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نها ستمهد لمرحلة مقبلة ستشهد ول أات النصف الثاني من شهر تشرين األاألمر األكيد في تطور  
 ن كانت ستتخذ وقتا حتى تبلورها.يرات هامة على الصعيد اللبناني وإتغي

وقد فتح االتفاق على ترسيم الحدود البحرية )لم يوقع حتى كتابة هذه األسطر( اآلفاق امام هذه  
لما ن مقاربة الخارج للتطورات الداخلية لن تكون في المرحلة المقبلة مثالى أالمتغيرت داخليا قياسا 

 .كانت قبالا 

 الرئاسي التي تفتح الباب أمام هم اليوم يتمثل في دخول لبنان عمليا في مرحلة الشغورن األعلى أ 
 لت الفترة الماضية تحضيرا لها ليس أكثر.ن مث  ل في معركة رئاسة الجمهورية بعد أالدخو 

لالنتخاب فشلت جميعها في انتخاب رئيس جديد للجمهورية  نيابية قدت حتى اآلن أربع جلساتوع   
ر سيناريو الجلستين  ا يذكر.جديدلم تحمل من الشهر الحالي التي  24وكان آخرها جلسة  فقد تكر 

، كتراجع عداد أصوات المرشح النائب ميشال معوض وعداد الورقة اتاألولى والثالثة مع بعض الفروق
ى البيضاء، ومزيد من التصدع في صفوف كتلة نواب التغييريين، ونيل الدكتور عصام خليفة للمرة األول

 .أصوات 10

من التشرذم والشرخ في بنية المجلس  يع األصوات مزيداج والمواقف وتوز وقد أظهرت خريطة النتائ
 .النيابي أكثر من الجلسة األولى

ولى: . وفي نتائج الدورة األنائبا 116وسجل حضور  نائبا 12النيابي جلسة غاب عنها  وعقد المجلس
حملتا  2رقة بيضاء، و 50، وأحصيت 10وعصام خليفة على  صوتا 39حصل ميشال معوض على 

 ..حملت عبارة لبنان الجديد 13ان، ول لبنعبارة ألج

ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري  كما حصل في الجلسة الثالثة وبعد الدورة األولى فقد النصاب
 .من دون تفاؤل لدى الجميع بقرب انتخاب الرئيس الى رفع الجلسة
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ي ذال وضاح الصادق النائبخرج منه من التشرذم في صفوف تكتل التغيير، و  وأظهرت الجلسة مزيدا
 ..بعد خروج النائب ميشال الدويهي ،انتخب معوض

س ن ال تغييرات دراماتيكية قبل االتفاق على اسم الرئيا عن تفاصيل التصويت، بات واضحا ألكن بعيد 
، بينما أصبح ترشيح معوض لنفسه محط ارتباك بعد تأكيد داعميه االساسيين بين االفرقاء السياسيين

 للدخول في تسوية حول رئيس توافقي مقبل.استعدادعم 

ض واستمرار الخالف داخل قوى التغيير تراجع عدد أصوات معو  ن الرئاسي بأنويرى المتابعون للشأ 
آذار والتيار الوطني الحر أي مرشح حتى الساعة،  8وبينهم وبين القوات والكتائب، وعدم طرح فريق 

رئيس في المدى المنظور ال سيما بالتحدي والفرض،  يشكل رسالة للجميع بأن ال إمكانية النتخاب
 .شعار آخرإالفراغ سيبقى الرئيس المقبل حتى وبالتالي فإن 

  .سوى تأكيد المؤكدخيرتان الجلستان األ تفعل وبذلك لم 

ز الجهود على تشكيل حكومة من دون نجاح حتى اللحظة، ما يعني أن لبنان يركتبينما بات ضروريا 
رفض جزء وازن من المسيحيين،  على مرحلة فراغ مصحوبة بتوترات سياسية كبيرة مع مقبالقد يكون 

لك ية، مع أنه ال مانع لذم حكومة تصريف األعمال مقاليد الرئاسة المسيحأي التيار الوطني الحر، تسل
 .دستوريا

يمهد وفق سالذي تتقاطع عليه رؤى متناقضة في االصطفافات السياسية الداخلية  الفراغهذا ن على أ
األثر  تسوية مقبلة دوليا وإقليميا سيكون لبنان من اكبر المستفيدين منها وطبعا سيكون لهال تلك الرؤى،

 الهام على الملفات بالغة االهمية التي ي عنى لبنان بها ومنها رئاسة الجمهورية.

  

 في حظوظ المرشحين؟ را  تغي المتتالي للجلسات تأجيلالهل يعني لكن 

 أن تستمر موازين القوى على ما هي اآلن من دون قدرة أي فريق على الحسم.من المرجح 
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ال قدرة على إيصال رئيس لكن ثمة قدرة على التعطيل، وذلك سيستمر  ففي الفريق المعارض لحزب هللا
حتى لو اتحدت كل المكونات المعارضة ومعها التغييريين، ولن يتمكنوا جميعا من تأمين ثلثي اصوات 

 لنيابي.المجلس ا

يتو غير قابل للنقاش ولدى الفريق المقابل أيضا، ال قدرة على األرجح على إيصال رئيس ناهيك عن ف
ن سليما شح الفعلي لهذا الفريق، أي زعيم تيار المردةعلى وصول المر  اليوم وضعه التيار الوطني الحر

 فرنجية.

الخاصة حول حظوظ األخير. فهي وان  هنا لدى التيار الحر والمقربين من رئيسه جبران باسيل رؤيتهم
 كانت صعبة اليوم لكنها غير مستحيلة وستتعزز مع الوقت العام المقبل. وبالنسبة إليهم فإن ما بعد
 الترسيم الذي بذل باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون كل قوتهما إلنجازه، لن يكون كما قبله. وليس

اا ن على الزمن مع بذل الجهود لرفع العقوبات عنه توازيعلى باسيل اليوم أكثر من شراء الوقت والرها
 مع شد عصب فريقه مع تركه السلطة.

وهو السبب في عدم تبني فرنجية الذي تزداد معارضة باسيل  موقف باسيل بات معروفا عند حزب هللا
 له مع الوقت وليس العكس.

ن كان الجميع يدعو الى تسوية إو ية في ظل الموازين الحالية حتى كل ذلك يعني أن ال رئيس للجمهور 
 حول رئيس وفاقي يعلم االقطاب كافة حتميته في ظل الظروف غير المرشحة للتبدل اليوم.

ن للبنان تسوية مغايرة تقوم على حفظه بشخصية متمرسة وقادرة على ألى إوهو ما يشير حسب هؤالء 
ببروفايل وسطي يروج  هي شخصية. بمعنى آخر الغرب واإلقليم من دون استفزاز حزب هللا نيل ثقة

 قائد الجيش جوزف عون. نه سيكون البعض إلى أ

تتقدم وجهة النظر هذه على أية وجهة نظر أخرى، لكن ذلك ال يعني ترجيحها، أقله في اللحظة 
 السياسية الحالية.
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ا طبيق ممن هنا ينتظر الجميع نضوج التسوية الكبرى التي سترتكز لبنانيا على تعزيز اتفاق الطائف وت
لم يطبق منه وليس بطبيعة الحال االتفاق على تعديالت فيه ناهيك عن نظام سياسي بديل، وسيكون 
من الطبيعي حينها انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليكون دور الحكومة إطالق ورشة إعادة عجلة 

 االقتصاد وجلب المساعدات الدولية.. على طريق التنقيب البحري.

المحاوالت الجارية التي آذار من فشل  8 في ظر هذه، تنطلق رؤية لدى فريقفي مقابل وجهة الن 
ونواب صيدا ـ  تتصدرها القوات اللبنانية لتوحيد صفوف المعارضة، عبر ضم كتلة االعتدال الوطني

جزين وكتلة التغييريين اليها، وبالتالي فرض مرشح من صفوفها يفوز في الدورة االنتخابية االولى 
 ثلثين وباألكثرية النيابية المطلقة في الدورة الثانية.بأكثرية ال

آذار إلى  8وصول مرشح من فريق هدف المعارضة األساسي هو منع  ويقول هؤالء المتتبعون، إن
ج ان هناك مرشح المعارضة هو للمناورة وفرض امر واقع بتكوين اكثرية تقول للخار  سدة الرئاسة، ألن

ذهاب في هذه الحال ال ه القدرة على تعطيل النصاب، ليتموحلفائه باتت تفقد اكثرية نيابية ضد حزب هللا
 سليمان فرنجية. أي مرشح حتى ولو كان رئيس تيار المردة الى رئيس توافقي وإسقاط

ن المرشح ميشال معوض ألثابت في كل الجوالت االنتخابية من ا نألكن ما حصل إلى اآلن، أظهر  
ليه من علن وال يزال، لم يتمكن بعد من تجاوز ما حصل عأ به كما ه والمستمر المتمسك بترشيح

ثوا ما النواب التغييريون فقد تشبأ. خيرةاألجلسة اله تراجع بعض الشيء في نإصوات إلى اآلن، ال بل أ
 نأتت ثبأخيرة التي النيابية األبموقفهم الرافض لالصطفافات، وهم لم ينسوا ما نتج من انتخابات اللجان 

طني مة، كما يقولون. فيما نواب كتلة االعتدال الو وحلفاءه هم شركاء في المنظو  القوات اللبنانيةحزب 
 ية إزاء رئيسها سميربارات عدة، أبرزها الحساسية السنالعت يرفضون انتخاب مرشح القوات اللبنانية

ن الرئيس سعد بينه وبي رة تزعمه للسن ة، كما يقولون، وعلى الحساب القديمجعجع المبنية على فك
 الحريري.

ال وحلفاؤها ترشيح ميش يطرح نفسه هو: ماذا لو استبدلت القوات السؤال الذي مام هذا الواقع، فإنأو  
 ر اي شيء في هذه الحال؟الجيش العماد جوزف عون؟ وهل يتغيمعوض بترشيح قائد 
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 تعديله التغييريين ال يمكنهم مناقضة الذات العتبارات تتصل باحترام الدستور وعدم نأجواب هو وال 
لى إمصيرها  مر وينتهين تتأثر بهذا األأفيمكن  ما كتلة االعتدال الوطنيألمصلحة اشخاص. 

معارضة قد سقطت، حسب قول فكرة توحيد ال نألى عولذا، فإن كل هذه المعطيات تدل  االنقسام.
 فشلت حتى اآلن على االقل، حسب قول البعض اآلخر.و أالبعض، 

شاء وأبى من أبى وبغض النظر عن فيتو رئيس  شاء منلمقلب اآلخر، فيقول المتتبعون إنه ما في اأ 
هذه القوى المعارضة تستطيع  نأباسيل على فرنجية، فمن الواضح النائب جبران  التيار الوطني الحر

مفتاح  نإحدا، وبالتالي فأ توحدت، وهي حتى اآلن لم تسم   لنائبا في حا 65كثرية أ ن تستجمعأ
نائبا لن تستطيع  65من  توحدت وحصلت على اكثرذا ما إها تخابات الرئاسية هو في يدها، ألناالن

فمن  هللا حزبالنصاب. لكن في المقابل إذا توحدت القوى الحليفة ل ل فكرة تعطيلخرى تحمالقوى األ
اب إلى مراجعة حساباته وخياراته، وكذلك مجموعة كبيرة من النو  شأن ذلك ان يدفع اللقاء الديموقراطي

 السن ة.

 الكتل النيابية ما يكون قد انتهى، في رأيهم، وانترشيح معوض رب نأوفي ضوء ذلك، يرى المتتبعون  
تترقب ما سينتج من محاولة شاخصة والسياسية بدأت البحث عن مرشح آخر، فيما تبقى االنظار 

فه شح، وما زال على موقبعد اي مر  سيل بانتخاب فرنجية، مع العلم ان الحزب لم يسماقناع با حزب هللا
 . نه ال يرشح احدا وانما يدعم مرشحاأالقائل 

لك مفاجأة بطرح إسم فرنجية لتتماهى بذ لسياق سأل البعض: ماذا لو أحدثت القوات اللبنانيةوفي هذا ا
حة لي الى فتح صف، وتسعى بالتاغربي والفرنسي ـ االميركي تحديدا المنفتح على حزب هللاالموقف ال مع

ها العب أساسي على الساحة الداخلية، بحيث تستثمر على كتلتها جديدة مع الحزب في اعتبار ان
د اكدت لوقت عينه قاالنيابية الكبيرة في اللعبة الداخلية، بدالا من ان تخرج من لعبة القرار، وتكون في 

يصال مرشحه العماد وحلفاؤه إ ، حيث لم يستطع حزب هللا2016ما فعلت عام الرئيس ك انها صانعة
  ؟ميشال عون إال عبرها
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ة في في اتجاه إبرام صفقة سياسية من شأنها ان ت فقد باسيل القدر  وفي هذه الحال، ربما تندفع القوات 
اذا كان فرنجية،  وتصبح شريكة لهذا الرئيس، خصوصا ،فرض شروطه على رئيس الجمهورية الجديد

، ساالمتلفزة في اآلونة االخيرة، انه في حال قد ر له ان يكون رئي االخير قال في إحدى مقابالته وان
ها زعة في ما بينها، وال سيما منطراف السياسية المتناحوارية بين األيرغب في رعاية لقاءات ثنائية 

 .اللبنانيةحزب هللا والقوات 

كيف سيتصرف باسيل بعد خروج الرئيس ميشال عون من  وفي هذا السياق، فإن الجميع ينتظر 
ه ه سيعيد النظر في موقفخياراته والءاته الراهنة؟ ام ان القصر الجمهوري بعد ايام، وهل سيبقى على

لمستفيدين اكثر ا ه، اي باسيل، سيكون ى الرغم من تأكيد بعض االوساط انالمعارض لترشيح فرنجية عل
 ة الرئاسة؟من وصول فرنجية الى سد

فرنجية نجح في النأي بنفسه عن هذا الفولكلور النيابي الدائر في  ن الواضح إلى اآلن، انأعلى  
مل الحل المتوازن والمتكاللتوافق عليه في لحظة انتاج  حقاق الرئاسي، ليبقى اسماا قابالنطاق االست

ي تحضيره في المطابخ الداخلية والخارجية، وستتكون السلطة اللبنانية ( الذي يجر )رئاسيا وحكوميا
 الجديدة على أساسه.

الممانعة متعاطف مع فرنجية ومع رئيس مجلس النواب نبيه  ورطبعا هذه وجهة نظر فريق ضمن مح 
مبنية على وقائع محددة  ة استشراف للوضع المقبل اكثر من كونهالو بري، وتنطلق من تحليل ومحا

 طالما ان حزب هللا لم يعلن عن نيته الواضحة باالسم الذي يفضله للرئاسة..

في هذه االثناء راجت مقولة لدى اخصام العهد حول انفراجات مقبلة في لبنان فور مغادرة الرئيس  
 عون القصر الجمهوري.

 ،اإلستحقاق الرئاسيني عمليا بحث وفي هذا االطار جاءت دعوة بري للحوار في المجلس، بما يع 
والتي  على هذا الصعيد، البطريركية المارونية به تقوم أن الممكن من دور على رهانه مع بالتزامن

 .ترفض الفراغ وتسمي ما يحصل بالمجلس بالمسرحية

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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لى إتكون أعقد من الذهاب  المعالجة قد شكل كامل بعد، نظرا إلى أنفي  رةهذه الفك لم يبلور بري  لكن 
حقاق المطروح هو اإلتفاق على إست انما الحوار السابق في عين التينة، ال سيما  حوار يشبه إلى حد

رة ة، لكن هذا ال يلغي السؤال عن الفرص المتوفة ال الداخليلغلبة فيه عادة للمؤثرات الخارجيتكون ا
 ح مثل هكذا دعوة في الوقت الراهن؟لنجا

ة األفرقاء السياسيين من مواقف غالبي نأفي هذا السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة، إلى 
االستحقاق الرئاسي ال تزال متباعدة، ال بل يبدو أن معظمها يرفض فكرة الحوار مع اآلخرين للوصول 

مرشحه إلى رئاسة على إمكانية إيصال إلى أن البعض ال يزال يراهن  سم مشتركة، نظراإلى قوا
له، كما هو حال بعض القوى الداعمة لترشيح  نائبا داعما 65الجمهورية وحيدا، من خالل تأمين 

 .ميشال معوض

 التيار الوطني الحرو داخل قوى الثامن من آذار طالما أنه لى أنهالمصادر نفسها إفي المقابل، تلفت 
الذي من المفترض أن يصار ليس هناك من إتفاق على كيفية مقاربة هذا اإلستحقاق، لناحية اإلسم 

ال رئيس المجلس  الحزب القادر على رعاية حوار داخل هذا الفريق هو انترى ف، إلى تبنيه تحديدا
ي سليمان فرنجية هو مرشح بر يار الوطني الحر يرى أن رئيس تيار المردة الت انعتبار ا النيابي، على 
 .بالدرجة األولى

لساعة، من دائرة الرئاسي لم تخرج، حتى ا مقاربة الملف انا تقدم، ترى هذه المصادر إنطالقا مم
ة شبه مستحيلة، إسم مهم اي، األمر الذي يجعل من إمكانية اإلتفاق الداخلي على معادلة اإللغاء

 اني كتب لها النجاح، حتى ولو  اندعوة للحوار، في حال حصلت، سيكون من الصعب  ايوبالتالي 
 .عارض أصل الدعوة، أو أبدى بعض اإلعتراضات حول المكان أو الشكلالجميع لم ي

ين ب رئيس للجمهورية، يسعى بري إلى التشديد دائماا على أهمية التوافق بمنذ الجلسة األولى إلنتخاف
ن ، وبالتالي ال يمكنائبا 86اب يتطلب هذا األمر بين غالبية الكتل النيابية، على قاعدة أن اإلنتخ

اآلخرين سيعمدون إلى تعطيل الجلسات من  انإلى  نائباا فقط، نظرا 65مين أي فريق الرهان على تأ
 .بة النصابخالل لع

https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
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الذي من الممكن أن يلعبه رئيس المجلس  ابية، أنه على أهمية الدورفي هذا اإلطار، توضح مصادر ني
 جدي في اإلستحقاق الرئاسي، خصوصاالنيابي، إال أن األساس يبقى في غياب اإلهتمام الخارجي ال

لي ال يمكن في ظل هكذا من جانب القوى التي تملك القدرة على التأثير في الساحة المحلية، وبالتا
 .ةمكانية الوصول إلى تفاهمات داخليأوضاع الحديث عن إ

مفتاح الوصول إلى إنتخاب رئيس الجمهورية ينتظر بروز  نأبناء على ما تقدم، ترى هذه المصادر 
د أنه ، األمر الذي تؤكال زيادة األزمة الداخلية تعقيدااإلهتمام الخارجي الهادف للوصول إلى تفاهمات 

 لة الشغور الرئاسيلم يحصل حتى الساعة، لكنها ترجح أن تبدأ معالمه بالظهور بعد الدخول في مرح
ما إذا بين األفرقاء اللبنانيين، ال سي ة الخالفات، خصوصا إذا ما ترافق ذلك مع إشتداد حد)كما أسلفنا(

 .لم تنجح الجهود في الوصول إلى إتفاق على تشكيل حكومة جديدة

ي على الدعوة إلى حوار وطني، هذه األجواء قد ال تشجع بر  نأ وجهة النظ هذهتعتبر لة، في المحص
ل المعطيات الفرصة متاحة، إنطالقاا من تبد نألكنها في المقابل ال تستبعد أن يبادر في حال وجد 

 .القائمة في الوقت الراهن
 

 

 
 


