كلمة االستاذ سمير لحود في الذكرى الثالثة لغياب نسيب لحود
٢٠١٥/٢/٦
أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة والسماحة والفضيلة،
أصدقاء وأحباء نسيب لحود،
حضور ُكم ومح َّب ِت ُكم.
باسم حركة التجدد الديموقراطي ،أرحّ بُ بكم وأشك ُر ُكم على
ِ
ُ
ت واح ٍد أن لبنان فقد رجال
ث سنوات ،عندما رحل نسيب ،كان عزاؤنا ان اللبنانيين ر ّددوا بصو ٍ
منذ ثال ِ
كبيرا .وكان لنا في ذلك الكثير من المواساة.
السياسيين والكتاب
ف أطيافِھا ،ومن
َتوالَت الرسائ ُل والكلمات الطيبة من القيادات اللبنانية على مُخ َتلَ ِ
َ
المواطنين ِمن مختلفِ المناطق ،فضال عن
ف الحقول والمجاالت ،ومن
والصحافيين والناشطين في مختل ِ
َ
َ
رُؤسا ِء ال ُدول والمسؤولين في لبنان والخارج ،مع ّز ً
صادق ألقاب "رجل
ية بنسيب لحودُ ،مغ ِدقين عليه بسخا ٍء
ٍ
الدولة بامتياز"" ،المُناضل المخلص لخدم ِة َو َط ِن ِه"" ،الرجل الذي َّ
َ
تاريخ ُه
مثل أفض َل ما في لبنان ،و َط َب َع
المُعاصر" ،وغيرھا من الصفات ال ُم َش ِّرفة.
أركان
وقد قا َل رئيس البالد حينھا مشكورا أن "بغياب نسيب لحود يفق ُد لبنان ويخس ُر اللبنانيون ُركنا ً من
ِ
االعتدال والتبص ِّر بالمصلح ِة الوطنية ووجھا ً من وجو ِه ال ُرقي واإل ّتزان والشفافية في العمل السياسي
ِ
والوطني".
ح به أنا ،شقيقُه
بثقل غياب نسيب لحود ،فما عساني أبو ُ
إن َش َعر اللبنانيون اجمعين وكبا ُر قاد ِة لبنان والعالم ِ
ورفي َقه؟
إنجاز
أحضان َج َّدتِھما عبله ،عند ك ِّل
خبر مُسرٍّ  ،عند ك ِّل ضحك ٍة لِ َحفي ِد ِه وابتسام ٍة لِ َحفي َد ِت ِه بين
عند ك ّل
ٍ
ِ
ٍ
المتن
صنوبر
ألوال ِد ِه سليم ،جمانة وزو ُجھا ابراھيم وروال ،في ك ِّل لقا ٍء مع األحباء ،مع ك ِّل نسم ٍة بين
ِ
ِ
وبعبدات ،أ ُھ ُّم لال ّتصال بهُ ،متو ّقعا ً ضِ ح َك َت ُه.
وشبابه ،في ك ِّل م ّر ٍة تتخاذ ُل
مستقبل لبنان
ت التساؤل عن
يار صعب ،عند ك ِّل مفترق ،في لحظا ِ
ِ
ِ
عند ك ِّل َخ ٍ
ُ
غر ُق فيه ِمنطق ُتنا بدما ِء من َم َّز َقت ُه البراميل أو نحرته
القيادات عن ا ّتخا ِذ
يوم َت َ
ِ
القرار الشجاع المالئم ،في ك ِّل ٍ
ً
ض ِب ِه
سكاكين التخلّف ،أ ُھ ُّم لال ّتصال به ،ناشِ داً حِكم َت ُه ونصيح َت ُه ،التي كانت على الدوام
متغلبة على َغ َ
وعواطفِهِ ،وكم كان احيانا ً متغلِبا ً على نفسِ ه.
ُ
أحو َج لبنان إلى صوتِه وقامتِه ورؤي ِته الثاقبة
تأتي
ثم أستدرك .لن
اإلجابات التي انتظِ ُرھا بصوتِه .وما َ
َ
واحساسِ ه بثقل المسؤولية وأدا ِئه المتميّز.
رئيس جمھوري ِة أحال ِمنا .ونحنُ اليوم بال رئيس ،في جمھوري ٍة متالشية.
كان
َ
1

ً
دولة عصرية و" َك َنفا ً" للجميع تتم ّتع بالسيادة وتمارسھا حصريا ً على كامل
كان نسيب يري ُد الدول َة  -دولة!..
التراب الوطني .وطنٌ يعرف جيداً كيف يبني المستقبل وال يدفع بخيرة أبنا ِئه إلى الھجرة أو اليأس .ونحن
ف الدويالت والصفقات.
اليوم في كھ ِ
ي اللبناني وبين أ ُفُ ِق لبنان العربي .أمّا اليوم ،فالغيو ُم السوداء تح ُجبُ
ض السياد ّ
كان نقط َة التالقي بين ال َن َب ِ
ت اإلقليمية.
األفق؛ والسيادة ذابت مع
ذوبان الحدود واالنصياع للصراعا ِ
ِ
حل فحسب .ولبنان لن يموت ،والدولة الديموقراطية الراقية ،دولة الموا َطنة
لكن األحال َم ال تموت ،انھا تر ّت ِ
َ
والسيادة والحرية والعدالة وفرصة العمل الالئقة ،لجميع المواطنين ،التي َحلِم بھا نسيب واراد تجسيدھا في
حياته ،ال بد آتية! وحركة التجدد التي ارادھا نسيب اطاراً للثقافة الديموقراطية وللعمل السياسي ال ُم َتر ِّفع عن
المصالح الصغيرة واالنتماءات الضيقة ،مستمرة وباقية.
ايھا االصدقاء،
ُ
جهِ،
تأتي
اإلجابات التي انتظِ رُھا بصوتِه ،إنمّا بصو ِ
 ...صحيح ،لن َ
ت الذين أحبّوه ،ورافقوه ،وساروا على نھ ِ
ّ
بخطه السياسي السيادي والوطني
في "حركة التج ّدد الديموقراطي" وخارجھا ،وبين حلفائِه والملتزمين
واألخالقي.
الدور السياسي الذي لع َبه
ف عن كثب
َ
عر َ
سنستمع الى النائب والوزير نيبل دو فريج ،الصديق الحليف ،الذي ِ
نسيب لحود ،نسيب النائب والمشرّ ع ،نسيب الوزير والمحاور ،ونسيب كواحد من أبرز مھندسي ثورة األرز
وانتفاضة االستقالل.
وايضا الى الكاتب الكبير األستاذ سمير عطا ،Wالذي را َف َق نسيب لحود خال َل مسير ِت ِه وتجربته المتدرجة
في الحياة السياسية ،في لبنان والخارج .وكلمات سمير عطا Wكانت دائما ً األبھى واألصدق في وصف نسيب
ّ
كممثل عن لبنان آخر لم يولد بعد انما يحلم به الكثيرون.
لحود
ف نسيب لحود رجل اإلصالح منذ أوائل
وايضا الى األستاذ الجامعي والباحث والكاتب زياد ماجد الذي َع ِر َ
ً
عالقة مميزة مع المجتمع المدني ،صاحب الرؤية الريادية في اإلصالح
التسعينات ،نسيب الذي أرسى
االنتخابي ،والحريات العامة ،وحقوق اإلنسان ،و َب َراعم الربيع العربي التي تفتحت في بيروت.
لتزمة ،بإدارة الصديقة اإلعالمية جيزيل
َس َتصِ لُنا األصداء والعديد من اإلجابات ،واضحة ،ھادفةُ ،م َّت ِزنة و ُم ِ
َ
َ
إرث سمير قصير،
ليس َق َدراً ،وھي التي َتح ِم ُل
خوري .وھي التي ُتثبت ،في ك ّل ما تقو ُم به ،أن
اإلحباط َ
ومبادئ نسيب لحود ،والنظرة الثاقبة إلى َت َقلُّبات العالم العربي.
الكلمة لك يا جيزيل.
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