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تفادة من دخول                   ...  ة االس ا ممكن اما وقد تجاوزت حرب التمديد موقعة ضمان الشيخوخة، فباتت ربم
وم         ذا المفه ل ه موضوع الشيخوخة وضمانها السجال السياسي، ولو من باب الخطأ، والعمل على تفعي

ذا االصالح                ى الضرورة الملحة له أة ال د   (بما يتناسب مع رؤى من استفاقوا فج ل اي   في بل اني قب يع
ضمان                       )شيء آخر من هجرة الشباب     ة ل ر فاعلي ة صيغة اآث ه يمكن تصّور في حاالت معين ك ان ، ذل

  .الشيخوخة، لضمان بقاء المسؤول في الموقع الذي يحتل
اب         " االنتخاب"وبالفعل فان    د التي تنت سّوغًا لحمى التمدي د  "بهدف ضمان الشيخوخة قد يصلح م العه

ول  .  الزميل علي حماده، على ما يسميه   "الميمون ى اآلن،      " يصلح "نق م يعط حت ر آخر ل ألن اي تبري
ة     ات االعالني ث اللوح ضًا حي انون اي وق الق ب، وف ر الكل وق نه وع ف وري المرف شعار الفولكل خال ال

  ".رجل القرار"ممنوعة في هذا الموقع االثري، وهو الشعار الذي يتغنى بـ
ر لرغب     ا ال تبري سير، مثلم رار؟ ال تف اء اهللا      اي ق ا ش ى م سلطة ال ي ال اء ف الي بالبق رئيس الح . ة ال

فاالعالن الصريح عن وجود هذه الرغبة في نفس الرئيس اميل لحود، من خالل خطبته العصماء في                 
رئيس سينجح في             . عيد الجيش، لم يرافقها شرح لالسباب الموجبة       أن ال ة ب ا الحجة المضمرة القائل ام

رة       شل في الم ستورة     المرة المقبلة النه ف ا م ى، فمن االفضل ابقاؤه ذرع بضمان    .  االول ًا، الت ال، قطع
رئيس من عوز في شيخوخته                    ة      (الشيخوخة اقل عيبًا، وان يكن ال يخشى على ال ا دامت الجمهوري م

سابقين       سه ضد الضجر                   ). تؤمن معاشًا تقاعديًا للمسؤولين ال د ان يضمن نف د يري دري؟ ق ه، من ي لكن
  .عندما يتقاعد
تصوروا الصحف من دون       . سنكون آلنا معرضين للضجر عندما سيتقاعد الرئيس اخيراً       والحق اننا   

ة من                      ة خالي وم، والجمهوري االعيب المصادر االمنية، ونشرة الثامنة اال عشر دقائق من دون امر الي
ا       ى امنه ثًال من                   ... مؤامرات الذين يؤتمنون عل ون م تمكن المواطن ذ اآلن، في ا ليت الضجر يحل من ي

وبهم                       متابع ى قل ديهم عل ة، من دون ان يضعوا اي الرئيس العاشق لالولمبي ة االلعاب االولمبية، اسوة ب
ذي                       رر ال ه المب ى ان سه، عل خوفًا من عمل ارهابي في اثينا يقرأه احدهم في بيروت، وربما الرئيس نف

  .آان يفتقر اليه
اً      دا عجيب ا ب ي، مهم سيناريو االولمب ذا ال تخفاف به ذار االس سم! ح ابع   اال ن سية الط ات بولي ع نظري

ح  ( ى االرج ضًا عل صدر اي رف      ) والم ن ظ ستفيد م ه سي د اجل ى تمدي ساعي ال د ال ا ان العه ول لن تق
اه              ى مبتغ ي، للحصول عل ى دول سج          ! استثنائي، اقليمي او حت ا ين وال م ذا المن ى ه آخر التنويعات عل

ى تصعيد                ؤدي ال ة ت ر في العراق وانفالت        حول ضربة اسرائيلية ضد المراآز النووية االيراني خطي
اك من حل               ود هن سوريين     (في جنوب لبنان، فال يع اة ال ام الرع ذي ال           ) ام د الحالي ال د العه ر تأبي غي

.يطلب شيئًا لنفسه اآثر من البقاء في مراوحته
د                             د يصلح عن د في حرب االرهاب ق دوان االسرائيلي، اي فصل جدي ى انتظار الع ولكن ال حاجة ال

  .ستيراد مفاعيلهبعض ارآان العهد ا
شديد                     العهد جسمه لبيس، هذا صحيح، وقد عرف قبل ذلك آيف يستغل اي ظرف خارجي لمصلحة ت

  "الربيع االمني"قبضته، على غرار ما فعل الحكم البعثي الدمشقي الذي انبثق منه عهدنا في غضون 
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ى اضحت                         ٩/.١١بعد   ا، حت سعفه الخارج في توفيره م ي ستنبط الظروف، اذا ل  بل انه عرف آيف ي
ل                      ة قبي ة محلي ة امني ى خزعبل سلطة، ال الخشية الكبرى ان يعمد احد المتحمسين للتمديد من اصحاب ال

  .االستحقاق الرئاسي، في حال لم تكف االزمة الخارجية لمراده
ي    بعض ف ى ال ة عل ي الحيل د تنطل م   ق ذا ان ل يهم، ه ي عل ا ان تنطل شق، وخصوصًا اذا ارادوا له دم

ولكن ان يضيعوا وقتهم ووقتنا، هم ووآالؤهم اللبنانيون، في التبرير مسبقًا     . يشارآوا في التخطيط لها   
ى            لظرف، خارجي او محلي، يحّتم امنيًا التمديد، فذاك اسخف حتى من ترشيح الرئيس الحالي بناء عل

اريخ           . لهخطاب يتيم اثبت فش    ة، والت د للجمهوري يس جدي تثنائية تحول دون انتخاب رئ فال ظروف اس
.اللبناني الحديث ابلغ دليل على ذلك من الياس سرآيس الى الياس الهراوي

ارين         ا لخي ه، آانت تثنائية تظلل بل ان المرتين اللتين اطل فيهما االستحقاق الرئاسي من دون ظروف اس
 حين تم اغتصاب الدستور من       ١٩٩٥آان ذلك عام    .  من هيبة الجمهورية   اقل ما يقال فيهما انهما ناال     

انيين بواسطة                      ى اللبن ه حافظ االسد ال رار ابلغ راوي بق رئيس اله رام "اجل التمديد لل المصرية،  " االه
ام ،    اه                           ١٩٩٨وفي ع ار االسد اي ة خي اب لترجم تح الب د ف داء جدي ى اعت سه ال  حين خضع الدستور نف

  .ودانتخابًا للعماد لح
د                            ة ق ة خارجي ة امني اء البحث عن ذريع سكم عن وا انف االمن، ال تكلف سادة المتحكمون ب فرجاء، ايها ال

الغرض                  ة سيفي ب ة داخلي ة امني ى ذريع تم مصرين،     . تنفعكم محليًا، وال تصدقوا ان عثورآم عل اذا آن
شيخوخة           ذا،  . والمعني معكم، على التمديد للرئيس الحالي، اآتفوا بحجة ضمان ال ل    هك ى االق نبقى عل

  .ضمن االطار الهزلي الذي يريده لهذه الجمهورية عهد ال يعرف حتى لماذا يريد ان يستمر
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