في هذا العدد

بعض من وجعنا
ٌ
لبنان يسقط من دون ان يسقط الفاسدون فيه .بلد التناقضات يسقط حيث التحاصص الطائفي يعيق كل يشء ،يف حني
اصبح الفساد نجاة لكل مواطن ،او ّ
قل طريقة حياة الزامية واسلوب عيش .هذا الفساد ويالالسف ادخل اللبنانيني يف
املجهول ،واسقط الهيكل عىل الجميع الذين صاروا عراة اال من عباءة املذهب والطائفة املصطنعة.
الفساد يف لبنان ومنذ كان ،هو اسلوب حياة متنوع ومتفاوت بني مؤسسة واخرى وبني مواطن وآخر بحسب سطوة
الزعيم الذي حكم الشارع طيلة سني الحروب االهلية ،واصبح يحكم املؤسسات يف سنوات ما يسمى السلم االهيل.
ما يحصل اليوم من انهيار كبري وفظيع عىل مستويات العملة الوطنية واالقتصاد والحياة املعيشية واالجتامعية ،هو
نتيجة حتمية لعقلية انشأت اسس الدولة وهيكلتها عىل مقياسها .وما السجاالت السياسية الدائرة واسبابها ميينا ويسارا،
صعودا وهبوطا ،اال الدليل االسطع عىل ان الخالف هو عىل كل يشء :عىل الخيارات ،عىل االنتامءات والهويات ،عىل
االهداف ،اال عىل فتح ملفات الفساد واملوارد وتنظيم توزيعها.
امام هذا الحال ،يطل السؤال الكبري :اين النقاش والحوار حول ملفات الفساد؟ ومتى يتجرأ اي مسؤول عىل كشف
غريه؟ ذلك حتام لن يحصل ولن يفعلها احد ألن االدانة ستطاول الجميع ولو باملسؤولية التقصريية ،وألن كشف حلقة
واحدة ستجر الجميع وتسقطهم.
يف بلد يفتقد كل معايري الشفافية املعتمدة يف الدول املتحرضة ،كان من الطبيعي ان تسقط دولة لبنان التي تنعدم فيها
املواطنية لصالح املذهبية ،ويحل الوالء بدال من الكفاية .لذلك يلقي هذا العدد من "االمن العام" الضوء عىل كثري من
ملفات الفساد ويف مجاالت مختلفة ،ويناقشها باسلوب علمي يرمي اىل وضع االصبع عىل الجرح بدال من الغوص يف
سجاالت عقيمة تضمر غري ما تعلن.
لقد تلقى لبنان من صندوق النقد الدويل مذكرة فيها مجموعة من اربع نصائح احداها تقول "ان اقتصاد لبنان
مك ّبل مبجموعة قيود خطرية ،بالسياسة وبالهدر ،ومكبل بالفساد ومبجموعة قوانني تحتاج إىل تحديث شامل ،ومكبل
باالحتكارات ومبنظومة ادارية غري كفؤة" .يف هذا العامل صار لبنان مكشوفا ،وما عاد ميكن انقاذه بحمالت دعائية تقوم
بها رشكات متخصصة يف قلب الحقائق وتجميل ما هو قبيح .بينام حاجة البلد الفعلية وا ُمللحة اآلن هي العمل عىل رزمة
اصالحات اساسية لتحرير البنى االقتصادية وتطويرها لتتالءم مع االقتصادات الحديثة ،ناهيك بوجوب ترسيح "البطالة
املقنعة" يف االدارات الرسمية من خالل مكافحة البريوقراطية مبا هي عمود خيمة الفساد.
ثقة املواطن والعامل بلبنان تهاوت وسقطت ،ورشعية الدولة اليوم عىل املحك .واذا كانت السياسة تبنى عىل االقتصاد وال
ميكن ان تكون منفصلة عنه ،فواقع هذا االقتصاد يف لبنان انه صار يف قاع الحفرة ،وبالتايل جر معه السياسة التي صارت
هناك ايضا ،ويكفي االسفاف واالستهتار الذي يعرفه كل اللبنانيني ليتبينوا ما آلت اليه احوالهم.
االنهيار الذي حصل يف خريف  2019وال يزال مستمرا ومرشحا لالسوأ ،ادى اىل فقدان اكرث من تسعني يف املئة من قيمة
الرواتب ،وحجز مدخرات اللبنانيني ،وبات اكرث من نصف املجتمع يرزح تحت خط الفقر .وظهرت بالتوازي الرشاوى عرب
استثامر البعض للمساعدات والهبات ،عدا عن بيع االوهام يف الخطب السياسية وتقاذف املسؤوليات.
كل يشء ينهار يف لبنان اال الفاسدون .خرس املجتمع واالقتصاد مبالغ طائلة تقدر مبليارات الدوالرات ،ومتكن بعض
النافذين من تهريب االموال من البلد .وبعدما بلغت السخرية واالستخفاف باللبنانيني حدا ال يطاق ،واستفاد من
استفاد من املحظيني عىل حساب صغار املودعني ،تم اقرار قانون الكابيتال كونرتول بعد فوات االوان.
ٌ
"يف هذا العدد" ٌ
وبعض من حق لنا سكتنا عن نهبه.
بعض من وجعنا جميعا.
"االمن العام"

