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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.
وكــان المشــهد ااولــي للخــروت التــدريجي جيــر مشــجع وتمث ـ بحجــم النــاق ال ـ

جــادروا القفــاظ

وخرءـوا بســياراتهم وتخط ـوا قواعــد التباعــد ااءتمــاعي فــي اامــابن التجاريــةي وجابـ

ال مامــة عــن

وءوه أجلبهمي ما أعاد قرع ءرق الا ار لمخاطر خسـارة كـ العااـدات اليجابيـة لفتـرة القفـاظ وقـد
بــدأت ت هــر اتااجــإل اليجابيــة رجــم ت ارءــع عــدد الفحوصــات علمــا ان اعــداد الو يــات تؤشــر الــى
المصابين بوياء كورواا قب أسابيع وليس اليوم.

هــي إذا مرللــة الفــتت التــدريجي فــي مـوا اة اات ــار وصــوظ اللقالــات علــى ااواعهــا .وتشي ح كح ي
الس ي ح الة ا ي الاييى وزييم

يل ي امنكييال ييى ي

ال ييال

ي ال ييى بيــروتي الــى ارتفــاع

مرتق ــب ف ــي ع ــدد المص ــابين بع ــد ف ــتت بع ــج القطاع ــات واس ــتفادة المـ ـواطنين م ــن ذلـ ـ للتبض ــع

والتمـوين .و ييان ا ال حكمي ا ولي صديو قزي وتي ي ل ت ال ي ا لةمريةة الي ال حكمي ال الم ي
ال الثم وال اح .

ييو

في ه ه ااثناء استمر الجمود الحكومي وسط لديث عن لوار خـارءي لحلحلـة العقـدة الحكوميـة
المستعصية على الداخ  .وث

ك يث يايال ع عم ه ال سؤول ا عمي اتياة الل يالا

ال ي ا ال ر ي ق ،و ييت تح ييو ل ل ي ال يحل

ال ةمييي ي

كة صي يى

الدحمييحي تالقب ييال وصييال ي ح ييه ييى

ذ ييحا  41شــباط والتــي ســيؤكد فيهــا تمســكإل بمواقفــإل التــي مــن شـ اها أن تعــز شــعبيتإل فــي شــارعي
فضال عن ااإل سوف يبعث برساا إلى الخارت قب الداخ .

ل ن أبثر من معنـي بالشـان الحكـومي يتحـدث عـن أن العقـدة هـي محليـة بالدرءـة ااولـى وتتمثـ

بالص ـراع بــين ال ـرايس ميشــاظ عــون وال ـرايس الحريــر ال ـ

يعم ـ لت ـ مين م لــة عر يــة و قليميــة

ودولية لإل تجبر في النهاية الرايس عون على التسليم بتشكيلة الحرير ولو بعد الحين.
3

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()521

0205/20/51

ويــرا التيــار الــوطني الحــر أن ا لكومــة ستتشــك إا وفــي معــايير مولــدة تســر علــى الجميــعي

وأن محاولة الرايس المكلف تجاو الرايس عـون ا يمكـن أن تمـر علـى ااطـالذي وهـ ا مـا يعرفـإل
الجميــعي ويعنــي أن علــى الحريــر إذا كــان يريــد فعــال تـ ليم لكومــة مهمــة إاقاذيــة أن يتفــاهم أوا

وأخي ـ ار مــع عــون واالت ـزام بمــا اــو عليــإل الدســتور ا التلطــي بالمبــادرة الفراســيةي خاصــة أن ه ـ ه
المبادرة الجميع متمس بها.

ويعتبر التيار أن ما يجر اليوم من توءيإل السـهام احـو بعبـدا عنـد كـ محطـة او اسـتحقاذ سـواء

مــن الحريــر أو مــن جي ـره مــن القــوا السياســية ااخــرا ي ـ تي فــي ســياذ مت ـرابطي فهــؤاء ءميعــا

يصــبون فــي النهايــة فــي الخنــدذ افســإل ولــو ااهــم ليسـوا للفــاء فــي ال ــاهري ومــع ذلـ فـ ن الـرايس
عون ال

لم يتنا ظ يوما ا يمكن أن يخضع لضغوط هؤاء وعلى الجميع ان يدرك ذل .

وفــي ـ التــوتر الــداخلي بــين اركــان فــي الحكــمي توقــف الوســط السياســي والعالمــي أمــام دعــوة

البطريـرك المــارواي بشــارة ال ارعــي لتــدوي الونــع اللبنــاايي واات ــر كثيــرون مواقــف الفاتيكــان التــي
ستصدر لرصد ما إذا كـان كـالم ال ارعـي يح ـى بت ييـد فاتيكـااي أو يمثـ تعبيـ ار عـن مشـروع ءـد
مطروح في ااوساط الدوليةي فجاء موقف البابـا فرااسـيس بالـدعوة اسـتعادة لبنـان كنمـوذت تعـدد
لعافيتــإل مــن دون أيــة إشــارة للتــدوي مــا يعــد دالــة كا يــة علــى لــدود كــالم ال ارعــي الـ

مواقفإل التصعيدية وااتقاده للطبقة السياسية.
والبابا ال

يتــابع فــي

تمنى أن يشهد لبنان التزاما سياسيا وطنيا ودوليا يسـاهم فـي تعزيـز ااسـتقرار فـي بلـد

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

يقتصر على كواإل أقلية ولسب في الشرذ ااوسط.

ا

وسارع التيار الحر إلى التوقف عند كالم البابا عن أن إنعاف المكون المسيحي في لبنـان يهـدد

بالقضـ ــاء علـ ــى الت ـ ـوا ن الـ ــداخلي انـ ــافة الـ ــى قلقـ ــإل مـ ــن مونـ ــوع لضـ ــور النـ ــا لين السـ ــوريين
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والفلســطينييني مــن دون اســيان التحـ ير مــن م بــة ااهيــار الــبالد اقتصــاديا وهــو مــا يخشــى الخــارت

منإل وخاصة الغرب.

و ذا كان الفراسيون قد أخ وا على عـاتقهم محاولـة افـادة لبنـان مـن فرصـة مبـادرتهمي فـ ن الـبعج
القريــب مــن الــدواار الفراســية يحـ ر مــن أن يقطــع علــيهم أركــان فــي الحكــم لماســتهم فــي التصــد
للملف اللبنااي عبر افتعاظ توترات سياسية في ك ااتجاهات وقطـع مـا تبقـى مـن شـعرات واصـلة

ف ــي العالق ــات المهتـ ـزة اص ــال ب ــين الق ــوا السياس ــيةي وه ــو اام ــر الـ ـ

يجعـ ـ م ــن امكااي ــة ت ــوفير

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

الســجاات الداخليــة وخاصــة بــين فريــي العهــد ا الـرايس عــون وراــيس التيــار الحــر

ءبـران باســي مـن ءهــةي ولركــة أمـ والـرايس ابيـإل بــر مــن ءهـة ثاايــةي اات اسـة للمشــهد الــداخلي
اله ــص خاص ــة بع ــد الفج ــوة ال بيـ ـرة ب ــين م ــوقفي تي ــار الح ــر والمس ــتقب  .ول ييو ص ييال

شي ي ص ييه

ك لييه صييل تسي ل لنييو ال الييال

الس ال ي ،

ال اك ي ا لالييلا ال مييي وت ي اتييه ،وصييال ا ييا

ومسييا

علــى اــار الخالفــات القاامــة علــى ك ـ العنــاوين

وإتضييالعالال لم ي الســجاظ العنيــم وصــب الزي ـ

والتفاصي وك ل المعاييري ان تصطدم المساعي الفراسية بفش ءديد ولتى ولو كاا

الفراسية في اتجاه ااجاح المبادرة أقوا ه ه المرة مما كااـ

قوة الـدفع

عليـإل مـع اعالاهـا آخـر آب المانـيي

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

يـ ـ تي كـ ـ ذلـ ـ م ــع ع ــودة لـ ـراك الـ ـرايس الفراس ــي ايمااويـ ـ م ــابرون تج ــاه لبن ــاني م ــا يخض ــع
لمشاورات ديبلوماسية عر ية واورو ية ااطالقا من دعم المبادرة الفراسيةي مع الت بيد المتجـدد علـى
القــادة اللبنــاايين بتلقــف الفرصــة التــي تتيحهــا بــاريس ه ـ ه الم ـرة 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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ل ــن ثمــة مــن يح ـ ر مــن ااقتصــاديين فــي البلــد اقــال عــن الخــارتي مــن محاول ـة خــداع المجتمــع
الــدولي والهــرب مــن ااســتجابة لمتطلبــات إاقــاذ لبنــان وش ـراء الوق ـ ي مــا يعــز القناعــة لــدا ك ـ
المجتمــع الــدولي بـ ن النيــة لــدا السياســيين هــي ليسـ

تـ ليم لكومــة تباشــر عمليــة طويلــة وشــاقة

فــي ااصــاللات وتنهــي منطــي المحاصصــة وتحقيــي المكاســب ال ـ

لبنان.

ويؤكــد هــؤاء أن مشــكلة لبنــان اليــوم ليسـ

ادا الــى تفــاقم اا مــة فــي

فــي ا متــإل الصــعبة فقــطي بـ فــي امبــااة المســؤولين

يإلي مع علمهم أاهم بالمبااتهم يدفعون المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية الـى أن يكـون
أبثــر تصــميما علــى لجــب المســاعدات عــن لبنــان .وه ييالت ت بييه ل ي ا ال ا ييع ال ي ولى فــي يــادة
المســاعدات اااســااية للشــعب اللبنــاايي وه ـ ا اامــر يشــك أولويــةي ول ــن ا مســاعدات اقتصــادية

ومالية للدولة اللبنااية طالما

المسؤولون يرفضون ويتهر ون من اءراء اصاللات.

وثم ــة تحـ ـ يرات تتع ــا م ل ــوظ ااهي ــار لبن ــان اقتص ــاديا وتتع ــز هـ ـ ه المخ ــاوف م ــن اداء الق ــادة

اللبنـاايين .الل ولي يى كاللي ت كيو ،والم يالم ا وعي الل زي و بي ا و ميي ا عمي صسياي مالل وه ييالت
ه ييحوت صا از ييو ص ييل تش يية و كة صي ي  ،وه ييلا ص ييالو الال ييحوت ص ييل ا ز ييةكال

ال رم ي ي لد ال ي ي

صصيياللدالل وصةاسييمالتالل وت يحاكاالل ييى ال سييالن ،و اللاالك ي ييسا ا ييا حاق ال عييع عم ي صييال ه ي عم ييه

و يييالا الس ال ي ل يتصــرفون علــى ه ـ ا النحــو ال ـ

سيجعالن ونع لبنان ميؤوسا منإل بال ام ي وستح

يغلبــون يــإل مصــلحتهم علــى مصــلحة لبنــاني
يإل مصاعب ا تحتم ي لسب رؤية هؤاء.

فــي هـ ه ااثنــاء ار لبنــان و يــر خارءيــة قطــر الشــيل ح بــن عبــد الــرلمن آظ ثــاايي ليــث التقــى

راــيس الجمهوريــة ميشــاظ عــون وقئيــس مجلــس الن ـواب ابيــإل بــر وراــيس الحكومــة لســان ديــابي
وءاء كالمإل كالعادة ديبلوماسيا ان تشكي الحكومة ش ن داخليي و ن قطر تر طها عالقات ءيـدة
م ــع ااطـ ـراف كاف ــة وس ــتدعم أ مس ــار ي ــؤد إل ــى تش ــكي الحكوم ــة وا تس ــعى لنس ــف المب ــادرة
الفراسية ب است ماظ المساعي الدولية لتشكي لكومة.
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وعل ــم أن الجاا ــب القط ــر ك ــان ق ــد أب ــدا اس ــتعداده لزي ــارة لبن ــان والمس ــاعدة منـ ـ م ــدةي جي ــر أن
الجهــات المعنيــة فــي لبنــان ارت ـ ت فــي لينــإل أن الموعــد جيــر م ـؤات ا ـ ار لمحــاوات كــان يجريهــا
الـ ـ ـ ـ ـرايس دي ـ ـ ـ ــاب عب ـ ـ ـ ــر أل ـ ـ ـ ــد مستش ـ ـ ـ ــاريإل لف ـ ـ ـ ــتت طري ـ ـ ـ ــي الري ـ ـ ـ ــا

ي دون أن يوف ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ل .

أما اآلن و عد المصالحة السعودية القطريةي لـم يعـد مـن مبـرر قطـر أو لبنـااي لتـ خير مثـ هـ ه
الزيارة التي تندرت تح

ااطراف المعنية مخا

عنوان استطالع لاءات لبنان الماليـة والقتصـاديةي فـي اات ـار أن تنهـي
وادة لكومتهم الموعودة للبدء بتقديم ما يمكن نمن خطة مت املة.

ويكشف المتابعون للزيارة ب ن الجااب القطر لم يعلـن عمـا فـي ءعبتـإل علـى المـألي إذ أاـإل يحمـ
أف ا ار 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.
ل ــن ف ــي كـ ـ االـ ـواظ تب ــدو الص ــعاب الحكومي ــة كبيـ ـرةي و الن ــافة إل ــى عق ــدة ال م ييث ال ر ييو
الدحمييحي

وص النلي و امقتييى ال ي ا وال اتم ي  ،ي ي و اا اليحل
صشالق كمت هللا ى الدة ص وه

ييماا و ييح صا ييالوت

ييال

ييو صييع

ش ال اي امص ح يى والسي ني اليلي ليل ديو عة ايه ص يه

كا المدر بحول تعج الخرذ اايجابي ال

لققإل مؤخ ار بمسعى اماراتي.

ل ــن ف ــي المقابـ ـ ب ــر تس ــارع ب ــوتيرة المش ــاورات الخارءي ــة والداخلي ــة ف ــي س ــبي تس ــهي تش ــكي
الحكومةي ويلف

متابعون للملف الحكومي الن ر إلى إشارات إيجابيـة منهـا يـارة الـرايس الحريـر

إلى مصري والتي تسر معلومات عن أاها تسلم

من السعوديين ملفات عديدة في المنطقة منهـا

ملــف لبنــاني ويشــير الــبعج الــى أن الزيــارة بااـ

ااءحــةي والحريــر يصــر هـ ه المـرة علــى أن ا

يكــرر خط ـ ه الســابيي أ تشــكي لكومــة مــن دون رنــى الســعوديين والــدوظ العر يــةي ان ذل ـ

يعن ـ ــي إقف ـ ــاظ الب ـ ــاب العر ـ ــي والخليج ـ ــي بوءه ـ ــإلي وهـ ـ ـ ا م ـ ــا يعن ـ ــي فشـ ـ ـ أ لكوم ـ ــة مس ـ ــتقبال.
بما يتوقف آخرون عند عودة السفير السعود إلى بيروت بعد ياب دام أشهري ويعدواإل رسـالة

إيجابيــة بش ـ ن الموقــف الســعود المتصــلب تجــاه لبنــان فــي ااشــهر المانــيةي انــافة طبعــا الــى
يارة الو ير القطر .
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صــدر عــن أبثــر مــن ءهــة مــا لــإل دااتــإلي فــي مقاب ـ

التحـ ـ يرات من ــإلي بع ــد المطالب ــات بت ــدوي التحقي ــي ف ــي إافج ــار مرفـ ـ بي ــروتي والمل ــف الحك ــومي
وتعدي الن ام اللبناايي تبـر اليـوم مطالبـات بتـدوي التحقيـي فـي مقتـ الناشـط لقمـان سـليمي وكـ
ذل على وقع مشاورات دولية إقليمية محليةي لتسهي تشكي الحكومة.

ولعـ ـ البطري ــرك الم ــارواي بش ــارة ال ارع ــي ه ــو المطال ــب ااب ــر بت ــدوي اا م ــةي أو م ــا يس ــميإل
البطريــرك طلــب المســاعدة مــن اامــم المتحــدةي اامــر الـ

تـراه مصــادر قياديــة فــي فريــي  8آذار

مطلب ــا ق ــديما عمـ ـره لـ ـوالي  15عام ــاي فمنـ ـ الخ ــروت الس ــور م ــن لبن ــان واجتي ــاظ الـ ـرايس رفي ــي
الحري ــر ي ااتقـ ـ المل ــف اللبن ــااي م ــن ي ــد تح ــالف دول ــي بقي ــادة س ــوريا إل ــى ع ــدة تحالف ــات ءعلـ ـ

ااوناع السياسية في لبنان صعبة للغاية.

ويؤكد متابعون للمونوع في بكركي ان دعـوات البطريـرك مفهومـة فـي هـ ه ال ـروفي خصوصـا
ااإل من أطلي ف رة الحياد ويريد تبني الن رية من قب الدوظ الغر يةي وعلى رأسهم الفاتيكاني الـ
وءد أن الوق

ا يزاظ جير صالت لاليا لتعدي الن ام اللبناايي مشـددة علـى ان طـرح ال ارعـي لـن

يثي ــر الحساس ــيات اا ــإل يعل ــم بم ــا الجمي ــع أا ــإل ا يمك ــن ال ــد ف ــر

أ ش ــيء عل ــى اآلخـ ـريني

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

وطني شام .

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

ل ــن وفــد التيــار إلــى بكركــي لــم يــنجت فــي إقنــاع ال ارعــي ب ـ ن يعيــد الن ــر فــي دعوتــإل ب ريعــة أن
هناك نرورة لعطاء فرصة ءديدة لاجـاح المبـادرة الفراسـيةي وءـاء البرهـان علـى تمسـكإل بموقفـإل

فــي قولــإل فــي ع تــإل بعــدها لمناســبة عيــد مــار مــاروني أن اللبنــاايين يعــااون الع ـ ابات ويق ــدمون
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التضــحيات والدولــة مشــغولة ب ـ مور صــغيرة والمســؤولين يتنافســون فــي تعطي ـ الحلــوظ مــا يــدفعنا

للتطلع إلى اامم المتحدة.

وشك مونوع التدوي مناسبة لتحري المياه الرابدة بين الجاابيني وقد ءاءت الزيارة بهـدف رفـع
العتبي والوفد شدد على المواقف المعلنـة لرايسـإل النااـب ءبـران باسـي ي إن لجهـة تمسـكإل بالمبـادرة
الفراســية لاقــاذ لبنــاني أو لجهــة دعوتــإل راــيس الحكومــة المكلــف للتوءــإل إلــى بعبــدا للقــاء ال ـرايس

عــون والتفــاهم معــإل لــوظ تشــكي الحكومــةي مــن دون أن يغيــب عــن بالــإل التوقــف أمــام ااســباب
الموءبة التي أمل

عليإل القيام بهـ ه الزيـارةي وأبر هـا أن مجـرد تـدوي اا مـة اللبناايـة سـيؤد إلـى

تعطي الدور الموك لرايس الجمهورية ال

يعود لإل دعوة ااطراف للحوار.

بين السياسي والدستوري والطائفي
فــي هـ ا الوقـ

تت ازيــد اااتقــادات للعهــد وللـرايس عــون .ويقــوظ المنتقــدون إاــإل يجــب ان يلعــب دور

الحكم والحامي للدستور بدا من أن يتحوظ إلـى طـرف سياسـي ويتصـرف باسـتمرار وك اـإل ا يـزاظ

يتزعم تياره السياسي .و ل ي ااتزع
ويوءــإل إليــإل الطــرف الســني ال ـ

منإل المبادرة ااإل لم يعد لياديا و ات طرفا بالنزاع.

بــات يتمحــور وراء الحريــر وخاصــة اــاد رؤســاء الحكومــاتي

ااتقادات اذعة تتخ طابعا طااضيا وهم يقدمون مـثال اخيـ ار يتمثـ فـي اءتماعـات المجلـس ااعلـى
للدفاع التي تتال

من استفحاظ و اء بورواا في البالدي علما ااإل اتخ ق اررات هامـة أخيـ ار صـدق

على توصيات اللجنة الو ارية المعنية بالو اءي وءاء ذلـ فـي ـ الفـ ار الحكـومي وتعـ ر اءتمـاع
لكومة تصريم ااعماظ مع أن الونع الضاجط يتيت لها ااءتمـاع وسـط اا مـات الحاليـة ا ـ ار
لخطورتها.

وم ــا ل ــول م ــؤخ ار أن ااءتماع ــات المت ــررة للمجل ــس تس ــتدعي بع ــج ااعت ارن ــات السياس ــية
الدس ــتورية الت ــي تتمح ــور ل ــوظ اعتب ــار أا ــإل تج ــاو ص ــاللياتإلي ومنه ــا م ــثال قيام ــإل س ــابقا بون ــع
ت ليفات لـبعج و راء الحكومـةي وصـوا الـى قـوظ الـبعج إاـإل ونـع يـده علـى صـالليات منوطـة
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بالســلطة التنفي يــةي تحديــدا الحكومــة ذات الـرايس الســنيي وســط خشــية بعــج الشـراات مــن اعتمــاد

بعج ااعراف الجديدة في البلد.
وهـي ليسـ

المـرة ااولــى التـي تتوءـإل فيهــا السـهام احـو المجلـسي فقــد تعـر

ااتقـادات الصــيم

المانــي بــدعوا تعــويم لكومــة ال ـرايس لســان ديــاب لمحاص ـرة دع ـوات إســقاطها .بــان ذل ـ قب ـ
بارثــة اافجــار  4آبي ومــن بعــدها اســتقال

الحكومــة لتصــبت مصــرفة لألعمــاظي وفــي هـ ه ااثنــاء

تابع المجلس اءتماعاتإل ا ار لدقة الونـع الصـحي فـي ـ التخـبط فـي مواءهـة بورواـا ولـم يكـن
في اامكاني في

رفج ديـاب لـدعوة لكومتـإل الـى ااءتمـاعي ان ا يجتمـع المجلـس فالطبيعـة

ترفج الف ار ومن الضرور فر

التعبئة العامة في البالد.

على أن ت رار اءتماعات المجلس طرح أسئلة لـوظ مـدا قااوايـة وصـالليات هـ ا اامـر ومـدا
قدرتــإل علــى ممارســة ســلطة تنفي يــة علــى اار

تتجــاو ســلطة الحكومــة القاامــةي علمــا ان راــيس

الجمهوري ــة ميش ــاظ ع ــون تـ ـرأق اءتماعات ــإل وه ــو الـ ـ

تصريم ااعماظ لسان دياب ااابا لعون في المجلس.

دع ــا إليه ــا والت ــي لض ــرها را ــيس لكوم ــة

وتتصــاعد اااتقــادات بــون للمجلــس صــالليات ببي ـرة تعنــى أساســا بونــع الء ـراءات الال م ــة
بموانيع الدفاع الوطني والسياسة الدفاعية والعسكرية وفي إمكااـإل فـر
لــيس ءهــة تتفــوذ علــى الحكومــةي أ أن ســلطتإل ليس ـ
الحكومة التي من المفتر

ان ت لفإل بمهامإل.

التعبئـة فـي الـبالدي ل نـإل

أعلــى مــن ســلطتها وهــو لــيس بــديال عــن

وهـ ا مثــاظ بســيط علــى التملمـ الســني مــن اداء راــيس الجمهوريــة يضــاف الــى ااعتـ ار

النــاتج

عما يحكى عن عرقاتإل تشكي الحكومةي علما ان ابثر من تفسـير دسـتور لمسـ لة طبيعـة تشـكي
الحكومية بين رايسي الجمهورية والحكومة والتي لم يحسمها الطااف.
هنا يجدر بنا التوقف عند سؤاظ ما اذا باا

اا مة هي معضلة لكم أو أ مة لكام .مع الشـارة

إل ــى أن مهندس ــي اتف ــاذ الط ــااف ب ــان هاءس ــهم ااتـ ـزاع الص ــالليات م ــن را ــيس الجمهوري ــة ق ــدر

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

ه ا ااتفاذ.

ر ما له ا لم يتنبإل النواب المجتمعين في الطااف ليث تلقوا اب ل مجلسهم مـن قبـ عـون الـ
بــان ي ـرأق لكومــة عســكرية فــي ذل ـ الحــيني الــى ثغ ـرات هــرت بثي ـ ار فــي المرللــة ااخي ـرة فــي
لبنــاني بعــد ان باا ـ

تل ـ المشــاب مســتترة فــي ـ الرعايــة الســورية للحكــم اللبنــااي من ـ إعــالن

راــيس الجمهوريــة اليــاق الهـراو افتتــاح مرللــة الجمهوريــة الثاايــة فــي أيلــوظ مــن العــام  1990بعــد
التوص الى اتفاذ الطااف قبلها في تشرين الثااي من العام .1989

ومـع للـوظ العمـاد عـون رايسـا فـي العــام 2016ي بـدا وانـحا ااـإل لـن يكتفـي ب ـاهر الصــالليات
وهو الرايس القو والشرعي مسيحيا .هو الـتف بموقـف ارفـج للطـااف وكـابر لفتـرة طويلـةي ل ـن
لم يكن لديإل الخيار سوا بمواءهة ه ا ااتفاذ من الداخ .

واليــوم يــتهم الــبعج راــيس الجمهوريــة بتوس ـ صــالليات لــم ينيطهــا الطــااف بــإل وليس ـ

عمليــة

ت ليم الحكومة سوا مثاا على ذل ي وسط ال ثيـر مـن ااءتهـادات فـي التفسـير التـي ا تنفـع فـي
ال رف الحالي.
ومهما بااـ

أسـباب مـ ذ الـبالد فـي عمليـة التشـكي ي تبـدو النتيجـة والـدة فـي ـرف يحتـات يـإل

اللبناايون الى لكومة أبثر من أ وق

مضى.

ودس ــتوريا يص ــدر مرس ــوم تش ــكي الحكوم ــة بااتف ــاذ ب ــين را ــيس الجمهوري ــة ورا ــيس الحكوم ــةي
و الت ــالي طالم ــا أن هـ ـ ا ااتف ــاذ وه ــو سياس ــيي جاا ــبي فالحكوم ــة ا تؤل ــف .وتح ــدد ذلـ ـ اآللي ــة
الدس ــتورية المعتم ــدة الت ــي تف ــر

بحس ــب الم ــادة  53والفقـ ـرة الرابع ــةي اتف ــاذ رايس ــي الجمهوري ــة

والحكومة على ه ا المونوعي وخارت ه ا ااتفاذ السياسـي ا يصـدر المرسـوم بواـإل يحمـ توقيـع
الرايسيني و التـالي ا يسـتطيع الـدهما ان يتفـرد فـي التشـكي مـن دون اآلخـر ومحكـوم عليهمـا ان

يتفقا وا مفر من ذل .
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ال ـرف الحـالي بـر سـؤاظ اثـار الجـدظ بثيـ ار تمثـ فـي المـدا الـ

تبلغـإل صـاللية

راــيس الجمهوريــة فــي المشــاركة فــي عمليــة التشــكي وه ـ علــى راــيس الجمهوريــة فقــط التوقيــع أو
اابتفــاء بضــرب تشــكيلة الـرايس المكلــف عبــر لجــب هـ ا التوقيــع الـ

من دواإل؟

ا تبصــر الحكومــة النــور

الواق ــع ان الم ــادة  53م ــن الدس ــتور تع ــدد ص ــالليات را ــيس الجمهوري ــة وف ــي ال ــرقم  4م ــن تلـ ـ
الصالليات او الدستور على أن يصدر رايس الجمهوريـة مرسـوم تشـكي الحكومـة بااتفـاذ مـع

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

ثمة من يعتبر ب ن رايس الجمهورية ليس في ونع الصاللية المقيدة .وهناك مـا يشـير الـى تلـ
الصــاللية التــي تفــر

علــى الـرايس التوقيــع فــي لــاات معينــةي ل ــن وءهــة الن ــر هـ ه تؤكــد ان

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

بـ التحلــيالت تؤكــد ان الرايســين عــون والحريــر محكــومين بااتفــاذ وهـ ا يعنــي ان علــى راــيس
الحكوم ــة المكل ــف بح ــث المون ــوع م ــع را ــيس الجمهوري ــة والعك ــس ص ــحيتي ف ــال يس ــتطيع را ــيس
الجمهورية فر

تشكيلة ما على رايس الحكومةي ل ا فالتشكي مشترك في ااتجاهين خاصـة وان

راــيس الحكومــة ا مــدة لديــإل فــي تقــديم التشــكي ي علمــا ان هنــاك فــي العلــم الدســتور مــا يســمى
بالمهلة المعقولة وهي مهلة تخطاها البلد.

وثمة سؤاظ يطـرح افسـإل هنـا لـوظ الـدور الـ

مـن الممكـن لمجلـس النـواب ان يقـوم بـإل وقـد طـرح

الـ ــبعج ان يوءـ ــإل راـ ــيس الجمهوريـ ــة رسـ ــالة الـ ــى المجلـ ــس النيـ ــابي يطالبـ ــإل بـ ــالتحرك ا اء الف ـ ـ ار
الحاص .

ل ن المجلـس ا يسـتطيع لتـى التصـرف واذا بـان هـو الـ

سـمى راـيس الحكومـةي ف اـإل اليـوم ا

يستطيع سحبها .ثمة ا ريات دستورية تقوظ إن رايس الجمهوريةي بما سمى رايس الحكومـةي فهـو

يســتطيع ســحب ه ـ ا الت ليــم ل ــن ا ســابقة ل ـ ل  .اا ان جالبيــة وءهــات الن ــر ااخــرا تلف ـ
الن ر الى ان ه ا اامر جير ملحوظ في الدستور ويتطلب اقاشا طويال.
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يق ــوظ ال ــبعج إن العه ــد ي ــدفع الحري ــر ال ــى ااعتـ ـ ار ع ــن ت لي ــم الحكوم ــة .ول ــن المؤك ــد ان
الحرير هو الـ

يختـار ذلـ وهـي صـاللية يحـتف بهـا وتقـع فـي اطـار لريتـإلي والدسـتور يسـمت

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

والواقع ان هـ ه المشـكلة سـتلد مشـاب دسـتورية أخـرا ذات مكمـن سياسـيي وقـد يكـون المشـرعون

فــي الطــااف تعم ــدوا تضــمين اتف ــاقهم تل ـ الثغـ ـرات او قــد يكــون ذلـ ـ ءــاء م ــن دون ااتبــاه م ــنهم
ولضــغط عام ـ الوق ـ

تحص بعدها.

وقــد يكوا ـوا لــم يتخيل ـوا مــا يمكــن ان تــؤد اليــإل ب ـ االتمــاات التــي قــد

ومن المؤسف ان المجلس الدستور المناطة بإل صاللية تفسـير الدسـتور بـات معطـال علـى هـ ا

الصــعيد بــون هـ ه الصــاللية قــد لجبـ

عنــإل مــع ااــإل تــم اقاشــها فــي الطــااف .وفــي بـ االـواظ

ومهما دار من اقاشاتي يبقى الح سياسي في البالد ب خرات دستور .
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