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الحياة  في  الثاني  املكتب  نفوذ  زيادة  مع  ذلك  ترافق 
من  ش��ه��اب  ع��اص��ر  م��ن  لكن  اللبنانية.  السياسية 
كبيرة  بجهود  استطاع  شخص  عن  يتحدث  السياسيني 
 ،1958 أحداث  بعد  لبنان  الى  واالستقرار  الهدوء  إعادة 

الخامس  في  فؤاد شهاب،  األسبق،  اللبناني  الرئيس  رحل 
تسع  بعد  قلبية،  نوبة  إثر   ،1973 نسيان  من  والعشرين 
من  تعتبر  التي  الرئاسية  واليته  انتهاء  على  سنوات 
االكثر غزارة في إنشاء املؤسسات العامة واإلصالحات. 

ذكرى رحيل فؤاد شهاب  في انتظار الثورة المدنية

جان عبيد

ة معدودة 
ّ
َدري أن أكون من بني قل

َ
شاء لي الله وق

ف��ؤاد شهاب صباح يوم  الراحل  الرئيس  التقت 
وفاته، وقبل أن ُيسلم الروح بساعات قليلة.

وأذك������ر: ف���ي ص��ب��ي��ح��ة ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن من 
ن��ي��س��ان 73 أن����ه ق����ال ل���ي ف���ي ن��ه��اي��ة االج��ت��م��اع 
املستنير  ال��ش��ه��اب��ي  ب��ع��دي  م���ن  سيستقبل  إن���ه 

والصديق الوفي األستاذ فؤاد بطرس.
وأت����ذّك����ر م���ن ذل����ك ال���ص���ب���اح أن����ه ب����دا ل���ي كئيبًا 
األزم������ة  ب���خ���اص���ة وأن  وم���ت���ش���ائ���م���ًا،  م���ب���ت���ئ���س���ًا 
فلت من عقالها بعد 

ُ
السياسية الكبرى شرعت ت

الغارة اإلسرائيلية الليالء على بيروت واغتيال 
لبنان:  ف��ي  الكبار  الثالثة  الفلسطينيني  ال��ق��ادة 
كمال ناصر وأبو يوسف النجار وكمال عدوان، 
ومن ثم سقوط حكومة الرئيس الراحل صائب 

سالم إثر ذلك كله.
ق��ال لي رحمه الله، في ما ق��ال: »إن لبنان مقبل 
ع���ل���ى ع����واص����ف وأع���اص���ي���ر س���ع���ي���ُت ج����اه����دًا أن 

أصونه منها في أيامي.
اللبنانيني حول  إرادة  أوّح��د  أن  اجتهدُت  وق��د 
دول�����ة ال���ع���دال���ة وامل���ؤس���س���ات وال����ق����رار ال��وط��ن��ي 
الواحد، فحاولُت أن أقيم وأحترم حكم الدستور 
وامل���ي���ث���اق، وس���ع���ي���ُت إل����ى أن أض�����يء ب��اإلن��م��اء 
واإلن����ص����اف ك��ام��ل ل��ب��ن��ان، وال س��ي��م��ا امل��ن��اط��ق 
املعتمة املحرومة في أطراف البالد في الشمال 
والجنوب والبقاع، ألن العدل يقضي بذلك وألن 
ب��ق��اء ه���ذه امل��ن��اط��ق ت��ح��ت ال��ع��ت��م��ة وال��ح��رم��ان، 
وب���ق���اء امل����دن ال��ك��ب��رى ت��ح��ت األن������وار واإلع���م���ار 
سيحمل أهلها، أهل هذه األج��زاء الواسعة من 
لبنان، في اتجاه املدن والعاصمة بالذات، ولو 
أدى ذلك إلى إطفاء إشعاعها ونورها وتهديد 

إن��م��ائ��ه��ا وأم���ن���ه���ا«. ك���ل ذل����ك وداع������ًا أك���ث���ر منه 
ل��ق��اء. وك��ان كالمه رؤي��ة ون��ب��وءة أكثر منه رأي��ًا 
وشكوى. وكان ما كان مما آل بنا إلى ما نحن 

عليه وفيه اآلن.
����م ال�����رئ�����ي�����س ف����������ؤاد ش�����ه�����اب رئ����اس����ة 

ّ
ل����ق����د ت����س����ل

متصارع  مضطرب  منقسم  ولبنان  الجمهورية 
ح���ول ال��خ��ي��ارات ال���ح���ادة وامل��ل��ت��ه��ب��ة ف��ي ال��داخ��ل 
وال���خ���ارج م��ن ال��ت��ج��دي��د إل���ى ال��وح��دة إل���ى جمال 
عبد الناصر إلى »مشروع إيزنهاور« مللء الفراغ 
م الرئيس شهاب لبنان 

ّ
في الشرق األوسط. وسل

الراحل شارل  الرئيس  إل��ى  آمنًا مستقرًا  موّحدًا 
حلو.

����ق����رأ ال���ن���واي���ا 
ُ
وف�����ي ض�����وء ال���ن���ت���ائ���ج واألع�����م�����ال ت

 نفوذه 
ّ
واألق��وال. كان جمال عبد الناصر في عز

���ي ال���ع���راق 
َ

وح����ض����وره ف���ي أع���ق���اب س���ق���وط ع���رش
وال��ي��م��ن وم���ن ب��ع��ده��م��ا ع���رش ليبيا واض��ط��راب 
ع��رش األردن، وب��ني ذل��ك كله قيام دول��ة الوحدة 

السورية _ املصرية ثم انهيارها.
ف��ي ذل���ك امل��ي��زان ل��ل��ق��وى اق��ت��ن��ع ع��ب��د ال��ن��اص��ر مع 
فؤاد شهاب ومنه بمنطق الثقة والتوازن وأرسى 
الحدود  على  الخيمة  ف��ي  بينهما  القمة  مؤتمر 
امل���ش���ت���رك���ة ألول وآخ������ر م������رة، اع���ت���م���اد س��ي��اس��ة 
ال��ت��ع��اون األخ���وي بغير ح���دود، واح��ت��رام الدولة 

والكرامة والحدود.
ف��ي ذل���ك ال���زم���ن، وب���ع���ده، وب��ال��ق��در ن��ف��س��ه، رف��ض 
ال��والء األعمى لقيادة عبد  ف��ؤاد شهاب سياسة 
ال��ن��اص��ر وس���وري���ا وف��ل��س��ط��ني، وس��ي��اس��ة ال��ع��داء 
األعمى لعبد الناصر والسوريني والفلسطينيني.
إل���ى  ن���ف���س���ه  ي����دع����و  ب����اس����ت����م����رار أن ال  وح���������اول 
الصراعات والنزاعات والحرائق بينهم بعد فك 
ال��وح��دة، أو أن يدعو إل��ى جلب ه��ذه الصراعات 

والنزاعات والحرائق إلى عندنا.

ف��ي ك��ل حياتي: ال دستوريًا وال  م��ا كنت حزبيًا 
شهابيًا وال س��وى ذل��ك م��ن قبل وم��ن ب��ع��د، رغم 
ج��م��ي��ع ص���داق���ات���ي وم���ع���ارف���ي ع���ل���ى اخ��ت��الف��ه��م 
وت��ن��اق��ض��ه��م. واخ��ت��ل��ف��ُت ف��ي اإلع����الم وال��س��ي��اس��ة 
اح���ي���ان���ًا م����ع م����ا اع���ت���ب���رت���ه اب����ت����ع����ادًا ع����ن ب��ع��ض 
ال��ش��ه��اب��ي��ني ع���ن ق��ض��ي��ة ف�����ؤاد ش���ه���اب وق���دوت���ه. 
وليس هنا منبر التعداد لبعض وجوه االختالف 
ق��ّر من 

ُ
مع بعض وج��وه النهج الشهابي. لكني أ

ه���ذا امل��وق��ع أن���ه ال��ش��ه��اب��ي��ة ك��ان��ت أرق����ى وأف��ض��ل 
وأحدث تجربة للحكم عرفها لبنان في تاريخه، 
وأن ف���ؤاد ش��ه��اب، وم���ن ب��ع��ده ال��ي��اس سركيس، 
 ل��م يكن أنبل وأك��رم 

ْ
م��ن أنبل وأك���رم وأح��س��ن، إن

ر عن هذه  د وعبَّ ل وجسَّ
َّ
وأحسن بالحصر، َمن مث

التجربة الرائدة الراقية.
ف��ي أسلوبه وسلوكه بني  ف��ؤاد شهاب  ��ف 

ّ
أل لقد 

�����ب م���ن ح��ول��ه أه���م ق���ادة 
ّ
ال��دس��ت��ور وامل���ي���ث���اق، وأل

لبنان السياسي تقريبًا في الحكومات واملجالس 
ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ت��ت��اب��ع��ة، م��ن رج���ال ك��ب��ار م��ث��ل كمال 
ج��ن��ب��الط ورش��ي��د ك��رام��ي وص��ائ��ب س���الم وعبد 
الله اليافي وتقي الدين وسامي ورشيد الصلح، 
وشارل حلو وريمون إده وجان عزيز وسليمان 
فرنجية ورينه معوض وف��ؤاد بطرس وصبري 

ح��م��ادة وب��ي��ار وم��وري��س الجميل وس��واه��م من 
كرام الراحلني والباقني.

جاهد ف��ؤاد شهاب مع ه��ؤالء السادة في سبيل 
لبنان، وجاهد الجهاد األكبر مع نفسه حتى ال 
أيامه  يحّول لبنان وحتى ال يجعل السلطة في 
منطلقًا للفنت، ولألخطاء والخطايا أو مأوى لها.
ما بالغ في الخصومة حتى من أج��ل ما يعتقد 
ْم، وال قّصر في املواجهة مع ما 

َ
ث

ْ
أنه حق لكي ال يأ

م.
َ
لم حتى ال يستسلم أو ُيظل

ُ
يعتقد أنه ظ

كها عن أن تهون أمام 
َ
وألن نفسه َكُرمت عليه َمل

ش��ه��وات��ه، وألن����ه ك���ان م��ؤم��ن��ًا ص��ادق��ًا ام��ت��ن��ع عن 
 ب��ق��ول السيد 

ً
امل��ظ��اه��ر وال���ج���دل وال���دج���ل، ع��م��ال

املسيح للمرائي: »يا بنّي أعطني قلبك«.
ل املؤمنني في جميع األديان على املتعصبني 

ّ
فض

ال���ط���ائ���ف���ي���ني امل���ذه���ب���ي���ني ف����ي ج���م���ي���ع ال���ط���وائ���ف 
���ق���ى ع���ن���ده رئ���ي���س األخ�����الق، 

ُ
وامل�����ذاه�����ب. ك����ان ال���ت

والخوف من الله رأس الحكمة. هو عاقل وعادل 
وم��ن��ص��ف. وك��م��ا ق����ال أم��ي��ر ال��ش��ع��ر ال��ع��رب��ي في 
 
ً
 اإلن��ص��اِف قاطعة

ُ
��ة

ّ
ِق��ل  

ْ
ل

َ
���ز

َ
جميع العصور: ول��م ت

ب��ني ال���رج���اِل ول���و ك��ان��وا ذوي َرِح������ِم. ف����إذا كانت 
ة اإلنصاف تقطع بني الرجال من ذوي الرحم 

ّ
قل

��ة اإلن���ص���اف ب���ني األه����ل في 
ّ
ال���واح���دة ف��ك��ي��ف ب��ق��ل

ال���وط���ن ال����واح����د واألم������ة ال���واس���ع���ة. ل���ذل���ك سعى 
إل��ى أن ي��ول��ي ف��ي همه أص��ح��اب ال��ح��اج��ات على 
ق غالبًا بينهم على قاعدة 

ّ
أصحاب القدرات، ووف

أولوية املحتاج واملحروم على املقتدر. ومن هنا 
أنهار  على  وإعمار  إنتاج  غير  من  الجباية  ِهم 

َ
ف

إخ����راٌب للنظام ول��ل��ب��الد أك��ث��ر م��ّم��ا ه��ي إن��ه��اض 
لهما. وأخ���ذ ال��ن��اس ف��ي ذل��ك كله ب��ال��ح��زم، ولكن 
النبوي  الحديث  أيضًا، ألنه وكما يقول  بالرفق 
 يحبُّ الِرفق ويعطي على 

ٌ
الشريف: »إن الله رفيق

ال��رف��ق م��ا ال يعطي على العنف ب��ل م��ا ال يعطي 

اإلرادة الوطنية يحّققها 
التواضع واإلنصاف داخل 

الوطن ال التغطرس مع 
األهل ثم التنازل مع الخارج

حسين الحسيني

قبل ما يزيد على االربعني عامًا، أص��در رئيس 
ج���م���ه���وري���ة س����اب����ق، ك�����ان ق����د ام���ت���ن���ع ع����ن ت��ول��ي 
رئاسة الجمهورية سنة 1952، عندما كان قائدًا 
ل��ل��ج��ي��ش، ث���م ام��ت��ن��ع ع���ن ال��ت��ج��دي��د أو ال��ت��م��دي��د 
لنفسه رئيسًا لها سنة 1964، أصدر هذا الرجل، 
في الخامس من آب سنة 1970، بيانًا ختمه في 

هذه الصورة:
»وعلى ذلك، واستنادًا الى هذه املعطيات، قررت 

ان ال اكون مرشحًا لرئاسة الجمهورية، وفي هذا 
الوقت الذي اعلن فيه قراري هذا، أتوجه بالشكر 
ال����ى ال����س����ادة ال����ن����واب وال��س��ي��اس��ي��ني وال��ه��ي��ئ��ات 
لهم  ثقتهم، متمنيًا  اول��ون��ي  ال��ذي��ن  وامل��واط��ن��ني 

التوفيق في خدمة لبنان«.
أيها السيدات والسادة،

ل��س��ت م��م��ن ُي��ج��ي��د م��دي��ح االش���خ���اص. وق���د ثبت 
متباينة، صحة  مواقع  في  التجارب،  في  عندي 
ت��ح��ري��م ه���ذا امل���دي���ح، ألن���ه ق���د ي��ح��م��ل ف���ي طياته 
النفاق من جهة، وقد تكون النية منه وضع اليد 

على شخص املمدوح من جهة ثانية.
لقد عرفت فؤاد شهاب شخصيًا في املودة وفي 
االحترام، كما عرفته سياسيًا في االختالف في 

الوسائل، وفي االتفاق على االهداف.

متى نعود إلى إحترام الشرعية؟

عهد الحلم واألناةَ والصبر

وال اج����د ف���ي ذك�����رى ه����ذا ال����رج����ل، م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
الشخصية، افضل من هذه االبيات لشاعر عربي، 
ُيقال انه مسيحي، ويقال انه يهودي، ويقال انه 
كان على ديانة العرب قبل االسالم. وال خالف في 

منزل فؤاد شهاب بعد اعمل »الترميم« التي خربت داخله )أرشيف(

االثنني  30  نيسان  2012  العدد  1696

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة »أخبار بيروت«
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