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التقى وفداً من قيادة الجبهة الديمقراطية

ّ
التعدي واال�ستفزاز
�سعد :للتالقي ورف�ض
أك��د أمين ع��ام التنظيم الشعبي
الناصري الدكتور أسامة سعد ،في
تصريح أدل��ى به أم��س« ،رف��ض كل
الممارسات االستفزازية واألعمال
الطائشة ال��ت��ي حصلت ف��ي اآلون��ة
األخ���ي���رة ف���ي ص���ي���دا ،وأدت إل��ى
اإلساءة ألجواء األمن واالستقرار في
المدينة» ،مشددا ً على رفض البيانات
والممارسات التي تندرج تحت عنوان
إقصاء اآلخرين وإلغائهم ،ومؤكدا ً
أهمية القبول باألخر المختلف ،داعيا ً
إل��ى التالقي واأللفة والتكاتف بين
مختلف األطراف للدفاع عن الشعب
والوطن في مواجهة األخطار الداهمة.
وق���ال« :وك��أن��ه ال يكفي الشعب
م��ا يشعر ب��ه م��ن ت��وت��ر وق��ل��ق على
المصير بسبب المسلسل المتجدد من
التفجيرات اإلجرامية التي ترتكبها
المجموعات اإلرهابية ال��واف��دة من
الخارج .وكأنه ال يكفيه أيضا ً كل ما
يعانيه بسبب الضائقة المعيشية
وأزم��ات الكهرباء والمياه وغيرها،
حتى ت��أت��ي ال��ح��وادث األخ��ي��رة في
مدينة صيدا لتزيد الطينة بلة».
وأضاف« :الممارسات االستفزازية
واألعمال الطائشة والتعديات التي
حصلت في بعض أحياء صيدا أمور
مرفوضة رف��ض�ا ً ت��ام�ا ً ألنها تسيء
إلى األمن واالستقرار ،وتلحق الضرر
ب��ال��ن��اس وم��ص��ال��ح��ه��م وأرزاق���ه���م
وحياتهم ،كما تع ّرض البلد لمزيد من
التوترات والمخاطر في الوقت الذي
تقع فيه تحت استهداف الجماعات
اإلرهابية المتسترة بستارة الدين
والمذهب».
وأش���ار إل��ى أنّ بعض البيانات
الصادرة والممارسات الحاصلة تدل
على نهج إقصائي وإلغائي لألخرين.
وه���و ال��ن��ه��ج ال���ذي أن���زل وال ي��زال
المصائب على بلداننا العربية ،ويدفع
بها نحو الدمار والخراب .كما أنه نهج
مستنكر ومرفوض لتعارضه التام مع
مبادئ الحرية والديمقراطية ،ومع
واقع التنوع الذي يشكل مصدر غنى
لمدينتنا ووطننا وللبلدان العربية
كلها.
كما التقى سعد أمس وفدا ً من قيادة
الجبهة الديمقراطية في لبنان برئاسة
عضو المكتب السياسي علي فيصل
وحضور عضو اللجنة المركزية في

اعت�صام في مار اليا�س دعم ًا للأ�سرى

الكبار ال يرحلون

} لبيب ناصيف

التنظيم محمد ظاهر ،وكان بحث في
األوضاع اللبنانية والفلسطينية.
وأك����د س��ع��د أه��م��ي��ة أن يتبلور
التفاهم األمني إلى ترجمة فعلية على
أرض الواقع في مخيم عين الحلوة
والجهات األخ��رى حتى نتمكن من
ضمان أمن الشعب الفلسطيني واألمن
الوطني اللبناني في الوقت نفسه .كما
لفت إلى ضرورة أن يتوفر لها الغطاء
السياسي عبر التفاهمات بين الدولة
اللبنانية واألطر الفلسطينية كافة.
وأش������ار س��ع��د إل����ى أن ال��ع��دو
ال��ص��ه��ي��ون��ي ي��س��ع��ى إل����ى ف��رض
سياساته وإل��ى بذل مساع من أجل
تصفية القضية الفلسطينية ولضرب
حقوق الشعب الفلسطيني وفرض
واقع جديد على األراضي الفلسطينية،
وبالتالي ليؤ ّمن استمرار مشروعه
إلى مدى زمني أطول مستغالً الضعف
العربي والصراعات العربية في أكثر
من ساحة ،وإشغال هذه الساحات
في مواجهة االنقسامات والحروب
ال��داخ��ل��ي��ة ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي س��وري��ة
وال���ع���راق وأي��ض��ا ً ال��ت��وت��رات التي
تشهدها الساحة اللبنانية وأكثر من
ساحة عربية أيضاً.
ودعا إلى التماسك الوطني وإلى
ت��ع��زي��ز ال��خ��ي��ارات ال��وط��ن��ي��ة على
أيّ خ��ي��ارات أخ���رى على الساحة
الفلسطينية وعلى الساحة العربية
عموماً ،وإلى نبذ الطائفية والمذهبية.
كما دعا إلى نبذ اإلره��اب ،والتمسك
بالتنوع ف��ي مجتمعاتنا م��ن أجل
أن نتمكن من تخطي ه��ذه المرحلة

الخطيرة واالس��ت��ه��داف��ات الخطيرة
من قبل الواليات المتحدة األميركية
وال���ع���دو ال��ص��ه��ي��ون��ي وال��رج��ع��ي��ة
العربية.
أما فيصل ،فدعا إلى توفير الطاقة
الفلسطينية واللبنانية ألول��وي��ة
النضال الفلسطيني م��ن أج��ل حق
العودة وللتباحث في أفضل العالقات
الفلسطينية اللبنانية ف��ي إط��ار
تنظيمها بحوار رسمي بين منظمة
ال��ت��ح��ري��ر ووف���د فلسطيني موحد
والحكومة اللبنانية لوضع خطة عمل
مشتركة ثابتها دعم نضال الالجئين
وتوفير مقومات صمودهم بإقرار
الحقوق االنسانية ،خصوصا ً العمل
والتملك وإعمار مخيم نهر البارد حتى
يتمكن هذا الشعب من توفير طاقاته
في هذا االتجاه.
ورأى ف��ي��ص��ل أن ال����ع����دوان
«اإلسرائيلي» المتمادي والمتواصل
ع��ل��ى غ���زة وال��ض��ف��ة ي��ع��ود ل��ك��ون
«إسرائيل» تستثمر االنقسام العربي
واالن��ق��س��ام الفلسطيني واالنحياز
ال��دول��ي لتفرض مشروعها بإقامة
«إسرائيل» كدولة يهودية ،ولقطع
الطريق أم��ام الحقوق الفلسطينية
المشروعة ،خصوصا ً حقهم في إقامة
دولتهم المستقلة وع��ودة الالجئين
إلى ديارهم ،وفي هذا السياق تمارس
«إسرائيل» العقاب الجماعي تحت
ذريعة اختطاف ثالثة جنود ،بينما
ه��ي تختطف خمسة آالف معتقل
وتسجن شعبا ً بكامله في األراض��ي
الفلسطينية المحتلة.

م�أتم ر�سمي و�شعبي
لوالدة الوزير جري�صاتي في زحلة

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما ً
ّ
في مخيم مار الياس في بيروت ،دعما ً لألسرى في سجون
االحتالل «اإلسرائيلي» ورفضا ً للعدوان الصهيوني على
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة،
حضره ممثل الجبهة الديمقراطية في كوبا وليد أبو خرج
وفاعليات.
وتحدث عضو اللجنة المركزية للجبهة عدنان يوسف
فدعا الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه إلى مؤازرة
األس��رى في تحركاتهم ،خصوصا ً األس��رى اإلداري���ون
الذين خاضوا معركة األمعاء الخاوية من أجل كرامتهم
وحريتهم ،داع��ي �ا ً إل��ى المشاركة الفاعلة ف��ي جميع
الفعاليات التضامنية مع األسرى إليصال صوتهم إلى
العالم.

ودعا األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر
للوقوف إلى جانب أسرانا ودع��م قضيتهم باعتبارها
قضية االنسانية ،ال سيما أن ما تقوم به «إسرائيل»
يشكل خرقا ً ليس فقط إلنسانية الفلسطيني ،بل لجميع
قيم الحرية والعدالة.
ودعا إلى االسراع في االنضمام إلى جميع المؤسسات
الدولية بما فيها المحكمة الجنائية بهدف معاقبة
«إسرائيل» ومالحقتها قانونيا ً على جرائمها التي ترتقي
إلى مستوى الجرائم ضد االنسانية ،معتبرا ً أنّ إطالق
المقاومة بمختلف أشكالها وتوحيد الموقف الفلسطيني
يعتبران أقصر الطرق التي توفر على شعبنا وأسرانا
المزيد من المعاناة وهي القادرة على وضع ح ّد لسياسة
االحتالل.

اجتماع لقيادة الأمن الفل�سطيني
ت�����رأس أم���ي���ن س���� ّر ال��س��اح��ة
اللبنانية في حركة فتح وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية فتحي
أبو العردات اجتماعا ً لقيادة األمن
ال��وط��ن��ي الفلسطيني ف��ي لبنان،
بحضور قائد األمن اللواء صبحي
أبو عرب وهيئة القيادة.
وأثنى أب��و ع��رب «على الجهود
التي يقوم بها مسؤولو حركة فتح
واالم��ن الوطني للحفاظ على أمن
شعبنا وأهلنا ف��ي المخيم وذل��ك
من خالل االنضباط وعدم االنجرار
إلى ما يخطط لمخيماتنا من فتنة،
وع� ّ
�ض��ه��م ع��ل��ى ال��ج��راح لتفويت
الفرصة على المتصيدين بالماء
العكر ال��ذي��ن ال يخدمون بفتنهم
ومخططاتهم الجهنمية إال العدو
الصهيوني».
ووض���ع ال��ع��ردات المجتمعين
ف��ي ص���ورة م��ا ي��ق��وم ب��ه االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» ض� ّد شعبنا وأهلنا
ف��ي فلسطين م��ن عمليات اغتيال
وقتل ومصادرة لألراضي ،وسحب
للهويات من المقدسيين ومصادرة
ال��ب��ي��وت وط���رد ال��م��ق��دس��ي��ي��ن من
بيوتهم ،واستباحة المسجد االقصى
وقصف على غ��زة .كما تطرق غلى
الواقع العربي المحيط بفلسطين
والذي يعيش أزمة كبيرة ومشاكل
واحتراب وانقسامات داخلية ،ما أ ّثر
على القضية الفلسطينية بر ّمتها.
وأك�������د ح����ي����ادي����ة ال���م���وق���ف

الفلسطيني ح��ي��ال ال��ت��ج��اذب��ات
اللبنانية ـ اللبنانية ،وأنّ من
مصلحة الفلسطيني أن يكون
�وح��دا ً مستق ّرا ً ألنه
لبنان ق��وي�ا ً م� ّ
بذلك يشكل قوة للقضية والشعب
الفلسطينيين .واص��ف��ا ً العالقة
الفلسطينية ـ اللبنانية بالجيدة
وه���ن���اك ت��ف � ّه��م م���ن ق��ب��ل ال��دول��ة
اللبنانية لوضع المخيمات والتي
يسعون بمساعدتنا في تأمين االمن
واالستقرار فيها.
وق���ال« :أق��م��ن��ا دورة عسكرية
لعناصر من حركة فتح في مخيم
الرشيدية وسنتابع هذه ال��دورات

ل��ت��أه��ي��ل ك����وادرن����ا ،وق���د أبلغنا
ال��دول��ة اللبنانية ب��ذل��ك وأب���دت
تفهّما ً وموافقة ،ولمسنا من كافة
المسؤولين في الدولة حرصا ً كبيرا ً
على أم��ن المخيمات الفلسطينية
واستقرارها».
وأع��ل��ن أب��و ال��ع��ردات ع��ن قرب
موعد انتشار القوة األمنية خالل
أي���ام ،خ��ص��وص�ا ً أنّ التجهيزات
اللوجستية أصبحت على وشك
االكتمال ،وه��ذه القوة التي تضم
عناصر وضباطا ً من كافة الفصائل
والقوى الوطنية س ُت َ
نشر في كافة
أحياء المخيم.

يخسر ال��ح��زب ،برحيل األمين الدكتور منير خ���وري ،أح��د رموزه
وجسده ،نهضة ومفاهيم جديدة ومناقب
المضيئة ،الذي عرف الحزب،
ّ
وقدوة.
قد يختلف معه البعض ،في حزبنا ،إنما يتفق الجميع على أنه كان
متر ّفعا ً في كل تعاطيه ،مؤمنا ً بصدق ،ال يعرف الزيف والكذب والنفاق
واالنتهازية والوصولية والكالم هنا الذي يتناقض مع الكالم هناك.
سمعت ع��ام  1961عنه ما ُيفرح عندما انتخب عضوا ً في المجلس
األعلى ،يومئذ تحدّث القوميون االجتماعيون عن األمينين الجديدين في
حمل الرتبة وفي عضوية المجلس األعلى ،عن تقدّمهما العلمي األكاديمي،
وعن سو ّيتهما العقائدية والفكرية ،منير خوري وأسعد رحال.
في األسر ،لفت األمين منير جميع المتابعين ،بمواقفه النضالية .في
المحكمة ،رفض أن يساير فتلقى في التمييز حكما ً أقصى( )1أودعه
سجني القبة في طرابلس والقلعة في
السجن نيّف وسبع سنوات .وفي
ّ
بيروت ،كان قدوة لرفقائه ،ومسؤوالً واعيا ً عرف كيف يح ّول السجن
إل��ى مدرسة ،واألس��رى إل��ى منتجين ،ودارس��ي لغات وعلم محاسبة،
وق ّراء(.)2
ورافقته بعد خروجه من األسر في شباط  .1969عرفته عضوا ً في
لجنة رئاسية ،رئيسا ً لمجلس العمد ،عضوا ً فرئيسا ً للمجلس االعلى.
كنت ألتقي به كثيراً ،فيزداد إعجابي به كإنسان نهضة ،وتشت ّد ثقتي به
ورقي أخالقي ،وكان بدوره يبادلني المحبة
وارتياحي لما يمثل من تر ّفع
ّ
واالرتياح.
طالما روى لي ما كان سمعه م��رارا ً من شقيقه الرفيق نقوال( )3عن
فترة تواجدي ،ومسؤوليتي الحزبية في البرازيل .وفي تلك السنوات من
سبعينات القرن الماضي ،اختلفنا في الرأي ،إنما لم يح ّول أحدنا التباعد
في المواقف الحزبية إلى خصومة .ذلك أنه جيد أن يكون لكل منّا قناعته
في ما يراه صحيحا ًلمصلحة الحزب .إنما ليس جيدا ًأن يتح ّول االختالف
في الرأي إلى خصومة بغيضة وأحقاد ،كأننا أمام عدو يجب أن نحاربه،
ال مع رفيق علينا أن نبني معه مستقبل حزبنا.
كان يحرص ،وأحرص بدوري ،أن تبقى العالقة القومية االجتماعية،
بما فيها من أواص���ر المحبة ،هي التي يجب أن تبقى وأن تسود بين
القوميين االجتماعيين ،وإن اختلفوا في ما بينهم على ما يرونه صحيحا ً
لمصلحة الحزب.
وال م ّرة كنت ،أشعر ،مع األمين منير ،إال بارتياح كبير وبثقة أكبر .فهو
يحاورك ال يجادلك .يبدي لك الرأي ويستمع إليك ويوافقك إن وجد في
كالمك صواباً.
واليوم ،إذ يرحل األمين منير ،نشعر أنّ قسما ً من تاريخ حزبنا قد
يسجله ،أيضاً ،الشهداء والمميّزون في النضال،
رحل معه ،فهذا التاريخ
ّ
والمش ّعون بأنوار النهضة وبمناقب اإلنسان الجديد.
عنه ،كما عن الكبار في حزبنا ،سيحكى الكثير ،وسنبقى نذكره في
الكثير من محطات حزبنا ،إذ نحكي عن الحزب في عكار ،عن الثورة
االنقالبية ،عن سنوات األسر  1962ـ  ،1968وعن مسيرة حزبنا بعد
شباط .1969
األمين منير،
��ت ق����دو ًة ،وص��ادق��ا ً ف��ي ك��ل كلمة وتص ّرف
مخطئا ً أم مصيباً ،ك��ن َ
وموقف.
أمثالك ال يرحلون.
هوامش
ضوعفت عقوبته من أربع سنوات في المحكمة األولى إلى ثماني سنوات
في محكمة التمييز.
مراجعة النبذة عن «السجن المدرسة» المع ّممة بتاريخ  15تموز 2013
أو الدخول إلى أرشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية . www.ssnp.info
هو الرفيق األول في جبرايل (عكار) .يقول األمين منير في كتابه سفينة
حياتي (ص« :)43أوّل مرة سمعت فيها بالحزب في العام  1933حين
كان شقيقي األكبر ،نقوال ،يتحدث عن نشاط ونهضة الحزب السري».

االحتفال بو�ضع حجر الأ�سا�س لمبنى جمعية «التقدّ م والإخال�ص» في �شارون
ودّع��ت مدينة زحلة في مأتم رسمي وشعبي مهيب،
المرحومة فرجيني رزق الله عازار ،والدة الوزير السابق
سليم جريصاتي ،وت��رأس صالة الجنازة في كاتدرائية
سيدة النجاة ،راع��ي األبرشية المطران عصام يوحنا
درويش ،بمشاركة عدد من المطارن ولفيف من الكهنة.
وحضر صالة الجناز النائب إميل رحمة ممثالً رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس ال��وزراء تمام
سالم ،الدكتور ربيع الدبس ممثالً رئيس الحزب القومي
السوري االجتماعي النائب أسعد حردان ،الوزير السابق
نقوال الصحناوي ممثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال ع��ون ،حسن الحسيني ممثالً الرئيس
حسين الحسيني ،نائب رئيس مجلس النواب األسبق
ايلي الفرزلي ،النائبان ناجي غاريوس وآالن طابوريان،
وعدد من النواب والوزراء السابقين ،وممثلون عن أحزاب
وتيارات لبنانية ،ورئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل
المهندس جوزف دياب المعلوف ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في زحلة إدمون جريصاتي ،القنصل
نصري نصري لحود ،العقيد حمد حيدر ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،العقيد نعيم الشماس ممثالً قائد قوى
األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،العميد فادي حداد
ممثالً مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،العميد فؤاد

خوري ممثالً مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم،
وجمهور كبير من أفراد العائلة واألهل واألصدقاء.
وتليت خ�لال ال��ق��داس رس��ال��ة تعزية م��ن البطريرك
غريغوريوس الثالث لحام ،وأخرى من البطريرك بشارة
بطرس الراعي ،ث ّم ألقى دروي��ش كلمة رثا فيها الفقيدة
وق��ال« :أحبت مدينتها زحلة ،ومع األي��ام نسجت عالقة
متينة مع الزحليين .وعملت مع سيدات حضانة الطفل
في تأسيس هذه المؤسسة الزحلية العظيمة مع شقيقة
زوجها المؤسسة المرحومة إميلي نصر الله ،وكانت دوما ً
حاضرة فيها للخدمة والعمل على تطويرها .إن انتباهها
رسخا إيمانها
للفقراء واليتامى ونقاوة لسانها وتواضعها ّ
فشعَّ على عائلتها وعلى جميع الذين عرفوها .وبعد وفاة
زوجها المرحوم جان سليم جريصاتي بقيت على تواصل
متين مع عائلة زوجها وأنسبائها قناعة منها بأن زحلة هي
المدينة األم».
وختمِ « :باسم أخوتي أصحاب السيادة و ِباسم جميع
الرسميين وبمن يمثلون وه��ذا الجمهور الكريم ،نتقدّم
من أبناء الفقيدة وابنتها وعائالتهم وأشقائها وعائالتهم
وشقيقتها وأوالد شقيقتها وعائالتهم ،بتعازينا األخوية».
ث ّم ووري جثمان الفقيدة في مدافن العائلة.

تامر :بع�ض القوى الإقليمية تريد لبنان
جائزة تر�ضية تعوي�ض ًا لنك�ساتها وهزائمها
حيّا رئيس «الحركة اللبنانية الديمقراطية» جاك تامر
المؤسسات العسكرية واألمنية ،وث ّمن جهود قياداتها
وأفرادها وبطوالتهم وتضحياتهم وافتداءهم المواطنين
بأرواحهم ودمائهم.
كالم تامر جاء خالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي
للحركة ،والذي استه ّل بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح
الشهداء الذين تصدّوا لإلرهاب وج ّنبوا لبنان واللبنانيين
أكثر من كارثة كانت ستحصل لو أنّ االنتحاريين استطاعوا
تنفيذ جرائمهم كما كانوا يُخططون.
وإذ أثنى تامر على جهود مدير عام األمن العام اللواء
عباس ابراهيم ،وعلى موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق
خالل تف ّقده موقع االنفجار في الروشة ،ناشد المواطنين
التعاون مع األجهزة العسكرية واألمنية لمصلحة البلد
وتحصين األمن واالستقرار ،وتجنيبه اآلثار السلبية التي

قد تلحقه نتيجة الهجمة اإلرهابية الشرسة التي تطاول
معظم دول المنطقة ،ال سيما سورية والعراق.
وبالنسبة إلى الحكومة ،رأى تامر أنّ الرئيس سالم
يعمل بجدّ ،وقد سعى مع كل القوى السياسية إلى اعتماد
التوافق والتفاهم .
ووص��ف تامر الوضع اإلقليمي بالخطير ج��داً ،فهناك
تخ ّوف من استمرار الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوى
اإلرهاب والتطرف في ك ّل من العراق وسورية ،ولبنان غير
بعيد عنها.
وأشار تامر إلى المخطط المعادي الذي يستهدف تفجير
األوضاع في لبنان ،لجعله ما يشبه جائزة الترضية لبعض
القوى اإلقليمية التي تريد تعويض النكسات والهزائم
التي ُمنيت بها في خياراتها وسياساتها في المنطقة على
حساب األبرياء سواء في سورية أو لبنان أو العراق.

خير الدين :النواب بحاجة �إلى �سحر ليلتقوا على ملف الرئا�سة
اح��ت��ف��ل��ت ج��م��ع��ي��ة «ال���ت���ق���دّم
واإلخ��ل��اص» ف��ي ب��ل��دة ش����ارون،
ب��وض��ع ح��ج��ر األس����اس لمبناها،
برعاية رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن ممثالً
بالوزير السابق مروان خير الدين،
ورئ��ي��س جبهة ال��ن��ض��ال الوطني
النائب وليد جنبالط ممثالً بوزير
الزراعة أكرم شهيب ،وحضر الحفل
النائبان هنري حلو وف��ادي الهبر،
القاضي الشيخ نزيه بو ابراهيم
ممثالً شيخ عقل طائفة الموحدين
ال�����دروز ن��اص��ر ال��دي��ن ال��غ��ري��ب،
والشيخ سامي عبد الخالق ممثالً
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
ن��ع��ي��م ح��س��ن ،رئ��ي��س المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي الوزير السابق محمود
عبد الخالق ،المندوب السياسي
للحزب ف��ي جبل لبنان الجنوبي
حسام ال��ع��س��راوي ،العميد ف��ادي
سلمان ممثالً مدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
المقدّم وليد شيا ممثالً رئيس أركان
الجيش اللواء الركن وليد سلمان،
رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية
الشيخ علي زي��ن الدين على رأس
وفد من المؤسسة ،زياد شيا ممثالً
الحزب التقدمي االشتراكي ،لواء
ج��اب��ر ممثالً ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني ،ورئ��ي��س بلدية ش��ارون
نبيه األحمدية ومشايخ فاعليات.
أل��ق��ت كلمة الجمعية الزميلة
ليلى زي���دان عبد الخالق وقالت:
«إنّ الجمعية ستكون من كل الناس
ولكل الناس في هذه البلدة والجوار.
وش��ع��اره��ا ال��ت��ق��دم نحو مستقب ٍل
أفضل ألجيالنا الطالعة ،مستقبل
مزدان بالحق والخير والجمال ،في
بلدة الحق والخير والجمال ،لذلك
ستنصب جهود الجمعية على أبنائنا
وبناتنا ،وستحيط باهتماماتهم من

كل النواحي ،من الثقافة والمطالعة،
إل���ى ال��ت��رف��ي��ه وص��ق��ل ال��م��واه��ب،
ووص��وال ً إلى التنشئة على فضائل
المحبة والسالم والوفاق والوئام،
وزرع روح المواطنة في نفوسهم،
كي يكونوا جيالً ذا قدر ٍة فعلي ٍة في
تطوير البلدة والمنطقة والوطن.
وأضافت« :ومن أهداف الجمعية
اي���ض���اً ،اإلخ��ل�اص ل���ت���راثٍ محلي
ووطني ،نحفظه بأشفار العيون،
م��ن خ�لال تنظيم ال��ن��دوات وورش
العمل واللقاءات واألمسيات ،فنكون
كمن حفظ ماضيه النير ،لينطلق
بحاضره اآلني إلى مستقب ٍل مزهر».
ث ّم ألقى األحمدية كلمة أكد فيها
أن «مقر هذه الجمعية ألهلنا آل عبد
الخالق سيكون كسائر مقار عائالت
ش���ارون ،مكانا ً للجمع وال��وح��دة
والتآخي».

وألقى خير الدين كلمة أرسالن
وج��اء فيها« :كنت أتمنى أن أقول
في هذه المناسبة ،أنه عند االنتهاء
من إعمار هذه الدار ،الدولة ستكون
قربكم ،وستؤ ّمن لكم الكهرباء ،ولكن
ال استطيع أن أقول هذا ،ألنّ كلمتي
ل��ن ت��ك��ون ص��ادق��ة ،ل��س��وء الحظ
ال��دول��ة ال��ت��ي ورث��ن��اه��ا ل��م نعرف
المحافظة عليها ،ال بل على العكس،
أعدناها إل��ى ال��وراء كثيرا ً لدرجة
أن��ه من بعد الطائف وحتى اليوم
ل��م يكن ه��ن��اك استحقاق رئاسي
استطعنا أن نؤ ّمنه بالوقت والشكل
المطلوبين».
وأض��اف« :اليوم نحن في وضع
يمس
فراغ ،فراغ رئاسي مزر ،ع ّل أن
ّ
مجلس النواب في السياسة سحر
لينقسم كما هو مقسوم اليوم ،يعني
يوم يذهبون أفواجا ً أفواجاً ،يذهب

إل��ى البرلمان من يريد السلسلة،
وفي يوم آخر يذهب الذين يريدون
انتخابات رئاسية ،وال يلتقي االثنان
معا ً في أيّ م ّرة».
وخ���ت���م خ��ي��ر ال����دي����ن« :ن��ح��ن
م��س��ت��ع��دون ف��ي ال���دخ���ول ف��ي أيّ
مفاوضات قد تحصل ،وبرأينا هذه
المفاوضات ستحصل على طاولة
ح���وار ن��أم��ل أن ت��ك��ون ف��ي لبنان،
ستحصل وسنذهب إلى الجمهورية
الثالثة وإل���ى ن��ظ��ام ج��دي��د ،على
أمل أن يكون أفضل لنقول ألوالدنا
أنّ الجمهورية التي ورثناها قمنا
بتحسينها».
وألقى شهيب كلمة جنبالط وقال
فيها« :نجتمع لوضع حجر األساس
لقاعة تجمع في جرد ع ّودنا الشموخ
وال��ث��ب��ات وال��س��ع��ي المستمر إلى
البناء وإلى تحصين البناء .ونحن

نحتاج إلى كل ما يجمع ،ونحتاج
أكثر إلى من يجمع في وطن مز ّنر
بالتوتر واالنقسام وعواصف الفتن،
وواج��ب��ن��ا جميعا ً تحصينه وه��ذا
دأبنا مع األمير طالل الذي يؤمن كما
نؤمن بوحدة الصف ،ويؤمن كما
نؤمن بوحدة الوطن وديمقراطيته
وحريته وسيادته وثباته ،في وجه
عواصف الفتن المدمرة واالنقسام
المو ّلد كل أنواع اإلرهاب».
وأك�����د أنّ ال���ث���ب���ات ف���ي وج��ه
العواصف يح ّتم ارت��ق��اء الخطاب
السياسي إل��ى مستوى المواجهة
وارتقاء األداء السياسي والخروج
من حال المراوحة والشغور والفراغ
للوصول إلى انتخاب رئيس وفاقي
يجمع ،وال��ش��روع بتفعيل الدولة
والمؤسسات لنتمكن جميعا ً من
تحصين لبنان م��ن ارت����دادات ما
يجري في منطقة ت��زداد غرقا ً في
بحر دم ال يرحم وال يو ّفر أحداً.
ختاماً ،ألقى عميد آل عبد الخالق
المربّي نسيب عبد الخالق كلمة
قال فيها« :نحن على خطى األجداد
واآلب����اء س���ائ���رون ،نحفظ العهد
والوفاء لمن كتبوا تاريخ لبنان على
رغ��م العواصف وال��ري��اح العاتية
التي كانت تهب على هذه المنطقة،
وما وجودكم اليوم في هذا االحتفال
إال تعبير عن إرادت��ن��ا للسير على
النهج ذاته الذي رسموه لنا بمواقف
الع ّز والكبرياء».
وتابع« :رجال الصحافة واإلعالم،
أتمنى عليكم أن تنقلوا بأقالمكم
ال��ح� ّرة ه��ذا التضامن الوطني في
هذا الجبل األش ّم والعيش المشترك
بين جميع الطوائف بمحبة وإخاء
وتضامن ع ّز نظيره».
ب��ع��د ذل����ك ،وض���ع خ��ي��ر ال��دي��ن
وشهيّب والهبر وحلو وبو ابراهيم
وزي����ن ال���دي���ن وال��م��ش��اي��خ حجر
األساس لبناء القاعة.

