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2022 كان عام االنتكاسات السياسية بامتياز لوال امرين اساسيني: اجراء االنتخابات النيابية وترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
مع فلسطني املحتلة وفتح باب ترسيم الحدود البحرية الشاملية مع سوريا وقربص، فيام توالت االزمات السياسية واالقتصادية 

واملعيشية، وصوال اىل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون وتسليم الفراغ، بعدما حط الفراغ الحكومي ايضا يف الرسايا 

في ظّل الفراغني الرئاسي والحكومي
2022 عام اإلنتكاسات السياسّية 

يف  جرت  التي  النيابية  االنتخابات  انهت 
الشعبية  االنتفاضة  املايض  العام  من  ايار 
مجموعات  من  نائبا   30 نحو  بوصول 
االحزاب  عن  واملستقلني  الشعبي  الحراك 
شعبية  انتفاضة  سمي  فام  الربملان.  اىل 
ايصال  االسايس  هدفها  كان  للتغيري، 
املعادالت  وتغيري  الربملان،  اىل  جدد  نواب 
النكسة  لكن  القامئة.  السياسية  والتوازنات 
متثلت  الشعبي  الحراك  لجامهري  االساسية 
اي  تحقيق  عن  الجدد  النواب  عجز  يف 
الداخلية  السياسية  اللعبة  يف  فعيل  خرق 
فيام  التقليدية،  القوى  موازين  قلب  ويف 
ايجاد  يف  "الشكيل"  الوحيد  الخرق  متثل 
مسميات  تحت  جديدة  نيابية  كتل 
املتباعدة  وخياراتها  بتوجهاتها  جديدة، 
واملتناقضة، اال انها حققت نقلة عرب فرض 
املجلس  مكتب  لهيئة  انتخابات  اجراء 
الرتتيبات  بدل  النيابية  واللجان  النيايب 
التي  املسبقة  والتسويات  والتوزيعات 
دون  من  الكربى،  الكتل  بني  تتم  كانت 
التغيريية  الجديدة  القوى  تتمكن  ان 
حقيقي  تغيري  اي  احداث  من  واملستقلة 
والتنفيذية،  الترشيعية  السلطتني  اداء  يف 
الكبار  تحالف  جدار  يف  خرق  تحقيق  او 

الذين ميسكون مبفاصل املجلس وهيئاته.
قبل االنتخابات النيابية، كان الرئيس سعد 
الثاين  كانون   24 يف  اعلن  قد  الحريري 
املستقبل  لتيار  السيايس  العمل  تعليق 
وعدم  النيابية  لالنتخابات  الرتشح  و"عدم 
التقدم بأي ترشيحات من تيار املستقبل او 
كتلة  الجديد  الربملان  عن  فغابت  باسمه". 
بني  ورثتها  وتوزع  ومؤثرة،  وازنة  سياسية 
للتيار  واملؤيدين  السابقني  املستقبل  نواب 

ال  ومستقلني  وتجمعات  كتل  وبني  االزرق 
تأثري فعليا لهم. 

بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب 
يف10  آب 2021، تم تكليف الرئيس نجيب 
حتى  بقيت  التي  الحكومة  تشكيل  ميقايت 
االنتخابات، لتصبح بحكم املستقيلة  اجراء 
بعدها، تقوم بترصيف االعامل قرابة سنة.

الرئيس  تكليف  تم  االنتخابات،  اثر 
حكومة  تشكيل  مجددا  ميقايت  نجيب 
االستشارات  بعد  حزيران   23 يف  جديدة 
من  مكلفا  رئيسا  وبقي  امللزمة،  النيابية 
بسبب  الحكومة  تأليف  من  التمكن  دون 
الحقائب  وتوزيع  تركيبتها  حول  الخالفات 

فيها قياسا بتوازن القوى فيها. 
عىل  عون  ميشال  الرئيس  عهد  انتهى 
وفراغ  االوىل  الرئاسة  فراغ  فراغني: 
السابقة  ميقايت  حكومة  بقيت  حكومي. 
دستورية  خالفات  وسط  االعامل  ترصف 
رئيس  صالحيات  مامرستها  حول  وسياسية 
يف  اوىص  النواب  مجلس  لكن  الجمهورية، 
ترصيف  الحكومة  تواصل  "بأن  له  جلسة 
اي  الدستورية"،  لالصول  وفقا  االعامل 
كان  ان  بعد  للكلمة،  الضيق  باملعنى 
انتهاء  قبيل  وقع  قد  عون  ميشال  الرئيس 
مستقيلة  باعتبارها  يقيض  مرسوما  واليته 
الصالحيات  مامرسة  يف  بدستوريتها  طاعنا 
اللصيقة برئيس الجمهورية، مام اثار جدال 
عمل  ودستورية  قراره  دستورية  شأن  يف 

الحكومة.
خالل جلسة ناقش فيها النواب رسالة من 
املتعلق  املرسوم  تضمنت  عون  الرئيس 
بوضع الحكومة، قال رئيس مجلس النواب 
التوصية  اتخذ هذه  الربملان  "ان  بري  نبيه 

يف  الدخول  عدم  عىل  الحرص  منطلق  من 
االستقرار  وعىل  جديدة،  دستورية  ازمات 
يف مرحلة معقدة وخطرية، اقتصاديا وماليا 
واجتامعيا، تستوجب اعطاء االولوية لعمل 

املؤسسات".
حول  الخالفات  هذه  تحولت  ما  ورسعان 
خالف  اىل  وصالحياتها  الحكومة  دور 
الرئيس  قرار  بعد  وميثاقي،  سيايس  جديد 
 5 يف  الوزراء  ملجلس  جلسة  عقد  ميقايت 
عنوان جلسات  تحت  املايض،  االول  كانون 
الرضورة القرار بعض البنود املهمة وامللحة، 
الصحية  باالوضاع  منها  يتعلق  ما  السيام 
واالستشفائية واالجتامعية. عقدت الجلسة 
يف حضور 16 وزيرا من اصل 24، اي عىل 
الصناعة  وزير  خرق  بعدما  الثلثني،  حافة 
االخرين  الوزراء  قرار  بوشيكيان  جورج 
بعض  اقرار  تم  لكن  الجلسة،  مبقاطعة 
ما  االخرى،  البنود  وسحبت  املهمة  البنود 
السياسية  القوى  من  العديد  اعرتاض  اثار 
االولوية  ان  باعتبار  منها،  املسيحية  السيام 
يف عمل مجلس النواب هي النتخاب رئيس 

للجمهورية وفق ما ينص الدستور.
مع انتهاء والية الرئيس عون يف 31 ترشين 
الرسمية  الدعوات  بدأت  املايض،  االول 
وجرت  للجمهورية،  جديد  رئيس  النتخاب 
صوالت وجوالت يف مجلس النواب، انقسم 
ميشال  للنائب  مؤيد  بني  النواب  خاللها 
طغت  فيام  لرتشيحه،  ورافض  معوض 
عىل  االقرتاع  صندوق  يف  البيض  االوراق 
تسميات  حملت  التي  االخرى  االوراق 
عدد من الشخصيات وعبارات مرمزة. كام 
حول  وسياسية  دستورية  خالفات  حصلت 
جلسات  بنصاب  املتعلقة  املواد  تفسري 

الداخيل  السيايس  االشتباك  حدة  من  زاد 
محاولة عقد مجلس النواب جلسات باسم 
يف  محددة  مبواضيع  ولو  الرضورة،  ترشيع 
منها  والحكومي،  الرئايس  الفراغني  ظل 
اتصاالت سابقني  لثالثة وزراء  اتهام  جلسة 
لكن  االتصاالت،  قطاع  يف  الهدر  ملف  يف 
نيابية  اكرثية  من  بطلب  تأجيلها  جرى 

مسيحية بشكل خاص. 

التي  الطفيفة  التعديالت  من  الرغم  عىل 
نتيجة  النواب  مجلس  تركيبة  عىل  طرأت 
املقدمة  االنتخابية  الطعون  بعض  بت 
ايلول  الدستوري خالل اشهر  امام املجلس 
وترشين وكانون االول، وابطال نيابية بعض 
النواب وفوز آخرين، اال ان االداء السيايس 
االصطفافات  بعض  تغريت  بل  يتغري  مل 
املستقلني  النواب  عدد  وزاد  السياسية 
بفوز النائبني فيصل كرامي والدكتور نارص 
او  تكتالت  اىل تشكيل  اتجاه  حيدر، وسط 
ال  قد  نيابية جديدة،  او جبهات  تجمعات 
تكون فعالة يف تحقيق املرتجى من املجلس 
النيايب بازاء بت امللفات الحيوية واالساسية 
مامطلة  والتي شهدت  امامه،  تعرض  التي 
كام  اشهرا،  استمرت  وانقسامات  وخالفات 
مناقشة  خالل  النيابية  اللجان  يف  حصل 
عىل  موقتة  ضوابط  وضع  قانون  مرشوع 
"الكابيتال  املالية  والسحوبات  التحاويل 

كونرتول".  
هكذا مرت االشهر العرشة االوىل من السنة 
املاضية بوجود رئيس للجمهورية، لكن مع 
حكومة ترصيف اعامل مل تنجز شيئا يذكر، 
وال حتى االصالحات املوعودة التي تحتاج 
او  حكومية،  ومراسيم  نيايب  ترشيع  اىل 
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل. لكنها 
عكست معها صورة قامتة للوضع العام يف 
والصديقة  الشقيقة  الدول  دفعت  البالد، 
املسؤولني  مطالبة  الصوت  رفع  اىل  للبنان 
للبالد  رئيس  بانتخاب  بتحمل مسؤولياتهم 
بتحقيق  تقوم  فاعلة  حكومة  وتشكيل 
الدويل  املجتمع  ينتظرها  التي  االصالحات 
املساعدة  يد  مد  اجل  من  املانحة  والدول 
مام  عبثا،  ذهبت  املطالبات  لكن  للبنان، 
دفع هذه الدول اىل سحب يدها من لبنان 

واالكتفاء بابداء مواقف التعاطف.
جديدة  محاولة  املايض  العام  شهد  كام 
للنازحني  االمنة  الطوعية  العودة  لتحقيق 
تؤدي  ان  لها  مقدرا  كان  التي  السوريني، 
اىل اعادة نحو 300 الف نازح، لكن الرفض 
الدويل واالغراءات واساليب الرتهيب التي 
زخم  من  حدت  النازحني  عىل  مورست 

وتوقفت  مئات،  بضع  فعاد  العملية 

جردة 2022
غاصب مختار

بعض  مصادر  وذهبت  الرئيس.  انتخاب 
اىل  للرئاسة  املرشحني  وحتى  النواب 
ال  الجديد  الرئيس  انتخاب  بأن  االعتقاد 
االشتباك واالنقسام  يتم يف ذروة  ان  ميكن 
ال  وانه  واقليميا،  داخليا  القائم  السيايس 
"الكبار" عىل رئيس مقبول،  توافق  بد من 
وهذا ال ميكن ان يحصل قبل الفصل االول 

من العام الجديد.
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العملية نتيجة العرقلة من بعض القوى 
الداخلية والخارجية. هذا االمر دفع املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل 
اىل  النازحني  تحول  من  املتتايل  التحذير 
تنفجر،  متى  احد  يدري  ال  موقوتة  قنبلة 
سياسيا  انفجارها  نتائج  ستكون  كيف  وال 
تعبريه.  وامنيا، حسب  ومعيشيا  واجتامعيا 
واكتفى لبنان الرسمي عرب الحكومة بابالغ 
االمم املتحدة موقفا موحدا ال يتم تسييله 

كرر  بحيث  الكربى،  االمم  لعبة  يف  عمليا 
مطالبة  ميقايت  نجيب  الحكومة  رئيس 
ازمة  النهاء  بالتعاون  الدويل  املجتمع 
لبنان  عىل  تضغط  التي  السوري  النزوح 

عىل الصعد كافة.
السامي  املفوض  ميقايت  الرئيس  وابلغ 
فيليبو  املتحدة  االمم  يف  الالجئني  لشؤون 
وسائر  املفوضية  تنسيق  "وجوب  غراندي 
الحكومة  مع  املعنية  الدولية  املنظامت 
هذه  لحل  املختصة  اجهزتها  عرب  اللبنانية 
هذا  يبقى  ان  يجوز  ال  ألنه  املعضلة، 
امللف ورقة تضغط عىل الواقع اللبناين، يف 
وقت مل تعد للبنان قدرة مالية وخدماتية 
تداعيات  لتحمل  وسياسية  واجتامعية 

هذا امللف".
اعتكاف  العام،  الوضع  تفاقم  من  وزاد 
بسبب  العمل  عن  القضايئ  الجسم 
الظروف املعيشية للقضاة، وتحول القضاء 
اىل حلبة رصاع سيايس وقانوين ايضا نتيجة 
واملتضاربة  املتناقضة  السياسية  الوالءات 
يف املصالح، فتعطل ميزان العدالة واستمر 
توقف متابعة التحقيقات يف انفجار مرفأ 
مكافحة  مسرية  ايضا  وتوقفت  بريوت، 
والتحقيقات  الفاسدين  ومالحقة  الفساد 
املالية واالدارية،  املخالفات  الكثري من  يف 
مطلع  والهدر  الفساد  ملف  تحريك  لوال 
العقارية  الدوائر  يف  املايض  االول  كانون 

ويف مصلحة تسجيل السيارات واالليات.
مرتاكمة،  ازمات  عىل   2022 عام  انتهى 
ازمة  عىل  معطوفة  ودستورية،  سياسية 
بلغ  بعدما  مسبوقة،  غري  ومالية  معيشية 
سعر رصف الدوالر اكرث من 42 الف لرية. 
املودعني  بأموال  املصارف ممسكة  وبقيت 
مام  "بالقطارة"،  منها  القليل  تعطيهم 
اضطر عرشات املودعني اىل تنفيذ عمليات 
اسرتجاع  بهدف  بالقوة  للمصارف  اقتحام 
وفشل  بعضهم  فنجح  ودائعهم،  من  جزء 
جنح،  بتهم  القضاء  عىل  واحيلوا  اخرون 
عىل  ويفرض  القضاء  ينصفهم  ان  بدل 
ملن  خصوصا  الناس،  ودائع  دفع  املصارف 
استكامل  او  طبي  عالج  اىل  حاجة  يف  هو 

دراسته يف الخارج.

الفراغ الحكومي 
وتصريف االعمال وسما 

عام 2022


