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تنتهي والية رئيس الجمهورية ميشال عون يف نهاية ترشين االول الحايل، وقد مرت بازمات سياسية واقتصادية ومالية وامنية. 
كاملة  عاملة  وليس حكومات  اعامل  العهد يف ظل حكومات ترصيف  انقضتا من عمر  اكرث من سنتني  ان  فيها  البارز  لكن 

الصالحيات، مام ترك تأثريات خطرية عىل انتاجية الدولة بكل مؤسساتها، وعىل صورة الحكم والنظام السيايس 

4 حكومات في عهد الرئيس عون
أكثر من سنتني ضاعتا في التكليف والخالفات

تشكلت اربع حكومات يف عهد الرئيس ميشال 
حكومة  الحريري،  سعد  للرئيس  اثنتان  عون، 
نجيب  للرئيس  ورابعة  دياب،  حسان  للرئيس 
ميقايت، لكنها استقالت وبقيت ترصف االعامل 
حتى نهاية ايلول املايض. بني هذه الحكومات، 
الدكتور  املانيا  يف  لبنان  سفري  تكليف  جرى 
الحريري  الرئيس  تكليف  ثم  اديب،  مصطفى 

قبل اعتذارهام.
عهد  يف  االوىل  الحريري  الرئيس  حكومة   •
ترشين   3 يف  بتشكيلها  كلف  عون:  الرئيس 
كانون   18 واعلن عن والدتها يف  الثاين 2016، 
االول 2016، بعد 46 يوما من ترصيف اعامل 
الحكومة التي قبلها، لكنه اعلن يوم 4 ترشين 
يف  الحكومة  رئاسة  من  استقالته   2017 الثاين 
خطاب من العاصمة السعودية الرياض. تحدث 

الحريري يف خطابه عن االسباب التي دفعته اىل 
داخل  دولة  بوجود  يشعر  انه  قائال  االستقالة، 
الدولة، وان ايران تسيطر عىل املنطقة ولديها 
رغبة جامحة يف تدمري العامل العريب. كام اعرب 

عن خشيته من تعرضه لالغتيال.
• حكومة الرئيس الحريري الثانية يف هذا العهد: 
خمسة  بعد   ،2018 ايار   24 يف  بتأليفها  كلف 
وترصيف  الرياض  من  استقالته  من  اشهر 
االعامل. احتاج اىل 253 يوما لتشكيلها وابرصت 
استقالت  ثم   ،2019 الثاين  كانون   31 النور يف 
يوما من   بعد 13  االول 2019،  يف 29 ترشين 
حراك 17 ترشين االول 2019، وبقيت  نحو 75 

يوما وهي ترصف االعامل.
يف  االطول  كانت  دياب:  الرئيس  حكومة   -
لتحل  يوما،   366 مدى  عىل  االعامل  ترصيف 

منذ  اللبنانية  الحكومات  تاريخ  يف  بالصدارة 
كانون   19 يف  تكليفه  جرى  بعدما  االستقالل، 
االول 2019، واستغرقت فرتة التشكيل 34 يوما، 
الثاين  كانون   21 يف  والدتها  عن  اعلن  ان  اىل 
يوم،   200 بعد  استقالت  ان  لبثت  وما   ،2020
يف 10 آب 2020 اثر كارثة انفجار مرفأ بريوت.

 31 السفري مصطفى اديب يف  • جرى تكليف 
بعد  اعتذر  لكنه  الحكومة،  اب 2020 تشكيل 

27 يوما يف 26 ايلول 2020.
االول  22 ترشين  الحريري يف  الرئيس  • كلف 
بعد  يعتذر  ان  قبل  الحكومة،  تشكيل   2020
267 يوما، يف 15 متوز 2021، وبقيت حكومته 

ترصف االعامل قرابة عرشة ايام.
تشكيل  من  متكن  ميقايت:  الرئيس  حكومة   •
الحكومة الجديدة خالل 47 يوما من تكليفه يف 

26 متوز 2021، وتم االعالن عن والدتها يف 10 
بعد  اصبحت مستقيلة دستوريا  ايلول 2021. 

االنتخابات النيابية يف 24 ايار 2022.
وزيرين  استقالة  الحكومات، متت  خالل هذه 
للخارجية هام رشبل وهبه وناصيف حتي من 
االعالم  وزير  واستقالة  دياب،  الرئيس  حكومة 
ميقايت،  الرئيس  حكومة  من  قرداحي  جورج 
وقضايا  مواضيع  مبواقف حول  تتعلق  السباب 
الخطورة،  بالغة  احداث  طرأت  ثم  خارجية. 
كانفجار مرفأ بريوت واندالع حراك 17 ترشين 
االول 2019، واالزمة النقدية وانعدام السيولة 
الكافية يف املرصف املركزي واملصارف الخاصة، 
اىل  بالنسبة  الدوالر  سعر  ارتفاع  اىل  ادى  مام 
ازمة  وتفاقمت  مسبوق،  غري  بشكل  اللرية 
الفيول  القدرة عىل رشاء  نتيجة عدم  الكهرباء 
لزوم تشغيل معامل الكهرباء، هذا عدا تفاقم 
مع  والصحية  والتعليمية  املعيشية  االزمات 

تفيش وباء كورونا.
مرت ست سنوات من عهد الرئيس عون، منها 
577 يوما حكومات ترصف االعامل، و294 يوما 
املجموع  وبلغ  والحريري،  اديب  اعتذار  قبل 
كاملة  عاملة  حكومات  بال  تقريبا  يوما   871
الصالحية، اي سنتان و4 اشهر من عمر العهد 

كان  التي  االنجازات  من  الكثري  عطلت  اذ 
والوقت  الفرص  تضييع  لوال  تتحقق،  ان  ميكن 
يف مناكفات وخالفات التشكيل، نتيجة االرصار 
عىل  الحقائب  توزيع  يف  املحاصصة  عىل 
عىل  والخالف  السياسية،  والقوى  الطوائف 
بحقائب  االطراف  بعض  لجهة متسك  توزيعها 
معينة ال تنازل عنها، وبخاصة الحقائب املسامة 
سيادية وخدماتية، وبسبب هاجس حصول اي 
طرف سيايس او مجموعة سياسية مؤتلفة عىل 
هاجس  يعني  مبا  الضامن،  الثلث  يسمى  ما 
كبري  سيايس  خالف  اول  عند  الحكومة  تطيري 
يف  وحصل  سبق  كام  اسرتاتيجية،  قضية  عىل 

عهود اخرى.
كانت الحكومات تتشكل نتيجة تسويات حبية 
وتفاهامت بني معظم االطراف السياسيني، تقوم 
عىل اسس معينة. ثم تستقيل بعد املس بأحد 
هذه االسس، وهي كانت متنوعة االسباب، بني 
خالفات عىل تعيينات او عىل خطط ومشاريع 
اقتصادية ومالية واجرائية، او عىل مواقف من 
قضايا اقليمية ودولية مهمة او بسبب تدخالت 
التسويات  هذه  ان  مبعنى  ضاغطة.  اقليمية 
كانت هشة، كونها مل تقم عىل برامج ومشاريع 
وعليها  ملزمة  تنفيذ  ومواقيت  خطط  لها 

بال حكومات. بالتايل، ساد شبه شلل يف العمل 
تقييد  نتيجة  واالداري  واالجرايئ  الحكومي 
حكومات ترصيف االعامل يف املجاالت الضيقة 
الدستور، مام طرح اشكالية عدم  جدا حسب 
الحكومة  لتشكيل  دستوريا  مهلة الزمة  وجود 
امللزمة  الوزاري  البيان  انجاز  مبهلة  اسوة 
به  طالبت  ما  وهو  شهر،  خالل  دستوريا 
لكن  السياسية،  والقوى  النيابية  الكتل  بعض 
تحت  الطائفية  بالحسابات  اصطدم  املطلب 
اعترب  الحكومة، حيث  عنوان صالحيات رئيس 
الرئيس  يقيد  انه  املطلب  لهذا  املعارضون 

املكلف ويفرض عليه ما قد ال يقبله.
دون  من  مضت  التي  الطويلة  واالشهر  االيام 
للعهد،  نكسات  مثابة  كانت  فاعلة،  حكومات 

افتعال ازمة الصالحيات كان 
اساس الخالفات بني رئيسي 

الجمهورية والحكومة

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

الملف
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كالفطر،  تتوالد  االعرتاضات  كانت  بل  اجامع، 
وكانت الحسابات السياسية الحزبية والطائفية 
االمثلة  العامة.  املصلحة  عىل  تطغى  الضيقة 
كثرية ال مجال لحرصها، السيام الخالفات حول 
ازمات صالحيات رئييس الجمهورية والحكومة 
الكثريين  برأي  وهو  حكومة  اي  تشكيل  يف 
خالف مفتعل يهدف اىل مامرسة ضغط سيايس، 
وحول مشاريع االصالحات االقتصادية البنيوية، 
الكهرباء،  والعسكرية،  االدارية  والتعيينات 
يف  املرشقي"  و"الخيار  السوريني،  والنازحني 
اىل  وصوال  والخدماتية،  التنموية  املشاريع 
اختالف وجهات النظر حول رشوط املفاوضات 
استقاللية  وقوانني  الدويل،  النقد  صندوق  مع 
هيكلة  واعادة  كونرتول،  والكابيتال  القضاء 

املصارف والرسية املرصفية وسواها.
الجمهورية  رئييس  بني  العالقات  كانت  عادة، 
االراء  تباين  لكن  ممتازة،  تبدأ  والحكومة 
واالدارية  السياسية  االمور  حول  واملواقف 
او  الدستورية  واالستحقاقات  واالجرائية 
املتواجهة،  السياسية  والتكتالت  االقتصادية، 
عمر  من  قليلة  اشهر  خالل  متوترة  يجعلها 
هذا  بني  الوزراء  مجلس  فينقسم  الحكومة، 
الفريق وذاك، وتتعطل دورة االنتاج يف مجلس 
الوزراء، بدليل تأجيل البت يف كثري من املشاريع 

املهمة ورميها من حكومة اىل اخرى.
رغم ذلك، انجزت الحكومات العديد من القضايا 
والتضامن.  بالتكافل  عون،  الرئيس  عهد  خالل 
لعل ابرز االنجازات، اجراء االنتخابات النيابية 
عىل  االعرتاضات  رغم  الدستوري  وقتها  يف 
قانون االنتخاب، ووضع عناوين خطط التعايف 
تفاصيلها،  حول  الخالفات  رغم  االقتصادي 
النقد  صندوق  مع  مبديئ"  "اتفاق  وتوقيع 
يف  الجنايئ  التدقيق  عمليات  وبدء  الدويل، 
حسابات مرصف لبنان املركزي متهيدا للتدقيق 
ووضع  اخرى،  رسمية  ومؤسسات  ادارات  يف 
التفاوض،  سكة  عىل  البحرية  الحدود  ترسيم 
ووضع مرشوع قانون استقاللية القضاء واحالته 
الحكومة،  تعديله يف  بعد  النيايب  املجلس  عىل 
للفقراء  االجتامعي  االمان  مشاريع  وبعض 

وتقديم  املوظفني  رواتب  وزيادة  واملعوزين، 
بعض املنح االجتامعية املعيشية لهم. 

بنية  ان  العهد،  احداث  حصيلة  من  يستنتج 
لالهتزاز  قابلة  لبنان  يف  السيايس  النظام 
الشديد ان مل نقل لالنهيار، ما استتبع حصول 
حتى   2019 العام  منذ  الشعبية  االنتفاضات 
االن بسبب عدم االستقرار السيايس الذي ادى 
اىل انهيار اقتصادي نتيجة الخيارات االقتصادية 
واملالية الخاطئة عىل مدى 40 سنة والتي اقر 
بها معظم الخرباء االقتصاديني خالل السنوات 
القوى  عىل  يفرض  االمر  هذا  املاضية.  الثالث 
السياسية اجراء مراجعة شاملة لكل االداء ولكل 
الخيارات، وحتى مراجعة اسباب انتكاسة نظام 
الطائف ودستوره، الذي مل يطبق كام يجب، ومل 
تطبق بعض بنوده االساسية التي تكفل تطوير 
النظام ونقله من الوالءات الطائفية واملذهبية 
واملناطقية والسياسية العمياء، اىل النظام املدين 
االنتطام  يحقق  والذي  عدالة،  واالكرث  االوسع 
تكافؤ  ويحقق  الدولة،  مرافق  كل  يف  العام 
الفرص والتكافل االجتامعي بني كل املواطنني، 
ومكافحة  واملحاسبة  املساءلة  ايضا  ويحقق 
الفساد املسترشي يف كل مفاصل الدولة وبعض 
يف  الدميوقراطية  عامد  وهي  املجتمع،  نواحي 

اي نظام. 

هواجس الثلث الضامن 
والتعطيل الزمتا حكومات 

عهد الرئيس عون


