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السلطة خللفه وال حتى حلكومة  أن يسلم  الرئايس دون 
كاملة الصالحيات. 

ترصيف  حكومة  رئاسة  موقع  ميقايت  نجيب  يشغل  إذ 
األعامل القائمة حاليًا وهو أيضًا الرئيس املكلف بتشكيل 
املنبثقة عن برملان مايو 2022، ولكن  احلكومة اجلديدة 
اليوم.  حتى  تشكيلها  دون  السياسية  التعقيدات  حالت 
املتكررة  عون  رغبة  إىل  منه  كبري  قسم  يف  ذلك  ويعود 
عهده،  يف  احلكومات  لتشكيل  جامدة  معايري  فرض  يف 
تشكيل  يف  الرئيس  لصالحيات  تأكيدًا  اعتربه  ما  وهو 
عىل  يتعدى  سياسيًا  تعنتًا  خصومه  واعتربه  احلكومات، 

صالحيات رئيس احلكومة. 
عهد  طوال  احلكومات  تشكيل  صعوبات  وتكررت 
عون مع سعد احلريري ومصطفى أديب وأخريًا نجيب 
ميقايت، إذ عادة ما تتصادم مع رغبة فريق عون يف إحراز 
بعينها،  وزارات  يف  فريقه  توزير  عن  فضاًل  معطل  ثلث 
التنازع  يتم  وهي مطالب سياسية مرشوعة عادًة ما كان 
التعطيل من  الدرجة من  إىل هذه  مل تصل  عليها ولكنها 

قبل. 
عىل  وميقايت،  عون  الرجلني،  بني  املتنامي  فالعداء  ولذا 
إىل  باألول  أدى  قد  احلكومة  تشكيل  يف  الفشل  خلفية 
احلكومة  رئيس  باعتباره  للثاين  السلطة  تسليم  عدم 
القائمة، وإن كانت حمدودة الصالحيات بتسيري األعامل، 
العكس فقد وقع مرسوم استقالة هذه احلكومة  بل عىل 
لكي يصبح الفراغ السيايس مزدوجًا: فراغ رئايس وفراغ 

حكومي. 
اللبناين،  املشهد  إىل  التعقيد  من  املزيد  األمر  هذا  أضاف 
حال  يف  أنه  عىل   62 مادته  يف  ينص  اللبناين  فالدستور 
خلو منصب رئيس اجلمهورية ألي علة فإن صالحياته 
الرئاسية حتال بالوكالة إىل جملس الوزراء2. ولكن الدستور 
مل يتوقع أن تكون احلكومة القائمة حكومة تسيري أعامل 
هي يف حكم املستقيلة منذ انتخاب جملس نواب جديد، 
بينام رئيسها نفسه  املجلس احلايل،  ثقة  تنل  أيضًا مل  وهي 
نال الثقة والتكليف لتشكيل حكومة جديدة. ولكن هذه 
احلكومة اجلديدة مل تر النور وليست بوارد أن تتشكل إال 
بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ألنه البد أن يوقع 

الرئيس مرسوم تشكيل احلكومة اجلديدة. 

مل يشأ الرئيس اللبناين السابق ميشال عون أن يرحل عن 
لغم  آخر  يزرع  أن  عىل  أرص  بل  هبدوء،  الرئايس  القرص 
كي يفجر ما تبقى من استقرار لبنان الذي عرف حالة من 
التأزم العميق خالل سنوات عهده الستة. انتخب ميشال 
عون رئيسًا للبنان عقب تسوية سياسية شهرية بني تياره 
بموجبها  أصبح  احلريري،  لسعد  التابع  املستقبل  وتيار 

عون رئيسًا يف مقابل تويل احلريري رئاسة احلكومة.
 وكانت التسوية التي أفضت إىل انتخاب عون وعقدت 
بني الرجلني يف أكتوبر 2016، هي الباب األخري الذي 
نحو  استمر  رئايس  فراغ  من  اخلروج  خالله  من  أمكن 
عدم  عىل  اهلل  حزب  إرصار  إثر  أشهر  ومخسة  سنتني 
الوثيق1.  حليفه  عون  سوى  آخر  رئيس  أي  انتخاب 
ليشغله  جاء  الذي  بالفراغ  عون  عهد  انتهاء  ر  ُيذكِّ وفيام 
عىل  السابق  بعهده  أيضًا  ر  ُيذكِّ فهو   ،2016 أكتوبر  يف 
بني  عامني  لنحو  امتدت  ملدة  عسكرية  حكومة  رأس 
الرئيس  عينها  قد  كان   1990 وأكتوبر   1988 سبتمرب 
انتخاب  دون  رئاسته  انتهاء  بعد  مجّيل  أمني  األسبق 

خلف له أيضًا.
ولكن حكومة عون العسكرية آنذاك فقدت رشعيتها منذ 
نشأهتا نظرًا لرفض نصفها من الضباط املسلمني مهامهم 
مسيحيني،  ضباط  من  فقط  مكونة  حكومة  فأصبحت 
باتفاق  االعرتاف  احلكومة  هذه  رفضت  فقد  ذلك  ومع 
عىل  التصديق  إلجهاض  الربملان  بحل  وقامت  الطائف 
االتفاق فيه ثم رفض رئيسها عون مغادرة قرص الرئاسة 
القرص  اقتحام  إىل  والسوري  اللبناين  اجليشني  اضطر  مما 
فهرب عون إىل السفارة الفرنسية ثم إىل منفاه يف باريس 

حتى عام 2005. 

جدل دستوري ومخاطر الشلل والفراغ السياسي

بني  بعبدًا  قرص  يف  عون  مليشال  السابق  للتاريخ  بالنظر 
عامي 1988 و1990 وبالنظر إىل رفضه الدائم التفاق 
الطائف ورغبته طوال فرتة حكمه يف توسيع صالحيات 
رئيس اجلمهورية عىل غري ما نص هذا االتفاق، فقد تنبأ 
اجلميع أال تكون مغادرته للقرص الرئايس سلسلة، حيث 
كانت التكهنات تدور حول رفضه تسليم السلطة حتى 
القرص  من  خرج  عون  فعليًا  ولكن  له،  خلف  انتخاب 
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استقالة  قبول  من  عون  عليه  أقدم  ما  أن  يبدو  هنا  ومن 
احلكومة يعد سابقة مل حتدث من قبل، إذ قرر أن ُيسقط 
صالحيات  ممارسة  من  تتمكن  فال  رحيله  مع  احلكومة 
رحيله.  بعد  املنصب  خلو  بحكم  إليها  املحالة  الرئيس 
ولكن يف نفس الوقت هناك من يرى أن قبول االستقالة 
ذاك ليس له أي أثر دستوري، ألن هذا املرسوم ال يصدر 
جديدة،  حكومة  تشكيل  ملرسوم  مصاحبًا  إال  عادًة 
وبالتايل فليس هلذه اخلطوة أية مفاعيل دستورية وتصبح 

هي والعدم سواء. 
تتسلم  التي  احلكومة  هوية  حيدد  مل  الدستور  وألن 
فهناك  املنصب،  صالحيات رئيس اجلمهورية عند خلو 
من يرى أن جملس الوزراء القائم وإن كان لتسيري األعامل 
عند  الرئيس  صالحيات  يامرس  أن  له  حكم  هو  فقط 
الرضورة. ويف املقابل هناك من يرى أن سكوت الدستور 
وخلو  أعامل  تسيري  وزراء  جملس  تزامن  حالة  ذكر  عن 
»فوىض  بمثابة  الراهنة  احلالة  من  جيعل  الرئاسة  منصب 

دستورية« تلقي بلبنان إىل املجهول. 
انعكس هذا اجلدل الدستوري من خالل وصول خطابني 
من  أحدمها   ،2022 اكتوبر   30 يوم  النواب  جملس  إىل 
نجيب  من  والثاين  واليته  املنتهية  الرئيس  عون  ميشال 
ميقايت رئيس احلكومة املكلف ورئيس حكومة ترصيف 
النواب  جملس  إىل  رسالته  يف  عون  طالب  إذ  األعامل3. 
رئيس  من  التكليف  لنزع  للربملان  رسيعة  جلسة  بعقد 
احلكومة املكلف نجيب ميقايت وتسمية رئيس آخر نظرًا 
ملا اعتربه تقاعص ميقايت عن تشكيل احلكومة خالل فرتة 
ميقايت  عون  مّحل  حيث  الرئاسة،  منصب  شغور  قبل  ما 
عدم  بسبب  احلكومة  تشكيل  عرقلة  يف  املسئولية  كامل 
عىل  لالستمرار  »محاسه«  وعدم  تشكيلها  يف  »رغبته« 
رأسها. كام رفض عون أن ُيسمح هلذه احلكومة منقوصة 
بمامرسة  الربملان  ثقة  عىل  حتصل  مل  والتي  الصالحيات 

صالحيات رئيس اجلمهورية حال شغور املنصب4. 
تشكيل  يتم  أن  اخلطاب  هذا  من  يستهدف  عون  وكان 
ساعة   48 آخر  يف  آخر  حكومة  برئيس  أخرى  حكومة 
من عهده وهو أمر شبه مستحيل خاصة مع جتاهل رئيس 
جملس النواب هلذا املطلب وعدم دعوته النعقاد املجلس 

هلذا الغرض.

يتأخر ميقايت يف إرسال خطاب إىل جملس  املقابل، مل   يف 
بأن احلكومة  تعهد  إذ  فيه عىل مزاعم عون،  يرد  النواب 
التي يرأسها ستتابع مهامها يف ترصيف األعامل وفق ما 
الوزراء،  جملس  عمل  تنظيم  ولوائح  الدستور  يقتضيه 
معتربًا أن توقيع عون ملرسوم استقالة احلكومة ال حيمل 
لكون  إنشائي  وليس  إعالين  وهو  دستورية  صفة  أي 
احلكومة مستقيلة بالفعل منذ انتخاب جملس نواب جديد 

وال تبارش إال ترصيف األعامل. 
من  والتحلل  املؤسسات  شل  حماوالت  ميقايت  ورفض 
املسئوليات الدستورية وما يعرتيه ذلك من خطر إسقاط 
اختتم  كام  املجهول.  طريق  عىل  البالد  وضع  أو  النظام 
ميقايت خطابه بوضع حكومته حتت ترصف جملس النواب 
مؤكدًا أهنا تبارش مهامها ما مل يرى جملس النواب خالفًا 
لذلك5. ويف ترصحيات إعالمية الحقة، أعلن ميقايت أنه 
سيدعو جملس الوزراء لالنعقاد متى وجد رضورة لذلك 
شأن  يف  سواء  اللبنانيني  حياة  متس  هامة  قرارات  الختاذ 
يستسلم  ولن  والتعليم  الرتبية  أو  الصحة  أو  االقتصاد 

لشل حركة البالد. 
الوزراء  جملس  دعوة  حالة  يف  بأنه  عون  فريق  لوح  فيام 
لالنعقاد فإن الوزراء التابعني للتيار الوطني احلر، وربام 
تلبية  عن  سيمتنعون  اهلل،  حزب  وزراء  يؤازرهم  أيضا 
بالكلية  احلكومة  يسقط  مما  يستقيلون  ربام  أو  الدعوة 

ويفقدها الرشعية وامليثاقية. 
يذكر أن األسبوع األخري من والية عون قد شهد خالفًا 
عون  ميشال  وبني  جهة  من  ميقايت  نجيب  بني  شديدًا 
يف  األخريين  لرغبة  أخرى،  جهة  من  باسيل  وجربان 
يلتزم  أن  جيب  التي  والرشوط  اإلجراءات  بعض  مترير 
حكومة  تشكيل  عىل  الرئيس عون  يوافق  ميقايت كي  هبا 
جديدة. إذ كان اهلدف تشكيل حكومة جديدة أو إضافة 
الثقة  لنيل  ومثوهلا  احلالية  احلكومة  إىل  جدد  وزراء   6
أمام الربملان، ولكن اشرتط فريق عون أن يكون الوزراء 
اجلدد من احلزبيني املقربني للتيار الوطني احلر كي تكون 
بصمة فريق الرئيس واضحة عىل هذه احلكومة اجلديدة. 
موافقة  لتمرير  رشوط  عدة  باسيل  حدد  ثانية،  جهة  من 
الرئيس عىل احلكومة اجلديدة منها تعيني وزراء حزبيني 
وترقية ضباط  لبنان  بإقالة حاكم مرصف  ميقايت  وتعهد 



انتهاء عهد عون: لبنان "الفراغ" يترقب الحلول 

https://acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

4

من  جمموعة  إقرار  عن  فضاًل  عون  عىل  حمسوبني  جيش 
فريق  عىل  املحسوبني  من  ملجموعة  اإلدارية  التعيينات 
ووزير  ميقايت  توقيع  أيضًا  الرشوط  تضمنت  كام  عون. 
كبري  لعدد  البنانية  اجلنسية  بمنح  مرسوم  عىل  الداخلية 
هلذه  الالزم  التدقيق  إجراء  دون  واألجانب  العرب  من 

األسامء. 
مؤثرًا  الرشوط  هذه  عىل  املوافقة  رفض  ميقايت  أن  غري 
االنتظار حتى انتهاء العهد الرئايس احلايل حلني تبني كيفية 
املشهد.  بعد غياب عون من  اجلديد  القوى  ميزان  رسم 
وكان من شأن تنفيذ هذه الرشوط أن يستمر إرث عون 
يف خمتلف مرافق الدولة سواء اجليش أو اإلدارة بام جيعل 
الدولة بعد  الوطني احلر مراكز قوى كامنة داخل  للتيار 
قوة  استمرار  هاجس  ولعل  الرئاسة6.  من  عون  رحيل 
مسيطرًا  مازال  الرئاسة  من  رحيله  بعد  الدولة  يف  عون 
حيث  باسيل،  جربان  ورئيسه  احلر  الوطني  التيار  عىل 
نواب  إليهم  نائبًا مضافًا  تيار عون سوى 20  يمتلك  ال 
حزب اهلل، ثم نواب حركة أمل متى قرر نبيه بري مؤازرة 

باسيل.
أحواهلا،  أحسن  يف  ليست  الرجلني  بني  العالقة  ولكن   
حول  للحوار  بري  نبيه  لدعوة  عون  رفض  بعد  خاصة 
ليس من صالحياته  بري  أن  معتربًا  القادم  الرئيس  اسم 
بعض  إمكانية كرس  إىل  يشري  قد  بام  توجيه هكذا دعوة، 
التحالفات القائمة وبناء حتالفات أخرى من أجل العبور 

بلبنان من أزمته احلالية. 

عوامل وسيناريوهات اخلروج من األزمة

ال يمكن التكهن بدقة بمآل األزمة اللبنانية احلالية، فبعد 
حتولت  أن  مالبثت  اقتصادية/مالية،  األزمة  كانت  أن 
يف  مرات  أربعة  النواب  جملس  بفشل  سياسية  أزمة  إىل 
تشكيل  يف  الفشل  قبلها  ومن  جديد  رئيس  انتخاب 
مايو  يف  النواب  جملس  انتخابات  بعد  جديدة  حكومة 
بعد  أزمة دستورية  إىل  ثم أخريًا حتولت األزمة   .2022
خلو منصب الرئيس وعدم اإلمجاع عىل نقل صالحياته 
حلكومة ترصيف األعامل القائمة. ومن ثم يمكن القول 
أن تطور األحداث يف لبنان يتوقف بشكل كبري عىل أكثر 

من عامل:

هشاشتها،  أو  القائمة  التحالفات  قوة  عامل  أواًل: 
الشلل  من  نوعًا  أثمرت  للتحالفات  احلالية  فاخلريطة 
معقودة  السياسية  االنفراجة  فإن  وبالتايل  السيايس، 
باألساس عىل تغيري خريطة التحالفات، إما بكرس بعض 
حلقاهتا أو تكوين حلقات جديدة. ومن ضمن احللقات 
املرشحة للكرس التحالف بني حركة أمل والتيار الوطني 
التحالف  فهذا  اهلل.  حزب  املشرتك  احلليف  عرب  احلر 
عام  منذ  استمر  الطرفان  يريده  ال  الذي  القهري7 
2006 برعاية حزب اهلل من أجل تكوين جبهة داخلية 
املقاومة، وقد جتىل بشكل استثنائي خالل مرحلة  تدعم 
عرب  إرسائيل  مع  البحرية  احلدود  ترسيم  عىل  التفاوض 
الوسيط األمريكي وصواًل إىل التوقيع الفعيل لالتفاق يف 

27 أكتوبر املايض. 
مثمر  بشكل  ينعكس  مل  التحالف  هذا  فإن  ذلك  ورغم 
الوطني احلر منارص  فالتيار  الداخلية،  فيام خيص األمور 
إلطالق حرية القضاء يف التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت 
الرأي  تشاطره  ال  بري  نبيه  بزعامة  أمل  حركة  ولكن 
خاصة أن أحد وزرائها السابقني تم استدعائه للتحقيق 
أكثر من مرة خالل العامني املاضيني. من جهة ثانية، يريد 
التيار الوطني احلر ترشيح رئيسه جربان باسيل للرئاسة 
ولكن نبيه بري يميل إىل ترشيح سليامن فرنجية، وبالتايل 
اقرتعت  التي  اهلل  حزب  من  املقربة  الصلبة  فالكتلة 
 55 ثم  جولة  أول  يف  صوتًا   63 بمقدار  بيضاء  بأوراق 
صوتًا وبعدها 50 صوتًا يف اجلوالت التالية ربام ستكون 

مرشحة لالنقسام يف أي جولة قادمة. 
حليفيه  بني  التوفيق  يف  اهلل  حزب  معضلة  تكمن  وهنا 
بري وباسيل، فاحلزب حيتاج حركة أمل لتعزيز التحالف 
كله  الشيعي  التمثيل  احتكار  وضامن  الشيعي-الشيعي 
ظهري  إىل  حيتاج  هو  ثانية  جهة  ومن  املقاومة.  لصالح 
مسيحي واسع كالتيار الوطني احلر ملواجهة أي مطالب 
بعد  خاصة  اهلل  حزب  سالح  بنزع  القادمة  املرحلة  يف 
امتام اتفاق احلدود البحرية مع ارسائيل وإرساء قدر من 
اهلدوء النسبي عىل احلدود اجلنوبية وبالتايل انتفاء احلاجة 

هلذا السالح خارج أطر الدولة اللبنانية.
بصدد  جديدة  حتالفات  هناك  أن  يبدو  ثانية،  جهة  من 
التصويت  جوالت  فخالل  الربملان،  داخل  التكون 
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سبتمرب-13   29( اجلمهورية  رئيس  النتخاب  األربعة 
مجيعها  باءت  والتي  أكتوبر(  أكتوبر-24  أكتوبر-20 
بالفشل، بدا أن بعض الكتل تريد أن متّيز ثقلها التصويتي 
ثم ما لبثت أن انصهرت وتوسعت أو تقلصت. فالكتلة 
لبثت  ما  صوتًا   36 بحوايل  معوض  ميشال  آزرت  التي 
إىل 39  لالنكامش  ثم عادت  إىل 42 صوتًا  توسعت  أن 
صوتًا. أما كتلة املقربني من حزب اهلل فاقرتعت بأوراق 
بيضاء بحوايل 63 صوتًا ثم تقلصت إىل 55 وصواًل إىل 

50 صوتًا.
وكتلة  التغيرييني  اختيارات  تأرجحت  املقابل،  ويف   
إدة  سليم  التغيريون  انتخب  البداية  ففي  االعتدال، 
بعرشة  »لبنان«  املعتدلون  واختار  صوتًا   11 بحوايل 
الثالثة ألن  التالية )وهي اجللسة  أصوات. ثم يف اجللسة 
التغيرييني  أصوات  تداخلت  نصاهبا(  ينعقد  مل  الثانية 
مع أصوات املعتدلني لالقرتاع لـ«لبنان اجلديد« بحوايل 
17 صوتًا بينام اختار آخرون التصويت مليشال معوض. 
فيام وصلت هذه الكتلة يف اجلولة األخرية إىل 13 صوتًا 
اختيار  إىل  بعضها  جنوح  مع  اجلديد«  »لبنان  اختارت 

عصام خليفة مرشحًا بحوايل 10 أصوات8. 
بقوة  مرشحتان  الكتلتني  هاتني  بأن  ذلك  ويوحي 
العناوين  بعض  عىل  لالتفاق  األقل  عىل  أو  لالنصهار 
ومن  اجلمهورية،  رئاسة  انتخابات  يف  وخاصة  املشرتكة 
األخرى  الكتل  من  األصوات  بعض  استقطاب  ثم 
املعارضة  وكتلة  اهلل  حزب  من  املقربني  كتلة  وخاصة 
ذلك  يف  الكتلتان  هاتان  نجحت  ما  وإذا  )السياديون(. 
فإن هذا كفيل بتغيري توازن القوى القائم حاليًا بني الكتل 
التي  األخرى  الكتل  إحدى مكونات  بعزل  يسمح  وقد 

كانت متامسكة فيام مىض.
املزدوجة مثل  الصفقات  إمكانية عقد بعض   وهنا تربز 
ترشيح سليامن فرنجية للرئاسة يف مقابل مرشح تغيريي 
لرئاسة الوزراء كنواف سالم، وأيضًا تم تداول اسم قائد 
للغاية،  األمنية  األوضاع  ساءت  ما  إذا  للرئاسة  اجليش 
دستوري  تعديل  إجراء  بالرضورة  يتطلب  هذا  ولكن 
التغيرييون  يعارضه  إجراء  وهذا  بالرتشح،  له  للسامح 
السياسية  للطبقة  األخري  امللجأ  يكون  قد  ولكنه  بشدة، 
إلنقاذ مصريها وإيضًا لالفالت من خيار جربان باسيل 

خالل  ضده  السياسية  الطبقة  أغلب  استعدى  الذي 
سنوات رئاسة عون. 

فيام يرى آخرون أن االجتاه الختيار مرشح رئايس توافقي 
يقبل به حزب اهلل وال يرفضه حزب القوات اللبنانية قد 
يكون هو احلل التوافقي األمثل ومثل هذه األسامء يمكن 
عليها  والبناء  واالعتدال  التغيري  كتلتي  من  ترشيحها 
ولكنها ستواجه بطبيعة احلال بمعارضة شديدة من التيار 
الوطني احلر الذي يتمسك برئيس له شعبية أو باألحرى 
ما  وهو  باسيل،  جربان  اسم  يف  ينحرص  له  تابع  برئيس 
اهلل  حلزب  العام  باألمني  لقائه  أخبار  من  ترسب  مما  بدا 
حسن نرصاهلل الذي حاول إقناع باسيل بالرتاجع لصالح 
فرنجية ولكن باسيل متسك برتشحه، فيام تداول ميشال 
العقوبات  لرفع  باسيل  انتخاب  خيار  رصاحًة  عون 
األمريكية عنه بداًل من انتظار رفع العقوبات عنه كي يتم 

انتخابه.  
 فيام يبقى احتامل متديد الفراغ قائاًم أيضًا- إذا مل تتدهور 
األوضاع األمنية بشكل ملحوظ-، فحزب اهلل يقع حاليًا 
فرنجية  سليامن  احللفاء،  من  عدد  بني  مطرقة  فكي  بني 
الذي وافق يف عام 2016 عىل انتخاب عون بفرض أن 
تكون له فرصة حقيقية يف انتخابات 2022، ومن جهة 
التعامل  سيناريو  بتكرار  يقبل  لن  الذي  بري  نبيه  ثانية 
الست  السنوات  طوال  احلر  الوطني  التيار  مع  الصعب 
ميقايت  مع  ملحوظ  بشكل  توافق  الذي  وهو  املاضية، 
لتمرير األيام األخرية من عهد عون دون تشكيل حكومة 
كي ال يضطر إىل التعامل مع »إرث« عون بعد رحيله من 

الرئاسة.
 أما التيار الوطني احلر، فقد استعرض قوته الشعبية مع 
اجلديد  إقامته  حمل  إىل  الرئاسة  قرص  من  رئيسه  خروج 
أن  عىل  للتدليل  سيارة  ومسريات  مظاهرات  صحبة  يف 
شعبية عون ستظل مستمرة رغم انتهاء واليته الرئاسية. 
رئايس  باسيل كمرشح  تم اإلعالن عن جربان  ثم  ومن 
من  لالستفادة  اليوم  نفس  يف  رسمي  بشكل  مرة  ألول 
وتأطريه  باسيل  لصالح  تلك  الشعبية  القوة  استعراض 

كوريث سيايس لعون. 
ورغم أن العقوبات األمريكية بحقه قد حتول فعليًا دون 
يف  للتامدي  مستعد  فهو  احلايل،  الوقت  يف  الرئاسة  توليه 
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ممارسة التعطيل واإلبقاء عىل الفراغ حلني رفع العقوبات 
عىل  يعول  ذلك  يف  وهو  النتخابه،  بقوة  الدفع  ثم  ومن 
جلهوده  األمريكيني  من  كجائزة  الرئاسة  عىل  احلصول 
ينسب  إذ  ارسائيل،  مع  احلدود  ترسيم  اتفاق  إنجاح  يف 
لنفسه الفضل يف النجاح بإدخال لبنان إىل مصاف الدول 

النفطية وفتح الطريق أمام عقود التنقيب.  
العامل  يعترب  إذ  والدويل،  اإلقليمي  االهتامم  ثانيًا: عامل 
للغاية،  حاساًم  اللبناين  الرئيس  انتخاب  يف  اخلارجي 
األمريكيني  من  مبارش  بدعم  حيظى  أن  البد  فالرئيس 
السعودية  وخاصة  العربية  الدول  وأيضًا  والفرنسيني 
الذي  الفيتو  بحكم  إيران  موافقة  إىل  باإلضافة  ومرص 
تتامشى مع  اهلل بحزم ضد أي شخصية ال  يضعه حزب 

خطه السيايس. 
توافر  مدى  عىل  باألساس  متوقف  األمر  هذا  ولكن 
الشأن  خيص  فيام  متكاملة  صفقة  بتنفيذ  الدويل  االهتامم 
وطرحه  مرشح  اسم  اختيار  فقط  ليس  فاألمر  اللبناين، 
لالنتخاب يف جملس النواب، بل يرتبط أيضًا بجملة من 
امللفات األخرى التي البد من حسمها مع اسم املرشح، 
التعايف  وتفاصيل خطة  احلكومة  رئيس  اسم  مثاًل  ومنها 
خلل  إلصالح  قوانني  من  يتخللها  وما  االقتصادي 
النظام املرصيف فضاًل عن خطط إصالح  املوازنة وخلل 

مرافق الطاقة والبنية التحتية. 
إرسائيل،  مع  البحرية  احلدود  اتفاق  إبرام  بعد  ومؤخرًا 
فإن إدارة الثروة النفطية تصبح هي األخرى عىل جدول 
فإن  ثم  ومن  الصفقة.  تشملها  أن  البد  التي  املساومات 
هذه  حول  اللبنانيني  الفرقاء  بني  عميق  حوار  إجراء 
دولية كي  أو  إقليمية  قوة  برعاية  يكون  أن  امللفات البد 
ألن  نظرًا  والتوافق،  االجتامع  عىل  األطراف  كل  جترب 
املحلية للحوار والتي وجهها ميشال عون يف  الدعوات 
بداية العام أو تلك التي وجهها نبيه بري للكتل املختلفة 
قبل أيام للتوافق عىل اسم رئيس، مل تلق آذانًا صاغية من 

بقية الفرقاء. 
عدة  منذ  لبنان  حول  التأسييس  املؤمتر  فكرة  تداول  يتم 
الفراغ  سيناريو  لتفادي  حماولة  حينها  وكانت  شهور 
األخرى  الدولية  امللفات  اشتعال  ولكن  الراهن9، 
وارتفاع  األورويب  االقتصاد  وتعثر  األوكرانية  كاحلرب 

النصفي  التجديد  وانتخابات  العاملية  الطاقة  أسعار 
للكونجرس ثم اندالع االحتجاجات اإليرانية، قد أّخر 

تركيز االهتامم الدويل واإلقليمي عىل لبنان.
إذ  قائمة،  األفكار  هذه  بعض  تبقى  ذلك  مع  ولكن   
روج البعض الهتامم فرنيس خاص بعقد مؤمتر تأسييس 
من  مشرتكة  سعودية  أو  مبارشة  فرنسية  برعاية  للبنان 
من  مجلة  عىل  املختلفة  الربملانية  الكتل  بني  التوافق  أجل 
كالرئيس  العليا  املناصب  شاغيل  أسامء  وأمهها  امللفات 
عن  فضاًل  لبنان،  مرصف  وحاكم  احلكومة  ورئيس 
التي ال يمكن بدوهنا تسليم  القوانني اإلصالحية  حزمة 
املساعدات  الدويل وحزمة  النقد  لبنان قروض صندوق 

اخلليجية املوعودة. 
وهنا يتنازع هذا املؤمتر ثالثة اجتاهات باألساس: األول 
تدعمه السعودية وحتاول استقطاب الدعم له بني الكتل 
الربملانية القريبة منها وخاصة كتلة القوات اللبنانية وكتلة 
الطائف  اتفاق  مبادىء  عىل  تأكيدًا  ويتضمن  االعتدال 

ومتديد تقاسم السلطة بالشكل املكرس حاليًا.
احلر  الوطني  التيار  باألساس  فيحركه  اآلخر  االجتاه  أما 
مراجعة  باجتاه  ويدفع  الفرنسيني  عرب  تكريسه  وحياول 
رئيس  صالحيات  لتوسيع  واالجتاه  الطائف  اتفاق 
الوزراء كام كان  اجلمهورية وتقليص صالحيات جملس 
ضئيل  احتامل  وهو  األهلية،  احلرب  إهناء  قبل  الوضع 
لبنان  رعاة  بني  كبري  بدعم  حيظى  أن  املتوقع  من  ليس 

اإلقليميني والدوليني. 
مظاهر  تقليص  إىل  باألساس  فيسعى  الثالث  االجتاه  أما 
النظام الطائفي وتوسيع بعض مظاهر الدولة املدنية وهو 
اجتاه تسعى له كتلة التغيرييني وقد تتالقى بشأنه أيضًا مع 
شكل  اختذ  ما  إذا  السعودية  خلفها  ومن  االعتدال  كتلة 
البنود التي مل تفعل من اتفاق الطائف مثل إنشاء  تفعيل 
هيئة للبحث يف إهناء الطائفية السياسية. وهنا قد يتالقى 
االجتاهان األول والثالث بشأن املؤمتر التأسييس املحتمل 
تنفذ  مل  التي  بنوده  تنفيذ  باب  من  الطائف  عىل  لإلبقاء 
وإصالح النظام اللبناين بشكل تدرجيي توافقي بداًل من 

إصالحه بشكل راديكايل صادم. 
املتوقع  فمن  األمني،  االستقرار  أو  التدهور  عامل  ثالثًا: 
أن يقدم مرصف لبنان عىل تبني سعر موحد للرصف من 
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شأن  ومن  املختلفة،  الرصف  أسعار  فوىض  إهناء  أجل 
ذلك أن يكرس فكرة حتميل اللبنانني من صغار املودعني 
خلسائر النظام املرصيف، وهي خطوة قد تؤدي إىل اندالع 
االحتجاجات الشعبية وعودة الغاضبني إىل الشوارع مع 
مطلب إسقاط النخبة السياسية واالقتصادية واإلصالح 
الرئاسة  منصب  خلو  ظل  ويف  اللبناين.  للنظام  اجلذري 
الوضع  يصبح  القائمة  احلكومة  صالحيات  وحمدودية 
للتصعيد  مرشحة  تصبح  قد  األمور  أن  يعني  مما  ضبابيًا 
لعام  الشعبية  االنتفاضة  إىل  الروح  وعودة  الشارع  يف 

.2019
 يف سياق هذا املشهد، يكتسب النواب التغيرييون سلطة 
الذي  الربملان  داخل  حجمهم  تفوق  قد  ربام  استثنائية 
التفاوض  عىل  أكرب  قدرة  له  ويصبح   %10 عن  يزيد  ال 
يعدل  بام  التقليدية  السياسية  للطبقة  املمثلة  الكتل  مع 
من  ولكن  القائم.  النظام  ومالمح  قواعد  بعض  من 
اشتباكات  جلهة  األمني  الوضع  تطور  إذا  أخرى،  جهة 
طابع  ذات  وليس  طائفي  طابع  ذات  وصدامات 
احتجاجي مدين، فهنا سيكون للطبقة السياسية التقليدية 
ذات التمثيل الطائفي قدرة أكرب عىل السيطرة عىل املشهد 
من  اخلروج  واجتاه  طريقة  عىل  رشوطها  إمالء  ثم  ومن 

األزمة وربام تغيري شكل احلكم. 
عىل  تأسييس  ملؤمتر  باالجتاه  إما  الطرح  بنا  يعود  وهنا 
اسم  بتحديد  يعني   2008 لعام  الدوحة  اتفاق  شاكلة 
وربام  لبنان  مرصف  وحاكم  احلكومة  ورئيس  الرئيس 
بعض القوانني املحورية أو االجتاه التفاق تأسييس يشبه 
ايل  البنود  يفعل بعض  أو  بنوده  يعدل بعض  أو  الطائف 

كانت مهملة كام سبق أن وضحنا. 
تؤثر يف طرق  التي  العوامل  تعدد  أنه ورغم  واخلالصة،  
عامل  هو  فيهم  عامل  أهم  فإن  األزمة،  من  اخلروج 
الوضع  صمود  ومدى  األمني  التدهور  أو  االستقرار 
املرتقب يف األوضاع االقتصادية  التدهور  الداخيل رغم 

جانب  إىل  اللبنانية  للعملة  الرسمي  السعر  بتحريك 
ضبابية الوضع السيايس احلايل. وتدهور الوضع األمني 
من شأنه أن يرسع باختاذ االجراءات الالزمة إلنقاذ لبنان 
ويسلط االهتامم الدويل عليه ويستنفر كل القوى الداعمة 

سواء عىل املستوى االقليمي والدويل. 
ولكن يف املقابل، فإن إبقاء الوضع األمني حتت السيطرة 
بني  االتفاق  حلني  القائم  الفراغ  متديد  إمكانية  يعني 
بانتخاب  لألزمة  مناسب  خمرج  عىل  السياسيني  الفرقاء 
أثر  خيتلف  اإلطار  هذا  ويف  حكومة.  وتشكيل  رئيس 
القوى  به  تتمتع  التي  النفوذ  جممل  عىل  األمني  التدهور 
من  تعيل  قد  الطائفية  فاالشتباكات  املختلفة،  السياسية 
تعيل  قد  الشعبية  واالحتجاجات  الطائفية،  القوى  نفوذ 
يف  تدهور  أي  بينام  واملعتدلني.  التغيري  قوى  نفوذ  من 
الوضع األمني احلدودي أو أي هتديد من جانب حكومة 
هذا  فإن  احلدود،  ترسيم  اتفاق  حُلجية  اجلديدة  إرسائيل 
عىل  التأثري  يف  اهلل  حزب  حظوظ  من  يرفع  أن  شأنه  من 
إىل  سيدفعه  ثم  ومن  األزمة  حل  سيسلكه  الذي  االجتاه 
حلفائه  وإرضاء  حتالفاته  بتعزيز  الداخيل  وضعه  حتصني 
حليفه  خيارات  عىل  التأكيد  ثم  ومن  خصومه  وإقصاء 
حينها  ستكون  والذي  احلر-  الوطني  التيار  األسايس- 
حظوظه أكرب يف الوصول للرئاسة. بينام إذا كان الوضع 
يشعر  ال  اهلل  وحزب  وداخليًا،  حدوديًا  مستقرًا  األمني 
لالستامع  مرونة  أكثر  سيكون  حينها  الوشيك،  بالتهديد 
احللفاء  كل  خليارات  املجال  وإفساح  األطراف  لكل 
والقبول ببعض احللول التي قد ال تتطابق بالرضورة مع 

خطه السيايس ولكنها ليست عىل النقيض منه. 
بعبارة أخرى، إن قبول حزب اهلل بمرشحني من املعارضة 
أو السياديني ربام قد يكون مستحياًل ولكن قبوله بتقاسم 
املرشحني من التغيريين أو املعتدلني سواء يف الرئاسة أو 
رئاسة احلكومة قد يكون ممكنًا برشط اإلبقاء عىل الوضع 
نفوذه  عىل  املبارش  بالتهديد  شعوره  وعدم  هادئًا  األمني 

املحيل واإلقليمي.  



انتهاء عهد عون: لبنان "الفراغ" يترقب الحلول 

https://acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني
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