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�إنها طرابل�س...
فادخلوها �آمنين...
} معن بشور

نعش الراحل محموالً على عربة مدفع
فجر اليوم األول من العام  ،2015ودع
لبنان أح��د كبار رج��االت��ه ال��ذي��ن يضعون
مصالحه فوق أي اعتبار شخصي أو منصب
أو رياسة ،ما اعطاه قامة وطنية تجاوزت
االهتمام بحدود الوطن الصغير إلى قضايا
األمة الكبرى وفي طليعتها قضية فلسطين.
لذا كان النعي واسعا ً لعمر كرامي والتشييع
عارما ً لرجل الحوار والوحدة الوطنية حتى
لو أص��اب األذى بيته عندما ك��ادت أصابع
الفتنة ان ت��ن��ال م��ن نجله ال��وزي��ر فيصل
كرامي.
كان حضوره الوطني والشعبي والقومي،
وهو داخل النعش المغطى بالعلم اللبناني

الحشود الشعبية المشاركة في التشييع
ومحموال ً على عربة مدفع عسكرية ،طاغيا ً
على موكب المشيعين من رسميين وغير
رسميين ،الكل استذكر مواقفه واستذكر بيته
الوطني العريق وشقيقه الشهيد الرشيد،
آملين متابعة الوزير كرامي نهج أبيه وهذا
ما وعد به األخير.
من مستشفى الجامعة األميركية انطلق
الراحل الكبير في رحلته األخيرة ،وكانت له
محطات كثيرة على الطريق قبل وصوله إلى
مسقط رأسه طرابلس ،التي اتشحت بالسواد
ح��دادا ً على الفقيد وارتفعت في ساحاتها
وشوارعها صور «األفندي» والفتات العزاء
وعبارات التكريم .ووسط حشود المواطنين

رايات �سود وحداد � 3أيام

نعى رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،الرئيس عمر
كرامي ،وقال في بيان« :بكثير من الحزن واألسى ننعى
الى اللبنانيين دولة رئيس مجلس الوزراء األسبق عمر
كرامي الذي غادرنا إلى دنيا الحق ،تاركا ً وراءه إرثا ً
كبيرا ً سيبقى خالدا ً في الذاكرة الوطنية اللبنانية».
وأض���اف« :برحيل الرئيس عمر ك��رام��ي ،إب��ن بطل
االستقالل عبد الحميد كرامي وشقيق الرمز الوطني
الرئيس الشهيد رشيد كرامي ،فقدت عائلته الصغيرة
وم��دي��ن��ت��ه ط��راب��ل��س ووط��ن��ه ل��ب��ن��ان قيمة انسانية
ووطنية كبيرة وص��وت �ا ً م��ن أص���وات الحكمة التي
يحتاج اللبنانيون إليها في هذه األوق��ات العصيبة.
لقد أدرك الراحل الكبير معنى لبنان وأهمية صون
تجربة التعايش بين مكوناته ،فرفع منذ لحظة دخوله
ساحة العمل العام راية االعتدال ،وقدم طيلة السنوات
التي تسلم فيها مسؤولياته الوطنية ،نائبا ً ووزيرا ً ثم
رئيسا ً للوزراء ،نموذجا ً راقيا ً في األداء السياسي يعطي
األول��وي��ة لعمل المؤسسات ،ويعلي ش��أن القانون،
ويغلب المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية،

الغفيرة الذين تج ّمعوا لوداعه األخير على
رغ��م ك��ث��اف��ة األم��ط��ار ،ش��ق م��وك��ب ك��رام��ي
الطريق نحو المسجد المنصوري يرافقه
نجال الرئيس ال��راح��ل خالد وفيصل وإلى
جانبهما النائب علي بزي ممثالً رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ،رئيس الحكومة تمام
سالم الرئيس نجيب ميقاتي ،الرئيس فؤاد
السنيورة بصفته الشخصية وممثالً الرئيس
سعد الحريري ،رفعت بدوي ممثالً الرئيس
سليم الحص ،مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دري��ان ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،تيمور جنبالط على
رأس وف��د ض � ّم وزراء ون��واب وشخصيات

ويدفع دائما ً في اتجاه التحاور والتقارب والوسطية
بعيدا ً من التشنج والتطرف والفرقة .رحم الله فقيد
لبنان الرئيس عمر كرامي ،وألهمنا وأهله ومحبيه
الصبر والسلوان».
من جهة أخ��رى ،أص��در سالم مذكرة قضت بإعالن
الحداد الرسمي على كرامي لمدة ثالثة أيام اعتبارا ً من
يوم أمس وحتى مساء الغد ،تنكس خاللها األعالم على
الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات كافة،
وتعدل البرامج العادية في محطات االذاعة والتلفزيون
بما يتناسب مع المناسبة األليمة.
ومنذ إعالن وفاة الرئيس عمر كرامي ،رفعت الرايات
السود واألعالم اللبنانية في مدينة طرابلس والشمال
ح��دادا ً على الراحل الكبير ،وجابت الشوارع سيارات
رافعة صور الراحل والرايات السود وبثت سور من
القرآن الكريم.
ونعته مختلف المرجعيات الدينية والسياسية
والحزبية والبلديات والمخاتير والجمعيات والحركات،
منها جمعية تجار طرابلس وتجار الشمال والمؤسسات

(ت ّموز)

وحشود ،وحملة األكاليل والفرق الكشفية
والرسميون والحشود الشعبية.
وش���ارك ف��ي التشييع وف��د م��ن الحزب
السوري القومي االجتماعي ض ّم عميد التربية
والشباب عبد الباسط عباس والمندوب
السياسي للحزب في الشمال زهير الحكم
وناموس المندوبية ومنفذية طرابلس فادي
الشامي ،وقد شارك الوفد أيضا ً مع جمع من
القوميين في استقبال جثمان الرئيس الراحل
عند مدخل القلمون ،ثم أم��ام مركز الحزب
في منطقة الجميزات وص��وال ً إل��ى الجامع
المنصوري الكبير.
وأ ّم الصالة المفتي دري��ان على جثمان

العامة والهيئات االقتصادية والثقافية واالجتماعية
والتربوية.
وأعلنت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان
«التوقف عن العمل في المصلحة والمرفأ بناء على
قرار وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر» ،وأعلن
اتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس وغرفة التجارة
والصناعة ومعظم المؤسسات االقتصادية الكبرى
التوقف عن العمل يوم الجمعة.
ونعى نقيب محامي الشمال فهد المقدم الرئيس
كرامي وأعلن في بيان ان يوم أمس هو يوم توقف عن
العمل في النقابة ،داعيا ً المحامين إلى «المشاركة في
تشييع الزميل عمر كرامي».
وأعلن «الحداد في النقابة ثالثة أيام ابتداء من يوم
أمس».
واستكملت االستعدادات اللوجستية في معرض
رشيد كرامي ال��دول��ي حيث جهزت قاعة المؤتمرات
للتعازي ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء أي���ام ال��ث��ان��ي والثالث
واالسبوع.

كرامي وألقى خطبة الجمعة في المسجد ،بعد
ذلك رفعت ثلة من عناصر اطفائية طرابلس
التابعة التحاد بلديات الفيحاء النعش الذي
تبعه الرسميون يرافقه شقيق الراحل معن
كرامي ونجاله فيصل وخالد.
وانتهت محطة مسيرة الرئيس كرامي
بوصول جثمانه الى مدافن العائلة في باب
الرمل حيث ووري في الثرى.
وتقبّلت العائلة التعازي في باحة مسجد
سيف الدين طينال االثري.
وأولم الوزير كرامي وأفراد عائلة آل كرامي،
على شرف المشاركين في تشييع والده ،في
مطعم «الشاطئ الفضي» في طرابلس.

في�صل كرامي ينعى والده:
�س�أحفظ الو�صية والأمانة
و�أنهج نهجك
نعى الوزير السابق فيصل كرامي في بيان وجهه إلى
اللبنانيين والعرب ،والده الرئيس عمر كرامي ،وجاء
فيه:
«بسم الله الرحمن الرحيم« :ف��إذا ج��اء أجلهم ال
يستأخرون ساعة وال يستقدمون» .صدق الله العظيم.
أيها اللبنانيون ،أيها اإلخوة العرب:
أنعى إليكم أبي وقائدي ومعلمي دولة الرئيس عمر
عبد الحميد كرامي ،ال��ذي انتقل إلى ج��وار رب��ه ،وهو
يوصينا صبرا ً على المصاب ،وايمانا ً بلبنان الواحد،
وص��ون�ا ً للعروبة ،وحبا ً لفلسطين السليبة ،ووف��اء
إلى تراب طرابلس .إن حزننا لعظيم ،لكن عزاءنا أننا
مؤمنون نودع مؤمناً ،وأن الفراق س ّنة هذه الفانية ،ولنا
لقاء في دار البقاء.
عهدا ً علي يا فقيدي الكبير أن أحفظ الوصية واألمانة،
وأنهج نهجك في القول والفعل حتى الرمق األخير .وداعا ً
يا أغلى الرجال .وداعا ً يا أبي».

االطمئنان العميق الذي دفع عشرات اآلالف إلى المشاركة في تشييع
الرئيس الراحل عمر كرامي في طرابلس ،والسير في شوارع كانت إلى
زمان قريب ساحات قتال واقتتال ،ما كان لهما أن يحصال لوال الثقة
العميقة بحقيقة عاصمة الشمال اآلمنة ،وبطيبة أهلها الذين مسحوا
في لحظات وداع زعيمهم سلبيات صور بشعة استمات البعض في
إلصاقها بمدينة ما امتحنت يوما ً بوطنيتها وعروبتها وإيمانها إالّ
وفازت بجدارة في االمتحان.
وبهذا المعنى ،لم تكن جنازة الرئيس الراحل عمر كرامي مج ّرد
استفتاء حاشد على مكانة الرجل وموقعه في قلوب الطرابلسيين
واللبنانيين ،على رغم ك ّل ما تع ّرض له من تج ٍّن وقسوة وجحود ،بل
كانت أيضا ً رسالة مدّوية تؤكد أنّ ك ّل ما شهدته طرابلس ،على مدى
سنوات ،من ظلم وظلمة ،وقهر وغل ّو يذهب كالزبد جفا ًء وال يبقى في
قلعة الكرامة إالّ ما ينفع الناس من حكمة واعتدال وروح جامعة.
تذ ّكرت الشوارع التي مررنا بها في موكب تشييع الرئيس الراحل
من الجامع المنصوري الكبير إلى ساحة النجمة فباب الرمل مرورا ً
بقهوة موسى الشهيرة وصوالً إلى المدافن التي ض ّمت أغلى الرجال
في مدينة األولياء والشهداء ،مثلما ذ ّكرتني الجموع المتدافعة من ك ّل
حدب وصوب بطرابلس في أزهى أيامها يوم كانت تقدم الشهداء في
تظاهرات االستقالل ،وفي ثورات التح ّرر ،وفي ميادين المقاومة في
الجنوب اللبناني كما فلسطين وربوع الوطن العربي.
كما ذك ّرني احتفاء أهل البترون والكورة وزغرتا بموكب الفقيد
عصي على الفتنة ،منارة للوحدة ،وقلعة للوطنية
الكبير أنّ الشمال
ّ
الح ّقة.
لقد ت��ذك��رت ،وأن���ا أس��ي��ر بين الطرابلسيين األح��ب��اء ،س��اح��ة التل
ومنشيتها وساعتها ،قهوة التل العليا ورواده����ا ،سينما روكسي
وأفالمها ،أحياء التبانة «الغاضبة» ورجالها ،قبة النصر وفرسانها،
بهاء أبو سمرا وبساتينها ،حرمان الجبل ومظلوميته ،األسواق الداخلية
بحيويتها وتراثيتها ،والزاهرية الزاهرة بألق العيش الواحد فيها ،كما
تذ ّكرت السويقة وباب الحديد وطلعة الرفاعية ،والميناء حصن التحرر
والتقدم ،والقلمون بوابة الثغر الذي طالما حرس آمال األمة وكرامتها.
أصدق يوما ً أنّ طرابلس هي غير ما شاهدناه في وداع الرئيس
لم ّ
عمر كرامي ،ولم اصدّق أبدا ً أنها لم تكن يوما ً إالّ على صورته وصورة
وال��ده الرئيس الراحل عبد الحميد كرامي ،وشقيقه الشهيد الرئيس
رشيد ك��رام��ي ،بل على ص��ورة منافسيهم االنتخابيين ي��وم لم تكن
االنتخابات مج ّرد تعداد طائفي ومذهبي ،وي��وم لم تكن معلّبة في
بوسطات ومحادل.
لذلك ،نجح أبو خالد رحمه الله أن يثبت في وداعه حقيقة طرابلس
التي أمضى حياته مبشرا ً بها ،وجاهدا ً إلبرازها ،ومؤكدا ً على موقعها،
كما نجح اليوم ابنه الوزير فيصل وكل من أشرف معه على التنظيم
والتشييع في أن ال ُتطلق رصاصة واح��دة في مدينة ارتبط اسمها
بالرصاص والقذائف والقنابل على مدى سنوات ،ال بل نجح الوزير
أبو رشيد مع أركانه في أن ين ّظموا جنازة تصدّرها رئيس للحكومة
ورؤس���اء سابقون للجمهورية ولمجلس ال��ن��واب ولمجلس ال��وزراء
ومفتٍ للجمهورية كانت كلمته في رثاء الراحل ،برصانتها وأناقتها
وعمقها تعبيرا ً عن مرحلة جديدة في حياة المدينة وال��وط��ن .بل أن
يختلط هؤالء جميعا ً ومعهم وزراء ونواب حاليون وسابقون وممثلون
لك ّل تيارات المدينة وأحزابها بأمواج بشرية متالطمة وأن يسيروا
باطمئنان وكأنهم ي��ردّدون مع الراحل عمر كرامي «إنها طرابلس...
فادخلوها آمنين.»...

تعاز وبيانات نعي للراحل الكبير :التاريخ �سين�صفك
ٍ

متم�سك ًا بقناعاته
حردان :عرفناه رجل دولة حكيم ًا في مواقفه �س ّيد ًا في قراراته ّ

أ ّم منزل الرئيس عمر كرامي في الرملة البيضاء
رؤساء ووزراء ونواب وسفراء ووفود وشخصيات
وفاعليات معزية بوفاته حيث كان في استقبالهم
نجال الراحل خالد والوزير السابق فيصل كرامي,
وشقيقه معن كرامي.
ومن أبرز المعزين ،الرئيسان إميل لحود وأمين
الجميّل ،رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،رئيس
الحكومة تمام س�لام ،مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان الذي نعى بصفته رئيس المجلس
الشرعي االسالمي األعلى ،عضو المجلس الرئيس
كرامي.
واعتبر دريان في بيان انه برحيل كرامي «خسر
لبنان والعالم العربي رم��زا ً كبيرا ً وركنا ً سياسيا ً
مرموقا ً من بيت طرابلسي سياسي عريق في عروبته
وفي إسالمه وفي وطنيته ،وترك بصمات تاريخية
مشرقة ومشرفة ف��ي لبنان وف��ي ت��اري��خ عائلته
الكريمة».

لحود

كذلك قال الرئيس لحود بعد تقديمه التعزية:
«خسارة كبيرة للوطن ،انا عرفته عن قرب ،عندما
كنت قائدا ً للجيش ،ورئيسا ً للجمهورية .انه رجل
وطني بامتياز ،عروبي الروح ،ليست لديه حسابات
شخصية ،ظلم في حياته ،فالله يرحمه ،وقد خسرناه
جميعاً».

تعزية األسد

كما زار منزل كرامي السفير السوري علي عبد
الكريم علي الذي قدّم بتكليف من الرئيس بشار األسد،
«التعازي بفقيد لبنان الكبير».
وعبّرت عائلة الفقيد «عن عمق العالقة األخوية
السورية  -اللبنانية .وتقديرها للفتة الرئيس األسد
الكريمة ،متمنية لسورية االنتصار على اإلره��اب
وعودة األمان واالستقرار لهذا البلد العزيز».
كما أبرق رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور
وائل الحلقي الى الوزير فيصل كرامي باآلتي« :تلقيت
صباح اليوم النبأ الحزين برحيل والدكم السيد عمر
كرامي رحمه الله ،بعد مسيرة طويلة من العطاء
الوطني واالنساني ،والتفاني في خدمة لبنان واألمة
العربية والقضايا الوطنية والقومية».
وأضاف «سيترك رحيل هذه الشخصية الفذة فراغا ً
واسعاً ،لما كان يتمتع به من رؤية وحكمة وقدرة على
تبصر المستقبل ،ومن إصرار وعناد في الدفاع عن
المصالح الوطنية والقومية للبنان والعرب في آن
معاً .وسيواسينا دائماً ،ان معاليكم تمتلكون الخبرة
والقدرة على متابعة المسيرة الوطنية للراحل الكبير
بجدارة واقتدار ،وسيبقى دورك��م المتميّز حاضرا ً
ومتجليا ً لما فيه خدمة لبنان وسورية ،وستبقى
الروابط التي تجمعنا أش� ّد صالبة وأكثر رسوخا ً
وقدرة على بناء المستقبل المنشود».
وأبرق وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
معزيا ً لبنان حكومة وشعبا ً وأس��رة الراحل باسم
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

رئيس وقيادة «القومي»

وحضر معزيا ً رئيس الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان ووفد من قيادة الحزب
ض ّم رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،ورئيس المكتب السياسي المركزي الوزير
السابق علي قانصو.

وفد حزب الله معزّيا ً عائلة كرامي
وتحدّث ح��ردان فأكد أنّ الرئيس كرامي «قامة
وطنية كبيرة ،آمن بوحدة لبنان واللبنانيين ،وساهم
في مسيرة إعادة بناء مؤسسات الدولة وإقامة السلم
األه��ل��ي ،ولذلك ف��إنّ رحيله خسارة كبيرة للبنان
واللبنانيين».
وك��ان ح��ردان قال عند تل ّقيه نبأ رحيل الرئيس
كرامي :بوفاة دولة الرئيس عمر كرامي ،يخسر لبنان
والعالم العربي قامة وطنية وعربية كبيرة ،ورجل
دول��ة رفيعاً ،أدّى أدوارا ً
تجسد الوحدة الوطنية
ّ
والسلم األهلي ،وتميّزت مواقفه بالحكمة والرزانة
واألخالق.
لقد شكل الرئيس الراحل عمر كرامي صمام أمان
للثوابت الوطنية .فمصلحة لبنان بالنسبة اليه تتقدّم
على ما عداها ،لذلك تغلّب على جراحه النازفة من
جراء جريمة اغتيال شقيقه الرئيس الرشيد ،وعمل
على تضميد ج��راح لبنان ،بك ّل ص��دق وشجاعة
ومسؤولية.
عرفناه في العديد من المحطات الوطنية ،رجل
متمسكا ً
دولة ،حكيما ً في مواقفه ،سيّدا ً في قراراته،
ّ
بقناعاته ،ثابتا ً على خياراته ،منفتحا ً على الحوار،
ال يساوم على الحق ،ال يهادن الباطل ،ملتزما ً خيار
مقاومة االحتالل ،وبهذه الصفات عرفه اللبنانيون
والعرب.
بأمس الحاجة إلى
إنّ لبنان في ظروفه الراهنة ،هو
ّ
الرجاالت الكبار ،المؤمنين بقيَم وطنية سامية ،لذلك
يشكل رحيل الرئيس عمر كرامي خسارة كبيرة للبنان
ومحيطه القومي.
الرحمة لفقيد لبنان الكبير ،وأح ّر التعازي لعائلته
التي أضحت بوطنيتها ج���زءا ً م��ن ت��اري��خ لبنان
وحاضره ومستقبله».

حزب الله

وقدّم المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله
حسين خليل التعازي باسم األمين العام للحزب
السيد حسن نصر الله وقيادة حزب الله.
وقال« :فقد لبنان قامة وطنية كبيرة كان معروفا ً
في ساعات الشدة ،وكان سليل بيت وطني مقاوم،
كان معروفا ً بوقفته الوطنية وبعمله الدؤوب من اجل
وحدة لبنان والعبور بلبنان الى شاطئ األمان».

لحود والسنيورة وبدا خالد ومعن وفيصل كرامي
مصافحة بين ّ
وأض��اف« :ك��ان مقاوما ً بشرف عروبيا ً بشرف
وح��دوي��ا ً ب��ش��رف وك���ان رائ����دا ً م��ن رواد ال��وح��دة
الوطنية».
كما حضر معزياً ،وفد من حزب الله برئاسة وزير
الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ،ضم
عددا ً من نواب الحزب وأعضاء المكتب السياسي.
وق��ال فنيش ف��ي تصريح« :إن ال��راح��ل الكبير
كان قامة وطنية مميزة حافظ على صفاء والتزام،
وعلى ميزة هذا البيت ،بما يعرفه الجميع من تمسك
بالثوابت واالل��ت��زام بقضايا الوطن ،وال��دف��اع عن
المقاومة ،وعن قضية األمة فلسطين ،جميعنا يشعر
بفقدان هذا الراحل العزيز ،لكن عزاءنا ان نجله
الوزير فيصل كرامي ،يحمل كل الصفات ،ومقصد
آمال كل من شعر بخسارة الراحل الرئيس كرامي».
ومن أبرز المعزين أيضا ً الرئيس سليم الحص
الذي رثى كرامي «المثالي والنزيه المخلص األخ
والصديق ،المؤمن ،ابن طرابلس الفيحاء العزيزة
التي أحبها وأحبته .داف��ع عن مبادئه وقناعاته،
وكان المدافع الشرس عن كرامته ،وهو من قال يوما ً
حتى لو فقدنا كل شيء لكن ستبقى لدينا الكرامة».
وتابع« :فقدناه نحن والوطن بأشد الحاجة إليه
خصوصا ً في ظروف صعبة ومعقدة وغير اعتيادية
يمر بها الوطن والمنطقة العربية».
وقال الرئيس فؤاد السنيورة خالل تقديمه واجب
العزاء« :خسارة الرئيس عمر كرامي خسارة وطنية
كبيرة ،فهو شكل قامة استثنائية على مدى سنوات
طويلة ،وال سيما بعد خسارتنا للشهيد رشيد
كرامي».
كما اعتبر النائب طالل ارسالن الذي حضر معزيا ً
على رأس وفد من الحزب «الديمقراطي اللبناني»:
«خسارة كبيرة ،فقد لعب الراحل كرامي دورا ً في
تاريخ لبنان الحديث».
كما حضر م��ع��زي�ا ً ال��س��ف��ي��ران اإلي��ران��ي محمد
فتحعلي ،واألميركي ديفيد هِ ْل.
وعزى البطريرك الماروني بشارة الراعي بكرامي
الذي «سخا بعمله ال��دؤوب من أجل لبنان ،وأعلى
رأس طرابلس العزيزة ،وخدم على رأس الحكومة
وخارجها شعب لبنان بمواقفه وحضوره وقربه
وصدقه».

وأب�����رق ب��ط��ري��رك أن��ط��اك��ي��ا وس���ائ���ر ال��م��ش��رق
واالسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام إلى عائلة الرئيس كرامي
وعموم اللبنانيين وأهالي طرابلس ،معزيا ً بغياب
«رجل الحوار واالنفتاح والتقارب بين اللبنانيين»،
وقال« :إن غيابه خسارة وطنية كبيرة».

سليمان

من جهة أخ��رى ،اعتبر الرئيس العماد ميشال
سليمان في بيان ،أنه برحيل كرامي« ،خسر لبنان
أحد الرجاالت الذين تحلوا بشجاعة اتخاذ القرارات
الصعبة في اللحظات المصيرية ،وشجاعة الحفاظ
على الرصانة وحمل المشعل عند المصاب األليم».

الحسيني

ورث��ا الرئيس حسين الحسيني الرئيس كرامي
ال��ذي «خ��اض معركة وطنه في ما خص ق��رار حل
الميليشيات وسحب األسلحة ،بالتزامن مع معركة
طي صفحة الثارات الدموية ،ووضع الرؤية األولى
لمعالجة الخلل في الحياة المعيشية واالقتصادية
والمالية .وقد دفع األثمان الباهظة نتيجة خوضه
معركة وطنه ،ما يجعله دائم الحضور في الوجدان
الوطني».

ميقاتي

وأص��در الرئيس نجيب ميقاتي بيانا ً ق��ال فيه
علي أن أنعي رج�لاً عشق مدينته وكان
«يصعب ّ
المدافع الشرس عن حقوقها وكرامتها وحضورها
السياسي ،ليس على مستوى لبنان بل على مستوى
العالم العربي.
علي أن أنعى الرئيس عمر كرامي من دون
يصعب ّ
أن أتذكر شهيد لبنان الرئيس رشيد كرامي الذي سقط
تالق بين اللبنانيين كان يعمل عليها فدفع
في لحظة ٍ
روحه ودماءه الطاهرة ثمنا ً لمبادرته».

الحريري

ورأى الرئيس سعد الحريري ان بغياب الرئيس
كرامي «تنطوي صفحة من كتاب وطني في حياة

(أكرم عبد الخالق)

لبنان ،صاغته عائلة كريمة قدمت عظيم التجارب
والرجال».
وق��ال ف��ي بيان النعي« :وإذا كانت السياسة
في لبنان ،ال تقيم في بعض األحيان وزن� ً�ا ألهمية
االختالف في المواقف ،وتعتبره عامالً من عوامل
الفرقة واالنقسام ،فنحن من الذين كنا نجد دائما ً في
االختالف مع الرئيس عمر كرامي ،مصدرا ً إضافيا ً
لالحترام المتبادل ووسيلة للتالقي على ثوابت
وطنية وقواعد للعمل السياسي ،شارك الراحل الكبير
في حمايتها ورفض المحاوالت المتعددة لضربها او
اختراقها».

فرنجية

ونعى رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية
الرئيس كرامي في بيان ج��اء فيه« :أيها اآلدم��ي،
ستفتقدك الساحة السياسية وهي تحتاجك وتحتاج
لمواقفك ولجرأتك وقليلون من يستغنون عن السلطة
صونا ًللوحدة الوطنية والتاريخ سينصفك ،ستفتقدك
طرابلس وأنت لم تغادرها يوماً ،وهي اليوم تستعيد
تاريخها ،وعائلتكم ج��زء أس��اس من ه��ذا التاريخ
المضيء منذ االستقالل الى اليوم».
وأضاف« :عمر كرامي خسرك لبنان زعيما ً عروبيا ً
مقاوما ً وخسرناك صديقا ً وأخا ً كبيراً ،رحمك الله».
كما نعى كرامي دار الفتوى في طرابلس والشمال
ودائرة األوقاف اإلسالمية وسائر العاملين في الحقل
الديني من األئمة والخطباء والمدرسين.

الخازن

واعتبر رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ،في بيان أن «غياب رجل الدولة
الوطني الرئيس عمر كرامي ،يشكل خسارة ال تعوض،
وكأنه كتب على ه��ذا البلد أن يفقد كبار وجوهه
الوطنية في اللحظات الحرجة التي يواجهها وسط
خضم من التالطمات اإلقليمية والدولية».
وقال« :إن عائلة كرامي ،من المغفور له الرئيس
عبد الحميد إلى شهيد لبنان الرئيس الرشيد وصوال ً
إلى الرئيس عمر ونجله الوزير فيصل ،سلسلة خيرة
من الرجاالت الكبار في العطاءات والتضحيات ليبقى
لبنان وطنا ً لجميع أبنائه».

واعتبر ان برحيل كرامي «فقدت عائلته الصغيرة
ومدينته طرابلس ووطنه لبنان قيمة انسانية
ووط��ن��ي��ة ك��ب��ي��رة ،وص��وت �ا ً م��ن أص���وات الحكمة
التي يحتاج اللبنانيون إليها في ه��ذه األوق��ات
العصيبة».
ونعى المكتب السياسي في حركة أمل كرامي
قائالً »:الى ج��وار شقيقه وحامالً قضيته الشهيد
رشيد كرامي رحل الرئيس عمر كرامي ابن العائلة
الطرابلسية العريقة والشمال العروبي المقاوم.
رحل مدافعا ً عن المقاومة حتى آخر رمق كما كان
طوال عمره عامالً في سبيل لبنان وسيادته ،رافعا ً
راية الشهيد الرشيد من دون ان يتوانى لحظة عن
تلبية نداء الوطن في أحلك الظروف».
ورأى تجمع اللجان والروابط الشعبية في بيان
ان «من يقرأ سيرة الراحل الكبير من الداخل يعرف
كم عانى من تج ٍن وقسوة وجحود ،وهو الذي بقي في
كل عالقاته قلبا ً كبيرا ً ال يتأخر عن تقديم التنازالت
من أجل وطنه ،والتضحيات من أجل أمته».
وأض��اف« :والعزاء األكرم بالرئيس عمر كرامي
هو ان يراجع من ظلمه انفسهم ،ويتراجعون عن كل
إساءات له او تجاهل لدوره ،وان يسعوا الى الحفاظ
على تراثه ،وتراث أسرته كقلعة طرابلسية صلبة،
وكهامة لبنانية شامخة ،وكمنارة مضيئة في دنيا
العروبة واإلسالم».

الجامعة اللبنانية الثقافية

وأب��رق رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم أحمد ناصر واألمين العام المركزي بيتر
األشقر إلى الوزير السابق فيصل كرامي ،معزيين،
وجاء في برقيتهما« :المصاب أليم برحيل الرئيس
عمر كرامي ،إنه رجل دولة شجاع ،رمز من رموز
الوطنية واالعتدال وزعيم وطني من عائلة امتازت
بمواقفها المدافعة عن عروبة لبنان واستقالله.
بخسارته يفتقد لبنان المقيم والمغترب رجالً ثابتا ً
بمواقفه وأفعاله الوطنية.
إننا باسم االغتراب اللبناني والجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم ومجلسها العالمي وهيئتها
اإلدارية ،نتقدم من معاليكم ومن آل كرامي وأهالي
طرابلس ومن لبنان واللبنانيين بأح ّر التعازي،
آملين بأن يسكنه الله عز وجل فسيح جنانه».

لجنة األسير سكاف

وتقدّمت لجنة أص��دق��اء األسير يحيى سكاف
بأحر التعازي من اللبنانيين عموما ً ومن عائلة
كرامي بوفاة الرئيس عمر كرامي .وأكدت في بيان
أن «لبنان فقد بوفاته رجالً وطنيا ً بامتياز لما قدمه
الرئيس الراحل طيلة حياته من مواقف وطنية
وعروبية تعبر عن أصالة العائلة الكرامية ،والتي
قدمت للبنان رجاالت وطنية استثنائية في الحياة
السياسية اللبنانية .واننا نستذكر الرئيس عمر
كرامي بوقوفه الدائم الى جانب قضايا المظلومين
وخصوصا ً قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة
العدو الصهيوني».
ودعت جميع اللبنانيين الى المشاركة الكثيفة
في جنازة تشييع جثمان الرئيس كرامي.
ونعى سفير السالم في العالم د .خليل أحمد
شداد الرئيس كرامي معتبرا ً أنّ رحيله يمثل خسارة
كبيرة للبنان والعالم والعربي.
ك��م��ا ص����درت ب��ي��ان��ات ن��ع��ي م��ن ال��ع��دي��د من
الشخصيات السياسية والحزبية والجمعيات.

