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في الثامن من شهر شباط الحالي بدأ لبنان في اختبـار مرللـة تخضـيج إءـراءات القفـاظ فـي  ـ  
مخاوف من فلتـان ااشـع عـن كثـرة ااذواـات وااسـتثناءاتي بمـا يضـيع أسـابيع القفـاظ التـي بـدأت 

 .  تؤتي ثمارها ولو اسبيا

ولــي للخــروت التــدريجي جيــر مشــجع وتمثــ  بحجــم النــاق الــ   جــادروا القفــاظ اا وكــان المشــهد 
وخرءــوا بســياراتهم وتخطــوا قواعــد التباعــد ااءتمــاعي فــي اامــابن التجاريــةي وجابــ  ال مامــة عــن 
وءوه أجلبهمي ما أعاد قرع ءرق الا ار لمخاطر خسـارة كـ  العااـدات اليجابيـة لفتـرة القفـاظ وقـد 

جـــإل اليجابيـــة رجـــم تراءـــع عـــدد الفحوصـــات علمـــا ان اعـــداد الو يـــات تؤشـــر الـــى بـــدأت ت هـــر اتاا
 .سابيع وليس اليومأالمصابين بوياء كورواا قب  

وتشيي ح كح يي  . ذا مرللــة الفــتت التــدريجي فــي مــوا اة اات ــار وصــوظ اللقالــات علــى ااواعهــاإهــي  
بيـــروتي الـــى ارتفـــاع  السييي ح الة اييي  الايييى وزيييم  يلييي  امنكيييال   يييى   ييي  ال  يييال      ييي  ال  يييى

مرتقـــب فـــي عـــدد المصـــابين بعـــد فـــتت بعـــج القطاعـــات واســـتفادة المـــواطنين مـــن ذلـــ  للتبضــــع 
و ييان ا ال حكمي  ا وليي  صديو قزيي  وتي ي ل ت ال يي ا لةمريةة اليي  ال حكمي  ال الم يي    ييو .  والتمـوين

 . ال الثم  والحا   

خـارءي لحلحلـة العقـدة الحكوميـة ثناء استمر الجمود الحكومي وسط لديث عن لوار افي ه ه ا 
وث   ك يث يايال ع عم ه ال سؤول ا عمي  اتياة الل  يالا   كة صي   يى . المستعصية على الداخ 

و ييت تح ييو ل  ليي  الييحل   ال ةمييي  يي   الدحمييحي تالقب ييال وصييال  يي  ح   ييه  ييى ، ال يي ا ال  ريي ق
شــعبيتإل فــي شــارعي  شــباط والتــي ســيؤكد فيهــا تمســكإل بمواقفــإل التــي مــن شــ اها أن تعــز  41ذ ييحا 

 .  فضال عن ااإل سوف يبعث برساا  إلى الخارت قب  الداخ 

ولـى وتتمثـ  ان العقـدة هـي محليـة بالدرءـة اأبثر من معنـي بالشـان الحكـومي يتحـدث عـن أل ن  
بالصـــراع بـــين الـــرايس ميشـــاظ عـــون والـــرايس الحريـــر  الـــ   يعمـــ  لتـــ مين م لـــة عر يـــة و قليميـــة 

 .النهاية الرايس عون على التسليم بتشكيلة الحرير  ولو بعد الحينودولية لإل تجبر في 
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ن ا لكومــة ستتشــك  إا وفــي معــايير مولــدة تســر  علــى الجميــعي أويــرا التيــار الــوطني الحــر  
ن محاولة الرايس المكلف تجاو  الرايس عـون ا يمكـن أن تمـر علـى ااطـالذي وهـ ا مـا يعرفـإل أو 

إذا كــان يريــد فعــال تــ ليم لكومــة مهمــة إاقاذيــة أن يتفــاهم أوا  الجميــعي ويعنــي أن علــى الحريــر  
وأخيــرا مــع عــون واالتــزام بمــا اــو عليــإل الدســتور ا التلطــي بالمبــادرة الفراســيةي خاصــة أن هــ ه 

 .المبادرة الجميع متمس  بها

ء ن ما يجر  اليوم من توءيإل السـهام احـو بعبـدا عنـد كـ  محطـة او اسـتحقاذ سـواأويعتبر التيار  
مـــن الحريـــر  أو مـــن جيـــره مـــن القـــوا السياســـية ااخـــرا يـــ تي فـــي ســـياذ متـــرابطي فهـــؤاء ءميعـــا 
يصــبون فــي النهايــة فــي الخنــدذ افســإل ولــو ااهــم ليســوا للفــاء فــي ال ــاهري ومــع ذلــ  فــ ن الــرايس 

 .ن يخضع لضغوط هؤاء وعلى الجميع ان يدرك ذل أعون ال   لم يتنا ظ يوما ا يمكن 

ر الــداخلي بــين اركــان فــي الحكــمي توقــف الوســط السياســي والعالمــي أمــام دعــوة وفــي  ــ  التــوت 
البطريـرك المــارواي بشــارة الراعــي لتــدوي  الونــع اللبنــاايي واات ــر كثيــرون مواقــف الفاتيكــان التــي 
ستصدر لرصد ما إذا كـان كـالم الراعـي يح ـى بت ييـد فاتيكـااي أو يمثـ  تعبيـرا عـن مشـروع ءـد  

ط الدوليةي فجاء موقف البابـا فرااسـيس بالـدعوة اسـتعادة لبنـان كنمـوذت تعـدد  مطروح في ااوسا
لعافيتــإل مــن دون أيــة إشــارة للتــدوي  مــا يعــد دالــة كا يــة علــى لــدود كــالم الراعــي الــ   يتــابع فــي 

 . مواقفإل التصعيدية وااتقاده للطبقة السياسية

ودوليا يسـاهم فـي تعزيـز ااسـتقرار فـي بلـد  والبابا ال   تمنى أن يشهد لبنان التزاما سياسيا وطنيا 
يواءإل خطر فقدان هويتإل الوطنية والاغماق داخ  التجاذبـات والتـوترات القليميـةي وهـو مـا توقـف 
عنده كثيروني تنق  أوساط متابعة لمواقفـإل ااـإل قلـي علـى هويـة لبنـان والحضـور المسـيحي الـ   ا 

 .يقتصر على كواإل أقلية ولسب في الشرذ ااوسط

إنعاف المكون المسيحي في لبنـان يهـدد  نألى التوقف عند كالم البابا عن إوسارع التيار الحر  
بالقضـــــاء علـــــى التـــــوا ن الـــــداخلي انـــــافة الـــــى قلقـــــإل مـــــن مونـــــوع لضـــــور النـــــا لين الســـــوريين 
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والفلســطينييني مــن دون اســيان التحــ ير مــن م بــة ااهيــار الــبالد اقتصــاديا وهــو مــا يخشــى الخــارت 
 .  ة الغربمنإل وخاص

خ وا على عـاتقهم محاولـة افـادة لبنـان مـن فرصـة مبـادرتهمي فـ ن الـبعج أو ذا كان الفراسيون قد  
ركــان فــي الحكــم لماســتهم فــي التصــد  أن يقطــع علــيهم أالقريــب مــن الــدواار الفراســية يحــ ر مــن 

واصـلة  للملف اللبنااي عبر افتعاظ توترات سياسية في ك  ااتجاهات وقطـع مـا تبقـى مـن شـعرات
فـــي العالقـــات المهتـــزة اصـــال بـــين القـــوا السياســـيةي وهـــو اامـــر الـــ   يجعـــ  مـــن امكاايـــة تـــوفير 

 .مسالات مشتركة لوظ الملف الحكوميي تبنى عليها لكومة توافقية ولمهمة إاقاذيةي صعبا

وقــد فرنــ  الســجاات الداخليــة وخاصــة بــين فريــي العهــد ا  الــرايس عــون وراــيس التيــار الحــر  
باســي  مـن ءهــةي ولركــة أمـ  والــرايس ابيـإل بــر  مــن ءهـة ثاايــةي اات اسـة للمشــهد الــداخلي ءبـران 

ول ييييو صييييال   شيييي  ص ييييه . الهــــص خاصــــة بعــــد الفجــــوة ال بيــــرة بــــين مــــوقفي تيــــار  الحــــر والمســــتقب 
، وصييال ا ييا   ومسييا   ك لييه صييل تسيي  ل لنييو ال  الييال  الس ال يي  ، ال  اك يي ا لالييلا ال مييي وت ي  اتييه

لســجاظ العنيـــم وصــب الزيــ  علـــى اــار الخالفــات القاامـــة علــى كــ  العنـــاوين وإتضييالعالال لم يي  ا
والتفاصي  وك ل  المعاييري ان تصطدم المساعي الفراسية بفش  ءديد ولتى ولو كاا  قوة الـدفع 
الفراسية في اتجاه ااجاح المبادرة أقوا ه ه المرة مما كااـ  عليـإل مـع اعالاهـا آخـر آب المانـيي 

لـى فـي أاهـا قـد ا تجـد مـن يتلقفهـا فـي بلـد يبـدو الاقسـام  يـإل اقـوا مـن كـ  ل ن اقطة نـعفها تتج
 .الوساطات والمبادرات

يــــ تي كــــ  ذلــــ  مــــع عــــودة لــــراك الــــرايس الفراســــي ايمااويــــ  مــــابرون تجــــاه لبنــــاني مــــا يخضــــع  
ى لمشاورات ديبلوماسية عر ية واورو ية ااطالقا من دعم المبادرة الفراسيةي مع الت بيد المتجـدد علـ

القــادة اللبنــاايين بتلقــف الفرصــة التــي تتيحهــا بــاريس هــ ه المــرة وخصوصــا ااهــا تنطلــي مــن ر بــة 
فراسية شديدة لتطبيقها و دعم اميركي أبيد لهاي وتناجم عر ي ءد  ه ه المرة معهـا ل ـن مـن دون 

 .موقف سعود  قاطع
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ة خـــداع المجتمـــع ل ـــن ثمـــة مـــن يحـــ ر مـــن ااقتصـــاديين فـــي البلـــد اقـــال عـــن الخـــارتي مـــن محاولـــ 
الــدولي والهــرب مــن ااســـتجابة لمتطلبــات إاقــاذ لبنـــان وشــراء الوقــ ي مــا يعـــز  القناعــة لــدا كـــ  
المجتمــع الــدولي بــ ن النيــة لــدا السياســيين هــي ليســ  تــ ليم لكومــة تباشــر عمليــة طويلــة وشــاقة 

فــي فــي ااصــاللات وتنهــي منطــي المحاصصــة وتحقيــي المكاســب الــ   ادا الــى تفــاقم اا مــة 
 .لبنان

ن مشــكلة لبنــان اليــوم ليســ  فــي ا متــإل الصــعبة فقــطي بــ  فــي امبــااة المســؤولين أويؤكــد هــؤاء  
 يإلي مع علمهم أاهم بالمبااتهم يدفعون المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية الـى أن يكـون 

فــي  يــادة وه ييالت ت بييه ليي ا ال  ا ييع اليي ولى . أبثــر تصــميما علــى لجــب المســاعدات عــن لبنــان
ولويــةي ول ــن ا مســاعدات اقتصــادية أمــر يشــك  االمســاعدات اااســااية للشــعب اللبنــاايي وهــ ا ا

 .ومالية للدولة اللبنااية طالما    المسؤولون يرفضون ويتهر ون من اءراء اصاللات

وثمــــة تحــــ يرات تتعــــا م لــــوظ ااهيــــار لبنــــان اقتصــــاديا وتتعــــز  هــــ ه المخــــاوف مــــن اداء القــــادة  
والم  يالم  ا وعيي الل زي و بي ا و مييي ا عمي  صسياي مالل وه ييالت ،  الل ولي   يى كالليي  ت كيو. نـااييناللب

وهيييلا ص  يييالو الاليييحوت صيييل ا زيييةكال  ال رم  ييي  لد ال ييي  ، هيييحوت صا ازيييو صيييل تشييية و كة صييي 
و اللاالك يي   ييسا ا ييا حاق ال عييع عميي  صييال هيي  عم ييه ، صصيياللدالل وصةاسييمالتالل وتييحاكاالل  ييى ال سييالن

تصــرفون علــى هــ ا النحــو الــ   يغلبــون  يــإل مصــلحتهم علــى مصــلحة لبنــاني و يييالا الس ال يي  ل ي
 .سيجعالن ونع لبنان ميؤوسا منإل بال ام ي وستح   يإل مصاعب ا تحتم ي لسب رؤية هؤاء

ثنــاء  ار لبنــان و يــر خارءيــة قطــر الشــيل ح بــن عبــد الــرلمن آظ ثــاايي ليــث التقــى افــي هــ ه ا 
يــس مجلــس النــواب ابيــإل بــر  وراــيس الحكومــة لســان ديــابي وقئ  راــيس الجمهوريــة ميشــاظ عــون 

وءاء كالمإل كالعادة ديبلوماسيا ان تشكي  الحكومة ش ن داخليي و  ن قطر تر طها عالقات ءيـدة 
مــــع ااطــــراف كافــــة وســــتدعم أ  مســــار يــــؤد  إلــــى تشــــكي  الحكومــــة وا تســــعى لنســــف المبــــادرة 

 .كومةالفراسية ب  است ماظ المساعي الدولية لتشكي  ل
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ن الجااـــب القطـــر  كـــان قـــد أبـــدا اســـتعداده لزيـــارة لبنـــان والمســـاعدة منـــ  مـــدةي جيـــر أن أوعلـــم  
الجهــات المعنيــة فــي لبنــان ارتــ ت فــي لينــإل أن الموعــد جيــر مــؤات ا ــرا لمحــاوات كــان يجريهــا 

  .الــــــــــرايس ديــــــــــاب عبــــــــــر ألــــــــــد مستشــــــــــاريإل لفــــــــــتت طريــــــــــي الريــــــــــا ي دون أن يوفــــــــــي بــــــــــ ل 
الحة السعودية القطريةي لـم يعـد مـن مبـرر قطـر  أو لبنـااي لتـ خير مثـ  هـ ه أما اآلن و عد المص 

الزيارة التي تندرت تح  عنوان استطالع لاءات لبنان الماليـة والقتصـاديةي فـي اات ـار أن تنهـي 
 .  ااطراف المعنية مخا  وادة لكومتهم الموعودة للبدء بتقديم ما يمكن نمن خطة مت املة

للزيارة ب ن الجااب القطر  لم يعلـن عمـا فـي ءعبتـإل علـى المـألي إذ أاـإل يحمـ  ويكشف المتابعون  
أف ارا للمساعدة على عمليـة التشـكي ي وهـ ه ااف ـار ليسـ  بعيـدة عـن ااميـركيين وا عـن المبـادرة 
 .الفراسية التي يسعى الرايس الفراسي إيمااويـ  مـابرون إلـى لشـد الت ييـد الـدولي لهـا بشـك  واسـع

ال ميييث ال  رييييو    االـــواظ تبـــدو الصـــعاب الحكوميـــة كبيـــرةي و النـــافة إلـــى عقـــدةل ـــن فـــي كـــ 
ي يي و اا الييحل   الدحمييحي   يييماا و ييح صا ييالوت   ييال   ييو صييع ، وص النليي  وماقتييى ال يي ا وال اتم يي 

صشالق   كمت هللا  ى الدة ص  وه    ش  ال  اي  امص ح يى والسي  ني اليلي ليل  ديو عة ايه ص يه 
 .عج الخرذ اايجابي ال   لققإل مؤخرا بمسعى اماراتيكا  المدر  بحول ت

ل ـــن فـــي المقابـــ  بـــر  تســـارع بـــوتيرة المشـــاورات الخارءيـــة والداخليـــة فـــي ســـبي  تســـهي  تشـــكي   
 الحريـر  الحكومةي ويلف  متابعون للملف الحكومي الن ر إلى إشارات إيجابيـة منهـا  يـارة الـرايس 

 منهـا المنطقة في عديدة ملفات السعوديين من تسلم  أاها عن معلومات تسر   والتي مصري إلى
 ا أن علــى المــرة هــ ه يصــر والحريــر   ااءحــةي بااــ  الزيــارة أن الــى الــبعج ويشــير لبنــاني ملــف
 ذلـــ  ان العر يـــةي والـــدوظ الســـعوديين رنـــى دون  مـــن لكومـــة تشـــكي  أ  الســـابيي خطـــ ه يكـــرر
 .مســــــتقبال لكومــــــة أ  فشـــــ  يعنــــــي مـــــا وهــــــ ا بوءهــــــإلي والخليجـــــي العر ــــــي البـــــاب إقفــــــاظ يعنـــــي

 رسـالة ويعدواإل أشهري دام  ياب بعد بيروت إلى السعود  السفير عودة عند آخرون  يتوقف بما 
 الــى طبعــا انــافة المانــيةي ااشــهر فــي لبنــان تجــاه المتصــلب الســعود  الموقــف بشــ ن إيجابيــة

 . القطر   الو ير  يارة
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 مقابـــ  فـــي دااتـــإلي لـــإل مـــا ءهـــة مـــن بثـــرأ عـــن صـــدر الـــ   التـــدوي  مونـــوع لـــىإ عـــودة وفـــي 
 الحكـــومي والملـــف يبيـــروت مرفـــ  إافجـــار فـــي التحقيـــي بتـــدوي  المطالبـــات  بعـــد منـــإلي التحـــ يرات

 وكـ  يسـليم لقمـان الناشـط مقتـ  فـي التحقيـي بتـدوي  مطالبـات اليـوم تبـر  اللبناايي الن ام وتعدي 
 .الحكومة تشكي  لتسهي  محليةي إقليمية دولية مشاورات وقع على ذل 

 يســــميإل مــــا أو اا مــــةي بتــــدوي  اابــــر  المطالــــب هــــو الراعــــي بشــــارة المــــارواي البطريــــرك ولعــــ  
 آذار 8 فريــي فــي قياديــة مصــادر تــراه  الــ   اامــر يالمتحــدة اامــم مــن مســاعدةال طلــب البطريــرك

 رفيــــي الــــرايس واجتيــــاظ لبنــــان مــــن الســــور   الخــــروت فمنــــ  عامــــاي 15 لــــوالي عمــــره قــــديما مطلبــــا
 ءعلـــ  تحالفـــات عـــدة إلـــى ســـوريا بقيـــادة دولـــي تحـــالف يـــد مـــن اللبنـــااي الملـــف ااتقـــ  الحريـــر ي
 .للغاية صعبة لبنان في السياسية ااوناع

 خصوصـا ال ـروفي هـ ه فـي مفهومـة البطريـرك دعـوات ان بكركي في للمونوع متابعون  ويؤكد 
 الـ   الفاتيكاني رأسهم وعلى الغر يةي الدوظ قب  من الن رية تبني ويريد الحياد ف رة أطلي من ااإل
 لـن الراعـي طـرح ان علـى مشـددة اللبناايي الن ام لتعدي  لاليا صالت جير يزاظ ا الوق  أن وءد
 اآلخــــريني علــــى شــــيء أ  فــــر  الــــد يمكــــن ا أاــــإل الجميــــع بمــــا يعلــــم ااــــإل الحساســــيات يثيـــر

 وفـاذ مـن إا تنطلـي أن يمكـن ا تسـويات وا  للن امي تطوير وا  لال مة مسار ا  ف ن و التالي
 .شام  وطني

 الراعــي لــدعوة مرتــالين السياســي وفريقــإل عــون  ميشــاظ الجمهوريــة راــيس يكــن لــم المقابــ  فــي ل ــن 
 الحـر الـوطني التيـار وفـد إليـإل اقلـإل مـا وهـ ا المتحـدةي اامم برعاية بلبنان خاص دولي مؤتمر لعقد
 .محاولة في بكركي إلى  يارتإل في

 أن ب ريعــة دعوتــإل فــي الن ــر يعيــد بــ ن الراعــي إقنــاع فــي يــنجت لــم بكركــي إلــى التيــار وفــد ل ــن 
 بموقفـإل تمسـكإل علـى البرهـان وءـاء الفراسـيةي المبـادرة لاجـاح ءديدة فرصة لعطاء نرورة هناك
 ويقـــدمون  العـــ ابات يعـــااون  اللبنـــاايين أن مـــاروني مـــار عيـــد لمناســـبة بعـــدها ع تـــإل فـــي قولـــإل فـــي
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 يـــدفعنا مـــا الحلـــوظ تعطيـــ  فـــي يتنافســـون  والمســـؤولين صـــغيرة بـــ مور مشـــغولة والدولـــة التضـــحيات
 .المتحدة اامم إلى للتطلع

 رفـع بهـدف الزيارة ءاءت وقد الجاابيني بين الرابدة المياه لتحري  مناسبة التدوي  مونوع وشك  
 بالمبـادرة تمسـكإل لجهـة إن باسـي ي ءبـران النااـب لرايسـإل المعلنـة المواقف على شدد والوفد العتبي

 الــرايس للقــاء بعبــدا إلــى للتوءــإل المكلــف الحكومــة راــيس دعوتــإل لجهــة أو لبنــاني لاقــاذ الفراســية
 ااســـباب أمـــام التوقـــف بالـــإل عـــن يغيـــب أن دون  مـــن الحكومـــةي تشـــكي  لـــوظ معـــإل والتفـــاهم عـــون 

 إلـى سـيؤد  اللبناايـة اا مـة تـدوي  مجـرد أن وأبر هـا الزيـارةي بهـ ه القيام عليإل أمل  التي الموءبة
 .للحوار ااطراف دعوة لإل يعود ال   الجمهورية لرايس الموك  الدور تعطي 

 والطائفي والدستوري  السياسي بين

 دور يلعــب ان يجــب إاــإل المنتقــدون  ويقــوظ. عــون  وللــرايس للعهــد اااتقــادات تتزايــد الوقــ  هــ ا فــي
 يـزاظ ا وك اـإل باسـتمرار ويتصـرف سياسـي طـرف إلـى يتحوظ أن من بدا للدستور والحامي الحكم
 .بالنزاع طرفا و ات لياديا يعد لم ااإل المبادرة منإل ااتزع  و  ل ي. السياسي تياره يتزعم

 الحكومــاتي رؤســاء اــاد  وخاصــة الحريــر   وراء يتمحــور بــات الــ   الســني الطــرف إليــإل ويوءــإل 
 ااعلـى المجلـس اءتماعـات فـي يتمثـ  اخيـرا مـثال يقدمون  وهم طااضيا طابعا تتخ  اذعة ااتقادات
 صـدق  أخيـرا هامـة قرارات اتخ  ااإل علما البالدي في بورواا و اء استفحاظ من  تتال  التي للدفاع
 اءتمـاع وتعـ ر الحكـومي الفـرا   ـ  فـي ذلـ  وءاء بالو اءي المعنية الو ارية اللجنة توصيات على

 ا ـرا الحاليـة اا مـات وسـط ااءتمـاع لها يتيت الضاجط الونع أن مع ااعماظ تصريم لكومة
 .لخطورتها

 السياســــية ااعترانــــات بعــــج تســــتدعي للمجلــــس المت ــــررة ااءتماعــــات أن مــــؤخرا لــــول  ومــــا 
 بونـــع ســـابقا قيامـــإل مـــثال ومنهـــا صـــاللياتإلي تجـــاو  أاـــإل اعتبـــار لـــوظ تتمحـــور التـــي الدســـتورية
 منوطـة صـالليات علـى يـده ونـع إاـإل الـبعج قـوظ الـى وصـوا الحكومـةي و راء لـبعج ت ليفات
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 اعتمــاد مــن الشــراات بعــج خشــية وســط الســنيي الــرايس ذات الحكومــة تحديــدا التنفي يــةي بالســلطة
 .البلد في الجديدة ااعراف بعج

 الصــيم ااتقـادات تعـر  فقــد المجلـسي احـو السـهام فيهــا تتوءـإل التـي ااولــى المـرة ليسـ  وهـي 
 قبــ  ذلــ  بــان. إســقاطها دعــوات لمحاصــرة ديــاب لســان الــرايس لكومــة تعــويم بــدعوا  المانــي

 ااثنــاء هــ ه وفــي لألعمــاظي مصــرفة لتصــبت الحكومــة اســتقال  بعــدها ومــن آبي 4 اافجــار بارثــة
 يكـن ولـم بورواـا مواءهـة فـي التخـبط  ـ  فـي الصـحي الونـع لدقة ا را اءتماعاتإل المجلس تابع
 فالطبيعـة المجلـس يجتمـع ا ان ااءتمـاعي الـى لكومتـإل لـدعوة ديـاب رفج    في اامكاني في

 .البالد في العامة التعبئة فر  الضرور   ومن الفرا  ترفج

 ومـدا اامـر هـ ا وصـالليات قااوايـة مـدا لـوظ أسئلة طرح المجلس اءتماعات ت رار أن على 
 راــيس ان علمــا القاامــةي الحكومــة ســلطة تتجــاو  اار  علــى تنفي يــة ســلطة ممارســة علــى قدرتــإل

ـــ   وهـــو اءتماعاتـــإل تـــرأق عـــون  ميشـــاظ الجمهوريـــة  لكومـــة راـــيس لضـــرها والتـــي إليهـــا دعـــا ال
   .المجلس في لعون  ااابا دياب لسان ااعماظ تصريم

 الال مـــة الءـــراءات بونـــع أساســـا تعنـــى ببيـــرة صـــالليات للمجلـــس بـــون  اااتقـــادات وتتصـــاعد 
 ل نـإل الـبالدي فـي التعبئـة فـر  إمكااـإل وفي والعسكرية الدفاعية والسياسة الوطني الدفاع بموانيع

 عــن بــديال لــيس وهــو ســلطتها مــن أعلــى ليســ  ســلطتإل أن أ  الحكومــةي علــى تتفــوذ  ءهــة لــيس
 .  بمهامإل ت لفإل ان المفتر  من التي الحكومة

 النــاتج ااعتــرا  الــى يضــاف الجمهوريــة راــيس اداء مــن الســني التملمــ  علــى بســيط مثــاظ وهــ ا 
 تشـكي  طبيعـة لمسـ لة دسـتور   تفسـير من ابثر ان علما الحكومةي تشكي  عرقاتإل عن يحكى عما

 .الطااف يحسمها لم والتي والحكومة الجمهورية رايسي بين الحكومية

 شـارةال مع .لكام أ مة أو لكم معضلة هي اا مة باا  اذا ما سؤاظ عند التوقف بنا يجدر هنا 
ـــىإ  قـــدر الجمهوريـــة راـــيس مـــن الصـــالليات ااتـــزاع هاءســـهم بـــان الطـــااف اتفـــاذ مهندســـي نأ ل

 فـي الطـااف اءتماعـات فـي مناهضـيإل علـى لينهـا عون  ميشاظ العماد طيم ط يان مع اامكاني
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 فـي مشـارك مـن أبثـر يـردد بمـا لـين بعـد ولـو للجمهوريـة رايسا وصولإل من والخشية 1989 العام
 .ااتفاذ ه ا

 الـ   عـون  قبـ  مـن مجلسهم ل  اب  تلقوا ليث الطااف في المجتمعين النواب يتنبإل لم له ا ر ما 
 فــي ااخيــرة المرللــة فــي بثيــرا  هــرت ثغــرات الــى الحــيني ذلــ  فــي عســكرية لكومــة يــرأق بــان

 إعــالن منــ  اللبنــااي للحكــم الســورية الرعايــة  ــ  فــي مســتترة المشــاب  تلــ  بااــ  ان بعــد لبنــاني
 بعــد 1990 العــام مــن أيلــوظ فــي الثاايــة الجمهوريــة مرللــة افتتــاح الهــراو   اليــاق الجمهوريــة راــيس

 .1989 العام من الثااي تشرين في قبلها الطااف اتفاذ الى التوص 

 الصــالليات ب ـاهر يكتفـي لـن ااـإل وانـحا بـدا ي2016 العــام فـي رايسـا عـون  العمـاد للـوظ ومـع 
 ل ـن طويلـةي لفتـرة وكـابر للطـااف رافـج بموقـف الـتف  هو. مسيحيا والشرعي القو   الرايس وهو
 .الداخ  من ااتفاذ ه ا بمواءهة سوا  الخيار لديإل يكن لم

 عمليــة وليســ  بــإل الطــااف ينيطهــا لــم صــالليات بتوســ  الجمهوريــة راــيس الــبعج يــتهم واليــوم 
 فـي تنفـع ا التـي التفسـير فـي ااءتهـادات مـن ال ثيـر وسط ذل ي على مثاا سوا  الحكومة ت ليم
 .الحالي ال رف

  يـإل يحتـات  ـرف فـي والـدة النتيجـة تبـدو التشـكي ي عمليـة فـي الـبالد مـ  ذ  أسـباب بااـ  ومهما 
 .مضى وق  أ  من أبثر لكومة الى اللبناايون 

 الحكومــــةي وراــــيس الجمهوريــــة راــــيس بــــين بااتفــــاذ الحكومــــة تشــــكي  مرســــوم يصــــدر ودســــتوريا 
ـــ  وتحـــدد. تؤلـــف ا فالحكومـــة جااـــبي سياســـيي وهـــو ااتفـــاذ هـــ ا أن طالمـــا و التـــالي ـــة ذل  اآللي

 الجمهوريــــة رايســــي اتفــــاذ الرابعــــةي والفقــــرة 53 المــــادة بحســــب تفــــر  التــــي المعتمــــدة الدســــتورية
 توقيـع يحمـ  بواـإل المرسـوم يصـدر ا السياسـي ااتفاذ ه ا وخارت المونوعي ه ا على والحكومة
 ان عليهمـا ومحكـوم اآلخـر دون  مـن التشـكي  فـي يتفـرد ان الـدهما يسـتطيع ا و التـالي الرايسيني

 .ذل  من مفر وا يتفقا
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 صـاللية تبلغـإل الـ   المـدا فـي تمثـ  بثيـرا الجـدظ اثـار سـؤاظ بـر  الحـالي ال ـرف    في ل ن 
 أو التوقيــع فقــط الجمهوريــة راــيس علــى وهــ  التشــكي  عمليــة فــي المشــاركة فــي الجمهوريــة راــيس

 النــور الحكومــة تبصــر ا الــ   التوقيــع هــ ا لجــب عبــر المكلــف الــرايس تشــكيلة بضــرب اابتفــاء
 دواإل؟ من

ـــرقم وفـــي الجمهوريـــة راـــيس صـــالليات تعـــدد الدســـتور مـــن 53 المـــادة ان الواقـــع   تلـــ  مـــن 4 ال
 مـع بااتفـاذ الحكومـة تشـكي  مرسـوم الجمهوريـة رايس يصدر أن على الدستور او الصالليات

 .  شكليا وليس ءدا دقيي مفهوم هو ااصدار و التالي الو راء مجلس رايس

 تلـ  الـى يشـير مـا وهناك. المقيدة الصاللية ونع في ليس الجمهورية رايس ب ن يعتبر من ثمة 
 ان تؤكــد هــ ه الن ــر وءهــة ل ــن معينــةي لــاات فــي التوقيــع الــرايس علــى تفــر  التــي الصــاللية

 .وعدمإل التوقيع بين ااختيار امكااإل وفي بالتوقيع مقيدا ليس وهو باملة دستورية صاللية لديإل

 راــيس علــى ان يعنــي وهــ ا بااتفــاذ محكــومين والحريــر   عــون  الرايســين ان تؤكــد التحلــيالت بــ  
 راـــيس يســـتطيع فـــال صـــحيتي والعكـــس الجمهوريـــة راـــيس مـــع المونـــوع بحـــث المكلـــف الحكومـــة
 وان خاصـة ااتجاهين في مشترك فالتشكي  ل ا الحكومةي رايس على ما تشكيلة فر  الجمهورية

 يســـمى مـــا الدســـتور   العلـــم فـــي هنـــاك ان علمـــا التشـــكي ي تقـــديم فـــي لديـــإل مـــدة ا الحكومـــة راـــيس
 .البلد تخطاها مهلة وهي المعقولة بالمهلة

 طـرح وقـد بـإل يقـوم ان النـواب لمجلـس الممكـن مـن الـ   الـدور لـوظ هنـا افسـإل يطـرح سؤاظ وثمة 
ــــبعج ــــيس يوءــــإل ان ال ــــس الــــى رســــالة الجمهوريــــة را ــــإل النيــــابي المجل  الفــــرا  ا اء بــــالتحرك يطالب
 .الحاص 

 ا اليـوم ف اـإل الحكومـةي راـيس سـمى الـ   هـو بـان واذا التصـرف لتـى يسـتطيع ا المجلـس ل ن 
 فهـو الحكومـةي رايس سمى بما الجمهوريةي رايس إن تقوظ دستورية ا ريات ثمة. سحبها يستطيع
 تلفـــ  ااخـــرا  الن ـــر وءهـــات جالبيـــة ان اا. لـــ ل  ســـابقة ا ل ـــن الت ليـــم هـــ ا ســـحب يســـتطيع
 .طويال اقاشا ويتطلب الدستور في ملحوظ جير اامر ه ا ان الى الن ر



 
51/20/0205  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  521رقم )                  
 
 

13 
 

 ان المؤكـــد ول ـــن. الحكومـــة ت ليـــم عـــن ااعتـــ ار الـــى الحريـــر   يـــدفع العهـــد إن الـــبعج يقـــوظ 
 يسـمت والدسـتور لريتـإلي اطـار فـي وتقـع بهـا يحـتف  صـاللية وهـي ذلـ  يختـار الـ   هو الحرير  

  .محددة جير فترة الى الت ليم في يستمر ان في لإل

 المشـرعون  يكـون  وقـد سياسـيي مكمـن ذات أخـرا  دسـتورية مشـاب  سـتلد المشـكلة هـ ه ان والواقع 
 مـــنهم ااتبـــاه دون  مـــن ءـــاء ذلـــ  يكـــون  قـــد او الثغـــرات تلـــ  اتفـــاقهم تضـــمين تعمـــدوا الطـــااف فـــي

 قـــد التـــي االتمـــاات بـــ  اليـــإل تـــؤد  ان يمكـــن مـــا يتخيلـــوا لـــم يكواـــوا وقـــد الوقـــ  عامـــ  ولضـــغط
  .بعدها تحص 

 هـ ا علـى معطـال بـات الدسـتور تفسـير صاللية بإل المناطة الدستور   المجلس ان المؤسف ومن 
 االــواظ بــ  وفــي. الطــااف فــي اقاشــها تــم ااــإل مــع عنــإل لجبــ  قــد الصــاللية هــ ه بــون  الصــعيد
 .دستور   ب خرات البالد في سياسي الح  يبقى اقاشاتي من دار ومهما

 


