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 امللخص التنفيذي
، ويستعرض خلفياهتا وديناميكياهتا وأبعادها،  2019/ 10/ 17يف    ت اندلع اللبنانية اليت    يتناول هذا التقرير األزمة 

ّد من تكرارها أو مثائلها  حالة استقرار تح يف حماولة للبحث عن مسار آمن نسبياً للخروج منها أبقل اخلسائر، ولتأسيس 
 يف املستقبل القريب. 

وتداعياهت  األزمة  خماطر  من  ونتائجه  التقرير  أمهية  األوضاع  اإلقلي احملّلية    ا وأتيت  على  وانعكاساهتا  والدولية،  مية 
 السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية يف املنطقة. 

بنيوية نسبياً زمة أب التقرير خلفيات األ يربط  و  ، كما  واسرتاتيجياً   وسياسياً   اقتصاديً   ا ل   رّكباً م   وصفاً   م ، ويقدّ سباب 
اللبناين والعريب واإل   ت طراف ذا يتناول األ  طراف وارتباطاهتا   مصاحل هذه األ بّي وي قليمي والدويل،  الصلة على الصعيد 

  ماالت زة حول احت م قراءة مركّ ، كما يقدّ القائمة زمة  ثرها على األ أ و   ، يديولوجية واالقتصادية واالسرتاتيجية السياسية واأل 
 . دراستها وتوزينها و ات احملتملة  رسم بعض السيناريوه   لتايل وب   ، واجتاهاهتا   األزمة   ل توّ 

ؤدي إىل  سي   للحل،   دون عوامل جديدة تدخل على خطها ، و زمة ن التطور يف اجتاهات األ أ ىل  التقرير إ توصل  وقد  
رحلة جديدة حلالة استقرار مستدامة يف  وال يؤسس مل   ، حلها كلياً   ا، ودون أن حيّقق مع توالت تفصيلية داخله   ها استمرار 

 . لبنان 
ن فرص سيناريوهات التحول حنو  زمة وحيسّ نه رمبا يساعد على اخلروج من األ أ يعتقد    اً التقرير مسار ولذلك يقّدم  

على غرار اتفاق    يد مهية التفكري بتفاق لبناين شامل جد ويرتكز ذلك على أ على املدى القريب واملتوسط،    مهمّ انفراج  
بالعتبار التطورات والتحوالت املتنوعة اليت   آخذاً   ، 1989-1975هلية هنى احلرب األ أ الذي و  1989الطائف عام 

 منذ ذلك التاريخ.   وخارجياً   ان داخلياً بن حاطت بل أ 
ال  الدولة  لطبيعة  التقرير عرضاً    1943ية منذ ما قبل استقاللا عام  لبنان ويف تليله خللفيات األزمة وطبيعتها، يقّدم 

يعد  اترخيياً   حيث  وسياسياً،  واملسيحية ودميغرافياً  اإلسالمية  للطوائف  إقليمية  اليت    موطناً  وتوازانت  خارجية  بقوى  ترتبط 
على  ينعكس  ما    قوهتا االقتصادية ونفوذها السياسي الداخلي من قوة ارتباطاهتا اخلارجية، من    مهماً   جزءاً وتستمد    ، ودولية 

 . الوطنية لوية  وإضعاف ا االنقسام    بي املكّوانت اللبنانية، وقد يكون سبباً يف ترسيخ   ة واأليديولوجي   ة السياسي املواقف  

مؤقته يف الوظائف العامة،    ة ، نص على متثيل الطوائف بصور 1926أول دستور للبنان عام  يشري التقرير إىل أن  و 
بي العائالت الرئيسية، وتغطية املناصب  يف الدولة    على توازن طائفي ومناطقي وعائلي قائماً  النظام اللبناين  ما جعل  

ارتباط  السياسية على أساس طائفي، ما   الدولة  أدى إىل  املعنية بستمرار مب   دوماً قرارات  كذلك  و ،  ساومات األطراف 
 . أساس طائفي لبنان على  اللذين تعامال مع    اتفاق الطائف و لميثاق الوطين  األمر بلنسبة ل 

إال أهنا مل متنع من وقوع حروب طاحنة قامت على أساس    ، لبنان اليت حفظت وحدة    الدميقراطية التوافقية ورغم  
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3 

 اخلروجومسار  .. 2022  -2019 لبنانيةاألزمة ال
 

زاد الفراق واالنقسام،  ف ليشيات مسلحة،  ي إىل م جراءها    وتّولت األحزاب والطوائف   ، 1975طائفي كما حدث عام  
زادت من  سيادهتا على األراضي اللبنانية، و بسط  عن  السلطة اللبنانية  أدت إىل عجز  ف   ، عّمق انقسام اجليش اللبناين ت و 

أصبح اجملتمع اللبناين بيئة خصبة ومصغرة لتوازانت القوى اإلقليمية والدولية،  وبلتايل  ،  متعددة   تدخل أطراف خارجية 
 . يف املنطقة والتنافس  وانعكاسات الصراع  

التقرير أن لبنان شهد  اللبنانية القائمة يرى  بتغيريات داخلية    ت توالت أساسية مهمة تسبب   ويف توصيف األزمة 
واليت متتاز  ،  2019ل األزمة املتفاقمة منذ عام  حل عجز كل احملاوالت الداخلية واخلارجية اليت بذلت    أمهها و   ، وخارجية 

 . حكومة لقرابة العام القدرة على تشكيل  لبنان  ، ما أفقد  بلشمول سياسياً واقتصاديً واجتماعياً وأمنياً 
ات من القرن  ي عقد السبعين ومنتصف  ات  ي خالل عقد الستين ويشري التقرير يف البعد االقتصادي إىل أن لبنان عاش  

اقتصادي آ العشرين بلد    عسكرية وسياسية خارجية، تدخالت  من  رافقها  وما    1975  عام احلرب األهلية  لكن    اً، من اً 
وتراجعت    استشرى الفساد يف النخبة، و الطائفية،    عّمقت دة  مرحلة جدي فقد كثرياً من ميزاته احليوية، ودخل  و ثرت عليه  أ 

مليار    6.5ليها إ مضافاً ، مليار دوالر  100دين يعادل بلد غارق ب إىل  2020عام لبنان  ، فوصل اإليرادات احلكومية 
وكاالت    ، ودفع خرج لبنان من سوق السندات الدولية تخلف احلكومة عن السداد أح ، ونتيجة ل دوالر فائدة خدمة الدين 

من    60%خسر الناتج القومي حوايل  و ،  فالس تصنيفه إىل حدود اإل   إىل ختفيض الكربى  العاملية  ئتماين  التصنيف اال 
مام الدوالر األمريكي، ووصل  أ مليار، واهنارت العملة احمللية   53مليار دوالر بعد أن كان قرابة  18قوته ليصبح حبدود 

املتزامحة على    ، % 50إىل  لة  بطا ال ، ووصلت  365%التضخم إىل ما يقارب   الشباب والكفاءات  خاصة يف قطاع 
، األمر الذي  مليون مواطن   1.4، وفقر مدقع حلوايل  55%فقر إىل  ال نسب    ووصلت بواب السفارات طلباً للهجرة،  أ 

 الذي يشكل البيئة احلاضنة للجذب االستثمار والسياحي.   األمن واالستقرار واهتزاز  هروب رؤوس األموال،  ساهم يف  
يعرض التقرير ألهم األطراف الفاعلة، داخلياً وخارجياً، يف األزمة اللبنانية القائمة، وأبرز مصاحلها، ويؤكد أن  وبعد ذلك 

احلالية  التصاقها ب   ، أطراف األزمة  الطائفية إال أهنا جتذّ ورغم  احلياة  ا رت أكثر وتد ذورها وتقسيماهتا  خلت يف كل شؤون 
وتعمّ  واالقتصادية  واالجتماعية  اخلارجية،  السياسية  ارتباطاهتا  مؤثر  قت  دور  بروز  عن  احلياة  فضاًل  يف  الدينية  للقيادات 

ت   السياسية،  للطائفة األ م  قسّ حيث  الديين  االنتماء  أساس  على  وهم  ي مسيحي إىل    طراف  أقسام،    مون ينقس ،  عدة  إىل 
 يف أكثر من قسم. دروز  ، إضافة إىل ال متعددون "  شيعة " مسلمون  وفيهم أكثر من تيار، و "،  ة سنّ " مسلمون  و 

  كبري ال   ه أتثري هي كذلك متعددة سياسياً وإداريً وأمنياً وطائفياً، ولكل منها  اللبنانية الفاعلة ف املؤسسات الرمسية  أما  
 . املشاريع والسياسات والقواني على تعطيل    ة قدر ال من خالل التحالفات والدعم اخلارجي و 

ل  التقرير  اإلقليمية  ويعرض  و املؤثرة يف  والدولية  لقوى  الساحة  لبنان،  أمهها  و للبنانية،  ا لديها مصاحلها وأتثريها يف 
حمدود لكل من  دور ، و الواليت املتحدة وفرنسا ، ودولياً ، إضافة إىل تركيا وقطر إيران والسعودية و إسرائيل و سوري اً ي إقليم 

 . الصي اقتصاديً   مم املتحدة واالتاد األورويب وروسيا، ومؤخراً أل ا 
ميكن دراستها    سيناريوهات متوقعة ثالثة  وبعد استعراض خلفيات األزمة وأطرافها الداخلية واخلارجية يقدم التقرير  
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مناسب للتحول واخلروج  إىل مسار  للوصول  يف التعامل معها،    وخيارات األطراف   ، يف تناول االجتاه املستقبلي لألزمة 
يف    استمرار الوضع القائم أواًل    وهذه السيناريوهات ،  من األزمة، وبلتايل تقدمي التوصيات املناسبة الفاعلة لتحقيق ذلك 

وجتاوز األزمة سياسياً  االنفراج  واثنياً  دون التوّصل إىل حّل يفتح اآلفاق للخروج من األزمة،    األزمة واستمرار تداعياهتا، 
 . ، )اهنيار الدولة، وحرب أهلية، وتقسيم طائفي( الفوضى واالهنيار السياسي واالقتصادي واألمين واثلثاً    يً، واقتصاد 

والوقائع يرجح    بلوقوف على أتثري احملددات وبعد استعراض جممل شروط السيناريوهات والعوامل املؤثرة فيها، و 
األول  السيناريو  فرص تقق  ل استمرار    -التقرير  احلايل  تبقى حمتملة لكنّ   ألزمة، الوضع  الفرصة  أي من      للتحول حنو 

اآلخرين  جتعله ف ،  السيناريوهي  فيه  والفاعلة  املؤثرة  والعوامل  وحمدداته  حنو    قابالً   الوضع    -الثالث سيناريو  ال لالندفاع 
، واليت بّينها  ضى واالهنيار يف أي وقت يف حال تعّززت العوامل السلبية املؤثرة يف مسار األزمة الفو التحول واالنتقال إىل 

 التقرير. 
االنفراج واخلروج من األزمة يف حال  التحول إىل    -الثاين سيناريو  ال ذاته فإن الفرصة ليست مغلقة أمام  يف الوقت  و 

رت القوى اللبنانية واألطراف اإلقليمية والدولية تعديل خياراهتا  قوية للعب دور مبادر إلهناء األزمة، وقر   ات توّفرت إراد 
مواقفها  حالة    ، وتطوير  إىل  بوصوله  يسمح  وال  لبنان  استقرار  على  حيافظ  لألزمة  حّل  إىل  بلتوصل  الرغبة  وامتلكت 

 االهنيار. 
التقرير مسار   يقّدم  األزمة و التحول  ويف جزئه األخري  لبنان،    اخلروج من  التأكيد  يف  اجملتمعية  مع  البنية  أن  على 

تشكل  إال أهنا زالت،  كل املشاكل اليت عصفت به وال ل  حل  مصدراً و  قوة، أن تشكل له عنصر أهنا جيب ، ورغم ية لبنان ال 
ن اللبنانيي بكل اجتاهاهتم السياسية واالجتماعية  أ التحليل  يف  ظهر  ؛ حيث  لتهديد وجود الدولة احلديثة   مستمراً   مصدراً 

زمة دون تدخالت خارجية، انهيك عن االستعداد العملي ملختلف  هنم قادرون على حل األ الثقة الكاملة أب ليس لديهم  
التدخل اخلارجي  لقبول  التدخل   حىت لو استخدم   ، القوى  القوى اخلارجية   هذا  قليمية  طراف اإل األ ، وأن  ملصاحل هذه 

 . خرى أ ينها بدية مناسبة من جهة  زمة اللبنانية من جهة، وال تنسق فيما ب والدولية ال تعمل حلل األ 
ن  أ ن خياطب العقل اللبناين نفسه من منطلق مصاحله اجلمعية املتحققة، و أ ن احلل املقرتح جيب  أب التقرير  ؤكد  وي 

بيان دور خمتلف األطراف يف احلل، وينظر    وقابالً   وواقعياً   يكون عملياً  للتطبيق وفق رؤية واضحة ومعامل حمددة، مع 
ىل  إ يستند عادة  الذي  مر  زمة، األ أل ا ساسي حلل  أ إلصالح والتحول السياسي واالجتماعي، كمتطلب  املقرتح لعملية ا 

فعلياً رادة احلقة حنو اإل اإل  اليت تسعى حنو ذلك  املتمثلة بلقوى  املدنية  أدواته  الطريق  صالح، وتوفر  ، ووضوح خريطة 
املتدرجة وفقها، ومواجهة املعضالت القائمة واملتوقعة يف طريق  جناز مراحله  إ طراف املعنية، و ا من مجيع األ ه املتفق علي 
 زمة يف لبنان. اء األ هن صالح الالزم ال هداف املنشودة من اإل تقيق األ 

مخدت انر االقتتال الداخلي  أ تلك املساعي اليت  ل   يشكل منوذجاً رمبا    1989الطائف عام  اتفاق  يرى التقرير أن  و 
بالعتبار جممل    خذاً آ   ، ختليق منوذج جديد يستفيد من أسس ذلك النموذج ويطوره املشتعلة يف لبنان آنذاك، وميكن  

 . 2022وحىت    1990بعادها منذ  أ التطورات اللبنانية مبختلف  
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يقرتح   العريب ولذلك  األزمات  األ هذا  يف    ACT  -فريق  من  بملخرج  التفكري  رئيسية  التقرير  مبادئ  وفق  زمة 
احلفاظ على الدولة  ، و من واالستقرار يف البالد حفظ األ أهم معطياهتا  الشامل، و صالح  تشكل قاعدة لالنطالق حنو اإل 

تت قيادة رئيس    ، طار انظم واحد إ من يف  وحدة اجليش واأل ، و رض الوطنية كيد سلطتها على كل األ وتعزيز دورها، وأت 
مباشرة  املكلف  الدفاع  وزير  عرب  وك الوزراء  ا ،  الوطنية  التفاعالت  يف  القائم  اجلمود  األ سر  بي  والقوى  لداخلية  حزاب 

،  ي اعتبار أ و ختفيض مستوى االرتباط لبعض القوى احمللية بلدول اخلارجية، ووضع مصلحة لبنان فوق  أ قطع  ، و الوطنية 
املسار   اللبنانية، ودعم هذا  األطراف  تقريب  أساسّي يف  بدور  الثقل  ذات  العربية  والدول  العربية  الدول  وقيام جامعة 

اختاذ  يف مؤسسات الدولة، و   إصالحات إدارية ، من خالل  اسرتاتيجية احللول االقتصادية ، وتطبيق  للخروج من األزمة 
اإل  األ كافة  رؤوس  هروب  لوقف  الالزمة  و موال جراءات  واأل ،  السياسي  االستقرار  من  مهم  قدر  يف  تقيق  بالد  ال من 

اتفاق على     الدوليي واحملليي لبلورة مفاوضات جادة وحقيقية مع الدائني ، و منة وفاعلة آ لضمان اقتصاد واستثمارات  
نسب فوائد متدنية ضمن آليات مساعدة فنية من اجلهات الدولية املختصة، وإعادة جدولة الديون اخلارجية بشروط  

و ميسرة  ديوهنم  ،  إبلغاء كامل  اخلارجيي  الدائني  حجم  أ توجهات  لتخفيف  دوليي  أصدقاء  ضغوط  وفق  بعضها  و 
ضمن خطة مخسية عنواهنا األساسي    عال    جللب متويل   بلورة اتفاق مع صندوق النقد الدويل ، و ية اجلدولة وقيمتها السنو 

بناء ما يلزم  ل قروض من صندوق النقد الدويل للحكومة  ، و ولا قطاع الكهربء أ اإلصالحات اجلوهرية يف ملفات جوهرية  
ضبط  ، و سعر صرف اللرية اللبنانية   استقرار  من احتياطيات من العملة الصعبة لدى مصرف لبنان )البنك املركزي( لدعم 

العام وتعزيز اإليرادات  إدارة  ، و من خالل اإلصالح الضرييب واملايل للحكومة   ، اإلنفاق  الرشيدة يف  قيم احلوكمة  تعزيز 
 القطاع العام. 
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   اخلروج   ومسار..  2022 -2019 اللبنانية األزمة 

 دخلم 
، من زواي اسرتاتيجية األبعاد يف حماولة  10/2019/ 17يف    تعاللبنانية اليت اندلاألزمة  يتناول هذا التقرير  

 فهم األزمة وعمقها وأبعادها، وكذلك يف تقديراته املستقبلية والبحث عن خمرج عملي وواقعي لا.
للخروج  وتقوم فكرة التقرير على تناول خلفيات األزمة وديناميكياهتا وأبعادها، للبحث عن مسار آمن نسبياً  

 منها أبقل اخلسائر، ولتأسيس حالة استقرار تّد من تكرارها أو مثائلها يف املستقبل القريب.
لا،   والدولية  واإلقليمية  اللبنانية  والتداعيات  املخاطر  من  اللبنانية  األزمة  يف  وحبثه  التقرير  أمهية  وتظهر 

 يف املنطقة. وانعكاساهتا على األوضاع السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية 
ويسعى التقرير إىل ربط خلفيات األزمة أبسباب بنيوية نسبياً، ويقدم وصفاً متنوعاً لألزمة اقتصاديً وسياسياً  
اللبناين والعريب واإلقليمي والدويل، كما يبّي مصاحل   الصعيد  الصلة على  يتناول األطراف ذات  واسرتاتيجياً، كما 

األيديولوجية واالقتصادية واالسرتاتيجية، وأثرها على األزمة القائمة، كما يقّدم  هذه األطراف وارتباطاهتا السياسية و 
دراستها   خالل  من  احملتملة  السيناريوهات  بعض  رسم  وبلتايل  واجتاهاهتا،  تّولا  احتماالت  حول  مرّكزة  قراءة 

خ تدخل على  عوامل جديدة  األزمة، ودون  اجتاهات  التطور يف  أن  إىل  والتوصل  طها، سيكون بجتاه وتوزينها، 
استقرار   حلالة  جديدة  ملرحلة  يؤسس  وال  حلها كلياً،  حيّقق  ال  وذلك  داخلها،  تفصيلية  توالت  مع  استمرارها، 

 مستدامة يف لبنان.
فقد   بلبنان،  تيط  اليت  واالقتصادية  السياسية  الظروف  ظل  ويف  املعمقة،  والتحليالت  القراءات  هذه  وبعد 

د أنه رمبا يساعد على اخلروج من األزمة وحيّسن فرص سيناريوهات التحول حنو انفراج توصل التقرير إىل مسار يعتق 
اتفاق  غرار  على  جديد  شامل  لبناين  بتفاق  التفكري  أمهية  إىل  اإلشارة  مع  واملتوسط،  القريب  املدى  على  مهّم 

التحوالت املتنوعة  ، آخذاً بالعتبار التطورات و 1989-1975والذي أهنى احلرب األهلية    1989الطائف عام  
 اليت أحاطت بلبنان داخلياً وخارجياً منذ ذلك التاريخ. 

وقد كان الدافع األساس لبحث األزمة هبذه املنهجية هو اتضاح عقبة ضعف الفاعلية اللبنانية يف إمكاانت احلل  
هذه القوى أصال،  الرتباط خمتلف القوى بشكل كبري بقوى إقليمية ودولية، فضاًل عن التضارب بي مصاحل عدد من  

العريب  انعكس بغياب جديتها يف احلل، ولذلك ارأتى فريق األزمات  التقرير،  ACT  -والذي  القائم على إعداد   ،
قدرة   يعيق  الذي  املسدود  احلائط  ثغرة يف  فتح  أن يدق انقوس اخلطر من جهة، وحياول  الصعبة،  العقبة  وبرغم هذه 

 . خصوصاً أن التقرير حرص على القراءة الواقعية واملوضوعية واحلياد النسيب اللبنانيي على حل مثل هذه األزمة،  
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: خلفيات األزمة وطبيعتها  أوًلا
يعّد لبنان اترخيياً موطناً للطوائف اإلسالمية واملسيحية، وترتبط هذه الطوائف بقوى خارجية وتوازانت إقليمية  

اال  قوهتا  تستمد  أهنا  الباحثي  من  ويعتقد كثري  ارتباطاهتا ودولية،  قوة  من  الداخلي  السياسي  ونفوذها  قتصادية 
اخلارجية، وعادة ما ينعكس اخلالف السياسي واأليديولوجي يف البيئة اإلقليمية والدولية على الداخل، ويساهم يف 
الوالء   يف  ازدواجية  يشكل  وقد  اللبنانية،  والسيادة  للهوية  الوالء  يضعف  ورمبا  الطوائف،  بي  االنقسام  ترسيخ 

 االرتباط، وبلتايل قد يرهن القرار الوطين ملصلحة القوى اخلارجية.و 
فاملسلمون يدافعون عن الوية العربية واإلسالمية وأطروحات الوحدة العربية، بينما مييل املسيحيون إىل توجه  

الطائفي بخلارج و  االرتباط  تعّمق  املسيحية، ولذلك  الفرنسية  االرتباط بلثقافة  جتّذر إىل درجة أورويب وخصوصية 
الدروز،  وهناك  وشيعة،  سنة  إىل  ينقسمون  املسلمي  فتجد  الواحدة،  الطائفة  لفروع  الوالءات  يف  أولوية  أصبح 

 واملسيحيي إىل مارون وبروتستانت وأرثوذكس وغريهم، وهبذا تتحدد والءاهتم اخلارجية.
لة عهود اإلمرباطورية العثمانية، وكذلك إّبن  وقد استمّر هذا التقسيم الطائفي وارتباطاته اإلقليمية والدولية طي

 من خالل امليثاق الوطين.  1943االحتالل الفرنسي، وتعزز عند استقالل لبنان عام  
الوضع   هذا  وتعميق  وبتجذير  اتفاق  بتوقيع  فيه  أزمة  تنتهي كل  عديدة،  لبنان أبزمات  مّر  االستقالل  ومنذ 

 وية الوطنية.الطائفي املرتبط بخلارج، وإبضعاف وهتميش ال
وتعود بدايت األزمة اللبنانية القائمة إىل املراحل السابقة لالستقالل، حيث مت اعتماد أول دستور للبنان عام 

، والذي وضعه املفوض السامي الفرنسي، دو جوفنيل، بعد التشاور مع الزعامات اللبنانية آنذاك، ونّص  1926
( واحلريت الشخصية )مادة  7اليت تقوم على أساس املساواة )مادة  الدستور على جمموع احلقوق واحلريت العامة  

على متثيل الطوائف بصوره مؤقته يف الوظائف العامة، وقيام تشكيل الوزارات على   95(، لكنه نص يف املادة  8
يسية يف نظريه توازن القوى، وقد حرص النظام اللبناين على تقيق توازن طائفي ومناطقي وعائلي بي العائالت الرئ

الدولة، وتغطية املناصب السياسية على أساس طائفي، كما بحين النظام على أساس توزيع السلطة، مما جعل قرارات 
 الدولة حمكومة بستمرار مبساومات األطراف املعنية. 

طائفي   أساس  على  صيغ  قد  اللبنانية  الدولة  إنشاء  أساسه  على  مت  الذي  الوطين  امليثاق  أن  واضحاً  وكان 
تنازل  وبتن بينما  أورويب،  وجه  ذا  لبنان  عن كون  املسيحيون  تنازل  حيث  له،  املكونة  األطراف  بي  وتوافق  ازل 

 املسلمون عن أن يكون لبنان جزءاً من مشروع سوري الكربى.
إسالمية   إىل  طائفياً  لبنان  تقسيم  عمق  الطائف،  اتفاق  بعد  الطائفية  املمارسات  واستمرار  الوطين،  فامليثاق 

طائفة،   17، وكل طائفة تقّسم إىل طوائف فرعية، ووصل عدد الطوائف املعرتف هبا رمسياً يف لبنان إىل  ومسيحية
السياسي،  النظام  إىل  امتدت  والسياسية، كما  االجتماعية  احلقوق  توزيع  عمليات  يف  التوزيعات  هذه  ودخلت 

 ومتثلت كذلك يف حركات وأحزاب سياسية. 
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سياسية أحزاب  إىل  التحول  قاد  الطائفية    وقد  هذه  مصاحل  على  للحفاظ  قامت  سياسية  تالفات  إىل 
اللبنانية   بملصلحة  يلحق  قد  الذي  الضرر  إىل  النظر  دون  واخلارجية  الداخلية  تالفاهتا  مراعاة  وعلى  السياسية، 

 والسيادة والوية الوطنية والوالء للبنان جرّاءها.
الشخصية والعائلية والسياسية على االنتماء الديين الطائفي، حيث  والحقاً، زاد األمر تعقيداً بتغليب املصلحة 

مل تعد التحالفات داخل الطائفة وفروعها هي األساس، إذ أصبحت كالرمال املتحركة قابلة للتعديل والتبديل عند 
ملتحالف مع  تقق املصلحة؛ فتجد املسيحي املاروين مثاًل يتحالف مع حزب هللا الشيعي يف مواجهة املسّلم السين ا

اللبناين ويف   املشهد  مهمة يف  أطرافاً  والتحالفات  العناوين  املسيحي، وأصبحت كل هذه  اللبناين  الكتائب  حزب 
 أزمتها القائمة. 

 ومنذ ذلك احلي حصل توافق على توزيع السلطات على أساس طائفي على النحو التايل: 
 رائسة اجلمهورية للمسيحيي.  -
 سّنة".رائسة الوزراء للمسلمي "ال -
 رائسة اجمللس النيايب للمسلمي "الشيعة". -

 وهو ما أدى إىل هتميش الوية الوطنية اللبنانية اجلامعة، وبشلل ملحوظ يف عملية صنع واختاذ القرار. 
استقالله، منذ  املتالحقة  األزمات  من  جمموعٌة  اللبناين  النظام  واجهت  عام   وقد  حرب  دخوله  منذ  بدأت 

فلسطي،    1948 اللبنانية وخضوعها لالحتالل اإلسرائيلي، بإلضافة إىل تدفق يف  القرى  وخسارته جمموعة من 
اللبناين خوفاً من تغيري   لبنان، حيث مل يعمل لبنان على دجمهم بجملتمع  عدد كبري من الالجئي الفلسطينيي إىل 

 الرتكيبة الدميغرافية والطائفية يف لبنان لصاحل املسلمي السّنة.
السورية، وتنامي    -نتيجة الوحدة املصرية   1961-1957هته اضطرابت واسعه يف السنوات من  كما واج

هذه   أدت  وقد  لبنان،  يف  أمريكي  تدخل  إىل  أدى  مما  الوحدة،  هذه  إىل  بالنضمام  املسلمي  من  جزء  رغبة 
ض الصلح رئيس الوزراء، االضطرابت إىل تصادم أطراف امليثاق الوطين ممثلة بـ بشارة اخلوري رئيس اجلمهورية وري

 وانتهت األزمة بنتخاب فؤاد شهاب قائد اجليش اللبناين رئيساً للجمهورية.
ورغم أن هذه الدميقراطية التوافقية، حسبما أطلق عليها، قد حافظت على وحدة لبنان، إال أهنا مل متنع من  

عام   حدث  طائفي كما  أساس  على  قامت  طاحنة  حروب  استمر 1975وقوع  واليت  وتّولت    15ت  ،  عاماً، 
انقسام  وعّمقت  اللبنانية،  الطوائف  بي  واالنقسام  الفراق  فزاد  مسلحة،  ميليشيات  إىل  فيها  والطوائف  األحزاب 
تدخل   من  وزادت  اللبنانية،  األراضي  على  سيادهتا  بسط  عن  اللبنانية  السلطة  إىل عجز  وأدت  اللبناين،  اجليش 

ب املتحاربة  اجلهات  لدعم  خارجية  والغربية  أطراف  واإلسرائيلية  السورية  التدخالت  بعد  خاصة  واملال،  لسالح 
املباشرة، لدرجة وصف كثري من احملللي فيها هذه احلرب أبهنا حرب اآلخرين على أرض لبنان، وقد أسفرت عن  
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عام   ووجود حكومتي  السلطة،  انقسام  إىل  أدت  االقتصادية، كما  للبنيه  ودمار  فادحة  بشريه  ،  1988خسائر 
وانتهت هذه  حدة مدنية برائسة سليم احلص من املسلمي السنة، وأخرى مسيحية عسكرية برائسة ميشال عون،  وا

 . 1989احلرب بتوقيع اتفاق الطائف يف اململكة العربية السعودية عام 
للتصارع وتق رئيساً  اسم  وقد أقر اتفاق الطائف مبدأ املناصفة بي املسلمي واملسيحيي، واعتحرب هذا مصدراً 

احلصص بي الطوائف بسبب نظام الرتويكا الذي عّزز التبعية املذهبية سياسياً واجتماعياً، وإن مل ينص على ذلك  
صراحة يف االتفاق، حيث توافق عليه النواب اللبنانيون اجملتمعون يف الطائف مبجموعة من املبادئ العامة، وأطلق 

لوثيقة عرب التعديالت الدستورية املعتمدة مبثابة ميثاق وطين جديد  عليها "وثيقه الوفاق الوطين"، وقد اعتربت هذه ا
، وقد مشلت اعتماد النظام الربملاين، واملساواة بي املسلمي واملسيحيي، وزادت من صالحيات رئيس  1990عام  

أن اللغة العربية لغة الوزراء نسبياً من خالل جعل القرار يف جملس الوزراء جمتمعاً، كما أكدت الوية العربية للبنان، و 
وطنية رمسية، واعتربت إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً دون تديد أي فرتة أو مشروع للقيام بذلك، ونص على  

 تشكيل اليئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية.
الوزراء رفيق احلريري عام   اغتيال رئيس  فيه سوري    2005وجاءت حادثة  عسكريً  يف وقت كانت تسيطر 

وسياسياً على لبنان، ويف ظل تعّزز وضع حزب هللا بعتباره قوة مقاومة يف مواجهة إسرائيل مدعوماً من قبل سوري 
أمريكي، وكان يدير عالقات لبنان   -فرنسي   -وإيران، بينما كان رئيس الوزراء رفيق احلريري يتمتع بدعم سعودي

 داخلياً وخارجياً.
عة الدول العربية من احتواء اخلالف وحّل عقدة اختيار رئيس اجلمهورية ميشال  ومبساعدة سوري متّكنت جام 

 .2008سليمان، وتكوين احلكومة برائسة سعد احلريري، مستعينة بتفاق الدوحة يف شهر أير/ مايو عام 

 التغريات على اجملتمع والنخبة
النظام السياسي يف   يدا تشكيل، ليع1989، وتبعها اتفاق الطائف عام  1975عام    جاءت احلرب األهلية 

لبنان، وكذلك النخبة واجملتمع، حىت بي األغلبية السنية واملسيحية، واليت غرّي اتفاق الطائف أوزاهنا؛ حيث كانت 
الطوائف يف  نفسه كان كل زعماء  الوقت  متقاربة، ويف  لكنها صارت  الدولة،  للمسيحيي عند أتسيس  األغلبية 

ية واحدة، ومثة تشابه قيمي واقتصادي، لكن مرحلة احلرب األهلية خلقت قيادات شابة لبنان ينتمون لطبقة اقتصاد
 جديدة قادت احلرب الطائفية وأظهرت الروح العسكرية والتطرف. 

من   أفضل، كان  ومهارات  تعليم  على  حصلوا  الذين  ومن  األعمال،  رجال  من  جديدة  أجيال  ظهور  ومع 
خمتلفة عّمن سبقهم، لكن كل زعيم ظل يعود يف األزمات إىل طائفته املمكن أن تكون إدارهتم للملف السياسي  

فكرة  على  قائمة  الدولة  قرارات  تزال  وال  القائم،  السياسي  النظام  يف  نفسه  إلثبات  الالزمة  القوة  متنحه  اليت 
 املساومات. 

إذ كان  الدولية؛  والتدخالت  الطائفي  الوضع  فهم  دون  اللبنانية  احلالة  فهم  الصعب  من  الطائفة  ولذلك  ت 



 

 

  

10 

 اخلروجومسار  .. 2022  -2019 لبنانيةاألزمة ال
 

العربية   التوجهات  اإلسالمية  الطوائف  ولدى  وفرنسا،  املتحدة  الواليت  وتدعمها  الغريب  للنفوذ  متيل  املسيحية 
عام   بعد  لبنان  يف  "الشيعي"  من سالح حزب هللا  املوقف  إىل  األطراف  بي  الصراع  وانتقل  ، 2000والقومية، 

اللبناني األزمات  يف كل  اثلثاً  طرفاً  إسرائيل  وتوقيع  ودخلت  واحتالل،  عسكرية،  بتدخالت  الدولة  قيام  منذ  ة 
املقاومة   انتصار  تراجع حبكم  اإلسرائيلي  التدخل  لكن  أخرى،  أطراف  أطراف ضد  تعاون مع  اتفاقيات، وكذلك 

 ، وانسحابه من جنوب لبنان مث من الشريط احلدودي. 2006مث عام  2000اللبنانية عليه عام 
بعد   احلال  هو  هذا  عام  وقد كان  احلريري  رفيق  الوزراء  رئيس  اغتيال  عملية  جاءت  حىت  الطائف،  اتفاق 

آذار بقيادة سعد    14اليت أدت إىل تفاقم األزمة يف لبنان، وانقسام األطراف املتصارعة إىل فريقي: فريق    2005
ل تالف األحزاب  آذار وميث 8احلريري وتبّنيه لسياسة معارضة لسوري، وحصوله على دعم السعودية والغرب، وفريق  

املؤيدة لسوري وإيران، وعلى رأسهم حزب هللا وحركة أمل، وقد أدت هذه التحوالت يف النظام اللبناين إىل دخول  
 حزب هللا يف احلكومة. 

وكما ذحكر أعاله، فربعاية السعودية وموافقة سوري نقل اتفاق الطائف لبنان إىل مرحلة جديدة أهنت احلرب  
وأطلقت اليت سيطرت  عهد  األهلية  السعودية، وبرعاية عملية من سوري  من  احلريري مدعوماً  رفيق  قاده  جديداً  اً 

متاماً على جممل األوضاع اللبنانية أمنياً وسياسياً وإىل حد ما اقتصاديً، إال أن خالفاً وقع بي سوري واحلريري حول  
السوري حول لبنان، وتقسيم   -لة التفاهم السعودي التمديد للرئيس إميل حلود، وانتهى بغتيال احلريري، وانتهاء حا 

 املكوانت اللبنانية عموديً وأفقياً إىل احملورين الرئيسي أعاله.
إىل   املسيحية  العسكرية  اللبنانية  القيادات  من  اثني  عودة  احلريري  اغتيال  أعقبت  اليت  املرحلة  وقد شهدت 

من السجن، وقد أدى ذلك إىل تغري أمناط التحالفات    لبنان، مها ميشيل عون من منفاه يف فرنسا ومسري جعجع
بي الطوائف، حيث مال املسيحيون يف بعض احلاالت إىل التحالف مع سوري، ويرى النظام القائم يف لبنان يف 
دمشق حامية للمسيحيي، وكان السنة منذ البداية مع سوري ومصر، خصوصاً يف فرتة الوحدة، وحدثت املشاكل  

لبنان، حيث اعتمد السنة على الدول القومية والثورية إىل حد ما، ولكنهم أصبحوا فيما بعد مييلون    والتدخالت يف 
إىل الدول التقليدية يف اخلليج كالسعودية، أما الشيعة فكان تالفهم األول مع الفلسطينيي، وفيما بعد مع سوري، 

 واآلن مع إيران، وخاصة بعد ظهور حزب هللا.
آذار    14هللا بضم التيار الوطين احلر املسيحي برائسة ميشيل عون بعد أن كان أقرب إىل  والحقاً جنح حزب  

ممّا عّمق االنقسام املسيحي وعّقد املشهد السياسي، وانعكس على جممل األوضاع الداخلية السياسية واالقتصادية  
وبلطبع كا وصالحياهتا،  احلكومات  بتشكيل  يتعلق  فيما  وخصوصاً  الدولة،  اخلارجية وإدارة  للقوى  االرهتان  ن 

 اإلقليمية والدولية معززاً حلالة التيه السياسي واألمين واإلداري والرتاجع االقتصادي وسوء اإلدارة احلكومية واخلدمية.
آذار بفرض ميشيل عون رئيساً للجمهورية من خالل صفقة سياسية مع سعد    8جنح حمور    2016ويف عام  

املستقبل ب تيار  الداخلية  احلريري زعيم  القوى  ميزان  العامي، وكان ذلك نقطة تول يف  فراغ رائسي زاد على  عد 
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لصاحل إيران وحزب هللا، وزاد من حدة االنقسام الداخلي وفقدان الثقة بحلكومة والنظام السياسي اندالع األزمة 
أ وهشاشة  اقتصادي  تراجع  مع  ذلك  تالزم  حيث  فيها،  املباشر  هللا  حزب  واخنراط  ألعباء السورية  وتّمل  منية 

%  170أشهر إىل لبنان، مع ارتفاع املديونية ألكثر من    6جديدة، وتدفق أكثر من مليون الجئ سوري خالل  
حسب وزارة املالية يف لبنان، ومتّكن حمور حزب هللا والتيار احلر من تقيق أغلبية   2019من الناتج اإلمجايل لعام  

ولة، مما أضعف رئيس الوزراء الذي بدا عاجزاً عن القيام مبهامه حبحرّية كما  برملانية زادت من نفوذهم وتكمهم بلد
 أعلن ذلك سعد احلريري مراراً.

 اثنياا: توصيف األزمة احلالية 
 التحوًلت األساسية  -

 توالت أساسية مهمة تسببت بتغيريات داخلية وخارجية، من أمهها: اللبنانيةتشهد األزمة 
املتفاقمة منذ عام   • اللبنانية  األزمة  اليت بذلت حلل  الداخلية واخلارجية  ، ورغم أن  2019عجز كل احملاوالت 

واقتصاديً واج تماعياً  لبنان ليس غريباً على مثل هذه األزمات، إال أن األزمة احلالية تتميز بلشمول سياسياً 
 وأمنياً، حىت إن البعض بدأ يتحدث عن لبنان كدولة فاشلة، أو أهنا على حافة االهنيار.

يوم   • احلكومة  بتشكيل  احلريري  تكليف سعد  العام؛ حيث مت  لقرابة  بدون حكومة  لبنان    22سياسياً: عاش 
اليت سبقت  2020تشرين األول/ أكتوبر   ه مل تعش أكثر من  ومل يستطع تكوينها، واعتذر، كما أن احلكومة 

يف   عون  ميشال  الرئيس  مع  إثر خالفه  احلريري  اعتذار  وبعد  أعمال،  تصريف  وتولت حلكومة  أشهر،  ستة 
يف  29/10/2020 تشكيلها  يف  بصعوبة  جنح  حيث  حكومة،  لتشكيل  ميقايت  جنيب  تكليف  مت   ،
10/9/2021 . 

  23، وأصبح حوايل  2021دوالر يف عام  ألفاً مقابل ال  15اقتصاديً: وصل سعر اللرية اللبنانية ألكثر من   •
، وتصر الدول الكربى املاحنة واملؤسسات املالية الدولية على عدم تقدمي أي  2022ذار/ مارس  آالف لرية يف  

 دعم ما مل تشّكل احلكومة وتقوم إبجراء إصالحات أساسية يف النظام السياسي واملايل يف لبنان.
انتشرت ظاهرة االنفالت األمين • العربية    أمنياً:  اململكة  الذي أوقفت فيه  والتهريب وجتارة املخدرات إىل احلد 

السعودية استرياد البضائع اللبنانية أو عبورها يف األراضي السعودية، يف سعيها حلماية املواطني السعوديي من  
 املخدرات القادمة من لبنان داخل البضائع والشاحنات.

ع يضجون بلشكوى من الفساد، وارتفاع األسعار وسوء اإلدارة مطالبي  اجتماعياً: خرج اللبنانيون إىل الشار  •
 برحيل الطبقة السياسية احلاكمة بالمجال. 
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 احلراك الشعيب وأزمة النخبة يف تشكيل احلكومة واألزمة اًلقتصادية -

العام    17يف   من  أكتوبر  األول/  األوسع    2019تشرين  هي  شعبية  ومظاهرات  احتجاجات  لبنان  شهد 
نف منذ اغتيال رفيق احلريري على خلفية قرارات تقشفية وضريبية ورفع أسعار احملروقات اختذهتا حكومة سعد  واألع

احلريري ملواجهة األزمة املالية اليت تواجهها، ومتيزت االحتجاجات بشمولا وحجمها وانتشارها واستهدافها الطبقة 
وإعاد  اجلميع  برحيل  طلبها  حّددت  وقد  احلاكمة،  أيدي السياسية  على  واالقتصادي  السياسي  النظام  بناء  ة 

 اللبنانيي الذين مل تلوثهم القوى السياسية والنخب احلاكمة، وبدأ ما مسي بلثورة الشعبية على القوى احلاكمة. 
وسيطر الشباب على املشهد واالحتجاجات واملظاهرات اليت ركزت على التغيري الشامل، وتوجهت حنو املباين  
السيادية، واستمرت بلتصعيد والتوسع، وقوبلت من الرئيس والقادة احلزبيي خبطاب التفهم والتعاطف، ودون قبول 
الرحيل، وكان الوحيد الذي استجاب ملطالب الشارع بلرحيل رئيس الوزراء سعد احلريري الذي أعلن استقالته يوم 

ة للمحتجي وعجزه عن تلبيتها، وحاول نبيه ، بعد أن وجد نفسه يف مواجهة مع مطالب شرعي29/10/2019
 بري إقناعه بلبقاء إال أنه أصر على االستقالة.

لكن استقالة احلريري مل تكن كافية لتهدئة الشارع، بل زادت حدة االحتجاجات، وبدأت أتخذ طابعاً مناطقياً  
ي الذين رفضوا مبدأ االستقالة وطائفياً أكثر، خصوصا بعد خطابت كل من الرئيس عون وحسن نصر هللا ونبيه بر 

 وحل جملس النواب واالنتخابت املبكرة. 
بتأليفها يف   الذي كحّلف بتشكيل احلكومة أبغلبية برملانية عن جناحه  الثاين/    21وأعلن حّسان ديب  كانون 

الشارع واالعتص  20من    2020يناير   إىل  احملتجي رفضوا ذلك وجلأوا  إال أن  معظمهم تكنوقراط،  امات، وزيراً 
 واستمرت املواجهات بي قوى األمن واجليش مع احملتجي. 

واالشتباكات   االحتجاجات  رافقتها  الربملان يف جلسة  ثقة  على  التايل حصلت حكومة ذيب  األسبوع  ويف 
 واالعتقاالت أبغلبية نيابية بسيطة.

مارس   آذار/  التايل  الشهر  حسان    2020ويف  الد أعلن  سداد  على  القدرة  عدم  عن  املستحقة  يب  ديون 
من    120والبالغة   األساسية  االحتياجات  تلبية  واملايل عن  املصريف  القطاع  انكشاف عجز  دوالر يف ظل  مليار 

الدوالر، ومت  اللرية  مقابل  الدولة، وكذلك يف ظل هبوط سعر صرف  العمالت األجنبية لألفراد واملؤسسات يف 
مع تراجع حاد يف احتياطياهتا، لكن احلدث األخطر كان قرار  وضع قيود قضائية على الودائع بلعمالت األجنبية،  

اللجوء للقوة لفض االعتصامات وتفكيك اخليام، مث اإلعالن عن حالة الطوارئ بسبب جائحة كوروان، وما رافقها 
 من قرارات أمنية بإلغالقات وتديد احلركة وإغالق املوانئ واملطار الدويل. 

متحديًة قرارات اإلغالق    2020ىل الساحات والشوارع يف نيسان/ أبريل لكن االحتجاجات الشعبية عادت إ
قوافل   واستحخدمت  اقتصادية،  قرارات  مترير  من  ملنعه  النواب  جملس  املتظاهرون  حاصر  حيث  احلركة،  وتديد 

 السيارات يف املسريات.
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املنشآت واملباين، وأدى  هز لبنان االنفجار الكبري الذي دمر مرفأ بريوت وعدداً كبرياً من    4/8/2020ويف  
من   أكثر  مقتل  من    200إىل  أكثر  وإصابة  سبب    6000شخص  وكان  اآلالف،  وتشريد عشرات  شخص، 

االنفجار املباشر وجود آالف األطنان من نرتات األمونيوم املخزنة يف امليناء لسنوات طويلة يف ظروف غامضة، مما  
ارجية حول سبب االنفجار، وقرر رئيس اجلمهورية تشكيل  فتح اجملال أمام كيل االهتامات إىل جهات داخلية وخ

 جلنة تقيق قضائية للوقوف على األسباب. 
اخلارجية واالقتصاد   للوزارات، حيث تعرض مبىن وزارة  اقتحامات  إىل  تفاقمت وتطورت  لكن االحتجاجات 

ا النار على احملتجي وإصابة  قوات األمن إبطالق  املتظاهرين، وقامت  اقتحام من  العشرات إىل إىل  ملئات، ونقل 
 املستشفيات، وبت الطلب الرئيس رحيل حكومة حسان ذيب وحل الربملان وإجراء انتخابت مبكرة.

يوم   لالستقالة  ذاته  أغسطس    10واضطر ديب  وتّولت    2020آب/  االستقالة  على  الرئيس عون  ووافق 
 لكن املظاهرات مل تتوقف.،  2021أيلول/ سبتمرب    10حكومته إىل حكومة تصريف األعمال حىت 

أكتوبر    17ويف   األول/  من  2020تشرين  العديد  انطلقت  الشعيب،  للحراك  األوىل  السنوية  الذكرى   ،
التجمعات والتظاهرات واالحتجاجات يف خمتلف املدن اللبنانية ويف ساحة الشهداء وأمام الربملان والبنك املركزي 

الرئيسي   الطلب  وكان  بريوت،  فيه ومرفأ  رفض  خطاب  إللقاء  دفعه  ما  عون،  الرئيس  تنّحي  طلب  هو  املستمر 
الفرنسي، ويف   الرئيس  بتشكيل حكومة سريعاً، وااللتزام بلتفامهات مع  أكتوبر   22التنحي، ووعد  أول/  تشرين 

استمرت،   2020 والطالبية  الشعبية  املظاهرات  ولكن  احلكومة،  بتشكيل  جديد  من  احلريري  سعد  تكليف  مت 
 ظاهر الطالب احتجاجاً على رفع الرسوم واإلغالقات املتتالية بسبب كوروان. حيث ت

ويف ظل مجود سياسي يعطل تشكيل احلكومة بسبب خالف حاد بي رئيس اجلمهورية وسعد احلريري على  
هيجان  من  زاد  مما  التشكيلة،  على  أسلوبه  يفرض  أن  يريد  اآلخر  أن  يّدعي كل طرف  التشكيل، حيث  أسس 

يدة وترية التدهور، عحقد اجتماع آخر بي عون واحلريري هّدد فيه عون احلريري بسرعة تشكيل احلكومة الشارع وز 
بألمساء اليت عرضها عليه أو التنحي، األمر الذي رفضه احلريري وأعلنه على وسائل اإلعالم، مما فاقم من حالة 

مالً رئيس اجلمهورية وحلفاءه املسئولية عن فشله االنسداد السياسي، وقّدم احلريري اعتذاره عن تشكيل احلكومة حم 
 .29/10/2020يف تشكيلها يف  

يف   احلكومة  بتشكيل  ميقايت  جنيب  إبقناع  اجلمهورية  رئيس  جنح  أن  إىل  متصالً  سياسياً  فراغاً  لبنان  وعاش 
عون، لكن    ، والذي حصل على أغلبية الرتشيح الربملاين، وشرع بملشاورات، مث قدم قائمته للرئيس26/7/2021

يوم  اللبناين  الربملان  ثقة  أعطيت  واليت  النهائية  التشكيلة  إىل  التوصل  مت  أن  إىل  بينهما  تفاقمت  اخلالفات 
10/9/2021 . 
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 البعد اًلقتصادي -
ومن   آمناً،  بلداً  العشرين  القرن  من  السبعينات  عقد  من  األول  والنصف  الستينيات  عقد  خالل  لبنان  اعتحرب 

املرتفع، واملصنف عربياً أبنه بوابة العرب إىل أوروب؛ فقد كان حيتل املركز املايل والتجاري الدول ذات الدخل الفردي 
األول يف منطقة الشرق األوسط، وكان بلداً سياحياً متميزاً، ومنارة علم وخصوصاً اجلامعة األمريكية يف بريوت، لذا  

عام   بداية  مع  ولكن  الشرق،  بسويسرا  وصفه  للبعض  حيلو  من  ،  1976كان  رافقها  وما  األهلية  احلرب  وبعد 
ميزاته  من  لبنان كثرياً  فـََقَد  عليه،  أثرت  أخرى  دول  من  سياسية  وتدخالت  اجلوار،  دول  من  تدخالت عسكرية 

، حيث دخل لبنان بعده مرحلة جديدة عمقت الطائفية، 1989احليوية، واستمر الوضع حىت مؤمتر الطائف عام  
األمو  رؤوس  أصحاب  أتثري  من  مجعية وزادت  مثل  األعمال  رجال  لوبيات  وظهرت  السياسية،  القرارات  على  ال 

اللوبيات من رجال األعمال،  القرارات والسياسات االقتصادية موجهة خلدمة هذه  اللبنانية، وأصبحت  املصارف 
الداخلي للحكومة( بدا  بتزايد شهية االقرتاض الداخلي احلكومي )الدين  فع  حيث زاد اإلنفاق احلكومي مدعوماً 

من مجعية املصارف اللبنانية، ما رفع املديونية الداخلية، وتراجعت اإليرادات احلكومية، حيث جرى ختفيض نسبة 
ضريبة الدخل على الشركات وقطاع األعمال ملستويت متدنية جداً مقارنًة مع بقي دول العامل، حىت وصلت إىل 

قص اإليرادات احمللية وتزايد عجز املوازنة، وارتفعت  فقط من قيمة الدخل اخلاضع للضريبة، مما أدى إىل ن  %10
 املديونية الداخلية بوترية متسارعة.

ومما زاد يف تدهور الوضع االقتصادي بشكل كبري استشراء الفساد يف النخبة، والذين أصبحوا من أثريء طبقة  
ثرواهتم   لتعزيز  العامة  املناصب  استغلوا  يـحتَّهمون أبهنم  األعمال، حيث  واحلزبية رجال  الشخصية  وتقيق مصاحلهم 

 ملؤشر مدركات الفساد عاملياً.  148والطائفية على حساب مصلحة الدولة اللبنانية، وقد أصبح لبنان يف املرتبة  
مليار دوالر فائدة خدمة    6.5مليار دوالر، مضافاً إليها    100وأصبح احلديث عن بالد غارقة بدين يعادل  

الدولية، ، ونتيجة ل2020الدين يف عام   السندات  لبنان من سوق  أحخرج  السداد،  اللبنانية عن  تخلف احلكومة 
ودفع وكاالت التصنيف االئتماين الكربى مثل "موديز" و "فيتش" و "ستاندرد آند بورز" إىل ختفيض تصنيفه إىل  

 حدود اإلفالس. 
من قوته ليصبح    60%وايل  وفعالً بدأ االقتصاد اللبناين مسريته حنو اإلفالس، حيث خسر الناتج القومي ح

قرابة    18حبدود   أن كان  بعد  دوالر  العمل   53مليار  واهنارت  ووصل    ة مليار،  األمريكي،  الدوالر  أمام  احمللية 
يقارب   ما  إىل  هانكي"  "ستيف  مؤشر  إىل    365%التضخم حسب  البطالة  ووصلت  فنزويال،  %، 50خلف 

عام    الفقر  نسب  ووصلت  للهجرة،  طلباً  السفارات  أبواب  على  املتزامحة  والكفاءات  الشباب  قطاع  يف  خاصة 
مليون مواطن لبناين وصلوا حد العوز، كما اجتهت    1.4، وفقر مدقع حلوايل  55%حبسب "األسكوا" إىل  2020

البنك املركزي من العمالت الصعبة، وبذلك األمور حنو األسوأ مع اهنيار اللرية اللبنانية بسبب نضوب احتياطيات  
 .2021أصبح الوضع االقتصادي اللبناين على وشك االهنيار مع هناية العام  
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 وقد لوحظت خبصوص البعد االقتصادي يف األزمة اللبنانية مالحظتان رئيستان:
موئالً  أوًلا  اللبنانية  البنوك  أن كانت  فبعد  األموال،  رؤوس  هروب  لسمعتها :  املنطقة،  يف  املوجودة  لالستثمارات 

 اجليدة يف خصوصية وسرية األرصدة، أصبحت رؤوس األموال يف لبنان هترب للخارج.
إشكالية األمن واالستقرار، إذ ال ميكن لألزمة االقتصادية أن تل دون وجود أمن، واألمن يعين وحدة اجليش  اثنياا:

لدولة، حيث مثة قوى متعددة الطوائف والويت خارج القوى الرمسية ورمبا  اللبناين والقوى األمنية تت سيادة ا
 تعادل قوهتا. 

الربملان   بثقة  تشكيل حكومة تظى  على  القدرة  عدم  املتمثلة يف  السياسية  األزمات  القول أبن  ميكن  وأخرياً 
والق الفاعلية  من  ميقايت،  حكومة  األخرية،  احلكومة  متكن  وعدم  متتالية  مراحل  وسيادة  لثالث  التشغيلية،  درة 

احلكومة  الوزراء وبي  بي  التامة  الثقة  الشكوك وعدم  اليت تيط هبا، انهيك عن  والطائفية  السياسية  التجاذبت 
األزمات   إىل  بإلضافة  حاد،  طائفي  واحتقان  واقتصادي  اجتماعي  تدهور  ظل  يف  وذلك  اجلمهورية،  ورئيس 

أ بريوت، وعدم قدرة اجملتمع الدويل على تقدمي حلول مقبولة، ستحبقي  االقتصادية اليت فاقمتها مسألة انفجار مرف
 الوضع متأزماً مستقباًل. 

 اثلثاا: األطراف احمللية واخلارجية املؤثرة يف األزمة وأبرز مصاحلها 
وتداخلت  رغم أن أطراف األزمة احلالية ليست بعيدة عن جذورها وتقسيماهتا الطائفية إال أهنا جتذرت أكثر  

يف كل شؤون احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتعمقت ارتباطاهتا اخلارجية، كما أصبح للقيادات الدينية 
 وميكن تقسيم أطراف األزمة اللبنانية احلالية وتالفاهتا على النحو التايل:، دور مؤثر يف احلياة السياسية

 األطراف الداخلية 
 الديين للطائفة )النسب تقريبية(  التقسيم على أساس اًلنتماء .أ

% من  45املسيحيون: ينقسم املسيحيون يف لبنان إىل مخسة أقسام، أمههم التيار الوطين احلر، ويشكل   -1
مسيحيي لبنان، ومؤسس هذا التيار هو رئيس اجلمهورية احلايل العماد ميشيل عون، ويرأسه جربان بسيل  

% من مسيحيي لبنان، 40لبنانية بزعامة مسري جعجع ويشكل  وزير اخلارجية السابق، يليه حزب القوات ال
َردة اليت أسسها سليمان فرجنية، وهي يف تالف مع سوري، وكانت  15وبقيت الـ

َ
% اليت تشمل مجاعة امل

اللبنانية    8متحالفة مع جمموعة   التيار الوطين احلر، وحزب الكتائب  آذار، ولكنه خرج منها خلالف مع 
جلمّيل، وجمموعة أحزاب مسيحية صغرية، مثل حزب الكتلة الوطنية ويتبع مسيحيي  بقيادة سامي أمي ا

بزعامة   االستقالل  الرئيس كميل مشعون، وحزب  ابن  بزعامة دوري مشعون  األحرار  الوطنيي  أده، وحزب 
 ميشيل معّوض ابن الرئيس رينيه معوض.

احلريري   -2 سعد  بقيادة  املستقبل  تيار  يشكل  "السّنة":  والتيارات  80املسلمون  السّنة،  املسلمي  من   %
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األخرى مثل اجلماعة اإلسالمية اليت أسسها الشيخ فيصل مولوي، وجمموعة أشرف الريفي الذي انشق من  
 % من املسلمي السنة.20تيار املستقبل، وجمموعة هباء احلريري، وشخصيات سنية أخرى متثل  

% من املسلمي الشيعة، بينما تظى  50هللا بتأييد  املسلمون "الشيعة": حيظى حزب هللا بزعامة حسن نصر   -3
% مع القوى املعارضة للحركة واحلزب، لكن ال أتثري يذكر لم،  10%، و 40حركة أمل بزعامة نبيه بري بـ  

 فالتأثري الشيعي يف لبنان يقوم على احلزب واحلركة، والذي يسمى اصطالحا "الثنائي الشيعي" يف لبنان.
% من الدروز،  70لتقدمي االشرتاكي بقيادة وليد جنبالط وابنه تيمور جنبالط  الدروز: يشكل احلزب ا -4

% مناصرين  5% من احلزب الدميقراطي اللبناين بقيادة األمري طالل أرسالن، و 25وتشكل بقية الدروز  
 حلزب التوقيت العريب برائسة السيد وائم وهاب. 

 املؤسسات الرمسية وفاعليتها  . ب
عملياً،   -1 اجلمهورية:  جملس  رائسة  لصاحل  صالحياته  من  الطائف كثرياَ  اتفاق  بعد  اجلمهورية  رئيس  فـََقَد 

اليت   املراسيم  تعطيل  على  وقدرته  اخلارجي  والدعم  التحالفات  خالل  من  أتثرياً كبرياً  لديه  لكّن  الوزراء، 
ح اليوم؛  األزمة  أسباب  من  وهذه  النواب،  جمللس  إحالتها  قبل  توقيعه  وتتطلب  الوزراء  رئيس  يث  يرفعها 

بعد   املكلف لتذهب  الوزراء  اليت يرشحها رئيس  التشكيلة احلكومية  التوقيع على  يرفض رئيس اجلمهورية 
 ذلك للربملان للحصول على الثقة عدة مرات، ويشرتط للتوقيع أن يؤخذ رأيه بالعتبار.

ه جتعله عاجزاً عن  جملس الوزراء: تعززت صالحياته بعد اتفاق الطائف، إال أن التوازانت الطائفية يف تركيبت -2
اختاذ القرارات احلامسة؛ فرئيس الوزراء يحسّمى من قبل كتلة األغلبية، ويعرض تشكيلة احلكومة على رئيس  

 اجلمهورية للموافقة توطئة لرفعها للربملان.
الربملان: تتمثل فيه الرتكيبة الطائفية والسياسية اللبنانية، وهو مؤسسة مهمة جداً لكنه خيضع للمساومات   -3

يف   مؤثرة  شخصية  وهو  بري،  نبيه  يرأسه  حيث  الشيعية،  الطائفة  نصيب  من  الربملان  ورائسة  السياسية، 
 الربملان ويف احلياة السياسية يف لبنان.

اللبناين: يتبع له جهاز املخابرات  -4 خمابرات اجليش، وقيادة اجليش، واملخابرات مسيحية مارونية،    -اجليش 
 .وقائد اجليش هو العماد جوزيف عون

قوى   -5 ويرأس  اغتياله،  مت  وقد  احلسن،  وسام  يرأسه  وكان  املعلومات،  فرع  له  ويتبع  الداخلي:  األمن  قوى 
 األمن الداخلي اآلن اللواء عماد عثمان، ويعترب اتبعا للسنة وتديداً لتيار الرئيس سعد احلريري.

لب -6 إبراهيم، ويعترب أقوى رجل أمن يف  اللواء عباس  العام: يرأسه  نان، وهو شيعي مقرب من  جهاز األمن 
 حزب هللا، ولديه عالقات واسعة داخل وخارج لبنان.

جهاز أمن الدولة: مسؤول عن محاية الشخصيات السياسية والوزراء والسفراء وكبار الشخصيات، ويرأسه   -7
ملان  اللواء توين صليبة من الروم الكاثوليك، وهو اتبع لرئيس اجلمهورية ميشيل عون، ويتبع انئبه لرئيس الرب 

 نبيه بري. 
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 الكتل والتحالفات السياسية . ج
اخلارجية،   االرتباطات  إىل  تتعداها  وإمنا  فقط،  الدينية  الطائفية  على  لبنان  السياسية يف  التحالفات  تقوم  ال 
وقومية   ومسيحية  مسلمة  وتيارات   أحزابً  يضم  التحالف  فتجد  السياسية،  للمواقع  الوصول  تكم  اليت  واملصاحل 

 ويسارية.
ا عام  وبعد  احلريري  رفيق  الرئيس  مؤثرتي  2005غتيال  اآلن  حىت  زالتا  ما  رئيستان  تشكلت كتلتان   ،

 ومتحكمتي يف احلياة السياسية رغم حدوث بعض املتغريات فيها، ومها: 
آذار: ويتشكل يف األساس من "تيار املستقبل" بقيادة سعد احلريري، ويضم احلزب التقدمي    14تالف   -1

بقيادة وليد جنبالط، وحزب الكتائب بقيادة سامي اجلمّيل، وبعض الشخصيات الوطنية مثل  االشرتاكي  
فارس سعيد، وأحزاب صغرية مثل الكتلة الوطنية وحزب الوطنيي األحرار بزعامة دوري مشعون، وكان هذا 

بقيادة  لبنانية  ال  القوات  حزب  وهي  والسياسية  املسيحية  الساحة  على  مهمة  قوة  يضم  مسري    التحالف 
 جعجع، لكنه خرج منه الحقاً.

آذار: وأهم مكون فيه هو حزب هللا بقيادة حسن نصر هللا، والتيار الوطين احلر بقيادة جربان    8تالف   -2
بسيل، وحركة أمل بزعامة نبيه بري، وأحزاب أخرى مثل حزب تيار املردة بزعامة سليمان فرجنية، ويسيطر  

متماس زال  وما  الربملان،  الفتور يف  التيار على  احلر، ورغم  الوطين  والتيار  املردة  تيار  بي  اخلالف  رغم  كاً 
 العالقات بي نبيه بري وجربان بسيل.

السوري   القومي  واحلزب  الشيوعي  احلزب  مثل  اللبنانية  الساحة  واليسارية يف  القومية  األحزاب  وهناك بعض 
 آذار. 8ولكن ال أتثري لا، وكالمها قريب من تالف  

 هذه التحالفات إال أن القوى الفاعلة واملؤثرة يف الساحة اللبنانية هي: ورغم وجود
 حزب هللا وحركة أمل.   -الثنائي الشيعي -أ

 تيار املستقبل بقيادة سعد احلريري. -ب
 برائسة جربان بسيل. -التيار الوطين احلر  -ت
 القوات اللبنانية بقيادة مسري جعجع. -ث
 جنبالط. احلزب التقدمي االشرتاكي بقيادة وليد   -ج

 القوى اإلقليمية املؤثرة يف األزمة اللبنانية احلالية 
مثة قوى إقليمية عديدة لديها مصاحلها وأتثريها يف الساحة للبنانية، أمهها أربع دول رئيسة، سوري، وإسرائيل،  

 وإيران، والسعودية، إضافة إىل تركيا وقطر. 
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 سوراي -1
اترخيياً   األقرب  اجلار  هي  سوري  سوري  من  جزءاً  اترخيياً  لبنان  لبنان، كما كانت  إىل  واجتماعياً  وجغرافياً 

الكربى، ولدى معظم الطوائف اللبنانية امتدادات يف سوري، وقبل انسحاب اجليش السوري من لبنان يف نيسان/ 
يف لبنان، مباشرة  ، عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري، كانت سوري هي صاحبة الكلمة 2005أبريل 

وبلوكالة عن القوى اإلقليمية الرئيسية إيران والسعودية، وبعد خروج اجليش السوري من لبنان وتوتر العالقات مع  
، ضعحف التأثري السوري يف لبنان، وإن كان ما يزال مؤثراً من  2011السعودية، وبدء احلرب األهلية يف سوري عام  

لبنان )حزب هللا والتيار احلر وغريمها(، ومن خالل عالقاته األخرى الوثيقة مع خالل تالفاته مع قوى فاعلة يف  
لبنان جغرافياً وأمنياً واقتصاديً، إال أن سوري مل تعد ذلك العنصر احلاسم اليت ينسق مع القوى اإلقليمية واللبنانية  

 ويقرر ما حيدث يف لبنان يف ظل أزمتها.
 السعودية -2

بي السعودية وتيار املستقبل بقيادة الرئيس سعد احلريري الذي ميثل السنة يف لبنان،  متيزت العالقات الوثيقة  
لكن تالفات السعودية متغرية وترتبط إىل حد كبري مبواجهة القوى اليت تتصارع معها إقليمياً، سواًء أيديولوجياً أو  

 . سياسياً 
بقيادة املسيحي  التيار  قد دعمت  السعودية  اجلمّيل    وكانت  تيار  بيار  وكميل مشعون يف وقت ما، ودعمت 

املستقبل بزعامة رفيق احلريري سابقا، واآلن توقف دعمها لتيار املستقبل وتول الدعم إىل القوات اللبنانية بقيادة  
فالتحالفات   لبنان،  القوي يف  إيران  الشيعي بقيادة حزب هللا حليف  التيار  الذي ينشط يف مواجهة  مسري جعجع 

 ن متطورة وفق مصاحلها وحلفائها الدوليي. السعودية يف لبنا
ولذلك فإن التحالفات السعودية يف هذه املرحلة ترتبط إىل حد كبري بملواجهة مع إيران، وهي تالفات متغرية  

 وغري مستقرة، ويعود ذلك أيضاً إىل التغريات املستمرة يف العالقات بي السعودية وإيران. 
برائسة اخلميين سببا لتعميق البعد الطائفي يف العالقة بي البلدين، مث    1979وقد كانت الثورة اإليرانية عام  

والذي حاول االنفتاح على   1997سرى بعض الدفء يف العالقات عند وصول الرئيس خامتي إىل احلكم عام  
راق مع  ودخول إيران إىل الع   2003جريانه، وسرعان ما عادت العالقات للتوتر بعد الغزو األمريكي للعراق عام  

القوات األمريكية، األمر الذي مسح إليران بتقدمي نفسها كقوة إقليمية كربى يف الشرق األوسط، وجاءت ثورات  
اإليراين إىل العلن؛ حيث بدأت احلرب بلوكالة يف املنطقة من   -لتخرج الصراع السعودي   2011الربيع العريب عام  

 مسرحاً خصباً وجاذبً لذا الصراع أيضاً. خالل األذرع اخلارجية للبلدين، ولذلك كانت لبنان
 إيران -3

ترجع العالقات بي الشيعة يف إيران ولبنان إىل القرن السادس عشر من خالل الزيرات الثقافية بي اجلانبي، 
، ووصلت ذروهتا بتأسيس حزب هللا كقوة مقاومة  1979إال أن هذه العالقة قويت بعد قيام الثورة يف إيران عام  
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اللبن الساحة  املؤثر يف  السياسي  الوجود  إىل  إضافة  إسرائيل، ويف صراعات مسلحة،  مواجهة  واستخدامه يف  انية، 
مالياً  هللا  حزب  دعم  خالل  من  للبنان  اإليراين  الدعم  تركَّز  وقد  املنطقة،  يف  والدولية  اإلقليمية  القوى  ضد  إيران 

 وسياسياً وعسكريً.
توترت  أن  إىل  لبنان،  يف  والسعودي  اإليراين  الدور  ينسق  الذي  املهندس  متثل  سوري  العالقات    وقد كانت 

السورية مؤخراً، فانفردت إيران كقوة إقليمية كربى يف لبنان ودعمت تالفاً شيعياً مسيحياً مارونياً، وهو    -السعودية 
 آذار، بقيادة حزب هللا والتيار احلر، وهو التحالف املسيطر اليوم على الربملان اللبناين يف ظل األزمة احلالية.  8تالف  
 تركيا وقطر  -4

اوالت متنوعة من قبل كل من تركيا وقطر للتأثري يف الواقع اللبناين واجتاهاته الطائفية والسياسية،  كانت مثة حم
الوضع   التوازانت يف  أن  اإلنسانية، غري  املساعدات  تركيا  االقتصادي، كما استخدمت  واستخدمت قطر اجلانب 

 لي يف لبنان.اللبناين مل تسمح ألي منهما بتشكيل حالة مؤثرة مستمرة يف الوضع الداخ 
وسيبقى أثر كل من تركيا وقطر حمدوداً مقارنة مع أثر الدول األربع، وما مل حيصل تول يف أدوار أي من هذه  

 الدول فإن دور كل من تركيا وقطر، ورمبا مصر، يصعب أن جيد له مكاانً مهماً يف الساحة اللبنانية.
 إسرائيل -5

للبنان بعد سوري لبنان أرضاً خصبة    -، وقد وجد اخلالف اإليراين تعد إسرائيل اجلارة املباشر  اإلسرائيلي يف 
 إلدارته من خالل استخدام مقاومة حزب هللا اللبنانية.

بي لبنان وإسرائيل اهتمت إسرائيل حزب هللا أبنه املسيطر على قرار احلرب والسلم    2006ففي حرب عام  
 ان. يف لبنان، وأنه يدعم منع حماوالت إسرائيل للتدخل يف لبن

اجلمهورية   رائسة  إىل  اجلمّيل  بشري  حليفها  إيصال  إىل  لبنان  يف  التدخل  يف  إسرائيل  حماوالت  كما جنحت 
 . 24/9/1982رغم أنه مل يدم طوياًل يف الرائسة، حيث مت اغتياله يف   8/1982/ 23اللبنانية يف  

 القوى الدولية املؤثرة على الساحة اللبنانية
وفرنسا األكثر أتثرياً على الساحة اللبنانية؛ فالواليت املتحدة، ويف سعيها لتقليم أصابع  تعّد الواليت املتحدة 

يف  حلفائها  وخلدمة  وأمنياً  واقتصاديً  عسكريً  تفوقها  ودعم  إسرائيل  وحلماية  زعمها،  حسب  املنطقة  يف  إيران 
نفوذ اإليراين يف لبنان، وتصنف حزب هللا  املنطقة، تنشط يف الساحة اللبنانية، وتدعم القوى املناهضة حلزب هللا وال

الداعم   التحالف  أو  هللا  حزب  عليها  يسيطر  حكومة  أي  ومقاطعة  إضعاف  على  وتعمل  "إرهابية"،  كمنظمة 
 إليران، حىت ولو كان بقيادة مسيحية.

عام  بيكو  سايكس  اتفاقيات  بعد  احتاللا  خالل  خصوصا  لبنان،  مع  اترخيية  عالقات  فلها  فرنسا  أما 
الغربية  1916 للسياسة  املوالية  واألحزاب  املسيحية  الطوائف  مع  وخاصة  العالقات،  هذه  خالل  من  وتسعى   ،
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ترتي يف  رئيس  دور  لا  يكون  وأن  نفوذها،  ترسيخ  إىل  اإليراين،  للنفوذ  ظل  واملناهضة  يف  اللبنانية  الساحة  ب 
مبادرة   فرنسا  طرحت  وقد  هللا،  حزب  مثل  املهمة  القوى  بعض  ضد  األمريكي  واالحنياز  السعودي  االنسحاب 

 لتشكيل احلكومة اللبنانية، لكنها مل تنجح إال بتضافر عوامل أخرى.
اقتص الصي  األورويب وروسيا، ومؤخراً  واالتاد  املتحدة  لألمم  أدوار حمدودة  أدوار  ومثة  تزال  أهنا ال  إال  اديً، 

 هامشية غري مؤثرة يف معاجلة األزمة اللبنانية. 
للتدخالت   جاذبة  ساحة  أصبحت  الطائفية  على  القائمة  الداخلية  برتكيبتها  اللبنانية  الساحة  فإن  ولذلك 

الء للبنان، األمر اإلقليمية والدولية، وقد دعمت التدخالت اخلارجية الوالءات لا على حساب الوية الوطنية والو 
الذي أدى إىل ضعف الدولة اللبنانية ومؤسساهتا الوطنية، وفشلها يف تقدمي اخلدمات األساسية للمواطن اللبناين 
بعدالة واستمرارية، وأدى إىل آتكل مفهوم السيادة اللبنانية ملصلحة القوى اإلقليمية والدولية اليت اختذت من لبنان 

 ة والعسكرية واالقتصادية واأليديولوجية.ساحة حلسم صراعاهتا السياسي

 رابعاا: سيناريوهات األزمة وخيارات األطراف 
يف ضوء املعطيات القائمة وفق التحليل يف هذا التقرير، وقراءة سلوك األطراف الفاعلة، وبيان واستكشاف  

اللبنانية ودينا اللبناين، ويف ضوء سرب غور خلفية األزمة  التقرير يرى أن مثة العوامل املؤثرة يف الوضع  ميكياهتا فإن 
سيناريوهات رئيسة ميكن دراستها يف تناول االجتاه املستقبلي لألزمة، وخلدمة الوصول إىل مسار مناسب للتحول  

 واخلروج من األزمة، وبلتايل تقدمي التوصيات املناسبة الفاعلة لتحقيق ذلك. 
 وأهم هذه السيناريوهات:

 يف األزمة واستمرار تداعياهتا.األول: استمرار الوضع القائم  •
 الثاين: االنفراج وجتاوز األزمة سياسياً واقتصاديً. •
أهلية،   • وحرب  الدولة،  )اهنيار  واألمين،  واالقتصادي  السياسي  واالهنيار  الفوضى  إىل  االنتقال  الثالث: 

 وتقسيم طائفي(. 

 استمرار الوضع القائم   األول: سيناريو سيناريوال
استمرار األزمة يف لبنان بوتريهتا احلالية، دون التوّصل إىل حّل يفتح اآلفاق للخروج من األزمة،  وهو سيناريو  

 ويف الوقت ذاته دون اندفاع األمور حنو حالة من الفوضى واالهنيار واالشتباك الداخلي. 
o شروط حتّقق السيناريو 

 يف لبنان: من أبرز العوامل اليت من شأهنا أن تسهم يف استمرار الواقع الراهن
متّسك القوى اللبنانية مبواقفها احلالية، ورفضها تقدمي تنازالت تتيح اخلروج من األزمة السياسية الراهنة اليت   .1

 يّعد الفشل يف تشكيل حكومة فاعلة ذات صالحية من أهم مالحمها وجتلياهتا.
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البالد   .2 تعيشها  اليت  األزمة  مواجهة  القاصرة عن  املعاجلات  تنجح يف  استمرار  مل  واليت  ومعيشياً،  اقتصاديً 
وقف حالة التدهور فيما يتعلق بلقدرة على توفري املستلزمات والسلع األساسية، وتوفري العمالت الصعبة،  

 ووقف تراجع سعر صرف اللرية اللبنانية أمام الدوالر. 
على   .3 صخباً  وأكثر  أقوى  تعبريات  حنو  الشعبية  االحتجاجات  اندفاع  أو  اتساع  األوضاع  عدم  ترّدي 

 االقتصادية واملعيشية وعلى حالة االنسداد والتأزم السياسي.
 مواصلة القوى األمنية اللبنانية لدورها الفاعل يف ضبط األوضاع ومنع االندفاع حنو الفوضى. .4
يف   .5 جوهرية  تغيريات  حصول  دون  الراهن،  بواقعها  سوري  يف  واألمين  السياسي  الوضع  تطورات  استمرار 

 اإلجيايب أو السليب قد تنعكس بصورة مؤثرة على األوضاع يف لبنان.االجتاهي 
استمرار غياب أو ضعف الدور العريب جتاه األزمة يف لبنان، وامتناع منظمات العمل العريب املشرتك عن   .6

 بذل جهودها للوساطة بي أطراف األزمة اللبنانية لطرح معاجلات متوازنة للخروج من الوضع القائم. 
ا .7 يف  استمرار  وفشلها  لبنان،  يف  الوضع  جتاه  والدولية  اإلقليمية  األطراف  مواقف  يف  والتباينات  خلالفات 

الوصول إىل توافقات متوازنة تفتح الطريق أمام اخلروج من األزمة يف شقيها السياسي واالقتصادي بصورة  
 أساس.

قتصادي الالزم ملساعدة لبنان  تلكؤ األطراف اإلقليمية والدولية وصندوق النقد الدويل عن تقدمي الدعم اال .8
 يف مواجهة أزمته اخلانقة، ومتّسك تلك األطراف بشروطها املتشددة سياسياً واقتصاديً.

استمرار التجاذب القائم بي الواليت املتحدة وإيران خبصوص العودة إىل االتفاق النووي، وبلتايل أتخر   .9
تقبل األوضاع يف لبنان، وربطها بلتوصل اىل  احتماالت الوصول إىل توافقات بي الطرفي خبصوص مس

استئناف العمل بالتفاق الدويل حول امللف النووي اإليراين، ورفع العقوبت عن إيران بسبب ارتباطات  
 أهم القوى الفاعلة بلسياسة اإليرانية اسرتاتيجياً.

o  النتائج املتوقعة لتحقق هذا السيناريو 
 ئم يف لبنان، فإن من أبرز النتائج املتوقعة لذلك: يف حال استمرار األزمة بوضعها القا

استمرار حالة االنسداد السياسي، وتعميق االستقطابت والتجاذبت بي أطراف األزمة داخلياً، والفشل   .1
يف تشكيل حكومة فاعلة وصاحبة صالحيات، وتواصل عمل احلكومة مبنهج تسيري األعمال بلقطعة، مع  

 األداء واستمرار للمأزق السياسي واالقتصادي.ما يرافق ذلك من ضعف يف  
 تعميق املأزق االقتصادي وزيدة احتماالت الوصول إىل حالة االهنيار. .2
النفسي   .3 الوضع  على  سلباً  وتنعكس  الوقت  مرور  مع  تتفاقم  اليت  الصعبة  املعيشية  األوضاع  استمرار 

 واالجتماعي وهتدد بتداعيات خطرة على اجملتمع. 
الفشل   .4 مسئولية  احلاكمة  السياسية  النخب  وتميل  اللبناين،  الشارع  يف  الغاضبة  االحتجاجات  استمرار 
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اللبنانية يف احلفاظ على حالة   والعجز يف مواجهة األزمة السياسية واالقتصادية، واستنزاف القوى األمنية 
 االستقرار وضبط األوضاع ومنع انفالت األمور.

وال .5 الوطنية  الوحدة  وفريق  هتديد  طائفة  وانفراد كل  السياسي  االنقسام  استمرار  نتيجة  اجملتمعي،  تماسك 
 سياسي مبواجهة تداعيات األزمة على املستوى املعيشي بصورة مستقلة عن اجملموع الوطين. 

والتداعيات   .6 وبء كوروان  ومواجهة  الصحي  امللف  إدارة  على  قدرهتا  يف  سلباً  والتأثري  احلكومة  استنزاف 
 تبة عليه.الصعبة املرت 

مسار   .7 يف  وأتثريها  اللبنانية  األطراف  دور  حساب  على  اللبناين  الشأن  يف  اخلارجية  التدخالت  استمرار 
األزمة، واستمرار ارهتان لبنان لألجندات اإلقليمية والدولية املتصارعة واليت جعلت من لبنان ساحة خلوض  

 صراعاهتا.

 زمة سياسياا واقتصادايا اًلنفراج وجتاوز األسيناريو السيناريو الثاين: 
إىل   التوصل  يف  اللبناين  بملشهد  املؤثرة  والدولية  اإلقليمية  واجلهات  اللبنانية  القوى  جناح  السيناريو  هذا  يرّجح 
مقاربت سياسية توافقية تنهي حالة االنسداد السياسي القائم، وتتيح تشكيل حكومة فاعلة وصاحبة صالحيات،  

 زمة القائمة، وتّجم األسباب األساسية للخالف والتنازع الداخلي القائم يف األزمة. وقادرة على مواجهة تداعيات األ 
o شروط حتّقق السيناريو 

 من أبرز العوامل اليت من شأهنا أن تسهم يف جتاوز األزمة الراهنة يف لبنان:
الفئوية   .1 املصاحل  على  الوطنية  املصلحة  اللبنانية  السياسية  القوى  إىل  تغليب  واالرتقاء  الضّيقة،  والطائفية 

القضاي   والتعامل مبرونة مع  اسرتاتيجية وطنية مستقبلية،  التوافق على  التحدي، وتوفري متطلبات  مستوى 
أمام   الطريق  وتفتح  السياسي،  الشلل  حالة  من  اخلروج  تتيح  معقولة  تنازالت  وتقدمي  القائمة  اخلالفية 

ادرة على ممارسة مهامها، بعيداً عن قيود احملاصصة الضّيقة  تشكيل حكومة فاعلة وصاحبة صالحيات، وق
 أو النسب املعطّلة.

التوافق على خطط اقتصادية، والنجاح يف توفري السلع األساسية والعمالت الصعبة، ووقف تدهور سعر   .2
 صرف اللرية اللبنانية.  

حالة االستنزاف جلهود القوى  تراجع االحتجاجات يف الشارع اللبناين وبقاؤها يف نطاق السيطرة، وختفيف   .3
 األمنية. 

حصول انفراجات سياسية يف سوري، ويف احلد األدىن عدم حصول تطورات سلبية تنعكس على األوضاع   .4
 يف لبنان.

مسامهة إجيابية من قبل مؤسسات العمل العريب املشرتك بطرح مسار اخلروج والتحول اآلمن لألزمة واقرتاح   .5
 وتوافقية.معاجلات متوازنة  
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إلهناء   .6 إرادة  وتوّفر  لبنان،  يف  الوضع  خبصوص  والدولية  اإلقليمية  األطراف  مواقف  يف  توافقات  حصول 
الدولية   األطراف  من  واالقتصادية  السياسية  االشرتاطات  وختفيف  األوضاع،  مع  مبرونة  والتعامل  األزمة، 

اجلة تساعد لبنان على مواجهة  الداعمة ومن صندوق النقد الدويل خبصوص تقدمي مساعدات اقتصادية ع
 أزمته الراهنة وتول دون وصوله إىل حالة االهنيار الكامل. 

 حصول تفامهات بي الواليت املتحدة وإيران خبصوص العودة إىل االتفاق النووي.  .7
o  النتائج املتوقعة لتحقق هذا السيناريو 

واال  السياسية  األزمة  من  اخلروج  يف  االنفراج  سيناريو  حال تقق  املتوقعة  يف  النتائج  أبرز  من  فإن  قتصادية، 
 لذلك: 
اخلروج من حالة االنسداد السياسي والتجاذبت بي أطراف األزمة، والنجاح يف تشكيل حكومة توافقية   .1

 فاعلة وقوية، تعّزز قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة التحديت السياسية واالقتصادية واألمنية. 
 دة فرص التعايف، وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية. تّسن الواقع االقتصادي، وزي .2
 تّسن األوضاع املعيشية، وختفيف معاانة املواطني، األمر الذي ينعكس إجيابً على الوضع االجتماعي.  .3
ظ  االستجابة لالحتجاجات الشعبية الغاضبة، ووقف أعمال العنف، وإهناء استنزاف القوى األمنية، واحلفا .4

 على متاسكها ودورها الفاعل.
 تعزيز الوحدة الوطنية وزيدة مستوى التماسك اجملتمعي.  .5
دون   .6 واحليلولة  الداخلية،  الشؤون  اخلارجية يف  التدخالت  وتقليص حجم  اللبناين،  القرار  استقاللية  تعزيز 

 ارهتان لبنان لألجندات اإلقليمية والدولية. 
ليمي، وزيدة فاعلة وأتثري منظمات العمل العريب املشرتك يف معاجلة  تعزيز األمن القومي العريب واألمن اإلق .7

 املشكالت العربية. 

 اًلنتقال اىل الفوضى واًلهنيار السياسي واًلقتصادي واألمينسيناريو السيناريو الثالث: 
تنهيها، واهنيار األوضاع  يرجّح هذا السيناريو فشل األطراف املؤثرة يف مسار األزمة بلتوّصل إىل حلول توافقية 

االقتصادية، واحللول املؤقتة اليت تتوي دوافع األزمة، وبلتايل فتح الباب على االنزالق حنو الفوضى ورمبا املواجهة  
 واالشتباك الداخلي. 

o شروط حتّقق السيناريو 
 القتصادي واألمين: من أبرز العوامل اليت من شأهنا أن تسهم يف االنزالق حنو الفوضى واالهنيار السياسي وا

اتساع وتعّمق حالة الشلل السياسي نتيجة تعّنت األطراف اللبنانية وتشّبثها مبواقفها ورفضها تقدمي تنازالت   .1
 معقولة تتيح اخلروج من األزمة الراهنة، واجتاه العالقات الداخلية حنو مزيد من التصعيد والتجاذب واالفرتاق. 
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مة عن توفري السلع األساسية، وتراجع خمزون الدولة من العمالت  اهنيار الوضع االقتصادي، وعجز احلكو  .2
الدوالر   أمام  اللبنانية  اللرية  صرف  سعر  واهنيار  املايل،  السوق  تدارك  عن  املركزي  البنك  وعجز  الصعبة، 

 بدرجة متاثل حاالت الدولة الفاشلة. 
ورة بصورة هتدد حالة األمن  اتساع رقعة االحتجاجات الشعبية الغاضبة، واختاذها منحى أكثر عنفاً وخط .3

والتأثري   اللبناين،  الشارع  واالحتجاجات يف  الغضب  احتواء  اللبنانية يف  األمنية  القوى  واالستقرار، وفشل 
سلباً على وحدة هذه األجهزة ومتاسكها بتأثري التجاذبت يف مواقف القوى السياسية، وانعكاسات ذلك  

 على وحدة اجليش.
أطراف أساسية فيها بصورة أكرب يف تطورات الوضع السوري، مبا حيمله ذلك من  توريط الدولة اللبنانية و  .4

 تداعيات على األوضاع الداخلية. 
االندفاع حنو   .5 وملنع  اللبنانية  األطراف  للتقريب بي  إجيايب  دور  لعب  العربية عن  املبادرات واجلهود  غياب 

 الفوضى واالهنيار.
التوصل إىل حلول ومقاربت توافقية خترج لبنان من أزمته احلالية،  إعراض األطراف اإلقليمية والدولية عن   .6

 وإصرارها على خوض صراعاهتا عرب الساحة اللبنانية، وأطرافها الرئيسة.
للبنان،   .7 اقتصادية عاجلة  الدويل عن تقدمي مساعدات  النقد  والدولية وصندوق  اإلقليمية  امتناع األطراف 

 دداً، وغري قابلة للتطبيق يف ظل األزمة. ووضع شروط سياسية واقتصادية أكثر تش
األمريكي، واجتاه العالقات بي الواليت املتحدة    -فشل اجلهود الرامية للعودة إىل االتفاق النووي اإليراين  .8

 وإيران حنو التصعيد واملواجهة.
o  النتائج املتوقعة لتحقق هذا السيناريو 

 ملتوقعة لذلك: يف حال تقق هذا السيناريو، فإن من أبرز النتائج ا
 االنزالق حنو املواجهة والتصعيد امليداين ورمبا العنفي بي األطراف اللبنانية، واهنيار مؤسسات الدولة.  .1
 التسبب بكارثة اقتصادية يصعب احتمال تداعياهتا اخلطرة على مستقبل األوضاع يف لبنان.  .2
تزايد األعباء املعيشية للمواطني بصورة كبرية، مع انعكاسات خطرية نفسياً واجتماعياً واحتماالت أكرب    .3

 النفالت األمور وانفجار الشارع اللبناين واختاذ االحتجاجات طابعاً أكثر عنفاً وصخباً.
اخرتاقات أمنية من قبيل    انقسام األجهزة األمنية اللبنانية على خلفيات طائفية وسياسية، وتزايد احتماالت  .4

 العودة إىل عمليات التفجري واالغتياالت املتبادلة اليت شهدها لبنان يف فرتات سابقة. 
تعزيز االنقسام السياسي واالحنياز الطائفي على حساب الوالء للدولة والوطن، وما يقوده ذلك من تقسيم   .5

 صل إىل حرب أهلية جديدة. لبنان اىل دويالت طائفية، أو الدخول يف مواجهات مسلحة قد ت
الوطين   .6 القرار  استقاللية  حساب  على  والدولية  اإلقليمية  التدخالت  أمام  مصراعها  على  األبواب  فتح 
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دخول   وبلتايل  املتنازعة،  والدولية  اإلقليمية  احملاور  لصراعات  ساحة  جديد  من  لبنان  وتكريس  اللبناين، 
إ والتحول  وعنف،  ومواجهة  اشتباك  حالة  يف  حالة  اجملتمع  وتكريس  ومؤسساهتا،  الدولة  اهنيار  حالة  ىل 

 الدولة الفاشلة.

 الرتجيح بني السيناريوهات 
o وقائع بني يدي الرتجيح بني السيناريوهات وخيارات األطراف 

املختلفة   الوقائع  على  وإسقاطها  آنفا،  التحليل  تناولا  اليت  اللبنانية  األزمة  مسار  يف  املؤثرة  العوامل  برصد 
 ناريوهات يتبي ما يلي:ملختلف السي

ما يزال الضعف هو صفة األداء السياسي احلكومي رغم تغري رؤساء احلكومات مخس مرات خالل ثالثة   .1
أعوام، والعجز عن تشكيل حكومة فاعلة وذات صالحية، ومتحررة من األبعاد الطائفية احلاكمة، بسبب  

اخلالف بي رؤساء احلكومات ورئيس اجلمهورية  تشبث األطراف السياسية اللبنانية مبواقفها وخاصة حدة  
 وتالفه.

تتجه األزمة االقتصادية يف لبنان إىل التعمق دون مؤشرات قوية لتحّسن مرتقب يف املدى املنظور، حيث   .2
فشلت اخلطط احلكومية يف مواجهة األزمة، ويصر اجملتمع الدويل على إجراء إصالحات شاملة قبل ضّخ  

 ن من األزمة االقتصادية األسوأ اليت تواجه البالد منذ عقود. املساعدات إلنقاذ لبنا
اللرية   .3 املعيشية وتراجع سعر صرف  ترّدي األوضاع  اللبناين مؤشر على  الشارع  تزال االحتجاجات يف  ال 

أهنا   الشارع  يرى  اليت  اللبنانية  السياسية  والنخب  بلقوى  الثقة  وتراجع  والبطالة،  الفقر  معدالت  وارتفاع 
 احلها الفئوية على املصلحة الوطنية بي فينة وأخرى.تقّدم مص

دائما   .4 سببا  الدويل،  النقد  صندوق  شروط  وفق  األساسية،  السلع  بعض  استرياد  عن  الدعم  رفع  ويعترب 
 لالحتجاجات الشعبية، مع ما يرتتب على ذلك من تداعيات خطرية على املستوى املعيشي واألمين. 

واجلي .5 اللبناين  األمن  قوى  تزال  مع  ما  التعامل  يف  مهامها  أداء  على  وقادرة  نسبياً،  متماسكة  ش 
حال   يف  الواقع  هذا  يف  تول  جيري  أن  اخلطورة  من  لكن  األمنية،  األوضاع  ضبط  ويف  االحتجاجات 

 اتسعت رقعة االحتجاجات واختذت منحىًن أكثر تصعيداً.
ورات جوهرية خالل الفرتة القريبة  ال تشري املعطيات أبن األوضاع السياسية واألمنية يف سوري قد تشهد تط .6

 ، ومبا يؤثر يف املشهد اللبناين بصورة مغايرة للتأثري احلايل.2022القادمة  
العربية،   .7 العريب املشرتك أو ضعف دورها، وتديداً جامعة الدول  العمل  الرغم من غياب مؤسسات  على 

شهدته   الذي  امللحوظ  التحسن  ظل  يف  تتعّزز،  رمبا  الدور  هذا  تطوير  فرص  فإن  اللبنانية،  األزمة  جتاه 
بقطا املستهدفة  الدول  من  واحدة  لبنان  قد جتعل  واليت  العربية مؤخراً،  املصاحلات؛ حيث مت  العالقات  ر 



 

 

  

26 

 اخلروجومسار  .. 2022  -2019 لبنانيةاألزمة ال
 

إهناء األزمة اخلليجية اليت عّمقت االنقسام يف املوقف العريب وتسببت حبالة شلل يف أداء مؤسسات العمل  
تشهدهي   العربية،  األطراف  بي  التوتر  أسباب  أحد  اليت كانت  الليبية  األزمة  أن  املشرتك، كما  العريب 

بعض الدول العربية املؤثرة، كمصر والسعودية، تّسناً    األخرى تطوراً مهّماً، ومبوازاة ذلك تشهد عالقات
أزمات   من  العديد  معاجلة  خبصوص  معه  التوافق  ميكن  مؤثراً  إقليمياً  طرفاً  بتت  اليت  تركيا  مع  ملحوظا 

 السعودية. -املنطقة، إضافة إىل التقدم املتوقع يف امللف النووي اإليراين واستعادة العالقات اإليرانية 
ا .8 اللبناين، إال أن اجلهود اإلقليمية والدولية جتاه األزمة  رغم النشاط  ملتابعة امللف  لدبلوماسي املتزايد دولياً 

اللبنانية ما تزال تتخذ طابعاً فرديً ويغيب عنها اجلهد اجلماعي املشرتك، كما أن تلك اجلهود تتوقف عند  
 حالة التأزم القائمة. حدود معينة بسبب تعقيدات األزمة، وصعوبة إحداث اخرتاقات مهمة يف  

ويف ظل التباين الواضح واالحنيازات املتعارضة يف مواقف األطراف اإلقليمية والدولية جتاه الوضع اللبناين ال   .9
القريب   املدى  يف  لبنان  يف  األزمة  خبصوص  مرّجحة  توافقات  إىل  التوّصل  لفرصة  مهمة  معامل  تتضح 

2022 . 
o الرتجيح وخيارات األطراف 

لسيناريو الثاين )االنفراج واخلروج من األزمة( ممكنة بلوقوف على أتثري احملددات والوقائع  تبدو فرص تقق ا 
اليت تناولا هذا التحليل يف التقرير يف مسار األزمة، لكن املعطيات القائمة ال ختدمها، سواء تعّلق األمر خبيارات  

دولية املؤثرة يف الوضع اللبناين، أو تعّلق بلدور احلايل القوى اللبنانية جتاه األزمة، أو مبواقف األطراف اإلقليمية وال
 الامشي ملؤسسات العمل العريب املشرتك، أو بتأثري العامل االقتصادي املعيشي الذي يزداد صعوبة مبرور الوقت.

ري  وفيما تبدو احتماالت االنزالق حنو السيناريو الثالث )الفوضى واالهنيار السياسي واالقتصادي واألمين( غ 
بجتاهها،  لبنان  يف  األوضاع  تتطور  أن  وميكن  قائمة  احتماالت  تبقى  أهنا  إال  احلالية،  املعطيات  ضمن  مرّجحة 
رقعة   واتسعت  واملعيشي،  االقتصادي  العامل  السياسية، وتفاقم أتثري  األزمة  تعّمقت  خالل فرتة فصرية، يف حالة 

 االحتجاجات الشعبية وخرجت عن نطاق السيطرة. 
يبدو  القائم    وبذلك  الوضع  استمرار  مربع  مكاهنا يف  تراوح  األزمة  احمللية جتاه  اللبنانية  األطراف  أن خيارات 

لبنان   تداعياته على وحدة  اجلميع خطورة  يدرك  راغبة بلذهاب حنو تصعيد  تكتيكية طفيفة، فال هي  وتطورات 
رونة السياسية وتقدمي التنازالت اليت واستقراره ومصاحل أطراف املختلفه، وال هي مستعدة إلبداء قدر كاف  من امل

 تساعد على اخلروج من األزمة القائمة. 
بينما تبدو خيارات األطراف العربية واإلقليمية والدولية هي األخرى يف التعاطي مع الوضع اللبناين مرتددة وال  

 ترى يف إهناء األزمة أولوية تستدعي تكريس جهد أكرب يف التعاطي معها. 
، يبدو أن سيناريو استمرار الوضع احلايل لألزمة يف لبنان هو املرجح ضمن املعطيات الراهنة  ويف ضوء ما سبق

، لكّن الفرصة تبقى حمتملة للتحول حنو أي من السيناريوهي اآلخرين، حيث إن الوضع وحمدداته والعوامل  2022
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ل إىل الفوضى واالهنيار يف أي وقت، يف حال  املؤثرة والفاعلة فيه جتعله قاباًل لالندفاع حنو سيناريو التحول واالنتقا
 تعّززت العوامل السلبية املؤثرة يف مسار األزمة، واليت بّينها التقرير.

حال   يف  األزمة  من  واخلروج  االنفراج  إىل  التحول  سيناريو  أمام  مغلقة  ليست  الفرصة  فإن  ذاته  الوقت  ويف 
وق  األزمة،  إلهناء  مبادر  دور  للعب  قوية  إرادات  تعديل توّفرت  والدولية  اإلقليمية  واألطراف  اللبنانية  القوى  ررت 

على استقرار لبنان وال يسمح بوصوله   خياراهتا وتطوير مواقفها، وامتلكت الرغبة بلتوصل إىل حّل لألزمة حيافظ 
 إىل حالة االهنيار.

 خامساا: مسار التحول واخلروج من األزمة يف لبنان
وإثنيات  ومذهبيات وطوائف،    السياسي للبنان حيتضن ضمن بنيته السكانية أصوالكشف التقرير أن الكيان  

وال زالت متثل مشهده السياسي واالجتماعي، بل واالقتصادي، وكانت هذه الرتكيبة، اليت ظن البعض أهنا   كانت 
وتشكل مصد زالت،  به وال  اليت عصفت  املشاكل  لكل  الثقايف، مصدراً  التعدد  من انحية  قوة  مستمراً  عنصر  راً 

 لتهديد وجود الدولة احلديثة.
االستقطاب   عملية  حميط  ضمن  القائمة  السياسية  األوضاع  فإن  اللبنانية،  القضية  مستوى  وعلى  عملياً، 
للمحيط  االنتماء  ومديت  الوطنية  السيادة  موضوع  حول  تفسريات  سيادة  إىل  أفضت  قد  واملذهيب،  السياسي 

وأكدت    اإلقليمي والدويل،  آخذة  والعريب  الداخلي،  إىل  اخلارجي  احمليط  من  تبدأ  أن  بد  ال  املقّدمة  احللول  أن 
 بالعتبار أهم الالعبي اخلارجيي.

بلوضع    حيث التأثر  شديدة  حبسابت  عادة  مرهونة  اللبنانية  السياسية  للقوى  البنيوية  الداخلية  األزمة  إن 
السي  اخلارجي السياسي   الوضع  أصبح  وعملياً  التقرير،  ووثيق  كما كشف  معلن  بشكل  مرتبطاً  اللبناين  اسي 

 بعتبارات وتوازانت تتجاوز حدود لبنان اجلغرافية. 
الثقة الكاملة   اللبنانيي بكل اجتاهاهتم السياسية واالجتماعية ليس لديهم  التقرير أن  ويظهر التحليل يف هذا 

العم االستعداد  عن  انهيك  خارجية،  تدخالت  دون  األزمة  حل  على  قادرون  لقبول  أبهنم  القوى  ملختلف  لي 
 اخلارجي، حىت لو استخدم هذا التدخل ملصاحل هذه القوى اخلارجية.  التدخل 

فيما    تنسقعلماً أبن التقرير يظهر أن األطراف اإلقليمية والدولية ال تعمل حلل األزمة اللبنانية من جهة، وال  
ميقايت   جنيب  حكومة  والدة  وكانت  أخرى،  جهة  من  مناسبة  بدية  هذه    10/9/2021يف  بينها  من  جزءاً 

 التوافقات الصعبة وامللغومة، وهي احلكومة األخرية والقائمة عند إهناء هذا التقرير. 
( أزمة وجود لكيان الدولة وللطوائف ذاهتا، فالدولة  2022-2019وتعد األزمة احلالية اليت تيط بلبنان )

لبنانياً،  على حد خطر االهنيار يف ظل غياب أي تصورات عملية مقنعة و  خصوصاً يف قابلة للتطبيق حلل األزمة 
 2019ظل احلراكات الشعبية والشبابية اليت جتاوزت الطائفية وطالبت بتغيري النخبة السياسية القائمة يف عامي  
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انتشار وبء كوروان 2020و قبل  ما  السياسية واالقتصادية واالجتماعية إىل  األزمة  بتفاقم  ، واليت تسببت بلتايل 
 .2020يف لبنان، مما أضعف التحركات احلاشدة يف الشارع منذ منتصف عام بقوة 

ورغم أن الظرف اإلقليمي بدأ إىل حد ما بلسعي مبدئيا لتفكيك عدد من األزمات املستعصية يف كل من  
تفاق  وليبيااليمن   دون  حيل  مل  أنه  غري  الدميقراطيي،  إىل  األمريكية  اإلدارة  يف  بلتحول  مصحوبً  األزمة وسوري  م 

يقوم على  والتوصل إىل حل  اهنيارها،  الدولة ومنع  لعملية محاية  يزال ال ميثل رافعة مهمة  اللبنانية من جهة، وال 
قواعد جديدة تّجم الطائفية وتعلي من شان املصلحة الوطنية العليا للدولة اللبنانية من جهة أخرى، وكان تشكيل  

 امام اللبنانيي حملاولة حل األزمة. فرصةميقايت قد فتح احلكومة اللبنانية اجلديدة برائسة جنيب 
ويرى التقرير أن احلل املقرتح جيب أن خياطب العقل اللبناين نفسه من منطلق مصاحله اجلمعية املتحققة، وأن  

عملياً وواقعياً وقاباًل للتطبيق وفق رؤية واضحة ومعامل حمددة، مع بيان دور خمتلف األطراف يف احلل، خاصة    يكون
أن الوضع يف لبنان أصبح ضاغطاً على كل القوى والطوائف، خصوصاً ما يتعلق خبطر االهنيار االقتصادي، األمر 

 الذي يسبب القلق لدى اجلميع كما يهدد مصاحلهم مجيعا.
الذي  وينظر املقرتح لعملية   السياسي واالجتماعي، كمتطلب أساسي حلل األزمة، األمر  اإلصالح والتحول 

فعلياً،  ذلك  حنو  تسعى  اليت  بلقوى  املتمثلة  املدنية  أدواته  وتوفر  اإلصالح،  حنو  احلقة  االرادة  إىل  عادة  يستند 
إجناز مراحله املتدرجة وفقها، ومواجهة املعضالت ووضوح خريطة الطريق املتفق عليها من مجيع األطراف املعنية، و 

 القائمة واملتوقعة يف طريق تقيق األهداف املنشودة من اإلصالح الالزم ألهناء األزمة يف لبنان.
)يف   الطائف  اجتماع  عام    22ولعل  أكتوبر  األول/  اليت    1989تشرين  املساعي  لتلك  منوذجاً  يشكل   )

تعلة يف لبنان آنذاك، وميكن ختليق منوذج جديد يستفيد من أسس ذلك النموذج االقتتال الداخلي املش  انرأمخدت  
 . 2022وحىت    1990ويطوره، آخذاً بالعتبار جممل التطورات اللبنانية مبختلف أبعادها منذ  

ويرى التقرير أن تناول األزمة اللبنانية الراهنة يفرتض أن يكون من منظور خمتلف، ليس فقط مبواجهة اآلاثر   
الذي أتسس عام  ال الطائفي  النظام  اليت خّلفها شكل وطبيعة  اليت  1943سلبية  ، ولكن بلسؤال عن األسباب 

الطائفي،   اإلطار  ذلك  عباءة  تت  )الالدولة(  بناء  يف  أساسياً  عاماًل  تلّوانته،كانت  املتسم    مبختلف  التفكيكي 
ية، والذي أفضي إىل تلك األشكال املتنوعة من  بلتناقضات الفكرية والقيمية، والعجز عن مواجهة املسئولية الوطن

الفساد املايل والقيمي، واالنتهاك املستمر لدور الدولة، وتكريس التقسيم الطائفي مبستويت عدة وبشكل عمودي 
 يف كيان الدولة، وبشكل أفقي يف اجملتمع. 
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 املخرج املقرتح 
شكل قاعدة لالنطالق حنو اإلصالح الشامل،  يقرتح التقرير التفكري بملخرج من األزمة وفق مبادئ رئيسة ت

 وتشمل:
 حفظ األمن واالستقرار يف البالد.  .1
 احلفاظ على الدولة وتعزيز دورها، وأتكيد سلطتها على كل األرض الوطنية.  .2
الدفاع   .3 وزير  عرب  الوزراء  رئيس  قيادة  تت  واحد،  انظم  إطار  يف  املسلحة  والقوى  واألمن  اجليش  وحدة 

 املكلف مباشرة. 
 د املشاركة الدميقراطية، وتوسيع هامش حرية الرأي والتعبري.أتكي .4
 متكي القوى اجملتمعية من التعبري عن رأيها، عرب إهناء نظام االقطاعيات السياسية. .5
كسر اجلمود القائم يف التفاعالت الوطنية الداخلية بي األحزاب والقوى الوطنية، ومنها منظمات اجملتمع   .6

 املدين.
أو   .7 أي  قطع  فوق  لبنان  اخلارجية، ووضع مصلحة  احمللية بلدول  القوى  لبعض  االرتباط  ختفيض مستوى 

 اعتبار إثين أو طائفي.
إعداد برانمج إصالح شامل أيخذ مداه العملي على مستوى إدارة الدولة وفق منظور املصلحة اجملتمعية   .8

 لإلصالح ذاته.
ما   .9 تعديل  مع  مهماً،  منطلقاً  الطائف  اتفاق  واالنسداد  اعتبار  االهنيار  نقطة  إىل  الوصول  ملنع  يلزم، 

 السياسي مستقباًل.
قيام جامعة الدول العربية والدول العربية ذات الثقل بدور أساسّي يف تقريب األطراف اللبنانية، ودعم   .10

 هذا املسار للخروج من األزمة.
للبعد   .11 التحقيق  واملمكنة  الفاعلة  العملية  احللول  األزمة  تقدمي  أصبحت  حيث  لألزمة،  االقتصادي 

متوقع يف   احلكومي  الدعم  رفع  أن  وآخذة بالشتداد، خاصة  التقرير،  مستفحلة كما كشف  االقتصادية 
احلكومة   وغياب  السياسية  البيئة  أتزم  ظل  يف  اللبنانيي،  على  املآسي  من  مزيداً  ليحمل  القادمة  الفرتة 

آب/ أغسطس عام    4أ بريوت يف  ف(، منذ انفجار مر reliable and functional stateالفاعلة )
اللبنانية واستقاللا  2020 لبنان من أزمته احلالية يتمثل بتفعيل احلكومة  ، ولعل أوىل اخلطوات النتشال 

 عن التجاذبت احلزبية الضيقة ليبعث رسالة ثقة للداخل واخلارج. 
 تطبيق اسرتاتيجية احللول االقتصادية، من خالل ما يلي:  .12

a. من    40%حات إدارية يف عمق اإلدارات احلكومية، وختفيض عددها الائل مبا ال يقل عن  إصال
 الوضع احلايل لكي تستطيع مالية الدولة وميزانيتها جماهبة اخلطر االقتصادي الداهم.
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b. .اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوقف هروب رؤوس األموال من لبنان 
c.  و السياسي  االستقرار  من  مهم  قدر  آمنة  تقيق  واستثمارات  اقتصاد  لضمان  البالد  يف  األمن 

 وفاعلة. 
d. :مفاوضات جادة وحقيقية مع الدائني الدوليي واحملليي لبلورة 

i.   اجلهات من  فنية  مساعدة  آليات  ضمن  متدنية  فوائد  نسب  على  األمد  طويل  اتفاق 
الدي جدولة  وإعادة  الدول،  من  وسواها  وقربص  اليوانن  غرار  على  املختصة  ون الدولية 

 اخلارجية بشروط ميسرة.
ii.  الدائني اخلارجيي إبلغاء كامل ديوهنم أو بعضها وفق ضغوط أصدقاء دوليي توجهات 

 لتخفيف حجم اجلدولة وقيمتها السنوية. 
e.  :بلورة اتفاق مع صندوق النقد الدويل 

i.    األساسي اإلصالحات    عنواهنامليار دوالر ضمن خطة مخسية    5جللب متويل يقارب
 هرية أولا قطاع الكهربء. يف ملفات جو 

ii.   بقيمة متويل  تتضمن  سنوات  خلمس  لالقتصاد  تفيز  مع    5خطط  سنويً،  مليارات 
الصناعية والزراعية، مع إحداث نقلة تشريعية ذات عالقة   القطاعات  ضماانت تشجيع 

 بخلطة االقتصادية. 
iii. احتياط من  يلزم  ما  لبناء  اللبنانية  للحكومة  الدويل  النقد  صندوق  من  من  قروض  يات 

اللرية   صرف  سعر  استقرار  لدعم  املركزي(  )البنك  لبنان  مصرف  لدى  الصعبة  العملة 
 اللبنانية.

f.  .ضبط اإلنفاق العام وتعزيز اإليرادات، من خالل اإلصالح الضرييب واملايل للحكومة 
g.  .تعزيز قيم احلوكمة الرشيدة يف إدارة القطاع العام 
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towards comprehensive reform. The most important are: 

1. Maintain security and stability in the country, preserve the state, strengthen its 

role, and assert its authority over all the national territory.  

2. The unity of the Army, security, and armed forces in a single regulatory 

framework, under the leadership of The Prime Minister through the Minister 

of Defense in charge directly.  

3. To break the existing stalemate in the internal national interactions between 

the national parties and forces. 

4. To cut or reduce the level of association of some local forces with foreign 

countries, to place Lebanon's interest above any ethnic or sectarian 

consideration 

5. The Arab League and the Arab countries ought to play a  

6. key role in bringing the Lebanese parties together, supporting this path out of 

the crisis, and providing practical, effective, and feasible solutions to the 

crisis.  

7. Regarding the economic dimension of the crisis, the exit out vision suggests 

applying the strategy of economic solutions through: 

a. Begin with the administrative reforms in state institutions, taking all 

necessary measures to stop the flight of capital and achieving an 

essential measure of political stability and security in the country to 

ensure a safe and effective economy and investments environment. 

b. Manage severe and honest negotiations with international and local 

creditors to crystallize an agreement on low-interest rates within 

technical assistance mechanisms from the competent international 

authorities, 

c. Reschedule external debts on concessional terms, and call upon the 

foreign creditors for intentions to cancel all or some of their debts, 

using the pressures of international friends of Lebanon to reduce the 

size of the rescheduling and its annual value. 

d. Crystallize an agreement with the International Monetary Fund to 

bring in high financing within a five-year plan whose main title is 

fundamental reforms in essential files, the first of which is the 

electricity sector. 

e. Get loans from The International Monetary Fund for the government 

to build the necessary hard currency reserves at the Bank of Lebanon 

(the Central Bank) to support the stability of the exchange rate of the 

Lebanese Lira. 

f. Control public spending and enhance revenues through tax and 

financial reform of the government. 

g. Promote the values of good governance in public sector management. 
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collapse at any time. Such a possibility would happen if the leading parties in the 

crisis insisted on not cooperating in solving the crisis.  

At the same time, the opportunity is not closed to the scenario of transition to 

détente and exit from the crisis if there are strong wills to play a proactive role to 

have a solution. Then, the Lebanese, regional and international parties have to decide 

to modify their options and develop their positions and possess the desire to solve the 

crisis. This prospect is the path to preserving Lebanon's stability and achieving some 

of the interests of each concerned party.  

The report presents the path of transformation and exit from the crisis in 

Lebanon. Firstly, it affirms that Lebanon, despite its embrace of a demographic 

structure, was supposed to constitute an element of strength, yet it was and still is the 

primary source of all the problems, but it also constitutes a continuous source of 

threat to the existence of the state. 

Secondly, it uncovered that the Lebanese parties do not have complete 

confidence that they can resolve the crisis without external interventions, not to 

mention the practical willingness of the various forces to accept external interference, 

even if this intervention is used for the interests of these external forces, and that 

regional and international parties do not work for a solution.  

 The report considers that the proposed solution must address the Lebanese 

mind based on its collective interests and be practical, realistic, and applicable 

according to a clear vision and specific parameters. Furthermore, the path would 

clarify an explanation of the role of the various parties in the solution as the situation 

in Lebanon has become a pressure on all forces and sects, especially concerning the 

danger of economic collapse, which causes concern to everyone and threatens their 

interests. 

The proposal considers the process of reform with political and social 

transformation as a prerequisite for resolving the crisis. Accordingly, it is usually 

based on the genuine will towards reform, the availability of its civil tools 

represented by the different forces that seek to do so, the clarity of the road map 

agreed upon by all concerned parties, the completion of its gradual stages. Moreover, 

it supposes to confront existing and common dilemmas to achieve the desired goals 

of the reform necessary to end the crisis in Lebanon. 

The report suggests that the Taif meeting on October 22, 1989, may constitute a 

model for those endeavors that extinguished the fire of internal fighting raging in 

Lebanon at the time. A new model could be created that would benefit from the 

foundations of that model and develop it, taking into account the overall Lebanese 

developments in their various dimensions from 1990 to 2022. 

Therefore, the report suggests the main principles that form the basis for moving 
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system to continue based on sectarianism, it would attract regional and international 

interventions. 

These interventions have supported allegiance to them at the expense of national 

identity and loyalty to Lebanon; and led to the weakening of the Lebanese state and 

its national institutions. These problems are the primary reasons the state failed to 

provide essential services to the Lebanese citizens with justice and continuity. 

Furthermore, this led to the erosion of Lebanese sovereignty in the interest of the 

regional and international powers that took Lebanon as an arena for resolving their 

political, military, economic, and ideological conflicts. 

The report presents several common scenarios for the crisis in the short term. In 

addition, there are three main scenarios for the future direction of the crisis. 

Therefore, the report provides appropriate and practical recommendations to 

consolidate the direction for the best and safest path for transformation and exit from 

the crisis. 

The most important of these scenarios are: 

• The continuation of the status quo with its repercussions. The scenario 

opens the possibility of getting out of the crisis. Nevertheless, at the same 

time warns of the possibility of rushing towards a state of chaos, collapse, 

and internal conflict. 

• Detente and overcoming the political and economic crisis. The Lebanese 

forces and the influential regional and international parties will likely 

succeed in reaching consensual political approaches that end the existing 

political blockage and form a practical and authorized government. As a 

result, the government can face the repercussions of the current crisis and 

limit the leading causes of conflict and exit the crisis. 

• The transition to chaos and political, economic, and security collapse (state 

collapse, civil war, and sectarian division...). This scenario is likely to 

occur if the influential parties in the crisis fail to reach a consensual 

solution. In addition, the scenario assumes the collapse of economic 

conditions and temporary solutions that contain the motives of the crisis, 

thus opening the door to slipping into chaos and possibly confrontation and 

internal conflict, even a civil war to occur. 

The report investigates the conditions of the scenarios to occur and the influential 

factors. The report examines the impact of the determinants and factors.  

Hence, the report suggests the chances of achieving the first scenario - the 

continuation of the current situation of the crisis. However, the opportunity remains 

to shift towards any other two scenarios. The situation and its determinants are 

capable of rushing towards a scenario transformation and transition to chaos and 
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The Lebanese Army is affiliated with the Intelligence Service, Army intelligence, 

army command, are Maronite Christian. The Internal Security Forces, to which the 

Information Branch belongs, are affiliated with the Sunnis, specifically the current 

Prime Minister Saad Hariri. The General Security, headed by a Shiite, is close to 

Hezbollah. Finally, the State Security Apparatus is responsible for protecting political 

figures, ministers, ambassadors, and dignitaries. A Lebanese Roman Catholic heads 

it, and it is subordinate to the President of the Republic, and the Deputy Head of the 

apparatus is affiliated with Parliament Speaker Nabih Berri. 

Political blocs and alliances in Lebanon are not based on religious sectarianism 

only but extend beyond it to external ties and interests that govern access to political 

sites. So usually, the alliance includes Muslim, Christian, nationalist and leftist 

parties and movements. 

Despite the existence of these alliances, the active and influential forces in the 

Lebanese arena are represented by the Shiite duo - Hezbollah and the Amal 

Movement, the Future Movement led by Saad Hariri, the Free Patriotic Movement - 

headed by Gibran Bassil, and the Lebanese Forces led by Samir Geagea. 

The report presents the influential regional powers in Lebanon, and they have 

their interests and influence in the Lebanese arena, the most important of which are 

Syria, Israel, Iran, Saudi Arabia, Turkey, and Qatar. 

The United States and France are the essential international forces influencing the 

Lebanese political arena. The United States aims to weaken Iran's fingers in the 

region, including Lebanon, and aims to protect Israel and support its military, 

economic, and security superiority at the same time. It also aims to serve its allies' 

role in the Lebanese arena. It supports the forces against Hezbollah and Iranian 

influence in Lebanon. 

France has historical relations with Lebanon, especially during its occupation 

after the Sykes-Picot agreements in 1916. In these relations, France seeks to 

consolidate these relations, especially with Christian sects and parties loyal to 

Western policy and anti-Iranian influence, to consolidate its influence and have a 

significant role in arranging the Lebanese arena. However, Saudi Arabia has 

withdrawn from the Lebanon issue, and the United States has a strong position 

against an elemental force such as Hezbollah. Therefore, France put forward an 

initiative to form the Lebanese government, but it only succeeded in combination 

with other factors. 

There are limited roles for the United Nations, the European Union, Russia, and 

recently China economically, but they are still marginal and ineffective in dealing 

with the Lebanese crisis. 

The report concludes that with the internal structure of the Lebanese political 
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the decline in government revenues due to the reduction of tax on companies and the 

business sector deficient levels. 

Lebanon reached a country mired in debt equivalent to 100 billion dollars, plus 

6.5 billion dollars in debt service interest in 2020, resulting from the Lebanese 

government's failure to pay. As a result, Lebanon was also taken out of the 

international bond market, and major credit rating agencies such as Moody's, Fitch, 

and Standard & Poor's downgraded Lebanon to bankruptcy limits. 

Thus, the Lebanese economy began its march towards bankruptcy, as the national 

product lost about 60% of its strength to reach about 18 billion dollars after it was 

about 53 billion, and the local currency collapsed against the US dollar. According to 

the "Steve Hankey" index, inflation reached nearly 365 percent, unemployment 

reached 50%, especially in the youth sector, and competencies crowded at the doors 

of embassies seeking immigration. The poverty rates, according to ESCWA, reached 

55%, and the extreme poverty of about 1.4 million Lebanese citizens who reached the 

point of destitution, which contributed to the flight of capital, and the shaking of 

security.  

The report illustrated the most important internal and external actors in the 

Lebanese crisis and showed their most prominent interests. The report confirms that 

the parties to the current crisis, despite their adherence to its roots and sectarian 

divisions, have become more rooted and overlapped in all political, social, and 

economic life and deepened their external links. In political life, where the parties are 

divided based on the religious affiliation of the sect into Christians, who are divided 

into several sections, "Sunni" Muslims, including more than one current, and "Shia" 

Muslims from Hezbollah, Amal Movement, and others, in addition to the Druze in 

more than one section. 

As for the effective Lebanese official institutions, the report sees them 

represented by the President of the Republic, who has extraordinary influence 

through alliances and external support. Moreover, he enjoys the authority to disrupt 

decrees raised by the prime minister that require his signature before being referred to 

the Parliament. 

The Council of Ministers, whose powers were strengthened after the Taif 

Agreement, but the sectarian balances in its composition make it unable to take 

decisive decisions, as the prime minister is nominated by the majority bloc in the 

Parliament and presents the government's formation to the President of the Republic 

for approval in preparation for submitting it to Parliament. 

The Parliament, in which the Lebanese sectarian and political structure is 

represented, is a fundamental institution, but it is subject to political bargaining, and 

the presidency of the Parliament belongs to the Shiite community. 
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parties shifted to the position on the "Shiite" Hezbollah weapon in Lebanon after the 

year 2000. Israel entered as the third party in all Lebanese crises since the 

establishment of the state. Such interventions include Military, occupation, and 

cooperation with parties against other parties. 

The situation continued as such until the assassination of Prime Minister Rafik 

Hariri in 2005, which exacerbated the crisis in Lebanon and divided the conflicting 

parties into two teams: the March 14 team and the March 8 team. 

This incident was a turning point in the internal balance of power in favor of Iran 

and Hezbollah, which deepened the division and complicated the political scene. It 

was reflected in the overall internal political and economic conditions and the 

administration of the state. The repercussions of the Syrian crisis on Lebanon and its 

political components have been an added problematic factor to the Lebanese crisis 

and division. 

A major fundamental transformation of the 2019 protests has caused internal and 

external changes, the most important of which is the failure of all internal and 

external attempts to resolve the worsening crisis since 2019, characterized by its 

political, economic, social, and security comprehensiveness. 

The report confirms that Lebanon continued without a government for nearly a 

year. The price of the Lebanese Lira reached about 26,000 against the dollar. The 

phenomenon of insecurity, smuggling, and drug trade spread to the extent that Saudi 

Arabia stopped importing or transiting Lebanese goods through its territory. In 

addition to the collective masses marching since October 2019 to the street, they 

buzzed with complaints about corruption, high prices, mismanagement, and 

demanding the departure of the ruling political class from the political scene. 

During that time, Lebanon experienced a great shock, represented by the 

explosion of the Port of Beirut on 4/8/2020. The explosion resulted in 200 people 

dead, 6000 people injured, and the displacement of tens of thousands of citizens. 

This extraordinary incident increased accusations against internal and external 

parties about the cause of the explosion, and the protests escalated and developed into 

incursions into ministries, forcing Prime Minister Hassan Diab to resign on August 

10, 2020. Since then, Lebanon's government lived in a continuous political vacuum 

until Najib Mikati formed the new government on 7/26/2021. 

Regarding the economic dimension of the crisis, Lebanon had lost many of its 

vital features and entered a new phase that deepened sectarianism and increased the 

influence of capital owners on political decisions, business lobbies emerged, and 

corruption spread among the elite. As a result, economic decisions and policies 

became directed to their service, which increased government spending supported by 

the increase in the appetite for internal borrowing, the increase in internal debt, and 
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its independence in 1943. The background of the report included the nature of the 

crisis historically, demographically, and politically. In addition, it presented the main 

components of the people as Muslim and Christian sects, who are linked to external 

regional and international players.  

The balance of influence is based on their relation to outsider states. Such 

interrelation provides both sects their economic, political, and ideological powers to 

balance each other. Such linkages are believed to be the leading cause of the division 

and split amongst Lebanese forces and people. Moreover, these interdependence 

linkages had weakened the Lebanese national identity among the main political and 

sectarian forces' followers. 

The beginnings of the current Lebanese crisis go back to the previous stages of 

independence when the first constitution for Lebanon was adopted in 1926, which 

was drawn up by the French High Commissioner, de Jouvenel, after consulting with 

the Lebanese leaders at the time. 

The constitution stipulates all public rights and freedoms based on equality and 

personal freedoms. However, it also stipulates in Article 95 that sects are temporarily 

represented in public jobs and that the formation of ministries is based on the theory 

of balance of power between different sects. The Lebanese system has been keen to 

achieve a sectarian, regional, and family balance between the prominent families. As 

such, the state covered political positions on a sectarian basis, and the system was 

built based on the distribution of power. Such distribution made state decisions 

constantly governed by the compromises of the concerned parties. 

It was clear that the constitution, the National Charter, and the Taif Agreement 

established the division of Lebanon on a sectarian basis, and each sect was divided 

into sub-sects, the number of which officially reached 17 sects. These distributions 

controlled the process of distributing social and political rights and extended to the 

political system, political movements, and parties. 

Despite the consensual democracy's preservation of Lebanon's unity, it did not 

prevent the outbreak of violent wars based on sectarianism, as happened in 1975, and 

the parties and sects turned into armed militias. On the extension of its sovereignty 

over the Lebanese territories and increased the interference of multiple external 

parties. Consequently, the Lebanese society has become a fertile micro-environment 

for the balance of regional and international powers and the repercussions of any 

conflicts. 

Therefore, it is difficult to understand the Lebanese situation without 

understanding the sectarian and international interventions. The Christian sect tended 

to Western influence and was supported by the United States and France. on the other 

hand; the Muslim sects had Arab and nationalist tendencies. The disputes between the 
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The Lebanese Crisis 2019- 2022: And the Exit Path 

Executive Summary 

This report deals with the Lebanese crisis that erupted on October 17, 2019, and 

reviews its background, dynamics, and dimensions, in an attempt to search for a 

relatively safe path out of it with minimal losses and to establish a state of stability 

that will limit its recurrence or its recurrence shortly. 

The importance of the report and its results stem from the risks of the crisis, its 

regional and international repercussions, and its repercussions on the region's 

political, economic, and strategic conditions. 

The report links the background of the crisis to relatively structural causes and 

provides a diverse description of the crisis economically, politically, and strategically. 

It also deals with the relevant parties at the Lebanese, Arab, regional and 

international levels and shows the interests of these parties and their political, 

ideological, economic, and strategic ties, and their impact on the current crisis. 

Finally, it provides the possibilities of its transformation and trends and thus draws 

some possible scenarios through its study and weighting. 

The report investigated that the development in the directions of the crisis, and 

without new factors entering the solution line, will lead to its continuation with 

complex transformations within it, and without achieving a complete solution, and 

does not establish a new stage for a sustainable state of stability in Lebanon. 

Therefore, the report presents a path that it believes may help get out of the crisis 

and improve the chances of transition scenarios towards an essential short- and 

medium-term breakthrough. Such a path is based on the importance of thinking about 

a new comprehensive Lebanese agreement similar to the Taif Agreement of 1989, 

which ended the civil war 1975-1989, considering the developments and the various 

transformations that have surrounded Lebanon internally and externally since that 

date. The weakness of the effectiveness of the Lebanese forces was the primary 

motive for writing such a report.  

The report methodology aimed to clarify the obstacles from various parties that 

abide the crisis to be solely solved. It found out that most Lebanese forces are closely 

linked to regional and international powers, which was reflected in the absence of 

their willingness, ability, and seriousness in the solution. Therefore, the report sounds 

the alarm. It opened a hole in the dead-end to encourage these forces to take the crisis 

solution as their responsibility.  

The report provides an overview of the nature of the Lebanese state since before 
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