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مع دخول البالد في عطلة العيد، بات الجميع يتصرف على أساس أن ال حكومة سيشكلها 

م تالرئيس نجيب ميقاتي قبل نهاية العهد الذي بدأ العد العكسي الفعلي لنهايته، أي بمعنى آخر 
الرئيس ميشال عون، في  تدشين معركة رئاسة الجمهورية التي تنتهي والية من هو على سدتها،

 ول المقبل. تشرين األ 31
على الصعيد الحكومي فإن االتصاالت في هذا الشأن متوقفة تماما، باستثناء عروضات لملء  

الوقت يقدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية ميشال عون، من بينها إبداؤه االستعداد ألي 
هو و صيغة ُيتفق عليها، إما بتعويم الحكومة الحالية أو بإجراء تعديل وزاري أو بتشكيلة جديدة، 

ا يعتبره مطلعون على المفاوضات قذفا للكرة في ملعب رئاسة الجمهورية وتقطيعا للوقت في م
انتظار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مطلع أيلول 
المقبل كما ردد بري. لذلك، فإن الجميع تجاوز اليوم موضوع تشكيل الحكومة إلى البحث في 

 .رئاسياالستحقاق ال
وسرت محاوالت إليجاد فتاوى دستورية تتيح لحكومة تصريف األعمال الحالية تغطية أي فراغ 

تردد حديث من قبل البعض في اآلونة األخيرة عن محاولة لتعويم حكومة تصرف رئاسي. وقد 
األعمال الحالية في شكل أو في آخر، وآخر ذلك ما ُحكي عن تعديل وزاري في هذا الشأن 

 ى بحث الحقائب التي سيتم تعديل أسماء الوزراء فيها.وصوال ال
الحجة التي يسوقها هؤالء تتمترس وراء استحالة تشكيل حكومة جديدة خاصة في األشهر 
الفاصلة عن مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع بدء العد العكسي الفعلي النتهاء والية 

 تشرين األول المقبل. 31الرئيس ميشال عون في 
ا لم يحجب هذا الحديث عنوان تشكيل حكومة جديدة يعمل عليها األطراف جميعا، في طبع

ا العلن، لكن األيام المقبلة ستثبت أن ذلك ليس واقعيا مع مداهمة المهل الدستورية للجميع، م
يون والكالم عن تعديل وزاري يصفه خبراء قانون يرجح أن ال حكومة قبل انتهاء الوالية الرئاسية.

 قة الدستورية بالتمام والكمال. بالهرط
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يل والواقع أن الحكومات السابقة تعرضت للتعديل، مع أن الدستور ال يتناول بتاتا موضوع التعد 
الحكومي ولكن الفارق أن تلك الحكومات كانت عاملة ومكتملة المواصفات الدستورية، فإذا 

ل ي هذه الحكومة نفسها حين استقااستقال أحد الوزراء كان يتم استبداله بوزير آخر، كما حدث ف
ن وزير االعالم جورج قرداحي فتم تعيين زياد المكاري وزيرا جديدا، من دون أن تمثل الحكومة م

خرى أجديد أمام المجلس النيابي، باعتباره تعديال وزاريا طفيفا ومحدودا، من دون نسيان تعيينات 
 مشابهة.

ء ة بحكم الدستور مثل حالة الحكومة الحاضرة مع بدأما عندما تستقيل الحكومة أو تعتبر مستقيل
من الدستور أصبحت حكومة مستقيلة غير قابلة  69والية مجلس نيابي جديد، فعمال بالمادة 

 لتحويلها الى حكومة مكتملة المواصفات الدستورية إطالقا.
 وبالتالي لم يعد من مناص من تأليف حكومة جديدة وإن إحياء حكومة خسرت كينونتها

الدستورية كحكومة عاملة هو أمر غير ممكن وغير جائز إطالقا، خصوصا أن الحكومة أخذت 
إن  ثقتها من المجلس النيابي السابق، ونحن اليوم أمام برلمان جديد األمر الذي يقود الى القول

تأليف أي حكومة جديدة يجب أن يتم عبر اتباع االجراءت واألصول واآللية المحددة في 
 ن ألفها الى يائها.الدستور م

لى تسميته إويحدد هؤالء تلك اآللية بدءا من استشارات نيابية يجريها رئيس الجمهورية وتؤول 
رئيس الحكومة المكلف، ومن ثم قيام رئيس الحكومة المكلف بإجراء استشارات نيابية في سياق 

ثات بين رئيس مساعيه لتأليف الحكومة باالتفاق مع رئيس الجمهورية، ومن ثم إجراء مباح
الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف توصال الى االتفاق بينهما على التشكيلة الوزارية، ومن ثم 
إصدار رئيس الجمهورية باالتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تأليف الحكومة بعد أن 

ستقيلة يكون أصدر رئيس الجمهورية في الوقت ذاته مرسوما إلعالن إعتبار الحكومة الحالية م
يوقعه منفردا، ومرسوم تسمية رئيس الحكومة المكلف يوقعه منفردا، ومن ثم يصدر باالتفاق مع 
رئيس الحكومة المكلف مرسوم تأليف الحكومة الجديدة، ومن ثم يؤلف مجلس الوزراء لجنة 

أمام وزارية لصياغة البيان الوزاري وتقره الحقا الحكومة الجديدة في جلسة لمجلس الوزراء وتمثل 
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يوما من تاريخ صدور مرسوم تأليفها طلبا لثقة المجلس  30البرلمان على أساسه خالل مهلة 
 النيابي.

وعندما تحوز الحكومة على هذه الثقة تصبح حكومة عاملة ومكتملة المواصفات الدستورية وال 
ما يمنع شيء يمنع أن يعود جميع وزراء الحكومة القديمة ورئيس الوزراء ذاته، كما ليس هناك 

 أن يعود بعضهم، ولكن في كل األحوال ذلك يكون ضمن إطار تأليف حكومة جديدة.
ية ويشدد الخبراء القانونيون على أن إصدار مرسوم بترميم الحكومة الحالية وبث الحياة الدستور 

 فيها، أمر غير جائز ويصفونه بأنه هرطقة دستورية بالتمام والكمال.
 المة المستقيلة على ثقة المجلس النيابي مجددا، فيشددون على أنه أما عن إمكانية حيازة الحكو 

 يمكن للحكومة التي باتت مستقيلة بحكم الدستور أن ُتعرض على البرلمان وأن تطلب الثقة منه،
إنما ُتعرض على البرلمان لطلب الثقة الحكومة التي سيصدر رئيس الجمهورية باالتفاق مع 

 بتأليفها. رئيس الحكومة المكلف مرسوما  
كما يؤكدون أنه لو كانت الحكومة غير مستقيلة بحكم الدستور، ففي إمكانها أن تطلب طرح 

قة الثقة بنفسها أحيانا، فالدستور والنظام الداخلي يسمحان بذلك إذا شّكت الحكومة باستمرار ث
ار ق من استمر األغلبية النيابية بها، ولها الحق في أن تطلب المثول أمام المجلس النيابي للتحق

 ثقته بها من خالل طرحها للثقة بنفسها، ولكن ذلك يشترط أن ال تكون مستقيلة بحكم الدستور.
ولكن على رغم هذه العروض للتعديل الحكومي التي يتبناها الرئيس ميقاتي، فإن متابعين  

لن يكون يؤكدون ان الحكومة بعيدة، وفي الموازاة فإن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها، و 
هناك فراغ دستوري. وينقل من هو في محيط القصر الجمهوري ان عون حدد تاريخ انتخاب 

تشرين األول، مؤكدين أن هناك اهتماما أوروبيا، وخصوصا  21آب و 31الرئيس المقبل بين 
ء فرنسيا، بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها يشبه تماما الحرص األوروبي والفرنسي على إجرا

 .تخابات النيابية األخيرة في موعدها، وهو ما جرى فعال رغم كل التشكيك الذي سبقهااالن
في موازاة ذلك يلفت هؤالء الى ان ستاتيكو الالحرب والالسلم في اإلقليم، مع تأخر التفاهمات  

نيين األميركية، قد توفر فرصة للبنا -اإليرانية أو اإليرانية  -اإلقليمية والدولية، سواء السعودية 
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لكي يمرروا انتخاب رئيس في الوقت الضائع، وخصوصا أن ال أحد من األفرقاء قادر على أن 
 .يأخذ بصدره تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس في ظل تفاقم األزمة المالية والمعيشية

ساط في االعتقاد السائد لدى مختلف األو لكن قبل الولوج الى مسألة الفراغ الرئاسي من عدمها، ف 
ة لبنان الذي دخل منذ االنتخابات النيابية االخيرة مدار مجموعة من االستحقاقات الدستوري ان

ي المتتالية التي أعقبت تكوين سلطة تشريعية جديدة، قد دخل مرحلة من الترهل الحكومي واإلدار 
 والسياسي. 

 كومة عالق فين ملف تشكيل الحأن عبرت البالد بعضا من المراحل الدستورية بات ثابتا  أوبعد 
عنق الزجاجة على فالق الخالفات بين عون وميقاتي لتمسك كل منهما بمجموعة من االقتراحات 

صل لى درجة يستحيل معها التو إلى تركيبة الحكومة العتيدة إالتي ُتنبىء بشرخ كبير في نظرتهما 
 يستطيع لى تشكيلة ترضي الطرفين على األقل حتى هذه المرحلة، في انتظار جديد غامض الإ

 ي اقتراح.أليه إن يؤدي أأحد التكهن بما يمكن 
ولذلك، فإن ما يزيد في الطين بلة، هو غياب الوسطاء حتى اليوم على رغم من مجموعة 
التسريبات التي تحدثت عن شروط الرئيس المكلف وما يواجهه من شروط مضادة عّبر عنها 

ى التشكيلة المقترحة بعد ساعات قليلة عل رئيس الجمهورية في اللقاء الثاني بينهما إثر تسلمه
لى مجموعة من إاالنتهاء من استشاراته النيابية غير الملزمة، في خطوة فاجأت الجميع ودفعت 

ى لإو تعفيه منها لتدل أالسيناريوهات المتناقضة سواء تلك التي ُتشكك في نيات الرئيس المكلف 
 وقيتها وشكلها ومضمونها. جديته في التعاطي مع المهمة التي كلف بها في ت

فقد اعتاد اللبنانيون على مبادرات ميقاتي التي تحتمل كثيرا من الجدل على خلفية إتقانه عملية 
لى الحديث المتنامي عّما يلقاه من دعم إقليمي ودولي وضعه في إتدوير الزوايا، فكيف بالنسبة 

ن أف حشرهم في الزاوية، خصوصا موقع المبادر في مواجهة رئيس الجمهورية والمقربين منه بهد
و نقاش في عملية التأليف مع رئيس التيار أي حوار أالمراقبين توقفوا أمام فقدان النية لديه بفتح 

الوطني الحر النائب جبران باسيل ُمستظال أمرين: أولهما العقوبات االميركية المفروضة عليه، 
ساسية في الجمهورية والمؤثر في توجهاته األنه المتهم دائما  بممارسة صالحيات رئيس أوثانيهما 
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مثل هذه االستحقاقات، وهو ما منحه القدرة على المناورة التي تسمح له بإطالق مبادرات غير 
 طبيعية وغير منطقية ال يستطيع كثر هضمها واستيعابها.

في هذه األثناء، يدور النقاش حول هوية رئيس الجمهورية المقبل، لكن مع أمر غريب يحصل  
 ولى. للمرة األ

قد تتجه البالد في الفترة المقبلة نحو فراغ مؤسف دستوريا لن يقتصر على عدم القدرة على ف 
ريف تشكيل حكومة، بل أيضا عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا يعني أن حكومة تص

لى و األعمال الحالية، ستتولى زمام األمور ولو في اإلطار الضيق للصالحيات، إال أنها المرة األ
  .التي ستتصدى بها حكومة كهذه لمهام رئاسة الجمهورية

 
 هذه الخشية تتقاطع حولها قراءات عديدة في البالد، لكن خبراء دستوريين ينصحون بعدم استباق

نه من المبكر الحسم على هذا الصعيد في اتجاه البلد نحو فراغ لى أإاألمور ويشيرون أوال 
رئاسي، ونحن لم ندخل في األصل ضمن المهلة الدستورية التي تبدأ قبل شهرين من انتهاء 

تهي لى أن والية رئيس الجمهورية ميشال عون تنإويلفتون النظر في هذا المجال  الوالية الرئاسية.
، وبالتالي فإن مجلس النواب يستطيع أن يبدأ بانتخاب رئيس 2022تشرين األول العام  31في 

هلة جمهورية جديد إعتبارا من األول من شهر أيلول المقبل، وبالتالي فإن لبنان ما زال خارج الم
 .الدستورية

عند انتخاب الرئيس الياس سركيس خلفا لسليمان  1976يعود البعض إلى واقعة في العام  
االنتخابات ألشهر، كان ذلك في زمن الحرب األهلية أو خاصة بعد ما فرنجية بعد تقريب موعد 

عرف بحرب السنتين قبل اتفاق الطائف بزمن طويل، لكن الخبراء يؤكدون في مقاربتهم إلمكانية 
 الفراغ الرئاسي المقبل، أن النص واضح في هذه المدة بين شهر وشهرين قبل انتهاء مدة الرئيس

          ذا قرر المجلس تعديل الدستور وهو أمر صعب.أيلول، إال ا 1وليس قبل 
تشرين  31وفي حال لم ُيوفق مجلس النواب في انتخاب الرئيس في األيام العشرة األخيرة قبل 

األول،عندها يصبح في حالة انعقاد حكمي النتخاب رئيس. ولذلك من المبكر الحديث عن فراغ 
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ي هذا االتجاه، وقد تحصل منذ اآلن وحتى ذلك رئاسي محتوم قد يحصل، لذا ال يمكن الحسم ف
 .الحين تطورات معّينة ُتفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

ذا لم يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء والية الرئيس إأما  
رئاسة، وهذا عون، فإن هؤالء الخبراء يرون ان حكومة تصريف أعمال تستطيع أن تتولى مهام ال

بموجب نص دستوري. ومن الواضح جدا في الدستور أنه في حال خلّو سدة الرئاسة ألي عّلة، 
من  62يقول النص إن صالحيات الرئاسة تناط وكالة بمجلس الوزراء مجتمعا حسب المادة 

 .الدستور
صريف أما حول ما إذا كان مجلس الوزراء في حالة الحكومة المستقيلة وبالتالي في وضع ت 

ا األعمال، فإن ليس من تمييز في الدستور لهذه الجهة ولكن المبادىء العامة الدستورية تقول م
يلي: أوال، إن الفراغ غير ممكن وبالتالي ال يمكن تصور عدم تولي أي سلطة مهام رئاسة 

 .الجمهورية
 الحياتها فهيمن الدستور التي تتعلق بالحكومة المستقيلة وص 64لى المادة إثانيا، إذا عدنا 

 واضحة جدا، إن الحكومة المستقيلة أو التي هي في حكم المستقيلة كما هو الحال اليوم، تمارس
 .صالحياتها بالمعنى الضيق لتصريف األعمال

ة هذا المفهوم غير محدد في الدستور الذي يكتفي باإلشارة إليه، ولكن اجتهاد مجلس شورى الدول
، يقول بكل وضوح إن  2004و 1995وعام  1969ام اللبناني بقرارات مبدئية صدرت ع

حكومة تصريف األعمال تمارس صالحياتها بالمعنى الضيق أي بكل ما هو ملح وضروري، 
 كن الرجوعشرط أال ُتلقي أعباء مالية جديدة على الدولة وأال ُتلزم الحكومة المقبلة بالتزامات ال يم

   .عنها
وبالتالي إذا طبقنا هذه المبادىء على ممارسة الحكومة المستقيلة لصالحيات رئيس الجمهورية، 
تكون هذه الممارسة ضمن المعنى الضيق لتصريف األعمال، وال تستطيع الحكومة المستقيلة 
التي تتولى مهام الرئاسة أن تمارس هذه المهام إال أيضا وأيضا بالمعنى الضيق لتصريف 

هذا يعني تسيير أمور الدولة وعدم وقف المعامالت التي تستوجب توقيع رئيس األعمال، و 
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الجمهورية والتي تدخل ضمن المعنى الضيق لتصريف االعمال، وهذا يجعل الحكومة أكانت 
مستقيلة أم ال، تمارس صالحيات الرئيس، ولكن عندما تكون مستقيلة تكون هذه الممارسة 

 .وطبعا هذه واحدة من الثغرات الدستوريةبالمعنى الضيق لتصريف االعمال، 
يعود هؤالء بالذاكرة إلى سنوات مضت، تحديدا إلى حكومة الرئيس تمام سالم التي لم تكن  

 .حكومة تصريف أعمال بل حكومة مكتملة األوصاف ومارست صالحيات رئيس الجمهورية
م أتطلب إجماعا أم اكثرية ونذكر تماما الجدل الذي عال حينها حول ما اذا كانت هذه الممارسة ت

 ثلثين، وثار جدل لم يحسم إال من خالل إدارة الرئيس سالم يومها لهذا الملف بكثير من الدقة
 24عضوا ، وكأننا أمام  24والحرص على التوافق ضمن مجلس الوزراء الذي كان مؤلفا من 

 .رئيسا للجمهورية
على مسافة ثالثة أشهر ونصف من ستور، فلى الحديث في السياسة وليس في الدإأما اذا انتقلنا 

 يالح والمشاورات العاتاإلستط ركةح علياف نطلقتا فقدنهاية عهد الرئيس ميشال عون، 
  بأشهر. لنيابيةا االنتخابات قبيل لكذ حصل حتىو  الرئاسي اإلستحقاق

د ينعكس وقد انتظر كثيرون أن تقود االنتخابات النيابية إلى تغيير ما في المجلس النيابي ق 
تغييرا في تركيبة الحكومة وبرنامجها، وفي موقع الرئاسة بعد انتهاء الوالية الحالية. لكن 

 المؤشرات أظهرت عدم واقعية هذا االحتمال.
فالمجلس النيابي الجديد يدور حول الخيارات وآليات العمل نفسها التي اعتمدتها المجالس 

ي المجلس استطاعت أن تستوعب غالبية القوى السابقة. ويمكن القول إن القوى التقليدية ف
الجديدة وتفرغ شعارات التغيير التي تحملها، أو أن تكشف فراغ هذه الشعارات أساسا. ولذلك، 

 انطفأ الرهان على تغيير يمكن أن يتحقق تاليا في السلطة التنفيذية، بعد السلطة التشريعية.
 على اختالف تسمياتها بين تغييرية ومستقلة، ولم تستطع القوى الجديدة داخل المجلس النيابي، 

أن تتوافق على تسمية شخصية تمثلها لرئاسة الحكومة، ولم تتمكن من اقتراح تركيبة حكومية 
 وبرنامج يترجمان التغيير.
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وهذا يعني أن ال قدرة لهذه القوى على تسمية مرشح لموقع رئاسة الجمهورية أيضا. لذلك،  
 لف تشكيل الحكومة. سيتكرر نموذج الرئيس المك

 والقوات الحر لوطنيا التيار أي المسيحيتين لنيابيتينا الكتلتين مه انك النتخاباتا بلق ام ومنذ 
 هدفب أخرى، طوائف من لملحقاتا نواب بعضب مطعمة مسيحية أغلبيةب لفوزا اللبنانية،
 .الرئيس تسمية له يحق نم هو طائفته يف القوي  بدأم بتطبيق المطالبة

 رئيس ويحاول المنصب. هذال جعجع سمير لمسيحيا اللبنانية لقواتا زبح ائدق ّشحر  هنا من
 .حظوظه تراجعت أن بعد أكبر كناخب وأ كمرشح نفسه قديمت باسيل برانج الحر نيالوط التيار
 التي يوما الستين هلةم خالل الرئيس إلنتخاب وعدام البرلمان ئيسر  يحدد نأ لمفترضا ومن

 بموجب المجلس فيكون  الدعوة تمت لم حال فيو  المقبل، ألولا شرينت 13 يف لواليةا انتهاء تسبق
 .الوالية نتهاءا يسبق الذي العاشر ماليو  في كميح انعقاد الح في الدستور

 كنهل مسيحيا،وفيما تكاد حظوظ وصول سمير جعجع إلى المنصب معدومة، رغم أنه المتقدم   
 تحالفاتهم عهمم خاض لذينا لفائهح عضب يهمف بمن اللبنانية طرافاأل مختلف من مرفوض

 لجبل،ا أبناء فذاكرة االشتراكي. لتقدميا الحزب الحصر، ال لمثالا بيلس لىع منهمو  االنتخابية،
 السابقة ورهاناتهم لقواتا تاريخ تجاوز يمكنه ال والحزب لشحار،ا وبلدات رى ق جازرم نست لم

 من تعتبر التي لفلسطينةا للقضية بالتحديدو  اريخيا،ت عربلل معادية قليميةإ محاور على والحالية
 الرئيس اغتيال نم بدءا كثيرة سبابأل سنيا رفوضم نهأ كما .للحزب السياسي الخطاب ركائز
 الشيعية. لطائفةا عن ناهيك الظهر، يف الحريري  عدس الرئيس عنط لىإ وصوال كرامي رشيد

 عهدل امتداد ثانيا هوو  األميركية، لعقوباتا ئحةال ىعل والأ فهو ضعيفا، بات باسيل أمل نأ كما 
 اسم في جاوزهت يمكن ال المقابل يف لكن .حكمال من وممنوع ودوليا اعربي سياسيا ، محاصر

 ومن لعقوبات.ا لىإ به دىأ ما المقاومة لحماية دمهق ما تجاهل مكني ال ماك المقبل، الرئيس
  افضل. روفاظ يصادف عّله لوقتل كسبا الرئاسي الفراغ في لبالدا ولوج له المفيد

 نتائج مع األخيرة اآلونة في تراجعت فقد فرنجية، سليمان المردة تيار زعيم أسهم لىإ وبالنسبة 
 الخيار هذا أنصار ويراهن السباق، في زال ما لكنه أعضائها، بثلث كتلته وتراجع االنتخابات
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 – ايرانية - اميركية تسوية أو ،المرشحين صدارة ليستعيد سعودي – فرنسي تقارب على
 على أيضا   معقود والرهان المتبقية. القليلة األشهر خالل في الممكن غير من أمر وهو سعودية،

 التي والوالية المقبلة الرئاسية الوالية يشمل تفاهم ضمن الحر والوطني المردة التيارين: تقارب
 رئيس. اختيار على جعجع قوة لتقويض تليها..

، ن المصالحة األخيرة بين الرجلين وتبادلهما العلني لرسائل الغزل بعدهاألى إوثمة من يشير  
لى إمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما على كيفية خوض االستحقاق. إذ إن زعيم تيار إتشير 

المردة يحظى داخليا بدعم مروحة واسعة من األطراف تضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري 
هها هللا والحزب التقدمي االشتراكي، وال يواجه اعتراضات أوروبية وخليجية كتلك التي يواجوحزب 

رئيس التيار الوطني الحر، مشيرين إلى زيارتيه لباريس وموسكو في آذار الماضي وما أشيع 
لم  يومها عن لقائه مسؤولين فرنسيين بعيدا عن اإلعالم. لكن كان من الالفت لالنتباه ان فرنجية

ه تلق الضوء األخضر الخليجي حتى اللحظة ولم يلتق السفراء المعنيين بالملف الخليجي، كما أني
 يفتقد الى التأييد الدولي، العلني على اقل تقدير.  

 موظفا إعتبارهب دستوري  عديلت لىإ يحتاج فهو عون، وزفج العماد الجيش ائدق انتخاب أما 
 .ستحقاقاال تاريخ من سنتين بلق يستقيل أن وعليه

 ابقةس لىإ استنادا تجاوزه يمكن للبنانيةا الطريقة علىف الدستوري، لتعديلا أمر لىإ وبالنسبة
 للمادة الصريحة الدستورية لمخالفةا من الرغم لىع رئيسا ليمانس يشالم انتخابو  لدستورا تجاوز

 .الخيار بهذا الحر لوطنيا التيار إقناع في بقىت الرئيسة لعقبةا لكن لدستور،ا من 75
 الهراوي  الياس لرئيسينا وصول مامأ قالطري لتعبيد دستوري  عديلت من كثرأ لىإ اللجوء تم وقد 

 لحود. وإميل
 الداخلي األفق إنسداد زمةأل مخرجا كليش دق نتخابها نأ لىإ الجيش قائد مؤيدي بعض ويشير 

 على والخارج الداخل في الجميع إحترامب تحظى عسكرية ؤسسةم يقود أنهو  سيما والخارجي،
 .تناقضاتهم
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 )أو وسطي كمرشح فراما نعمة النائب مثل الخيرةا اآلونة يف ظهر ماس نم كثرأ هناك لكن 
 وآخر آلخرا تلو لخطأا رتكبي نأ قبل بوحبيب عبدهللا المغتربينو  الخارجية وزيرو  ُيصور(، هكذا

 بدأ دق اسمه كانو  اريش.ك قلح سّيراتم قضية حيال ميقاتي جيبن الرئيس وقفم تبنيه االخطاء
 العالقات من صيدار  يمتلك لكونه وثانيا لحر،ا الوطني لتيارا حصة نم نهأل والأ هب التداول

 الناخبين مواقف ستطالعإ الفرنسي الجانب اولح ومؤخرا ألميركية،ا إلدارةا عم الخاصة
   الطرح. هذا جدية لىع يدل ما اللبنانيين،

 الجميل بشير  موذجان:ن المجال ذاه يف لناو  لحزبيين،ا رؤساءلا تجربة تنجح لم لبنان في
 عن فضال الحزبي، انحيازه نهاهأ والثاني إلسرائيلي،ا بالعدو القتهع تلتهق ألولا ون،ع وميشال

 ونجاحه عون  نجم صعود من شيتخ التي الداخلية ألطرافا وبعض خارجال نم لمحكما الحصار
  منها. ليالما السيما لفسادا ملفات فتح في

 متوازنة كشخصية التقليدية، ألنديةا خارج من ئيسر  لترقب يةمؤات لمرحلةا نأ لبعضا ويرى 
وقد تميل قوى دولية وإقليمية معنية  دستورية.ال بالمؤسسات الثقة عيدت واحترامها، قارهاو  لها وطنيا

وافقيا. وهي بملف الرئاسة إلى إخراج الرئاسة من حصرية األحزاب، وستضغط ليكون الرئيس ت
   تجد من يجاريها محليا.

ولكن، عمليا، سيصطدم هذا األمر باعتراضات مسيحية قوية. فليس سهال على األحزاب 
المسيحية الكبرى أن تتنازل مجددا عن الموقع، بمعزل عن صراعاتها السياسية، بعدما خاضت 

اختيار الرئيس  ، ومعها بكركي التي سيكون لها شأنها في٢٠١٦و ٢٠٠٥معارك طاحنة بين 
 المقبل بوصفه مسيحيا، تحت عنوان: األقوياء في طوائفهم هم الجديرون بتمثيلها.

 

 


