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ميشال سليمان والسيادة
أسعد أبو خليل*
ُ
هناك من يبحث عن امللك ،وهناك من يبحث عن
دور( ،وهناك من يبحث عن الكنز ـ ـ من ينسى
مهزلة تفتيش محمد شطح ع��ن كنز عثماني
ُ
املنهج
في لبنان؟ كيف ال ت��درج الفضيحة في ُ
سليمان ال يبحث عن امللك،
الدراسي؟) ميشال
ّ
ه��و يبحث ع��ن دور ،لكنه ال ي��ج��ده .بعد م��رور
ّ
زمن على تسلم ميشال سليمان ِأز ّمة الحكم ،من
الطبيعي التساؤل عن دوافعه وراء سعيه إلى
الرئاسة؟ م��اذا ك��ان مبتغاه؟ مل��اذا ق ّ��رر ،وكيف،
أن ي��ص��ب��ح رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��م��ه ّ
��وري��ة ب��ع��دم��ا ف��ق��دت
ال���رئ���اس���ة ،ب��ح��ك��م ال��ط��ائ��ف وب��ح��ك��م ال��ط��وائ��ف،
م���ا ك���ان ل��ه��ا م���ن ب��ري��ق وم���ن س��ل��ط��ات وه��ي��ب��ة؟
ّ
تحولت رئاسة الحكومة ،نتيجة للحلف الذي
ّ
عقدته السعودية مع النظام السوري بالنيابة
ع����ن أدات�����ه�����ا ،ال���س���ي���ئ ال����ذك����ر رف���ي���ق ال���ح���ري���ري،
إل���ى م��رك��ز ال��س��ل��ط��ة ،ل��ك��ن إم��ي��ل ل ّ��ح��ود وإل��ي��اس
الهراوي تحالفا مع النظام السوري هما أيضًا،
م��ن أج���ل ت��ع��زي��ز م��وق��ع ال��رئ ّ��اس��ة أو موقعهما
باألحرى .كيف ّ
قرر سليمان أنه يريد أن يصبح
رئ��ي��س��ًا وه����و ال�����ذي ل���م ي��ك��ن ل���ه داع�����م إق��ل��ي�� ّم��ي
ق ّ
��وي؟ ما ال��ذي جذبه إلى الكرسي أو ما تبقى
منها؟
م��ن امل��ع��روف ان ص��ع��ود سليمان أث��ن��اء حقبة
س��ي��ط��رة ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ،م��ث��ل ص��ع��ود غ��ي��ره،
ل��م ي��ك��ن ل��ي��ت ّ��م ل���وال ان��ت��ق��اء وم��ب��ارك��ة ودع����م من
النظام ال��س��وري .ول��م يكن معروفًا عنه نزوعه
إلى اتخاذ مواقف ّ
قوية أو صلبة .معدنه كان
ّ
التعامل املعتدل وال��ل نّ�ّي� م��ع ك��ل ال��ن��اس .طبعًا،
اكتشفنا له جانبًا آخر ومختلفًا ّ
كليًا في وثائق
«ويكيليكس» ،كما اكتشفنا وجوهًا وجوانب
نعهدها ف��ي ع��دد م��ن ال��س��ي��اس ّ��ي�ين .م��ن كان
ل��م ّ
���وق���ع ان ي���ك���ون ب���ط���رس ح�����رب (ال�������ذي ّ
دب����ج
ي���ت
إللياس الهراوي خطب تبجيل النظام السوري)
ن��اص��ح��ًا إلس��رائ��ي��ل ب��م��زي��د م��ن ال��غ��زو وال��دم��ار
واالج��ت��ي��اح؟ ط��ب��ع��ًا ،ه��ن��اك م��ث��ل ُم����روان ح��م��ادة
ّ
للعدو
الذي لم يفاجئنا بتاتًا في دوره املناصر
اإلس��رائ��ي��ل��ي .ك��ان��ت امل��ف��اج��أة ل��و ع���ارض الغزو
اإلس��رائ��ي��ل��ي .وم��ي��ش��ال سليمان ّ أت��ى ب��ن��وع من
التأييد من الشعب اللبناني ألن��ه ـ ـ أي الشعب
اللبناني ـ ـ ـ اف��ت�تن بما فعله الجيش اللبناني
ّ
مخيم نهر ال��ب��ارد .وج��د الشعب اللبناني
ف��ي
ّ
ّ
البطولة ،كل البطولة ،في ذل��ك .دب��ت الحماسة
عند الشعب اللبناني وصدحت الحناجر من
ّ
ك���ل ال��ط��وائ��ف وال��ح��رك��ات واألج���ي���ال .ك���ان ه��ذا
ّ
ه���و ال���دف���ع ال�����ذي أه�����ل س��ل��ي��م��ان ل��ل��ص��ع��ود في
ُ
ّ
الجمهورية .طبعًا ،ل��م ت��ط��رح أسئلة مشروعة
ّ
عن دور ميشال سليمان في حرب تموز .كيف
ّ
ّ
متطوعني
ق ّ��رر قائد الجيش يومها أن شبابًا
ّ
ه��م امل��ك��ل��ف��ون ب��ت��ول��ي ال���دف���اع ع��ن ل��ب��ن��ان ،فيما
يبقى ض ّ��ب��اط الجيش على مقاعدهم الوثيرة
ّ
ويستمر
ي��ت��اب��ع��ون ال��ح��رب ع��ل��ى ال��ف��ض��ائ ّ��ي��ات
قادة الجيش في زيارة واشنطن وفي الترويج
ّ
تسليح الجيش بغير
للكذبة أن أميركا في وارد َ
عتاد مكافحة الشعب ال الشغب.
ُ
ولم يكن واضحًا كيف طبخ ترشيح سليمان.
ّ
ال ي��س��ت��ط��ي��ع ه���و ّأن ي��ن��ف��ي أن ح��س��ن��ي م��ب��ارك
(ق��ب��ل أن ي��ل��زم ال��ن��ق��ال��ة ل��ض��رورات ص��ح ّ��ي��ة) هو
ّ
أه��ل��ه وب��ارك��ه وط���رح ترشيحه ج ّ
��دي��ًا مع
ال���ذي
أولي األمر في املوضوع اللبناني (أي إسرائيل
وأم��ي��رك��ا وال��س��ع ّ
��ودي��ة وس��ائ��ر حلفاء أم��ي��رك��ا).
لم تكن رعاية حسني مبارك له واع��دة بالخير
ّ
أب������دًا .ال���س���ع ّ
���ودي���ة زك���ت���ه ب��ع��د م����ب����ارك ،ث���م قطر
وسوريا .لكن هذا ال يشني سليمان بالذات :هذا
ّ
يشني النظام السياسي اللبناني ألن الرئيس
ً
اللبناني ال يأتي ممثال إرادة الشعب اللبناني
ال����ح ّ����رة .امل��س��ت��ع��م��ر ا ُن��ت��ق��ى رؤس�����اء ل��ب��ن��ان قبل
االستقالل وخلفاء املستعمر والنظام السوري
انتقوا رؤس��اء لبنان بعد االستقالل ،ببساطة
شديدة.
���ك�ل�ام ه���ي ك�ل�ام خ��ط��ي��ر مليشال
ل
ا
���ذا
ه
��ة
م��ن��اس��ب
ّ
سليمان ج��اء فيه أن���ه طلب م��ن األم���م املتحدة
ح���م���اي���ة أع����م����ال ال��ت��ن��ق��ي��ب ع����ن ال���ن���ف���ط وال���غ���از
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ّ
اللبنانية
(والطحينة) التي ستقوم بها الدولة
ّ
ّ
املتوسط .رئيس جمهورية
في البحر األبيض
لبنان وقائد الجيش السابق الذي طلع ببدعة
ال���ش���ع���ب وال���ج���ي���ش وامل����ق����اوم����ة (ف���ي���م���ا ي��ن��ق��س��م
ال��ش��ع��ب اللبناني ح��ت��ى ع��ل��ى م��وض��وع ال��ع��داء
إلس���رائ���ي���ل ،وف��ي��م��ا ي��ق��ب��ع ال��ج��ي��ش ف���ي ال��ث��ك��ن
ّ
متطوعو املقاومة بالدفاع عن الوطن)،
ويقوم
ّ
اللبناني ب��أن لبنان غير قادر
للشعب
يعترف
ّ
ّ
اإلقليمية ،وهي
على الدفاع عن حقه في مياهه
م���ن ض��م��ن س��ي��ادت��ه .رئ��ي��س ج��م��ه ّ
��وري��ة لبنان
ف��ع��ل أك��ث��ر م���ن ذل����ك :رف���ض ع��رض��ًا م���ن ال��ف��ري��ق
ّ
وفاعلية
املقاوم ال��ذي ق��اوم إسرائيل بشجاعة
ّ
تفوقت على مجموع األداء العسكري العربي
ع��ل��ى م ّ���ر ال��ع��ق��ود ،م���ن أج���ل ردع إس��رائ��ي��ل في
البحر كما ف��ي ال��ب ّ��ر .خ��اف ميشال سليمان أن
ّ
ويؤدي ذلك إلى إغضاب
يقبل عرض املقاومة،
الراعي األميركي .وقد بدا سليمان في لقاءاته
ّ
األميركيني جزعًا حيالهم ،وقال
مع املبعوثني
أمامهم كالمًا عن حزب الله لم يجرؤ على قوله
ّ
م ّ���رة ف��ي ال��ع��ل��ن .ه��ل ه���ذا يعني أن س��ل��ي��م��ان ال
ّ
ّ
السر
بحرية إال في
يستطيع التعبير عن آرائه
وأمام مبعوثني من أميركا؟ ملاذا ال يحاول في
خ��ط��اب��ه أم����ام ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ت��وف��ي��ق بني
ّ
ّ
والسرية؟
العلنية
مواقفه
ّ
األس��ئ��ل��ة ع��ن دور ميشال سليمان ملحة هذه
األيام .هناك في بعض البلدان من ّ
ّ
يقدم خطاب
ّ
ج�����ردة ح���س���اب س���ن���وي���ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ح��ت��ى ح���اك���م والي���ة
كاليفورنيا يفعل ذلك .ماذا عسى سليمان يقول
ف��ي ج���ردة ح��س��اب م��ع الشعب اللبناني؟ م��اذا
يقول ع��ن إن��ج��ازات سنواته ف��ي الحكم؟
عساه ّ
ببرنامج طموح ،ولم يطرح
يأت
لم
ه
أن
صحيح
ّ
برامج عمل شائقة .بدا كأنه أتى دون أن يعرف
من أين ـ ـ ـ ب��اإلذن من إيليا أبو ماضي .بالحكم
على س��ن��وات حكمه ،يتضح ّأن سليمان ّ
يقدر
ّ
الرئاسية والتجوال ذا
أش ّ��د التقدير ال��رح�لات
ّ
امل��راس��م .ه��ل نبالغ ل��و قلنا إن سليمان سعى
ّ
للجمهورية؟
للرئاسة من أجل أن يطير رئيسًا
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمية
الرئاسية
يحب الزيارات
إن سليمان
ّ
ّ
ّ
حبًا ج��م��ًا .ق��د يكون أكثر ال��رؤس��اء اللبنانيني
ّ
ّ
حبًا بالسفر والتجوال ـ ـ ـ دون أن ننسى تسكع
ّ
أم�ين الجميل على أعتاب قصر املهاجرين في
دمشق.
ّ
ّ
ّ
السياحية
والطريف أن سليمان يفضل الزيارات
باملدفعية وأن ُي ّ
ّ
���ودع بقرع
 .يريد أن ُيستقبل
الرئاسة بالنسبة له .زيارات
الطبول .تلك هي
ّ
ورح��ل�ات إل���ى دول ال م��ل��ف��ات م��ع��ه��ا .ك ّ���ان ي��زور
سوريا عندما ك��ان قائدًا للجيش ،لكنه اليوم
ح��ك��وم ب��م��ح��اول��ة إرض����اء ف��ري��ق��ي ال��ح��ك��م .هو
م�� ّ
ّ
ّ
للسعودية وآخر
اعتباطيًا :تصريح موال
يوفق
م��وال لسوريا ،وآخ��ر يخدم الغرض األميركي،
وآخ����ر ي��ع��ود ل��ي��ك ّ��رر ش��ع��ار ال��ش��ع��ب وال��ج��ي��ش
ّ
والتبولة .وسليمان ـ ـ ـ الحق ُيقال ـ ـ ـ
واملقاومة
ّ
يحبذ جدًا الذهاب السنوي إلى األمم املتحدة.
ّ
يذكر في هذا باألوالد في العيد .تخاله ينتقي
ّ
ث��ي��اب��ه ب��ع��ن��اي��ة وي��ض��ع��ه��ا ف���ي خ���زان���ة خ��اص��ة
بانتظار ال��ت��دش�ين العتيد .وم��ي��ش��ال سليمان
ّ
لم ّ
يفوت ه��ذه الفرصة الصيف املاضي مع ان
ّ
لضرورات التعبئة الشعبية
رئيس الحكومة ـ ـ ـ
ّ
ّ
ّ
املذهبية ـ ـ ـ نغص عليه رحلته وحمل
الطائفية
ّ
وف��ده الخاص وعقد اجتماعات رسمية هناك.
لكن سليمان فوجئ بتجاهل أميركي لشخصه.
وم���ع ه���ذا ي��ع��رف سليمان ك��ي��ف ي��ع ّ��وض :عقد
ّ
جمهورية جنوب السودان
اجتماعًا مع رئيس
الصهيوني :وال��رج��ل ت�ح ّ�ول قبل أن يصل إلى
ّ
إسرائيلية .لكن سليمان ّ
قرر
السلطة إلى أداة
ّ
أن من املضروري أن يجتمع معه لسبب ما.
ّ
ال يعبر سليمان ع��ن ول��ع بالسياسة باملعنى
ّ
اللبناني التقليدي ،لكن في ما يتعلق بالعائلة،
هو سياسي تقليدي بالكامل .وفي حالته ،كما
ّ
فرنجية الجد
ف��ي ح��ال��ة ع��ون وح��ال��ة سليمان
وحالة إلياس الهراوي ،الصهر هو سند الظهر
ّ
السياسية .قد ال يكون سليمان
وسند العائلة
ط���ام���ع���ًا ب���ال���س���ي���اس���ة وم���ك���اس���ب���ه���ا وم��ن��اف��ع��ه��ا
ّ
الرئاسية وما
لنفسه (ه��و مشغول بالسفرات

¶ رئيس التحرير إبراهيم األمين ¶ مديرا التحرير إيلي شلهوب ،بيار أبي صعب
¶ سكرتير التحرير وفيق قانصوه ¶ العالم بشير البكر ¶ اقتصاد محمد زبيب
¶ وحدة األبحاث عمر نشابة
¶ المدير الفني إميل منعم
¶ رئيس مجلس االدارة والمدير المسؤول ابراهيم األمين
¶ المكاتب بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد ــ الطابق
السادس ¶ تلفاكس ¶ 01759597 01759500 :ص .ب 113/5963
¶ www.al-akhbar.com
¶ االعالنات  01 / 611115 Tree Adــ 03 / 252224
¶ التوزيع شركة األوائل 15ــ  01 /666314ــ 03 / 828381

ميشال
سليمان
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)
ّ
ب��ع��د ال��رئ��اس ّ��ي��ة) ل��ك��ن��ه ي��ري��ده��ا ل��ل��ع��ائ��ل��ة .وم��ن
ّ
ي����دري؟ ق��د ي��ك��ون اب��ن��ه ال��ط��ب��ي��ب ،ل��ب��ن��ان��ي��ًا آخ��ر
ممن «ي��خ��ت��رع��ون» على طريقة وص��ف جريدة
ً
ّ
دواء ناجعًا للسرطان .قد
الالعلمية
«النهار»
يريد ميشال سليمان ان يبتاع لنفسه عائلة
ّ
سياسية :ال أحد أفضل من أحد ،كما ُيقال في
لبنان .حتى بعد القضاء على بعض عائلالت
اإلق��ط��اع ف��ي بعض ال��ط��وائ��ف ،هناك محاوالت
ح��ث��ي��ث��ة م���ن ب��ع��ض زع���م���اء ال���ح���رب وال��ط��وائ��ف
ال���ج���دد إلن���ش���اء ع���ائ�ل�ات زع���ام���ة ج���دي���دة .حتى
إيلي حبيقة (واحد من أدوات إسرائيل الكثيرة
ّ
أث��ن��اء ال��ح��رب ،وال���ذي ع��اد وت��م��ت��ع بتعويم من
ّ
قبل رفيق الحريري والنظام ال��س��وري) ،خلف
وراءه ابنه زعيمًا لحزب يضم حواضر البيت.
وم����ي����ش����ال س���ل���ي���م���ان ح���ك���م ب�����������إرادة خ���ارج ّ���ي���ة
مبدئية لكسب ّ
ّ
ود
ومحاولة مصطنعة وغير
جميع األط����راف .ي��ت��ح ّ��دث أح��ي��ان��ًا ع��ن املقاومة
ّ
ّ
ّ
وكأنه أهل املقاومة وأم عروسها :يتكلم وكأن
ّ
امل��ق��اوم��ة ال��ت��ي أن��ق��ذت ش��رف ال��وط��ن برمته من

المستعمر انتقى
رؤساء لبنان قبل االستقالل
وخلفاؤه والنظام السوري
انتقوا الرؤساء بعده
ّ
التمريغ بالوحل  .إن مقاومة إسرائيل هي قبل
الوطن وبعده ،ولوالها ملا كان هناك وطن .لوال
ح��رب ّ
تموز يا ميشال سليمان لكان جنراالت
ال��ع ّ
��دو مقيمني ف��ي ثكن الجيش وي��ن��ام��ون في
ّ
م��خ��ادع كبار ال��ض��ب��اط . .ك��ان ميشال سليمان
ّ
العدو اإلسرائيلي
يستفيض في الحديث عن
ف���ي خ��ط��ب��ه ع��ن��دم��ا ك����ان ق���ائ���دًا ّل��ل��ج��ي��ش ،لكن
ّ
خطابه ّ
تغير بعد ذل��ك .لعله تلقى تأنيبًا من
ال��راع��ي األم��ي��رك��ي ال���ذي تجاهله أث��ن��اء زي��ارت��ه
األخ���ي���رة إل���ى ن���ي���وي���ورك .ع��ت��ب ع��ل��ي��ه��م ميشال
س��ل��ي��م��ان :م��ن ي��ل��وم��ه وه���و ال����ذي ي��ف��ت��ح أب���واب
ب���ع���ب���دا ع���ل���ى م���ص���راع���ي���ه���ا أم�������ام أي زائ�������ر م��ن
أميركا ،حتى لو ك��ان مساعدًا ملساعد ألصغر
ّ
ّ
األميركية .صاحبكم
الخارجية
مساعد لوزيرة
ّ
ميشال سليمان ب��ات صداحًا في الحديث عن
خ��ط��ر «اإلره��������اب» وه����و ي��ع��ن��ي ب���ه «اإلره�������اب»
الفلسطيني أو األص���ول���ي اإلس�ل�ام���ي ف��ق��ط .ال

ي��ق��ص��د ب���اإلره���اب اإلره�����اب اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ذي
عانى منه لبنان أكثر من أي معاناة أخرى.
القائد السابق للجيش ،والقائد األعلى الحالي
للجيش ،يطلب من األمم املتحدة صون سيادة
ّ
ّ
ألن جيش لبنان متخاذل في ّ
املهمة وألن
لبنان،
حضرة ميشال سليمان يرفض طلب الحماية
من املقاومة التي ّ
شرفت لبنان وتاريخه الذليل
واملهني خوفًا من نقمة زعيم التحريض الطائفي
وامل��ذه��ب��ي ف��ي لبنان وال���ذي ال يفعل إال تنفيذ
أوام��ر آل سعود (ك��م ب��دا ناصر قنديل ساذجًا
ّ
ّ
هذا األسبوع عندما ّ
السعودية غير
صرح بأن
ّ
راضية عن أداء الحريري وتصريحاته ،وك��أن
ل��ل��رج��ل امل���ع نّ�ّي� خ��ل��ي��ف��ة ل���وال���ده م���ن ق��ب��ل األم��ي��ر
س��ل��م��ان س��ل��ط��ة ق�����رار ،ل��ك��ن ح��ل��ف��اء س���وري���ا في
ّ
ّ
السعودية من التآمر
يصرون على تبرئة
لبنان
ّ
امل��س��ت��م��ر ف���ي م��وس��م االن��ت��ف��اض��ات وك�����أن قطر
ّ
التوجه السعودي هذه ّ
األيام).
بعيدة عن
ل��ك��ن مل��ي��ش��ال سليمان رص��ي��دًا س��ي��اس��ي��ًا .ي��زور
جنوب لبنان ال لالطمئنان إلى أهله ومقاومته:
يزور جنوب لبنان ليشكر قوات الـ«يونيفيل»:
أنجيال ميركل كانت صريحة ج��دًا في كالمها
إل�����ى ال���ش���ع���ب األمل�����ان�����ي ع���ن���دم���ا ق ّ
��������ررت ت��ع��زي��ز
ّ
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل .ل���م ت�����داور ول���م ت�����زور ع��ل��ى طريقة
زعماء الطوائف عندنا .هل يزور القائد األعلى
ّ
ّ
ّ
ّ
لتحية
اللبنانية جنوب لبنان
املسلحة
للقوات
ّ
اللبنانية
م��ن ي��خ��رق ب��وج��وده صلب ال��س��ي��ادة
ّ
(ل��ن ي��غ ّ��رن��ا فتح اآلب���ار وإق��ام��ة ال��ح��ف�لات ورش
امل�����زروع�����ات ب���امل���ب���ي���دات :ي��ج��ب ع��ل ّ��ى امل��ح��ط��ات
ّ
ال��وط��ن ّ��ي��ة م��ث��ل «ال���ج���دي���د» ان ت��ت��وق��ف ع���ن ب��ث
ّ
الترويجية عن الـ«يونيفيل» والتي
اإلعالنات
ي���ش���ت���رك ف���ي���ه���ا ب���غ���ب���اء ع���ن���اص���ر م�����ن ال��ج��ي��ش
اللبناني .كان الجيش اللبناني يريد ان يقول:
دول الغرب ال تثق بنا ،فقد جلبوا لنا ّ
قوة من
ّ
للتجسس علينا ولتخدم
إعداد الرجل األبيض
ّ
ويتضمن إعالن ترويجي ضابطًا
اإلسرائيلي.
ّ
ل��ب��ن��ان��ي��ًا ي���زه���و ب�����أن ال��ج��ي��ش س���اه���م ب��ت��رس��ي��م
ّ
ال��ح��دود م��ع فلسطني امل��ح��ت��ل��ة .ي��زه��و بحماية
ح��دود ال��ع ّ
��دو؟ هو يدعو الشعب اللبناني إلى
ّ
عدم إقالق راحة العدو).
ميشال سليمان يزهو ايضًا بتدويل القضاء
ّ
الكونية أهم عنده
اللبناني ،وتمويل املحكمة
م���ن زي������ادة أج�����ور ال���ع ّ���م���ال .ق�����ادة ل���ب���ن���ان ،مثل
الكثير م��ن ال��ل��ب��ن��ان ّ��ي�ين ،ي��ع��ان��ون ع��ق��دة ال��رج��ل
األبيض :كل ما يأتي من الرجل األبيض مبارك
ّ
أهمية لبنان .هناك في لبنان من
ودليل على
ّ
سيهتف« :آه ،الرجل األبيض يولينا أهمية ،يا
ّ
ألهميتنا» ،ل��و انهمرت ص��واري��خ الناتو على

