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اقفل عام 2022 عىل مجموعة من االزمات الداخلية املرتبط بعضها مبا يجري يف االقليم والعامل، كون لبنان اعتاد ان يكون مختربا 
لالزمات ومرتبطا بكل ملفات املنطقة، حتى استحقاقاته الدستورية املحددة بتواريخ وبسقوف زمنية، ادخلت عليها العوامل 

الخارجية يف سياق رصاع املحاور املستمر فصوال

نظرة إستباقّية إلى إستحقاقات 2023 املتوارثة
من الرئاسة إلى االنتخابات البلدية والنزوح والثروة النفطّية

عام  ينتظرها  التي  االستحقاقات  هي  كثرية 
العام  من  معظمها  يف  متوارثة  وهي   ،2023
املنرصم بعد العجز عن انجازها يف مواعيدها 
موعده  يحني  بعضها  والقانونية.  الدستورية 
تباعا، مام يشكل تحديا الرادة القوى السياسية 
املعنية يف االستجابة اىل صوت الضمري الوطني، 
واالقالع عن الكيديات والخالفات ذات الطابع 
العليا  اللبنانية  املصلحة  وتغليب  الشخيص، 
عىل ما عداها ولو ملرة واحدة ألن لبنان مل يعد 
قدرة  تهدد  التي  االزمات  من  املزيد  يحتمل 
واالستمرار  الصمود  عىل  وادارته   مؤسساته 
االزمات  تناسل  ان  كام  مهامها.  اداء  يف 
االختناق  من  مزيدا  تنعكس  التي  السياسية 
عىل  متتالية  وانهيارات  واملايل  االقتصادي 
الخشية  عىل  مبعثا  صارت  املعييش،  الصعيد 
العارمة من فوىض مجتمعية تؤدي اىل اخالل 

باالستقرار عىل الصعيد العام.

يف نظرة استباقية عىل امللفات واالستحقاقات 
يتبني  عام 2023،  تحديا  انجازها  التي يشكل 

انها كثرية ومتشعبة، اال ان ابرزها التايل:
الدستورية  املهلة  يف  لبنان  دخول  منذ 
 31 يف  للجمهورية  جديد  رئيس  النتخاب 
آب املايض اي قبل شهرين من انتهاء والية 
الرئيس العامد ميشال عون، برز بشكل جيل 
ان هناك صعوبة تصل اىل درجة االستعصاء 
موعده  يف  االستحقاق  هذا  انجاز  يف 
مرتبطة  متعددة  عوامل  نتيجة  الدستوري، 
يف اساسها مبا انتهت اليه االنتخابات النيابية 
من تشكل مجلس نيايب ال اكرثية ثلثني فيه 
الواجبة  االكرثية  وهي  سيايس،  تحالف  ألي 
النتخاب رئيس للجمهورية كنصاب دستوري 
يف الدورة االوىل، وال اكرثية عادية ايضا ألي 
انتخاب  تؤّمن  ان  شأنها  من  نيايب  ائتالف 
رئيس جمهورية يف دورة اقرتاع ثانية ضمن 

نصاب الثلثني وامنا بالنصف زائدا واحدا. كام 
ان تركيبة املجلس النيايب املوزعة عىل اقليات 
ائتالف  تشكيل  امكان  جعلت  متعددة 
بالطموحات  ناهيك  امرا صعبا،  نيايب حاسم 
التي  والرغبات للمرشحني والقوى السياسية 
الذي  املرشح  بايصال  النفس  منها  كل  ميني 

يناسبه اىل سدة الرئاسة االوىل.
منذ دخول البالد يف مرحلة خلو سدة الرئاسة 
كل  تفلح  مل  املايض،  االول  ترشين   31 بعد 
عىل  التوافق  تأمني  يف  الداخلية  املحاوالت 
عىل  اتفاقا  تثمر  ان  شأنها  من  حوارية  آلية 
للجمهورية. فقد  رئيسا  ينتخب  شخص معني 
انقسام  واضح،  وبشكل  االوىل  للمرة  برز 
داخل التوجهات والتحالفات الساسية، اذ ان 
تجتمع  ان  تستطع  مل  مواالة  املصنفة  القوى 
معارضة  املصنفة  والقوى  واحد،  مرشح  عىل 
عدم  نتيجة  مرشحها  ايصال  من  تتمكن  مل 
تكتل كل القوى املعارضة حول املرشح االبرز، 
فتوزعت االصوات عىل اسامء عدة فيام اقرتع 

البعض لشعارات سياسية.
جرت محاوالت للبننة االستحقاق الرئايس من 
خالل الدعوة اىل حوار يجمع ممثلني عن الكتل 
النيابية، اال ان هذه الدعوة اصطدمت برفض 
من مكون اسايس الذي يرى فريق منه ان ال 
مجلس  يف  البقاء  املطلوب  امنا  للحوار  داعي 
انتخاب  حتى  االقرتاع  دورات  وتكرار  النواب 
رئيس، بينام يرى فريق آخر ان املطلوب هو 
اتفاق عىل سلة متكاملة وعدم حرص اي حوار 
بانتخاب رئيس، بل ان يكون االنتخاب تتويجا 
الخالفية،  القضايا  كل  يشمل  سيايس  التفاق 
الطائف  دستور  تطبيق  استكامل  ابرزها 
ببنوده التي مل تنفذ بعد. هذا االستعصاء عىل 
دخول  اىل  الجاري  العام  يف  يدفع  قد  اللبننة 
خارجي مبارش عىل ملف االستحقاق الرئايس، 

املوازنة  قانون  مرشوع  اقرار  هي  الدستور 
فان  النواب،  مجلس  عىل  واحالته  العامة 
عىل  سلبا  يؤثر  الحكومة  عمل  حول  الخالف 
الحالية  هذا االمر. فحكومة ترصيف االعامل 
امام تحد جدي النجاز مرشوع قانون املوازنة، 
الدويل،  املجتمع  امام  لبنان  بتعهدات  التزاما 
صندوق  مع  الجارية  املفاوضات  يف  السيام 
املالية  انتظام  من  جعل  الذي  الدويل  النقد 
ضمن  اصالحية  موازنات  اقرار  عرب  العامة 
لبنان  ملساعدة  الزما  رشطا  الدستورية،  املهل 
عىل بدء مرحلة التعايف املايل واالقتصادي. ومبا 
مرشوع  اقرار  عليها  يجب  كان  الحكومة  ان 
العام  من  االخري  الربع  مطلع  يف  املوازنة 
الدستوري  الحد  تجاوزت  وبعدما  املنرصم، 
والقانوين، ال بد لها من االرساع يف اقرار وارسال 

هذه املوازنة اىل مجلس النواب تجنبا للرصف 
عىل القاعدة االثني عرشية وتكريسا النتظام 
املالية العامة ولتجنب عالمات سود عىل االداء 
والدول  الدويل  النقد  صندوق  من  الحكومي 
للخروج  لبنان  استعدادا ملساعدة  ابدت  التي 
من ازمة االقتصادية واملالية التي تزداد قسوة 

وخطورة.
لبنان،  يف  السلطة  سيواجه  اسايس  تحد 
ويتمثل يف انجاز استحقاق االنتخابات البلدية 
مددت  بعدما  املقبل،  الربيع  يف  واالختيارية 
والية املجالس البلدية واالختيارية العام املايض 
ملدة سنة لتزامنها مع موعد اجراء االنتخابات 
النيابية، ولعدم القدرة عىل انجاز االستحقاقني 
يف املوعد ذاته، نظرا اىل الظروف االقتصادية 
املستلزمات  كل  تأمني  تعيق  التي  واملالية 
ذاته  التوقيت  يف  االستحقاقني  امتام  اجل  من 
بشكل سليم. ومن خالل استطالع رأي القوى 

السياسية، وجدنا انها تنقسم حول توجهني:
البلدي  االستحقاق  انجاز  بربط  يقول  االول: 
اي  الرئايس،  االستحقاق  بانجاز  واالختياري 
سابقا  للجمهورية  رئيس  انتخاب  يكون  ان 
النتخابات املجالس البلدية واالختيارية، وفور 
انتخاب رئيس يحدد موعد قريب النجاز هذا 
االستحقاق، اي اذا مل ينجز االستحقاق الرئايس 
واالختياري  البلدي  االستحقاق  موعد  قبل 

فاالفضل تأجيل االخري لحني انجاز االول.
البلدية  االنتخابات  اجراء  عىل  يرص  الثاين: 
ملرة  تأجيلها  ورفض  موعدها  يف  واالختيارية 
وان  املجالس،  هذه  والية  متديد  عرب  جديدة 
ال  استحقاقني  بني  وعمليا  منطقيا  رابط  ال 

يتشابهان يف املهام واالدوار واملسؤوليات.
عىل  واقع  الخالف  ان  التوجهني  من  يستنتج 
اجراء هذه االنتخابات، مام يعني صعوبة يف 
انجازا  اذا شهدنا  اال  اجرائها ضمن مواعيدها 
لالستحقاق الرئايس يف القريب العاجل، حينها 
فان الرئيس الجديد سيدفع اىل اجرائها كونها 

االنجاز الدستوري االول يف عهده.
والنزاع  الرئاسة  سدة  خلو  تداعيات  من 
الدستوري عىل عمل حكومة ترصيف االعامل، 
هو الشغور التدريجي يف مواقع ادارية وامنية 
اتخاذ  يحتم  الذي  االمر  حساسة،  ومالية 

اجراءات استثنائية لتأمني استمرارية املرفق 

ومن غري املستبعد انضاج فكرة جمع االفرقاء 
اللبنانيني اىل طاولة حوار عىل غرار ما حصل 

يف العام 2008 يف ما عرف باتفاق الدوحة.
فان  الرئاسة،  سدة  خلو  استمرار  بعد  ربطا، 
لبنان يواجه ايضا انقساما حول عمل حكومة 
ترصيف االعامل التي انتقلت اليها صالحيات 
يفرتض  امللف  هذا  وكالة.  الجمهورية  رئيس 
ايجاد حل للتنازع حوله، بني َمن يرى وجوب 
مستقيلة  كانت  لو  حتى  الحكومة  اجتامع 
بعدم جواز  يقول  َمن  االعامل، وبني  وترصف 
مبراسيم  الجلسات  واالستعاضة عن  اجتامعها 
جوالة يوقعها جميع الوزراء. هذا االمر سبب 
حسمه  وعدم  الواحد،  الحلف  ضمن  خالفا 
الرئايس،  االستحقاق  مسار  عىل  سلبا  يؤثر 
الذهاب  تم  كلام  تشددا  تزداد  املواقف  كون 
اىل خيارات يعارضها البعض، وتحديدا االرصار 
عىل مواصلة عقد جلسات لحكومة ترصيف 
االعامل. بالتايل، فان ايجاد تفاهم حول عمل 
الحكومة هو امر اسايس الدارة شؤون الدولة 
ملعالجة  كليا  وللتفرغ  العام،  العمل  وانتظام 
العقبات التي تحول دون انتخاب رئيس جديد 
يكون  ان  هو  املطروح  ان  علام  للجمهورية، 
اتفاق  اي  من  يتجزأ  ال  جزءا  الحكومة  ملف 

عىل انهاء حالة خلو سدة الرئاسة االوىل.
وكون املهمة االساسية ألي حكومة وفق نص 

االستعصاء الداخلي 
في انجاز االستحقاق 
الرئاسي يشّرع االبواب
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شغورا  ستشهد  التي  املواقع  ابرز  العام. 
العاجل  القريب  للجمهورية يف  ينتخب  اذا مل 
هو موقع حاكم مرصف لبنان اذ تنتهي والية 
الحاكم الحايل يف متوز املقبل، مام يعني ان من 
سيقوم باملهام هو النائب االول للحاكم، االمر 
تغييب  حول  سجال  يف  البالد  سيدخل  الذي 
مكون معني عن موقع اسايس يف هرمية االدارة 
اللبنانية، كام ان اي اجراء استثنايئ يطاول هذا 
نظرا  الصعوبة  شديد  سيكون  بالذات  املوقع 
اعتبارات  من  الحاكم  بشخص  يحوط  ما  اىل 
توجه  اي  تجعل  وانقسامات  وتعقيدات 

يستفيد منه محل خالف كبري جدا.
االبرز يف  امللف  يبقى  السوري  النزوح  ملف 
اولويات العام الجاري، كونه يشكل عبئا كبريا 
وقطاعاته.  ابعاده  بكل  اللبناين  الواقع  عىل 
علام ان ال غنى عن التواصل السيايس الرسمي 
بني الدولتني اللبنانية والسورية لوضع خطة 
بالتوازي  سوريا،  اىل  النازحني  العادة  صلبة 
العادة  الرحالت  تنظيم  عملية  استمرار  مع 
ينظمها  التي  بلدهم،  اىل  السوريني  النازحني 
العودة  قاعدة  وفق  اللبناين  العام  االمن 
نازح  اي  اجبار  دون  من  واالمنة،  الطوعية 
يسعى  رسمي  لبناين  قرار  هذا  العودة.  عىل 
العبء  تخفيف  اىل  خالله  من  العام  االمن 
اىل  العودة  من  السوريني  ومتكني  لبنان،  عن 
وطنهم. هناك مليونان و80 الف نازح سوري 

الف سوري  قرابة 540  لبنان، ومثة  حاليا يف 
عادوا طوعا اىل بالدهم منذ بدء تنفيذ خطة 
عام  اللبناين  العام  االمن  قبل  من  اعادتهم 
العام  لالمن  مركزا   17 فتح  تم  فقد   .2017
تنظيم  اجل  من  اللبنانية  املناطق  جميع  يف 
النازحني  عودة  قوافل  وكانت  العودة.  هذه 
السوريني من لبنان اىل سوريا قد بدأت عام 
نهاية عام 2019 بسبب  2017، وتوقفت يف 

انتشار جائحة كورونا.
ملف النازحني السوريني هو ملف وطني عريب 
قومي  واجب  ارضهم  اىل  واعادتهم  ودويل، 
يفرتض تأديته بالرسعة املمكنة يك ال يخرسوا 
ارضهم وميحى تاريخهم. هذا ما يحاول االمن 
الذي  السوري  للجانب  اوال  يقوله  ان  العام 
وثانيا  ومساعدة،  ترحيب  كل  اال  منه  يلق  مل 
الدويل  للمجتمع  وثالثا  العربية،  للجامعة 
واملنظامت الدولية املعنية الذين، ويا لالسف، 
يرفضون حتى االن عودة النازحني اىل سوريا، 

منع  اجل  من  االخرى  تلو  الرشوط  ويضعون 
له  ملا  جدا  خطري  امر  وهذا  العودة،  هذه 
دميوغرافيا  لبنان،  عىل  سلبية  انعكاسات  من 

واقتصاديا وامنيا.
يوجد حاليا حواىل 3000 مخيم عشوايئ عىل 
امام  اننا  القول  وميكن  اللبنانية،  االرايض 
لقد  حقيقي.  واجتامعي  مكاين  اضطراب 
ابدت الدول االوروبية اهتامما متزايدا مبلف 
نظر  وجهة  من  وذلك  لبنان،  يف  النازحني 
منطلقا  لبنان  يصبح  ان  تخىش  فهي  امنية، 
لتخطيط  مركزا  او  شواطئها،  نحو  للهجرة 
حاولت  هنا،  من  ضدها.  ارهابية  اعامل 
لبنان  يف  تثبيتهم  اتجاه  يف  دعمها  تركيز 
بقاءهم  تعزز  مختلفة  مشاريع  خالل  من 
وساهم وجود  املحيل،  املجتمع  ودمجهم يف 
مالية  لنشاطات  غطاء  تشكيل  يف  النازحني 
عمدت  لقد  االرهاب.  متويل  اىل  هدفت 
واملنظامت  والهيئات  الجمعيات  بعض 
الداعمة  والدولية،  املحلية  الحكومية،  غري 
االموال  جمع  اىل  السورية،  للمعارضة 
او  الشفافية  اىل  تفتقر  بطريقة  وتحويلها 
ادى  مام  املحلية،  الرسمية  السلطات  رقابة 

اىل استفادة جهات مشبوهة منها.
الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم  ان  صحيح 
لها  متمامت  الرتسيم  لهذا  ولكن  انجز،  قد 
عالقة بعمل الرشكات الفائزة بدورة الرتاخيص 
االوىل التي تم تلزميها البلوكني )4( و)9(، االمر 
حثيثة  لبنانية  رسمية  مواكبة  يستدعي  الذي 
التطوير  ثم  ومن  الحفر،  عمليات  ملبارشة 
وبدء االستخراج حيث تتحقق الكمية املناسبة 
الخارجي  للتصدير  او  املحيل  لالستهالك  اما 
قانون  اقرار  هو  االهم  لكن  معا.  لالمرين  او 
انشاء صندوق االجيال املفرتض ان تحفظ فيه 
عائدات الرثوة النفطية والغازية، وعدم هدرها 
يف مسارب ومجاالت ال طائل منها، كون هذه 
العائدات هي من الرهانات االساسية واالخرية 
واملايل  االقتصادي  واقعه  من  لبنان  الستنهاض 
العني مفتوحة  تبقى  ان  االهم  لكن  املأساوي. 
البلوكات  يف  خصوصا  الرشكات  اداء  عىل 
العدو  ملنع  املحتلة،  لفلسطني  املحاذية 
االرسائييل من التسلل لتنفيذ اجندته العدوانية 

برسقة الرثوات اللبنانية.

الحكومة امام تحدي 
تسيير االمور االساسية 

وانجاز املوازنة


