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ً

ُ
نقوال ناصيف

ــــداول اســم  ــرات وفـــيـــرة جـــيء عــلــى تـ مــ
للرئاسة.  جــديــا  مرشحا  إده  ميشال 

فاتحتها عام 1982. 
أخـــطـــره   ،1981 ــلــــول  ايــ خـــلـــت،  لــســنــة 
الرئيس الياس سركيس ان في االمكان 
»لديك  اضــاف:  ترشيحه.  على  العمل 
ــغـــادر الــــبــــاد. االنــتــخــابــات  حــــظ، ال تـ
على االبـــواب«.  وقــال انه سيسعى له 
- وكــاهــمــا رفيقاه  مــعــوض  لرينه  او 
في كلية الحقوق في جامعة القديس 
يوسف بني عامي 1945 و1948 - من 
دون ان يستبعد احتمال فــوزه ما لم 
تحصل مفاجآت. قال ايضا ان بشير 
الجميل يفّكر بــدوره في الرئاسة في 
عها، لكنه مستعّد 

ّ
ظل تغييرات يتوق

رت التغييرات 
ّ
لدعم ترشيحه اذا تعث

هــذه: »ليست لدى بشير اآلن حظوظ 
ــن يــســمــح ألي آخـــر  بــــالــــفــــوز، لــكــنــه لــ

سواك بأن ُينتخب«. 
إده  ســـركـــيـــس  ــلـــغ  أبـ  ،1982 آذار  فــــي 
التمديد  امــكــان  فــي  فــاتــحــه  ان بشير 
لــــه ســـنـــتـــني فــــرفــــض بـــســـبـــب مـــرضـــه. 
قائد  الرئيس بعدما ملس من  اضــاف 
القوات اللبنانية تقديرا إلده: »اذا فيه 
انتخابات لن أمــّدد، لكن بيمشي فيك 
ــر اتــفــاقــا شفويا  بــشــيــر«. لــم يــعــُد االمـ

بني سركيس وبشير.
في وقت الحق دعا بشير إده الى غداء 
فــي مــنــزلــه فــي االشــرفــيــة. الـــى املــائــدة 
كرر موقف الدعم له: »ال حظ لي اآلن، 
لــكــنــك ســتــمــّهــد الــطــريــق لــــي«. تــكــررت 
لقاءاتهما وحضر عــددًا منها  من ثم 

زاهي البستاني.
ــيـــر مــــســــاعــــدتــــه عــلــى  طــــلــــب مــــنــــه بـــشـ
الــــتــــعــــّرف الـــــى الــســفــيــر الــســوفــيــاتــي 
ثمة  تكن  ولــم   - الكسندر سولداتوف 
فجمعهما   - بينهما  ســابــقــة  مــعــرفــة 
ــــي الــــــيــــــرزة، فــي  ــــي مـــنـــزلـــه فـ ــا فـ ــقــ الحــ
يختليا  ان  لــهــمــا  ــاح  ــ واتـ  ،1982 ايــــار 
ــــوف  ــداتـ ــ ــولـ ــ بــــعــــض الـــــــوقـــــــت. قــــــــال سـ
املوصوف  اللبناني  الــوزيــر  لصديقه 
»املــارونــي االحمر« من فــرط ثقافته  بـــ
املوسوعية في الشيوعية واملاركسية 
»حظوظك  واليهودية:  والصهيونية 

متقدمة. بشير لن يمر«.

في 4 حزيران 1982 حصل االجتياح 
 معه رياح التغيير 

ً
االسرائيلي حاما

الــتــي كــــان يــنــتــظــرهــا بــشــيــر لتحمله 
إده، أليــــام قليلة  كــــان  الـــرئـــاســـة.  الــــى 
خلت، في زيــارة رسمية ملوسكو. في 
6 حزيران قفل عائدًا الى لبنان بعدما 
ركــوب  الجمهورية  رئيس  استعجله 

اول طائرة: »ُعّد فورًا. هناك حرب«.
فـــور هــبــوطــه مــن الــطــائــرة تــوجــه الــى 
قــصــر بـــعـــبـــدا. عــنــد املــــدخــــل، الــرابــعــة 
تــه 

ّ
بــعــد الــظــهــر، الــتــقــى بــشــيــر فـــي بــز

الرئيس،  زيـــارة  فــي  وكـــان  العسكرية 
 بـــالـــفـــرنـــســـيـــة: »آســــف 

ً
ــا ــائــ فــــبــــادره قــ

ميشال. هذه املرة انا َمن سيكون«. في 
ايلول   14 وفــي  بشير،  خب 

ُ
انت آب   23

اقتناعاتي.  »هـــذه  الطبيعي:  جــوابــه 
انـــا ضــد االســرائــيــلــيــني، وهـــو موقف 
ضد  لست  لكنني  للموارنة،  اســاســي 
ــهــــود. احـــبـــهـــم ولـــــي بــــني الـــيـــهـــود  ــيــ الــ
كدنيس  كثيرون  اصدقاء  االميركيني 

روس ومارتن انديك«.
معك  متفقون  »نــحــن  الشهابي:  عقب 
على كل شيء وإن شاء الله خيرًا. لكن 
لدي سؤال واحــد. ماذا ستفعلون مع 

حالة عون؟«.
رد: »ال مشكلة معه«.

سأل: »كيف؟«.
ــال: »لـــيـــس لــديــنــا فـــي لــبــنــان ثــقــافــة  ــ قـ
االنـــــقـــــابـــــات. مـــيـــشـــال عــــــون ضـــابـــط 
ثـــورات وال  وفــي جيشنا انضباط. ال 
انقابات. ما ان ُينتخب رئيس جديد 

يعود الى ثكنته«.
قال الشهابي: »ليس هذا رأينا«.

سأل إده: »ما هو رأيكم؟«.
أجاب: »الزم ينمعط قتلة«.

ــــف؟ ومــــــني بــــــدو يــمــعــطــو  ــيـ ــ ــأل: »كـ ــ ــ ســ
القتلة؟«.

قال: »نحن. ال يمكن ان يستمر، ونحن 
َمن سيضربه بعد ان نتلقى االمر من 

الرئيس«.
تــفــكــروا  ان  »إيـــاكـــم  إده:  رد  بــانــفــعــال 
املــوارنــة.  فــي ذلــك. كأنكم ستضربون 
ــان 80% مــن  ــ لــــو كــ ــي.  ــ ــارونــ ــ قــــائــــده مــ
فهو  اسامية،  طوائف  من  عسكرييه 
ـــة جـــيـــشـــهـــم. تـــضـــربـــون  ــ ــوارنـ ــ ــد املــ ــنـ عـ

الجيش؟ ال احد يقبل بذلك، وال انا«.
سأل الشهابي: »هل هذا هو رأيك؟«.

رد: »اكيد. هل تريدون ضرب الجيش 
اللبناني من خالي، انا املاروني؟«.

ر الرئاسة المسبقة الدفع

ّ

ميشال إده: تعذ

إده لكنعان: اربع خمس 

مرات رئيسًا في الجيبة؟ 

هذه جيبة مفخوتة  

خدام لجنبالط: إده كنيسة متجولة

مع  مقابلتيه  فــحــوى  إده  عليه  قـــّص 
الشهابي في تموز وآب املنصرمني.

عقب الرئيس: »ال تخف، عاقتي جيدة 
بالرئيس حافظ االســد. سأحّدثه في 
تعيني فؤاد بطرس وزيرًا للخارجية. 
اعرف انهم يكرهونه، لكنني سأتدبر 

االمر مع االسد«.
ــعــــوض، عــشــيــة انـــتـــخـــابـــه فــي  كـــــان مــ
الــقــلــيــعــات، اجــتــمــع ســــرًا بـــاالســـد في 

دمشق وناقشا املرحلة التالية. 
ــاريــــس تــلــقــى إده نـــبـــأ اغــتــيــال  فــــي بــ
الـــرئـــيـــس، صـــديـــقـــه طــــــوال 44 عـــامـــا: 
»فــي ظــن ريــنــه واعــتــقــاده ان الرئيس 
السوري ضمانه. ربما فّكر السوريون 
انه - بعدما أيدوا انتخابه - لن يرفض 
طلبهم ضرب عون عسكريا. لو قبلُت 
تل هو، وربما ملا صار رئيسا. 

ُ
أنا ملا ق

قتل. حينما قال 
ُ
عندما قلُت لهم ال، لم أ

تل. حظي احسن من حظه«.
ُ
هو ال ق

املـــرات عــام 1998، قبل حسم  خــامــس 
تـــشـــريـــن االول خــيــارهــا  فــــي  دمـــشـــق 
تــســمــيــة قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد امــيــل 
لحود رئيسا. قبل موعد قمة لبنانية 
- ســوريــة فــي دمشق فــي ذلــك الشهر، 
ــه الــــرئــــيــــس الــــيــــاس هــــــــراوي -  ــاتـــحـ فـ
العارف بحماسة السوريني النتخاب 
لـــحـــود - بــســعــيــه فـــي الــقــمــة تــلــك الــى 
ــار عــــلــــى قـــائـــد  ــيــ ــخــ ــو الــ ــ ــ تـــعـــطـــيـــل رسـ
بموعد  خبرًا  اتلقى  »عندما  الجيش: 

لقائي به سأسارع الى طرح اسمك«.
بــعــد الـــظـــهـــر، فـــي طـــريـــق عـــودتـــه من 
دمشق، خابر هراوي إده: »»أصر على 
ان يــكــون هـــو رئــيــســا ولـــم يــقــبــل بــأي 

اسم آخر، حتى انت«.
ــازي كنعان  الـــلـــواء غــ بــعــد ســنــة زاره 
ل زيارته في اليرزة ال 

ّ
الذي كان يفض

الرئاسة  استقباله في عنجر: »كــادت 
تصل اليك. كانت في جيبك«.

اجابه: »اربع خمس مرات في الجيبة. 
هذه جيبة مفخوتة«.

ــــت، لكن  ــال كــنــعــان: »كـــنـــا نـــريـــدك انـ قــ
ــــوري حــول  ــراع تـــركـــي - سـ ــ حــصــل صـ
عبدالله اوجــان. لم نكن نود مشكلة 
تـــداعـــيـــات  تـــصـــل  مــــع االتــــــــراك وال ان 
نزاعنا معهم الى لبنان، فقرر الرئيس 

االبقاء على لحود«.
فـــي املــــرة الـــســـادســـة، عــشــيــة انــقــضــاء 
عــام 2007،  الجمهورية  واليــة رئيس 
ـــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 

ّ
تـــدخ

بـــرنـــار كــوشــنــيــر فـــي وســـاطـــة تجنب 
ر 

ّ
الـــبـــاد شـــغـــورًا رئــاســيــا جــــراء تــعــذ

االتفاق على رئيس يخلف لحود. ُعهد 
مارنصرالله  املاروني  البطريرك  الى 
بأسماء  الئحة  بطرس صفير وضــع 
مــرشــحــني مــحــتــمــلــني يــحــمــلــهــا جــان 
كــلــود كـــوســـران بــاســم كــوشــنــيــر الــى 
الــرئــيــس الـــســـوري الخــتــيــار اســـم من 

بينها، كان إده احدها.
حينذاك اجتمع إده بسعد الحريري، 
ــة، فــي  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ ــبــــيــــة الــ ــــس الــــغــــالــ ــيـ ــ رئـ
حـــضـــور فـــريـــد مـــكـــاري، مـــرتـــني على 
الــتــوالــي. الــســؤال املــحــوري الــذي ألح 
عــلــى حــصــول جــــواب عــنــه كـــي يــؤيــد 
تـــرشـــيـــحـــه: »هـــــل تــعــطــيــنــي ضــمــانــا 
ــاط االربـــــعـــــة  ــ ــبـ ــ ــــضـ بـــــعـــــدم اطــــــــــاق الـ
)املشتبه في اغتيالهم الرئيس رفيق 

الحريري(؟««.
جـــواب إده: »ألــتــزم مــا يــقــرره القضاء 
ــل لــديــه، 

ّ
الــلــبــنــانــي. ألــتــزم عـــدم الــتــدخ

لكن ما يقرره احترمه واطبقه«.
كرر الحريري تأكيد عدم اطاقهم ايا 
ــبـــارات، فــأكــد إده الــجــواب  ــتـ تــكــن االعـ
نــفــســه: »املـــســـألـــة لــيــســت عــنــد رئــيــس 
الجمهورية وال صاحية له في ذلك. 

انها مهمة القضاء املستقل عنه«.
اخفق اتفاقهما رغم معرفة الحريري 
االول  املـــــــرشـــــــح  هـــــــو  الـــــــرجـــــــل  بــــــــــأن 
لــلــبــطــريــرك املـــارونـــي فــي مــرحــلــة كــان 
رئــيــس تــيــار املــســتــقــبــل يــجــامــل سيد 
بكركي، ويحرص على التواصل معه 

ونيل دعمه.

اغتيل. بعد عشر سنوات، عام 1992، 
ــاريــــس إده  ــي بــ جــمــعــت املــــصــــادفــــة فــ
بالسفير االميركي السابق في بيروت 
جــون غونتر ديــن الــذي دعــم انتخاب 
بشير بعد صدام مرير معه. قال دين: 
»هل تتذّكر؟ كان يمكن ان تكون انت 

رئيسا للبنان عام 1982«.
تكّررت الفرصة عام 1988 على ابواب 
االســتــحــقــاق. كـــان احـــد ثــاثــة اســمــاء 
امني  الرئيس  عليها  اتفق  الئحة  فــي 
الجمّيل وقائد القوات اللبنانية سمير 
ارة 

ّ
القط فــي  اجتماعهما  فــي  جعجع 

في تموز. االسمان اآلخران هما رينه 
نفسها  الائحة  حلو.  وبيار  معوض 
تسلمها السفير االميركي جون كيلي 
فــي ايــلــول لنقلها الـــى دمــشــق. اخفق 
فدخلت  للجمهورية  رئيس  انتخاب 

الباد في شغور طوال 13 شهرًا.
املرة الثالثة كانت في تموز 1989، ابان 
العماد  برئاسة  العسكرية  الحكومة 
مــيــشــال عـــون . نــقــل ســامــي الخطيب 
الى  دلــول وميشال سماحة  ومحسن 
إده دعوة من رئيس االركان السوري 
حــكــمــت الــشــهــابــي لــاجــتــمــاع بـــه في 
اليه: »هناك رئاسة  دمشق، والتعّرف 

واملوضوع منته«.
ــان  ــ فـــي املـــوعـــد املـــحـــدد فـــي مــقــر االركـ
ــزة، حــضــر الــشــهــابــي فــي ثياب  فــي املــ

مدنية، وكان اللقاء االول بينهما.
بـــعـــبـــارات مــجــامــلــة اســتــهــل املــقــابــلــة: 
ــا  ــنــ ــابــ »نـــــحـــــن نـــــــقـــــــّدرك جــــــــدًا وأصــــحــ
يــحــدثــونــنــا عــنــك  وعـــن مــواقــفــك ضد 
ــّدرك  ــقـ ــيــــادة الـــرئـــيـــس يـ ــيــــل. ســ اســــرائــ

ايضا«.

خــتــم الــشــهــابــي الــحــديــث: »لــيــس هــذا 
ــان يــعــتــزم  ــادة الـــرئـــيـــس كــ ــيـ رأيــــنــــا. سـ
اســتــقــبــالــك، وحــجــزنــا لــك جــنــاحــا في 
الشيراتون، وحددنا لك موعدًا  فندق 
مــعــه غــــدًا صــبــاحــا كـــي نــعــلــن رســمــيــا 
تــأيــيــدنــا تــرشــيــحــك. هــل ال تـــزال على 

موقفك؟«.
كرر تأكيده بعبارة: »ال تغلطوا ابدًاج. 
تغّير.  اآلن  »الــوضــع  الــشــهــابــي:  عقب 
ســـوف نــــرى. نــتــحــدث فـــي املـــوعـــد مع 

الرئيس الحقا«.
الــعــودة هطل عليه سامي  فــي طريق 
ومحسن  سماحة  وميشال  الخطيب 
دلول الذين كانوا يسّوقون ترشيحه 
ــــدار  ــارات املــــامــــة والـــغـــضـــب إلهـ ــبـ ــعـ بـ
الفرصة: »كان في امكانك ان تقول له 

أدرس املوضوع، أفكر فيه«.
رد: »ال افــكــر فــيــه حــتــى. درســـه يعني 

املوافقة عليه. غير وارد«.
ختموا: »طارت الرئاسة؛.

بــانــقــضــاء شــهــريــن، اواخــــر آب 1989، 
فــي ظــل اشــتــعــال الــحــرب بــني ميشال 
عون والجيش السوري، عاود الثاثة 
يــريــد  »الـــعـــمـــاد حــكــمــت  إده:  مـــكـــاملـــة 

االجتماع بك مجددًا«. 
كانت تلك املرة الرابعة.

ـــــرح املـــوضـــوع 
ُ
فـــي املـــوعـــد الـــثـــانـــي ط

اياها  الرجلني  مواقف  وكانت  نفسه، 
مــن غــيــر ان يــتــزحــزح احـــد عــن وجهة 

نظره. 
اول اسئلة الشهابي: »هل ال تزال عند 

رأيك؟«.
اعـــاد الـــجـــواب نــفــســه: »ال تــفــكــروا في 

ذلك«.

سأل: »ألن تغّير؟«.
ــال: »ال تــكــســروا الـــجـــرة بـــني لــبــنــان  ــ قـ

وسوريا بضرب الجيش«.
عـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل انـــتـــهـــت املــقــابــلــة 

بسقوط إده في امتحان دمشق. 
قلت اليه عبارة قالها 

ُ
في وقت الحق ن

عبدالحليم خدام امام حلفاء لبنانيني 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  ــه فــ ــدثــــونــ ــوا يــــحــ ــ ــانــ ــ كــ
الــرئــاســة عـــامـــذاك قــبــل الـــوصـــول الــى 
اتــفــاق الــطــائــف. طـــرح ولــيــد جنباط 
ــن بــــني مــرشــحــني  تـــــــداول اســـــم إده مــ
آخرين، فرد بسلبية: »ال. هذا كنيسة 

متجولة«.
ــى انــتــخــاب  ــاق الـــطـــائـــف الــ ــفـ أفـــضـــى اتـ
مـــعـــوض رئــيــســا فـــي تــشــريــن الــثــانــي 
والـــيـــاس  بــيــنــه  مــفــاضــلــة  بـــعـــد   1989
هـــــراوي. فـــي االســـبـــوع الــثــانــي قــصــده 
إده لــتــهــنــئــتــه. لــــم يـــكـــن انـــقـــضـــى ربـــع 
ساعة عندما تبلغ الرئيس املنتخب ان 
خــدام اصبح في اهــدن من دون موعد 
سابق. لم تكن ثمة مودة بني معوض 
وخـــــدام عـــّبـــر عــنــهــا االول بــامــتــعــاض 
وانزعاج ناجمني عن زيارة غير متفق 
عــلــيــهــا ســلــفــا. بــعــد ايـــــام قــلــيــلــة روى 
الرئيس املنتخب إلده وقائع من اللقاء 
السوري:  الرئيس  نائب  مع  العاصف 
»كـــان أحـــد أســـوأ ايـــام حــيــاتــي. فلقني 
طـــوال 5 ســاعــات. تــصــّور حـــاول طــوال 
هذا الوقت يلح علّي إلقناعي بإصدار 
أمر الى السوريني لضرب ميشال عون، 

بينما أنا أرفض قرارًا كهذا«.
سأله: »ألم تحِك معهم باملوضوع قبل 

انتخابك«.
رد بالنفي.

الوزير السابق ميشال إده الذي رحل 

ل نموذجًا النتخابات رئاسة 
ّ
االحد، مث

الجمهورية ال تقتصر على مواصفات، 

بل ترتبط بخيارات تكون أحيانًا مكلفة. 

ال يدفعها المرشح فال يصل، او يدفعها 

الرئيس بعد ان يصل   

في الواجهة
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