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سيادة الدكتور بشار األسد
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـعــرب ـيــة
السورية
دمشق
كلنا يدرك دقة املرحلة التي تعيشها
منطقة الشرق األوسط وما ينعكس
منها على سوريا ولبنان ،باإلضافة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــرار  1559الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
مجلس األمــن بتاريخ  3ـ  9ـ ،2004
وال ــذي ينص على وجــوب انسحاب
القوات السورية من لبنان .وملا كان
هـ ــذا الـ ـق ــرار ي ـث ـيــر ت ــأوي ــات شـتــى،
ُ
ح ــول مــرام ـيــه وغ ــاي ــات ــه ،كـمــا تـشــن
حـ ــروب ن ــواي ــا ع ـلــى مــؤيــديــه ونـحــن
مـنـهــم ،دعــونــا مختلف التشكيالت
السياسية اللبنانية ،إلى لقاء خارج
ل ـب ـنــان ب ـع ـي ـدًا ع ــن أج ـ ــواء الـضـغــوط
أحيانًا واملزايدة أحيانًا أخرى ،آملني
أن نـصــل فــي نـهــايــة ه ــذا الـلـقــاء إلــى
ع ــدم تفسير ال ـق ــرار ال ــدول ــي بـمــا ال
يحتويه ،والتفاهم على تنفيذه بما
يـضـمــن اس ـت ـقــال وس ـي ــادة لـبـنــان،
مــع املحافظة على أفـضــل العالقات
مع الجمهورية السورية .وملــا كانت
الــدولــة ال ـســوريــة هــي املـعـنـيــة األول ــى
بــاالن ـس ـحــاب الـعـسـكــري م ــن لبنان
وتـبــدي قلقًا وهــواجــس مــن تنفيذه،
فإننا نطلب من سيادتكم أن ترسلوا
مــوف ـدًا يمثلكم لـلـمـشــاركــة فــي هــذا
ال ـل ـقــاء ،ون ـحــن عـلــى يـقــن ب ــأن هــذه
الهواجس ستتبدد بعد حوار صريح
حول مسببات القلق.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

الطعام .وفيما هي تأكل ّ
يحمون الختم
و»يلطشون الثور من ورا فيجعر ،ثم
ّ
يرجع ويحط راسو باألكل»؟ وهكذا كل
بمفرده .ال يختمونها كلها معًا حتى
ال تـثــور .وهـنــاك «نــاس متل البقرات»
مــا بتشوف الخطر طــاملــا هــو ال يؤثر
فيها شخصيًا.
¶ تفهمت باكرًا هواجس حزب الله؟
ـ ـ (مقاطعًا) «أوعا حدا» يقول هواجس
حزب الله .هذه هواجسي أنا.
¶ إلى اي مدى ُيترجم ما تقوله قناعات في
القاعدة املسيحية؟
ـ ـ تحسنت النسبة الى حد كبير.
¶ ه ــل ت ـص ـنــف ن ـف ـســك الـ ـي ــوم ف ــي م ـحــور
املقاومة؟
ـ ـ أكيد في محور املقاومة ضد «داعش»
واسرائيل.
¶ ومع أولويات املقاومة؟
ـ ـ «داعـ ــش» أول ــوي ــة .الـخـطــر ســائــر في
اتجاهنا.
¶ أال تخشى مما ّ
يسمى فائض القوة لدى
الشيعة اليوم؟
ـ ـ اظــن ان فائض القوة هــذا مستوعب
شيعيًا .تعلموا مــن أخـطــاء املــارونـيــة
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـس ـن ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة .ال
أخ ـش ــاه ألس ـب ــاب عـ ــدة ،مـنـهــا نـشــأتــي
ومـ ـع ــرفـ ـت ــي ب ــالـ ـن ــاس وم ـع ــاش ــرت ـه ــم.
السيد حسن نصر الله مع التوازن.

جان عزيز
أث ـن ــاء زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة إل ــى ب ـي ــروت،
ســألــت ري ـت ـشــارد م ــورف ــي ع ــن إبــرامــه
اتـفــاقــه الشهير مــع حــافــظ األس ــد ،في
 17أي ـلــول  ،1988وال ــذي سـمــي الحقًا
«ال ـ ـضـ ــاهـ ــر أو ال ـ ـفـ ــوضـ ــى» .فـ ـ ـ ــإذا بــه
يستطرد في كالمه ليقول إنه لم يلتق
ميشال عون في ذلك األيلول .بل التقاه
مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ف ــي ح ـي ــات ــه ،ف ــي أي ـل ــول
س ــاب ــق ب ــأرب ـع ــة أع ـ ـ ــوام .كـ ــان ذلـ ــك في
اليوم التالي لالعتداء بواسطة سيارة
ّ
مفخخة ،على السفارة األميركية في
عوكر ،في  20أيلول  .1984جاء مورفي
مــن واشنطن بصفته مساعدًا لوزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة لــاط ـم ـئ ـنــان
إلـ ــى دب ـلــومــاس ـي ـيــه .وج ـ ــاء عـ ــون إلــى
عوكر نفسها ،بصفته قائدًا للجيش
ول ـل ـس ـبــب ن ـف ـس ــه« .هـ ـن ــاك ال ـت ـق ـي ـتــه»،
روى الدبلوماسي األميركي العتيق.
ّ
«تحدثنا في مسائل عدة .قبل أن اسأله
عــن اسـتـحـقــاق رئــاســة الـجـمـهــوريــة».
بني هاللني ،كان االستحقاق املذكور ال
يزال يبعد أربعة أعوام ،أي سنة .1988
وكــان عــون قــائـدًا للجيش منذ أربعة
أشـهــر فـقــط .وك ــان مــورفــي هــو نفسه
من شهد من موقعه سفيرًا لبالده في
دمـشــق ،دخ ــول الجيش ال ـســوري إلى
لـبـنــان سـنــة  ،1976كـمــا يـشـهــد عليه
كيسينجر فــي كتابه «أي ــام التجدد»،
وكـمــا ينفي مــورفــي دوم ــا مسؤولية
تـ ــواط ـ ـئـ ــه ،رام ـ ـيـ ــا ع ـت ـب ــه عـ ـل ــى ذاكـ ـ ــرة
رئيسه السابق ...نقفل الهاللني ،تابع
مورفي روايته« :سألت عون عن رأيه
الشخصي في االستحقاق الرئاسي.
فأجابني ما حرفيته :كل ستة أعــوام
يكون لبنان على موعد مع استحقاق
لرئاسة جمهوريته .لكنه كل مئة عام
أو أكثر ربما ،يكون لبنان على موعد
م ــع اس ـت ـح ـق ــاق ل ـت ـحــريــر دول ـ ـتـ ــه .أن ــا
لـســت معنيًا بــاالسـتـحـقــاق األول ،بل

بالثاني» .أنهى عون كالمه وفق رواية
مورفي ،وأنهى مورفي روايته ،وأنهت
واش ـن ـطــن يــومـهــا الـبـحــث م ــع جـنــرال
اليرزة في املوضوع.
مـضــى ع ـقــدان وع ــام وشـهــر عـلــى تلك
الحادثة ،ليزور رئيس تكتل التغيير
واإلص ـ ـ ــاح ،م ـي ـشــال عـ ــون ،واشـنـطــن
ف ــي ت ـشــريــن األول  .2005ف ــي مبنى
أي ــزنـ ـه ــاور ،أو امل ـب ـنــى الـتـنـفـيــذي في
ال ـب ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،كـ ـ ــان الّـ ــرجـ ــل عـلــى
مــوعــد مــع أح ــد أب ــرز صــنــاع سياسة
ال ــدول ــة ال ـع ـظ ـمــى ي ــوم ـه ــا .ع ـلــى مــدى
س ــاع ــة ون ـ ـيـ ــف ،ت ـب ــاح ـث ــا فـ ــي شـ ــؤون
امل ـن ـط ـق ــة كـ ــافـ ــة .ت ـح ــدث ــا فـ ــي أوض ـ ــاع
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان املـ ـحـ ـيـ ـط ــة ،وفـ ـ ــي مـسـتـقـبــل
لبنان وأفقه بعد استعادته سيادته.
ك ــان االسـتـحـقــاق الــرئــاســي مطروحًا
م ـ ـ ــن زاويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات رئـ ــاس ـ ـيـ ــة
مـبـكــرة ورح ـيــل إمـيــل ل ـحــود .استنفد
الــرجــان الــوقــت وال ـك ــام .إل ــى أن قــال
األميركي عبارته املكبوتة« :وماذا عن
االنتخابات الرئاسية عـنــدكــم؟» .فرد
ع ــون« :ه ــذا ش ــأن لـبـنــانــي أبـحـثــه في
بـيــروت ال خــارجـهــا .ومــع اللبنانيني
ال م ــع سـ ــواهـ ــم» .ان ـت ـه ــى االج ـت ـم ــاع،
وانـتـهــى االسـتـحـقــاق إلــى مــا وصفته
وث ــائ ــق ويـكـيـلـيـكــس .ول ــو ق ــدر لــذلــك
امل ـس ــؤول أن ي ــراس ــل م ــورف ــي يــومـهــا،
بعد  21سنة على التجربة ،لكتب له
كلمتني اثنتني :لم يتغير!
بــن الـتــاريـخــن واالسـتـحـقــاقــن ،كــان
رف ـيــق ال ـحــريــري ذات ي ــوم مــن أواخ ــر
شباط  1989إلى مائدة حافظ األسد.
وك ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ش ـ ـغـ ــور رئ ــاس ــي
وسباق محموم من أجــل مــلء املوقع.
س ــأل «ال ــوس ـي ــط ال ـس ـع ــودي» يــومـهــا
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري :إل ــى مـتــى يستمر
الـفــراغ الرئاسي فــي بـيــروت؟ فأجابه
األسـ ـ ــد :ل ـيــس ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـطــول.
يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـن ـت ـخ ــب رئ ـ ـيـ ــس ق ــريـ ـب ــا.
اسـتـثـيــرت حـشــريــة ال ـحــريــري ،فـســأل:

ومـ ــن يـ ـك ــون؟ ف ــأج ــاب ــه األسـ ـ ــد :ممكن
م ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون .ف ـع ـق ــب الـ ـضـ ـي ــف :هــل
يمكنني أن أنقل إليه هذا الكالم؟ فرد
املـضـيــف بــاإلي ـجــاب .أن ـهــى الـحــريــري
ط ـعــامــه ب ـس ــرع ــة ،وسـ ـ ــارع إل ــى إب ــاغ
ش ــاه ــدي ــن ال ي ـ ـ ــزاالن ح ـي ــن ،ع ـل ــى مــا

ثمانون عامًا أمضاها
الرجل مزعجًا وعاش أكثر
من نصفها متهمًا
ج ــرى ب ــن ال ــراح ـل ــن .وص ــل أحــدهـمــا
خالل ساعات قليلة ّإلى قصر بعبدا،
ً
ح ــام ــا الـ ـبـ ـش ــرى .زفـ ـه ــا إل ـ ــى رئ ـيــس
الحكومة عون ،وكأنها خاتمة الكالم
واألح ـ ـ ــداث .لـبــث ع ــون مـفـكـرًا ثــوانــي،
قبل أن يقول للرجل :حسنًا ،الرئاسة
لي إذن .لكن ملن ستكون الجمهورية؟!
خرج املوفد خائبًا ،بعدها خرج األمر
مــن أي ــدي الـجـمـيــع ،حـتــى أخ ــرج عــون
من بعبدا ومن لبنان ...يومها لو قدر
للمعنيني بتلك الحادثة أن يكتبوا إلى
األميركيني السابقني ،لكرروا الكلمتني
نفسيهما :لم يتغير!
ث ـمــانــون عــامــا يـعـبــرهــا ال ــرج ــل .أكـثــر
من نصفها عاشه متهمًا .سنة 1969
ألقى طرفة أمــام زمالئه من الضباط،
ف ــارت ـع ـب ــت قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش بـكــامـلـهــا
مـ ــن كـ ـ ــام نـ ـقـ ـي ــب .سـ ـن ــة  1975ات ـه ــم
بالتحضير النقالب عسكري يبدأ من
صيدا ويجتاح بـيــروت .أرسـلــوا إليه
وفـ ـدًا عـسـكــريــا رفـيـعــا لـيـطـلـعــوا على
حقيقة نياته ،قبل أن ينتهي املوضوع
بـغــداء ،وبكالم من الضابط عــون إلى
ّ
رؤسـ ــائـ ــه :ك ـيــف ت ـش ــك ــون ف ــي والئـ ــي،

وف ــي ذك ــائ ــي؟! فــاس ـتــدركــوا وع ـ ــادوا.
سنة  1980اتهموه في سرهم بسطوع
ن ـج ـم ــه ،ف ـن ـف ــوه إل ـ ــى دورة عـسـكــريــة
فــي فــرنـســا .مطلع سنة  ،1984كــرروا
امل ـحــاولــة .ســألــه وزي ــر الــدفــاع يومها
عـ ـص ــام خ ـ ـ ـ ــوري ،هـ ــل ي ـق ـب ــل اإلبـ ـع ــاد
مجددًا؟ فقال له العميد عون :طاملا أن
الـطـلــب يـفــرض عـلـ ّـي االلـتـحــاق خــارج
الـ ـب ــاد ف ــي ت ـ ّم ــوز امل ـق ـب ــل ،ف ــا تـقـلــق.
يمكنك أن تــوقـعــه .فـحـتــذاك الـتــاريــخ،
إما أن يكون البلد قد انتهى ،وإما أن
أكــون قد اصبحت في موقع يمكنني
مــن تمزيق الطلب بـيــدي  ...لــم يصح
إره ــاص ع ــون األول ح ــول نـهــايــة بلد
ال نهاية لــه ،وال نهاية ألزمــاتــه .لكنه
صار قائدًا للجيش قبل سريان نفيه
ّ
امل ـقــنــع ،وح ــرص عـلــى تـمــزيــق ورقـتــه
شخصيًا.
ثمانون عامًا عاشها الرجل .أمضاها
كلها في موقع املزعج .مزعج هو في
كل تفصيل من حياته .في أن يكون ابن
فالح يقفل كل البيوتات .مزعج في أن
يكون الفقير الذي لم تهزمه الثروات.
مزعج في أن يجتاح كل املساكن وهو
يسكن فــي مـنــزل ب ــاإلع ــارة .مــزعــج أن
يقول عنه حسن نصرالله أن َد ْينه في
عنقه حتى يــوم القيامة ،فيما السيد
يحكم نصف املنطقة ،أو يكاد ،أو أكثر.
مزعج أن يقود له بشار األسد سيارته
فــي ش ــوارع دم ـشــق ،هــو مــن ق ــاد ضد
والده أشرس حرب في بيروت .مزعج
أن يقدم فجأة صوب سعد الحريري،
فتصير زيارته عيدًا وميالدًا ...ومزعج
خصوصًا أن يظل هو هو في كل هذه،
وأن يظل شعبه معه أينما كان.
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون ال ـث ـم ــان ـي ـن ــي امل ــزع ــج،
يـبـتـســم ح ــن ي ــروي ل ــك ك ــل ت ـلــك .كما
قـ ّـدر لــي أن أسمعها منه طيلة عشرة
أعوام ومئات األيام .منذ أشهر قررنا
أن نوثقها ،بالصوت والصورة .فجأة
املشهد .غابت
طرأ تعبير جديد على ّ
الـبـسـمــة ف ــي م ـح ـطــات .حــل ــت محلها
غ ـ ّـص ــة َ
وع ـ ـ َـب ـ ــرات .مـ ــرة ح ــن روى لي
اج ـت ـم ــاع ب ـع ـبــدا ف ــي  3أيـ ـل ــول .1983
يومها ج ــاؤوا ليبلغوا أمــن الجميل
رئيس الجمهورية ،بأن عليه أن يترك
ال ـق ـصــر .ألن ــه خ ــال س ــاع ــات ستكون
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا قــد
اجتاحت الجبهة وصــارت في بعبدا.
ســأل الجميل العقيد عــون ال ــذي كان
حــاضـرًا متفاجئًا بـمــا يـسـمــع .فوقف
ع ــون مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى الــرئـيــس بــالـقــول:
أنا صاعد اآلن إلى سوق الغرب .حني
ت ـسـمــع أن الـ ـل ــواء ال ـث ــام ــن أبـ ـي ــد ،وأن
الـعـقـيــد ع ــون اسـتـشـهــد ،عـنــدهــا فقط
تترك قصر بعبدا!
غصة ثانية حني تسأله عن أبو نعيم.
ملـ ــاذا ل ــم يـ ــزره مـنــذ  13تـشــريــن األول
 1990وحتى عودته في  7ايــار .2005
تـخـنـقــه ذكـ ــرى شـقـيـقــه األكـ ـب ــر .ي ــردد
ب ـك ـل ـمــات خ ــاف ـت ــة :ل ــم ي ـشــأ أن يــرانــي
مهزومًا .ترك عنده صورتي منتصرًا،
حتى عدت...
غصة ثالثة في عيد ميالده الثمانني
في  18شباط املاضي .حني استعرض
ف ــي ذات ـ ــه مـ ـس ــاره وم ـس ـي ــرت ــه .حـبــس
عبرته بتلك القحة الـتــي تـبــدو عونه
على الدمعة ،قبل أن يهمس :كنا دومًا
مـخـ ّـيــريــن بــن ال ـيــأس وال ـج ـنــون .وقــد
اخ ـتــرت دوم ــا الـجـنــون ألنـتـصــر على
اليأس!
مـيـشــال عـ ــون ،امل ــزع ــج امل ـج ـنــون ،أنــت
مستحق.
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