
3233
عدد 86 - تشرين الثاني 2020عدد 86 - تشرين الثاني 2020

تطلعات السنة الخامسة في الثلث األخير من عمر العهد
رئيس الجمهورية: سأقاتل لتنفيذ اإلصالحات 

دخل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف الثلث االخري من واليته الدستورية، ومل تخُب التطلعات واالمال يف احداث تغيري عىل 
صعيد ادارة الحكم، واتساق عمل املؤسسات الدستورية، واالنتقال اىل نهج جديد ينبع من نهائية االحتكام اىل الدستور والقوانني

اما وقد انهى رئيس الجمهورية العامد ميشال 
االوىل  الرئاسة  الرابعة من سنوات  السنة  عون 
عهده  ان  الدوام،  عىل  يسجل  ما  فان  الست، 
منه،  انقضت  التي  السنوات  ويف  بدايته  منذ 
داخليا  متسارعة،  دراماتيكية  تطورات  شهد 
غري  اساسية  احداث  نشأت  كذلك  وخارجيا. 
العام يف  االتساق  نفسها عىل  متوقعة، فرضت 
ادارة شؤون الدولة وعملية السعي اىل ترسيخ 
امام  كبريا  عائقا  شكل  ما  نهوضها،  مقومات 
عىل  بنيوية  ومشاريع  وخطط  خيارات  تنفيذ 
التطبيق  خالل  من  الحكم  آلية  تطوير  صعيد 
االمناء  طليعتها  يف  الدستور،  لنصوص  التام 
قدر  عىل  ليكون  لبنان  وتحصني  املتوازن، 

التحديات املقبلة.
مع بداية السنة الخامسة من الوالية الرئاسية، 
مصارحة  جرأة  الجمهورية  رئيس  امتلك 
حقيقية  السباب  يتحقق  مل  ما  بكل  اللبنانيني، 
امللفات  بكل  جردة  قدم  فهو  وواقعية. 
واملواضيع والقضايا التي مل تنجز يف عهده، ويف 
تؤرش  كربى  استفهامات  طرحها  التي  االسئلة 
الخلل  ومكمن  واملعلول  العلة  اىل  بوضوح 
السنوات  ان  اىل  االشارة  مع  العطب.  ومكان 
االربع التي انقضت، وخصوصا الحالية ربطا مع 
االشهر االخرية من السنة املاضية، كانت تزدحم 
الشعبية  االنتفاضة  من  والتطورات،  باالحداث 
ظهور  اىل  الحكومة،  سقوط  اىل  ادت  التي 
االقتصادية  الحياة  عطل  الذي  كورونا  فريوس 
الواقع  عىل  االعباء  وراكم  العامل  مساحة  عىل 
اللبناين املأزوم، وصوال اىل االنفجار الذي وصف 

بأنه هريوشيمي يف مرفأ بريوت.
ومايل  اقتصادي  انهيار  مع  تزامن  ذلك  كل 
سعر  تثبيت  سياسة  سقطت  بحيث  ونقدي، 
االمرييك،  بالدوالر  قياسا  اللبنانية  اللرية  رصف 
اللبنانيني  مدخرات  لكل  مدمر  بشكل  وقفزت 
من سعر 1500 لرية للدوالر اىل اسعار متعددة، 

قارب  الذي  السوداء  السوق  سعر  اخطرها 
بعض  يف  الواحد  للدوالر  لرية  االف  العرشة 
من  السحوبات  يف  التقنني  بدء  مع  االحيان، 
وصوال  الصعبة  العملة  من  خصوصا  املصارف، 
باللرية  بالسحوبات  واالكتفاء  كليا  فقدانها  اىل 
الجمهورية  رئيس  دفع  الذي  االمر  اللبنانية. 
ومؤسساتها  الدولة  وزارات  كل  استنفار  اىل 
التي  الخطط  وضع  عىل  والعمل  واداراتها، 

توقف االنهيار. 
مثة عالمات مضيئة يف السنة الرابعة من العهد 
الرثوة  عن  التنقيب  بدء  يف  متثلت  الرئايس، 
النفطية والغازية يف البحر اللبناين. هذا املرشوع 
توقف فجأة بعد حفر البرئ التجريبية االوىل يف 
البلوك رقم 4، من دون اي تربيرات او مسوغات 
واضحة، علام ان مثة تقارير ومعلومات تتحدث 
االستكشاف  لوقف  تجارية  غري  اسباب  عن 
اسايس  كالم  هناك  اللبناين.  البحر  يف  والحفر 
توتال  رشكة  عىل  مورست  دولية  ضغوط  عن 
الوقت  يف  اكتشافه  تم  مبا  لالكتفاء  الفرنسية 

الحارض حتى يحسم مصري البلوك رقم 9، وتم 
ربط االستكشاف بني البلوكني.

الخامسة  السنة  الرابعة وبدء  السنة  انتهاء  مع 
رئيس  يلتقي  َمن  فان  الرئاسية،  الوالية  من 
الجمهورية يسمع منه انه يضع اولويات عدة، 

ابرزها التايل:
الدولة  ألن  ليس  االصالحات،  ملف  يف  اوال: 
ماكرون  اميانويل  رئيسها  بشخص  الفرنسية 
الدويل  املجتمع  ألن  او  باالصالحات،  طالبت 
للبنان  الدولية  الدعم  مجموعة  عرب  وخصوصا 
يطالب بتنفيذ االصالحات، امنا هو من االساس 
اجتامع  من  اكرث  وعقد  االصالحات  هذه  مع 
متخصص يف القرص الجمهوري حيث تم االتفاق 
التي  بندا  الـ47  ورقة  اهمها  عدة،  اوراق  عىل 
نوقشت واعلنت وتم اقرار قسم منها من دون 
ان تسلك طريقها اىل التنفيذ، متاما كام عرشات 
القوانني التي اقرت وبقيت من دون تنفيذ، ولو 
انه وضع لها مراسيم تطبيقية لكان الكثري من 
االزمات التي نعيشها اليوم غري موجود. ويعترب 
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النه  اساسيا  االصالحات  موضوع  عون  الرئيس 
وقوانني  انظمة  اذ هناك  الدولة،  تجديد  يجب 
االداء،  يف  خلل  يعرتيها  اخرى  وهناك  قدمية 
لذلك يعترب موضوع االصالحات اسايس جدا ويف 
قتال ومواجهة  االولويات، وسيكون هناك  اول 
حقيقية بني رئيس الجمهورية والحكومة اذا مل 

تعمل رسيعا عىل موضوع االصالحات.

22 ملف فساد ارسلت اىل القضاء مل يتابع القضاء 90% منها.اربع سنوات عىل القسم الدستوري. 

رئيس  يرى  الذي  الفساد،  مكافحة  ملف  ثانيا: 
تنفيذه  بدأ  لديه،  انه ملف اسايس  الجمهورية 
امليض  ملنع  منيعا  سدا  املعرقلون  ووقف 
رئيس  يعاون  مل  القضاء  ان  كام  تنفيذه،  يف 
اىل  كثرية  ملفات  ارسلت  بحيث  الجمهورية، 
واجراءات  متابعة  دون  من  وبقيت  القضاء 
القوى  من  ضغوط  مورست  كذلك  وتنفيذ، 
النافذة متكنت من تعطيل االجراءات املتعلقة 
من  بعض  رغبة  عدم  مع  الفساد،  مبكافحة 
الجسم القضايئ الذهاب بعيدا يف امللفات التي 
والتي  القضاء،  اىل  الجمهورية  رئيس  ارسلها 
ارسلها  ملفا   17 ضمنها  ومن  مجمدة  بقيت 
تبني  ملفا  اليوم 22  القضاء واصبح عددها  اىل 
تاليا  يوضع  ومل  يتابع  مل  منها  املئة  يف   90 ان 
القضاء. هذا  قبل  من  الجدية  املالحقة  موضع 
امللف سيستمر محل متابعة مبارشة من رئيس 
الجمهورية وتحدث يف شأنها مع الرئيس سعد 
الحريري يف االجتامع معه بعد تكليفه تشكيل 
النافذة  القوى  ان  الرئيس  علم  الحكومة، ومع 

لن تقبل بالذهاب بعيدا يف هذا امللف، امنا هو 
سيضعه من ضمن االولويات االساسية.

والتدقيق  املالية  االصالحات  ملف  ثالثا: 
عون،  الرئيس  لدى  جدا  مهم  وهو  املحاسبي، 
املايل  الوضع  لتصحيح  املدخل  انه  ويعترب 
والخلل الخطري الذي يشوبه. هذا امللف واجهته 
صعوبات عدة، ابرزها انه اقر يف اذار من العام 
الجاري يف مجلس الوزراء ومل يتم توقيع االتفاق 
مع الرشكة اال اخريا، وعندما وقع ادخلت بنود 
الخوض  عىل  الرشكة  قدرة  تعطل  االتفاق  اىل 
ما  امللفات، وهذا  التدقيق يف  عملية  بعيدا يف 
مرصف  قدمها  التي  املستندات  ان  اذا  حصل، 
وال  كافية  غري  التدقيق  رشكة  اعتربتها  لبنان 
متكنها من القدرة عىل القيام بالتحقيق، لذلك 
عن  ستتوقف  واال  تريده  ملا  االستجابة  طلبت 
السنة  يف  االساسية  االولويات  من  العمل. 
لذلك  الجنايئ،  التدقيق  سيكون  ايضا  الخامسة 
يف استشارات التكليف تعّمد رئيس الجمهورية 
الحديث مع جميع النواب بهذا امللف اذ بدأها 

الحيز  يأخذ  ثم  ومن  ترشحون؟  من  بسؤالهم 
االكرب من الحديث التدقيق الجنايئ.

رابعا: ملف االصالح يف ملف الكهرباء، الن خطة 
واقرها  سبق  فبعدما  عمليا.  تنفذ  مل  الكهرباء 
الوزراء سيعمل رئيس الجمهورية عىل  مجلس 
وضعها موضع التنفيذ، وابعادها من املامحكات 

الهادفة اىل تعطيلها.
ان  اذ  البحرية،  الحدود  ترسيم  ملف  خامسا: 
كاولوية  امللف  هذا  سيدير  الجمهورية  رئيس 
الحدود  وتحديدا  عهده،  من  الخامسة  للسنة 
اىل  فقط  تحتاج  الربية  الحدود  كون  البحرية 
عون  الرئيس  وسيتابع  االزرق.  الخط  تصحيح 
مبارشة املفاوضات غري املبارشة للرتسيم، وهذا 
كونها  وارشافه،  عينه  تحت  سيكون  امللف 
لبنان  ألن  وقاسية،  صعبة  مفاوضات  ستكون 
يف   23 النقطة  من  بحقه  سيطالب  عندما 
ذلك  االرسائييل  العدو  سريفض  الناقورة  رأس 
وسيتمسك بخط هوف الذي يعطيهم مساحة 
الرتسيم،  نتائج  عىل  بناء  اللبناين.  البحر  من 
النفطية  الرثوة  استكشاف  عملية  ستنطلق 
والغازية يف البلوك رقم 9 الذي عىل متاس كام 
املحتل،  الفلسطيني  البحر  مع   8 رقم  البلوك 
والرتسيم هو مصلحة ارسائيلية بالدرجة االوىل 
الن الرشكات التي ستستكشف يف الجانب االخر 
حصول  من  خوفا  العمل  بدء  عن  متحفظة 
كون  لبنانية  مصلحة  هناك  كذلك  توترات، 
الدراسات تقول بوجود مخزون كبري من النفط 

والغاز يف البلوكني 8 و9.
سادسا: ملف ملء الشواغر يف الوظائف العامة، 
يتم  مل  العهد  من  سنوات  اربع  ميض  بعد  اذ 
االدارات  يف  الشواغر  من  قليل  عدد  اال  ملء 
هيئات  تفعيل  يتم  ومل  العامة،  واملؤسسات 

الرقابة والتفتيش.
الجمهورية  رئيس  سيوليها  اخرى  مواضيع  مثة 
اذ  الخارجية،  العالقات  طليعتها  يف  االهتامم، 
بعدما مر لبنان مبرحلة من انكفاء الخارج عنه، 
حصل اخريا انفتاح، وجاءت كارثة انفجار املرفأ، 
فحصلت هجمة دولية يف اتجاه لبنان وتعاطف 
دويل كبري، سيعمد رئيس الجمهورية اىل متابعة 
حل  ايجاد  اجل  من  بلبنان  الدويل  االهتامم 
مللف النازحني السوريني، كون لبنان يرزح تحت 
خطر كبري ناجم عن هذا النزوح، وسيصعد من 

مطالباته وسعيه اىل حل هذه القضية. 

بعض القضاء يتهيب 
الذهاب بعيدا في ملفات 
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