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مقالة

«كتاب فتنوي» يثير قلق أهالي الشوف

من إميل بيطار الى حسن مشرفية:
نماذج وزراء النخبة ال األحزاب

صراع بين جنبالط والمشايخ
ّ
وزعت مجموعة من الشباب في قرى الشوف كتابًا مسيئًا للموحدين الدروز ولعالقاتهم مع الطوائف األخرى .العمل
الذي وصفه أبناء الطائفة بـ«الفتنوي» ال ّ
ينم عن جهد فردي .وبالتوازي ،تدفع مواقف وليد جنبالط باالنحياز ضد سوريا،
المرجعيات الدينية للبحث عن مصالح طائفتهم في ظل التحوالت اإلقليمية ،بخالف الرغبة الجنبالطية

هيام القصيفي
بعدما أمضى سنوات في الكويت.
وم ـم ــا ال شـ ـ ّـك ف ـي ــه ،أن ح ــرك ــة ت ــوزي ــع
الـكـتــاب وع ــدد الـنـســخ امل ـص ــادرة أث ــارا
القلق فــي الــوســط الديني والسياسي
ال ــدرزي ،من دون الــوصــول ،حتى اآلن،
إلــى الجهة الـتــي تقف خلف مــا جــرى.
وحاولت «األخبار» ّاالتصال بأكثر من
ّ
ّ
معنية بهذا امللف ،إل أن الغالبية
جهة
ّ
فضلت عــدم التعليق على األمــر ،فيما
اكتفى آخ ــرون بالتعليق لكن شريطة
ع ــدم ذك ــر امل ـص ــدر .وت ـسـ ّـجــل امل ـصــادر
مجموعة من املالحظات حول الحادثة،
أواله ـ ــا أن «ح ـجــم ال ـع ـمــل ال يـمـكــن ّ أن
تقف وراءه مجموعة من األفــراد ،إنما
جهة أو جهاز استخباري أو دولة ،ما
يعني احتمال حصول حــوادث أخــرى
ّ
تـهــدف إل ــى خـلــق بيئة مــن الـتــوتــر في
الساحة الــدرزيــة .ثانيتها ،هــو العمل
املستمر ال ــذي تـقــوم بــه إســرائـيــل على
الـســاحــة ال ــدرزي ــة ،فــي لـبـنــان وســوريــا
وفلسطني املحتلة ،لخلق بيئة متوترة
ت ـ ــرى ف ــي الـ ــدولـ ــة ال ـي ـه ــودي ــة صــدي ـقــا
حــام ـيــا لــأق ـل ـيــة م ــن أخـ ـط ــار م ـحــدقــة،
بعدما فشل مشروع «داعــش» في دفع
الــدروز السوريني إلى هذا الخيار ،من
السويداء إلى جبل الشيخ».

سجال حول مشيخة العقل

يتهم
االشتراكيون
أكرم الصايغ
بالتواصل
مع سوريا،
فيما يريد
جنبالط حصر
عالقة الدروز
بالسعودية
(مروان
طحطح)

وبالتوازي مع حادثة توزيع الكتاب،
ٌ
ف ـ ـجـ ــأة ،انـ ــدلـ ــع س ـ ـجـ ــال بـ ــن ج ـن ـبــاط
ووه ـ ــاب وأرسـ ـ ــان األسـ ـب ــوع املــاضــي
حـ ـ ــول أزم ـ ـ ــة وج ـ ـ ــود م ـش ـي ـخ ـتــي عـقــل
ف ــي ال ـطــائ ـفــة ،الـشـيــخ حـســن م ــن جهة
والشيخ ناصر الدين الغريب من جهة
ثانية .وبعد البحثّ ،
تبي لـ«األخبار»
أن السبب هو بيان صــادر عن املرجع
الروحي الشيخ أمني الصايغ ،يطالب
ف ـي ــه ب ـ ـ ــ«إعـ ـ ــادة م ـش ـي ـخــة ال ـع ـق ــل إل ــى
ّ
أهلها» .بيان الصايغّ ،
حمال أوجه ،إل

صادرت القوى األمنية
نحو  7آالف نسخة
وتعمل مشيخة العقل
على حرقها

تقرير

رضوان مرتضى أمام القضاء

َ
َمثل الزميل رضــوان مرتضى أمــام املحامي العام االستئنافي في جبل لبنان طانيوس
السغبيني لالستماع الى إفادته في الدعوى املقامة ضده من قاضي التحقيق االول نقوال
منصور ،على خلفية مقال كتبه بشأن إخالء سبيل مشتبه فيه في ملف تهريب مخدرات
خالل فترة قياسية ،وادعــاء القاضي منصور بأن مرتضى خرق سرية التحقيق بنشر
مضمون محاضر تحقيق ســريــة .دام االسـتـجــواب قــرابــة ســاعــة ،ونفى خالله مرتضى
حيازته محاضر التحقيق ،وأص ـ ّـر على عــدم الكشف عــن مـصــادر معلوماته .وقــد قرر
املحامي العام تركه رهن التحقيق.
وقد اصدرت نقابة املحررين بيانًا استنكرت فيه «تكاثر ظاهرة استدعاء الصحافيني الى
التحقيق من دون استنابات قضائية ،او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية ،او
إحالتهم على غير محكمة املطبوعات في مخالفات النشر والرأي» .وأعلنت النقابة «موقفها
الـحــاســم برفضها املطلق السـتــدعــاء اي زمـيــل او توقيفه مــن دون ال ـعــودة الــى االصــول
القانونية والقضائية» .ودعــت إلــى «مراجعة النقابة قبل االق ــدام على اي خطوة من هذا
النوع ولو كانت مبررة قانونيًا وقضائيًا» ،مشددة على «إحالة مخالفات النشر والرأي الى
محكمة املطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى».
(األخبار)

فراس الشوفي
ّ
التطورات اإلقليمية
كالعادة ،تنعكس
ّ
وامل ـ ـح ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة عـ ـل ــى ط ــائـ ـف ــة املـ ــوحـ ــديـ ــن
الـ ـ ـ ــدروز ف ــي ل ـب ـنــان ب ـش ـكــل الف ـ ــت .وإن
كانت األض ــواء قد خفتت عن محافظة
ال ـس ــوي ــداء ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري بعد
ق ـضــاء الـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى تنظيم
«داعش» اإلرهابي في باديتها الشرقية،
واسـتـعــادة الــدولــة السورية االستقرار
في أكبر ّ
تجمع للدروز في املشرق ،فإن
الخالفات الدرزية ـ ـ الدرزية في لبنان،
وبـ ـع ــض الـ ـ ـح ـ ــوادث «املـ ــري ـ ـبـ ــة» ،تـعـيــد
تسليط األض ـ ــواء عـلــى أحـ ــوال ال ــدروز
ّ
اللبنانيني ،وال ّ
سيما في ظل االنقسام
الـحــاد فــي الخطاب بــن رئيس الحزب
ال ـت ـقــدمــي االش ـت ــراك ــي ول ـي ــد جـنـبــاط،
وأخـصــامــه مــن الـ ــدروز كــالـنــائــب طــال
أرسالن والوزير السابق وئام وهاب.
ّ
وفي ظل هذه الحركة السياسية ،التي
اس ـت ـع ــرت ب ـع ــد م ـح ــاول ــة ق ـ ــوى األم ــن
ال ــداخـ ـل ــي ،بـ ـق ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـح ــري ــري وت ـح ــري ــض م ــن ج ـن ـبــاط،
اعتقال وهــاب من بيته في الجاهلية،
ومــا تــاه من تـطـ ّـورات ،استفاق أهالي

الشوف قبل نحو أسبوعني على حركة
غــريـبــة ّ فــي ال ـقــرى .إذ قــامــت مجموعة
م ــن ال ــش ـب ــان ب ـتــوزيــع ك ـت ــاب بــالـخـفــاء
ّ
على البيوت واملحال في قرى الشوف،
حـصـلــت «األخـ ـب ــار» عـلــى نـسـخــة منه،
ً
يحمل على غالفه صورة لشخص على
مفترق طرق ويقف أسد في نهاية أحد
الطريقني ،بعنوان «أيها الدرزي ،عودة
إلى عرينك»!
ب ـعــد ش ـي ــوع ال ـخ ـب ــر ،ت ـحــركــت ال ـقــوى
األمنية على الـفــور بطلب مــن املراجع
الدرزية ،واعتقلت هذه القوى
الدينية
ّ
عــددًا مــن الــشـبــان ،وب ــدأت التحقيقات.
وب ـح ـســب اعـ ـت ــراف ــات امل ــوق ــوف ــن ،فــإن
ّ
ه ــؤالء ت ــول ــوا الـقـيــام بمهمة الـتــوزيــع
نـيــابــة عــن وسـيـطــن ،هـمــا اللبنانيان
«ش .م ».و «ر .ح ،».واألخير هو طابع
الكتاب وناشره.
في القراءة األولى ،لم يأت الكتاب بأي
إعادة نشر مقتطفات من
جديد ،سوى ّ
كتب مسيئة ومكفرة لطائفة املوحدين
الدروز من تأليف رجال دين سعوديني
ومصريني ،واإلساءة إلى رموز الدروز
الــدي ـن ـيــة وال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــاري ـخ ـيــة،
ّ
محرفة مــن كتب
ومزجها بمقتطفات

ال ـ ـ ــدروز ،ل ــإش ــارة إلـ ــى أن املــوحــديــن
لـيـســوا مــن املـسـلـمــن ،و«ب ــث الـنـعــرات
املذهبية» مع الطوائف األخرى.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــإن
عدد النسخ التي تم طبعها بلغ حوالى
 7000آالف ن ـس ـخ ــة ،ت ـ ّـم ــت مـ ـص ــادرة
أغـ ـلـ ـبـ ـه ــا م ـ ــن قـ ـب ــل فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
وت ـس ـل ـي ـم ـهــا إل ـ ــى ش ـي ــخ ال ـع ـق ــل نـعـيــم
حسن ،وقامت مشيخة العقل بحرق ما
يزيد على  3500كتاب حتى اآلن.
وفـيـمــا تــم اعـتـقــال املـتـهــم األول «ش.
م ».بتهمة إث ــارة الـنـعــرات الطائفية
بـعــد اعـتــرافــه ب ــأن ال ـهــدف مــن النشر
هو «إعادة الدروز إلى اإلسالم» وعثر
بـ ـح ــوزت ــه ع ـل ــى وثـ ــائـ ــق ل ـت ـحــويــات
مالية صغيرة حصل عليها من أفراد
ف ــي دول خـلـيـجـيــة ،ال يـ ــزال املشتبه
ف ـي ــه ال ـث ــان ــي مـ ـت ــواري ــا ع ــن األنـ ـظ ــار،
ّ
وتعمل الشرطة القضائية التي تولت
الـتـحـقـيــق عـلــى مــاحـقـتــه .وع ـلــى ما
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» ،فــإنــه يختبئ في
ب ـيــروت بحماية أح ــد أئـمــة املساجد
«س .م ،».واألخ ـ ـيـ ــر كـ ــان درزي ـ ـ ــا مــن
أصول سورية وعاش في منطقة املنت
األعلى ثم ّ
تحول إلى املذهب ّ
السني،

أن ما يحكى عن خالفات بني املرجعية
الــدي ـن ـيــة وال ـش ـي ــخ ن ـع ـيــم ح ـســن ومــن
ّ
الشك بأن البيان
خلفه جنبالط ،يقطع
ّ
موجه ضد جنبالط مع اقتراب موعد
ّ
ّ
بلوغ حسن سن التقاعد .ورد جنبالط
بتغريدة انتقد فيها البيان مــن دون
أن ي ـس ـ ّـم ـي ــه ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ظ ــرف ــا
تاريخيًا سمح بالخالص من ثنائية
املشيختني ...وإذا كــانــت ري ــاح الفتنة
وال ـت ـع ـط ـيــل تـ ـه ـ ّـب م ــن ال ـ ـشـ ــرق ،نــأمــل
مــن املرجعيات حماية هــذا اإلنـجــاز».
وفيما يتكتم املعنيون على األسباب
الحقيقية للخالف ،إال أن ما يدور في
أوس ــاط الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي،
ه ــو ات ـه ــام ــات لـلـشـيــخ أك ـ ــرم ال ـصــايــغ
شـقـيــق امل ــرج ــع ال ــروح ــي ،بــالـتــواصــل
مــع ســوريــا ،فــي مـحــاولــة للتمايز عن
مــواقــف جـنـبــاط ال ــذي ي ـحــاول فــرض
العداء مع سوريا على كل أبناء طائفته
فــي لـبـنــان ،عـلــى الــرغــم مــن الـتـحــوالت
اإلقليمية .وهو باملناسبة ليس موقف
الـصــايــغ فحسب ،إذ إن مسألة إعــادة
ال ـتــواصــل مــع ال ــدول ــة ال ـســوريــة باتت
أمـرًا تنشغل فيه أوســاط املشايخ ،مع
ّ
«يتمسك
انتقاد موقف جنبالط الــذي

بلغت نسبة املشاركة العامة في االنتخابات النيابية عام
 ،2018بحسب أرقام وزارة الداخلية 49.68 ،في املئة،
ما يعني أن خمسني في املئة من الناخبني اللبنانيني
ّ
يصوتوا ألي
لم يقترعوا للطبقة الحاكمة حاليًا ،ولم
مــن الــذيــن وصـلــوا الــى املجلس النيابي .ورغــم كــل ما
قيل حــول السبب الكامن وراء نسب املشاركة ربطًا
ّبقانون االنتخاب وفق النسبية ،فإن املحصلة النهائية
دلت على أن نصف الشعب اللبناني لم يقترع .وهؤالء
مواطنون لبنانيون ،سواء كانوا مقيمني في لبنان أو
خارجه ،وإن لم يمارسوا حق االقتراع .وتاليًا ،ال صوت
لهم حاليًا في املجلس النيابي وفي أي محفل سياسي
آخــر ،وهــم يختلفون تمامًا عــن أولـئــك الــذيــن صـ ّـوتــوا
ملرشحني لم يحالفهم الحظ في الوصول الى املجلس.
ف ــي ع ـهــد كــالـعـهــد ال ـح ــال ــي ،ك ــان ي ـف ـتــرض أن يـكــون
ً
رئيس الجمهورية ممثال لهؤالء كما للذين مارسوا
حــق االق ـت ــراع .فـفــي فــرنـســا (ال ـتــي تتمثل فيها قــوى
سياسية) حــن يـفــوز مــرشــح اليمني يصبح رئيسًا
لــاشـتــراكـيــن كـمــا لـلـيـمــن امل ـت ـطــرف ول ـكــل االح ــزاب
الصغيرة أو الكبيرة ،ولجميع الذين لم يقترعوا ،تمامًا
كما في كل الدول الديموقراطية .ولكي يصبح لهؤالء
صوت فاعل ،كما للنخب السياسية والوطنية ،يفترض
أن يكون تمثيلهم في الحكومة متقدمًا على حصص
االح ــزاب ،برعاية رئيس الجمهورية ،كما حصل في
فرنسا أكثر من مرة من خالل اإلتيان بوجوه ثقافية
وعلمية وسياسية من خارج الحزب الحاكم.
مــا يـحـصــل ال ـيــوم فــي تــألـيــف الـحـكــومــة يـثـبــت مقولة
إبعاد كل النخب السياسية والعلمية وأصحاب الكفاءة،
لصالح الحزبيني أو من يدور في فلك رؤساء االحزاب،
وحصر التمثيل الحكومي بوزراء االحزاب فقط ،علمًا
بأن تاريخ لبنان الحديث والقديم شهد تجارب مختلفة
تمامًا ،في ظل الرؤساء السابقني ،وإن اختلفت ظروف

بمواقف خاصة على حساب مصلحة
الطائفة بنظر هؤالء».
ّ
وزاد ال ـطــن ب ــلــة ،م ــا يـحـكــى ع ــن طلب
السفير السعودي وليد البخاري طلب
ّ
مــوعــد لــزيــارة الـصــايــغ ،إل أن الــزيــارة
لم تتم ،وبــدل ذلك قام البخاري برفقة
ال ـس ـف ـيــر اإلم ـ ــارات ـ ــي ح ـم ــد ال ـشــام ـســي
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة الـ ـشـ ـي ــخ عـ ـل ــي زي ـ ـ ــن الـ ــديـ ــن،
ب ـح ـض ــور ج ـن ـب ــاط وعـ ـ ــدد م ــن ن ــواب
االشتراكي.
َ
لــم يـبــق أرس ــان ووه ــاب بـعـيــديــن عن
امل ـش ـهــد ،إذ غـ ـ ّـرد أرسـ ــان مـعـتـبـرًا أنــه
«حقًا من رداءة الزمن أن يتم ّ
الرد على
مــرجـعـيــة درزيـ ــة روح ـيــة عـبــر وســائــل
اإلعـ ــام ،كـفــى مـهــزلــة ولـعـبــا بـمـقـ ّـدرات
ّ
متوجهًا
ال ـ ــدروز .»...فيما غ ـ ّـرد وه ــاب
إلـ ــى ج ـن ـب ــاط ب ــالـ ـق ــول« :ش ـي ــخ األم ــر
الــواقــع (حـســن) سيبقى لفريق واحــد،
وهــذا مــا أثبتته ممارساته ،لــذا نقول
لــك شيخك ولـنــا شيخنا ،وأش ــد الفنت
هي محاولة الهيمنة على كل شيء».
وفيما يعترض أرس ــان ووه ــاب على
تماهي حسن مع جنبالط في غالبية
امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة ،وال
سـ ّـي ـمــا ب ـعــدمــا أوف ـ ــد ح ـســن ب ــأم ــر مــن
ج ـن ـبــاط م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـض ــاة إلــى
سفارات الدول الكبرى لتحريضها على
ّ
تــدخــل دول ــي فــي ســوريــا تحت عنوان
«حـمــايــة ال ـ ــدروز» ،تتجه األن ـظــار يــوم
األحــد إلــى بلدة الجاهلية ،حيث يقيم
حــزب التوحيد العربي ذكــرى أربعني
الشهيد محمد أبو ذياب ،وسيلقي كل
من أرسالن ووهاب كلمتني باملناسبة،
في أول زيــارة ألرســان إلـ ّـى الجاهلية
منذ ّ
مدة طويلة .ومن املتوقع أن يرفع
ال ـث ـن ــائ ــي س ـق ــف املـ ــواقـ ــف ال ـس ـيــاس ـيــة
ل ـن ــاح ـي ــة رف ـ ــض اسـ ـتـ ـئـ ـث ــار ج ـن ـب ــاط
بمؤسسات الطائفة الدرزية والعالقة
مع سوريا.

رئاستهم وممارستهم الرئاسية سلبًا أو إيجابًا ،أثبتت
فعاليتها ونجاحها .كل العهود الرئاسية قدمت نماذج
وزاري ــة ،خــارجــة عــن املـســار التقليدي ،وإن أصبحت
الحقًا أقرب الى خط سياسي ما ،ال يزال يضرب بها
املثل عند الحديث عن أداء حكومي الفت ،مهما اختلف
املــوقــف مــن الـعـهــد نـفـســه :مــن إمـيــل بـيـطــار ومعركته
الرائدة في ملف الصحة والدواء ،على عكس ما يجري
حاليًا في هذا امللف ،الى حسن مشرفية الذي رحل العام
املــاضــي ،وتجربته االستثنائية في الجامعة اللبنانية
وكلية العلوم ،وميشال إده والياس سابا وفؤاد بطرس
ورضا وحيد وإيلي سالم ،والحقًا جورج افرام وجورج
قرم وشارل رزق وشربل نحاس .هل ننسى أن شارل
حلو كــان وزي ـرًا؟ وأن أصـحــاب كـفــاءات وعلم وخبرة
دخلوا الحكومات ،فأغنوها ،ولو أن بعضهم يئس من
سيطرة «الطبقة الحاكمة» فترك وهــاجــر ،ودفــع ثمن
تغليب الطبقة السياسية مصالحها اآلنية؟
تـقــف الـعـقــدة الـحـكــومـيــة فــي الـظــاهــر عـنــد مــا أصبح
ّ
يـسـمــى ال ـع ـقــدة الـسـنـيــة .لـكـنـهــا فـعـلـيــا لـيـســت سنية
ّ
ّ
يصوتوا
باملعنى الـطــائـفــي ،وتمثيل الـســنــة الــذيــن لــم
للرئيس سعد الحريري وتيار املستقبل .بل هي عقدة
موقع الوزير والى أي كتلة ينتمي ،كتلة الرئيس أم كتلة
لبنان القوي أم الكتلتني معًا ،في خالصة ال يخجل بها
أي من الذين يمارسون السلطة ،أي إن حصر الوزير
املطلوب بشخصه وحيثيته برئيس الحزب أو رئيس
الجمهورية ،بتبعية مطلقة ألي منهما ،فال يخرج أي
مستوزر عن طاعة من ّ
عينه وزيـرًا .ليست هذه حال
العهد وت ـيــاره فحسب ،ألن املـثــل ينطبق على جميع
االحزاب والقوى السياسية والطائفية على اختالفها.
لكن أهمية أي تصرف يقوم به العهد أنه يتعلق برئيس
الجمهورية بكل رمزية هذا املوقع وأهميته ،وألن تيار
العهد في الواجهة ،ويتحول باملمارسة محور العقدة
الحكومية .فالنقاش السياسي ينحصر في الحصة
ً
الوزارية عدديًا ،وبما تمثله هذه الحصة مستقبال ،من

دون أن يعير أحد االهتمام بنوعية الوزراء املقترحني،
ً
ألن ال ـقــاعــدة املـعـتـمــدة حــالـيــا فــي االخ ـت ـيــار هــي أوال
االنتماء إلى الحزب أو الجهة املكلفة باالختيار ،وثانيًا
مستوى االلتزام واالنقياد لهذه الجهة ،وهكذا أصبح
املوظفون واملستشارون وزراء ،وسيصبح مستشارو
املستشارين وزراء ايضًا ،في حني أنه كان يؤمل من
عهد كعهد الرئيس ميشال عون اختيار أسماء وزارية
مــن خ ــارج ه ــذه الـحـلـقــة ،يـشـهــد لـهــا ب ــال ــوزن العلمي
واألخ ــاق ــي والــوط ـنــي ،تنقل الـتـجــربــة الـحـكــومـيــة الــى
مستوى مختلف من االداء الحكومي .وينطبق االمر
نفسه على كل القوى واالح ــزاب التي باتت تقدم الى
حزبيني مكافآت عبارة عن حقائب وزارية.
هناك فكرة متداولة منذ ما قبل الدوحة تتعلق بموقع
رئيس الجمهورية في الحكومة وعدم جواز حصوله
على حصة رئاسية ،وهي فكرة تبناها عون بنفسه
أيــام الدوحة ،قبل أن ينقلب عليها ،ويطالب مع تياره
بحصة وزاري ــة وازن ــة ،مــا تـحــول عقبة رئيسية أمــام
تأليف الـحـكــومــة .لكن انـتـقــال رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،أو
ً
فريقه ،وصــوال الــى االح ــزاب السياسية االخ ــرى ،الى
مرحلة اختيار وزراء خ ــارج هــذا االصـطـفــاف ،ينقل
ال ـن ـقــاش الـسـيــاســي ال ــى م ـكــان أك ـثــر أهـمـيــة ويعطي
للمفاوضات الحكومية نكهة أخرى .ألن هذا التحدي
يضع الجميع أمــام مسؤولية من نــوع آخــر ،اكبر من
مـجــرد حـصــص عــدديــة ،ويـجـعــل رئـيــس الجمهورية
يطالب القوى السياسية برفع مستوى تمثيلها من
ال ــوزراء على اخـتــاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ،علمًا
بأن وزراء من هذه النوعية قد يكونون من حصة هذا
الفريق أو ذاك ،لكن على االقــل سنكون في حاضرة
مشهد جديد ّ
يجمل الطبقة الحالية ويعطيها بعدًا آخر،
ألن ال أحد متفائل بأن هذه الطبقة ستتغير ،ما دامت
قد أتت الى املجلس النيابي بأبناء الزعماء والقيادات
السياسية وورثتهم ،بما في ذلك القيادات الجديدة غير
التقليدية ...حتى من خالل النسبية.

ينعى الحزب الشيوعي اللبناين إىل الشعب اللبناين
وإىل الرفاق وكل الوطنيني اللبنانيني الرفيق القائد

الدكتور غسان األشقر

الذي برحيله يفقد الحزب والوطن واحداً من كبار قادته األبرار
وأحد جذور سنديانته الحمراء.
وفيام كانت عكار تستعد لتكريم ابنها البار الدكتور غسان األشقر باعتباره شخصية عكار للعام
 .2018كام اختارته جمعية إبداع لآلداب والعلوم والفنون بإصدارها كتاباً لهذه املناسبة ،اشرتك يف
صياغته العديد من األقالم الثقافية واالجتامعية والفنية والوطنية ،يف هذا الوقت بالذات رحل:
غسان األشقر
رحل الرفيق والقائد النموذج يف الشجاعة والتضحية ،الذي نشأ يف أرسة مناضلة متأثرا ً بنهج شقيقه
فريد الذي قاد انتفاضة الرغيف الكربى إبان االنتداب الفرنيس.
إنه املناضل الذي مل يتوان عن خوض كل أشكال النضال عىل الصعيد الوطني يف مواجهة العدو
الصهيوين ،وعىل الصعيد السيايس من أجل التغيري الدميوقراطي وبناء الدولة الوطنية املدنية املقاومة.
إنه القائد الرمز يوم رشحه الحزب لالنتخابات النيابية حيث مل ميل التجوال يف كل قرى ودساكر عكار
والشامل ،محرضاً مستنهضاً الهمم من أجل التغيري الحقيقي يف بنية النظام الطائفي العفن.
إنه طبيب الفقراء ،رئيس النجدة الشعبية اللبنانية يف لبنان ،تعرفه عكار من أقصاها إىل أقصاها،
مبلسامً لجراح أهلها ،عصامي حتى القساوة ،نقي ،متواضع ،مبدأي حتى الطهارة ،متمسك بأهداف
وبرنامج حزبه مل يأبه يوماً ملا أملّ به من مرض العضال بل كان عقله عىل يقني بأن الشعب اللبناين
بحاج ٍة إىل مرجعية وطنية حقيقية قادرة عىل إحداث التغيري .هذه كانت وصيته األخرية وهو عىل
فراش املوت .باقٍ معنا أيها القائد الرمز يف وجدان أهلك ورفاقك ومحبيك شعل ًة ال تنطفئ.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يوم السبت يف  2019\1\12الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يف كنيسة
القديس باسيليوس الكبري – حلبا.
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