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وف � ��ي ت� ��روي� ��ج ص� ��ورت� ��ه ف� ��ي األردن وال �ع ��ال ��م
العربي ،يراوح امللك بني صورة خادم املصالح
ّ
اإلسرائيلية األمني _ وهذه الصورة ّ
تسر إعالم
النفط والغاز _ وصورة الوطني القومي التي
ي�س�ت�خ��دم�ه��ا ف ��ي ت �س��وي��ق ن �ف �س��ه ف ��ي أوس ��اط
ّ
الفلسطينيني ف��ي األردن .ويستعني ف��ي ه��ذا
الترويج بـ«يسار البالط» ،لو جازت التسمية،
وهذا اليسار له من جنس اليسار ما لـ«اليسار
الديموقراطي» الحريري اللبناني م��ن يسار.
ً
وفيما كان امللك ،مثال ،يشارك بأمر من أميركا
ّ
ف��ي ت��دري��ب ع�ص��اب��ات امل �ع��ارض��ة امل�س��ل�ح��ة في
ّ
األردنية وبمشاركة من
سوريا على األراض��ي
الجيش األميركي نفسه ،كان يستدعي بضعة
ّ
يساريي البالط لحفلة عشاء وبيبعهم بضع
ك�لام ع��ن معارضته ألميركا وسياساتها في
سوريا واملنطقةّ .
وروج يسار البالط األردن��ي
ّ
له وزعموا أنه يعارض املعارضة املسلحة في
سوريا ،فيما كان األردن الدولة الرئيسية في
ّ
تسليح املسلحني وتدريبهم وتسريبهم إلى
سوريا .لكن موضوع «يسار البالط» موضوع
آخ��ر ،ولنذكر أن الحسني استعان في سنوات
ّ
بقوميي البالط :وكان هؤالء من أدعياء
حكمه
ّ
ال �ق��وم� ّ�ي��ة ال �ع��رب��ي��ة _ م��ن أم �ث��ال وص �ف��ي ال�ت��ل،
ال�س� ّ�ي��ئ ال��ذك��ر وال��ذي يخضع لتجميل خبيث
من قبل يسار البالط األردني _ الذين التحقوا
بنظام الحسني ودافعوا عن مجازره قبل أيلول
األسود وأثناءه وبعده.
استفاض عبد الله في حديثه من دون أن يدري
أن وق��ع كالمه سيكون مختلفًا بعد ترجمته.
ّ
ظن أن الرجل األبيض وحده سيقرأ ما يقول،
ّ
وأن��ه ك�ع��ادت��ه سيطيب ل��ه .م��ن األم ��ور املسلية
أن ت��رى امل �ل��ك األردن� ��ي ي �ج��ول ع�ل��ى ال�ش��اش��ات
األم �ي��رك� ّ�ي��ة واألوروب � ّ�ي ��ة وه ��و ي �ت �ح� ّ�دث ب��راح��ة
ما بعدها راح��ة عن «الربيع العربي» ويجيب
ّ
ّ
عن أسئلة تتعلق بتطلعات الشباب العربي.
ّ
ال �ط��اغ �ي��ة ال �ص �غ �ي��ر ي� �ص ��دق أح �ي��ان��ًا ال �ص��ورة
التي يصنعها الصهاينة له :أنه زعيم الشباب
ّ
الديموقراطية .لكن هذه املقابلة
العربي ورمز
ل��م ت�س� ّ�ر ال��رج��ل األب �ي��ض .ه�ن��اك ف��ي الصحافة
األم�ي��رك� ّ�ي��ة م��ن سخر م��ن امل�ل��ك ال��ذي ال يعجبه

أح��د ف��ي ط��ول امل�ن�ط�ق��ة وع��رض�ه��ا إال بنيامني
نتنياهو.
أط � ��ال ع �ب��د ال �ل��ه ف ��ي ت �ق��وي��م زع� �م ��اء ع� ��رب م��ن
أع� � ��داء أم �ي��رك��ا (ال ي �ج��رؤ ط �ب �ع��ًا ع �ل��ى ت�ق��وي��م
شيوخ النفط وال�غ��از الذين يستجدي مالهم،
ك �م��ا اس �ت �ج��دى ّوال� � ��ده م��ال �ه��م ب ��أم ��ر أم �ي��رك��ي
وإس��رائ �ي �ل��ي) ظ��ن��ًا م �ن��ه أن ��ه األذك � ��ى واألح �ك��م
واألع � �م� ��ق .ب �ق��ي أن ي� �ق � ّ�وم ه ��ذا امل �ل��ك ال� �ق ��درات
ّ
ال�ل�غ� ّ
�وي��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة ل�ل�ح��ك��ام ال �ع��رب .وال�ط��ري��ف
ّ
أن ��ه ع��ل��ق ع�ل��ى م�ح�م��د م��رس��ي ب��ال �ق��ول إن ��ه «ال
ّ
عمق» لديه ،وك��أن امللك يظن أن��ه في أحاديثه
وح �ك �م��ه ي �ش� ّ�ع ع �م �ق��ًا ون� � ��ورًا( .ه ��و ف ��ي ال�ح�ك��م
ه��ذا م�ث��ل ال�ك��ات��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ع�ل��ي ح ��رب ،ال��ذي
ّ
ّ
«الجنادرية»
يتحدث عن التنوير في مهرجان
ال �س �ع ��ودي) .ك �م��ا أن امل �ل��ك ي�ل�ع��ب دور ال�ب�ط��ل
ّ
ملحدثه
فيقول
السينمائي ف��ي تلك امل�ق��اب�لات:
ّ
الصهيوني إنه استدعى طالبًا وممثلي قبائل
وإنه ّ
قرعهم واحدًا واحدًا وصرخ في وجههم،
ّ
يتحدث عن شخص
إلخ .من األكيد أن عبد الله
آخ ��ر ،ال ع��ن ن�ف�س��ه .ه��و بعيد ع��ن دور الزعيم
ال �ب �ط��ول��ي ال � ��ذي ي ��واج ��ه ش �ع �ب��ه وي� �ق � ّ�رع ق ��ادة
م �ن �ظ �م��ات وج �م �ع� ّ�ي��ات وق �ب ��ائ ��ل .ل �ك��ن ال �خ �ي��ال
ال��ذي اب �ت��دع ق� ّ�ص��ة إش �ه��ار امل �س� ّ�دس (ال�ح��رب��ي،
طبعًا) بوجه أع��دائ��ه في جيش وال��ده ُالعزيز،
ّ
بطولية تذهل املستمع
ابتدع له أيضًا صورة
الصهيوني.
ّ
طبعًا ،على عادة والده ،كذب عبد الله الحديث.
وكان امللك حسني ينفي بإباء وشمم كل أخبار
ّ
اإلسرائيليني .وب�ين ملك هاشمي
لقاءاته م��ع
وإس��رائ �ي �ل��ي ،امل �ل��ك ه��و أك �ث��ر ك��ذب��ًا ح�ت�م��ًا من
األخ �ي��ر ،دوم ��ًا .ل�ك��ن امل�ق��اب�ل��ة أح��دث��ت ّ
دوي ��ًا في
األردن ألنه ّ
تحدث بصورة يخفيها عن ُ شعبه.
واملقابلة ه��ذه مفيدة كي ي��رى شعبه املصادر
ملكه ع�ل��ى حقيقته ،وم��ن دون تجميل يسار
ّ
ال �ب�ل�اط .ل�ع��ل�ن��ا ن�ه�ت��ف ع� ّ�م��ا ق��ري��ب ع �ل��ى نسق
ال �ه �ت��اف ال ��ذي ان�ط�ل��ق ب�ع��د م �ج��ازر أي �ل ��ول :يا
ّ
َ
ع �ب��د ال �ل��ه ي��ا ب ��ن أن �ط��وان �ي��ت ،ال ت �ظ��ن ال�ش�ع��ب
مات...
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

العقل ،الذي يتفق الناس جميعًا على أحكامه
وتعريف
حد
ٍ
بال خالف ،ليصل بهذا إلى وضع ٍ
للفضيلة .املشكلة أو املعضلة مع «الجزيرة»،
ّ
وه ��ذا ب��رأي�ن��ا امل �ت��واض��ع ج� �دًا ،أن عملية طبخ
ّ
األخبار والتقارير ّ
بمهنيةٍ كبير ٍة للنجاح
تتم
املعلومة أو املعلومات إلى املشاهد
في إيصال
ّ
ال� �ع � ّ
�ادي ع �ل��ى أن �ه��ا م�ع�ل��وم��ة م ��ؤك ��دة ،ال لبس
ْ ّ
أي أن عملية التضليل
فيها وال غبار عليها،
ت�س�ي��ر وف ��ق م�ع��اي�ي��ر س�ف�س�ط��ائ� ّ�ي��ة ،ت�م��ام��ًا كما
ك��ان بالنسبة إل��ى أه��ل أث�ي�ن��ا ،ال��ذي��ن اخترعوا
السفسطائية ،حيث لم تكن البالغة في القول
م �ج��رد وس�ي�ل��ة لتجميل ال �ك�ل�ام ،ب��ل وس�ي�ل��ة ال
غنى عنها إلظهار الحقيقة.
■■■
وال� �ش ��يء ب��ال �ش��يء ي ��ذك ��ر :ي�ع�ت�م��د ال�ت�ل�ف��زي��ون
ف��ي امل�ق��ام ّ
األول على ال�ص��ورة ف��ي نقل األف�ك��ار
ُ
واملعلومات .بعكس الصورة ،الكلمات يمكنها
ً
ّ
فرضية أو تساؤال أو اقتراحًا .يمكنك
أن تحمل ّ
ّ
أن تقول إن��ك تختلف م��ع ع�ب��ارة معينة ،ولكن
ْ
بإمكان أحدهم أن يختلف مع ص��ورة أو
ليس ّ
يقول إن��ه يتفق معها جزئيًا .الصورة يمكنها
ُ
فقط أن تثير املشاعر ،يمكنك أن تعجب بمشهد
ّ
طبيعي ،تحزن لصورة شخص قتل في حرب،
تتحمس ل��رؤي��ة ص ��ورة ل�ع�ل��م ب �ل�ادك ،ول �ك��ن ال
ّ
ْ
يمكنك أن تقول إن هذه الصورة خاطئة .وهنا
ّ
ّ
نصل إل��ى نقطة ال تقل خطورتها عما ذكرنا
آنفًا ،ففضائية «ال�ج��زي��رة» تمتلك من األدوات
ال �ت �ك �ن��ول��وج� ّ�ي��ة امل �ت �ط � ّ
�ورة وال �ح��دي �ث��ة ج � �دًا ما
ْ
الصورة ،أو حتى خلق الصورة،
يكفي لتغيير
ّ
ّ
ّ
الحيز
حقيقية ،ض�م��ن
وتسويقها ع�ل��ى أن �ه��ا
ّ
الفضائي .وخ�لال السنتني األخ�ي��رت�ين ،لجأت
ه��ذه القناة إل��ى ه��ذا األسلوب في تعاملها مع
األزم��ة ال�س��وري��ة ،وخلقت ل��دى املتلقي العربي
ّ
ّ
السوري
انطباعًا ْأو حتى شعورًا ب��أن النظام
ّ
صورًا
يرتكب املجازر ضد شعبه ،واستعملت ً ّ
مأخوذة من قطاع غزة ومن العراق ،زاعمة أنها

ُ
التقطت في بالد الشام.
■■■
ً
ّ
كينغ «إنه ال
لوثر
مارتن
املؤسف حقا ،كما قال
ّ
شيء يؤلم الناس مثل التفكير» ،ذلك أنك عندما
ُ
ّ
الصدقيةُ ،يواجهك اآلخر
تحاول النقاش حول
ب��ال �ص��ورة ،وي �ق��ول ب� ��دون اس �ت �خ��دام ال�ع�ص��ف
ال��ذه �ن� ّ�ي ،ول�ك��ن رأي ��ت ال �ص��ور ف��ي «ال �ج��زي��رة»،
ْ
األم ��ر ال ��ذي يجعل مهمتك ص�ع�ب��ة ،إن ل��م تكن
م�س�ت�ح�ي�ل��ة ،وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي ��اق ،ال غ�ض��اض��ة
بالتذكير برواية  ،1984وهي رواية ديستوبية
من تأليف جورج أورويل ّ
قدمها في عام 1949
وال �ت��ي ك��ان يتنبأ م��ن خ�لال�ه��ا بمصير العالم
ال��ذي ستحكمه ق�ّ�وى كبيرة تتقاسم مساحته
وس �ك��ان��ه وال ت ��وف ��ر أح�ل�ام �ه��م وط �م��وح��ات �ه��م،
ب��ل ُت ّ
حولهم إل��ى مجرد أرق��ام ف��ي جمهوريات
األخ األك�ب��ر ال��ذي ي��راق��ب ك��ل ش��يء وي�ع��رف كل
ش� ��يء ،ح �ي��ث ي�م�ث��ل ح�ك�م��ه ال �ح �ك��م ال �ش �م��ول��ي.
وف��ي ه��ذه ال��رواي��ة ن��رى نظامًا شموليًا قمعيًا
ف�ي��ه ح��زب ّواح ��د ح��اك��م وش�خ��ص ي��دع��ى «األخ
األك �ب��ر» ُي�م��ث��ل رئ�ي��س ال��دول��ة .ل��م ي� َ�ر أح��د األخ
األك �ب��ر ي��وم��ًا م��ا ،ول�ك��ن ف��ي ك��ل م�ك��ان أن��ت ت��رى
ص��ورًا لرجل ق� ّ
�وي املالمح ذي ش��ارب وتحتها
ُ
العبارة الساحقة الشهرة «األخ األكبر يراقبك
ُ .»Big Brother Is Watching Youيمارس الحزب
تزييفًا للحقائق والتاريخ ،والناس ُي ّ
صدقون
ك � ّ�ل ش ��يء ّ
تنطبق
وأي ش� ��يء ،وه� ��ذه ال ��رواي ��ة
ّ
ّ
مشيخة قطر وبوقها اإلع�لام��ي ،ذل��ك أن��ه
على
ّ
بعدما ك��ن��ا نغتال ال��زع�م��اء ْأو ننقلب عليهم،
ك�م��ا ف�ع��ل أم�ي��ر ق�ط��ر م��ع وال ��ده ب��دع��م أم�ي��رك��ي،
بتنا ن�غ�ت��ال ال ��دول واألوط � ��ان ،ك�م��ا ُي�ح��اول��ون
ّ
اآلن تنفيذه في سوريا ،إذ إن قطر ترى نفسها
ّ
العربي.
ال��راع��ي السياسي ملا ُيسمى الخريف
ُ
وت�ط�ل��ق ال�ع�ن��ان للفضائية «ال �ج��زي��رة» لتكون
ّ
«س�ب��ون�س��ر» ال �ـ«ث��ورات ال�ع��رب��ي��ة» م��ن الناحية
اإلعالمية.
* كاتب من فلسطينيي 48
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رغم االنتقادات...
متممًا
ميقاتي خرج ّ
الوطنية
واجباته
ّ
سمير الحسن*
ليست مصادفة أن يتم اختيار الرئيس نجيب
م �ي �ق��ات��ي ل � �ت ��رؤس ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م��رح �ل �ت�ين،
ّ
ك��ان��ت ك ��ل واح � ��دة م�ن�ه�م��ا ف ��ي أش� � ّ�د ال �ظ��روف
ح �س��اس �ي��ة .ك � ��ان اخ� �ت� �ي ��اره ف ��ي امل� � ��رة األول � ��ى
م��ن أج ��ل إن �ق��اذ ال�ب�ل��د ف��ي م��رح�ل��ة رب �م��ا ك��ان��ت
أخ�ط��ر امل��راح��ل ال�ت��ي م��ر بها ف��ي ت��اري�خ��ه على
اإلطالق ،حكومة عام  2005التي أعقبت اغتيال
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال �ح��ري��ري ،واس�ت�ق��ال��ة الرئيس
ع �م��ر ك ��رام ��ي .وال �ث ��ان �ي ��ة ،مل��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات
األزمة السورية على لبنان ،وما يحدق بالبلد
م��ن م�خ��اط��ر ف��ي ظ��ل ال �ت �ط��ورات ع�ل��ى ال�س��اح��ة
العربية.
اس�ت�ق��ال ميقاتي ف��ي ظ��روف فيها الكثير من
الغموضّ .
وجهت الستقالته الكثير من التهم،
كمثل أن��ه ت��رك البلد ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يمر فيه
بظروف أمنية متفجرة ،أو أنه استقال من أجل
مصلحة انتخابية ضيقة ،حيث إن االستقالة
قد ترضي جمهوره الطرابلسي ،وما شابه من
أق� ��وال .ح�ت��ى ص��ح ك�ل�ام أح��د ال�ص�ح��اف�ي�ين من
خصوم لبنان الذي قال :لبنان أكثر خيانة من
بيت القمار ،فهو يعاقب الفائز والخاسر على
حد سواء.
ل � �ك� ��ن إذا ن � �ظ� ��رن� ��ا إل � � � ��ى م� � ��ا ح � �ق � �ق ��ه ال� ��رج� ��ل
ف� � ��ي ح � �ك� ��وم � �ت� � ْ�ي� ��ه ،ن � �ج� ��د أن � � ��ه ق � � ��ام ب��ال �ك �ث �ي��ر
مل �ص �ل �ح��ة ل � �ب � �ن ��ان ،وخ � �ص ��وص ��ًا ف � ��ي امل �ل �ف ��ات
ال��وط �ن �ي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ج��وه��ر ال �ب �ل��د وم �ص �ي��ره
الكبير.
في الحكومة األول��ى ،ج��اء ميقاتي إل��ى الحكم
ليحمل أع �ب��اء اغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س ال��راح��ل رفيق
ال�ح��ري��ري ،م��ع م��ا كانت تستدعيه انعكاسات
االغتيال من وقائع صعبة وشديدة التعقيد.
ي �ض��اف إل�ي�ه��ا ت �ف��اع�لات ص ��دور ق ��رار مجلس

هم ميقاتي
كان ّ
الحفاظ على الدستور
باحترام المهل المتعلقة
باالنتخابات
األم��ن  1559م��ع م��ا يعنيه م��ن م�س��ار سياسي
ك � ��ان م ��ن امل � �ع� ��روف أن � ��ه س �ي �ف �ت��ح ال� �ب ��اب ع�ل��ى
م�ص��راع�ي��ه أم ��ام ال �ت �ج��اذب��ات ال �ح��ادة ف��ي بلد
ت �ت �ع ��دد ف �ي ��ه امل � �ش� ��ارب ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وت �ش �ه��د
تركيبته حساسيات طائفية ومذهبية في كل
اتجاه.
ومن تحديات تلك الفترة ،أيضًا ،خروج القوات
ال �س��وري��ة م��ن ل�ب�ن��ان ب�ش�ك��ل س��ري��ع ،م��ا وض��ع
لبنان في حالة من الفراغ األمني والعسكري،
حيث إن التركيبة األمنية التي كانت سائدة
ل ��م ت �ع��د ص��ال �ح��ة ب �ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ،وب�خ�ل�ف�ي�ت�ه��ا
ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ل�م��رح�ل��ة ال �ج ��دي ��دة ،وك� ��ان يجب
ال� �ت� �ق ��اط امل� � �ب � ��ادرة ب� �س ��رع ��ة ،وف� �ه ��م م �ع �ط �ي��ات
امل��رح�ل��ة وال�ت�ع��ام��ل معها ب�م��ا ي�ق��ي ال�ب�لاد شر
الفراغ األمني الداهم.
ال� �ت� �ق ��ط ن �ج �ي��ب م �ي �ق ��ات ��ي ل �ح �ظ��ة ال� �ت� �ح ��والت
السياسية التاريخية رغ��م أن��ه ل��م يكن أمامه
إال مهلة زمنية قصيرة تفصل مدة واليته عن
االنتخابات النيابية .لكنه استطاع في مهلة
ش�ه��ور قصيرة أن يعيد ال �ت��وازن واالس�ت�ق��رار
إل��ى ال��وض��ع ال�ع��ام ،وي��رس��ي امل��رك��ب على حالة
م��ن ال �ث �ب��ات ب�ع��د ال �ع��واص��ف ال �ت��ي ع�ص�ف��ت به
وجعلته م�ت��أرج�ح��ًا ،وف��اق�دًا ال �ت��وازن ،وم�ه��ددًا
بالغرق.
أع ��اد تشكيل ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ب��ال�ط��ري�ق��ة التي
ت�ن��اس��ب امل��رح�ل��ةّ ،
وأس ��س ق��واع��د االن�ت�خ��اب��ات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�س��رع��ة ،وت�م�ك��ن م��ن ال�ع�ب��ور بالبلد
في وس��ط األعاصير إل��ى ب� ّ�ر ال�ه��دوء ،حتى إذا
ج��اءت االن�ت�خ��اب��ات النيابية وج��رت بنجاح،
وضع أمانة البلد بني يدي السلطة التشريعية
الجديدة.
وج ��اءت الحكومة الثانية وال��وض��ع ال�س��وري
م�ت�ف� ّ�ج��ر ،وال �ق��وى امل�ح�ل�ي��ة غ��ارق��ة ف��ي ال�س��اح��ة
ال�س��وري��ة ،ومنها َم��ن يحمل الكثير م��ن الثأر

ال �ت��اري �خ��ي ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ال � �س� ��وري ،م �ن��ه ث��أر
قديم ،ومنه املستجد .أم��ا أب��رز ما ك��ان يتهدد
ج ��ر ل �ب �ن��ان إل� ��ى امل �س �ت �ن �ق��ع ال � �س ��وري ف �ه��و أن
ت�ح��ال��ف ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ّ
وج ��ه ب�ن��ادق��ه باتجاه
سوريا ،فكان ال بد لحلفائه املحليني من حمل
ال �ب �ن��ادق إل ��ى ج��ان �ب��ه ،ه �ن��اك ي�م�ك��ن أن ي �ث��أروا
ألنفسهم من جهة ،ويحققوا لتحالفهم الدور
امل �ط �ل��وب م �ن �ه��م ،وك� ��ان م��ن ش ��أن ذل ��ك امل��وق��ف
أن ي��دخ��ل ال �ب�ل�اد ف ��ي ص ��راع ��ات ُي� �ع � َ�رف كيف
ت �ب��دأ ،ل �ك��ن ال ُي� �ع � َ�رف ك �ي��ف ت�ن�ت�ه��ي ،م��ن جهة
ثانية.
ف ��ي ه ��ذه ال� �ظ ��روف ،ج� ��اءت اس �ت �ق��ال��ة ح�ك��وم��ة
الرئيس األس�ب��ق سعد ال�ح��ري��ري كأنها كانت
تجنيبًا للبالد ألح��داث ك��ان الرجل سينخرط
فيها تمهيدًا ل�لأح��داث السورية ،وق��د انخرط
فيها بالفعل في وقت الحق من خارج موقعه
ف� ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة .ت� �ص ��اع ��دت ف� ��ي ت� �ل ��ك اآلون� � ��ة
م �خ ��اوف زج ل �ب �ن��ان ب �ح ��روب اآلخ ��ري ��ن ،وه��و
ّ
تحمل أع�ب��اء ذلك
الضعيف ،غير ال�ق��ادر على
امل ��وق ��ف ،وامل� �ه ��دد ب��ال�ت�ف�ك��ك ج� ��راء ت��داع�ي��ات�ه��ا
املحتملة .أل��م ينهك ك�ي��ان��ه ع�ن��د ان�خ��راط��ه في
ح �ل��ف ب �غ��داد ع ��ام 1958؟ وف ��ي ان �خ ��راط ق��وى
السلطة فيه لضرب املقاومة الفلسطينية أوائل
السبعينيات؟
وج� � � ��اء ال� ��رئ � �ي� ��س م� �ي� �ق ��ات ��ي ل� �ي� �ت ��ول ��ى ال �ح �ك��م
وليترأس الحكومة ،وعلى عاتقه ألقيت مهمة
أن ي �ك��ون ص �م��ام أم ��ان ب��وج��ه ف�ت�ن��ة م�ت�ف�ج��رة،
وأن يجنب البلد وي�ل�ات انعكاسات األح��داث
والتطورات اإلقليمية عليه .فطرح منذ البداية
سياسة «النأي بالنفس» التي نجحت بنسبة
�رض كثيرين بنسبة أخ��رى .وفي
معينة ولم ت� ِ
والي�ت��ه ،ل��م يصدر م��ن الحكومة ورئيسها أي
م��وق��ف ك ��ان م��ن ش��أن��ه أن ي��زع��ج امل �ق��اوم��ة أو
يؤثر سلبًا في األحداث السوريةّ .
مرت مرحلة
حكمه بشيء من االستقرار على صعيد القوى
ْ
ال��داخ �ل �ي��ة ،وإن ش �ه��دت ح�ك��وم�ت��ه ت �ج��اذب��ات،
ْ
إن م��ن ال� �ش ��ارع ،أو م��ن ال �ق��وى امل �ت �ض��ررة من
ال �خ��روج م��ن ال�س�ل�ط��ة ،أو م��ن ال�ح�ل�ف��اء ال��ذي��ن
ش ��ارك ��وه ال �س �ل �ط��ة .س �ع��ى ق ��در اإلم� �ك ��ان ل�ع��دم
اس �ت �ف ��زاز ال� �ش ��ارع ال � ��ذي ك� ��ان م �ت��أه �ب��ًا ،ال ب��ل
شغوفًا بالتوتير ،فلم يمنع الخيم م��ن حول
السرايا ،وال من االقتراب من منزله الطرابلسي
وت�ع��ام��ل معها ب��أب� ّ�وة ك��ام�ل��ة .ك��ان ي�م��ر قربها
راف�ع��ًا التحية لشبابها ،ول��م يعتبر تصرفهم
ً
عمال عدائيًا ،بل نظر إليهم نظرة رجل الدولة
نحو أبنائه ،فرعاهم بعطف ،ول��م يسبب لهم
ما يزعجهم.
ْ
وف ��ي ك��ل ف �ت��رات م�م��ارس�ت��ه ال �س �ي��اس��ة ،إن في
الحكم وزي �رًا أو رئيس وزراء ،أو ف��ي النيابة،
ح��رص على البقاء رج��ل ال��دول��ة فلم يلجأ إلى
ال �ش��ارع ل��دع��م م��وق�ف��ه ،ول��م ي�ش�ك��ل ت�ك�ت�لات أو
تجمعات أو تيارًا ،فقد كان دائم الحرص على
أن ال يدفع شارعه إلى حركات ميليشيوية ال
ت��زال مرحلتها وارت��دادات�ه��ا مؤملة حتى اليوم
على الساحة اللبنانية منذ بدء أحداث .1975
واك �ت �ف��ى ب�م�س��ار ال �ت��زام ال �ق��ان��ون واالس �ت �ق��واء
ب��ال �ح ��ق ال� ��دس � �ت� ��وري ال� � ��ذي ي �ح �م �ي��ه وي � ّ
�ؤم ��ن
استمراريته الوطنية ،فكان ذلك سببًا لغالبية
دول العالم ،وخصوصًا منها الكبرى الفاعلة
واملؤثرة ،لدعمها له.
وت� �ع� �ب� �ي� �رًا ع � ��ن ت �غ �ل �ي �ب��ه ل �ل �خ ��ط ال ��دس � �ت ��وري
ْ
القانوني ،إن في السلطة أو خارجها ،لم يشأ
أن يترك السلطة دون أن يحافظ على ما يحمي
البلد من مخاطر الفراغ الدستوري ،فقام قبل
مغادرته سدة الحكم ،بتطبيق بنود الدستور
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة وه ��و م��درك
أن ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ل��م ت�ص��ل إل ��ى ت��واف�ق��ات
على مختلف الشؤون االنتخابية ،من تاريخ
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات حتى ال�ق��ان��ون االنتخابي
ال��ذي ستجرى االنتخابات على أس��اس��ه .كان
همه أن يحافظ على الدستور باحترام املهل
ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات وع �ل��ى
ق��ان��ون انتخابي ق��د ال ي��رض�ي��ه ،لكنه ال يترك
االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي م �ه� ّ�ب ال ��ري ��ح ،وب ��ذل ��ك حمى
ال�ب�ل��د م��ن اح �ت �م��االت ال �ف��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي ،وم��ا
يمكن أن يهدد البالد الحقًا في ظروف قاتمة،
ّ
م�ض�ط��رب��ة ،م�ج�ه��ول��ة ،م��ن اح �ت �م��االت أق��ل �ه��ا...
االنهيار.
* كاتب لبناني

