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مناسبة
يحيي الكثير من املنظمات الدولية
واملنظمات َّغير الحكومية الى جانب «الحكومات» ّ
ُ
اليوم العاملي ملكافحة الفساد .في هذا اليوم تسوق «أدبيات» تعزز الفساد أكثر مما تحفز على
مكافحته وتجريمه .لذلك قصد األكاديمي ،وزير املال األسبق ،جورج قرم ،أن تكون محاضرته في
هذا اليوم في الجامعة األنطونية بمثابة دعوة إلى نبذ كل «األدبيات» الهادفة للنيل من الدولة
باعتبارها شر مطلق ،في مقابل اعتبار أن الخير املطلق يمكن في القطاع الخاص

جورج قرم :عدنا إلى عصر
ما قبل الثورة الفرنسية
فراس أبو مصلح
تحيي ك��رن�ف��ال «ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ملكافحة
الفساد» منظمات من املحترفني ،ممولة
م � ��ن ح � �ك ��وم ��ات أج� �ن� �ب� �ي ��ة ،ت �ط �ل ��ق ع�ل��ى
نفسها اس��م «منظمات غير حكومية»،
أو «منظمات املجتمع امل��دن��ي» .يختص
ب� �ع ��ض ه � � ��ذه امل� �ن� �ظ� �م ��ات ب� �ـ«م� �ك ��اف� �ح ��ة
ال� �ف� �س ��اد» ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �ع� ��ام ،ف�ت�ج�ت��ر
«األدبيات الدولية» التي تشيطن الدولة،
«مؤسسة الشعب الكبرى» ،وتدعو إلى
ت �ق �ل �ي��ص دوره � � ��ا ف� ��ي إدارة امل �ج �ت �م��ع،
مل� �ص� �ل� �ح ��ة ال� � �ق� � �ط � ��اع ال� � � �خ � � ��اص .وس� ��ط
م�ه��رج��ان االت �ج��ار ب��ال�ش�ع��ارات وتمثيل
امل�ص��ال��ح األج�ن�ب�ي��ة ،أم�ك��ن إي �ج��اد واح��ة
ذات مناخ مختلف ،في محاضرة ألقاها
األكاديمي والوزير السابق ،جورج قرم،
في الجامعة األنطونية في بعبدا ،تناول
فيها موضوع الفساد :الثورة الفرنسية
«خ� ��ط ف ��اص ��ل» ،ج �ع��ل ال �ش �ع��ب ص��اح��ب
ال �س �ل �ط��ات ،وأج� �ه ��زة ال ��دول ��ة ف��ي خ��دم��ة
امل��واط��ن ال��ذي عليه واج��ب محاسبتها،
بحسب ق��رم .الرهان إذًا على مؤسسات
عامة تمثل املصلحة العامة ،ال مصالح
األفراد والحكومات األجنبية والشركات
العابرة للحدود الوطنية.
م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ف �ق��دت امل �ع �ي��ار األخ�ل�اق��ي،
ف��أص �ب �ح��ت أخ � �ب� ��ار ال� �ف� �س ��اد م ��وض ��وع
تسلية عند الجمهور ال��ذي ب��ات يعاني
من «ثقافة متناقضة» تجمع «اإلعجاب
والشجب» لهذه الظاهرة .فالفساد ليس
«مرضًا» أو «ثقافة» مجردة ،بل هو جزء
ع�ض��وي م��ن بنية اجتماعية ،سياسية

«مشكلة أصحاب المليارات عالمية»
«إن �ش��اء ال�ش��رك��ات املساهمة ك��ان أكبر
ب ��دع ��ة غ� �ي ��رت امل �ج �ت �م �ع��ات األوروب � �ي � ��ة،
وقلبت عالقاتها االجتماعية» ،يقتبس
ق� ��رم ق� ��ول أح� ��د امل ��ؤرخ�ي�ن األوروب � �ي �ي�ن.
امل��واط��ن ض�ع�ي��ف أم ��ام ه ��ذه ال �ش��رك��ات.
حاول قضاة أوروبيون مقارعة الفساد
املستشري ،ف��أس�س��وا جمعية سموها
ُ«األيادي النظيفة».
أب � �ع� ��د ه � � ��ؤالء ال� �ق� �ض ��اة «امل� ��زع � �ج� ��ون»،
ُ
وك �ف��ت أي��دي �ه��م ع��ن ك�ث�ي��ر م��ن امل �ل �ف��ات.
ق ��رم «م�ت�م�س��ك ب��امل��ادة 15ح� ��ول حقوق
امل� � � ��واط� � � ��ن» ،ال � �ت� ��ي ت � �ن ��ص ع � �ل ��ى ال �ح ��ق
بمحاسبة الفاسدين م��ن امل��وظ�ف�ين ،مع
إض��اف��ة التكملة ال �ض��روري��ة« :محاسبة

امل � �ف� �س ��دي ��ن» ،وال س �ي �م��ا «ال� �ش ��رك ��ات
ال� �ع� �م�ل�اق ��ة» ص��اح �ب��ة ال� �ن� �ف ��وذ ال �ك �ب �ي��ر.
وعلى «مكافحة الفساد» أن تستند إلى
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،كالتفتيش امل��رك��زي
ودي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وم �ج �ل��س ش ��ورى
الدولة.

واق �ت �ص��ادي��ة ،ف�لا يستقيم ال �ك�لام عليه
دون الحديث عن «اإلفساد» ،يشرح قرم،
ويغوص في تاريخ أوروب��ا قبل الثورة
الفرنسية ،حني كان امللك يعني املوظفني
ال �ع��ام�ين ع�ل��ى أس ��اس ال� ��والء لشخصه،
وي��وزع املنافع واألرض ،أس��اس الثروة،
لإلقطاعيني ،فيشتري والءهم ،ويمارس

«سلطة اقتصادية وإدارية» مطلقة .كان
شائعًا «بيع الوظيفة العامة» ،أي دفع
مبلغ كبير للملك مقابل الحصول على
إق� �ط ��اع ،ف �ي �ف��رض ال� � �ـ«ش � ��اري» ض��رائ��ب
«عشوائية» على الرعية ليسترد املبلغ
ال��ذي دفعه للملك .ف�ج��اءت ال�ث��ورة على
امللك رفضًا لهذه الضرائب العشوائية.

وك � ��ان ف ��ي ال �س �ل �ط �ن��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ن�ظ��ام
مماثل ،ودائ�م��ًا بحسب ق��رم .فالسلطان
«ظ��ل ال�ل��ه ع�ل��ى األرض ،وال�ن�ظ��ام مبني
على تحصيل الضريبة األم�ي��ري��ة» .كان
الوالة مسؤولني عن التحصيل ،يوكلون
ل �ه��ذا ال� �غ ��رض ال �ع ��ائ�ل�ات ذات ال �ن �ف��وذ.
وك��ان��ت ال�ع�ش��وائ�ي��ة نفسها ف��ي النظام

ال �ض��ري �ب��ي ال �ع �ث �م��ان��ي س �ب �ب��ًا أس��اس �ي��ًا
الن�ح�ط��اط السلطنة .وع��ن ال �ح��روب في
جبل لبنان في ظل السلطنة العثمانية،
ي �ق ��ول ق� ��رم إن األس � �ب ��اب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل��م
ت�ك��ن ق��ط ط��ائ�ف�ي��ة ،ب��ل ص ��راع ال�ع��ائ�لات
اإلق� �ط ��اع� �ي ��ة ع �ل��ى ال �ح �ص��ص وال �ن �ف��وذ
(الذي غذته القوى االستعمارية).

تقرير

استنفار «بيانات» يسبق العاصفة
فاتن الحاج
ع �ش �ي��ة ال �ع��اص �ف��ة امل��رت �ق��ب أن ت �ض��رب
ل �ب �ن��ان ف��ي ال �س��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة وامل �ت��وق��ع
اس � �ت � �م� ��راره� ��ا  4أو 5أي � � � ��ام ،ت �س��اب �ق��ت
األجهزة املعنية على إع�لان االستنفار
ال�ع��ام ،واع��دة ب��رف��ع جاهزيتها ووض��ع
ك ��ل إم �ك��ان��ات �ه��ا ف ��ي خ ��دم ��ة امل��واط �ن�ي�ن
وس�لام�ت�ه��م ال �ع��ام��ة .امل �س��ؤول��ون دع��وا
ال �ن��اس إل ��ى ال�ت�ق� ّ�ي��د ب�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ق��وى
األمنية ورج� ّ�ال الدفاع املدني واإلطفاء
الذين أكدوا أنهم سيكونون على الطرق
مع بدء العاصفة.
ما عدا ذلك لم يفعلوا شيئًا .بمعنى ما،
بدا االستنفار «كالميًا» ال أكثر وال أقل،
وكشف عن حجم العجز الذي قد ّ
يكبد
املواطنني حياتهم وسالمتهم.
أم��س ،ع�ق��دت لجنة التنسيق الوطنية
مل��واج �ه��ة ال �ك ��وارث واألزم � ��ات اج�ت�م��اع��ًا
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ط��ال�ب��ت ف�ي��ه ال �ب �ل��دي��ات في
املناطق كافة بتفعيل إجراء ات الحيطة
والحذر والسالمة العامة .كذلك طلبت
م� ��ن أه� ��ال� ��ي ال � �ط �ل�اب م �ت��اب �ع��ة وس ��ائ ��ل
اإلع �ل�ام مل�ع��رف��ة م��ا س�ي�ص��در ع��ن وزارة
التربية بهذا الخصوص .وهنا علمت
ّ
«األخ � � �ب � ��ار» أن ال� � � � ��وزارة س �ت �ع �ل��ن ب�ين
ال�س��ادس��ة وال�ث��ام�ن��ة م��ن م�س��اء ك��ل ي��وم

ال�ت��داب�ي��ر امل�ن��اس�ب��ة ال�خ��اص��ة ب��امل��دارس
ف ��ي ك ��ل م �ن �ط �ق��ة ،ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى م�ع�ط�ي��ات
األرصاد الجوية.
اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال� �ك ��وارث ع�ق��د ب��رئ��اس��ة
األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس األع �ل��ى ل�ل��دف��اع
ال �ل��واء محمد خ�ي��ر ،وح�ض��ور املديرين
ال�ع��ام�ين ل �ل��وزارات امل�ع�ن�ي��ة .وق��د وض��ع
امل �ج �ت �م �ع��ون ،ب�ح�س��ب ب �ي��ان ص ��ادر عن
االج �ت �م��اع ،خ�ط��ة ل�ت�ع��زي��ز آل�ي��ة التبليغ
وتحذير املواطنني ومواجهة العاصفة
ل �ل �ح��ؤول دون ت �ك �ب��د خ �س��ائ��ر ووق� ��وع
أضرار.
وت �ح �س �ب��ًا ل �ل �ع��اص �ف��ة امل �ن �ت �ظ ��رة ،ط�ل��ب
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ه �ي �ئ��ة «أوج� � �ي � ��رو» ع�ب��د
امل�ن�ع��م ي��وس��ف ،ف��ي م��ذك��رة إداري� ��ة إل��ى
الوحدات املعنية في الهيئة ،اتخاذ كل
اإلج��راء ات لضمان استمرارية خدمات
ال � �ه� ��ات� ��ف واإلن� � �ت � ��رن � ��ت ع � �ل ��ى ال �ش �ب �ك��ة
الهاتفية الثابتة ،بغية توفير التخابر
ال�ه��ات�ف��ي ع�ل��ى ك��ل األراض ��ي اللبنانية،
والقيام باإلصالحات الالزمة لألعطال
ً
التي ق��د ت�ط��رأ ،فضال ع��ن التنسيق مع
شركات الخلوي في هذا اإلطار.
امل �ح��اف �ظ��ون ف ��ي امل �ن ��اط ��ق ت ��اب �ع ��وا ه��م
أي � �ض� ��ًا امل � � ��وض � � ��وع ،ف� � �ت � ��رأس م �ح��اف��ظ
الشمال لجنة إدارة الكوارث في سرايا
ط ��راب� �ل ��س ،ح �ي��ث دع� ��ا ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة

االستنفار «كالميًا»
وكشف عن حجم
العجز الذي يهدد
المواطنين

ورؤس��اء املصالح واإلدارات إلى تحمل
ك ��ام ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ،م �ط��ال �ب��ًا ال��رئ �ي��س
اإلق�ل�ي�م��ي ل ��وزارة األش �غ��ال ف��ي الشمال
ب�ت��وف�ي��ر آل �ي��ات ك�ب�ي��رة وص �غ �ي��رة لفتح
الطرقات الرئيسية والفرعية في القرى
ال�ج�ب�ل�ي��ة ب�ع��د ت�س��اق��ط ال�ث�ل��وج وتمنى
على رئيسة دائ��رة التربية في الشمال
«ال �ط �ل��ب م ��ن م ��دي ��ري امل� � ��دارس ات �خ��اذ
القرار املناسب بشأن إقفال املدارس في
امل�ن��اط��ق ،حيث ت�ه��دد العاصفة سالمة
الطالب».
وف ��ي م�ك�ت��ب ق��ائ�م�ق��ام ك �س��روان ج��وزف
منصور ،عقد اجتماع لتنسيق التعاون

ب�ين ال�ب�ل��دي��ات وال �ق��وى األم�ن�ي��ة ب�ه��دف
م �س��اع��دة امل��واط �ن�ي�ن أث �ن ��اء ال �ع��واص��ف
ال� �ث� �ل� �ج� �ي ��ة واالس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة ب ��أص� �ح ��اب
ال � �ج� ��راف� ��ات ال� �خ ��اص ��ة ل� �ج ��رف ال �ث �ل��وج
وتنظيف ال�ق�ن��وات ف��ي ال�ب�ل��دي��ات منعًا
للفيضانات.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل ��ن م� �ح ��اف ��ظ ال �ن �ب �ط �ي��ة
القاضي محمود املولى حال االستنفار
العام في القرى والبلدات في محافظة
النبطية استعدادًا ملواجهة التطورات،
داع � �ي � ��ًا رؤس � � � ��اء االت� � � �ح � � ��ادات ال �ب �ل��دي��ة
وال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ات وامل � �خ� ��ات � �ي� ��ر وال� � ��دوائ� � ��ر
الرسمية والقطاعات الصحية والطبية
وم�ص��ال��ح األش �غ��ال وال�ك�ه��رب��اء وامل�ي��اه
ووح � � ��دات وم ��راك ��ز ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي ف��ي
امل �ح��اف �ظ��ة ،إل ��ى وض ��ع ك ��ل إم �ك��ان��ات �ه��م
وقدراتهم ملساعدة األهالي واملواطنني.
وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة ال �ف �ت��ح ال �س��ري��ع
ل �ل �ط��رق ال �ت��ي ق ��د ت�ق�ف��ل ب�ف�ع��ل ال�س�ي��ول
أو ال��ردم�ي��ات أو الثلوج وتوفير امل��واد
األول � � �ي � ��ة وم � � � ��ادة امل � � � � ��ازوت ل �ل �م �ن��اط��ق
املرتفعة بصورة خاصة.
مساعدة ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين ملواجهة
ال�ع��اص�ف��ة ،ت�ح��دث عنها وزي��ر ال�ش��ؤون
االجتماعية وائل أبو فاعور ،في مؤتمر
صحافي أمس أشار فيه إلى االتفاق مع
الجهات املانحة على القيام بإجراء ات

س� ��ري � �ع� ��ة ،وإع � �ل� ��ان ح� ��ال� ��ة االس� �ت� �ن� �ف ��ار
ل � �ت� ��وف � �ي� ��ر ك � � ��ل م � �س � �ت � �ل� ��زم� ��ات ح� �م ��اي ��ة
ال � �ن� ��ازح �ي�ن وامل� ��واط � �ن�ي��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن.
وأع� �ل ��ن ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي اس �ت �ع��داده
للمساعدة ف��ي تغليف ال�خ�ي��م وتوفير
ال�ت��دف�ئ��ة وح��اج��ات إض��اف�ي��ة للتخفيف
من املعاناة في الطقس العاصف.
ّ
الجميل
إل��ى ذل��ك ،وج��ه ال�ن��ائ��ب س��ام��ي
ً
نداء إلى الوزارات واألجهزة املنوطة بها
ح�م��اي��ة ال �ن��اس م��ن ت��داع�ي��ات العاصفة
امل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى ل �ب �ن��ان ،وت �ح��دي �دًا وزارات
ال��داخ �ل �ي��ة ،األش� �غ ��ال ال �ع ��ام ��ة ،ال ��دف ��اع،
ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ،االت �ص��االت وال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ص �ح��ة ،م�ن��اش�دًا إي��اه��ا
التحرك بأقصى سرعة ممكنة لتشكيل
خلية أزمة وغرفة طوارئ يخصص لها
خط ساخن يعمم على مختلف وسائل
لنداء ات الناس.
اإلعالم لالستجابة ّ
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ح ��ذر ت�ج�م��ع مالكي
األب� �ن� �ي ��ة امل� ��ؤج� ��رة م ��ن ح� �ص ��ول ك��ارث��ة
ج��دي��دة شبيهة ب�ك��ارث��ة ف�س��وح بسبب
ال �ع��واص��ف ال�ق��وي��ة امل�ت��وق�ع��ة .وق ��ال في
ّ
ب� �ي ��ان إن «امل �ع �ط �ي ��ات ال� �ت ��ي ن�ج�م�ع�ه��ا
ّ
�ان م � �ه� ��ددة ب��االن �ه �ي��ار
ي��وم �ي��ًا ع ��نّ م � �ب � ٍ
ّ
التخوف من احتمال
مجددًا إلى
تدفعنا
ّ
�ان قديمة
�
ب
�
مل
ة
جزئي
�ارات
�
ي
�
ه
�
ن
ا
حصول
ٍ
في بعض املدن والبلدات».

