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بعد 13 يوما عىل التحركات واالعتصامات 
الشعبية التي عمت املناطق اللبنانية ما 
منه،  و29  املايض  االول  ترشين   17 بني 
االقتصادي  الوضع  اليه  آل  ملا  رفضا 
واالجتامعي، وصوال اىل املطالبة باستقالة 
حكومة  تشكيل  اىل  والسعي  الحكومة 
نيابية  انتخابات  واجراء  مصغرة  انقاذ 
الحريري  سعد  الرئيس  اعلن  مبكرة، 
استقالة حكومته تجاوبا مع مطالب املد 

الشعبي الذي شهدته املناطق

الشهر املايض  التطورات يف نهاية  توقفت آخر 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  طلب  عند 
الحريري  سعد  املستقيلة  الحكومة  رئيس  من 
اىل  الدعوة  انتظار  يف  االعامل،  ترصيف 
الرئيس  لتسمية  امللزمة  النيابية  االستشارات 
العتيد الذي سيشكل الحكومة الجديدة. وهو ما 
فتح االفق عىل مرحلة جديدة ال ميكن الحسم 
مبا ستكون عليه تردداتها يف انتظار ما ستؤدي 
اليه االستشارات النيابية امللزمة التي سيجريها 
تزامنا  الجاري  الشهر  مطلع  الجمهورية  رئيس 

مع صدور هذا العدد من املجلة. 
مل يكن ما شهده لبنان من تحركات وتجمعات 
ترشين   17 منذ  اراضيه  عمت  واسعة  شعبية 
الشارع  انفجر  متوقعا.  امرا  املايض  االول 
بشموليتها  الجميع  فاجأت  الفتة  ظاهرة  يف 
وترجمتها لغليان شعبي غري مسبوق، وتتويجا 
االسبوعية  االعرتاضية  التحركات  من  لسلسلة 
الصلح  ورياض  الشهداء  ساحتا  كانت  التي 
كان مجلس  فيام  لها،  يف وسط بريوت مرسحا 
الوزراء يستعد لبت مرشوع قانون موازنة عام 
ايلول   30 يف  املال  وزارة  وضعته  الذي   2020
وزارية  لجان  اعامل  انطالق  مع  تزامنا  املايض، 
اصالحات  يف  للبحث  دوري  بشكل  اجتمعت 
لتحديث االدارة ومكافحة الفساد واعداد دفاتر 
واملستدامة  املؤقتة  الطاقة  ملعامل  الرشوط 

وللنفايات الصلبة. 

هكذا انطلقت شرارة اإلحتجاجات واإلعتصامات على مساحة الوطن
إنتفاضة شعبية طوال 13 يومًا إنتهت بإستقالة الحكومة 

جورج شاهني

مثة ازمة كانت قامئة ايضا يف الكواليس السياسية 
رئيس  اتهام  عنها  عّب  والتي  والحكومية، 
الجمهورية يف 28 ايلول املايض اطرافا محليني 
الجمعية  اىل  توجهه  يوم  استغلوا  وخارجيني 
نيويورك قبل خمسة  املتحدة يف  العامة لالمم 
واحداث  والنفط  الدوالر  ازمة  الختالق  ايام 
بلبلة يف البلد. وهو ما ادى اىل ظهور اوىل بوادر 
الترسيبات  عنها  عبت  الذي  الداخيل  الرصاع 

املتقطعة والتهم املتبادلة. 
بني  بقوة  اهتزت  التي  العالقات  وقع  عىل 
اىل  وبرزت  النقدية  االزمة  متادت  املسؤولني، 
املتقطعة  االرضابات  من  بسلسلة  السطح 
بثت  اسبوعيا،  املحروقات  محطات  الصحاب 
عىل  لساعات  والفوىض  الالاستقرار  من  حاال 
للنفط  املستوردة  الرشكات  مطالبة  خلفية 
والغاز بدفع مثن مشتقاتها بالدوالر، الذي بات 
نادرا بالكم املطلوب لتغطية كلفتها وهي التي 

تبيعها باللرية.
االزمة  لتطويق  لبنان  مرصف  من  مبادرة  ويف 
رسيعا، اصدر حاكم البنك املركزي رياض سالمة 
يف االول من ترشين االول تعميام تعهد فيه فتح 
االعتامدات املستندية بالدوالر املخصصة حرصا 
السترياد املشتقات النفطية او القمح او االدوية 
عب املصارف. لكنه مل ُيرض الرشكات املستوردة 
سعر  بتوفري  طالبت  التي  النفطية  للمشتقات 
مخزونها وعقودها املحجوزة يف السوق العاملية 

استرياد  رشكات  فيه  وجدت  ما  يف  بالدوالر، 
االدوية استحالة تطبيقه مدعية بأن طريقة فتح 

اعتامداتها ال تتناسب واآللية املعتمدة. 
السبوعني  استمرت  التي  املناقشات  مع  تزامنا 
االسواق،  تقلبت  مقبول،  منفذ  اىل  تصل  ومل 
مولدات  اصحاب  اىل  االحتجاجات  وتوسعت  
الثقة  فقدان  بوادر  وظهرت  واالفران  الكهرباء 
عقود  لثالثة  امتدت  التي  الوطنية  بالعملة 
الدوالر نقدا، بعدما  الطلب عىل  ازداد  سابقة. 
وخزنات  الخارج  اىل  منه  مليارات  ترسبت 
املنازل، فشهدت السوق النقدية حاال مضطربة 
يعد  مل  لبنان  مرصف  ان  قيل  عندما  وزادت 
المست  بعدما  السوق  يف  التدخل  عىل  قادرا 
احتياطاته من العملة الصعبة الخطوط الحمر. 
وبرز سعران للدوالر الثابت منه واملقنن بعدما 
بات االول مربوطا بتسعرية مرصف لبنان، والثاين 
متوفرا باسعار متفاوتة يف سوق الصريفة. فبقي 
الثاين اىل ما يزيد  الرسمي وقفز  االول بالسعر 

عن 1600 لرية.
االزمة  من  للخروج  جهدا  املسؤولون  يوفر  مل 
النقدية وتوجت بسلسلة اجتامعات يف املجلس 
االقتصادي واالجتامعي وممثيل االحزاب وخباء، 
سعيا اىل انقاذ الوضع وحامية االستقرار النقدي. 
فعقد لقاء اقتصادي يف بعبدا يف 2 ترشين االول 
املايض، مببادرة من رئيس الجمهورية، ضّمه اىل 
رئييس مجلس النواب والحكومة رؤساء الكتل 

الغالف
النيابية، وانتهى اىل اكرث من 22 توصية، اعتقد 
طريق  خريطة  وفق  عالجا  فيها  ان  البعض 

اقتصادية وسياسية.
االتصاالت  مع  متزامنا  يجري  كان  ذلك  كل 
الدعم  الستجرار  الحكومة  رئيس  اجراها  التي 
اللجنة  اعامل  الحياء  الرياض  فزار  الخليجي. 
متهيدا  السعودية   - اللبنانية  املشرتكة  الوزارية 
للتوقيع عىل اكرث 20 اتفاقا ماليا واقتصاديا تحيي 
ترشين  و7   6 بني  ما  وعقد  السعودي.  الدعم 
االول املايض مؤمتر االستثامر اللبناين - االمارايت 
يف عاصمة االمارات العربية املتحدة ابو ظبي، 
اللبنانيون  فاستبرش  عهدها.  ويل  من  مببادرة 
خريا بامكان النفاذ من االزمة النقدية يف محطة 
تلت وصول وديعة امريكية هي االوىل من نوعها 
وفرتها مؤسسة "غولدن اند ساكس" مبليار و400 
مليون دوالر عب مرصف لبناين محيل فاضيفت 
املرصف  حاكم  بذله  خاص  جهد  حصيلة  اىل 
مليون  مليارات و400  امثرت حواىل 3  املركزي 

دوالر من جهات ومؤسسات وشخصيات.
بامكان  يوحي  الذي  املشهد  يكتمل  ان  وقبل 
االقليمية  التطورات  املأزق، كانت  الخروج من 
والدولية تسابق جهود اللبنانيني، فجاء اجتامع 
القاهرة  يف  االستثنايئ  العرب  الخارجية  وزراء 
يوم السبت 12 ترشين االول املايض للبحث يف 
التوغل الرتيك يف شامل سوريا ليلقي بظالله عىل 
الخارجية  الداخلية. وجاء  طلب وزير  الحركة 

يف  سوريا  عضوية  استعادة  باسيل  جبان 
الجامعة، ليحيي االنقسام الحكومي، وانعكس 
عىل امللفات التي يناقشها مجلس الوزراء السيام 
الوعود  سقوط  وقع  عىل   2020 العام  موازنة 
بالدعم الخليجي، وهو ما زاد من حدة االحتقان 
وادى اىل سد سبل امكان التطبيق السلس لكل 

ما تقرر من خطوات.
املواقف  ظل  ويف  الخلفيات،  هذه  كل  عىل 
الوزارية  واللجان  الحكومة  كانت  املتشنجة، 
قد بلغت مرحلة البحث يف سلة من الرضائب 
خارجها  من  او  املوازنة  ضمن  من  والرسوم 
لتعزيز موارد الخزينة. وجاءت جلسة الحكومة 
املايض  االول  االربعاء يف 16 ترشين  بعد ظهر 
قدم فيها وزير االتصاالت محمد شقري اقرتاحا 

بزيادة 20 سنتا يوميا وملرة واحدة عىل كل من 
يستخدم "الواتس اب" مبكاملة هاتفية. وهو ما 
يوم  عرص  التايل  واليوم  جلسة  يف  عنه  كشف 
الخميس 17 ترشين االول، واعلن يف اعقابها عن 
نية فرض هذا الرسم االضايف مبعدل ستة دوالرات 
شهريا عىل من يستخدمه. يف ظل توافق وزاري 
عىل هذه الرضيبة التي ستجبى بدءا من اليوم 
االول من العام املقبل تاريخ تطبيقها مبا يقارب 

200 مليون دوالر امرييك سنويا.
مل يكن ينقص رشيحة كبرية من اللبنانيني اال ان 
تؤكد الحكومة صحة هذا التوجه لتتواىل ردود 
الدعوات  وتالحقت  الغاضبة،  الشعبية  الفعل 
من كل الجهات اىل االعتصام يف ساحتي الشهداء 
عرشات  لبى  قياسية  وبرسعة  الصلح.  ورياض 
اآلالف الدعوة اىل التجمع عىل مساحة لبنان مل 
قيادة  بال  انه حراك  يتوقعها. وظهر  احد  يكن 
جميع  بني  املوحدة  الشعارات  رغم   موحدة 
حتى  بالشعارات  املحتجون  فنادى  التجمعات 
استقالة "حكومة الرضائب الجائرة واملحاصصة 
انقاذ مصغرة  "تشكيل حكومة  وبـ  الطائفية"، 
اىل  ينتمون  ال  مستقلني  اختصاصيني  من 
سلسلة  تتبنى  ان  عىل  الحاكمة"،  املنظومة 
خطوات تبدأ باجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء 
عىل قانون انتخايب عادل يضمن صحة التمثيل، 
رضيبي  نظام  واقرار  االقتصادية  االزمة  فادارة 
القوى  تدخل  وتجريم  القضاء  وتحصني  عادل 

السياسية فيه.
التي  الدقائق  من  بدءا  التحركات  انطلقت 
تلت ترصيح وزير االعالم عند الخامسة عرصا، 
فزحف املواطنون باالالف من مختلف املناطق 
اىل وسط بريوت. و هو ما شكل مفاجأة حقيقية 
يف توقيتها وشكلها بعدما نزلوا بعرشات االالف 
اىل مواقع اسرتاتيجية للمرة االوىل يف العديد من 
املناطق اللبنانية من بريوت اىل مناطق مختلفة 
يف جبل لبنان والشامل، وعمق البقاع من جنوبه 

اىل شامله. 
فاجأت  التي  الشاملة  الصورة  هذه  عىل 
دون  من  االوىل  الليلة  مرت  والخارج،  الداخل 
ان يتوقف الحراك الشعبي فصحت البالد يوم 
الجمعة 18 ترشين االول املايض عىل شلل تام، 
فسدت الطرق الدولية والفرعية وتقطعت سبل 
االنتقال بني الساحل واملناطق الوسطى وعزلت 

الشعبية  التجمعات  نتيجة  املناطق  بعض 

يف وسط بريوت.

تحت العلم اللبناين.

الرئيس عون: اشعر معكم 
وسوف اعمل جهدي 

معاناتكم لتخفيف 

الرئيس عون: بدأنا 
سلسلة اجراءات للحد مما 

تشكون منه
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بدءا  شهدته  ما  الفتا  وكان  واالعتصامات. 
مدينة  الظهر،  وعقب صالة  الجمعة،  يوم  من 
طرابلس التي التقى فيها سكانها، وتوجه الجميع 
اىل ساحة النور يتقدمهم رجال الدين، مسيحيني 
من  شامال  املدينة  مداخل  وسدت  ومسلمني، 
ووسطا  الكورة  لجهة  وساحال  واملنية  البداوي 
قطعت  االوىل  وللمرة  والضنية.  زغرتا  لجهة 
شكا  يف  البحرية  والخطوط  الدولية  الطريق 
والعقيبة  وجبيل  وكفرحزير  واميون  والبرتون 
وصوال اىل مفرق غزير وتقاطع الزوق حتى جل 

الديب.
بريوت،  ويف  والبقاع  الشامل  يف  الحراك  اىل 
تجمع اهايل مدينة صور يف ساحاتها تزامنا مع 
النبطية ومرجعيون. وقطعت  حراك مامثل يف 
تقاطع  نقطة  يف  كفررمان  مثلث  عند  الطرق 
عدد  مكاتب  وهوجمت  القرى،  عرشات  بني 
من النواب الجنوبيني يف النبطية للمرة االوىل. 
ومل تنجح محاوالت الجيش وقوى االمن يف فك 
االعتصامات، وال نجحت مجموعات حزبية من 
يف  كذلك  والعباسية،  صور  يف  التجمعات  منع 

بلدة كفررمان والنبطية.
امام هذه الظاهرة، اطل الرئيس سعد الحريري 
مساء الجمعة 18 ترشين االول يف رسالة وجهها 
من  طالبا  والحكومة،  التسوية  يف  اىل رشكائه 
فانتظره  عليهم.  للرد  مهلة 72 ساعة  الحراك 
عشية  شهدت  التي  الشوارع  يف  املتظاهرون 
اطاللته بعد ظهر االثنني تظاهرات كبرية، ليطل 
عليهم يف اعقاب الجلسة يف القرص الجمهوري 
االصالحية  االجراءات  من  سلسلة  عن  معلنا 
الوزراء يف 17  التي لخصها مجلس  التاريخية 
البت مبرشوع موازنة 2020 من  ابرزها  بندا، 
تقدر  عجز  وبنسبة  اضافية  رضائب  دون 
والوزراء  الرؤساء  رواتب  وخفض   %0.6 بـ 
والنواب 50% واعداد مرشوع استعادة االموال 
املنهوبة وانشاء الهيئة الوطنية ملحاربة الفساد 

قبل نهاية السنة.
وفد  وقصد  الدويل  املجتمع  تحرك  تزامنا، 
مجموعة الدول الدعم الدولية للبنان اىل الرسايا 
املتحدة،  الواليات  سفراء  مبشاركة  الحكومية 
روسيا، فرنسا، بريطانيا، املانيا، ايطاليا، االتحاد 
االورويب، القائم باالعامل الصيني، ممثل جامعة 
املتحدة  لالمم  الخاص  العربية واملنسق  الدول 
يف لبنان يان كوبيتش الذي قال بعد االجتامع 

ان الحريري اطلعهم عىل جدية االجراءات التي 
طال انتظارها والتي اتخذت من قبل الحكومة، 
العام  موازنة  مرشوع  من  كجزء  كانت  سواء 
2020 ليك يتم إقرارها ضمن املهل الدستورية، 
او من خارجها. وقال ان مجموعة الدعم الدولية 
التي  االصالحية  لالهداف  دعمها  عن  عبت 
مع  تتامىش  والتي  الحريري  الرئيس  اوجزها 

تطلعات الشعب اللبناين.
اجراها  التي  اللقاءات  سلسلة  مع  وتزامنا 
واملنسق  السفراء  من  عدد  مع  عون  الرئيس 
الخاص لالمم املتحدة يف لبنان، التقى وفدا من 
املتظاهرين الذين اعتصموا عىل طريق القرص 
الجمهوري وقال متوجها اليهم "ان وجعكم هو 
وجعي واشعر معكم وسوف اعمل جهدي من 
اجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة 
وسنواصل  منه،  تشكون  مام  للحد  اجراءات 
يف  االخذ  رضورة  مع  االتجاه،  هذا  يف  العمل 

االعتبار الرتكيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناين 
وخصوصيته".

بعد ظهر الخميس يف 24 ترشين االول املايض، 
خاطب عون املتظاهرين يف الشوارع والساحات 
وعّب عن تفهمه ملطالبهم وطلب اليهم تشكيل 
الدعوة  واعقبت  معه.  للحوار  ميثلهم  وفد 
اجتامع  يف  اقرت  وامنية  عسكرية  استعدادات 
قادة االجهزة العسكرية واالمنية صباح السبت 
عىل  للحفاظ  الفائت  االول  ترشين   26 يف 
فتح  عىل  والعمل  واملتظاهرين  املواطنني  امن 

الطرقات يف مختلف املناطق. 
يف 30 ترشين االول بدأ فتح الطرق بعد استقالة 
الرئيس الحريري يف 29 منه وتكليفه من رئيس 
الجمهورية والوزراء بترصيف االعامل يف 30 منه 
اىل حني اجراء االستشارات النيابية امللزمة التي 
الرئيس  لتسمية  الثاين  ترشين  مطلع  ستجرى 

الجديد املكلف تشكيل الحكومة العتيدة. 

الرئيس سعد الحريري يعلن استقالة حكومته.

الرئيس الحريري يقدم كتاب االستقالة اىل الرئيس عون.
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شعارات اإلنتفاضة 
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حواجز االمن العام

EVERY TIME YOU SEE THIS AD, 
A CAR IS SOLD.
LIMITED QUANTITY.

2.5L - ABS - AIRBAGS

STARTING AT

$25,900
Excl. VAT

FREE REGISTRATION


