نظام لبنان السياسي
فساد ممنهج في الحكومة ،والسلطات ،والمؤسسات



شركات خاصة ترشو المسؤولين بشكل روتيني من أجل عقود عمل
حياة المواطنين في خطر بسبب فشل تقديم الخدمات

يعاني لبنان من فساد ممنهج يتخلل مؤسسات الدولة والخدمات العامة ،كما يمتد أحيانا ً إلى القطاع الخاص.1
وفقا ً لمؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية للعام  ،2014يحتل لبنان الرتبة  136من بين  175بلداً .بناء على إدراك
مدى فساد القطاع العام في البلد ،يعطى الترتيب  1للنظيف جداً و 175للبلد عالي الفساد.
وفي الجذر من هذا الوضع يقع النظام السياسي اللبناني التفاهمي (الطائفي) القائم على اتفاقات تقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة،
المعمول به منذ االستقالل في العام  .1943يقوم هؤالء األفراد بتوييع الرروة والخدمات من خالل شبكات يبائنهم الذين يربطون
المواطنين بالنخبة الحاكمة.2
لقد أعاقت مرل هذه الشبكات غير الرسمية تطوير مؤسسات دولة نظامية لمواجهة الفساد المستشري 3وساهمت في انكماش فضاء المجتمع
المدني.
يقال بين اللبنانيين أن من المعروف للجميع أن غالبية مكاتب القطاع العام تعاني فساداً ميمنا ً أدى إلى خسارة الدولة اللبنانية كميات هائلة
من األموال سنوياً .ويشمل ذلك الضريبة المضافة في ميناء بيروت ،4والمطار ،5وإنفاذ قوانين السير ،6واالتصاالت الهاتفية ،7والتوظيف
في القطاع العام.8
المجالس والصناديق األربعة التابعة لمكتب رئيس الويراء مويعة كذلك حسب الخطوط التفاهمية الطائفية ،والتي ينظر إليها على نطاق
واسع بأنها صورة مصغرة عن المحسوبية والمحاباة.
يعتقد على نطاق واسع أن المسترمرين يدفعون بشكل روتيني الرشاوي ليربحوا العقود الحكومية ،والتي تمنح عادة لشركات مقربة
للسياسيين المتنفذين.
وجد تقرير لألمم المتحدة في العام  2001مخصص لتقييم الفساد في لبنان أن  %2.4فقط من المشاريع التي قيمتها  6بليون دوالر
أمريكي التي تتعاقد بها الحكومة قد منحت عن طريق إدارة المناقصات .9وذهبت البقية إلى الشركة التي ترغب بدفع أعلى رشوة للويير
المسؤول .وليس من المستغرب أن التقرير قد وجد أن أكرر من  %43من الشركات في لبنان تدفع رشاوي "دائما ً أو كريراً".
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تمرل أيمة النفايات في لبنان مراالً ممتاياً على كيفية مساهمة العالقات الخاصة في فشل تقديم الخدمات 10وآرارها المدمرة على المواطنين.
لمدة  14عاما ً قامت شركة سوكلين بجمع نفايات بيروت وجبل لبنان وتفريغها في مواقع متعددة ،مؤخراً في الناعمة جنوب بيروت،
الموقع الذي يعتبر أكبر مكب للنفايات في البلد.
أخيراً استطاع المواطنون هذا العام أن يغلقوا المكب ،ولكن الحكومة فشلت في إيجاد موقع بديل .امتدت األيمة إلى الشوارع بالمعنى
الحرفي للكلمة ،11جاعلة الهواء مسمماً ،مسببة أمراضا ً تنفسية ،ويادت المخاوف باندالع الكوليرا.
يدير شركة سوكلين رجل أعمال لبناني معروف بقربه من رئيس الويراء اللبناني األسبق رفيق الحريري وتمتع باحتكار إدارة نفايات
بيروت وجبل لبنان وتنظيف الشوارع.12
كنتيجة لهذه األيمة بدأت حركة "طلعت ريحتكم" في آب/أغسطس  2015وأطلقت سلسلة من االحتجاجات تطالب بالمساءلة عن العفن
الذي يشكل قلب األيمة .وقد سميت الحركة بهذا االسم نسبة إلى األكوام المتيايدة من القمامة ونسبة ألسبابها.
الصورة Flickr/Kevin Costain/CC BY 2.0 :معدلة عن األصل.
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