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�شخ�صيات �سيا�سية عا�صرت الرئي�س كرامي تتحدث عن تجربتها مع الراحل القومي» و�أهالي بلدة �صيدنايا
ي�ش ّيعون المنا�ضل طوني ف�صحية

حاورتهم روزانا رمال

رأى دولة رئيس مجلس النواب األسبق إيلي الفرزلي أن الرئيس الراحل عمر كرامي
كان متميزا ً عن غيره من رؤساء الوزراء بأمرين اساسيين ،األول أن سقف عالقاته
الخارجية كانت سورية ،والثاني أنه الى جانب كونه رئيسا ً للحكومة لم يكن رجل اعمال
بل كان برلمانيا ً بامتياز.
ولفت الفرزلي الى أن كرامي استطاع في عام  1990الذهاب باتجاه تأليف حكومة
وحدة وطنية من اجل انتصار وحدة البلد وإخراجه من الحرب األهلية الى حالة السلم
األهلي ،معتبرا ً أن برحيل كرامي خسرنا أحد الخيارات الوطنية االساسية وشخصية
بارزة للعب دور القيادة في المجتمع السني والعربي.
بدوره أشاد الوزير السابق وئام وهاب بصفات الراحل معتبرا ً أنه تمسك بثالث ثوابت
رئيسية :فلسطين والمقاومة والعالقة مع سورية ،الفتا ً إلى أن ما حصل في عام 1992
كان مؤامرة نفذها «النظام األمني المشترك» المتمثل حينها باللواء غازي كنعان ونائب
الرئيس السوري عبد الحليم خدام تمهيدا ً لالنقالب الذي جاء بالرئيس رفيق الحريري
الذي فعل ما فعل في البلد اقتصادياً.

من جانبه أكد الوزير السابق سامي منقارة مستشار الراحل عمر كرامي والوزير
فيصل كرامي أن التاريخ سينصفه كما انصفته طرابلس ألن السياسة ظلمته كثيراً ،معتبرا ً
أن اإلجماع على محبته وتقديره وفهم ابعاد مواقفه هو صحوة ضمير.
ونوه إلى أن كرامي مات كبيرا ً كما كان في مواقفه وحياته السياسية كبيرا ً ومحبا ً
لوطنه.
وشدد على ان الوزير فيصل كرامي سيتابع الرسالة وسيبقى الى جانب حماية العيش
الواحد.
ورأى الوزير السابق محمد جواد خليفة أن كرامي كان رجل دولة يقود مجلس الوزراء
بكل حزم وتفهم اضافة الى تقديمه النصح لكل وزير ال سيما في االزمات ،الفتا ً الى انه
ونتيجة االحداث التي حصلت ترك الكرسي تجنبا ً لالنقسام في البلد.
واعتبر النائب قاسم هاشم أن الراحل الكبير بقي ثابتا ً على مبادئه ومواقفه رغم كل ما
اصابه من األقربين واألبعدين من اساءة وعلى رغم كل االغراءات ،متوجها ً للوزير فيصل
كرامي بالقول :إن من حمل مبادئ آل كرامي ال بد من ان يمسك زمام االمور ويسير على
الخطى التي رسمها الرئيس الراحل.
وفيما يلي نص الحوار كامالً:

جانب من التشييع

الفرزلي

منقارة

خ�سرنا �أحد
الخيارات الوطنية
الأ�سا�سية
و�شخ�صية بارزة
للعب دور القيادة

خليفة

في�صل كرامي
�سيتابع الر�سالة
و�سيبقى �إلى جانب
حماية العي�ش
الواحد

الفرزلي

{ انت عايشت مرحلة الرئيس كرامي ،هل
تعتقد أنه كان عالمة فارقة بين رجال الدولة
الذين تعاقبوا على المسؤوليات في رئاسة
الحكومة ،وهل خرج عن التقليدية وتخطى
الخطوط الحمر؟

 ال شك في أن الرئيس كرامي كان متميزا ًعن غيره من رؤساء الوزراء ،خصوصا ً هؤالء
الذين تبوأوا سدة الرئاسة في عهده أو بعده
بأمرين أساسيين ،األول أن سقف عالقاته
الخارجية كانت س��وري��ة ،ول��م يتكن لديه
عالقة خارجية بأي من دول العالم ،أما األمر
اآلخر أنه الى جانب كونه رئيسا ً للحكومة لم
يكن رجل اعمال بل برلمانيا ً بامتياز ،يقف في
المجلس النيابي يناقش ويعارض ،أي في
حالة مستمرة من اآلداء البرلماني ،رؤساء
الوزراء اآلخرون كانوا نوابا ً ولكن لم يكونوا
شخصيات برلمانية ،سمة ال��وزارة ورئاسة
الوزارة ورجل أعمال طغت على شخصهم أما
كرامي فكان رجالً سياسيا ً بامتياز.

وهّاب

كان �أب ًا ونا�صح ًا
في الحكومة وترك
الكر�سي تجنب ًا
لالنق�سام
في البلد

يستقيل من رئاسة الحكومة في عام  2005بل
فضلت المواجهة ،ولكن الهجوم على كرامي
في مجلس النواب ال��ذي شنته مجوعة من
الفاسدين والسارقين والنائمين على إقدام
المخابرات دفعه لإلستقالة ،لكن كنت حينها
مع المواجهة وأن ال نسلمهم «القلعة» ولكن
كرامي استقال على اساس ان نشكل حكومة
جديدة ونقر قانون انتخاب وكانت حينها
االكثرية النيابية معنا ،ولكن لالسف كانت
االدارة السياسية سيئة وسلم البلد الى
عصابة وما زلنا نعاني من هذا األم��ر حتى
اليوم.

{ على الصعيد الشخصي كيف تصف لنا

تم�سك بثالث
ثوابت رئي�سية:
فل�سطين والمقاومة
والعالقة
مع �سورية

عن استغالل المدينة سعيا ً وراء شعبية
ظرفية ،وبين غيره من القيادات الذين امتهنوا
السياسية من اجل كسب المال والحصول على
شعبية زائفة ،لذلك لم استغرب بعد موته هذا
التقدير واالجماع على محبته وتقديره وفهم
ابعاد مواقفه ،هذه صحوة ضمير ،لقد عرف
الناس عمر كرامي على حقيقته بالمقارنة مع
غيره ،أثبت التاريخ أنه منصف فهكذا مات
عمر كرامي كبيرا ً كما كان في مواقفه وحياته
السياسية كبيرا ً محبا ً لوطنه ساعيا ً ليالً
ون��ه��ارا ً لخدمة مدينته ،فوجئت من بعض
معارفي من خ��ارج طرابلس من جبل لبنان
والجنوب الذين اتصلوا بي وعزوني وقالوا

{ هل تعتقد أن كرامي كان جريئا ً في كل
الحكومات التي شكلها ،ال سيما حكومة عام
 1990التي جمعت «أم��راء الحرب» حينها
وص����دور م��رس��وم ل��م��ش��ارك��ة رئ��ي��س حزب
«القوات» سمير جعجع فيها؟

 ال شك في ان الرئيس كرامي نتيجة ايمانهبوحدة لبنان استطاع ان يلغي ذاته وعلى
رغم أن المتهم باغتيال الرئيس رشيد كرامي
كان أحد أطراف هذه الحكومة إال أنه استطاع
الذهاب باتجاه تأليف حكومة وحدة وطنية
من اج��ل انتصار وح��دة البلد وإخ��راج��ه من
الحرب األهلية الى حالة السلم األهلي ،لذلك
يسجل للرئيس عمر كرامي ان حجم التضحية
التي قام بها كبير وال يستطيع أحد غيره من
ال��رؤس��اء تقديمه على رغ��م وج��ود م��ن قدم
حياته كالرئيس رشيد كرامي او الرئيس رفيق
الحريري بمعزل عن المواقف السياسية لهما.
ب��رح��ي��ل ال��رئ��ي��س ك��رام��ي خ��س��رن��ا أح��د
ال��خ��ي��ارات الوطنية االساسية وشخصية
بارزة للعب دور القيادة في المجتمع السني
والعربي ،وعسى ان يكون الخلف خيرا ً من
السلف وان يتمكن الوزير فيصل كرامي من أن
يؤسس على التراث المتراكم وان ينطلق منه
إلى المستقبل.

وهاب

{ كنت أحد ال��وزراء في حكومة الرئيس
كرامي وواجهت الكثير من المواقف ،كيف
ترى استقالة كرامي من الحكومة عام 2005
ال سيما ان��ه��ا ك��ان��ت م��ن دون التنسيق مع
حلفائه؟

 الرئيس كرامي يملك من الجرأة ما لم يملكهأحد من المسؤولين اللبنانيين ،وعندما يرى
ان األمر يتعلق بكرامته كان ينسى المواقع
وال يحسب اي حساب لرئاسة الحكومة ،وكان
يعتبر ان الكرامة مالزمة للسياسة بعكس
مسؤولين آخرين يعتبرون ان ال مكان للكرامة
في السياسة ،بل ي��رون المصالح فقط ،انا
رافقته في الكثير من المواقف وأهميته انه ال
يغيّر في موقفه السياسي مهما قست عليه
الظروف ،والرئيس كرامي قسى عليه الحلفاء
قبل الخصوم ،ومهما قسى عليه الحلفاء لم
يغيّر في مواقفه والبوصلة كانت واضحة
لديه ،وك��ان لديه ث�لاث ثوابت رئيسية لم
يتجاوزها :فلسطين والمقاومة والعالقة مع
سورية ،بكل صراحة ما حصل في الـ 2005كان
مؤامرة نفذت على كرامي وشارك فيها لالسف
الحلفاء مثل الخصوم ،والحلفاء شاركوا في
اإلطاحة به ودفعوا الثمن الحقا ً كما دفع البلد
الثمن ايضاً ،كما دفع ثمن المؤامرة التي نفذت
على كرامي في عام  1992التي نفذها ما اطلق
حينها على تسميته النظام األمني المشترك
«اللواء غازي كنعان ونائب الرئيس السوري
عبد الحليم خدام» تمهيدا ً لالنقالب الذي جاء
بالرئيس رفيق الحريري الذي فعل ما فعل في
البلد اقتصادياً.

{ هل تعتب عليه في اي من قراراته التي
اتخذها؟

 -ك��ان رأي���ي الشخصي أن��ه يجب ان ال

هاشم

بقي ثابت ًا على
مواقفه على رغم
كل االغراءات
وما �أ�صابه
من ظلم و�إ�ساءة

حزم وتفهم اضافة الى تقديمه النصح لكل
وزير ال سيما في االزمات ،وكان يقوم برعاية
للشخص ال��ذي يريد ان يعمل ،ل��ه ثوابته
الوطنية ول��م يتأثر بالمعايير الطائفية
والمذهبية وله نظرة واحدة للوزارات ،وترك
في نفسي انطباعا ً مميزا ً وتطور الحقا ً الى
صداقة شخصية وعائلية سأحافظ عليها في
كل حياتي ،لم يتمسك بالكرسي وال بالسلطة
وخ�لال رئاسته للحكومة حافظ على المال
العام ،ونتيجة األح��داث التي حصلت ترك
الكرسي تجنبا ً لالنقسام في البلد وإن كان
على حساب المنصب والموقع وكان زاهدا ً في
السلطة ،في المقابل رأينا غيره كيف تمسك
بالسلطة ما ادى الى انقسام في البلد.
ك��ن��ت ص��دي��ق �ا ً للعائلة وأش��رف��ت خ�لال
السنتين االخيرتين على عالجه وأجريت له
عملية وجمعتنا صداقة عميقة ،وكان اثناء
المرض متماسكا ً جدا ً ولديه ايمان ،وبكل هدوء
ورصانة وثقة بالنفس يصغي ويتقبل ويأخذ
ق���رارات صعبة ف��ي المواضيع الشخصية
الدقيقة ،الرئيس كرامي هو خسارة للوطن
وللعائلة ولي ايضاً.

شيّع ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي وأهالي
صيدنايا ف��ي مأتم حزبي وشعبي المناضل القومي
طوني فصحية ،في كنيسة دير سيدة صيدنايا للروم
األرثوذكس.
حضر التشييع إلى جانب العائلة نائب رئيس المكتب
السياسي في الشام العميد بشار يازجي ،منفذ عام دمشق
العميد عبد الراشد ،وكيل عميد اإلذاعة واإلعالم منفذ عام
ريف دمشق سمير حاماتي ،وعدد من المسؤولين المحليين
في المناطق وحشد كبير من القوميين والمواطنين.
تقدم موكب التشييع حملة األعالم واألكاليل بينها أكليل
باسم رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،وآخ��ر باسم
رئيس المكتب السياسي للحزب في الشام د .نذير العظمة
وباسم منفذية ريف دمشق والعديد من المديريات ،وقد
ُحمل النعش على األكف ملفوفا ً بعلم الزوبعة.

وألقى كلمة الحزب حافظ يعقوب فتحدث عن مزايا
الراحل ،وأش��ار إلى أنه من رج��االت النهضة الذين ب ّروا
بالقسم وقدموا التضحيات في سبيل الحزب والنهضة،
الفتا ً إلى أنّ الراحل جعل من مبادئ النهضة السورية
القومية االجتماعية إيمانا ً له ولعائلته وشعارا ً لبيته.
وأشار إلى مناقبيته وإخالصه وتفانيه في سبيل قضية
أمته ،وإلى ارتباطه ببلدته صيدنايا التي ّ
سخر لها عمله
َ
وانصرف
واجتهاده .وهو الذي تناسى آالمه وجراحاته
ليداوي آالم وجراحات أمته النازفة.
وبعد أن توجه يعقوب إلى زوج��ة الراحل الدكتورة
فريال وابنتيه الرفيقتين ربى وعفاف ونجله فادي بكلمات
مواساة وجدانية ،تقدم بالتعزية من جميع أفراد عائلة
فصحية باسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان ،وقيادة
الحزب ،وجميع القوميين االجتماعيين.

وفد من مندوبية «القومي» في جبل لبنان ال�شمالي
ّ
يهنئ المطران مي�شال عون بالأعياد
زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي راعي
أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون وق �دّم له
التهنئة باألعياد ،وقد ضم الوفد إلى المندوب السياسي
لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،المنفذين العامين
للضاحية الشرقية وكسروان وجبيل أنطون يزبك ،ربيع
واكيم وزياد خوري وعدد من اعضاء هيئة منفذية جبيل.
جرى خالل الزيارة التداول في الشؤون الراهنة ،سواء
في لبنان أو في محيطه الطبيعي وفي المنطقة عموماً ،ال
سيما التحديات المتمثلة بموجة اإلرهاب والتطرف التي

تتهدّد بالدنا بأسرها وتنذر بعواقب سلبية كبيرة إذا لم
تت ّم مواجهتها والتصدّي لها بمختلف الوسائل.
وت ّم التأكيد على أنّ المواجهة ال تكون فقط في الميدان،
على أهمية ذلك وضرورته ،إنما يجب أن يتج ّند الجميع،
ك � ّل ف��ي م��ي��دان��ه ،لص ّد ه��ذه الهجمة االره��اب��ي��ة ،ومنع
اإلرهابيّين وداعميهم من تحقيق أغراضهم ومشاريعهم
التي تستهدف تفتيت بالدنا وشرذمتها وإفقادها مكامن
ق ّوتها ،وذلك من خالل التمسك بتراثنا الحضاري وبوحدة
نسيجنا االجتماعي ومفهوم الحياة الواحدة في بالدنا.

هاشم

{ في ه��ذا الظرف الصعب م��اذا خسرت
الساحة السنّية في وجه التطرف؟

هذا الرجل الكبير؟

 على الصعيد الشخصي أراه أوفى رجل،وجربته في مجلس الوزراء في اكثر من أمر،
هو رجل صادق محب ناصح لنا كأب ،وعندما
علي ،وكنا
كنت أصعّ د بمواقفي كان يخاف
ّ
نشعر بأبوته وينصح بال ان يجرح ،مستقيم
بشك ٍل كبير ،وأذكر أنه طرح في مجلس الوزراء
إلغاء الهيئة العليا لالغاثة فسألناه لماذا ،قال
إنها أنشئت لكي يسرقها رئيس الحكومة وأنا ال
اريد السرقة ،هو من الرجال النوادر في لبنان،
والتاريخ سينصفه كما انصفته طرابلس ألن
السياسة ظلمته كثيراً.

منقارة

{ كيف ترى وفاء الشمال للرئيس كرامي
وعالقة الوجدان وال��روح بينهما الذي تمثل
بهذا المشهد المهيب للمعزين؟

 كان لي شرف العمل مع الرئيس كراميمدة  25عاما ً وترسخت بيننا صداقة مبنية
على االح��ت��رام والتقدير ،وكنت قريبا ً منه
ووجدت فيه االنسان بشخصيته والسياسي
اللبناني بوطنيته والعربي بأصالته ،والحر
ف��ي مواقفه ،ك��ان رج�لاً بكل معنى الكلمة،
وظلم في حياته السياسية والسبب الرئيسي
تمسكه بكرامته واستقاللية قراراته وعدم
انصياعه ألي طرف ،لقد حورب في معاركه
السياسية واالنتخابية بالمال وشراء األصوات
والضمائر في وقت أصبح ال��والء السياسي
خاضعا ً لسلطة المال الذي لم يقبل المشاركة
في ب��ازاره ،األح��داث األخيرة التي شهدتها
طرابلس وم��ا حصل خاللها وم��ا تعرضت
له من خسائر ودم��ار وتشويه سمعة ال شك
جعل أهل المدينة ينزعون الغمام عن أعينهم
ويميزون بين القائد السياسي الحكيم عمر
كرامي النظيف الكف والبعيد الرؤية ،والبعيد

لي إن لبنان فعالً خسر قائدا ً وطنيا ً كبيرا ً نزيه
الكف بعيدا ً عن الدم.

{ طرابلس خسرت ه��ذا ال��راح��ل الكبير
وه��ي ب��أم��س الحاجة ال��ى االع��ت��دال ف��ي ظل
تنامي االرهاب ،كم هو حجم الخسارة برأيك
في هذا الوقت بالذات؟

 اتصل بي شخص من طرابلس يعيش فيإسبانيا وقال لي لقد خسرنا من كان يحمي
المسيحيين في المدينة ،ال شك في أن الوزير
فيصل كرامي الذي اختاره والده الراحل ألن
يكون وريثه السياسي وال��ذي اشبعه فكرا ً
وطنيا ً عربيا ً انه سيتابع الرسالة وسيبقى
الى جانب حماية العيش الواحد ألنه نهج آل
كرامي منذ عهد عبدالحميد كرامي الى الرئيس
الشهيد رشيد ال��ى الرئيس عمر ،وسيسير
فيصل على نهجهم وأمامه تحديات كثيرة ألنه
كان يعمل تحت مظلة الراحل أما اآلن أصبح
في الواجهة مباشرة وعيله ان يتخذ مواقف
يستوحيها من مواقف والده ،أنا اعرف فيصل
بأنه يتمتع بكل الصفات التي تؤهله للقيام
بهذه المهمة وك��ل الشخصيات السياسية
يشهدون ب��ذل��ك ،ال يمكن ان انسى بصدق
محبته لآلخرين ،أشعر بغصة في قلبي لفراقه
ألنه كان لي صديقا ً واخا ً ومرشدا ً ومساعدا ً
ومعينا ً وشخصية انسانية وصلبا ً بمواقفه
ولكن بجوهره هو انسان عاطفي جداً.

خليفة

{ كيف تميز الرئيس ك��رام��ي ف��ي إدارة
اللعبة السياسية داخل مجلس الوزراء؟

 كان لي شرف التجربة األولى في وزارةالصحة في حكومته ،وأذكر أنه كان يتصرف
ليس كسياسي بل كأب في العمل السياسي،
وك��ان رج��ل دول��ة يقود مجلس ال���وزراء بكل

 الرئيس كرامي هو سليل عائلة عريقةفي االنتماء الوطني العروبي االسالمي ،وال
شك سيترك غيابه اث��را ً وفراغا ً كبيرين ألن
ما حمله كرامي في حياته من مناقبية وقيم
وهوية االنتماء العروبي الحقيقي قل نظيره
في هذا الزمن المملوء بالمتغيرات والتطورات
واالرتهانات ،ألن الراحل الكبير بقي ثابتا ً على
مبادئه ومواقفه على رغم كل ما اصابه من
األقربين واألبعدين من اس��اءة وكل ما يمكن
تصنيفه في خانة عدم الوفاء لرجل لم يعرف
اال الوفاء لقناعاته والتزاماته.
نحن أحوج ما نكون الى المثل والقيم التي
حملها كرامي التي تجاوزت ح��دود االنتماء
المذهبي ،وه��و ان ك��ان منتميا ً ال��ى المكون
السني لكنه كان ينظر اليه من الزاوية الوطنية
والعروبية وليس من زاوية ضيقة ،انتماؤه الى
هذه العائلة العريقة التي لم تعرف إال الهوية
الشاملة العربية التي تتسع لكل المكونات
والشعارات ،لهذا سنحتاجه كثيرا ً الى مسافة
زمنية لنرى امثال الرئيس كرامي ،لكننا نقول
إن من يحمل مثل هذه المناقبية والقيم ال يمكن
اال ان تبقى سيرته حاضرة ،وال بد من ان يحمل
هذه األمانة وان يعمل بهذه المفاهيم التي سار
عليها الراحل حتى رحيله.

وفد القومي مع المطران عون
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الجعم :ما�ضون في المقاومة ّ
ل�صد الهجمة الإرهابية
ً
التي ت�ستهدف بالدنا � ً
و�شعبا وح�ضارة
أر�ضا

{ كيف يمكن ان يشكل ك��رام��ي عالمة
فارقة من بين رؤساء الحكومة الذي مروا؟

 هو من الرجال القليلين الذين بقوا علىثوابتهم ول��م يبدلوا تبديالً على رغ��م كل
االغ��راءات والمتغيرات التي حصلت ،بينما
البعض بدل هنا وهناك ،واليوم قل ما نجد في
رجال الدولة الذين بقوا على ثوابتهم في هذا
الزمن ولم يبدلوا في القيم الوطنية والعروبية
وتعاطى بشفافية واضحة وكشف االمور من
دون التباسات وكان يواجه بهذه الشفافية
يوم كان رئيسا ً للحكومة ووزيرا ً ونائباً.

{ ه��ل ُظ��ل��م ال��رئ��ي��س ك��رام��ي ام عاكسته
الظروف؟

 الرئيس كرامي ُظلم من األقربين قبلاألبعدين في اكثر من محطة ومفصل في مسار
الحياة السياسية اللبنانية ،وعلى رغم ذلك لم
يبدل في الثوابت والمبادئ التي سار عليها
واقتنع بها وهذا ما يسجل له.

{ ماذا تقول للوزير فيصل كرامي؟

 نقول للوزير فيصل إن من حمل مبادئ آلكرامي ال بد من ان يمسك زمام االمور ويسير
على البوصلة الحقيقية وعلى الخطى التي
رسمها الرئيس الراحل ال��ذي ترك لهم إرثا ً
كبيرا ً يعتزون بها ويتمسكون بهذا االرث
الوطني الحقيقي ال��ذي ال يمكن اال ان يجد
األوفياء الى جانبه.

ُتبث هذه الحوارات كامالً الساعة
الخامسة من مساء اليوم ويعاد بثه
عند الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» تردد 12034

جانب من الحضور
أقامت مديرية الطلبة التابعة لمنفذية عكار في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي حفالً في مطعمvalley
 belowك ّرمت فيه الطلبة القوميين الذين انتموا إلى
الحزب خالل العام المنصرم ،وذلك بحضور منفذ عام
عكار ممتاز الجعم ،ناموس المنفذية سعد السكاف ،ناظر
التربية والشباب مديرة مديرية الطلبة عال دياب وأعضاء
هيئة المديرية.
وألقت مديرة المديرية عال دياب كلمة ن ّوهت فيها بدور
الطلبة والتزامهم بالعمل المؤسساتي والمشاركة الفاعلة
بالنشاطات الحزبية ،وحثتهم على المزيد من العطاء في
سبيل انتصار القضية السورية القومية.
وألقى منفذ عام عكار ممتاز الجعم كلمة ه ّنأ فيها الطلبة
بانتمائهم إلى الحزب السوري القومي االجتماعي ،معربا ً
عن ثقته بقدرتهم على تح ّمل أعباء النضال ألنهم نقطة
االرتكاز في العمل القومي.
ولفت الجعم في كلمته إلى أنّ التحديات التي تواجه
أمتنا كبيرة وخطيرة ،فقد أصبح للعدو الصهيوني الذي

يحتل أرضنا ويقتل شعبنا ،أنياب وأذناب متعدّدة ،فها
هي قوى اإلرهاب والتطرف ترتكب الفظاعات والجرائم
الوحشية بحق شعبنا نيابة عن ال��ع��دو ،لذلك قدرنا
وخيارنا أن نكون رأس حربة في الصراع بمواجهة هذه
التحديات ودفع البالء عن شعبنا وأمتنا.
وأكد الجعم أنه على عاتقنا نحن المؤمنين بقيّم الحق
والخير والجمال ،والمعتنقين مبادئ النهضة والصراع،
تقع مسؤولية التصدّي لك ّل مشاريع التقسيم والتفتيت
والشرذمة التي تستهدف بالدنا ،كوننا أصحاب الفكر
الوحدوي النهضوي وأبناء ثقافة الحياة الواحدة التي ال
خالص ألمتنا إال بها.
وختم الجعم مؤكدا ً أننا ماضون في مسيرة نضالنا،
ولن نتراجع قيد أنملة عن ثوابتنا وخياراتنا ،ماضون في
المقاومة وفي التصدّي للهجمة االرهابية الظالمية على
بالدنا مهما تطلب ذلك من جهد وتضحيات.
بعد الكلمات قدّم الفنان القومي بشار خوري مجموعة
من األغنيات الوطنية والقومية.

