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واب        ى اب وطيس عل ة ال ة حامي ت المعرآ ت، آان ذا الوق ل ه ي مث وام ف ة اع ل ثالث ذآرون؟ قب ل ت ه
ل                 اد امي االستحقاق الرئاسي، بين مؤيدي التمديد للرئيس الياس الهراوي والمتشيعين لقائد الجيش العم

رة       ة االخي ى اللحظ وا حت ا برح ذين م ار وذاك ال ذا الخي ين له ن المعارض ضال ع ود، ف البون لح  يط
ود                     . باحترام االصول الدستورية   ة تع ذه المعرآ دو ان ه ا يب ة اعوام فعال؟ احيان هل آان ذلك قبل ثالث

  .الى ماٍض سحيق
د   ددا بع دنو مج تحقاق الرئاسي ي و االس ا ه صرمة؟ فه ة المن وام الثالث د شاخ خالل االع راه البل  ام ت

رة،    طبعا، لن يأسف. نصف العهد الممدد، وال معرآة في االفق       ذه الم د ه  احد على طي احتمال التمدي
د االنتخابي لالستحقاق الرئاسي               دأ البع ديل      . باعتباره يحيي من حيث المب رة تع ي عن فك اال ان التخل

  .جديد للدستور لم يسهم في تحريك المعرآة الرئاسية" مشخصن"
ة      ان الحمل سياسي، ف اقم ال ين الط ر ب ازبين آث تفظ بمح يش يح د الج ان قائ اذا آ اس  ف ة باللب االنتخابي

ا آل سنة في                       العسكري التي غطت آل شوارع لبنان بالالفتات قبل اسبوع لم تخرج عما صار مألوف
  . اما المرشحون المدنيون المحتملون، فمجرد اسماء تردد في المجالس الخاصة. الفاتح من آب

ربعة اشهر على الموعد المحدد  قبل اقل من ا. آالعادة؟ آال، اقل من العادة، وهذا تحديدا ما يثير القلق  
اني    ٢٤في   (لتسلم الرئيس الجديد مهماته الدستورية       شرين الث م اال في            ) ت ة، الله االة غالب دو الالمب ، تب

ى      ) وآوابيس(احالم   ع ال ا التطل حفنة من رجال السياسة المنتمين الى الطائفة المارونية والمخولين تالي
دا  ى بعب ه ال ردى ومن ين . ب ال ب د الحب ى ش الحرارة  حت وحي ب ة ال ي يس الحكوم س ورئ يس المجل  رئ

  .للوهلة االولى، يبدو االمر غريبا. الرئاسية، مهما يكن محسوبا على دنو االستحقاق
ى                                 ا ان يكون العطش ال ع منطقي ان يتوق د، آ يس جدي شاف رئ ذة اآت ة اعوام ل ل ثالث  ففي بلد حرم قب

ع             معرآة رئاسية محرآا لالراد    أن الجمي لموها  "ات ورافعة للحياة السياسية، واذ بالعكس يحصل، آ س
ا نحصد في صيف            . ، والمقصود طبعا رب عائلة الدولتين الشقيقتين      "ربانية ى، فانن  ١٩٩٨بهذا المعن

راوي                ١٩٩٥ما تم زرعه في خريف       رئيس اله أة ال ، مدرآين بذلك ان الهدف من التمديد لم يكن مكاف
ان       على فضائله العديدة،  سياسية في لبن اة ال اء الحي ان اطف ا آ .  وال تجنب اختبار شخصيات جديدة، انم

اش في االمر     . ١٩٩٥الناخب واحد اوحد، يقولون لنا بعدما اثبتوا ذلك عام           ولكن  . حسنا، لن ينفع النق
بانتظار الكلمة التي ستأتي من فوق؟ ألم يحن الوقت لكي  " الحملة"هل تبرر وحدانية الناخب اختصار  

  ان لم تكن شرعيته؟" فوق"ناقش معايير االختيار ُت
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