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ك ي��ا ميشال سليمان. 
ُ

ه��ذا ع��ه��د
 �����  بما يشبه اإلجماع 

َ
 أتيت

َ
أن��ت

اإلج���م���اع إجماع  ه���ذا  ك���ان  وإن 
الطبقة السياسّية والدول الراعية 
اللبناني )والنافخة في  للنظام 
 ال��ش��ع��ب ال قرار 

ّ
ن���ار ف��ت��ن��ه(؛ ألن

اللبنانّية  الديموقراطّية  في  له 
ة 

ّ
����� وت��ق��ت��رُب م��ن حاف ال��ص��ورّي��ة 

االنتماء غير الخافي إلى فريق 14 آذار. ما عاد 
 يلجأ إلى التقّية في لبنان. 

ّ
ينفع التشاطر، الكل

لم  وأن��ت  زم��ن »ويكيليكس«،  ف��ي  نحن نعيش 
ة، وقد تقترب أكثر قريبًا. 

ّ
تكن بعيدًا عنها البت

ه���ن���اك أس���ئ���ل���ة م���ش���روع���ة ع����ن ت��ق��اس��ي��م عهدك 
من  نبدأ؟  أي��ن  النافرة.  السياسّية  وتضاريسه 
 ومباركته لك رئيسًا؟ 

َ
ل��ك دع��وة حسني مبارك 

ُم��ق��ل��ق��ًا، ل��ي��س ف��ق��ط بسبب التحالف  األم���ر ك���ان 
ال��ص��ري��ح ب��ن م��ب��ارك ون��ت��ان��ي��اه��و، ول��ي��س فقط 
مبارك،  لنظام  الديكتاتورّية  الطبيعة  بسبب 
 النظام املصري بات أق��رب إلى »القّوات 

ّ
بل ألن

ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة« ف���ي م��س��خ ال���وط���ن م��ن��ه ألّي طرف 
انبرى سمير جعجع  آخ��ر )الف��ت كيف  لبناني 
����� من  ه��ذا األس��ب��وع للدفاع ع��ن حسني م��ب��ارك 
»ع��روب��ة« سمير جعجع  م��ع  أن ينسجم  يمكن 
��ل بتضييق 

َ
��ه ُي��ش��غ

ّ
غ��ي��ر إس��رائ��ي��ل؟(، ك��ذل��ك ف��إن

الحصار الخانق على أه��ل غ��زة ودع��م مشروع 
يدي  على  ال خير  ل��ب��ن��ان.  ف��ي  الطائفية  الفتنة 
حسني مبارك، ال في لبنان حيث تعمل أجهزته 
األمنّية في الظالم، وال في فلسطن. ثم، هناك 
����� أي  في املبدأ ما ال يشّرف رئيس الجمهورّية 
����� ف��ي طلب ال��دع��م م��ن طرف  رئ��ي��س ج��م��ه��ورّي��ة 
م 

ّ
خارجي، وخصوصًا إذا كان متوّرطًا في تأز

 هذا 
ّ

الوضع في لبنان. لكن، ما علينا. كان كل
ج��زءًا م��ن طبخة ال��دوح��ة، ول��م يعترض عليها 
 املعارضة لم تعترض على شّر 

ّ
أحد. كذلك فإن

رة. 
ّ

املحكمة الدولّية إال متأخ
ز مخاوف 

ّ
ع���ز ف��ي »ويكيليكس«  ��ش��ر 

ُ
ن م��ا  ل��ك��ن 

. ال ُيضفي  رة عن عالقة العهد بإلياس امل��رّ
ّ
مبك

��و، حسنًا أو 
ّ
ميشال امل���ّر أو اب��ن��ه، امل��اري��ش��ال ل��ل

 أو خ��ي��رًا ع��ل��ى أي 
ً
رون��ق��ًا أو ش��ف��اف��ّي��ة أو ج��م��اال

��ن��ي سألت سليم 
ّ
أن )أذك���ر  فيه.  عهد ينضويان 

ال���ح���ص ع��ن��دم��ا ت�����رأس ح��ك��وم��ة ف���ي أّول عهد 
لّحود: كيف تحارب الفساد في وج��ود امل��ّر في 
حكومتك؟ وأذكر جوابه(. كان يمكن التنّبه إلى 
امل��ّر أو ابنه  مخاطر التوّرط بحلف مع ميشال 
الذي تحّول في وثائق »ويكيليكس« إلى أسوأ 
ه 

ّ
 ان

ّ
م��ن ن��م��وذج هزلي ل��وزي��ر ال��دف��اع. كنا نظن

نسق آخر من مجيد أرسالن، فإذا به نسق أقرب 
إلى أنطوان لحد. طبعًا ال.

 
ّ

أن الوطنّية. كنا نظن  فال أح��د يزايد عليه في 
امل���ّر ه��ذا ه��و وزي���ر ت��رك��ة م��ن أّي���ام رس��ت��م غزالة، 
مثله م��ث��ل ف���ارس سعيد ال���ذي م��ا ش���رب كأس 
النيابة إال بفضل الحقبة السورّية. لكن وثائق 
سياسّية  فضيحة  أكبر  ف��ّج��رت  »ويكيليكس« 
عاصر من دون ُمنازع. 

ُ
في التاريخ اللبناني امل

قة بإلياس املّر أدان 
ّ
وما جاء في الوثيقة املتعل

ال��رج��ل إل��ى أب��د اآلب��دي��ن: اس��م��ه، ي��ا أب��و إلياس، 
ر ق��ائ��م��ة ال��ع��ار ال��ط��وي��ل��ة ف��ي التاريخ 

ّ
س��ي��ت��ص��د

الله واملعارضة الصمت.  التزم حزب  اللبناني. 
على  تطغى  أن  ي��ج��ب  »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«  فضيحة 
ل وأه��م من 

ّ
عط

ُ
ما عداها: هي أه��م من الثلث امل

الهدف  أه��م��ّي��ة  على  ال��دول��ّي��ة،  املحكمة  تعطيل 
 عندما 

ّ
الرفيق نجاح واك��ي��م على ح��ق األخ��ي��ر. 

 امل��ع��ارض��ة ع��ل��ى ج��ع��ل ف��ض��ائ��ح تسريبات 
ّ

ح���ث
إل��ي��اس امل���ّر أول��وّي��ة ف��ي مجلس ال����وزراء، تفوق 
في أهمّيتها مسألة شهود الزور )يتذاكى تّيار 
ه ال صلة له باملدعو فارس 

ّ
الحريري عبر الزعم أن

��ان وم��وق��ع��ه ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت، فيما األخير 
ّ

خ��ش

»ي��ح��اض��ر« ف��ي أم��س��ي��ات ح��زب ت��ّي��ار الحريري 
نفسه في باريس(. لم يقل ميشال سليمان كلمة 
في املوضوع، ولم يأخذها مناسبة للفصل في 
كما  بقي سليمان صامتًا،  الدفاعّية.  سياسته 
الصمت ال ينفع  األم��ن.  إبراهيم  الرفيق  أش��ار 
عن  الوثيقة  ث 

ّ
تتحد فيما  ك��ه��ذه،  مناسبة  ف��ي 

وُم��ف��ي��د إلس��رائ��ي��ل. بن  ك��الم تفصيلي طائفي 
ال��ت��ق��ري��ر و»ش��ب��ه ال��ن��ف��ي« ال��ص��ادر ع��ن امل����ّر، من 
ق هذا الذي طنطن بجلبه 

ّ
ق املّر؟ من يصد

ّ
يصد

»ميغ« إلى لبنان؟  طائرات ال�
 عن 

ًً
كان على رئيس الجمهورّية لو كان مستقال

السياسات التي عّبر عنها املّر أن يصدر بيانًا 
للجمهورّية  رئ��ي��س��ًا  ب��ص��ف��ت��ه  ح���ازم���ًا،  رس��م��ّي��ًا 
��ح��ة، وأن يطالب 

ّ
��س��ل

ُ
امل ل���ل���ق���ّوات  أع��ل��ى  وق���ائ���دًا 

ف����ورًا ب��ان��ت��ظ��ار تحقيق رسمي  امل����ّر  ب��اس��ت��ق��ال��ة 
إسرائيل.  م��ع  ُمتحالفة  عقيدة  تكريس  خشية 
ك��ان غير دقيق   كالمه 

ّ
إن ق��ال  امل��ّر   

ّ
أن )الطريف 

ُينشر؟  لم   هناك ما 
ّ

إن أي  و»م��ج��ت��زأ«. مجتزأ؟ 
إلى  النهر  امل��ّر بتحرير فلسطن من  هل طالب 
ه 

ّ
أن أم  ي��ذك��ره؟  أن  السفيرة  البحر وف��ات تقرير 

��زئ الكالم؟(. 
ُ
ط��ال��ب بحلف م��ع إس��رائ��ي��ل واج��ت

وملاذا تغّير خطابك يا سليمان بعدما أصبحت 
رئيسًا )وإن من غير صالحّيات؟( للجمهورّية؟ 
 كالمك ضد إسرائيل وزاد كالمك ضد 

ّ
مل��اذا ق��ل

���ف زه�����وك وزهو 
ّ
»اإلره����������اب«؟ ث����م، م��ت��ى ي���ت���وق

غ���ي���رك ب���م���ج���زرة ن��ه��ر ال����ب����ارد وت��ح��وي��ل��ه��ا إلى 
 الوساطات الجارية آنذاك 

ّ
موقعة بطولة، مع أن

كانت ستسمح بتسليم عناصر عصابة »فتح 
اإلس����الم«، كما أش���ار ال��رف��ي��ق ف���داء عيتاني في 
قت أغاني 

ّ
مقابلة تلفزيونّية قبل أّيام؟ هل صد

نجوى ك��رم عن بطوالت الجيش، وه��ل تناهى 
بات 

ّ
واملعذ ب���ن 

ّ
���ع���ذ

ُ
امل أص������وات  أس���م���اع���ك  إل����ى 

ال����ذي����ن ع����ان����وا م����ن التهجير  ال����ب����ارد  ف����ي ن���ه���ر 
ملاذا،  الكاذبة؟  السنيورة  وع��ود  ومن  والتشّرد 
للجيش، ال يواجه   

ً
ال��ب��ط��ول��ة ش��اغ��ال ك��ان��ت  إذا 

فردّيًا،  ال  ج��م��ع��ّي��ًا  ه���زل���ّي���ًا،  ال  ج����دّي����ًا  ال���ج���ي���ش 
بعض اعتداءات إسرائيل على لبنان، إذا كانت 
 االعتداءات مستحيلة اليوم؟ وملاذا 

ّ
مواجهة كل

في  الدفاعية  االستراتيجّية  ع��ن  ح���وارًا  ت��رع��ى 
: 1( الواليات 

ّ
هيئة الحوار وأنت خير عليم بأن

ب��ص��رام��ة ورس��م��ّي��ًا )وبموافقة  ت��م��ن��ع  امل��ت��ح��دة 
ي للجيش. 2( الجيش 

ّ
( أي تسليح جد

نْ
الحزبن

أبدًا  )م��ادّي��ًا ونفسّيًا واس��ت��ع��دادًا(   
ّ

غير مستعد
الحالي  ال���دف���اع  مل��واج��ه��ة إس���رائ���ي���ل. 3( وزي�����ر 
 الجيش اللبناني ال عالقة له بالدفاع 

ّ
يؤمن بأن

 إلسرائيل الحق باالعتداء على 
ّ

عن لبنان، وأن
لبنان. 4( إسرائيل ُمستمّرة في غّيها وعدوانها 
لن يرتاح بوجود إسرائيل على أرض  ولبنان 
فلسطن. 5( مقولة الجيش واملقاومة والشعب 
 والشعب نصفه 

ّ
 الجيش غير مستعد

ّ
باطلة؛ ألن

ُمتعاطف مع إسرائيل. هذا يجعل من إصرارك 
ال����دوح����ة( ع��ل��ى التمّسك  )خ���ص���وص���ًا ف���ي ق��م��ة 
بمشروع آل سعود للسالم مع إسرائيل نافرًا، 
 إسرائيل 

ّ
ته الدول العربّية جمعاء؛ ألن

ّ
وإن تبن

د ل��ب��ن��ان أس��ب��وع��ّي��ًا. من 
ّ

تحتل أراض��ي��ن��ا وت���ه���د
��ه��ن أن ت��ب��در أي ن��ّي��ة س���الم م��ن ل��ب��ن��ان نحو 

ُ
امل

إسرائيل ����� وقد جّرب رفيق الحريري وعود ربيع 
السالم مع إسرائيل، كما جّربها أمن الجمّيل 

 نواحيها. 
ّ

في حقبة عهده الفاسدة ����� في كل
 عن 

نْ
غ��ائ��ب��ن ول��م يكن سليمان وج���ان قهوجي 

 
ّ

���رًا أن
ّ
ال���وث���ائ���ق امل���ن���ش���ورة. ك����ان واض���ح���ًا وُم���ن���ف

ث���ت ع���ن ضمانات 
ّ

ت���ح���د ال��ح��ك��وم��ة األم���ي���رك���ّي���ة 
األسلحة  اس���ت���ع���م���ال  ل����ع����دم  أك����ي����دة  ل���ب���ن���ان���ّي���ة 
اللبناني  الجيش  بحوزة  امل��وج��ودة  األميركّية 
ض��د إس��رائ��ي��ل ق��ط. وه���ذا التأكيد ج��اء وتثّبت 
)والفردي،  اليتيم  الرصاص  إط��الق  بعد  أيضًا 
 ف���ي م���ا ب��ع��د( ف���ي ح���ادث���ة العديسة. 

ّ
ك��م��ا ت��ب��ن

)كم كان قطع األشجار في اليوم التالي ُمهينًا 
ل��ك��رام��ة ال��ض��اب��ط ال���ذي أم���ر ب��إط��الق الرصاص 
»ي��ون��ي��ف��ي��ل« هي   ال���

ّ
ع��ل��ى ال���ع���دّو، وك���م أث��ب��ت أن

الجنوب(.  أرض  ع���ل���ى  دول�������ي«  ل���ح���د  »ج���ي���ش 
»الهبات«  عن  األميركي  الكونغرس  ُيفرج  ول��م 
لبنانّية  ضمانات  ى 

ّ
تلق بعدما  إال  العسكرّية 

رسمّية )سرّية وغير ُمعلنة( بعدم استخدام أي 
س��الح أميركي ض��د إس��رائ��ي��ل. أي إن الحكومة 
اللبنانّية أعلنت على أعلى مستوى نّية رسمّية 
ال���رص���اص وال���ن���ار ض��د املخّيمات  ب��اس��ت��ع��م��ال 
فقط.  م��ت��م��ّردي��ن  لبنانّين  وض��د  الفلسطينّية 
ل����م ت���ق���ل ال���ح���ك���وم���ة ال���ل���ب���ن���ان���ّي���ة ك���ل���م���ة واحدة 
)ووثائق  األميركي  الرسمي  اإلع��الن  لتدحض 
ي 

ّ
تلق عن  واثقة  لهجة  تضّمنت  »ويكيليكس« 

أميركا لضمانات من قيادة الجيش(. كذلك كان 
الوثائق  ج��ان قهوجي واضحًا في واح��دة من 
املنشورة: تغّيرت عقيدة الجيش التي تضّمنها 
���ه أس��ه��ب ف��ي ح��دي��ث��ه عن 

ّ
ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف؛ إذ إن

قيادة   
ّ

إن الجيش.  كمهّمة  »اإلره����اب«  محاربة 
ز على محاربة 

ّ
سليمان وقهوجي للجيش ترك

»اإلرهاب« باملفهوم األميركي )وهو ����� يا للصدف 
تشير  وال  اإلسرائيلي(  املفهوم  م��ع  يتطابق   �����
»ويكيليكس«  ف��ي  امل��ن��ش��ورة  أح��ادي��ث قهوجي 
ليس تحليق  ك��ع��دّو.  اعتبار إلسرائيل  أي  إل��ى 
الوحيد  الخطر اإلسرائيلي  ه��و  ال��ع��دّو  ط��ي��ران 

على لبنان. 
الحكم  عبر  سليمان  عهد  على  الحكم  ويمكن 
، لم نسمع 

ً
على وزرائه. الوزير يوسف تقال مثال

إلى  فيها  دع���ا  مقابلة  ف��ي  إال  أو ص��وت��ه  آراءه 
إق��ام��ة سلم م��ع إس��رائ��ي��ل. ال��وزي��رة منى عفيش 
من  اتها:  بكفاء اللبنانّية  امل���رأة  لتمثيل  إه��ان��ة 

الكفاءات  ل 
ّ
تمث ال  امل��رأة بصورة  تمثيل  املهن 

وامل���ه���ارات ف��ي أوس����اط ال��ن��س��اء ف��ي ل��ب��ن��ان. أما 
����� فهو  ����� نجم وزراء العهد  ال��وزي��ر زي��اد ب��ارود 
باإلضافة إلى إفراط غير مسبوق في الطموح 
السياسي، ليس وزيرًا للداخلّية. هو ليس أكثر 
م���ن ُم��س��اع��د ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ّي��ة ل���ش���ؤون السير 
فقط. الوزير الحقيقي هو أشرف ريفي، البطل 
امل��ذه��ب��ي ف���ي ط���راب���ل���س، ال����ذي ُي���ص���در بيانات 
من  ي��وم  بعد  حزبّيًا  وف��دًا  ويستقبل  سياسّية 
»ع��ق��وب��ة م��س��ل��ك��ّي��ة«. ق��ص��ة العقوبة  ل��� ت��ع��ّرض��ه 
امل��س��ل��ك��ّي��ة ك��ان��ت م��س��رح��ّي��ة: ك���ان ي��م��ك��ن الوزير 
بارود أن يستقيل لو أراد الحفاظ على موقعه 

وعلى دولة القانون الغائب. 
ث��م ك��ان اس��ت��دع��اء طلبة بسبب م��ا كتبوه على 
يمكن  ك��ان  سليمان.  ميشال  عن  »الفايسبوك« 
أن ت���ل���وم أج����ه����زة اس���ت���خ���ب���ارات ال���ج���ي���ش على 
)أو  نقد  م��ن يجرؤ على  ف��ي مالحقة  اندفاعهم 
حتى السخرية املقذعة من( رئيس الجمهورّية. 
 عن تبّرمك 

َ
 في املوضوع وعّبرت

َ
لت

ّ
ك تدخ

ّ
لكن

من االنتقاد. ك��ان ه��ذا نقطة تحّول في مسيرة 
ك أظهرت ضيق صدر ال يليق بموقع 

ّ
عهدك؛ ألن

السقطات  ف����وق  ي���ك���ون  أن  ُي���ف���ت���رض  س��ي��اس��ي 
������������� أي  ال��دي��م��وق��راط��ّي��ة  وال��ص��غ��ائ��ر. ال تستقيم 
اء 

ّ
بن نقد  ع��ن  الحديث   

ّ
ظ��ل ف��ي   ����� ديموقراطّية 

 
ّ

ام وع��ن تفضيل ال��دول��ة لنسق معن
ّ

ون��ق��د ه���د
ام 

ّ
فقط من النقد )وأن��ا استسيغ من النقد الهد

��اء، وخ��ص��وص��ًا إذا ك���ان ال��ِب��ن��اء بشعًا(. 
ّ
ال ال��َب��ن

وكيف يضيق صدر رئيس الجمهورّية من نقد 
ع��ل��ى ال��ف��اي��س��ب��وك أو ن��ق��د ع��ل��ى م���دّون���ة مواطن 
السيادة  الصدر بخرق  »ج��وع��ان«، وال يضيق 
ال��ي��وم��ي م��ن إس��رائ��ي��ل وأم��ي��رك��ا؟ ومل����اذا صمت 
رئيس الجمهورّية عن أخبار طائرات تجّسس 
أميركّية فوق لبنان؟ صمت مطبق منك أيضًا. 

الجمهورّية«  رئ��اس��ة  »درع  إعطائك  مشهد   
ّ

إن
ل��ل��س��ف��ي��رة األم���ي���رك���ّي���ة م���ي���ش���ال س���ي���س���ون كان 
ب��ال��غ ال���دالل���ة، ك��م��ا ك���ان ص��م��ت��ك ع��ن تسريبات 
وثائق  ق�����ض�����ت  �����������رة.  �����������دمِّ

ُ
امل »وي����ك����ي����ل����ي����ك����س« 

لبنان  »ويكيليكس« على آخر زعم عن سيادة 
 فريق 14 آذار تعامل 

ّ
 كل

ّ
وحرّيته واستقالله. إن

عهدك يا ميشال سليمان السركيـسّية ثانيًا؟
أسعد أبو خليل*

حاسبة منذ ولوج 
ُ
حاسبة الديموقراطّية بعد؟ أم هل انتفت امل

ُ
أما آن أوان امل

الحريرّية في نظام مسخ الوطن؟ عهد ميشال سليمان ــ مع نبذ األلقاب 
تراكم يقبل، ال بل يوجب، 

ُ
 امل

ّ
)العثمانّية( ــ دخل سنته الثالثة. السجل

 العهد ترّسخ أرضًا وجّوًا. 
ّ

 »الصهر« على الشاشة، تعرف أن
ّ

التقويم. عندما يطل
 إلى انتهاج املواقف وإظهار األهواء. ال يمكن 

ّ
األزمة تتفاقم وسليمان اضطر

 سليمان نفسه من إعصار 
ُ

ر من حقيقة تحالفاته. ثم، لم ينج
ّ

إغفال ما يتظه
»املقام«  »ويكيليكس«، وإن راعته الصحف اللبنانّية احترامًا لـ

ال ُيضفي ميشال الّمر 
أو إبنه حسنًا أو رونقًا أو 

شفافّية أو جمااًل أو خيرًا على 
أي عهد ينضويان فيه

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289


