمع 
في  املوجود  الفساد  من  للحد  مًعا  يتعاونوا  أن 
لبنان.. وهذه احللول من املمكن أن تتمحور حول 

التالي:
العمل  اللبنانين  والبرملان  احلكومة  على  أوال٬ً 
على إنشاء »هيئة مستقلة« ملكافحة الفساد، تكون 
مكونة من أشخاص ذوي خبرة في هذا املوضوع، 
وغير تابعن أو متأثرين بالسياسة احمللية املبنية 

باستطاعة  تكون  لكي  واملذهبية،  الطائفية  على 
في  موجود  مواطن  أي  أن حتاسب  الهيئة  هذه 
ذلك، يجب  إلى  باإلضافة  أو خارجها.  السلطة 
مما  الفساد،  كاشفي  حماية  قانون  على  العمل 
يساعد على تشجيع املعنين بالكشف عن الفساد 
في مختلف القطاعات بدون خوف. وبعد ذلك، 
وطنية  إستراتيجية  حتديث  على  العمل  يجب 
أال  يجب  اإلستراتيجية  هذه  الفساد،   ملكافحة 
تكون حكومية فقط، بل يجب أن تشمل املجتمع 
املدني والقطاع اخل��اص. وفوق هذا كله، يجب 
العمل على تعديل القوانن اللبنانية مبا يتناسب 
ال��ف��س��اد،  ملكافحة  امل��ت��ح��دة  األمم  ات��ف��اق��ي��ة  م��ع 
هذه  تطبيق  مراقبة  على  أيًضا  العمل  وبالتالي 

القوانن على كافة األراضي اللبنانية.
املوقع  في  يكون  أن  املدني  املجتمع  على  ثانًيا، 
املراقب لعملية الفساد ليستطيع مكافحته. كما 
أن عليه توسيع اجلهود التي عمل عليها خالل 
استقطاب  في  دوره  وتفعيل  السابقة،  السنوات 
األح���زاب  إل���ى  أن ينضموا  ع��ن  ب���دال  ال��ش��ب��اب 
تقبل  وع���دم  الطائفية  على  املبنية  السياسية 
ال��ت��ي على املجتمع  ال��ن��ق��اط  اآلخ���ر. وم��ن أه��م 
في  املبذولة  اجلهود  توحيد  مراعاتها٬  املدني 
شبكات  إن��ش��اء  على  والعمل  الفساد،  مكافحة 
املجتمع  دور  تفعيل  في  تساهم  وعاملية  وطنية 

املدني في هذا املجال.
على  العمل  في  يساهم  أن  اإلع��الم  على  ثالًثا، 
املعلومات،  إلى  بالوصول  املتعلق  القانون  إق��رار 
مكافحة  ف���ي  دوره  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى  ي��س��اع��د  مب���ا 
الالزمة  املعلومات  استعمال  من خالل  الفساد، 
نفسه  اإلع��الم  ذل��ك، على  قبل  لكن  منه.  للحد 
أن يطبق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد داخل 
املؤسسات اإلعالمية، عبر تطوير معايير عملية، 
احلد  على  تساعد  للممارسات،  جديدة  ونظم 
السياسين  قبل  من  اخلارجية  التدخالت  من 

والنافذين.
شريًكا  يكون  أن  اخل��اص  القطاع  على  راب��ًع��ا٬ 
أساسًيّا في مكافحة الفساد، من خالل اعتماد 
مبدأ الشفافية واملساءلة كقاعدة أساسية حتكم 
القطاع  مؤسسات  معظم  تعمل  فعندما  عمله. 
التي  املمارسة  وق��واع��د  معايير  ضمن  اخل��اص 
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حتسن من نوعية العالقة مع الزبائن، سيساعد 
هذا على اتباع املنافسة احلرة، وبالتالي االبتعاد 
قبل  من  املباشرة  وغير  املباشرة  السيطرة  عن 

السياسين والنافذين.
خامًسا، على املواطنن أن يعملوا على املسئولية 
تساعدهم  التي  القوانن  يتبعوا  وأن  ال��ذات��ي��ة، 
على الوصول إلى حقوقهم. فمن أهم الصفات 
التي تساعد على مكافحة الفساد في لبنان، أن 
الوساطة  على  يعتمد  وال  نزيًها،  املواطن  يكون 
ف��ي ال��وص��ول إل��ى م��ا ه��و ح��ق م��ن حقوقه، مما 
في  امل��وج��ودة  الفساد  نسبة  تقليل  ف��ي  يساهم 
وحقوقه. ب��امل��واط��ن  املتعلقة  امل��ع��ام��الت   بعض 

وأخيًرا٬ من أهم األساليب ملكافحة الفساد زيادة 
وع��ي امل��واط��ن��ن، وب��األخ��ص األط��ف��ال والناشئة 

والشباب في املدارس واجلامعات، بحيث تضم 
باملمارسات  تتعلق  املدنية مواضيع  التربية  مادة 
التي على املواطن أن يطبقها. وهذا بدوره سوف 
يرسخ لدى الطالب روح االنتماء إلى الوطن بدل 

االنتماء إلى املجموعات الطائفية.
واحد،  نتيجة سبب  يظهر  لم  لبنان  في  الفساد 
وهو ليس مسئولية طرف واحد من األط��راف. 
السهل  بالعمل  ليس  مكافحته  على  العمل  إن 
ف���ي ظ���ل ال���وض���ع ال��س��ي��اس��ي ال���راه���ن، امل��ت��أث��ر 
بالوضع الدولي. ويجب أن يكون لدى املواطنن، 
واحلكومة والبرملان، والقطاع اخلاص، واملجتمع 
مًعا؛  للعمل  اجلدية  اإلرادة  واإلع���الم،  امل��دن��ي، 
ألن هذا هو أساس الوصول إلى وطن خاٍل من 

الفساد.
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