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جورج شاهني

قبل ان يطوي العهد ايامه االخرية نهاية الشهر الجاري، ال بد من اجراء جردة حساب مبا شهدته الوالية املحددة بست سنوات، 
من مفارقات بدأت بتسوية سياسية شاملة جاءت بالعامد ميشال عون اىل قرص بعبدا، وقالت بأن يكون الرئيس سعد الحريري 

طيلة هذه الفرتة يف الرسايا، عىل ان يحظى جميع اطرافها مبا تم التفاهم يف شأنه معها 

قراءة في الوالية الرئاسية بنصفيها: 
ما قبل 17 تشرين وما بعده

كان ذلك قبل ان ينفرط عقد هذه التسوية عىل 
مراحل، بدأت اوالها يف الثلث االول من الوالية 
فتوزعت القوى وتبدلت التحالفات من جديد 
ومتوضعت خارج ما قالت به تلك التفاهامت، 
السلطة  يف  استقرار  عدم  انعكس  ما  وهو 
واعتذر  حكومات  خمس  فشكلت  التنفيذية 
تجاوزت  لذلك  تشكيلها.  مكلفان عن  رئيسان 
فرتات ترصيف االعامل مبا يتجاوز ثلث الوالية 
بقليل واىل ما يقرتب من 40% منها تزامنا مع 
اجراء االنتخابات النيابية العامة لواليتني عامي 

2018 و2022.
من ترشين  محطة 17 عرش  تجاهل  ال ميكن 
بني  مفصليا  تاريخا  شكلت  التي   2019 االول 
النصف االول من العهد والثاين منه. فالحراك 
تردداته برسعة  الذروة، وظهرت  بلغ  الشعبي 
اللبنانيني  حياة  وجوه  مختلف  عىل  قياسية 
والصحية  والرتبوية  والنقدية  املالية  السيام 
والتي زادت منها جائحة كورونا التي زادت من 

مظاهر انهيار الدولة ومؤسساتها. 
اىل ان جاء تفجري مرفأ بريوت يف 4 آب العام 
نفسه، مبا عكسه من مظاهر النكبة التي دمرت 
وكانت  واهراءاته.  ومرفئها  بريوت  من  جزءا 
الحصيلة مبا اقرتب من 232 ضحية واصابة ما 
يزيد عىل 7000 مواطن ومقيم من جنسيات 
مختلفة، وتهجري ما يزيد عىل 300 الف مواطن. 
لكن ذلك مل يحل دون ان تشهد الوالية بعض 
ودحره  االرهاب  مواجهة  يف  الكربى  املحطات 
بعض  وبت   2017 آب  يف  الجرود  كحرب 
مطلوب  هو  ما  دون  بقيت  التي  املشاريع 

لتجاوز االزمات.
دولية  تشنجات  مع  التطورات  هذه  تزامنت 
مبظاهرها  السورية  االزمة  تطورات  نتيجة 
املختلفة وما تسببت  به االحالف التي شاركت 

فيها دول كربى كل عىل طريقتها عسكريا، امنيا، 
من  زادت  والتي  وديبلوماسيا  سياسيا  ماليا، 
تفاعالتها وانعكاساتها السلبية عىل دول الجوار 
تطوى  ان  وقبل  منها.  واحد  ولبنان  السوري 
هذه االزمة جاء الغزو الرويس الوكرانيا ليزيد 
املستويني  عىل  الحادة  االنقسامات  حدة  من 
الدويل واالقليمي، حيث رفعت االزمة الغذائية 
يشهدها  مل  التي  املراتب  اخطر  اىل  والنفطية 
العامل من قبل. وهو ما زاد من حدة االزمات 
لبنان  لها  تعرض  التي  واملتشابكة  املتناسلة 
عجزت الحكومات املتتالية عن مواجهتها بعدما 
بلغت حدودا مل تعد تحتمل فعدت من ثالث 

اخطر االزمات الدولية.  
يف 31 ترشين االول عام 2016 انتخب العامد 
ميشال عن رئيسا للجمهورية بعد ثالث جوالت 
انتخابية شهدتها الدورة الثانية لتعذر انتخابه 
يف االوىل منها. شارك يف جلستي االنتخاب 127 
نائبا من اصل 128 بفعل استقالة النائب روبري 
مفارقات  االنتخابية  الجوالت  وشهدت  فاضل 
غري طبيعية. وانتهت العملية االنتخابية بنيله 
83 صوتا يف مقابل 36 ورقة بيضاء و7 اوراق 

ملغاة، وورقة للنائبة سرتيدا جعجع. 
يف خطاب قسم اليمني الدستورية قدم الرئيس 
الرئايس،  لعهده  عمل  برنامج  يشبه  ما  عون 
وعىل مجموعة من الثوابت السياسية والوطنية 
املتصلة  تلك  وخصوصا  العامة،  والدستورية 
باالصالحات املالية واالدارية ومكافحة الفساد 
املنتج،  اىل  الريعي  االقتصاد  من  واالنتقال 
النازحني  ازمة  ومعالجة  االرهاب  ومواجهة 
مع  التنسيق  بعد  بعودتهم  مطالبا  السوريني، 
منظامت االمم املتحدة، والالجئني الفلسطينيني 
اىل  السعي  بهدف  ذلك  كل  بالعودة.  وحقهم 
اال  يتأمن  ان  الذي ال ميكن  املنشود  االستقرار 

الوطنية  الرشاكة  خالل  من  الدستور  باحرتام 
وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الدستور بكاملها 
استدعت  اذا  وتطويرها  استثنائية،  دون  ومن 
الحاجة. وبعدما تطرق اىل املناصفة الفعلية بني 
اال  تتأمن  "ال  انها  اعترب  واملسيحيني،  املسلمني 
عرب قانون انتخايب يؤّمن عدالة التمثيل". وبعد 
عامني تقريبا، وضع القانون الجديد لالنتخاب 
فيه  اعتمدت  محدودة  اصالحية  اسس  عىل 
االنتخابية  بالدوائر  النظر  اعادة  بعد  النسبية 
يف  العامة  النيابية  االنتخابات  واجريت  الـ15، 
الدورة  يف  عينه  القانون  وبقي   ،2018 ايار   6
الالحقة التي اجريت يف 15 ايار املايض وشملت 
للمرة االوىل دول االغرتاب وفقا للقانون الجديد.
االزمات  بالكثري من  الحكومية  الحياة  متايزت 
واالجتامعية  واالقتصادية  املالية  واالنهيارات 
التي  املرحلة  والرتبوية والصحية، خصوصا يف 
تلت 17 ترشين االوال 2019 وتراوحت بني مد 
قدراتها  تضاءلت  بعدما  مسبوقني  غري  وجزر 
السيايس  االجامع  وافتقدت  املواجهة،  عىل 
ومل  الخالفات،  بسبب  املطلوب  والتضامن 
تتمكن من تنفيذ الحد االدىن من االصالحات 
الدول  رهنت  التي  والتفاهامت  املطلوبة 
واملؤسسات  والدول  منها  والخليجية  الكربى 
اتهمتها  انها  السيام  بها،  مساعداتها  املانحة 
باالنحياز اىل محور املامنعة فقطعت عالقاتها 
الخاصة  باملؤسسات  املساعدات  ورهنت  بها 
تلك  او  انشأتها  التي  تلك  سواء  والجمعيات 
االهيل،  واملجتمع  الروحية  للقيادات  التابعة 
كام الجيش اللبناين والصليب االحمر. لذلك، مل 
تنفع النداءات التي وجهتها يف اكرث من اتجاه 
السيام  محدودة  الخارجية  املبادرات  وبقيت 
محصورة  وبقيت  الكربى،  االستحقاقات  يف 
ومساعدة  والصحية  الرتبوية  باملبادرات 

الجيش واملؤسسات االمنية مبا يضمن قدرتها 
عىل القيام مبهامها يف ظل الشلل الذي اصاب 

الوزارات واملؤسسات العامة.
رغم تسخري موجودات مرصف لبنان من اموال 
عمليات  يف  االلزامي  واالحتياطي  املودعني 
لبنان،  مرصف  موجودات  بددت  التي  الدعم 
تراجعت يف 3 سنوات من 34 مليار دوالر اىل 
ما دون 9 مليارات قبل رفع الدعم عن املواد 
والبنزين،  املازوت  تدريجا، السيام  االستهالكية 
وانحرصت سياسة الدعم باصناف مختلفة من 
االدوية املزمنة والرسطان. كل ذلك بسبب عدم 
القدرة عىل ضبط الحدود الربية والبحرية، وقد 
واملواد  املحروقات  رصدت  عندما  ذلك  ثبت 
يف  الغذائية  واملواد  سوريا  يف  منها  املدعومة 
دول افريقية واوروبية، وهو ما ادى اىل  اعامل 
هدر خيالية افقرت الدولة. كام انعكس تراجع 
حجم املالية العامة ارضابا مفتوحا عىل مستوى 
موظفي االدارة العامة، فاقفلت ابواب الوزارات 
رواتبهم.  لتصحيح  طلبا  العامة  واملؤسسات 
واملساعدين  القضاء  سلك  اىل  ذلك  ومتدد 
القضائيني عدا عن اساتذة الجامعات واوجريو، 
تزامنا  واالنرتنت  االتصاالت  حركة  فشّلت 
العديل  والسجل  القيد  اخراجات  فقدان  مع 

والطوابع املالية والربيدية  لفرتات طويلة. 

الفتقاده اىل مطالب صندوق النقد وعجز عن 
البت بقانون "الكابيتال كونرتول" واعادة هيكلة 
البت موازنة عام  اقرتبت من  املصارف بعدما 
2022 بطريقة اعرتف الجميع بهزالتها وما حوته 
والواقع،  تنطبق  ال  وخيالية  وهمية  ارقام  من 
ومن دون البت بقيمة الدوالر الجمريك الذي 
يضمن نسبة عالية من واردات الخزينة العامة، 
ومن دون وضع الصيغة النهائية لخطة التعايف 

االقتصادي واملايل.
مهام تعددت االزمات، فقد سنحت الظروف يف 
النصف االول من الوالية لتوجيه رضبة قاسية 
عملية  الجيش  فشن  االرهابية  للمجموعات 
يف  اللبنانية  الجرود  لتحرير  الجرود"  "فجر 
عرسال ومحيطها من االرهابيني وكشف مصري 
العسكريني املخطوفني، بعد انقضاء فرتة طويلة 
من دون ان يؤدي التقيص اىل اي نتيجة. كام 
انجز الجيش استئصال الخاليا االرهابية النامئة 
استخباري  بتنسيق  استباقيا  عليها  والقضاء 
وعسكري وامني، وكان آخر هذه العمليات يف 
وادي خالد يف االسبوع االخري من ايلول املايض. 
وطوق الجيش ما اعتربه تهديدا للسلم االهيل، 
يف  توسعت  بعدما  ومذهبي،  عنفي  وبعضها 
مناطق حساسة مختلفة اعتبارا من 17 ترشين 
االول 2019 كام جرى السهر عىل تقيد لبنان 
بالقرار الدويل رقم 1701 عىل الحدود الجنوبية، 
وتوثيقها  االرسائييل  العدو  خروقات  ورصد 
وتقديم الشكاوى املوثقة اىل االمم املتحدة يف 
الرشعية  غري  املعابر  اقفال  اىل  السعي  موازة 
لوقف  البحرية  كام  الرشقية  الحدود  عىل 
مسلسل تهريب املخدرات اىل العواصم العربية 

واالفريقية والتي ادت اىل قطيعة خليجية.
اىل  السعي  يكتمل  مل  االجتامعي،  الشأن  يف 
الشاملة  االجتامعية  الحامية  قانون  اصدار 
والعمل عىل  الشيخوخة"،  "قانون  بـ  املعروف 
قانون  صدر  بعدما  الصحية  البطاقة  اعتامد 

الدوالر الطالبي .
الديبلوماسية  نجحت  الخارجية،  السياسة  يف 
عرب املبادرة الكويتية يف تحسني جزيئ للعالقات 
التصدي  مساعي  وتواصلت  الخليج،  دول  مع 
مللف النزوح السوري يف كل املحافل االقليمية 
والدولية. باالضافة اىل قوافل العودة الطوعية 

العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمتها  التي 

اىل ارتفاع منسوب الفقر اىل ما يقرتب من %73 
من اللبنانيني، وعىل وقع انهيار اسعار العملة 
عام  لرية   1515 من  تدحرجت  التي  الوطنية 
2017 اىل ما يقارب 40 الفا نهاية ايلول املايض، 
انطلق التدقيق الجنايئ يف حزيران املايض بعد 
عامني عىل التحضريات التي سبقتها ومناقشات 
التي  الرشكات  مع  العقود  توقيع  تناولت 
انتدبت للمهمة قبل التوقيع مع رشكة "الفارس 
ذلك جرى يف وقت عجزت  كل  مارسال".  اند 
فيه الحكومات عن تلبية مطالب صندوق النقد 
الدويل بعدما تعهدت بها يف اتفاق عقد يف قرص 
بعبدا مطلع نيسان املايض. فنالت تنبيهات عدة 
من ادارته العليا تجاوز بعضها التحذير مام هو 
املرصفية  الرسية  قانون  تعديل  ان  حتى  آت. 
الذي اقره مجلس النواب رده رئيس الجمهورية 

معركة فجر الجرود 
عالمة فارقة في مواجهة 

االرهاب

الملف
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اىل  نازح  الف   450 حواىل  اعادت  والتي 
سوريا، وضعت اكرث من خطة العادتهم وعدم 
ربطه بأي حل سيايس للحرب السورية، ومتابعة 
اللجوء الفلسطيني عىل قاعدة حق العودة. كام 
االمم  يف  السنوية  االجتامعات  يف  لبنان  حرض 
حول  االستثنائية  االسالمية  والقمة  املتحدة، 
املتوسطي،   - االورويب  الحوار  ومؤمتر  القدس، 
الدورة  وافتتاح  السعودية،  العربية يف  والقمة 
الفرانكوفونية  والقمة  االورويب،  للربملان  االوىل 
اللبناين  الرئيس  تولية  متت  حيث  يريفان  يف 

الفرنكوفونية  املنظمة  وموافقة  الرئاسة  نيابة 
عىل استضافة لبنان املكتب االقليمي لها بدءا 

من عام 2020.
النشاء  مبادرة  الجمهورية  رئيس  اطلق  كام 
لبنان  يف  والحوار"  للتالقي  االنسان  "اكادميية 
عرب اتفاقية متعددة الطرف، واستضافة القمة 
يف  االجتامعية  االقتصادية  التنموية  العربية 
لبنان عام 2019 وما تقرر من خطوات لجهة 
وضع رؤية عربية مشرتكة يف مجال التكنولوجيا 
واعتامد  السيرباين،  واالمن  الرقمي  واالقتصاد 
التنمية  سبيل  يف  االعامر  اعادة  اسرتاتيجيا 
العادة  عريب  مرصف  تأسيس  مقدمها  ويف 
االعامر والتنمية، حيث دعا جميع املؤسسات 
يف  لالجتامع  العربية  التمويلية  والصناديق 

بريوت ملناقشة هذه االليات وبلورتها عمليا.
اول  يف  تقرر  واالقتصادية،  املالية  الشؤون  يف 
املوافقة  برئاسته  عقد  وزراء  ملجلس  اجتامع 
عىل اتفاقات االستكشاف والتنقيب عن الغاز 
العام 2013،  منذ  انتظار  بعد طول  البحر  يف 
وبالتايل صدور املراسيم املتعلقة باطالق دورة 
لتجمع  بلوكني  اول  وتلزيم  االوىل  الرتاخيص 
اضافة  التنقيب.  عملية  وبدء  عاملية،  رشكات 
اىل انتظام املالية العامة مبعاودة اقرار قوانني 
تباعا،  امللحقة  واملوازنات  العامة  املوازنات 
والتدقيق   ،2005 عام  منذ  دام  توقف  بعد 
عام  منذ  كافة  العامة  املالية  الحسابات  يف 
عنها.  الحسابات  قطوعات  ووضع   ،1993
واىل السعي لكشف االموال العامة املهدورة، 
بورشت عمليات التدقيق لدى ديوان املحاسبة 
اقر  كام  املالية.  العامة  النيابة  لدى  واالحالة 
يف  العاملة  الرشكات  عىل  الرضيبة  قانون 
القطاعني  بني  الرشاكة  وقانون  البرتول،  قطاع 
العام والخاص. كذلك وضعت خطة اقتصادية 
للسنوات الخمس املقبلة بعد تكليف مؤسسة 
وهي  بوضعها   Mckinsey & Company
االقتصاد  نهج  اعتامد  لزوم  عىل  تؤكد  خطة 
املنتج. كام تم تعيني اعضاء املجلس االقتصادي 
واالجتامعي بعد طول انتظار منذ العام 1999 
وانتخاب هيئة املكتب والرئيس. كام شهدت 
الجنسية  استعادة  قانون  اقرار  عىل  الوالية 
للمتحدرين من اصل لبناين، واطالق التفاوض 

يف شأن ترسيم الحدود البحرية للبنان.

اخطر ما واجهه 
العهد: وقف سداد ديون 
الدولة والكورونا وتفجير 

مرفأ بيروت


