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عهدك يا ميشال سليمان السركيـسّية ثانيًا؟
 

ّ
مع السياسة الخارجّية على أس��اس تلزيم كل

شؤون السياسة الداخلّية والخارجّية في لبنان 
إلى الراعي األميركي ����� اإلسرائيلي ����� السعودي 
 

ّ
)وإن كان الدور السعودي ذيلّيًا فقط(. يكفي أن

محّمد شطح يشكو فريقًا لبنانيًا ُمنتخبًا إلى 
خارجي  ب��إج��راء  ويطالب  اللبنانّية،  الحكومة 
 مروان حمادة يصول ويجول 

ّ
ه، ويكفي أن

ّ
ضد

���ع���ادي���ة ل��ك��ل م���ق���اوم���ة ضد 
ُ
ف���ي دول ال���ع���ال���م امل

ولتقويض  الله،  ح��زب  على  لتأليبها  إسرائيل 
قائدًا  كان  إسرائيل. وميشال سليمان  مقاومة 
للجيش، وه���و األق����در ع��ل��ى م��ص��ارح��ة الشعب 
ب����دور ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ف���ي ت��ع��ط��ي��ل تسليح 

الجيش اللبناني. 
ل���ي���س���ت في  امل����ق����ارن����ة م�����ع ع���ه���د س���رك���ي���س   

ّ
إن

البريء  ذل������ك  ي���ك���ن س���رك���ي���س  ل����م  م���ص���ل���ح���ت���ك. 
امل��غ��ل��وب ع��ل��ى أم���ره ك��م��ا ي��ص��ّوره ال��ب��ع��ض. هو 
ي��ت��ح��ّم��ل م��س��ؤول��ّي��ة ج���ّم���ة الس���ت���م���رار الحرب، 
ال��رئ��اس��ة عندما  ت��ب��ّوأ منصب  ���ه 

ّ
أن وخصوصًا 

 السلطات، على طريقة 
ّ

زًا وُمحتكرًا لكل
ّ
كان معز

ملك فرنسا قبل الثورة. 
ب���ح���م���اي���ة منظمة  ال���س���ل���ط���ة  إل�������ى  ه�����و وص�������ل 
»الصاعقة« )الصاعقة، ما الصاعقة، وما أدراك 
ف��ي شارع  ال��ح��ارق��ة،  الحمم  ذات  الصاعقة؟  م��ا 
لت غزواتها عالمة دولّية 

ّ
املصارف عندما شك

»السارقة«،  بها أهل بيروت الظرفاء ب�
ّ
فارقة، ولق

وك����ان����ت ت����وال����ي ح�����زب ال���ب���ع���ث ب���ق���ي���ادة زهير 
مشارقة(. سركيس هذا لم يكن فوق الصراعات 
إال   حقيقة دور سركيس 

ّ
لم نتبي وال��ن��زاع��ات. 

علن آنذاك( 
ُ
عندما كتب عنها مستشاره )غير امل

ى سركيس ترشيح بشير 
ّ
كريم بقرادوني. تبن

الجمّيل ����� أسوأ لبناني على اإلطالق ����� لرئاسة 

��ه س��ي��ن��ّص��ب بغزو 
ّ
ال��ج��م��ه��ورّي��ة، م��ع ع��ل��م��ه ب��أن

ر الحلم اإلسرائيلي ����� الكتائبي 
ّ

إسرائيلي )تبخ
ت��ح��ت أن���ق���اض م��ب��ن��ى ف���ي األش����رف����ّي����ة(. ويقول 
 هذا األخير لم يكن 

ّ
مستشار آخر لسركيس إن

ه كان 
ّ
ُمقتنعًا في سّره بترشيح الجمّيل، إال أن

للمستشار:  قلت  سيقتلني.  ���ه 
ّ
إن وق���ال:  خائفًا 

كان عليه أن يستقيل إذًا. سركيس أطال األزمة 
 

ّ
��م��ه��ا إل���ى ال��ح��ك��م اإلس��رائ��ي��ل��ي، ك��ذل��ك فإن

ّ
وس��ل

عن  الحّص  )كتابات سليم  طائفّيًا  ك��ان  حكمه 
����رات ف�����ؤاد ب���ط���رس تكشف 

ّ
ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة وم����ذك

الكثير عن النزعة الطائفية لبطرس وسركيس(. 
س��رك��ي��س ك���ان أي��ض��ًا ح��ام��ي��ًا ����� ب��االش��ت��راك مع 
اد عبر اإلصرار 

ّ
بطرس ����� لتمّرد جيش سعد حد

اد 
ّ

على موازاة جيش لبنان العربي بجيش حد
طيع للعدّو. 

ُ
امل

ظ����ه����رت ب���ع���ض اإلش�����������ارات إل������ى ت���م���اي���ل نظام 
س��ل��ي��م��ان. ف��ه��و ي���ح���اول أن ي��ت��ذاك��ى ك��ث��ي��رًا. إذا 
»ويكيليكس« عن حكمه،  وثائق  حصلنا على 
تخالك ستقرأ عن محادثاته، حيث يبدو مقاومًا 
للمقاومة  اته مع محّمد رعد ومعاديًا  لقاء في 
����� الفضيحة. هو  ات��ه م��ع وزي���ر دف��اع��ه  ل��ق��اء ف��ي 
مع قطر ومع السعودّية في آن واحد، مع مصر 
وم��ع س��وري��ا وإي����ران، م��ع أم��ي��رك��ا وم��ع الصي. 
ه 14 آذار 

ّ
هذا في العلن، لكن في السّر تشعر بأن

 ما كشفه امل��ّر في أحاديثه 
ّ

غير ُمعلن. كذلك إن
األميركّية يصّرح بعقيدة للجيش غير ُمعلنة. 
هي عقيدة ما ُيسّمى محاربة »اإلره��اب«. على 
��ى ال��ج��ي��ش وق�����وى األمن 

ّ
ه����ذا األس�������اس، ي��ت��ل��ق

مساعداتهم من أميركا. هم يعلمون علم اليقي 
إسرائيل  د 

ّ
ي��ه��د أن  ي��م��ك��ن  يصلهم  ش���يء  ال  أن 

ل وزير الدفاع اللبناني بطمأنة 
َ

)قرأنا كيف ُيشغ
اإلسرائلّيي في محادثاته مع األميركّيي. هذا 
ه من حّصة رئيس الجمهورّية 

ّ
 أن

ّ
ا نظن

ّ
الذي كن

 
ّ

���ه م��ن ح��ّص��ة... غ��ي��ره ف��ي ال��ح��ك��وم��ة(. إن
ّ
 أن

ّ
ت��ب��ي

املساعدات األميركّية تضّمنت رحالت ودورات 
إلى الخارج، وهي غالية ألسباب ترفيهّية على 
قلوب كبار الضّباط. ماذا تفيد دورات األركان 
ح من 

ّ
إذا كانت أميركا تمنع على الجيش التسل

أجل حماية حدوده؟  رئيس الجمهورية خالل افتتاح السنة القضائية )أرشيف ــ مروان بو حيدر(

لماذا قّل كالمك ضد إسرائيل 
وزاد كالمك ضد »اإلرهاب« 

ومتى يتوّقف زهوك وزهو 
غيرك بمجزرة نهر البارد

 رئيس الجمهورّية 
ّ

هناك من يقول )أو تقول( إن
ال صالحّية له وال قدرة له على التأثير. ال، هناك 
ر بإصالحات 

ّ
جانب لرئاسة الجمهورّية ال يتأث

الطائف: الجانب هو ما سّماه ثيودور روزفلت 
ال��ق��ّوة«. يستطيع  »منبر  ب� ُيترجم  أن  ُيمكن  ما 
ر: 

ّ
خطاب ذو موقف لرئيس الجمهورّية أن يؤث

 أن يصارح اللبنانّيي بضرورة 
ً
لو اختار مثال

الحفاظ على املقاومة وببطالن املقولة املتنافرة 
 الحلول 

ّ
عن »الشعب والجيش واملقاومة« وكأن

مل��ش��اك��ل ل��ب��ن��ان امل��س��ت��ع��ص��ي��ة ه���ي ل���غ���وّي���ة، كما 
اتفق. 

لتغيير  ك��اٍف  »ويكيليكس«  وث��ائ��ق  م��ا كشفته 
ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة ب��رم��ت��ه��ا. ال م��ج��ال الدعاء 
( نفسه في 

ّ
ت��ع��د )أو   

ّ
مل��ن ال يعد ����� حتى  الحياد 

 امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ك��ان��ت 14 آذار 
ّ

خ��ان��ة 8 آذار. إن
ها ����� بما فيها مشروع مدّبر الفتنة، سعود 

ّ
تعد

ال��ف��ي��ص��ل، ال����ذي ن��ق��ل ح��م��اس��ة ف����ؤاد السنيورة 
)ال��ذي تعّرض مكتبه الع��ت��داء غاشم باأللعاب 
ال���ن���ارّي���ة( ل��ف��ك��رة غ����زو ل��ب��ن��ان ب���ق���ّوات أجنبّية 
سّر برؤية خالد بن 

ُ
لتدمير حزب الله )كنا سن

سلطان وهو يقود قّواته املجوقلة لتدمير قّوات 
حزب الله(. هناك أحكام في الدستور اللبناني 
ال��ن��وع: استدعاء  أف��ع��ال م��ن ه��ذا  للتعاطي م��ع 
���ح ش����ّر املشروع 

ّ
غ����زو خ���ارج���ي ل��ل��ب��ن��ان. ت���وض

����� األميركي في لبنان،  ����� اإلسرائيلي  السعودي 
 ذاتها. 

ّ
والحياد نحوه بات تهمة في حد

ان��ط��الق��ة ج��دي��دة للعهد. واملشكلة  ف��ي  آم���ال  ال 
بداية  م��ع  تترافق  الرئاسية  العهود  نهاية   

ّ
أن

كل  دغ���دغ مشاعر  ال���ذي  التجديد  ع��ن  الحديث 
سركيس؛  إل��ي��اس  باستثناء  رب��م��ا   ����� ال���رؤس���اء 
ح إسرائيل في لبنان ����� 

ّ
ه وجد نفسه في مرش

ّ
ألن

أسوأ لبناني على اإلطالق. وإمكان الجمع بي 
املحاور العربّية غير ممكن، بالرغم من الحديث 
 السي األولى 

ّ
����� س��ي«، ألن ��خ��ادع ع��ن »س��ي 

ُ
امل

ع��م��دت وت��ع��م��د ع��ل��ى تغيير ال��ن��ظ��ام ف��ي السي 
الثانية. واالتفاق بي الحكم السعودي والسوري 
على لبنان ال يمكن أن يكون في مصلحة لبنان. 
يستطيع رئيس الجمهورّية أن يحزم أمره وأن 
يعلن جملة من املواقف الشجاعة، ولو لم يكن 
السكوت  ل��ك��ن  واالش���ت���راع.  التنفيذ  سلطة  م��ع 
الحكم ال يخطو خطوة من دون  عن فريق في 
أخ��ذ األوام���ر من ال��ري��اض )وم��ن أم��ام الرياض( 

يتناقض مع القسم الدستوري. 
����� ال��ح��دي��ث العهد  ل��ن ي��ع��ّم��ر ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي 
عن  الوطنّية  الخزعبالت  من  بالرغم  تاريخّيًا 
قدم عهد كيان املسخ هذا. اتفاق الطائف كان من 
ال��ح��روب األهلّية  أج��ل تثبيت هدنة في تاريخ 
الصراعات  تناحرة. 

ُ
امل الطوائف  املتواصلة بي 

صت إلى 
ّ
الطائفّية على الصالحّيات والنفوذ قل

ه 
ّ
درج���ة االض��م��ح��الل م��ن سلطات ال��رئ��ي��س لكن

يمكن أن ُينعشها في انتهاج املواقف الشجاعة 
وإن أزعجت بعض القوى الداخلّية والخارجّية. 
ر بالخير: وال حتى في 

ّ
لكن مسار العهد ال يبش

ملف محاربة الفساد الذي يتحّول لعنوان في 
ُمتواترة  أخ��ب��ار  تحت  ليختفي  القسم  خ��ط��اب 
ع��ن ط��م��وح��ات ل��أق��ارب وأدوار ل��أق��رب��ي قبل 
����� سند  األب��ع��دي��ن )وق���د ب���دأت زي�����ارات ال��ص��ه��ر 
وقد  ب��ك��رك��ي(.  ف��ي  ��ن��ه��ا 

ّ
ودش العلنّية   ����� الضهر 

ي 
ّ

التصد العهد في  الشكوك في جدّية  زاد من 
للمشاكل املستعصية التي تواجه مسخ الوطن 
 

ّ
إن القريبة والبعيدة.  اإلف��راط في األسفار  هذا 

 الرجل 
ّ

تجوال سعد الحريري غير ذي بال؛ ألن
دخل في السياسة بأمر من أولياء أمره في آل 

ُ
أ

سعود. كذلك ال قدرة لديه للتركيز على شؤون 
ح��ك��م ال ي��ف��ق��ه م��ن��ه��ا ش��ي��ئ��ًا. أم���ا رئ��ي��س البالد، 
ف��ه��و ف���ي م��وق��ع آخ����ر، وي��ج��ب أن ي��ض��ع��ف أمام 
أهمّية زيارة  الرسمّية، على  الزيارات  إغ��راءات 
بالد كارلوس سليم، الذي أتى ولم تأت دنانيره 
الوطنّية  ج��ب��ران  لجنة  م��ن ش��وق  بالرغم  بعد، 

لها. 
التلفيقات  ن����ص����ف����ه.  م�����ن  أك����ث����ر  ال����ع����ه����د  أم��������ام 
والتوليفات والتسويات ال تفيد. يمكن الرئيس 
أن يحزم أمره وأن يرفض منطق التوفيق بي 
 منهم تعاطف مع إسرائيل، ودعا 

ٌ
، واحد

نْ
فريقي

إل��ى غ��زو خ��ارج��ي بعد فشل ع���دوان إسرائيل. 
عندها فقط، يمكن الحديث عن 

رئيس لكل لبنان.
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