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ورئيس استطاع تحديث الدولة اللبنانية والقيام
بمشاريع كبيرة انمائية ،إلى جانب اإلصالحات التي
شهدها عهده .وفي الذكرى التاسعة والعشرين ً لرحيل
شهاب ،أقامت «مؤسسة فؤاد شهاب» احتفاال مساء
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الثالثاء املاضي في قصر االونيسكو .وفي املناسبة،
تنشر «األخبار» كلمتي رئيس مجلس النواب السابق
حسني الحسيني والوزير السابق جان عبيد اللتني القيتا
في االحتفال

في انتظار الثورة المدنية
على سواه» .فكان قليل الكالم كثير االلتزام ،ألنه
ع��ن��دم��ا يتكامل ال��ع��ق��ل واالل���ت���زام ينقص ال��ك�لام
ويزيد االحترام.
وكما ُيقول أمير ُالبالغة وال��ج��ه��اد اإلم���ام علي:
ّ
«من َكث َر كالمه َكث َر خطؤهَ ،
َ
ومن كثر خطؤه قل
َ ّ
ّ
َ ّ
وم��ن قل حياؤه قل ورع��ه ،وم��ن قل ورعه
حياؤه
مات قلبهَ ،
ومن مات قلبه دخل النار».
ما سعى وراء الضوضاء وال األضواء ،ألنه اعتبر
ً
أن الضوء يخرج منه َهو ب��دال من أن يخرج هو
ّ
َْ
ُ
ألبسه الله مهابة الطل َعةِ والطلة وأكسبه
إليهَ .
ب�ل�اغ���ة ال��ع��م��ل وال��ص��م��ت ف���ي آن .ح��اك��م وح��ك��ي��م
وحكم في رئيس.
اخ����ت����ار ال���رص���ان���ة وال��س��ك��ي��ن��ة ع���ل���ى االس��ت��ه��ان��ة
ّ
ّ
ّ
وامل����ه����ان����ة وس����ل����م ب���ال���ق���ل���ة ع���ل���ى ال�����ذل�����ة ،ورض����ي
ب��االب��ت��ع��اد ع��ن ال��ذن��وب وامل��ع��اص��ي ع��ل��ى الطلب
املتكرر للتوبة والغفران.
وألن الحفاظ على وحدة لبنان بالعدل والصبر
وال�����ح�����زم وال�����رف�����ق أف����ض����ل وأج�����م�����ل وأن�����ب�����ل م��ن
ّ
تقسيمها ب��ال��ح��روب وال���ف�ت�ن ،آث���ر ال��ك��ل��ف��ة األق���ل
وامل���ردود األك��ث��ر ،وابتعد عن التأزيم والتقسيم
والتفرقة.
َ
ّ
وم��ارس في ذل��ك كله الحلم واألن���اة والصبر في
ّ
ع��ه��ده ،وبعضها ط��ب��ع وبعضها ن��ع��م��ة ،وكلها
ّ
ف��ض��ائ��ل وأف���ض���ال م���ن ن��ت��اج ع��ل��و ال��ه ّ��م��ة وع��م��ق
اإلي���م���ان .ب��ذل��ك ان��ت��ص��ر ب��س��ي��رت��ه وع��دال��ت��ه على
ّ
بحلمه وصبره على املتجنني عليه
مناوئيه ،ورد ِ
َ
فضاعف املعترضني عليهم وأضعف املعارضني
له .لقد رأى ف��ؤاد شهاب في املسيحيني في هذا
الشرق العربي جزءًا من ملحه وروحه وصالحه
وغناه.
وأراد امل��س��ي��ح��ي�ين ،وال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ك��ل�� ُه��م ال ج���زءًا
م��ن��ه��م ف���ق���ط ،أش���ق���اء ك���رم���اء ش���رك���اء أص���ل��اء في

لاّ
ّ
ّ
والضراء ،ال أعداء وال أذ ء وال غرباء.
السراء
ّ
ما عاش وال اغتنى وال اعتز وال اعتلى من وراء
الفتنة والفرقة بني املسيحيني واملسحيني ،وال
ب�ي�ن امل��س��ي��ح��ي�ين وامل��س��ل��م�ين ،وال ب�ي�ن املسلمني
واملسلمني ،وال بني العرب والعرب.
ه��و أي��ض��ًا ص��اح��ب كلمة وص���اح���ب ...وأه����ون أن
تتزحزح الجبال من مكانها من أن يتزحزح هو
عن كلمة أعطاها أو صداقة اصطفاها.
وه������و ك����ذل����ك ي������وم ال���ت���ه���ب���ت ال����ع����ق����ول وال���ق���ل���وب

انه عربي في كل االحوال:
اذا املرء لم يدنس في اللؤم عرضه
ُ
ّ
فكل رداء يرتديه جميل
وان هو لم يحمل على النفس ضيمها
ُ
الى حسن الثناء سبيل
فليس ّ
ّ
تعيرنا أنا قليل عديدنا
ُ
فقلت لها ان الكرام قليل
وال زيادة ملستزيد.
أيها الحفل الكريم،
في ذك��رى ف��ؤاد شهاب ال��ي��وم ،ما خالصة القول
في ما هي عليه أوضاع اللبنانيني سنة 2012؟
«إن امل��ؤس��س��ات السياسية اللبنانية واالص���ول
التقليدية املتبعة في العمل السياسي ،لم تعد،
في اعتقادي ،تشكل اداة صالحة للنهوض بلبنان
( )..ف���ي ج��م��ي��ع امل���ي���ادي���ن ،وذل����ك ان مؤسساتنا
التي تجاوزتها االنظمة الحديثة ف��ي كثير من
النواحي سعيًا وراء فعالية الحكم ،وقوانيننا
االنتخابية التي فرضتها احداث عابرة ومؤقتة،
ونظامنا االقتصادي الذي يسهل سوء تطبيقه
ق��ي��ام االح��ت��ك��ارات ،ك��ل ذل��ك ال ُيفسح ف��ي املجال
للقيام بعمل ج���دي ع��ل��ى الصعيد ال��وط��ن��ي ،ان
الغاية م��ن ه��ذا العمل ال��ج��دي ه��ي ال��وص��ول الى
تركيز دي��م��وق��راط��ي��ة برملانية اصيلة صحيحة
ومستقرة ،والى الغاء االحتكارات ليتوفر العيش
الكريم والحياة الفضلى للبنانيني في اطار نظام

اقتصادي حر سليمُ ،يتيح ُسبل العمل وتكافؤ
ال����ف����رص ل���ل���م���واط���ن�ي�ن ،ب��ح��ي��ث ت���ت���أم���ن ل��ل��ج��م��ي��ع
االف��ادة من عطاءات الديموقراطية االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال���ح���ق .ان االت����ص����االت ال��ع��دي��دة
التي اجريتها والدراسات التي قمت بها عززت
ّ ً
قناعتي بأن البالد ليست ّ
معدة
مهيأة بعد ،وال
ّ
لتقبل ّ
ّ
تصور اعتمادها اال
تحوالت ال يمكنني
ّ
ّ
ّ
في اط��ار احترام الشرعية والحريات األساسية
التي طاملا تمسكت بها».
أربع نقاط:
االولى هي ان هذا الكالم ليس من كالمي ،بل هو
من كالم فؤاد شهاب .وهو كالم أتبناه.
ال���ث���ان���ي���ة وه������ي ان������ه ل���ي���س ف����ي وص������ف اوض������اع
اللبنانيني ف��ي العقد ال��ث��ان��ي م��ن ال��ق��رن ال��واح��د
والعشرين ،بل هو في وصف اوضاع اللبنانيني
ّ
ف��ي مستهل العقد السابع م��ن ال��ق��رن العشرين.
وهو وصف اتبناه.
ال��ث��ال��ث��ة ه���ي ان ال���ت���ح���والت امل��ط��ل��وب��ة ال يمكن
اعتمادها اال في اطار احترام الشرعية والحريات
االساسية .وهذا ما أوافقه فيه في االمس البعيد
وفي االمس القريب واليوم وفي الغد.
الرابعة وهي ان ما تقدم كان اسباب فؤاد شهاب
لالمتناع عن الترشح لرئاسة الدولة ،ألن قناعته
ان ال���ب�ل�اد ل��ي��س��ت م��ه ّ��ي��أة ب��ع��د وال م��ع��دة لتقبل
تحوالت ال يمكنه تصور اعتمادها اال في اطار

الرئيس
الراحل فؤاد
شهاب
(أرشيف)

واض���ط���رب���ت األف����ك����ار وزاغ������ت األب����ص����ار وت��اه��ت
ّ
ال��ب��ص��ائ��ر ظ���ل ب����ارد ال��ع��ق��ل ه����ادئ ال��ف��ك��ر ،ث��اق��ب
البصيرة مالك الحكمة ثابت الجنان
البصر نافذ
َ َ
عميق اإلي��م��ان .م��ا ق ِ��ب��ل أن يتهافت أو يستسلم
أم��ام اإلغ���راق واالس��ت��غ��راق واإلغ���راء ف��ي السلطة
واملال.
وي��وم حمل إليه ال��ن��واب في أكثريتهم الساحقة
عريضة املطالبة بالتجديد وت��ع��دي��ل الدستور
ً
ح��م��ى ال��دس��ت��ور وال��ك��ت��اب م��ن ن��ف��س��ه أوال حتى
ي��س��ه��ل وي���ص ّ
���ح ع���ن���ده ح��م��اي��ت��ه أم�����ام ّاآلخ���ري���ن
ً
مثاال في ّ عفة النفس
ومنهم .وك��ان في ذلك كله ّ
وم�����ن ي��ن��ب��وع��ه��ا ت���ن���س���اب ع���ف���ة ال����ك����ف وال���ط���رف
ً
وال���ل���س���ان .ع����اش وم�����ات ف���اض�ل�ا م��ك��ت��ف��ي��ًا ع��زي��زًا
ّ
متواضعًا في رفعةِ ق��دره ،في الطفولة والفتوة
وال��ش��ب��اب وال��ك��ه��ول��ة وال��ك��ب��ر .أم���ي ٌ���ر ف���ي النفس
والقلب قبل اإلم��رة ،واالم���ارة في املحتد واللقب
َوالحسب والنسب.
ّ
ون��ش َ
��أت ف��ي منطقته ،وع��رف َ��ت
ن َ��ب��ت ف��ي عائلتهِ
َ
ّ
القيادة وتعرفت في الرئاسة إلى الكثير من هذه
امل��درس��ة الشهابية ،وك���ان ف���ؤاد ش��ه��اب ل��ك ،كما
اع���ت َ
���ززت وأع��ل��ن َ��ت م����رارًا وج��ه��ارًا وب��ص��دق ّ
وود:
َ َُ
املثل واملثال .وأعطى الراحل الكبير لنا جميعًا
هذه القدوة ،وللكثير َمن القادة والحكام ،وحتى
في ما بعد ألحد عمالقي استقالل لبنان الشيخ
بشارة الخوري ورياض الصلح.
وق����د ك����ان ف���ي ق���ب���ول ال���رئ���ي���س ب���ش���ارة ال���خ���وري
بتعديل الدستور للتجديد ،ما اعترى مسيرته
ولوحته ببعض الضعف والشوائب والشحوب
وه��و ّ العمالق املناضل الصلب املثقف املضيء
املتجذر ّ
اللماح األملعي العريق والعميق.
ي��ق��ول رئ��ي��س حكومة فرنسا ج���ورج كليمنصو
في مذكراته عن أوائل القرن املاضيL,Europe« :

est decidement a l,envers: en Angleterre il ya
»de la volonte en France il ya de l,intelligence
أو بما معناه« :إن أوروبا هي بالتأكيد في وضع
م��ق��ل��وب :ف��ي بريطانيا ه��ن��اك إرادة ،ف��ي فرنسا
ه���ن���اك ذك������اء» .وان���ت���ظ���رت ف��رن��س��ا ح��ت��ى ج��اء ه��ا
وكون لها اإلرادة من قلب ّ
شارل ديغول ّ
املكونات
واالنقسامات .وم��ا سعى إليه ف��ؤاد شهاب عبر
نضاله ال��ط��وي��ل ال��ش��اق النبيل ه��و أن ي��رف��ع في
لبنان ويصنع للبنان منسوبًا أعلى من اإلرادة
ال��وط��ن��ي��ة ال���واح���دة ال منسوبًا أع��ل��ى م��ن ال��ذك��اء
الفائض فيه وال��ذي هو نتاج الطبيعة والطباع
وال��ت��م��ازج وال��ت��راك��م��ات املتمادية املترامية عبر
العصور.
ُ
بهذه اإلرادة الوطنية ال��واح��دة تحمى األوط��ان
ُ
وت��ص��ان ال��ك��رام��ات ُ
وي��ح��ال دون ح���روب التفرقة
وال��ت��ق��س��ي��م ف���ي ال����داخ����ل وم��خ��ط��ط��ات ال��ش��رذم��ة
والتقاسم من الخارجّ .
هذه اإلرادة الوطنية يحققها التواضع والتراحم
والتساهل واإلنصاف مع األهل في داخل الوطن،
ال ال��ت��غ��ط��رس وال���ت���ش���دد م���ع األه�����ل ث���م ال��ت��ن��ازل
والتهاون مع الخارج سواء كان عدوًا أو صديقًا
أو شقيقًاَ .م��ن ل��ه��ذه اإلرادة والقضية وال��ق��دوة
اآلن؟ ه��ذا هو السؤال الكبير في لبنان اآلن ،بل
ه��ذا هو التحدي األكبر للبنان ،بل لكل املحيط
العربي.
ٌ
كثير من
وف��ي ه��ذه الشخصية وه���ذه امل��س��ي��رة،
العدل واإلنصاف ،ومن الرفعةِ والوداعةِ والغنى
ف���ي ال��ن��ف��س واالس��ت��غ��ن��اء ع���ن خ���ارج���ه���ا .وف��ي��ه��ا
املثال واملثال.
َ
ّ
ّ
ّ
األبي ،الغائب
التقي
الوفي
رحم الله فؤاد شهاب
َ
والعبر ،وباملثل
الكبير والحاضر األكبر بالوفاء ِ
واملثال .والسالم.

ال��ش��رع��ي��ة وال���ح���ري���ات االس���اس���ي���ة .ه���ل ه����ذا هو
الوضع اليوم في لبنان؟ وهل يملك اللبنانيون
ترف االنتظار؟
اجابتي ع��ن ه��ذا ال��س��ؤال انما تقع ف��ي دائ���رة ما
سميته االت���ف���اق ع��ل��ى االه�����داف واالخ���ت�ل�اف في
الوسائل.
وال���واق���ع ان��ن��ا ال���ي���وم يفصلنا ع���ن ف����ؤاد ش��ه��اب
وع��م��ا ك��ان عليه ال��وض��ع ال��واق��ع��ي وال��دس��ت��وري
الكثير .الكثير مما هو بالغ السوء والكثير مما
فيه االمل.

أيها الحفل الكريم ،ايها اللبنانيون،
ً
���ت إال م���واط���ن���ًا ع����ادي����ًا .ول���س ُ
ل���س ُ
���ت م����س����ؤوال اال
مسؤولية املواطن العادي.
ُ
علمت وأخطأت.
لقد
ُ
وجهلت وعرفت.
ُ
أقول لكم ال إصالح اال بثورة مدنية.
ال إصالح ،بل ال خالص اال بأن تقرروا مصيركم:
ب���ان���ت���خ���اب ج���م���ع���ي���ة ت���أس���ي���س���ي���ة ت���م���ث���ل ج��م��ي��ع
اللبنانيني ،بميثاق حضاري ودس��ت��وري .دولة
مدنية.
ج��م��ع��ي��ة ت��أس��ي��س��ي��ة ت��م��ث��ل ج��م��ي��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ال
االغنياء وحسب ،االغنياء بمال الدول االجنبية
وباملال العام املنهوب.
ُ
جمعية تأسيسية تكونون فيها شعبًا ،ال أقول
واحدًا ،فليس لكم اال ذلك ،أو تكونوا أيتام الدول.
أيها اللبنانيون ،أيها الشباب اللبناني،
ارفضوا ما ُي ّ
عد لكم من قانون انتخاب يمنعكم
من أن تكونوا مواطنني اصحاب السلطة ،أو مما
ُي ّ
عد لكم عبر املناورات لإلبقاء على هذا القانون،
الذي رأيتم نتائجه وترون نتائجه كل يوم.
أيها الحفل الكريم،
ل���ق���د ش���رف���ن���ي ال���ح���دي���ث ال���ي���ك���م ف����ي ذك������رى ف����ؤاد
ً
وفاء لتجربته في بناء الدولة،
شهاب .ولم اجد،
س��وى ال��دع��وة ال��ى ث��ورة يكون فيها اللبنانيون
من كرام الناس.

وفاء لتجربته ينبغي الدعوة
ً
إلى ثورة يكون فيها
اللبنانيون من كرام الناس
ال���دس���ت���ور ال��ل��ب��ن��ان��ي ال���ي���وم ،اي اط����ار ال��ش��رع��ي��ة
وال����ح����ري����ات االس����اس����ي����ة ،ان���م���ا ي���ض���م ن���ص���ًا ف��ي
م��ق��دم��ت��ه ،ي��ج��ع��ل م���ن ال��ش��رع��ي��ة وم����ن ال��ح��ري��ات
االساسية ن��زع الشرعية عن اي سلطة تناقض
ميثاق العيش املشترك.
ف��م��ن األل�����ف ال����ى ال���ي���اء« :ال ش��رع ّ��ي��ة ألي سلطة
تناقض ميثاق العيش املشترك».

