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ملّخ�ص تنفيذي
لي�ض الف�ساد ظاهرة م�ستجّدة يف �سميم النظام ال�سيا�سي والبريقراطّي 
اللبناين، فقد عرف لبنان، منذ تكّونه دولًة م�ستقّلة، ممار�ساٍت متناميًة 
م��ن االإخالل بالواجب الوظيف��ي، ومل ُتفِلح احلكومات املتعاقبة، اإن يكن 
ل��دى بع�سه��ا النّي��ة يف ت�سوي��ب امل�س��ار، يف و�سع ح��دٍّ لتلك ال�س��لوكيات 
مم من العاملني يف ال�ساأن العام اإىل  عاف الذِّ البريوقراطّية التي تقود �سِ
تقا�س��ي ثمن ما يقّدمون��ه للمواطن من خدماٍت اإدارية هي حقٌّ م�س��روع 
له، يف االأ�سل. هذه املمار�س��ات املنافية للقانون تتمّثل يف ا�س��تغالل موقع 

امل�سوؤولية العامة من اأجل مكا�سَب �سخ�سّية.

الي��وم، ويف الوق��ت الذي تتخّبط مع��ه الدولة اللبناني��ة، الرازحة حتت 
وط��اأة دْي��ٍن يناه��ز املئَة ملي��اِر دوالر، وت�سارع جاهدًة م��ن اأجل تفادي 
االنهي��ار ال�س��امل، ُتط��رح م�س��األة الف�س��اد بح��ّدة ما بعدها ح��ّدة. هذا 
الدْي��ن ال ينف�س��ل، يف راأي اخلرباء االقت�ساديني، عن الف�س��اد املتمّثل 
يف اختال���ض املال العام واإه��داره، واحتكار اأمالك الدول��ة وعائداتها، 
م��ن ِقَب��ل حّكامها وموّظفيه��ا، و�سواًل اإىل االإثراء غري امل�س��روع. اإن دّل 
ذلك على �س��يء فعلى �س��مول هذه ظاهرة الف�س��اد وخطورتها. والواقع 
اأن الف�س��اد ع��اّم، ال ت�س��لم منه م�سلحة اأو دائ��رة، وقد اأّدى اإىل �سرٍب 
م��ن »خ�سخ�س��ة امللك العام« وخْل��ق »دولٍة باترميونيالي��ة«، نعني دولًة 
يج��ري فيه��ا، بفع��ل اإدارٍة نِخ��رة، الت�س��ّرُف بامل��ال الع��ام واالأم��الك 
العام��ة، مب��ا فيها ال��راث الوطن��ي،  وامل�سلح��ة العامة، وا�س��تخداِمها 
كلِّها لتحقيق منافَع �س��خ�سّية. متى عّمت هذه الظاهرة دّلت على متيُّع 

الدول��ة وعجزه��ا عن اإدارة امل�سلحة العامة، اأو باالأحرى، كانت مبثابة 
نذير يوؤذن بانحاللها.

م��ن امله��ّم التوّفر، اإذًا، عل��ى حتليل هذه الظاهرة، التي ت�س��ّببت بتدمري 
الدولة اللبنانية، �س��عيًا اإىل فهم اأ�سوله��ا وكيفية جتّذرها يف نظام البلد 

ال�سيا�سي-االقت�سادي. 

مم��ا ال ري��ب فيه اأن الف�س��اد تّعزز بفعل طائفيٍة �سيا�س��يٍة عك�َس��ها تاأليف 
احلكوم��ات اللبنانية املتعاقبة ووا�سلتها، دومنا هوادة، انتخاباٌت تر�س��و 
عل��ى قاعدة االنتماء الطائفي. وما الطائفية املذكورة، يف االأ�سل، �س��وى 
زبائنيٍة تاأ�ّس�س��ت عليها �سيا�س��اُت اإهدار االأموال العامة وتوزيِع امل�سالح 
غ��ري امل�س��روعة. لق��د اأ�ساب ه��ذا النهج الدول��ة اللبناني��ة يف ال�سميم، 
بحيث اأم�س��ت »دولًة منهوب��ة« تتوّزعها الكارتي��الت الطائفية. لكن االأثر 
االأبل��غ واالأ�س��ّد خط��ورة، عل��ى ال�سعي��د املعن��وّي والرمزي، ه��و »فقدان 
�س��رعية« دولٍة بات ُينظر اإليها على اأنها فا�س��دة، ُمهِملة، ال يهّمها الذوُد 

عن م�سالِح البالد وال ح�سُن اإدارة اأموالها.

اإن حتلي��ل الف�س��اد ُيحي��ل، اإذا م��ا حتّرين��ا اأ�س��بابه االأكرث رجوعي��ًة، اإىل 
َره��ا يف ع��اداٍت بات��ت �س��ائعة يف  ثقاف��ة متج��ّذرة يف تاري��خ اإقليم��يٍّ جَتذُّ
احلي��اة الوطني��ة حت��ى االبت��ذال. لي���ض الف�س��اد ظاه��رة قاه��رًة ال تقبل 
االنعكا���ض، واإمنا هو موقف �سلوكيٌّ ُيبنى وُيكت�سُب ويتف�ّسى َعرب املُحاكاة 
املجتمعي��ة. اإن رجوعيت��ه وا�س��تع�ساءه ناجم��ان ع��ن اإفالته م��ن العقاب 
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املحي��ط وغي��اِب الربام��ج املت�س��اِوقة والر�سين��ة، الت��ي تعمل على �س��ائر 
م�س��تويات التن�س��ئة املدر�س��ية واجلامعي��ة، ب��ل ويف �سفوف ال��راأي العام 
اأي�سًا، من اأجل حماربة الف�ساد واإخ�ساعه ل�سلطة القانون الرادعة، فاإن 
مل ُي�سر اإىل اّتخاذ اأي تدبري ال�س��تئ�سال ال�س��لوكيات الفا�س��دة باعتماد 
تن�سئة وطنية مالئمة، غدا هذا ال�سلوك نهجًا م�ستدامًا. على اأن الق�ساء 
على الف�ساد يبقى رهنًا بتوطيد ن�سٍق من القَيم املدنية، وتوجيِه االهتمام 
نحو امل�سلحة العامة والتزام مبداأ ال�سفافية يف احل�سابات واملمار�سات، 

�سواء على �سعيد الدولة اأو على �سعيد القطاع اخلا�ض.

اإن بل��وغ ه��ذا اله��دف يفر�ض القي��ام باإ�سالح��ات على عدة م�س��توياٍت، 
اأبرُزها:

عل��ى امل�س��توى النظام ال�سيا�س��ي، م��ن املوؤّك��د اأن تنظي��م انتخاباٍت على 
قاع��دة قان��ون انتخاب��يٍّ جديد يحقق االنتق��ال اإىل نظاٍم �سيا�س��يٍّ مدينٍّ 
وغ��ري طائف��ّي، م��ن �س��اأنه احلّد من �س��طوة الت�س��ويات الطائفي��ة، حيث 
ُيفر���ض بالقان��ون املذكور اأن ي�س��مح للمواطن��ني اللبناني��ني بالت�سويت 
�سمن نطاق الدائرة التي فيها يقيمون، ولي���ض يف مكان ت�سجيل قيدهم، 
الأن من �ساأن ذلك اأن يحّفزهم على املطالبة بتح�سني �سروطهم املعي�سية، 
ومراقبة �سري االآليات املّتبعة لهذه الغاية يف مكان عي�سهم وعملهم، بداًل 
م��ن البق��اء اأ�س��رى �سالتهم التقليدي��ة القائمة عل��ى الت�سام��ن العائلي 
والع�س��ائري، واملحكوم��ة مببداأ املح��اكاة، على الدوام. اأخريًا، من �س��اأن 
ه��ذا القانون، اأن ميّك��ن العن�سرين الن�س��ائّي وال�س��بابّي، اللذين مازاال 
يعانيان التهمي���ض، من االنخراط يف �س��رْي العملية الدميقراطية بتاأمينه 
للمراأة عدالة التمثيل وخف�سه �سن االنتخاب اإىل الثامنة ع�سرة. ُي�ساف 
اإىل ذل��ك تطبي��ق الالمركزي��ة االإداري��ة املو�س��عة، ما ي�س��مح للمواطنني 
النفق��ات  تالي��ًا، مراقب��ة  اإمن��اء مناطقه��م، ويخّوله��م،  بامل�س��اهمة يف 

العمومية عن كثب.

عل��ى امل�س��توى الق�سائ��ي واالإداري، ينبغ��ي املبادرة باأ�س��رَع ما ميكن اإىل 
ت�س��مية اأع�ساء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�س��اد، وو�سُع اخلطة املعتمدة  
له��ذه الغاية يف 12 اأيار/مايو 2020 مو�س��َع التنفيذ، كما ُيفر�ض تفعيُل 
قوانني االإثراء غري امل�س��روع ودعُمها، وو�سُع قانون جديد لل�س��راء العام 
تعزيزًا لل�سفافية، وتوحيُد االأُُطر التنظيمية لل�سراء العام. لكن �سيئًا من 
��ر اإىل دعم النيابة العام��ة املالّية يف الق�ساء  ذل��ك ل��ن يتحقق ما مل ُي�سَ
اللبن��اين، وت�س��ميِة ق�س��اٍة مدّرب��ني عل��ى التحقي��ق يف امللّف��ات املتعّلق��ة 
بالف�س��اد، وذل��ك م��ن �سمن خط��ة اإ�س��الٍح مرتقب��ة للنظ��ام الق�سائي. 
عل��ى اأن م��ن واج��ب اجلهاز الق�سائ��ي، اأي�سًا، اأن يلج��اأ اإىل كل ما يوّفره 
له الت�س��ريع الدويل من و�س��ائل تخّوله مالحقة الر�س��اميل املكّونة بطرق 
غري م�س��روعة واملهّربة اإىل اخلارج، من اأجل ا�س��رداد االأموال املنهوبة 

واالأمالك التي مّت ال�سطو عليها.

عل��ى م�س��توى الربي��ة املدني��ة، اإن املهّم��ة الت��ي تفر�ض نف�س��ها باإحلاح 
هي العمُل لتغيري الذهنيات ون�س��ُر ثقافٍة قائمٍة على املواَطنة امل�س��وؤولة 
الت��ي  يف مواجه��ة الت�سرف��ات العدمي��ة املب��االة واملواق��ف املت�س��اهلة 
تغل��ب الي��وم حيال ظاهرة الف�س��اد، م��ا يوجب اإعداد خط��ة توعية على 
امل�س��تويني املدر�س��ي واجلامعي، واأخرى اإعالمي��ة توجيهية، تفتح اأعني 
الط��الب عل��ى العواق��ب الناجمة عن ممار�س��ات الف�س��اد، وتداأب على 
اإرهاف ال�سمري و�س��حذ احل���ّض اخلُلقي مبا ميّهد لتوطيد قيم املواَطنة 
يف النفو���ض. كذلك ُي�ستح�س��ن، توازيًا، اإ�س��راُك هيئات املجتمع املدين 
واجلمعي��ات  منه��ا  ال�س��اّبة  الفئ��ات  ال�س��ّيما  ا�س��تثناء،  دومن��ا  كلِّه��ا، 
الن�س��ائية، بحيث ت�سّكل راأ�ض حربة اأ�سا�سّي يف ت�سويب امل�سار واإطالق 

عملي��ة التغيري املجتمعي.
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قانون حتديد اآلية التعيني يف الفئة 
االأوىل يف االإدارات العامة ويف 

 املراكز العليا يف املوؤ�س�سات العامة
 الرقم 7 

تاريخ 2020/7/3

 قانون مكافحة تبيي�ض االأموال 
 ومتويل االإرهاب 

 الرقم 44 
تاريخ 2015/11/24 

قانون احلق يف الو�سول 
 اإىل املعلومات

 الرقم 28 
تاريخ 2017/2/10

قانون مكافحة الف�ساد يف 
القطاع العام واإن�ساء الهيئة 

 الوطنية ملكافحة الف�ساد
 الرقم 175 

تاريخ  2020/6/8

القانون املتعّلق بالت�سريح 
عن الذمة  املالية ومنع 

 االإثراء غري امل�سروع 
 الرقم 189 

تاريخ 2020/10/16

 قانون حماية 
 كا�سفي الف�ساد

 الرقم 83 
تاريخ 10 /2018/10 

ت�سريع مكافحة الف�ساد يف لبنان منذ عام 2015
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مة مقدِّ
لقد بات الف�ساد اليوم عبئًا يلقي بثقله على قطاعات وا�سعة من املجتمع 
اللبن��اين، حي��ث يغل��ب، عل��ى م�س��توى االإدارة العام��ة كما عل��ى عالقات 
ه��ذه االأخ��رية مع املواطن، ن�س��ٌق �س��بُه ُمَتع��اَرٍف عليه، يتمّثل يف ت�س��هيل 
املعامالت االإدارية وامل�س��اركة يف املناق�سات العمومية والتهّرب من دفع 
ال�سرائب والر�س��وم. وما يوؤّمن لهذا الن�َس��ق اال�ستمرار هو اعتماد الغ�ّض 
و�س��راء الّذمم اأكرَث منه احراُم احلقوق والتقّيُد باالإجراءات القانونية. 
اإن يف اأعل��ى مرات��ب الدول��ة كارتي��الٍت من امل�سال��ح ال�سيا�س��ية–املالية 
تتوّزع املّن النازل عليها من عقود احتيالية يجري اإبرامها بذريعة تاأمني 
ح�سن �سرْي امل�سالح العامة. ومن البديهي اأن تكون العموالت التي يجري 
اقتنا�سها لدى التلزمي املدبَّر للمناق�سات العمومية وراء ظاهرة االإثراء 
غ��ري امل�س��روع ال للق��ادة ال�سيا�س��يني وح�س��ب، واإمن��ا، اأي�س��ًا، للموّظفني 
الذي��ن مّت تعيينه��م عند املفرقات الوزاري��ة واالإدارية االأ�سا�س��ية، حيث 
ُي�سنع القرار ال�سيا�س��ّي. بذلك ت�س��ّنى للف�س��اد اأن يغزَو قطاعات الدولة 
ويتاآكَلها كلَّها تدريجّيًا، من دون اأن نغفَل تاأثريه الفّتاك، اأي�سًا، يف احلياة 

االقت�سادية واالجتماعية.

اإن التعري��ف االأويل للف�س��اد يطاب��ق ُجمل��َة ممار�س��ات يق��وم به��ا عمالُء 
ع��اف ال��ذمم يتعاَط��ون ال�س��اأن الع��ام، فيبيع��ون املواط��ن م��ا يحق له  �سِ
قانون��ًا م��ن خدم��ات اإداري��ة لق��اَء منفع��ة �س��خ�سية. وه��و يفر�ض لدى 
الفاعل توافَر اإرادة يف التحايل على القانون اأو االأنظمة االإدارية ال�سارية 
املفع��ول مل�سلحة االأطراف القاب�سة، كما َيفر�ض، على م�س��توى االأفراد 
اأو اجلماع��ات، عالق��ًة ثنائية بني طرفنْي تتيح حتقي��ق منفعة الأحدهما، 
ب�س��رف النظ��ر ع��ن طبيع��ة ه��ذه املنفع��ة )ث��روات مادّي��ة، خدم��ات، 
�سفق��ات، اإعف��اءات اأو تخفي�س��ات �سريبي��ة... اإلخ(، لق��اء مكافاأٍة غري 
قانونية  ُيدفع بها اإىل الطرف االآخر. حت�سل هذه املقاربة لدى قيام اأحد 
االأ�سخا�ض املوؤمتنني على ال�سلطة العامة با�ستغالل موقعه الوظيفي، مع 
كل م��ا يّت�س��ل به م��ن م�س��وؤوليات و�سالحيات، حتقيق��ًا مل�سالح خا�سة. 
وعليه ميكن القول اإن الف�س��اد ين�س��اأ من �س��به ميثاق ُم�سَمر بني طرفني 
يت�سّرف��ان عل��ى قاع��دة: مبادل��ة العط��اء باملث��ل، “do ut des”، ِوف��َق 
ال�سيغ��ة الالتينية، ولكن، مع االنحراف باملعنى نحو داللة حتقريية هي 
»العط��اء مقاب��ل االأخذ« اأو»اأعطن��ي الأعطيك«، مبعنى جت��اوِز القانون يف 
مقابل حتقيق منفعة �س��خ�سية1 للموّظف ومنحه امتيازات اإدارية. ذلك 
ال ينفي، بالطبع، وجود اأ�سكال اأخرى اأكرث مبا�سرة للف�ساد ولالإثراء غري 
امل�سروع، ودون ما ذكرنا ُثنائيًة، كاإهدار االأموال العامة ب�سّتى الو�سائل، 

ونهِب موارد الدولة، وتزويِر الفواتري وامل�ستندات واحل�سابات العامة.

واإذا اأمك��ن للف�س��اد، م��ع كل م��ا يرافقه م��ن جتارة نف��وذ، اأن ي�سنَّف يف 
درجات، وكان قاباًل التخاذ �سيٍغ خمتلفة تبعًا لتنوع االأ�ساليب والو�سائل 

ذلك يفتر�ض التمييز بين ف�ساد ُمنفعل وف�ساد فاعل. هذا االأخير هو حال امرئ   1
يلتم�ض من ممّثل ال�سلطة منفعة، اأو امتيازًا، في حين اأن الف�ساد المنفعل هو حال 

ممثل ال�سلطة الذي يجيبه اإلى مبتغاه.

املعتم��دة، مل ي�س��عنا االكتف��اء مبقارب��ة �سيق��ة تقف عند ح��دود االتفاق 
اجُلرم��ي القائم بني طرفني من�س��غلنْي مبا ميك��ن اأن يحققه لكليهما من 
منفعة. اإن حتليل ظاهرة الف�س��اد، خ�سو�سًا متى غدت بنيوية، يجب اأن 
يت��ّم م��ن �سمن اإطار اأو�س��ع يتمّث��ل يف البيئة االجتماعي��ة املحيطة. ذلك 
ي�س��تدعي اإن�س��اء ال�سل��ة ب��ني الف�س��اد وب��ني كلٍّ م��ن طبيعة الدول��ة التي 
مُياَر���ض فيها، ونظاِمها الت�س��ريعي كما يجري تطبيقه على اأر�ض الواقع، 
ونظاِمها االقت�سادي وكيفية ا�س��تثماره، والثقافة ال�سيا�سية، وكلِّ ما من 

�ساأنه اأن ميّهد له الطريق2 من اأعراٍف وتقاليد.

د اأ�س��كاله وتنّوع �سَيغه، ظاهرة جديدة يف لبنان.  لي���ض الف�س��اد، على تعدُّ
ولعّلنا يف غنًى عن العودة اإىل العهد العثماين حيث كانت قرارات االإ�سالح 
ه مبحاربة  ال�سادرة يف القرن التا�س��ع ع�سر، واملعروفة ب�»التنظيمات«، تنوِّ
الف�ساد امل�ست�سري داخل اإدارة االإمرباطورية، وال اإىل مت�سرفية جبل لبنان 
)1861-1915( التي �س��هدت مع بع�ض حكام اجلبل، ومنهم مظّفر با�س��ا 
)1902-1907(، اإ�س��ناَد منا�س��ب اإداري��ة على �س��بيل الر�ْس��وة اإىل بع�ض 
االأ�س��خا�ض، لكي ندرك اأن ممار�سات االلتفاف على القانون واالإثراء غري 
امل�س��روع مل تتوّقف يومًا. لقد مّرت اجلمهورية اللبنانية امل�س��تقلة باأزمات 
مل يغ��ب عنه��ا الف�س��اد، منه��ا، اأن اأول رئي���ض للجمهورية، عل��ى كونه بطَل 
اال�ستقالل، ا�سطّر يف غ�سون واليته الثانية، اإىل اال�ستقالة يف ال�سابع ع�سر 
من اأيلول/�سبتمرب 1952، على اأثر اال�ستباه مبحاباته ذوي القربى.3 بكالٍم 
اأو�سح، لقد كان الرئي�ض ب�سارة اخلوري مّتهمًا با�ستغالل موقعه الرئا�سي 
مل�سالح �سخ�سّية، اأو ملا يعود بالنفع على حميطه العائلي.4 ومنها، اأي�سًا، 
اإفال�ض بنك »اإنرا«، عام 1966، الذي كان اأهّم البنوك اللبنانية يومذاك، 
�سه بتهمة االإفال�ض اجُلرمي، ما اأّدى اإىل اهتزاز النظام  واحُلكُم على موؤ�سِّ

امل�سريف اللبنايّن برّمته اهتزازًا امتّدت تداعياته اإىل الدول االإقليمية.5

2   لالّطالع على هذه المقاربة ال�ساملة، راجع:
  Shmuel Noah Eisenstadt, Patrons, Clients and Friends:
 Interpersonal Relations and the Structure of Trust Society,
Cambridge University Press, 1984.

نيابية  انتخابات  اأثر  على   ،1948 عام  الرئا�سية  الوالية  لتجديد  الت�سويت  تم   3
االنتخابات  هذه  من  المنبثق  النيابي  المجل�ض  قام  حيث  نزاع،  مو�سوع  �سّكلت 
انتخاب  باإعادة  ي�سمح  كي  ا�ستثنائية،  ب�سورة  الد�ستور،  من   49 المادة  بتعديل 

الرئي�ض المنتهية واليته.
بال�»فئوية،  اّت�سمت  للجمهورية  رئي�ض  اأول  والية  اأن  رباط  اإدمون  الد�ستوري  كتب   4
التي ال يمكن اأن تف�سي اإال اإلى المح�سوبية ومحاباة ذوي القربى وما �سابه ذلك 
من انحرافات. كما ن�سط التدّخل ال�سيا�سي في كّل مجال، حتى في �سير العدالة. 

لقد عّم الف�ساد«. راجع:
 La formation historique du Liban politique et constitutionnel.
 Essai de synthèse, Publications de l’Université libanaise,
1973, p. 532.

5  كان بنك »اإنترا«، الذي تاأ�ّس�ض عام 1951، قد راكم، عند انهياره مالّيًا، 17 في 
كازينو  في  مهمة  ح�س�سًا  يملك  كان  كما  اللبنانية،  الودائع  مجموع  من  المئة 
لبنان، وفي ن�ساطات النقل الجوي والبحري )»الميدل اإي�ست«، اأو �سركة طيران 
ال�سرق االأو�سط اللبنانية، المرفاأ(، ُي�ساف اإلى هذه كلها كمٌّ �سخم من االأمالك 

العقارية والموؤ�س�سات ال�سناعية في الخارج.
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يل��ي ذل��ك، يف اأواخر ال�س��تينيات ومطلع ال�س��بعينيات، ف�سيحة �سواريخ 
»الكروت��ال« الت��ي ت��وّرط فيها قائد اجلي���ض، ما دفع جمل���ض النواب اإىل 
مطالبة الق�ساء اللبناين باإجراء حتقيق عاجل، الأ�سباب تتعّلق با�ستغالل 
النف��وذ وال�سم�س��رة اخلارجة على القانون.6 وهكذا كان الف�س��اد يتفاقم 
با�س��تمرار، م��ع ا�س��تثناء واح��د �س��ّكلته الف��رة الزمني��ة املوافق��ة لوالية 
الرئي�ض فوؤاد �سهاب )1958-1964( والتي اّت�سمت باالإ�سالح والنزاهة 
الن�س��بية. �س��وى اأن الف�س��اد، يف املرحلة الت��ي اأعقبت احل��رب اللبنانية، 
ع��ام 1975، وحتدي��دًا م��ع بداي��ة الع�سر اجلديد الذي اأ�ّس���ض ل��ه توقيُع 
وثيقة الوفاق الوطني امل�س��ّماة اتفاق الطائف )1989( بداأ يّتخذ اأ�سكااًل 

غري م�سبوقة ال بل اأبعادًا مهّمًة يتعنّي �سرح اأ�سبابها.

طائفية، زبائنية وف�ساد
اإذا م��ا حتّرينا اأ�سل الف�س��اد األفين��ا جذوره �سارب��ًة يف النظام الطائفي 
الذي يغلب على لبنان منذ اإعالنه دولًة يف اأيلول/�س��بتمرب 1920، حيث 
بات تقا�س��ُم الوظائ��ف االإدارية واملنا�سب ال�سيا�س��ّية املتقّدم��ة وتوّزُعها 
ح�س�س��ًا ب��ني الطوائ��ف تقلي��دًا را�س��خًا وج��زءًا ال يتجّزاأ م��ن االأعراف 
ال�سيا�س��ية، مع اأن الد�س��تور اللبناين، يف امل��ادة 95، مل ُيجْزه اإال ب�سورٍة 

اإنتقالية. 

��ت التعدي��الت الد�س��تورية الت��ي اأدخله��ا اتف��اق الطائ��ف، عام  لق��د ن�سّ
1990، عل��ى وج��وب تخّط��ي الطائفية، واأك��رث ما يظهر ذل��ك من خالل 
الدع��وة اإىل متثي��ٍل وطنّي خارج القيد الطائفي، واإن�س��اء جمل���ض �س��يوخ 
ميث��ل »العائالت الروحية« يف البالد. لكن حزمة التدابري هذه مل ُتب�سر 
الن��ور وال ُطّب��ق منه��ا �س��وى ال�س��قِّ املتعّلق باإلغ��اء الطائفي��ة يف الوظائف 

العامة، با�ستثناء وظائف »الفئة االأوىل« التي ي�سغلها كبار املوظفني.

لق��د اأّدى الراك��ب القائم بني النظ��ام الطائفي والنظام ال�سيا�س��ي اإىل 
م��ا ي�س��به االحتكار، م��ن ِقَبل العائ��الت واالأحزاب ال�سيا�س��ية الطائفية، 
للتمثي��ل الوطن��ي ووزارات الدول��ة، حت��ى اإن عددًا م��ن الدوائر واملناطق 
ة عائالٍت �سيا�سية بعينها  االنتخابية مافتئ ي�سهد منذ فرٍة زمنية قيا�سيٍّ
مُت�س��ك برئا�س��ة البلديات، وت�ستوي على مقاعد الربملان فال تبارحها اإال 
لتنطل��ق اإىل املنا�س��ب الوزاري��ة. هكذا توّط��دت ُملكي��ات برملانية يعتمد 
اأ�سحابه��ا على نف��وذ تقليدي عرف��وا كيف يجّددون��ه بقدرتهم املزعومة 
ده��ا من خماط��ر. هذا  عل��ى ال��ذود ع��ن طائفته��م والت�سّدي مل��ا ير�سّ
النف��وُذ التقليدي، الرا�س��خ اجلذور، والقابُل للتكيُّ��ف مع الظروف االآنية 
واإعطاء �س��رعيته ال�س��كل املطلوب، يف�ّس��ر، اإىل حدٍّ بعيد، ِمنعَة املُلكيات 
 66 بقيمة  بالترا�سي  عقدًا  الم�سّنعة  الفرن�سية  ال�سركة  مع  وّقع  قد  لبنان  كان   6
اإلى  اأف�سى   – النهاية  في  ف�سخه،  تم  الذي   – العقد  هذا  لكن  فرنك.  مليون 
�سم�سرات وعموالت باهظة تم تقا�سمها بين قائد الجي�ض وبع�ض الو�سطاء. وقد 
اأ�سدر الق�ساء اللبناني، في الخام�ض ع�سر من كانون الثاني/ينانير عام 1972، 
فيهم  بمن  الق�سية،  في  المتوّرطين  بجميع  ال�سجن  عقوبة  باإنزال  يق�سي  حكمًا 

قائد الجي�ض، واإرغامهم على دفع ما يتوّجب عليهم من غرامات مالية.

املذك��ورة ويكت��ب لها طول البق��اء على ال�سعيدين املحّل��ي والوطني. لذا 
كانت اخلدمة املرتقبة من قبل الناخب، والتي اأكرَث ما ترتبط باإغراءات 
مالي��ة، اأو اإنعام��اٍت تتخذ �س��كل اإعا�س��ات غذائية، يف زم��ن االنتخابات، 
ت�س��اهم يف توثي��ق العالق��ة بني منتَخ��ٍب/ ناخٍب، بحي��ث تتداخل املنفعة 
املادي��ة املرجت��اة م��ن الت�سوي��ت م��ع الواج��ب امل��دين ال��ذي يق��ود اإىل 
الت�سوي��ت. به��ذه الطريق��ة ا�س��تطاع اأعي��ان حمّلي��ون وروؤ�س��اء اأحزاب، 
تاأمينًا مل�سلحتهم ال�سخ�سية اأو مل�سلحة عائالتهم، اأن يوّطدوا ويوا�سلوا 
عل��ى مّر الزم��ن ُمزَدوجَة »زعي��م/ِزمل« اأو »معّلم/ زب��ون«، التي مازالت 
تثقل على احلياة ال�سيا�س��ية اللبنانية. ه��ذه املزدِوجُة املوروثُة عن نظام 
االإقط��اع التقلي��دي يف البيئة اجلبلي��ة اأو الريفية، والتي جتد يف الوجاهة 
املدينية امتدادًا لها، �ست�س��ّكل الرافعة التي يتو�ّسلها ال�سيا�سيون للتدّخل 

يف زواريب البريوقراطية والتاأثري يف قراراتها.7

لق��د اأمك��ن ر�س��د تغي��ري يف البني��ة ال�سو�س��يولوجية للربمل��ان يف خ��الل 
ال�س��نوات الع�س��ر االأخرية، اأال وهو اال�س��تقرار احلا�س��ل يف عدد النواب 
الذي��ن مار�س��وا وظائف حرة اأو كّونوا خربات مهني��ة يف جمال االأعمال. 
بي��د اأن ه��ذا التغي��ري يف نوعي��ة الوج��وه ال�سيا�س��ية مل ُي�س��ّكل قطيع��ة مع 
طريق��ة العم��ل املعه��ودة يف املجل���ض النياب��ي وال اأّدى اإىل حتدي��ث العمل 
الربمل��اين، بالتحدي��د. ومردُّ ذلك اإىل حقيق��ة مفاُدها اأن من اأتى بهوؤالء 
القادم��ني اجُل��ُدد ه��و التمثي��ل الطائف��ي التقلي��دي، اإم��ا الأنهم ت�س��ّلحوا 
ب�س��خ�سية حمّلي��ة مرموق��ة اأحلقته��م بقائمته��ا االنتخابي��ة يف مقاب��ل 
م�س��اهمتهم املالي��ة يف احلمل��ة االنتخابي��ة، واإم��ا الأنهم خا�س��وا احلملة 
االنتخابية على م�س��وؤوليتهم وح�س��ابهم ال�س��خ�سي طمعًا بالفوز باملقعد 
���ض لطائفته��م. ه��ذه االعتبارات ب�س��اأن الطريقة الت��ي ُيعيد بها  املخ�سّ
النظ��ام الطائف��ي اإنت��اج ذات��ه توؤّك��د ارته��ان الدول��ة لل�س��خ�سيات التي 
يت��ّم الت�سديق على �س��رعيتها الطائفية عن��د كل عملية انتخابية، بحيث 
ي�سمن القادة ال�سيا�سيون، للتّو، و�سولهم اإىل بريوقراطية الدولة ب�سكٍل 
دائم دفاعاأً عن ق�سايا زبائنهم وحلفائهم و تلبيًة ملطالبهم. هذه املهمة 
ت�س��هل عليهم بقدر ما ي�س��اهمون، من خالل ما ميار�س��ونه من �سغوط، 

لقد تّم التطّرق اإلى تمحور الحياة ال�سيا�سية حول هذه المزدوجة ال�سيا�سية من   7
التعريف  هذا  االأو�سط.  وال�سرق  لبنان  في  ال�سيا�سيين  الباحثين  من  عدد  قبل 
الزعيم  »اإن   :)1974( اليدن  وكارل  بيل  اأ.  جايم�ض  كتاب  في  نجده  ل�«الزعيم« 
في لبنان الُمعا�سر هو قائٌد غير ر�سمّي، يحظى بتاأييد اأتباعه على اأ�سا�ض الوالء 

ال�سخ�سي والمكافاآت ال�سخ�سّية«.
 James A. Bill & Carl Leiden, Politics in the Middle East, Little,
 Brown & Co., 1974, p. 88: ”In contemporary Lebanon, the
 za‘im is an informal group leader whose followers support
him on the basis of personal loyalty and personal rewards“.
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يف ت�س��مية موظف��ني يدين��ون لهم بال��والء.8 لكّن اأكرث ما يث��ري العجب يف 
ه��ذه الت�سرف��ات املثبَت��ة واملوؤاتي��ة ملمار�س��ات التقّرب من النا���ض هو اأن 
االأحزاب وامليلي�س��يات املنبثقة من احلرب متّكنت، ب�س��هولة مذهلة، من 
التقول��ب على اأ�س��اليب العم��ل ال�سيا�س��ي واحل�سول على ت�س��هيالت بني 
ناخبيهم واإدارة الدولة، �س��اأُنهم يف ذلك �ساأُن الزعماء التقليديني و�سبه 

االإقطاعيني الذين حاربوهم يف املا�سي ثم حّلوا مكانهم.9

لق��د ا�س��تعادت الزبائنية قواها م��ع انتهاء احلرب االأهلّي��ة، عام 1990، 
وال�س��بب هو اأن اتفاق الطائف اأجاز ل�»اأمراء احلرب« امل�س��مولني بقانون 
العف��و الع��ام )الذي �سدر �س��نة 1991( اأن ي�س��اركوا يف حكومات »عودة 
ال�س��الم« م�س��اركتهم يف اإع��ادة اإعمار بلٍد دّمرت��ه ال�سراعات على مدى 
خم���ض ع�س��رة �س��نة، ما اأتاح لزعماء احلرب تبديل اأدوارهم من روؤ�ساء 
ميلي�س��يات اإىل مقاِول��ني، و�ْس��َط من��اٍخ م��ن الليربالي��ة االقت�سادية التي 
جتم��ع االنتهازي��ة اإىل التفّلت، وجعل منهم الالعبني البارزين يف احلياة 
ال�سيا�سية التي عادت ف�»جتّددت« بفعل وثيقة الوفاق الوطني املوّقع عليها 
يف الطائ��ف. ُمّذاك، ن�س��اأ ائتالف عجيب مافتئ حت��ى اأيامنا هذه يوّطد 
ال�سل��ة بني ه��وؤالء املقاِولني الذين اأعادوا اإعماَر البل��د، وعا�سمَته، بنوٍع 
خا�ض، وبني امليلي�س��يات التي اأعادت تاأ�سي���ض النظام ال�سيا�س��ي، بحيث 
راأين��ا جه��ود الفريق��ني تت�ساف��ر من اأج��ل اإح��كام القب�سة عل��ى البالد. 
لقد �س��اد نهج اأوليغار�س��ي، هو عبارة عن طائفّيٍة �سيا�س��ية-اقت�سادية، 
يحظى بحماية النظام ال�سوري الذي اأر�سى قواعده يف لبنان حتى العام 
2005، ودع��م جماع��ات م�س��ّلحة احتف��ظ بع�سها بعت��اده، اإن مل يكن قد 
ع��ّززه، وعلى راأ�س��ها حزُب اهلل املطلُق القدرة. ه��ذا النهج فر�ض نظامًا 
نفعي��ًا قائم��ًا على ت��وّزع املكا�س��ب والغنائ��م يف �سميم الطبق��ة احلاكمة 
التي اأعادت احلرب تكوينها. وقد لفتت الف�سائح امل�سرفية، كتلك التي 

لقد ا�ستطاع اأرنولد هوتينغر اأن يكتب محّقًا، بهذا الخ�سو�ض، عن الزعيم الذي   8
اأ�سبح نائبًا: »اإن الزعيم �سروريٌّ لل�سلطة الحاكمة، الأن الجماعة تِثق بزعيمها، 
ما يتيح لل�سلطة الو�سول اإلى ال�سعب والح�سول على تعّهدات تلتزم بها الجماعة، 

من خالل �سخ�سه«.
 ”For the government he is necessary because ‘his’ people 
 trust their za‘im, which makes it possible to reach the people
 through him and to obtain commitments from the group via
 his person“. In ”Zuama in Historical Perspective“, in Leonard
 Binder (ed.), Politics in Lebanon, John Whiley & Sons, 1966,
p. 91.

على  مبنية  زعامة  الحرب  ميلي�سيات  اإطار  في  ن�ساأوا  الذين  الُجدد  القادة  بنى   9
الت�سامن العائلي التقليدي وعلى اإيديولوجيات الحرب. لقد عرفوا كيف يخلقون 
»نمطًا من ال�سالبة العائلية والمرونة االإيديولوجية«، بح�سب تعبير جايم�ض اأ. بيل 

وكارل اليدن، المرجع المذكور، �ض. 89.

ح�سلت يف بنك املدينة10 اأو يف البنك اللبناين-الكندي،11 اإىل الت�سابك 
القائم بني النظام امل�سريف وال�سلطة ال�سيا�سية يف لبنان وبني امل�سوؤولني 
ال�س��وريني عن ق�س��م اال�س��تخبارات. وال نبالغ اإذا قلنا اإن ن�س��ق التفاهم 
هذا القائم بني منظومة �سيا�س��ية تتقا�س��م املغامن واالأرباح املختَل�سة من 
اخلزينة، هو الذي قاد البلد اإىل انهيار هذه الدولة، واأن حمّرك العَجلة 
هو الف�ساد. هكذا انتقلنا، يف غ�سون �سنوات وجيزة، من الف�ساد النا�سئ 
ج��ّراء اإف��ادة بع�سهم من مداخيل ظرفية بحكم موقعهم داخل االإدارات 
اأو كوِنهم منتَخبني يف املناطق، اإىل ف�س��اٍد ُمَكرتٍل، نا�ِس��ط، مُيار�س��ه، يف 
اأعلى مراتب ال�س��لطة، زعماء املجموعات ال�سيا�سية بتقا�سمهم مداخيل 

الدولة.

اإذا اأمك��ن اأن يك��ون الف�س��اد ظاه��رًة ظرفي��ة فاإن��ه مل يُع��د كذل��ك بع��د 
االندفاع��ة العظيمة املمعنة يف الليربالية، والتي مت�ّس��كت با�س��راتيجية 
»اإعم��ار لبن��ان«. كان ذلك يف حدود منت�س��ف عام 1990، عندما جرى، 
بتوجيه من كارتيل املحاربني القدامى وميلي�سيويي احلرب، توقيُع عقود 
بفوائ��د مرتفعة. لق��د مّت االإيقاع بالدولة باللج��وء اإىل مناورات احتيالية 
داأبت من خاللها �سلطة مو�سومٌة بثقافة ميلي�سيوية على تاأمني م�ساحلها 
ومنافعها املادية يف الوقت الذي تدير فيه التوازنات ال�سيا�سية يف البلد. 
من��ذ تل��ك اللحظة تبّدلت االأمور، الأن الف�س��اد غدا وثيق االرتباط ب�س��رْي 
الدولة، ومل يعد ظرفّيًا بل �سار بنيويّا وظيفّيًا، يتمّثل يف طريقة احلْوكمة 
واإدارة النظ��ام ال�سيا�س��ي اللبن��اين. اإن لبن��ان الي��وم حمك��وم مبا ميكن 
ت�س��ميته »اأوليغار�س��ية ا�س��تخراجية«، اأي بكارتي��ل م��ن احل��كام املتفقني 
عل��ى تقا�س��م املداخيل املختل�س��ة من الدولة. ن�س��ري يف هذا ال�س��ياق اإىل 
اأن منظومة الف�س��اد هذه ال تتوّرع من اأجل حماية م�ساحلها عن اللجوء 
احلاذق اإىل العنف، باإ�سنادها املهّمة اإىل  قوى االأمر الواقع التي تتحّكم 

ببع�ض املناطق اأكرث مما اأُعطي للجي�ض اللبناين اأن يفعله وقوى االأمن.

لق��د متّيزت مرحل��ة ما بعد احلرب واإع��ادة اإعمار البل��د بتعميم اللجوء 
اإىل الف�ساد، بحكم روابط التاأثري والقربى واملنفعة، ال بل وتو�سيع نطاقه 
كم��ا مل يح��دث من قبل. واالأدهى م��ن ذلك كله اأنها حّول��ت لبنان »دولًة 
خا�س��ة«، اأو »دول��ًة باترميونيالية«، على حّد تعبري ماك���ض فيرب، حيث اإن 

ك�سف اإفال�ض بنك المدينة، عام 2003، عن ف�سيحة �سيا�سية ومالية من الطراز   10
االأول، واإن لم يتّم جالء الغمو�ض عنها بالكلية، حيث ثبت توّرط ر�ستم غزالي، 
وِجهاٍت  اأ�سقائه  مع  فيها  اآنذاك،  لبنان  في  ال�سوري  الجي�ض  مخابرات  رئي�ض 
كما  الف�سيحة،  هذه  االحتيالية.  االأعمال  و�سّتى  االأموال  بتبيي�ض  اتُّهمت  لبنانية 
كتبت �سحيفة »لوريان لو جور« في 27 ني�سان/اأبريل 2015، »تج�ّسد تف�ّسي الف�ساد 

في الجهاز ال�سيا�سي الع�سكري عهدذاك«.
ال�سلطات  ِقَبل  من   ،2011 �سباط/فبراير  في  المذكور،  البنك  اتهام  جرى   11
اأميركا  بين  المخّدرات  بتهريب  تتعّلق  الأغرا�ض  االأموال  بتبيي�ض  االأميركية، 
هذا  اهلل.  حزب  بتمويل  اّتهم  كما  االأو�سط،  وال�سرق  الغربية  واإفريقيا  الجنوبية 
البنك لم يعد له اليوم وجود بعدما تّم دمجه، في اأيلول/�سبتمبر من ال�سنة عينها، 
اآخر، كما ُفر�ست عليه غرامة مالية في مقابل توقيف المالحقات  ببنك محّليٍّ 

الجزائية ال�سادرة بحقه بقراٍر من وزارة الخزانة االأميركية.
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هن��اك طبق��ة �سيا�س��ية تنظر اإىل خ��ريات الدولة ومواردها ك��م لو كانت 
ملكية خا�سة. لقد اأ�سبحت ثقافة الف�ساد والنهب هي القاعدة يف الدولة 
اللبناني��ة املعت��ربة غنيمة لل�س��لب اأو منجم ثروات بر�س��م اال�س��تغالل. ال 
ب��ل اأك��رث من ذلك، لقد اأ�سبح��ت الدولة اللبنانية، نتيجة ف�س��اد طبقتها 
تت��وّرع ع��ن االنق�سا���ض عل��ى مّدخ��رات  ال�سيا�س��ية، دول��ًة خّطاف��ًة ال 
مواطنيه��ا. وهذا ما ظهر بو�سوح عِقَب انهيار النظام امل�سريف اللبناين 

عام 2019.

لقد جوبهت هذه املمار�سات مبوجة من اال�ستنكار والرف�ض بلغت ذروتها 
يف االحتجاجات ال�سيا�سية واالجتماعية التي انطلقت يف ت�سرين االأول/
اأكتوب��ر 2019، وتعاظم��ت قوتها على اأثر انفج��ار مرفاأ بريوت يف 4 اآب/
اأغ�سط���ض 2020، حيث اندفع املّد ال�سعبّي الغا�سب ينّدد بق�سور الدولة 

وف�سلها يف اإدارة البالد وي�ستنكر اإهماَلها املغّم�َض بدم اجلرمية. 

َمواِطُن ال�سعف يف الدولة والف�ساد
لي�ض النظاُم الطائفيُّ وحَده عّلَة الف�ساد، واإمنا ُي�ساف اإليه �سعف الدولة 
اللبناني��ة الت��ي ُتعترب دول��ًة �سعيف��ة (weak state)، اأو، باالأحرى، دولًة 
ه�ّسة، اإذا ما اأردنا لها تو�سيفًا ياأخذ مبعيار ال�سلطة والقدرة على فر�ض 
الق��رارات واّتخ��اذ ما يلزم من تدابري ب�س��اأن البيئ��ة احلا�سنة والراعية 

للف�ساد.

اإن افتق��ار الدول��ة اإىل ال�س��يادة وا�س��تقاللية الق��رار حي��ال اجلماع��ات 
ال�سيا�س��ية، وحتى الديني��ة التي تدافع عن م�سال��ح الطوائف وحقوقها، 
ُيعترب، يف اإطار النظام الطائفي ال�س��ائد يف لبنان، تكري�س��ًا له�سا�س��تها، 
ويجعله��ا اأك��رث تاأثرًا مبا مُيار���ض عليها م��ن �سغوط واإغ��راءات من اأجل 
دفعها اإىل تقدمي حقوق الطوائف – اأو حقوق من يّدعون متثيلها – على 

واجب حماية امللك العام وامل�سلحة العامة.

اإن قل��ة احلر���ضِ ه��ذه عل��ى امل�سلح��ة العامة و�س��رورِة تغليبه��ا على كل 
م��ا عداه��ا، يخّولن��ا اأن نفه��م الطريق��ة الت��ي ُتدار به��ا عملية التقا�س��م 
الطائف��ي من ِقبل ما �سن�س��ّميه، يف �س��ياق كالمنا ه��ذا، »مناطق التاأثري 
البريوقراط��ي« يف الدولة.12 الواق��ع اأن االأمور جتري كما لو اأن االأحزاب 
الت��ي حتك��م لبن��ان ق��د اأن�س��اأت لنف�س��ها، عل��ى غ��رار م��ا عرفت��ه عه��ود 
االإقطاعي��ة املن�سرم��ة، »حممّي��اٍت« يف اإدارات الدول��ة. باخت�سار، نحن 
اأم��ام اإقطاع اإداري. ح�س��ُبنا اأن هناك مديِري��ن عاّمني وموظفني موالني 
حل��زٍب طائفي اأو تابع��ني لزعيم، يعتربون اأنف�س��هم ُمديري اأعمالهم يف 
�س��ة اإم��ا لع��ودة املهّجرين اأو  ��ة اأو �سنادي��ق وطني��ة خم�سّ وزارات خا�سّ
لالإمن��اء املناطقي اأو الإمناء لبنان واإعماره. هذا التقا�س��م البريوقراطي 

راجع:  12
 Michael C. Hudson, ”Lebanon After Ta’if: Another Reform
 Opportunity Lost?“, Arab Studies Quarterly 21(1), 1999, pp.
27–40.

وال�سيا�س��ي يف�س��ح املجال لو�سع اليد على م�سادر االإيرادات، وُير�س��ي، 
مل�سلح��ة االئت��الف املُم�س��ك مبقادير ال�س��لطة، م�س��احاِت نف��وذ موؤاتية 
ملمار�س��ات ظالمية تتمّثل يف ح�س��و االإدارات باالأتباع واملوؤّيدين13 وتوزيع 
االمتي��ازات واملناف��ع عليه��م. وق��د تفاقم��ت هذه النزع��ة موؤّخ��رًا مع ما 
ي�س��بق تاألي��ف احلكوم��ات م��ن نزاعات ب�س��اأن ت�س��مية ال��وزراء يف مواقَع 
حُت�َس��ب حك��رًا لهذه الطائفة اأو تلك. من هنا كان��ت الوزارات املهّمة هي 
التي ت�س��ّكل، دون �س��واها، مو�سوع م�س��اوماٍت مقيت��ًة وحما�س�سات، مع 
اللف��ت اإىل اأن اأهمي��ة وزارٍة م��ا، يف نظر اأ�سحاب الطموح هوؤالء، ُتقا���ض 
مب��ا توؤمن��ه لهم من مداخي��ل وتوّفره من خدماٍت ي�س��دونها اإىل اأتباعهم 
ومنا�سريهم، واأي�سًا، مبا حتّققه لهم من نفوٍذ يحّولونه �س��لطًة ح�سرية 
اأو تتيحه من م�ساعداٍت دولّية ي�سيبون منها االأرباح. ال ميكن اأن نت�سّور 
بيئًة ومناخًا �سيا�سيني اأكرَث �سفاقًة من هذين واأكرَث مالءمة للف�ساد على 
اخت��الف اأنواع��ه واأ�س��كاله. اإن م��ا يتكّون عل��ى هذا النحو ه��و الزبائنية 

البريوقراطية داخل الدولة.

بذلك تكون الدولة املركزية دولًة »متقا�َسمة«، تتوىّل فيها الطائفية توزيع 
ق عل��ى الزبائن اخلدم��ات واالإنعامات غ��ري القانونية  املراك��ز الت��ي تف��رِّ
بهدف ا�س��تمالتهم وا�س��تتباعهم. وقد اعُتمدت ه��ذه الطريقة، بالتوافق 
التاّم بني جميع الطوائف ع�س��يَة االنتخاب��ات النيابية االأخرية، يف اأيار/
مايو 2018، حيث مّت تعيني ما يقارب اخلم�س��ة ع�س��ر األف موّظٍف بهدف 
غم من القرار ال�سادر عن جمل���ض  �س��راء االأ�سوات االنتخابية، على الرُّ
ال��وزراء والذي يق�س��ي بتجميد التوظيف يف الدولة.14 وقد جاء »اإقحام« 
ه��ذه الكتل��ة ال�سخم��ة م��ن املوّظفني، وال��ذي ُيع��دُّ خمالفة م��ن الناحية 

ال�سلطات  وّزع  الذي  الطائف  اّتفاق  في  له  وموؤ�ّس�سًا  متوّقعًا  االنحراف  هذا  كان   13
عن  عبارة  هي  متغايرة  د�ستورية  موؤ�س�سات  خلق  اإلى  اأّدى  نحٍو  على  ال�سيا�سية 
�سة للطوائف. »في الطائف، عام 1989، اأملت الطائفية اإعادة  »محمّياٍت« مخ�سّ
�سياغة الموؤ�س�سات بحيث اأ�سبحت مجّرد بَيادَق �سمن البنية الطائفية. وبوحٍي 
يتوّزعون  اأ�سيادًا  كانوا  لو  كما  االإ�سالح  عملية  ال�سعب  ممثلو  قاد  الطائف،  من 

محمّياتهم«.
 ”In 1989 in Taif, confessionalism dictated the remodeling of
 the institutions. Those institutions have become nothing
 more than pawns of a confessional structure. In Taif,
 the representatives of the communities carried out
 constitutional reforms as if they were lords redistributing
 their fiefs“. In The Document of National Understanding: A
 Commentary, Joseph Maïla, Centre for Lebanese Studies,
Oxford, 1992, pp. 57–58.

راجع:  14
 Sunniva Rose, ”15,000 government employees hired illegally: 
 New government under strain from accusations over past
 hiring and financial management“, The National, 28 February
2019.

متوافر على الرابط االآتي:  
https://www.thenationalnews.com/world/mena/
lebanese-mps-15-000-government-employees-hired-
illegally-1.831701.
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القانوني��ة، ليلق��ي عبئ��ًا اإ�سافّي��ًا عل��ى الوظيف��ة العام��ة الت��ي ت�س��كو من 
االكتظاظ اأ�ساًل ب�سبب ممار�سات الف�ساد املذكورة.

ل دولة  وثمة بعُد نقطة �سعف اأخرى تغّذي ممار�سات الف�ساد، اأال وهي تعطُّ
احلق والقانون، اأو انعدام فاعليتها، اإن �سّح التعبري، الأن الدولة اللبنانية، 
ها يف �سراعات  بالطريقة التي ُتدار بها ويتّم تقا�سمها بني الطوائف وزجُّ
داخلي��ة تتحك��م بها امل�سال��ح، تبدو عاجزًة ع��ن االإيف��اء بالتزاماتها. اإن 
�سعفها هذا ال يكمن يف عدم وجود القوانني املطلوبة لالإ�سالح، بل يف عدم 
وجود اإرادة لتنفيذ القوانني املوجودة، ولي�ض ي�ساهي عجَزها عن حماربة 
الف�س��اد �س��وى اإف��الِت املتحايل��ني على القان��ون، يف غالبيتهم ال�س��احقة، 
م��ن العقاب. واأبرز �س��اهد عل��ى ذلك اأن اال�س��راتيجية الوطنية ملكافحة 
الف�ساد مازالت تنتظر ت�سكيل الهيئة الوطنية التي ُيفر�ض بها االإ�سراف 
على عملية التنفيذ، واأن اإ�سالح الق�ساء مازال ينتظر الت�س��مية املوعودة 
لق�ساٍة قادرين على ا�ستعادة القرارات املرجّوة ب�ساأن االختال�سات املالية 
ل��ة بطريقة غري  وا�س��تغالِل النف��وذ والف�س��اِد االإداري، والعم��والِت املح�سّ
قانوني��ة م��ن اأعمال الو�س��اطة وال�سم�س��رات، ُي�ساف اإليه��ا الت�سريحات 

الكاذبة وتزوير امل�ستندات الر�سمية.

ال ننك��ر اأن��ه، يف ح��ال املبا�س��رة بتنفي��ذ خط��ط االإ�س��الح الق�سائ��ي، 
وحتدي��ث القوانني، وتعزي��ز الرقابة على ممار�س��ات موظفي الدولة من 
قب��ل جمل���ض اخلدم��ة املدني��ة، ومكافحة التغّي��ب الوظيف��ي والتوظيفات 
الوهمي��ة، اأي يف ح��ال تطبي��ق القوان��ني املرعّي��ة االإج��راء، �س��وف تب��دو 
االأم��ور عالق��ًة بني االإمكانات التي يتيحها القان��ون، من جهة، والعراقيِل 
املفتعل��ة م��ن ِقَبل ُطغمة حاكمة تخ�س��ى على م�ساحلها وم�س��تقبلها، من 
جهٍة اأخرى. اإن دولًة تعجز عن فر�ض احرام �س��يادتها و�سْبط حدودها 
امل�س��َرعة للتجارة املحظورة واأعماِل التهريب ال ي�س��عها �س��وى اأن ت�س��ّرع 
الن��زف احلا�سل جّراء اإهدار املال العام، حيث ال يخفى على اأحد وجوُد 
اأك��رَث م��ن مئ��ة معرٍب حدودّي غري �س��رعي يج��ري منها تهري��ب الب�سائع 
غَم من املطالبات امللّحة ب�سرورة اإقفالها وتكليِف  اإىل �س��وريا، وعلى الرُّ
اجلي�ض والقوى االأمنية مهمة �سبط املعابر احلدودية، ظّل القرار املتخذ 

ب�ساأنها حربًا على ورق، ومل ي�سلك طريقه اإىل التنفيذ.15

وعليه، ميكن القول اإن الدولة املركزية هي، على �ساكلة حدودها، »دولة 
منهوبة«.

راجع:  15
 Anne-Marie El-Hage, « La lutte contre la contrebande, entre
 poudre aux yeux et casse-tête », L’Orient-Le Jour, 29 mai
2020.

متوافر على الرابط االآتي:  
https://www.lorientlejour.com/article/1219771/la-lutte-
contre-la-contrebande-entre-poudre-aux-yeux-et-casse-
tete.html.

بي��د اأن الركي��ز على االإدارة يف �س��رح اأ�س��باب الف�س��اد يجب اأاّل ين�س��ينا 
القطاع اخلا�ض، وال�س��ّيما ال�س��ّق املتعّلق منه بالعالقات التجارية، حيث 
املمار�س��ات االحتيالي��ة ه��ي نف�س��ها كما يف القط��اع العام. لذا ال ي�س��عنا 
التقلي��ُل م��ن اأهميتها واإغف��اُل تاأثريها ال�س��لبي، الأنها غالبًا م��ا تتّم على 
ح�ساب الدولة التي حُتَرم من حت�سيل ما يعود اإليها من �سرائَب ور�سوم.

اأخريًا، عندما ال ت�ستجيب الدولة الأب�سط انتظارات مواطنيها االجتماعية، 
وال توؤّم��ن له��م اخلدم��ات احليوية االأ�سا�س��ية، م��ن ماٍء وكهرب��اٍء واإدارة 
نفاي��ات و�سماٍن �سحي وقدرٍة �س��رائية وا�س��تقراٍر يف عملته��م الوطنية، 
ال يع��ود هنال��ك مف��ّر من توجي��ه اأ�سابع االّته��ام اإليها ل��دى اأّي تخّلٍف اأو 
تق�س��ري. اإن العج��ز واالإهمال وانع��دام الفاعلية هي كلُّه��ا عوامُل تفاقم 
خط��ر تف�ّس��ي الف�س��اد، الأنها ت�س��ّوه �س��ورة الدول��ة اأمّيا ت�س��ويه وتفقدها 
هيبته��ا، واالأهم من ذلك كلِّه اأنها تق�سي على �س��يادتها. اإذ ذاك ُي�س��َرع 
الب��اب عل��ى م�سراعيه اأمام جمي��ع املحاوالت املاك��رة لاللتفاف عليها، 
وع��دِم التقّي��د بتوجيهاته��ا، وجتاهِله��ا، والت�س��ّرِف كم��ا ل��و مل يكن لها 
وج��ود. وال عج��َب، فعندما ال يعود للدولة اأيُّ ح�سوٍر مرئيٍّ وملمو���ض، وال 
يعود لها �سلطة على مواطنيها، وال تعود توحي اإليهم باملخافة واالحرام، 
يغدو كلَّ �سيٍء ُمباحًا، ال بل اإن الف�ساد ُي�سبح هو الو�سيلة الوحيدة لبلوغ 
امل��اآرب وتاأم��ني امل�سالح. ثمة تعابرُي متداولة باتت ل�س��دة التكرار اأ�س��بَه 
بالِزم��ة، كقوله��م: »ما يف دول��ة...« و»وين الدولة؟«، ه��ذا االإثبات وهذا 
اال�ستفهام يداّلن على فقدان الثقة بال�سلطة ال�سيا�سية ويرّبران، يف نظر 
املواطن��ني الذي��ن غلب عليهم الياأ���ض وال�سياع، ما ذكرن��ا من ت�سّرفات 
متيل اإىل تخّطي الدولة وخداعها اأو التحايل عليها باللجوء اإىل الغ�ّض اأو 
اأّي و�سيلة اأخرى منافيٍة للقانون. وعندما ال يعود يف و�سع الدولة التفاخر 
بخدماته��ا واإجنازاته��ا تفق��د ثق��ة موّظفيه��ا كم��ا تفق��د جدواه��ا وعّل��ة 
وجودها، اأي �سرعّيَتها، ومتيل اإىل اأن ت�سبح »دولًة منزوعة ال�سرعّية«. 

الف�ساد والثقافة ال�سيا�سية
اإن انطب��اع احلك��م يف لبن��ان بالف�س��اد، م��ع كّل م��ا ينج��م ع��ن ذلك من 
تداعي��ات، يهي��ب بنا اإىل عدم االكتفاء مبقاربة قانونية وتقنية للف�س��اد، 
ره يف النفو�ض  وجتاوِزها اإىل الت�ساوؤل عن منابت هذا الف�ساد ومدى جتذُّ
واالأذه��ان. اإن حتلي��ل الف�س��اد ال يق��ف عند ح��دود ت�سنيف املمار�س��ات 
االحتيالي��ة اأو اعتب��ار هذه الظاه��رة جمّرَد انح��راٍف اإدارّي، بل يقت�سي 
التعّم��ق و�س��واًل اإىل ج��ذور هذه االآف��ة ال�سارب��ة يف ثقافٍة �سيا�س��ية اأكرث 
ِقَدمًا؛ ثقافٍة من العالقة بني املواطن ودولته، �س��اهمت يف جعل الف�س��اد 
ممار�س��ًة مقبولة، اأو، على االأقل، حتتمل الت�س��اهل. هن��ا اأي�سًا، يطالعنا 
�سع��ف الدول��ة وعجزها عن تاأم��ني خدمة م�س��روعة ملواطنيها، وفو�سى 
العم��ل االإداري وُبط��اأه اأو تعقيدات��ه البريوقراطية، ما يجعل من الف�س��اد 
»ال�سغ��ري« طريق��ًا خمت�س��رًا، ومتفق��ًا عليه، نوع��ًا ما، ي�س��تدعيه، على 
نحٍو �س��به ا�سطراري، اإجناُز اأّي معاملة اإدارية. لقد باتت هذه املمار�سة 
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اأم��رًا من �سميم احلياة اليومية، بعدما بلغ ت�س��خيف الت�سّرف الفا�س��د 
واملُف�ِس��د ح��ّدًا جعله اأم��رًا مقبواًل ومفهوم��ًا يلجاأ اإليه املواطنون لت�س��ريع 

معامالتهم االإدارية من دون اأن يتوّقفوا عنده اأو يطيلوا التفّكر فيه.

ما لي�ض مقبواًل على ال�سعيد املبدئي هو ظاهرات الف�ساد االأكرث �سمواًل، 
كنه��ب االأم��الك العامة، ال�س��ّيما البحري��ة منها والراثية. لك��ّن اأبرز ما 
ن��راه، وعل��ى نح��ٍو متواتر، هو مناخ الغ���ض الذي يكتنف عمليات ال�س��راء 
الع��ام وال��ذي ب��ات ي�س��ّكل م�س��درًا ب��ارزًا  لالإث��راء غري امل�س��روع، حيث 
يج��ري التالعُب ب�س��روط الو�سول اإىل طلبات تق��دمي العرو�ض وتكييُفها 
مب��ا يت��الءم وموا�سف��ات العار�س��ني الفائزي��ن الذي��ن يت��ّم اختياره��م 
�س��لفًا. واإذا هن��اك معلوم��ات بخ�سو���ض ه��ذا الن��وع م��ن الغ���ض واأخباٌر 
يجري تداولها ب�س��اأن �س��روط �سرْي املناق�سات املذكورة، فهي مل توؤدِّ اإىل 
اتهام��اٍت �سريح��ة، حت��ى االآن. ه��ذا االإف��الت من العقاب ال��ذي يحظى 
ب��ه امل�س��تفيدون م��ن عملي��ات الف�س��اد يرتبط ارتباط��ًا عميقًا بت�س��خيف 
املمار�س��ات االحتيالي��ة واملخالف��ة للقانون ت�س��خيفًا بداأ، حل�س��ن احلظ، 

يفقد مقبوليته يومًا بعد يوم.

من اخلطاأ االعتقاد اأن الف�ساد خ�سو�سية لبنانية، كما لو كان عّلة قائمة 
يف �سل��ب �س��خ�سية اللبن��ايّن، ب��ل اإن ممار�س��ات الف�س��اد والت�سّرف��ات 
املرتبط��ة بعملي��ات احتيالي��ة ال تعدو كونها �س��لوكياٍت اجتماعي��ة تكّونت 
م��ع الوقت جّراء غياب املالحقات القانونية والعقوبات اجلزائية. وعليه 

ال يك��ون الف�س��اد، مهم��ا ب��دا م�س��تع�سيًا، ظاه��رة اجتماعية غ��ري قابلٍة 
لالنعكا���ض، واإمن��ا ُيع��زى ا�س��تع�ساوؤه اإىل الالعقابي��ة املحيط��ة وع��دِم 
وجود ا�س��راتيجية تنّبه اإىل اخلطر الذي ي�س��ّكله على الت�سامن الوطني 
واالأخ��الق العام��ة وموارد الدول��ة املالية. اإن الت�سّرفات الفا�س��دة باقية 
م��ا مل نق��م بتعمي��م تن�س��ئة مدني��ة متت��ّد على مراح��ل احلي��اة كلها، من 
اأج��ل اجتث��اث الف�س��اد الذي يبقى رهن��ًا بتوطيد نظام من قي��م املُواَطنة 
الهادف��ة اإىل تعزيز احلر�ض على امل�سلحة العامة و�س��فافية احل�س��ابات 

واملمار�سات يف الدولة والقطاع اخلا�ض، على ال�سواء.

من املهّم اأن ندرك، اأي�سًا، اأن هناك ثقافة �سيا�س��ّية متغلغلة يف االأذهان 
والنفو���ض يج��ري الت�سّرف مبوجبها عل��ى االأر�ض. وق��د و�سلت اإىل حّد 
تاأيي��د الفكرة القائل��ة ب�سرورة الرّد على غياب الدول��ة الفعلية والفاعلة 
بالتنّك��ر للف�سائ��ل املدني��ة واالآداب العام��ة وقَي��م املواَطن��ة الت��ي حترم 

حقوق الدولة واالآخرين.

اإن مقاربة عقيمًة، على ال�سعيد االأخالقي، من �ساأنها اأن تقود اإىل تغليب 
و�س��ائل اجل��دوى العملي��ة وال�س��طارة على القَي��م املدنية، وقيم امل�س��اواة 
والت�سامن اجلماعي، التي ينبغي اأن نح�س��ن فر�سها عندما يتعّلق االأمر 

باالأموال العامة وامل�سلحة امل�سركة.
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تو�سيات
اإن حمارب��ة الف�س��اد ت�س��تمّد طرقه��ا وو�س��ائلها م��ن م�س��تويات فع��ل 
متعّددة، لكّن املوؤّكد هو اأن حماربة الف�ساد، الذي بات نظامًا قائمًا يف 
ذات��ه يتحكم باإدارة البل��د واأداة حلماية م�سالح الطبقة احلاكمة، لن 
تثبت فاعليتها وجدواها ما مل تتوافر لها االإرادة ال�سيا�سية ال�سادقة.

نورد اأدناه، على �س��بيل املثال ال احل�سر، مقرحات تر�س��م باخت�سار 
اأبرز امل�سالك التي يتعنّي اّتباعها من اأجل ت�سحيح الو�سع احلايل.

على ال�سعيد القانويّن واالإدارّي:

اعتماد جميع الو�سائل املمكنة  من اأجل حتقيق االأهداف ال�سبعة 	 
التي و�سعتها اال�سراتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف 12 اأيار/

مايو 2020.
ت�سمية 	  وتفعيل  اللبناين،  الق�ساء  يف  املالية  العامة  النيابة  تعزيز 

وذلك  بالف�ساد،  املرتبطة  امللّفات  لت�سّلم  موؤّهلني  اأكّفاء،  ق�ساة 
�سمن اإطار االإ�سالح املرتقب للجهاز الق�سائي.

يف 	  املو�سوعة  االآليات  وتفعيل  املدنية،  اخلدمة  جمل�ض  دور  تعزيز 
ت�سّرفه.

من 	  الدويل  الت�سريع  ِقَبل  من  املتاحة  الو�سائل  جميع  اإىل  اللجوء 
اأجل مالحقة الر�ساميل املكّونة بطريقة غري قانونية واملهّربة اإىل 

اخلارج، وا�سرداد االأموال املنهوبة واالأمالك املغت�سبة.
ت�سجيع اللجوء، يف ما يخ�ّض حماربة الف�ساد يف القطاع اخلا�ض، 	 

من  التحّقق  بغية  املعطيات  يف  املحا�سبي  اجلنائي  التدقيق  اإىل 
مطابقة امل�ساريع ملا تفر�سه احلوكمة ال�سليمة من مبادئ وقوانني.

على ال�سعيد ال�سيا�سي:

انتخابيٍّ 	  قانون  قاعدة  على  ال�سيا�سي  النظام  باإ�سالح  املبا�سرة 
ع�سرة  الثامنة  �سن  جتاوزوا  للذين  ي�سمح  عدالًة،  اأكرث  جديد 
العن�سر  متثيل  ي�سمن  كما  ممثليهم  انتخاب  يف  بامل�ساركة 
خارج  وطني  متثيل  نظام  اإىل  االنتقال  �سالمة  ويوؤّمن  الن�سائي، 

القيد الطائفي.
تطبيق المركزية اإدارية مو�ّسعة تتيح للمواطنني ال�سهر على تنمية 	 

مناطقهم ومراقبة النفقات العمومية.
على �سعيد الثقافة ال�سيا�سية:

ي�ساعد يف احلرب 	  اأن  �ساأنه  لكلِّ ما من  ج  تروِّ ا�سراتيجية  اإر�ساء 
�سد الف�ساد من قَيٍم مدنيٍة تغّذي ح�ّض املواطنة يف النفو�ض. 

م�ستوى 	  على  اإعالمية،  واأخرى  مدر�سية،  توعية  خطة  اإعداد 
الف�ساد  ممار�سات  جتّره  ما  اإىل  الطاّلب  تعّرف  العايل،  التعليم 
على املجتمع من عواقب وتداعيات، وت�سقل ح�ّض املواطنة لديهم 

متهيدًا لر�سيخ ما يرتبط بها من قيم يف االأذهان والنفو�ض. 
حربة 	  راأ�ض  ت�سّكل  بحيث  املدين  املجتمع  هيئات  جميع  اإ�سراك 

اأ�سا�سّي يف ت�سويب امل�سار واإطالق م�سرية التغيري املجتمعي.



 نبذة عن املنّظمة الدولّية للتقرير 
عن الدميقراطّية

منّظم��ة  ه��ي  الدميقراطّي��ة«  ع��ن  للتقري��ر  الدولّي��ة  »املنّظم��ة  اإّن 
اأملاني��ا.  برل��ني،  يف  م�س��ّجلة  الرب��ح،  تبغ��ي  ال  م�س��تقّلة  حيادّي��ة 
للمواطن��ني،  ال�سيا�س��ّية  امل�س��اركة  بتعزي��ز  املنّظم��ة  ه��ذه  ُتعن��ى 
وم�س��اءلة الهيئ��ات احلكومّي��ة، وتطوي��ر املوؤ�س�س��ات الدميقراطّي��ة 
يف اأرج��اء الع��امل كّل��ه، كم��ا ت�س��اهم يف اإيج��اد الو�س��ائل املحلّي��ة 
امل�س��اركة يف احلي��اة  العامل��ي يف  املواطن��ني  بتعزي��ز ح��ّق  الكفيل��ة 
ال�سيا�س��ّية لبلدانه��م، وف��ق م��ا ن���ضَّ علي��ه االإعالن العامل��ي حلقوق 
 االإن�س��ان والعه��د ال��دويل اخلا���ض باحلق��وق املدنّي��ة وال�سيا�س��ّية.

 http://www.democracy-reporting.org

مّت ن�س��ر ه��ذا املق��ال بدع��ٍم م��ن وزارة اخلارجية االأملاني��ة، يف اإطار 
م�س��روٍع تنف��ذه املّظمة الدولّية للتقرير ع��ن الدميقراطية يف لبنان، 
بعنوان: »دعم الالمركزية من اأجل الفاعلية واملحا�سبة والت�ساركية 
يف احلوكم��ة – املرحل��ة الثالثة«. اإن االآراء املعرّب عنها يف هذا املقال 
ال ُتل��زم اإال �ساحبه��ا وال ي�س��ّح تاأويلها كما لو كان��ت تعرّب عن وجهة 

نظر املنّظمة املذكورة اأو وزارة اخلارجية االأملانية.




