16

السبت  17شباط  2018العدد 3398

رأي

ّ
ّ
ّ
ّ
الخلفية الطائفية والدستورية للصراع بين «التيار»
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

أسعد أبو خليل *
مــن حـسـنــات انـ َسـحــاب الـنـظــام ال ـس ــوري من
ل ـب ـن ــان أنـ ــه كـ ـش ــف ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي عـلــى
ً
حقيقته هزيال سقيمًا وغير قابل لالستمرار.
لم تعد ّ
ّ
حجة التذرع بالنظام السوري تسري
فــي تفسير ســوء الـنـظــام اللبناني ،وإن كان
هناك من ّ
ّ
السورية
يروج لفكرة أن املخابرات
ّ
(أو اإلي ــران ـ ّـي ــة) ه ــي ال ـت ــي تـتـحــكــم بــاملـصـيــر
الـلـبـنــانــي وتـخـلــق أزم ــات ــه .لـقــد حـظـ َـي اتـفــاق
ّ
ّ
ّ
أميركية
سورية ـ
سعودية ـ
الطائف برعاية
أوك ـل ــت إلـ ــى ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ض ـبــط إي ـقــاع
الـعــاقــة بــن مختلف الــرئــاســات وال ـ ــوزارات
والـ ــزعـ ــامـ ــات .وض ـب ــط اإليـ ـق ــاع هـ ــذا ل ــم يكن
ناجحًا دومًا ،إذ إن الصراعات بني الزعماء لم
ُ
الصراعات بني أجنحة
تكن نــادرة ،بل كانت
صراعات بني زعماء
النظام السوري تنعكس
ٍ
لبنان أو العكسُ .لم يكن ممكنًا قياس حياكة
سيطر الـســوري ألن قدرة
الطائف بوجود امل ِ
ّ
املحلية على إدارة السياسة كانت
األط ــراف
مـ ـح ــدودة ب ــدرج ــات م ـت ـفــاوتــة ،وألن الـنـظــام
ال ـســوري كــان يستطيع أن يـفــرض تسويات
من خارج الدستور والقانون ،لو َ
أراد .ال ،بل
إن زع ـمــاء لـبـنــان فــي تـلــك الـفـتــرة ،خصوصًا
رفيق الحريري ،كانوا يستنجدون بالنظام
وأجهزة مخابراته لتقوية مواقعهم
السوري
ّ
ول ـت ـع ــدي ــل ال ـك ــف ــة ملـصـلـحـتـهــم ع ـل ــى ح ـســاب
زعامات وقيادات منافسة.
ن ـحــن نـسـتـطـيــع الـ ـي ــوم ب ـعــد أك ـث ــر م ــن عشر
س ـنــوات عـلــى انـسـحــاب الـنـظــام ال ـســوري من
َ
نحكم على إخراج الطائف .إن األزمة
لبنان أن
ّ
ّ
استجدت بني نبيه بري وجبران باسيل
التي
هي من إفرازات الطائف ،ومن عوارض فشله
في إصــاح نظام الحكم في لبنان .إن سياق
الطائف كان مغايرًا للسياق الحالي للحياة
ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ول ـل ـن ـظــام اإلقـلـيـمــي
تغير السياق ُي ّ
العربيُ .
غير نمط نظام الحكم
ّ
ّ
في لبنان .لقد توصل نواب لبنان (البعيدين
جـ ـدًا آن ـ ــذاك ع ــن امل ـ ــزاج الـشـعـبــي الـ ـع ــام) إلــى
اتفاق على أساس أن االنشطار األساسي بني
ّ
اللبنانيني هــو طائفي ال مذهبي أو طبقي.
ّ
لــم يـحــاول ال ـنــواب العمل على التعاطي مع
األس ـب ــاب الـطـبـقـ ّـيــة النـ ــدالع ال ـص ــراع األهـلــي
في لبنان عام  ،١٩٧٥واكتفوا بعناوين ّ
عامة
ل ــإص ــاح خ ـصــوصــا أن ال ـح ــرك ــة الــوط ـنـ ّـيــة
الـلـبـنــانـ ّـيــة كــانــت مـنـقــرضــة ألس ـبــاب أكـثــرهــا
ذاتية ،فيما كانت القيادات النافذة في بيروت
الـشــرقـ ّـيــة فــي حــالــة ص ــراع عـنـيــف .واختصر
ـوريــة وس ـعـ ّ
ن ـ ّـواب لـبـنــان (بـمـبــاركــة سـ ّ
ـوديــة)
امل ــواضـ ـي ــع ف ــي ه ـ ّ
ـوي ــة ل ـب ـن ــان و«املـ ـش ــارك ــة»
ّ
ّ
اإلسالمية في الحكم وفي العالقة اللبنانية
ّ
ـ ـ ال ـس ــوري ــة .لـكــن الـسـيــاق الـحــالــي يـخـلــو من
راع ُ
وم ـ ِّ
ـدب ــر ص ــارم ق ــادر عـلــى ف ــرض اإلرادة
ٍ
م ـتــى ش ـ ــاء .أي إن زع ـم ــاء ل ـب ـنــان م ـتــروكــون
ّ
لـيـحــلــوا مـشـكــاتـهــم بــأنـفـسـهــم .لـكــن الـنـظــام
الــديـمــوقــراطــي ال ـعــادي ُيـفـتــرض (نـظـ ّ
ـريــا) أن
يـكــون ق ــادرًا ذاتـ ّـيــا على خلق وســائــل تعبير
ّ
ّ
تشريعية لها سلطة الفصل بني
ومؤسسات
السلطات والزعامات .لكن هذا ليس لبنان.
لـ ـق ــد وصـ ـ ــل ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل إلـ ـ ــى ال ـس ـل ـطــة
بصحبة ما ُي َّ
سمى «الزعيم املاروني القوي».
ه ــذا املصطلح يـعــود إل ــى حقبة ش ــارل حلو
ّ
شعبية
( ١٩٦٤ـ  .)١٩٧٠لم يكن للحلو قاعدة
ّ
يعتمد عليها ،وكان هو الحل الوسط بعد أن
رفــض ف ــؤاد شـهــاب رغـبــات فريقه للتجديد.
فكان الحلو يعتمد بداية على املكتب الثاني
ّ
(صاحب الوالء ّ
األول لفؤاد شهاب) لكن الثقة
بينه وبني «املكتب الثاني» تخلخلت ،فاعتمد
في املرحلة الثانية من عهده (خصوصًا بعد
عام  )١٩٦٧على الحلف الثالثي الذي اكتسح
انـتـخــابــات ( ١٩٦٨بـتــأيـيــد مــن ال ـغــرب وقسم
م ــن «امل ـك ـتــب ال ـث ــان ــي» الـ ــذي عـ ــادى امل ـقــاومــة
ّ
الفلسطينية أكـثــر مـ ّـمــا ّ ع ــادى خـصــوم فــؤاد
َ
ّ
ش ـ ـهـ ــاب) .ف ــرن ـج ــي ــة م ــث ــل ال ــزع ـي ــم امل ــارون ــي
القوي لكنه أيضًا قـ ّـرر بعد فشل الجيش في
ض ــرب املـقــاومــة فــي ربـيــع  ١٩٧٣أن يستعني
بـ ــ«الـ ـكـ ـت ــائ ــب» و«األحـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
الجيش لفرض ليس فقط إرادة النظام ضد
ّ
ّ
الداخلية
اللبنانية
املقاومة بل ِلقمع املعارضة
ّ
ّ
ّ
واليسارية على حد سواء).
(اإلسالمية
أيضًا
والزعيم «املــارونــي الـقــوي» كــان سلطانًا في
صحيح أنه كان يحتاج
نظام ما قبل الطائف.
ّ
إل ــى رئـيــس وزراء مسلم ســنــي ،لـكــن لــم يكن
ف ــي ي ــد رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء أســال ـيــب أو وســائــل
املــواج ـهــة .كــان رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة يستبدل
ّ
الشعبية (مثل عبد
رئيس الوزراء ذا القاعدة
الله اليافي أو صائب سالم أو رشيد كرامي

ّ
الحص في عهد سركيس) برئيس
أو سليم
ّ
ح ـكــومــة «ط ــرط ــور» ،أي األداة ال ـطــي ـعــة بيد
الرئيس (مثل سامي الصلح في عهد كميل
ّ
شـمـعــون أو شـفـيــق ال ـ ــوزان فــي عـهــد إلـيــاس
ّ
الجميل) .سركيس كان أيضًا
سركيس وأمني
ّ
رئـي ـســا ضـعـيـفــا مـفـتـقـرًا ال ـقــاعــدة الـشـعـبــيــة،
فاعتمد على النظام السوري حتى  ١٩٧٨ثم
ّ
سلم ّ
ّ
الجميل بعد ذلك.
مقدرات الحكم لبشير
جبران باسيل يريد أن ّ
يغير موقع الرئاسة
ّ
اللبنانية ويعيده إلــى زمــن ما قبل الطائف.
ل ـك ــن يـ ـح ــول دون ذلـ ــك م ـع ــوق ــات عـ ـ ـ ّـدة ب ــاتَ
أدرى بها .ميشال عون ال يفتقر إلى الزعامة
ّ
الشعبية ،لكنها ال تنتقل عن طريق املصاهرة.
ّ
يـ ـح ــاول بــاس ـيــل أن يـ ـع ــوض ع ـبــر اس ـت ـثــارة
ّ
ّ
الطائفية هي
طائفية للجمهور ،واالستثارة
ّ
امل ــاذ ال ـضــروري لفاقد الشعبية فــي لبنان.
لـكــن بــاسـيــل اكـتـشــف ّ
(رب ـمــا بسبب طموحه
الرئاسي أو من أجل تحقيق منجزات للعهد)
أن موقع الرئاسة وحده ال ّ
يقرر ،كما قد يكون
ّ
ّ
ماروني ـ
بتحالف
التمتع
اكتشف أن إمكانية ّ
ُ
شيعي وماروني ـ سني في آن هي ِمن املحال.
ب ــاس ـي ــل ت ـح ـ ّـم ــس لـ ـسـ ـن ــوات ل ـف ـك ــرة تــأج ـيــج
ّ
ال ـع ـص ــب االن ـت ـخ ــاب ــي ف ــي املـ ـغـ ـت ــرب ــات ،ل ـعــل
ّ
طائفية ملا
ذلــك يضفي على زعامته إضــافــة
يحمله هـ َـذا الـعــامــل مــن دغــدغــة للطموحات
ّ
الطائفية ملن يرغب في عكس مسار التغيير
الــديـمــوغــرافــي الـتــاريـخــي ملصلحة املسلمني
ّ
الطائفية
(في منطق النظام الطائفي) .زعماء
امل ــارون ـ ّـي ــة أدركـ ـ ـ ــوا «ال ـخ ـط ــر الــدي ـمــوغــرافــي
ّ
عنصرية الخوف اإلسرائيلي
املسلم» (بنفس
ّ
مـ ّـمــا يـسـ ّـمــونــه هـنــاك القنبلة الــديـمــوغــرافــيــة
ّ
الفلسطينية) ،وتعاملوا معه بوسائل عـ ّـدة،
ّ
ّ
ّ
منها فرض نظام األرجحية املارونية بالقوة
ّ
امل ـســلـحــة (بـ ــدأ ذل ــك ف ــي ح ــرب  ١٩٥٨ق ـبــل أن
تنشأ ذريعة «محاربة التوطني الفلسطيني»،
ك ــأن تـهـجـيــر ّ الـشـيـعــة م ــن ب ـي ــروت الـشــرقـ ّـيــة
ّ
األشرفية
وتهجير السنة من حي بيضون في
كــانــا أيـضــا بــدافــع مـحــاربــة ال ـتــوطــن) .سخا
ّ
املسيحيني من
النظام اللبناني في تجنيس
ّ
ّ
«التيار الوطني
الفلسطينيني (لقد اعترض
ّ
الـ ـح ــر» أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ت ـج ـن ـيــس فـلـسـطـيـنــيــن
وط ــال ــب بـحــرمــانـهــم ال ـحــق االق ـت ــراع ُــي ،وهــو
كــان بــذلــك يعني أن املسلمني مــن امل ّ
جنسني
ّ
الفلسطينيني يجب أن ُيحرموا االق ـتــراع ،ال
ّ
ّ
ّ
املجنسني الفلسطينيني املسيحيني).

السياق ِّالحالي يخلو من
راع ُ
ومدبر صارم قادر على
ٍ
وزعماء
اإلرادة،
فرض
ّ
لبنان متروكون ليحلوا
مشكالتهم بأنفسهم

لكن باسيل وقــع فــي م ــأزق؛ عـ ّـول كثيرًا على
اقـ ـ ـت ـ ــراع امل ـغ ـت ــرب ــن م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى ال ـخ ـي ــال
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـطــائ ـفــي ف ــي امل ـبــال ـغــة ف ــي أرقـ ــام
امل ـغ ـتــربــن ح ــول ال ـع ــال ــم ،وف ــي اهـتـمــامــاتـهــم
بــانـتـخــابــات ت ـجــري عـلــى بـعــد آالف األم ـيــال
ً
من مساكنهم .وتسجيل املغتربني كان هزيال
جـ ـدًا رغ ــم االس ـت ـج ــداء وت ـمــديــد امل ـه ــل .أدرك
ّ
ديموغرافي
باسيل أن إمكانية إحداث تغيير ّ
طائفي باقتراع املغتربني لــن يتحقق .لهذا،
استعان بوسائل أخرى منها اجترار واضح
ّ
ّ
الطائفية
الجميل بكل قبائحه
ملشروع بشير
ّ
ّ
ّ
والعنصرية والسياسية الخارجية .لكن هذا
امل ـشــروع يـصـطــدم بــواقــع سـيــاســي وطائفي
مختلف تـمــامــا ملــا ك ــان الــوضــع عليه آن ــذاك.
وإس ــرائـ ـي ــل ال ت ـس ـت ـط ـيــع ،ح ـت ــى ل ــو أرادت،
ّ
أن تقتحم لـبـنــان وتـحـتــلــه مـتــى ت ـشــاء لرفع
ش ــأن َم ــن يـتـحــالــف م ـع ـهــا؛ ه ـنــاك ف ــي لـبـنــان
يخيفها ويــردع ـهــا وي ـحـ ّـد قــدرتـهــا على
َم ــن
ّ
ترجيح الكفات كما في املاضي .لكن جبران
ـاض فــي م ـشــروع يستعير الكثير
بــاسـيــل م ـ ٍ
مـ ــن م ـض ــام ــن وشـ ـ ـع ـ ــارات ب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل.
لـيـســت مـصــادفــة أن الـقـضــاء ت ـحـ ّـرك فــي ّأول

ع ـه ــد عـ ــون ك ــي ي ـس ـتــدعــي امل ـن ــاض ــل حـبـيــب
ّ
الخارجية
الشرتوني للتحقيق ،أو أن وزيــر
حـضــر تـكــريـمــا لبشير الـجـمـ ّـيــل ،ال ــذي نعلم
ّ
الذيلية بإسرائيل
اليوم الكثير عن عالقاته

األزمة بين ّبري وباسيل من إفرازات الطائف وعوارض فشله في إصالح نظام الحكم (هيثم الموسوي)

ّ
ّ
الطائفية البغيضة .واختار
كراهياته
وعــن
ّ
باسيل مرور أيام على خطابه أمام الجامعة
ّ
ّ
ويصرح
العربية كي يناقض كل ما جاء فيه
ّ
(لـ«امليادين») بعدم وجود أيديولوجية عداء
ضــد الـعـ ّ
ـدو عند تـ ّـيــاره ،وأن لــدولــة االحتالل
َّ
الـحــق فــي الــوجــود بــأمــان وأن ال مشكلة في
وجــودهــا .ال ،بــل زاد على ذلــك بــأن الم حزب
ال ـلــه ع ـلــى ع ــدم ب ـنــاء ال ــدول ــة ف ــي ل ـب ـنــان كــأن
الحزب منعه من إيصال الكهرباء إلى املنازل،
أو تحسني شبكات الهاتف أو محاكمة فساد
ّ
الحريرية.
ّ
ترافق موقف باسيل (باللغة العامية وخالفًا
لـلـخـطــاب امل ـق ــروء بــالـفـصـحــى ف ــي الـجــامـعــة
ّ
العربية) مع مواقف له داخل مجلس الوزراء
ف ــي ال ــدف ــاع املـ ّسـتـمـيــت ع ــن ع ــرض فـيـلــم «ذا
ب ــوس ــت» وح ـ ــذر م ــن «ج ــرص ــة» أمـ ــام ال ـغــرب
ّ
ومقدمة نشرة أخبار محطة
لو ُمنع الفيلم.
ّ
التيار ذهبت بعيدًا في التنديد باملنع رافعة
ّ
ّ
شعارات براقة عن الحريات .واألحاديث في
ّ
ّ
طائفيًا كالعادة
بعض املحطات أخذت طابعًا
ف ــي ت ـص ـن ـي ـفــات ع ــن ثـ ـق ــاف ــات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة بــن
ّ
اللبنانيني وأن «املجتمع املسيحي» ال يقبل
املـنــع (كـمــا أن لـغــة االسـتـعــاء الـطــائـفــي ضد
ُ
جمهور «أم ــل» لــم تـغـ ْـب) .لكن ،ملــاذا ال تقابل
ّ
ّ
واالجتماعية التي تصدر
الدينية
قوائم املنع
ع ــن «امل ــرك ــز ال ـكــاثــول ـي ـكــي ل ــإع ــام» ـ ـ ـ االس ــم
وح ــده يجب أن يثير االع ـتــراض ـ ـ بالتنديد
ّ
الحريات؟ هناك
واالعـتــراض واإلص ــرار على
ّ
ضخ لثقافة التطبيع والسلم مع العدو وقد
ســاهــم فيها جـبــران بــاسـيــل .وبــاسـيــل حــاول
أيضًا أن يعيد طرح الكانتونات عبر «القانون
يسر ،وأسهب في
األرثوذكسي» لكن ذلــك لم
ِ
الـحــديــث عــن الـهـ ّ
ـويــة املـشــرقـ ّـيــة املـتـمـ ّـيــزة عن
ّ
ّ
العربية؛ أي عدنا إلى ما قبل الطائف.
الهوية
لكن باسيل يصطدم في طموحاته املزدوجة،
أي تـعــزيــز مــوقــع رئـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة وبـنــاء
زعــامــة خـ ّ
ـاصــة بــه خــارج املـصــاهــرة ،بحقيقة
ّ
لبنان .باسيل (وكل الطبقة السياسية) يصر
على املناصفة مــع ازدي ــاد عــدد املسلمني في
ّ
الديموقراطية.
البلد ،ما يتناقض مع جوهر
إن امل ـن ــاص ـف ــة ت ـع ـنــي أن هـ ـن ــاك (بـ ـن ــاء عـلــى
املناطق والطوائف) َمن له أوزان في أصواته
تفوق أوزان أصــوات غيره من املواطنني ألنه
يـنـتـمــي إل ــى طــائـفــة تـخـشــى زعــامــات ـهــا على
تناقص عددها (ألسباب عدة منها تشجيع
ّ
مــن دول ال ـغــرب ال ـتــي تـتـبــع كــلـهــا سـيــاســات
ّ
طائفيتها :ما قاله دونالد
هجرة صارخة في
ت ــرم ــب ع ــن ت ـف ـض ـيــل م ـه ــاج ــري ــن مـسـيـحـ ّـيــن
ّ
م ــن الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ال ي ـخ ـت ـلــف ال ـب ــت ــة عــن
ّ
األميركية على مدى عقود
سياسات الهجرة
ُ
ّ
طــويـلــة) .إن التغيير املـسـتـمــر فــي التركيبة
الــديـمــوغــرافـ ّـيــة لـلـبـنــان ،الـتــي ال يــرى النظام
ّ
السياسي إل الطوائف فيها ،يعني أن هناك
ّ
االقتراعية
مواطنني يفقدون املزيد من قوتهم
فيما تزداد القدرة االقتراعية ملواطنني آخرين
بناء على الطائفة .هذا يجب أن يكون متوافقًا
م ــع ال ــوع ــد ال ــدس ـت ــوري ب ــاملـ ـس ــاواة .وال ــذي ــن

يتمسكون ّ
ّ
ّ
بقوة
النسائية
يرفضون الكوتا
باملناصفة ،وهي أعلى مراحل الكوتا ،ألنها
تأخذها للنصف.
أمــا نبيه بـ ّـري ،فصراعه ّ مع باسيل هو على
السلطة في بلد لم تتوضح الفروق ّ
وامليزات
ألص ـح ــاب ال ــرئ ــاس ــات .إن ال ـط ــائ ــف ن ـبــع ّمن
زم ــن لــم يـكــن فـيــه ص ــراع مــذهـبــي بــن السنة
والشيعة ،وكان لبنان ما قبل الحرب يختصر
املـطــالــب اإلســامـ ّـيــة بــ«املـشــاركــة» الـتــي عنت
ّ
الجمهورية
مشاركة رئيس الحكومة لرئيس
ّ
ّ
العسكرية
التنفيذية .لكن الهزيمة
للسلطة
الـتــي لحقت بالفريق اإلســرائـيـلــي ال ــذي كان
ّ
ّ
شخصية
رسم
صاحب ّالعناوين الطائفية في ّ
الـنـظــام أدت إل ــى زوال ال ــدور املــؤثــر لرئيس
ّ
الجمهورية .وميشال عون الذي أطلق حركته
ّ
ّ
إصالحية بعد أن تسلم سلطة
تحت عناوين
ّ
الجميل في املقلب اآلخر من بيروت عاد
أمني
ّ
وتوجه بخطاب طائفي ّلجمهوره أثناء وبعد
انعقاد الطائف عندما حذر من الخسارة التي
ّ
الجمهورية .املشاركة
ستلحق بموقع رئيس
ّ
َ
عززت موقع رئيس الحكومة الذي أثبت ،من
السلطة
عهد رفـيــق الـحــريــري خصوصًا ،أن
ً
الـتـنـفـيـ ّ
ـذيــة ال تـتـخــذ الـ ـق ــرارات «مـجـتـمـعــة»،
وإنـ ـم ــا يـخـتـصــر رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـسـلـطــة
ّ
التنفيذية كما فعل ف ــؤاد الـسـنـيــورة عندما
خرج الوزراء الشيعة من الحكومة .ولو خرج
ّ
سيستمر في اتخاذ
غيرهم ،لكان السنيورة
القرارات والحكم ألنه اعتمد في ذلك على دعم
دول الغرب ودول الخليج ،التي أصبحت بعد
ســوري مــن لـبـنــان السلطة
خ ــروج الـجـيــش ال ـ ّ
الراعية للسلطة املؤثرة في لبنان.
ال ـ ـطـ ــائـ ــف ،مـ ــا دام ـ ـ ــت حـ ـس ــاب ــات ال ــزع ــام ــات
ال ـط ــائ ـف ـ ّـي ــة ه ــي ب ــال ـط ــوائ ــف ومـ ــراكـ ـّـزهـ ــا ،لــم
يـجـعــل رئ ــاس ــة املـجـلــس سـلـطــة م ــؤث ــرة ،لكن
رئـيــس املـجـلــس لــم يـعــد يـحـتــاج أن يخوض
انتخاباته مـ ّـرة كل سنة .وكانت السلطة في
ّ
السورية بيد رفيق الحريري
زمــن السيطرة
فــي معظم سـنــوات حكمه ،وهــو لــم يصطدم
مع إميل ّ
لحود إال ألن األخير لم يقبل ْ
البيع
على طريقة من سبقه في الرئاسة .وكان شدّ
الحبال بني الرؤساء الثالثة ينتهي ملصلحة
الحريري في الغالب إلى أن ّ
تغير ذلك في عهد
ّ
بشار األسد ،حيث خسر الحريري رعاته في
املـخــابــرات الـسـ ّ
ـوريــة ووزارة الـخــارجـ ّـيــة .لكن
ّ
اغ ـت ـيــال ال ـحــريــري أف ــرغ الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة
مــن سـلـطــانـهــا ،وأص ـبــح ال ــرؤس ــاء ب ـعــده أقــل
ّ
شخصية الحريري واعتماده
تأثيرًا بسبب
على عناصره الثالثة في الحكم :املال والدعم
ال ـخ ــارج ــي (املـ ـتـ ـن ـ ّـوع) وال ـت ــأج ـي ــج الـطــائـفــي
ّ
االنتخابية .لكن عهد
عندما تدعو الحاجة
ّ
م ـي ـشــال س ـل ـي ـمــان أتـ ــاح لـنـبـيــه بـ ــري ال ـب ــروز
ك ــال ـح ــاك ــم األق ـ ـ ــوى ل ـي ــس ب ـف ـعــل ص ــاح ـ ّـي ــات
الدستور إنما بفعل الفراغ الذي أحدثه غياب
ّ
شخصية رفيق الحريري وبفعل
املنافس في
نفوذ ّبري العميق في أجهزة الدولة .وجبران
باسيل اصطدم ّ
ببري ألن األخير كان حاكمًا
ّ
وشخصية
بأمره في عهد ميشال سليمان.

