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هي درب جلجلة لبنان التي مل تنته بعد. فمن ازمة اىل اخرى يتنقل، وما بني االزمات تعطل لعمل املؤسسات الدستورية السيام 
التنفيذية منها، واخطرها خلو يف سدة الرئاسة االوىل بدأ يتناسل مع نهاية كل عهد. علام ان املواقيت محددة يف الدستور 

ويكفي احرتامها، والعمل عىل تنفيذ النصوص بعيدا من ما يعتمر يف النفوس من احقاد وغايات

بويز يشرح واقع الرئاسة واملخاطر ومسار الحّل:
لبنان ال ُيحكم إالّ بالعقل التوافقي والتوحيدي

ليس ادل عىل حقيقة الواقع وكيفية الخروج 
من االزمة الرئاسية القامئة من خالل تحديد 
السابق  الوزير  اال  الحل،  ومسار  املخاطر 
يف  طويال  اخترب  الذي  بويز  فارس  للخارجية 
مواقع متقدمة دفاعا عن حقوق لبنان السيد 
الحر املستقل، والذي صار مرجعا تزان عنده 
"الديبلوماسية  كون  واالتجاهات،  التوجهات 
يف  لها  الحق،  بقوة  سطعت  التي  البويزية" 
االنصات  يفرتض  عاقل  رأي  الداخيل  الشأن 

اليه ال بل االخذ به.

وما  الرئاسة  سدة  خلو  امد  سيطول  هل   ■
هي االسباب املبارشة وغري املبارشة؟

انتخاب  موعد  فعال  يطول  ان  اخىش   □
اولها  عدة،  السباب  جديد  جمهورية  رئيس 
االقل،  عىل  واالساسيني  لبنان،  يف  االفرقاء  ان 
مرتبطون بشكل او بآخر بقوى خارجية، وان 
كانت هذه القوى الخارجية خففت من وترية 
بعد  تصل  مل  انها  اال  ورصاعاتها،  عداواتها 
االفرقاء  اىل  توحي  يجعلها  تفاهم  درجة  اىل 
شئنا  كون،  االنتخاب،  عملية  اىل  الذهاب 
يجسد  لبنان،  يف  الجمهورية  رئيس  ابينا،  ام 
عادة توازنات القوى، ليس فقط الداخلية بل 
الخارجية  االشارة  ان  اعتقد  الخارجية.  ايضا 
االفرقاء  ستدفع  التي  والرصيحة  الواضحة 
نحو انتخاب رئيس مل تأت بعد. وانطالقا من 
داخلية،  لتوازنات  الرئيس  انتخاب  خضوع 
فان االفرقاء يف لبنان ال ميلك احدهم القدرة 
نصاب  سيوفرون  الذين  نائبا   86 تأمني  عىل 
الدورة  يف  الرئيس  وانتخاب  الجلسة  انعقاد 
فريقه  من  رئيس  انتخاب  اي  ايضا،  االوىل 
توافق  يتم  ان  اال  بد  ال  هنا،  من  السيايس. 
يف  هو  التوافق  وهذا  الرئيس،  شخص  حول 

عدد  لديها  االجنبية  الدول  ان  القول  اريد 
مواصفات  لها  ان  اقول  لكن  املرشحني،  من 
الدول  معظم  ان  حاليا  واعتقد  معينة، 
وصول  تحبذ   وال  التوافق،  باتجاه  ستضغط 
رئيس تحد، وستويص اصدقاءها يف لبنان مبا 
يسمى مواصفات عامة، من دون الدخول يف 
حالة  عن  تعرب  التي  الدول  معظم  االسامء. 
تتكلم  التفاهم،  اىل  ترقى  ال  اقليمية  تهدئة 
مخاطبة  عىل  وقادر  توافقي  مرشح  عن 

اللبنانيني. الخارج وتوحيد 

الرئاسة من  ■ كيف ميكن اخراج خلو سدة 
عنق الزجاجة، اقليميا ودوليا؟

واملنطقة  عموما  العامل  ان  يف  شك  ال   □
ورصاعات،  نزاعات  حالة  تعيش  خصوصا 
لكن يبدو ان هناك حوارات يف االونة االخرية 
االتفاق.  او  التفاهم  مرحلة  اىل  تصل  مل 
مبارشة  وغري  مبارشة  خطوط  هناك  حاليا 
الواليات  بني  وايضا  وايران،  السعودية  بني 
مرحلة  نشهد  وايران.  االمريكية  املتحدة 
درجة  اىل  بعد  تصل  مل  العالقات  يف  هدوء 
اللبناين  الرئيس  انتخاب  ان  وطاملا  التفاهم، 
وخارجية،  داخلية  لحسابات  دوما  يخضع 
يعرّب عنه من خالل هذا االيحاء العام برئيس 
الغليظة  العصا  استخدام  دون  من  وفاقي 
فريق  اي  صفوف  من  يكون  وال  بعد، 
املتناقضات  مع  التعاطي  عىل  القدرة  وله 
يف  حكيم  الرأي  هذا  اللبنانية.  والخالفات 
ألن  الحالية،  واملعطيات  الظروف  عن  معزل 
يف  لصيغته  مثيل  وال  جدا  معقد  بلد  لبنان 
العامل، وهي مبنية عىل فلسفة التوافق. مثال، 
الجيش كان فعاال يف مرحلة التوافق وتجسد 
ذلك يف معركة فجر الجرود، وحاليا اعتقد ان 
نوع  باتجاه  ودوليا  اقليميا  تتبلور  قد  االمور 
االتفاق،  يبلغ مرحلة  لو مل  الهدوء حتى  من 
يتجسد يف الوضع اللبناين عرب اشارات تأيت اىل 
رئيس  انتخاب  يف  االرساع  عليها  بأن  القوى، 
عليها  وان  البالد،  يف  الفوىض  لتحكم  منعا 
القادرة.  الشخصيات  بني  من  الرئيس  اختيار 
ترشيح  اسمه  لبنان  يف  يشء  يوجد  ال  لذلك، 
املجلس  يقوم  لبنان  يف  الجمهورية.  لرئاسة 

االعتبار  يف  آخذا  رئيس،  باختيار  النيايب 

جدا، ان االمور عىل مزيد من التدهور ماليا 
عىل  اخىش  انني  حتى  واداريا،  واجتامعيا 
واالمنية  العسكرية  املؤسسات  استمرارية 
تدهور  امكان  ظل  ويف  االزمة،  هذه  يف ظل 
الحالة االجتامعية اكرث مام هي عليه ودخول 

لبنان اىل مزيد من الفوىض.  

سدة  لخلو  خارجية  تداعيات  من  هل   ■
خارجي  تدخل  استدعاء  مبعنى  الرئاسة 
جديد  رئيس  انتخاب  عىل  للمساعدة 

للجمهورية؟
نتكلم  ان  يعجبنا  ال  االمر  هذا  كان  اذا   □
عنه من ضمن كرامتنا الوطنية، وما خال حالة 
وحيدة يف تاريخ لبنان. لكن يف الواقع كانت 
تلعب  الخارجية  والحسابات  التأثريات  دوما 
الجمهورية،  رئيس  انتخاب  عملية  يف  دورا 
ولالمور الداخلية عنارصها وتأثريها، لكن من 
الرئايس  االستحقاق  عىل  الخارج  تأثري  ينفي 
كان  االمثلة،  اشهر  من  التاريخ.  يتجاهل 
يخربين والدي ان الرئيس اميل اده كان يتهيأ 
ملعركة تجديد واليته وكان يف منزله ما ال يقل 
النيايب  املجلس  اعضاء  من  املئة  يف   80 عن 
محسوما  االمر  وكان  لتأييده،  مجتمعني 
ومبتوتا، لكن دخل رجل اسمه مارون عرب 
لدى  الرشقي  املستشار  لقب  يحمل  كان 
اىل  وجلس  بريوت،  يف  الربيطانية  السفارة 
قاله  ما  احد  يسمع  ومل  اده  الرئيس  جانب 
قرأوا  املوجودين  النواب  لكن  اده،  اذن  يف 
عىل وجه الرئيس اده ما ميكن ان يكون قد 
القاعة  ثوان، خلت  من  اقل  ويف  عرب.  قاله 
وعندما  النواب،  من  اده  الرئيس  منزل  يف 
سألوه ماذا قال له عرب؟ اجاب "ان حكومة 
جاللة امللكة ال تنظر بعني الرىض اىل ترشحي 

لالنتخابات الرئاسية". املثل االخر هو يف نهاية 
من  الرغم  فعىل  شهاب،  فؤاد  الرئيس  والية 
النواب،  من  الساحقة  االكرثية  بتأييد  متتعه 
مل يكن يرغب يف التمديد او التجديد، وسئل 
له  عالقة  ال  شخصا  فاختار  رئيسا،  يريد  من 
الذي كان  االمري عبدالعزيز شهاب  فيه وهو 
يتمتع بصفات مميزة وشخصية قوية مثقفة 
فتم  بينهام.  قرىب  ال صلة  ان  علام  ومحرتمة، 
الشهابية، وتهيأ االمري  اركان  حسم االمر من 
تلقى  لكن  اليمني.  لقسم  شهاب  عبدالعزيز 
لبنان  سفري  من  اتصاال  مساء  شهاب  الرئيس 
عىل  وارص  ابوخاطر،  جوزف  القاهرة  يف 
فقد  باكرا.  ينام  كان  انه  علام  معه  التحدث 
طلب ابوخاطر مقابلته لسبب رضوري، فقال 
اال  متأخرة،  االن  الساعة  شهاب  الرئيس  له 
بالنفي  السفري  اجابه  الغد؟  اىل  االمر  ينتظر 
استدعاين  عبدالنارص  جامل  الرئيس  ألن 
يل.  قاله  ما  عىل  اطالعكم  واريد  صباحا 
ابوخاطر  له  فقال  شهاب،  الرئيس  استقبله 
يجري  ماذا  عبدالنارص  الرئيس  سألني  "لقد 
ان  فاجبته  لبنان؟  الرئاسية يف  االنتخابات  يف 

عبدالعزيز  االمري  لشخص  مبتوتا  يبدو  االمر 
شهاب، فقال يل: "ايه ده شهاب تاين كامن". 
صربي  بالرئيسني  شهاب  الرئيس  فاتصل 
"يظهر  لهام  وقال  كرامي  ورشيد  حامدة 
شوفو  ماشية  مش  عبدالعزيز  قضية  ان 
شارل  انتخب  هكذا  حلو"،  شارل  لعله  غريو 
يتوقع  يكن  مل  وهو  التايل  اليوم  يف  الحلو 
االمر. االمثلة كثرية وقصة دين براون شهرية 
ومخايل  فيليب حبيب  اىل  ومعروفة، وصوال 
انه ال  القول  الفوىض... كنت اود  او  الضاهر 
الرئايس  االستحقاق  يف  خارجي  تدخل  يوجد 
ال  التاريخ.  يقوله  ال  ما  هذا  لكن  اللبناين، 

مقابلة

االشارة الخارجية 
الواضحة والصريحة النتخاب 

رئيس لم تأت بعد

الوزير السابق فارس بويز.

صلب الحياة السياسية اللبنانية. طبعا غرائز 
االنتصار  نحو  دامئا  تجنح  السياسية  القوى 
الكامل، لكن هذا االنتصار، وبخاصة يف هذه 
اصطفافاتها  وعرب  طائفيا  املعقدة  املرحلة 
ينضج  مل  طاملا  مستحيل.  امر  السياسية، 
االفرقاء  ان  ارى  ال  بعد،  الداخل  يف  التوافق 
وال  فريقهم  من  مبرشح  االتيان  يستطيعون 
حول  املطلوب  التوافق  هذا  اىل  يصلوا  ان 
ينتخب  رئيس  اي  ان  علام  الرئيس،  شخص 
يحكم،  ان  يستطيع  لن  التوافق  اطار  خارج 
ألن تركيبة لبنان توافقية. فالرئيس ال يحتاج 
توافق عىل شخصه،  اىل  فقط  االنتخاب  عند 
لكن حتى يف ما بعد يحتاج اىل توافق، واملثل 
عون  ميشال  العامد  االخري  الرئيس  االكرب 
مل  لكنه  انتخابه  حول  بتوافق  اىت  وان  الذي 
فانهارت  الحقا،  التوافق  هذا  عىل  يحافظ 
االوىل. من هذا  الرئاسة  الدولة ومعها وضع 
املنطلق، ال ارى ان االمور الخارجية نضجت 

وال االمور الداخلية استوت.

ما هي  الرئاسية،  امد خلو سدة  اذا طال   ■
السياسية واالقتصادية واالمنية؟ التداعيات 

□ من دون شك، ان الفراغ الرئايس امر خطري 
ولو  املؤسسات.  عمل  شلل  ويعني  للغاية 
هي  الحكومة  فهذه  حكومة،  هناك  كانت 
تستطيع  ال  وهي  اعامل،  ترصيف  حكومة 
اي  الضيق،  النطاق  يف  االعامل  تسيري  اال 
سينعكس  وهذا  الرضورية،  باالمور  القيام 
اكرث  ستنهار  التي  االدارة  وضع  عىل  سلبا 
لبنان  سيتأخر  اذ  االقتصادي،  الوضع  وعىل 
صندوق  مع  الحلول  مفاوضات  عملية  يف 
يف  له  دعم  اي  سيؤخر  مام  الدويل،  النقد 
ظل غياب السلطات الدستورية. من الواضح 

داود رمال
aborami20@hotmail.com
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واقليمية  داخلية  توازنات  حسابات 
مرشح  غري  الرئيس  هذا  يكون  وقد  ودولية، 
وليس من املرشحني الدامئني، فعملية الرتشيح 
ملزم  النيايب  املجلس  ان  طاملا  لها  قيمة  ال 

هذه الحسابات الداخلية والخارجية معا.

■ ما هو املخرج الداخيل لالنتهاء من معضلة 
خلو سدة الرئاسة؟

تشجع  خارجية  اشارة  تأيت  ان  املخرج   □
اوال،  االنتخاب  نحو  التوجه  عىل  االفرقاء 
املعطى  ثانيا.  وفاقي  رئيس  انتخاب  ونحو 
السياسية  القوى  تفهم  ان  هو  الداخيل 
مجيء  القدرة عىل  ميتلك  منها  احد  ال  بأن 
ان  يستطيع  احد  وال  لالخر،  تحد  رئيس 
حق  لديهم  الكل  كامال.  انتصارا  يحقق 
لوحده.  التسمية  لديه حق  احد  وال  الفيتو 
االتجاه  بهذا  االفرقاء  نضوج  ان  اعتقد 
ال  ان  واخىش  الرئيس،  مجيء  يسهل  قد 
تحمية  عن  معزل  يف  النضوج  هذا  يحصل 
يأيت  ال  ان  اخىش  كام  الداخلية.  االوضاع 
عىل البارد امنا قد يتطلب نوعا من الحاموة 
خارج  رئيس  اىت  لو  حتى  واقول  الداخلية، 
حالة  لبنان  سيحكم.  كيف  التوافق  منطق 
خاصة يف الكون وال يحكم يوما اال بالعقل 

موحدا،  بقي  لطاملا  والتوحيدي  التوافقي 
كيف  لنا  يقول  ان  احد  يستطيع  وعندما 
سيقسم لبنان سيكون هناك منطق آخر. انا 
شعبيا،  القوي  الرئيس  نظرية  يوما  اؤيد  مل 
القوي شعبيا قوي يف طائفته وضعيف  ألن 
الرؤساء  اضعف  لبنان  تاريخ  يف  الوطن.  يف 
لكنه كان  الرئيس فؤاد شهاب،  شعبية كان 

اقوى الرؤساء كدولة ومؤسسات.

او  جديدة  تسوية  اىل  نحتاج  هل   ■
املواقع  اىل  االنتظام  تعيد  تفاهامت  سلة 

الدستورية؟
عىل  حاليا  مؤات  غري  الظرف  ان  اقول   □
يف  القائم  والخلل  التشنج  نتيجة  االطالق 

البالد، لفتح اي ملف من نوع اعادة النظر 
فتح  اذا  بغريه.  او  بالطائف  او  بالدستور 
اكرب بكثري  اىل معارك  الباب سيأخذنا  هذا 
لدينا  ما  املجهول.  واىل  مضبوطة  وغري 
واذا  واملؤسسات،  والطائف  الدستور  يف 
قادر  وعادل  وعاقل  رشيد  حكم  لنا  توفر 
وعندما  الدولة.  بناء  اعادة  اىل  يأخذنا  ان 
وعندما  وداخليا،  اقليميا  االمور  تستقر 
اصطفافاتها  من  السياسية  القوى  تخرج 
اىل  بهدوء  الجلوس  نستطيع  الخارجية، 
مطلوبا  كونه  التطوير  بهدف  الطاولة 
تطور  اىل  منزلة وتخضع  ليست  والدساتري 
ظروف البالد، لكن للدساتري توقيتها الذي 
مختل  وغري  هادئا  توقيتا  يكون  ان  يجب 
عىل  بني  وما  سليمة،  وبنيات  بتوازناته 
احذر  انا  خاطئا.  سيكون  خاطئ  توازن 
النظر  اعادة  لعبة  يف   الدخول  من  اليوم 
مغروما  يوما  اكن  مل  كنت  وان  بأي يشء، 
لدينا  ما  افضل  هو  لكن  الطائف،  باتفاق 
االن وميكن ان نبني عليه يف بناء االستقرار 
ان  خصوصا  واالهيل،  السلم  والحفاظ 
وال  سليمة  بنية  ال  يطبق  مل  الدستور 
دستور  عىل  نحكم  فنحن  صحيح،  بشكل 

مل نختربه.

اي رئيس ينتخب 
خارج اطار التوافق لن 
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