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دخل لبنان مطلع ايلول مسار االستحقاق الرئايس ضمن مهلة الشهرين املحددة دستوريا ملجلس النواب النتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، وسط تباينات يف االراء حول شخصية الرئيس ومواصفاته، انعكاسا للتباينات حيال قضايا كربى تشغل البالد، مع 

ان لرئيس الجمهورية صالحيات محددة يف ادارة الدولة م¥ يلقي املسؤولية االساسية عىل مجلس الوزراء مجتمعا

لبنان دخل في مسار اإلستحقاق
هل تعرقل اإلصطفافات السياسّية والطائفّية إنتخاب الرئيس؟

الوزير االسبق الفضل شلق.

واالصطفافات  واالنقسامات  التباينات  هذه 
السياسية والنيابية والطائفية، زادت املخاوف من 
عدم حصول تفاهم داخيل وخارجي عىل الرئيس 
العتيد، م� فاقم املخاوف من حصول فراغ رئايس 
او ازمة حكم قد تطول او تقرص ك� سبق وحصل، 
ألن هذه االصطفافات ال �كن تجاوزها بسهولة 
السياسية، بحيث لكل كتلة  لبنان  بسبب تركيبة 
نيابية كب¤ة ووازنة موقفها ومواصفاتها ومعاي¤ها، 
وترفع شعارات وعناوين سياسية كب¤ة، اسرتاتيجية 
خدماتيا  كان  لو  حتى  امر،  كل  حول  وتفصيلية، 
هو  فمن  ومعيشيا.  وماليا  اقتصاديا  او  وا¬ائيا 
القادر عىل جمع كل هؤالء املختلف¯ وكيف �كن 

ان يجمعهم؟
السياسية  واالحزاب  القوى  عىل  االمر  يقترص  ال 
النواب  مجموعات  اىل  تجاوزها  بل  التقليدية، 
عناوين  تحت  الربملان  اىل  وصلوا  الذين  الجدد، 
ظهر  بحيث  والسيادي¯،  واملستقل¯  التغي¤ي¯ 
ان  االنتخابات،  بعد  املاضية  االشهر  تجارب  من 
لكل مجموعة منهم مواقف مختلفة من معظم 
طرح  الترشيعي.  العمل  يف  وحتى  االستحقاقات 
بعض الكتل مواصفات للرئيس كأن يكون مستقال 
او  داخيل  Äحور  يرتبط  وال  وسياديا  وحياديا 
جريء،  وقرار  موقف  صاحب  رئيسا  او  خارجي، 
او رئيسا اصالحيا غ¤ ملوث بالفساد، او رئيسا له 
موقف واضح من العدو االرسائييل ومن الشقيق 
واملواصفات.  املعاي¤  من  وغ¤ها  والصديق...، 
طرح  بدأ  واملعاي¤،  املواصفات  هذه  عىل  بناء 
الربملان ومن خارجه،  داخل  من  املرشح¯  اس�ء 
وسط كالم عن رغبة ما يف ان يكون املرشح خارج 
الوضع¯  تحكم  التي  التقليدية  االصطفافات 
مرشح¯  عن  ايضا  كالم  وÏة   .Ðوالربملا السيايس 
طبيعي¯ واخرين جدي¯، واس�ء للحرق او لجس 
النبض. ووفق ما يتم التداول به من اس�ء، هناك 

اكÓ من عرشة مرشح¯. 

كب¤،  اىل حد  واضحا  النواب  بات مشهد مجلس 
فالتحالفات معروفة والخالفات ايضا، لكن هناك 
املسيحية  السياسية  القوى  بعض  من  محاوالت 
النواب  من  عدد  الستقطاب  اللبنانية  كالقوات 
املستقل¯ او التغي¤ي¯ او الذين صنفوا انفسهم 
يف خانة املعارضة، وعددهم ليس بقليل (نحو 30 
نائبا)، من اجل تكوين جبهة نيابية واحدة تضم 
67 نائبا تخوض االستحقاق الرئايس، رÄا ترشيحا 
لتكوين  محاولة  جرت  ك�  فقط.  اقرتاعا  وليس 
به  بأس  ال  عددا  تضم  مرتاصة  نيابية  مجموعة 
التقليدية من مختلف  االحزاب  نواب خارج  من 
الطوائف واملجموعات النيابية الجديدة، لالتفاق 
 Ðعىل موقف واحد وادارة واحدة يف العمل الربملا
وخوض االستحقاقات املقبلة. وقد بدأ هذا املسعى 
قرابة  ليضم  يتوسع  ان  امل  نائبا عىل  بجمع 16 

26 نائبا. 
االصطفافات  هذه  تكون  ان  الصعب  من  لذلك، 
مسهال  عامال  النيابية  الكتل  ب¯  واالنقسامات 
النتخاب رئيس للجمهورية، ما × تحصل توافقات 
الرضورة ب¯ الكتل الكب¤ة ذات الوزن املرجح لهذا 

املرشح للرئاسة او ذاك. 
 يف املقابل، برزت مسألة واضحة تتمثل يف عدم 
نيابية سنية كب¤ة ووازنة كالتي كان  وجود كتلة 
�ثلها "تيار املستقبل"، لذلك بدأ يف الشهر املايض 
مللء  السنية،  الطائفة  اركان  لدى  جدي  حراك 
الفراغ الذي احدثه تعليق الرئيس سعد الحريري 
عمله السيايس والنياÝ، بهدف التوصل اىل موقف 
سيايس ونياÝ لدى الطائفة من استحقاق انتخاب 
مكتبه  اعالن  بعد  السي�  الجمهورية،  رئيس 
"لن يتدخل يف اي  الحريري  الرئيس  ان  االعالمي 
البيان  هذا  كان  سيايس".  مرشوع  او  استحقاق 
 ،Ýنيا تجمع  او  كتلة  تكوين  فشل  بتأكيد  كفيال 
ولو بعدد محدود من النواب السّنة الـ 27، بعد 
مرور اكÓ من اربعة اشهر عىل االنتخابات النيابية، 

تسد غياب الكتلة السنية الكب¤ة التي كان �ثلها 
الحريري، وبعد تبعÓ نواب الطائفة الحالي¯ ب¯ 

اكÓ من كتلة نيابية وتوجه سيايس.
وبحسب املعلومات، ترعى دار الفتوى وتؤيد اي 
حراك سيايس ونياÝ سني يهدف اىل بلورة موقف 
النياÝ. عىل  املجلس  للطائفة يف  وازن  او حضور 
السنة لجمع  النواب  هذا، جرت محاوالت بعض 
واحد،  موقف  النواب عىل  من  ممكن  عدد  اكرب 
وبارش بعضهم، (مثل وليد البعريني وايهاب مطر)، 
اتصاالت شملت نحو 17 نائبا سنيا، بهدف عقد 
اجت�ع موسع "Äا يخدم يف الدرجة االوىل مصلحة 
انتخاب  حول  مشرتكة  قواسم  واليجاد  الناس، 
 âرئيس الجمهورية ويف العمل الترشيعي والخدما
يكون   ãول النواب،  مصادر  تقول  ك�   ،"äواال¬ا
هذا التجمع - الذي قد ال يصل اىل حد تشكيل 
كتلة نيابية سنية كب¤ة -  حارضا لقول كلمته عندما 
يوجه رئيس املجلس نبيه بري الدعوة رسميا اىل 
جلسات انتخابية ضمن املهلة الدستورية من ايلول 

حتى منتصف ترشين االول.
 Ýالنيا الحراك  تابعت  مصادر  معلومات  ووفق 
السني، فان الدافع االسايس له كان "غياب الصوت 
عمل  بداية  مع  املوحد  والصوت  الوازن  السني 
رئيس مجلس  انتخاب  الجديد، سواء يف  املجلس 
النواب وهيئة مكتب املجلس، او يف تكليف رئيس 
الحكومة، اضافة اىل الترشذم الحاصل لدى مناقشة 
من  بد  ال  كان  لذا،  القوان¯.  واقرتاحات  مشاريع 
توحيد الصوت السني يف حوار ب¯ نواب الطائفة 
توصال اىل موقف موحد". ومع ذلك بقي السؤال: 
هل �كن ان يسد هذا التجمع النياÝ الفراغ الذي 
احدثه غياب تيار املستقبل والرئيس سعد الحريري 

عن الندوة النيابية؟
ال يقترص انتخاب رئيس الجمهورية عىل الجانب 
اسايس.  انه عامل  الرغم من  الداخيل فقط، عىل 
فثمة رأي لبعض الدول الشقيقة والصديقة التي 

"çون" عىل هذه الكتلة النيابية، او تلك التي تقدم 
هذه  ان  ولو  املمكنة،  الخيارات  حول  النصيحة 
الدول تدعو يف غالبيتها للتوافق وتسهيل انتخاب 
النجاز  برسعة  جديدة  حكومة  وتشكيل  الرئيس 
العامة  واملالية  االقتصاد  يف  املطلوبة  االصالحات 
وادارات الدولة، عل� ان الدول املانحة تربط اي 
دعم للبنان بتحقيقها. ك� تؤكد حرصها الدائم عىل 
استقرار لبنان االمني والسيايس واالقتصادي رشط 

تطبيق االصالحات الالزمة.
Ïة كالم ان االنتخابات الرئاسية ستشهد منافسة 
وقد  وآخر،  مرشح  ب¯  املنخار"  "وعىل  حامية 

الراحل¯  الرئيس¯  ب¯   1970 العام  انتخابات 
سلي�ن وفرنجيه والياس رسكيس، حيث فاز االول 
بفارق صوت واحد قيل انه صوت النائب الراحل 
ك�ل جنبالط او صوت النائب الراحل فؤاد غصن. 
وÄا ان ايا من الكتل الرئيسية ال �لك العدد الكايف 
الذي يريد، ستتجه  الرئيس  من االصوات اليصال 
االنظار اىل االتصاالت واللقاءات التي ستحصل بدءا 
 Ðمن ايلول لتكوين تحالفات تؤّمن النصاب القانو
للجلسة، والعدد الكايف من االصوات سواء يف دورة 
االقرتاع االوىل (غالبية ثلثي اصوات مجلس النواب) 

او الدورات التي تليها (الغالبية املطلقة).
عاشها  التي  االزمات  من  الرتاك�ت  هذه  نتيجة 
عاد  االهلية،  الحرب  انتهاء  منذ  يزال  وال  لبنان 
تركيبة  ازمة  هي  لبنان  يف  االزمة  ان  عن  الكالم 
وصوال  تعديله،  من  بد  ال  وطائفي  سيايس  نظام 
الفرص  تكافؤ  عىل  القاìة  املدنية  الدولة  اىل 
الدولة  مؤسسات  وتحص¯  والعدالة  واملساواة 
اىل  االمر  اضطر  لو  حتى  واالدارية،  الدستورية 
تعديل بعض بنود اتفاق الطائف، او تنفيذ البنود 
التي × تنفذ منه، السي� الغاء الطائفية السياسية 
وتحقيق الالمركزية االدارية. لكن من هي االطراف 
القابضة عىل السلطة والحكم، الراغبة او القادرة 
عىل البحث يف تعديل او تغي¤ او تطوير النظام 

السياسية اللبناÐ؟ 
رئيس  انتخاب   Óيتع ملاذا  السؤال:  ويبقى 
للجمهورية بعد اتفاق الطائف، وما هي الحلول 
املمكنة لتاليف الوقوع يف فراغ رئايس او ازمة حكم؟ 
شبيه  للبنان:  االنسب  هو  جمهورية  رئيس  واي 

الرئيس¯ فؤاد شهاب او الياس رسكيس؟
"تفرق" عىل صوت او صوت¯ نتيجة انقسام القوى 
ملعركة  استعادة  يف  املرشح¯،  وكÓة  السياسية 

مساع لتشكيل 
مجموعات نيابية كبيرة 

تخوض االستحقاقات

غاصب مختار

تقرير
jornalist.70@gmail.com

يقول الكاتب واملفكر السيايس الوزير االسبق الفضل شلق لـ"االمن العام": 
 ªقبل عام 2005 كان لبنان يخضع لنفوذ دولة واحدة هي سوريا، فلم يتع"
انتخاب رئيس للجمهورية ال قبل اتفاق الطائف وال بعده. لكن االزمة بعد 
ذلك تعود اىل تعدد الالعب´ الخارجي´ يف الساحة اللبنانية وتبعية بعض 
السياسي´ والطوائف للخارج. هذه التبعية هي العائق االسايس، خصوصا ان 
بعض االطراف يف السلطة ال يريدون بناء دولة، واطرف اخرى فيها يعملون 

عىل تدم¼ ما تبقى من الدولة".  

■ ما هو املخرج من هذه االزمة ومن االصطفافات السياسية والطائفية؟

□ الحل او املخرج الوحيد، هو تسوية شاملة ب´ االطراف اللبناني´. وآخر 
تسوية جرت - او ما سميت كذلك - ¿ تكن تسوية بل اعتربها فريق السلطة 

الحالية غلبة له عىل االخرين.

■ اي رئيس مطلوب للبنان؟
□ املطلوب رئيس جمهورية يتمتع بالنزاهة السياسية فوق االخالقية، 
عن  ال  مبارشة  االقوى  الطرف  يحكم  ان  ثم  التفك¼.  عىل  والقدرة 
طريق وسطاء، سواء عن طريق القرابة البيولوجية او االيديولوجية 

السياسية والحزبية.

الفضل شلق: عائق الرئاسة
في تعدد الالعبني وتبعية سياسيني وطوائف للخارج


