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 الجديدةانتخاب الجمهورية و الرئاسة  انتخابلبنان: بين 
 

 ية.اللبنانح لكرسي الرئاسة في الجمهورية هي شروط الترش   عاما ، 25من  أكثروعمره  أن يكون مارونيا  
لبنان عهد الرئيس بشارة الخوري لمدة ست  ، افتتح(22/11/1943االستقالل )رئيسا  منذ  13فبعد 

ة للبقاءللرئيس  القانونيةاألولى  الواليةهي و  سنوات، لكن مع بعض التعديالت و  الحكم. في سد 
 ،الهراوي الياس و  الخوري،بشارة  الرؤساء:كما حدث مع  سنوات،تسع  إلى الواليةقد تمتد  الدستورية،

 .ودالعماد إميل لح  و 
يس والرئ، 1982جميل الالرئيس بشير : كمال واليتهمامن الئحة رؤساء الجمهورية اللبنانية لم ي   اثنان

 .غتياللالضا تعر   أنهماوالسبب  ؛1989ض رينيه معو  
 

 : نانيةحي الواليات المتحدة لكرسي الرئاسة اللبمرش   وأسماء المنطقة..في  األميركيالدور  أفول
عام التشرين من  17 (ثورة)تحركات  عشي ةعت دف   التي المبالغ الطائلةكمية  حولقد ال يختلف اثنان 

وبالرغم من  اللبنانية.في عالم السياسة  تغييرات جوهريةحداث إب األميركيوذلك لرغبة الطرف  ،2019
 استحقاق. أول منذلكنها بانت على حقيقتها  ،الشعبمن  قسم كبير معهاتعاطف  محق ةمطالب  رفعها

 اإلعالمية،من الصورة  الشعبية المحق ةالمطالب  وأصحاباستبعاد الشرفاء و فبعد سقوط األقنعة  
الداعم  كشف ومبتغاها،كها محر   كان معلوما  التي وبعد فشل التحركات  ،رئيم وعزلهم في مكان غير

 هللا؛حزب  وسالح بيئة تستهدف كانتالتي و  )الثورة(،فت على التي صر   األموالعن حجم  األميركي
مقاعد  بضعة )التغييريون( حيث كسب ،يالسياس المجالفي  لهأك  هذا االستثمار بأن يؤتي ل بد  كان ال و 

هو  المتواصلمن الدعم  ويبقى الهدف األميركي .متعددة.فرق  إلىالحقا   ولكنهم تفر قوا برلمانية،
مركز الرئاسة  وأبرزها اللبناني،حي المجتمع المدني لشغل مراكز مهمة في الكيان السياسي مرش   إيصال
 اإلدارةلين لدى المفض   أحدحكومية لتسمية الداعمي المنظمات غير دى ل ظهر توج هقد و  األولى.

التي كان و  المنطقة،، وهي القيادة العسكرية المركزية في "سنتكروم" توج همع  يختلفلكنه  ،األميركية
، القيادةلصلته الوثيقة بهذه وذلك  عون، جوزيفناني الحالي العماد بهو قائد الجيش الل األولحها مرش  
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 الجيش، باعتبارهالقائلة بوجوب دعم  األميركيةللنظرية  تبعا   والدعم،من التعاون  طويلةتجربة مع 
 ولذلك، هللا؛حضن حزب في سيقع البلد فذا انهارت إوهي  تنهار؛المؤسسة الوحيدة في لبنان التي لم 

 .منح المساعدات العينية والمادية للجيش اللبنانيبالدول العربية بعض  شرعت
الحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب و ) اللبنانيةبه فريق المعارضة  خاضح الذي ما المرش  أ

 ض.معو  وهو ابن الرئيس اللبناني الراحل رينيه  ض،معو  فكان ميشيل  المعركة الرئاسية، (االشتراكي
 لجمهورية،لانتخاب رئيس  جلأمن  بر ي،نبيه  األستاذرئيس مجلس النواب  إليهاجلسة دعا  عشرإحدى 

من دون أن  المعارضة،بل فريق ض من ق  ح ميشال معو  تم فيها تداول اسم المرش  قد و  وكل ها أخفقت؛
حةسماء األبعض  وأيضا  ظهرت؛ حاكمةال البيضاء هيوكانت الورقة  المطلوب،الرقم  إلىيصل   المرش 

ضيكون  وبذلك، ي ذكر.أثر  أيدون  التغييريون أعلنها  التي بل ح المرحلة األولى من ق  هو مرش   معو 
ض هو وتأكيدها ،ا التوصيفالدائم لهذ رفضهامع  المعارضة،قوى  حها أن معو   فيما ينتظر األول، مرش 

  السياسي.المسار صل إليه األخير ما سي
 

 : الرئاسةانتخابات بكركي و 
خص القرارات التي تفيما يتعلق ب تاريخي دور األول،وعبر موقعها الروحي  المارونية،لبطريركية ل كان

 . ألغلب األحزاب والتكتالت المسيحية األوسعالعباءة  تشك لما زالت هي و  المارونية؛الطائفة 
 الموقع الرئاسي حول مناسبة،كل  فيإليضاح مواقف بكركي  بشارة الراعي، البطريرك الحالي،عمد قد و 

لكن بشكل تدريجي وغير  الجهات،مع بعض  أحيانا  التي تتماهى واضعا  بعض النقاط  الماروني،
دالراعي كان  وأحيانا ، ؛صريح حالمطلوبة  المواصفات يحد   حينسقط بعض المرش  وبذلك ي   بكركي؛ لمرش 

 عدم الجنوح لترشيح قائد الجيش، هو بكركيلكن ما هو ثابت لدى  .تلك المواصفاتالفاعلين خارج 
أن كل قائد جيش هو ب سياسي نهج وإنما لعدم تثبيت ،جوزيف عون  شخص الستهدافليس لكن و 

ح ة إلىطبيعي  مرش   عتباراتعدة ا لوذلك  مارونيا ،ال يصبح ذلك عرفا   أنوتريد بكركي  الرئاسة؛ سد 
 . خارجيةو داخلية 

 إيجابيا  الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية لم يكن  ترشيحمن  موقف بكركي أنالثابت الثاني و 
ح كونه برعايتها،ال تشمله  قدة البطريركية المارونية المظل   أنعلى اعتبار  بالكامل،  أملحركة  مرش 
وتغريدة البخاري  بكركي، باتجاهالسعودي حركة السفير  وتعكس هذا الموقف .من حزب هللا ومدعوما  
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ب من اجتماعه مع  البطريرك الماروني مار بشارة التي ناقضت ما كان تسر  و  الساكنْين، التقاء حول 
د األسماء؛المملكة السعودية لن تدخل في لعبة  بأن السفير توضيحرغم  بطرس الراعي،   لكنه حد 

 سياسي! وأفساد مالي أي وغير متورط ب ا  ن إنقاذييكو  بأنمالمح الرئيس العتيد 
هها الدعوة التي كانت  أما بخصوص  ىتأجيلها حت فقد ع،موس   المسيحيين للقاءالنواب  لكل  بكركي ستوج 

النواب المسيحيين  بين األفكارتباين  البطريركية،بسببيتم رسم خارطة طريق رئاسية تحت المظلة 
دورها  استعادةرغم حرص بكركي على  ميتا ، ول دقد  االجتماعوبذلك يكون هذا  ؛وغيرهم المتحزبين

 الداخلية.المسيحية  االنقساماتفي ظل  المؤث ر
 

  : مؤتمر باريس
 ممث لين عن دول خمسة  الذي ضم  و  اللبناني،المتعلق بالشأن الداخلي باريس األخير، و اجتماع  فشل

لصعوبة  األمر ع زي . وقد باالجتماع وهو المعني األول لبنان،دون حضور عربية وأجنبية، ومن 
 والحزبية.السياسية  االنقساماتفي ظل  لبنان،ل عن ممث   اختيار

ع فريق في البرلمان اللبناني يستطي أيعدم وجود المباشر هو سبب وال توصيفية؛هذه النتائج  فقد أتت
 لتحصيل ناتجكل فريق، وذلك  داخلوحتى  ،مع الفرقاء اآلخريندون التوافق من اإلتيان برئيس للبالد 

 .والثانية األولى الدورتينالمطلوبة في  األصوات
أن  إلىه مرد   مصر،و أميركا والسعودية وقطر و فرنسا  ممث لي اجتماع عنغياب المواقف الحاسمة إن 

 خالل ط رحتالمواصفات التي  ألن التوافق، أوالداخلية اللبنانية أبعد ما تكون عن النضج  األوضاع
تنطبق على و  فضفاضة، المرتقب،لرئيس ل الفرنسية،الذي حصل في مبنى وزارة الخارجية  االجتماع

يكون رجال   وأن ،الخارجو يحظى بثقة الداخل اللبناني  مثل أن حين المحتملين،الكثير من المرش  
 القانونية التي الدوليةالمؤسسات مام استحقاق مقبل مع البنك الدولي وبعض ألبنان  ألن إصالحيا ،

على  مستقبال  يواجه لبنان  قدوما  عنها،ينتج  أنوما يمكن  لبنان،مصرف  حاكم قضايا ضدتتابع 
 ملف الطاقة، بنك الدولي،ال ملف شروط ملف تفجير المرفأ،مثل )المعق دةالقضايا من العديد  خلفية

  .الداخلية، وغيرها( ملف اإلصالحات
مساعدة لبنان للخروج  حسب الظاهر أو المعلن، هوالتي اجتمعت في باريس،  الدولما تريده هذه إن 
 .فقط ونفوذها مصالحهاحماية ل ؛ لكنها تسعى في الواقع غياب الرئيس أزمةمن 
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وتطبيق ضرورة انصياع لبنان لشروط صندوق النقد الدولي وكمثال، تأكيد تلك الدول على 
 "اإلصالحات" الداخلية.

رهو في اجتماع باريس ثيل المنخفض لهذه الدول الخمس مستوى التم كما أن إضافي لعدم تأثير  مؤش 
ح التي أعلنتها حول مواصفاتالتوصيات  للبنان دعم مالي  أيمع عدم تقديم  الرئاسة اللبنانية، مرش 

ر غي عبر الجمعيات سابقا ،كما كانت و  ،الغربية والعربية المساعدات المالية استمرار مقابل الرسمي،
  والصحية .اإلنسانية واالجتماعية الحاجات  لتلبية الدعم األمميحكومية وصندوق ال

) قائد الجيش للجمهورية برئيس  آنذاك أتىالذي و  ،2008تفاق الدوحة عام االدول التي رعت  إن
هو  في االجتماع المذكورلفت لكن ما  باريس؛في  أخيرا  اجتمعت ، هي نفسها التي (ميشال سليمان

 دوليةجهة  أيتوكيلية من  أوال يملكون صفة قانونية  المجتمعين ألن عنه،الصادرة اللهجة المنخفضة 
 ،شيا دوروثيالسفيرة   باريس، والذي عب رت عنه األميركي بعد اجتماع لفت الموقف كما ؛إقليمية أو

الطريقة على  على حزب هللا سحب دعم  ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، إنالتي قالت 
 .عليهااعتدنا  والتي ،الكاوبوية في فرض الديموقراطية األميركية

 
  فرنجية:ودعم ترشيح  الوطني"الثنائي "

ممارسة الحق في إطار في أروقة المجلس النيابي اللبناني،  االنتخابجلسات  دون طائلتواصلت من 
الخيارات تبلور  بانتظاروذلك  ،من ق بل عدد كبير من النواب بيضاء أوراقوضع عبر  الديموقراطي،

ير وافق على دعم ترشيح الوز  لوالذي و  الحر،ر بين حزب هللا والتيار الوطني في ظل التوت   ،السياسية
من  مع الردود اإليجابيةو  البداية،في  جديد.رئيس  أمام لكن ا اليوم فرنجية،والنائب السابق سليمان 

 التفاهمات،حتى تباينت وتباعدت  الَحكم،كانت الورقة البيضاء هي  باسيل،الوزير السابق جبران 
من  العديد شظاياهاأصاب حبر  طي اتها، وقدالملغاة تحمل رسائل سياسية في  األوراق وأصبحت

 . األفرقاء
 لكن لماذا ترشيح و دعم ترشيح فرنجية؟

حفهو  الطبيعي؛ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لنفسه يدخل ضمن المسار السياسي  إن دائم  مرش 
ال  دائما  بكتلة وهو كان ممث  الديموقراطية؛ اللعبة  علني، في إطاروبشكل  الطائف، اتفاقمنذ ما بعد 

 أوطائفته  تجاوزتية باإلضافة لما يملكه من حاضنة شعب المتعاقبة؛كل الوزارات  وفي وازنة،نيابية 
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قد أم ن التوافق يكون وهو بذلك  اللبنانية؛من المناطق  العديد لتشمل المردة،محازبي تيار  أومنطقته 
حين اآلخرين،  تفوق شعبيةوربما   عالية،بنسبة  الداخلي حولهالشعبي    وطنيا .المرش 

مه في دععن والذي أعلن  بري،با  من الرئيس نبيه مقر  و حليفا  وثيقا   فرنجيةلطالما كان ف سياسيا ، أما
 . وليس ترشيحه بشكل مباشر ترشيحه،كما أعلن السيد حسن نصر هللا دعم ؛ السباق الرئاسي

ح،اختيار  قضيةترشيح فرنجية نقل إن   مستوى تحقيق إلى المعارضة،دها كثيرا  فريق والتي رد   المرش 
حنائبا  وفوز  86النصاب التي تتطلب حضور  المرحلة التالية من أو بأغلبية األصوات،  المرش 

رت المعارضة أحزاب أنلكن ما حصل  .االنتخابات بعد  النصاب،مقاطعة االنتخاب وعدم تأمين  قر 
ه بة من الرئيس نبيعنها  مصادر مقر  التي أعلنت   calcul des  points البوانتاجمن عملية  توج سها

حرفضها لفرض ب -المعارضةأحزاب  أي -ذلك معل لة بري، سؤولي لب من مكما ط   هللا؛حزب  مرش 
حإطالق هذه  الصفة على  اللبنانية"القوات " كرار ت أحد"، فيحنا او ال مرش  "تحت عنوان  فرنجية، المرش 

ح جد  وهو  فرنجية،لما حدث مع الرئيس اللبناني الراحل سليمان  والذي نجح  فرنجية،الحالي  المرش 
لتقارب  تماما ، نظرا  تكون معركة انتخاب سليمان الحفيد مشابهة  قدو  .1970عام  واحد صوترق بفا

حولن يكون هناك  الديموقراطي،سيتم الحسم  البيضاءفي غياب األوراق ف األرقام. ح مرش   أوتسوية  مرش 

  توافقي.
معارضة  ستواجه فرنجية،سليمان  انتخابتم و  حدثت، إذا ما الثانية،معركة تأمين نصاب الجلسة إن 

 . أخيرا  الخطابات السياسية  أوحت أغلب كما كبيرة،
 نأوأهمها  المقبل،عن مواصفات الرئيس  هللاسماحة السيد حسن نصر  أعلنقد ف هللا،لحزب  أما بالنسبة

 األساسية،حضوره الداخلي بالتواصل مع جميع القوى  قو ة إلىباإلضافة  الظهر؛في ال يطعن المقاومة 
فيتو  عدم وضعو دولي، يحظى بعدم اعتراض ؛ وأن المقبلة االستحقاقات البالد في مواجهة إدارةسن وح  

 . الغربيةو  اإلقليمية الدول بعض  ق بلعليه من 
وجود سليمان فرنجية في قصر  يشك لقد  ومع سعي السعودية واإلمارات للتطبيع مع سوريا،واليوم، 

 رية،السو مع الجمهورية العربية  عالقات جيدةمن  يملك فرنجيةلما  المسار،لهذا  إيجابيا   بعبدا عامال  
ع حصول  أنها تشج   مرارا  وهذا ما دفع السعودية لإلعالن ؛ بشخص رئيسها الدكتور بشار األسد

 واضح .  إصالحيمشروع  لديه رئيسا  وتدعم  الرئاسية، االنتخابات
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  :عون  جوزيفقائد الجيش الجنرال ترشيح 
 والدعم اللوجستي الرواتب وتأمينه الخانقة،بعد نجاحه في قيادة الجيش في ظل األزمة اإلقتصادية  

ل عبر منحهم عالوات إضافية بالدوالر االميركي ك اللبناني،الدائم من الدول المانحة ألفراد الجيش 
الجيش برز اسم قائد  الصعبة، االقتصاديةلمساعدة العسكريين على تجاوز المحنة وذلك  شهر،

ح جوزيف عون  ة الرئاسة كمرش   . طبيعي لسد 
 عد  ي حسب أو ي   عائالتهم،عديد الجيش اللبناني مع  وهم تقريبا ، ألف عسكري  لتسعينتأمين الطبابة  إن

خارج المؤسسة  إلى عناصرهب تسر   ومنع الجيش،تماسك  حفظوهذا ما  الجيش؛نجاحا  لقيادة 
قائد  سها لفكرة إيصالوتحم   )سنتكوم(األميركية القيادة  المركزية العسكرية  إدارةدعم  لكنالعسكرية. 

تثبيت ب عدم رغبة بكركي  إلىباإلضافة  ،الرئاسيةر سلبا  على حظوظه أث   للرئاسة،الجيش اللبناني 
 .. مع رؤساء سابقين السي ئةبعض تجاربها ل ونظرا   جمهورية،كل قائد جيش هو رئيس  بأنعرف 

فترض حيث ي  ، فهي عدم تعديل الدستور ،التي تحول دون انتخاب جوزيف عون  األهمأما المعضلة 
م استقالتهقائد الجيش ب هذا و ؛ اللبناني االنتخابحسب قانون  أشهر،بستة  انتخابهمن موقعه قبل  أن يقد 

 . ما لم يحصل
  )ب(.الخطة و  ( أالخطة) وهو وحاسم؛فإن ترشيح فرنجية نهائي  هللا، بالنسبة لحزبو  على أي حال،

نقطة  ت عد  قد  دي،السعو  -اإليرانيالتقارب منها و  ،واإلقليمية الدوليةالتغييرات األخيرة على الساحة  لكن
في المسائل  القو ةيجمع  مشترك،اسم  لترشيح السياسيون الفرقاء  اضطر  إن  الجيش،إيجابية لقائد 

  االستقرارللحفاظ على  الدولية،مسألة السالح والقرارات أن شب موقفه مقبوال  ويكون  ،االستراتيجية
 .    السياسيوالتوازن 

 
   البرلمان:حساب األصوات في 

في المرحلة  صوتا   65ومن ثم على  ،األولىفي المرحلة  أصوات النوابالحصول على غالبية ثلثي  إن
حال يمكن أن يحدث ألي  ،الثانية  . بين الكتل خروق  تحصللم  إذا مرش 
؛ كتلة التيار الوطني الحر وهو عضو لفرنجية،صوته سيكون  أن أعلنصعب قد  بوالياس وكان 

؛ وكذلك قد فرنجيةللتصويت  اب حزب الطاشناق األرمني ممث ليلدى  يظهر موقف متمايزيضا  قد وأ
  لفرنجية.تهم اصو أبعض النواب المستقلين يعطي 
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 أصواتهم النيابيةجنبالط كتلة وليد  أعضاءبعض  يعطيقد  السعودي األخير،-ومع التقارب اإليراني 
 اإلقليمي المستجد.تتوضح صورة التفاهم  أنبعد  لفرنجية،

المسار نفس  ويت بعقد يتكرر  بري، نبيهالنواب، مجلس  رئيسالسيناريو الذي حدث عند انتخاب إن 
  اآلتي:على الشكل  النيابي،في انتخابات رئاسة المجلس  128حيث توزعت أصوات النواب الـ أيضا ،
 .صوت ا لنبيه بري -65 
  ورقة بيضاء-23 
 ورقة ملغاة. - 40

 .حتى اآلن 1992الذي يرأسه منذ عام و  المجلس،بوالية سابعة على  بري حينها وقد فاز
حينمن  أي  وذلك لعدم حصول  مر تين، االقتراعتم  الرئيس،انتخاب نائب  وفي عملية على عدد  المرش 

بو  فقد كانت النتائج في أول دورة على الشكل التالي: الياس صوتا ؛ 65وهو  لفوزهم،األصوات الالزمة 
 ملغاتان.ن اوورقت بيضاء،ورقة  13و صوت ا، 49 سكاف:صوت ا، غسان  64 صعب:

بحت وأص النيابي،وفاز الياس بو صعب كنائب لرئيس المجلس  النتائج،تغيرت  الثانية،وفي الدورة 
بيضاء  وورقتان صوت ا، 60 سكاف:وغسان  صوت ا، 65 صعب:النتائج على الشكل اآلتي: الياس بو 

 .وورقة ملغاة
 

  الحر:التيار الوطني موقف 
ه أي ، جبران باسيل،لم ي ظهر رئيس التيار الوطني الحر ة الرئاسة،  ح للترش   علني توج   ل،حموإن لسد 

ة لكن المفارق السياسية.وجال بهم على الفعاليات  مفترضين،حين اقتراحات ألسماء مرش   مر ات،ة عد  ول
 تام،فكرة ترشيح فرنجية بشكل  ورفض باسيل اللوائح،اسم سليمان فرنجية عن كل هذه  تغييبه كانت في
وعند التوافق مع . بين عديد كتلته من النواب ومن بعض حلفائه البرلمان،صوتا  في  21 ألن لديه

 له. حمرش   أي إيصاليستطيع هذا الحلف  التوافق،إن حدث هذا  المستقلين،بعض و  الشيعي"الثنائي "
ما أضعف  ،جدال واسع باتت مثاراللبنانية عالقة جبران باسيل مع كل السياسيين على الساحة  إن

بعيدا  عن حلفه مع  مع "التغييرين"،حتى  أو المسيحي، أو الدرزي،حظوظه بنسج تحالفات مع الجانب 
مار  ضمن تفاهم هللا،الخالف بين التيار الوطني الحر وحزب تفاق على ترحيل نقاط االو حزب هللا .. 

 . مع بعض التباينات هنا وهناك الفريقين،  مطلب كان الرئاسي، االستحقاقبعد  إلى ما مخايل،
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 يعمل بروحولم  سليمان فرنجية،لما بعد مرحلة انتخاب  ،)ب(لك جبران باسيل خطة تإن لم يمو 
 . عالماإلقليم وال الجارية في والتحوالتضوء التغيرات  في الكثير،قد يخسر الشيء ف وإيجابية،براغماتية 

 
  :السعودي -اإليراني  االتفاق

الملفات د تعد  ف  أوال .وتأثيره اإليجابي على ملف الرئاسة اللبنانية  االتفاق،من المبكر المراهنة على هذا 
يت ية ترتيب البو وأول ،بينهما تحديد سقف الشهرين إلعادة التمثيل الدبلوماسيو  البلدين،العالقة بين 

ضمن  والتحر ك األميركية، الهيمنةبن سلمان الخروج قليال  من محمد  قرارالداخلي السعودي بعد 
نشعر بقرب اإلنفراج  أنقبل  إلى وقت، سيستغرق وقتا  واإلمارات، كما يحدث مع قطر  صغيرة،مساحة 

 ة،تباعا  وليس دفعة واحد افتعلها بن سلمانجات والمشاكل التي لتشن  ل تخفيفوما يتبعه من  السياسي،
لها الطرف  مع غض   اليمن،عبر تسهيل الحوار الجدي في  اليمني،ثم الملف  الثنائية،المعالجات  وأو 

عدم التدخل بشؤون  االتفاق،من ضمن شروط  ألنه اللبناني،ومنها الملف  ،ى خر األعن بعض الملفات 
ت لتخفيف آثار الصراع والقطيعة التي قاربوالسعي  التوتر،بتسهيل وتيسير خفض  إال  الدول الداخلية 

 . عامها السابع
 االقتصادية،على الضائقة  بشكل إيجابي سينعكس  أنه إيران والسعودية،من إيجابيات التقارب بين و 

 .األميركي قيصر"سيف "خوفا  من  جزئيا ،ولو  ،ثماراالستفتح باب يوس
 أنيتطلب  والدولي، واإلقليميمتداخلة بين المحلي و ما ينتظر الرئيس القادم من ملفات متراكمة  إن

 لبنان أمام والخارجية، ألن  مع شبكة كبيرة من العالقات الداخلية  وعملية،خبرة سياسية  لديهيكون 
عدم  ظلوفي  لبنان، رياض سالمة،مصرف  حاكم انتهاء واليةفبعد  الجديدة.لجمهورية ا مخاض

 فرصة سنكون أمام، واالقتصادوتراكمات األمن والقضاء  والعسكرية،التمديد لبعض المراكز األمنية 
 ال  وليس قانونا  مفص   الحقيقي،تبدأ بقانون انتخابي عصري يراعي التمثيل  ،تعديالت دستورية إلجراء 

 .دائما   خارج منطق مصلحة البالد تغر دالتي و  السياسية،على مقاسات بعض الكيانات 
د تعديليتبعها و  ،لقانون االنتخابتعديالت دستورية  إن ة زمنية بعد فترة تأليف الحكومة بمد   يحد 

، ورالتشاسرعة  وأيضا  ستفرض الدستورية؛امة الفراغات دو  في ضمن عدم دخول لبنان ست التكليف،
 والمواطن.على حساب الوطن  تحصلحسم الصراعات التي كانت تو 
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 والبحث عن حلول للقطاع من ثروات لبنان النفطية والغازية، باالستفادةالبدء  وال ننسى هنا أهمية
ي كامل السوق يغذ   أنالذي يستطيع و  والقمح،سيما البقوليات  ،تفعيل قطاع الزراعةو  المصرفي،

تبرز مسألة تفعيل قانون  المختلفة؛ كماوتشجيع قطاع الصناعات  ،لالستيراداللبناني بدون الحاجة 
 . افة وعصريةوتطبيقه بطريقة شف   الحصرية،الوكاالت 

لشباب اوإيالء  واألكاديمية،على الطاقات العلمية  االعتمادمن  بد  ال  الحديثة،أمام فرصة بناء الدولة و 
 .  والهجرةب األهمية األكبر لوقف التسر  

 ليومونحن ا واإلقليمية.الدولية  المحاورأو  التحالفاتبمواجهة   في قلب العواصف تاريخيا ، لبنان كان
ي بالمتغيرات الجيوسياسية ف تتأثر مباشرة رخوة، وهيبناء صلب على أرضية بأشبه  مساكنة،أمام هدنة 

 .الشرق األوسط
 رين من إشاعةالمتضر   أكثرأن عن ال نغفل  أنيجب  اللبنانية، أزمة الرئاسة حل   أخيرا ، وبانتظار

بتها والتي سب   والخارجية،أزماته الداخلية  اشتدادومع  الصهيوني.هو العدو  أجواء التقاربات  الجديدة،
ت ارتدادا قد ي نتج رائيلياإلسالكيان أصاب الذي فإن الزلزال الداخلي  المتطرف،حكومة يمين اليمين 

 . إيرانوصوال  إلى  ولبنان..بدء ا من سوريا  اإلقليمي،المحيط  فيكبيرة 
 


