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كالم في السياسة

يس حتميًا

لم تعرف االستحقاقات
المتتالية للرئاسة مهلة
دستورية واحدة

م��وق��ت ل �ل �ب��رمل��ان ف ��ي «ق �ص��ر م �ن �ص��ور»،
وال ��رئ� �ي� �س ��ان ال �ش �ق �ي �ق��ان ف� ��ي امل ��درس ��ة
ال�ح��رب�ي��ة ف��ي ال�ف�ي��اض�ي��ة .ع�ل��ى ال�ت��وال��ي،
ك ��ان ال �س��وري��ون واالس��رائ �ي �ل �ي��ون على
اب��واب االستحقاقني ،ول��م يكن االف��رق��اء

امل �ح �ل �ي��ون آن � � ��ذاك اق� ��ل ان �ق �س��ام��ًا ح �ي��ال
االس �ت �ح �ق��اق وامل��رش��ح ال��وح �ي��د تقريبًا
منهم اليوم.
ك� ��ان ع �ل��ى امل� � ��ادة  73ان ت �ش �ه��د ،ل�ل�م��رة
ً
االول ��ى ،تعديال ملوعدها م��ن ضمن آلية
ال ��دس� �ت ��ور وف� ��ق م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�غ�ي��ة
اح� �ت ��رام ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،وق� ��د ام �ل �ت��ه ال �ح��رب
االه �ل �ي��ة واس �ت �ع �ج��ال االن �ت �ق��ال م��ن عهد
ال ��ى آخ� ��ر .ك ��ان ال �ت �ع��دي��ل ال��وح �ي��د ال ��ذي
طرأ عليها عام  ،1976ولم يتكرر مذ ذاك
خالفًا للمادة  49التي امكن الطعن فيها
م � ��رارًا .ق�ض��ى ت�ع��دي��ل امل� ��ادة  73بتمديد
امل�ه�ل��ة ال��دس�ت��وري��ة ب�ين ش�ه��ر ع�ل��ى االق��ل
�اول��ة
وس �ت��ة اش �ه��ر ع�ل��ى االك �ث��ر ،ف��ي م�ح� ّ
ذات م�ح�ت��وى م�ع�ن��وي ل�ي��س اال ،ت��وخ��ت
تقصير والية فرنجية من دون مغادرته
منصبه اال في اليوم االخير من الوالية.
ً
ع�م�لا ب�ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل ال ��ذي اق ��ره مجلس
النواب في  10نيسان في جلسة استمرت
 11دقيقة هي االقصر في تاريخ البرملان
حتى ذلك الحني ،انتخب سركيس في 8
ايار.
ثاني مهلة دستورية انبثقت من شغور
رئ��اس��ة الجمهورية ف��ي  23اي�ل��ول 1988
اس �ت �م ��ر  13ش� �ه ��را و 13ي ��وم ��ا ان �ت �ه��ى
ب��ان �ت �خ��اب ال��رئ �ي��س ري �ن��ه م �ع��وض في
 5ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي  .1989اال ان اغ�ت�ي��ال
الرئيس الجديد ف��ي  22تشرين الثاني
ج� ّ�م��د س��ري��ان م�ه�ل��ة دس �ت��وري��ة ج��دي��دة،
س��رع��ان م��ا ان�ت�ق�ل��ت ال��ى م��وع��د آخ��ر مع
انتخاب الرئيس ال�ي��اس ه��راوي ف��ي 24
تشرين الثاني .لم تعش طويال ،ورافقت
م � ��ن ب � �ع� ��ده رئ� �ي� �س ��ًا واح� � � � �دًا ب��ان �ت �خ��اب
الرئيس اميل لحود في  15تشرين االول
 1998من ضمن املهلة ما بني  24ايلول
و 24تشرين الثاني.
ثالث مهلة دس�ت��وري��ة نجمت ع��ن تعذر
ان� �ت� �خ ��اب خ �ل��ف ل �ل �ح��ود ح �ت��ى ان �ت �ه��اء
واليته ،فدخلت البالد للمرة الثانية في
شغور رئاسي استمر ستة اشهر ويومًا
واحدًا ،انتهى بانتخاب الرئيس ميشال
سليمان في  25ايار  ،2008فاتحة مهلة
دستورية جديدة ،من غير املؤكد ايضًا ــــ
اليوم على االقل ــــ انها سترافق انتخاب
خلف له.

خطر والية الفقيه  ...في فرنسا!
جان عزيز
قبل ي��وم�ين ُدع��ي ال�ن��اخ�ب��ون ال�ف��رن�س�ي��ون ،ومعهم حملة
ّ
(تصوروا هذه
الجوازات األوروبية املقيمون في فرنسا
الفكرة مطبقة في لبنان!) ،إلى اختيار مجالس البلديات
في دولة نابوليون .نحو  45مليون ناخب ،وأكثر من 36
أل��ف بلدية .استحقاق انتخابي ،ب��دا من اللحظة األول��ى
ُّ
أن��ه على ق��در كبير من التحزب .تمامًا كما هو على قدر
ً
ب�س�ي��ط م��ن ال�ت�س� ّ�ي��س .أص�ل�ا ه��ي ق��اع��دة ي��ؤك��ده��ا ل��ك كل
فرنسي معني ب��ال�ش��أن ال�ع��ام أو م��راق��ب ل��ه منذ عشرين
عامًا .لم تعد هناك سياسة في فرنسا .بل مجرد أحزاب.
وال�ف��ارق كبير بني املفهومني .أنظر إل��ى وجوههم ،يقول
ل��ك آخ ��ر ال �ح��امل�ين ب��أم �ث��ال أن��دري��ه م��ال��رو ف��ي ال�س�ي��اس��ة.
صاروا كلهم يشبهون بعضهم .ال في أدبياتهم البالغية
ــــ «ريتوريك» ــــ وال في أفكارهم وضحالة رؤاه��م وخ��واء
مشاريعهم والطروحات وحسب ...بل أيضًا في وجوههم
وأشكالهم ونمط عيشهم وسمعتهم وسلوكهم .صاروا
ن�م��اذج مستنسخة م��ن «جيل غ��ادج�ي��ت» السياسة ،كما
ي�س�م�ي�ه��م أح ��د ال �ع��ارف�ين ب�ج�ي�ل�ه��م وب��أج �ي��ال س�ب�ق��ت .لم
تعد تقدر على تمييز «ديغولي» عن اشتراكي ،إال باسم
ال�ح��زب ال��ذي يظهر ع�ل��ى أس�ف��ل ال�ش��اش��ة .أس�م��اء أح��زاب
يجمعها كلها أنها مؤلفة من أحرف ثالثة .أسماء تتبدل
استحقاق أو تناوب أشخاص
أكثريتها وتتغير عند كل ّ
على استخدامها .كأنها مصنعة لالستعمال مرة وحيدة.
ه �ك��ذا ل��م ي �ب��ق م��ن ص �ف��ة «دي �غ��ول��ي» أو «اش �ت ��راك ��ي» إال
م��ا يشبه «ال��دس �ت��وري» و«ال�ك�ت�ل��وي» ع�ن��دن��ا ،ح�ت��ى قبل
ك��ارل��وس وقبل قصة تمثال الشيخ ب�ش��اره .فيما ديغول
وميتران قد هاجرا منذ زمن سحيق من فرنسا .لم تعد
«الكبر ال يتجزأ».
تشبههما .ال في قول الجنرال الكبير أن ِ
وال في جواب النبيل األحمر على سؤال برنار بيفو عما
قد يقول االشتراكي العلمي لله ،إذا ما فوجئ بلقائه بعد
موته« :حسنًا ،في النهاية ...صرت أعرف!».
يكفي أن تستذكر مع صاحب م��رارة فرنسية ،آخر ثالثة
رؤس� ��اء س�ك�ن��وا اإلل �ي��زي��ه .واح��ده��م ت ��ذرع ب �م��رض خرفه
ّ
كي يتهرب من دزينة مالحقات قضائية .كلها من النوع
الشائن ال��ذي يسقط حقوق االنتخاب والترشح .ثانيهم
كأنما خصومه ظلوا ّ
يعيرونه بلقب «نيكوال الصغير»،
حتى اقتنع بالفكرة .فترك القصر كصاحب رقم قياسي
ألق �ص��ر والي � ��ة رئ��اس �ي��ة ف ��ي ف��رن �س��ا ح �ت��ى اآلن .ق �ب��ل أن
تفتح في وجهه كل الفضائح .وقبل أن يقرر ال� ّ
�رد عليها
باتهام بالده بأنها صارت مثل أملانيا الشرقية! أما آخر
«ن�ت�ع��ات��ه» ال�ح��ال�ي��ة ،ف�م�ح��اول��ة ال �ع��ودة إل ��ى خ��ط اليمني
املتشدد .فساركوزي املرشح لرئاسة  2017لم ينس على
ما يبدو رايات «الثورة السورية» في مهرجان الباستيل،
ً
اح �ت �ف��اال ب �ف��وز م�ن��اف�س��ه االش �ت ��راك ��ي ع�ل�ي��ه ق �ب��ل ع��ام�ين.

فاقتنع أن ه��ذا ال امللعب ليس ل��ه .وأدرك ك��م أخ�ط��أ حني
ترك ملعبه الخاص لجيلني جديدين من أبناء لو بن .فقرر
العودة إلى االنعطاف يمينًا .حتى أنه صار يغازل قضية
«األقليات الدينية في الشرق» .بعدما قال له أحد منادميه
على األرجح ،أنها سلعة رائجة هذه األيام.
أم ��ا ث��ال��ث رؤس� ��اء اإلل �ي��زي��ه ف��ي ع�ش��ري��ن ع��ام��ًا ،الخليفة
األحمر األول مليتران حزبيًا ،فيبدو مرشحًا قويًا ملعادلة
رقم ساركوزي في قصر اإلقامة في القصر .خمس سنوات
ً
تكاد تبدو دهرًا على منكبيه كما على فرنسا .أصال هي
جريمة شيراك في تقصير ال��والي��ة من سبعة أع��وام إلى
خمسة ،ما ساهم في الكثير من هذا االنحطاط .قبلها كان
الرئيس يحكم بالتأكيد .بعدها ص��ار يحلم بالتمديد.
ل�ك��ن ه��والن��د ق��د ي��رح��ل مكتفيًا م�ط�م�ئ�ن��ًا .خ�ص��وص��ًا إذا
م��ا ت� ّ�وج إن�ج��ازات��ه بالفوز بنوبل للسالم ب�ين صديقاته
السابقات .بعدما حقق أكبر انتصار عسكري لفرنسا في
القرن الواحد والعشرين ،ضد رايخ تمبوكتو العظيم في
قارة مالي! املهم ،أنه في تلك الفرنسا بالذات ،صودف قبل
ي��وم�ين أن أك�ث��ر م��ن  50فرنسيًا م��ن أص��ل لبناني ،أو من
لبنانيني حاليني ،كانوا مرشحني لالنتخابات البلدية.
ظ��اه��رة لفتت غ��ال�ب�ي��ة ال�ه��ارب�ين ب�لا رج�ع��ة م��ن أس�ط��ورة
مرقد العنزة وملجأ الحرية .ف�ق��رروا أن يجتمعوا تحت
ل ��واء ت�ل��ك ال �ظ��اه��رة .وس��رع��ان م��ا ت �ح� ّ�ول اجتماعهم إل��ى
اتحاد لدعم كل املرشحني من أص��ل لبناني .على قاعدة
أن ال سياسة في االستحقاق .وأن كل أحزابنا ــــ الفرنسية
طبعًا ــــ شخصانية .وبالتالي لم يتغير علينا شيء بني
وطن الولد العاق وبلد األم الضالة .لذلك فلنتفق على أن
نقترع ،ايًا كان انتماؤنا اللبناني الطائفي أو السياسي،
لكل مرشح من أصل لبناني هنا ،أيًا كان تصنيفه الحزبي
الفرنسي .خطوة لم تلبث أن استجلبت دعم كل الهيئات
اللبنانية في باريس ،من دبلوماسية وروحية وثقافية
وغيرها .فجأة ق��ررت جهتان حزبيتان الخروج عن تلك
الظاهرة .ليس خروجًا على قاعدة «أنصر أخ��اك» طبعًا.
بل تحذيرًا من خطر سيطرة «والي��ة الفقيه» على إحدى
ال�ب�ل��دات الفرنسية ،إذا م��ا ف��از م��رش��ح فرنسي ــــ لبناني
هناك .علمًا أن املرشح املقصود ليس شيعيًا حتى! لكن
التقاليد اللبنانية العريقة ،واألعراف الفينيقية األصيلة،
كانت تقتضي طبعًا تصدير «جرصاتنا» اللبنانية من
ضفاف مكب النورماندي إلى جوار نهر السني.
ي �ق��ول ال� ��دارس� ��ون ل �ظ��اه��رة ب ��روب ��اغ ��ان ��ادا ال��دي��اس �ب��ورا
ال�ي�ه��ودي��ة ،ان�ه��ا ك��ان��ت م��وس��وم��ة دوم ��ًا ب�ث�لاث�ي��ة دعائية
ً
ثابتة :أن اليهود أوال موجودون في كل مكان .ثانيًا أنهم
متفوقون هم في كل مجال .وثالثًا أنهم مضطهدون من
قبل الجميع .في املقابل ثمة ثالثية اغترابية لبنانية تكاد
تترسخ :اللبنانيون موجودون ،ناجحون ...ويضطهدون
بعضهم بعضًا في كل مكان ومجال.

تقــرير

وة تحت االختبار
متعهدة تعزيز استقرار املخيمات ورفع
ال �غ �ط��اء ع ��ن ك ��ل م ��ن ي �ث �ب��ت ت ��ورط ��ه في
األع�م��ال األمنية فيها ومنع استقبالهم
أو إي��وائ�ه��م .ف��ي املقابل ،تعطي امل�ب��ادرة
دورًا ل� �ل� �م ��راج ��ع ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة
ب��ال �ش��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل �ت��وف �ي��ر ال�غ�ط��اء
السياسي والقضائي واألمني لتنفيذها
وإن �ج��اح �ه��ا وت�خ�ف�ي��ف اإلج � � ��راءات على
مداخل املخيمات وحماية املخيمات من
االستهداف.
البند الختامي في املبادرة تعهد أن تكون
القيادة الفلسطينية املوحدة في لبنان
«امل��رج�ع�ي��ة العليا وامل �س��ؤول��ة امل�ب��اش��رة
س �ي��اس �ي��ًا وأم� �ن� �ي ��ًا ع� ��ن اإلش � � � ��راف ع�ل��ى
امل�ب��ادرة وتنفيذها» .ليس ه��ذا فحسب،
بل إن الجهاد وحماس ،سمعتا نصائح
م��ن م��راج��ع أم �ن �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة لبنانية
ب �ـ«ض��رورة إش��راك فتح ف��ي تحركاتهما
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» .ل�ك��ن ت�ل��ك امل��راج��ع ت�ع�ل��م أن
مبادرة الجهاد وحماس «ال تنفصل عن
محاولة العودة الحمساوية إلى الحضن
اإلي��ران��ي م��ن ج�ه��ة ،وع��ن إدراك املصير
الحاسم الذي ينتظر املخيمات إن سكتت
ع��ن ت� ��ورط ب�ع��ض أب�ن��ائ�ه��ا ب ��اإلره ��اب»،
بحسب مصادر فلسطينية مواكبة .فقد
اقتنعت القوى الفلسطينية بعد توقيف
نعيم عباس وماجد املاجد وإخوانهما

وتشكيل الحكومة ومنح الجيش الغطاء
الشامل ،أن «املجتمع الدولي مصمم على
منع تمدد اإلره��اب في لبنان واجتثاث
م �ص��ادره ،ح�ت��ى ل��و ك��ان ال�ث�م��ن تحويل
ع�ين ال�ح�ل��وة وغ�ي��ره م��ن امل�خ�ي�م��ات ،إلى
نسخة ثانية عن مخيم اليرموك أو نهر
البارد» تقول املصادر.
ماذا بمقدور أصحاب املبادرة أن يفعلوا
إن ط �ل��ب م �ن �ه��م ال �ج �ي��ش امل �س ��اع ��دة في
ت�س�ل�ي��م أح� ��د امل �ط �ل��وب�ي�ن ال �ك �ب��ار أم �ث��ال
توفيق ط��ه؟ علمًا ب��أن بعض أعضائها
كانوا حتى اعتقال نعيم عباس ينفون
ع� �ن ��ه اإلره� � � � � ��اب وي � �ح � �ص � ��رون ن �ش��اط��ه
ب��ال �ج �ه��اد ض ��د إس ��رائ� �ي ��ل .ي ��ؤك ��د ب��رك��ة
أن��ه «ل�ي��س مسموحًا ألح��د أن يخطئ»،
مؤكدًا توافق الفصائل على منع اإلخالل
ب ��األم ��ن ب �ن �ح��و ح � ��ازم و«م � ��ا ح � ��دا ع�ل��ى
رأس��ه ري�ش��ة» .وم��اذا ل��و طلبت األجهزة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت �س �ل �ي��م أح� � ��د امل �ط �ل ��وب�ي�ن؟
«امل�ب��ادرة ال تعمل بمفعول رجعي ،وما
فات مات» ،قال بركة تعليقًا على احتمال
طلب تسليم شخص مطلوب للدولة منذ
ً
 20عامًا مثال .في املقابل ،طالب الدولة
بالتعاون على معالجة ملفات املطلوبني
ف��ي امل�خ�ي�م��ات وت�س��وي�ت�ه��ا« ،وال سيما
أن الكثير منهم مطلوبون منذ سنوات
بقضايا بسيطة».

فتوش والثقة المحجوبة :استدارة جديدة؟
نقوال أبو رجيلي
ما لم يقله النائب نقوال فتوش بعد اعالن
ّ
السالمية» التي حرمت
تشكيلة «الحكومة
ق �ض��اء زح �ل��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ال � � � ��وزاري ،أع�ل�ن��ه
ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي ت�ح��ت ق� ّ�ب��ة ال�ب��رمل��ان من
خالل حجبه الثقة عن حكومة «املصلحة
ّ ً
ّ
مسجال تمايزًا عن بقية نواب
الوطنية»،
زح �ل��ة ،ال��ذي��ن ال �ت��زم��وا ق � ��رارات ق�ي��ادات�ه��م
ّ
املركزية في معراب وبكفيا.
م��روح��ة واس�ع��ة م��ن األسئلة انطلقت في
ع � ��روس ال �ب �ق��اع إث� ��ر م ��وق ��ف ف �ت ��وش من
ال�ت�م�ث�ي��ل ال��زح �ل��ي ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي ظل
اختالف اآلراء حول ما ّقدمه إلى املدينة،
ع�ل��ى ك��اف��ة ال�ص�ع��د ،ط ��وال ع�ق��دي��ن ونيف
م��ن عمله النيابي وال� ��وزاري منذ ،1992

ب��اس �ت �ث �ن��اء ب �ع��ض ال� �خ ��دم ��ات ال� �ف � ّ
�ردي ��ة
واستيعاب مؤسسات أشقائه للعشرات
من العمال املوظفني .وأبرز هذه األسئلة:
ه��ل ي�ع� ّ�د م��وق��ف ف�ت��وش األخ�ي��ر اس�ت��دارة
نحو تحالفات جديدة؟
ي��ؤك��د م �ق� ّ�رب��ون م��ن ال ��دائ ��رة ال�ض� ّ�ي�ق��ة آلل
ف�ت��وش أن ال��وزي��ر «ث��اب��ت على تحالفاته
كما قناعاته .وكل ما قاله ينبع من حرصه
ً
على مصلحة زحلة أوال .وهو كان قد أعلن
في أكثر من مناسبة ،بعد تغييب تمثيل
امل��دي �ن��ة ع��ن ال� ّح�ك��وم��ة ،أن أب �س��ط حقوق
زح �ل��ة أن ت�ت�م��ث��ل ب��أح��د أب �ن��ائ �ه��ا بغض
ّ
النظر عن انتمائه السياسي» .ويذكرون
ب��أن ه��ذا ما ّ
عبر عنه في جلسة مناقشة
ال �ب �ي ��ان ال � � � � ��وزاري ،ب �ق��ول��ه إن ال �ح �ك��وم��ة
ّ
مسيحية في الشرق،
«حرمت أكبر مدينة
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وه ��ي ل��ن ت �ت �ه��اون م��ع ك��ل م��ن ش ��ارك في
صنع هذا التغييب املقصود» .وعن الجهة
صوب نحوها فتوش ،عندما ّ
التي ّ
تحدث
عن «الصمت املريب التي مارسته قيادات
ّ
مسيحية معروفة» ،يجيب املصدر« :اللي
ّ
تحت باطو مسلة بتنعروا».
في املقابل ،تتهم بعض أوس��اط خصوم
ف� �ت ��وش ،م ��ن «ح �ل �ف ��اء األم� � � ��س» ،األخ �ي��ر
ّ
شخصية
�دواع
ب��أن حجبه للثقة «ج��اء ل � ٍ
ب�ح�ت��ة ،ال أك�ث��ر وال أق ��ل ،ب�ع��دم��ا ك��ان يعد
م ��ن ال �ث��واب��ت ف ��ي ال �ح �ك��وم��ات امل�ت�ع��اق�ب��ة
ً
طوال فترة الوصاية السورية ،فضال عن
استدارته مرتني بعد ذلك ،األولى مع فريق
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ّ
آذار ،مكنته من املشاركة في الحكومات
ّ
التي ألفت بعد عام .»2005
ّ
متابعون ملا يجري على الساحة الزحلية،
ّ
مسؤولية تغييب املدينة لجميع
يحملون
أف��رق��ائ �ه��ا .وي �ق��ول ه ��ؤالء إن «ال�خ�لاف��ات
وامل�ن��اك�ف��ات ،حتى داخ��ل الصف ال��واح��د،
ب�ين ك�لا الفريقني ،وبالتالي خ��روج ق��رار
املدينة من يد أهلها ،أسهمت جميعها الى
ّ
حد كبير في تهميش دورها ،وأخرجتها
من دائ��رة حسابات الزعماء السياسيني
ف��ي م��راك��ز ال �ق��رار ،ال��ذي��ن يضعونها على
الئحة االحتياط مع كل تأليف وزارة .وإن
ح� ّص��ل ون��ال��ت ح�ص�ت�ه��ا ،ف ��إن ذل ��ك يكون
م��ن��ة م�ن�ه��م ،وم��ن ب��اب االس �ت��رض��اء وفقًا
ّ
انتخابية».
لحسابات

