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تحليالت متخصصة تصدر عن مركز رع 
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   أوراق العرب، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات اإلستراتيجية،
وهــي سلسـلة دراسـات متخصصـة في الشأن العربي، تتناول بالرصد
والتحليل أهم قضايا العرب على المستويين الداخلي والخارجي، وما
يرتبط بالعالقات العربية الدولية واإلقليمية، وتعكـس نهجـًا جديـًدا فـي
التعامـل مـع القضايـا العربية ذات الصلة بالماضي والحاضـر والمسـتقبل،
كما تسعى سلسلة أوراق العرب، لمناقشة القضايا المتعلقة باألمن
القومي العربي (السياسية واالقتصادية واالجتماعيةوالثقافية)؛ في محاولة
لإلسهام في رفد السياسات العربية، بدراسات معمقة ورصينة، تهــدف

إلــى بنــاء فكر واعي ومستنير تجاه ما يتعلق بقضايا الشأن العربي.

العدد األول 

تعريف مركز رع للدراسات� 

     تأسس مركز رع للدراسات في يناير ٢٠٢١، كمركز تنويري، اسمه من
الحضارة المصرية القديمة، وما مثله اإلله ” رع ” من الضوء والضياء،
قاصداً أن يكون المركز منصة فكرية تنويرية، تطرح الحلول والبدائل
لصناع القرار في مصر والدول العربية، ساعياً إلى رصد وتحليل التحوالت
والتغيرات الكبرى في العالم وفي األقاليم الجغرافية المهمة، وبخاصة
الشرق األوسط، ومحاولة استشراف تأثير هذه التحوالت مستقبالً،
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 مع تأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتدخالت
اإلقليمية والدولية، األمر الذي يجعل المشهد
اللبناني أكثر تعقيداً، فهل تستطيع الدولة اللبنانية
في ظل هذا االنهيار السياسي واالقتصادي
والمؤسسي أن تصمد بدون رئيس أو حكومة
أصيلة؟ أم أن لبنان أصبحت في حاجة ماسة إلى
صيغة جديدة للحكم، بعيداً عن نظام المحاصصة
والتقسيم الطائفي الذي تسبب في األزمة الراهنة؟
وهل فشلت الديمقراطية التوافقية المتبعة في
لبنان، مما أوصل البالد إلى حافة الهاوية؟ هذا ما
تحاول هذه الورقة االجابة عنه من خالل المحاور

التالية: 
 
 

   لم تكن مفاجأة للشعب اللبناني أن يرحل الرئيس
"ميشيل عون"، في نهاية أكتوبر2022، تزامناً مع
فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبالد،
ليصبح منصب الرئاسة شاغراً، للمرة السادسة
فيالتاريخ الحديث للجمهورية اللبنانية، وإن كان
هذه المرة يختلف عن سابقيه، بأنه يحدث في ظل
حكومة مستقيلة حكماً؛ بعد االنتخابات البرلمانية
التي أجريت في مايو 2022،وتظل حكومة تصريف
أعمال بصالحيات ضعيفة، يتزامن ذلك مع أزمة
سياسية واقتصادية عميقة تشهدها البالد منذ ثالث
سنوات، حيث فقدت العملة المحلية أكثر من %90،
من قيمتها بسبب االضطرابات االقتصادية
والسياسية، وتفشى الفقر، وأصيبت المنظومة
المالية بالشلل، وُحرم المودعون من مدخراتهم؛ مما
شكل تهديداً حقيقياً الستقرار لبنان منذ الحرب

األهلية. 
  وقد توقع الكثير من المحللين أن يستمر هذا
الشغور الرئاسي الحالي لفترة طويلة، حيث تتداخل
العوامل الداخلية والصراعات السياسية والطائفيــــة 
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أوال- الديمقراطية التوافقية في التجربة اللبنانية:
 

 تعد لبنان مجتمع متعدد الطوائف، حيث يضم 18 مجموعة طائفية، تتوزع علي
مناطق جغرافية مختلفة، فنجد جبل لبنان معقل الموارنة والدروز، والساحل
والشمال معقل المسلمين السنة، أما الجنوب فتوجد به األغلبية الشيعية والطوائف
المسيحية، وكان البد لهذا التعدد نظام سياسي توافقي، يستطيع التعامل مع
ديناميكيات هذا التنوع الطائفي والمذهبي، لذلك توافق زعماء الطوائف على ما
عرف بـ"الميثاق الوطني"-غير المكتوب- عام 1943، ووفق هذا الميثاق، منح
الموارنة رئاسة الدولة، والسنة رئاسة الحكومة، والشيعة رئاسة البرلمان، بينما منح
الروم األرثوذكس منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان، وقسمت
عضوية البرلمان علي الطوائف المختلفة، وفقاً لحجم كل طائفة، ويطلق على هذا
النظام السياسي، "الديمقراطية التوافقية"، بدالً من الديمقراطية التنافسية أو

ديمقراطية األغلبية.
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وتم تأطير التقسيم الطائفي في الدستور اللبناني
عام 1990، وكان يراد لها أن تكون مرحلة انتقالية
لالنتقال إلي ديمقراطية تنافسية تقوم علي مبدأ
المواطنة والمساوة وليس التقسيم الطائفي
والنسبية، إال أن النخب السياسية، وزعماء الطوائف
لم يكن لديهم اإلرادة السياسية إلنجاز ذلك خوفاً
من خسارة مكاسب طائفية وفقاً لحساباتهم
الخاصة، حيث وثقت المحاصصة والتقسيم الطائفي

في الدستور والنظام االنتخابي.
 

  

  وهذا النوع من الديمقراطية يجعل النظام
السياسي أقل استقراراً؛ بسبب الحاجة إلى
التوازنات والتسويات بين الطوائف فيما يخص
المعادلة السياسية والتعاطي مع األزمات، كما أنه
يعطي نفوذاً للقوى الخارجية المتحالفة مع
المكونات والقوى الداخلية، وتلعب النخب
السياسية دوراً أكثر أهمية في تأسيس النظام

التوافقي.
 

وقد أخذ النظام السياسي في لبنان بالديمقراطية
التوافيقة مع والدة الجمهورية اللبنانية األولى بعد
االستقالل، كصيغة للتعايش، غير أن هذه الصيغة
أثبتت فشلها بعد دخول مكونات المجتمع اللبناني
في حرب أهلية مدمرة عام 1975، بفعل
المتغيرات السياسية واالقتصادية والديموغرافية،
والتي استمرت حتي عام 1989، حتى توقيع اتفاق
الطائف بين القوى اللبنانية المتناحرة، بوساطة
سعودية في 30 سبتمبر 1989، والذي وضع حداً

للحرب األهلية الطاحنة.
 

وقد نشأ مفهوم الديمقراطية التوافقية وتم تطبيقـه
في بعض البلدان األوربية ذات التنوع االجتماعي مثل:
بلجيكا، هولندا، وسويسرا، ثم امتد إلى دول عربية
مثل: لبنان والعراق، وتختلف الديمقراطية التوافقية
عن الديمقراطية التنافسية أو ديمقراطية األغلبية، فمن
أهم عناصر الديمقراطية التوافقية، الحكم عبر ائتالف
واسع من الزعماء السياسيين من كافة القطاعات الهامة
في المجتمع التعددي، وذلك عبر حكومة ائتالفية
موسعة، مما يضمن عدم وجود أغلبية سياسية
مسيطرة ألحد الطوائف، والعنصر الثاني، هو الفيتو
المتبادل أو حكم األغلبية المتراضية، التي يعد وسيلة
لحماية األقلية ضد قرار األكثرية، أما العنصر الثالث
يتمثل في اعتماد النسبية معياراً أساسياً للتمثيل
السياسي والتعيينات في مجاالت الخدمة المدنية

وتخصيص األموال العامة.
 

 ويؤخذ على الديمقراطية التوافقية أنها ال تخلق
معارضة قوية، بل ضعيفة، كما أنها تأخذ بمبدأ النسبية
أكثر من مبدأ المساواة بين األفراد، مما يعمل علي
تغذية االنتماءات الطائفية والقبلية أكثر من االنتماءات
الوطنية، ويزيد من سطوة الزعماء والسياسيين

الطائفيين.
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ولذلك نجد البرلمان اللبناني يتكون من
128 نائبًا بالمناصفة بين المسلمين
والمسيحيين، يتوزعون على المذاهب
السائدة وفقاً للترتيب التالي: الموارنة 34
نائباً، السنة 27 نائباً، الشيعة 27 نائباً، الروم
األرثوذكس 14 نائباً، الروم الكاثوليك 8
نواب، الدروز 8 نواب، لألرمن األرثوذكس 5
نواب، والعلويين نائبان، ونائب واحد لكل
من األرمن الكاثوليك واإلنجيليين واألقليات؛
كما يخضع تشكيل الحكومة لمنطق
التقسيم الطائفي والمحاصصي وكذلك

المناصب العليا في الدولة اللبنانية.
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ثانيا- العوامل الدافعة لفراغ السلطة في لبنان:
 

  لقد تم هيكلة النظام السياسي اللبناني بصيغته
التوافقية وفقاً لمبدأ سالم ما بعد الحرب األهلية-
بعد اتفاق الطائف 1989- والذي أحدث نوعاً من
االستقرار النسبي في إدارة الدولة اللبنانية حتي
عام 2005، عندما اغتيل رئيس الوزراء األسبق
"رفيق الحريري" في 14 فبراير 2005، ومنذ ذلك
التاريخ، شهد النظام السياسي اللبناني حالة من عدم
االستقرار، ثم توالت األحداث حتى نجاح حزب الله
في التصدي لالجتياح االسرائيلي للبنان عام 2006،
حيث وقعت أزمة سياسية حادة، استمرت لقرابة
18 شهراً، وأعادت إلي األذهان شبح الحرب األهلية،
نظراً لما شهدته من أحداث دامية في بعض فتراتها،
بجانب حدوث شغور رئاسي ما بين عامي 2007
و2008، والذي انتهى برعاية إقليمية ودولية، من
خالل ما عرف بـ"اتفاق الدوحة"، بين المواالة

والمعارضة، والموقع في 12 مايو 2008. 
 

   وحدث منذ ذلك الوقت استقطاب حاد ما بين
المعسكرين الكبيرين في لبنان، معسكر المواالة،
وقوى 14 آذار من جهة، وحزب الله وحلفاؤه من
قوى 8 آذار من جهة أخرى، وتمحور هذا
االستقطاب حول دور حزب الله ووجوده العسكري
وارتباطه الوثيق بإيران، وهو ما أدى إلى تأزم الوضع
مرة أخرى في عام 2014، واستمر الشغور الرئاسي
حوالي عامين ونصف، حتي تم التوصل إلي اتفاق
في أكتوبر 2016، تولى بموجبه "ميشيل عون"
الرئاسة اللبنانية، بدعم من حزب الله والسياسي
الماروني المنافس "سمير جعجع"، وضمن االتفاق
تولي "سعد الحريري"، رئاسة الوزراء، كما شهد لبنان
لفترات طويلة عدم وجود حكومات أصيلة بسبب
االستقطاب السياسي والطائفي وعدم وجود

التوازنات والتسويات المطلوبة لتشكيل الحكومة.
 

ونتيجة لتلك العوامل المشار إليها، فقد حدث شغور
رئاسي في لبنان أكثر من مرة، ولذلك لم يمثل
الشغور الرئاسي الحالي مفاجأة لعمــوم اللبنانييــن؛ 

 
 

1-العوامل الداخلية�
 

5

الأزمة اللبنانية ..  السياقات والاحتمالات



مجلة أوراق القاهرة أوراق القاهرة6

عون" في سبتمبر2022، بسبب االستقطاب الشديد
بين معسكر حزب الله، ومعسكر معارضيه، ويبدو
أن هذا االستقطاب وعدم التوافق علي تسمية رئيس
جديد سوف يستمر طويالً، فال توجد كتلة سياسية أو
تحالف يستطيع أن يحشد 65 صوتاً من نواب
البرلمان في حال اكتمال النصاب القانوني لجلسة
التصويت، وهو حضور 86 من نواب البرلمان، خاصة
بعد أن فقد حزب الله وحلفاءه من حركة أمل
والتيار الوطني الحر وغيرهم، األغلبية البرلمانية،
كما أن معسكر المعارضة ال يملك القدرة علي حشد
األصوات المطلوبة، فقد حصل مرشح المعارضة
"ميشيل معوض"، المدعوم من القوات اللبنانية،
بقيادة "سمير جعجع"، وحلفاءه علي 47 صوتاً في
الجلسة الخامسة، وال يحظي بقبول حزب الله
وحلفاءه ومن الصعب التوافق عليه حيث يعتبره

معسكر حزب الله مرشح "تحد".... 

كما أن الفريق الواحد لم يستطيع التوافق علي
مرشح بعينة، فمثالً حزب الله يجد في "سليمان
فرنجية" زعيم تيار "المردة"، مرشحاً طبيعياً
للرئاسة، إالأن حزب الله يواجه إشكالية الخالف بين
حلفاءه حركة أمل مع التيار الوطني الحر، وهي
الخالفات التي لم تعد تخفى علي أحد، كما أنهمن
المستبعد أن يوافق التيار الوطني الحر علي تأييد
"سليمان فرنجية"، حيث يسعي رئيس التيار
الوطني"ميشيل معوض"، إلى أن يكون وريثاً لعمه
"ميشيل عون"، ويتولي مقعد الرئاسة خلفاً له، وفي
حال استمرار عدم التوافق من الممكن أن يصبح
قائد الجيش البناني "جوزيف عون"، هو البديل،
حيث يحظى بقبول داخلي واحترام من القوى

الخارجية.

من ناحية أخرى تتمحور التحالفات واالنقسامات
الرئيسية في لبنان بشكل كبير حول دور حزب الله
والقبول بوجوده العسكري ونفوذه الداخلي
وتنفيذه لألجندة اإليرانية، فالقبول أو عدم القبول
بهذا الدور هو محور استقطاب القوى السياسية في
لبنان منذ سنوات، وال يزال التحزب مع حزب الله
أو ضده؛ هو الخط الفاصل األساسي في السياسة
اللبنانية، حتى بعد ثالث سنوات من األزمة

االقتصادية الطاحنة التي تمر بها لبنان حالياً. 

  قد كان متوقعاً، خاصة بعد نتائج االنتخابات
األخيرة مايو 2022، والتي أفقدت معسكر حزب
الله وحلفاءه األغلبية في المجلس النيابي؛ مما عقد
المشهد اللبناني بصورة أكبر، ولكن العامل األهم
أن عملية انتخاب رئيس جديد للبالد؛ تأتي في
إطار متغيرات حادة وظروف مختلفة عن سابقاتها؛
حيث تشهد لبنان انهيار اقتصادي منذ ثالث
سنوات، دفع بغالبية اللبنانيين إلى الفقر بنسبة
وصلت إلى80%، في حين تسبب تصاعد الهيمنة
السياسية والعسكرية لحزب الله فيإخالل التوازن
السياسي والطائفي، بينما ساهم تراجع الدور
العربي والخليجي على وجه التحديد في تعميق

النفوذ اإليراني في البالد.
 

كل هذه التحوالت مجتمعة إلى جانب الفساد
السياسي واالداري المتأصل في الدولة؛ نتيجة
المحاصصة الطائفية والمذهبية، أوصلت لبنان إلى
مرحلة تضائلت فيها قدرة النظام السياسي على
إحداث توافق، والوصول إلى تسويات بين الكتل

السياسية والطائفية كما كان يحدث من قبل.
وبالرغم من أن منصب الرئيس ال يلعب دوراً
جوهرياً في إدارة السلطة التنفيذية؛ إال أن الشغور
الرئاسي الحالي تكمن مخاطره في أنه حال
استمراره مدة طويلة األمد، قد يؤدي إلى انهيار
البالد بشكل أكبر، ال سيما وأن الحكومة الحالية
التي يفترض أن تنتقل إليها الصالحيات الرئاسية
بموجب الدستور، هي باألساس حكومة مستقيلة
منذ انتخابات مايو2022، وهي اآلن حكومة
تصريف أعمال، بمعنى أنها مقيدةفي ممارسة
صالحياتها، في ظل الحاجة إلى حكومة منتخبة
بصالحيات كاملة، إلبرام االتفاق مع صندوق النقد
الدولي واتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة توقف
انهيار االقتصاد الوطني، ومواجعة حالة الشلل
السياسي واالنهيار المؤسسي؛ فوفقاً للدستور، إذا
لم يتم إجراء االنتخابات خالل األيام العشرة
األخيرة من والية الرئيس الحالي، تلغى صالحية
البرلمان في التشريع، ألنه ملزم بعقد الجلسات
الرئاسية فقط وهو ما يعزز الشلل المؤسسيفي

لبنان.
وقد فشل البرلمان اللبناني-المنوط به انتخاب
الرئيس- في انتخاب رئيس جديد للبالد في
أربعجلسات متتالية، قبل انتهاء مدة رئاسة "ميشيل
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من دول الخليج، والتي مثلت مسوغ للتدخالت
الخارجية؛ األمر الذي جعل لبنان؛ ساحة لتصفية
حسابات بين قوى إقليمية ودولية، وكان ذلك من
أسباب اإلنهيار االقتصادي الذي حدث منذ ثالث

سنوات.
  من خالل ذلك يتضح أن لبنان تعاني فعلياً من
سيادة منقوصة بسبب االختراق الخارجي الكبير
ومن هوية وطنية مشوهة نتيجة التقسيم الطائفي
للسلطة السياسية، ومن نظام سياسي يعاني الكثير
من اإلشكاالت البنيوية، وغياب الديمقراطية

الداخلية لألحزاب والتوريث السياسي.

 

   بمراجعة حاالت الشغور الرئاسي التي مرت بها
لبنان منذ نشأة الجمهورية األولى، يتبين أن
الشغور الرئاسي ال يعتبر المأزق الحقيقي في
لبنان، ولكن المشكلة األساسية تكمن في بنية
النظام السياسي الذي يقوم علي التقسيم الطائفي
والتوازنات والتسويات، التي كثيراً ما تكون غير
متاحة ومعقدة، لذلك نجد أن الديمقراطية
التوافقية في لبنان فشلت علي مدار العقود
السابقة في بناء دولة وطنية، وأسهمت في ترسيخ
الطائفية واالستقطاب السياسي، وفشلت في
تحقيق االستقرار للدولة اللبنانية، وتحصين النظام
السياسي من الصراعات الداخلية بين مكوناته
السياسية واالجتماعية ومن الصراعات اإلقليمية
التي تؤثر بشكل مباشرعلى تفاعالت الداخل

اللبناني.
وبالتالي فإن اإلشكالية األساسية التي تعاني منها
لبنان، ليس الفشل في التوافق حول تسمية رئيس
جديد للبالد- باعتباره مأزق مؤقت وعارض- ولكن
هناك إشكاليات بنيوية في النظام السياسي اللبناني
ذاته، والذي أوصل الدولة اللبنانية إلى أنها أصبحت
تواجه خطر وجودي، في ظل تمسك النخب
السياسية بخيارات تحمي مصالح شخصية ضيقة

على حساب المصالح العليا للدولة اللبنانية. 
أضف إلي ذلك التوريث السياسي وغياب
الديمقراطية الحزبية الداخلية لدى معظم
التشكيالت السياسية، فاألحزاب الرئيسية في لبنان
تقوم حول شخصية سياسية بعينها، وهو ما يعتبر
من أهم معوقات الديمقراطية التوافقية؛ حيث
السلطة والمناصب العليا تدور في فلك نخبة معينة
أو عائالت بعينها، مثل عائالت "الجميل" و"جنبالط"
و"فرنجية"، وغيرها، وتستند الكتل السياسية على
المصالح الطائفية والدينية، أو على الوالء لشخص
ما، أو ألسرة محددة، وليس على االنتماءات

الوطنية.
أيضاً من العوامل التي عرقلت تقدم الديمقراطية
اللبنانية؛ ضعف االقتصاد اللبناني، واعتماده على
الدعم الخارجي والمنح والقروض، سواء من البنــك
الدولي، أو من القوى الكبرى أو المساعدات

المقدمة 
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من خالل ما سبق، يثار لدينا سؤاالً ملحاً، وهو� هـــــل األزمـة اللبنانيــة ناتجــة عن مأزق الشغــور الرئاســــي أم عن
تطبيق الديمقراطية التوافقية؟

 

2- دور القوي الخارجية في األزمة اللبنانية�
 
 

  من المعلوم الدور الكبير الذي تلعبه القوي
الخارجية اإلقليمية والدولية في الحياة السياسية
اللبنانية وذلك منذ عقود، خاصة في أوقات األزمات،
وقد ذكرنا أن اتفاقيات الطائف والدوحة كانت
برعاية دولية وإقليمية ، فالحضور اإليراني
والفرنسي واألمريكي وبدرجة أقل الحضور الخليجي
في المشهد السياسي اللبناني ال يمكن إغفاله أو
الحديث عن أي تسوية بعيداً عن هذا المتغير
الخارجي،وقد ظهر الدور الخارجي في توقيع اتفاق
ترسيم الحدود مع اسرائيل برعاية أمريكية و

فرنسية.
أذن أي تسوية لتخطي تعطيل االستحقاق الرئاسي
تحتاج أيضاً إلى توازنات إقليمية ورعاية دولية
ويبدو أن تحقق هذا التوازن صعباً في الفترة
الحالية مع هذا االستقطـاب الدولـي الحــاد بسبــب 
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 الحرب الروسية األوكرانية من جهة وعدم إحراز
تقدم ملموس علي صعيد الملف النووي اإليراني
خاصة وأن إيراني تمثل العب رئيسي في المعادلة

اللبنانية مع العالقة الوثيقة بحزب الله اللبناني.
 

 
وفيما يخص الدور الفرنسي تتمتع فرنسا بنفوذ
كبير داخل لبنان وعالقات مفتوحة مع قوي عديدة
في الساحة اللبنانية، وتمثل أكبر الداعمين للدولة
اللبنانية من خالل عالقات تاريخية وسياسية ودينية
تجعلها مؤهلة ألن تلعب دوراً حيوياً في األزمة
السياسية الحالية، ودائماً ما تؤكد فرنسا أنه ليس
لها مرشح رئاسي في لبنان، وأن همها هو ملء
الفراغ المؤسساتي الذي يزيد األوضاع السياسية
واالقتصادية سوًء، وتحاول فرنسا من خالل عالقاتها
مع األطراف الداخلية والخارجية أن تحدث التوازن
المطلوب بين المكونات الداخلية والقوى اإلقليمية
والدولية؛ أمالً في إنقاذ الدولة اللبنانية من االنهيار،
حيث تسعى الى عقد لقاءات واتصاالت متكررة
مع مختلف القوى اللبنانية سواء في فرنسا أو من
خالل سفارتها في لبنان، من أجل تجاوز تعطيل
االستحقاق الرئاسي، ومحاولة إيجاد تسوية شاملة

لألزمة اللبنانية.
 

وكانت فرنسا من أول الدول التي بادرت لزيارة
لبنان وتقديم الدعم مباشرة بعد انفجار بيروت في
الرابع من أغسطس 2020، إذ انتقل الرئيس
الفرنسي بنفسه إلى عين المكان بعد يومين من
الحادث، ثم قام بزيارة ثانية في سبتمبر وبعث
بوزير الخارجية "جان إيفلو دريان" في زيارة ثالثة؛
كما قام ماكرون في "سابقة" باستقبال قائد الجيش

اللبنانيالعماد "جوزيف عون" في قصراالليزيه.
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كما استقبلت فرنسا "جبران باسيل"، رئيس التيار
الوطني الحر منذ أيام، وهو رئيس أهم الكتل
النيابية اللبنانية والذي تحدث عن مبادرة شاملة أو
مشروعاً متكامالً لحل األزمة في لبنان في لقاءه مع
مسؤولين فرنسيين ال يقتصر فقط على انتخاب
رئيس للجمهورية؛ بل يمتّد الى الحكومة والبرنامج
االقتصادي، معتبراً أن الحل ال يكمن في اسم مرشح
محدد، بل فيمن يمكنه أن يؤّمن التوافق الداخلي
حيال تطبيق هذا المشروع ، ولم تعلن فرنسا
تأييدها أو عدم تأييدها لمبادرة "باسيل" أو غيرها

من المبادرات.
ويرفض "باسيل" ترشيح سليمان فرنجيه للرئاسة
بدعم من حزب الله ويبدو أن حزب الله لم يستطع
حتي اآلن إقناع حليفه باسيل والتيار الحر بدعم
فرنجيه خاصة وأن باسيل مرشح محتمل للرئاسة
وهو ما يعقد الوضع داخل تحالف حزب الله
لتسمية مرشح فمازال حزب الله وحلفاءه يصوتون
بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس التي
يعقدها البرلمان، وتتهم بعض قوي المعارضة فرنسا
بأنها تحاول تبييض وجه باسيل أمام القوي الدولية
خاصة الواليات المتحدة التي فرضت عقوبات علي
باسيل بسبب تهم فساد في 2020، وأن فرنسا
تسعى إلي دعم ترشح بسيل للرئاسة، ولكن هذا

اليمكن اثباته علي أرض الواقع. 

وما زالت فرنسا تضغط من خالل نفوذها وعالقاتها؛
لتسريع عملية انتخاب الرئيس، وقد يكون دعم قائد
الجيش "جوزيف عون"، كمرشح مقبول داخلياً
ودولياً هو خيار فرنسا والواليات المتحدة في حال

طالت عملية الشغور الرئاسي.
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ثالثاً- انعكاسات الشغور الرئاسي عىل االتفاقيات الدولية:
 

 فيما يخص االتفاقيات الدولية فأهم هذه
االتفاقيات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع
اسرائيل والتي تم إنجازها برعاية الواليات المتحدة
وفرنسا، وأنجزها الرئيس "عون" في أكتوبر2022،
أما االتفاق الثاني الخاص بصندوق النقد الدولي

بخصوص الخطط العاجلة إلنقاذ االقتصاد اللبناني.
 

علي صعيد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع
اسرائيل فالكثير من السياسيين يؤكدون أن الشغور
الرئاسي لن يؤثر علي االتفاق الذي تم إنجازه
والتوقيع عليه بالفعل كما أعلنت شركة "توتال
إنرجي"، والتي سبق أن وقعت اتفاق مع الحكومة
اللبنانية للتنقيب عن البترول أنها ستبدأ عملها في
2023، والتنقيب عن البترول في البلوك 9، ومن
بعده البلوك 4، في المنطقة البحرية، إال أن
االشكالية االساسية في هذا السياق هو في حال
رغبة أطراف أخري في عقد اتفاقيات للتنقيب عن
البترول وهو ما حدث بالفعل فقد أبدت قطر
رغبتها في ذلك وهنا تكون حكومة تصريف األعمال

عاجزة عن إبرام مثل أي اتفاقيات جديدة. 
علي صعيد االتفاقيات مع صنـدوق النقــد الدولــي

 

 
 هناك مجموعة من اإلجراءات المخطط لها تشمل
قانون ضوابط رأس المال، وقانون السرية المصرفية،
وقانون إعادة الهيكلة المصرفية، وإقرار ميزانية
الدولة لعام 2022، وإذ اتم تنفيذ هذه اإلجراءات
األربعة ستقترب لبنان من الحصول علي حوالي 4
مليارات دوالر من صندوق النقد الدولي، وتفتح
الباب للحصول على مليارات أكثر من الحكومات
والمؤسسات الدولية، حيث قدر محافظ مصرف
لبنان المركزي أن البالد بحاجة إلى ماال يقل عن 12
مليار دوالر لتحريك اقتصادها، لكن كل هذه
االتفاقيات للحصول على هذه األموال لن تتمكن
لبنان من إتمامها إال في وجود رئيس وحكومة أصيلة
فال تستطيع حكومة تصريف األعمال إنجاز مثل هذه

االتفاقيات.
وبحسب متخصصين في الشأن االقتصادي فإن
الفشل في التوصل التفاق يضع لبنان أمام خيار
صعب وهو التوجه إلى البنك الدولي والدول
والمنظمات المانحة والتفاوض على برامج محصورة
في الشأن اإلنساني ضمن برامج الدول األكثر فقراً،
والتي تهدف إلى البقاء على قيد الحياة ومنع موت

المجتمع.
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رابعاً- السيناريوهات المحتملة لألزمة اللبنانية:
 

من خالل سياق وتطورات األحداث في لبنان،
يتشكل لدينا ثالث سيناريوهات محتملة، بخصوص
المأزق الحالي، الخاص بانعكاسات الشغور الرئاسي
على الشأن اللبناني، في ظل األوضاع االقتصادية
والسياسية المتردية، وتأتي هذه السيناريوهات كما

يلي:
                    وهو أن تستمر حالة عض األصابع
بين معسكر حزب الله ومعسكر المعارضة إلى أن
يتم بعد فترة الوصول إلي تسوية بعد التوافق علي
مرشح ال يمثل "تحد" لنفوذ حزب الله سياسياً
وعسكرياً من خالل تسوية بين حزب الله وحلفاءه
وحزب القوات اللبنانية بقيادة "سمير جعجع"، وهو
أكبر قوي المعارضة اللبنانية على غرار ما حدث في
2016، لكن لن يتم ذلك إال من خالل ضغوط دولية
حقيقية إلنجاز مثل هذا االتفاق، وسيرتبط ذلك في
الغالب بتقدم ملموس على صعيد الملف النووي
اإليراني وحدوث توازن بين القوى الخارجية النافذة

فى السياسة اللبنانية. 
 

                        وهو أن تفشل القوي السياسية
في التوافق ويستمر الشغور الرئاسي ويستفحل
االنهيار المؤسسي وتضطر القوي الخارجية إلي دعم

 

 
  المؤسسة العسكرية في لبنان لالمساك بزمام
األمور في لبنان لمنع انهيار الدولة والمجتمع ومن
الممكن أن يتم دعم قائد الجيش اللبناني "جوزيف
عون"، لتولي منصب الرئاسة، خاصة أنه يحظى
بقبول من القوى الداخلية وكذلك القوى الخارجية

وعلى رأسها فرنسا والواليات المتحدة. 
                 وهو األسوأ في حال حدوثه، وهو
استمرار فراغ السلطة وعدم التوافق بين القوى
السياسية مع استمرار االنهيار االقتصادي والمؤسسي
واحتدام الصراع بين القوي السياسية والفرقاء
اللبنانيين والدخول في صدامات دموية تنهار معها
الدولة وتتحول لبنان إلي ساحة لتصفية حسابات بين
قوى إقليمية ودوليةوحرب بالوكالة لقوى خارجية
وهذا السيناريو سيكون مطروحاً في حال استمرت
حالة االستقطاب الدولي الحاد بسبب الحرب
الروسية األوكرانية وتصاعدت الصراعــات اإلقليمية
خاصة مع وصول اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو
إلي سدة الحكم فى اسرائيل، وأيضاً مع تعثر الوصول

إلى تقدم على صعيد الملف النووي اإليراني. 
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السيناريو األول�

السينــاريو الثانــي�

السيناريو الثالث�
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                                            فإنـه وبعد أن
أثبتت الديمقراطية التوافقية فشلها في إقامة دولة
وطنية، من األهمية أن تبحث القوى واألحزاب
اللبنانية عن صيغة جديدة للحكم؛ تنتهج فيها
الديمقراطية التنافسية، التي تقوم علي مبادئ
المواطنة والمساواة، بعيداً عن النسبية والمحاصصة
الطائفية، من خالل حوار وطني موسع، تشارك فيه
كل المكونات السياسية واالجتماعية اللبنانية، حوار
يتجاوز االنتماءات الطائفية، ويعلي من االنتماء
الوطني للبنان، حوار يفضي إلى إطار دستوري يعيد
هيكلة النظام السياسي، ويمنع تشكيل األحزاب
الطائفية والدينية، ويقضي علي ظاهرة التوريث
السياسي، ويدعم الديمقراطية داخل األحزاب،
ويخضع كل القوى العسكرية -نقصد هنا القوة
العسكرية لحزب الله- لسيطرة السلطة السياسية

اللبنانية بعيداً عن أي نفوذ أو اختراقات خارجية.

وبالتالي،"فإن خروج لبنان من األزمة الحالية بحاجة
إلى سياق مختلف، وصيغــة جديــدة لشكــل النظــام 

 السياسي��
 

            استناداً إلى ما سبق، نجد أن لبنان، وفي
سبيل الخروج من المأزق الحالي، بحاجة عاجلة
إلى وضع ترتيب جديد، يسمح للحكومة المؤقتة
بمزيد من الصالحيات والحرية، للموافقة على
اإلصالحات االقتصادية المطلوبة، خاصة التعامل مع
صندوق النقد الدولي في غياب محتمل لإلجماع
بين أعضاء الحكومة، وإن كان ذلك ال يعد بديالً
مستقراً للتسويات المطلوبة، وتأتي الخطوة األخرى
الملحة أيضاً، هيضرورةتوافق األطراف السياسية
على مرشح رئاسي يحظى بإجماع األطراف الفاعلة،
ال سيما تحالفي حزب الله وخصومه، واالتفاق على
تقاسم جديد للسلطة، على غرار ما حصل في عام
2016، وأن تترفع القوى السياسية عن المصالح
الشخصية والطائفية النقاذ لبنان، ومحاولة فصل
الحالة اللبنانية عن الصراعات اإلقليمية، بمساعدة
القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة، كالواليات

المتحدة وفرنسا وبعض الدول الخليجية العربية.
 

  

باألخير، وعلى المستوى االسترتيجي، 
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