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سياسة

انتخابات زمان

ـ وثيقة بخط
الرئيس ّ صائب
صالم وقعها
معه الرئيس
رشيد كرامي
وكمال جنبالط
وريمون اده،
ّ
مؤرخة  24ايار
 ،1975ترفض
حكومة
عسكرية في
لبنان

جنراالت البرلمان :ذائقة العسكريتريا
ّ
ليس مدعاة استغراب تهافت ضباط متقاعدين على الترشح
لالنتخابات النيابية .ليست المرة االولى ولن تكون االخيرة .قد تكمن
اهمية التفكير في خطوة كهذه ،لمعظمهم ،في البقاء في
الضوء بعد االنتقال الى الظل .لكنها ليست كذلك ألسماء ذات مغزى
في انتظار دور ذي مغزى
بعد انتخاب قائد الجيش فــؤاد شهاب رئيسًا
للجمهورية عام  ،1958قال ملعاونيه انه يخشى
ّ
يتسبب فــي إحــداثـهــا .وطــأ بــاب
الـســابـقــة الـتــي
ال ـس ـيــاســة ل ـل ـمــرة االول ـ ــى ع ــام  1952بـتـعـيـيـنــه
رئيسًا لحكومة ثالثية انتقلت اليها صالحيات
الــرئــاســة بعد تنحي بـشــارة ال ـخــوري ،لخمسة
اي ــام فـقــط .مــن بـعــد ،اتــت الــرئــاســة الـتــي حملت
ريـ ـم ــون اده ع ـلــى االح ـت ـج ــاج وم ـقــاس ـمــة قــائــد
الجيش الهاجس نفسه ،فقارعه على املنصب
ـ وإن عاملًا بعدم جدوى املنافسة ـ كي ال ُي َّ
سجل
ان ـت ـخــاب عـسـكــري رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة ســابـقــة
تـ ـتـ ـك ـ ّـرر ف ــي م ــا بـ ـع ــد ،وت ـم ـس ــي ت ـق ـل ـي ــدًا .كــذلــك
االج ـ ـمـ ــاع ع ـل ـي ــه بـ ــا اع ـ ـتـ ــراض وال م ـنــاف ـســن،
وبإرادة خارجية غير خافية.
كانت لفؤاد شهاب سابقة ثالثة ما بني عامي
 1952و ،1958ان يكون اول عسكري في الخدمة
ُيـعـ ّـن وزيــرًا للدفاع فــي حكومة سامي الصلح
عـ ــام  .1956ف ــي م ــا ب ـع ــد إس ـت ـع ـي ــدت ال ـت ـجــربــة
م ــرة واح ــدة مــع قــائــد الـجـيــش فـيـكـتــور خــوري
وزيـ ــرًا ل ـلــدفــاع ف ــي ح ـكــومــة سـلـيــم ال ـحــص عــام
ّ .1978
توسعت الرقعة كي تختبر البالد ايضًا
تـ ــداخـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ــال ـس ـي ــاس ــي مـ ــع ح ـكــومــة
عسكرية مرتني :عام  1975ترأسها العميد اول
املتقاعد نــور الدين الرفاعي لم تعش اكثر من
 65ساعة ما بني  23ايار و 26منه ،وعام 1988
بــرئــاســة قــائــد الـجـيــش مـيـشــال ع ــون اسـتـمــرت

 25ش ـهــرًا .فــي امل ــرت ــن ،انـقـســم الـلـبـنــانـيــون من
ح ــول ال ـح ـكــومــة ال ـع ـس ـكــريــة ،ق ـبــل ان ت ـت ـهــاوى
ُتجربتاهما.
ُ
ـظـ ـ َـر ال ـ ــى مـ ـح ــاول ــة  1975ع ـل ــى انـ ـه ــا ت ـف ــرض
نـ ـ ِ
على الـحـيــاة السياسية واعــرافـهــا وتقاليدها،
وتطيح اللعبة الديموقراطية ،في بلد محكوم
بضوابط طائفية ُيحسن السياسيون وحدهم
تـنـظـيـمـهــا وادارة تــواف ـقــات ـهــا واش ـت ـبــاكــات ـهــا.
حكومة عسكرية ال سابقة لها كما حال انظمة
ال ـ ـجـ ــوار الـ ـع ــرب ــي ع ـن ــدم ــا ي ـن ـي ــط ال ـع ـس ـكــريــون
بــأن ـف ـس ـهــم ل ـيــس انـ ـه ــاء م ـش ـكــات الـسـيــاسـيــن
بالقوة بعضهم مع بعض فحسب ،بل اطالقهم
الي ــدي ـه ــم ف ــي ال ـت ـخ ـلــص م ــن اولـ ـئ ــك واع ــدام ـه ــم
ّ
يتكرر
حـتــى .على نحو ّ غير مسبوق آن ــذاك لــم
ف ـ ــي م ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ،وقـ ـ ـ ــع خ ـ ـصـ ــوم وحـ ـلـ ـف ــاء ف ـ ــي آن
جمعتهم املصيبة ،صائب سالم ورشيد كرامي
وكـ ـم ــال ج ـن ـب ــاط وريـ ـم ــون اده ،وث ـي ـق ــة رف ــض
حكومة عسكرية في لبنان.
م ــع حـكــومــة مـيـشــال ع ــون كــانــت ال ــوط ــأة اثـقــل.
ّ
كرست االنقسامني السياسي والطائفي .قادت
اصحابها وحلفاء ها االولــن ـ كسمير جعجع
اذ ّ
سماها «حكومة االسـتـقــال» ـ كما اعــداء هــا
لـبـنــانـيــن وس ــوري ــن ال ــى اس ـتــرجــاع االشـتـبــاك
ال ـس ـيــاســي م ــن خـ ــال ال ـج ـي ــش ،وال ـت ـس ـ ّـب ــب فــي
تفكيكه مـجـ ّـددًا بعد انهياره عــام  1975للدافع
نفسه.

عـلــى م ـ ّـر ال ـتــداخــل بــن الـعـسـكــري والـسـيــاســي،
ن ـمــت ال ــذائ ـق ــة .م ــرت ف ــي ع ـهــود ذه ـب ـيــة حينما
ّ
تدخل العسكريون كالشعبة الثانية في شؤون
السياسيني في  12عامًا من الحقبة الشهابية
ف ــي س ـت ـي ـنــات الـ ـق ــرن ال ـف ــائ ــت ،و ّح ـي ـن ـمــا انـتـقــم
ال ـس ـيــاس ـيــون ألن ـف ـس ـهــم ب ــال ـت ــدخ ــل ف ــي ش ــؤون
العسكريني منذ مطلع السبعينات بعد تصفية
الشهابية حتى اندالع الحرب.
لــم يـكــن ّمـخـفـيــا دور االس ـت ـخ ـبــارات العسكرية
ف ــي ال ـتــدخــل ف ــي ان ـت ـخــابــات ن ـيــاب ـيــة .ل ـيــس في
اسقاط خصومها السياسيني ككميل شمعون
وري ـم ــون اده وج ــوزف س ـكــاف وكــاظــم الخليل
وس ـل ـي ـم ــان ال ـع ـل ــي وس ـ ــواه ـ ــم ،ب ــل ف ــي دع ـم ـهــا
ع ـس ـكــريــن م ـت ـقــاعــديــن م ــرش ـح ــن ك ـف ـخــر فـخــر
ون ـج ـي ــب الـ ـخ ــوري وج ـم ـي ــل ل ـح ــود واالخ ــوي ــن
عبدالكريم وعبداملجيد ّ الــزيــن ومـعــروف سعد
ألنـ ـه ــم شـ ـه ــابـ ـي ــون تـ ــرش ـ ـحـ ــوا ب ــال ـص ـف ــة هـ ــذه،
وف ــي وقــوف ـهــا ض ــد طـ ــراز آخ ــر م ــن عـسـكــريـيــن
م ـت ـق ــاع ــدي ــن م ــرشـ ـح ــن مـ ـن ــاوئ ــن لـ ـه ــا كـ ـف ــؤاد
ـف ب ــال ـح ــؤول دون ن ـجــاحــه فــي
ل ـح ــود .ل ــم ت ـك ـتـ ِ
االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ب ــل الح ـق ـتــه واعـتـقـلـتــه
لالشتباه بعالقته باالنقالب الذي نفذه الحزب
ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي ع ــام  .1961بعد
التخلص مــن الـشـهــابـيــة ،انقلبت االدوار :ربــح
فــؤاد لحود وخسر معروف سعد وعبداملجيد
وعبدالكريم الزين ونجيب الخوري.
ذائـ ـق ــة ال ـع ـس ـك ــري ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ـش ـب ــه ذائ ـق ــة
السياسيني العسكرية.
ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـكـ ــون ت ـ ـصـ ـ ّـرفـ ـ ّـا ع ـ ــادي ـ ــا إقـ ـ ـ ـ ــدام ض ـب ــاط
مـتـقــاعــديــن عـلــى ال ـتــرشــح النـتـخــابــات نـيــابـيــة.
ّ
ّ
ف ــي س ــن م ـب ـكــرة يـتـخـلــون ع ــن ال ـب ــزة ويـمـســون
يستطيعون
مواطنني كنظرائهم بال حصانتها.
ّ
ّ
االق ـت ــراع بـعــدمــا ُحــظــر عـلـيـهــم .كــذلــك الـتــرشــح
والفوز .يتقاعد اللواء في الستني والعميد في
الثامنة والخمسني .بينهم َمــن ينصرف باكرًا
الــى تقاعده وشيخوخته ،فيمضي الــوقــت في
النادي العسكري املــركــزي ،وبينهم َمــن يختار

مهنة مختلفة تمامًا .تــرى فــي هــؤالء املحامي
والتاجر واملقاول وسمسار العقارات واالستاذ
ال ـجــام ـعــي وامل ـس ـت ـش ــار وع ـض ــو م ـج ـلــس ادارة
شــركــة او م ـصــرف وال ـص ـحــافــي ،او يـلـتـحـقــون
بــاحــزاب وت ـيــارات وتـنـظـيـمــات .يـنـخــرطــون في
االنتخابات البلدية لرئاستها او عضويتها.
فــي الـسـنــوات االخ ـيــرة ،بــاتــت لـكـ ّـم مــن الضباط
امل ـت ـقــاعــديــن م ـه ـنــة ج ــدي ــدة ه ــي االط ــال ــة عـلــى
ال ـش ــاش ــات ع ـلــى ان ـه ــم خـ ـب ــراء اس ـتــرات ـي ـج ـيــون
او تــأسـيــس مــراكــز اب ـحــاث .كــل ذل ــك فــي سبيل
البقاء في الضوءّ .
ب ــذل ــك ي ــأت ــي ال ـت ــرش ــح لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ـ
وهي محطة عابرة ـ في سياق مماثل .مع ذلك،
ليس طــارئــا فــي تــاريــخ االستحقاقات وال آخر
له.
اول ّ عهد العسكريني املتقاعدين في االنتخابات
ت ــرش ــح مـ ـف ـ ّـوض ال ـش ــرط ــة مـ ـع ــروف س ـع ــد ع ــام
 1957وفوزه بنيابة صيدا ،ثم ثابر على الفوز
اعوام  1960و 1964الى ان خسر عام  .1972من
بعده ّ
كرت سبحة عشرات عسكريني متقاعدين
يترشحون :مفوض االمــن العام فــؤاد شمعون
شقيق كميل شـمـعــون ( .)1960اول ـهــم فــي هــذا
السلك .في قــوى االمــن الداخلي ،لم يكن العدد
ك ـب ـيــرًا م ـنــذ اول ال ـض ـب ــاط امل ـت ـقــاعــديــن ان ـت ـهــاء
بادناهم رتبة الرقيب وجيه البعريني (1992
و 1996و 2000ن ــائ ـب ــا) ،م ـ ــرورًا بـ ــ :عـبــدالـكــريــم
الــزيــن ( 1964و 1968نــائـبــا ثــم  1972خــاســرًا)،
شقيقه عبداملجيد الــزيــن ( 1968نائبًا و1972
و 1992خاسرًا).
من الجيش انبثقت الغالبية :فؤاد لحود (1960
خاسرًا و 1972نائبًا)ّ ،
عمه جميل لحود (1960
و 1964نــائـبــا و 1968و 1972خ ــاس ــرًا) ،نجيب
الـخــوري ( 1965و 1968نائبًا و 1972خــاســرًا)،
فـخــر فـخــر ( 1968نــائ ـبــا) ،مـعــن حـمــود (1972
خــاســرًا) ،ف ــؤاد عــوض ( 1972خــاســرًا) ،شوقي
خيرالله ( 1992خاسرًا) ،احمد الخطيب (1992
خــاســرًا) ،ميشال خــوري ( 1992نــائـبــا) ،عاكف

