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مجتمع

مجتمع

ّ
عز شتورة من «عروس» اللبنة
تحقيق

مفكرة

منبر
«جريمة»
غرونوبل

في صناعة األلبان واألجبان .باكرًا اكتشف جرجورة
من عربة لبيع الجبنة والحليب ،في ساحة شتورة عام  ،1931استقت المدينة البقاعية وجاراتها شهرتها ّ
غطاس عيد األهمية «االستراتيجية» لشتورة كبوابة للبنان على العرب« .إن ما سهرنا ببيروت منسهر بالشام» ،غنت فيروز .لكن ما لم تقله أن شتورة كانت دائمًا
محطة استراحة بين العاصمتين ،يطيب فيها تناول «عروس» لبنة أو قريشة وعسل!
محله الذي تغطي جدرانه صور فيروز
ومحمد عبد الــوهــاب وودي ــع الصافي
واألخ ــوي ــن الــرح ـبــانــي وفــريــد األط ــرش
وغيرهم.
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح جـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ــارك ـ ـ ــة م ـس ـج ـل ــة
لــإس ـت ـث ـمــار امل ــرب ــح .عـ ــام  ،1956حــذت
بــديـعــة مـصــابـنــي ح ــذوه مــع مساعدها
نـصــار الــريــس .فــي الطبقة السفلية من
مـنــزلـهــا عـلــى بـعــد أم ـتــار مــن جــرجــورة،
افـ ـتـ ـتـ ـح ــا املـ ـ ـح ـ ــل ب ـ ـعـ ــدمـ ــا سـ ـ ــافـ ـ ــرا إلـ ــى
ب ـل ـغــاريــا الك ـت ـســاب ال ـت ـق ـن ـيــات األح ــدث
ف ــي ص ـنــاعــة األلـ ـب ــان واألج ـ ـبـ ــان .يـقــول
جـ ـه ــاد ،ابـ ــن ش ـق ـيــق ال ــري ــس ،إن شـهــرة
مصابني ّ
حولت املحل إلى ملتقى للفن
والسياسة والثقافة ،ال سيما بالتزامن
مع مهرجانات بعلبك الدولية .ففي هذا
امل ـحــل ،م ــرت أم كـلـثــوم وتـحـيــة كــاريــوكــا
وغيرهما كثر .ينقل جهاد عن والده إن
«عجقة» الزبائن كانت تستهلك أحيانًا
 40طنًا من الحليب يوميًا .فإلى اللبنة
والقريشة ،كــان الزبائن يسعون لرؤية
مصابني أو مصادفة أي من أصدقائها
املشاهير.

دخول «مسابكي»
اكـ ـتـ ـم ــل املـ ـشـ ـه ــد ع ـ ـ ــام  ،1961ع ـن ــدم ــا
قـ ـ ـ ـ ــرر مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال م ـ ـسـ ــاب ـ ـكـ ــي (ص ـ ــاح ـ ــب
ف ـن ــدق م ـس ــاب ـك ــي) ،م ــزاح ـم ــة ج ــرج ــورة
ومـصــابـنــي .إل ــى ج ــوار ال ـف ـنــدق ،افتتح
املـ ـح ــل مـ ــع ص ــدي ـق ــه أل ـب ـي ــر ك ـ ـ ــرم .عـلــى
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدارُ ،عـ ـلـ ـق ــت فـ ــي بـ ـ ـ ـ ــرواز ،شـ ـه ــادة
تـ ــرخ ـ ـيـ ــص «اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح مـ ـعـ ـم ــل ح ــدي ــث
ل ـص ـن ــع كـ ــافـ ــة األلـ ـ ـب ـ ــان واألج ـ ـ ـبـ ـ ــان فــي
ش ـت ــورة .مـنـتــوجــاتـنــا مـضـمــونــة ألنـهــا
مستخرجة مــن حليب الـبـقــر الـصــافــي،
لـبـنــة وقــري ـشــة وزب ـ ــدة وج ـب ـنــة وبـيــض
ودج ـ ــاج» .اعـتـمــد مـســابـكــي وك ــرم على
عمال تعلموا تصنيع األلبان واألجبان
في دير تعنايل« .كان الهدف من املحل
جمع األصــدقــاء الــذيــن يــزورونـهـمــا من
بـ ـي ــروت والـ ـ ـش ـ ــام» ،ي ـق ــول ابـ ــن شـقـيـقــة
كــرم ،عاطف حجار ،املــوجــود في املحل
منذ  .1968املعلم إلـيــاس ال ي ــزال جــزءًا
م ــن إرث اإلف ـت ـت ــاح ،ب ـعــدمــا ان ـت ـقــل الــى

باتت «عروس» اللبنة جزءًا من المعالم السياحية لشتورة (علي حشيشو)

آمال خليل
مــا ال ــذي دف ــع «نـجـمــة زمــان ـهــا» بديعة
مـصــابـنــي إل ــى اف ـت ـتــاح مـحــل لتصنيع
األل ـبــان واألج ـبــان وبيعها عـلــى طريق
الـ ـش ــام ال ــدول ـي ــة ب ــن جــدي ـتــا وش ـت ــورة
عــام 1956؟ الــراقـصــة التي ذاع صيتها
فــي مـصــر ،ع ــادت إلــى لبنان عــن طريق
سوريا عام  1950واستقرت في املنطقة.
حـ ـيـ ـن ــذاك ،ل ـف ـت ـت ـهــا ت ـج ــرب ــة ج ــرج ــورة
غ ـ ـطـ ــاس عـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ،ب ـف ـضــل
«ع ـ ـ ــروس» ال ـل ـب ـنــة ،إلـ ــى أب ـ ــرز مـحـطــات
اإلس ـ ـتـ ــراحـ ــة لـ ـلـ ـم ـ ّ
ـاري ــن عـ ـل ــى ال ـط ــري ــق
الدولية.
عـ ـن ــد مـ ـفـ ـت ــرق ج ــديـ ـت ــا ،ال ي ـ ـ ــزال م ـحــل
جـ ـ ــرجـ ـ ــورة م ـع ـل ـم ــا مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام .1931
ح ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ،الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــط ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل األه ـ ـم ـ ـيـ ــة
اإلق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـط ــري ــق ال ـ ـتـ ــي ت ــرب ــط
لـبـنــان بـســوريــا ودول امل ـشــرق العربي
وال ـخ ـل ـي ــج .وق ـت ـه ــا ،كـ ــان ال ي ـ ــزال خــط
ق ـط ــار بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ دم ـش ــق ف ــي ال ـخــدمــة.
اف ـت ـتــح كـشّـكــا لـبـيــع األل ـب ــان واألج ـب ــان
ّ
ال ـتــي يـصــنـعـهــا بـنـفـســه ،ب ـعــدمــا تـعــلــم
ال ـح ــرف ــة ف ــي ديـ ــر ت ـع ـن ــاي ــل ال ـ ــذي آواه
ً
طفال يتيمًا .اإلرسالية الفرنسية التي
كانت تشرف على الدير ،افتتحت عام
 1860م ـع ـم ــل أل ـ ـبـ ــان وأج ـ ـبـ ــان مـلـحــق
بـمــزرعــة املــواشــي الـتــي كــانــت تــديــرهــا.
ع ـ ــام  ،1922وعـ ـل ــى ب ـع ــد ك ـي ـلــوم ـتــرات
قليلة من الدير ،حجز جرجورة لنفسه
م ـك ــان ــا ف ــي س ــاح ــة شـ ـت ــورة ،بـمـســاحــة
ت ـســع ل ـعــربــة ل ـب ـيــع ال ـج ـب ـنــة والـحـلـيــب

ل ـل ـع ــاب ــري ــن واملـ ـس ــاف ــري ــن .ل ــم ي ـك ــن فــي
ـات» ،ق ـب ــل أن
وارد ب ـي ــع «الـ ـسـ ـن ــدويـ ـش ـ ّ
ي ـل ـبــي رغ ـب ــة ال ــزب ــائ ــن وي ـحــضــرهــا مــن
أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـجـ ـبـ ـن ــة .م ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــة ،ج ـنــى
ّ
أرب ــاح ــا مــكـنـتــه مــن ش ــراء قـطـعــة أرض
عـلــى طــريــق ع ــام جــديـتــا ،ليفتتح بعد
 9س ـن ــوات امل ـح ــل الـ ــذي ال يـ ــزال قــائـمــا
ً
حـتــى اآلن .شـ ّـيــد مـحــا صـغـيــرًا ،خلفه
قـبــو اسـتـخــدمــه كـمـعـمــل« .اش ـت ــرى مع
الواوي والغبار» ،يقول نجله أنطوان.
إذ كــانــت املـنـطـقــة مـقـفــرة مــن الـسـكــان،
تقطعها طريق ضيقة ترابية تسلكها
ع ــرب ــات ال ـخ ـيــل ال ـت ــي ت ـقــل ال ــرك ــاب مــن

بيروت إلى ساحة شتورة حيث ّ
يبدل
ال ــرك ــاب ال ـع ــرب ــات وي ـك ـم ـلــون طــريـقـهــم
إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا .جـ ــرجـ ــورة ك ـ ــان يـتـلـقــف
املنهكني من الــدرب الطويلة أو عندما
يـحــاصــرون بسبب الـثـلــوج .أول أنــواع
«الـ ـسـ ـن ــدويـ ـش ــات» الـ ـت ــي اش ـت ـه ــر بـهــا
س ـنــدويــش مــربــى الـسـفــرجــل وال ــزب ــدة.
يوضح أنـطــوان« :كــانــت الــزبــدة عزيزة
ف ــي ذل ــك ال ــزم ــان» .ك ــان يـصـنــع الــزبــدة
م ــن ال ـح ـل ـيــب ،وال ـس ـفــرجــل م ــن الـشـجــر
فــي حــديـقــة مـنــزلــه .ص ــار يـتـعــاطــى مع
ال ـح ـل ـي ــب عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة؛
فــالـجـبـنــة ال ـب ـلــديــة ال ـب ـي ـضــاء أصـبـحــت

أيام العز ال تدوم
فتكت األزمة السورية بـ «عروس» اللبنة وأخواتها .إقفال طريق السفر بالبر
وتبعات األزمة على البقاع ،قلصا حركة الزبائن في محال «جرجورة» و«مصابني»
و«مسابكي» إلى ما دون النصف .فالسوق كان يرتكز على مرور العابرين
واملسافرين الذين يتزودون بقوت الطريق وباملنتجات البلدية .أول ضحايا القطاع،
كانت «مصابني ونصار» .عام  ،2012قرر ورثة نصار إقفال املحل .الباب املقفل
ويافطة «ألبان وأجبان مصابني ونصار» ،يبثان حرقة بني أهالي املنطقة .إذ يذكرانهم
بتبدل الحال بأسوأ منه بسبب أحداث سوريا .عاطف حجار لفت إلى أن «مسابكي»
حاول التعويض بالتركيز على السوق املحلي في بيروت واملناطق .وعلى هذا النحو،
سار أنطوان جرجورة.

«كـ ـ ــومـ ـ ــوم ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر» .لـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ــزبـ ـ ــائـ ـ ــن ل ــم
يـسـتـسـيـغــوا مـ ــذاق األلـ ـب ــان واألج ـب ــان
الـفــرنـسـيــة ،فـعــاد جــرجــورة ال ــى امل ــذاق
الـلـبـنــانــي .ولـضـمــان ال ـج ــودة ،اشـتــرى
الـ ـحـ ـلـ ـي ــب م ـ ــن م ـ ـ ـ ــزارع آل س ـ ـكـ ــاف فــي
عـ ّـمـيــق ،وك ــان يـ ّ
ـربــي الـخـنــازيــر بنفسه
لـيـصـنــع «ال ـجــون ـبــون» .مــع الـعــابــريــن،
ً
سـ ــافـ ــر صـ ـي ــت جـ ـ ــرجـ ـ ــورة ن ـ ـ ـ ــزوال إل ــى
بـ ـي ــروت وص ـ ـعـ ــودًا ن ـح ــو سـ ــوريـ ــا .فــي
الـخـمـسـيـنـيــات ،ط ـلــب م ـنــه أح ــد أشـهــر
مـ ـح ــال ال ـح ـل ــوي ــات ف ــي بـ ـي ــروت بـبـيــع
منتجاته ،ما ّ
وســع من رقعة انتشاره.
تـ ـمـ ـي ــز جـ ـ ــرجـ ـ ــورة ب ــالـ ـلـ ـبـ ـن ــة امل ـش ـت ـق ــة
م ـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـي ــب ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
األج ـب ــان وال ـب ــوظ ــة .ل ــم ت ـعــد «ع ــروس»
ال ـل ـب ـنــة ،ص ـبــاحــا ومـ ـس ــاء ،ح ـك ــرًا عـلــى
املـ ـس ــاف ــري ــن ب ـ ــرًا وس ــائـ ـق ــي ش ــاح ـن ــات
ال ـن ـق ــل والـ ـت ــران ــزي ــت .ل ـب ـن ــة ج ــرج ــورة
والقريشة التي كان يصنعها باتا من
املعالم السياحية للمنطقة .إبــن بلدة
راس الـحــرف فــي املــن نقل نفوسه في
ما بعد الــى شتورة وبــات «جــرجــورة»
اسم الشهرة للعائلة.
ب ـع ــدم ــا صـ ـ ــارت «ف ــولـ ـكـ ـل ــورًا» ول ـي ـســت
ُمـ ـج ــرد ح ــاج ــة ل ـس ــد رم ـ ــق ال ـع ــاب ــري ــن،
أدخ ـلــت إلــى «ع ــروس» اللبنة إضــافــات
غ ـي ــر زي ـ ــت الـ ــزي ـ ـتـ ــون ،ك ـح ــب ال ــزي ـت ــون
وال ـخ ـضــر وال ـن ـع ـنــاع .كـمــا زي ــد الـعـســل
إل ــى الـقــريـشــة ،بـعــدمــا ك ــان «سـنــدويــش
ال ـقــري ـشــة» ف ــي زم ــن ج ــرج ــورة يقتصر
عـلــى الـقــرفــة وم ــاء الــزهــر والـسـكــر .قبل
وفاته عام  ،1970كان املشاهير قد زاروا

«عروس» اللبنة
والقريشة اجتذبت
فيروز وعبد الوهاب
ووديع الصافي وفريد
األطرش وغيرهم

املحل مــن «مصابني» .ببهجة ،ينتظر
الـ ــزبـ ــون «ع ــروسـ ـت ــه» ب ـع ــد أن يـ ّ
ـزي ـن ـهــا
إل ـي ــاس ب ــال ــزي ــت وال ــزي ـت ــون وال ـخ ـضــر.
يــدرك األخير أنه يفعل في النفس فعل
األم ال ـت ــي ت ـح ـضــر قـ ــوت أوالدهـ ـ ـ ــا .بــن
«العرايس» أمضى عمره ،ومنها عاش
وأنشأ أسرة.
ال ينسى أهل الكار فضل جرجورة الذي
دش ــن قـطــاعــا واس ـعــا ي ـبــدأ مــن املــديــرج
وال ينتهي في بعلبك والبقاع الغربي.
خ ـيــرات سـهــل الـبـقــاع مــن جـهــة وصيت
اللبنة والقريشة التي عممها املشاهير
وامل ـســافــرون مــن جـهــة أخ ــرى ،ضاعفت
أعـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن .بـ ـع ــد الـ ـث ــاث ــي
(جــرجــورة ومصابني ومسابكي) ،ذاع
صيت آخرين مثل «ه ــدوان» و«جــابــر».
استثمارات مناسبة في املكان املناسب:
السهل والطريق الدولية.

«أونروا» تزيل
خريطة
فلسطين
بطلب أوروبي
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لم تمر زيارة وفد أوروبي إلى مخيم البداوي أول من أمس على خير .الوفد الذي حضر برفقة مسؤول أمن الـ«أونروا» ،رفض الدخول إلى مدرسة
البطوف قبل إزالة مجسم لخريطة فلسطني كانت القوى الطالبية رفعته قبل أشهر على حائط املدرسة .تمت تلبية الشرط وأزيلت الخارطة ،قبل
ان يستكمل الوفد جولته ويغادر .لكن األمر لم ينته هنا .ما حصل أثار غضبًا عارمًا امتد من مخيمات الشمال نحو مخيمات الشتات في لبنان.
فرفعت األعالم الفلسطينية في املــدارس التابعة للوكالة في مخيمات الشمال وعني الحلوة احتجاجًا على «انحياز األونــروا ضد حقوق الشعب
الفلسطيني والتفريط بحق العودة»( .تصوير علي حشيشو)

منح جامعية في هايكازيان

رميش :مستوصف الشهيد الحاج

ّ
نظم قسم الرياضيات واملعلوماتية في جامعة
هايكازيان مباراة في برمجة الكومبيوتر،
شارك فيها اكثر من  38طالبًا ثانويًا من 16
مدرسة .أدار املباراة رئيس القسم الدكتور
حاتم حالوي بمساعدة االستاذ املحاضر في
القسم علي مقلد ومسؤول مراكز املعلوماتية
في الجامعة شانت استبان .وسبقتها دورات
تدريبية امتدت ثالثة اسابيع لتعريف الطالب
على تقنيات البرمجة .اختتم البرنامج
بتوزيع شهادات تقدير للمشاركني ،وجوائز
للفائزين تضمنت منحًا جامعية متفاوتة
للفائزين الثالثة االوائل ،وهم حسن نعمة
(ثانوية حسن قصير ـ ـ بيروت) ،رضا وهبي
(ثانوية املهدي شاهد ـ ـ بيروت) ومنصور ابو
شعار (مدرسة يسوع ومريم ـ ـ الربوة).

افتتح في بلدة رميش ،أمس ،مستوصف
اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج العسكري
ـ ـ املدني ،برعاية قائد الجيش العماد جوزف
عون ممثال بعضو املجلس العسكري اللواء
الركن جورج شريم الذي ألقى كلمة ،استذكر
فيها سيرة الشهيد الحاج ،ونوه بالتعاون
بني الجيش اللبناني ووزارة الصحة العامة،
«ومن ثماره افتتاح املستوصف الذي يستفيد
من خدماته الطبية العسكريون واملدنيون في
رميش والقرى والبلدات املجاورة ،وهو خطوة
أولى تؤكد اهتمام الجيش بالعمل اإلنمائي،
إضافة إلى املسؤوليات األمنية املوكلة إليه،
وتؤسس ملشاريع مماثلة نتطلع إلى إنجازها
في عكار وبعلبك ومناطق أخرى ،وتصب في
خدمة املواطنني جميعا».

الرياشي :حق الوصول الى
المعلومات
بدعوة من ادارة مدرسة راهبات القلبني
االقدسني في كفرحباب ،حاضر وزير االعالم
ملحم الرياشي ،أمس ،عن «حق الوصول
الى املعلومات» .وفي حوار مع طالب الصف
الثالث متوسط ،أوضح الرياشي أن الوصول
الى املعلومات حق للمواطن ليعرف كل
املعلومات املرتبطة بمصيره وحياته اال
في بعض االستثناءات التي تسمى باالمن
القومي .وشدد على ان دور وسائل االعالم هو
نشر املعلومات وعكس الحقائق .ولفت إلى أن
التمويل يؤثر على حركة االخبار ونشاطها،
ولكن ليس على املعلومة ،ألنه مهما كان تأثير
التمويل كبيرا ال احد يستعمل وسيلة االعالم
للخبر الكاذب لئال تفقد الوسيلة صدقيتها.

ـان ل ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ،أع ـل ـنــت وزارة
ف ــي ب ـي ـ ٍ
ال ـخــارج ـيــة وامل ـغ ـتــربــن الـلـبـنــانـيــة أن
«قـنـصــل لـبـنــان ال ـع ــام ف ــي مرسيليا
صونيا أبــو عــازار أفادتها أن شرطة
مدينة غرونوبل نشرت تقريرها حول
وف ــاة الـطــالــب الـلـبـنــانــي هـشــام سليم
م ـ ــراد ،الـ ــذي وق ــع م ــن شــرفــة مـنــزلــه.
وأكـ ـ ــدت ال ـق ـن ـصــل ل ـل ـخــارج ـيــة انـ ــه ال
يوجد اي عمل جرمي .وتتمنى وزارة
الخارجية اللبنانية من جميع وسائل
اإلعالم توخي الدقة ومراجعتها قبل
نشر أي خبر ،احترامًا ملشاعر أهل
الفقيد».
فعلت الــوزارة حسنًا بوعظها توخي
الدقة .فاحتمال املوت من دون وجود
ع ـمــل ج ــرم ــي وارد ،وربـ ـم ــا هـ ــذا مــا
حصل في غرونوبل .لكن حني تفيد
ه ــذه ال ـ ـ ــوزارة أن الـشـهـيــد مـ ــراد وقــع
مــن شــرفــة مـنــزلــه فـهــي تفيد بشيء
لــم تـشـهــده ،مــا يعني أن هـنــاك إفــادة
زور .أضف إلى ذلك الرعونة املفرطة
فــي «تــأكـيــدهــا أن ــه ال يــوجــد اي عمل
جرمي» .وهذا أيضًا ُيعزز خوفنا من
ُ
ددت مسبقًا.
أن نتائج التحقيق قد ح ً
تجدر اإلشارة إلى أنه إضافة لتدليسه
تسويف القضاء الفرنسي ،فــإن هذا
البيان روج خبرًا على األرجــح كاذبًا
عــن تـقــريـ ٍـر لشرطة مدينة غرونوبل
ُ
ادعت أنه نشر ولكن لم يتلقفه أحد.
حـقـنــا أن نـخـشــى تـســويــف الـ ّقـضــاء
«ب ــال ـن ــوم» والـتـعـتـيــم ح ـتــى ي ـمــل أهــل
الـفـقـيــد وتـضـعــف ال ــذاك ــرة وتختفي
ـدول الغربية
األدل ــة بعامل الــوقــت .فــالـ ّ
هي اليوم مستعمرات يتسلط عليها
الـ ـصـ ـه ــايـ ـن ــة .واملـ ـصـ ـيـ ـب ــة إذا ك ــان ــت
الخارجية اللبنانية تجهل هذا األمر،
وت ـع ـت ـقــد أن ال ـق ـض ــاء ه ـن ــاك مـحــايــد
وال ي ـحــرم مــاحـقــة فــرضـيــة جريمة
صهيونية محتملة بحكم ما يحصل
فـ ــي ب ـ ــاد اإلغـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــن اس ـت ـي ـطــاء
صـهـيــونــي لـلـبـنــان والـلـبـنــانـيــن .ففي
ع ـ ــدة دول ،وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا فــرن ـســا،
تـ ـع ــرض ال ـك ـث ـي ــرون م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ل ــإب ـت ــزاز ول ـل ـت ـهــديــد بـقـتـلـهــم إن لــم
يتعاونوا مع بعض األجهزة األمنية.
وما الحاجة لهذا التجنيد إن لم يكن
للعمل ملصلحة العدو الصهيوني ضد
لـبـنــان؟ ورغ ــم خـطــر ه ــذا األم ــر على
األمــن الوطني وعلى حياة املواطنني،
َ
املؤتمنني على بلدنا
فــإن أولــي األمــر
ال يعتبرون أنفسهم معنيني .قانونيًا:
هذا إجرام وخيانة.
ال يسعنا أخيرًا إال التذكير باملقاوم
واملـنــاضــل الشيوعي جــورج عبدالل،
وم ـطــالـبــة ال ــدول ــة اإلل ـت ـفــات إل ــى حــالــه
واملـجــاهــرة ـ ـ وهــي أضعف اإليـمــان ـ ـ
بأن على فرنسا الكف عن إجراءاتها
التعسفية بحقه واإلف ــراج عنه فــورًا.
وإذا ل ــم ي ـت ــم هـ ــذا اإلفـ ـ ـ ــراج الـ ـف ــوري،
عـلــى ال ــدول ــة وض ــع كــل مــا أم ـكــن في
سبيل حصول هذا اإلفراج في أسرع
وقــت .فحني نتخلى ،نحن اللبنانيني،
عـ ــن امل ـ ـقـ ــاوم ج ـ ـ ــورج عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،كـمــا
ع ــن أي م ــواط ـ ٍـن م ـظ ـلــوم ،عـنــدهــا من
حــق الصهاينة أن يستوطئونا كما
يفعلون.
حسن رشيدي

