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يطوي العهد الرئايس يف نهاية الشهر الجاري سنته الثالثة، منهيا النصف االول من الوالية، ومفتتحا النصف الثاين الذي يحفل 
باالستحقاقات والتحديات. غالبا ما يكرث يف تلك الفرتة كالم سيايس مرتبط بامللف الرئايس، اال ان املعّول عىل السنوات الثالث 

املتبقية كثري يتصل مبستقبل لبنان الدولة واملؤسسات والقدرة عىل االستمرار

النصف الثاني من الوالية: 
أولوية النهوض االقتصادي

ما يأمل فيه رئيس الجمهورية العامد ميشال 
عون، ويردده دامئا، هو ان يستمر كام بدأ يف 
اليوم االول من اعتالئه السدة الرئاسية، بزخم 
لبنان من  انتشال  وارادة صلبة وعناد يف  كبري 
ازماته ومشاكله ومصائبه. يف مقدم التحديات 
االكرب،  االهتامم  يوليه  الذي  االقتصادي  امللف 
باحثا يف كل االتجاهات عن ترميم عنارص القوة 
الكامنة يف الشعب اللبناين، ليك يضع حدا لحالة 
من  السلبية  الرتاكامت  عن  الناجمة  التدهور 
جراء السنوات والعقود، نتيجة سياسات مل تنتبه 
اىل ان كل النظريات االقتصادية جرى تعديلها 
التكنولوجي  االنفجار  بسبب  نسفها  واحيانا 
والتقني العاملي، وتحول العامل اىل قرية كونية 
والقدرات  املعرفة  اقتصاد  ليتقدم  صغرية، 

الوطنية الذاتية عىل اي اعتبار آخر. 

االقتصاد  عىل  االتكاء  ممكنا  يعد  مل  كذلك 
الريعي يف بناء السياسات والتوقعات، بل صارت 
اىل  االنتقال رسيعا  اىل  اكرث من ملحة  الحاجة 
االقتصاد املنتج، كمرتكز اسايس ملعالجة االزمات 

االقتصادية واملالية.
واذ يؤكد اعضاء فريق عمل رئيس الجمهورية 
انهم يفضلون ان تتحدث االفعال عن االنجازات 
انهم  اال  والكالم،  الوعود  يف  الغوص  دون  من 
الدولة  بناء  يف  العهد  مسار  بأن  يجزمون 
كل  ومعالجة  االقتصاد  ومتتني  واملؤسسات 
ايجابية  تصاعدية  عملية  الشائكة، يف  امللفات 
سيكون  بحيث  املمكنة،  بالرسعة  الحل  نحو 
الرتكيز الكبري، ويف سياق مستمر، عىل االقتصاد 
وملف النازحني السوريني ومكافحة الفساد بكل 
اشكاله ومسمياته واستقاللية القضاء وحاميته 

التدخالت. فهذه امللفات املهمة مرتابطة،  من 
ومن شأن معالجتها االنتقال بلبنان من مرحلة 
واالصالح  التغيري  مسار  اىل  واالنحدار  الرتهل 
والتصحيح املبني عىل اسس واقعية وليس عىل 
مجرد فرضيات غري موجودة ويستحيل تطبيقها.
العام" عضوا يف  "االمن  التقت  االطار،  يف هذا 
بعبدا  قرص  يف  الجمهورية  رئيس  عمل  فريق 
تشغل ايضا منصب نائبة رئيس التيار الوطني 
الحر للشؤون السياسية مي خريش، فتحدثت 
وامنائيا  سياسيا  املحققة  االنجازات  ابرز  عن 
واجتامعيا واقتصاديا وامنيا: "عىل الرغم من كل 
الصعوبات، ال احد ميكنه ان ينكر ان السنوات 
العامد ميشال  الرئيس  االوىل من عهد  الثالث 
عون تحققت فيها انجازات. نذكر ابرزها عىل 
االرهاب  من  التحرير  الحرص:  ال  املثال  سبيل 
والشاملية،  الرشقية  الحدود  عن  خطره  ودرء 
االرهاب  مكافحة  يف  االستباقية  العمليات 
تخطط  كانت  كثرية  خاليا  واالرهابيني، كشف 
لعمليات ارهابية. اعاد الرئيس عون الهيبة اىل 
الرئاسة من خالل شخصه ومن خالل استعامله 
عىل  احد  يتجرأ  وال  منسية  كانت  لصالحيات 
استعاملها. اعاد العمل باملجلس االعىل للدفاع 
الذي يجتمع معه دوريا وعند الرضورة، وفرض 
لحامية  جميعها  االمنية  االجهزة  بني  التنسيق 
لبنان. هذا التنسيق يؤمن اليوم استقرارا امنيا 
املنطقة  ما تشهده  غري مسبوق يف سياق كل 
من تطورات ويف ظل وجود النازحني السوريني 
وما  كانت  الخارجي،  الصعيد  عىل  لبنان.  يف 
تجاه  الواضحة  سياسته  وستستمر  زالت 
وموقفه  العودة،  وحق  الفلسطينية  القضية 
بكل  ارسائيل  ومقاومة  مواجهة  اىل  الداعي 
الوسائل املرشوعة، واستحداث مكتب اقليمي 
للفرنكوفونية يف لبنان، وتصويت االمم املتحدة 

عضو فريق عمل رئيس الجمهورية ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش.31 ترشين االول 2016: الرئيس ميشال عون يقسم اليمني الدستورية.

التقاهم،  الذين  املسؤولني  كل  مع  لقاءاته  يف 
وحضه املجتمع الدويل عىل اعادة النازحني من 
دون انتظار الحل السيايس يف سوريا، ألن لبنان 
مل يعد يتحمل اعباء النزوح، وترصفه حيال ازمة 
احتجاز الرئيس سعد الحريري وحكمته يف ادارة 
هذه االزمة داخليا وخارجيا، اظهرت انه رجل 
نذكر  االقتصادي  الصعيد  عىل  بامتياز.  دولة 
املوازنة، قطع الحساب، خطة الكهرباء، السدود، 
اقتصادية  خطة  والغاز،  النفط  عن  التنقيب 
تقوم عىل تحويل لبنان من االقتصاد الريعي اىل 
االقتصاد املنتج، قوانني مكافحة الفساد، قانون 
القطاع  العاملني يف  املرصفية عن  الرسية  رفع 
ايضا  املنهوبة.  االموال  استعادة  قانون  العام، 
قانون انتخاب عىل اساس النسبية، التعيينات 

القضائية واالمنية. 

ظل  يف  تحقق  ما  بأن  قناعة  هناك  هل   ■
الظروف الصعبة واالستثنائية يحظى بالقبول؟

□ طبعا، ما تحقق يف ظل هذه الظروف الصعبة 
ان  خاصة  بالقبول،  يحظى  وداخليا  اقليميا 
الرئيس عون تسلم شبه بلد ازماته ترتاكم منذ 
عقود، وهو يحاول بناء دولة ومؤسسات يحتكم 

اليها املواطن وتكون هي ضامنه.

مسرية  اعرتضت  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
كان  كام  الرسيعة  االنطالقة  ومنعت  العهد 

مخططا ومتوقعا؟
العهد  مسرية  اعرتضت  التي  الصعوبات   □
نتيجة  كالفساد  موروث  هو  ما  منها  كثرية، 
سياسات خاطئة ومحسوبيات وغياب املحاسبة 
واملساءلة، ومنها ما هو مفتعل بهدف العرقلة 

تتعلق  التي  امللفات  التعاطي يف  كالكيدية يف 
بحياة املواطن اللبناين. 

لبنان  حضور  تثبيت  العهد  استطاع  هل   ■
متتلك  كدولة  ودوليا  واقليميا  عربيا  الخارجي 

سياساتها وقرارها املستقل؟
□ طبعا، استطاع تثبيت هذا الحضور كدولة 
من  وذلك  املستقل،  وقرارها  سياساتها  متتلك 
خالل حضور ممثلها يف مجلس االمن، وتوثيقه 
ارسائيل  تنتهك  تخرق  مرة  كل  يف  واعرتاضه 
املوقف  خالل  من  وايضا  اللبنانية،  االجواء 
خرق  جراء  من  املوحد  الرسمي  اللبناين 
ارسائيل للقرار 1701 يف آب املايض ومحاولتها 
فرض قواعد اشتباك جديدة تصدى لها لبنان 
موضوع  يف  وعسكريا.  وامنيا  ديبلوماسيا 
املوقف  والبحرية،  الربية  لبنان  ترسيم حدود 
من  شرب  اي  عن  تنازل  ال  ان  املوحد  اللبناين 
الرئيس  اثبت  ذلك  كل  يف  اللبنانية.  االرايض 

عون انه ضامن للبنان.

املقبلة  الثالث  السنوات  ■ هل يف االمكان يف 
خالل  من  العهد  خطة  من  فات  ما  تعويض 
مضاعفة الجهد واالستفادة من تجارب االعوام 

الفائتة؟
ان يكون عهده من  للرئيس عون  لو قدر   □
من  ملنعه  وضعت  التي  العراقيل  تلك  دون 
لكان  القسم،  خطاب  يف  به  وعد  ما  تحقيق 
هذا  يف  جدا  متقدمة  مرتبة  يف  اليوم  لبنان 
انه  يدرك  عون  الرئيس  يعرف  فمن  الرشق. 
الهزمية  وال  االستسالم  وال  اليأس  ال  يعرف  ال 
املتبقية  الثالث  السنوات  وان  التشاؤم،  وال 
من عهده ستكون للتنفيذ والخروج من هذه 
االزمة االقتصادية التي يؤكد الرئيس ان لبنان 

قادر عىل تجاوزها.

■ ما هو تصور العهد للنصف الثاين من الوالية 
الرئاسية، وما هي ابرز امللفات التي ستكون يف 

سلم اولوياته؟
□ تصور العهد للنصف الثاين من الوالية طبعا 
سيكون للنهوض االقتصادي بالبلد. لذلك، فان 
ابرز امللفات ستكون االقتصاد، مكافحة الفساد، 
من  وحاميته  القضاء  استقاللية  النازحني، 

التدخالت السياسية.

الرئيس عون اعاد الهيبة
الى الرئاسة من خالل 

صالحيات لم يتجرأ احد 
استعمالها على 
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والحوار  للتالقي  االنسان  اكادمييا  انشاء  عىل 
يف لبنان، وهذا ما طالب به الرئيس عون قبل 
التي  العربية  االقتصادية  القمة  ويف  سنتني. 
الرئيس عون تأسيس  انعقدت يف لبنان، طرح 
ليساعد  والتنمية  االعامر  مرصف عريب العادة 
محنها،  تجاوز  عىل  املترضرة  العربية  الدول 
وهذا ما يعزز التعاون والتعاضد العربيني، كام 
النازحني  موضوع  من  والثابت  املعلن  موقفه 
السوريني، حيث جعل هذا امللف محورا اساسيا 


