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مع دخول اي عهد رئايس يف ايامه االخرية، فان استعادة رشيطه يف الغالب ال يكون صعبا امنا سلسا، بينام هذه االستعادة 
لعهد الرئيس العامد ميشال عون كثرية التعقيد، ليس لخلل بنيوي يف املسرية واالداء، امنا لتضافر عجيب لكل العوامل الداخلية 

والخارجية، السياسية واالقتصادية، وصوال اىل الصحية التي طوقت العهد وجعلته يخوض رصاعا مريرا غري مسبوق

جريصاتي في قراءة لوالية "الجنرال" الرئاسّية:
عهد العاصفة مع ربّان سفينة ماهر وصلب

استنادا اىل القول املأثور "ال يفتى ومالك يف 
"الجرنال"  عهد  مسرية  تناول  فان  املدينة"، 
االجدر  حوله،  من  الدقيقة  املقاربة  وتقديم 
القول،  هذا  مفردات  عليه  انطبقت  من  بها 
جريصايت  وسليم  يفتى  "ال  يقال  صار  حتى 
فهو محل  مؤمتر"،  او  اجتامع  او  يف حكومة 
منهم  املتحالفني  الجميع،  واحرتام  تقدير 
سابق  كوزير  موقعه  ومن  واملتعارضني، 
ومستشار رئايس، قدم اىل "االمن العام" رشحا 
تفصيليا ومعربا عن مسري العهد، بال قفازات 
تقال،  ان  يجب  كام  االمور  وقال  اقنعة،  او 

نابعة من رحم الحقيقة. 

■ مباذا متيز عهد الرئيس العامد ميشال عون 
مقارنة بالعهود الرئاسية ما بعد الطائف؟

العامد  الرئيس  لعهد  االساس  امليزة  ان   □
ميشال عون مقارنة  بالعهود الرئاسية السابقة 
وبعد الطائف، ان من تبوأ سلطة الرئاسة اىت 
من حيثية شعبية وازنة يف بيئته وعىل صعيد 
ومتثيله  مسريته  بحكم  وذلك  اجمع،  الوطن 
الشعبي وتحالفاته. تبقى ميزة اخرى ان هذا 
العهد عاىن من غدر السلطة والزمن معا، اذ 
ان ازمة اقتصادية ومالية واجتامعية ومعيشية 
غري مسبوقة انفجرت خالله، وهو براء منها، 
خاطئة  سلطوية  مامرسات  وليدة  انها  حيث 
وفاسدة عىل مر عقود من الزمن، وكان سيد 
العهد قد استرشفها يف احاديث اعالمية قبل 
عىل  الزمن حيث خيش  من  ونصف  عقدين 
الحني،  اموال املودعني يف املصارف منذ ذلك 
املكثف  السوري  النزوح  ازمة  تفاقمت  كام 
االزمة  وهذه  ضوابط،  اي  من  واملتفلت 
الكيد  من  عاىن  كام  غابر،  من حكم  موروثة 
"الرئيس  مقولة  تحطيم  بهدف  السيايس 

االكرث لوال غدر القدر والبرش والكيد السيايس 
والتسويق االعالمي املغرض لزعم "ما خلونا" 
ونسبه اىل الرئيس او فريقه السيايس الذي اىت 
منه اىل رحاب الوطن. حارصته العقوبات يف 
ما عاناه،  العائيل والسيايس وعاىن  بيته  قلب 
من دون يأس او كلل او استسالم، ملا تعرض 
له الوطن والشعب من ازمات خانقة اقتصاديا 
وماليا ومعيشيا وصحيا وتربويا بفعل سياسات 
انفجرت  التسعينات  منذ  ومتامدية  موروثة 
الشعب  وتناثر  موقوتة  كقنابل  وجهه  يف 
املستهدف اشالء من حوله، فعض عىل جرح 
عىل  وثابر  والجحود  والتنكيل  االستهداف 

املعالجة.

■ اين اخفق عهد الرئيس عون؟
□ اسهبنا يف رشح اسباب االخفاق، وذلك ليس 
من باب التربير، بل ألن املوضوعية تقيض بأن 
الرجل استبق االمور منذ عقدين ونصف من 
النهج  االستمرار يف هذا  بأن  قال  الزمن حني 
ومالية  اقتصادية  كوارث  اىل  يؤدي  سوف 
يحايك  وطنه،  عن  مستبعد  وهو  واجتامعية، 
باالنكار  ويقابل  بعيد،  من  املسؤولني  ضامئر 

الكيل واملكابرة والتهجم واالستهداف.

■ ما هي اسباب االخفاق؟
□ ان عالقة الرئيس العامد عون مع االفرقاء 
هكذا،  ارادها  او  سوية،  عالقة  السياسيني 
يخدم  ال  الذي  الجهوي  الرصاع  متجنبا 
اىل  تواىل  الجميع  ان  بدليل  العام،  االستقرار 
بعبدا واىل لقائه يف اكرث من مناسبة، يف حني 
ان مالمح الخصومة معه اشتدت حني دعوته 
تداعيات  ملعالجة  بعبدا  يف  جدي  حوار  اىل 
اسباب االزمات الكيانية الخطرية التي عصفت 
للميثاقية وملخصه  له مفهومه  االرز.  بوطن 
السياسيني  االفرقاء  ولبعض  الدستور  احرتام 
يف  املحاصصة  ومقصده  وملخصه  مفهومهم 
مغانم السلطة ليس اال. مل يدخل اىل ناديهم 
فاندثر وبدت عليه عالمات الشبهة والوهن. 
مخايل"  مار  "تفاهم  مثاله  اسطع  ولعل 
الوثيقتني  من  لكل  حيث  معراب"،  و"اتفاق 
هو  بينهام  الجامع  ان  اال  واسبابها،  ظروفها 

يسمو  الذي  الوطني  الوئام  عىل  الحرص 

القوي"، مرورا بالقدر، الذي قد يكون ناجام 
ثم  ومن  بريوت،  مرفأ  بانفجار  البرش،  عن 
الكورونا، واخريا حرب اوكرانيا وتداعياتها. اال 
ان العهد صمد بصمود رئيسه وصالبته حتى 
بات السؤال املحوري واالساس: ماذا كان حل 
غدر  ظل  يف  موقعه  يف  سواه  كان  لو  بلبنان 

البرش والقدر عىل هذه املستويات الكارثية؟

مسرية  يف  االساسية  االنجازات  هي  ما   ■
العهد؟

االمن،  يف  تتلخص،  العهد  انجازات  ان   □
عملية  بعد  االرهابيني،  من  لبنان  بتحرير 
فجر الجرود العسكرية التي امر بها وواكبها 
العمليات، وكشف مصري  غرفة  كثب يف  عن 
الخاليا  واستئصال  املخطوفني،  العسكريني 
داخيل،  امني  وباستقرار  استباقيا،  االرهابية 
الرغم  عىل  االهيل  السلم  عىل  حثيث  وسهر 
وتقيد   ،2019 االول  ترشين   17 احداث  من 
الحدود  عىل   1701 الدويل  بالقرار  لبنان 
الجنوبية، ويف الرعاية االجتامعية، العمل عىل 
الشيخوخة،  وضامن  الصحية  البطاقة  اعتامد 
واطالق  السود"،  "االدراج  يف  يزاالن  ال  وهام 
مبادرات تنفيذية وترشيعية ملعالجة تداعيات 
انفجار املرفأ، واطالق مرشوع الدوالر الطالبي، 
ودعم املواد الحيوية، والبطاقة التموينية. ويف 
السوري  للنزوح  التصدي  الخارجية،  السياسة 
املتامدي واملمنهج واملتغافل عنه دوليا يف كل 
املحافل، واملشاركة يف قمم مختلفة سواء يف 
االمم املتحدة او يف االقليم، والنزوح السوري 
والقدس يف صلب املساهمة، وافتتاح الدورة 
املصالح  عىل  تأكيدا  االورويب  للربملان  االوىل 
يف  واملشاركة  االوروبية،  القارة  مع  املشرتكة 
متت  حيث  ارمينيا  يف  الفرانكوفونية  القمة 

املنظمة  رئاسة  نيابة  اللبناين  الرئيس  تولية 
املكتب  لبنان  استضافة  عىل  وموافقتها 
حكومة  رئيس  احتجاز  ومعالجة  االقليمي، 
منطلق  من  الرياض  يف  الحريري  لبنان سعد 
واستضافة  الوطنية،  الكرامة  عىل  الحفاظ 
القمة العربية التنموية االقتصادية االجتامعية 
الرئيس  ترأس  حيث   ،2019 سنة  لبنان  يف 
العامد ميشال عون هذه القمة، وسوف يبقى 
لبنان رئيسا لها لغاية سنة 2023، واخريا وليس 
بانشاء  آخرا، صدور قرار اممي بشبه اجامع 
مببادرة  والحوار"  للتالقي  االنسان  "اكادميية 
من الرئيس العامد عون، ويف الشؤون املالية 
عىل  الوالية،  بداية  يف  املوافقة  واالقتصادية، 
اتفاقيات االستكشاف والتنقيب عن الغاز يف 
بحر لبنان )بعد طول انتظار منذ سنة 2013(، 
دورة  باطالق  املتعلقة  املراسيم  وصدور 
لتجمع  بلوكني  اول  وتلزيم  االوىل  الرتاخيص 
والعميل  السيادي  والسهر  عاملية،  رشكات 
ان  بعد  البحرية  لبنان  حدود  ترسيم  عىل 
ثبتت الحدود الربية منذ ما يقارب املئة سنة، 
قوانني  اقرار  ملعاودة  العامة  املالية  وانتظام 
املوازنات العامة واملوازنات امللحقة تباعا بعد 
توقف دام منذ سنة 2005، واملبارشة يف عملية 
التدقيق الجنايئ يف حسابات مرصف لبنان بعد 
طول عناء، واقرار قانون الرشاكة بني القطاعني 
اقتصادية  خطة  ووضع  والخاص  العام 
املؤمترات  متكاملة )McKINSEY(، وانعقاد 
والهبات  القروض  من  حزمة  القرار  الدولية 
التفاوض  ومواكبة  الحقا،  لبنان  عن  حجبت 
يختص  ما  يف  اما  الدويل.  النقد  صندوق  مع 
واالنتخابية  والقانونية  الدستورية  بالشؤون 
الحايل  الرئايس  العهد  وضع  فلقد  واالدارية، 
الدستور  لتطوير  متكامال  دستوريا  تعديال 

وسد ثغره، وانشاء مجلس شيوخ متهيدا اللغاء 
واقرار  املواطنة،  دولة  ركائز  وارساء  الطائفية 
اساس  النيابية عىل  لالنتخابات  قانون جديد 
مل  دستورية  اختصاصات  ومامرسة  النسبية، 
متارس يوما او مورست عرضا، كاالختصاصات 
و59  و57   )10 )فقرة   53 املواد  يف  الواردة 
و85 من الدستور، ومن ثم اجراء االنتخابات 
النيابية يف لبنان والول مرة يف دول االغرتاب 
يف  وذلك  الجديد،  النسبي  للقانون  وفقا 
استحقاقني يف مواعيدهام، مام راعى اىل حد 
بعيد صحة متثيل شتى فئات الشعب اللبناين 
واجياله عىل ما اىت يف وثيقة الوفاق الوطني، 
يف  والتعيينات  املناقالت  مختلف  واستكامل 
االدارة واملؤسسات العامة املدنية والعسكرية 
سنة  االخرية  )املرة  القضاء  ويف  واالمنية، 
االخرية  )املرة  الديبلومايس  والسلك   ،)2009
النواب  مجلس  من  والطلب   ،)2014 سنة 
تفسري املادة 95 من الدستور ليصار اىل بدء 
تطبيقها االمر الذي احجم املجلس عنه. اال انه 
يبقى ان االنجاز االهم يف الداخل املؤسسايت، 
عن  االصالح  وتحفيز  الفساد  مكافحة  هو 
الوطنية  االسرتاتيجية  الخطة  وضع  طريق 
"اتفاقية  وتنفيذ  واقرارها،  الفساد  ملكافحة 
باطالق  الفساد"  ملكافحة  املتحدة  االمم 

مشاريع القوانني الواردة فيها، واقرار القانون 
املتعلق بحق الوصول اىل املعلومات وتحريك 
لتطال  العدل  وزير  من  العامة  الدعاوى 
مختلف قطاعات الدولة من دون استثناء يف 
اطار رصد الفساد ومعاقبة املرتكبني، فضال عن 
قطاع  الشفافية يف  اتفاقية  اقرار  العمل عىل 
البرتول، ولبنان اول دولة توقع هذه االتفاقية 
قبل االستدراج، وقوانني اخرى تصب يف خانة 
واملحاسبة  واملساءلة  واالصالح  الشفافية 
اعادة  النواب  مجلس  من  الطلب  واخرها 
النظر يف تعديل قانون الرسية املرصفية وسواه 

من النصوص مبا يخدم االهداف املذكورة.

■ هل كان يف امكان الرئيس عون انجاز االكرث؟
انجاز  العامد عون  الرئيس  امكان  كان يف   □

الوزير السابق املستشار الرئايس سليم جريصايت.

االستهداف مستمر 
حتى آخر يوم من الوالية 

الدستورية الرئاسية

الملف
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كل اعتبار، فمن بقي عىل االمانة ساهم يف 
مكتملة، ومن  بصورة غري  وان  الهداة،  ارساء 

حجب الوزنات، ذىك نار الخالف.

■ كيف تصف عالقة الرئيس عون مع االفرقاء 
السياسيني؟

معروف  مام هو  شابها  ما  شابها  تلك  ان   □
حيث مل يعد الشعب يسأل عن الخرب، وال يزال 
الرئيس يظن خريا رغم انه سمع ما سمعناه 
من ان مثة من لن يدعه يحكم منذ اليوم االول 
الذي ادى فيه قسمه الدستوري، ورغم جحود 
االخرين وتنكرهم للكرامة الوطنية والرشاكة 
الدستورية يف حني كان الرئيس االحرص عليهام 
من سواه. ان مضبطة االتهام االخرية يف ذكرى 
تغييب االمام الصدر، امام االعتدال والعيش 
املشرتك، والتخيل عن الرشاكة الدستورية التي 
نادى بها الرئيس املكلف ازاء التكليف االول 
آخر  حتى  مستمر  االستهداف  ان  يدالن  امنا 
يوم من الوالية الدستورية الرئاسية، ذلك ان 
الرئيس  هو شخص  امنا  الحقيقي  املستهدف 
الرافدة لقوته ونهجه يف آن،  الوطنية  وبيئته 
الطوائفية  السلطوية  البيئة  ان  عن  فضال 
واملتاجرة باملذاهب ال تتقبل الرئيس الخارج 
ان مفهوم  الوطن.  اىل رحاب  بيئته  قويا من 

خطري،  بتقاطع  ورشهه  رشه  متأبطا  زال  وما 
بني  ومظاهره،  معامله  وتنكشف  انكشفت 

السلطة واملال الحرام.

■ ماذا عن عالقات لبنان مع الدول الشقيقة 
والصديقة يف عهد الرئيس عون، وملاذا مل تكن 

تفاعلية بل كانت عادية جدا؟
□ ان العالقات بني الدول، سواء كانت شقيقة او 
صديقة، تحكمها املصالح كام هو معلوم، اال انه 
يبقى ان تطوير اي عالقة او انحسارها امنا يأخذان 
الواعي والحكيم،  يف االعتبار، يف نظر املسؤول 
عىل  والحتمية  املؤجلة  او  املبارشة  التداعيات 
االستقرار العام واللحمة الوطنية. مل نقرأ جيدا 
ومل يقرأ سائر املسؤولني، او معظمهم، خطاب 
العامد عون يف جامعة دمشق بدعوة  الرئيس 

من سوريا يف ترشين االول 2008.

■ ما هي القواعد التي ارساها العهد وتعترب 
ركيزة اساسية وخارطة طريق للعهد املقبل؟

االحوال  عصت  مهام  واملساءلة  الشفافية   □
السلم  عىل  والسهر  واملامرسات  والظروف 
بني  االستقواء  اساليب  عن  والتخيل  االهيل، 
متالزمان،  واالمن  والخبز  الوطن،  يف  الرشكاء 
وعىل املسؤول ان يسعى اليهام معا يك يطيب 

العيش بكرامة وسالم يف وطن االرز.

تصف  مباذا  توصيف،  رئايس  عهد  لكل   ■
تجربة الرئيس عون يف سدة الرئاسة االوىل؟

وصلب،  ماهر  سفينة  ربان  مع  عاصفة،   □
اشارة  اىل  وينظر  العاتيات  االمواج  يجبه 
من  تسعفه  متوج  ال  منارة  من  خجول  ضوء 
يف  االنشاء  ان  الخالصة،  يف  الكبري.  االرتطام 
معرض الواقع ال يفي بالغرض. اردناها وقائ 
ع برسم الشعب ويف هذه املجلة التي ترشف 
عليها مديرية امنية يليق بها لواؤها العارف 
والعامل ببواطن االمور واالنجازات واالخفاقات 
واسبابها، حتى ان خرج من موجب تحفظه 
واكرث  قلناه  ما  قال  االمني  موقعه  بحكم 
والعهد  القرص  سيد  مكنونات  عن  وافصح 
عىل مشارف نهاية الوالية، فاالنصاف حق يف 

معرض التضحية والوفاء.

كلمة "اصالح مؤسساتي 
وبنيوي" كان لها وقع 

االنفجار النووي

من  وهي  الوطنية،  للسيادة  عون  الرئيس 
التي  الصخرة  انها  ومسريته،  تنشئته  افرازات 
وان  واملكائد،  املؤامرات  كل  عليها  تتحطم 
السيادة تلك امنا هي امتداد للرشعية الدولية 
التي يجب مراعاتها بقدر توافقها او تناغمها 

او تآلفها مع املصلحة اللبنانية العليا.

■ كيف تصف عالقة الرئيس عون مع رؤساء 
مجلس  رئيس  السيام  الدستورية  املؤسسات 
الذين  الحكومات  ورؤساء  بري  نبيه  النواب 

تعاقبوا يف عهده؟
□ يقول البعض "الكيمياء املفقودة"، ونقول 
عن ان كلمة "اصالح مؤسسايت وبنيوي" كان 
لها وقع االنفجار النووي عىل من امسك بزمام 
خلت  لعهود  شعبه  ورقبة  لبنان  يف  االمور 

LLDJ App Press A4.indd   1 4/18/18   5:01 PM


