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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

الفساد ومفاعيله
التفاعل االيجايب والعام الذي ابداه اللبنانيون اثر قرار
املديرية العامة لالمن العام اخريا احالة بعض املنتسبني
اليها اىل التحقيق بتهم فساد هو امر محمود جدا،
وموضع عناية وتقدير شديدين .لكن ما ينبغي التوقف
عنده لتعيني وجهة الصواب يف مكافحة الفساد ،هو اعتبار
ما حصل كأنه سابقة يف تاريخ لبنان عموما ،ويف تاريخ
املديرية خصوصا .يف حني ان وقائع االمور غري ذلك متاما.
البعض الذي احيل اىل التحقيق جزء من عرشات متت
احالتهم اىل القضاء املختص منذ عام .2012

اعالن حرب ال هوادة فيها عىل الفسادّ ،
وان كانت حوارضه
والعناوين التي يستظلها .فالوضع الحايل حصيلة مسار
تراكمي تم السكوت عنه حينا ،والتغايض عنه احيانا ،ما
بدا معه ان احدا مل يعد يقيم للدولة وزنا او اعتبارا ،وال
حتى للبلد برمته.
كام ان هذا التفاعل ،ومعه الرصاخ اليومي عرب وسائل
الهم املعييش
التواصل االجتامعي ومنصاته ،يحسم بتحول ّ
واالقتصادي عند اللبنانيني وحلوله اوال متقدما عىل
السياسة بعناوينها الصغرية والكبرية عىل حد سواء.

آنذاك كان االقليم برمته يضج بارتدادات الثورات والحروب
التي اندلعت يف ارجائه ،واعلن االمن العام حينها انه،
رغم كل السواد الذي يلف املشهد العام ،سيقوم بكل
واجباته ومهامته وادواره التي ناطها به القانون وعىل
كل املستويات االدارية واالمنية واللوجستية .اندفع يف
تطبيق خططه القصرية واملتوسطة االجل ،وكان ان حقق
اهدافه وفقا الرفع معايري الشفافية والنزاهة .آنذاك ايضا
اعلنت املديرية العامة لالمن العام انه لن يكون يف عداده
فاسدون وال مفسدون ،ولن يكون فيه من يخون القسم
العسكري ويل ّوث رشف رفاقه ويطعن شعبه.

السؤال االساس الذي رصده االمن العام يف حملة التفاعل
كانَ :من يضع حدا للفساد الذي استرشى يف البلد ويف
شتى القطاعات واالتجاهات؟
اذا كان بعض التعبريات عكس ما ميكن تسميته "ملال
سياسيا" من الحال السياسية التي آل اليها البلد جراء
مناكفات داخلية اهملت الشأن املعييش للناس،
واندفعت انحدارا يف مسار تدىن معه الخطاب السيايس
حد االبتذال والشتم ،ما خلق حاال من الفوىض السياسية
واالجتامعية العارمة ،فإن غالبية التوجهات تقاطعت
عند وجوب اطالق حرب ال هوادة فيها ضد الفساد
والفاسدين ،وضد الرايش واملرتيش .كذلك عند اهمية
بدء الحفاظ عىل ما تبقى من مؤسسات ملنع تقاسمها
وتكريسها اقطاعات بهدف استنزاف ونهب مواردها،
ووجوب وقف حجم الدين العام الذي مل تنعكس
ضخامته شيئا عىل ارض الواقع وعىل مستوى البنى
التحتية والخدمات بسائر انواعها ومسمياتها.

هذا التفاعل ،عىل ايجابيته ،اال ان قراءته باالستدالل
وكم ونوع التعطش عند اللبنانيني
املعاكس تقطع بحجم ّ
عىل اختالف ميولهم وانتامءاتهم العصبية والحزبية اىل
محاربة الفساد .كام يدل داللة بالغة وحاسمة عىل بلوغ
"اليأس الوطني" ـ اذا صح التعبري ـ حدا صار الزما معه

ما حل بلبنان ،شعبا ومؤسسات ،مل يعد يجدي معه
نفعا التبسيط واالرتجال والكليشيهات السجعية
واالنشائية .ذلك ان ما صار عليه البلد هو مسؤولية
الجميع ،حكاما ومحكومني ،للبحث عن آليات جدية
وفاعلة ورسيعة تحول دون االنهيار الكامل .هذا
العمل يفرتض اول ما يفرتض املساواة بني ملفات النفط
واالتصاالت والكهرباء واملاء والنفايات ،بالتوازي مع
املشاكل االجتامعية من معيشية وبطالة وأجور وضامن
صحي وتعليم ،ألن تقديم االوىل وجعلها اولوية امنا
يعكس اهتامما باصالحات جدية تنقل لبنان اىل حال
افضل يقول الجميع انهم يريدونه .وقد خاضت سائر
القوى والكيانات السياسية واالجتامعية االنتخابات
النيابية تحت شعار االصالح ومحاربة الفساد ومعالجة
القضايا الحياتية مبسؤولية وجدية.
ما حصل عىل مدى عقود متالحقة ينبغي عدم القفز
فوقه ،اذا ما كان املراد فعليا قيام نظام محاسبة وشفافية
يكون انجازا عصيا عىل كل نوابض الفساد وكتله الراجحة
اىل اآلن .صحيح ان الفساد ليس طارئا عىل النظام
السيايس اللبناين ،او هو مرض اصاب حرصا لبنان ،بل
انه مشكلة عاملية بكل ما للكلمة من معنى .لكن يف
سائر الدول تقام معايري للشفافية وتتم مراجعتها دوريا
وتشديد آلياتها ،مبا يضمن معدالت نزاهة وشفافية عالية
وحساسة جدا .اما يف لبنان فإن الفساد استفحل وتحول
استعصاء يف مقابل ضمور هيبة هيئات الرقابة واملحاسبة
وحضورها ،ويف سياق مسار متامد تحت نظر اللبنانيني

ورعايتهم ومبعرفتهم .ال بل جرى تطييفه وصار عىل
شاكلة الصيغة الطائفية املقيتة "ستة وستة مكرر" ،فصار
البعض يرتبص ببعض ليتعادلوا يف الفساد.
تصويب النظرة اىل وقائع الفساد الراهن ،ومستوياته،
وتح َوله معضلة بنيوية من خالل النظر اليه اوال واخريا
كخطر هائل عىل لبنان واللبنانيني ،هو الرشط الذي ال
غنى عنه .وهو الرضورة التي يجب ان يجتمع عندها
الجميع ،واعالن الحرب عليه ومكافحته بالتوازي مع تلك
الحرب التي تخاض ضد االرهاب والتجسس حفاظا عىل
السيادة الوطنية .فمحاربة الفساد يجب ان ال تقل قيمة
واهمية واندفاعا عن الحروب الوطنية دفاعا عن اللبنانيني
وسيادة االرايض اللبنانية ووحدتها.
ما من حضارة انهارت وضاعت اال كان الفساد هو الفاعل
االول واالخري واملسؤول مسؤولية مبارشة .الحرب عىل
الفساد ال ميكن ابدا استسهال رشوطها ،وان توهم انجازها
فقط مبرسوم ،او بقرار او قانون ،هو مجرد وهم ليس من
الصواب بيشء االعتقاد به .فالشفافية ال تقوم وال تستقيم
معيارا اال بتعاون وثيق بني املؤسسات الدستورية ،وتحت
سقف القوانني والهيئات الرقابية والنصوص الترشيعية
الحديثة ،وبالتوازي مع وعي وطني عام تقع مسؤولية
تكوينه عىل كل القوى التي دخلت قبة الربملان تحت
شعار قيام لبنان ونهوضه من حيث سقط يف جحيم
الفساد ،فكان ما كان من "يأس وطني" عام يهدد لبنان
كله وال يستثني احدا.
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