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مكانيــة تشــكيح الحكومــة بينمــا د ــح لسنــاي المهلــة إتــدا م اتســتحقاقات السياســية لسنــاي وســر عــد   ك يــر عــن 

وف تشـرين اأ 31سـابيع مـن انتهـاء وتيـة الـرئيا ميشـاف عـوي فـي أالدستورية تستحقاق رئاسة الجمهورية قسـح 
 المقسح.

لى لسناي في سسيح الضـطر الـدولي لمر ـر ترعـى عنـن وا ـنطن إطار العودة السعودية إثناء، وفي في  ذه اأ 
هم في والرياض، جاء السياي الحاد عن وزراء  ارجية الوتيات المتحدة اأميركية وفرنسا والسعودية، في اجتماع

 نيويورك على  امش انعقاد الجمعية العمومية لألمم المتحدة.
رســـالة سياســـية تتـــزامن مـــن عيـــ  التوقيـــس مـــع بـــدء العـــد العكســـي تنتخـــا  رئـــيا إذًا عمـــح السيـــاي أ  ـــر مـــن  

، جمهورية جد د واتنشطاف في تعويم الحكومة فعليا كوي العمح يقوم على التشـكيلة نفسـها مـع تعـد الت بسـيطة
ق فيمــا المفاوعــات مــع صــندوق النقــد الــدولي إلــى مزيــد مــن التع ــر بســسب تراجــع ا مــاف المعقــودة علــى تطسيــ

اإلصــالعات السياســية واتقتصــادية لمســاعدتن للنهــوض مــن أزماتــن اللارثيــة بمــا أوصــح الصــندوق الــى التهد ــد 
 .بوقف تلك المفاوعات )ولذلك عد   آ ر(

مــع فالرســالة الصــادرة عــن الــوزراء ال الثــة  ــي رســالة دوليــة تنطــوا علــى انتهــاء فتــرة الســما  التــي منحهــا المجت
د مــن فــي لسنــاي، التــي مــا زالــس تتللــة فــي اتســتجابة لشــروطن لبنقــاذ واتنتقــاف بالسلــ الــدولي للمنمومــة الحا مــة

ن من مرعلة التةزم إلى اتنفراج السياسي واتقتصادا والمالي، وبالتالي استعداده لممارسة أقصى الضطوط لمنع
 .السقوط في عالة من الفوعى الشاملة

ثـة، يقولن متابعوي لمضامين السياي الصادر عن الوزراء ال الا أ  ر من وجهة نمر تقار   ذا السياي، ومنها م 
يــق إنهــا تعســر عــن رمجــة المجتمــع الــدولي فــي إعــادة لسنــاي إلــى دائــرة ات تمــام الــدولي، انطالقــا مــن  ريطــة الطر 

التـــي رســـمها الـــوزراء لالنتقـــاف بلسنـــاي إلـــى مرعلـــة التعـــافي السياســـي والمـــالي، أي  نـــاك صـــعوبة فـــي إنعا ـــن 
اديا واجتماعيـــا وماليـــا مـــا لـــم تـــتالزم اإلصـــالعات الماليـــة المطلوبـــة مـــن صـــندوق النقـــد مـــع اإلصـــالعات اقتصـــ

 .السياسية التي تمكنن من بسر سيادتن
 ؤكــد  ــؤتء أي مضــامين بيــاي الــوزراء يفتــرض أي تلــوي بم ابــة السيــاي الــوزارا فــي عــاف تقــرر تعــويم عكومــة  

علــى أســان اتنتقائيــة بــدءا بعــدم اتجتهــاد فــي تطسيــق القــرارات تصــريا اأعمــاف،  ــرط عــدم التعامــح معهــا 
 .الدولية

ويلفتــوي إلــى أي بيــاي وزراء  ارجيــة الــدوف الــ الث يشــكح مملــة دوليــة للسنــاي  توجــب عليــن أي يحســن اإلفــادة  
أي منهــا، وتوفيفهــا لتعــويم الحكومــة الحاليــة برئاســة نجيــب ميقــاتي، إذا اســتحاف عليــن تشــكيح عكومــة جد ــدة، 
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 نــاك عــرورة إلنجــاز اتســتحقاق الرئاســي فــي موعــده الدســتورا بانتخــا  رئــيا جد ــد لديــن القــدرة علــى جمــع 
 .اللسنانيين تحس سقف إعادة اتعتجار لمشروع الدولة واتستجابة لتطلعات اللسنانيين في التطيير

وعــده المــؤتمن علــى وعــدة السلــد ويــره  ــؤتء أي تمســك الــوزراء باتفــاق الطــائف لــم يــةت مــن فــرا ، لــيا أنــن  
حقاق والحفاظ على السلم اأ لي وعماية اتستقرار فحسب، وإنما أي التركيز علين مع اتستعداد إلنجـاز اتسـت

 الرئاسي في موعده  هدف إلى قطع الطريق على من يطالب بإعادة النمر فين أو استسدالن بنمام آ ـر، بذريعـة
جد ــد كــاي لمــر إليــن الــرئيا الفرنســي إيمانويــح مــا روي، فــي زيارتــن  أي  نــاك عــرورة لوعــع عقــد اجتمــاعي

اأولــى للسنــاي فــور وقــوع اتنفجــار فــي مرفــة بيــروت، للنــن ســرعاي مــا بــادر إلــى ســحجن مــن التــداوف علــى  ل يــة 
المخاوف التي عسـر عنهـا معمـم القـوه السياسـية التـي تعاملـس مـع اقتراعـن وكةنـن إ ـارة للجحـ  فـي نمـام جد ـد 

 .نايللس
دا إلـى ويعتسر  ؤتء أي تمسك الوزراء ال الثة باتفاق الطائف كنمام وعيد للعالقات بين الطوائف اللسنانية سـيؤ 

لــى عتطويـق الـدعوات للفيدراليــة، بذريعـة تطسيـق الالمركزيــة اإلداريـة والماليــة الموسـعة، والموقـف نفســن  نسـحب 
أي نفضــس بــاريا  ــد ها منهــا و ــطستها مــن جــدوف الــدعوات لعقــد مــؤتمر تةسيســي، التــي تلقــى معارعــة بعــد 

أعمالها اللسناني من جهة، وقوبلس بـاعتراض مـن رئـيا المجلـا النيـابي نسيـن بـرا كصـوت معسـر عـن أصـوات 
أ ره، الذا يشدد باستمرار، كما  نقح عنـن، علـى عـرورة اسـتلماف تطسيـق الطـائف، وعـرورة العمـح مـن أجـح 

 .المجا رة بتطسيقنتنقية ما أصابن من  وائب من جراء 
للـــن الجد ـــد فـــي بيـــاي الـــوزراء ال الثـــة، عســـب  ـــذه القـــراءة، يكمـــن فـــي أمـــرين  اأوف فـــي دعـــوتهم إلـــى إنجـــاز 

الســعودية  -اتسـتحقاق الرئاسـي فــي موعـده، وال ــاني فـي انضــمام وا ـنطن وللمـرة اأولــى إلـى الجهــود الفرنسـية 
 .عوف لسناي ومساعدتن

جم تجاعـا إلى أي الحاعنة الدولية والعربية للسنـاي مـا زالـس قائمـة، وأي مفاعيلـن سـتتر لذلك  ؤ ر السياي ال الثي  
 إلى  طوات ملموسة، وإنما ليا إلنجاز اتستحقاق الرئاسي بـةا ثمـن مـا  ـؤدا عتمـا إلـى تمد ـد اأزمـة مـا لـم

اء  طــوط التمــان ُ نتخــب الــرئيا القــادر علــى إعــداث نقلــة نوعيــة مــن ناعيــة، والمؤ ــح لجمــع اللسنــانيين بإلطــ
مـح السياسية التقليدية، وبالتالي فإي ترجمتن تستدعي إعادة  لر اأوراق للمجيء بخلف للرئيا ميشاف عوي يع

 .العربية -اوت على تصويب العالقات اللسنانية 
تــدويح اتســتحقاق الرئاســي،  ــو مــا افهــره السيــاي ال الثــي فــي المقابــح تقــوم وجهــة نمــر أ ــره علــى القــوف إي  
تميركـي ـ الفرنســي ـ الســعودا، الــذا وعــع دفتــر  ــروط لمــن سيتر ــر لرئاســة الجمهوريــة، وينــاف دعــم وتة يــد ا

 ذه الدوف اعافة الى علفاء لهـا، وباتـس انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة، مرتجطـة بهـذه الشـروط، التـي تطالـب بـاي 
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ــ  1701و 1680و 1559رارات الدوليــة يكــوي الــرئيا المقســح قــادرا علــى توعيــد اللسنــانيين، كمــا علــى تنفيــذ الق
 .التي يختلف اللسنانيوي عليها 2650و

وف رئـــيا للجمهوريـــة بشـــارة الخـــورا بعـــد أولـــم يكـــن انتخـــا  رئـــيا الجمهوريـــة  ـــو قـــرار لسنـــاني، منـــذ انتخـــا  
، ومـن  لفـن فـي  ـذا المنصـب والــذا لـم يكـن مـن صـناعة لسنـاني، بـح كـاي النــوا  1943اتسـتقالف فـي العـام 

 يـــا دولـــيكوي  ناك تناف و عندماأت قلة منهم، إاللسنانيوي  نتمروي قرار الخارج، ليصوتوا لرئيا الجمهورية، 
 صح المنافسة.قليمي على  خص الرئيا، فتحإ -

 ولسننــة اتســتحقاق الرئاســي،  ــي مــا  تمنــاه ويطلجــن اللسنــانيوي، للــن مــن يمســكوي باللعجــة فــي الــدا ح مــن قــوه 
 سياسية وعزبية وزعماء طوائـف، لهـم ارتجاطـات  ارجيـة، ويـدوروي فـي محـاور دوليـة واقليميـة وعربيـة، فينفـذوي 

 زمة دا لية، او وقف عر  ا لية، او تحويح ات تجاكرمجاتهم ومصالحهم، تحس عناوين عد دة، منها معالجة ا
الخــارجي الــى دا لــي، وفــق قــراءة تاريخيــة تنتخابــات رئاســة الجمهوريــة، التــي فــي  ــذه الــدورة،  ــد ح العامــح 

  .اوالتةثير الخارجي عليه
عـالمي،  ـح   ر من منطقة في العالم، والصراع الذا  دور عوف من يحكم النمـام الأومع الحرو  المندلعة في 

ة ي رئاســإي لسنــاي يقــع فــي دائــرة  ــذا الصــراع عليــن، و إقطــا  الــدوليين  فــم تعــدد اأأميركيــة، عاديــة اأ ــي اأ
 الجمهوريــة ســتتاثر بــذلك، وقــد ت تحصــح اتنتخابــات فــي موعــد ا الدســتورا، الــذا يشــدد عليــن السيــاي ال الثــي،

عها لتي تناف مـن المقاومـة وسـالعها وعريـة عركتهـا، ووعـوسيدور عولها صراع  تعلق بتنفيذ القرارات الدولية، ا
فــي موقــع مــن  تســسب بانهيــار لسنــاي، وتجويــع  ــعجن، وتــدمير اقتصــاده، و ــذا مــا تــرد عليــن مصــادر فــي محــور 

تخا  ي انإذ إمام ا تجاك دا لي، أي السياي اتميركي ـ الفرنسي ـ السعودا، سيضع لسناي ألى إالمقاومة، تشير 
يـــذ يـــة وفـــق مـــا ورد فـــي السيـــاي، لـــن يكـــوي وفاايـــا او توافقيـــا ووعـــدويا، بـــح فريقـــا عنـــدما  لتـــزم تنفرئـــيا للجمهور 

 القرارات الدولية.
ر المصــادر بــالقرار  ــذك  ، عشــية جلســة التمد ــد للــرئيا اميــح لحــود، 2004ا لــوف  2الــذا صــدر فــي  1559فُت

 للـن سـوريا التـي كانـس لهـا الللمـة الفصـحوتضمن فقرة تدعو الى رفض تعد ح الدستور، الـذا  تطلجـن التمد ـد. 
ب في لسناي، رفضس مع علفائها،  ذا القرار، فجره التمد د للرئيا لحود، الذا كاي عاسما في موقفن الـى جانـ

بنزع سـال  المقاومـة واعتجـاره سـال  ميليشـيا، وطالـب بانسـحا   1559المقاومة وسوريا، في وقس طلب القرار 
ضير اطراف لسنانية لتخوض معركة تنفيذ  ذا القرار، الـذا وصـفن رئـيا الحكومـة القوات السورية، عي  تم تح

نيوي آنذاك عمر كرامي بالفتنة، ومن ثـم اتتيـح الـرئيا رفيـق الحريـرا، وانسـحسس القـوات السـورية، وانقسـم اللسنـا
 ليـة بـاردة آذار، في ساعتين متواجهتين في رياض الصلر والشهداء، ود ح اللسنـانيوي فـي عـر  ا  14و 8بين 

 .2008الى ايار  2005دامس ثالث سنوات من ايار 
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نـاي مستعادا اليوم ويستهدف القرار اليـوم إ ـراي بطريقـة مشـابهة لمخاطجـة سـوريا فـي لس 1559 سدو زمن القرار  
وتحــذ ر ا مــن التــد ح فــي انتخابــات الرئاســة عامــذاك، إي المــرام الحــالي  ــو  2004عشــية صــدور القــرار عــام 

 راي أي ت دور لها في انتخابات الرئاسة اللسنانية. إ طار إ 
لــى عــد كسيــر فــي تقليــح أ ميــة تةثير ــا ونفوذ ــا المــتحكم بفــائض القــوة فــي الــدا ح إومــع أنــن موقــف مجــال  بــن  

اسـية فـي اللسناني، إت أي المعلوم في المقابح أي الـدوف الـ الث الموقعـة علـى السيـاي ت تملـك إجـراء انتخابـات رئ
 ي لها أي تعطح و ذا واقع ت مفر منن. أوت فرض رئيا، بمفرد ا مع  لسناي،

 بمواقـــف المحـــير الطمـــوض إزالـــة ال الثـــي نيـــة عـــوفتعسيراً  عنـــن صـــدر الـــذا والسيـــاي اتجتمـــاع  ـــاي مـــا بقـــدرو 
 .ال الثي فشح بعد  صوصاً  اتستحقاقات،  ذه من أطرافن

ـــــــح ـــــــات بتحوي ـــــــة اتنتخاب ـــــــال النيابي ـــــــح تمـــــــس يت ـــــــة  ـــــــهور قس ـــــــى قليل ـــــــاف مناســـــــجة إل  الهزيمـــــــة بإلحـــــــاق لالعتف
 اأقــح، علــى والريــاض وا ــنطن فــي القــرار مســتويات أعلــى مــن المعلنــة النيــات  انــس  مــا وعلفائــن، هللا بحــز 
ــًا،  ــاي  مــا باتنتخابــات الفــوز أي  افيــا ولــيا الفرنســي، الطمــوض مــن وقــدر  فرصــاً  لفــرض تحقــق لــو مطلوب

 .والرئاسة والحكومة رسيمتال ال الثة، اتستحقاقات مقاربة في مختلفة
  زيمــة إلحــاق مشــروع أي تجعهــا ومــا اتنتخابــات قالــس فقــد واعــحة، بةتلسيــة وعلفائــن هللا عــز  فــوز عــدم ورتــم
 .سقر قد الحر الوطني رالتيا يم لن الذا هللا، لحز  الرئيسي المسيحي بالحليا مدوية

علـق عـواف، فـإي الشـروط التـي تضـمنها السيـاي ال الثـي، سينقسـم اللسنـانيوي عليهـا، ت سـيما فـي مـا  تفي كح اأ 
  ـر مـن  ـهر، والـذا جـدد فيـن مجلـا أ، الـذا صـدر قسـح 2650بتطسيق القرارات الدولية، وكاي آ ر ـا القـرار 

 مـن  ـارج التنسـيق مـع الجـيشمن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنو ، للنن تضـمن عريـة عركـة لهـا، اأ
  الي الجنو  الذ ن يحتضنوي المقاومة.أ اللسناني، ووععها بمواجهة 

ي المطلــو  رئــيا ُيجمــع عليــن اللسنــانيوي، ويقــوم مــع عكومــة جد ــدة باصــالعات وانقــاذ الوعــع أويؤكــد  ــؤتء  
 القــرارات الدوليــة، فهــذا رئـــياي يشــترط السيــاي انتخــا  رئــيا لتطسيــق أمــا أالمــالي واتقتصــادا واتجتمــاعي، 

د، و ذا تير مطلو  و ناك في لسناي من يعمح لرئيا مواجهة وتحـد، كمـا  وجـد مـن يفلـر فـي  صدامي ت  وع 
رئــيا يصــادم عــز  هللا، وعســره يقــود لسنــاي الــى عــر  ا ليــة، فــي زمــن يخــوض فيــن لسنــاي مواجهــة مــع العــدو 

  اتسرائيلي عوف عقن في نفطن.
تخابات بعد أيام قليلة ُيطوه الشهر اأوف في المهلة الدستورية دونما تحم ا أعد بما يكفي تنعواف في كح اأ 

 الرئاسة.
م تةليا الحكومة على اتستحقاق الرئاسـي، وات تمـام الخـارجي علـى أ ـح السيـس مر ـحين ونـا سين، الـذ ن   تقد 

ة ومحســوبة مــن اإليجابيــة، بــاللالم عــن  نتمــروي عــدثا مــا بينمــا الــدا ح اللسنــاني  تلقــى جرعــات بطي ــة مدروســ
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قر  إعادة إصـدار مراسـيم الحكومـة المسـتقيلة إلعـفاء  ـرعية دسـتورية كاملـة عليهـا فـي المرعلـة المقسلـة، وفـي 
الوقـــس نفســـن تة يـــد قـــر  اتتفـــاق علـــى الترســـيم الجحـــرا مـــع إســـرائيح، وأوعـــى بيـــاي وزراء الخارجيـــة اأميركـــي 

 .في وجهة ُمحيرة  مطم نة لحلفاء  ذا الفريق، ومقلقة للخصوموالفرنسي والسعودا بةنن  دفع 
ئيا تشــرين اأوف عنــد انتهــاء وتيــة الــر  31المســرر الفعلــي للحكومــة الجد ــدة تنمــيم مرعلــة الفــرا  النا ــ ة بعــد 

ميشــاف عــوي دونمــا انتخــا   لــف لــن. ثــم تفــادا فوعــى محتملــة. جــزم ذلــك ســلفًا بوقــوع  ــطور رئاســي ت أعــد 
 التلهن بزمنن، وبتخويح عكومة الرئيا نجيب ميقاتي محء الفرا  وإمراره بال صعوبات ومفاجآت.  قادر على

عـد بوتقوف قراءة وسطية إي توقيس بياي الوزراء ال الثـة، ناييـك بمضـمونن المهـم، دف علـى مقاربـة مختلفـة لمـا  
ةنـــن يعـــا ا تســـليم اللسنـــانيين نهايـــة الوتيـــة. علـــى مـــا يقتضـــي أي يحصـــح لتجنـــب المرعلـــة الطامضـــة المقسلـــة، ك

 بالفرا ، باستعجاف انتخا  الرئيا الموعد للسنانيين في الموعد الدستورا. 
ات ي السيــاي ال الثـي أفهــر نفســن فــوق الخالفــات الدا ليـة بتجنجــن ذكــر عــز  هللا أو النزاعــأوثمـة مالعمــة  نــا  

قاق الرئاســي، تحتــن مــرر التركيــز علــى الوطنيــة واتنقســامات، قاصــرا ا تمامــن علــى عنــواي رئيســي  ــو اتســتح
 .اإلصالعات واتفاق الطائف والتذكير بالقرارات الدولية

ردود  مع ذلك، من المجكر التعويح على تداعيات السياي، إيجابية أو سلسية، في الدا ح اللسناني قسح التحقـق مـن
 العب الرئيسـي فـي مجمـح مـا  ـدورفعح المعني بها، و و الطرف الذا لم يةت السياي على ذكره، العارف أنن ال

ل الثي في السلطات اللسنانية و ارجن. علما اي عز  هللا لم يفصر بعد، مجا رة أو مداورة، عن رأين في السياي ا
 علما اي مجرد اللالم عن رئيا  وعد اللسنـانيين لـيا سـوه الشخصـية المناوئـة لحـز  هللا. أقـر  مـا تلـوي الـى

 .الرئاسي، والتة يد على أي تجربة الرئيا ميشاف عوي لن تتلرر بعد اليومتجرؤ على عصتن في اتستحقاق 
من  نا يةتي ات تمام بحكومة  رعى اأفرقـاء بهـا جميعـا تسـتدرك الفوعـى فـي مرعلـة الشـطور. لـيا لهـا وت  

ا لرئيسها أي يكونا معنيين بانتخا  الرئيا وت ا تصاص أو دور للليهما في اتنتخا  عتى. أما انتخا  رئي
 .جد د فلن عسابات مختلفة مرتجطة بتطيير المروف والفرص

اسـي  مية قسـح الشـطور الرئمر بال  اأأي التفاؤف بتشكيح الحكومة، و و أثناء تره أوساط عكومية في  ذه اأ 
 الذا تتحضر دوف السياي ال الث لن، ليا واقعيا لناعية المهلة التي وععس للتشكيح في أ لوف.

لـة عـوف رسم توقعات متفائلم تلن كافية اإل ارات التي أوعس اأيام الماعية بإمكانية لملمة اأزمة الحكومية لف
تشـكيلها فــي وقــس قريــب، وت سـيما فــي عــوء الموجــة الجد ـدة مــن المعلومــات التــي عكسـس تراجعــا فــي منســو  

 التفاؤف وأ ارت إلى عدم التوافق على اأسماء التي سيطاولها التطيير. 
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ميقاتي بـةي موعـوع ومن عمن اإل ارات التي استجدت في الساعات الماعية تصرير الرئيا المكلف نجيب 
تشــكيح الحكومــة مــا زاف عالقــا بــين وزيــر مــن  نــا وآ ــر مــن  نــاك، وو ــذا الجحــ  يحصــح بينــي وبــين فخامــة 

 .الرئيا وبالتعاوي معنو، آماًل اتنتهاء من  ذا الموعوع في اتجتماعات المقسلة
تة يــد أي الطروعــات لــم وإلــى جانــب كــالم المقــربين مــن رئــيا الحكومــة، والــذا ات ســم بــجعض الســلسية لجهــة ال

 تتطير، وأي الجح  في أمر تطيير وزيرا المهجرين واتقتصاد عصام  رف الد ن وأمين سالم ت  زاف نفسن من
دوي أي يحصح اتفـاق. فقـد أ ـدت مصـادر متابعـة أي ميقـاتي عـاد وأصـر علـى تطييـر وزيـر اتقتصـاد وأنـن  ـو 

 ريد إرعاء  ذه المنطقة بةا  كح. و و أمر يعـرف أنـن من يختار السد ح منن ويجب أي يكوي من عكار أنن 
 .تير مقسوف من قسح الرئيا عوي إت في عالة تخل ي ميقاتي عن أعد الوزراء المسيحيين المحسوبين علين

وكــاي تفتــا للنمــر تســاؤف مصــادر قصــر بعســدا بــدور ا عــن مصــدر اأجــواء التفاؤليــة التــي ســمعس فــي اأيــام 
 طيات تشير إلى تير ذلك.الماعية، بما أي المع

أمــا بمــا  ــص محاولــة اعتــواء اترتــدادات التــي  ل فهــا ات ــتجاك السياســي بــين ميقــاتي والــوزير عصــام  ــرف  
معني  الد ن، فلاي الجارز تلقي الجهات المعنية كافة رسالة من رئيا الحز  التقدمي وليد جنسالط قاف فيها إنن

دة، وإنـــن تيـــر معنـــي بجقـــاء أو تطييـــر وزيـــر المهجـــرين، وإنـــن ت بالتوصـــح الـــى اتفـــاق علـــى تشـــكيح عكومـــة جد ـــ
 يعترض على من يقتر  اتسم السد ح و و  وافق مسجقا على أا اقترا  يةتي من الوزير السـابق طـالف أرسـالي،

للــن طجعــا  ــذا ت يعنــي عــدم تــد ح جنــسالط  .وأي المهــم عــدم تحميلــن أا مســؤولية فــي عرقلــة تشــكيح الحكومــة
 ا سيحح وزيرا ويراه جنسالط من عقن بعد اتنتخابات النيابية.باإلسم الذ

 

 

 
 


