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  الوكالة الوطنية لإلعالم

التحدي أمامي كان ثالثيا تحقيق السيادة : الجميل في ندوة حول كتابه الرئاسة المقاومة
 وتعزيز الوحدة والحماية االقتصادية واالجتماعية

  ٢٠٢٠حزيران  ٢٦الجمعة 
leb.gov.lb/ar‐news/487086/nna‐leb.gov.lb/ar/show‐nahttp://n 

  

، بدعوة من "الرئاسة المقاومة"عقدت في سرايا بكفيا ظھر اليوم، ندوة حول كتاب  - وطنية 
، شارك فيھا النائب مروان حمادة، األمين "بيت المستقبل"سة الرئيس أمين الجميل ومؤس

العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الدكتور إيلي سالم، اإلعالمي جورج غانم 
 .وحشد من الشخصيات السياسية واألكاديمية والصحافية واإلعالمية

 
 الرئيس الجميل

مقاليد الرئاسة في ظل احتالالت خارجية،  استلمت: "استھل الرئيس الجميل الكالم بالقول
ھذا ما وضع واليتي الرئاسية أمام تحديات . وحروب داخلية وتعثر إقتصادي خطير

: ومنذ بداية العھد، كان التحدي أمامي ثالثيا. مستحيلة كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد
 ."تحقيق السيادة، تعزيز الوحدة، والحماية االقتصادية واالجتماعية

 
من دونھا ال سياسة، وال أمن، وال استقرار . كانت السيادة عندي الھاجس األول: "أضاف

السيادة، في معرض إنجاز ھذه السيادة، توقفت عند ثالث الءات، . اقتصادي واجتماعي
قلت كال لالرتھان لسوريا، ووقفت بوجه الرئيس حافظ األسد في دمشق : تلخص رھاني

، ألنني اعتبرته يتناقض مع ١٩٨٦كانون الثاني  ١٣اريخ وأسقطت االتفاق الثالثي بت
قلت كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري . مستلزمات السيادة الوطنية

بين لبنان ومنظمة التحرير  ١٩٦٩والديموغرافي، بإلغاء اتفاق القاھرة الموقع سنة 
قلت كال . انتھاء واليتي، سنة قبل ١٩٨٧الفلسطينية، وقد تم ذلك في مجلس النواب في أيار 

أيار بالذات، ما لم يحقق السيادة  ١٧أيار في  ١٧لألطماع االسرائيلية ورفضت توقيع اتفاق 
وحرصا مني على توفير شبكة أمان ضد ردات . اللبنانية بفعل عبثية الموقف االسرائيلي

لموقف الفعل اإلسرائيلية، وبناء على إصراري، دعم الرئيس االميركي رونالد ريغان ا
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أيار  ١٧رسالة ريغن مؤرخة في ( ١٩٨٣أيار  ١٧اللبناني في كتاب رسمي مؤرخ في 
 ."(من الكتاب ١٨٧أيضا وھي واردة في الصفحة 

 
 -الوحدة، في خضم االحتالالت واإلنقسامات التي أججت العالقات اللبنانية : "أضاف

فكانت . سات الرسميةاللبنانية، كان ھاجسي تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلة المؤس
تمثل المجتمع المدني، ال تمثيل حزبيا فيھا، ال مباشر وال % ١٠٠الحكومة األولى مستقلة 

أما الحكومة الثانية من . بالواسطة، أولوية ھذه الحكومة السعي الى المصالحة الوطنية
. يتيالوالية، فكانت إئتالفية بامتياز، جسدت وحدة البالد، وحفظته حتى آخر يوم من وال

كما دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وبكفيا، لم يغب 
 ."عنھا أحد

 
الحماية اإلقتصادية واالجتماعية، في ظروف ملبدة بالحروب والنزاعات والخراب : "وتابع

والدمار والتعطيل المتعمد، عملت على ضبط المحفظة المالية وعلى الحفاظ على األمن 
كما أني، . عي الى حد كبير، وسلمت الدولة مع نھاية الوالية دون دين خارجي يذكراإلجتما

وحرصا على الثروة الوطنية، عملت على إصدار قانون في مجلس النواب يمنع التصرف 
 ."باحتياطي الذھب دون موافقة المجلس

 
ذلك ينتشلنا  حبذا لو نتخذ العبر من ھذه التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب، لعل: "وختم

 ."من المأزق الراھن، يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل الصعد ويحفظ لبنان
 

 موسى
الدور الكبير والمھم الذي لعبه الرئيس أمين "على " سكايب"بدوره، شدد موسى عبر 

عنوان الكتاب معبر جدا ألن الرئيس "، مشيرا الى أن "الجميل في تاريخ لبنان المعاصر
دوما مقاوما لكل ما يمس بلبنان وبسيادته وبرخائه، وقد تولى رئاسة  الجميل كان

الجمھورية في فترة عصيبة وغاية في الحساسية من تاريخ البالد، وتعامل مع ظروف 
قاسية للغاية غلب عليھا اضطراب في فھم حاضر لبنان ومستقبله، وتغليب المصالح 

، مؤكدا "لبنان وبخطورة ما يتعرضالخاصة على المصالح الوطنية والنقص في الشعور ب
لبنان عنصر رئيس في مجتمعات العالم العربي، اذ ساھم مساھمة فعالة في النھضة "أن 

 ."التي غيرت وجه العالم العربي
 

ما لفتني وشدني ھو أحداث الليلة االخيرة للرئيس : "وإذ نوه بمضمون الكتاب ككل، قال
طرق ضمان أمن لبنان واستقراره بعد انتھاء الجميل في قصر بعبدا، وكيف حاول بشتى ال

وكثيرا ما التقيت بالرئيس الجميل أكان خالل فترة تولي أمانة . واليته في ظروف جد ملبدة
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الجامعة العربية حين كنت مھتما بشكل خاص بلبنان، أو كعضو في الكثير من المراكز 
 ."البحثية

 
برصانة عميقة وبإدراك كبير  وجدت في الرئيس الجميل شخصية محببة تتمتع: "أضاف

لديناميات العالم العربي ولخطورة التطورات الراھنة التي تھدد اليوم األمن العربي 
 ."والقماشة العربية

 
يتمتع الرئيس الجميل بقدرة على إيصال أفكاره، وسعدت دوما باالستماع إليه : "وتابع

ه ومستقبله، بكل ما لھذا البلد وبالتعامل معه وبقراءة كتبه وبمناقشة مشاكل لبنان وحاضر
 ."من أھمية في المنطقة وخارجھا

 
توسيع نشره في المكتبات العربية "وھنأ الرئيس الجميل بصدور ھذا الكتاب، متمنيا عليه 

ليتسنى لكل أطياف مجتمعات المنطقة قراءته واإلفادة من التجارب التي خاضھا، 
ن كان في سباق مع الزمن وسار عكس وخصوصا الليلة األخيرة التي يجب أن تدرس، حي

 ."الوتيرة التي كان يسير عليھا آنذاك بعض قادة العالم العربي
 

وكشف أن الجزء الثاني من كتاب مذكراته خالل توليه األمانة العامة للجامعة العربية بين 
تفصيالت مھمة حول لبنان والتواصل الذي قامت به "، يحتوي على ٢٠١١و ٢٠٠١

دة لبنان ومجتمعه في مقاربة جديدة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھا الجامعة مع قا
 ."الداخلية، وعلى كالم للرئيس الجميل وزعماء لبنان حول ھذه الفترة

 
 غانم

االرتقاء الى سدة الرئاسة في لبنان ومغادرتھا، له منذ نصف قرن ونيف، : "وقال غانم
. غيب عنھا لون األسرار والمأساة والدمطقوس شكسبيرية كتبھا التاريخ بحروفه التي ال ي

كل من ارتفع دخل الى حلقات كواليس ماكبث والملك لير وقصص الساحرات واللعنات 
 ."واأللغاز

 
في جمھورية أمين الجميل أضيفت عناصر المأساة وارتسمت التحوالت وشما : "أضاف

القدر الصعب لبنان  وكما البطل في تراجيديا يونانية، توحد في. دائما على جسد التاريخ
الذبيح وأمين الجميل الرئيس، ابن العائلة التي ارخت لحياتھا بدماء خمسة من ابنائھا، 

اما ھو فاختبر الحياة . طليعھم رئيس شقيق الرئيس، وخاتمھم بيار الشھيد نجل الرئيس
 كان أمين. والموت في وقت واحد، واندمج زمنان في واحد، زمن لألمل وآخر لخيبة األمل

الياس سركيس الذي أنھى ست : الجميل، اول رئيس لبناني يخلف رئيسين في ايام قليلة
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سنوات من البطولة الصامتة، وبشير الجميل، طيف البطولة الھادرة الذي رسم في اثنين 
 ."وعشرين يوما عھدا كامال من األحالم، وربما من االوھام

 
، وكان اللبنانيون في جمھورية متعددة كانت القوات المتعددة الجنسيات في بيروت: "وتابع

كان االسرائيليون في بيروت وبعبدا والجبل والجنوب وبعض البقاع، . الجنسيات والھويات
وكان السوريون والفلسطينيون والحرس الثوري اإليراني الوافد حديثا، في الباقي من 

 -نانية ومسيحية لب - فلسطينية وسورية  -مسيحية : الخريطة التي مزقتھا حروب متعاقبة
 -لبنانية ومسيحية  - فلسطينية وسورية  -سورية، مرورا بسورية  -إسالمية ثم مسيحية 

إسرائيلية، كل ذلك تحت  -إسرائيلية وسورية  -مسيحية، باالضافة الى حرب فلسطينية 
السوفياتية الباردة، فكان على الرئيس الشاب ترميم دولة وبناؤھا  -سقف الحرب األميركية 

وى من االحتالالت والدويالت، بركام دولة أضحت مساحتھا في حدود مكتب الرئيس في أق
 ."القصر المھدم والمحاصر بحواجز ارييل شارون

 
فقد وصل اليه بربطة عنق . غريبا بدا أمين الجميل في القصر الفارغ والحزين: "وقال

كن له عالقة سوداء، على متن مشروع إقليمي فصل على قياس شقيقه الشھيد، ولم ت
بمعادالته الداخلية والخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد كان النائب أمين الجميل متھما 
في بيئته الحزبية، بعدم قطع الخطوط أبدا مع المسلمين والسوريين والفلسطينيين، اذ عبر 

الى بيروت الغربية المحاصرة خالل االجتياح االسرائيلي مرتين، والتقى ياسر عرفات 
القيادة الفلسطينية، ونقل بطلب من ابو عمار ارملة ابو حسن سالمه جورجينا رزق و

وطفلھا من جحيم القصف الى ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية، ليواجه أسئلة بشير وغضب 
كما انه لم يلتق القادة اإلسرائيليين سوى على ھامش مراسم . جھاز أمن القوات اللبنانية

فظ الرئيس الجميل برسالة معبرة من ابو أياد نشرھا في المذكرات واحت. تعازي شقيقه بشير
أكرر شكري لك، وقد أخبرت أوالدي الليلة بأن ھناك رجال : دون فيھا القيادي الفلسطيني

اذا .كان خصما ومقاتال شريفا، حاول ان يبادر بحلول تحفظ من ھذه المذابح، لكنه لم يتمكن
 ."واال اترك ھذه الرسالة عندك للتاريخ والمستقبلعشنا والتقينا سنتذكر ھذا الحديث، 

 
في المقابل، ورغم عدم االعتراض السوري على االنتخاب الذي نقله ضابط : "أضاف

ضھور الشوير، فإن دمشق التي  -المخابرات محمد غانم في لقاء السيارة عند تقاطع الدوار 
ستعدادا لالنقضاض ربحت نقطة في المواجھة بشطب بشير، كانت تترقب التطورات ا

واستعادة المبادرة بدعم من موسكو، في التصدي لقوات الحلف األطلسي المنتشرة على 
كذلك كان الرئيس الجديد يعرف أن التوافق المصطنع على انتخابه عابر . شواطىء بيروت

وھش، وأن اسرائيل تمسك بصاعق التفجير في الجبل بين الدروز والقوات اللبنانية التي 
المفترض ان تكون داعمة للرئيس الكتائبي، فإذا برجالھا يعاملونه كأنه حامل  كان من



5 
 

رغم كل . المشروع النقيض لقائدھم الشھيد، والرجل الذي حرمھم مكاسب اعتبروھا حقا لھم
لم يرد للبنان االستمرار . ذلك حاول تحقيق معجزة الفصل بين قوة الموقف وضعف الموقع

ولم يكن الخيار أمامه إال ان يقرر ان . يقول نكون او ال نكون في دور ھاملت المتردد الذي
 ."يكون، فأطلق ما سماه مغامرة اإلنقاذ معتمدا على األميركيين

 
كانت المھمة االصعب السعي إلخراج اسرائيل من لبنان عبر اتفاق فرضه وزير : "وتابع

بشرط تعجيزي ھو  الخارجية األميركي جورج شولتز من دون ان يحميه، وربطته اسرائيل
االنسحاب السوري المتزامن، وسماه الرئيس حافظ األسد اتفاق إذعان يجعل من لبنان 

وذكر األسد الوزير ايلي سالم في تھديد مبطن للجميل، . محمية إسرائيلية وعدوا لسوريا
. ھكذا ولد االتفاق المسموم ميتا. باغتيال أنور السادات على يد شعبه ألنه خان قضية مصر

والرئيس الجميل رد برسالة جانبية . سرائيل أراحت سوريا بإعطاء األسد حق النقضا
مماثلة تؤكد على أن لبنان في حل من االتفاق، مدعوما برسالة من الرئيس األميركي ريغان 

 ."أعطته الحق في تعليق التزاماته في حال عدم انسحاب القوات اإلسرائيلية
 

ين جولة مفاوضات أنتجت ما عرف باتفاق السابع عشر على مدى ثالث وثالث: "وقال غانم
من أيار، تأكد أمين الجميل بالوقائع والمناقشات مع األميركيين والسوريين واألوروبيين 

، كانت لحظة عابرة فرضھا ١٩٨٢والعرب، أن محطة التورط األميركي في لبنان سنة 
المتحدة حاولت استثمار العملية ايتان، وأن الواليات  - شارون  -الثالثي االسرائيلي بيغن 

االسرائيلي، وأن أميركا - العسكرية اإلسرائيلية لدفع مشروع الرئيس ريغان للسالم العربي 
وعندما فشلت واشنطن . تريد الحل في لبنان لتصل الى التسوية في الشرق األوسط

يين واضطرت الى االنسحاب مع قوات األطلسي بعد تفجير المارينز والدراكار الفرنس
ونسف السفارة األميركية واقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، عاد السوريون 

واإلسرائيليون الى استراتيجية الخطوط الحمر التي نسقتھا الديبلوماسية األميركية سنة 
 -لترتيب حدود التدخل العسكري السوري وجعلت لبنان كوندومينيوم سوري  ١٩٧٦

ء منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد خط االحتكاك العسكري إسرائيلي، الغاية منه احتوا
 ."المباشر عن أرضھما الى دولة حاجز مفككة ھي لبنان

 
إعادة تعويم الخطوط الحمر جاءت فاقعة في االقتراحات والعروض الدولية : "أضاف

الت تشويش الزوارق اإلسرائيلية على اتصا. واالميركية واالسرائيلية وبالوقائع الميدانية
وقبيل االنسحاب .االسرائيلي  -الجيش اللبناني خالل حرب الجبل ثبت التواطؤ السوري 

الوضع من ) نسبة الى كوريا(المفخخ طرح االسرائيليون ما سماه الرئيس الجميل كورنة 
واحدة تحت : خالل إقامة خط تماس عسكري عند نھر األولي يقسم البلد الى منطقتين

حت سيطرة اسرائيل بقيادة سعد حداد، ويكون الشوف منطقة سيطرة السوريين واخرى ت
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نقل مساعد األمين العام لألمم المتحدة برايان اوركھارت الى  ١٩٨٤وفي أيار . عازلة
الرئيس الجميل اقتراحا من اسحق شامير يقضي بانتشار وحدات اليونيفيل في البقاع الغربي 

وتكرر . منطقة عازلة على غرار الشوف للفصل بين القوات اإلسرائيلية والسورية وإقامة
دولي بنشر  -، مضافا اليه اقتراح أميركي ١٩٨٥العرض في مفاوضات الناقورة سنة 

 ."اليونيفيل المعززة حول المخيمات الفلسطينية في الجنوب
 

تقاسم لبنان وتقسيمه تطور في ظل الخطوط الحمر بورقة مكتوبة لديفيد كيمحي، : "وتابع
با مشروطا بترتيبات أمنية في الجنوب مع ضمان انسحاب سوري عرض فيھا انسحا

وتوسع . باستثناء المنطقة الممتدة من انفه شماال الى دير األحمر شرقا حتى الحدود السورية
كيمحي شارحا، إنه بھدف الحفاظ على الھيمنة المسيحية سوف تتخذ إجراءات قانونية 

حد مركزي ذي اكثرية مسيحية يضم لتحويل لبنان الى نظام كانتونات مكون من وا
العاصمة ومقر الحكومة، وكانتونات اخرى تبعا لتركيبة السكان باالضافة الى كانتون تحت 

 ."السيطرة اإلسرائيلية بإدارة سعد حداد
 

الوھم األميركي كان االختبار المر الذي عانى منه الرئيس الجميل لدرجة أنه قال : "وأردف
ل الواليات المتحدة معتادة معاقبة اصدقائھا؟ تدرج حماس ھ: للموفد ريتشارد مورفي

الى  ١٩٨٢الرئيس ريغان من الدعم شبه المطلق في القمة االولى مع الجميل في خريف 
فوجىء الرئيس اللبناني بالرئيس . ١٩٨٣تراجع مفاجىء في القمة الثانية في تموز 

وشقيقه رفعت لشكرھما على  األميركي يستقبله بإعطائه نسخة من رسالة الى حافظ األسد
المساعدة في تحرير رئيس الجامعة األميركية في بيروت دايفيد دودج الذي كان خطف في 

أيار ورقة مھمة  ١٧أما الباقي من المباحثات فدعا اللبنانيين الى اعتبار اتفاق . ١٩٨٢تموز 
ل الى ان وبلغ التخلي األميركي حدا وص. لكن تصرفوا على أساس أنھا شيك غير موجود

ينقل الديبلوماسي ريتشارد فيربانكس الى الرئيس الجميل رسالة إسرائيلية تطالب بمنح 
وفي حال الموافقة، ففي وسع اسرائيل استخدام نفوذھا . الدروز في الشوف وضعا خاصا

ھكذا أحدث قصف المدمرة نيوجرسي غبارا . لدى الطائفة الدرزية لوقف المعارك في الجبل
ما كان السفير األميركي يھرول الى ملجأ قصر بعبدا لالحتماء وفي وصف ال أضرارا، في

درامي للسلوك األميركي، كتب وزير الدفاع األميركي كاسبار واينبرغر في مذكراته عن 
كأننا نشھد جالء الجيش األميركي من فييتنام، ويعود إلي ان أسلم : الوضع عشية االنسحاب

تلك كانت المھمة األكثر إيالما التي اديتھا في حياتي، . نةالى الرئيس الجميل الرسالة المحز
 ."لكن لم أكن اعلم أن التحرر من االلتزام األميركي كان نھائيا

 
ھكذا وجد الجميل نفسه وحيدا في مواجھة اسرائيل وسوريا المدعومة من موسكو : "وقال

ون غاليا جدا ثمن عدم التي ابلغ سفيرھا سولداتوف الرئيس اللبناني بأن األميركيين سيدفع
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 -لقد كان ھدف الواليات المتحدة تحقيق الحوار االستراتيجي األميركي . التعاون معنا
وكان حافظ األسد يتمسك باستراتيجيته نفسھا منذ . السوري من خالل لبنان وعلى حسابه

سمھما مطلع الحرب اللبنانية وھي السيطرة على الورقتين اللبنانية والفلسطينية للتفاوض با
أيار قال األسد للوسيط  ١٧في ذروة حرب اتفاق . في أي محادثات سالم ومع األميركيين
األميركيون اغبياء ألنھم ربطوا االتفاق : الملكي السعودي االمير بندر بن سلطان

وھذا ما أعاد البحث الى المربع األول الذي . باالنسحاب السوري وبذلك حلوا مشكلة سوريا
، اذ ١٩٨٣الى الرئيس الجميل في اللقاء األول بينھما في نيودلھي سنة تحدث عنه األسد 

وتحت . قال إن وجود جيشه في لبنان نوع من التوازن االستراتيجي بين سوريا وإسرائيل
ستار ھذا التوازن، سعى الى تحقيق المشاريع السورية التاريخية في لبنان عبر اللعب على 

 ."لفاء اللبنانيين واإلقليميينالتناقضات الطائفية واستخدام الح
 

كانت العالقات المميزة ھي الثمن السوري إلنھاء الحرب في لبنان، وكانت : "أضاف
. اإلصالحات او المطالب االسالمية بإعادة توزيع السلطة بين الطائف ھي الذريعة والوسيلة

بإسقاطه رغم وقد تجسد ذلك في االتفاق الثالثي الذي خاطر برفضه الرئيس الجميل وساھم 
الحياد األميركي السلبي حياله، اذ اعتبر السفير بارثولوميو أن االتفاق يجلب للبنان ھدوءا 

بعدھا عادت سوريا الى بيروت واقتلعت حلفاء عرفات ونفوذه . نسبيا لكنه مضر بمستقبله
في المخيمات وأمسكت بالحلفاء واالعداء وكشف الوزير فاروق الشرع اليلي سالم، مطامع 

. السيادة ماذا تعني؟ على لبنان ان يعھد فيھا الى سوريا: قائال ١٩٨٧سوريا بشكل فج سنة 
نريد ان تكون لنا كلمة في اختيار السياسيين . نريد ان نعقد تحالفا استراتيجيا طويل االمد

اما الجيش السوري، فعليكم ان تفھموا أن وجوده ھو بصفة دائمة . الذين يحكمون لبنان
تعلمون أن الوطن اللبناني لم يكن له يوما . ان يتنازل عن جزء من سيادته وعلى لبنان

 ."وجود فعلي بل ھو من مخلفات االستعمار التي حان الوقت الستئصالھا
 

كان أمين الجميل الذي وصفه جا الرتيغي في باري ماتش بأنه الرجل االخطر في : "وتابع
كان عليه ان يدير ما ھو . قالبات واالنتفاضاتالعالم، يواجه وحيدا الخيانات والخيبات واالن

غير قابل لالدارة، وان يفاوض على ما ھو قابل للتفاوض، وان يجسد وحدة اللبنانيين غير 
كان عليه أيضا ان يناور مع األسد الذي جعله بلطفه الزائد ودماثته على عكس . الموحدين

وكان يعرف أن . مفروشة بالورود ممثله الفظ والمتعالي خدام، ان يتسلق الجلجلة على درب
تلطى كثيرون وراء . الخوف من ثمن التسوية مع سوريا ال يقل عن الخوف من ثمن الحرب

وليد جنبالط اعتمد على . المفتي الراحل حسن خالد وكذلك القيادات السنية. رفضه وصالبته
في  ١٩٨٥آب وفي لقاء مع ايلي سالم في . وطنية أمين الجميل السقاط االتفاق الثالثي

أھدافي . أؤيد الشيخ أمين في موقفه، فھو حتى اآلن لم يطلب الدخول السوري: المختارة قال
. تختلف عن أھداف حلفائه، فالشيعة يريدون نظاما جديدا برئاستھم وھذا امر خطير جدا
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أملي ان يحافظ الشيخ أمين على . الطموحات الدينية للشيعة قد تجعل لبنان ايران اخرى
 ."ه وال يعطي السوريين اكثر مما يريدونأعصاب

 
لم . ان القديسين مذنبون حتى يثبتوا براءتھم: كان جورج جورج اورويل يقول: "وأردف

ھو اليوم قدم . يدع أمين الجميل القداسة وان كان أخصامه ألبسوه رداء الشيطنة طويال
ظوه غيبا وفق الوشايات قد يواصل الناس ترداد ما حف. مرافعته للتاريخ بالوثائق والمحاضر

والشائعات والتخيالت، لكن ال الذين قالوا ان عھده كان عنوان الفرص الضائعة، حاولوا 
قراءة الظروف الداخلية والخارجية وموازين القوى المتبدلة، وال ھو استطاع إقناع احد انه 

وعندما . غامر باللعب فوق الخطوط الحمر معتمدا على األميركيين والغرب وبعض العرب
أيار بعدم إبرامه، انتقل من مغامرة إنقاذ لبنان الى دور الحفاظ على  ١٧اخفق واسقط اتفاق 

حاصرته استحالة عودة لبنان الموحد، ورفض حالة لبنان المقسم، فأرغم . لبنان كما عرفه
على القبول بلبنان الممكن القائم على توازن الدويالت واالحتالالت مع حق النقض 

لم يستطع أمين الجميل كسر . ذي تمسك به الرئيس باسم الشرعية والمؤسساتوالرفض ال
الخطوط الحمر اإلقليمية والدولية، لكنه أبقى خطوطه مفتوحة مع الجميع، كما لم يقبل 

فبعد غياب الشيخ بيار الجميل الذي . تجاوز خطوط حمر داخلية والتورط بلعبة دم أھلية
ألكبر رئيس الجمھورية وحماية إرث نجله األصغر، وازن بين الوقوف الى جانب نجله ا

القوات اللبنانية، تجنب الشيخ أمين االصطدام بجموح الطموحات القاتلة للقيادات المسيحية 
 ."المتنافسة

 
أخبره السفير األميركي جون كيلي أن العماد ميشال عون يحضر انقالبا عشية : "وقال

وارسل اليه الرئيس سليم الحص ووزير الدفاع . ، فلم يھتز١٩٨٨االستحقاق الرئاسي سنة 
بعد انتفاضة القوات . عادل عسيران مرسوم اقالة العماد عون من قيادة الجيش، فلم يوقع

، عرض عليه الرئيس حافظ األسد إرسال وحدات القوات الخاصة ١٩٨٥اللبنانية سنة 
رفض أيضا  .السورية لقمع التمرد لمصلحة الشرعية في عملية تنظيف محددة، فرفض

المقايضة بين السلطة والقضية، فلم يضعف امام اغراء ما نقله الوسيط مھدي التاجر في 
اذا . يا مھدي، أنا اكن مودة خاصة للشيخ أمين: عن حافظ األسد الذي قال ١٩٨٦أيلول 

توصلنا الى اتفاق معه، فسآتي بالعجائب، ويمكن ان يبقى زمنا طويال رئيسا للبنان ويدخل 
 ."من الباب الواسع التاريخ

 
كانت والية أمين الجميل آخر محاولة الحياء الجمھورية االولى بتوازناتھا : "أضاف

وكانت أيضا ميدانا للتصفيات االخيرة في حروب الدروز والموارنة . وثنائيتھا الطائفية
عي لكنھا أسست لكل التحوالت الالحقة بدءا بالصعود الشي. المستمرة منذ القرن التاسع عشر

والتغلغل اإليراني وتشتت السلطة وتوزيعھا على أمراء الحرب في مجلس الوزراء على 
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اما ستاتيكو الخطوط . التي كانت أشبه بمجلس رؤساء ال مجلس وزراء ١٩٨٤حكومة 
 ١٥٥٩بفعل القرار الدولي  ٢٠٠٥الحمر فلم ينكسر بالكامل إال باالنسحاب السوري سنة 

لقد طغت على االدبيات السورية في . رى ھندسھا حزب هللالتحل محله معادلة إقليمية اخ
تعريفا بالرئيس حافظ األسد الذي لم يتنازل : الرجل الذي لم يوقع: السنوات االخيرة عبارة

على أن الملكية الفكرية والسياسية يجب ان تبقى محفوظة مع مفعول رجعي . إلسرائيل
 ."للرئيس الجميل

 
قصف . ن يدعه يحكم ابعد من قصر بعبدا، ولم يوقعحذره شارون من انه ل: "وتابع

السوريون وحلفاؤھم قصر الرئاسة ما دفع الفرنسيين واألميركيين لوضع خطة عسكرية 
وبتفخيخ الطائرة الرئاسية سنة  ١٩٨٥حاولوا اغتياله في صيدا سنة . إلجالئه، ولم يوقع

طعن من أھل البيت . عقدم له العسل السوري ممزوجا بالسم ولم يوق. ، ولم يوقع١٩٨٨
نقل اليه جورج شولتز في حزيران تھديد األسد . واحس سكينا يتنزه في الجرح، ولم يوقع

بأن المسيحيين سيكونون في حال صعب جدا وأن مرفأ جونيه سيقصف اذا لم يقبلوا 
رفض شولتز اعطاءه ضمانات في اجتماع الرنكا في نيسان . بالتسوية السورية، ولم يوقع

كما نصحه القائم باالعمال األميركي ماكنمارا باالختيار بين النظام . لم يوقع، و١٩٨٨
السوري وفوضى حزب هللا، فلم يرضخ رغم أن الديبلوماسي األميركي ابلغه أن واشنطن 

تريد ان تسوي القوات السورية وضعھا القانوني في لبنان وأن اسرائيل تريد من سوريا ان 
 ."تضبط حزب هللا

 
امين الجميل ولد . أعطوني بطال وسأكتب لكم تراجيديا: ال سكوت فيتزجيرالدق: "وأردف

ارتدى . وعاش وحكم وشاخ في قلب تراجيديا عامة وخاصة، من دون ان يغريه دور البطل
القدر الظالم والقدرة . لكن تعثر بين القدر والقدرة. أنا أقاوم إذا أنا موجود: دور المقاوم

امين الجميل عجنه . ظم الرجال، ويصنع بعض الرجال أقدارھمتصنع االقدار مع. المكبلة
مقاوم : قدر الوطن والحزب والعائلة، فالعب االقدار الثالثة محتفظا بصورته عن نفسه

 ."ومحاور، عنيد ومرن، ثابت في الجوھر ومتساھل في الھامش ودائما في خدمة لبنان
 

 حماده
كان لدينا المفضل : "يل قبل الرئاسة، وقالأما حماده فتطرق الى العالقة مع الرئيس الجم

وعند لقائنا االخير قبل االنتخابات مع المبعوث . من الفريق اآلخر اي الجبھة اللبنانية
األميركي فيليب حبيب طلبنا منه استبدال الشيخ بشير بالشيخ أمين او كميل شمعون للرئاسة 

ال استطيع : فجاوب حبيب آنذاك. نالغراض وفاقية، وكانا حينھا بالنسبة الينا أفضل الشري
ان اخرجھم من قبعة الساحر، وفھمنا ان االمور كانت محسومة مع حصار بيروت وتواجد 

وبعد مأساة اغتيال بشير تبين لنا ان التواصل مع أمين ممكن والتقينا . الجيش االسرائيلي
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حاول اعادة ووليد جنبالط معه بدعوة من ميتران، كان الرئيس الجميل فوق الخالفات و
تركيب التوازنات اللبنانية والدستورية وظھرت لبنانيته عروبته في سعيه الدائم للتواصل 

أيار اسقطه الرئيس الجميل فيما صادق  ١٧اتفاق : وقال. وللوساطات التي حاول نسجھا
لم يكن غبار على عروبته ولكن ھذه . مجلس النواب عليه ووافق الزعماء المسلمون عليه

 ."لم تكن بالنسبة اليه تعني تسليم لبنان لسورياالعروبة 
 

لم يكن مسؤوال عن . الحكومة األولى في عھده كانت حكومة تنكوقراط حقيقية: "أضاف
حرب الجبل وھو اراد صعود الجيش الى الجبل للحلول محل الجميع لكنه اصطدم برفض 

س الجميل كانت ھذه فرصة ضائعة، كل مسار الرئي. القوى الموجودة على االرض
ايار  ١٧وصداماته او مصالحاته سلسلة من الفرص الضائعة والخالفات العبثية، من اتفاق 

 ."الى حرب الجبل فاالتفاق الثالثي
 

 سالم
ھذه ھي المرة األولى التي اتحدث فيھا بموضوع : "وختمت الندوة بشھادة سالم الذي قال

السياسية انما انا اكثر من رافق  ، لقد ترددت في تناول المواضيع١٩٨٨سياسي منذ العام 
 ."الرئيس الجميل مع اإلستاذ غسان تويني رحمه هللا

 
عندما تبوأ الرئيس الجميل موقع الرئاسة اتصل بي وكنت ال اعرفه وطلب مني : "أضاف

ان اكون وزير خارجية، وسألته ھل انت ملتزم باتفاق سالم مع اسرائيل؟ قال لي إطالقا ان 
سحاب االسرائيلي من لبنان ومن ثم االنسحاب السوري وبعدھا حل ھمي االول ھو االن

 ."الميليشيات وعندما نبني دولة ننقذ الوطن
 

ان روحية الرئيس الجميل تظھر في الكتاب، وأشھد ان كل ما قاله الرجل ھو حق : "وتابع
 تسلمنا لبنان وكان ھناك شرعية جسدھا. لكنه لم يقل كل شيء من موقعه كرئيس جمھورية

الف جندي اسرائيلي في  ٥٠كان ھناك حوالى . الرئيس الجميل ولكن لم يكن ھناك دولة
لبنان، والتھديد االسرائيلي كان قائما يوميا بالحد من نفوذ الرئيس وبإشعال الحرب في 

الجبل، فاصبح الھم الرئيس التخلص من الوجود االسرائيلي في لبنان قبل ان يتطبع، اضافة 
الموجود في النصف اآلخر من لبنان ونفوذ سوري قوي في السياسة  الى الجيش السوري

والمؤسف ان المتكلم باسم سوريا في ھذا الوقت كان ابو جمال . مع ما رافقه من تھديدات
موقف سوريا كان . وھو رجل مذل ومھدد ومھين، وھذا االمر لم يكن سھال بالنسبة الينا

لتي تضم لبنان وسوريا وفلسطين واالردن يستند بكل وضوح الى ما يسمى بالد الشام ا
اما موقف لبنان فيرتكز على شرعية لبنان التي تمت . وتكون فيه دمشق ھي المقررة

اما . باتفاقات دولية ونحن ذات سيادة على االقل بالموقف النه في الواقع لم يكن ھناك دولة
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 ."الجامعة العربية يؤسفني القول انھا كانت شبه غائبة عن لبنان
 

ايار، فكل مواقف الدول كانت تدعم لبنان، لقد قرأت  ١٧اما بالنسبة الى اتفاق : "وتابع
االتفاق مع كل رؤساء الحكومات السابقين ووافقوا عليه، لذلك عندما صوت عليه مجلس 

 ."(حزيران ١٦جلسة (النواب باإلجماع عال التصفيق الحاد، وأتحدى ان يذاع 
 

اھدا االصالح حتى في لوزان، واھم ما قاله لي في الرئيس الجميل حاول ج: "وختم
 ."اجتماعنا االول اريد بناء دولة

 
  .وتلى الندوة نقاش من الحضور عن محطات ميزت مرحلة والية الرئيس الجميل

  

  النھار

تحّديات مستحيلة كانت تتطلّب معجزة : "الجميّل"... الرئاسة المقاومة"ندوة حول كتاب 
  "إلنقاذ البالد

   ١٩:١٦|  ٢٠٢٠ران حزي 26
-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-r.com/article/1220150https://www.annaha
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-F%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A-%D8%AA%D8%AD%D9%84

%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8  
 

 
الرئاسة "عقدت، اليوم، في سرايا بكفيا، ندوة حول كتاب 

الجميّل ومؤسسة _أمين#عوة من الرئيس ، بد"المقاومة
، شارك فيھا النائب مروان حماده، "بيت المستقبل"

األمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، 
الدكتور إيلي سالم، اإلعالمي جورج غانم وحشد من 

الشخصيات السياسية واألكاديمية والصحافية 
  .واإلعالمية

استلمت مقاليد الرئاسة في ظل احتالالت خارجية، "ء إلى أنّه وأشار الجميّل خالل اللقا
ھذا ما وضع واليتي الرئاسية أمام تحديات مستحيلة . وحروب داخلية وتعثر إقتصادي خطير

ً . كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد تحقيق : ومنذ بداية العھد، كان التحدي أمامي ثالثيا
ً "صادية واالجتماعيةالسيادة، تعزيز الوحدة، والحماية االقت كانت السيادة عندي : "، متابعا

السيادة، في . من دونھا ال سياسة، وال أمن، وال استقرار اقتصادي واجتماعي. الھاجس األول
قلت كال لالرتھان : معرض إنجاز ھذه السيادة، توقفت عند ثالث الءات، تلخص رھاني

 ١٣طت االتفاق الثالثي بتاريخ لسوريا، ووقفت بوجه الرئيس حافظ األسد في دمشق وأسق
قلت كال . ، ألنني اعتبرته يتناقض مع مستلزمات السيادة الوطنية١٩٨٦كانون الثاني 

للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري والديموغرافي، بإلغاء اتفاق القاھرة الموقع سنة 
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بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد  ١٩٦٩
، سنة قبل ١٩٨٧ي أيار تم ذلك في مجلس النواب ف

قلت كال لألطماع االسرائيلية . انتھاء واليتي
أيار بالذات،  ١٧أيار في  ١٧ورفضت توقيع اتفاق 

ما لم يحقق السيادة اللبنانية بفعل عبثية الموقف 
وحرصا مني على توفير شبكة أمان . االسرائيلي

ضد ردات الفعل اإلسرائيلية، وبناء على إصراري، 
ميركي رونالد ريغان الموقف دعم الرئيس األ

أيار أيضاً  ١٧رسالة ريغن مؤرخة في ( ١٩٨٣أيار  ١٧اللبناني في كتاب رسمي مؤرخ في 
   ."(من الكتاب ١٨٧وھي واردة في الصفحة 

 
 

الوحدة، في خضم االحتالالت واإلنقسامات التي أججت العالقات : "وأضاف خالل اللقاء
. عزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلة المؤسسات الرسميةاللبنانية، كان ھاجسي ت -اللبنانية 

تمثل المجتمع المدني، ال تمثيل حزبياً فيھا، ال مباشر % ١٠٠فكانت الحكومة األولى مستقلة 
أما الحكومة الثانية من . وال بالواسطة، أولوية ھذه الحكومة السعي الى المصالحة الوطنية

كما . وحدة البالد، وحفظته حتى آخر يوم من واليتي الوالية، فكانت إئتالفية بامتياز، جسدت
دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وبكفيا، لم يغب عنھا 

  ."أحد
الحماية اإلقتصادية واالجتماعية، في ظروف ملبدة بالحروب والنزاعات والخراب : "وتابع

المالية وعلى الحفاظ على األمن  والدمار والتعطيل المتعمد، عملت على ضبط المحفظة
كما أني، . اإلجتماعي الى حد كبير، وسلمت الدولة مع نھاية الوالية دون دين خارجي يذكر

وحرصا على الثروة الوطنية، عملت على إصدار قانون في مجلس النواب يمنع التصرف 
  ."باحتياطي الذھب دون موافقة المجلس

التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب، لعل ذلك ينتشلنا من حبذا لو نتخذ العبر من ھذه : "وختم
   ."المأزق الراھن، يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل الصعد ويحفظ لبنان

 
الدور "على " سكايب"من جھته، شدد موسى عبر 

الكبير والمھم الذي لعبه الرئيس أمين الجميل في تاريخ 
ن الكتاب معبر عنوا"، مشيراً الى أن "لبنان المعاصر

جداً ألن الرئيس الجميل كان دوماً مقاوماً لكل ما يمس 
بلبنان وبسيادته وبرخائه، وقد تولى رئاسة الجمھورية 
في فترة عصيبة وغاية في الحساسية من تاريخ البالد، 
وتعامل مع ظروف قاسية للغاية غلب عليھا اضطراب 

اصة على المصالح الوطنية والنقص في في فھم حاضر لبنان ومستقبله، وتغليب المصالح الخ
لبنان عنصر رئيس في مجتمعات العالم "، مؤكداً أّن "الشعور بلبنان وبخطورة ما يتعرض

  ."العربي، اذ ساھم مساھمة فعالة في النھضة التي غيرت وجه العالم العربي
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وجدت في الرئيس الجميل شخصية محببة تتمتع برصانة عميقة وبإدراك كبير : "أضاف
لديناميات العالم العربي ولخطورة التطورات الراھنة التي تھدد اليوم األمن العربي والقماشة 

وكشف أن الجزء الثاني من كتاب مذكراته خالل توليه األمانة العامة للجامعة ". العربية
تفصيالت مھمة حول لبنان والتواصل الذي "، يحتوي على ٢٠١١و ٢٠٠١العربية بين 

مع قادة لبنان ومجتمعه في مقاربة جديدة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھا قامت به الجامعة 
  ."الداخلية، وعلى كالم للرئيس الجميل وزعماء لبنان حول ھذه الفترة

 
وخالل الحوار، كانت مداخلة تاريخية طويلة 

االرتقاء الى سدة "لإلعالمي جورج غانم، فقال أّن 
ذ نصف قرن الرئاسة في لبنان ومغادرتھا، له من

ونيف، طقوس شكسبيرية كتبھا التاريخ بحروفه 
كل . التي ال يغيب عنھا لون األسرار والمأساة والدم

من ارتفع دخل الى حلقات كواليس ماكبث والملك 
  ."لير وقصص الساحرات واللعنات واأللغاز

في جمھورية أمين الجميل أضيفت : "وأضاف
وكما البطل في تراجيدياً . ائما على جسد التاريخعناصر المأساة وارتسمت التحوالت وشما د

يونانية، توحد في القدر الصعب لبنان الذبيح وأمين الجميل الرئيس، ابن العائلة التي ارخت 
لحياتھا بدماء خمسة من ابنائھا، طليعھم رئيس شقيق الرئيس، وخاتمھم بيار الشھيد نجل 

حد، واندمج زمنان في واحد، زمن لألمل أما ھو فاختبر الحياة والموت في وقت وا. الرئيس
الياس : كان أمين الجميل، اول رئيس لبناني يخلف رئيسين في ايام قليلة. وآخر لخيبة األمل

سركيس الذي أنھى ست سنوات من البطولة الصامتة، وبشير الجميل، طيف البطولة الھادرة 
  ."ما من االوھامالذي رسم في اثنين وعشرين يوما عھدا كامالً من األحالم، ورب

كانت القوات المتعددة الجنسيات في بيروت، وكان اللبنانيون في جمھورية متعددة : "وتابع
كان االسرائيليون في بيروت وبعبدا والجبل والجنوب وبعض البقاع، . الجنسيات والھويات

 وكان السوريون والفلسطينيون والحرس الثوري اإليراني الوافد حديثاً، في الباقي من
 - لبنانية ومسيحية  -فلسطينية وسورية  -مسيحية : الخريطة التي مزقتھا حروب متعاقبة

 -لبنانية ومسيحية  -فلسطينية وسورية  - سورية، مرورا بسورية  - إسالمية ثم مسيحية 
إسرائيلية، كل ذلك تحت سقف  -إسرائيلية وسورية  -مسيحية، باالضافة الى حرب فلسطينية 

السوفياتية الباردة، فكان على الرئيس الشاب ترميم دولة وبناؤھا أقوى  -الحرب األميركية 
من االحتالالت والدويالت، بركام دولة أضحت مساحتھا في حدود مكتب الرئيس في القصر 

   ."المھدم والمحاصر بحواجز ارييل شارون
 

. غريباً بدا أمين الجميل في القصر الفارغ والحزين: "وقال
طة عنق سوداء، على متن مشروع فقد وصل اليه برب

إقليمي فصل على قياس شقيقه الشھيد، ولم تكن له عالقة 
بمعادالته الداخلية والخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد 
كان النائب أمين الجميل متھماً في بيئته الحزبية، بعدم قطع 
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الغربية المحاصرة  الخطوط أبداً مع المسلمين والسوريين والفلسطينيين، اذ عبر الى بيروت
خالل االجتياح االسرائيلي مرتين، والتقى ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، ونقل بطلب من 

ابو عمار ارملة ابو حسن سالمه جورجينا رزق وطفلھا من جحيم القصف الى ما كان 
لم كما انه . يعرف بالمنطقة الشرقية، ليواجه أسئلة بشير وغضب جھاز أمن القوات اللبنانية

واحتفظ الرئيس . يلتق القادة اإلسرائيليين سوى على ھامش مراسم تعازي شقيقه بشير
أكرر : الجميل برسالة معبرة من ابو أياد نشرھا في المذكرات دون فيھا القيادي الفلسطيني

شكري لك، وقد أخبرت أوالدي الليلة بأن ھناك رجال كان خصما ومقاتالً شريفاً، حاول أن 
اذا عشنا والتقينا سنتذكر ھذا الحديث، واال .حفظ من ھذه المذابح، لكنه لم يتمكنيبادر بحلول ت

  ."اترك ھذه الرسالة عندك للتاريخ والمستقبل
في المقابل، ورغم عدم االعتراض السوري على االنتخاب الذي نقله ضابط : "وتابع متعّمقاً 

ضھور الشوير، فإن دمشق التي  - المخابرات محمد غانم في لقاء السيارة عند تقاطع الدوار 
ربحت نقطة في المواجھة بشطب بشير، كانت تترقب التطورات استعداداً لالنقضاض 

واستعادة المبادرة بدعم من موسكو، في التصدي لقوات الحلف األطلسي المنتشرة على 
كذلك كان الرئيس الجديد يعرف أن التوافق المصطنع على انتخابه عابر . شواطىء بيروت

، وأن اسرائيل تمسك بصاعق التفجير في الجبل بين الدروز والقوات اللبنانية التي كان وھش
من المفترض ان تكون داعمة للرئيس الكتائبي، فإذا برجالھا يعاملونه كأنه حامل المشروع 

رغم كل ذلك حاول . النقيض لقائدھم الشھيد، والرجل الذي حرمھم مكاسب اعتبروھا حقا لھم
لم يرد للبنان االستمرار في دور . لفصل بين قوة الموقف وضعف الموقعتحقيق معجزة ا

ولم يكن الخيار أمامه إال ان يقرر ان يكون، . ھاملت المتردد الذي يقول نكون او ال نكون
   ."فأطلق ما سماه مغامرة اإلنقاذ معتمدا على األميركيين

 
كانت المھمة األصعب السعي إلخراج : "وشرح

ان عبر اتفاق فرضه وزير الخارجية اسرائيل من لبن
األميركي جورج شولتز من دون ان يحميه، وربطته 

اسرائيل بشرط تعجيزي ھو االنسحاب السوري 
المتزامن، وسماه الرئيس حافظ األسد اتفاق إذعان 
. يجعل من لبنان محمية إسرائيلية وعدوا لسوريا
وذكر األسد الوزير ايلي سالم في تھديد مبطن 

اغتيال أنور السادات على يد شعبه ألنه للجميل، ب
اسرائيل أراحت سوريا بإعطاء األسد حق . ھكذا ولد االتفاق المسموم ميتا. خان قضية مصر

والرئيس الجميل رد برسالة جانبية مماثلة تؤكد على أن لبنان في حل من االتفاق، . النقض
يق التزاماته في حال عدم مدعوما برسالة من الرئيس األميركي ريغان أعطته الحق في تعل

  ."انسحاب القوات اإلسرائيلية
على مدى ثالث وثالثين جولة مفاوضات أنتجت ما عرف باتفاق السابع عشر : "وتابع غانم

من أيار، تأكد أمين الجميل بالوقائع والمناقشات مع األميركيين والسوريين واألوروبيين 
، كانت لحظة عابرة فرضھا ١٩٨٢ة والعرب، أن محطة التورط األميركي في لبنان سن

ايتان، وأن الواليات المتحدة حاولت استثمار العملية  -شارون  - الثالثي االسرائيلي بيغن 
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االسرائيلي، وأن أميركا -العسكرية اإلسرائيلية لدفع مشروع الرئيس ريغان للسالم العربي 
فشلت واشنطن  وعندما. تريد الحل في لبنان لتصل الى التسوية في الشرق األوسط

واضطرت الى االنسحاب مع قوات األطلسي بعد تفجير المارينز والدراكار الفرنسيين 
ونسف السفارة األميركية واقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، عاد السوريون 

واإلسرائيليون الى استراتيجية الخطوط الحمر التي نسقتھا الديبلوماسية األميركية سنة 
 -حدود التدخل العسكري السوري وجعلت لبنان كوندومينيوم سوري لترتيب  ١٩٧٦

إسرائيلي، الغاية منه احتواء منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد خط االحتكاك العسكري 
  ."المباشر عن أرضھما الى دولة حاجز مفككة ھي لبنان

فيد كيمحي، تقاسم لبنان وتقسيمه تطور في ظل الخطوط الحمر بورقة مكتوبة لدي: "وتابع
عرض فيھا انسحابا مشروطا بترتيبات أمنية في الجنوب مع ضمان انسحاب سوري باستثناء 

وتوسع كيمحي . المنطقة الممتدة من انفه شماال الى دير األحمر شرقا حتى الحدود السورية
شارحا، إنه بھدف الحفاظ على الھيمنة المسيحية سوف تتخذ إجراءات قانونية لتحويل لبنان 

نظام كانتونات مكون من واحد مركزي ذي اكثرية مسيحية يضم العاصمة ومقر  الى
الحكومة، وكانتونات اخرى تبعا لتركيبة السكان باالضافة الى كانتون تحت السيطرة 

  ."اإلسرائيلية بإدارة سعد حداد
  

الوھم األميركي كان االختبار المر "ولفت إلى أّن 
ة أنه قال للموفد الذي عانى منه الرئيس الجميل لدرج

ھل الواليات المتحدة معتادة : ريتشارد مورفي
معاقبة اصدقائھا؟ تدرج حماس الرئيس ريغان من 
الدعم شبه المطلق في القمة االولى مع الجميل في 

الى تراجع مفاجىء في القمة الثانية  ١٩٨٢خريف 
فوجىء الرئيس اللبناني بالرئيس . ١٩٨٣في تموز 

طائه نسخة من رسالة الى األميركي يستقبله بإع
حافظ األسد وشقيقه رفعت لشكرھما على المساعدة 

في تحرير رئيس الجامعة األميركية في بيروت دايفيد دودج الذي كان خطف في تموز 
١٩٨٢.  

أيار ورقة مھمة لكن تصرفوا  ١٧أما الباقي من المباحثات فدعا اللبنانيين الى اعتبار اتفاق 
وبلغ التخلي األميركي حدا وصل الى ان ينقل . موجودعلى أساس أنھا شيك غير 

الديبلوماسي ريتشارد فيربانكس الى الرئيس الجميل رسالة إسرائيلية تطالب بمنح الدروز في 
وفي حال الموافقة، ففي وسع اسرائيل استخدام نفوذھا لدى الطائفة . الشوف وضعا خاصا

لمدمرة نيوجرسي غبارا ال أضرارا، ھكذا أحدث قصف ا. الدرزية لوقف المعارك في الجبل
فيما كان السفير األميركي يھرول الى ملجأ قصر بعبدا لالحتماء وفي وصف درامي للسلوك 

األميركي، كتب وزير الدفاع األميركي كاسبار واينبرغر في مذكراته عن الوضع عشية 
لم الى الرئيس كأننا نشھد جالء الجيش األميركي من فييتنام، ويعود إلي ان أس: االنسحاب

تلك كانت المھمة األكثر إيالما التي اديتھا في حياتي، لكن لم أكن . الجميل الرسالة المحزنة
  ."اعلم أن التحرر من االلتزام األميركي كان نھائيا
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ھكذا وجد الجميل نفسه وحيداً في مواجھة : "وقال
اسرائيل وسوريا المدعومة من موسكو التي أبلغ 

الرئيس اللبناني بأن األميركيين سفيرھا سولداتوف 
لقد كان . سيدفعون غاليا جدا ثمن عدم التعاون معنا

ھدف الواليات المتحدة تحقيق الحوار االستراتيجي 
. السوري من خالل لبنان وعلى حسابه -األميركي 

وكان حافظ األسد يتمسك باستراتيجيته نفسھا منذ 
تين اللبنانية والفلسطينية للتفاوض باسمھما مطلع الحرب اللبنانية وھي السيطرة على الورق

أيار قال األسد للوسيط  ١٧في ذروة حرب اتفاق . في أي محادثات سالم ومع األميركيين
األميركيون أغبياء ألنھم ربطوا االتفاق باالنسحاب : الملكي السعودي االمير بندر بن سلطان

لى المربع األول الذي تحدث عنه وھذا ما أعاد البحث ا. السوري وبذلك حلوا مشكلة سوريا
، اذ قال إن وجود ١٩٨٣األسد الى الرئيس الجميل في اللقاء األول بينھما في نيودلھي سنة 
وتحت ستار ھذا . جيشه في لبنان نوع من التوازن االستراتيجي بين سوريا وإسرائيل

على التناقضات  التوازن، سعى الى تحقيق المشاريع السورية التاريخية في لبنان عبر اللعب
  ."الطائفية واستخدام الحلفاء اللبنانيين واإلقليميين

كانت العالقات المميزة ھي الثمن السوري إلنھاء الحرب في لبنان، وكانت : "وتابع
   ".اإلصالحات أو المطالب االسالمية بإعادة توزيع السلطة بين الطائف ھي الذريعة والوسيلة

 
 

ذي وصفه جا الرتيغي في باري كان أمين الجميل ال: "وتابع
ماتش بأنه الرجل االخطر في العالم، يواجه وحيدا الخيانات 

كان عليه ان يدير ما ھو . والخيبات واالنقالبات واالنتفاضات
غير قابل لالدارة، وان يفاوض على ما ھو قابل للتفاوض، وان 

كان عليه أيضا ان يناور مع . يجسد وحدة اللبنانيين غير الموحدين
األسد الذي جعله بلطفه الزائد ودماثته على عكس ممثله الفظ 

. والمتعالي خدام، ان يتسلق الجلجلة على درب مفروشة بالورود
وكان يعرف أن الخوف من ثمن التسوية مع سوريا ال يقل عن 

. تلطى كثيرون وراء رفضه وصالبته. الخوف من ثمن الحرب
وليد جنبالط . لسنيةالمفتي الراحل حسن خالد وكذلك القيادات ا

وفي لقاء مع ايلي سالم في آب . اعتمد على وطنية أمين الجميل السقاط االتفاق الثالثي
أؤيد الشيخ أمين في موقفه، فھو حتى اآلن لم يطلب الدخول : في المختارة قال ١٩٨٥
ر أھدافي تختلف عن أھداف حلفائه، فالشيعة يريدون نظاما جديدا برئاستھم وھذا ام. السوري

أملي ان يحافظ الشيخ . الطموحات الدينية للشيعة قد تجعل لبنان ايران اخرى. خطير جدا
  ."أمين على أعصابه وال يعطي السوريين اكثر مما يريدون

لم يدع . ان القديسين مذنبون حتى يثبتوا براءتھم: كان جورج جورج اورويل يقول: "وأردف
ھو اليوم قدم مرافعته . ه رداء الشيطنة طويالأمين الجميل القداسة وان كان أخصامه ألبسو

قد يواصل الناس ترداد ما حفظوه غيبا وفق الوشايات . للتاريخ بالوثائق والمحاضر
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والشائعات والتخيالت، لكن ال الذين قالوا ان عھده كان عنوان الفرص الضائعة، حاولوا 
 ھو استطاع إقناع احد انه قراءة الظروف الداخلية والخارجية وموازين القوى المتبدلة، وال

وعندما . غامر باللعب فوق الخطوط الحمر معتمدا على األميركيين والغرب وبعض العرب
أيار بعدم إبرامه، انتقل من مغامرة إنقاذ لبنان الى دور الحفاظ على  ١٧اخفق واسقط اتفاق 

مقسم، فأرغم حاصرته استحالة عودة لبنان الموحد، ورفض حالة لبنان ال. لبنان كما عرفه
على القبول بلبنان الممكن القائم على توازن الدويالت واالحتالالت مع حق النقض والرفض 

لم يستطع أمين الجميل كسر الخطوط . الذي تمسك به الرئيس باسم الشرعية والمؤسسات
الحمر اإلقليمية والدولية، لكنه أبقى خطوطه مفتوحة مع الجميع، كما لم يقبل تجاوز خطوط 

فبعد غياب الشيخ بيار الجميل الذي وازن بين الوقوف . داخلية والتورط بلعبة دم أھلية حمر
الى جانب نجله األكبر رئيس الجمھورية وحماية إرث نجله األصغر، القوات اللبنانية، تجنب 

  ."الشيخ أمين االصطدام بجموح الطموحات القاتلة للقيادات المسيحية المتنافسة
ر األميركي جون كيلي أن العماد ميشال عون يحضر انقالبا عشية أخبره السفي: "وقال

وارسل اليه الرئيس سليم الحص ووزير الدفاع . ، فلم يھتز١٩٨٨االستحقاق الرئاسي سنة 
بعد انتفاضة القوات . عادل عسيران مرسوم اقالة العماد عون من قيادة الجيش، فلم يوقع

ظ األسد إرسال وحدات القوات الخاصة ، عرض عليه الرئيس حاف١٩٨٥اللبنانية سنة 
رفض أيضا . السورية لقمع التمرد لمصلحة الشرعية في عملية تنظيف محددة، فرفض

المقايضة بين السلطة والقضية، فلم يضعف امام اغراء ما نقله الوسيط مھدي التاجر في 
اذا . نيا مھدي، أنا اكن مودة خاصة للشيخ أمي: عن حافظ األسد الذي قال ١٩٨٦أيلول 

توصلنا الى اتفاق معه، فسآتي بالعجائب، ويمكن ان يبقى زمنا طويال رئيسا للبنان ويدخل 
   ."التاريخ من الباب الواسع

  
كانت والية أمين الجميل آخر محاولة الحياء الجمھورية : "أضاف

وكانت أيضا ميدانا للتصفيات . االولى بتوازناتھا وثنائيتھا الطائفية
الدروز والموارنة المستمرة منذ القرن التاسع  االخيرة في حروب

لكنھا أسست لكل التحوالت الالحقة بدءا بالصعود الشيعي . عشر
والتغلغل اإليراني وتشتت السلطة وتوزيعھا على أمراء الحرب في 

التي كانت أشبه بمجلس رؤساء  ١٩٨٤مجلس الوزراء على حكومة 
لم ينكسر بالكامل إال اما ستاتيكو الخطوط الحمر ف. ال مجلس وزراء

لتحل  ١٥٥٩بفعل القرار الدولي  ٢٠٠٥باالنسحاب السوري سنة 
لقد طغت على . محله معادلة إقليمية اخرى ھندسھا حزب هللا

تعريفا بالرئيس حافظ : الرجل الذي لم يوقع: االدبيات السورية في السنوات االخيرة عبارة
ية الفكرية والسياسية يجب ان تبقى محفوظة على أن الملك. األسد الذي لم يتنازل إلسرائيل

  ."مع مفعول رجعي للرئيس الجميل
قصف . حذره شارون من انه لن يدعه يحكم ابعد من قصر بعبدا، ولم يوقع: "وتابع

السوريون وحلفاؤھم قصر الرئاسة ما دفع الفرنسيين واألميركيين لوضع خطة عسكرية 
وبتفخيخ الطائرة الرئاسية سنة  ١٩٨٥يدا سنة حاولوا اغتياله في ص. إلجالئه، ولم يوقع

طعن من أھل البيت . قدم له العسل السوري ممزوجا بالسم ولم يوقع. ، ولم يوقع١٩٨٨
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نقل اليه جورج شولتز في حزيران تھديد األسد بأن . واحس سكينا يتنزه في الجرح، ولم يوقع
ذا لم يقبلوا بالتسوية المسيحيين سيكونون في حال صعب جدا وأن مرفأ جونيه سيقصف ا

، ١٩٨٨رفض شولتز اعطاءه ضمانات في اجتماع الرنكا في نيسان . السورية، ولم يوقع
كما نصحه القائم باالعمال األميركي ماكنمارا باالختيار بين النظام السوري . ولم يوقع

وفوضى حزب هللا، فلم يرضخ رغم أن الديبلوماسي األميركي ابلغه أن واشنطن تريد ان 
سوي القوات السورية وضعھا القانوني في لبنان وأن اسرائيل تريد من سوريا ان تضبط ت

  ."حزب هللا
ً : قال سكوت فيتزجيرالد: "وأردف امين الجميل ولد . أعطوني بطال وسأكتب لكم تراجيديا

ارتدى . وعاش وحكم وشاخ في قلب تراجيدياً عامة وخاصة، من دون أن يغريه دور البطل
القدر الظالم والقدرة . لكن تعثر بين القدر والقدرة. أنا أقاوم إذا أنا موجود: دور المقاوم

امين الجميل عجنه قدر . تصنع االقدار معظم الرجال، ويصنع بعض الرجال أقدارھم. المكبلة
مقاوم ومحاور، : الوطن والحزب والعائلة، فالعب االقدار الثالثة محتفظا بصورته عن نفسه

  ."في الجوھر ومتساھل في الھامش ودائما في خدمة لبنانعنيد ومرن، ثابت 
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  النشرة

 جھود كبيرة بذلتھا في آخر واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجي :أمين الجميل
  سياسة ١١:٤٦ ٢٠٢٠حزيران  ٢٦الجمعة 

  
-ews/show/1424805/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86https://www.elnashra.com/n
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84:%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF
-%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1

%84%D8%AC%D9%87%D8%A9%D9  

  
 جھود كبيرة بذلتھا في آخر واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجي :أمين الجميل

رفضنا " إلى انه " الرئاسة المقاِومة"لفت الرئيس السابق أمين الجميّل في ندوة عن كتابه 
القاھرة  بالغاء اتفاق مجلس النوابالسياسي والعسكري والشعبي، وتقدمت بطلب ل التوطين

اي سنة قبل نھاية واليتي وصّوت مجلس النواب على الغاء اتفاقية  ١٩٨٧وفي ايار 
ايار واصريت عل الرئيس االميركي ريغان ان يكون  ١٧الغيت اتفاقية " وأضاف ". القاھرة

بجانب لبنان ويؤكد تضامنه معنا لدرك مخاطر الغاء ھذا القرار وقد ارسل لي كتاباً رسميا 
  ."ايار ١٧بجانبنا لمواجھة رفض لبنان التفاقية  يؤكد وقوفه

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، الحكومة كانت مؤلفة من مجمتع مدني دون "وأوضح انه 
تمثيل حزبي، حضرت للمصالحة وقامت بانجازات كبيرة مھّدت لحكومة االتحاد الوطني 

من االجتماعي على صعيد اال"واضاف ". التي كانت الحكومة الثانية في عھدي
واالقتصادي، كانت ھناك جھود كثيرة وتركنا الوالية وكان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر، 
حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة والوحدة واالمن االقتصادي 

  ."واالجتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي ھو فيه
ا في آخر واليتي، وال سيما لجھة الدين الخارجي وھو تقريباً ال جھودا كبيرة بذلتھ" وأكد ان 

 ."يذكر وضبط للعملة اللبنانية وتأمين االمن االجتماعي
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 جھود كبيرة بذلتھا في آخر واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجي: أمين الجميل

  
-https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/530072/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
-%D9%84%D8%A7-8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%-%D8%A2%D8%AE%D8%B1

%D8%B3%D9%8A%D9%85/ar  
 

 جھود كبيرة بذلتھا في آخر واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجي: أمين الجميل
إلى انه في واليتي " الرئاسة المقاِومة"أعلن الرئيس السابق أمين الجميّل في ندوة عن كتابه 

مت بطلب لمجلس النواب بالغاء اتفاق رفضنا التوطين السياسي والعسكري والشعبي، وتقد"
اي سنة قبل نھاية واليتي وصّوت مجلس النواب على الغاء اتفاقية  ١٩٨٧القاھرة وفي ايار 

  ."القاھرة
ايار واصريت عل الرئيس االميركي ريغان ان يكون بجانب  ١٧الغيت اتفاقية : "وأضاف

قد ارسل لي كتاباً رسميا يؤكد لبنان ويؤكد تضامنه معنا لدرك مخاطر الغاء ھذا القرار و
  ."ايار ١٧وقوفه بجانبنا لمواجھة رفض لبنان التفاقية 

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، الحكومة كانت مؤلفة من مجمتع "وأوضح الجميل انه 
مدني دون تمثيل حزبي، حضرت للمصالحة وقامت بانجازات كبيرة مھّدت لحكومة االتحاد 

  ."ومة الثانية في عھديالوطني التي كانت الحك
على صعيد االمن االجتماعي واالقتصادي، كانت ھناك جھود كثيرة وتركنا "ولفت الى أنه 

الوالية وكان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر، حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة 
مستنقع الذي على صعيد السيادة والوحدة واالمن االقتصادي واالجتماعي الخراج لبنان من ال

 ."ھو فيه
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  حبذا لو نتخذ العبر من ھذه التجربة : أمين الجميّل

   ١٨:٢٥ ٢٠٢٠حزيران  26
 
  

0%D9%80%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%84%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%80https://www.mtv.com.lb/news/%D9%85%D9%8
-%D9%80%D8%A7%D8%AA/1070702/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
-%D9%84%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%84
-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87  

 

  
  

، بدعوة من الرئيس أمين الجميل "الرئاسة المقاومة"عقدت في سرايا بكفيا ندوة حول كتاب 
، شارك فيھا النائب مروان حمادة، األمين العام السابق لجامعة "بيت المستقبل"ومؤسسة 

لدكتور إيلي سالم، اإلعالمي جورج غانم وحشد من الدول العربية عمرو موسى، ا
  .الشخصيات السياسية واألكاديمية والصحافية واإلعالمية

استلمت مقاليد الرئاسة في ظل احتالالت خارجية، : "استھل الرئيس الجميل الكالم بالقول
لة ھذا ما وضع واليتي الرئاسية أمام تحديات مستحي. وحروب داخلية وتعثر إقتصادي خطير

تحقيق : ومنذ بداية العھد، كان التحدي أمامي ثالثيا. كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد
  ."السيادة، تعزيز الوحدة، والحماية االقتصادية واالجتماعية

من دونھا ال سياسة، وال أمن، وال استقرار . كانت السيادة عندي الھاجس األول: "أضاف
إنجاز ھذه السيادة، توقفت عند ثالث الءات، السيادة، في معرض . اقتصادي واجتماعي

قلت كال لالرتھان لسوريا، ووقفت بوجه الرئيس حافظ األسد في دمشق : تلخص رھاني
، ألنني اعتبرته يتناقض مع ١٩٨٦كانون الثاني  ١٣وأسقطت االتفاق الثالثي بتاريخ 

كري قلت كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعس. مستلزمات السيادة الوطنية
بين لبنان ومنظمة التحرير  ١٩٦٩والديموغرافي، بإلغاء اتفاق القاھرة الموقع سنة 

قلت كال . ، سنة قبل انتھاء واليتي١٩٨٧الفلسطينية، وقد تم ذلك في مجلس النواب في أيار 
أيار بالذات، ما لم يحقق السيادة  ١٧أيار في  ١٧لألطماع االسرائيلية ورفضت توقيع اتفاق 

وحرصا مني على توفير شبكة أمان ضد ردات . بفعل عبثية الموقف االسرائيلي اللبنانية
الفعل اإلسرائيلية، وبناء على إصراري، دعم الرئيس االميركي رونالد ريغان الموقف 

أيار أيضا  ١٧رسالة ريغن مؤرخة في ( ١٩٨٣أيار  ١٧اللبناني في كتاب رسمي مؤرخ في 
  ."(من الكتاب ١٨٧وھي واردة في الصفحة 



22 
 

 -الوحدة، في خضم االحتالالت واإلنقسامات التي أججت العالقات اللبنانية : "أضاف
فكانت . اللبنانية، كان ھاجسي تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلة المؤسسات الرسمية

تمثل المجتمع المدني، ال تمثيل حزبيا فيھا، ال مباشر وال % ١٠٠الحكومة األولى مستقلة 
أما الحكومة الثانية من . ة ھذه الحكومة السعي الى المصالحة الوطنيةبالواسطة، أولوي

كما . الوالية، فكانت إئتالفية بامتياز، جسدت وحدة البالد، وحفظته حتى آخر يوم من واليتي
دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وبكفيا، لم يغب عنھا 

  ."أحد
ية واالجتماعية، في ظروف ملبدة بالحروب والنزاعات والخراب الحماية اإلقتصاد: "وتابع

والدمار والتعطيل المتعمد، عملت على ضبط المحفظة المالية وعلى الحفاظ على األمن 
كما أني، . اإلجتماعي الى حد كبير، وسلمت الدولة مع نھاية الوالية دون دين خارجي يذكر

قانون في مجلس النواب يمنع التصرف وحرصا على الثروة الوطنية، عملت على إصدار 
  ."باحتياطي الذھب دون موافقة المجلس

حبذا لو نتخذ العبر من ھذه التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب، لعل ذلك ينتشلنا من : "وختم
  ."المأزق الراھن، يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل الصعد ويحفظ لبنان

الدور الكبير والمھم الذي لعبه الرئيس أمين الجميل "لى ع" سكايب"بدوره، شدد موسى عبر 
عنوان الكتاب معبر جدا ألن الرئيس الجميل كان "، مشيرا الى أن "في تاريخ لبنان المعاصر

دوما مقاوما لكل ما يمس بلبنان وبسيادته وبرخائه، وقد تولى رئاسة الجمھورية في فترة 
، وتعامل مع ظروف قاسية للغاية غلب عليھا عصيبة وغاية في الحساسية من تاريخ البالد

اضطراب في فھم حاضر لبنان ومستقبله، وتغليب المصالح الخاصة على المصالح الوطنية 
لبنان عنصر رئيس في "، مؤكدا أن "والنقص في الشعور بلبنان وبخطورة ما يتعرض

  ."العالم العربي مجتمعات العالم العربي، اذ ساھم مساھمة فعالة في النھضة التي غيرت وجه
ما لفتني وشدني ھو أحداث الليلة االخيرة للرئيس : "وإذ نوه بمضمون الكتاب ككل، قال

الجميل في قصر بعبدا، وكيف حاول بشتى الطرق ضمان أمن لبنان واستقراره بعد انتھاء 
ة وكثيرا ما التقيت بالرئيس الجميل أكان خالل فترة تولي أمان. واليته في ظروف جد ملبدة

الجامعة العربية حين كنت مھتما بشكل خاص بلبنان، أو كعضو في الكثير من المراكز 
  ."البحثية
وجدت في الرئيس الجميل شخصية محببة تتمتع برصانة عميقة وبإدراك كبير : "أضاف

لديناميات العالم العربي ولخطورة التطورات الراھنة التي تھدد اليوم األمن العربي والقماشة 
  ."العربية
يتمتع الرئيس الجميل بقدرة على إيصال أفكاره، وسعدت دوما باالستماع إليه : "وتابع

وبالتعامل معه وبقراءة كتبه وبمناقشة مشاكل لبنان وحاضره ومستقبله، بكل ما لھذا البلد من 
  ."أھمية في المنطقة وخارجھا

في المكتبات العربية  توسيع نشره"وھنأ الرئيس الجميل بصدور ھذا الكتاب، متمنيا عليه 
ليتسنى لكل أطياف مجتمعات المنطقة قراءته واإلفادة من التجارب التي خاضھا، وخصوصا 

الليلة األخيرة التي يجب أن تدرس، حين كان في سباق مع الزمن وسار عكس الوتيرة التي 
  ."كان يسير عليھا آنذاك بعض قادة العالم العربي
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مذكراته خالل توليه األمانة العامة للجامعة العربية بين وكشف أن الجزء الثاني من كتاب 
تفصيالت مھمة حول لبنان والتواصل الذي قامت به الجامعة "، يحتوي على ٢٠١١و ٢٠٠١

مع قادة لبنان ومجتمعه في مقاربة جديدة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھا الداخلية، وعلى 
  ."فترةكالم للرئيس الجميل وزعماء لبنان حول ھذه ال

االرتقاء الى سدة الرئاسة في لبنان ومغادرتھا، له منذ نصف قرن ونيف، : "وقال غانم
كل . طقوس شكسبيرية كتبھا التاريخ بحروفه التي ال يغيب عنھا لون األسرار والمأساة والدم

من ارتفع دخل الى حلقات كواليس ماكبث والملك لير وقصص الساحرات واللعنات 
  ."واأللغاز
في جمھورية أمين الجميل أضيفت عناصر المأساة وارتسمت التحوالت وشما : "أضاف

وكما البطل في تراجيديا يونانية، توحد في القدر الصعب لبنان . دائما على جسد التاريخ
الذبيح وأمين الجميل الرئيس، ابن العائلة التي ارخت لحياتھا بدماء خمسة من ابنائھا، طليعھم 

اما ھو فاختبر الحياة والموت في . خاتمھم بيار الشھيد نجل الرئيسرئيس شقيق الرئيس، و
كان أمين الجميل، اول . وقت واحد، واندمج زمنان في واحد، زمن لألمل وآخر لخيبة األمل

الياس سركيس الذي أنھى ست سنوات من البطولة : رئيس لبناني يخلف رئيسين في ايام قليلة
لة الھادرة الذي رسم في اثنين وعشرين يوما عھدا الصامتة، وبشير الجميل، طيف البطو
  ."كامال من األحالم، وربما من االوھام

كانت القوات المتعددة الجنسيات في بيروت، وكان اللبنانيون في جمھورية متعددة : "وتابع
كان االسرائيليون في بيروت وبعبدا والجبل والجنوب وبعض البقاع، . الجنسيات والھويات

يون والفلسطينيون والحرس الثوري اإليراني الوافد حديثا، في الباقي من وكان السور
 - لبنانية ومسيحية  -فلسطينية وسورية  -مسيحية : الخريطة التي مزقتھا حروب متعاقبة

 -لبنانية ومسيحية  -فلسطينية وسورية  - سورية، مرورا بسورية  - إسالمية ثم مسيحية 
إسرائيلية، كل ذلك تحت سقف  -إسرائيلية وسورية  -ة مسيحية، باالضافة الى حرب فلسطيني

السوفياتية الباردة، فكان على الرئيس الشاب ترميم دولة وبناؤھا أقوى  -الحرب األميركية 
من االحتالالت والدويالت، بركام دولة أضحت مساحتھا في حدود مكتب الرئيس في القصر 

  ."المھدم والمحاصر بحواجز ارييل شارون
فقد وصل اليه بربطة عنق . غريبا بدا أمين الجميل في القصر الفارغ والحزين: "وقال

سوداء، على متن مشروع إقليمي فصل على قياس شقيقه الشھيد، ولم تكن له عالقة بمعادالته 
الداخلية والخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد كان النائب أمين الجميل متھما في بيئته 

طوط أبدا مع المسلمين والسوريين والفلسطينيين، اذ عبر الى بيروت الحزبية، بعدم قطع الخ
الغربية المحاصرة خالل االجتياح االسرائيلي مرتين، والتقى ياسر عرفات والقيادة 

الفلسطينية، ونقل بطلب من ابو عمار ارملة ابو حسن سالمه جورجينا رزق وطفلھا من 
ة، ليواجه أسئلة بشير وغضب جھاز أمن جحيم القصف الى ما كان يعرف بالمنطقة الشرقي

كما انه لم يلتق القادة اإلسرائيليين سوى على ھامش مراسم تعازي شقيقه . القوات اللبنانية
واحتفظ الرئيس الجميل برسالة معبرة من ابو أياد نشرھا في المذكرات دون فيھا . بشير

بأن ھناك رجال كان خصما أكرر شكري لك، وقد أخبرت أوالدي الليلة : القيادي الفلسطيني
اذا عشنا والتقينا .ومقاتال شريفا، حاول ان يبادر بحلول تحفظ من ھذه المذابح، لكنه لم يتمكن

  ."سنتذكر ھذا الحديث، واال اترك ھذه الرسالة عندك للتاريخ والمستقبل
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في المقابل، ورغم عدم االعتراض السوري على االنتخاب الذي نقله ضابط : "أضاف
ضھور الشوير، فإن دمشق التي  - رات محمد غانم في لقاء السيارة عند تقاطع الدوار المخاب

ربحت نقطة في المواجھة بشطب بشير، كانت تترقب التطورات استعدادا لالنقضاض 
واستعادة المبادرة بدعم من موسكو، في التصدي لقوات الحلف األطلسي المنتشرة على 

يد يعرف أن التوافق المصطنع على انتخابه عابر كذلك كان الرئيس الجد. شواطئ بيروت
وھش، وأن اسرائيل تمسك بصاعق التفجير في الجبل بين الدروز والقوات اللبنانية التي كان 

من المفترض ان تكون داعمة للرئيس الكتائبي، فإذا برجالھا يعاملونه كأنه حامل المشروع 
رغم كل ذلك حاول . اعتبروھا حقا لھمالنقيض لقائدھم الشھيد، والرجل الذي حرمھم مكاسب 
لم يرد للبنان االستمرار في دور . تحقيق معجزة الفصل بين قوة الموقف وضعف الموقع

ولم يكن الخيار أمامه إال ان يقرر ان يكون، . ھاملت المتردد الذي يقول نكون او ال نكون
  ."فأطلق ما سماه مغامرة اإلنقاذ معتمدا على األميركيين

كانت المھمة االصعب السعي إلخراج اسرائيل من لبنان عبر اتفاق فرضه وزير : "وتابع
الخارجية األميركي جورج شولتز من دون ان يحميه، وربطته اسرائيل بشرط تعجيزي ھو 

االنسحاب السوري المتزامن، وسماه الرئيس حافظ األسد اتفاق إذعان يجعل من لبنان محمية 
األسد الوزير ايلي سالم في تھديد مبطن للجميل، باغتيال وذكر . إسرائيلية وعدوا لسوريا

اسرائيل . ھكذا ولد االتفاق المسموم ميتا. أنور السادات على يد شعبه ألنه خان قضية مصر
والرئيس الجميل رد برسالة جانبية مماثلة تؤكد . أراحت سوريا بإعطاء األسد حق النقض

الة من الرئيس األميركي ريغان أعطته الحق على أن لبنان في حل من االتفاق، مدعوما برس
  ."في تعليق التزاماته في حال عدم انسحاب القوات اإلسرائيلية

على مدى ثالث وثالثين جولة مفاوضات أنتجت ما عرف باتفاق السابع عشر : "وقال غانم
ن من أيار، تأكد أمين الجميل بالوقائع والمناقشات مع األميركيين والسوريين واألوروبيي

، كانت لحظة عابرة فرضھا ١٩٨٢والعرب، أن محطة التورط األميركي في لبنان سنة 
ايتان، وأن الواليات المتحدة حاولت استثمار العملية  -شارون  - الثالثي االسرائيلي بيغن 

االسرائيلي، وأن أميركا -العسكرية اإلسرائيلية لدفع مشروع الرئيس ريغان للسالم العربي 
وعندما فشلت واشنطن . بنان لتصل الى التسوية في الشرق األوسطتريد الحل في ل

واضطرت الى االنسحاب مع قوات األطلسي بعد تفجير المارينز والدراكار الفرنسيين 
ونسف السفارة األميركية واقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، عاد السوريون 

سقتھا الديبلوماسية األميركية سنة واإلسرائيليون الى استراتيجية الخطوط الحمر التي ن
 -لترتيب حدود التدخل العسكري السوري وجعلت لبنان كوندومينيوم سوري  ١٩٧٦

إسرائيلي، الغاية منه احتواء منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد خط االحتكاك العسكري 
  ."المباشر عن أرضھما الى دولة حاجز مفككة ھي لبنان

وط الحمر جاءت فاقعة في االقتراحات والعروض الدولية إعادة تعويم الخط: "أضاف
تشويش الزوارق اإلسرائيلية على اتصاالت . واالميركية واالسرائيلية وبالوقائع الميدانية

وقبيل االنسحاب .االسرائيلي  -الجيش اللبناني خالل حرب الجبل ثبت التواطؤ السوري 
الوضع من ) نسبة الى كوريا(كورنة  المفخخ طرح االسرائيليون ما سماه الرئيس الجميل

واحدة تحت سيطرة : خالل إقامة خط تماس عسكري عند نھر األولي يقسم البلد الى منطقتين
. السوريين واخرى تحت سيطرة اسرائيل بقيادة سعد حداد، ويكون الشوف منطقة عازلة
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لى الرئيس نقل مساعد األمين العام لألمم المتحدة برايان اوركھارت ا ١٩٨٤وفي أيار 
الجميل اقتراحا من اسحق شامير يقضي بانتشار وحدات اليونيفيل في البقاع الغربي للفصل 

وتكرر العرض . بين القوات اإلسرائيلية والسورية وإقامة منطقة عازلة على غرار الشوف
دولي بنشر اليونيفيل  - ، مضافا اليه اقتراح أميركي ١٩٨٥في مفاوضات الناقورة سنة 

  ."ول المخيمات الفلسطينية في الجنوبالمعززة ح
تقاسم لبنان وتقسيمه تطور في ظل الخطوط الحمر بورقة مكتوبة لديفيد كيمحي، : "وتابع

عرض فيھا انسحابا مشروطا بترتيبات أمنية في الجنوب مع ضمان انسحاب سوري باستثناء 
وتوسع كيمحي . سوريةالمنطقة الممتدة من انفه شماال الى دير األحمر شرقا حتى الحدود ال

شارحا، إنه بھدف الحفاظ على الھيمنة المسيحية سوف تتخذ إجراءات قانونية لتحويل لبنان 
الى نظام كانتونات مكون من واحد مركزي ذي اكثرية مسيحية يضم العاصمة ومقر 
الحكومة، وكانتونات اخرى تبعا لتركيبة السكان باالضافة الى كانتون تحت السيطرة 

  ."لية بإدارة سعد حداداإلسرائي
الوھم األميركي كان االختبار المر الذي عانى منه الرئيس الجميل لدرجة أنه قال : "وأردف

ھل الواليات المتحدة معتادة معاقبة اصدقائھا؟ تدرج حماس الرئيس : للموفد ريتشارد مورفي
ى تراجع ال ١٩٨٢ريغان من الدعم شبه المطلق في القمة االولى مع الجميل في خريف 

فوجىء الرئيس اللبناني بالرئيس األميركي . ١٩٨٣مفاجىء في القمة الثانية في تموز 
يستقبله بإعطائه نسخة من رسالة الى حافظ األسد وشقيقه رفعت لشكرھما على المساعدة في 

. ١٩٨٢تحرير رئيس الجامعة األميركية في بيروت دايفيد دودج الذي كان خطف في تموز 
أيار ورقة مھمة لكن تصرفوا  ١٧المباحثات فدعا اللبنانيين الى اعتبار اتفاق  أما الباقي من

وبلغ التخلي األميركي حدا وصل الى ان ينقل . على أساس أنھا شيك غير موجود
الديبلوماسي ريتشارد فيربانكس الى الرئيس الجميل رسالة إسرائيلية تطالب بمنح الدروز في 

افقة، ففي وسع اسرائيل استخدام نفوذھا لدى الطائفة وفي حال المو. الشوف وضعا خاصا
ھكذا أحدث قصف المدمرة نيوجرسي غبارا ال أضرارا، . الدرزية لوقف المعارك في الجبل

فيما كان السفير األميركي يھرول الى ملجأ قصر بعبدا لالحتماء وفي وصف درامي للسلوك 
ر في مذكراته عن الوضع عشية األميركي، كتب وزير الدفاع األميركي كاسبار واينبرغ

كأننا نشھد جالء الجيش األميركي من فييتنام، ويعود إلي ان أسلم الى الرئيس : االنسحاب
تلك كانت المھمة األكثر إيالما التي اديتھا في حياتي، لكن لم أكن . الجميل الرسالة المحزنة

  ."اعلم أن التحرر من االلتزام األميركي كان نھائيا
ا وجد الجميل نفسه وحيدا في مواجھة اسرائيل وسوريا المدعومة من موسكو ھكذ: "وقال

التي ابلغ سفيرھا سولداتوف الرئيس اللبناني بأن األميركيين سيدفعون غاليا جدا ثمن عدم 
 -لقد كان ھدف الواليات المتحدة تحقيق الحوار االستراتيجي األميركي . التعاون معنا

وكان حافظ األسد يتمسك باستراتيجيته نفسھا منذ . سابهالسوري من خالل لبنان وعلى ح
مطلع الحرب اللبنانية وھي السيطرة على الورقتين اللبنانية والفلسطينية للتفاوض باسمھما 

أيار قال األسد للوسيط  ١٧في ذروة حرب اتفاق . في أي محادثات سالم ومع األميركيين
كيون اغبياء ألنھم ربطوا االتفاق باالنسحاب األمير: الملكي السعودي االمير بندر بن سلطان

وھذا ما أعاد البحث الى المربع األول الذي تحدث عنه . السوري وبذلك حلوا مشكلة سوريا
، اذ قال إن وجود ١٩٨٣األسد الى الرئيس الجميل في اللقاء األول بينھما في نيودلھي سنة 
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وتحت ستار ھذا . وإسرائيل جيشه في لبنان نوع من التوازن االستراتيجي بين سوريا
التوازن، سعى الى تحقيق المشاريع السورية التاريخية في لبنان عبر اللعب على التناقضات 

  ."الطائفية واستخدام الحلفاء اللبنانيين واإلقليميين
كانت العالقات المميزة ھي الثمن السوري إلنھاء الحرب في لبنان، وكانت : "أضاف

. السالمية بإعادة توزيع السلطة بين الطائف ھي الذريعة والوسيلةاإلصالحات او المطالب ا
وقد تجسد ذلك في االتفاق الثالثي الذي خاطر برفضه الرئيس الجميل وساھم بإسقاطه رغم 

الحياد األميركي السلبي حياله، اذ اعتبر السفير بارثولوميو أن االتفاق يجلب للبنان ھدوءا 
ا عادت سوريا الى بيروت واقتلعت حلفاء عرفات ونفوذه في بعدھ. نسبيا لكنه مضر بمستقبله

المخيمات وأمسكت بالحلفاء واالعداء وكشف الوزير فاروق الشرع اليلي سالم، مطامع 
. السيادة ماذا تعني؟ على لبنان ان يعھد فيھا الى سوريا: قائال ١٩٨٧سوريا بشكل فج سنة 

ريد ان تكون لنا كلمة في اختيار السياسيين ن. نريد ان نعقد تحالفا استراتيجيا طويل االمد
اما الجيش السوري، فعليكم ان تفھموا أن وجوده ھو بصفة دائمة وعلى . الذين يحكمون لبنان

تعلمون أن الوطن اللبناني لم يكن له يوما وجود فعلي . لبنان ان يتنازل عن جزء من سيادته
  ."لھابل ھو من مخلفات االستعمار التي حان الوقت الستئصا

كان أمين الجميل الذي وصفه جا الرتيغي في باري ماتش بأنه الرجل االخطر في : "وتابع
كان عليه ان يدير ما ھو . العالم، يواجه وحيدا الخيانات والخيبات واالنقالبات واالنتفاضات

غير قابل لالدارة، وان يفاوض على ما ھو قابل للتفاوض، وان يجسد وحدة اللبنانيين غير 
كان عليه أيضا ان يناور مع األسد الذي جعله بلطفه الزائد ودماثته على عكس . وحدينالم

وكان يعرف أن . ممثله الفظ والمتعالي خدام، ان يتسلق الجلجلة على درب مفروشة بالورود
تلطى كثيرون وراء . الخوف من ثمن التسوية مع سوريا ال يقل عن الخوف من ثمن الحرب

وليد جنبالط اعتمد على . الراحل حسن خالد وكذلك القيادات السنية المفتي. رفضه وصالبته
في  ١٩٨٥وفي لقاء مع ايلي سالم في آب . وطنية أمين الجميل السقاط االتفاق الثالثي

أھدافي . أؤيد الشيخ أمين في موقفه، فھو حتى اآلن لم يطلب الدخول السوري: المختارة قال
. يدون نظاما جديدا برئاستھم وھذا امر خطير جداتختلف عن أھداف حلفائه، فالشيعة ير

أملي ان يحافظ الشيخ أمين على . الطموحات الدينية للشيعة قد تجعل لبنان ايران اخرى
  ."أعصابه وال يعطي السوريين اكثر مما يريدون

لم يدع . ان القديسين مذنبون حتى يثبتوا براءتھم: كان جورج جورج اورويل يقول: "وأردف
ھو اليوم قدم مرافعته . جميل القداسة وان كان أخصامه ألبسوه رداء الشيطنة طويالأمين ال

قد يواصل الناس ترداد ما حفظوه غيبا وفق الوشايات . للتاريخ بالوثائق والمحاضر
والشائعات والتخيالت، لكن ال الذين قالوا ان عھده كان عنوان الفرص الضائعة، حاولوا 

خارجية وموازين القوى المتبدلة، وال ھو استطاع إقناع احد انه قراءة الظروف الداخلية وال
وعندما . غامر باللعب فوق الخطوط الحمر معتمدا على األميركيين والغرب وبعض العرب

أيار بعدم إبرامه، انتقل من مغامرة إنقاذ لبنان الى دور الحفاظ على  ١٧اخفق واسقط اتفاق 
لبنان الموحد، ورفض حالة لبنان المقسم، فأرغم  حاصرته استحالة عودة. لبنان كما عرفه

على القبول بلبنان الممكن القائم على توازن الدويالت واالحتالالت مع حق النقض والرفض 
لم يستطع أمين الجميل كسر الخطوط . الذي تمسك به الرئيس باسم الشرعية والمؤسسات

لجميع، كما لم يقبل تجاوز خطوط الحمر اإلقليمية والدولية، لكنه أبقى خطوطه مفتوحة مع ا
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فبعد غياب الشيخ بيار الجميل الذي وازن بين الوقوف . حمر داخلية والتورط بلعبة دم أھلية
الى جانب نجله األكبر رئيس الجمھورية وحماية إرث نجله األصغر، القوات اللبنانية، تجنب 

  ."ة المتنافسةالشيخ أمين االصطدام بجموح الطموحات القاتلة للقيادات المسيحي
أخبره السفير األميركي جون كيلي أن العماد ميشال عون يحضر انقالبا عشية : "وقال

وارسل اليه الرئيس سليم الحص ووزير الدفاع . ، فلم يھتز١٩٨٨االستحقاق الرئاسي سنة 
بعد انتفاضة القوات . عادل عسيران مرسوم اقالة العماد عون من قيادة الجيش، فلم يوقع

، عرض عليه الرئيس حافظ األسد إرسال وحدات القوات الخاصة ١٩٨٥نية سنة اللبنا
رفض أيضا . السورية لقمع التمرد لمصلحة الشرعية في عملية تنظيف محددة، فرفض

المقايضة بين السلطة والقضية، فلم يضعف امام اغراء ما نقله الوسيط مھدي التاجر في 
اذا . مھدي، أنا اكن مودة خاصة للشيخ أمينيا : عن حافظ األسد الذي قال ١٩٨٦أيلول 

توصلنا الى اتفاق معه، فسآتي بالعجائب، ويمكن ان يبقى زمنا طويال رئيسا للبنان ويدخل 
  ."التاريخ من الباب الواسع

كانت والية أمين الجميل آخر محاولة الحياء الجمھورية االولى بتوازناتھا : "أضاف
ميدانا للتصفيات االخيرة في حروب الدروز والموارنة وكانت أيضا . وثنائيتھا الطائفية

لكنھا أسست لكل التحوالت الالحقة بدءا بالصعود الشيعي . المستمرة منذ القرن التاسع عشر
والتغلغل اإليراني وتشتت السلطة وتوزيعھا على أمراء الحرب في مجلس الوزراء على 

اما ستاتيكو الخطوط . راءالتي كانت أشبه بمجلس رؤساء ال مجلس وز ١٩٨٤حكومة 
 ١٥٥٩بفعل القرار الدولي  ٢٠٠٥الحمر فلم ينكسر بالكامل إال باالنسحاب السوري سنة 

لقد طغت على االدبيات السورية في . لتحل محله معادلة إقليمية اخرى ھندسھا حزب هللا
م يتنازل تعريفا بالرئيس حافظ األسد الذي ل: الرجل الذي لم يوقع: السنوات االخيرة عبارة

على أن الملكية الفكرية والسياسية يجب ان تبقى محفوظة مع مفعول رجعي . إلسرائيل
  ."للرئيس الجميل

قصف . حذره شارون من انه لن يدعه يحكم ابعد من قصر بعبدا، ولم يوقع: "وتابع
السوريون وحلفاؤھم قصر الرئاسة ما دفع الفرنسيين واألميركيين لوضع خطة عسكرية 

وبتفخيخ الطائرة الرئاسية سنة  ١٩٨٥حاولوا اغتياله في صيدا سنة . ، ولم يوقعإلجالئه
طعن من أھل البيت . قدم له العسل السوري ممزوجا بالسم ولم يوقع. ، ولم يوقع١٩٨٨

نقل اليه جورج شولتز في حزيران تھديد األسد بأن . واحس سكينا يتنزه في الجرح، ولم يوقع
صعب جدا وأن مرفأ جونيه سيقصف اذا لم يقبلوا بالتسوية  المسيحيين سيكونون في حال

، ١٩٨٨رفض شولتز اعطاءه ضمانات في اجتماع الرنكا في نيسان . السورية، ولم يوقع
كما نصحه القائم باالعمال األميركي ماكنمارا باالختيار بين النظام السوري . ولم يوقع

ميركي ابلغه أن واشنطن تريد ان وفوضى حزب هللا، فلم يرضخ رغم أن الديبلوماسي األ
تسوي القوات السورية وضعھا القانوني في لبنان وأن اسرائيل تريد من سوريا ان تضبط 

  ."حزب هللا
امين الجميل ولد . أعطوني بطال وسأكتب لكم تراجيديا: قال سكوت فيتزجيرالد: "وأردف

ارتدى . دور البطل وعاش وحكم وشاخ في قلب تراجيديا عامة وخاصة، من دون ان يغريه
القدر الظالم والقدرة . لكن تعثر بين القدر والقدرة. أنا أقاوم إذا أنا موجود: دور المقاوم

امين الجميل عجنه قدر . تصنع االقدار معظم الرجال، ويصنع بعض الرجال أقدارھم. المكبلة
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قاوم ومحاور، م: الوطن والحزب والعائلة، فالعب االقدار الثالثة محتفظا بصورته عن نفسه
  ."عنيد ومرن، ثابت في الجوھر ومتساھل في الھامش ودائما في خدمة لبنان

كان لدينا المفضل من : "أما حماده فتطرق الى العالقة مع الرئيس الجميل قبل الرئاسة، وقال
وعند لقائنا االخير قبل االنتخابات مع المبعوث األميركي . الفريق اآلخر اي الجبھة اللبنانية

ليب حبيب طلبنا منه استبدال الشيخ بشير بالشيخ أمين او كميل شمعون للرئاسة الغراض في
ال استطيع ان اخرجھم : فجاوب حبيب آنذاك. وفاقية، وكانا حينھا بالنسبة الينا أفضل الشرين

من قبعة الساحر، وفھمنا ان االمور كانت محسومة مع حصار بيروت وتواجد الجيش 
اة اغتيال بشير تبين لنا ان التواصل مع أمين ممكن والتقينا ووليد وبعد مأس. االسرائيلي

جنبالط معه بدعوة من ميتران، كان الرئيس الجميل فوق الخالفات وحاول اعادة تركيب 
التوازنات اللبنانية والدستورية وظھرت لبنانيته عروبته في سعيه الدائم للتواصل 

أيار اسقطه الرئيس الجميل فيما صادق  ١٧اتفاق : وقال. وللوساطات التي حاول نسجھا
لم يكن غبار على عروبته ولكن ھذه . مجلس النواب عليه ووافق الزعماء المسلمون عليه
  ."العروبة لم تكن بالنسبة اليه تعني تسليم لبنان لسوريا

لم يكن مسؤوال عن . الحكومة األولى في عھده كانت حكومة تنكوقراط حقيقية: "أضاف
ھو اراد صعود الجيش الى الجبل للحلول محل الجميع لكنه اصطدم برفض حرب الجبل و

كانت ھذه فرصة ضائعة، كل مسار الرئيس الجميل . القوى الموجودة على االرض
ايار  ١٧وصداماته او مصالحاته سلسلة من الفرص الضائعة والخالفات العبثية، من اتفاق 

  ."الى حرب الجبل فاالتفاق الثالثي
ھذه ھي المرة األولى التي اتحدث فيھا بموضوع : "وة بشھادة سالم الذي قالوختمت الند

، لقد ترددت في تناول المواضيع السياسية انما انا اكثر من رافق ١٩٨٨سياسي منذ العام 
  ."الرئيس الجميل مع اإلستاذ غسان تويني رحمه هللا

ال اعرفه وطلب مني ان  عندما تبوأ الرئيس الجميل موقع الرئاسة اتصل بي وكنت: "أضاف
اكون وزير خارجية، وسألته ھل انت ملتزم باتفاق سالم مع اسرائيل؟ قال لي إطالقا ان 
ھمي االول ھو االنسحاب االسرائيلي من لبنان ومن ثم االنسحاب السوري وبعدھا حل 

  ."الميليشيات وعندما نبني دولة ننقذ الوطن
الكتاب، وأشھد ان كل ما قاله الرجل ھو حق  ان روحية الرئيس الجميل تظھر في: "وتابع

تسلمنا لبنان وكان ھناك شرعية جسدھا . لكنه لم يقل كل شيء من موقعه كرئيس جمھورية
الف جندي اسرائيلي في  ٥٠كان ھناك حوالى . الرئيس الجميل ولكن لم يكن ھناك دولة

يس وبإشعال الحرب في لبنان، والتھديد االسرائيلي كان قائما يوميا بالحد من نفوذ الرئ
الجبل، فاصبح الھم الرئيس التخلص من الوجود االسرائيلي في لبنان قبل ان يتطبع، اضافة 

الى الجيش السوري الموجود في النصف اآلخر من لبنان ونفوذ سوري قوي في السياسة مع 
وھو  والمؤسف ان المتكلم باسم سوريا في ھذا الوقت كان ابو جمال. ما رافقه من تھديدات

موقف سوريا كان يستند بكل . رجل مذل ومھدد ومھين، وھذا االمر لم يكن سھال بالنسبة الينا
وضوح الى ما يسمى بالد الشام التي تضم لبنان وسوريا وفلسطين واالردن وتكون فيه 

اما موقف لبنان فيرتكز على شرعية لبنان التي تمت باتفاقات دولية . دمشق ھي المقررة
اما الجامعة العربية . دة على االقل بالموقف النه في الواقع لم يكن ھناك دولةونحن ذات سيا

  ."يؤسفني القول انھا كانت شبه غائبة عن لبنان



29 
 

ايار، فكل مواقف الدول كانت تدعم لبنان، لقد قرأت  ١٧اما بالنسبة الى اتفاق : "وتابع
عندما صوت عليه مجلس  االتفاق مع كل رؤساء الحكومات السابقين ووافقوا عليه، لذلك

  ."(حزيران ١٦جلسة (النواب باإلجماع عال التصفيق الحاد، وأتحدى ان يذاع 
الرئيس الجميل حاول جاھدا االصالح حتى في لوزان، واھم ما قاله لي في اجتماعنا : "وختم

  ."االول اريد بناء دولة
 .الجميل وتلى الندوة نقاش من الحضور عن محطات ميزت مرحلة والية الرئيس
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  السياسة

 حبذا لو نتخذ العبر من ھذه التجربة : أمين الجميّل
  أخبار محلية  06-2020- 20:52 26
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تمنّى الرئيس أمين الجميّل لو نستخلص العبر 
على صعيد السيادة  اليوم من التجربة السابقة

والوحدة واالمن االقتصادي واالجتماعي الخراج 
  .لبنان من المستنقع الذي ھو فيه

كالم الرئيس الجميّل جاء في خالل ندوة عن 
، بدعوة من )مذكرات" (الرئاسة المقاِومة"كتاب 

، في "بيت المستقبل"الرئيس الجميّل ومؤسسة 
لنائب مروان حمادة، الدكتور عمرو موسى، بيت المستقبل في سرايا بكفيا، بمشاركة ا
  .الدكتور ايلي سالم واالعالمي جورج غانم

مرحلة الرئاسة كانت صعبة جداً، من الحروب : "الرئيس أمين الجميّل قال في كلمته
واإلجتياحات والصراعات الداخلية والخارجية وكذلك األوضاع االقتصادية بسبب االوضاع 

  ."المرحلة عنوان مغامرة اإلنقاذاالمنية، وأطلقت على ھذه 
الحفاظ على السيادة، تعزيز الوحدة : اختصر أھدافي خالل واليتي الرئاسية بثالثة"وتابع 

  ."الوطنية، واألمن االجتماعي واالقتصادي
ثالث الءات تلّخص مواقفي من موضوع السيادة والحملة الشرسة للحفاظ على "وأردف 

عندما أسقطت االتفاق الثالثي واعتبرت انه  ١٩٨٣عام  السيادة، قلت كال لحافظ األسد
يتناقض مع مستلزمات السيادة الوطنية، ثم قلنا كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري 

اي سنة  ١٩٨٧والشعبي، وتقّدمت بطلب الى مجلس النواب بالغاء اتفاق القاھرة وفي ايار 
اتفاقية القاھرة، وأخيراً قلنا كال التفاقية  قبل نھاية واليتي صّوت مجلس النواب على إلغاء

ايار من خالل الرسائل التي وجھتھا للمعنيين والتي  ١٧ايار وقد اسقطت ھذا االتفاق يوم  ١٧
  ."تؤكد ان لبنان لن يلتزم او يطبق واننا نعتبر الغياً بسبب التعنت والموقف االسرائيلي

اسي واألمني على لبنان اصريت عل الرئيس خوفاً من االرتداد السي"وقال الرئيس الجميّل 
 ١٧االميركي ريغان ان يكون بجانب لبنان ويؤكد تضامنه معنا لدرء مخاطر الغاء قرار 

ايار وقد ارسل لي كتاباً رسميا في اليوم نفسه يؤكد وقوفه بجانبنا لمواجھة رفض لبنان 
  ."ايار ١٧التفاقية 

رئيس الجميّل الى الحكومة التي كانت مؤلفة من وعلى صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، اشار ال
مجمتع مدني دون تمثيل حزبّي، وكان ھمھا التحضير للوحدة الوطنية والمصالحة وقامت 

بانجازات كبيرة ومھّدت لحكومة االتحاد الوطني التي كانت الحكومة الثانية في واليتي، وقد 
  .رافقتنا ھذه الحكومة حتى آخر العھد

الحوار والمصالحة من خالل مؤتمرات بيروت وبكفيا ولوزان وجنيف  كان ھمي"وتابع 
التي كانت محاولة للمصالحة الوطنية واصالح النظام السياسي ودفع مسيرة المؤسسات الى 

  ."االمام
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أما على صعيد االمن االجتماعي واالقتصادي، فكانت ھناك جھود كثيرة وتركنا "واضاف 
  ."يبا ال يذكر وضبط للعملة اللبنانيةالوالية كان الدين الخارجي تقر

حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة "وختم الرئيس الجميّل قائالً 
  ."والوحدة الوطنية واالمن االقتصادي واالجتماعي إلنتشال لبنان من المستنقع الذي ھو فيه

الرئيس الجميّل كان : "ى قال من جھتهاألمين العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو موس
مقاوماً بكل ما يمس بلبنان وسيادته ورخائه، وكان يتعامل مع ظروف قاسية للغاية، وكان 

مشاركا رئيسيا في النھضة التي افادت العالم العربي، وتغيير وجه العالم العربي من مجرد 
  ."مختلف دول تابعة لخالفة او دول استعمار غربي الى دول تأمل بمستقبل

وجدت فيه شخصية جميلة لديھا رصانة قوية ومحترمة وشخصية محببة وفي الوقت "وتابع 
  ."نفسه يفھم العالم العربي جيدا ويدرك مدى ارتباط لبنان بالعالم العربي

ولفت الى ان لدى الرئيس امين الجميّل قدرة على ايصال افكاره لكل المجتمعين، معتبراً ان 
لرئيس الجميّل في الرئاسة امر يجب ان يدرس وھو كان يسير بوتيرة مختلفة الليلة االخيرة ل

  ."عن تلك التي كان يسير على اساسھا باقي القادة في لبنان
بدأ التواصل مع الشيخ امين قبل تبوئه الرئاسة، وبعد "النائب مروان حمادة، قال في مداخلته 

ع الشيخ امين ممكن وبدأنا من باريس مأساة اغتيال الشيخ بشير تبين معنا ان التواصل م
حيث كان الرئيس الجميل بدعوة رسمية والتقى بقيادات درزية والسباب التوازن اصر وليد 

  ."جنبالط ان نزور بعدھا الرئيس شمعون والعميد ريمون اده
لبنانيته ظھرت في محاولته "وشدد حمادة على لبنانية وعروبة امين الجميّل، مشيراً الى أن 

ايار، ولم يكن ھناك غبار على عروبته، والعروبة ال  ١٧ائمة للتواصل وإسقاط اتفاقية الد
تعني تسليم البلد الى سوريا والحكومة االولى التي اتى بھا الرئيس الجميّل ھي حكومة 

  ."تكنوقراط حقيقية ال مثل اليوم
  .كما أكد حمادة أن الرئيس الجميّل لم يكن مسؤوالً عن حرب الجبل ابداً 

الكتاب نصوص ورسائل وحركة سياسية مستمرة، وقد عايشت "الدكتور ايلي سالم، قال 
اتصل بي "وتابع ". الرئيس الجميل في بكفيا وفي القصر الجمھوري وتحت القصف

فحضرت الى القصر ولم اكن اعرفه وطرح عليه تسلّم وزارة الخارجية فسألته اذا كان 
أجابني ال من قريب وال من بعيد وقال ان ھمه االول ملتزما باتفاقية سالم مع اسرائيل ف

االنسحاب االسرائيلي، وبعدھا االجتماع مع االسد لتأمين االنسحاب السوري كما قال إنه ان 
  ."تمكنا من حّل الميليشيات فسنبني دولة

ورأى سالم أن الكتائب ھو صورة عن الشخص وتظھر أولوياته وروحيته فيه، الفتاً الى أن 
  ."اسرار ال يقولھا رئيس الجمھورية، لكن كل ما ورد في ھذا الكتاب ھو صحيح ھناك"

ايار كما كان يفھمه عبد الحليم خدام غيّر الشيء الرصين المكتوب،  ١٧اتفاق " وتابع سالم، 
  ."ونحن كنا نستعجل الخروج االسرائيلي من لبنان بينما األسد كان يأخذ وقته

للبناني صّوت باجماع ما عدا نائبين مع تصفيق حار وتأييد وذّكر سالم أن مجلس النواب ا
  .كامل البرام االتفاق، لكن الرئيس الجميّل رفض ذلك

الرئيس الجميّل قال لي "وشدد على أن الرئيس الجميّل حاول جاداً لالصالح، مشيراً الى أن 
 "انه لو كان ھناك دولة ووالء للبنان فقط لما حصل ما حصل



32 
 

  لبنان الجديد

  ٢٠٢٠حزيران  ٢٦| أخبار لبنان 
  جھود كبيرة بذلتھا في آخر واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجي: أمين الجميل

  
  

-now/462705/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-https://www.newlebanon.info/lebanon
-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
-%D9%84%D8%A7-D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A  

  

 
رفضنا " إلى انه " الرئاسة المقاِومة"لفت الرئيس السابق أمين الجميّل في ندوة عن كتابه 

بالغاء اتفاق القاھرة  مجلس النوابالسياسي والعسكري والشعبي، وتقدمت بطلب ل التوطين
اي سنة قبل نھاية واليتي وصّوت مجلس النواب على الغاء اتفاقية  ١٩٨٧وفي ايار 
ايار واصريت عل الرئيس االميركي ريغان ان يكون  ١٧الغيت اتفاقية " وأضاف ". القاھرة

ضامنه معنا لدرك مخاطر الغاء ھذا القرار وقد ارسل لي كتاباً رسميا بجانب لبنان ويؤكد ت
  ."ايار ١٧يؤكد وقوفه بجانبنا لمواجھة رفض لبنان التفاقية 

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، الحكومة كانت مؤلفة من مجمتع مدني دون "وأوضح انه 
ومة االتحاد الوطني تمثيل حزبي، حضرت للمصالحة وقامت بانجازات كبيرة مھّدت لحك

على صعيد االمن االجتماعي "واضاف ". التي كانت الحكومة الثانية في عھدي
واالقتصادي، كانت ھناك جھود كثيرة وتركنا الوالية وكان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر، 
حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة والوحدة واالمن االقتصادي 

  ."جتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي ھو فيهواال
جھودا كبيرة بذلتھا في آخر واليتي، وال سيما لجھة الدين الخارجي وھو تقريباً ال " وأكد ان 

 ."يذكر وضبط للعملة اللبنانية وتأمين االمن االجتماعي
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  المركزية

 ي من األزمة لو تنتشلنا عبر الماض": الرئاسة المقاومة"الجميل يطلق مذكراته 
  أراد بناء دولة : وسالم... لم يكن مسؤوال عن حرب الجبل: حمادة

  
-https://www.almarkazia.com/ar/news/show/229803/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
-D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9

%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%84%D9%86%D8%A7  

  
تمنى الرئيس أمين الجميل لو أن العبر تستخلص  -المركزية

، عل  ١٩٨٨و ١٩٨٢من تجربته في قصر بعبدا بين األعوام 
  .ذلك ينتشلنا من المأزق الراھن

، وھو "الرئاسة المقاومة"لمناسبة إصدار الرئيس الجميل كتابه 
في " مذكراته خالل واليته الرئاسية، أقيمت في بيت المستقبل

دوة شارك فيھا عدد ممن عاصروا الرئيس الجميل وواكبوا عھده، على رأسھم النائب بكفيا ن
مروان حمادة والوزير السابق ايلي سالم، واألمين العام السابق للجامعة العربية عمرو 

مستعيدا الوضعين السياسي (وحضر الندوة التي أدارھا الزميل جورج غانم . موسى
حشد من ) لى الرئاسة عقب اغتيال الرئيس بشير الجميلوالتاريخي اللذين قادا الجميل إ

الفاعليات السياسية واالعالمية، بينھم السيدة جويس أمين الجميل، ورئيس حزب الكتائب 
النائب سامي الجميل وعقيلته كارين، والسيدة باتريسيا بيار الجميل، والنائب الكتائبي الياس 

والوزير السابق جوزف الھاشم، وحشد من حنكش، إضافة إلى النائب السابق فارس سعيد 
  .الصحافيين واالعالميين المخضرمين
مرحلة الرئاسة كانت صعبة جداً، من الحروب "وفي كلمته المقتضبة، أكد الجميل أن 

واإلجتياحات والصراعات الداخلية والخارجية وكذلك األوضاع االقتصادية بسبب االوضاع 
  ."لة عنوان مغامرة اإلنقاذاالمنية، وقد أطلقت على ھذه المرح

الحفاظ على السيادة، تعزيز الوحدة : اختصر أھدافي خالل واليتي الرئاسية بثالثة"وتابع 
ثالث الءات تلّخص مواقفي " "، مشيرا إلى أن "الوطنية، واألمن االجتماعي واالقتصادي

يس السوي الرئ(من موضوع السيادة والحملة الشرسة للحفاظ على السيادة، قلت كال لـ 
عندما أسقطت االتفاق الثالثي واعتبرت انه يتناقض مع  ١٩٨٣حافظ األسد عام ) الراحل

مستلزمات السيادة الوطنية، ثم قلنا كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري والشعبي، 
اي سنة قبل نھاية  ١٩٨٧وتقّدمت بطلب الى مجلس النواب اللغاء اتفاق القاھرة وفي ايار 

ايار وقد  ١٧صّوت مجلس النواب على إلغاء اتفاق القاھرة، وأخيراً قلنا كال التفاق  واليتي
ايار تحديدا من خالل الرسائل التي وجھتھا إلى المعنيين والتي  ١٧اسقطت ھذا االتفاق يوم 

  ."تؤكد ان لبنان لن يلتزم او يطبق واننا نعتبره الغياً بسبب التعنت والموقف االسرائيلي
خوفاً من االرتداد السياسي واألمني على لبنان اصررت على الرئيس االميركي " وأعلن أن

ايار  ١٧رونالد ريغان ان يكون بجانب لبنان ويؤكد تضامنه معنا لدرء مخاطر الغاء قرار 
 ١٧وقد ارسل لي كتاباً رسميا في اليوم نفسه يؤكد وقوفه إلى جانبنا في مواجھة التفاق 

  ."ايار
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ز الوحدة الوطنية، اشار الرئيس الجميّل الى ان الحكومة األولى في واليته وعلى صعيد تعزي
كانت مؤلفة من ممثلين عن مجتع مدني من دون تمثيل حزبّي، وكان ھمھا التحضير للوحدة 

الوطنية والمصالحة وقامت بانجازات كبيرة ومھّدت لحكومة االتحاد الوطني التي كانت 
  .د رافقتنا ھذه الحكومة حتى آخر العھدالحكومة الثانية في واليتي، وق

كان ھمي الحوار والمصالحة من خالل مؤتمرات بيروت وبكفيا ولوزان وجنيف : "وتابع
التي كانت محاولة للمصالحة الوطنية واصالح النظام السياسي ودفع مسيرة المؤسسات الى 

  ."االمام
ھناك جھود كثيرة وعندما  أما على صعيد االمن االجتماعي واالقتصادي، فكانت"واضاف 

  ."تركنا الوالية كان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر وضبط للعملة اللبنانية
حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة : "وختم الرئيس الجميّل قائالً 

  ."ھو فيه والوحدة الوطنية واالمن االقتصادي واالجتماعي إلنتشال لبنان من المستنقع الذي
الرئيس "أما األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، فاعتبر أن: موسى 

الجميّل كان مقاوماً في كل ما يمس بلبنان وسيادته ورخائه، وكان يتعامل مع ظروف قاسية 
للغاية، وكان مشاركا رئيسا في النھضة التي افادت العالم العربي، وغيرت وجھه من مجرد 

، الفتا إلى "ول تابعة لخالفة او دول استعمار غربي الى دول تأمل في مستقبل مختلفد
وجدت فيه شخصية جميلة لديھا رصانة قوية ومحترمة ومحببة وفي الوقت نفسه "أنني "

  ."يفھم العالم العربي جيدا ويدرك مدى ارتباط لبنان بالعالم العربي
ة على ايصال افكاره إلى جميع المجتمعين، ولفت الى ان لدى الرئيس امين الجميّل قدر

معتبراً ان الليلة االخيرة للرئيس الجميّل في الرئاسة امر يجب ان يدرس وھو كان يسير 
  ."بوتيرة مختلفة عن تلك التي كان يسير على اساسھا باقي القادة في لبنان

قبل تبوئه الرئاسة،  أما النائب مروان حمادة، ، فلفت إلى أن التواصل مع الشيخ امين: حمادة
وبعد مأساة اغتيال الشيخ بشير تبين معنا ان التواصل مع الشيخ امين ممكن وبدأنا من باريس 

حيث كان الرئيس الجميل في زيارة تلبية لدعوة رسمية والتقى بقيادات درزية والسباب 
العميد كميل شمعون و) الراحل(متعلقة التوازن اصر وليد جنبالط ان نزور بعدھا الرئيس 

  ."ريمون اده) عميد الكتلة الوطنية(
لبنانيته ظھرت في محاولته "وشدد حمادة على لبنانية وعروبة امين الجميّل، معتبرا أن 

ايار، ولم يكن ھناك غبار على عروبته، والعروبة ال  ١٧الدائمة للتواصل وإسقاط اتفاق 
ا الرئيس الجميّل ھي حكومة تعني تسليم البلد الى سوريا والحكومة االولى التي اتى بھ

، مؤكدا أن الرئيس الجميّل لم يكن مسؤوالً عن حرب الجبل "تكنوقراط حقيقية ال مثل اليوم
  .ابداً ) ١٩٨٣(

) مذكرات الرئيس الجميل(الكتاب "إلى ذلك، أشار الوزير السابق ايلي سالم، إلى أن 
ل في بكفيا وفي القصر نصوص ورسائل وحركة سياسية مستمرة، وقد عايشت الرئيس الجمي

اتصل بي فحضرت الى القصر ولم اكن اعرفه وطرح "وتابع ". الجمھوري وتحت القصف
علي تسلّم وزارة الخارجية فسألته اذا كان ملتزما باتفاق سالم مع اسرائيل فأجابني ال من 

رئيس ال(وقال ان ھمه االول االنسحاب االسرائيلي، وبعدھا االجتماع مع . قريب وال من بعيد
االسد لتأمين االنسحاب السوري كما قال إنه ان تمكنا من حّل ) السوري آنذاك حافظ

  ."الميليشيات فسنبني دولة
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ھناك "واعتبر سالم ان الكتاب صورة عن الشخص وتظھر اولوياته وروحيته فيه، وتابع 
تا إلى أن ، الف"اسرار ال يقولھا رئيس الجمھورية، لكن كل ما ورد في ھذا الكتاب ھو صحيح

عبد الحليم خدام غيّر الشيء ) نائب الرئيس السوري(ايار كما كان يفھمه  ١٧اتفاق " 
الرصين المكتوب، ونحن كنا نستعجل الخروج االسرائيلي من لبنان بينما األسد كان يأخذ 

  ."وقته
 وذّكر سالم أن مجلس النواب اللبناني صّوت باجماع ما عدا نائبين مع تصفيق حار وتأييد

  .كامل البرام االتفاق، لكن الرئيس الجميّل رفض ذلك
الرئيس الجميّل قال : "وشدد على ان الرئيس الجميّل حاول جاداً إجراء االصالح، وأردف
   ."لي انه لو كانت ھناك دولة ووالء للبنان فقط لما حصل ما حصل

 
  
  

   الھديل

tps://alhadeel.net/article/109961ht  

  

أمور أساسيّة ھي الحفاظ على السيادة  ٣كان ھّمي في مرحلة الرئاسة : الرئيس أمين الجميل
  وتعزيز الوحدة الوطنية واألمن اإلجتماعي واإلقتصادي

  

  أخبار بيروت

السيادة  أمور أساسيّة ھي الحفاظ على ٣كان ھّمي في مرحلة الرئاسة : الرئيس أمين الجميل
 وتعزيز الوحدة الوطنية واألمن اإلجتماعي واإلقتصادي 

  ص ١٠:٥٤ -  ٢٠٢٠يونيو  26 
 
‐https://www.akhbarbeirut24.com/mobasher/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

‐%D9%83%D8%A7%D9%86‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84‐%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84‐%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9‐%D9%81%D9%8A‐D9%91%D9%8A%D9%87%D9%85%  
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  المستقبل وب

ركزت على التحديات والرھانات ": الرئاسة المقاومة"أمين الجميل في ندوة عن كتاب 
  الحفاظ على السيادة، تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز االمن االجتماعي واالقتصادي: التالية

‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84‐%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86‐https://mustaqbalweb.com/article/120622
‐%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8‐%D8%B9%D9%86‐6%D8%AF%D9%88%D8%A9%D9%8‐%D9%81%D9%8A
‐%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9‐%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
‐%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA‐%D8%B9%D9%84%D9%89‐%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AA
‐D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9  

  
  

  

  :اللواء
 آخر األخبار

ركزت على التحديات ": الرئاسة المقاومة"الرئيس أمين الجميل في ندوة عن كتاب 
الحفاظ على السيادة، تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز االمن االجتماعي : والرھانات التالية

 واالقتصادي 
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-http://mail.aliwaa.com.lb/%D8%A2%D8%AE%D8%B1
-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-5%D9%8A%D9%86%D8%A3%D9%8
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%89%D8%B9%D9%84-%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A 
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  الجمھورية

2020 08:47‐Jun‐Tuesday, 23 

‐https://www.aljoumhouria.com/ar/news/541383/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86

‐%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

‐%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9‐%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3

D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%85%  

بعد مسيرة فاقت النصف قرن في السياسة اللبنانية، ينشر 
رئيس الجمھورية اللبنانية السابق أمين الجميّل مذّكراته، 

، يروي فيه »الرئاسة المقاِومة«في كتاب يحمل عنوان 
مشواره الصعب على درب السياسة اللبنانية الشائكة، وال 

لتي يبخل فيه بالمعلومات والوثائق والحقائق واألسرار ا
  .تنشر ألول مّرة

اللبنانيون، على اختالف توّجھاتھم السياسية والحزبية، 
» الرئاسة المقاِومة«سيجدون في كتاب الرئيس الجميّل 

أجوبة كثيرة عن أسئلة قديمة وجديدة، وسيكتشفون على صفحاته خبايا من التاريخ اللبناني 
كون ھناك حقائق قد ال يرغب البعض الذي لم يتّفقوا عليه حتى اآلن، ولكن ھذا ال يمنع أن ت

  .في رؤيتھا أو تصديقھا
   

وإذا كان البعض في الداخل اللبناني يسعى إلى احتكار كلمة المقاومة وتحريمھا على غيره، 
اختار الرئيس الجميّل وضع كلمة مقاِومة في عنوان الكتاب ليؤكد مّرة جديدة وليست أخيرة 

ا مقاومين، سواء كانوا حزبيين أو سياسيين أو حتى مجّرد أّن كثيرين في لبنان كانوا وما زالو
اعتبرھا  ١٩٨٨حتى عام  ١٩٨٢مواطنين عاديين، وحتى مّدة رئاسته للجمھورية من عام 

. نھج مقاومة لكثير من التحديات والمعارك والسيناريوھات التي أرادت القضاء على لبنان
الحّل؟ كلھا أسئلة يمكن اإلجابة عنھا يوم فھل نجح الرئيس الجميّل في مقاومته؟ وأين تعّذر 

 ١١:٣٠في سرايا بكفيا في تمام الساعة » بيت المستقبل«حزيران الجاري في  ٢٦الجمعة 
ظھراً، ضمن ندوة خاصة عن الكتاب، يشارك فيھا سياسيون لبنانيون وعرب، وعلى رأسھم 

  .الدكتور عمرو موسى، الدكتور ايلي سالم، والوزير مروان حمادة
   

  بشير وأنا
   

الكتاب مقّسم إلى عّدة أبواب، كّل واحد منھا يروي مرحلة من تاريخ لبنان عايشھا الرئيس 
الجميّل، وال تقتصر األبواب على السياسة فقط، وإنما تمتّد إلى الجانب العائلي واالجتماعي، 

الرئيس حتى انه تّم تطعيم األقسام الحّساسة بصَور عن وثائق سريّة ورسائل خاصة كتبھا 
  .الجميّل أو تلقّاھا خالل فترة وجوده في لبنان أو حتى من منفاه اإلجباري في فرنسا

   
، كتب الرئيس »بشير وأنا«وعن عالقته بشقيقه الرئيس بشير الجميّل، وتحت عنوان 

من كال . برحيل بشير، تبّددت آمال وأحالم كثيرة وتضّررت مصالح كثيرة«: الجميّل
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لوضع من االستقالل الذاتي التعّددي يريح الكثيرين من زعماء الجانبين، كان ھذا ا
الميليشيات الذين انتحلوا سلطة مسلوبة فرضتھا ظروف الحرب، وما عادوا على استعداد 

لكّن . طبعاً، لم أنتخب ألقّوض ما أنجزه بشير، ولم تكن ھذه نيتي على االطالق. للتخلي عنھا
أما . يضاً لالبتعاد عن كل سياسة ُمنحازة او فئويةانتخابي يشبه إجماعاً كان يمنحني تفو

بعض الذين عملوا مع أخي الشھيد، وحلموا بَجني ثمار تعبھم، فراحوا يعيشون حالة من 
ما كان يسعھم إاّل أن يشعروا بالحرمان، وان يعاملوني كأنني الرجل . االحباط بسبب غيابه

مكن إقناعھم بأنني لم أرث من بشير فكيف كان ي. الذي حرمھم مكاسب يعتبرونھا حقاً لھم
مجداً عظيماً بل ورثُت عبئاً مضنياً، وأنه بات علّي أن أحمل ھذا العبء، مثله، تحت طائلة 
. المجازفة بحياتي، علماً أنه لو قيّض لبشير أن يحكم، لوجد نفسه مضطراً الى ان يسلم نھجي

  .قيادات اللبنانيةوھذا ما بَدا من أولى خطواته ومن مواقفه ولقاءاته مع ال
   

َحَكَم علّي ھذا الوضع أن أواجه مصاعب اكبر من تلك التي كان يمكن ان يواجھھا بشير، 
بعد انتخابه رئيساً، لم يخِف رغبته في مصالحة اللبنانيين في ما . فيما لو بقي على قيد الحياة

قانون والنظام بينھم، وفي إعادة بناء مؤسسات الدولة في اقرب وقت، وإعادة فرض سلطة ال
» القوات اللبنانية«كان عازماً على حل . على كل االراضي اللبنانية بواسطة الجيش الوطني

أَسّر . كميليشيا مسلّحة، وعلى َضّم معظم قادتھا الى الجيش واالدارة العامة او القطاع الخاص
يرة التي كان إلّي أّن إعادة التموضع ھذه ستكون مھّمة حّساسة، على الرغم من السطوة الكب

من المسلّم به اّن حلھا كان سيغدو بالنسبة إلّي، أنا الذي كنت على . يمارسھا على رجاله
  .»ھامش قيادتھا، مسألة أصعب بكثير

   
  دولة الزبائنية

   
وبعد انتخاب الياس الھراوي رئيساً للجمھورية اللبنانية، وعن ھذه المرحلة بالتحديد، يذكر 

ثبُت أّن ھذا االنتخاب يكّرس وضع يد سوريا على المؤسسات «: الرئيس الجميّل في كتابه
ال شك في انھا، حتى ذلك الحين، كانت تستطيع فرض إرادتھا ميدانياً، لكّن محوراً . اللبنانية

اآلن، كسبت الوالء التام للسلطات . سياسياً لبنانياً، رغم ضعفه، كان ال يزال يقف في وجھھا
صارت قادرة على َمأسسة ھيمنتھا على بلدنا بتغطية . تابعة لھا العامة اللبنانية التي باتت

المؤسسات التي فرضتھا ھي نفسھا، برضى البلدان العربية والدول العربية التي كانت 
مستعجلة إنھاء الحرب الطويلة للبنان بأي ثمن، وبغّض نظر من بعض القيادات التي كانت 

  .جل السيادة واالستقاللتّدعي أنھا في الصف اللبناني المقاوم من ا
   

فيما بعد، أدى انحياز دمشق الى جانب االميركيين في حربھم ضد الرئيس صدام حسين الى 
ميدانياً، انَجّر أنصار العماد عون وأنصار . تعزيز المصالح السورية عندنا، وعلى حسابنا

الثاني كانون  ٣١سمير جعجع الى حرب أنانية، عبثية وانتحارية ضارية بينھما، منذ 
أدَمت ھذه . ، تسبّبت بخسائر بشرية ومادية ھائلة وسقط فيھا عدد كبير من الضحايا١٩٩٠

الحرب المجتمع المسيحي، وأوھنت معنوياته عمليات اغتيال سياسية دنيئة طاولة سياسيين 
  .مھّمين ذوي شأن وضبّاطاً من الجيش اللبناني
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يلحقانه بالبلد كله، وبالقضية التي اّدعيا ال عون وال جعجع كانا يقّدران حجم الضرر الذي 

  .الدفاع عنھا
   

تُقّدم، بواسطة الميليشيات التي تسيطر . أّما سوريا فراحت تتفّرج مغتبطة على ھذا المشھد
جيش ميشال عون وميليشيا  -عليھا، مساعدتھا المباشرة والسخية الى ھذه القوة أو تلك 

. حو التدمير الذاتي، ونجحت في ذلك الى حد كبيرمن اجل إنھاك الطرفين ودفعھما ن -جعجع 
كل شيء . كانت االسلحة والذخائر والمحروقات تصل الى الطرفين عبر الخطوط السورية

  .يندفع في منزلق جھنمي ُمھلِك
   

مع الرئيس الياس الھراوي، توّرط لبنان في تفسير مغرض التفاق الطائف أَضّر بالمصلحة 
الً من ان يساھم في الحد االدنى من إصالح الوضع، أوَجد مشاكل ھذا االتفاق، بد. الوطنية

أّما حكومة االتحاد الوطني المزعومة التي نّص عليھا اتفاق . جديدة على المستويات كلھا
الطائف، فلم تبصر النور إاّل بعد إدماج االصالحات السياسية في متن الدستور في جلسة 

 ١٣عد إطاحة العماد ميشال عون عسكرياً في ، وب١٩٩٠آب  ٢١عقدھا مجلس النواب في 
أّما المسيحيون الممثلون في حكومة االتحاد الوطني االولى برئاسة . ١٩٩٠تشرين االول 

، فمعظمھم حلفاء سوريا، بينما استُبعد ١٩٩٠كانون االول  ٢٤الرئيس عمر كرامي في 
  .الممثلون الحقيقيون لالحزاب المسيحية

   
اباة االقرباء واالزالم الزبائنية، وبلغ الفساد مستويات غير متوقعة وال ساد البالد َجو من ُمح

أخذ االفرقاء السياسيون القيّمون على السلطة يتصرفون بمنطق المنفعة الذاتية . يزال مستمراً 
نّصبت ھذه . من دون مراعاة القوانين المرعية وال مبدأي الحق والمساواة االساسيين

كنّا في صدد . حكم من اجل اكتساب تأييد شعبي اضطراري مصطنعالزبائنية نفسھا مبدأ لل
  .مفھوم جديد غير مسبوق للديموقراطية

   
في النھاية، لم يكن في وسع ھذه النخب المرتجلة، المختلفة، ان تعتمد إاّل على الدعم الذي 
. اھاكانت تمنحھا إيّاه سوريا، وليس على االرادة الشعبية التي لم تكن مضطرة الى نيل رض

. جّراء ذلك، باتت اللعبة السياسية الداخلية معطّلة، وكذلك مبدأ التناوب الطبيعي على السلطة
  .»مبدأ لم يكن معروفاً لدى جيراننا، لكنه كان ال يزال حتى األمس سارياً عندنا
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  مجلة وفاء

  جھود كبيرة بذلتھا في آخر واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجي:أمين الجميل
https://wafaamagazine.org/archives/109908  

  
  

لفت الرئيس السابق أمين الجميّل في ندوة عن 
رفضنا “ إلى انه “ الرئاسة المقاِومة”كتابه 

السياسي والعسكري والشعبي، وتقدمت  التوطين
القاھرة وفي  بالغاء اتفاق مجلس النواببطلب ل

اي سنة قبل نھاية واليتي وصّوت  ١٩٨٧ايار 
. “مجلس النواب على الغاء اتفاقية القاھرة

ايار واصريت عل  ١٧الغيت اتفاقية “ وأضاف 
الرئيس االميركي ريغان ان يكون بجانب لبنان ويؤكد تضامنه معنا لدرك مخاطر الغاء ھذا 

 ١٧بجانبنا لمواجھة رفض لبنان التفاقية  القرار وقد ارسل لي كتاباً رسميا يؤكد وقوفه
  .”ايار

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، الحكومة كانت مؤلفة من مجمتع مدني دون ”وأوضح انه 
تمثيل حزبي، حضرت للمصالحة وقامت بانجازات كبيرة مھّدت لحكومة االتحاد الوطني 

من االجتماعي على صعيد اال”واضاف . “التي كانت الحكومة الثانية في عھدي
واالقتصادي، كانت ھناك جھود كثيرة وتركنا الوالية وكان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر، 
حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة والوحدة واالمن االقتصادي 

  .”واالجتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي ھو فيه
ا في آخر واليتي، وال سيما لجھة الدين الخارجي وھو تقريباً ال جھودا كبيرة بذلتھ“ وأكد ان 

 ”يذكر وضبط للعملة اللبنانية وتأمين االمن االجتماعي
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  صوت لبنان
الرئيس أمين الجمّيل يطلق مذكراته بكتاب بعنوان ”الرئاسة المقاومة“، يروي محطات 

 عھده ومراحله الصعبة
June 26, 2020 

‐%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86‐ws/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3https://www.vdl.me/latestne

‐%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82‐%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%91%d9%84

%d8%a8%d9%83%d8%aa%d8%a7/‐%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87  

 
ندوة حول مؤلف الرئيس امين الجميّل بعنوان 

في بيت المستقبل في بكفيا “ الرئاسة المقاومة”
شارك فيھا االمين العام لجامعة الدول العربية 

عمرو موسى، النائب مروان حمادة، وزير 
الخارجية االسبق د ايلي سالم واالعالمي 

 .جورج غانم

شرسة للحفاظ على سيادة لبنان منعا للتوطين  الرئيس امين الجميّل اشار الى انه قاد معركة
 .السياسي والعسكري والديمغرافي

االمين العام االسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد ان الرئيس الجميّل كان مقاوما 
 .كل ما يمس بلبنان وسيادته وكان يتعامل مع ظروف قاسية للغاية

ان ھناك اسرارا ال يقولھا رئيس الجمھورية  وزير الخارجية االسبق د ايلي سالم اشار الى
 .وكل ما ورد في ھذا الكتاب ھو صحيح

النائب مروان حمادة اعلن ان الرئيس الجميّل ليس مسؤوال عن حرب الجبل وھو من اصر 
 .على ارسال الجيش إليه

 ”.الرئيس الجميّل فاوض حيث لم يكن ھناك مجال للمفاوضة”االعالمي جورج غانم قال 

الى ان الكتاب يؤرخ بالصور والمستندات لمذكرات بيت وطني ومرحلة مصيرية من  اشارةً 
عمر لبنان ولرئيس مقاوم صمدت رئاسة الجمھورية ابان واليته ومعھا صمدت المؤسسات 

 .الدستورية والنظام اللبناني
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  لبانون فايلز

 الجميل يُطلق في ندوة مذكراته "... الرئاسة المقاومة  "
  ١٧:١٤ - ٢٠٢٠زيران ح ٢٦الجمعة 

  
-https://www.lebanonfiles.com/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
-A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%
-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

%D9%86%D8%AF%D9%88/  

  
عقدت في سراي بكفيا ظھر اليوم ندوة حول 

بدعوة من الرئيس " الرئاسة المقاومة" كتاب
أمين الجميّل ومؤسسة بيت المستقبل شارك 
فيھا أمين عام جامعة الدول العربية السابق 

األستاذ عمرو موسى، األستاذ مروان حمادة 
الدكتور إيلي سالم، اإلعالمي جورج غانم 

عالميين وحشد من الصحافيين واإل
  .واألكاديميين والسياسيين

 الرئيس الجميّل 
استلمت مقاليد الرئاسة في ظل إحتالالت : استھل الرئيس الجميّل الكالم بكلمة اعلن فيھا

ھذا ما وضع واليتي الرئاسيّة أمام . خارجية، وحروب داخلية وتعثّر إقتصادي خطير
نذ بداية العھد، كان التحدي أمامي وم. تحديات مستحيلة كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد

 ً   .تحقيق السيادة، تعزيز الوحدة، والحماية االقتصادية واالجتماعيّة: ثالثيا
من دونھا ال سياسة، وال أمن، وال إستقرار . كانت السيادة عندي الھاجس األول: وقال

  .إقتصادي وإجتماعي
 السيادة 

  :ءات، تلّخص رھانيفي معرض إنجاز ھذه السيادة، توقفت عند ثالث ال
قلت كال لإلرتھان لسوريا، ووقفت بوجه الرئيس حافظ األسد في دمشق وأسقطت االتفاق 

، ألنني إعتبرته يتناقض مع مستلزمات السيادة  ١٩٨٦كانون الثاني  ١٣الثالثي بتاريخ 
  .الوطنية

لقاھرة الموقّع قلت كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري والديموغرافي، بإلغاء اتفاق ا
بين لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقد تّم ذلك في مجلس النواب في أيار  ١٩٦٩سنة 

  .، سنة قبل انتھاء واليتي١٩٨٧
أيار بالذات ما لم يحقق  ١٧أيار في  ١٧قلت كال لألطماع االسرائيلية ورفضت توقيع اتفاق 

وحرصاً مني على توفير شبكة أمان ضد  .السيادة اللبنانية بفعل عبثية الموقف االسرائيلي
ردات الفعل اإلسرائيلية، وبناًء على إصراري، دعم الرئيس االميركي رونالد ريغان الموقف 

أيار أيضاً  ١٧رسالة ريغن مؤرخة في ( ١٩٨٣أيار  ١٧اللبناني في كتاب رسمي مؤّرخ في 
  .(من الكتاب ١٨٧وھي واردة في الصفحة 

 الوحدة 
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اللبنانيّة، كان - االحتالالت واإلنقسامات التي أّججت العالقات اللبنانيّة �في ِخضم: واضاف
فكانت الحكومة األولى . ھاجسي تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلّة المؤسسات الرسميّة

تمثّل المجتمع المدني، ال تمثيل حزبياً فيھا، ال مباشر وال بالواسطة، أولوية %  ١٠٠مستقلّة 
أما الحكومة الثانية من الوالية، فكانت إئتالفية . ي الى المصالحة الوطنيةھذه الحكومة السع

  .بإمتياز، جّسدت وحدة البالد، وحفظته حتى آخر يوم من واليتي
كما دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وبكفيا، لم يغب 

  .عنھا أحد
 الحماية اإلقتصادية واالجتماعية 

ظروف ملبّدة بالحروب والنزاعات والخراب والدمار والتعطيل المتعّمد، عملت في : وقال
على ضبط المحفظة المالية وعلى الحفاظ على األمن اإلجتماعي الى حدٍّ كبير، وسلّمت 

كما أني، وحرصاً على الثروة الوطنية، . الدولة مع نھاية الوالية دون دين خارجي يُذكر
س النواب يمنع التصرف باحتياطي الذھب دون موافقة عملت على إصدار قانون في مجل

  .المجلس
حبّذا لو نتّخذ العبر من ھذه التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب، لعّل : وختم الرئيس الجميّل

  .ذلك ينتشلنا من المأزق الراھن، يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل الُصعد ويحفظ لبنان
 موسى 

موسى عبر السكايب فشدد في شھادته على الدور الكبير والمھم الذي وتحدث األستاذ عمرو 
إن عنوان الكتاب معبر جداً ألن :" لعبه الرئيس أمين الجميل في تاريخ لبنان المعاصر، وقال

الرئيس الجميّل كان دوماً مقاوماً لكل ما يمس بلبنان وبسيادته وبرخائه، وقد تولى رئاسة 
اية في الحساسية من تاريخ البالد، وتعامل مع ظروف قاسية الجمھورية في فترة عصيبة وغ

للغاية غلب عليھا اضطراب في فھم حاضر لبنان ومستقبله، وتغليب المصالح الخاصة على 
وأكد أن لبنان ھو . المصالح الوطنية والنقص في الشعور بلبنان وبخطورة ما يتعرض

ة فعالة في النھضة التي غيرت عنصر رئيس في مجتمعات العالم العربي، اذ ساھم مساھم
  .وجه العالم العربي

إن ما لفته وشده ھو أحداث الليلة االخيرة للرئيس :" وإذ نوه بمضمون الكتاب ككل، قال
الجميل في قصر بعبدا، وكيف حاول بشتى الطرق ضمان أمن لبنان واستقراره بعد انتھاء 

بالرئيس الجميّل أكان خالل فترة وكشف أنه كثيراً ما التقى . واليته في ظروف جد ملبدة
توليه أمانة الجامعة العربية حين كان مھتماً بشكل خاص بلبنان، أو كعضو في الكثير من 

  .المراكز البحثية
وجدت في الرئيس الجميّل شخصية محببة تتمتع برصانة عميقة وبإدراك كبير : "وأضاف

تي تھدد اليوم األمن العربي والقماشة لديناميات العالم العربي ولخطورة التطورات الراھنة ال
  ."العربية
يتمتع الرئيس الجميّل بقدرة على إيصال أفكاره، وسعدت دوماً باالستماع إليه : "وتابع

وبالتعامل معه وبقراءة كتبه وبمناقشة مشاكل لبنان وحاضره ومستقبله، بكل ما لھذا البلد من 
  ."أھمية في المنطقة وخارجھا

س الجميّل بصدور ھذا الكتاب، متمنياً عليه توسيع نشره في المكتبات وھنأ موسى الرئي
العربية ليتسنى لكل أطياف مجتمعات المنطقة قراءته واإلفادة من التجارب التي خاضھا، 
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وخصوصاً الليلة األخيرة التي يجب أن تدرس، حين كان في سباق مع الزمن وسار عكس "
  ."ض قادة العالم العربيالوتيرة التي كان يسير عليھا آنذاك بع

وختم كاشفاً أن الجزء الثاني من كتاب مذكراته خالل توليه األمانة العامة للجامعة العربية 
، يحتوي على تفصيالت مھمة حول لبنان والتواصل الذي قامت به ٢٠١١و ٢٠٠١بين 

ا الداخلية، الجامعة مع قادة لبنان ومجتمعه في مقاربة جديدة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھ
  .وعلى كالم للرئيس الجميّل وزعماء لبنان حول ھذه الفترة

 غانم 
االرتقاء الى سّدة الرئاسة في لبنان ومغادرتھا، له منذ : وقدم اإلعالمي غانم كلمة جاء فيھا 

نصف قرن ونيّف، طقوس شكسبيرية كتبھا التاريخ بحروفه التي ال يغيب عنھا لون األسرار 
كّل من ارتفع دخل الى حلقات كواليس ماكبث والملك لير وقصص . والمأساة والدم 

  .الساحرات واللّعنات واأللغاز
في جمھورية أمين الجميّل أضيفت عناصر المأساة وارتسمت التحّوالت وشماً دائماً على 

وكما البطل في تراجيديا يونانية، توّحد في القدر الصعب لبنان الذبيح وأمين . جسد التاريخ
يّل الرئيس، ابن العائلة التي اّرخت لحياتھا بدماء خمسة من ابنائھا، طليعھم رئيس شقيق الجم

اّما ھو فاختبر الحياة والموت في وقت واحد، . الرئيس، وخاتمھم بيار الشھيد نجل الرئيس
  . واندمج زمنان في واحد، زمن لألمل وآخر لخيبة األمل

الياس سركيس الذي أنھى : خلف رئيَسين في ايّاٍم قليلةكان أمين الجميّل ،اّول َ رئيٍس لبناني ي
ستَّ سنوات من البطولة الصامتة، وبشير الجّميل، طيُف البطولة الھادرة الذي رسم في اثنين 

  .وعشرين يوماً عھداً كامالً من األحالم، وربّما من االوھام
ن في جمھورية متعّددة كانت القوات المتعّددة الجنسيّات في بيروت، وكان اللبنانيو: وقال

كان االسرائيليون في بيروت وبعبدا والجبل والجنوب وبعِض البقاع، . الجنسيّات والھويّات
وكان السوريون والفلسطينيون والحرس الثوري اإليراني الوافد حديثاً، في الباقي من 

قتھا حروٌب متعاقبة إسالمية -ةلبنانية ومسيحي- فلسطينية وسورية-مسيحية: الخريطة التي مزَّ
مسيحية، باالضافة -لبنانية ومسيحية-فلسطينية وسورية-سورية، مروراً بسورية-ثّم مسيحية

- كّل ذلك تحت سقف الحرب األميركية ٠إسرائيلية-إسرائيلية وسورية-الى حرٍب فلسطينية
الّسوفياتية الباردة، فكان على الرئيس الشاب ترميُم دولة وبناؤھا أقوى من االحتالالت 

يالت، بركام دولٍة أضحت مساحتھا في حدود مكتب الرئيس في القصر المھّدم والدو
فقد . غريباً بدا أمين الجميّل في القصر الفارغ والحزين. والمحاصر بحواجز ارييل شارون

ل على قياس شقيقه الشھيد، ولَم  وصل اليه بربطة عنق سوداء، على متن مشروٍع إقليمي فُصِّ
الداخلية والخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد كان النائب أمين  تكن له عالقةٌ بمعادالته

الجميّل متّھماً في بيئته الحزبية، بعدم قطع الخطوط أبداً مع المسلمين والسوريين 
والفلسطينيين، اذ عبر الى بيروت الغربية المحاصرة خالل االجتياح االسرائيلي مّرٓتين، 

نية، ونقل بطلٍب من ابو عمَّار ارملة ابو حسن سالمه والتقى ياسر عرفات والقيادة الفلسطي
جورجينا رزق وطفلھا من جحيم القصف الى ما كان يُعرف بالمنطقة الشرقية، ليواجه أسئلة 

كما انّه لم يلتِق القادة اإلسرائيليين سوى على . بشير وغضب جھاِز أمن القوات اللبنانية
س الجميّل برسالٍة معبّرة من ابو أياد نشرھا واحتفظ الرئي.ھامش مراسم تعازي شقيقه بشير 

أكّرر شكري لك، وقد أخبرُت أوالدي الليلة بأّن : في المذّكرات دّون فيھا القيادي الفلسطيني



45 
 

ھناك رجالً كان خصماً ومقاتالً شريفاً، حاول ان يبادر بحلوٍل تحفظ من ھذه المذابح، لكنّه لم 
الحديث، واالّ اترك ھذه الرسالة عندك للتاريخ اذا عشنا والتقينا سنتذّكر ھذا .يتمّكن

  .والمستقبل
في المقابل، ورغم عدم االعتراض السوري على االنتخاب الذي نقله ضابط : اضاف

د غانم في لقاء السيّارة عند تقاطع الدّوار ضھور الشوير، فإّن دمشق التي -المخابرات ُمَحمَّ
قّب التطّورات استعداداً لالنقضاض ربحت نقطةً في المواجھة بشطب بشير، كانت تتر

واستعادة المبادرة بدعٍم من موسكو، في التصّدي لقوات الحلف األطلسي المنتشرة على 
كذلك كان الرئيس الجديد يعرف أّن التوافق المصطنع على انتخابه عابٌر . شواطىء بيروت

ت اللبنانية التي كان وھّش، وأّن اسرائيل تُمسك بصاعق التفجير في الجبل بين الدروز والقوا
من المفترض ان تكون داعمة للرئيس الكتائبي، فإذا برجالھا يعاملونه كأنّه حامُل المشروع 

  . النّقيض لقائدھم الشھيد، والّرجل الذي حرمھم مكاسب اعتبروھا حقّاً لھم
لم يُِرد للبنان . رغم كّل ذلك حاول تحقيق معجزة الفصل بين قّوة الموقف وضعف الموقع

ولم يكن الخيار أمامه إالّ ان . االستمراَر في دور ھاملت المترّدد الذي يقول نكون او ال نكون
  . يقّرر ان يكون، فأطلق ما سّماه مغامرة اإلنقاذ معتمداً على األميركيين

كانت المھّمة االصعب السعي إلخراج اسرائيل من لبنان عبر اتّفاٍق فرضه وزير : وتابع
جورج شولتز من دون ان يحميه، وربطته اسرائيل بشرٍط تعجيزي ھو  الخارجية األميركي

اه الرئيس حافظ األسد اتفاق إذعان يجعل من لبنان محميّةً  االنسحاب السوري المتزامن، وسمَّ
وذّكر األسد الوزير ايلي سالم في تھديٍد مبطّن للجميّل، باغتيال . إسرائيلية وعدّواً لسوريا
  .به ألنّه خان قضيّة مصرأنور السادات على يد شع

 ً والرئيس . اسرائيل أراحت سوريا بإعطاء األسد حّق النقض. ھكذا ُولِد االتفاق المسموم ميتا
الجميّل رّد برسالٍة جانبية مماثلة تؤّكد على أّن لبنان في حلٍّ من االتفاق، مدعوماً برسالٍة من 

في حال عدم انسحاب القوات  الرئيس األميركي ريغان أعطته الحّق في تعليق التزاماته
  . اإلسرائيلية

على مدى ثالٍث وثالثين جولة مفاوضات أنتجت ما ُعرف باتفاق السابع عشر من أيار، تأّكد 
أمين الجميّل بالوقائع والمناقشات مع األميركيين والسوريين واألوروبيين والعرب، أّن 

عابرة فرضھا الثالثي  ، كانت لحظةً ١٩٨٢محطّة التوّرط األميركي في لبنان سنة 
ايتان، وأّن الواليات المتّحدة حاولت استثمار العملية العسكرية -شارون-االسرائيلي بيغن 

االسرائيلي، وأّن أميركا تريد الحّل -اإلسرائيلية لدفع مشروع الرئيس ريغان للسالم العربي 
طّرت الى وعندما فشلت واشنطن واض. في لبنان لتصل الى التسوية في الشرق األوسط

االنسحاب مع قوات األطلسي بعد تفجير المارينز والدراكار الفرنسيين ونسف السفارة 
األميركية وأقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، عاد السوريون واإلسرائيليون الى 

لترتيب حدود ١٩٧٦استراتيجية الخطوط الحمر التي نّسقتھا الديبلوماسية األميركية سنة 
إسرائيلي، الغاية منه احتواء -عسكري السوري وجعلت لبنان كو ندومينيوم سوريالتدّخل ال

منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد خطّ االحتكاك العسكري المباشر عن أرضھما الى دولة 
  . حاجز مفّككة ھي لبنان

اعادة تعويم الخطوط الحمر جاءت فاقعة في االقتراحات والعروض الدولية : وقال
تشويش الزوارق اإلسرائيلية على اتصاالت . ة واالسرائيلية وبالوقائع الميدانيةواالميركي
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وقبيل االنسحاب .االسرائيلي -الجيش اللبناني خالل حرب الجبل ثبّت التواطوء السوري 
الوضع من ) نسبة الى كوريا(المفّخخ طرح االسرائيليون ما سّماه الرئيس الجميّل كورنة 

واحدة تحت سيطرة : كري عند نھر األّولي يقّسم البلد الى منطقَتَينخالل إقامة خطّ تماس عس
. السوريين واُخرى تحت سيطرة اسرائيل بقيادة سعد حّداد، ويكون الشوف منطقة عازلة

نقل مساعد األمين العام لألمم المتحدة برايان اوركھارت الى الرئيس  ١٩٨٤وفِي أيار 
انتشار وحدات اليونيفيل في البقاع الغربي للفصل الجميّل اقتراحاً من اسحق شامير يقضي ب

وتكّرر العرض . بين القوات اإلسرائيلية والسورية وإقامة منطقة عازلة على غرار الشوف
دولي بنشر اليونيفيل - ، مضافاً اليه اقتراح أميركي ١٩٨٥في مفاوضات الناقورة سنة 

  .المعّززة حول المخيّمات الفلسطينية في الجنوب
بنان وتقسيمه تطّور في ظّل الخطوط الحمر بورقة مكتوبة لديفيد كيمحي، عرض فيھا تقاسم ل

انسحاباً مشروطاً بترتيبات أمنية في الجنوب مع ضمان انسحاب سوري باستثناء المنطقة 
وتوّسع كيمحي شارحاً، . الممتّدة من انفه شماالً الى دير األحمر شرقاً حتى الحدود السورية

على الھيمنة المسيحية سوف تتّخذ إجراءاٌت قانونية لتحويل لبنان الى نظام  إنّه بھدف الحفاظ
كانتونات مكّون من واحد مركزي ذي اكثرية مسيحية يضّم العاصمة ومقر الحكومة، 

وكانتوناٍت اخرى تبعاً لتركيبة السّكان باالضافة الى كانتون تحت السيطرة اإلسرائيلية بإدارة 
  .سعد حّداد
م األميركي كان االختبار المّر الذي عانى منه الرئيس الجميّل لدرجة أنّه قال الوھ: واعلن

 ھل الواليات المتحدة معتادة معاقبة اصدقائھا؟ : للموفد ريتشارد مورفي
تدّرج حماس الرئيس ريغان من الدعم شبه المطلق في القّمة االولى مع الجميّل في خريف 

فوجىء الرئيس اللبناني . ١٩٨٣انية في تّموز الى تراجع مفاجىء في القّمة الث ١٩٨٢
بالرئيس األميركي يستقبله بإعطائه نسخة عن رسالة الى حافظ األسد وشقيقه رفعت 

لشكرھما على المساعدة في تحرير رئيس الجامعة األميركية في بيروت دايفيد دودج الذي 
 ١٧ين الى اعتبار اتفاق أّما الباقي من المباحثات فدعا اللبناني. ١٩٨٢كان خطف في تّموز 

وبلغ التخلّي األميركي حّداً . أيار ورقة مھّمة لكن تصّرفوا على أساس أنّھا شيك غير موجود
وصل الى ان ينقل الديبلوماسي ريتشارد فيربانكس الى الرئيس الجميّل رسالة إسرائيلية 

 ً سرائيل وفي حال الموافقة، ففي وسع ا. تطالب بمنح الدروز في الشوف وضعاً خاصا
  . استخدام نفوذھا لدى الطائفة الدرزية لوقف المعارك في الجبل

ھكذا أحدث قصف المدّمرة نيوجرسي غباراً ال أضراراً، فيما كان السفير األميركي يھرول 
الى ملجأ قصر بعبدا لالحتماء وفِي وصف درامي للسلوك األميركي، كتب وزير الدفاع 

كأنّنا نشھد جالء : اته عن الوضع عشية االنسحاباألميركي كاسبار واينبرغر في مذكر
تلك . الجيش األميركي من فييتنام، ويعود إلّي ان أسلّم الى الرئيس الجميّل الرسالة المحزنة

كانت المھّمة األكثر إيالماً التي اّديتھا في حياتي، لكن لم أكن اعلم أّن التحّرر من االلتزام 
  .األميركي كان نھائياً 

لجميّل نفسه وحيداً في مواجھة اسرائيل وسوريا المدعومة من موسكو التي ابلغ ھكذا وجد ا
 سفيرھا سولداتوف الرئيس اللبناني بأّن األميركيين سيدفعون غالياً جّداً ثمن عدم التعاون معنا

.  
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السوري من خالل -لقد كان ھدف الواليات المتحدة تحقيق الحوار االستراتيجي األميركي 
وكان حافظ األسد يتمّسك بإستراتيجيته نفسھا منذ مطلع الحرب اللبنانية .سابهلبنان وعلى ح

وھي السيطرة على الورقتـين اللبنانية والفلسطينية للتفاوض باسمھما في اي محادثات سالم 
  .ومع األميركيين

: بندر بن سلطانأيار قال األسد للوسيط الملكي السعودي االمير  ١٧في ذروة حرب اتفاق 
وھذا . األميركيون اغبياء ألنّھم ربطوا االتفاق باالنسحاب السوري وبذلك حلٌوا مشكلة سوريا

ما أعاد البحث الى المربّع األّول الذي تحّدث عنه األسد الى الرئيس الجميّل في اللقاء األّول 
توازن االستراتيجي اذ قال إّن وجود جيشه في لبنان نوع من ال ١٩٨٣بينھما في نيودلھي سنة
وتحت ستار ھذا التوازن، سعى الى تحقيق المشاريع السورية . بين سوريا وإسرائيل

التاريخية في لبنان عبر اللعب على التناقضات الطائفية واستخدام الحلفاء اللبنانيين 
  .واإلقليميين
كانت كانت العالقات المميّزة ھي الثمن السوري إلنھاء الحرب في لبنان، و:"واوضح

اإلصالحات او المطالب االسالمية بإعادة توزيع السلطة بين الطائف ھي الذريعة والوسيلة 
وقد تجّسد ذلك في االتفاق الثالثي الذي خاطر برفضه الرئيس الجميّل وساھم بإسقاطه رغم .

 الحياد األميركي السلبي حياله ،اذ اعتبر السفير بارثولوميو أّن االتفاق يجلب للبنان ھدوءاً 
  .نسبياً لكنّه مضٌر بمستقبله

بعدھا عادت سوريا الى بيروت واقتلعت حلفاء عرفات ونفوذه في المخيّمات وأمسكت 
بالحلفاء واالعداء وكشف الوزير فاروق الشرع اليلي سالم، مطامع سوريا بشكل فّج سنة 

نعقد تحالفاً  نريد ان. السيادة ماذا تعني؟ على لبنان ان يعھد فيھا الى سوريا: قائالً ١٩٨٧
اّما . نريد ان تكون لنا كلمة في اختيار السياسيين الذين يحكمون لبنان. استراتيجياً طويل االمد

الجيش السوري، فعليكم ان تفھموا أّن وجوده ھو بصفة دائمة وعلى لبنان ان يتنازل عن 
و من مخلَّفات تعلمون أّن الوطن اللبناني لم يكن له يوماً وجود فعلي ،بل ھ. جزء من سيادته

  .االستعمار التي حان الوقت الستئصالھا
كان أمين الجميّل الذي وصفه جا الرتيغي في باري ماتش بأنّه الرجل االخطر في العالم، 

كان عليه ان يدير ما ھو غير قابل .يواجه وحيداً الخيانات والخيبات واالنقالبات واالنتفاضات
لتفاوض ،وان يجّسد وحدة اللبنانيين غير لإلدارة ، وان يفاوض غلى ما ھو قابل ل

كان عليه أيضاً ان يناور مع األسد الذي جعله بلطفه الزائد ودماثته على عكس .الموحـّدين
وكان يعرف أّن . ممثّله الفظّ والمتعالي خّدام، ان يتسلّق الجلجلة على درب مفروشة بالورود

  . ثمن الحرب الخوف من ثمن التسوية مع سوريا ال يقّل عن الخوف من
المفتي الراحل حسن خالد وكذلك القيادات . تلطّى كثيرون وراء رفضه وصالبته:"اضاف
وفي لقاء مع . وليد جنبالط اعتمد على وطنية أمين الجميّل السقاط االتفاق الثالثي.الُسنّية 

م أؤيّد الشيخ أمين في موقفه، فھو حتى اآلن ل: في المختارة قال ١٩٨٥ايلي سالم في آب 
اھدافي تختلف عن أھداف حلفائه ،فالشيعة يريدون نظاماً جديداً .يطلب الدخول السوري 

املي .الطموحات الدينية للشيعة قد تجعل لبنان ايران اخرى .برئاستھم وھذا امر خطير جّداً 
  .ان يحافظ الشيخ أمين على أعصابه وال يعطي السوريين اكثر مّما يريدون

  .أّن القّديسين مذنبون حتى يثبتوا براءتھم: قولكان جورج جورج اورويل ي
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ھو اليوم قّدم .لم يّدع أمين الجميّل القداسة وان كان أخصامه البسوه رداء الشيطنة طويالً 
قد يواصل الناس ترداد ما حفظوه غيباً وفق الوشايات .مرافعته للتاريخ بالوثائق والمحاضر 

ا أّن عھده كان عنوان الفرص الضائعة، حاولوا لكّن ال الذين قالو.والشائعات والتخياٌلت
قراءة الظروف الداخلية والخارجية وموازين القوى المتبّدلة، وال ھو استطاع إقناع احد انّه 

وعندما . غامر باللعب فوق الخطوط الحمر معتمداً على األميركيين والغرب وبعض العرب
غامرة إنقاذ لبنان الى دور الحفاظ على أيار بعدم إبرامه ، انتقل من م ١٧اخفق واسقط اتفاق 

  . لبنان كما عرفه
حاصرته استحالة عودة لبنان الموّحد، ورفض حالة لبنان المقّسم ،فأرغم على القبول بلبنان 
الممكن القائم على توازن الدويالت واالحتالالت مع حق ّ النقض والرفض الذي تمّسك به 

  .الرئيس باسم الشرعية والمؤسسات
تطع أمين الجميّل كسر الخطوط الحمر اإلقليمية والدولية، لكنّه أبقى خطوطه مفتوحة لم يس

  .مع الجميع ،كما لم يقبل تجاوز خطوٍط حمٍر داخلية والتوّرط بلعبة دم أھلية
فبعد غياب الشيخ بيار الجميّل الذي وازن بين الوقوف الى جانب نجله األكبر رئيس 

صغر، القوات اللبنانية، تجنّب الشيخ أمين االصطدام الجمھورية ،وحماية إرث نجله األ
  .بجموح الطموحات القاتلة للقيادات المسيحية المتنافسة

اخبره السفير األميركي جون كيلي أّن العماد ميشال عون يحّضر انقالباً عشية االستحقاق 
ل عسيران وارسل اليه الرئيس سليم الحص ووزي الدفاع عاد. ،فلم يھتزّ ١٩٨٨الرئاسي سنة 

  . مرسوم اقالة العماد عون من قيادة الجيش، فلم يوقّع
، عرض عليه الرئيس حافظ األسد إرسال وحدات  ١٩٨٥بعد انتفاضة القوات اللبنانية سنة 

  .القوات الخاصة السورية لقمع التمٌرد لمصلحة الشرعية في عملية تنظيف محّددة، فرفض
فلم يضعف امام اغراء ما نقله الوسيط مھدي . ةرفض أيضاً المقايضة بين السلطة والقضي

يا مھدي، أنا اكّن َموّدة خاصة للشيخ : عن حافظ األسد الذي قال ١٩٨٦التاجر في أيلول 
ْلنا الى اتفاق معه، فسآتي بالعجائب، ويمكن ان يبقى زمناً طويالً رئيساً للبنان . أمين اذا توصَّ

  . ويدخل التاريخ من الباب الواسع
كانت والية أمين الجميّل آخر محاولة الحياء الجمھورية االولى بتوازناتھا وثنائيتھا : وتابع

وكانت أيضاً ميداناً للتصفيات االخيرة في حروب الدروز والموارنة المستمّرة منذ . الطائفية
لكنّھا أُّسست لكّل التحّوالت الالحقة بدءاً بالصعود الشيعي والتغلغل . القرن التاسع عشر 

راني وتشتّت السلطة وتوزيعھا على أمراء الحرب في مجلس الوزراء على حكومة اإلي
اّما ستاتيكو الخطوط الحمر فلم .التي كانت أشبه بمجلس رؤساء ال مجلس وزراء  ١٩٨٤

لتحّل محلّه  ١٥٥٩بفعل القرار الدولي  ٢٠٠٥ينكسر بالكامل إالّ باالنسحاب السوري سنة 
  . زب هللامعادلة إقليمية اخرى ھندسھا ح

تعريفاً :الرجل الذي لم يوقّع : لقد طغت على االدبيات السورية في السنوات االخيرة عبارة
على أّن الملكية الفكرية والسياسية يجب ان .بالرئيس حافظ األسد الذي لم يتنازل إلسرائيل 
  .تبقى محفوظة مع مفعول رجعي للرئيس الجميّل

  . ابعد من قصر بعبدا، ولَم يوقّعحّذره شارون من انّه لن يدعه يحكم 
قصف السوريون وحلفاؤھم قصر الرئاسة ما دفع الفرنسيين واألميركيين لوضع خطّة 

  . عسكرية إلجالئه، ولَم يوقّع
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  . ، ولَم يوقّع١٩٨٨وبتفخيخ الطائرة الرئاسية سنة  ١٩٨٥حاولوا اغتيالَه في صيدا سنة 
  . م يوقّعقّدم له العسل السوري ممزوجاً بالسّم ولَ 

  . طُِعن من أھل البيت واحّس سّكيناً يتنّزه في الجرح ،ولَم يوقّع
نقل اليه جورج شولتز في حزيران تھديد األسد بأّن المسيحيين سيكونون في حال صعب جّداً 

  .وأّن مرفأ جونيه سيقصف اذا لم يقبلوا بالتسوية السورية ،ولَم يوقّع
كما نصحه .،ولَم يوقّع  ١٩٨٨اع الرنكا في نيسان رفض شولتز اعطاءه ضمانات في اجتم

القائم باالعمال األميركي ماكنمارا باالختيار بين النظام السوري وفوضى حزبا ،فلم 
يرضخ رغم أّن الديبلوماسي األميركي ابلغه أّن واشنطن تريد ان تسّوي القوات السورية 

  .ا ان تضبط حزب هللاوضعھا القانوني في لبنان وأّن اسرائيل تريد من سوري
امين الجميّل ولد وعاش وحكم . أعطوني بطالً وسأكتب لكم تراجيديا:قال سكوت فيتزجيرالد 

: ارتدى دور المقاوم. وشاخ في قلب تراجيديا عامة وخاصة، من دون ان يغريه دور البطل
  .رة المكبّلةالقدر الظالم والقد. لكّن تعثّر بين القدر والقدرة. أنا أقاوم إذاً أنا موجود

امين الجميّل عجنه قدر الوطن . تصنع االقدار معظم الرجال، ويصنع بعض الرجال أقدارھم
  :والحزب والعائلة، فالعب االقدار الثالثة محتفظاً بصورته عن نفسه

  .مقاوم ومحاور، عنيد ومرن، ثابت في الجوھر ومتساھل في الھامش ودائماً في خدمة لبنان
 حماده 

زير السابق مروان حماده للعالقة مع الرئيس الجميّل قبل الرئاسة وكان لدينا وتطرق الو
وعند لقائنا االخير قبل االنتخابات مع . المفضل من الفريق اآلخر اي الجبھة اللبنانية

المبعوث األميركي فيليب حبيب طلبنا منه استبدال الشيخ بشير بالشيخ أمين او كميل شمعون 
ال : فجاوب حبيب آنذاك. ة، وكانا حينھا بالنسبة الينا أفضل الشرينللرئاسة الغراض وفاقي

استطيع ان اخرجھم من قبعة الساحر وفھمنا ان االمور كانت محسومة مع حصار بيروت 
  .وتواجد الجيش االسرائيلي

وبعد مأساة اغتيال بشير تبين لنا ان التواصل مع أمين ممكن والتقينا ووليد جنبالط معه 
يتران، كان الرئيس الجميل فوق الخالفات وحاول اعادة تركيب التوازنات بدعوة من م

اللبنانية والدستورية وظھرت لبنانيته عروبته في سعيه الدائم للتواصل وللوساطات التي 
أيار اسقطه الرئيس الجميل فيما صادق مجلس النواب عليه  ١٧اتفاق : وقال. حاول نسجھا

م يكن غبار على عروبته ولكن ھذه العروبة لم تكن بالنسبة ل. ووافق الزعماء المسلمون عليه
  .اليه تعني تسليم لبنان لسوريا

  .وأشار حماده الى ان الحكومة األولى في عھده كانت حكومة تنكوقراط حقيقية
واعتبر ان الرئيس الجميل لم يكن مسؤوال عن حرب الجبل وھو اراد صعود الجيش الى 

كانت ھذه . كنه اصطدم برفض القوى الموجودة على االرضالجبل للحلول محل الجميع ل
فرصة ضائعة كل مسار الرئيس الجميل وصداماته او مصالحاته سلسلة من الفرص 

  ...ايار الى حرب الجبل فاالتفاق الثالثي ١٧الضائعة والخالفات العبثية، من اتفاق 
 الدكتور سالم 

ھذه ھي المرة األولى التي اتحدث فيھا :" لختمت الندوة بشھادة الدكتور إيلي سالم الذي قا
، لقد ترددت في تناول المواضيع السياسية انما انا اكثر ١٩٨٨بموضوع سياسي منذ العام 

  . من رافق الرئيس الجميّل مع اإلستاذ غسان تويني رحمه هللا
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ن عندما تبوأ الرئيس الجميّل موقع الرئاسة اتصل بي وكنت ال اعرفه وطلب مني ا: واعلن
اكون وزير خارجية وسألته ھل انت ملتزم باتفاق سالم مع اسرائيل؟ قال لي إطالقا ان ھمي 
االول ھو االنسحاب االسرائيلي من لبنان ومن ثم االنسحاب السوري وبعدھا حل الميليشيات 

  ".وعندما نبني دولة ننقذ الوطن
ا قاله الرجل ھو حق لكنه ان روحية الرئيس الجميّل تظھر في الكتاب واشھد ان كل م:" وقال

تسلمنا لبنان وكان ھناك شرعية جسدھا . لم يقل كل شيء من موقعه كرئيس جمھورية
الف جندي اسرائيلي في  ٥٠كان ھناك حوالى . الرئيس الجميل ولكن لم يكن ھناك دولة

ل لبنان، والتھديد االسرائيلي كان قائما يوميا بالحد من نفوذ الرئيس وباشعال الحرب بالجب
فاصبح الھم الرئيس التخلص من الوجود االسرائيلي في لبنان قبل ان يتطبع، اضافة الى 

الجيش السوري الموجود في النصف اآلخر من لبنان ونفوذ سوري قوي في السياسة مع ما 
رافقه من تھديدات، والمؤسف ان المتكلم باسم سوريا في ھذا الوقت كان ابو جمال وھو 

موقف سوريا كان يستند بكل . وھذا االمر لم يكن سھال بالنسبة الينارجل مذل ومھدد ومھين 
وضوح الى ما يسمى بالد الشام التي تضم لبنان وسوريا وفلسطين واالردن وتكون فيه 

اما موقف لبنان فيرتكز على شرعية لبنان التي تمت باتفاقات دولية . دمشق ھي المقررة 
اما الجامعة العربية . في الواقع لم يكن ھناك دولة ونحن ذات سيادة على االقل بالموقف النه

  .يؤسفني القول انھا كانت شبه غائبة عن لبنان
ايار كل مواقف الدول كانت تدعم لبنان، لقد قرأت االتفاق مع كل  ١٧اما بالنسبة الى اتفاق 

رؤساء الحكومات السابقين ووافقوا عليه لذلك عندما صوت عليه مجلس النواب باإلجماع 
  .(حزيران ١٦جلسة (عال التصفيق الحاد، واتحدى ان يذاع 

وختم سالم بأن الرئيس الجميّل حاول جاھدا االصالح حتى في لوزان واھم ما قاله لي في 
  .اجتماعنا االول اريد بناء دولة

 .وتال الندوة نقاش من قبل الحضور عن محطات ميزت مرحلة والية الرئيس الجميّل
  

  ميديا البلد

أمور أساسيّة ھي الحفاظ على  ٣كان ھّمي في مرحلة الرئاسة : س أمين الجميلالرئي
  السيادة وتعزيز الوحدة الوطنية واألمن اإلجتماعي واإلقتصادي

‐https://mediaelbalad.com/mobasher/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

‐9%83%D8%A7%D9%86%D‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84‐%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84‐%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9‐%D9%81%D9%8A‐%D9%87%D9%85%D9%91%D9%8A  

  كوم.تواصل

لم يكن ھناك غبار على عروبة أمين الجميّل، والعروبة ال تعني تسليم البلد : مروان حمادة
 الى سوريا 

June 26, 2020  
-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-7%D9%86http://tawasal.com/2020/06/26/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A
-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%85

%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9/-%D8%B9%D9%84%D9%89 
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  :كل يوم

-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-754-news/politics/2020/jun/imlebanon-https://www.klyoum.com/lebanon
-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
-%D9%84%D9%88-%D8%AD%D8%A8%D8%B0%D8%A7-8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%
-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0
-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.php 
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News Gate:  

•Streamed live on Jun 26, 2020 
7nrwRo0o0‐https://www.youtube.com/watch?v=D  

تمّنى الرئيس أمين الجمّيل لو نستخلص العبر اليوم من التجربة السابقة على صعيد السيادة 
كالم . و فيهوالوحدة واالمن االقتصادي واالجتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي ھ

، بدعوة من )مذكرات" (الرئاسة المقاِومة"الرئيس الجمّيل جاء في خالل ندوة عن كتاب 
، في بيت المستقبل في سرايا بكفيا، بمشاركة "بيت المستقبل"الرئيس الجمّيل ومؤسسة 

  النائب مروان حمادة، الدكتور عمرو موسى، الدكتور ايلي سالم واالعالمي جورج غانم

  

  :نبض

‐%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86‐6c/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3f806‐https://nabd.com/s/74297071

‐%D8%B9%D9%84%D9%89‐%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AA‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

‐%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA

‐%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

‐%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8‐%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7

‐%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%8C‐%D8%B9%D9%84%D9%89

‐%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9‐%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2

‐%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9‐%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

‐%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A‐%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A  

  
دة، تعزيز الحفاظ على السيا: ركزت على التحديات والرھانات التالية: الرئيس امين الجميل

 عاجل#الوحدة الوطنية وتعزيز االمن االجتماعي واالقتصادي 

 ٢٠٢٠حزيران / يونيو  ٢٦الجمعة، 
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Al Akhbar Ca 

https://www.alakhbar.ca/article/44505/  
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L'orient le Jour 
Le mandat Amine Gemayel, une « aventure de sauvetage » 
loin des concessions 

L’ancien chef de l’État a publié ses Mémoires intitulés « La 

présidence résistante ». 

OLJ / Par Yara ABI AKL, le 27 juin 2020 à 00h00 
   

https://www.lorientlejour.com/article/1223695/le‐mandat‐amine‐gemayel‐une‐aventure‐de‐

sauvetage‐loin‐des‐concessions.html 

 

 

De gauche à droite : Georges Ghanem, Amine Gemayel, lie Salem et Marwan 
Hamadé. Photo Michel Sayegh 

 

 

« Que veut dire souveraineté ? Le Liban doit la soumettre à la 

Syrie. Nous voulons tisser une alliance stratégique à long terme 

et avoir notre mot à dire concernant les dirigeants du Liban. 

Quant à l’armée syrienne, vous devez comprendre que sa 

présence est permanente. Vous êtes conscients que la patrie 

libanaise n’a jamais vraiment existé. Elle est l’une des 

conséquences de la colonisation et il est temps d’en finir. » C’est 

en ces termes que Farouk Chareh, ministre syrien des Affaires 

étrangères sous Hafez el-Assad, définissait (en 1987) devant son 

homologue libanais, Élie Salem, les « convoitises » de la Syrie 

au Liban, pour reprendre les termes de notre collègue Georges 

Ghanem qui a animé hier une table ronde portant sur les 
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Mémoires du président Amine Gemayel intitulés La présidence 

résistante. Le débat s’est déroulé à la Maison du Futur, à 

Bickfaya. 

À l’ouverture du débat, le président Gemayel a indiqué que son 

mandat, qu’il a considéré comme une « aventure de 

sauvetage », a été placé sous le signe de trois négations. « J’ai 

dit “non” à la soumission à la Syrie, j’ai affronté Assad à Damas 

et j’ai fait échec à l’accord tripartite (conclu le 28 décembre 

1985 entre Walid Joumblatt, représentant le Parti socialiste 

progressiste, Nabih Berry, représentant le mouvement Amal, et 

Élie Hobeika, délégué par les Forces libanaises), le 13 janvier 

1986, parce que je considérais qu’il allait à l’encontre de la 

souveraineté du Liban », a déclaré M. Gemayel. « Jai dit “non” 

aussi à l’implantation des réfugiés palestiniens, précise-t-il. J’ai 

plaidé pour l’annulation de l’accord du Caire (de 1969, 

autorisant l’OLP à affronter Israël à partir du territoire 

libanais). C’est en mai 1987 que le Parlement a annulé 

l’accord », comme il l’a rappelé, soulignant qu’il a fait face en 

outre aux convoitises israéliennes. « J’ai dit “non” à l’accord du 

17 mai 1983 (perçu comme un accord de paix avec Israël). J’ai 

fait échec à cet accord car il n’assurait pas la souveraineté au vu 

de la position israélienne », a lancé Amine Gemayel. Il faisait 

ainsi allusion au lien que l’État hébreu avait établi entre son 

retrait du Liban et celui des troupes syriennes, sachant que la 

Syrie n’était pas signataire de l’accord. 
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Homme de dialogue… 

Amine Gemayel, c’est aussi celui qui, en dépit du contexte dans 

lequel est intervenue son élection, a pu former « un 

gouvernement indépendant à 100 % et qui a œuvré pour la 

réconciliation nationale ainsi qu’un cabinet d’union nationale 

(dirigé par Rachid Karamé) », comme il l’a souligné, rappelant 

qu’il a tenu des dialogues nationaux, dont personne ne s’est 

absenté, dans une allusion au président Michel Aoun qui a 

organisé jeudi dernier une séance de dialogue largement 

boycottée par l’opposition. 

Outre son combat pour la préservation de la souveraineté, 

Amine Gemayel s’est surtout distingué par ses efforts de 

communication et de dialogue. C’est ce souvenir que Marwan 

Hamadé garde des années 1982-1988. « C’est Amine Gemayel 

qui a œuvré pour une réconciliation entre Walid Joumblatt, 

l’émir Majid Arslane et Mohammad Abou Chacra, alors cheikh 

Akl druze », a-t-il raconté. Conscient de cette aptitude au 

dialogue, le leader joumblattiste a vraisemblablement modifié 

sa prise de position à l’égard de l’ancien président. « Avant la 

présidentielle de 1982 et lors d’une réunion avec Philip Habib, 

émissaire du président américain Ronald Reagan, M. Joumblatt 

a demandé de remplacer Bachir (donné favori) par son frère 

Amine ou Camille Chamoun, également ancien président de la 

République, Bachir étant appelé à faire partie du 

gouvernement. Mais après l’assassinat de Bachir, nous avons 

compris que son frère lui succédera. Et il s’est avéré que la 

communication avec lui était facile. Preuve en est, il a rencontré 

Walid Joumblatt à la faveur d’efforts menés par Ghassan Tuéni, 
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ancien PDG d’an-Nahar et proche collaborateur de M. Gemayel. 

Le leader joumblattiste a ensuite tenu à se réunir avec Camille 

Chamoun et le Amid (du Bloc national) Raymond Eddé, selon le 

député du Chouf. 

Et comme pour mettre les points sur les i une bonne fois pour 

toutes, M. Hamadé a assuré que l’ancien chef de l’État n’était 

pas responsable de la guerre de la Montagne. Un conflit 

sanglant avait opposé chrétiens et druzes en 1983. « Syriens et 

Palestiniens alimentaient les discordes entre Libanais », a 

affirmé Marwan Hamadé, faisant savoir qu’Amine Gemayel 

avait prôné un déploiement de l’armée dans la Montagne sous 

le commandement d’un officier druze chamouniste, Mahmoud 

Abou Dargham. M. Hamadé a en outre souligné que c’est le 

président Amine Gemayel qui a fait échec à l’accord du 17 Mai. 

L’impasse 

On ne peut évoquer le sexennat Gemayel sans revenir sur 

l’impasse constitutionnelle à la fin de son mandat et la 

désignation de Michel Aoun à la tête d’un cabinet de transition. 

« Avant la dernière réunion avec Assad, les Américains avaient 

mis en garde contre l’élection de Raymond Eddé, Sleiman 

Frangié et Michel Aoun, soulignant que ce dernier se prenait à 

leurs yeux pour Bonaparte », a ajouté Marwan Hamadé avec 

humour. Cette impasse, c’est ce dont se souvient le mieux Amr 

Moussa du mandat Gemayel. « La dernière nuit d’Amine 

Gemayel à Baabda est une véritable leçon parce qu’il était 
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soucieux de préserver la paix et la stabilité du pays après son 

mandat », a-t-il expliqué. 

Quant à Élie Salem, il a indiqué que M. Gemayel lui avait 

indiqué dès le premier jour qu’il excluait totalement un accord 

de paix avec Israël et qu’il s’était fixé comme objectif d’obtenir 

successivement le retrait israélien puis le retrait syrien, la 

dissolution des milices et l’édification d’un État. 

 

 

 

  :المركزية

Jun 26, 2020 11:51 AM   
-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3https://www.almarkazia.com/ar/news/show/229717/
-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88  

رفضنا التوطين ): مذكرات" (الرئاسة المقاِومة"الرئيس أمين الجميّل في ندوة عن كتاب 
السياسي والعسكري والشعبي، وتقدمت بطلب لمجلس النواب بالغاء اتفاق القاھرة وفي 

 اي سنة قبل نھاية واليتي صوت مجلس النواب على الغاء اتفاقية القاھرة ١٩٨٧ايار 
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Jabal Channel  

dAC4pUdneuQjZCBrsjGKEUvW8‐https://jabalchannel.com/146180/?fbclid=IwAR2RV6jjkPQOyvxicL8p4M5RjSRkcJJeq  

 التجربةحبذا لو نتخذ العبر من ھذه : أمين الجميّل

 

الرئاسة ”عقدت في سرايا بكفيا ندوة حول كتاب 
، بدعوة من الرئيس أمين الجميل “المقاومة

، شارك فيھا النائب “بيت المستقبل”ومؤسسة 
مروان حمادة، األمين العام السابق لجامعة الدول 

العربية عمرو موسى، الدكتور إيلي سالم، 
اإلعالمي جورج غانم وحشد من الشخصيات 

 .اسية واألكاديمية والصحافية واإلعالميةالسي

استلمت مقاليد الرئاسة في ظل احتالالت خارجية، ”: استھل الرئيس الجميل الكالم بالقول
ھذا ما وضع واليتي الرئاسية أمام تحديات مستحيلة . وحروب داخلية وتعثر إقتصادي خطير

تحقيق : تحدي أمامي ثالثياومنذ بداية العھد، كان ال. كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد
 .”السيادة، تعزيز الوحدة، والحماية االقتصادية واالجتماعية

من دونھا ال سياسة، وال أمن، وال استقرار . كانت السيادة عندي الھاجس األول”: أضاف
السيادة، في معرض إنجاز ھذه السيادة، توقفت عند ثالث الءات، . اقتصادي واجتماعي

لالرتھان لسوريا، ووقفت بوجه الرئيس حافظ األسد في دمشق  قلت كال: تلخص رھاني
، ألنني اعتبرته يتناقض مع ١٩٨٦كانون الثاني  ١٣وأسقطت االتفاق الثالثي بتاريخ 

قلت كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري . مستلزمات السيادة الوطنية
بنان ومنظمة التحرير بين ل ١٩٦٩والديموغرافي، بإلغاء اتفاق القاھرة الموقع سنة 

قلت كال . ، سنة قبل انتھاء واليتي١٩٨٧الفلسطينية، وقد تم ذلك في مجلس النواب في أيار 
أيار بالذات، ما لم يحقق السيادة  ١٧أيار في  ١٧لألطماع االسرائيلية ورفضت توقيع اتفاق 

ضد ردات  وحرصا مني على توفير شبكة أمان. اللبنانية بفعل عبثية الموقف االسرائيلي
الفعل اإلسرائيلية، وبناء على إصراري، دعم الرئيس االميركي رونالد ريغان الموقف 

أيار أيضا  ١٧رسالة ريغن مؤرخة في ( ١٩٨٣أيار  ١٧اللبناني في كتاب رسمي مؤرخ في 
 .”(من الكتاب ١٨٧وھي واردة في الصفحة 

 –لعالقات اللبنانية الوحدة، في خضم االحتالالت واإلنقسامات التي أججت ا”: أضاف
فكانت . اللبنانية، كان ھاجسي تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلة المؤسسات الرسمية

تمثل المجتمع المدني، ال تمثيل حزبيا فيھا، ال مباشر وال % ١٠٠الحكومة األولى مستقلة 
من  أما الحكومة الثانية. بالواسطة، أولوية ھذه الحكومة السعي الى المصالحة الوطنية
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كما . الوالية، فكانت إئتالفية بامتياز، جسدت وحدة البالد، وحفظته حتى آخر يوم من واليتي
دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وبكفيا، لم يغب عنھا 

 .”أحد

الحماية اإلقتصادية واالجتماعية، في ظروف ملبدة بالحروب والنزاعات والخراب ”: وتابع
ر والتعطيل المتعمد، عملت على ضبط المحفظة المالية وعلى الحفاظ على األمن والدما

كما أني، . اإلجتماعي الى حد كبير، وسلمت الدولة مع نھاية الوالية دون دين خارجي يذكر
وحرصا على الثروة الوطنية، عملت على إصدار قانون في مجلس النواب يمنع التصرف 

 .”جلسباحتياطي الذھب دون موافقة الم

حبذا لو نتخذ العبر من ھذه التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب، لعل ذلك ينتشلنا من ”: وختم
 .”المأزق الراھن، يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل الصعد ويحفظ لبنان

الدور الكبير والمھم الذي لعبه الرئيس أمين ”على “ سكايب”بدوره، شدد موسى عبر 
عنوان الكتاب معبر جدا ألن الرئيس ”، مشيرا الى أن “نان المعاصرالجميل في تاريخ لب

الجميل كان دوما مقاوما لكل ما يمس بلبنان وبسيادته وبرخائه، وقد تولى رئاسة الجمھورية 
في فترة عصيبة وغاية في الحساسية من تاريخ البالد، وتعامل مع ظروف قاسية للغاية غلب 

ومستقبله، وتغليب المصالح الخاصة على المصالح  عليھا اضطراب في فھم حاضر لبنان
لبنان عنصر رئيس ”، مؤكدا أن “الوطنية والنقص في الشعور بلبنان وبخطورة ما يتعرض

في مجتمعات العالم العربي، اذ ساھم مساھمة فعالة في النھضة التي غيرت وجه العالم 
 .”العربي

ھو أحداث الليلة االخيرة للرئيس  ما لفتني وشدني”: وإذ نوه بمضمون الكتاب ككل، قال
الجميل في قصر بعبدا، وكيف حاول بشتى الطرق ضمان أمن لبنان واستقراره بعد انتھاء 

وكثيرا ما التقيت بالرئيس الجميل أكان خالل فترة تولي أمانة . واليته في ظروف جد ملبدة
ر من المراكز الجامعة العربية حين كنت مھتما بشكل خاص بلبنان، أو كعضو في الكثي

 .”البحثية

وجدت في الرئيس الجميل شخصية محببة تتمتع برصانة عميقة وبإدراك كبير ”: أضاف
لديناميات العالم العربي ولخطورة التطورات الراھنة التي تھدد اليوم األمن العربي والقماشة 

 .”العربية

باالستماع إليه يتمتع الرئيس الجميل بقدرة على إيصال أفكاره، وسعدت دوما ”: وتابع
وبالتعامل معه وبقراءة كتبه وبمناقشة مشاكل لبنان وحاضره ومستقبله، بكل ما لھذا البلد من 

 .”أھمية في المنطقة وخارجھا
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توسيع نشره في المكتبات العربية ”وھنأ الرئيس الجميل بصدور ھذا الكتاب، متمنيا عليه 
ة من التجارب التي خاضھا، وخصوصا ليتسنى لكل أطياف مجتمعات المنطقة قراءته واإلفاد

الليلة األخيرة التي يجب أن تدرس، حين كان في سباق مع الزمن وسار عكس الوتيرة التي 
 .”كان يسير عليھا آنذاك بعض قادة العالم العربي

وكشف أن الجزء الثاني من كتاب مذكراته خالل توليه األمانة العامة للجامعة العربية بين 
تفصيالت مھمة حول لبنان والتواصل الذي قامت به ”وي على ، يحت٢٠١١و ٢٠٠١

الجامعة مع قادة لبنان ومجتمعه في مقاربة جديدة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھا الداخلية، 
 .”وعلى كالم للرئيس الجميل وزعماء لبنان حول ھذه الفترة

ذ نصف قرن ونيف، االرتقاء الى سدة الرئاسة في لبنان ومغادرتھا، له من”: وقال غانم
كل . طقوس شكسبيرية كتبھا التاريخ بحروفه التي ال يغيب عنھا لون األسرار والمأساة والدم

من ارتفع دخل الى حلقات كواليس ماكبث والملك لير وقصص الساحرات واللعنات 
 .”واأللغاز

في جمھورية أمين الجميل أضيفت عناصر المأساة وارتسمت التحوالت وشما ”: أضاف
وكما البطل في تراجيديا يونانية، توحد في القدر الصعب لبنان . ما على جسد التاريخدائ

الذبيح وأمين الجميل الرئيس، ابن العائلة التي ارخت لحياتھا بدماء خمسة من ابنائھا، طليعھم 
اما ھو فاختبر الحياة والموت في . رئيس شقيق الرئيس، وخاتمھم بيار الشھيد نجل الرئيس

كان أمين الجميل، اول . واندمج زمنان في واحد، زمن لألمل وآخر لخيبة األمل وقت واحد،
الياس سركيس الذي أنھى ست سنوات من البطولة : رئيس لبناني يخلف رئيسين في ايام قليلة

الصامتة، وبشير الجميل، طيف البطولة الھادرة الذي رسم في اثنين وعشرين يوما عھدا 
 .”ن االوھامكامال من األحالم، وربما م

كانت القوات المتعددة الجنسيات في بيروت، وكان اللبنانيون في جمھورية متعددة ”: وتابع
كان االسرائيليون في بيروت وبعبدا والجبل والجنوب وبعض البقاع، . الجنسيات والھويات

وكان السوريون والفلسطينيون والحرس الثوري اإليراني الوافد حديثا، في الباقي من 
 –لبنانية ومسيحية  –فلسطينية وسورية  –مسيحية : طة التي مزقتھا حروب متعاقبةالخري

 –لبنانية ومسيحية  –فلسطينية وسورية  –سورية، مرورا بسورية  –إسالمية ثم مسيحية 
إسرائيلية، كل ذلك تحت  –إسرائيلية وسورية  –مسيحية، باالضافة الى حرب فلسطينية 

ياتية الباردة، فكان على الرئيس الشاب ترميم دولة وبناؤھا السوف –سقف الحرب األميركية 
أقوى من االحتالالت والدويالت، بركام دولة أضحت مساحتھا في حدود مكتب الرئيس في 

 .”القصر المھدم والمحاصر بحواجز ارييل شارون
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فقد وصل اليه بربطة عنق . غريبا بدا أمين الجميل في القصر الفارغ والحزين”: وقال
اء، على متن مشروع إقليمي فصل على قياس شقيقه الشھيد، ولم تكن له عالقة بمعادالته سود

الداخلية والخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد كان النائب أمين الجميل متھما في بيئته 
الحزبية، بعدم قطع الخطوط أبدا مع المسلمين والسوريين والفلسطينيين، اذ عبر الى بيروت 

حاصرة خالل االجتياح االسرائيلي مرتين، والتقى ياسر عرفات والقيادة الغربية الم
الفلسطينية، ونقل بطلب من ابو عمار ارملة ابو حسن سالمه جورجينا رزق وطفلھا من 

جحيم القصف الى ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية، ليواجه أسئلة بشير وغضب جھاز أمن 
دة اإلسرائيليين سوى على ھامش مراسم تعازي شقيقه كما انه لم يلتق القا. القوات اللبنانية

واحتفظ الرئيس الجميل برسالة معبرة من ابو أياد نشرھا في المذكرات دون فيھا . بشير
أكرر شكري لك، وقد أخبرت أوالدي الليلة بأن ھناك رجال كان خصما : القيادي الفلسطيني

اذا عشنا والتقينا .ذابح، لكنه لم يتمكنومقاتال شريفا، حاول ان يبادر بحلول تحفظ من ھذه الم
 .”سنتذكر ھذا الحديث، واال اترك ھذه الرسالة عندك للتاريخ والمستقبل

في المقابل، ورغم عدم االعتراض السوري على االنتخاب الذي نقله ضابط ”: أضاف
ي ضھور الشوير، فإن دمشق الت –المخابرات محمد غانم في لقاء السيارة عند تقاطع الدوار 

ربحت نقطة في المواجھة بشطب بشير، كانت تترقب التطورات استعدادا لالنقضاض 
واستعادة المبادرة بدعم من موسكو، في التصدي لقوات الحلف األطلسي المنتشرة على 

كذلك كان الرئيس الجديد يعرف أن التوافق المصطنع على انتخابه عابر . شواطئ بيروت
تفجير في الجبل بين الدروز والقوات اللبنانية التي كان وھش، وأن اسرائيل تمسك بصاعق ال

من المفترض ان تكون داعمة للرئيس الكتائبي، فإذا برجالھا يعاملونه كأنه حامل المشروع 
رغم كل ذلك حاول . النقيض لقائدھم الشھيد، والرجل الذي حرمھم مكاسب اعتبروھا حقا لھم

لم يرد للبنان االستمرار في دور . موقعتحقيق معجزة الفصل بين قوة الموقف وضعف ال
ولم يكن الخيار أمامه إال ان يقرر ان يكون، . ھاملت المتردد الذي يقول نكون او ال نكون

 .”فأطلق ما سماه مغامرة اإلنقاذ معتمدا على األميركيين

كانت المھمة االصعب السعي إلخراج اسرائيل من لبنان عبر اتفاق فرضه وزير ”: وتابع
ية األميركي جورج شولتز من دون ان يحميه، وربطته اسرائيل بشرط تعجيزي ھو الخارج

االنسحاب السوري المتزامن، وسماه الرئيس حافظ األسد اتفاق إذعان يجعل من لبنان محمية 
وذكر األسد الوزير ايلي سالم في تھديد مبطن للجميل، باغتيال . إسرائيلية وعدوا لسوريا
اسرائيل . ھكذا ولد االتفاق المسموم ميتا. به ألنه خان قضية مصرأنور السادات على يد شع

والرئيس الجميل رد برسالة جانبية مماثلة تؤكد . أراحت سوريا بإعطاء األسد حق النقض
على أن لبنان في حل من االتفاق، مدعوما برسالة من الرئيس األميركي ريغان أعطته الحق 

 .”ب القوات اإلسرائيليةفي تعليق التزاماته في حال عدم انسحا
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على مدى ثالث وثالثين جولة مفاوضات أنتجت ما عرف باتفاق السابع عشر ”: وقال غانم
من أيار، تأكد أمين الجميل بالوقائع والمناقشات مع األميركيين والسوريين واألوروبيين 

، كانت لحظة عابرة فرضھا ١٩٨٢والعرب، أن محطة التورط األميركي في لبنان سنة 
ايتان، وأن الواليات المتحدة حاولت استثمار العملية  –شارون  –لثالثي االسرائيلي بيغن ا

االسرائيلي، وأن أميركا -العسكرية اإلسرائيلية لدفع مشروع الرئيس ريغان للسالم العربي 
وعندما فشلت واشنطن . تريد الحل في لبنان لتصل الى التسوية في الشرق األوسط

ب مع قوات األطلسي بعد تفجير المارينز والدراكار الفرنسيين واضطرت الى االنسحا
ونسف السفارة األميركية واقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، عاد السوريون 

واإلسرائيليون الى استراتيجية الخطوط الحمر التي نسقتھا الديبلوماسية األميركية سنة 
 –ت لبنان كوندومينيوم سوري لترتيب حدود التدخل العسكري السوري وجعل ١٩٧٦

إسرائيلي، الغاية منه احتواء منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد خط االحتكاك العسكري 
 .”المباشر عن أرضھما الى دولة حاجز مفككة ھي لبنان

إعادة تعويم الخطوط الحمر جاءت فاقعة في االقتراحات والعروض الدولية ”: أضاف
تشويش الزوارق اإلسرائيلية على اتصاالت . لوقائع الميدانيةواالميركية واالسرائيلية وبا

وقبيل االنسحاب .االسرائيلي  –الجيش اللبناني خالل حرب الجبل ثبت التواطؤ السوري 
الوضع من ) نسبة الى كوريا(المفخخ طرح االسرائيليون ما سماه الرئيس الجميل كورنة 

واحدة تحت سيطرة : البلد الى منطقتين خالل إقامة خط تماس عسكري عند نھر األولي يقسم
. السوريين واخرى تحت سيطرة اسرائيل بقيادة سعد حداد، ويكون الشوف منطقة عازلة

نقل مساعد األمين العام لألمم المتحدة برايان اوركھارت الى الرئيس  ١٩٨٤وفي أيار 
الغربي للفصل  الجميل اقتراحا من اسحق شامير يقضي بانتشار وحدات اليونيفيل في البقاع
وتكرر العرض . بين القوات اإلسرائيلية والسورية وإقامة منطقة عازلة على غرار الشوف

دولي بنشر اليونيفيل  –، مضافا اليه اقتراح أميركي ١٩٨٥في مفاوضات الناقورة سنة 
 .”المعززة حول المخيمات الفلسطينية في الجنوب

طوط الحمر بورقة مكتوبة لديفيد كيمحي، تقاسم لبنان وتقسيمه تطور في ظل الخ”: وتابع
عرض فيھا انسحابا مشروطا بترتيبات أمنية في الجنوب مع ضمان انسحاب سوري باستثناء 

وتوسع كيمحي . المنطقة الممتدة من انفه شماال الى دير األحمر شرقا حتى الحدود السورية
ت قانونية لتحويل لبنان شارحا، إنه بھدف الحفاظ على الھيمنة المسيحية سوف تتخذ إجراءا

الى نظام كانتونات مكون من واحد مركزي ذي اكثرية مسيحية يضم العاصمة ومقر 
الحكومة، وكانتونات اخرى تبعا لتركيبة السكان باالضافة الى كانتون تحت السيطرة 

 .”اإلسرائيلية بإدارة سعد حداد

لرئيس الجميل لدرجة أنه قال الوھم األميركي كان االختبار المر الذي عانى منه ا”: وأردف
ھل الواليات المتحدة معتادة معاقبة اصدقائھا؟ تدرج حماس الرئيس : للموفد ريتشارد مورفي
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الى تراجع  ١٩٨٢ريغان من الدعم شبه المطلق في القمة االولى مع الجميل في خريف 
ميركي فوجىء الرئيس اللبناني بالرئيس األ. ١٩٨٣مفاجىء في القمة الثانية في تموز 

يستقبله بإعطائه نسخة من رسالة الى حافظ األسد وشقيقه رفعت لشكرھما على المساعدة في 
. ١٩٨٢تحرير رئيس الجامعة األميركية في بيروت دايفيد دودج الذي كان خطف في تموز 

أيار ورقة مھمة لكن تصرفوا  ١٧أما الباقي من المباحثات فدعا اللبنانيين الى اعتبار اتفاق 
وبلغ التخلي األميركي حدا وصل الى ان ينقل . اس أنھا شيك غير موجودعلى أس

الديبلوماسي ريتشارد فيربانكس الى الرئيس الجميل رسالة إسرائيلية تطالب بمنح الدروز في 
وفي حال الموافقة، ففي وسع اسرائيل استخدام نفوذھا لدى الطائفة . الشوف وضعا خاصا

ھكذا أحدث قصف المدمرة نيوجرسي غبارا ال أضرارا،  .الدرزية لوقف المعارك في الجبل
فيما كان السفير األميركي يھرول الى ملجأ قصر بعبدا لالحتماء وفي وصف درامي للسلوك 

األميركي، كتب وزير الدفاع األميركي كاسبار واينبرغر في مذكراته عن الوضع عشية 
ويعود إلي ان أسلم الى الرئيس  كأننا نشھد جالء الجيش األميركي من فييتنام،: االنسحاب

تلك كانت المھمة األكثر إيالما التي اديتھا في حياتي، لكن لم أكن . الجميل الرسالة المحزنة
 .”اعلم أن التحرر من االلتزام األميركي كان نھائيا

ھكذا وجد الجميل نفسه وحيدا في مواجھة اسرائيل وسوريا المدعومة من موسكو ”: وقال
رھا سولداتوف الرئيس اللبناني بأن األميركيين سيدفعون غاليا جدا ثمن عدم التي ابلغ سفي
 –لقد كان ھدف الواليات المتحدة تحقيق الحوار االستراتيجي األميركي . التعاون معنا

وكان حافظ األسد يتمسك باستراتيجيته نفسھا منذ . السوري من خالل لبنان وعلى حسابه
طرة على الورقتين اللبنانية والفلسطينية للتفاوض باسمھما مطلع الحرب اللبنانية وھي السي

أيار قال األسد للوسيط  ١٧في ذروة حرب اتفاق . في أي محادثات سالم ومع األميركيين
األميركيون اغبياء ألنھم ربطوا االتفاق باالنسحاب : الملكي السعودي االمير بندر بن سلطان

أعاد البحث الى المربع األول الذي تحدث عنه  وھذا ما. السوري وبذلك حلوا مشكلة سوريا
، اذ قال إن وجود ١٩٨٣األسد الى الرئيس الجميل في اللقاء األول بينھما في نيودلھي سنة 
وتحت ستار ھذا . جيشه في لبنان نوع من التوازن االستراتيجي بين سوريا وإسرائيل

نان عبر اللعب على التناقضات التوازن، سعى الى تحقيق المشاريع السورية التاريخية في لب
 .”الطائفية واستخدام الحلفاء اللبنانيين واإلقليميين

كانت العالقات المميزة ھي الثمن السوري إلنھاء الحرب في لبنان، وكانت ”: أضاف
. اإلصالحات او المطالب االسالمية بإعادة توزيع السلطة بين الطائف ھي الذريعة والوسيلة

فاق الثالثي الذي خاطر برفضه الرئيس الجميل وساھم بإسقاطه رغم وقد تجسد ذلك في االت
الحياد األميركي السلبي حياله، اذ اعتبر السفير بارثولوميو أن االتفاق يجلب للبنان ھدوءا 

بعدھا عادت سوريا الى بيروت واقتلعت حلفاء عرفات ونفوذه في . نسبيا لكنه مضر بمستقبله
عداء وكشف الوزير فاروق الشرع اليلي سالم، مطامع المخيمات وأمسكت بالحلفاء واال

. السيادة ماذا تعني؟ على لبنان ان يعھد فيھا الى سوريا: قائال ١٩٨٧سوريا بشكل فج سنة 
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نريد ان تكون لنا كلمة في اختيار السياسيين . نريد ان نعقد تحالفا استراتيجيا طويل االمد
ليكم ان تفھموا أن وجوده ھو بصفة دائمة وعلى اما الجيش السوري، فع. الذين يحكمون لبنان

تعلمون أن الوطن اللبناني لم يكن له يوما وجود فعلي . لبنان ان يتنازل عن جزء من سيادته
 .”بل ھو من مخلفات االستعمار التي حان الوقت الستئصالھا

في  كان أمين الجميل الذي وصفه جا الرتيغي في باري ماتش بأنه الرجل االخطر”: وتابع
كان عليه ان يدير ما ھو . العالم، يواجه وحيدا الخيانات والخيبات واالنقالبات واالنتفاضات

غير قابل لالدارة، وان يفاوض على ما ھو قابل للتفاوض، وان يجسد وحدة اللبنانيين غير 
كان عليه أيضا ان يناور مع األسد الذي جعله بلطفه الزائد ودماثته على عكس . الموحدين

وكان يعرف أن . ه الفظ والمتعالي خدام، ان يتسلق الجلجلة على درب مفروشة بالورودممثل
تلطى كثيرون وراء . الخوف من ثمن التسوية مع سوريا ال يقل عن الخوف من ثمن الحرب

وليد جنبالط اعتمد على . المفتي الراحل حسن خالد وكذلك القيادات السنية. رفضه وصالبته
في  ١٩٨٥وفي لقاء مع ايلي سالم في آب . سقاط االتفاق الثالثيوطنية أمين الجميل ال

أھدافي . أؤيد الشيخ أمين في موقفه، فھو حتى اآلن لم يطلب الدخول السوري: المختارة قال
. تختلف عن أھداف حلفائه، فالشيعة يريدون نظاما جديدا برئاستھم وھذا امر خطير جدا

أملي ان يحافظ الشيخ أمين على . ايران اخرى الطموحات الدينية للشيعة قد تجعل لبنان
 .”أعصابه وال يعطي السوريين اكثر مما يريدون

لم يدع . ان القديسين مذنبون حتى يثبتوا براءتھم: كان جورج جورج اورويل يقول”: وأردف
ھو اليوم قدم مرافعته . أمين الجميل القداسة وان كان أخصامه ألبسوه رداء الشيطنة طويال

قد يواصل الناس ترداد ما حفظوه غيبا وفق الوشايات . بالوثائق والمحاضر للتاريخ
والشائعات والتخيالت، لكن ال الذين قالوا ان عھده كان عنوان الفرص الضائعة، حاولوا 

قراءة الظروف الداخلية والخارجية وموازين القوى المتبدلة، وال ھو استطاع إقناع احد انه 
وعندما . لحمر معتمدا على األميركيين والغرب وبعض العربغامر باللعب فوق الخطوط ا

أيار بعدم إبرامه، انتقل من مغامرة إنقاذ لبنان الى دور الحفاظ على  ١٧اخفق واسقط اتفاق 
حاصرته استحالة عودة لبنان الموحد، ورفض حالة لبنان المقسم، فأرغم . لبنان كما عرفه

ازن الدويالت واالحتالالت مع حق النقض والرفض على القبول بلبنان الممكن القائم على تو
لم يستطع أمين الجميل كسر الخطوط . الذي تمسك به الرئيس باسم الشرعية والمؤسسات

الحمر اإلقليمية والدولية، لكنه أبقى خطوطه مفتوحة مع الجميع، كما لم يقبل تجاوز خطوط 
ار الجميل الذي وازن بين الوقوف فبعد غياب الشيخ بي. حمر داخلية والتورط بلعبة دم أھلية

الى جانب نجله األكبر رئيس الجمھورية وحماية إرث نجله األصغر، القوات اللبنانية، تجنب 
 .”الشيخ أمين االصطدام بجموح الطموحات القاتلة للقيادات المسيحية المتنافسة

ا عشية أخبره السفير األميركي جون كيلي أن العماد ميشال عون يحضر انقالب”: وقال
وارسل اليه الرئيس سليم الحص ووزير الدفاع . ، فلم يھتز١٩٨٨االستحقاق الرئاسي سنة 
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بعد انتفاضة القوات . عادل عسيران مرسوم اقالة العماد عون من قيادة الجيش، فلم يوقع
، عرض عليه الرئيس حافظ األسد إرسال وحدات القوات الخاصة ١٩٨٥اللبنانية سنة 

رفض أيضا . رد لمصلحة الشرعية في عملية تنظيف محددة، فرفضالسورية لقمع التم
المقايضة بين السلطة والقضية، فلم يضعف امام اغراء ما نقله الوسيط مھدي التاجر في 

اذا . يا مھدي، أنا اكن مودة خاصة للشيخ أمين: عن حافظ األسد الذي قال ١٩٨٦أيلول 
ان يبقى زمنا طويال رئيسا للبنان ويدخل توصلنا الى اتفاق معه، فسآتي بالعجائب، ويمكن 

 .”التاريخ من الباب الواسع

كانت والية أمين الجميل آخر محاولة الحياء الجمھورية االولى بتوازناتھا ”: أضاف
وكانت أيضا ميدانا للتصفيات االخيرة في حروب الدروز والموارنة . وثنائيتھا الطائفية

أسست لكل التحوالت الالحقة بدءا بالصعود الشيعي  لكنھا. المستمرة منذ القرن التاسع عشر
والتغلغل اإليراني وتشتت السلطة وتوزيعھا على أمراء الحرب في مجلس الوزراء على 

اما ستاتيكو الخطوط . التي كانت أشبه بمجلس رؤساء ال مجلس وزراء ١٩٨٤حكومة 
 ١٥٥٩قرار الدولي بفعل ال ٢٠٠٥الحمر فلم ينكسر بالكامل إال باالنسحاب السوري سنة 

لقد طغت على االدبيات السورية في . لتحل محله معادلة إقليمية اخرى ھندسھا حزب هللا
تعريفا بالرئيس حافظ األسد الذي لم يتنازل : الرجل الذي لم يوقع: السنوات االخيرة عبارة

على أن الملكية الفكرية والسياسية يجب ان تبقى محفوظة مع مفعول رجعي . إلسرائيل
 .”للرئيس الجميل

قصف . حذره شارون من انه لن يدعه يحكم ابعد من قصر بعبدا، ولم يوقع”: وتابع
السوريون وحلفاؤھم قصر الرئاسة ما دفع الفرنسيين واألميركيين لوضع خطة عسكرية 

وبتفخيخ الطائرة الرئاسية سنة  ١٩٨٥حاولوا اغتياله في صيدا سنة . إلجالئه، ولم يوقع
طعن من أھل البيت . قدم له العسل السوري ممزوجا بالسم ولم يوقع. ع، ولم يوق١٩٨٨

نقل اليه جورج شولتز في حزيران تھديد األسد بأن . واحس سكينا يتنزه في الجرح، ولم يوقع
المسيحيين سيكونون في حال صعب جدا وأن مرفأ جونيه سيقصف اذا لم يقبلوا بالتسوية 

، ١٩٨٨ءه ضمانات في اجتماع الرنكا في نيسان رفض شولتز اعطا. السورية، ولم يوقع
كما نصحه القائم باالعمال األميركي ماكنمارا باالختيار بين النظام السوري . ولم يوقع

وفوضى حزب هللا، فلم يرضخ رغم أن الديبلوماسي األميركي ابلغه أن واشنطن تريد ان 
تريد من سوريا ان تضبط تسوي القوات السورية وضعھا القانوني في لبنان وأن اسرائيل 

 .”حزب هللا

امين الجميل ولد . أعطوني بطال وسأكتب لكم تراجيديا: قال سكوت فيتزجيرالد”: وأردف
ارتدى . وعاش وحكم وشاخ في قلب تراجيديا عامة وخاصة، من دون ان يغريه دور البطل

در الظالم والقدرة الق. لكن تعثر بين القدر والقدرة. أنا أقاوم إذا أنا موجود: دور المقاوم
امين الجميل عجنه قدر . تصنع االقدار معظم الرجال، ويصنع بعض الرجال أقدارھم. المكبلة
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مقاوم ومحاور، : الوطن والحزب والعائلة، فالعب االقدار الثالثة محتفظا بصورته عن نفسه
 .”عنيد ومرن، ثابت في الجوھر ومتساھل في الھامش ودائما في خدمة لبنان

كان لدينا المفضل من ”: ده فتطرق الى العالقة مع الرئيس الجميل قبل الرئاسة، وقالأما حما
وعند لقائنا االخير قبل االنتخابات مع المبعوث األميركي . الفريق اآلخر اي الجبھة اللبنانية

فيليب حبيب طلبنا منه استبدال الشيخ بشير بالشيخ أمين او كميل شمعون للرئاسة الغراض 
ال استطيع ان اخرجھم : فجاوب حبيب آنذاك. كانا حينھا بالنسبة الينا أفضل الشرينوفاقية، و

من قبعة الساحر، وفھمنا ان االمور كانت محسومة مع حصار بيروت وتواجد الجيش 
وبعد مأساة اغتيال بشير تبين لنا ان التواصل مع أمين ممكن والتقينا ووليد . االسرائيلي

ن، كان الرئيس الجميل فوق الخالفات وحاول اعادة تركيب جنبالط معه بدعوة من ميترا
التوازنات اللبنانية والدستورية وظھرت لبنانيته عروبته في سعيه الدائم للتواصل 

أيار اسقطه الرئيس الجميل فيما صادق  ١٧اتفاق : وقال. وللوساطات التي حاول نسجھا
ن غبار على عروبته ولكن ھذه لم يك. مجلس النواب عليه ووافق الزعماء المسلمون عليه
 .”العروبة لم تكن بالنسبة اليه تعني تسليم لبنان لسوريا

لم يكن مسؤوال عن . الحكومة األولى في عھده كانت حكومة تنكوقراط حقيقية”: أضاف
حرب الجبل وھو اراد صعود الجيش الى الجبل للحلول محل الجميع لكنه اصطدم برفض 

كانت ھذه فرصة ضائعة، كل مسار الرئيس الجميل . القوى الموجودة على االرض
ايار  ١٧وصداماته او مصالحاته سلسلة من الفرص الضائعة والخالفات العبثية، من اتفاق 

 .”الى حرب الجبل فاالتفاق الثالثي

ھذه ھي المرة األولى التي اتحدث فيھا بموضوع ”: وختمت الندوة بشھادة سالم الذي قال
لقد ترددت في تناول المواضيع السياسية انما انا اكثر من رافق  ،١٩٨٨سياسي منذ العام 

 .”الرئيس الجميل مع اإلستاذ غسان تويني رحمه هللا

عندما تبوأ الرئيس الجميل موقع الرئاسة اتصل بي وكنت ال اعرفه وطلب مني ان ”: أضاف
إطالقا ان اكون وزير خارجية، وسألته ھل انت ملتزم باتفاق سالم مع اسرائيل؟ قال لي 

ھمي االول ھو االنسحاب االسرائيلي من لبنان ومن ثم االنسحاب السوري وبعدھا حل 
 .”الميليشيات وعندما نبني دولة ننقذ الوطن

ان روحية الرئيس الجميل تظھر في الكتاب، وأشھد ان كل ما قاله الرجل ھو حق ”: وتابع
بنان وكان ھناك شرعية جسدھا تسلمنا ل. لكنه لم يقل كل شيء من موقعه كرئيس جمھورية

الف جندي اسرائيلي في  ٥٠كان ھناك حوالى . الرئيس الجميل ولكن لم يكن ھناك دولة
لبنان، والتھديد االسرائيلي كان قائما يوميا بالحد من نفوذ الرئيس وبإشعال الحرب في 

بع، اضافة الجبل، فاصبح الھم الرئيس التخلص من الوجود االسرائيلي في لبنان قبل ان يتط
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الى الجيش السوري الموجود في النصف اآلخر من لبنان ونفوذ سوري قوي في السياسة مع 
والمؤسف ان المتكلم باسم سوريا في ھذا الوقت كان ابو جمال وھو . ما رافقه من تھديدات

موقف سوريا كان يستند بكل . رجل مذل ومھدد ومھين، وھذا االمر لم يكن سھال بالنسبة الينا
ح الى ما يسمى بالد الشام التي تضم لبنان وسوريا وفلسطين واالردن وتكون فيه وضو

اما موقف لبنان فيرتكز على شرعية لبنان التي تمت باتفاقات دولية . دمشق ھي المقررة
اما الجامعة العربية . ونحن ذات سيادة على االقل بالموقف النه في الواقع لم يكن ھناك دولة

 .”كانت شبه غائبة عن لبنانيؤسفني القول انھا 

ايار، فكل مواقف الدول كانت تدعم لبنان، لقد قرأت  ١٧اما بالنسبة الى اتفاق ”: وتابع
االتفاق مع كل رؤساء الحكومات السابقين ووافقوا عليه، لذلك عندما صوت عليه مجلس 

 .”(حزيران ١٦جلسة (النواب باإلجماع عال التصفيق الحاد، وأتحدى ان يذاع 

الرئيس الجميل حاول جاھدا االصالح حتى في لوزان، واھم ما قاله لي في اجتماعنا ”: موخت
 .”االول اريد بناء دولة

    

 .وتلى الندوة نقاش من الحضور عن محطات ميزت مرحلة والية الرئيس الجميل

  

  النھار

  عن مذّكرات الجميل وشھادات لحمادة وسالم وموسى وغانم" بيت المستقبل"ندوة في 

 ٠٣:٠٠|  ٢٠٢٠حزيران  27

 

‐%D8%A8%D9%8A%D8%AA‐%D9%81%D9%8A‐%88%D8%A9%D9%86%D8%AF%D9‐https://newspaper.annahar.com/article/1220309

‐%D8%B9%D9%86‐%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84

‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84‐%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA

‐9%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A‐%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85‐%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89‐%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85 
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لو نستخلص العبر اليوم من التجربة السابقة على صعيد السيادة " تمّنى الرئيس أمين الجمّيل
وجاء ". والوحدة واالمن االقتصادي واالجتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي ھو فيه

، بدعوة من الرئيس الجمّيل )مذكرات" (الرئاسة المقاِومة"كالمه خالل ندوة عن كتاب 
، في بيت المستقبل في سرايا بكفيا، بمشاركة النائب مروان "بيت المستقبل"ومؤسسة 

حمادة، االمين العام السابق للجامعة العربية الدكتور عمرو موسى، الوزير السابق ايلي 
 .ي جورج غانمسالم واالعالم

مرحلة الرئاسة كانت صعبة جداً، من الحروب واإلجتياحات والصراعات : "وقال الجمّيل
الداخلية والخارجية وكذلك األوضاع االقتصادية بسبب االوضاع االمنية، وأطلقت على ھذه 

الحفاظ على : واختصر أھدافي خالل واليتي الرئاسية بثالثة. المرحلة عنوان مغامرة اإلنقاذ
 ."لسيادة، تعزيز الوحدة الوطنية، واألمن االجتماعي واالقتصاديا

ثالث الءات تلّخص مواقفي من موضوع السيادة والحملة الشرسة للحفاظ على "وأضاف 
عندما أسقطت االتفاق الثالثي واعتبرت انه  ١٩٨٣السيادة، قلت كال لحافظ األسد عام 

كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري يتناقض مع مستلزمات السيادة الوطنية، ثم قلنا 
اي سنة  ١٩٨٧والشعبي، وتقّدمت بطلب الى مجلس النواب بالغاء اتفاق القاھرة وفي ايار 

قبل نھاية واليتي صّوت مجلس النواب على إلغاء اتفاقية القاھرة، وأخيراً قلنا كال التفاقية 
الرسائل التي وجھتھا للمعنيين ايار من خالل  ١٧ايار وقد اسقطت ھذا االتفاق يوم  ١٧

والتي تؤكد ان لبنان لن يلتزم او يطبق واننا نعتبر الغياً بسبب التعنت والموقف 
 ."االسرائيلي

كان ھمي الحوار والمصالحة من خالل مؤتمرات بيروت وبكفيا ولوزان وجنيف "وتابع 
رة المؤسسات الى التي كانت محاولة للمصالحة الوطنية واصالح النظام السياسي ودفع مسي

حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة "وختم قائالً ". االمام
  ."والوحدة الوطنية واالمن االقتصادي واالجتماعي إلنتشال لبنان من المستنقع الذي ھو فيه

ته ان الرئيس الجمّيل كان مقاوماً بكل ما يمس بلبنان وسياد: "عمرو موسى قال من جھته
ورخائه، وكان يتعامل مع ظروف قاسية للغاية، وكان مشاركا رئيسيا في النھضة التي 

افادت العالم العربي، وتغيير وجه العالم العربي من مجرد دول تابعة لخالفة او دول 
 ."استعمار غربي الى دول تأمل بمستقبل مختلف

وئه الرئاسة، وبعد مأساة بدأ التواصل مع الشيخ امين قبل تب"النائب مروان حمادة، قال 
اغتيال الشيخ بشير تبين معنا ان التواصل مع الشيخ امين ممكن وبدأنا من باريس حيث كان 

الرئيس الجميل بدعوة رسمية والتقى بقيادات درزية والسباب التوازن اصر وليد جنبالط 
 ."ان نزور بعدھا الرئيس شمعون والعميد ريمون اده
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الكتاب نصوص ورسائل وحركة سياسية مستمرة، وقد عايشت "الدكتور ايلي سالم، قال 
 ."الرئيس الجميل في بكفيا وفي القصر الجمھوري وتحت القصف

اتصل بي فحضرت الى القصر ولم اكن اعرفه وطرح عليه تسلّم وزارة الخارجية "وتابع 
يد وقال ان فسألته اذا كان ملتزما باتفاقية سالم مع اسرائيل فأجابني ال من قريب وال من بع

ھمه االول االنسحاب االسرائيلي، وبعدھا االجتماع مع االسد لتأمين االنسحاب السوري كما 
 ."قال إنه ان تمكنا من حّل الميليشيات فسنبني دولة

ھناك "ورأى سالم ان الكتائب صورة عن الشخص وتظھر اولوياته وروحيته فيه، وتابع 
 ."ما ورد في ھذا الكتاب ھو صحيح اسرار ال يقولھا رئيس الجمھورية، لكن كل

 .واوجز جورج غانم مضمون فصول عدة من الكتاب

  

  

Lebanon 24  

التحدي أمامي كان ثالثياً تحقيق السيادة وتعزيز الوحدة والحماية االقتصادية : الجميل
 واالجتماعية

26-06-2020 | 18:23 
-https://www.lebanon24.com/news/lebanon/718003/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A
-D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%8B%-%D9%83%D8%A7%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82

%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2?utm_campaign=magnet&utm_source=entity_page&utm_medium=related_articles  

  

تاب عقدت في سرايا بكفيا ظھر اليوم، ندوة حول ك
 أمين ، بدعوة من الرئيس"الرئاسة المقاومة"

، شارك فيھا "بيت المستقبل"ومؤسسة  الجميل
معة النائب مروان حمادة، األمين العام السابق لجا

، سالم إيلي ، الدكتورموسى عمرو الدول العربية
وحشد من الشخصيات  غانم جورج اإلعالمي

 .السياسية واألكاديمية والصحافية واإلعالمية
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استلمت مقاليد الرئاسة في ظل احتالالت خارجية، ": استھل الرئيس الجميل الكالم بالقول

ھذا ما وضع واليتي الرئاسية أمام تحديات . وحروب داخلية وتعثر إقتصادي خطير

: ومنذ بداية العھد، كان التحدي أمامي ثالثيا. مستحيلة كانت تتطلب معجزة إلنقاذ البالد

 ."ماعيةتحقيق السيادة، تعزيز الوحدة، والحماية االقتصادية واالجت

 

من دونھا ال سياسة، وال أمن، وال استقرار . كانت السيادة عندي الھاجس األول: "وأضاف

السيادة، في معرض إنجاز ھذه السيادة، توقفت عند ثالث الءات، . اقتصادي واجتماعي

في دمشق  األسد حافظ ، ووقفت بوجه الرئيسلسوريا قلت كال لالرتھان: تلخص رھاني

برته يتناقض مع ، ألنني اعت١٩٨٦كانون الثاني  ١٣وأسقطت االتفاق الثالثي بتاريخ 

قلت كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري . مستلزمات السيادة الوطنية

ومنظمة التحرير  لبنان بين ١٩٦٩والديموغرافي، بإلغاء اتفاق القاھرة الموقع سنة 

قلت كال . ، سنة قبل انتھاء واليتي١٩٨٧ينية، وقد تم ذلك في مجلس النواب في أيار الفلسط

أيار بالذات، ما لم يحقق السيادة  ١٧أيار في  ١٧لألطماع االسرائيلية ورفضت توقيع اتفاق 

وحرصا مني على توفير شبكة أمان ضد ردات . اللبنانية بفعل عبثية الموقف االسرائيلي

الموقف  ريغان رونالد ، وبناء على إصراري، دعم الرئيس االميركيالفعل اإلسرائيلية

أيار  ١٧ي رسالة ريغن مؤرخة ف( ١٩٨٣أيار  ١٧اللبناني في كتاب رسمي مؤرخ في 

 ."(من الكتاب ١٨٧أيضا وھي واردة في الصفحة 

 

 -الوحدة، في خضم االحتالالت واإلنقسامات التي أججت العالقات اللبنانية : "وأضاف

فكانت . اللبنانية، كان ھاجسي تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلة المؤسسات الرسمية

ال تمثيل حزبيا فيھا، ال مباشر وال تمثل المجتمع المدني، % ١٠٠الحكومة األولى مستقلة 

أما الحكومة الثانية من . بالواسطة، أولوية ھذه الحكومة السعي الى المصالحة الوطنية

. الوالية، فكانت إئتالفية بامتياز، جسدت وحدة البالد، وحفظته حتى آخر يوم من واليتي

كفيا، لم يغب كما دعوت الى عدة مؤتمرات مصالحة وحوار جامعة في جنيف ولوزان وب

 ."عنھا أحد
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الحماية اإلقتصادية واالجتماعية، في ظروف ملبدة بالحروب والنزاعات والخراب : "وتابع

والدمار والتعطيل المتعمد، عملت على ضبط المحفظة المالية وعلى الحفاظ على األمن 

ما أني، ك. اإلجتماعي الى حد كبير، وسلمت الدولة مع نھاية الوالية دون دين خارجي يذكر

وحرصا على الثروة الوطنية، عملت على إصدار قانون في مجلس النواب يمنع التصرف 

 ."باحتياطي الذھب دون موافقة المجلس

 

حبذا لو نتخذ العبر من ھذه التجربة كما أوردتھا في ھذا الكتاب، لعل ذلك ينتشلنا : "وختم

 ."لبنان لصعد ويحفظمن المأزق الراھن، يوقف ھذا اإلنحدار اإلنتحاري على كل ا

 

 أمين الدور الكبير والمھم الذي لعبه الرئيس"على " سكايب"بدوره، شدد موسى عبر 

عنوان الكتاب معبر جدا ألن الرئيس "، مشيرا الى أن "المعاصر لبنان في تاريخ الجميل

وبسيادته وبرخائه، وقد تولى رئاسة الجمھورية  بلبنان يمس الجميل كان دوما مقاوما لكل ما

في فترة عصيبة وغاية في الحساسية من تاريخ البالد، وتعامل مع ظروف قاسية للغاية 

ومستقبله، وتغليب المصالح الخاصة على  لبنان غلب عليھا اضطراب في فھم حاضر

 ، مؤكدا أن"وبخطورة ما يتعرض بلبنان المصالح الوطنية والنقص في الشعور

عنصر رئيس في مجتمعات العالم العربي، اذ ساھم مساھمة فعالة في النھضة التي  لبنان"

 ."غيرت وجه العالم العربي

 

ما لفتني وشدني ھو أحداث الليلة االخيرة للرئيس ": وإذ نوه بمضمون الكتاب ككل، قال

واستقراره بعد انتھاء  لبنان الجميل في قصر بعبدا، وكيف حاول بشتى الطرق ضمان أمن

بالرئيس الجميل أكان خالل فترة تولي أمانة  وكثيرا ما التقيت. واليته في ظروف جد ملبدة

، أو كعضو في الكثير من المراكز بلبنان الجامعة العربية حين كنت مھتما بشكل خاص

 ."البحثية

 

حببة تتمتع برصانة عميقة وبإدراك كبير وجدت في الرئيس الجميل شخصية م: "وأضاف

لديناميات العالم العربي ولخطورة التطورات الراھنة التي تھدد اليوم األمن العربي 
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 ."والقماشة العربية

 

يتمتع الرئيس الجميل بقدرة على إيصال أفكاره، وسعدت دوما باالستماع إليه : "وتابع

وحاضره ومستقبله، بكل ما لھذا البلد  لبنان وبالتعامل معه وبقراءة كتبه وبمناقشة مشاكل

 ."من أھمية في المنطقة وخارجھا

 

توسيع نشره في المكتبات العربية "وھنأ الرئيس الجميل بصدور ھذا الكتاب، متمنيا عليه 

اف مجتمعات المنطقة قراءته واإلفادة من التجارب التي خاضھا، ليتسنى لكل أطي

وخصوصا الليلة األخيرة التي يجب أن تدرس، حين كان في سباق مع الزمن وسار عكس 

 ."الوتيرة التي كان يسير عليھا آنذاك بعض قادة العالم العربي

 

لجامعة العربية بين وكشف أن الجزء الثاني من كتاب مذكراته خالل توليه األمانة العامة ل

والتواصل الذي قامت به  لبنان تفصيالت مھمة حول"، يحتوي على ٢٠١١و ٢٠٠١

ومجتمعه في مقاربة جديدة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھا  لبنان الجامعة مع قادة

 ."حول ھذه الفترة لبنان الداخلية، وعلى كالم للرئيس الجميل وزعماء

 

 غانم

ومغادرتھا، له منذ نصف قرن ونيف،  لبنان االرتقاء الى سدة الرئاسة في: "موقال غان

. طقوس شكسبيرية كتبھا التاريخ بحروفه التي ال يغيب عنھا لون األسرار والمأساة والدم

الى حلقات كواليس ماكبث والملك لير وقصص الساحرات واللعنات  كل من ارتفع دخل

 ."واأللغاز

 

التحوالت وشما  أضيفت عناصر المأساة وارتسمت الجميل أمين في جمھورية: "وأضاف

وكما البطل في تراجيديا يونانية، توحد في القدر . دائما على جسد التاريخ

الرئيس، ابن العائلة التي ارخت لحياتھا بدماء خمسة من  الجميل أمينالذبيح و لبنان الصعب

اما ھو فاختبر . نجل الرئيس الشھيد بيار ابنائھا، طليعھم رئيس شقيق الرئيس، وخاتمھم
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. الحياة والموت في وقت واحد، واندمج زمنان في واحد، زمن لألمل وآخر لخيبة األمل

الياس سركيس الذي أنھى : ، اول رئيس لبناني يخلف رئيسين في ايام قليلةالجميل أمين كان

ست سنوات من البطولة الصامتة، وبشير الجميل، طيف البطولة الھادرة الذي رسم في 

 ."اثنين وعشرين يوما عھدا كامال من األحالم، وربما من االوھام

 

كانت القوات المتعددة الجنسيات في بيروت، وكان اللبنانيون في جمھورية متعددة ": وتابع

كان االسرائيليون في بيروت وبعبدا والجبل والجنوب وبعض البقاع، . الجنسيات والھويات

وكان السوريون والفلسطينيون والحرس الثوري اإليراني الوافد حديثا، في الباقي من 

 -لبنانية ومسيحية  - فلسطينية وسورية  -مسيحية : متعاقبة الخريطة التي مزقتھا حروب

 -لبنانية ومسيحية  - فلسطينية وسورية  -سورية، مرورا بسورية  -إسالمية ثم مسيحية 

إسرائيلية، كل ذلك تحت  -إسرائيلية وسورية  -مسيحية، باالضافة الى حرب فلسطينية 

على الرئيس الشاب ترميم دولة وبناؤھا  السوفياتية الباردة، فكان -سقف الحرب األميركية 

أقوى من االحتالالت والدويالت، بركام دولة أضحت مساحتھا في حدود مكتب الرئيس في 

 ."القصر المھدم والمحاصر بحواجز ارييل شارون

 

فقد وصل اليه بربطة عنق . في القصر الفارغ والحزين الجميل أمين غريبا بدا: "وقال

سوداء، على متن مشروع إقليمي فصل على قياس شقيقه الشھيد، ولم تكن له عالقة 

متھما  الجميل أمين بمعادالته الداخلية والخارجية، بل على العكس من ذلك، فقد كان النائب

في بيئته الحزبية، بعدم قطع الخطوط أبدا مع المسلمين والسوريين والفلسطينيين، اذ عبر 

ح االسرائيلي مرتين، والتقى ياسر عرفات الى بيروت الغربية المحاصرة خالل االجتيا

والقيادة الفلسطينية، ونقل بطلب من ابو عمار ارملة ابو حسن سالمه جورجينا رزق 

وطفلھا من جحيم القصف الى ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية، ليواجه أسئلة بشير وغضب 

ى على ھامش مراسم كما انه لم يلتق القادة اإلسرائيليين سو. جھاز أمن القوات اللبنانية

واحتفظ الرئيس الجميل برسالة معبرة من ابو أياد نشرھا في المذكرات . تعازي شقيقه بشير

أكرر شكري لك، وقد أخبرت أوالدي الليلة بأن ھناك رجال : دون فيھا القيادي الفلسطيني

اذا .نكان خصما ومقاتال شريفا، حاول ان يبادر بحلول تحفظ من ھذه المذابح، لكنه لم يتمك
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 ."عشنا والتقينا سنتذكر ھذا الحديث، واال اترك ھذه الرسالة عندك للتاريخ والمستقبل

 

في المقابل، ورغم عدم االعتراض السوري على االنتخاب الذي نقله ضابط : "وأضاف

ضھور الشوير، فإن دمشق التي  -في لقاء السيارة عند تقاطع الدوار  غانم محمد المخابرات

ربحت نقطة في المواجھة بشطب بشير، كانت تترقب التطورات استعدادا لالنقضاض 

واستعادة المبادرة بدعم من موسكو، في التصدي لقوات الحلف األطلسي المنتشرة على 

كذلك كان الرئيس الجديد يعرف أن التوافق المصطنع على انتخابه عابر . بيروتشواطىء 

وھش، وأن اسرائيل تمسك بصاعق التفجير في الجبل بين الدروز والقوات اللبنانية التي 

كان من المفترض ان تكون داعمة للرئيس الكتائبي، فإذا برجالھا يعاملونه كأنه حامل 

رغم كل . د، والرجل الذي حرمھم مكاسب اعتبروھا حقا لھمالمشروع النقيض لقائدھم الشھي

االستمرار  للبنان لم يرد. ذلك حاول تحقيق معجزة الفصل بين قوة الموقف وضعف الموقع

ولم يكن الخيار أمامه إال ان يقرر ان . او ال نكون في دور ھاملت المتردد الذي يقول نكون

 ."يكون، فأطلق ما سماه مغامرة اإلنقاذ معتمدا على األميركيين

 

عبر اتفاق فرضه وزير  لبنان كانت المھمة االصعب السعي إلخراج اسرائيل من: "وتابع

من دون ان يحميه، وربطته اسرائيل بشرط تعجيزي ھو  شولتز جورج الخارجية األميركي

اتفاق إذعان يجعل  األسد حافظ االنسحاب السوري المتزامن، وسماه الرئيس

في تھديد مبطن  سالم ايلي وذكر األسد الوزير .لسوريا إسرائيلية وعدوامحمية  لبنان من

ھكذا ولد االتفاق . للجميل، باغتيال أنور السادات على يد شعبه ألنه خان قضية مصر

د والرئيس الجميل ر. بإعطاء األسد حق النقض سوريا اسرائيل أراحت. المسموم ميتا

في حل من االتفاق، مدعوما برسالة من الرئيس  لبنان برسالة جانبية مماثلة تؤكد على أن

األميركي ريغان أعطته الحق في تعليق التزاماته في حال عدم انسحاب القوات 

 ."اإلسرائيلية

 

على مدى ثالث وثالثين جولة مفاوضات أنتجت ما عرف باتفاق السابع عشر : "وقال غانم

األميركيين والسوريين واألوروبيين بالوقائع والمناقشات مع  الجميل أمين من أيار، تأكد
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، كانت لحظة عابرة فرضھا ١٩٨٢سنة  لبنان والعرب، أن محطة التورط األميركي في

ة حاولت استثمار العملية ايتان، وأن الواليات المتحد - شارون  -الثالثي االسرائيلي بيغن 

االسرائيلي، وأن أميركا - العسكرية اإلسرائيلية لدفع مشروع الرئيس ريغان للسالم العربي 

فشلت واشنطن  وعندما. لتصل الى التسوية في الشرق األوسط لبنان تريد الحل في

واضطرت الى االنسحاب مع قوات األطلسي بعد تفجير المارينز والدراكار الفرنسيين 

ونسف السفارة األميركية واقتراب االنتخابات الرئاسية األميركية، عاد السوريون 

واإلسرائيليون الى استراتيجية الخطوط الحمر التي نسقتھا الديبلوماسية األميركية سنة 

 -كوندومينيوم سوري  لبنان حدود التدخل العسكري السوري وجعلتلترتيب  ١٩٧٦

إسرائيلي، الغاية منه احتواء منظمة التحرير الفلسطينية وابعاد خط االحتكاك العسكري 

 ."لبنان اجز مفككة ھيالمباشر عن أرضھما الى دولة ح

 

إعادة تعويم الخطوط الحمر جاءت فاقعة في االقتراحات والعروض الدولية : "وأضاف

على اتصاالت  تشويش الزوارق اإلسرائيلية. واالميركية واالسرائيلية وبالوقائع الميدانية

وقبيل االنسحاب .االسرائيلي  -الجيش اللبناني خالل حرب الجبل ثبت التواطؤ السوري 

الوضع من ) نسبة الى كوريا) كورنة الجميل المفخخ طرح االسرائيليون ما سماه الرئيس

واحدة تحت : خالل إقامة خط تماس عسكري عند نھر األولي يقسم البلد الى منطقتين

، ويكون الشوف منطقة حداد سعد سيطرة السوريين واخرى تحت سيطرة اسرائيل بقيادة

الى  اوركھارت برايان نقل مساعد األمين العام لألمم المتحدة ١٩٨٤وفي أيار . عازلة

الرئيس الجميل اقتراحا من اسحق شامير يقضي بانتشار وحدات اليونيفيل في البقاع الغربي 

وتكرر . للفصل بين القوات اإلسرائيلية والسورية وإقامة منطقة عازلة على غرار الشوف

 دولي بنشر -، مضافا اليه اقتراح أميركي ١٩٨٥العرض في مفاوضات الناقورة سنة 

 ."اليونيفيل المعززة حول المخيمات الفلسطينية في الجنوب

 

، كيمحي لديفيد وتقسيمه تطور في ظل الخطوط الحمر بورقة مكتوبة لبنان تقاسم: "وتابع

عرض فيھا انسحابا مشروطا بترتيبات أمنية في الجنوب مع ضمان انسحاب سوري 

وتوسع . باستثناء المنطقة الممتدة من انفه شماال الى دير األحمر شرقا حتى الحدود السورية
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شارحا، إنه بھدف الحفاظ على الھيمنة المسيحية سوف تتخذ إجراءات قانونية  كيمحي

الى نظام كانتونات مكون من واحد مركزي ذي اكثرية مسيحية يضم العاصمة  لبنان لتحويل

نتونات اخرى تبعا لتركيبة السكان باالضافة الى كانتون تحت السيطرة ومقر الحكومة، وكا

 ."حداد سعد اإلسرائيلية بإدارة

 

منه الرئيس الجميل لدرجة أنه قال الوھم األميركي كان االختبار المر الذي عانى : "وأردف

ھل الواليات المتحدة معتادة معاقبة اصدقائھا؟ تدرج حماس  :مورفي ريتشارد للموفد

الى  ١٩٨٢يغان من الدعم شبه المطلق في القمة االولى مع الجميل في خريف الرئيس ر

فوجىء الرئيس اللبناني بالرئيس . ١٩٨٣تراجع مفاجىء في القمة الثانية في تموز 

وشقيقه رفعت لشكرھما على  األسد حافظ األميركي يستقبله بإعطائه نسخة من رسالة الى

الذي كان خطف في  دودج دايفيد المساعدة في تحرير رئيس الجامعة األميركية في بيروت

أيار ورقة مھمة  ١٧أما الباقي من المباحثات فدعا اللبنانيين الى اعتبار اتفاق . ١٩٨٢تموز 

وبلغ التخلي األميركي حدا وصل الى ان . لكن تصرفوا على أساس أنھا شيك غير موجود

الى الرئيس الجميل رسالة إسرائيلية تطالب بمنح  فيربانكس ريتشارد ينقل الديبلوماسي

وفي حال الموافقة، ففي وسع اسرائيل استخدام نفوذھا . الدروز في الشوف وضعا خاصا

ھكذا أحدث قصف المدمرة نيوجرسي غبارا . دى الطائفة الدرزية لوقف المعارك في الجبلل

ال أضرارا، فيما كان السفير األميركي يھرول الى ملجأ قصر بعبدا لالحتماء وفي وصف 

في مذكراته عن  واينبرغر كاسبار درامي للسلوك األميركي، كتب وزير الدفاع األميركي

كأننا نشھد جالء الجيش األميركي من فييتنام، ويعود إلي ان أسلم : الوضع عشية االنسحاب

المھمة األكثر إيالما التي اديتھا في حياتي، تلك كانت . الى الرئيس الجميل الرسالة المحزنة

 ."لكن لم أكن اعلم أن التحرر من االلتزام األميركي كان نھائيا

 

دعومة من موسكو الم سورياھكذا وجد الجميل نفسه وحيدا في مواجھة اسرائيل و: "وقال

الرئيس اللبناني بأن األميركيين سيدفعون غاليا جدا ثمن عدم  سولداتوف التي ابلغ سفيرھا

 -يق الحوار االستراتيجي األميركي لقد كان ھدف الواليات المتحدة تحق. التعاون معنا

يتمسك باستراتيجيته نفسھا منذ  األسد حافظ وكان. وعلى حسابه لبنان السوري من خالل
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مطلع الحرب اللبنانية وھي السيطرة على الورقتين اللبنانية والفلسطينية للتفاوض باسمھما 

أيار قال األسد للوسيط  ١٧في ذروة حرب اتفاق . في أي محادثات سالم ومع األميركيين

األميركيون اغبياء ألنھم ربطوا االتفاق : بن سلطانالملكي السعودي االمير بندر 

وھذا ما أعاد البحث الى المربع األول الذي  .سوريا باالنسحاب السوري وبذلك حلوا مشكلة

، اذ ١٩٨٣اللقاء األول بينھما في نيودلھي سنة تحدث عنه األسد الى الرئيس الجميل في 

وتحت  .إسرائيلو سوريا نوع من التوازن االستراتيجي بين لبنان قال إن وجود جيشه في

عبر اللعب على  لبنان ستار ھذا التوازن، سعى الى تحقيق المشاريع السورية التاريخية في

 ."التناقضات الطائفية واستخدام الحلفاء اللبنانيين واإلقليميين

 

، وكانت لبنان كانت العالقات المميزة ھي الثمن السوري إلنھاء الحرب في: "وأضاف

. اإلصالحات او المطالب االسالمية بإعادة توزيع السلطة بين الطائف ھي الذريعة والوسيلة

وقد تجسد ذلك في االتفاق الثالثي الذي خاطر برفضه الرئيس الجميل وساھم بإسقاطه رغم 

ھدوءا  للبنان ن االتفاق يجلبالحياد األميركي السلبي حياله، اذ اعتبر السفير بارثولوميو أ

روت واقتلعت حلفاء عرفات ونفوذه الى بي سوريا بعدھا عادت. نسبيا لكنه مضر بمستقبله

، سالم اليلي الشرع فاروق في المخيمات وأمسكت بالحلفاء واالعداء وكشف الوزير

ان يعھد فيھا  لبنان السيادة ماذا تعني؟ على: قائال ١٩٨٧بشكل فج سنة  سوريا مطامع

لمة في اختيار نريد ان تكون لنا ك. نريد ان نعقد تحالفا استراتيجيا طويل االمد .سوريا الى

اما الجيش السوري، فعليكم ان تفھموا أن وجوده ھو بصفة  .لبنان السياسيين الذين يحكمون

تعلمون أن الوطن اللبناني لم يكن له يوما . ان يتنازل عن جزء من سيادته لبنان دائمة وعلى

 ."وجود فعلي بل ھو من مخلفات االستعمار التي حان الوقت الستئصالھا

 

بأنه الرجل االخطر في  ماتش باري الذي وصفه جا الرتيغي في الجميل أمين كان: "وتابع

كان عليه ان يدير ما ھو . الخيانات والخيبات واالنقالبات واالنتفاضات العالم، يواجه وحيدا

غير قابل لالدارة، وان يفاوض على ما ھو قابل للتفاوض، وان يجسد وحدة اللبنانيين غير 

كان عليه أيضا ان يناور مع األسد الذي جعله بلطفه الزائد ودماثته على عكس . الموحدين

وكان يعرف أن . ان يتسلق الجلجلة على درب مفروشة بالورودممثله الفظ والمتعالي خدام، 
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تلطى كثيرون وراء . ال يقل عن الخوف من ثمن الحرب سوريا الخوف من ثمن التسوية مع

وليد جنبالط اعتمد على . د وكذلك القيادات السنيةالمفتي الراحل حسن خال. رفضه وصالبته

في  ١٩٨٥في آب  سالم ايلي وفي لقاء مع. السقاط االتفاق الثالثي الجميل أمين وطنية

أھدافي . أؤيد الشيخ أمين في موقفه، فھو حتى اآلن لم يطلب الدخول السوري: المختارة قال

. ھذا امر خطير جداتختلف عن أھداف حلفائه، فالشيعة يريدون نظاما جديدا برئاستھم و

أملي ان يحافظ الشيخ أمين على . ايران اخرى لبنان الطموحات الدينية للشيعة قد تجعل

 ."أعصابه وال يعطي السوريين اكثر مما يريدون

 

لم . ان القديسين مذنبون حتى يثبتوا براءتھم: ويل يقولكان جورج جورج اور: "وأردف

دم ھو اليوم ق. القداسة وان كان أخصامه ألبسوه رداء الشيطنة طويال الجميل أمين يدع

قد يواصل الناس ترداد ما حفظوه غيبا وفق الوشايات . مرافعته للتاريخ بالوثائق والمحاضر

والشائعات والتخيالت، لكن ال الذين قالوا ان عھده كان عنوان الفرص الضائعة، حاولوا 

قراءة الظروف الداخلية والخارجية وموازين القوى المتبدلة، وال ھو استطاع إقناع احد انه 

وعندما . اللعب فوق الخطوط الحمر معتمدا على األميركيين والغرب وبعض العربغامر ب

الى دور الحفاظ  لبنان أيار بعدم إبرامه، انتقل من مغامرة إنقاذ ١٧اخفق واسقط اتفاق 

المقسم،  لبنان الموحد، ورفض حالة لبنان حاصرته استحالة عودة. كما عرفه لبنان على

الممكن القائم على توازن الدويالت واالحتالالت مع حق النقض  بلبنان فأرغم على القبول

كسر  الجميل أمين لم يستطع. الذي تمسك به الرئيس باسم الشرعية والمؤسساتوالرفض 

الجميع، كما لم يقبل الخطوط الحمر اإلقليمية والدولية، لكنه أبقى خطوطه مفتوحة مع 

فبعد غياب الشيخ بيار الجميل الذي . تجاوز خطوط حمر داخلية والتورط بلعبة دم أھلية

وازن بين الوقوف الى جانب نجله األكبر رئيس الجمھورية وحماية إرث نجله األصغر، 

ية القوات اللبنانية، تجنب الشيخ أمين االصطدام بجموح الطموحات القاتلة للقيادات المسيح

 ."المتنافسة

 

أخبره السفير األميركي جون كيلي أن العماد ميشال عون يحضر انقالبا عشية : "وقال

ووزير  الحص سليم وارسل اليه الرئيس. ، فلم يھتز١٩٨٨االستحقاق الرئاسي سنة 
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بعد انتفاضة . مرسوم اقالة العماد عون من قيادة الجيش، فلم يوقع عسيران عادل الدفاع

إرسال وحدات القوات  األسد حافظ ، عرض عليه الرئيس١٩٨٥القوات اللبنانية سنة 

رفض . الخاصة السورية لقمع التمرد لمصلحة الشرعية في عملية تنظيف محددة، فرفض

 مھدي ة بين السلطة والقضية، فلم يضعف امام اغراء ما نقله الوسيطأيضا المقايض

يا مھدي، أنا اكن مودة خاصة للشيخ : الذي قال األسد حافظ عن ١٩٨٦في أيلول  التاجر

اذا توصلنا الى اتفاق معه، فسآتي بالعجائب، ويمكن ان يبقى زمنا طويال . أمين

 ."ويدخل التاريخ من الباب الواسع للبنان رئيسا

 

الحياء الجمھورية االولى بتوازناتھا آخر محاولة  الجميل أمين كانت والية: "وأضاف

وكانت أيضا ميدانا للتصفيات االخيرة في حروب الدروز والموارنة . وثنائيتھا الطائفية

لكنھا أسست لكل التحوالت الالحقة بدءا بالصعود الشيعي . المستمرة منذ القرن التاسع عشر

مجلس الوزراء على  والتغلغل اإليراني وتشتت السلطة وتوزيعھا على أمراء الحرب في

اما ستاتيكو الخطوط . التي كانت أشبه بمجلس رؤساء ال مجلس وزراء ١٩٨٤حكومة 

 ١٥٥٩بفعل القرار الدولي  ٢٠٠٥الحمر فلم ينكسر بالكامل إال باالنسحاب السوري سنة 

لقد طغت على االدبيات السورية في . لتحل محله معادلة إقليمية اخرى ھندسھا حزب هللا

الذي لم  األسد حافظ تعريفا بالرئيس: الرجل الذي لم يوقع: الخيرة عبارةالسنوات ا

على أن الملكية الفكرية والسياسية يجب ان تبقى محفوظة مع مفعول  .إلسرائيل يتنازل

 ."رجعي للرئيس الجميل

 

قصف . حذره شارون من انه لن يدعه يحكم ابعد من قصر بعبدا، ولم يوقع: "وتابع

األميركيين لوضع خطة عسكرية السوريون وحلفاؤھم قصر الرئاسة ما دفع الفرنسيين و

وبتفخيخ الطائرة الرئاسية سنة  ١٩٨٥حاولوا اغتياله في صيدا سنة . إلجالئه، ولم يوقع

طعن من أھل البيت . قدم له العسل السوري ممزوجا بالسم ولم يوقع. ، ولم يوقع١٩٨٨

في حزيران تھديد األسد  شولتز جورج نقل اليه. واحس سكينا يتنزه في الجرح، ولم يوقع

بأن المسيحيين سيكونون في حال صعب جدا وأن مرفأ جونيه سيقصف اذا لم يقبلوا 

جتماع الرنكا في نيسان رفض شولتز اعطاءه ضمانات في ا. بالتسوية السورية، ولم يوقع
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كما نصحه القائم باالعمال األميركي ماكنمارا باالختيار بين النظام . ، ولم يوقع١٩٨٨

السوري وفوضى حزب هللا، فلم يرضخ رغم أن الديبلوماسي األميركي ابلغه أن واشنطن 

ان  سوريا وأن اسرائيل تريد من لبنان تريد ان تسوي القوات السورية وضعھا القانوني في

 ."تضبط حزب هللا

 

امين الجميل ولد . أعطوني بطال وسأكتب لكم تراجيديا :فيتزجيرالد سكوت قال: "وأردف

ارتدى . وعاش وحكم وشاخ في قلب تراجيديا عامة وخاصة، من دون ان يغريه دور البطل

القدر الظالم والقدرة . لكن تعثر بين القدر والقدرة. أنا أقاوم إذا أنا موجود: قاومدور الم

امين الجميل عجنه . تصنع االقدار معظم الرجال، ويصنع بعض الرجال أقدارھم. المكبلة

مقاوم : قدر الوطن والحزب والعائلة، فالعب االقدار الثالثة محتفظا بصورته عن نفسه

 ."لبنان ابت في الجوھر ومتساھل في الھامش ودائما في خدمةومحاور، عنيد ومرن، ث

 

 

كان لدينا المفضل : "أما حماده فتطرق الى العالقة مع الرئيس الجميل قبل الرئاسة، وقال

وعند لقائنا االخير قبل االنتخابات مع المبعوث . للبنانيةمن الفريق اآلخر اي الجبھة ا

للرئاسة  شمعون كميل طلبنا منه استبدال الشيخ بشير بالشيخ أمين او حبيب فيليب األميركي

ال استطيع : فجاوب حبيب آنذاك. الغراض وفاقية، وكانا حينھا بالنسبة الينا أفضل الشرين

محسومة مع حصار بيروت وتواجد ان اخرجھم من قبعة الساحر، وفھمنا ان االمور كانت 

وبعد مأساة اغتيال بشير تبين لنا ان التواصل مع أمين ممكن والتقينا . الجيش االسرائيلي

ووليد جنبالط معه بدعوة من ميتران، كان الرئيس الجميل فوق الخالفات وحاول اعادة 

لدائم للتواصل تركيب التوازنات اللبنانية والدستورية وظھرت لبنانيته عروبته في سعيه ا

أيار اسقطه الرئيس الجميل فيما صادق  ١٧اتفاق : وقال. وللوساطات التي حاول نسجھا

لم يكن غبار على عروبته ولكن ھذه . مجلس النواب عليه ووافق الزعماء المسلمون عليه

 ."لسوريا لبنان العروبة لم تكن بالنسبة اليه تعني تسليم

 

لم يكن مسؤوال عن . الحكومة األولى في عھده كانت حكومة تنكوقراط حقيقية: "وأضاف
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ى الجبل للحلول محل الجميع لكنه اصطدم برفض حرب الجبل وھو اراد صعود الجيش ال

كانت ھذه فرصة ضائعة، كل مسار الرئيس الجميل . القوى الموجودة على االرض

ايار  ١٧وصداماته او مصالحاته سلسلة من الفرص الضائعة والخالفات العبثية، من اتفاق 

 ."الى حرب الجبل فاالتفاق الثالثي

ھذه ھي المرة األولى التي اتحدث فيھا بموضوع : "قالوختمت الندوة بشھادة سالم الذي 

، لقد ترددت في تناول المواضيع السياسية انما انا اكثر من رافق ١٩٨٨سياسي منذ العام 

 ."الرئيس الجميل مع اإلستاذ غسان تويني رحمه هللا

عندما تبوأ الرئيس الجميل موقع الرئاسة اتصل بي وكنت ال اعرفه وطلب مني : "وأضاف

ان اكون وزير خارجية، وسألته ھل انت ملتزم باتفاق سالم مع اسرائيل؟ قال لي إطالقا ان 

ومن ثم االنسحاب السوري وبعدھا حل  لبنان ھمي االول ھو االنسحاب االسرائيلي من

 ."ت وعندما نبني دولة ننقذ الوطنالميليشيا

 

ان روحية الرئيس الجميل تظھر في الكتاب، وأشھد ان كل ما قاله الرجل ھو حق : "وتابع

وكان ھناك شرعية جسدھا  لبنان تسلمنا. لكنه لم يقل كل شيء من موقعه كرئيس جمھورية

الف جندي اسرائيلي  ٥٠كان ھناك حوالى . الرئيس الجميل ولكن لم يكن ھناك دولة

إشعال الحرب في ، والتھديد االسرائيلي كان قائما يوميا بالحد من نفوذ الرئيس وبلبنان في

قبل ان يتطبع، اضافة  لبنان الجبل، فاصبح الھم الرئيس التخلص من الوجود االسرائيلي في

ونفوذ سوري قوي في السياسة  لبنان الى الجيش السوري الموجود في النصف اآلخر من

ابو جمال  في ھذا الوقت كان سوريا والمؤسف ان المتكلم باسم. مع ما رافقه من تھديدات

كان  سوريا موقف. وھو رجل مذل ومھدد ومھين، وھذا االمر لم يكن سھال بالنسبة الينا

وفلسطين واالردن  سورياو لبنان يستند بكل وضوح الى ما يسمى بالد الشام التي تضم

التي تمت  لبنان فيرتكز على شرعية لبنان اما موقف. وتكون فيه دمشق ھي المقررة

اما  .باتفاقات دولية ونحن ذات سيادة على االقل بالموقف النه في الواقع لم يكن ھناك دولة

 ."لبنان الجامعة العربية يؤسفني القول انھا كانت شبه غائبة عن

 

، لقد قرأت لبنان ايار، فكل مواقف الدول كانت تدعم ١٧اما بالنسبة الى اتفاق : "وتابع
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االتفاق مع كل رؤساء الحكومات السابقين ووافقوا عليه، لذلك عندما صوت عليه مجلس 

 ."(حزيران ١٦جلسة (النواب باإلجماع عال التصفيق الحاد، وأتحدى ان يذاع 

 

ح حتى في لوزان، واھم ما قاله لي في الرئيس الجميل حاول جاھدا االصال: "وختم

 ."اجتماعنا االول اريد بناء دولة

 

 .وتلى الندوة نقاش من الحضور عن محطات ميزت مرحلة والية الرئيس الجميل

  

  

  :ملحق
 حبذا لو نستخلص العبر.. في واليتي رفضنا التوطين: أمين الجمّيل 

  ١٢:٥٣حزيران  ٢٦الجمعة  
https://www.mulhak.com/p/30440692    

 

أنه خالل واليته رفض التوطين " أمين الجمّيل"أكد الرئيس السابق 
 .السياسي والعسكري والشعبي وطالب بالغاء اتفاق القاھرة

في واليتي " : الرئاسة المقاِومة"في ندوة عن كتابه   وقال الجمّيل 

التوطين السياسي والعسكري والشعبي، وتقدمت بطلب  رفضنا"

اي سنة قبل  ١٩٨٧لمجلس النواب بالغاء اتفاق القاھرة وفي ايار 

  ."نھاية واليتي وصّوت مجلس النواب على الغاء اتفاقية القاھرة

ايار واصريت عل الرئيس االميركي ريغان ان يكون بجانب لبنان  ١٧الغيت اتفاقية : "وأضاف

امنه معنا لدرك مخاطر الغاء ھذا القرار وقد ارسل لي كتاباً رسميا يؤكد وقوفه بجانبنا ويؤكد تض

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، الحكومة "، مردفًا أنه "ايار ١٧لمواجھة رفض لبنان التفاقية 

كانت مؤلفة من مجمتع مدني دون تمثيل حزبي، حضرت للمصالحة وقامت بانجازات كبيرة 

  ."مة االتحاد الوطني التي كانت الحكومة الثانية في عھديمّھدت لحكو

  

على صعيد االمن االجتماعي واالقتصادي، كانت ھناك جھود كثيرة وتركنا "وأشار الى أنه 
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الوالية وكان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر، حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على 

 ."تصادي واالجتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي ھو فيهصعيد السيادة والوحدة واالمن االق

جھودا كبيرة بذلتھا في آخر واليتي، وال سيما لجھة الدين الخارجي وھو تقريباً ال يذكر : "كما قال 

 ."وضبط للعملة اللبنانية وتأمين االمن االجتماعي

الرئيس "ذي حضر الندوة إن ال" عمرو موسى"وقال األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية 

، "الجمّيل كان مقاوماً بكل ما يمس بلبنان وسيادته ورخائه، وكان يتعامل مع ظروف قاسية للغاية

وجدت فيه شخصية جميلة لديھا رصانة قوية ومحترمة وشخصية محببة وفي الوقت نفسه : "مردفًا

بي، أمين الجمّيل لديه قدرة على يفھم العالم العربي جيدا ويدرك مدى ارتباط لبنان بالعالم العر

 ."ايصال افكاره لكل المجتمعين

الليلة االخيرة للرئيس الجمّيل في الرئاسة امر يجب ان يدرس وھو كان يسير بوتيرة : "وأضاف

 ."مختلفة عن تلك التي كان يسيرعلى اساسھا باقي القادة في لبنان

  

  موقع الكتائب 

حبذا لو نستخلص العبر إلنتشال لبنان : لرئيس الجميّلا... ندوة عن كتاب الرئاسة المقاِومة

  محلياتمن المستنقع
 )بتوقيت بيروت( ٠١:٤٣الساعة  ٢٠٢٠حزيران  ٢٦الجمعة 

‐%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8‐https://www.kataeb.org/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9z%D8%B9%D9%86
‐%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7‐%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84‐%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
‐%D8%AD%D8%A8%D8%B0%D8%A7

%D9%84%D9%88/2020/06/26/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 

 

ليوم تمّنى الرئيس أمين الجمّيل لو نستخلص العبر ا
من التجربة السابقة على صعيد السيادة والوحدة 

واالمن االقتصادي واالجتماعي الخراج لبنان من 
كالم الرئيس الجمّيل جاء في . المستنقع الذي ھو فيه
، )مذكرات" (الرئاسة المقاِومة"خالل ندوة عن كتاب 

، "بيت المستقبل"بدعوة من الرئيس الجمّيل ومؤسسة 
سرايا بكفيا، بمشاركة النائب مروان حمادة، الدكتور عمرو موسى، في بيت المستقبل في 

 .الدكتور ايلي سالم واالعالمي جورج غانم
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مرحلة الرئاسة كانت صعبة جداً، من الحروب : "قال في كلمته الرئيس أمين الجمّيل 
واإلجتياحات والصراعات الداخلية والخارجية وكذلك األوضاع االقتصادية بسبب االوضاع 

 ."منية، وأطلقت على ھذه المرحلة عنوان مغامرة اإلنقاذاال
الحفاظ على السيادة، تعزيز الوحدة : اختصر أھدافي خالل واليتي الرئاسية بثالثة"وتابع 

 ."الوطنية، واألمن االجتماعي واالقتصادي

ثالث الءات تلّخص مواقفي من موضوع السيادة والحملة الشرسة للحفاظ على "وأردف 
عندما أسقطت االتفاق الثالثي واعتبرت انه  ١٩٨٣قلت كال لحافظ األسد عام  السيادة،

يتناقض مع مستلزمات السيادة الوطنية، ثم قلنا كال للتوطين الفلسطيني السياسي والعسكري 
اي سنة  ١٩٨٧والشعبي، وتقّدمت بطلب الى مجلس النواب بالغاء اتفاق القاھرة وفي ايار 

جلس النواب على إلغاء اتفاقية القاھرة، وأخيراً قلنا كال التفاقية قبل نھاية واليتي صّوت م
ايار من خالل الرسائل التي وجھتھا للمعنيين  ١٧ايار وقد اسقطت ھذا االتفاق يوم  ١٧

والتي تؤكد ان لبنان لن يلتزم او يطبق واننا نعتبر الغياً بسبب التعنت والموقف 
 ."االسرائيلي

اً من االرتداد السياسي واألمني على لبنان اصريت عل الرئيس خوف"وقال الرئيس الجمّيل 
 ١٧االميركي ريغان ان يكون بجانب لبنان ويؤكد تضامنه معنا لدرء مخاطر الغاء قرار 

ايار وقد ارسل لي كتاباً رسميا في اليوم نفسه يؤكد وقوفه بجانبنا لمواجھة رفض لبنان 
 ."ايار ١٧التفاقية 

ة الوطنية، اشار الرئيس الجمّيل الى الحكومة التي كانت مؤلفة وعلى صعيد تعزيز الوحد
من مجمتع مدني دون تمثيل حزبّي، وكان ھمھا التحضير للوحدة الوطنية والمصالحة 

وقامت بانجازات كبيرة ومّھدت لحكومة االتحاد الوطني التي كانت الحكومة الثانية في 
 .دواليتي، وقد رافقتنا ھذه الحكومة حتى آخر العھ

كان ھمي الحوار والمصالحة من خالل مؤتمرات بيروت وبكفيا ولوزان وجنيف "وتابع 
التي كانت محاولة للمصالحة الوطنية واصالح النظام السياسي ودفع مسيرة المؤسسات الى 

 ."االمام

أما على صعيد االمن االجتماعي واالقتصادي، فكانت ھناك جھود كثيرة وتركنا "واضاف 
 ."لدين الخارجي تقريبا ال يذكر وضبط للعملة اللبنانيةالوالية كان ا

حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة على صعيد السيادة "وختم الرئيس الجمّيل قائالً 
 ."والوحدة الوطنية واالمن االقتصادي واالجتماعي إلنتشال لبنان من المستنقع الذي ھو فيه

الرئيس الجمّيل : "قال من جھته عربية عمرو موسىاألمين العام األسبق لجامعة الدول ال
كان مقاوماً بكل ما يمس بلبنان وسيادته ورخائه، وكان يتعامل مع ظروف قاسية للغاية، 
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وكان مشاركا رئيسيا في النھضة التي افادت العالم العربي، وتغيير وجه العالم العربي من 
 ."ل تأمل بمستقبل مختلفمجرد دول تابعة لخالفة او دول استعمار غربي الى دو

وجدت فيه شخصية جميلة لديھا رصانة قوية ومحترمة وشخصية محببة وفي الوقت "وتابع 
 ."نفسه يفھم العالم العربي جيدا ويدرك مدى ارتباط لبنان بالعالم العربي

ولفت الى ان لدى الرئيس امين الجمّيل قدرة على ايصال افكاره لكل المجتمعين، معتبراً ان 
لة االخيرة للرئيس الجمّيل في الرئاسة امر يجب ان يدرس وھو كان يسير بوتيرة مختلفة اللي

 ."عن تلك التي كان يسير على اساسھا باقي القادة في لبنان

بدأ التواصل مع الشيخ امين قبل تبوئه الرئاسة، "، قال في مداخلته النائب مروان حمادة
ن التواصل مع الشيخ امين ممكن وبدأنا من وبعد مأساة اغتيال الشيخ بشير تبين معنا ا

باريس حيث كان الرئيس الجميل بدعوة رسمية والتقى بقيادات درزية والسباب التوازن 
 ."اصر وليد جنبالط ان نزور بعدھا الرئيس شمعون والعميد ريمون اده

دائمة لبنانيته ظھرت في محاولته ال"وشدد حمادة على لبنانية وعروبة امين الجمّيل، وقال 
ايار، ولم يكن ھناك غبار على عروبته، والعروبة ال تعني  ١٧للتواصل وإسقاط اتفاقية 

تسليم البلد الى سوريا والحكومة االولى التي اتى بھا الرئيس الجمّيل ھي حكومة تكنوقراط 
 ."حقيقية ال مثل اليوم

 .كما أكد حمادة أن الرئيس الجمّيل لم يكن مسؤوالً عن حرب الجبل ابداً 

الكتاب نصوص ورسائل وحركة سياسية مستمرة، وقد عايشت "، قال الدكتور ايلي سالم
اتصل بي " وتابع ". الرئيس الجميل في بكفيا وفي القصر الجمھوري وتحت القصف

فحضرت الى القصر ولم اكن اعرفه وطرح عليه تسلّم وزارة الخارجية فسألته اذا كان 
أجابني ال من قريب وال من بعيد وقال ان ھمه االول ملتزما باتفاقية سالم مع اسرائيل ف

االنسحاب االسرائيلي، وبعدھا االجتماع مع االسد لتأمين االنسحاب السوري كما قال إنه ان 
 ."تمكنا من حّل الميليشيات فسنبني دولة

ھناك "ورأى سالم ان الكتائب ھو صورة عن الشخص وتظھر اولوياته وروحيته فيه، وتابع 
 ."يقولھا رئيس الجمھورية، لكن كل ما ورد في ھذا الكتاب ھو صحيح اسرار ال

ايار كما كان يفھمه عبد الحليم خدام غّير الشيء الرصين المكتوب،  ١٧اتفاق " وتابع سالم 
 ."كنا نستعجل الخروج االسرائيلي من لبنان بينما األسد كان يأخذ وقته ونحن 

ت باجماع ما عدا نائبين مع تصفيق حار وتأييد وذّكر سالم أن مجلس النواب اللبناني صوّ 
 .كامل البرام االتفاق، لكن الرئيس الجمّيل رفض ذلك

الرئيس الجمّيل قال لي انه لو "وشدد على ان الرئيس الجمّيل حاول جاداً لالصالح، وأردف 
 ."كان ھناك دولة ووالء للبنان فقط لما حصل ما حصل
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  :نافذة العرب

  بذلتھا في واليتي ال سيما لجھة الدين الخارجيجھود كبيرة : الجميل

https://mail.arabwindow.net/lebanon/news209970.html  

 
الرئاسة ”شار الرئيس السابق أمين الجميّل في ندوة عن كتابه أ

رفضنا التوطين السياسي “ واليتي إلى انه في“ المقاِومة
والعسكري والشعبي، وتقدمت بطلب لمجلس النواب بالغاء 

اي سنة قبل نھاية واليتي  ١٩٨٧اتفاق القاھرة وفي ايار 
  .”وصّوت مجلس النواب على الغاء اتفاقية القاھرة

  
ايار واصريت عل الرئيس االميركي ريغان ان يكون  ١٧الغيت اتفاقية ”: الوق

ً رسميا  لبنان بجانب ويؤكد تضامنه معنا لدرك مخاطر الغاء ھذا القرار وقد ارسل لي كتابا
 .”ايار ١٧رفض لبنان التفاقية يؤكد وقوفه بجانبنا لمواجھة 

على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، الحكومة كانت مؤلفة من مجمتع مدني ”وذكر الجميل انه 
دون تمثيل حزبي، حضرت للمصالحة وقامت بانجازات كبيرة مھّدت لحكومة االتحاد 

 .”الوطني التي كانت الحكومة الثانية في عھدي

اعي واالقتصادي، كانت ھناك جھود كثيرة وتركنا على صعيد االمن االجتم”ورأى أنه 
الوالية وكان الدين الخارجي تقريبا ال يذكر، حبذا لو نستخلص العبر اليوم وھذه التجربة 
على صعيد السيادة والوحدة واالمن االقتصادي واالجتماعي الخراج لبنان من المستنقع الذي 

اليتي، وال سيما لجھة الدين الخارجي جھودا كبيرة بذلتھا في آخر و” ، مؤكدا أن“ھو فيه
  .”وھو تقريباً ال يذكر وضبط للعملة اللبنانية وتأمين االمن االجتماعي

  

  

  

Lebanon 24 

 لحظات عائلية وصور لسامي الجميل مع ابنته في سرايا بكفيا
26-06-2020 | 14:24  



89 
 

‐://www.lebanon24.com/news/lebanon/717912/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AAhttps
‐%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1‐%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9
‐%D9%85%D8%B9‐%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84‐%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A

%D8%A8‐%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7‐8A%D9%81%D9%‐%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87  
 

 

 حصل
سامي  "الكتائب"على صور لرئيس حزب  "24 لبنان"

ابنته جويس على درج سرايا بكفيا،  وھو يالعب الجميل
أمين  إضافة إلى صورة عائلية مع رئيس الجمھورية السابق

 .وزوجته الجميل

  

بمناسبة صدور " يت المستقبلب"وعقدت ظھر اليوم ندوة في 

يتناول فيه " الرئاسة المقاومة"بعنوان  ألمين الجميل كتاب

ضمن مذكراته في فترة رئاسته واألھداف التي عمل عليھا 

 .واليته

  

 



90 
 

 

  

  

  

 

 

 

 
  بيروت أوبسرفر

https://www.beirutobserver.com/2020/06/2241411/ 

 النھار – عطاهللا سمير
June 24, 2020  

  
  الشاقة الوالية

ال نعرف لماذا تأخر الرئيس 
جميل في تقديم سرديته امين ال

عن الحرب التي يضعھا بين 
مزدوجين عندما يسميھا 

ال شك في ان . “أھلية”
كان جزءاً منھا، بكل “ األھلي”

عناصره الثقافية والطائفية 
والمذھبية، لكنك تذھل عندما 

تكتشف أنه العنصر األخير، أو 
األقل أھمية في صراع تشاركت 

 .فيه جميع األمم، كل لغايتھا
حد الفصول يشير صاحب المذكرات الى سنواته الست في القصر الجمھوري، بأنھا في أ

فالبانوراما الموضوعة . “الرئاسة المقاومة”وأعتقد أنھا اكثر توصيفاً من . “الوالية الشاقة”
“ بأھله”أمامك، ھي صورة رجل في مشقة كبرى، وحيد، محاصر باألعداء والخصوم، بدءاً 

الفلسطينيين، السوريين، الحركة الوطنية : ئر الخصوم الطبيعيينمروراً بسا“ جماعته”أو 
القسم المنشق من الجيش، قسم من الدول العربية، لغة معمر القذافي، واالجتياح . بكل فروعھا
  .االسرائيلي
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لقد حمله قدره الى الرئاسة في لحظة درامية رھيبة من . ال يمكن وصف كل ذلك بحسن الحظ
اغتيال بشير الجميل كان بداية جديدة للحرب، ال . وية في تاريخ العائلةتلك اللحظات المأس

ً . نھاية لھا وكانت لديه ثقة بأن العرب، على . وعكس شقيقه األصغر، ھو كان خياره عربيا
تفاوت نظرتھم الى لبنان، من التعالي عليه واحتقاره على طريقة عبد الحليم خدام، الى 

يا، الى التحكم به مثل ياسر عرفات، ھم خياره الوحيد، وليس اعتباره صليبياً مثل صاحب ليب
  .األفضل

. الخيار العربي كان قبل الرئاسة، وليس عندما شاھد عن كثب امامه فرائضھا وأحكامھا
لذلك، عندما كان نائب المتن يقاتل في تل الزعتر، ذھب مرتين الى الفاكھاني للقاء ياسر 

ال نريد مذبحة ال تمحى من تاريخ المسيحيين، أو من المخيَّم على وشك السقوط و: عرفات
لم ينقطع الحوار . ساعدنا على إجالء المدنيين بأقل خسائر بشرية ممكنة. ذاكرة الفلسطينيين

مع القيادات الفلسطينية، وسوف يصل الى مستوى الصداقة مع الرجل الثاني في فتح، صالح 
  .خلف، أبو أياد

وكان . “األنباء”يين من لبنان، زارنا ابو أياد في جريدة في الكويت، بعد خروج الفلسطين
. وخرجنا، ھو وأنا، الى سطح الجريدة لتدخين سيجارة. جميع الزمالء يحتفون به ويحاورونه

ألم : وتطلعت في الرجل القوي الحزين، وقلت له، بقدر ما أوتيت من صدق ومحبة وشجاعة
  .؟ كان كبيراً في الجوابيكن من األفضل لنا جميعاً لو بقينا في بيروت

كنت أنقل إلى الرئيس الجميل من خالل مقابالتي، تقدير المسؤولين والسياسيين العرب 
لخياراته في الوقت الذي كانت لبعض القوى المسيحية خيارات أخرى، مرغمة ولكن قصيرة 

  .النظر وغير مقبولة في أي حال
قّمة مع الرئيس حافظ األسد،  ١٣. ھاتقرأ سردية الشيخ امين مثل رواية محزنة ال فرح في

بكامل األبھة والفخامة والسجاد األحمر والفرق الموسيقية، وكالھما ال يعطي اآلخر شيئاً مما 
 ً فعندما يشاء كان يرسل آالف . وفي أي حال، لم يكن الرئيس السوري يستأذن. يريده حقا

كان يناقش في عدد النواب وعبد الحليم خدام . “خاصرة سوريا”الجنود الى لبنان لحماية 
  .، وفي اسم رئيس اركان الجيش، وفي الوضع االقتصادي)١٤٦الرقم المفضل (

نائباً عدد سوف يُھبط  ١٤٦: الساحر رشيد كرامي كان من تولّى الرد على األخ أبو جمال
. ٤٤، وكان أفضل أكثر، يوم كان ٦٦كان برلماننا أفضل يوم كان العدد . من مستوى النيابة

. رجل دولة من طراز عاٍل، يدعى رشيد كرامي“ الرئاسة المقاومة”ماً يبرز في سرد دائ
لكن مثل . يحارب في السياسة ويؤازر في شؤون الدولة. خصم راق وشريك شديد الرقي

معظم كبار رجال الدولة، سوف يُغتال رشيد كرامي، مفصالً من مفاصل الموت في حياة 
  .الحريري الدولة، ما بين رياض الصلح ورفيق

يتعرض أمين الجميل في ھذا السرد، لمحاولة االغتيال، ولإلھانة، وللتھم، ولإلنشقاقات داخل 
ايار، ولإلستفزاز  ١٧عليه، وللضغوط االميركية في اتفاق “ القوات”حكومته، ولحروب 

ً . الحوار: ولتھديدات عائلته واطفاله، ويظل متمسكاً بخيار واحد   .العنف: وبديله واحد أيضا
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لذلك، لن . الرئاسة ليست بيته، والقصر الجمھوري ليس بيت أبيه، والدستور ليس بيت جده
يقطع الحوار مع أحد، ولن يعادي أحداً، ولن يغلق باب بعبدا في وجه أحد، ويضمن الدستور 

“ يسنكف”لرئيس الجمھورية صالحيات كثيرة، ليس بينھا ان يكون طرفاً في شيء، أو أن 
  .رئيس الوزراء مثل تلميذ عاق يجب قصاصهأحداً أو يستقبل 

ومفاجآتھا من الصفحة . لكي تعرف ماذا عانى أمين الجميل، ال بد أن تقرأ روايته لألحداث
 ٢٥لذلك، جاء اول رد على . األولى الى االخيرة القبول فقط بالحوار كصيغة للعمل الوطني

نحنا منعرفوا منيح ألمين ”ه دعك من ان الرئيس ميشال عون قال عن. حزيران في بعبدا منه
  .أو أنه ليس على الئحة المدعوين الى القصر في دفتر التشريفات. “الجميل

أنا، . كل واحد منا سوف يقرأ مذكرات أمين الجميل على طريقته، وحسب مشاعره ومواقفه
حلة أنت تقرأ في النھاية مر. والتاريخ اللبناني مؤلم وعقيم. علتي أنني اقرأ التاريخ في خوف

وكان يعلّق على صدره . من تاريخ بلدك من خالل رجل فقد في سياسة االغتيال، ابنه وشقيقه
إذا كان الجميع يعرفون لماذا قتل . في الماضي زر االرزة فأصبح يعلق صورة ابنه بيار

وكثير حتى . بشير الجميل، فمن يعرف لماذا قتل بيار؟ ھذا كثير حتى على دراميات العائلة
ً على امين  أعصاب : نصيحة واحدة: الجميل الذي قال له كميل شمعون يوم اصبح رئيسا

  .قوية، والباقي سھل
حاول الرئيس المغادر . الوالية الشاقة بدأت في اليوم األول، وانتھت في اليوم األخير منھا

. اقناع شارل حلو برئاسة حكومة موقتة فاعتذر بداعي مرض زوجته، واقترح عليه بيار حلو
ولم يبق امامه سوى حكومة من المجلس . بيار حلو تشكيل حكومة فاخفق وأعتذروحاول 

لكن الجنرال ميشال عون لم يتوقف عند اعتذار . العسكري الذي يمثل جميع الطوائف
  .المسلمين، فكانت الحكومة األولى واألخيرة من لون واحد

سافر الى . بقاء بينھمال يريدون له ال“ المسيحيين”خرج أمين الجميل من القصر فوجد ان 
سوف . ترفض سفره بطائراتھا“ الميدل ايست”باريس، وعندما حاول العودة اكتشف ان 

يبذل محاولتين أخريين، رئيس الجمھورية السابق، العودة، متجاھالً تعميم ايلي حبيقة، الذي 
يف كان الرئيس الياس الھراوي يروي في أسى، ك. أصبح تقدير الوطنية اللبنانية في يده

  .“القوات”شاھد كميل شمعون منتظراً على باب حبيقة في مقر 
ال شيء يقف أمام الموارنة في الزحف . في السياسة شيء يتكرر على الدوام“ المسيحيون”

بعد خروج أمين الجميل اشتعلت حروبھم على كل الجبھات وكل الشرفات . على الرئاسة
وتنقلت قاعة . رئيس تقصف بالمدافعوكانت كل محاولة النتخاب . وحتى كل المستشفيات

وھرب النواب المقترعون الى . االنتخابات من شتورا الى قصر منصور الى مطار القليعات
  .باريس

ليس كأنك تقرأ مدونات ووثائق . تنتھي مذكرات الرئيس الجميل مع نھاية الوالية الشاقة
خوف من اللبنانيين وعلى في . ورسائل تاريخية، بل كأنك تقرأ جحيم دانتي بدوائره التسع

صفقات لن . مقامرة جنونية لن تتوقف. لبنان، يقرأ المرء ھذا الفصل من الكوميديا اإللھية
غداً يُعزف النشيد الوطني ونحن : وجملة انسي الحاج التاريخية. ھجرات مستمرة. تنتھي

  .ما اشقى لبنان باللبنانيين. جالسون
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