
   

  ندوة حول كتاب الرئيس أمين الجميل

  "مةالرئاسة المقاوِ "

  ، سراي بكفيالبيت المستقب

  

وما أماله الزمن عليه  ل خالصة تجاربه ومشاھداتهأودع الرئيس أمين الجميّ  في شھادة أمام محكمة الحق والتاريخ،
في كتاب صدر عن منشورات بيت  ١٩٨٨و ١٩٨٢ توليه رئاسة الجمھورية بين عامي وعلى لبنان خالل فترة
ً  ينفصل ل الذي لموكتاريخ عائلة آل الجميّ  ".مةالرئاسة المقاوِ "المستقبل تحت عنوان  عن تاريخ لبنان في  يوما

من تاريخ بالد األرز  الدقيقة ھذه الفترة التي عايشھا في ألحداثلل السراء والضراء، جاء تدوين الرئيس الجميّ 
منھا مواقفه وكشف عن دون تنميق أو تشذيب  فاستعرض الوقائع وعللھا، والسيرة الذاتية ريخ والتوثيقالتأ مزجاً بين
ً بالوقت عينه األرشيف الوطني وأدب المكابداته الروحية والفكريةكما عن  المكتوب بضمير المتكلم مذكرات ، مغنيا

  . وليس بضمير الغائب

ً سراي بكفيا لقاء حول الكتاب، ضم لفيفوبھذه المناسبة، عقد في بيت المستقبل في  من الصحافيين واإلعالميين  ا
األكاديميين والسياسيين، أداره اإلعالمي جورج غانم وتكلم فيه كل من أمين عام جامعة الدول العربية السابق و

  .معالي األستاذ عمرو موسى، ومعالي األستاذ مروان حمادة ومعالي الدكتور إيلي سالم

عن ثالث ، وتحدث "بمرحلة اإلنقاذ"وصف فيھا مرحلة توليه الرئاسة اللقاء بكلمة  الجمّيلأمين الرئيس استھل 
وإسقاط رفض االرتھان لسوريا  من خاللرھانات واجھھا خالل توليه رئاسة الجمھورية، رھان حماية سيادة لبنان 

وإلغاء اتفاق القاھرة " غرافيووالديمالسياسي والعسكري "، ورفض التوطين الفلسطيني ١٩٨٦االتفاق الثالثي عام 
. بسبب تعنت إسرائيل وموقفھا العبثي أيار ١٧لية في لبنان وعدم توقيع اتفاق ي، ورفض األطماع اإلسرائ١٩٨٧عام 

وعبر حكومة المجتمع  أما الرھان الثاني فكان رھان تعزيز وحدة البلد والشعب تحت مظلة المؤسسات الدستورية،
في محاولة ) جنيف ولوزان(ة الوحدة الوطنية الثانية، ناھيك عن المؤتمرات التي عقدت المدني األولى وحكوم

الرھان الثالث كان تأمين الحماية االجتماعية واالقتصادية عبر أما . لتقريب وجھات النظر وحل األزمة اللبنانية
  .ضبط المحفظة المالية وتحقيق األمن االجتماعي إلى حد كبير

التجربة ما يعين لبنان اليوم على تخطي األزمة الكيانية -يس الجميل أن يكون في ھذا الكتابوأخيراً تمنى الرئ
السيادة والوحدة الوطنية واألمن : على األھداف الثالث زعلى مواصلة التركي والوجودية الخطيرة التي يمر بھا

  .االجتماعي

الكبير والمھم الذي لعبه ھادته على الدور ، فشدد في شعمرو موسىوقدم اإلعالمي جورج غانم لمعالي األستاذ 
ل في تاريخ لبنان المعاصر، وقال إن عنوان الكتاب معبر جداً ألن الرئيس الجمّيل كان دوماً الرئيس أمين الجميّ 

ً لكل ما يمس بلبنان وسيادته ورخائه، وقد تولى رئاسة الجمھورية في فترة عصيبة وغاية في الحساسية من مقاوِ  ما
وتعامل مع ظروف قاسية للغاية غلب عليھا كما يحصل حاليا، اضطراب في فھم حاضر لبنان ومستقبله  تاريخ البالد

وأكد أن لبنان . له وتغليب المصالح الخاصة على المصالح الوطنية والنقص في الشعور بلبنان وخطورة ما يتعرض
ه العالم العربي، من جالتي غيرت وھو عنصر رئيس في مجتمعات العالم العربي وساھم مساھمة فعالة في النھضة 

ً لمصر والسعودية  تابع لخالفة أو استعمار غربي، الى دول ناھضة تأمل في مستقبل مزدھر، وكان في ذلك شريكا
  .ودول المغرب العربي ومشرقه



   

وكيف  وإذ نوه بمضمون الكتاب ككل، قال إن ما لفته وشده ھو أحداث الليلة االخيرة للرئيس الجميل في قصر بعبدا،
وكشف أنه كثيراً ما . حاول بشتى الطرق ضمان أمن لبنان واستقراره بعد نھاية واليته، في ظروف كانت ملبدة

ً بشكل خاص بلبنان، أو مانة الجامعة العربية حين كان مھتاختلط بالرئيس الجمّيل، إن كان خالل فترة توليه أ ما
  .القات العربية والدولية في الكويتكأعضاء في الكثير من المراكز البحثة أھمھا مجلس الع

ل شخصية محببة تتمتع برصانة عميقة وبإدراك كبير لديناميات العالم العربي وجدت في الرئيس الجميّ : "وأضاف
، كما يدرك خطورة التطورات الراھنة التي تھدد اليوم األمن العربي والقماشة ألھمية ارتباط لبنان بمحيطه العربيو

  ". العربية

ل بقدرة على إيصال أفكاره، وسعدت دوماً في االستماع إليه والتعامل معه وقراءة كتبه يتمتع الرئيس الجميّ ": وتابع
  ".  د من أھمية في المنطقة وخارجھالومناقشة مشاكل لبنان وحاضره ومستقبله، بكل ما لھذا الب

ً عليه توسيع نشره في ا لمكتبات العربية ليتسنى لكل أطياف وھنأ موسى الرئيس الجمّيل بصدور ھذا الكتاب، متمنيا
وخصوصاً الليلة األخيرة التي يجب أن تدرس، حين "مجتمعات المنطقة قراءته واإلفادة من التجارب التي خاضھا، 

  ".قادة العالم العربي بعضكان في سباق مع الزمن وسار عكس الوتيرة التي كان يسير عليھا آنذاك 

ً أن الجزء الثاني من كت ، ٢٠١١و ٢٠٠١اب مذكراته خالل توليه األمانة العامة للجامعة العربية بين وختم كاشفا
يحتوي على تفصيالت مھمة حول لبنان والتواصل الذي قامت به الجامعة مع قادة لبنان ومجتمعه في مقاربة جديدة 

  .الفترة للجامعة بتعاملھا مع شؤون دولھا الداخلية، وعلى كالم للرئيس الجمّيل وزعماء لبنان حول ھذه

 لقب أن إال ،"الحمر الخطوط رئاسة" كان كلمته عنوان أن من الرغم على أنه وقال ،غانم جورج اإلعالمي الكالم أخذ
 اعتالء فترة عن وتحدث .اللبنانية للجمھورية كرئيس لالجميّ  أمين مسيرة ليلخص لوحده كاف "يوقع لم الذي الرئيس"

 جمھورية في اللبنانيون وكان بيروت، في الجنسّيات المتعّددة القوات كانت" :وقال الرئاسة سدة الجميّل الرئيس
 السوريون وكان البقاع، وبعِض  والجنوب والجبل وبعبدا بيروت في االسرائيليون كان .والھوّيات الجنسّيات متعّددة

قتھا التي الخريطة من الباقي في حديثاً، الوافد اإليراني الثوري والحرس والفلسطينيون  تحت...متعاقبة روبٌ ح مزَّ
   ".الباردة الّسوفياتية- األميركية الحرب سقف

  
 بشير، بشطب المواجھة في نقطةً  ربحت التي دمشق فإنّ  ...االنتخاب على السوري االعتراض عدم رغم" :وأضاف
 معجزة تحقيق لالجميّ  الرئيس حاول ذلك ورغم ".المبادرة واستعادة لالنقضاض استعداداً  التطّورات تترّقب كانت
 أميركا أن أدرك ما سرعان لالجميّ  الرئيس أن إال .األميركيين على معتمدا الموقع وضعف الموقف قوة بين الفصل
 السوريون عادو أيار ١٧ تفاقا على التوقيع رفض .األوسط الشرق في التسوية إلى لتصل لبنان في الحل تريد

-سوري كوندومينيوم" وجعله وتقسيمه لبنان تقاسم إلى أدى ما الحمر الخطوط استراتيجية الى واإلسرائيليون
 الى أرضھما عن المباشر العسكري االحتكاك خطّ  وابعاد الفلسطينية التحرير منظمة  احتواء منه الغاية إسرائيلي،

  ".لبنان ھي مفّككة حاجز دولة
  

 الدعم من ريغان الرئيس حماس تدّرج" أن بعد ل،الجميّ  الرئيس منه عانى ما أكثر كان األميركي الوھم أن غانم وأكد
 تّموز في الثانية القّمة في مفاجىء تراجع الى ١٩٨٢ خريف في الجمّيل الرئيس مع االولى القّمة في المطلق شبه

 رفعت وشقيقه األسد حافظ الى رسالة عن نسخة بإعطائه يستقبله األميركي بالرئيس اللبناني الرئيس فوجىء .١٩٨٣
 وزتمّ  في خطف كان الذي دودج دايفيد بيروت في األميركية الجامعة رئيس تحرير في المساعدة على لشكرھما
 أساس على تصّرفوالي لكن مھّمة ورقة أيار ١٧ اتفاق اعتبار الى اللبنانيين فدعا ،المباحثات من الباقي أّما .١٩٨٢
 رسالة الجمّيل الرئيس الى فيربانكس ريتشارد الديبلوماسي نقل مع األميركي التخلّي واستمر .موجود غير شيك أّنھا



   

ً  الشوف في الدروز بمنح تطالب إسرائيلية ً  وضعا  لوقف الدرزية الطائفة لدى نفوذھا إسرائيل متستخد أن على خاصا
 كانت لالجميّ  الرئيس إلى سالةر واينبرغر كاسبار األميركي الدفاع وزير تسليم مع حده وبلغ .الجبل في المعارك
 في بلبنان المتحدة الواليات اھتمام أن غانم وأوضح .لبنان تجاه األميركي االلتزام من نھائيا لتحررا عن إعالن بمثابة
 األسد حافظ كان حين في حسابه، وعلى سوري أميركي استراتيجي حوار لتحقيق استخدامه باب من كان الفترة ھذه

 األسد اعتبر ولطالما .األميركيين مع سالم دثاتمحا أي في باسمھما للتفاوض والفلسطينية اللبنانية بالورقتين يتمسك
 التوازن ھذا غطاء تحت وعمل ائيلوإسر سوريا بين ااستراتيجي اتوازن يحقق لبنان في السوري الجيش وجود أن

 كثمن الممّيزة العالقات أخيرا ليربح واالقليميين اللبنانيين الحلفاء واستخدام الطائفية التناقضات على اللعب على
 الثالثي االتفاق في ذلك وتجّسد .والوسيلة الذريعة باإلصالح اإلسالمية المطالب من متخذا ،لبنان في الحرب ءإلنھا
  .حياله السلبي األميركي الحياد رغم وأسقطه الجمّيل الرئيس رفضه الذي

  
 فجّ  بشكل سوريا مطامع سالم، ايلي الدكتور آنذاك اللبناني الخارجية وزيرل الشرع فاروق الوزير كشف ،١٩٨٧ عام

ً  له يكن لم بنانيالل الوطن" أن معتبرا ،"سوريا الى فيھا يعھد ان لبنان على تعني؟ ماذا السيادة" :له قال عندما  يوما
  ".الستئصالھا الوقت حان التي االستعمار مخلَّفات من ھو بل ،فعلي وجود

  
 يدير أن عليه فكان واالنتفاضات، واالنقالبات والخيبات الخيانات وحيداً  واجه لالجميّ  أمين الرئيس أن غانم وأردف

 تلطى ،"بالورود مفروشة درب على الجلجلة يتسلق وأن" المنقسمين اللبنانيين وحدة يجسد وأن إدارته تستحيل ما
  .يجرؤن ال بما السوري النظام أمام المجاھرة مھمة كتفيه على وألقوا واألعداء الحلفاء خلفه

  
ً  حفظوه ما ترداد الناس يواصل قد .والمحاضر بالوثائق للتاريخ رافعتهم قّدم اليوم ھو ھا" :وقال  الوشايات وفق غيبا

 الداخلية الظروف قراءة حاولوا الضائعة الفرص عنوان كان عھده أنّ  قالوا الذين ال لكنّ  ،والتخٌيالت والشائعات
 على معتمداً  الحمر الخطوط فوق باللعب غامر اّنه احد إقناع استطاع ھو وال المتبّدلة، القوى وموازين والخارجية
 لبنان إنقاذ مغامرة من انتقل ،إبرامه بعدم أيار ١٧ اتفاق واسقط اخفق وعندما .العرب وبعض والغرب األميركيين

 واالحتالالت الدويالت توازن على القائم الممكن، بلبنان قبول على أرغم لكنه عرفه، كما لبنان على الحفاظ دور الى
ً  والمؤسسات الشرعية باسم النقض بحق احتفاظه مع  لالجميّ  أمين الشيخ تجّنب .الجميع مع مفتوحة الخطوط مبقيا

 انتك .والقضية السلطة بين المقايضة ورفض المتنافسة المسيحية للقيادات القاتلة الطموحات  بجموح االصطدام
 التحّوالت لكلّ  أُّسست لكّنھا ،الطائفية ائيتھاوثن بتوازناتھا ولىاأل الجمھورية الحياء محاولة آخر الجمّيل أمين والية

 الوزراء مجلس في الحرب أمراء على وتوزيعھا السلطة وتشّتت اإليراني والتغلغل الشيعي بالصعود بدءاً  الالحقة
 ينكسر فلم الحمر الخطوط ستاتيكو اّما. وزراء مجلس ال رؤساء بمجلس أشبه كانت التي ١٩٨٤ حكومة رغرا على

 ھندسھا اخرى إقليمية معادلة محلّه لتحلّ  ١٥٥٩ القرارالدولي بفعل ٢٠٠٥ سنة السوري باالنسحاب إالّ  بالكامل
  ."هللا حزب

  
 الظالم درالق ،والقدرة القدر بين تعّثر هلكنّ  .موجود أنا إذاً  أقاوم أنا :المقاوم دور لالجميّ  الرئيس ارتدى" :قائالً  وختم

 الوطن قدر عجنه الجمّيل مينأ .أقدارھم الرجال بعض ويصنع الرجال، معظم االقدار تصنع .المكّبلة والقدرة
ً  الثالثة قداراأل فالعب والعائلة، والحزب  في ثابت  ومرن، عنيد ومحاور، مقاوم :نفسه عن بصورته محتفظا
ً  الھامش في ومتساھل الجوھر   ".لبنان خدمة في ودائما

  

ً معالي األستاذ مروان حمادةوق يتحدث الرئيس الجمّيل في كتابه بإسھاب عن اإلمارة : "ال األستاذ غانم مقدما
وكتب أيضا أن مروان حمادة ھو المسؤول عن التطور السلبي في الطائفة . الدرزية التي حدد خطوطھا وليد جنبالط



   

ً بالمواقف المتشددة. الدرزية يحدثنا مروان . على أمل التوصل إلى اتفاق أفضل وقال إن ھذا الرجل ينصح دائما
  ".حمادة اليوم عمن كان يسميه شاه بعبدا

بين شاه بعبدا والمعارضة المجوقلة كما كان يسمينا فخامة الرئيس، ": وقال حمادة مروان األستاذمعالي أخذ الكالم 
ً لدي بعض المالحظات عن الرئاسة المقاوِ  معظم  ، ألن"مة الرئاسةمقاوَ "لھذه المالحظات  مة دون أن أخذ عنوانا

ل من جھة ومن جھة أخرى التواصل الدائم مع كانت مقارعة أمين الجميّ  ١٩٨٩و ١٩٨٢بين مسارنا في السنوات 
  ".من كان يظھر ويبدو ويتأكد لنا أنه األمل الوحيد وسأقول لماذا

وكان النواب الموارنة المستقلين ضمن كان مع الشيخ أمين قبل وصوله إلى الرئاسة و بدأ التواصل: "واضاف
وعند لقائنا قبل انتخابات الرئاسة مع السفير والمبعوث . من الفريق اآلخر، فريق الجبھة اللبنانية المفضل لدينا

ألغراض وفاقية باسمين  لالجميّ  األميركي فيليب حبيب، طلب وليد جنبالط من ھذا األخير استبدال الشيخ بشير
فأجاب حبيب حينھا . ل، ولن أسميھما أھون الشرين بل أفضل الشرينكميل شمعون وأمين الجميّ  ماوھ ا عليهھمطرح

وفھمنا حينھا أن األمور كانت محسومة وسط الحصار المفروض . "لست بساحر وال أستطيع إخراجھما من كمي"
ً شيخ أمين ممكنن معنا أن التواصل مع البعد مأساة اغتيال الشيخ بشير، تبيّ . من إسرائيل على بيروت والتقينا معه  ا

ظھرت . في باريس بتسھيل من غسان تويني وأصر علينا حينھا زيارة الرئيس كميل شمعون والعميد ريمون إده
 بر وسطاء منمع كل األفرقاء ع اللبنانية في محاولته الدائمة للتواصل: ل في مرحلتينلبنانية وعروبة أمين الجميّ 

حاول أن يلجأ إليه للتواصل مع سائر األفرقاء ولم يترك أحداً إال  .إلى ھاني سالمي إلى مھدي التاجر رفيق الحرير
ل بعد أن وافق عليه مجلس أسقطه الرئيس الجميّ  نعم ھذا االتفاق. أيار ١٧ وعروبته عبر إسقاطه اتفاق .اللبنانيين

وكدنا . سد يسميه اتفاق اإلذعانالنواب وكان آنذاك زعماء المسلمين مسايرين االتفاق، في حين كان الرئيس حافظ األ
 ً حضره موريس درايبر الذي  خالل عشاء في الماندرين. لذلك، وليد جنبالط وحسين الحسيني أن ندفع حياتنا ثمنا

كان حينھا سفيراً أميركيا فوق العادة ووليد جنبالط إلى جانب مجموعة من األنتليجنسيا األميركية، قبل حلول 
وعند سؤاله عن وجھته، قال . منتصف الليل وكانت ليلة الميالد، قال درايبر أنه يريد التوجه إلى المنطقة الشرقية

. ل لصالح اتفاق إذعان حقيقينا فيما بعد ضد مخطط أمين الجميّ ھذه الورقة كما علم وكانت. ع ورقةأريد أن استرج
. الرئيس كان يحاول الحصول من األميركيين على ما يستطيع لصالح لبنان، فيما كانوا ھم يعدون العدة لغير ذلك

ا الموضوع عشناه في حلوه وھذ ولم يكن معنى العروبة تسليم البلد إلى سوريا. ل ال غبار عليھاعروبة أمين الجميّ 
فعندما صور لنا أن العملية ھي عملية تھجير الدروز من الجبل، وتصفية الوضع لتقسيم لبناني ما، تمت . ومره

وال بد من اإلشارة إلى أن الحكومة األولى في عھد الرئيس الجمّيل كانت حكومة . الصلحة مع المير مجيد ارسالن
!! ه ثالثة من وزرائھاويشكر عليھا الرئيس ولو أننا خطفنا على طريق المختارتكنوقراط حقيقية وليس مثل اليوم 

  .!!"ي استضافتھم وكرمتھم أكثر من الضيوفلكن الست م

ً  ل لم يكن مسؤوالً عن حرب الجبل،ميّ النقطة الثانية التي أريد التوقف عندھا ھي أن أمين الج: "وتابع  .إطالقا
واختلف ھنا مع مضمون . وأخالف أخي الدكتور إيلي سالم فيما توصلت إليه مفاوضات باريس مع وديع حداد

ل أنه حصل اتفاق في باريس في حين أنه في الواقع لم يحصل، وسبب التقرير الذي وصل إلى الرئيس الجميّ 
ً إقليمية  وحرب عالمية حتى، ألن االتحاد الخالف والذي لم يكن وراء حرب الجبل التي كانت في الواقع حربا

كان قد قرر تنفيذ ھجوم مضاد على الرئيس األميركي رونالد ريغان وقد فاتحنا بذلك الرئيس ) أندروبوف(السوفياتي 
مشروع األسد وقال لنا إن أندروبوف سيعيد تسليح الجيش السوري خالل عام كما القوى اللبنانية المناھضة لل

ل مصراً على نشر الجيش اللبناني في الجبل ليحل مكان المفاوضات، كان الرئيس الجميّ في يومھا . الكتائبي والقواتي
المنطقة بل بعض القوى الفلسطينية، واختار لقيادة الفيلق ضابط درزي  دروز ومسيحييالجميع، والجميع ليسوا 



   

أحلك األيام عندما جرت  شمعوني، محمود أبو ضرغام الذي بتاريخه أنقذ منزل الرئيس كيمل شمعون بالسعديات في
بماذا اصطدمنا؟ اصطدمنا برفض . ل حينھا يقارب األمورأقول ھذا ألظھر كيف كان الرئيس الجميّ . مجزرة الدامور

لم . ال نحن وال الطرف اآلخر القوى على األرض التي كانت حينھا ترى أن الجيش فئوي ولم نكن نملك أسلحة ثقيلة
لماذا أقول ھذا؟ ألن كل مسار الرئيس . كانت فرصة ضائعة. فوتنا فرصة كبيرةيتم االتفاق، ونعترف اليوم أننا 

ال أريد التوقف عند . ل بصداماته أو مصالحاته معنا، كانت سلسلة من الفرص الضائعة والخالفات العبثيةيّ الجم
ي وقعه وليد أيار وحرب الجبل وحتى االتفاق الثالثي الذ ١٧محطات أخرى كثيرة، ولكن أريد القول إن اتفاق 

جنبالط وقال لخدام إن تيمور يطبقه ألنه لم يكن مقتنعاً به، كما لم يكن الرئيس والبطريركية المارونية والبروجوازية 
السنية الحاكمة والموجودة في المجلس مقتنعون به، وھؤالء عادوا واجتمعوا في الطائف ألنھم كانون يبحثون عن 

ألن االتفاق الثالثي الذي وافقنا عليه كان بين ثالث ميليشيات، حركة أمل  حل من داخل المؤسسات وكانوا على حق
ض اللبنانيين ومنھم الرئيس عمرت أيام أراد فيھا ب. والقوات اللبنانية مع إيلي حبيقة والحزب التقدمي االشتراكي

وعبر  اجر وھاني سالمل باللعب في الداخل السوري وإثارة فاروق الشرع ضد عبد الحليم خدام عبر مھدي التميّ الج
  ".ل قال ال إلسرائيل وقال ال لالتفاق الثالثيالرئيس الجميّ . القائمة باألعمال األميركية

ً : "وختم قائال في األيام األخيرة ال سيما عندما اتھم ھو وإيلي سالم وغسان تويني أنھم  جداً  وضع الرئيس كان صعبا
 ً ً للتمديد، لكن غسان تويني أكد لي أن األمر غير صحيح إطالقا لكن الوضع كان مسدوداً . توجھوا إلى سوريا طلبا

مني عن الحركة ض ، سمبسمون،مع القائم باألعمال األميركيبقصر منصور في اجتماع . وكنا مدركين لھذا األمر
قال لنا حينھا في رسالة من لقوات اللبنانية، الوطنية وعبد الحميد بيضون عن حركة أمل وميشال سماحة عن ا

لكنه من القرن التاسع حذار من ريمون إده، ال يوجد ألطف وأكثر ثقافة منه : حذار من ثالث" الخارجية األميركية،
من ميشال حذار لكنه مشروع حرب أھلية جديدة، وحذار  قداموم حذار من سليمان فرنجية ھو رجل شجاع عشر،
  ".ألنه يعتقد نفسه أنه نابوليون بونابارتعون 

 ً من العقبات التي  أن إيلي سالم في مذكراته روى: "الدكتور إيلي سالممعالي أخذ الكالم األستاذ غانم وقال مقدما
بيار  الشيخ على زيارةبعض أصدقائه حثه قد و .الموارنة منه بعد تعينه وزيرا للخارجية كانت موقف بعضواجته 
وزيراً  يا ابني حين سمعت أن نجلي عينك: "ر بالقولاستقبله الشيخ بيا. ، عمود المارونية، لتحسين الصورةلالجميّ 

، ةيميركالجامعة األ سوى إنك من ال أحمل أي شيء ضدك يا بني. ولم أنم تلك الليلية للخارجية انزعجت كثيراً 
النيابي،  سمعتك تتكلم في المجلسثم . قلت إلبني أنه أخطأ في االختيار .جيدا وال تتقن الفرنسية أصدقاؤك فلسطينيون

 ً خاض إيلي سالم ملحمة دبلوماسية  بعد نيله سر التثبيت،. "يظھر أنك لبناني صميم، هللا يوفقك. فغيرت رأي كليا
ً . لبحث عن مخرج، وزيراً ثم مستشاراً ل ل ولقناعاته الشخصية، وعاد إلى الجامعة األميركية للرئيس الجميّ  بقي وفيا

  ".ل يحدثنا الدكتور إيلي سالمعن الرئيس الجميّ . ال إلى السفارة اللبنانية في واشنطن كما طلب منه الرئيس

ً موضوعفيھا بحث أنا رجل أكاديمي، وھذه ھي المرة األولى التي أ: "وقال سالمإيلي معالي الدكتور أخذ الكالم   ا
ً سياسي ال أبالغ إذ أقول أنني واألستاذ نما في أن أخوض في مواضيع سياسية، إ كثيراً  وترددت .١٩٨٠ عام منذ ا

كاستاذ بتاريخ االديان انظر الى  لذلك،  فأنا. ل في السراء والضراءغسان تويني، أكثر من رافق الرئيس الجميّ 
ورسائل ومواقف  الكتاب نصوص. بقى ناقصةألن النصوص دون حديث ت الى الحديثمن ثم أنظر النصوص و

أنا وغسان، في منزله ببكفيا وفي  الذي عايشته طويالً  فيه الشخص واالنسانوحركة سياسية مستمرة، أما الحديث ف
، أتيت إلى القصر في بداية عھده ندما اتصل بيع. القصر الجمھوري تحت القصف وفي كل األوضاع والمراحل

؟ سرائيلھل انت ملتزم بمعاھدة سالم مع إ: حينھالته وسأ. ن اكون وزير خارجيةأولم أكن أعرفه وطلب مني 
نسحاب السوري بعد لقاء سرائيلي من لبنان ومن ثم االتأمين االنسحاب اإل ھو ، مضيفاً أن ھمه األولإطالقا فأجابني



   

ن ، علينا أقلت له ھذا المبتدأف .وبناء الدولة، وعندھا نكون قد أنقذنا الوطن يليشياتموبعدھا حل ال ،سدالرئيس األ
  . "ھذه العناوين تختصر كتاب الرئيس كما تختصر شخص الرئيس. نعرف ما ھو الخبر

لماذا يحتاج الرؤساء إلى كتب؟ الكتاب ھو أوالً صورة عن الشخص . والخبر ھو الكتاب. اليوم جاء الخبر: "وأضاف
ً ھو يعكس أولويات الشخص وروحيته، و ن كل ما قاله ھذا ، وأشھد أل تظھر في الكتابالرئيس الجميّ روحية وثانيا

تسلمنا . كرئيس جمھورية ن ثمة أسرار ال يستطيع قولھا من موقعه ، لكن ما كل ما ھو حق قاله ألالرجل ھو حق
كان  .ولكن لم يكن ھناك دولة وحكومة شباب، لموقف وشرعية جسدھما الرئيس الجميّ  ولم يكن يوجد سوى لبنان

ً  وصوال حتى من الجنوب إلى بيروت لف جندي اسرائيلي في لبنانأ ٥٠ھناك   بعبدا، والتھديد االسرائيلي كان قائما
 ً القصر بل مكتبه إذا لم ينفذ ما ليس فقط خارج  يتخطى نفوذ الرئيسمع تھديدات شارون بأن ال يكون  يوميا

. وقوله تعلموا مما حصل لغيركم، لم نأت لنترك الجبلبإشعال الحرب في  لويحالت حد تھديد شارون وصل. يرودونه
صبح الھم الرئيس التخلص من الوجود اإلسرائيلي في أف. سيناء وفلسطينوفي فبدأت أفكر بما حصل في الجوالن 

 ٤٠بين ويتراوح عديده في النصف اآلخر من لبنان  بالنسبة إلى سوريا، كان جيشھا. ھذا الوجود ن يتطبعلبنان قبل أ
لم باسم ن المتك، أالمؤسف. المستمر التھديدھذا النفوذ كان  أداةقوي في السياسة و ندي، وكان لھا نفوذج لفأ ٦٠و

التعامل  ولم يكن يمتھن اإلذالل والتھديد واإلھانةوھو رجل  ،)عبد الحليم خدام(ل جما بوسوريا في ھذا الوقت كان أ
ً ما يدفعك إلى القتال  بساطة ووضوح ھو بكل من لبنان موقف سوريا . معهمع شخص كھذا سھل علينا ألنه غالبا

قة لتكون ، وبسط سيطرتھا على ھذه المنطردنتي تضم لبنان وسوريا وفلسطين واألما يسمى بالد الشام التمسكھا ب
كشرعية سوريا  شرعية لبنان أما موقف لبنان فكان أن. دمشق المقرر الوحيد في كل ما ھو أساسي ومصيري فيھا

ذات  كشرعية لبنانية، دولة ونحنق على اآلخر، وال أحد شرعيته تتفوّ تمت باتفاقات دولية  ن، كلھارعية األردوكش
لم تقدم أي نھا ، يؤسفني القول إاما الجامعة العربية. قل بالموقف النه في الواقع لم يكن ھناك دولةسيادة على األ

يختلف مضمونه يار أ ١٧أسماه خدام اتفاق  الذي االنسحاب اإلسرائيلي اتفاق. شيء للبنان ولم تقدم له أي دعم
لالطالع  بيةرالدول الع جميعأرسله الى  لالجميّ  والرئيسالرصين عما فھمه أبو جمال أو كما صور في اإلعالم، 

عليه، ما عدا ليبيا النھم رفضوا استقبالنا، علماً أنه بالنسبة إلى ليبيا حينھا الحل في لبنان يكمن بأن يصبح مسيحيوه 
  !".نملسمي

وأقواھا كان موقف صدام حسين الذي قال يومھا صاحب الدار  كانت تدعم لبنان العربية كل مواقف الدول: "وتابع
ا على عجلة إلخراج الجيش اإلسرائيلي من لبنان ولكن يبدو أن الرئيس السوري حافظ األسد نحن كن .أدرى بما فيه

ً س السوري في التاريخ تخيفلسفة الرئ. لم يكن مستعجالً  موقعي غير موقعك لذلك : تلف عن فلسفتنا وقال لي يوما
، وأخذت موافقته قرأت االتفاق مع كل رئيس حكومة سابق. له قراءة خاصة للتاريخ ، وكلموقفي غير موقفك

ً إال يحضروا اجتماع المجلسو مع تصفيق حاد اتحدى  ٢اع ما عدا عندما صوت مجلس النواب باجم .طلبوا جميعا
 رسالة من اسرائيل تشترط االنسحاب السوري قبل انسحابھم بعدھا وفوراً  اتتني، )حزيران ١٦ جلسة( ،ن يذاعأ

ً من خبرتي في السياسية . إضافة إلى أمور تعجيزية أخرى تصل الى . تعلق بكرامة لبنانأمراً يأريد القول انطالقا
التي أظھرتھما سوريا ال سيما أبو جمال  الذل والمھانة إال االنتفاض ألنك ال يمكن أن تحتمل طيع معھاتمرحلة ال تس

في اجتماع بقصر بعبدا مع خدام بحضوري وحضوري رئيس الحكومة شفيق  .في التعامل مع اللبنانيين ولبنان
ولياقة إلى القول  ماثةل مع كل ما يعرف عنه من دالوزان، وجه خدام كالماً غير الئقاً للوزان ما دفع الرئيس الجميّ 

 حتى في لوزان ،صالحاإل وجاداً  الرئيس جاھداً  حاول! سأقطع لك لسانك، فأجابه خدام لم نأت لنزع السالح: له
تقدمت ورقة سميت الورقة السورية، واتفق المجتمعون يومھا على أن اقوم أنا ومروان حمادة بمناقشتھا والبت 

عبر  االجتماع نسفليأتي أبو جمال في اليوم التالي ويفجلسنا أنا ومروان وقرأنا كل كلمة فيھا واتفقنا عليھا، . بأمرھا
  ".مغادرته



   

ولو كان . نريد بناء دولة: ل، لعل أھم ما قاله لي ھو في اجتماعنا األولفي مسيرتي مع الرئيس الجميّ : "وختم قائال
لذلك، . ا حدثيوجد دولة لبنانية لما كان حدث كل ما حدث، ولو كان الوالء السياسي فقط للبنان لم يكن حدث كل م

  ".، اعتقد أنھا ھي أمل لبنانصرخة الشباب اليوم نريد دولة

  

  :ومع فتح باب النقاش طرحت األسئلة التالية

ل أين وأن يقول الرئيس الجميّ لمرحلة ھذه االقراءة النقدية لاعتبر أن ما ينقص الكتاب ھو " :قاسم قصير -
ھناك أخطاء ارتكبت سواء من الحكم أو من األفرقاء . أخطأ ألن الكتاب لم يأت سوى كتبرير لكل ما قام به

أيار كما  ١٧كنا في المقاومة، نقاوم اتفاق . اللبنانيين اآلخرين وقد عشنا ھذه المرحلة وكنا في المقلب اآلخر
أيار عبر جبھة الخالص التي  ١٧واسمحوا لي بالقول إننا نحن من أسقطنا اتفاق . االحتالل اإلسرائيلي

وكان من الضروري . كان من الضروري التطرق إلى ھذا الشق من الوقائع. ل بدعم سوريشكلت في الشما
ً إجراء قراءة نقدية للحكم األمني الذي مورس إبان عھد الرئيس الجميّ  ل ال سيما ضد كل من ناھض أيضا

ھذه  .في بئر العبد اً شھيد ٨٥هللا تعرض لمحاولة اعتيال وسقط ل السيد محمد حسين فض. أيار ١٧اتفاق 
ً إلى مسؤولية اللبنانيين عن المآسي التي دفعت  .رھا الكتابكاالحداث لم يذ والكتاب لم يتطرق أيضا

فالسوريون لم يدخلوا لبنان عنوة بل تمت دعوتھم لذلك وھم . بالسوريين إلى التدخل في لبنان ويتحكموا بنا
قتال األفرقاء اللبنانيين سھل التدخل  .استخدموا كل القوى اللبنانية وسلحوھا لتحارب بعضھا وقامت بذلك

كنا بحاجة إلى رؤية نقدية . السوري ونحن من استجلبنا السوريين ونفذنا ما كانوا يريدون وعن قناعة
لم نكن مالئكة بل كنا شياطين . تعترف أين أخطأ اللبنانيون لتساعدنا على تكوين رؤية واضحة لمستقبلنا

  . "نخدم القوى الخارجية

 دف عناتوق. صفحة لن تكفي ٢٠٠٠ فإن ذا اردنا الحديث عن كل شيءفحة وإص ٤٠٠ من الكتاب": ميلالرئيس الج
شمس الدين ومن الشيخ اال بطلب مباشر من إلى الضاحية نحن لم نرسل الجيش  .ماحصل بالضاحية: نقطة واحدة

قرب جابر وھو شيعي من أالعسكرية لطفي كان قائد الوحدة ، وحداث صبرا وشاتيالالشيخ قبالن، وذلك بعد أ
 النقطة الثانية تتعلق. ية وال في الشوفحابحث عن مشاكل مجانية ال في الضأنا لم أكن أ. المقربين لنبيه بري
وتدرك المشاكل والنزاعات الداخلية  ،ن دود الخل كان منه وفيهانت تدري أكثر من أي إنسان أ. باألحداث األمنية

ال أدري اذا كانت الضاحية اليوم أفضل مما ل من الموضوعية تنكشف الحقائق وبقلي. التي كانت موجودة بالضاحية
  ."بداية عھديكانت عليه في 

، إذا اعتبرنا أن ھذه "ؤهنسان يحدده اعدااإل": لنيتشيه بقولباسم الشاب الصديق ذكرني ": قطيشنديم  -
 ھذه النقطة. لشرعية ألن أعداءه حينھا كانوا الميليشياتاً لل رمزل يصبح أمين الجميّ القاعدة تحدد أمين الجميّ 

فھذه المفردة أياً تكن . مةخصوصا مفردة المقاوِ  ،مدخل لقراءة الكتاب واالعتراض على العنواناستخدمھا ك
ً من ائمة فيما ھي بالواقع قيمة طارئة في لبنان باعتبارھا قيمة د فكريالستيالب اال مدلوالتھا، تعاني نوعا

يضطر إليھا مجتمع ما في لحظة  قيم طارئة ذهھ. حزب الالھيةالو الوطنية أو مقاومة المسيحية أأكانت ال
لجھة عالقته مع  معينة من تاريخه إنما ال تعرف ھذا المجتمع وال مستقبله وال عالقاته وال تعرف مرجعياته

  ."في عنوان الكتاب تستخدم أالو المتنامي لمفردة المقاومة نترجم ھذا االستيالب أالتمنى كنت أ. الدستور



   

ى علبكل معنى الكلمة ومة ت ان واليتي كانت مقاوِ رقد يكون معك حق ولكن بالنسبة لي اعتب": أمين الجمّيل الرئيس
والنضال وااللتزام بمواجھة كل نه يعبر عن المعاناة أصريت على العنوان أل. كل الصعد الداخلية والخارجية

  ."التي واجھتھا في ھذه المرحلة خارجية أمكانت داخلية  ةخطار الوطنياأل

 مة ومغامرة االنقاذ وھما يكمالن بعضھماالرئاسة المقاوِ : نعنوانا لعھدك من اليوم صار بدءا": وليد عبود -
ال سيما تحت مظلة ما وصفك به األستاذ جورج غانم، الرئيس الذي لم يوقع، لم توقع مع إسرائيل ولم توقع 

 تحول الى مشروعبقيت مغامرة االنقاذ مغامرة ولم تذا تحققت المقاومة بالرئاسة لماذ السؤال إ. مع سوريا
  ".لإلنقاذ، ولألسف حتى اليوم

لكن  .كنا نقاوم لتحقيق المغامرة وإيصالھا إلى بر األمان. على المغامرة ھو المقاومة الجواب: "الرئيس أمين الجمّيل
بالرغم  اللبنانية حاول انقاذ القواتكنت أ. عنھملرغم ناس باكمن ينقذ الوكنا نقاوم مروحة خطيرة من التحديات  كنا

واللبنانيين بالرغم عنھم وذلك بسبب الجموح الذي كان سائداً والعبثية التي كانت  عنھم والمسيحيين بالرغم عنھم
وكرئيس دولة  العدو الخارجي واألطماع بوطني وواجبي كمواطن أوالً : كان لدي في ھذه المرحلة عدوان. سائدة

ً المحافظة على الوطن، والعدو المحلي وأصحاب الطموحات الشخصية  يبدون مصالحھم ھذه على  اللذين كانواثانيا
وھذه المصالح الذاتية مدججة بالسالح ولديھا دعم خارجي وكل اإلمكانيات التي تسمح لھا . المصالح الوطنية

حافظ أقله على مت بكل ما استطيع القيام به لكي أوعلى الرغم من ذلك، اعتقد أنني ق. بمواصلة سياستھا العبثية
ال أريد الدخول في تفاصيل . ولي إقليمي لتقسيم لبنان وكنت عدو ھذا المشروعكان ھناك مشروع د. الكيان اللبناني
ولكن عندما تصلني رسالة خطية سلمني إياھا أحد المبعوثين األميركيين يطالبون فيھا بالقبول بإعطاء . حرب الجبل

نان ووحدته كانا على يان لبفي الشوف ومنح ھذه المنطقة استقاللية ذاتية، أدركت أن ك tatusSial pecSالدروز 
ً . المحك كما كانت فكرته ورسالته ودوره كنا بمواجھة مشروع . كان دور لبنان المنفتح في الشرق األوسط مرفوضا

  ".شرس يھدف إلى إنھاء دور لبنان عبر شرذمة شعبه وحدوده

ً إ مشروع تقسيم لبنان لم يكنإن ": حمادة وقال مروانتعليقاً، أخذ الكالم  ً يسرائيلمشروعا ولكن جزء من  ،فقط ا
ً لمشروع جھنمي وھو ) ليس حافظ األسد أو خدام، وال اقول ذلك دفاعا عنھما( التركيبة الشامية تحالف كان شريكا

ً في ھذا الخصوص بالشام وتحديداً من نائب الرئيس آنذاك رفعت األسد،. تاألقليا إذ قال لنا لماذا  وسمعنا كالما
دعوا الموارنة يأخذون جزءا من لبنان ونحن نتفق مع إسرائيل . لالجميّ  تضعيون وقتكم وتتفاوضون مع أمين

  ".وھذا المشروع ما يزال قائماً ونحن نتصدى له اليوم. أقلياتوأميركا لنشكل تحالف 

 


