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تحقيق
راعيًا مصالحة آل شومان في سرعين الفوقا

اللواء إبراهيم :اإلحتكام إلى القانون والعدالة فقط

مببادرة من املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،انجزت لجنة االصالح يف البقاع املصالحة بني عائلة آل شومان لطي
االحداث املؤملة التي اودت باربعة من ابنائها ،نتيجة خالف يف ما بينهم

الحضور يف احتفال املصالحة.

جرت املصالحة خالل احتفال اقيم يف  8ترشين
االول يف حسينية بلدة رسعني الفوقا .وحرض اىل
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
وزيرا الزراعة والصناعة يف حكومة ترصيف
االعامل غازي زعيرت وحسني الحاج حسن،
والنائبان ابراهيم املوسوي وانور جمعة ،والوزير
السابق عيل عبدالله ،النواب السابقون حسني
املوسوي ونوار الساحيل وسعود روفايل ،ورئيس
املجلس االسالمي الشيعي االعىل الشيخ عبد
االمري قبالن ممثال باملفتي الجعفري املمتاز الشيخ
احمد قبالن ،ونائب رئيس املجلس الشيخ عيل
الخطيب ،ورئيس الهيئة الرشعية لحزب الله
الشيخ محمد يزبك ،وراعي ابرشية زحلة وبعلبك
للروم االرثوذكس املرتوبوليت انطونيوس الصوري،
ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح ،ورئيس
الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاين،
وقيادات امنية وقضائية ورؤساء بلديات ومخاتري
وشخصيات.
كلمة لجنة االصالح القاها فيصل شكر ،فقال" :اليم

ما وقعنا به ،ان نفقد شبابا يف زهرة شبابهم ،وان
تسفك دماء ال ينبغي ان تسفك ،خاصة واننا كنا
نأمل يف ان يكونوا شهداء يف مواجهة عدو غاصب
او محتل الرضنا ال يقتلع اال بالقوة .انها مصالحة
متت بجهود بيوت كرم وكرامة وعطاء ومفخرة،
قدموا كل ما ميلكون من اجل امتام هذا اللقاء،
ولوال مواقف الرجال ملا تم هذا الصلح".
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :لرسعني،
قلب بعلبك النابض ابدا بالحب والحياة ،وما كدره
اال خالف نطويه اليوم بسمو قيم املتصالحني
وبارادتهم الخرية .ولرسعني ،التي تفتح ذراعيها
عىل البقاع الذي ال يعرف اال العطاء والتسامح
واملحبة كام هو حال اهلنا الكرام من آل شومان
الكرام برتفعهم عن الصغائر ،واملعطاءين بكرم
اخالقهم ونفوسهم االبية والعصية عىل الكراهية
والتنابذ والتناحر .لرسعني ،الضاربة يف التاريخ
ويغطيها طيف االمام عيل عليه السالم ،وهو
االمام الذي ما كان بني اشياعه لئام وطالب ثار،
امنا دعاة حقن الدماء ونبذ الفنت ،ودعاة التسامح

والتآخي .لرسعني وكل عائالتها الكرمية كل تحية
احرتام وتقدير عىل امتام هذه املصالحة ،وخصوصا
آلل شومان الذين نحتفل معهم اليوم باسمى
قيمة من قيم البرشية اال وهي التسامح والتعايل
عىل الجراح سعيا وراء االستقرار والتحابب".
واكد "ان التسامح قيمة ال تقدر ،وهي عظيمة
بعظمة من يبادر اليها ،وهؤالء هم من رشفت
نفوسهم وصفت ارواحهم ،اذ يعملون عىل حقن
الدماء ونبذ الثأر الذي ال يستولد اال الكراهية
واالحقاد .فالثأر قاتل العقل والضمري ،وعدو
االنسانية االول ومنذ االزل".
اضاف" :املصالحة اليوم تعني امليض قدما نحو
مجتمع تسوده الرحمة والتسامح والتعاطف،
ونريدها محطة اساس نستلهم منها عربا تجنب
السقوط يف افخاخ الحقد املدمر الذي فتك
بنفوس الجميع خالل الفرتة املاضية ،كام نريدها
لحظة تطهر وتربؤ تقطع مع املايض البشع الذي
مىض وانقىض ،باالرادات الخرية والنفوس النقية
التقية .ان الخالف واالختالف امران واردان وكلنا

برش خطاؤون ،لكن الصواب يكون يف االحتكام
اىل القانون والعدالة وليس اىل اي يشء آخر .لذا
فان الشكر املستحق هو لكل من ساعد بجهده
وبضمريه لتكون هذه املصالحة .فالعنف ليس
سبيال اىل حل اي خالف ،بل التآخي الحقيقي
والصادق هو السبيل اىل عيش مستقر وهاىنء،
ومن دونه ال امكان للعيش خارج حلقات العنف
الرهيبة واملقيتة".
واعترب اللواء ابراهيم "اننا اليوم هنا لنؤكد مع
عائالتنا كلها ومع آل شومان االعزاء ،عىل االرادة
الصادقة بتغليب العقل عىل الغريزة ،والحكمة
عىل االنفعال ،والتعقل عىل التهور ،واملحبة عىل
الحقد ،والتسامح عىل الكراهية ،واالنفتاح عىل
التقوقع .ونحن هنا لنقطع مع التجربة السابقة
وامثانها الغالية عىل كل املستويات ،وما حصل
يجب ان ال يتكرر ،ليبقى الحوار هو املعيار ،وهو
املدخل اىل الصواب واىل الحق والعدالة ،وما من
احد ميكنه الغاء اآلخر او تغييبه ،فلامذا اللجوء
اىل العنف والتهور والكراهية؟ اليوم ،من هنا ،من
هذه املنطقة العزيزة عىل قلبي ،اوجه تحيايت اىل
كل العائالت يف البقاع عموما ويف بعلبك خصوصا،
واناشدهم ان يالقونا يف منتصف الطريق لنحتفل
واياهم بالعرس الكبري ،عرس الوفاق واالخوة
والتسامح ،وفتح صفحة جديدة ناصعة كبياض
القلوب النرية ،لنعيش كلنا يف هذه االرض الطيبة
بوئام واخاء من اجل االنسان ومستقبله ،واىل
موعد قريب".
وختم" :اؤكد لكم ،من موقعي ،وقوف الدولة
ومؤسساتها مع هذه املنطقة الغارقة يف مآسيها
االجتامعية ،التي تستحق اهتامما ما كان ينبغي
ان يغيب ،ليساعد اهلها عىل البقاء يف ارضهم،
ويحول دون تشكل املزيد من احزمة البؤس
والفقر نتيجة غياب املشاريع االمنائية ،والخطط
التطويرية يف ما يتعلق باالنتاج الزراعي او
بالصناعات البديلة .كلها امور ،يف حال تحققت،
ستساهم يف انتقال اهلنا من واقع التوتر والتفرقة
والخالفات .لذا ادعوكم اىل التمسك مبنطق الدولة،
الن الخالص مع الدولة وعربها ،وال تتنازلوا عن
حقوقكم وال ترتددوا للحظة يف اداء واجباتكم
لتنالوا ما هو حق لكم وليس منة من احد".
واعترب رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى
الفوعاين ان "هذه الدعوة اليوم واذا كانت اليمة
عىل دماء قد سقطت ،وامنا نحسبها عند عزيز

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

مصطفى الفوعاين.

الشيخ محمد يزبك.

الشيخ احمد قبالن.

مقتدر لتكون خالصا لهذا املجتمع الذي قاوم
العدو الصهيوين وانترص ،وقاوم العدو التكفريي
وانترص ،وآمن بوحدة لبنان وانترص .فال بد لهذه
الدماء من ان تكون بارقة نتوحد دامئا حولها يك
تشكل لنا الضامن االساس ،وعنوانا ملرحلة اصالح
بني اهلنا من عشائر وعائالت".
كلمة قيادة حزب الله القاها الشيخ محمد يزبك،
فقال" :اليوم نعتز بهذا الحضور الكريم ،ونفتخر
باللفتة املباركة من كل من ساهم يف هذا اللقاء،
مع االم شديدة يف القلوب ،حزينة عىل الذي
حصل .لكن الحزن ينتهي عندما نتوجه جميعا اىل
التوجه الصحيح والسليم ،ونكون جنبا اىل جنب.
تحية اىل كل من ساهم يف امتام املصالحة وتحية اىل
الحضور ،والشكر لالهل آل شومان عىل تجاوبهم
وتفاعلهم مع كل من كان له غرية عليهم".
ختاما ،اكد املفتي قبالن يف كلمته ان "العداوة
مبنطق هذه الحياة تعني كامئن وخصومات ال
تنتهي ،تعني قتال لالجيال ،تعني افناء للذرية
والنسل ،تعني ثأرا ال نهاية له ،تعني تقسيام للناس

بني قاتل ومقتول ،عدو وعدو مضاد ،تعني نفيا
وسحقا وتهجريا وترويعا ومالحقات ،وحتام معها
كلها ينتهي هذا االنسان كعبد لله او كخليفه اراده
الله مقدسا او كائنا آمنا بنفسه وعياله وذريته
واعراضه وامواله وباقي حقوقه التي جعلها الله
مضمونة".
اضاف" :املفروض ايها االخوة االعزاء املتخاصمون
املتصالحون ان الله يجمعنا واننا منه واليه ،وانه
صاحب خلقنا ووجودنا ،وانه امني دمنا واعراضنا
واملفروض اال نتحول اعداء لله ،واال خرسنا جميعا
الدنيا واالخرة .وعليه حتى الثأر بعنوان وطريقة
وتوقيت وميزان يجب ان يكون تحت سقف رشع
الله ومقاصده ،متاما مثل مرشوع االمام الصدر
الشهري يف هذا الباب .القتل يجر القتل ،والظلم
يجر الظلم ،والعدل يجر العدل ،واملحبة تجر
املحبة ،والعشرية التي تريب ناسها عىل ان الجميع
نفس واحدة ،وان الناس ناسها ،وان الدم دمها
يصبح عندها الدم معظام جدا .وهو مطلوب الله
واالنسان ،وعليه اجامع امللل واالديان والثقافات".
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