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في الواجهة

ميشال إده :تعذر الرئاسة المسبقة الدفع
السابق ميشال إده الذي رحل
الوزير ّ
االحد ،مثل نموذجًا النتخابات رئاسة
الجمهورية ال تقتصر على مواصفات،
بل ترتبط بخيارات تكون أحيانًا مكلفة.
ال يدفعها المرشح فال يصل ،او يدفعها
الرئيس بعد ان يصل
نقوال ناصيف
م ــرات وف ـي ــرة ج ــيء عـلــى تـ ــداول اســم
ميشال إده مرشحا جــديــا للرئاسة.
فاتحتها عام .1982
ل ـس ـنــة خـ ـل ــت ،ايـ ـل ــول  ،1981أخ ـط ــره
الرئيس الياس سركيس ان في االمكان
العمل على ترشيحه .اضــاف« :لديك
ح ــظ ،ال ت ـغ ــادر الـ ـب ــاد .االن ـت ـخــابــات
على االب ــواب» .وقــال انه سيسعى له
او لرينه مـعــوض  -وكــاهـمــا رفيقاه
في كلية الحقوق في جامعة القديس
يوسف بني عامي  1945و - 1948من
دون ان يستبعد احتمال فــوزه ما لم
تحصل مفاجآت .قال ايضا ان بشير
ّ
ـدوره في الرئاسة في
الجميل يفكر بـ ّ
ّ
مستعد
عها ،لكنه
يتوق
تغييرات
ظل
ّ
لدعم ترشيحه اذا تعثرت التغييرات
هــذه« :ليست لدى بشير اآلن حظوظ
ب ــالـ ـف ــوز ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ـس ـمــح ألي آخ ــر
سواك بأن ُينتخب».
ف ــي آذار  ،1982أب ـل ــغ س ــرك ـي ــس إده
ان بشير فــاتـحــه فــي ام ـكــان التمديد
لـ ــه س ـن ـت ــني ف ــرف ــض ب ـس ـب ــب م ــرض ــه.
اضــاف الرئيس بعدما ملس من قائد
القوات اللبنانية تقديرا إلده« :اذا فيه
انتخابات لن أمـ ّـدد ،لكن بيمشي فيك
بـشـيــر» .لــم يـعـ ُـد االم ــر اتـفــاقــا شفويا
بني سركيس وبشير.
في وقت الحق دعا بشير إده الى غداء
فــي مـنــزلــه فــي االشــرف ـيــة .ال ــى املــائــدة
كرر موقف الدعم له« :ال حظ لي اآلن،
لـكـنــك سـتـمـ ّـهــد الـطــريــق ل ــي» .تـكــررت
من ثم لقاءاتهما وحضر عــددًا منها
زاهي البستاني.
طـ ـل ــب مـ ـن ــه ب ـش ـي ــر مـ ـس ــاع ــدت ــه ع ـلــى
الـ ـتـ ـع ـ ّـرف ال ـ ــى ال ـس ـف ـيــر ال ـســوف ـيــاتــي
الكسندر سولداتوف  -ولــم تكن ثمة
مـعــرفــة ســابـقــة بينهما  -فجمعهما
الحـ ـق ــا فـ ــي مـ ـن ــزل ــه فـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــرزة ،فــي
ايـ ــار  ،1982واتـ ــاح لـهـمــا ان يختليا
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت .قـ ـ ـ ــال سـ ــولـ ــداتـ ــوف
لصديقه الــوزيــر اللبناني املوصوف
بــ«املــارونــي االحمر» من فــرط ثقافته
املوسوعية في الشيوعية واملاركسية
والصهيونية واليهودية« :حظوظك
متقدمة .بشير لن يمر».

إده لكنعان :اربع خمس
مرات رئيسًا في الجيبة؟
هذه جيبة مفخوتة
في  4حزيران  1982حصل االجتياح
ً
االسرائيلي حاما معه رياح التغيير
ال ـتــي ك ــان يـنـتـظــرهــا بـشـيــر لتحمله
ال ــى ال ــرئ ــاس ــة .ك ــان إده ،أليـ ــام قليلة
خلت ،في زيــارة رسمية ملوسكو .في
 6حزيران قفل عائدًا الى لبنان بعدما
استعجله رئيس الجمهورية ركــوب
اول طائرةُ :
«ع ّد فورًا .هناك حرب».
ف ــور هـبــوطــه مــن ال ـطــائــرة تــوجــه الــى
ق ـصــر ب ـع ـب ــدا .ع ـنــد امل ــدخ ــل ،الــراب ـعــة
ّ
ب ـعــد ال ـظ ـهــر ،ال ـت ـقــى بـشـيــر ف ــي بــزتــه
العسكرية وك ــان فــي زي ــارة الرئيس،
ً
ف ـ ـبـ ــادره ق ــائ ــا ب ــال ـف ــرن ـس ـي ــة« :آس ــف
َ
ميشال .هذه املرة انا من سيكون» .في
ُ
 23آب انتخب بشير ،وفــي  14ايلول

ً

خدام لجنبالط :إده كنيسة متجولة

اغتيل .بعد عشر سنوات ،عام ،1992
ج ـم ـعــت املـ ـص ــادف ــة ف ــي ب ــاري ــس إده
بالسفير االميركي السابق في بيروت
جــون غونتر ديــن الــذي دعــم انتخاب
بشير بعد صدام مرير معه .قال دين:
ّ
«هل تتذكر؟ كان يمكن ان تكون انت
رئيسا للبنان عام .»1982
ّ
تكررت الفرصة عام  1988على ابواب
االس ـت ـح ـقــاق .ك ــان اح ــد ثــاثــة اسـمــاء
فــي الئحة اتفق عليها الرئيس امني
ّ
الجميل وقائد القوات اللبنانية سمير
ّ
جعجع فــي اجتماعهما فــي القطارة
في تموز .االسمان اآلخران هما رينه
معوض وبيار حلو .الائحة نفسها
تسلمها السفير االميركي جون كيلي
فــي اي ـلــول لنقلها ال ــى دم ـشــق .اخفق
انتخاب رئيس للجمهورية فدخلت
الباد في شغور طوال  13شهرًا.
املرة الثالثة كانت في تموز  ،1989ابان
الحكومة العسكرية برئاسة العماد
مـيـشــال ع ــون  .نـقــل ســامــي الخطيب
ومحسن دلــول وميشال سماحة الى
إده دعوة من رئيس االركان السوري
حـكـمــت ال ـش ـهــابــي لــاج ـت ـمــاع ب ــه في
ّ
والتعرف اليه« :هناك رئاسة
دمشق،
واملوضوع منته».
ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ــدد ف ــي م ـقــر االركـ ــان
فــي امل ــزة ،حـضــر الـشـهــابــي فــي ثياب
مدنية ،وكان اللقاء االول بينهما.
ب ـع ـب ــارات مـجــامـلــة اس ـت ـهــل املـقــابـلــة:
«نـ ـ ـح ـ ــن نـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدرك ج ـ ـ ـ ـدًا وأصـ ـح ــابـ ـن ــا
يـحــدثــونـنــا ع ـنــك وع ــن مــواقـفــك ضد
اس ــرائـ ـي ــل .سـ ـي ــادة ال ــرئ ـي ــس ي ـق ـ ّـدرك
ايضا».

جــوابــه الطبيعي« :ه ــذه اقتناعاتي.
ان ــا ضــد االســرائ ـي ـل ـيــني ،وه ــو موقف
اســاســي للموارنة ،لكنني لست ضد
الـ ـيـ ـه ــود .اح ـب ـه ــم ول ـ ــي بـ ــني ال ـي ـهــود
االميركيني اصدقاء كثيرون كدنيس
روس ومارتن انديك».
عقب الشهابي« :نـحــن متفقون معك
على كل شيء وإن شاء الله خيرًا .لكن
لدي سؤال واحــد .ماذا ستفعلون مع
حالة عون؟».
رد« :ال مشكلة معه».
سأل« :كيف؟».
قـ ــال« :ل ـي ــس لــدي ـنــا ف ــي ل ـب ـنــان ثـقــافــة
االنـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات .مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون ض ــاب ــط
وفــي جيشنا انضباط .ال ث ــورات وال
انقابات .ما ان ُينتخب رئيس جديد
يعود الى ثكنته».
قال الشهابي« :ليس هذا رأينا».
سأل إده« :ما هو رأيكم؟».
أجاب« :الزم ينمعط قتلة».
سـ ـ ــأل« :ك ـ ـيـ ــف؟ ومـ ـ ــني بـ ـ ــدو يـمـعـطــو
القتلة؟».
قال« :نحن .ال يمكن ان يستمر ،ونحن
َمن سيضربه بعد ان نتلقى االمر من

الرئيس».
بــانـفـعــال رد إده« :إي ــاك ــم ان تـفـكــروا
فــي ذلــك .كأنكم ستضربون املــوارنــة.
قـ ــائـ ــده م ـ ــارون ـ ــي .لـ ــو ك ـ ــان  %80مــن
عسكرييه من طوائف اسامية ،فهو
ع ـن ــد امل ـ ــوارن ـ ــة ج ـي ـش ـه ــم .ت ـض ــرب ــون
الجيش؟ ال احد يقبل بذلك ،وال انا».
سأل الشهابي« :هل هذا هو رأيك؟».
رد« :اكيد .هل تريدون ضرب الجيش
اللبناني من خالي ،انا املاروني؟».

خـتــم الـشـهــابــي ال ـحــديــث« :لـيــس هــذا
رأيـ ـن ــا .س ـي ــادة الــرئ ـيــس ك ــان يـعـتــزم
اسـتـقـبــالــك ،وحـجــزنــا لــك جـنــاحــا في
فندق الشيراتون ،وحددنا لك موعدًا
م ـعــه غـ ـدًا صـبــاحــا ك ــي نـعـلــن رسـمـيــا
تــأيـيــدنــا تــرشـيـحــك .هــل ال ت ــزال على
موقفك؟».
كرر تأكيده بعبارة« :ال تغلطوا ابدًاج.
عقب الـشـهــابــي« :الــوضــع اآلن ّ
تغير.
س ــوف نـ ــرى .نـتـحــدث ف ــي امل ــوع ــد مع
الرئيس الحقا».
فــي طريق الـعــودة هطل عليه سامي
الخطيب وميشال سماحة ومحسن
دلول الذين كانوا ّ
يسوقون ترشيحه
ب ـع ـب ــارات امل ــام ــة وال ـغ ـض ــب إلهـ ــدار
الفرصة« :كان في امكانك ان تقول له
أدرس املوضوع ،أفكر فيه».
رد« :ال افـكــر فـيــه حـتــى .درس ــه يعني
املوافقة عليه .غير وارد».
ختموا« :طارت الرئاسة؛.
بــانـقـضــاء شـهــريــن ،اواخ ــر آب ،1989
فــي ظــل اشـتـعــال ال ـحــرب بــني ميشال
عون والجيش السوري ،عاود الثاثة
م ـك ــامل ــة إده« :الـ ـعـ ـم ــاد ح ـك ـمــت يــريــد
االجتماع بك مجددًا».
كانت تلك املرة الرابعة.
ُ
ف ــي امل ــوع ــد ال ـث ــان ــي ط ـ ــرح امل ــوض ــوع
نفسه ،وكانت مواقف الرجلني اياها
مــن غـيــر ان يـتــزحــزح احــد عــن وجهة
نظره.
اول اسئلة الشهابي« :هل ال تزال عند
رأيك؟».
اع ــاد ال ـج ــواب نـفـســه« :ال تـفـكــروا في
ذلك».

سأل« :ألن ّ
تغير؟».
قـ ــال« :ال ت ـك ـســروا ال ـج ــرة ب ــني لـبـنــان
وسوريا بضرب الجيش».
ع ـل ــى ن ـح ــو م ـم ــاث ــل ان ـت ـه ــت امل ـقــاب ـلــة
بسقوط إده في ُ امتحان دمشق.
في وقت الحق نقلت اليه عبارة قالها
عبدالحليم خدام امام حلفاء لبنانيني
ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـح ــدث ــون ــه ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاســة ع ــام ــذاك قـبــل ال ــوص ــول الــى
ات ـفــاق ال ـطــائــف .ط ــرح ولـيــد جنباط
ت ـ ـ ــداول اس ـ ــم إده م ــن ب ــني مــرشـحــني
آخرين ،فرد بسلبية« :ال .هذا كنيسة
متجولة».
أف ـض ــى ات ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ال ــى انـتـخــاب
م ـع ــوض رئ ـي ـســا ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي
 1989ب ـع ــد م ـفــاض ـلــة ب ـي ـنــه وال ـي ــاس
ه ـ ــراوي .فــي االس ـب ــوع ال ـثــانــي قـصــده
إده ل ـت ـه ـن ـئ ـتــه .ل ــم ي ـك ــن ان ـق ـض ــى ربــع
ساعة عندما تبلغ الرئيس املنتخب ان
خــدام اصبح في اهــدن من دون موعد
سابق .لم تكن ثمة مودة بني معوض
وخ ـ ــدام عـ ّـب ــر عـنـهــا االول بــامـتـعــاض
وانزعاج ناجمني عن زيارة غير متفق
عـلـيـهــا س ـل ـفــا .ب ـعــد اي ـ ــام قـلـيـلــة روى
الرئيس املنتخب إلده وقائع من اللقاء
العاصف مع نائب الرئيس السوري:
«ك ــان أح ــد أس ــوأ اي ــام حـيــاتــي .فلقني
ط ــوال  5ســاعــات .تـصـ ّـور ح ــاول طــوال
هذا الوقت يلح ّ
علي إلقناعي بإصدار
أمر الى السوريني لضرب ميشال عون،
بينما أنا أرفض قرارًا كهذا».
تحك معهم باملوضوع قبل
سأله« :ألم
ِ
انتخابك».
رد بالنفي.

ق ـ ّـص عليه إده فـحــوى مقابلتيه مع
الشهابي في تموز وآب املنصرمني.
عقب الرئيس« :ال تخف ،عاقتي جيدة
ّ
سأحدثه في
بالرئيس حافظ االســد.
تعيني فؤاد بطرس وزيرًا للخارجية.
اعرف انهم يكرهونه ،لكنني سأتدبر
االمر مع االسد».
ك ـ ــان مـ ـع ــوض ،ع ـش ـيــة ان ـت ـخ ــاب ــه فــي
ال ـق ـل ـي ـعــات ،اج ـت ـمــع سـ ـرًا ب ــاالس ــد في
دمشق وناقشا املرحلة التالية.
ف ــي ب ــاري ــس ت ـل ـقــى إده ن ـب ــأ اغ ـت ـيــال
ال ــرئـ ـي ــس ،ص ــدي ـق ــه طـ ـ ــوال  44ع ــام ــا:
«فــي ظــن ريـنــه واعـتـقــاده ان الرئيس
ّ
السوري ضمانه .ربما فكر السوريون
انه  -بعدما أيدوا انتخابه  -لن يرفض
ُ
قبلت
طلبهم ُ ضرب عون عسكريا .لو
أنا ملا قتل هو ،وربماُ ملا صار رئيسا.
عندما ُ
قلت لهم ال ،لم أقتل .حينما قال
ُ
هو ال قتل .حظي احسن من حظه».
خــامــس امل ــرات عــام  ،1998قبل حسم
دمـ ـش ــق ف ــي ت ـش ــري ــن االول خ ـيــارهــا
تـسـمـيــة ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـع ـمــاد امـيــل
لحود رئيسا .قبل موعد قمة لبنانية
 ســوريــة فــي دمشق فــي ذلــك الشهر،ف ــات ـح ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـيـ ــاس هـ ـ ـ ــراوي -
العارف بحماسة السوريني النتخاب
ل ـح ــود  -بـسـعـيــه ف ــي ال ـق ـمــة ت ـلــك الــى
ت ـع ـط ـي ــل رس ـ ــو الـ ـخـ ـي ــار عـ ـل ــى ق ــائ ــد
الجيش« :عندما اتلقى خبرًا بموعد
لقائي به سأسارع الى طرح اسمك».
ب ـعــد ال ـظ ـه ــر ،ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه من
دمشق ،خابر هراوي إده«« :أصر على
ان ي ـكــون ه ــو رئـيـســا ول ــم يـقـبــل بــأي
اسم آخر ،حتى انت».
زاره ال ـل ــواء غ ــازي كنعان
بـعــد سـنــة ّ
الذي كان يفضل زيارته في اليرزة ال
استقباله في عنجر« :كــادت الرئاسة
تصل اليك .كانت في جيبك».
اجابه« :اربع خمس مرات في الجيبة.
هذه جيبة مفخوتة».
ق ــال ك ـن ـعــان« :ك ـن ــا ن ــري ــدك انـ ــت ،لكن
ح ـصــل صـ ــراع ت ــرك ــي  -سـ ــوري حــول
عبدالله اوجــان .لم نكن نود مشكلة
م ــع االتـ ـ ـ ــراك وال ان ت ـص ــل ت ــداع ـي ــات
نزاعنا معهم الى لبنان ،فقرر الرئيس
االبقاء على لحود».
ف ــي املـ ــرة ال ـس ــادس ــة ،عـشـيــة انـقـضــاء
واليّــة رئيس الجمهورية عــام ،2007
ت ــدخ ــل وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـفــرنـسـيــة
تجنب
ب ــرن ــار كــوشـنـيــر ف ــي وس ــاط ــة
ّ
ال ـب ــاد ش ـغ ــورًا رئــاس ـيــا جـ ــراء تـعــذر
االتفاق على رئيس يخلف لحودُ .عهد
الى البطريرك املاروني مارنصرالله
بطرس صفير وضــع الئحة بأسماء
مــرش ـحــني مـحـتـمـلــني يـحـمـلـهــا جــان
ك ـلــود ك ــوس ــران بــاســم كــوشـنـيــر الــى
الــرئـيــس ال ـس ــوري الخـتـيــار اس ــم من
بينها ،كان إده احدها.
حينذاك اجتمع إده بسعد الحريري،
رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـغ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،فــي
ح ـض ــور ف ــري ــد مـ ـك ــاري ،م ــرت ــني على
الـتــوالــي .الـســؤال املـحــوري الــذي ألح
عـلــى ح ـصــول ج ــواب عـنــه كــي يــؤيــد
ت ــرش ـي ـح ــه« :ه ـ ــل ت ـع ـط ـي ـنــي ض ـمــانــا
بـ ـ ـع ـ ــدم اطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط االربـ ـ ـع ـ ــة
(املشتبه في اغتيالهم الرئيس رفيق
الحريري)؟»».
ـرره القضاء
ج ــواب إده« :ألـتــزم مــا يـقـ ّ
الـلـبـنــانــي .أل ـتــزم ع ــدم ال ـتــدخــل لــديــه،
لكن ما يقرره احترمه واطبقه».
كرر الحريري تأكيد عدم اطاقهم ايا
تـكــن االع ـت ـب ــارات ،فــأكــد إده ال ـجــواب
ن ـف ـســه« :امل ـس ــأل ــة لـيـســت ع ـنــد رئـيــس
الجمهورية وال صاحية له في ذلك.
انها مهمة القضاء املستقل عنه».
اخفق اتفاقهما رغم معرفة الحريري
بـ ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل ه ـ ـ ــو امل ـ ـ ــرش ـ ـ ــح االول
لـلـبـطــريــرك امل ــارون ــي فــي مــرحـلــة كــان
رئ ـيــس ت ـيــار املـسـتـقـبــل يـجــامــل سيد
بكركي ،ويحرص على التواصل معه
ونيل دعمه.

