
لبنان بين فوضى اقتحام البنوك  
وشبح الفراغ الرئاسي

تقديرات
استراتيجية

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
Al-Ahram Center For Political And Strategic Studies

Website: https://acpss.ahram.org.eg/

سبتمبر ٢٠٢٢

خبيرة  

مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية

رابحة سيف عالم  



لبنان بين فوضى اقتحام البنوك وشبح الفراغ الرئاسي

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

2

ليست  البنوك  اقتحامات  أن  الداخلية  وزير  رأى  بينام 
عملية عفوية يقوم هبا أفراد يف ضائقة مالية بل هي عملية 
مدبرة تقف خلفها جهات حمددة -رفض الكشف عنها 
هلا  االنجراف  من  املواطنني  وحذر  التحقيقات-  لرسية 

حفاظًا عىل السلم األهيل.  
ُيذكر أنه منذ تصاعد األزمة االقتصادية يف لبنان واهتزاز 
اللبنانية  البنوك  الدوالر، نفذت  أمام  اللرية  سعر رصف 
سياسة أحادية اجلانب لتقنني سحب املودعني ملدخراهتم 
الشهري، كام تم فرض  الدوالرية ووضع حد للسحب 
سحب  عىل  املودعون  أرص  إذا  واقعي  غري  رصف  سعر 
من  بداًل  اللبنانية  باللرية  واستبداهلا  أمواهلم  بعض 
الدوالر. ويعود هذه التقييد إىل رغبة البنوك يف مواجهة 
السوق  اجتاحت  التي  املضاعف  والسحب  اهللع  حالة 
املرصيف اللبناين عقب اهتزاز سعر اللرية أمام الدوالر ثم 
دخول اللرية يف رحلة سقوط أفقدها أكثر من 90% من 

قيمتها. 
إذ أن ما متلكه البنوك من سيولة دوالرية ال يتناسب مع 
قد  مما  واحدة،  دفعة  أمواهلم  سحب  يف  املودعني  رغبة 
يؤدي الهنيار النظام البنكي وهروب األموال للخارج. 
ولكن هذه السياسة أدت حلرمان املودعني من مدخراهتم 
يف وقت أشد ماحيتاج فيه اإلنسان لالعتامد عىل مدخراته، 
الغذاء  أسعار  وتضخم  الوظائف  من  الكثري  فقدان  مع 
لألجور  الرشائية  القدرة  وتقلص  والدواء،  والوقود 

واملعاشات التي ظلت ترصف باللرية اللبنانية. 

تأخر احللول الرسمية ملشكلة الودائع البنكية

الكبري  الشعبي  القبول  إىل حد  األمر  ولكن كيف وصل 
بمؤسساهتا  الدولة  تلكأت  بالقوة؟.  البنوك  القتحامات 
النواب- يف  لبنان واحلكومة وجملس  املختلفة- مرصف 
اختاذ قرارت حاسمة بشأن إقرار سياسة مستقرة لقواعد 
حترير مستحقات املودعني التي باتت أرصدة عىل الورق 
فقط دون أي أفق لرصفها أو لتعويض أصحاهبا. إذ يقوم 
السحب  حد  بتعديل  آخر  إىل  حني  من  لبنان  مرصف 
الشهري واالستثناءات املسموح هبا دون أن يقر سياسة 
دائمة ترسم خريطة طريق لكيفية تعويض  املودعني عن 

مدخراهتم. 

البنوك  اقتحام  وقائع  املاضية  األيام  خالل  تعددت   
اللبنانية لسحب الودائع عرب التهديد باستخدام السالح، 
بنكية  قيود  وضع  من  سنوات  ثالث  من  يقرب  ما  بعد 
األمريكي.  بالدوالر  ملدخراهتم  املودعني  سحب  لتقنني 
بدأت وقائع اقتحام البنوك حتت هتديد السالح منذ عدة 
أبعادًا جديدة عندما  الظاهرة أخذت  أشهر، ولكن هذه 
موظفيه  وهتديد  البنك  باقتحام  الفتيات  إحدى  قامت 
عىل  لإلنفاق  البنكية  وديعتها  بسحب  مطالبة  بمسدس 
يف  بالفعل  ونجحت  بالرسطان،  املريضة  أختها  عالج 
سحب قسم كبري من وديعتها بالدوالر، قبل أن يتبني أن 
املسدس املستخدم يف االقتحام كان بالستيكيًا وال حيمل 
التعاطف  من  موجة  الواقعة  هذه  أثارت  خطورة.  أي 
جانب  من  السالح  استخدام  لفكرة  الكبري  الشعبي 
البنوك، خاصة  املودعني الستعادة أمواهلم املحجوزة يف 
املودعني  جلوء  وحتمية  الكبري  االقتصادي  الرتدي  مع 
اللبنانيني لرصف مدخراهتم من البنك بعد تقلص موارد 
الدخل األخرى وانخفاض القوة الرشائية للرية اللبنانية.

وقائع اقتحام البنوك وأسبابها

عىل إثر هذه احلادثة التي اعتربت »ُملهمة« لدى البعض، 
رشع مودعون آخرون يف اقتحام البنوك تباعًا حتى شهد 
اقتحامات   7  )2022 سبتمرب   16( املايض  اجلمعة  يوم 
اللبنانية شاماًل  املناطق  بتهديد السالح يف خمتلف  للبنوك 
وجنوبًا، كان من بينهم أحد الضباط السابقني باجليش)1(. 
تصنيفها  يمكن  التي  االقتحامات  هذه  يف  البارز  ولعل 
أهنا  مستقر،  جمتمع  أي  يف  البنك«  ضد  مسلح  كـ«سطو 
بل  رسقة  كعملية  تصنف  ومل  كبريًا  شعبيًا  قبواًل  نالت 
أمام  هلا  داعمة  تظاهرات  يف  املشاركني  بعض  اعتربها 
األموال  الستعادة  وحمقة  مرشوعة  »عملية  بأهنا  البنوك 
املرسوقة من جانب املودعني وختليصها ممن رسقها«، أي 

البنوك. 
ويف ظل ضياع التوصيف بني السارق واملرسوق، قررت 
ملدة  حتذيري  إرضاب  إعالن  اللبنانية  املصارف  مجعية 
ثالثة أيام بني 19 و21 سبتمرب، ملراجعة اجراءاهتا األمنية 
مع  دخوهلم،  قبل  املودعني  تفتيش  خطوات  ومضاعفة 
إمكانية متديد مدة إقفال البنوك. فيام قررت بنوك أخرى 
إغالق أبواهبا يف اجلنوب حيث ينترش السالح بكثرة)2(. 
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هو  البنكي  السحب  تقييد  سياسة  من  اهلدف  كان  وإذا 
منع هروب رؤوس األموال للخارج، فإن كبار املودعني 
كانوا قد أخرجوا أرصدهتم الدوالرية خارج البالد قبل 
سن هذه القواعد التقييدية بالفعل. ومن ثم فإن أثر هذه 
السياسة يقع باألساس عىل صغار ومتوسطي املودعني، 
حالة  يشهدان  وكشعب  كدولة  لبنان  أن  يعني  ما  وهو 
متزامنة من اإلفالس عىل املستويني الفردي واجلامعي، مما 
جيعل من فكرة إجبار البنوك عىل رصف أموال املودعني 
الفردية  النجاة  تعزز  البعض  لدى  جذابة  فكرة  بالقوة 

ضمن الفوىض القائمة. 
دوالر  مليار   80 بنحو  اللبنانية  البنوك  خسائر  تقدر 
الدولة  إقراض  عىل  البنوك  موافقة  بسبب  أهدرت 
اللبنانية بشكل متزايد ودون مراعاة لتنويع أوجه استثامر 
الفوائض املالية بام حيميها من خماطر الفقد. إذ درج لبنان 
طويلة  لسنوات  واخلارجي  الداخيل  االقرتاض  عىل 
استرياد  يعتمد عىل  أنه  املوازنة، وخاصة  لتعويض عجز 
أكثر من 80% من احتياجاته املعيشية األساسية كالوقود 
والدواء.  والغذاء  الكهرباء-  توليد  أيضا يف  -املستخدم 
فضاًل عن تعمد النخبة السياسية احلاكمة تكريس تردي 
القطاع  استجالب  يف  طمعًا  العامة،  اخلدمات  مستوى 
اخلاص لتقديم هذه اخلدمات بداًل من الدولة واحلصول 
أقرب  األمر  فأصبح  ذلك.  وراء  من  عموالت  عىل 
للمحاصصات االقتصادية التي تتامشى مع نظام احلكم 

القائم باملحاصصات السياسية والطائفية.
ماضية  الدولة  كانت  الصفقات،  هذه  متويل  سبيل  ويف   
يف االستدانة، معتمدة عىل أن الفوائض املالية املتدفقة إىل 
يقدمها  التي  البنكية  االمتيازات  يف  طمعًا  البالد  داخل 
هذه  ولكن  تلك.  االقرتاض  سياسة  ستعوض  لبنان 
الفوائض هربت مع أول اهتزاز لسعر اللرية أمام الدوالر 
تاركة صغار ومتوسطي املودعني يف معاناة شبه يومية مع 

البنوك يف حماول السرتداد بعض من مدخراهتم. 
وضاعف من هذه املعاناة اجلمود الذي أصاب االقتصاد 
النشاط  وتقلص  كورونا  يف  اإلقفال  سياسة  منذ 
الرشكات  عىل  باألساس  يعتمد  الذي  االقتصادي 
إىل  هبا  أدى  مما  اخلاص،  بالقطاع  واملتوسطة  الصغرية 
البطالة  معدل  فوصل  عاملتها،  من  كبري  قسم  ترسيح 

يف  العمل  قطاع  بأن  علاًم  الشباب،  بني  خاصة   %40 إىل 
هش  قطاع  وهو   %60 إىل  يصل  الرسمي  غري  االقتصاد 
ال يتصف باالستمرارية أو التأمني. ومن ثم فقد ارتفعت 
رسيع  تآكل  يف   %82 حد  إىل  اللبنانيني  بني  الفقر  نسبة 
قليلة  سنوات  قبل  مزدهرة  كانت  التي  املتوسطة  للطبقة 

يف لبنان)3(.
هبا  أوىص  التي  التعايف  خطة  وفق  املفرتض  من  كان 
صندوق النقد الدويل عند توقيع اتفاق مبدئي مع لبنان يف 
إبريل 2022 أن تتم صياغة حزمة من القوانني التي حتدد 
بشكل رسمي حدود تداول رؤوس األموال ملنع هتريبها 
باإلضافة  باألموال.  املحيل  السوق  إغراق  أو  للخارج 
املوازنة وتصحيح خلل  إقرار قوانني إلصالح عجز  إىل 
البنية التحتية خاصة يف جمال الطاقة واملواصالت، فضاًل 
عن إعادة هيكلة القطاع املرصيف بام يسمح بتوزيع عادل 
التوزيع  حتديد  يتم  أن  املفرتض  من  وكان  للخسائر. 
العادل ذاك بني املودعني ومالكي البنوك والدولة اللبنانية 
من خالل القيام بتدقيق مايل جنائي يراجع بشفافية أين 
القرار  اختذ  ومن  ُفقدت  وكيف  األموال  هذه  رُصفت 
االقتصادي بشأهنا يف كل بنك وكل مؤسسة عامة تولت 
إنفاق املال العام خالل السنوات املاضية. ونظرًا لتعقيد 
فإن  كبريًا،  وقتًا  واستغراقه  املايل  التدقيق  هذا  وصعوبة 
النخبة السياسية احلاكمة- صاحبة القرارات االقتصادية 
اخلاطئة بالتامدي يف االقرتاض- والتي تتقاطع مصاحلها 
املايل  القرار  أصحاب  البنوك-  مالك  مع  وثيق  بشكل 
ال  كافية-  ضامنات  دون  الدولة  بإقراض  اخلاطيء 
أية خسائر مع االجتاه  البنوك  أو  الدولة  أن تتحمل  تريد 
انتفاضة  كانت  هنا  ومن  للمودعني،  بالكامل  لتحميلها 

املودعني بالقوة السرتداد أمواهلم.   
واملالية  اإلدارية  اإلصالحات  خطة  إقرار  من  وبداًل 
الشاملة لإلنقاذ االقتصادي، فشل حتى نواب الربملان يف 
إقرار امليزانية اللبنانية لعام 2022 اجلاري، حيث اعرتض 
النواب عىل طريقة إعداد احلكومة للميزانية بنفس السبل 
القديمة دون أي إقرار لإلصالحات اهليكلية املوىص هبا 
من صندوق النقد الدويل وخرباء االقتصاد. بينام تتفاقم 
أسعار  ارتفاع  مع  متزايد  بشكل  الكهرباء  انقطاع  أزمة 
لساعات  عامة  كهرباء  توفري  يف  الدولة  وفشل  الوقود 
بشكل  احلكومية  باملصالح  العمل  سري  حتى  تغطي 
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العمل  عن  مفتوح  إرضاب  يف  القضاة  دخل  إذ  الئق. 
منذ أغسطس 2022 احتجاجًا عىل تردي أجورهم التي 
اللبنانية -بعد فقدان قيمتها- فضاًل عن  باللرية  ترصف 
املتكرر  االنقطاع  مع  املحاكم  يف  العمل  ظروف  تردي 
فإن  ولذا،  باملحاكم)4(.  املرافق  جودة  وتردي  للكهرباء 
بآخر  أو  بشكل  كانوا  البنوك  اقتحموا  الذين  املودعني 
مطمئنني إىل عدم استخراج قرارات توقيف بحقهم نظرًا 
العامني وقضاة  املدعني  القضاة ومن ضمنهم  إلرضاب 

التحقيق. 
اقتحموا  ممن  أربعة  وتوقيف  األمر  هذا  تدارك  ورغم 
اخالء  يتم  أن  قبل  بالقوة،  أمواهلم  السرتداد  البنوك 
سبيلهم بكفاالت مالية ومنع من السفر)5(، إال أن الفكرة 
السالح  انتشار  ظل  يف  البعض  لدى  جذابة  تزال  ال 
املشهد  عىل  الضبابية  وسيطرة  املعييش  الوضع  وتردي 
املايل واملرصيف يف لبنان. فضاًل عن عجز النخبة السياسية 
حكومة  تشكيل  مثل  روتينية  سياسية  قرارات  اختاذ  عن 
عىل  التوافق  حتى  أو  النواب  جملس  يف  ميزانية  إقرار  أو 
الرئيس  والية  انتهاء  قبل  للبالد  جديد  رئيس  انتخاب 
فقط  ليس  املجهول  إىل  يميض  لبنان  أن  يعني  مما  احلايل، 
عىل  أيضًا  ولكن  والسيايس،  االقتصادي  املستوى  عىل 
املرافق  تأمني  عن  والعجز  األمنية  الفوىض  مستوى 

احليوية كالبنوك واملصالح احلكومية.

تخبط مؤسسات الدولة وصواًل إلى شبح الفراغ

املايض،  مايو  انعقدت يف  التي  الربملانية  االنتخابات  منذ 
وحتولت  املستقيلة  حكم  يف  اللبنانية  احلكومة  أصبحت 
هذه  متلك  ال  وبالتايل  فقط،  أعامل  تسيري  حكومة  إىل 
لصالحيات  حتتاج  مصريية  قرارات  اختاذ  احلكومة 
وتأجلت  احلكومي  األداء  الشلل  أصاب  ولذا  أصيلة. 
اخلطة االقتصادية للتعايف التي كان من املفرتض متريرها 
الدويل.  النقد  صندوق  متويل  عىل  باحلصول  لإلرساع 
وقد أسفرت االنتخابات عن ترشذم القوى السياسية يف 
الربملان، فلم يتمكن أي من الفريقني املتنازعني- حلفاء 
حزب اهلل وخصومه- من احلصول عىل أغلبية مرحية يف 
الربملان، مع دخول كتلة من نواب التغيري الذين يمثلون 
احلراك الشعبي ودخول كتلة أخرى من املستقلني الذين 

يريدون كرس االستقطاب يف جملس النواب. 

ميقايت من احلصول عىل  نجيب  فقد متكن  ذلك،  ورغم 
تكليف 45 نائبًا من الربملان كي يشكل احلكومة، يف ظل 
امتناع أغلب النواب عن تسمية رئيس للحكومة. ولكن 
ميقايت الذي ال يزال يرأس حكومة تسيري األعامل حتى 
اجلمعية  اجتامعات  لبنان يف  بتمثيل  ويقوم حاليًا  اليوم- 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك- فشل منذ ذلك احلني 
يف احلصول عىل موافقة الرئيس اللبناين ميشال عون عىل 

التشكيلة احلكومية اجلديدة. 
احلكومة  تشكيل  تأخر  تفرس  التي  النظريات  وتتعدد 
الرئيس  تشدد  إىل  ذلك  يعزو  من  فهناك  اليوم،  حتى 
القادمة  احلكومة  وطبيعة  شكل  عىل  املوافقة  يف  عون 
يؤول  قد  لنفسه ألن هذه احلكومة  ويطلب حصة كبرية 
انتهت والية  ما  إذا  اجلمهورية،  رئيس  إليها صالحيات 
الرئيس احلايل يف 31 أكتوبر القادم، دون أن يتم انتخاب 
خلف له. وهناك من يعترب أن التلكؤ يف تشكيل احلكومة 
يعود إىل عدم اكرتاث حزب اهلل بتشكيلها رسيعًا، خاصة 
النووية  املحادثات  يف  متكرر  وتراجع  تقدم  حدوث  مع 
أن  آخرون  يرى  فيام  املاضية.  األشهر  خالل  إيران  مع 
بعد،  تنضج  مل  لبنان  يف  الفريقني  بني  املساومات  صفقة 
اجلديدة  احلكومة  شكل  تشمل  أن  جيب  الصفقة  وهذه 
جيب  التي  اإلصالحات  وحجم  اجلديد  الرئيس  واسم 
وكلها  لبنان،  يف  االقتصادي  التعايف  خطة  تتضمنها  أن 
قادمة  سنوات  لعدة  البالد  مستقبل  عىل  ستؤثر  قضايا 
مساومات  دون  حسمه  يتم  الذي  اهلني  باألمر  وليست 
مضنية. وقد يدخل يف هذه الصفقة أيضًا مآل مفاوضات 
ترسيم احلدود البحرية بني لبنان وإرسائيل التي يرعاها 
ويرصدها  اللبناين  الرئيس  عليها  ويرشف  األمريكيون 
حزب اهلل بكثري من التأهب العسكري ويطلق هتديدات 

مستمرة بشأهنا)6(.    
من  دوليني  رعاة  عدة  يرعاها  التي  الصفقة  هذه  ولعل 
يتم  التي  التقليدية  الطريقة  هي  تعترب  الستار  خلف 
وبدوهنا  مرة،  كل  يف  الرئاسية  االنتخابات  إخراج  هبا 
انتخاب  تعطيل  إثر  الرئايس  الفراغ  يف  لبنان  يسقط 
جللسات  القانوين  النصاب  وإسقاط  اجلمهورية  رئيس 
االنتخاب عرب تغّيب النواب عن حضورها. ومن هنا، 
اهلل وحلفائه  -أي حزب  املتنازعني  الفريقني  وألن كال 
يملكان  ال  أخرى-  جهة  من  وخصومه  جهة  من 
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انتخاب  من  متكنهام  التي  -الُثُلثني-   العددية  األغلبية 
رئيس  النتخاب  حماولة  أي  فإن  منفرد،  بشكل  رئيس 
ستفشل  الفريقني  ألحد  التابع  السيايس  اخلط  يمثل 

حتاًم. 
اشتباكات  تتطور  أن   2008 عام  يف  األمر  تطلب  وقد 
حمدودة يف الشارع كي يتم الدعوة ملؤمتر حوار يف الدوحة 
العامد ميشال  آنذاك  قائد اجليش  بعد النتخاب  فيام  أدى 
البالد يف حالة  فقد دخلت  أما يف عام 2014،  سليامن. 
سعد  قبل  عندما   2016 اكتوبر  حتى  امتد  قيايس  فراغ 
ميشال  احلايل  الرئيس  وهو  اهلل  حزب  بمرشح  احلريري 
تغريت  قد  اللبنانية  السياسية  املفردات  أن  ورغم  عون. 
اكتوبر 2019 واألزمة  منذ  الشعبي  احلراك  قلياًل عقب 
العامة  االجتاهات  أن  إال  اخلانقة،  واملعيشية  االقتصادية 

للسياسة اللبنانية ال تزال ُتدار بنفس األسلوب. 
 فالثابت أن دخول عدد من نواب التغيري إىل الربملان قد 
يف  الطائفية  املحاصصات  أسلوب  اليشء  بعض  عّطل 
لبنان، ولكن يف نفس الوقت  حسم األمور السياسية يف 
 %10( الكايف  بالقدر  قويًا  ليس  التغيري  نواب  ثقل  فإن 
بالكامل.  اللبنانية  السياسة  معادالت  يغري  الذي  فقط( 
لتحديد  مبادرة  التغيري  نواب  أطلق  فقد  ذلك  ومع 
خارج  من  اختياره  يتم  كي  اجلديد  الرئيس  مواصفات 
كل  وعّطلت  اللبناين  الشأن  شلت  التي  االصطفافات 
مىض  ثم  عون.  الرئيس  عهد  خالل  إصالحه  أدوات 
األخرى  النيابية  الكتل  أعضاء  لقاء  يف  التغيري  نواب 
عىل  الوحيدة  املبادرة  وهي  التغيريي،  بالطرح  إلقناعهم 
الساحة التي تتصدى النتخابات الرئاسة بجدية وتطرح 
احلزبية  االصطفافات  إزاء  حياده  أمهها  حمددة  معايري 
وبناء  املواطنة  لفكرة  وانتامئه  الوطنية  للوحدة  ومتثيله 

املؤسسات القادرة وتكريس استقالل القضاء)7(.
 وإذ حُيجم نواب التغيري حتى اليوم عن مناقشة األسامء 
املعايري قبل طرح األسامء،  بإقرار  املطروحة ويتمسكون 
من  االنتخاب  يتم  أسامء  بعدة  قائمة  طرح  ينوون  فإهنم 
بينهم يف انتخابات تنافسية داخل الربملان، ال أن يتم تزكية 
اسم مرشح ثم دعوة الربملان للتصويت عليه، وهو األمر 
الذي يعترب سابقة مل حتدث منذ احلرب األهلية، إذ عادة 
جلسة  ُتعقد  ثم  واحد  مرشح  اسم  عىل  التوافق  يتم  ما 

دعوة  له  توجه  وال  مقفاًل  املجلس  بقى  وإال  النتخابه، 
لالنعقاد من جانب رئيس جملس النواب نبيه بري. 

فيام عدا هذه املبادرة، يتمسك كل فريق برأيه بخصوص 
الرئيس  أن  يرى  احلر  الوطني  فالتيار  الرئيس،  انتخاب 
اختفت  وقد  وازنة،  نيابية  كتله  صاحب  يكون  أن  جيب 
التيار  خطاب  من  مسيحية«  كتلة  أكرب  »صاحب  عبارة 
اللبنانية  القوات  الصفة وأصبح حزب  أن فقد هذه  بعد 
يعترب  األخري  هذا  بينام  األكرب.  الكتلة  هذه  صاحب  هو 
أن الرئيس القادم البد أن يكون من خارج فلك املحور 
إليه  آلت  عام  بالكامل  مسئواًل  يعتربه  الذي  اإليراين 
أحوال البالد. فيام ترتاجع حظوظ سليامن فرنجية الذي 
كان يعترب مرشحًا بدياًل لدى حزب اهلل، إذ ال تنطبق عليه 
أي من املعايري املطروحة، فال هو صاحب كتلة وازنة يف 
بينام  االصطفافات.  خارج  من  حمايد  هو  وال  الربملان 
يرى آخرون أن قائد اجليش احلايل العامد جوزيف عون 
الوضع  تدهور  ما  إذا  خاصة  مناسبًا  مرشحًا  يكون  ربام 
األمني، رغم عدم قدرته دستوريًا عىل الرتشح للمنصب 

إال بعد مرور عامني من خروجه من اخلدمة. 
انتخاب  بخيار  سيميض  اهلل  حزب  أن  آخرون  يرى  فيام 
ومتديدًا  تدعياًم  عون،  للرئيس  خلفًا  باسيل  جربان 
احلر،  الوطني  والتيار  اهلل  حزب  بني  الوثيق  للتحالف 
وذلك حلاجة احلزب لغطاء مسيحي يسمح له باالحتفاظ 
لبنان  سيميض  اخليار،  هذا  تنفيذ  أجل  ومن  بسالحه. 
األمريكية  العقوبات  رفع  يتم  حتى  الرئايس  الفراغ  إىل 
يف  يلوح  ال  الذي  األمر  وهو  باسيل،  عىل  املفروضة 
األفق ضمن املعطيات احلالية ويتم ترحيله إىل أجل غري 
إىل  التوصل  يف  األمريكيني  نجاح  حالة  يف  إال  مسمى، 
اتفاق لرتسيم احلدود بني لبنان وإرسائيل ومن ثم مكافئة 
ورفع  احلالية-  املفاوضات  أرسار  عىل  امُلّطلع  باسيل- 

العقوبات عنه بام يسمح بانتخابه.
البعض أن األولوية اآلن  يعترب  النظرية،   وتعضيدًا هلذه 
ليست يف انتخاب الرئيس بل يف تشكيل احلكومة، حتى 
وأيضًا  واسعة،  صالحيات  ذات  أصيلة  حكومة  تصبح 
فعىل  الرئايس،  للفراغ  املفيض  التنازع  الحتامل  استعدادًا 
قائمة كي ال يصبح  األقل حينها ستكون هناك حكومة 

الفراغ فراغني أحدمها رئايس واآلخر حكومي.  
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