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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

املحسوبيات والدولة الفاشلة
لبنان الذي افتُنت به العامل ذات مرة صار دولة
فاشلة .اصبح متسوال عىل قارعة االمم ينتظر مؤمترا
ملساعدته من هنا وعونا اغاثيا من هناك .ما حصل
كان ميكن توقعه منذ زمن بعيد .ال بل االصح اننا
جميعا كنا نرى النهاية لكننا اشحنا بوجوهنا عنها.
وكل منا فعل ذلك لسبب ما .كلنا انخرطنا يف نظام
املحسوبيات وقبلنا به سبيال للعيش .املحسوبية
يف لبنان ليست واقعة .انها سلوك ونهج ومنط
تعامل مجتمعي .وهي تبدأ بالتوظيفات وال تنتهي
باملخالفات الجسيمة يف البيئة والبناء ،وما بينهام
من عمليات سمرسة وبيع ورشاء للذمم يف كل
دوائر الدولة املتخمة بالبريوقراطية والبطالة املقنعة
والتوظيفات االنتخابية.
اقول كلنا مسؤول وال استثني احدا .ألنه حتى من
اعرتض عىل الثغرات يف تطبيق النظام ،وانكفأ عىل ذاته
من دون ان يحول اعرتاضه اىل تغيري او تعديل ،هو
مسؤول مبعنى ما .مثل ادارة نظام كهذا ،من الطبيعي
جدا ان يفيض اىل الدولة الهشة التي انتهينا اليها
وتقف عاجزة عن فعل يشء سوى احصاء الخسائر،
والذي يبقى ايضا موضع تساؤل يف ظل انعدام معايري
الشفافية املعتمدة يف الدول الناجحة .ففي االساس مل
تكن هذه املعايري موجودة لدينا ألنها لو كانت كذلك،
ملا كان سقط الهيكل فجأة وعىل الجميع.
نحن اآلن امام نهاية مأساوية واضحة وضوح
الشمس جراء ما ارتضيناه عىل انفسنا ،وجراء ما
قبلناه طوعا .وهل ادل عىل تفاهة ادارة هذا النظام
مام قاله الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف خطابه
اواخر ايلول املايض حني انتقد النظام الخسيس
""systeme crapuleux؟ .عندنا ال يوجد طراز
من السياسيني الذين يعملون يف السياسة العامة
التي تبني دولة ناجحة .الساسة عندنا يعملون يف
السياسة "السياسيوية" اي تلك التي ال تعمل اال عىل
ايقاع االنتخابات ،وبهدف تكبري قاعدة املنتفعني

الذين يتحولون يف املناسبات االنتخابية اىل ناخبني
مستعدين لخوض حروب داحس والغرباء من اجل
هذا او ذاك ،ال ليشء اال لرد جميل مخالفة يف البناء،
او وساطة توظيفية ،او حامية لتطاول عىل املشاعات
وامالك الدولة الربية والنهرية والبحرية.
االرقام الصادمة الصادرة عن املرصد االقتصادي
للبنان يف البنك الدويل الذي توقع ان يصبح اكرث من
نصف السكان فقراء ،وان تبلغ نسبة الدين اىل الناتج
املحيل  194يف املئة مع حلول العام الحايل ،تقول اننا
ال نعيش يف ظل دولة ،امنا يف ظالل نظام محسوبية
جوهره "االحسان" و"العطايا والخدمات االحتيالية"
عىل حساب الكفاية والنزاهة .كلنا وافقنا عىل
تحكم هذا النظام مبصائرنا .بعضنا فعل ذلك ايجابا،
اما بعضنا اآلخر فانخرط سلبا .من اقرتع كان ميثل
الشطر االيجايب ،ومن تذمر وانكفأ عن االقرتاع كان
ميثل الشطر السلبي ،فكانت النتيجة دولة فاشلة.
اآلن رصنا امام واقع رهيب ودخلنا يف النفق .كل
يوم نعتقد ان االسوأ حصل لنفاجأ يف اليوم التايل
بأن هناك ما هو أسوأ بكثري .التدهور يتواىل وما من
يشء نفعله غري انتظار الغوث االقليمي والدويل عرب
مبادرة من هذه الدولة او اقرتاح من تلك .كل هذا
يحصل فيام تستمر اعامل التعدي عىل امالك الدولة
التي وعىل الرغم من مسؤوليتها عن مواطنيها
وامامهم ،مل تفلح بعد حتى يف رفع االنقاض عن
رؤوس اللبنانيني.
نهاية كهذه هي نتيجة تلقائية لبدايات نعرفها
جميعا ،وسكتنا عنها فرادى وجامعات و"كام تكونون
يوىل عليكم".
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