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لبنان

لبنان
رحيل

تأت ساعــتها
جان عبيد :الرئاسة التي لم ِ
جان عبيد الذي غاب أمس ،طراز فريد بين السياسيين اللبنانيين .نسيج نفسه .الصحافي الذي كان يعرف الكثير ،أضحى
السياسي الذي يعرف الجميع .لكنه أيضًا ذاك الذي يحتاج الجميع الى معرفته .حاروا في المهنة التي يزاولها منذ أن
توقف عن الصحافة عام  ،1972قبل أن يكتشفوا أنها السياسة :أن يكون في كل مكان ،مع أي كان ،يحاور في الثقافات
والعقائد واألديان والسياسات ،في قلب األسرار ،بال أعداء ،تتقاطع عنده التناقضات وال تنفجر
نقوال ناصيف
لــم يتوقع أحــد أن يموت جــان عبيد
ب ـف ـي ــروس .أن تـنـتـقــل إل ـي ــه ال ـع ــدوى
فتهلكه .طوال ثالثة أسابيع انتظروا
استيقاظه ،فلم يفعل .صـبــاح أمس
االثنني ،كيوم اثنني ولد فيه قبل 82
عامًا ،رحل.
َ
ف ـ ــي ج ـ ـ ــان عـ ـبـ ـي ــد ك ـ ـ َـم ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ّـره أن ـ ــه،
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،يـ ـتـ ـص ــرف ك ـص ـح ــاف ــي.
ال ي ــرت ــوي م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ،م ــن غير
أن يـغــدقـهــا ب ـس ـخــاء .أح ـيــانــا ّ
يحمل
ســام ـعــه م ــا ال طــاقــة ل ــه ع ـلــى حـمـلــه،
لكنه يحتاج الى معرفتهّ .
سر املعرفة
عنده من ّ
سر األداء ومن طول الصبر
واألن ــاة .ذلــك هــو السياق الــذي رافــق
ّ
العقود الستة في حياته.
قـبــل أن يـصـبــح نــائـبــا ووزيـ ـ ـرًا صــار
مــرشـحــا ل ـلــرئــاســة .وم ــن دون بـلــوغ
ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــي ع ـ ّـده ــا ع ـل ــى ال ـ ــدوام
«إمـضـ ً
ـاء إلهيًا» يهبط من فــوق أكثر
م ـن ــه ي ـص ـعــد م ــن ت ـح ــت ،كـ ــان واث ـق ــا
مــن أن امـتـحــان الــرئ ـيــس ،أي رئيس
للجمهورية ،ليس في ما سيفعله في
املستقبل ،بل ما كان فعله في ماضيه.
ّ
ل ــذا ُع ـ ّـد مــن قــلــة قليلة مــن مرشحي
الــرئــاســة ال يخجلهم مــاضـيـهــم ،وال
ُيـسـتـغـنــى ع ــن ح ــاض ــره ــم .إذذاك ال

خالفًا مليشال إده حينما كــان يقول
إن الرئاسة ّ
مرت «من تحت املنخار»
ســت م ــرات ،لجان عبيد رأي مغاير،
ه ــو أن «الـ ـظ ــروف» تـصـنــع رئــاسـتــه
ال مــواق ـيــت االس ـت ـح ـقــاقــات فحسب.
وه ــو م ـصــدر اع ـت ـقــاده بـ ـ ـ ــ«»paraphe
ّ
إلهي أحل كميل شمعون محل حميد
فرنجية عام  ،1952وشارل حلو محل

عبد العزيز شهاب عام  ،1964وأمني
ال ـج ـم ـيــل م ـحــل بـشـيــر ال ـج ـمـ ّـيــل عــام
 ،1982والياس الهراوي محل رينيه
معوض عام .1989
لـ ـك ــل م ـ ــن أول ـ ـئ ـ ــك سـ ــاع ـ ـتـ ــه .ب ـ ــن َم ــن
ومن فاجأتهَ ،
انتظرها َ
ومن خذلته.
ظ ــل ج ــان عـبـيــد ال ــى لـحـظــة الــرحـيــل
ينتظر الساعة التي كانت تــدور ،من

غير أن تتوقف عقاربها.
أول ام ـت ـحــانــاتــه ال ـص ـع ـبــة كـ ــان عــام
 .1989بيد أن اسمه كان قد طرح في
ّ
عز مداوالت اتفاق الطائف بني حافظ
األسـ ــد وس ـع ــود ال ـف ـي ـصــل .ك ــان أحــد
ثــاثــة أس ـم ــاء ات ـف ـقــا عـلـيـهــا لــرئــاســة
لبنانية تـتــولــى تنفيذ ات ـفــاق إنـهــاء
الحرب :اثنان من داخل البرملان هما:

ري ـن ـيــه م ـع ــوض والـ ـي ــاس الـ ـه ــراوي،
وث ــال ــث م ــن خ ــارج ــه ه ــو ج ــان ّعبيد.
ْ
طرح اسمه أزعج نوابًا كان يفضلون
مـكــافــأتـهــم عـلــى إن ـجــازهــم بــاخـتـيــار
رئيس من صفوفهم .فاستقر الخيار
على رينيه معوض.
ع ـلــى أث ــر اغ ـت ـيــال الــرئ ـيــس املنتخب
(مـ ـع ـ ّـوض) ،بـحـثــا ع ــن امل ــرش ــح ال ــذي
(هيثم الموسوي)

يوم قال لعبد الحليم خدام :أعطوا
ميشال عون ما أعطيتم القتلة
جـ ـ ــدال ف ــي أن ال ــرج ــل ل ــن يـ ـك ــون إال
مرشحًا دائمًا .أول الرؤساء عرفهم،
وهو بعد صحافي ،كان فؤاد شهاب.
قابله في الحكم وفي االعتزال ،وخرج
مـ ــن عـ ـن ــده ب ـخ ــاص ــة أن «ال ــرئ ـي ــس
الدور
الصالح هو الرئيس العاقل»ّ .
َّ
املعول عليه اللياس سركيس وتعثر.
أما اآلخرون الذين سبقوه أو خلفوه،
فــامـتـيــازاتـهــم نـقــاط ضـعـفـهــم :كميل
شـ ـمـ ـع ــون وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة فــي
صورة «الرئيس القوي» ،شارل حلو
في صورة «الرئيس الضعيف» ،أمني
الـجـمـ ّـيــل «الـ ـق ــوي» ف ــي مـطـلــع عـهــده
و«الضعيف» في آخره .لكن ماذا عن
«الرئيس العاقل» ومن أين يؤتى به؟

ستون عامًا من السياسة
أم ـض ــى ج ــان عـبـيــد س ـتــة ع ـق ــود ،ثلثها
االول في الصحافة وثلثاها الباقيان في
ال ـس ـيــاســة .اب ــن عـلـمــا ف ــي ق ـضــاء زغــرتــا
صار نائبًا عن طرابلس من دون أن يكون
من أبنائها ،إال أنه أقام فيها قرابة عقدين
ً
متنقال ما بني القبة والتربيعة ،دارسًا في
االبتدائية املجانية ثم الفرير فعند اآلبــاء
الكرمليني فإلى ثانويتها الرسمية.
نـصــف ع ـقــوده الـسـتــة فــي الـسـيــاســة في
الجمهورية الثانية املنشأة منذ االستقالل،
والـنـصــف اآلخ ــر فــي الـجـمـهــوريــة الثالثة
املـنـشــأة فــي ات ـفــاق ال ـطــائــف .بــذلــك عــرف
األول ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي حـ ـك ــم لـ ـبـ ـن ــان وأب ـ ـنـ ــاءهـ ــم
وأحفادهم ،لكنه عرف أيضًا أبناء الحرب

الذين أضحوا حكام البالد.
قـبــل مقعد طــرابـلــس ( )1992ال ــذي قيل
إن ــه مــن أج ـلــه ،مـسـ ّـمــى عليه وح ــده ،عـ ّـن
نائبًا عــن الـشــوف عــام  ،1991لئال يحل
ف ــي أي م ــن م ـق ـعــدي زغ ــرت ــا الـشــاغــريــن
بــوفــاة سمعان الــدويـهــي وريـنــه معوض،
ب ـعــدمــا ح ــل س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة الـحـفـيــد
فــي مقعد وال ــده طــونــي فــرنـجـيــة .مــن ثم
أضحى نائبًا عن طرابلس في انتخابات
 1992و 1996و ،2000قبل ان يعزف في
انتخابات  2005على إثــر اغتيال رفيق
الـحــريــري .تــرشــح مـنـفــردًا فــي انتخابات
 2009وخسر رغــم نيله  32750صوتًا،
فــإذا هو نائبها غير الفائز ملقعد بــدا انه

لم يعد موجودًا من دونــه .ترشح مجددًا
في انتخابات  2018متحالفًا مع نجيب
ميقاتي ففاز.
ُو ّزر ثـ ــاث م ـ ــرات ف ــي ح ـك ــوم ــات رف ـيــق
الحريري 1992 :وزير دولة ،و 1996وزيرًا
للتربية ،و 2003وزيرًا للخارجية.
إملــامــه بالعقل ال ـســوري جعله مستشار
رئـيـســن لبنانيني متعاقبني هـمــا الـيــاس
س ــركـ ـي ــس وأم ـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل لـ ـلـ ـش ــؤون
الـســوريــة .عشية الـقـ ّـمــة االول ــى مــع حافظ
االســد في  29شباط  ،1984اشترط عبد
الحليم خدام إلغاء الرئيس اللبناني اتفاق
 17ايار ( )1983قبل وصوله الى دمشق.
أوش ـك ــت الـقـمــة أن تـتـعـثــر قـبــل أن يطلب

الرئيس السوري من جان عبيد «تخريج»
مـغــزى الـلـقــاء .أع ـ ّـد م ـسـ ّـودة بـيــان يقضي
بتعهد نظيره إلـغــاءه رسميًا فــي بيروت
بعد أن ُيعلن من دمشق اتفاقه معه على
هــذا الـقــرار .أصـ ّـر عبد الحليم خــدام على
شرطه ،فقال له جان عبيد :الحرب ليست
هاربة من دربكم .أعلنتموها وهي قائمة.
انتهى االمر بذاك املخرج.
منذ االنتخابات الرئاسية عام  1989بات
اسمه مرشحًا حتميًا لكل استحقاق تاله:
 1998و 2004و.2007
م ــدرسـ ـت ــه ال تـ ـض ــاه ــى ف ـ ــي دروسـ ـ ـه ـ ــا:
العالقات العامة والصداقات املفيدة .عنده
تقاطع االض ــداد ككميل شمعون وكمال

جنبالط ،وسليمان فرنجية الجد ورشيد
كرامي ،وموسى الصدر وكامل االسعد،
ق ــادة الـيـســار كمحسن ابــراهـيــم وج ــورج
حـ ـ ــاوي وال ـي ـم ــن ك ـب ـي ــار وأمـ ـ ــن وبـشـيــر
ّ
الجميل ،عبد املجيد الرافعي في طرابلس
وبعثيي سوريا في بيروت .تقاطع عنده
اي ـضــا ال ــزع ـم ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــونّ ،
وأول ـه ــم
ياسر عرفات وجورج حبش.
ُيعثر عليه  -هو اآلتــي من أجيال ما قبل
الحرب  -في أجيال ما بعد اتفاق الطائف
كعمر كرامي وسليمان فرنجية الحفيد
ووليد جنبالط وصديقه الحميم ألكثر من
أربـعــة عقود نبيه ب ـ ّـري ،أكثر املتحمسني
لرؤيته مرة بعد أخرى رئيسًا للجمهورية.

يطمئن دمـشــق ويرضيها لخالفته،
ط ـل ــب ح ـك ـم ــت ال ـش ـه ــاب ــي مـ ــن رف ـيــق
الـ ـح ــري ــري إحـ ـض ــار جـ ــان ع ـب ـيــد مــن
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـجـ ــل فـ ـ ــي ط ــائ ــرت ــه
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .عـ ـل ــى م ـت ـن ـه ــا ،عـ ـ ــاد مـعــه
سمير فرنجية والـفـضــل شـلــق .كــان
رفيق الحريري قــد خابر جــان عبيد
وأخـ ـط ــره بـ ــأن ث ـمــة م ــوعـ ـدًا يـنـتـظـ ّـره
مــع الــرئـيــس ال ـس ــوري ،بـعــدمــا تـعــذر
على نائب الرئيس ورئـيــس األركــان
االتصال به في العاصمة الفرنسية.
شقة جان عبيد في باريس في شارع
 2ج ـ ــادة دي ــان ــا ،بـيـنـمــا م ـن ــزل رفـيــق
الحريري يجاوره في شــارع  5جادة
ديانا.
بعدما شارك في مأتم الرئيس الراحل
ف ــي  23ت ـشــريــن ال ـثــانــي  ،1989قصد
دمـشــق مـســاء واجـتـمــع بعبد الحليم
خــدام وحكمت الشهابي .فاتحاه في
انتخابه رئيسًا للجمهورية وســأاله
عـ ّـمــا سيفعل مــع ميشال عــون رئيس
الحكومة العسكرية االنتقالية.
ّ
رد :كـمــا أعـطـيـتــم زع ـمــاء امليليشيات
فرصة الــدخــول الــى السلطة ،وبينهم
مقاتلون وقتلة ،يقتضي إعطاؤه هو
أيضًا فرصة.
واق ـتــرح تأليف حكومة يـشــارك فيها
األفــرقــاء جميعًا ،بـ َـمــن فيهم سليمان
فــرن ـج ـيــة وس ـم ـي ــر ج ـع ـجــع وم ـي ـشــال
عـ ـ ـ ــون ،عـ ـل ــى أن ُيـ ـع ـ َـه ــد إلـ ـي ــه إحـ ــدى
حقيبتي الدفاع أو الداخلية.
قال عبد الحليم خدام :أليس هو الذي
يــر ّيــد تـكـسـيــر رأس س ـيــادة الــرئـيــس،
ودق مسمار في نعش النظام؟
ّ
رد :كان كالم معارك وليس كالم اقتدار.
هــوبــرة فــي حينه صــارت بـهــورة .كما
أعطيتموهم وبينهم قتلة ،أعطوه هو.
سأله :قتلة؟
ّ
رد :بينهم سفلة حتى.
ّ
وسمى اسمني.
سأل ّ
خدام :إذا رفض؟
ّ
ّ
رد ج ـ ــان ع ـب ـي ــد :ن ــوج ــه إلـ ـي ــه إنـ ـ ــذارًا
بإخالء قصر بعبدا .الجيش اللبناني
هو الذي ّ
يوجهه إليه.
قال :ليس هناك جيش لبناني.
ّ
رد :نجمع ألــويـتــه .الجيش اللبناني
ّ
هو الذي يقود قمع التمرد.
قـ ــال ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم خـ ـ ــدام :ل ــن ننتظر
كــي تجمع األلــويــة .يبدو ّ أنــك ال تريد
للجيش السوري أن يتدخل.
ّ
رد :نـجـمــع ألــويــة الـجـيــش الـلـبـنــانــي،
ويكون الجيش السوري قوة إسناد.
ق ـ ـ ـ ــال :إذًا ال تـ ــريـ ــد دخ ـ ـ ـ ــول ال ـج ـي ــش
السوري الى قصر بعبدا.
ّ
رد :اج ـ ـت ـ ــاح ـ ــت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان
ووصلت الى بعبدا ولم تدخل القصر
الجمهوري ،مقر كرامة الشرعية .هل
ي ـجــوز أن ت ـكــون س ــوري ــا أق ــل حــرصــا
عـلــى ه ــذه ال ـكــرامــة ،وه ــل تفعل مــا لم
تفعله إسرائيل؟
ك ـ ــان ـ ــت ت ـ ـلـ ــك إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة صـ ــري ـ ـحـ ــة الـ ــى
استعجال دمشق إنهاء ظاهرة ميشال
عون ،لكن بآلتها العسكرية.
بـخــروجــه مــن االج ـت ـمــاع ،لـحــق رفيق
الـ ـح ــري ــري بـ ـج ــان ع ـب ـيــد ـ ـ ـ ـ ـ وكـ ـ ــان قــد
حـضــر نـصــف الـســاعــة األول ــى قـبــل أن
ينصرف ـ ـ وهو يصرخ بعدما أخطره
عبد الحليم خدام بفشل االتفاق :ملاذا
َ
فعلت ذلك؟
قال :هذه ليست ساعتي.
سأل :كيف؟
له أن
ليس
رئيسًا
يريدون
قال :عندما
ّ
يبدي مالحظات على مشروع ُيحضر
ُ
طلبت
له ،فهذا يعني أنهم ال يريدونه.
حفظ ماء الوجه للجميع.
َ
ّ
أخطأت.
رد رفيق الحريري:
ّ
كرر :ليست ساعتي.
أخ ـف ــق ال ـت ـفــاهــم .أت ــى م ــن ث ــم ال ـح ــوار
مــع الرئيس الـســوري كــي يفضي الى
الخالصة نفسها.

ابراهيم األمين

خيبة المسافة الواحدة
قاس لجان عبيد.
سيكون من الصعب العثور على نقد ٍ
سيكون من الصعب العثور على نص يستهزئ به أو حتى
يشمت بموته .وسيكون من الصعب العثور على من يعتبر
الكون أكثر أمانًا بموته.
بالعكس ،ستجد كثيرين ،من كل املطارح والجهات ،يفتقدون
الرجل .سينعاه أشخاص وجهات وقوى متخاصمة ،ال بل
متناحرة .وستجد الكثيرين من الذين يمدحون دماثة الرجل،
وهدوءه ،وبحثه عن األفضل في الصورة.
من الصعب أن تتذكر جان عبيد من دون أن تضحك في
ّ
سرك على تعليق يعكس فهمًا ملا قيل أو كتب ،وإن كان من
الصعب أن تعثر على ما ينسب إليه مدحًا بفالن أو ذمًا بآخر.
لكن ،لجان عبيد سيرته .له تجربة طويلة جدًا في العمل العام.
له سعي حثيث للعب دور في نادي الكبار .وهو الذي ّ
تعرف
على الكبار في هذه املنطقة ،وعرفهم عن قرب ،وكان واثقًا

مهمًا أن يحاول الجميع جذب
لن يكون
َ
جان عبيد صوبه ،لكن المهم أال ينسب
أحد إليه ما لم يؤمن به يومًا
بحقه في أن يكون واحدًا منهم .وهذا ما جعله على الدوام
مرشحًا لرئاسة الجمهورية.
يأخذ عليه البعض أنه لم ينضم الى جبهة بصورة جلية.
ويأخذ عليه البعض اآلخر أنه ّفوت الفرص يوم أتيحت له
الرئاسة ،شرط االقتراب أكثر من هذا الفريق أو ذاك.
ما أعرفه شخصيًا ،عن الرجل الذي تعرفت عليه جيدًا قبل
ربع قرن ،أنه كان واضحًا في التمييز بني معرفته باآلخرين،
وموقفه منهم .فهو لم يكن يجهل كل من يقف قبالته ،لكن ،لم
يكن هذا شرطًا كافيًا لتحديد املوقف .وهذا ما جعله في نظر
الغالبية« ،صديق الجميع»!
صحيح أن جان عبيد كان مولعًا بالتاريخ اإلسالمي
واملسيحي  -وهو لم يكن ينفي شغفه بهذا التاريخ ربطًا
بواقع بالدنا ومنطقتنا  -لكن ذلك لم يكن يكفي ليجعله في

ف ــي حـصـيـلــة حـ ــوار ط ــوي ــل م ــع نــائــب
ال ــرئـ ـي ــس ورئ ـ ـيـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ــان ،ثـ ــم مــع
ال ــرئـ ـي ــس ،م ــن ال ـت ــاس ـع ــة والـ ــربـ ــع مــن
مـســاء  23تشرين الثاني الــى الثالثة
إال ربـعــا فجر الـيــوم الـتــالــي ،لــم تثمر
مقايضة الرئاسة باستخدام الجيش
ال ـس ــوري إلط ــاح ــة مـيـشــال عـ ــون ،فــآل
الخيار فورًا الى الياس الهراوي.
امـتـحــان  1989تـكــرر أم ــام استحقاق
.1998
أم ــا ال ــرواي ــة الـتــي لــم يـكــن ج ــان عبيد
شاهدًا فيها ،أو أحد أبطال فصولها،
ف ـقـ ّـص ـهــا ع ـل ـيــه الـ ـل ــواء غ ـ ــازي كـنـعــان
بـعــد س ـنــوات عـلــى تــركــه منصبه في
لـبـنــان وأض ـحــى وزيـ ـرًا لـلــداخـلـيــة في
ب ــاده .زاره جــان عبيد فــي منزله في
دمـشــق ،فــي  8أيـلــول  ،2005قبل شهر
م ــن انـ ـتـ ـح ــاره .إبـ ـ ــان ح ــدي ـث ـه ـم ــا ،فــي
حضور زوجتيهما ،روى غازي كنعان
ّ
م ــا ح ــدث بـعــدمــا اس ـت ـهــل كــامــه معه
بالقول :أنا مدين لك ولبلدك باعتذار.
ثم ّ
قص اآلتي:
ب ـعــد جــوج ـلــة بـضـعــة أس ـم ــاء أفـضــت
الـ ــى اث ـن ــن ف ـق ــط ،ق ـ ـ ّـرر ح ــاف ــظ األس ــد
ونجله بـشــار املفاضلة بينهما هما:
جــان عبيد وإمـيــل لـحــود .اقـتــرح األب
األول ،وت ـحــدث عــن مـعــرفــة بــه للمرة
األولـ ــى ع ــام  ،1963وك ــان ال ي ــزال في
رتـبــة رائ ــد قبل تعيينه قــائـدًا لسالح
الـ ـج ــو ،ف ــي م ـك ـتــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
السورية صــاح الــديــن البيطار الــذي
استقبل الرائد المتحانه .فتصافحا.
حينذاك ّ
تعرف جان عبيد الى املالزم
أول مصطفى طالس والنقيب حكمت

الشهابي ومحافظ حماة عبد الحليم
خدام.
دارت م ـنــاق ـشــة طــوي ـلــة ب ــن الــرئـيــس
ونجله في حضور غازي كنعان ،حول
َ
للمرشحني.
املواصفات املثلى
قال الرئيس :أنا أثق بجان عبيد الذي
ّ
قومي وعربي ووطني قبل وجود
هو
سوريا في لبنان وبـعــده ،وهــو يبقى
نـفـســه ك ـمــا أع ــرف ــه وأع ـ ــرف خ ـيــاراتــه.
إميل لحود عرفته عندما التقيت به
لـلـمــرة األول ـ ــى وال ــوح ـي ــدة ،ول ــم أملــس
لديه بعدما تناقشنا مدارك سياسية.
ّ
رد االبن ،وفق رواية غازي كنعان :أنا
ُيريحني إمـيــل لـحــود ألنــه ال يناقش
كثيرًا كـجــان عبيد ،وال ُيتعبني ،وال
يـحـتــاج إل ــى أن تطلب مـنــه كــي يفعل
ّ
ويسهل
ما تريده سوريا .يريح أكثر
ّ
علي التعاطي معه .وقد ال أحتاج الى
االتصال به حتى.
ال ـت ـف ــت ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــى غ ـ ــازي ك ـن ـعــان
وسأله رأيه في هذه املفاضلة ،فانحاز
الـ ــى خ ـي ــار االب ـ ــن ب ــالـ ـق ــول :م ـع ــه حــق
الدكتور بشار .إميل لحود يريح أكثر.
ل ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــرع األم ـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاع
أس ـبــاب أخ ــرى س ــوى مــا ت ـحـ ّـدث عنه
ال ــرئـ ـي ــس وابـ ـ ـن ـ ــه ،م ــرت ـب ـط ــة ب ــدواف ــع
ّ
شخصية ـ ـ في الغالب تتحكم بردود
ف ـع ـل ــه وت ـح ـم ـل ــه س ـل ـف ــا عـ ـل ــى اتـ ـخ ــاذ
أحكام مسبقة ـ ـ كظمها قبل سنوات،
وعـ ّـبــرت عن امتعاضه من جــان عبيد
كي يقف في املقلب اآلخــر منه .ساءه
َ
أن ُيـقــابـلــه ب ـخــذالن لــم ي ـعــتـ ْـده مــن أي
أحد في لبنان إبان وجوده فيه ،مهما
عال شأنه ،ولــذا راح يعثر دائمًا على

قلب املشهد على الدوام.
جان عبيد شعر مبكرًا بأن هناك مشكلة في التمثيل
السياسي للمرشحني األوائل ملنصب الرئاسة .لم يكن ليغش
نفسه بأنه صاحب شعبية أو لديه حشود من املناصرين.
لكنه كان على الدوام يعتقد أن الرئيس الفعال ،الذي يقدر على
لعب دور يناسب واقع لبنان ،هو الرئيس غير املحسوب على
محور ضد آخر .وهذا بالضبط ما جعل اسمه يشطب من
الالئحة القصيرة لحظة يحني وقت اختيار الرئيس.
لكن جان عبيد لم يواجه اليأس إزاء لعنة املرشح الدائم ،بل
كان يشعر على الدوام بأن لديه الحق في أن يشرح لكل
صاحب قرار وجهة نظره حول حاجة لبنان الى رئيس
مسكون بفكرة املسافة الواحدة من الجميع .وهي الفكرة
التي جعلت سوريا تقبله مرارًا وترفضه كثيرًا ،كما هي حال
السعودية ،كما هي حال قوى أخرى في لبنان ،من املسيحيني
وخارجهم أيضًا .كان على جان عبيد أن يدفع الثمن مرتني:
مرة أولى ألنه اختار طريقًا لم يعد مدرجًا على جدول أعمال
شعب قرر االختيار بني لونني فاقعني .ومرة ثانية ،ألنه فقد
القدرة على مخاطبة الجيل الجديد بلغة تشرح لهم تاريخ
لبنان كما عرفه هو.
كثيرون ممن التقوا الرجل ،وعايشوه وناقشوه وسمعوا منه
واسمعوه ،يمكنهم كتابة مئات الصفحات عن أفكار الرجل
أو مواقفه أو خياراته وتطلعاته .ومشكلة «صديق الجميع» أن
الجميع ّ
سيدعي أنه كان األقرب الى عقله أو الى قلبه...
في جان عبيد خصلة يحسد عليها اآلباء .إنها خصلة
العارف بأمور شخصيات كثيرة وتجاربها ودواخلها .وفي
حالة لبنان ،كان من شبه املستحيل أن يكذب عليه أحد في
معرض شرح الوقائع أو مواقف القوى والشخصيات .كان
يعرف الجميع ،أو يعرف عنهم الكثير الكثير...
وألنه كذلك ،ولكونه من القالئل الذين لم يشتروا خصومات
مجانية ،فلن يكون مهمًا أن يحاول الجميع جذب جان عبيد
صوبهّ ،
َ
لكن املهم أال ينسب أحد إلى الرجل ما لم يؤمن به
يومًا ...خذوا منه ما تشاؤون ،وال تضيفوا الى سيرته ما لم
يقله في العلن!

اللحظة السانحة لتصفية الحساب
معه.
على أنه عزا لضيفه اللبناني أسباب
انحيازه إلــى إميل لحود ،إلــى رغبته
ف ــي االن ـت ـق ــام م ـنــه ب ـعــدمــا أح ـج ــم عن
استجابة طلبني له في سنة واحدة.
أولهما ،عندما طلب رفيق الحريري
إطـ ـ ـ ــاق اسـ ـم ــه عـ ـل ــى «م ــديـ ـن ــة كـمـيــل
شمعون الرياضية» بعد إعادة بنائها
مذ دمرها االجتياح اإلسرائيلي عام
ّ .1982
توسط لــدى عبد الحليم خدام
وح ـك ـم ــت ال ـش ـه ــاب ــي إلق ـ ـنـ ــاع ا ُل ـي ــاس
التسمية التي أطلقت
الهراوي بإبدال
ّ
عـلــى ه ــذا ال ـصــرح امل ــدش ــن فــي  12آب
 ،1957وح ـم ــل اسـ ــم ص ــاح ــب ال ـف ـكــرة
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ح ـي ـنــذاك .ذريـعــة
رفيق الحريري أن مــن غير الطبيعي
إعــادة إطالق اسم َ
«من أتى بإسرائيل
الــى بـيــروت كــي يــدمــرهــا» ،بينما كان
هو وراء إعادة بنائهاّ ،
موجهًا اتهامًا
ّ
مباشرًا الى الرئيس السابق الذي كن
له املسؤوالن السوريان الكبيران على
ُ
الدوام كرهًا عميقًا .كلف غازي كنعان
ن ـق ــل ال ـط ـل ــب ال ـ ــى الـ ــوزيـ ــر امل ـخ ـتــص،
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـش ـب ــاب والــريــاضــة
ج ــان عـبـيــد ،السـتـجــابــة رغ ـبــة رئيس
الـحـكــومــة ،وق ــد ج ــارى بـ ــدوره وجهة
النظر هذه .رفض جان عبيد التخلي
عن االسم األصلي للمدينة الرياضية،
ّ
وألـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراوي ض ـ ــد ه ــذا
االق ـتــراح ،فأطلق رئيس الجمهورية،
فــي إع ــادة افـتـتــاح املــديـنــة الرياضية،
فــي ت ـمــوز  ،1997بـعــد تــرمـيـمـهــا اســم
ُمـنـشـئـهــا عـلـيـهــا ،ش ــأن م ــا فـعــل جــان

عبيد بعدما سبقه الــى الـكــام ،وكــان
حــاضـرًا حـيـنــذاك فــي مناسبة إطــاق
دورة األل ـ ـعـ ــاب ال ــري ــاض ـي ــة ال ـعــرب ـيــة
الثامنة ولـ ّـي العهد السعودي األمير
عبد الله بن عبد العزيز.
ثمة خذالن ثان له ،ذو بعد شخصي،
ع ـن ــدم ــا تـ ـ ّ
ـوسـ ــط غ ـ ــازي ك ـن ـع ــان ل ــدى
ال ــوزي ــر أي ـض ــا ف ــي ام ـت ـح ــان مــراقـبــن
تــربــويــن لترفيع أح ــد األش ـخــاص لم
يفز فيه .لــم يستجب ،فغضب بعدما
وعــد مراجعيه بتحقيق هــذا الطلب.
ب ـيــد أن ــه خ ــاط ــب ج ــان عـبـيــد بـعـبــارة
ّ
مستفزة ّ
عبرت عن غطرسته املعتادة
وصلفه :لــو كنت أعــرف أنــك لــن تفعل
ألمرت أحد مساعدي االتصال برئيس
الجمهورية وطلبه منه ،وكان سيفعل.
ل ـي ــس ص ـع ـبــا ع ـل ــى َم ـ ــن خـ ـ ِـبـ ـ َـر غـ ــازي
كـنـعــان اع ـتــرافــه ب ــأن كـ ّـمــا ال ُي ـع ـ ّـد من
ق ــرارات الــدولــة اللبنانية ورجــاالتـهــا
الـحـلـفــاء ،صنعها مــزاجــه وانفعاالته
ّ
وعصبيته حتى.
فـ ــي رئـ ــاسـ ــة  ،2004ب ـع ــدم ــا ب ـ ــدا أن ــه
امل ــرش ــح األوف ـ ـ ــر ح ـظ ــا ل ـخ ــاف ــة إم ـيــل
ّ
لحود ،وكان جان عبيد قد تبلغ قرار
دمشق دعم ترشيحه ،أتى القرار 1559
كــي يقلب الـخـيــارات رأســا على عقب،
فـيـصـيــر الـ ــى ت ـمــديــد والي ـ ــة الــرئ ـيــس
الحالي .أتــى استحقاق  2007املؤجل
ستة أشهر على نــار  7أيــار  2008في
بيروت ،واستحقاق  2014املؤجل 890
يومًا على نار انتظار انتخاب ميشال
عون رئيسًا.
هكذا الــرجــل ،استحقاقًا بعد آخــر ،لم
تأت الساعة.
ِ
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