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رحيل

ميشال إده

«فخامة» المرشح الدائم
نقوال ناصيف
في السنوات االخيرة فاخر ميشال اده بأنه يقاوم ثالثة
سرطانات تنهش جـســده .كــان يتحدث عــن هــذا املــرض
العضال كأنه يتسلى ،ويقلل من جدية فتكه ،كأنه يغلب
واحدًا بعد آخر .هذا الرجل لم يحسب مرة حسابًا للموت.
حينما بلغ الثمانني قال انه ال يزال شابًا ،وقليلة عليه مئة
سنة .في التسعني ،بمرح مماثل واستخفاف ،عاود الكالم
نفسه ،الى ان ارغمه تعب جسده في االشهر املنصرمة
على مالزمة السرير واالنقطاع عن استقبال احد .انطفأ
البارحة قبل ثالثة اشهر من بلوغه الثانية والتسعني .ما
بني عامي  2011و ،2016على فترات متقطعة ،اتيح لي
تسجيل ما يزيد على سبع ساعات في مسار سياسي
في محاولة عبثية القناعه بتدوين مذكراته .بيد انه ارجأ
القرار من غير ان يستبعده ،ثم اثقل املرض الوطأة عليه.
حجته فــي احجامه عــن تــدويــن مــذكــراتــه« :إمــا اكتب كل
شيء او ال اكتب شيئًا .ثمة ما يقتضي ان ال ُيكتب .فكرت
في االمر مرارًا ثم ترددت .اذا كتبت كل شيء سأتسبب
في مشكالت لكثيرين».
ينتمي اده الى ثالثة اجيال سياسية قلما اتيحت لنظير له،
كان العبًا فيها بأدوار متفاوتة :الحقبة الشهابية مذ عرف
عن قرب الرئيس فؤاد شهاب ،حقبة الحرب اللبنانية التي
طرحت اسمه للرئاسة مرارًا ،حقبة ما بعد اتفاق الطائف.
ُ
الـيــه هــو بــالــذات تـعــزى فـقــرة فــي مـســودة اتـفــاق الطائف
قالت بحصر تفسير الدستور باملجلس الدستوري ،اال
ان البرملان شطبها وحصرها به .كان يسره على الدوام
التحدث عن نجاحاته املهنية مذ تخرج في كلية الحقوق
في جامعة القديس يوسف عام  1948مع رفيقي عمره
ودفعته الياس سركيس ورينه معوض ،وهو اصغرهما.
تــدرج ومعوض بداية في مكتب الرئيس عبدالله اليافي
قبل ان يذهب معوض الى مكتب حميد فرنجيه وهو الى
مكتب كميل اده ،وفي عام  1951استقل بمكتب خاص
ب ــه .ام ــا ســركـيــس فــاخـتــار االدارة فــي مصلحة السكك
الحديد ،قبل انتقاله الى سلك القضاء وتعيينه في ديوان
املحاسبة .سركيس ومعوض صارا رئيسني للجمهورية.
االول قتله املرض من فرط ما انهكته الوالية ،والثاني قتلته
رئاسته ولم يكن امضى  17يومًا فيها .يعقب ميشال اده:
«كتر خير الله .بعدني ّ
ّ
بتضحك .غريبة؟».
طيب .الحياة
كـثـيــرة هــي امل ــرات الـتــي ي ــدق فيها عـلــى الـخـشــب عندما
يتحدث عن صحته وامانه الشخصي ونجاحاته .كذلك

ُيفعل عندما يأتي على تقدمه في السن.
طرح اسمه ثماني مرات مرشحًا جديًا للرئاسة،1982 :
ً
( 1989 ،1988مرتان) ،2007 ،1998 ،وصوال الى اقتراح
اسمه مرتني عامي  2014و 2016ابان الشغور الرئاسي
كــرئ ـيــس ان ـت ـقــالــي ل ــوالي ــة ق ـص ـيــرة ف ــي س ـن ـتــني ،فــرفــض
متسلحًا بحجتني :تقدمه في السن ورفضه ثلث والية
رئيس .عارضت دمشق انتخابه ثالث مــرات ،واسرائيل
مــرة واح ــدة .في كل مــرة ينقضي االستحقاق من دونه
يـتــذكــر ال ـع ـبــارة الـتــي قــالـهــا لــه الــرئـيــس ســركـيــس للمرة
االولى عام  1982بعدما تيقن من انتخاب الرئيس بشير
الجميل« :الرئاسة مرقت من تحت منخارك».
املرة االولــى ُع ّني وزيـرًا كانت عام  1966وكان في مركز
عمله في افريقيا .في املــرة الثانية عام  1980كان هناك
ايضًا .املرة الثالثة عام  1992والرابعة عام  .1995لم يشأ
الترشح لالنتخابات النيابية عام  1996استجابة لطلب

قال له الرئيس حافظ األسد:
«انا سامع عنك» فأجاب:
«وانا كمان سامع عنك»!

الــرئ ـيــس رف ـيــق ال ـحــري ــري ،عـنــدمــا ع ــزم عـلــى خــوضـهــا.
طلب منه االنضمام الى الئحته في بيروت دائرة واحدة،
فــاع ـتــذر .اسـتـنـجــد ال ـحــريــري بـنــائــب الــرئ ـيــس ال ـســوري
عـبــدالـحـلـيــم خ ــدام ال ــذي خــابــر اده ودعـ ــاه ال ــى غ ــداء في
دمشق في حضور الحريري.
للفور بادره خدام« :مبروك سلفًا».
سأله عما يقصد؟
ّ
رد« :انـتـخــابــات بـيــروت مــع ابــو بـهــاء .سنعطيك اصــوات
االحـ ـب ــاش واالكـ ـ ــراد وامل ـج ـن ـســني ،وم ــن ع ـن ــدك اص ــوات
املوارنة».
ً
املـ ــرة االول ـ ــى زار دم ـشــق ك ــي يـلـتـقــي مـ ـس ــؤوال ســوريــًا
كبيرًا كان في عداد وفد وزاري ترأسه الحريري ،لتوقيع

اتفاقات بني البلدين ،واده وزيـرًا للثقافة والتعليم العالي
عام  .1992استقبل الرئيس حافظ االسد الوفد اللبناني
وعمل الحريري على تقديم الــوزراء الى االســد الــذي قال
إلده مصافحًا« :استاذ إده .انا سامع عنك».
بادره اده« :وانا كمان سامع عنك».
للتو انفجر االســد والحريري بالضحك .مــذذاك يكاد ال
يمر س ــؤال عــن ســوريــا ُيـســأل عنه حتى يستعيد هذه
القصة ويسأل نفسه وهــو يسردها« :ال ازال مستغربًا
كيف اجبت االســد انني سامع عنه .عجبك؟ منيح انها
قضيت عند هذا الحد».
عـلــى ان الــرجــل اش ــاد م ــرارًا بــالــرئـيــس ال ـســوري الحالي
بشار االسد والتقى به مرارًا .اشادته باالمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله ال تقل اعجابًا وتقديرًا ،وكان
نصرالله اهداه رشاشًا من صنع اسرائيلي غنمته املقاومة
في احدى عملياتها ضد الجيش االسرائيلي .فاخر بأنه
سجل لقناة «املنار»  37حلقة في تاريخ الصهيونية ،لكنه
يذكر تحذيره لنصرالله يومًا حينما التقاه عام « :2011ما
فعلته بإسرائيل (في التحرير وحرب تموز) لم يسبق ان
حصل عند العرب .كسرت اسرائيل اكثر من مــرة ،لكن
حذار التورط في الداخل .انت في الداخل شأنك شأن اي
طرف لبناني آخر».
يفاخر بثقافته املوسوعية في الصهيونية .يكاد ال يمر
تــاريــخ عـبــرت بــه اســرائـيــل ال يـشـ ّـرحــه .على ان معرفته
بالشيوعية ال تقل اهمية وغوصًا.
ق ــال مـقـ ّـومــًا الـشـيــوعـيــة ثـقــافــة ونـظــامــا ان ـهــا فـشـلــت في
تطبيق الديموقراطية واطــالق الحريات واعتماد النظام
االقـتـصــادي ،لكنها نجحت فــي تعميم الثقافة والتعليم
والفن ،وهو انجازها الوحيد ربما«ُ :دعيت عام  1972من
جمعية الصداقة السوفياتية  -اللبنانية لزيارة موسكو.
كــان معي النائب امــني الجميل والــوزيــر السابق شفيق
الوزان ووفيق الطيبي .سبقنا الى هناك في زيارة مماثلة
ابــن عمي ريـمــون (اده) وكـمــال جنبالط ورشـيــد كرامي
وهــاشــم الحسيني .التقينا اعـضــاء فــي اللجنة املركزية
لـلـحــزب الـشـيــوعــي الـســوفـيــاتــي وخـ ـب ــراء .اح ــده ــم تكلم
فاعترضت واستشهدت بلينني وبالسياسة االقتصادية
الجديدة ( ،)N.E.Pوقلت لهذا ان ما يذكره غير صحيح
ّ
ُوي ّ
إحمر لونه وارتبك رفاقي .قال لي
حرف مبادئ لينني.
ّ
ّ
شفيق الوزان خائفًا :يا ميشال رح تروحنا .قلت ملحدثي
الشيوعي :انتم عمالق سياسي وعمالق عسكري لكنكم
ُ
ط ــرح اق ـت ـص ــادي .اقـ ــول لـكــم اذا ل ــم ت ـص ـ ّـوب ــوا مـســاركــم
ستنهارون وتسقطون من تلقائكم .كان ذلك عام .1972
بعد  17عامًا سقط النظام الشيوعي برمته عام .»1989
ال يتزحزح اده عن االعتقاد بأن لبنان صنعه الدروز قبل
املوارنة ،وكالهما في اصل لبنان واساسه .من اجل ذلك
ُعـ ّـني على الــدوام نائبًا لرئيس مؤسسة العرفان الدرزية،
هو املسيحي الوحيد فيها .مرات عقدت اجتماعاتها في
منزله في اليرزة .ذات يوم حدثه وليد جنبالط اقــرب ما
يكون الى البوح بالفرنسية ،اللغة التي كان كمال جنبالط
يتحدث مع اده فيها ايضًا« :ارتكبت اخطاء كثيرة لكنني
ال استطيع االنفصال عن املوارنة ابدًا .لبنان هم ونحن».
رد اده« :ال .انتم ونحن».

