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 على اإلسرائيلي العدو حكومة رد نتظرام البحرية الحدود رسيمت بخصوص لمفاوضاتا تائجن بنانل ترقبي بينما
 .الرئاسية ونياتهم األفرقاء بعض أغوار برس في هامة انتك رئاسية بضن جس لسةج جرت مقترحاته،

 األولى االنتخابية الجلسة تركته الذي لمشهدا عند يراوح زالي ال لذيا لرئاسيا الستحقاقا نأ مالحظا وكان 
 الشهر ستجري  نهاأ يتردد ديدةج لسةج لىإ لدعوةا مع مشابه مشهد لىإ يتجه الذيو  تبديالت أي دون  من

 يف تغييرات حداثإل جديدة محاولة يف الحكومي االستحقاق على لتركيزا نحو بيعيط شكل يف تراجع الحالي،
 القليلة األيام في المحاولة هذه معالم وستتضح الحالية لحكوميةا التركيبة منض من زاريةو  قاعدم بضعة

 صعبة لكنهاو  سابقاتها من أفضل كون ت قد حاولةالم ذهه فرصة نأ تعتقد المتابعة األوساط نأ علما المقبلة،
 للقاءاتا في طرحي مل لحكوميا لملفا نأ حتى الحكومي. أنللش متابعة أوساط لىإ بالنسبة قريبة تكون  ال وقد

 لبحري ا الترسيمي الطرح على الموحد لرسميا اللبناني الرد ضعو  في النقاشو  لبحثا صرتح لتيا الرئاسية
 آموس اإلسرائيلي والعدو لبنان بين لبحريةا الحدود ترسيم ملف يف األميركي لوسيطا من نانلب بلغهت الذي

  .هوكستين

 كل تسجيل مع مغلوب الو  غالب بال تنتهي نأ الرئاسية لنبضا جس   جلسةل فاجئام كني مل ثناءاأل هذه في 
 لن طويلة معركة في قاطان له، وبالمناوئين هللا زبح بمعسكر لمحصورينا غير لعديدينا ألفرقاءا نم فريق

 .جديد ئيسر  بانتخاب العام هذا بدوي ما على تنتهي

 مواقف عبر التموضعات تحديد عبر لها متوقعا كان كما للجمهورية رئيس النتخاب ىاألول الجلسة انتهت 
 التوافق غياب ففي الدستورية. المهل احترام على الدولي للمجتمع والتأكيد غير، ال فقط وتوجهاتها التكتالت

 لم لذلك أكثر. ال صورية جلسة مجرد ستكون  جلسة أول أن واضحا بدا الغالبية، أصوات أقله ينال مرشح على
 مرشح أي فلكهم في يدورون  الذين والمستقلين هللا وحزب أمل وحركة والطاشناق الحر الوطني التيار كتل تسم
 ميشال النائب المستقلين وبعض والقوات االشتراكي الحزب رشح حين في بيضاء، ورقة بوضع اكتفوا بل

 اقترعوا نائبا 63 التالي: الشكل على النتائج لتأتي إده. سليم للمرشح التغيير نواب تصويت مقابل معوض،
 حين في أمل. وحركة هللا وحزب والطاشناق الحر الوطني التيار نواب عمادهم ملغاة( )تعتبر بيضاء بورقة
 الكتائب. وحزب االشتراكي والحزب اللبنانية القوات من المعارضة نواب هم وعمادهم لمعوض، نائبا 36 اقترع
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 عن السنة النواب غالبية امتنع بينما إده، سليم اثنين، غياب بعد منهم 11 سم ى فقد التغيير نواب أما
 . ملغاة( أوراقهم )تعتبر لبنان عليها مكتوب ورقة ووضعوا اسم ألي التصويت

 معوض اسم لتبني المتحمسين ثرأك كان لذيا وهو عوضم لىإ االشتراكي الحزب نحيازا للنظر الفتا وكان 
 في فرأى جعجع، ميرس اللبنانية القوات زبح رئيس ماأ لجلسة.ا باحص تىح مرهأ لكتائبا حزب يحسم لم فيما

 رغم ألولىا الدورة في النتخابه معوض طرح برع صافيا ربحا عوضم اسم عتمادا  لىع لبقيةا عم التوافق
 سالةر  إرسال رادا نيا  وثا المقبلة. الدورات في منه لجميلا استرداد له مكني وبالتالي مر  ي لن نهأ المسبقة معرفته

 اسمه طرح أن لىإ يشير من ثمة وفيما بلدته. يف منافسه ترشيح برع فرنجية ليمانس لمردةا يارت ئيسر  إلى
 .األصوات من أكبر عدد لتأمين وسعأ لوبي على لعملا بداية نهاأ منه لمقربون ا يؤكد إلحراقه، كان

يا ، بمعركته يسير الذي معوض  الممانعين أخصامهمو  السياديين لفائهح ينب ساومةلم رشيحهت يخضع قد جد 
 األكبرين المعسكرين متطرفي من يأ تحتمل ال البالد ون ك تسوية رشحم لصالح فرنجية إبعاد لىا تقود

 .المتقابلين

 عدم عليهم وتمنى بالترشح يرغب ال بأنه دهإ من بلغوا كانوا همف التغييريين نم الكبيرة ألقلويةا لكتلةا ولناحية
 الفرنسيين على محسوب وإده الجلسة. خالل لتسميته زمالئه لىع عممه لفخ لحمم لنائبا كنل سمه،ا ضعو 

 أيضا وسبق الراعي. بشارة الماروني للبطريرك يارتهاز  عند اسمه كرتذ أن ريوغ نآ لفرنسيةا لسفيرةل وسبق
 جددا  م ليرفض رفض،ف المس امتم حكومة في لتوزيره عهم تفاوض أن ليمانس ميشال لسابقا الجمهورية لرئيس
 المرشحين أن لىإ المصادر وتشير .2019 امع مرتين توزيرهب الحريري  عدس لسابقا لحكومةا ئيسر  عرض

 افرام نعمت لنائبا هما منهما بطلب الجلسة ذهه في التداول ارجخ اسماهما بقيأ   للذينا لتغييريينل الجديين
 اسمه على وافقت تأمين منهما كل حاولةم حين لىإ بارود، يادز  ابقالس والوزير لمتحدةا الواليات في الموجود

 .األحزاب مع والتفاوض

 األخيرة. النيابية االنتخابات نتائج ترجمة يف وضوحا واألكثر وعهان من ولىأ عركةم نهاأ ألكيدا نأ على 
 سواء للجمهورية رئيس أي جي نت فلن إالو  بالتفاهم معظمها محكوم بيرةك أقليات نع عبارة اتب الجديد فالمجلس

 .غدا أو اليوم
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 تيار زعيم بين اليوم، تىح المعركة، تركز مقولة تأكيد يف تمثل الرئيس نتخابا جلسة شفتهك ام همأ  نأ على
 .التصويتية األوراق من يا في اسميهما ذكر عدم عدب عون  جوزف لعمادا الجيش قائدو  فرنجية ليمانس المردة

 بلق من لبيضاءا لورقةا ستعاضةا نأ لىإ يشير من ثمة إذ ون.ع لىإ بالنسبة حاوضو  أكثر األمر يكون  قد
 36 نال الذي معوض عم األصوات عدد في ندي ة نافسةم من الخشية سببب يكون  دق سمها نع رنجيةف حلفاء
 باراعت الى يذهب البعض أن حتى منطقته يف الزعامة في ريكهش الغيابات، والل للتصاعد مرشحة كانت صوتا  

 .األصوات في فرنجية حتى يتخطىس كان معوض أن

 من الكبيرة المعارضة ولهاأ فرنجية. اسم إبراز من نعةالمما معسكر نعتم ثالثة واملع مةث ألحوالا لك في
 عدم ثانيها عون. ميشال العماد لجمهوريةا رئيس معارضة طبعاو  باسيل برانج الحر لوطنيا لتيارا رئيس
 .الترشيحات بورصة يف اسمه إحراق الرجل لفاءح نية دمع ثالثها لنا.ع فرنجية لتأييد هللا حزب حسم

 الوطني التيار ومعهما أمل وحركة هللا حزب ثنائي نم خاصة كونتت التي 36 لـا لبيضاءا وراقاأل أن على
 .داخليا توافقه شرط المجلس، مقاعد بأكثرية الظفر لىع قادرا زال ام المعسكر ذاه أن لىا أشارت الحر،

 نبيه النيابي المجلس رئيس دعوة لىع سريعا فعلها رد اءج والتغييرية، لسياديةا المعارضةب سمىي ام احيةن من
 جلسة قبل ما لقليلةا الساعات في االتفاق تمو  لصالحها. عوض،م وترشيح النتخاب،ا جلسةل لمباغتةا بري 

 وهي لطائفا اتفاق باءآ أحدو  لشهابيةا لسلي معوض رينيه الشهيد لرئيسا نجل معوض، سما على الخميس
 للخليج، رسالة أنها مثلما لمعوض. صوصا،خ األميركي الغربي، لتأييدل نظرا اخليةد نهام كثرا ارجيةخ رسالة

نع لطائفا كون  لسعودية،ا سيما ال  .له رئيسية حامية الرياض وت عد راضيهاأ على ص 

 قياسا لها فوزا كلش أداءها نإ قولت لتيا الكتائبو  القوات حربتها ورأس التقليدية لمعارضةا عاب ما لكن 
 لماع األساس، من بطروحاتها بل بمعوض، قطف ليس التغييريين، قناعا عن جزهاع لمجلس،ا يف لقوى ا لتوازن 

 .إده سليم على الرأي يستقر أن بلق معوض تأييد ألخيرةا كواليسهم يف طرح لتغييريينا بعض ان

 يشالم للنائب تصويتهم منحوا لذينا كالم رغم نهإ المقاومة، فريق من قربةم نظر ةوجه تقول المقابل في 
 القوات حزب لقائلينا هؤالء مقدمة فيو  المعارضة، أصوات إنها يقولون  صوتا 76 لجمع السعي عن معوض
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 انسغ لصالح التصويت سيناريو تكرار هو إليه ويسعون  عواس ما سقف نأ يعلمون  نهمأ فيبدو اللبنانية، 
 الياس لمنافسه صوتا 56 مقابل في صوتا،  60 نال الذي النواب جلسم رئيس ائبن لمنصب مرشحك سكاف

 .صعب بو

 مستحيل كافس غسان قفس لىإ الوصول إن تقول عبئةالت كل رغم  لجلسةا في ألصواتا توزيع فقراءة 
 حاضرين مؤيديهو  عوضم النائب وكتلة واالشتراكي والكتائب لقواتا اجتماع ألن وتا؟ص  65 لـا بسقف فكيف

 القبان بيضة اليوم باتت ينماب ،54 الى وصلوا 13 لـا النواب اليها نضما وإذا قط،ف وتاص 14 مثلت  وغائبين
 قمر  يحصل نأ المقاومة لفريق يمكن ولكن منهم لكثيرا في وازنا أيار  السعودية ملكت الذين لسنةا النواب في

 .سنة وغير سنة نم المستقلين بعض لىع وعمل صفال حدو  حال في واحد زائد النصف

 عقدة حيث صعب، بو الياس لصالح التصويت سيناريو استعادة ريقالف لهذا تاحام يبدو ال بالتوازي  لكن 
 جمع هالس ليس تجاوزها تم وإن جاوز،الت سهلة ليست المردة،و  الحر الوطني لتيارا رئيسي من كل بين التوافق

 تطيير دون  الحؤول هالس ليس العقدة، هذه جاوزت بإمكان جاالس سلمنا إذاو   ها،ل اصوت 61 الـ عن يزيد ما
 على بري  بيهن النواب جلسم رئيس وإصرار لبيضاء،ا الورقة تصويت لىإ الذهاب يفسر ما هذا وربما النصاب
 إن يقول األمور منطقو  النصاب، تعطيل دملع الكافي اإلجماع به المقصودو  اإلجماع، عن الحديث

 شريكا يكن لم ما ي،سياس فريق من دعومم مرشح لصالح نيابي، تكتل يأ من مجانا يتم لن النصاب تأمين 
 .له بالتصويت يقم لمو  بوصوله الممانعة عدم في

 إقليمي يحدث أن يجب وما للتوافق، مناسبة روطش تتوافر أن قبل حدثي أن جبي ما مةث أن عنيي وهذا
 في األميركية لسياسةا اتجاه نم ليهإ يؤشر وما البحرية، لحدودا ترسيم رمسا انتظار من انطالقا ودولي،
 وابةب من ألميركيا النعطافا وعند االنفراجات، عن لبحثا أو والتصعيد لتوترا من المزيد نحو المنطقة
 من الديمقراطي اللقاء فيتحرر لفرنسي،ا السعي ويرتاح لسعوديا السقف ينخفضس االنفراج ونح الترسيم

 هذه وفق ذلك لك طبعا ممكنا. توافقية لصيغة بنانل تكتل ونواب 31 الـ وابن انضمام يصبحو  ضغوط،ال
 .القراءة

 رئيس وكان عون. جوزف الجيش قائد اسم اإلطار هذا في يتردد التسوية، عن وبالحديث حوالاأل كل في 
 وقد اليوم الترشيحات عن تحييده الى دفعه ما نتيجة دون  من سابقا غازله قد جعجع سمير اللبنانية القوات
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 بموقف يحتفظ الذي جنبالط وليد اإلشتراكي التقدمي الحزب زعيم يعارضه نفسه الوقت وفي مؤقتا . ذلك يكون 
 .اللحظة حتى التغييريين.. الى بالنسبة سيان واألمر الرئاسة. الى الجيش قادة وصول ضد تاريخي

 في ما تعديل لىا كثيرون  يشير ون،ع العماد نم وقفهمم لسنةا النواب غالبية فيه يحدد مل الذي الوقت وفي
 طويل وقت هنر  به القبول كان وإن عليه، يتوف وضع عدم قدرب تأييده ناحيةل ليس نهم لممانعةا موقف

 .عميقة وداخلية خارجية ومفاوضات

 تعديل إلى ولى،أ ةوظيف فئة منصب يشغل كونه الجيش، ائدق حاجة حول ثرك   يثيرها قطةن ثمة لوقتا هذا في
 .الخدمة من خروجه من نتينس قبل للوصول دستوري 

 واحدة رةم طابع ارتدى وان 1998 لعاما لحود إميل لعمادا لصالح لدستورا عديلت ثالم ستحضري   هنا
 االنسحاب بعد حصل ذلك ون ك ،2008 العام الرئاسة لىا سليمان يشالم العماد لصو  األهمو  استثنائية،

 .انلبن من السوري 

 في الجيش قائدل دستوري  تعديل أي نع ع رفيا تعويضا المجلس في 181 لـا ليمانس صواتأ ث لتم حينها
 رئيس والية انتهاء مع أنه عتبارا  لناحية طبارة، بهيج لدستوري ا الخبير بها خرج انونيةق توى ف ستحضارا موازاة 

 .للدستورية التعديلية الشروط نم محررا   الرئاسي المرشح يصبح الجديد الرئيس انتخاب ون د من للجمهورية

 هذه في سيتمحور العمل فإن ألحوالا كل وفي هذا. لتعديلا مشروع عدت   حكومة شكيلت تطلبي لكذ نأ على
 .الماضي من ةالرئاسي الجلسة باتت ينماب الحكومة شكيلت على المرحلة

  عبورها مؤكدا وكان وعبرت، لحادةا التموضعات جلسة بامتياز كانت هيف الرئاسية الجلسة ولح الختام في 

 جلسة فهي النصاب، تعطيل خيار الى حدأ لجوء دون  من نعقادهاا واضحا انك كما ئيس،ر  ستيالدا ون د من
 يف ظهر الذي الحلف أطراف حركتت حيث المواقع، حجز

 إجراء شعار حتت ب،النصا تعطيل دون  من جلسة قدع باب فتح لذيا السعودي، لفرنسيا األميركي اللقاء 
 .لممانعةا محور في قراءة سبح الدستورية، المهلة ضمن االنتخابات

 البحرية، الحدود ترسيم ان المؤكد ومن المقبل الرئيس هوية حول المزيد سيتكشف المقبلة المرحلة في أنه على 
 من عدة جوانب على مستقبلية وأخرى  فورية آثارا سيترك النفطية، الدول نادي الى االنتساب مسار ببدء إيذانا
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 مستقبلية باتفاقات يتعلق ما ومنها بسالسة المتغيرات مع التعاطي تحدي أمام سيكون  الذي اللبناني الوضع
 .الدولي واالقليمي االقليمي الصعيد على

 موعد اقتراب وقع على المتبادلة إلسرائيليةا المزايدات تؤخره لمو  الترسيم لىع التفاقا الدةو  كتملتا واذا
 الفتراضا في بالغةم ال ولعله البحرية، الحدود على قتصرت لن االتفاق ذاه مفاعيل إنف الكنيست، انتخابات

 من بدءا لها مختلفة محاكاة تتطلب ديدةج مرحلة على مقبل البلد انو  قبله، كما كون ي لن لترسيما عدب ام بأن
 .الرئاسة وطبعا الحكومة ملف

 يف هللا حزب راسه وعلى الممانعة فريق موقع أكثر قوي ي ان نهائيا، برامهإ حال يف الترسيم، تفاقا انش من 
 متى الترسيم، هذا ان صاخصو  المفترض، االسم لىع الحقة سويةت يا يف مث لرئاسيا الستحقاقا مفاوضات

 أثبت قد والقوة الديبلوماسية بين بالتكامل صرهللان حسن والسيد ون ع ميشال لرئيسا يارخ نا ي ثبتس اكتمل،
 .الحقا واالزدهار االستثمارف االستقرار، ثم النتصارا بتحصيل لبنانل وسمح جدواه 

 ما التوافق يكون  أن يفضل وهو ه.ل معادي رئيس وصول نعم ولكنه لرئيسا الحزب فرضي مل لسابقا في  
 . كبرى  اقتصادية كارثة ظل في اآلخرين لىع االستقواء ليسو  الرئيس يفرض

 السياسي العبث من نوعا يصبح معه تعارضم حتى او للحزب حدت رئيس نتخابا حول المك كل إنف وهكذا،
 .الدسمة الترسيم بجرعة رفدها بعد وضوحا شدأ باتت التي لداخليةا التوازنات عم اساسا ستقيمي ال الذي

  

 مسموحا يكون  ولن وتوازناته، ودالالته لمتحققا االنجاز سياق خارج نم رئيس ال فإن ذهه لقوةا ناميت ومع 
 .انتزاعها وبطريقة المنجزة بالمكتسبات يعترف ال من انتخاب

 عوضم ميشال النائب ترشيح يصبح واستطرادا ذار،آ 14 قوى  نم المتطرفة ألسماءل ظح ال نأ ييعن ما وهو 
 .المقبلة الدورة في االصوات من لمزيدا على سيحصل أنهب البعض رديدت رغم لىع فقط، لالستهالك

 حمايةو  ستثمارواال واالستخراج التنقيب لةمرح على لإلشراف وثوقةم سلطة ريدي الممانعة ريقف فإن وبالتالي 
 التعاطي نمط في التحول بداياتل ترجمة يشكل أن جبي المقبل الرئيسف وبالتالي، كتشفة.الم لثروةا مردود

 .الداخلي



 
15/10/2202  

لبنان(ملف التقدير النصف شهري )  

(  814رقم )                  
 
 

9 
 

 بعض من اكثر قناعة على أصبح لذيا ايضا الخارج من قبولةم انها رى ت الممانعة يف فريقل لقراءةا هذه 
 .نفسه لسلوكا راجترا في االستمرار ممكنا عدي لم بأنه الداخل

 االكثرية. على افتراضا تحصل لو حتى لوصولا من اآلخر للفريق عاديم مرشح درةق ذاه عنيي ال بعاط لكن 
 ي خرج لكي ودولي اقليمي رفد الى حاجة يف هو األهم، لكن لنيابي،ا المجلس لثيث نصاب لىا حتاجي نها ذلك

 التز  ما البحرية الحدود رسيمت نتائج ون ك المساعدات وجلب الخارج محاورة لىع قادرا ويكون  تهازم من لبنان
 .االتفاق هذا حصل إن بعيدة،

 

 
 


