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تحقيق

حفلت سنة 2018 مبحطات مختلفة، بعضها استمرار لسنة 2017. لكن من املؤكد 
ان بعضها االخر سيمتد اىل العام الجاري نظرا اىل ترابط امللفات وحجم االحداث 
السياسية  تنوعاتها  اللبنانية عىل  البيئة  نتيجة خصوبة  واملتوارث،  منها  املستولد 
مللفات  تراكام هائال  االخريين  العقدين  والتي سجلت يف  واالجتامعية،  والثقافية 

ظلت عصية عىل الحلول

من  املنرصم  العام  شهده  ملا  تسجيال 
من  بد  ال  مختلفة،  ومحطات  احداث 
االستمرارية  قاعدة  وفق  اليها  الدخول 
لتبيان كل الظروف املحيطة بها، وتكوين 
الجديد  العام  ينتظر  عام  واضحة  صورة 
تناول  من  بد  ال  لذلك،  استحقاقات.  من 
العهد  مسار  ابواب:  ثالثة  من  املوضوع 
الرئايس، وضعية خطاب القسم نسبة اىل ما 
تم تحقق منذ بداية العهد، ابرز ما تحقق 
استعادة  لحكومة  الوزاري  البيان  من 
الثقة، وصوال اىل تسجيل االقرتاحات التي 

يفرتض العمل عىل انجازها.

مسار العهد الرئايس
بعد فرتة من الشغور الرئايس امتدت من 
االول  ترشين   31 لغاية   2014 ايار   25

إنتخابات نيابية وإستعادة المؤسسات دورها وتثبيت اإلستقرار
2018: سنة التحّوالت واألحداث يصنعها العهد

داود رمال
aborami20@hotmail.com

رئيسا  العامد ميشال عون  انتخب   ،2016
برئاسة  حكومة  تشكيل  وتم  للجمهورية 
صعيد  عىل  سجل  وقد  الحريري.  سعد 

السياسة الخارجية واالغرتابية االيت:
واقليمية  عربية  مؤمترات  يف  املشاركة   •
دول  اىل  خارجية  بزيارات  القيام  ودولية، 
السفارة  نقل  االمرييك  القرار  رفض  عدة، 
اقليميا  مركزا  لبنان  اعتامد  القدس،  اىل 
القرار  رفض  الفرنكوفونية،  للمنظمة 
خص  ما  يف  بروكسل  مؤمتر  عن  الصادر 
املبادرة  يف  املشاركة  السوريني،  النازحني 
منفتحة  سياسة  النازحني،  لعودة  الروسية 
الجنسية  استعادة  انجزت  االغرتاب  عىل 

والحق يف االقرتاع.
اقرار  تم  النواب،  مجلس  صعيد  عىل   •
اىل  الوصول  يف  الحق  ابرزها:  قانونا   95

الحيوانات والرفق بها،  املعلومات، حامية 
لبنان،  جبل  يف  جديدة  محافظة  انشاء 
رضوب  من  وغريه  التعذيب  معاقبة 
املعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية 
حامية  وقانون  املياه  قانون  املهينة،  او 
ملشاريع  قروض  اتفاقات  الهواء،  نوعية 
للنفايات، حامية  املتكاملة  االدارة  امنائية، 
بني  الرشاكة  وتنظيم  الفساد،  كاشفي 

القطاعني العام والخاص.
متت  االمنائية  املشاريع  صعيد  عىل   •
الكلب  نهر  اوتوسرتاد  عىل:  املوافقة 
الديب،  جل  جرسي  تنفيذ  طربجا،   -
االعتامدات  تأمني  جونيه،  مرفأ  تنفيذ 
مرسوم  املنت،  مداخل  لتنفيذ  الالزمة 
انعقاد  العقيبة،   - الضبية  طريق  تخطيط 
حجم  بلغ  حيث  فرنسا  يف  سيدر  مؤمتر 
حواىل  للبنان  املقدمة  والهبات  القروض 
اىل  املؤمتر  استند  دوالر.  مليارات   10,5
الوطني  االستثامري  الربنامج  مرشوع 
الوزراء،  مجلس  اقره  الذي  التحتية  للبنى 
مرشوع قانون برنامج بقيمة 98,8 مليون 
تنفذ،  مل  التي  الطرقات  الستكامل  دوالر 
مليون   225 بقيمة  برنامج  قانون  مرشوع 
الهرمل  بعلبك  يف  امنائية  ملشاريع  دوالر 
والبرتون  الجنوبية  والضاحية  وعكار 
وراشيا والكورة وشبكات للرصف الصحي.
عىل:  املوافقة  متت  الكهرباء  ملف  يف   •
وتوقيع  الرياح  طاقة  من  الكهرباء  انتاج 
ملوضوع  حل  ايجاد  رشكات،   3 مع  عقود 
 J&P-AVAX رشكة  بني  املوقع  العقد 
باشغال معمل  واملتعلق  اللبنانية  والدولة 
الكهربائية مع  الطاقة  دير عامر 2 النتاج 
الطاقة  وزير  تكليف  امللتزمة،  الرشكة 
التمويل  مؤسسة  مع  عقد  توقيع  واملياه 
الالزمة  االعتامدات  ونقل   IFC الدولية 
عقد  متديد  تكليفه  العقد،  قيمة  لتغطية 
متديد  سنوات،  لثالث  الطاقة  استجرار 
مذكرة  وفق   NEUC رشكة  مع  العقد 

كهرباء  مؤسسة  مع  املوقعة  التفاهم 
لبنان.

االتية:  القوانني  يف  النظر  اعادة  طلب   •
الحقل  يف  الترشيع  حق  الحكومة  منح 
مقبولني  اشخاص  ترقية  الجمريك، 
حملة  من  العام  االمن  يف  ومفتشني 
االجازة يف الحقوق اىل رتبة مالزم، تسوية 
لالمن  العامة  املديرية  اوضاع مفتشني يف 
العام، ترقية رتباء يف قوى االمن الداخيل 

يف  التعيني  اصول  تعديل  مالزم،  رتبة  اىل 
املدارس  يف  ثانوي  تعليم  استاذ  وظيفة 

الرسمية.
قانون  صدر  الفساد:  مكافحة  ملف  يف   •
دعم  وقانون  الفساد  كاشفي  حامية 

الشفافية يف قطاع البرتول.
• يف التعيينات صدرت التعيينات الرقابية 
والديبلوماسية،  والقنصلية  والعسكرية 
الحكومية  املستشفيات  ادارة  مجالس 
االساسية واملجلس االقتصادي االجتامعي.

عىل  املوافقة  متت  النفايات  ملف  يف   •
الطلب  الحراري،  التفكك  رشوط  دفرت 
مكتب  تلزيم  واالعامر  االمناء  مجلس  من 
البيئي  االثر  تقييم  لدراسة  عاملي  هنديس 
لجهة  يلزم  مبا  القيام  الرشوط،  لدفرت 
الكوستا  مطمري  يف  االعامل  استكامل 
االدارة  قانون  صدور  حمود،  وبرج  برافا 

للنفايات. املتكاملة 
املالية واالقتصادية  الشؤون  • عىل صعيد 
تم اقرار قانون املوازنة العامة لعام 2017، 
واقرار قانون املوازنة العامة للعام 2018، 

وغريهام.
قانون  اقر  النيابية  االنتخابات  ملف  يف   •
النسبية،  القاعدة  عىل  لالنتخاب  جديد 

ومشاركة املغرتبني للمرة االوىل فيها.
فجر  عملية  انجزت  االمن  مجال  يف   •
الجرود التي دحرت االرهاب من الحدود 

الرشقية.

ما تم تحقيقه من خطاب القسم
ترؤسه  خالل  الجمهورية  رئيس  طلب   •
 2017 آب   24 يف  الوزراء  مجلس  جلسة 
اقرتاح  احياء  و/او  اعداد  عىل  العمل 
النيابة  فصل  لجهة  الدستوري  التعديل 

عن الوزارة. 
اللصيقة  الصالحيات  جميع  استعمل   •
النيايب  املجلس  لحض  الدستور  يف  به 
السياسيني عىل  واالفرقاء  الوزراء  ومجلس 
خالل  من  جديد  انتخابات  قانون  اصدار 
عىل  االرشاف  لجنة  بتعيني  السامح  عدم 
الجراء  االعتامدات  وتأمني  االنتخابات 

االنتخابات وفق قانون الستني. 

برملان جديد للمرة االوىل منذ تسع سنوات.الرئيس ميشال عون يخاطب العامل يف االمم املتحدة.

استضاف لبنان الدورة الرابعة للقمة التنموية االقتصادية العربية.

حضور لبناني الفت 
في الخارج وتحقيق 

قفزات نوعية في 
الخارجية السياسة 
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• عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. 
بحسب  النيايب  املجلس  انعقاد  تأجيل   •

املادة 59 من الدستور. 
استثنايئ  عقد  فتح  عىل  املوافقة  عدم   •
االتفاق  يتم  مل  طاملا  النيايب  للمجلس 
عىل  التوافق  وبعد  انتخاب.  قانون  عىل 
فتح  تم  النسبية  القاعدة  وفق  قانون 
عقد استثنايئ حيث صدر القانون رقم 44 
اعضاء  2017 النتخاب  17 حزيران  تاريخ 
مجلس النواب وفق نظام االقرتاع النسبي. 
مجلس  والية  متديد  تم  القانون  مبوجب 
 21 بتاريخ  انتهت  شهرا   11 ملدة  النواب 
الهيئات  دعوة  توقيع  وجرى   ،2018 ايار 
 2018 الثاين  كانون   22 بتاريخ  الناخبة 
ايار   6 يف  النيابية  االنتخابات  واجريت 

.2018
االرهاب،  خص  ما  يف  العهد  عنوان  اما   •
الجمهورية  لرئيس  الشاغل  الشغل  فكان 
املجلس  اجتامعات  ترؤسه  خالل  من 
املتواصلة  املواقف  اىل  للدفاع،  االعىل 
مكافحة  ورضورة  اهمية  عىل  املشددة 
والتصدي  االستباقية  باعتامد  االرهاب 

والردع.
• املحطة االصعب متثلت يف اعالن رئيس 
مجلس الوزراء استقالته من السعودية يف 

رئيس  يصدر  ومل   ،2017 الثاين  ترشين   4
الحكومة  من  الطلب  بيان  الجمهورية 
الرئيس عون حملة  ترصيف االعامل. قاد 
لتهدئة االجواء يف البلدن وعقد اجتامعات 
مكثفة مع كل االطراف والقوى السياسية 
ومع  واالمنية  واالقتصادية  واملالية 
املرجعيات الدينية، وكلف وزير الخارجية 
عاد  املعنية.  الدول  عىل  بجولة  القيام 
الحكومة عن استقالته بعدما متنى  رئيس 
ترشين   22 يف  الرتيث  عون  الرئيس  عليه 

الثاين 2017.
عىل  الفرنكوفونية  املنظمة  موافقة   •
بدءا من  االقليمي  مكتبها  لبنان  استضافة 
نائبا  عون  الرئيس  وانتخاب   .2020 العام 

الفرنكوفونية.  القمة  لرئيس 
التنموية  العربية  القمة  استضافة   •

الثاين  كانون  يف  االجتامعية  االقتصادية 
الفائت.

االرسائييل،  العدو  مع  الرصاع  قضية  يف   •
خص  ما  يف  الوزاري   البيان  يف  اعتمد 
املقاومة العبارة الواردة يف خطاب القسم. 
اىل  باستمرار  عون  الرئيس  طلب  كام 
الخطوات  جميع  اتخاذ  الخارجية  وزارة 
املتحدة  االمم  اىل  شكوى  لتقديم  الالزمة 
السيادة  االرسائييل  العدو  استباحة  ضد 

اللبنانية. 
النازحني تم تعيني وزير دولة  • يف قضية 
لجنة  تشكيل  واعيد  النازحني،  لشؤون 
لبحث  الحكومة  رئيس  برئاسة  وزارية 

مختلف اوجه هذه القضية.
• تم ايالء االهمية الالزمة لتعزيز قدرات 
وان  خصوصا  وعتادا،  عديدا  الجيش، 
اثبتت  املستمرة  العسكرية  االنجازات 

اهمية دعم الجيش واالجهزة االمنية.
االقتصادي  الوضع  عون  الرئيس  اوىل   •
خالل  من  خاصا،  اهتامما  واالجتامعي 
التخطيط  لشؤون  دولة  وزير  تعيني 
واالرصار  شاملة،  اقتصادية  خطة  ووضع 
العامة،  املوازنة  قوانني  اصدار  عىل 
ومتابعة  للرضائب،  جديد  قانون  واصدار 
ميدانية،  جوالت  عرب  االمنائية  املشاريع 

اللبنانية يف الخارج  وتفعيل دور البعثات 
 26 يف  قنصلية   45 استحداث  تم  حيث 
بلدا باالضافة اىل 52 قنصلية كانت اقرت 

يف وقت سابق. 
تم  االصالحية،  العملية  اىل  بالنسبة   •
تعيني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، 
الرقابية،  والهيئات  االجهزة  عمل  وتفعيل 
وصوال اىل تعيني وزير دولة لشؤون املرأة 
االنسان  حقوق  لشؤون  دولة  ووزير 
وتعيني رئيسة واعضاء هيئة شؤون املرأة.

ما تم تحقيقه من البيان الوزاري 
انتهاء  مع  مستقيلة  الحكومة  اعتربت 
 2018 ايار   21 يف  النيايب  املجلس  والية 
وبدء والية املجلس النيايب الجديد، ومتت 
الدعوة اىل استشارات نيابية ملزمة، واعيد 
تكليف الرئيس سعد الحريري يف 24 ايار 
عىل  حاز  بعدما  الحكومة  تشكيل   2018

112 صوتا.
انها  الثقة  استعادة  لحكومة  يسجل 

حققت انجازات مهمة، كان ابرزها:
القاعدة  وفق  انتخاب  قانون  اقرار   •
بدأت  حيث  االنتخابات  واجراء  النسبية 
ايار   22 يف  الجديد  النيايب  املجلس  والية 

 .2018

و2018   2017 العامني  موازنتي  اقرت   •
وصدر يف عهدها 95 قانونا. 

سهلت  التي  التطبيقية  املراسيم  صدور   •
لالستكشاف  الرتاخيص  دورة  اطالق 
امريكية  محاولة  النفط.  عىل  والتنقيب 
الجنوبية،  البحرية  للحدود  حل  اليجاد 

واطلقت دورة الرتاخيص الثانية. 
خالل  من  االنرتنت  خدمة  تحسني   •
االنرتنت  خدمات  اطالق  مراسيم  صدور 
والرشكات  لالفراد  البرصية  االلياف  عرب 

واملؤسسات. 
الزمة  مستدامة  ملعالجة  االسس  وضع   •

الكهرباء. 
• استكامل خطة السدود. 

• اصدار قانون املياه. 
من  السري  الزمة  جدية  معالجة  بدء   •

خالل مشاريع جسور وطرقات جديدة.
• مبارشة جدية ملعالجة ازمة النفايات. 

تلوث  ملعالجة  القصوى  االهمية  ايالء   •
اضايف  قرض  خالل  من  القرعون  بحرية 
التلوث يف  واعداد خارطة طريق ملكافحة 

كل االحواض. 
• االستمرار يف برنامج مكافحة الفقر.

محافظا  واملايل  النقدي  الوضع  استمر   •
عىل استقراره عىل الرغم من اقرار سلسلة 
يف  الحكومة  ودخول  والرواتب  الرتب 
حكومة  تشكيل  وعدم  االعامل  ترصيف 

جديدة. 
اعلن  الوزاري  البيان  مع  انسجاما   •
االسرتاتيجيا  يف  البحث  الجمهورية  رئيس 
وتشكيل  االنتخابات  بعد  للدفاع  الوطنية 

الحكومة. 
الوطني  االجامع  للحكومة  يسجل   •
واملحافظة  التوطني  مبدأ  رفض  حول 
املخيامت  يف  مستقرة  شبه  االوضاع  عىل 
املناوشات  بعض  باستثناء  الفلسطينية، 
املية  مخيم  احداث  ابرزها  كان  والتي 
وعولجت   2018 الثاين  ترشين  يف  ومية 

رسيعا.

ما سيعمل عليه يف السنة الحالية
العهد  سيكب  التي  امللفات  تتنوع 
متابعتها  عىل  والحكومة  النواب  ومجلس 
استمرارا  تشكل  والتي  الحالية،  السنة  يف 

للعام املنرصم وابرزها: 
• وضع خطة تنفيذية ملكافحة الفساد. 

وسد  الطائف  اتفاق  تنفيذ  استكامل   •
الدستورية.  الثغر 

• متابعة ملف النازحني السوريني. 
والحكومة  االدارية  الالمركزية  اقرار   •

االلكرتونية. 
• تنفيذ الخطة االقتصادية. 

• ادخال اصالحات عىل قانون االنتخاب. 
•  تعيني املجلس الدستوري. 

• العمل عىل االسرتاتيجيا الوطنية للدفاع. 
• اصدار قانون الصندوق السيادي. 

• اقرار قانون ضامن الشيخوخة والبطاقة 
الصحية وغريها.

لالستقرار  االولوية 
االمني ودعم الجيش 

واالجهزة االمنية

ايالء ملف التنقيب عن 
النفط والغاز اولوية عبر 

صدور املراسيم

استأصل الجيش االرهابيني من كل الحدود الرشقية.

صدور املراسيم التطبيقية التي سهلت اطالق دورة الرتاخيص لالستكشاف والتنقيب عن النفط.


