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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

االكرث  الدول  بني  يندرج  لبنان  ان  احد  يعد خافيا عىل  مل 
فسادا عىل مستوى العامل. يحصل هذا وسط ازمات مالية 
ناهيك  الحل،  عىل  عصية  تصري  تكاد  بنيوية،  واقتصادية 
بانها اطاحت تركيبته املجتمعية، ويف ظل تقييد تام لدور 

القضاء واالجهزة الرقابية. 
الفساد يف لبنان ليس ظرفيا وال طارئا عىل عيش اللبنانيني، 
بل هو فساد بنيوي يرتكز عىل ادوات االدارة التي هيمنت 

عليها املحسوبيات السياسية.
املستوى  لكن  الفساد.  من  خالية  دول  توجد  ال  عمليا، 
كل  ينفي  اللبنانية  االدارة  بلغته  الذي  املُهول  االنحداري 
اىل   يسعى  وانه  دولة،  هو  وطننا  ان  عن  لبناين  ادعاء 

التحّض. 
يف كل دول العامل تتنافس القوى السياسية للوصول اىل سدة 
للجذب  اولوية  الفساد  تجعل من مكافحة  لكنها  الحكم، 
تتنافس  اذ  العكس،  يحصل  لبنان  يف  واالنتخايب.  الشعبي 
القوى السياسية عىل استثامر الفساد يف التوظيف السيايس 
ـ االنتخايب ـ الطائفي ـ املناطقي، حتى حصل ما حصل من 
انهيار مدٍو، وصارت حظوظنا بالخروج منه ضعيفة جدا، 
ان مل تكن معدومة. امام لحظة الحقيقة امُلرّة هذه، اختفى 

يق. الجميع وغسلوا اياديهم من دم هذا الصدِّ
االستثامرات  اضعاف  اىل  لبنان  يف  الفساد  تفيش  ادى 
واضحة  اقتصادية  سياسات  غياب  مع  خصوصا  االجنبية، 
وشفافة تتعلق بالضائب والخدمات وترشيد االدارة. هذا 
النقص الفادح يف الخطط والربامج االقتصادية ليس مقصورا 
عىل حكومة بعينها، او عىل فريق سيايس يف ذاته. فالجميع 
تسعينات  منذ  بدأت  تسويات  يف  وانخرط  وشاهد  شارك 
الجهات  كل  ان  علام   ،2018 العام  حتى  املايض  القرن 
الدولية املانحة كانت تدعو لبنان اىل ترشيق القطاع العام 
وبناء اقتصاد منتج. لكن ما حصل اننا جميعا انخرطنا يف 
بدأ  استدانة مخيف  الريعي، وسكتنا عن سلوك  االقتصاد 

منذ اللحظة االوىل القرار وثيقة الوفاق الوطني.
املناقصات  حساب  عىل  يتفىش  الطلب"  "غب  داء  كان 
الطوائف واالزقة. اآلن  الشفافة، وكل ذلك الرضاء زعامء 
سقط لبنان وجاع الجميع، لكن ال يوجد من ُيخرجنا من 
معدالت  فيام  يتربأ  الكل  دخلناه.  الذي  الطويل  النفق 
الفقر والعوز ترتفع بشكل هستريي. كل االجهزة الرقابية 

والقوى السياسية سكتت عن السياسات املتبعة يف اعطاء 
تقّدم  للتي  وليس  الرىش  تدفع  التي  للرشكات  العقود 

العروض االفضل.
املالية  بالصعوبات  اليوم  مقرونا  صار  لبنان  يف  الفساد 
اىل  باالضافة  الوطنية،  للرثوات  التاريخي  والهدر  واملادية 
وجود منظومات قانونية، الجيد منها غري مطبق بفاعلية، 

والسّيئ ال توجد حوله ارادة سياسية لتغيريه وتطويره. 
مع اقرار االسرتاتيجيا الوطنية ملكافحة الفساد التي اقرها 
مجلس الوزراء يف 12 ايار 2020 والتي عملت عىل اساس 
ثالثة  لنفسها  وحددت  للمشاكل،  الواقعي  التشخيص 
ومنع  املساءلة  وتفعيل  الشفافية  "تعزيز  هي  اهداف 
التطبيق  لجهة  تقدم  اي  العقاب"، مل يحدث  االفالت من 
ترعى  التي  نفسها  هي  املهيمنة  املنظومة  بقيت  بحيث 
هذا الفساد، وراحت تكرسه بكل الصيغ ليك تحافظ عىل 
مكتسباتها املالية والسلطوية والطائفية. وبالتايل اصبح من 
املستحيل تطبيق اي من القوانني التي من شأنها انتشال 
البلد من االنزالق الذي بقي مقّنعا حتى تكشفت اوجهه 
يف السنتني االخريتني، فدخل لبنان يف وحول الفقر واالنهيار.

الحديث عن غياب االرادة واالدارة، وعن عدم وجود نيات 
اصالحية لدى الطبقات الحاكمة يف القطاعني العام والخاص 
اللبناين،  املواطن  اليه حال  ما وصلت  يعد مجديا، ألن  مل 
للفاسدين  الوالء  تجديد  خالل  من  الفساد  يف  الرشيك 
واالحتامء بهم، يجعل الحلول مستحيلة. واالستحالة هذه 
تبقى قامئة طاملا ان مبدأي املساءلة واملحاسبة غائبان عن 
املتعاقبة  التنفيذية  السلطات  ان  النواب، يف حني  مجلس 

هي تعبري عن التيارات واالحزاب املتمثلة يف الربملان.
لبنان كله يف مهب الريح، واصبح الحديث عن اصالحات 
يف  جديرا  يشء  ال  يومي،  تنظري  مثابة  الفساد  ومكافحة 
اعادة  اال يف  الكبري  املأزق  من  للخروج  حاليا  فيه  التفكري 
هيكلة الدولة ومؤسساتها، وسّن قوانني متطورة عىل قياس 

الدولة، وليس عىل قياس الزعامات والطوائف. 

الفساد حاكمًا على لبنان


