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النقيب عوني الكعكي

نقيب الصحافة نعى ميشال إده:
انطوت صفحة مشرقة من تاريخ لبنان

الدور الكبري بعد كارثة بنك «انرتا» 
فهو كان من أهم الذين لعبوا دورا 
كبريا يف فرتة الستينيات يف تصحيح 

االداء املرصيف».
أضاف الكعيك: «صفحة مرشقة من 
نشاط  وكتلة  انطوت  لبنان  تاريخ 
ورمز  أرست  واملزايا  املناقب  من 
غاب  الحقة  الوطنية  الرموز  من 
الرحيم.  الغفور  ربه  وجه  ليالقي 
حافل  وتاريخه  اده  ميشال  رحل 
الدائم. ولد عام  يف العطاء والعمل 
١٩٢٨، وتخرج من جامعة القديس 
عام  الحقوق  بشهادة  يوسف 

نعى نقيب الصحافة عوين الكعيك، 
يف بيان، الوزير السابق ميشال إده، 
وقال: «رحل رجل امللامت واملهامت 
الصعبة ميشال اده الذي شغل حيزا 
هاما من الحركة السياسية يف لبنان 
والوطن العريب، رحل الوزير السابق 
املرض  قاوم  الذي  االعامل  ورجل 
لسنوات عدة باالضافة اىل نشاطاته 
يف الشأن العام والسياسة فقد رشح 
ملنصب رئيس الجمهورية ولكنه مل 
يوفق يف الوصول اىل الرئاسة االوىل. 
يهادن وال  العلم واملعرفة، ال  رجل 
يساوم عندما تكون مصلحة الوطن 
ال  والهدف.  السبيل  هي  واالمة 
فهو  الئم،  لومة  يخىش  وال  يخاف 
املارونية  الرابطة  رأس  عىل  كان 
من  قريبا  وكان  الظروف  أحلك  يف 
عز  يف  املواقف  يف  ووازن  الجميع 
مؤسيس  من  كان  كام  االزمات. 

املؤسسة املارونية لالنتشار».
وقال: «رحل ميشال اده االعالمي، 
ادارة  مجلس  ترأس  الذي  الزميل 
صحيفة «لوريون لوجور»، صاحب 

املناصب  من  العديد  وتوىل   ١٩٤٨
الوزارية، فكان وزيرا للربق والربيد 
والهاتف عام ١٩٦٦ ووزيرا لالعالم 
الثقافة  عام ١٩٨٠، ووزيرا لشؤون 
ووزيرا   ١٩٩٢ عام  العايل  والتعليم 
للثقافة والتعليم العايل عام ١٩٩٥. 
ميشال اده، عريب تجري العروبة يف 
يهادن  او  يساوم  مل  وعروقه  دمه 
من اجل قضاياها املحقة والعادلة».

رحل  الظروف  احلك  «يف  وتابع: 
اللبنانية  الساحة  تاركا  اده  ميشال 
بانتفاضة الشعب، والبالد تتخبط يف 
االزمات االقتصادية واملعيشية التي 
البطل.  اللبناين  الشعب  منها  يعاين 
كبريا رحل وسيبقى كذلك، وبرحيله 
تاريخ  من  مرشقة  صفحة  انطوت 
انه عريب ولبناين  لبنان يكفيه فخرا 
النارص وهو  أصيل عاش عرص عبد 
عبد  الرئيس  كان  عنه:  قال  الذي 
من  حامين  وقد  االكرب  االخ  النارص 

كل املزايدات العربية».
جناته  فسيح  الله  «اسكنك  وختم: 

والهمنا وعائلته الصرب والسلوان».
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