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احلركة الثقافية اأنطليا�س تك ّرم
رجل القانون اإبراهيم ف�صل اهلل

من اليمني :فضل الله ،بارود ،غنّاجة
ك ّرمت احلركة الثقافية  -انطلياس ،في إطــار تكرمي
أعالم الثقافة في لبنان والعالم العربي ضمن املهرجان
اللبناني للكتاب للسنة  - 39دورة «مئوية دولــة لبنان
الكبير» ،رجــل القانون البروفسور إبراهيم فضل الله،
خالل احتفال ق ّدمته العميدة الدكتورة لينا غ ّناجة وأداره
أمني النشاطات في احلركة احملامي جــورج بــارود ،على
مسرح األخوين رحباني في دير مار إلياس  -انطلياس،
في حضور حشد من زوار معرض الكتاب وأصدقاء املك ّرم
وأهله وفاعليات قانونية وقضائية واجتماعية.
بعد النشيد الوطني افتتاحا ،كانت كلمة ملدير التكرمي
توجهت في تكرمي فضل
بــارود ،لفت فيها إلى أن احلركة ّ
َّ
ُ
«عــل الفجر ينبلج على لبنان وتشرق
الله إلــى الــغــرب
الشمس عليه من هناك خال ًفا للطبيعة».
وحتدث عن الدراسة اجلامعية للمك ّرم «العالم القانوني
الفرنكوفوني الكوني» ،بدءا من جامعة القديس يوسف
التابعة لآلباء اليسوعيني في بيروت ثم جامعات باريس.
وانتقل إلى نشأته وترعرعه ومتابعته دروسه االبتدائية
في زحلة عروسة البقاع مسقط رأســه ثم إلى اإلجنازات
واملناصب واملراكز التي تس ّلمها والكتب التي وضعها
واملقاالت واألبحاث والدراسات في مجاالت مختلفة من
القانون الدولي.

غ ّناجة

وكانت كلمة لغ ّناجة ،استهلتها بسرد طريقته الفكاهية
في الطلب منها بتقدميه في احتفال تكرميه في احلركة،
والــتــي تعكس روحــه املــرحــة وذوقـــه فــي انتقاء الكلمات
وذكاءه.
وعــ ّبــرت عــن صــعــوبــة تــقــدمي شخصية خــارجــة على

املألوف ببضعة كلمات فقط ،فخالل مسيرته كطالب وحكم
وقاض ،بدا دائم التحدي للمجموعات املوجودة.
ٍ

فضل الله

أما املك ّرم فكانت له كلمة بالفرنسية ،شكر في مستهلها
منوها باستمرارها وقوتها
للحركة الثقافية تكرميه،
ّ
على الرغم من احلرب التي استمرت حوالى  40عاماً.
وبعد أن ع ّرف بالقانون ،سأل« :لم يواجه أي بلد من قبل
هذه احلال من االنحدار ،هل باستطاعتنا إنقاذ أنفسنا؟»،
مش ّددا على أن «لبنان لم ميت من الطائفية».
وســــأل« :هـــل سيسقط لــبــنــان بسبب انــهــيــار نظامه
املــصــرفــي؟ كثر ألــقــوا الــلــوم على املــؤســســات املصرفية
متهمينها باالنتحار اجلماعي ،ولكنه انتحار مــا بعد
املوت ...هذه املؤسسات أض ّرت باألمانة وف ّرطت باألموال
ووزعــت الفوائد الوهمية من دون حسيب أو رقيب .ولو
كنا فــي بلد آخــر ،لكانت مــصــادرة األمـــوال بهذا احلجم
والشكل ،وحدها كفيلة بإنتاج ثــورة د ّم ،إال أن اللبناني
يهادن ويسأل نفسه وينتج سيناريوهات مقبولة لدرجة
تبعث باإلعجاب».
واعتبر أن «اخلــروج من النفق يجب أن يكون سلس ًا،
وهــــذا ممــكــن إذا احــتــرمــنــا ثــالثــة شــــروط هــي مساندة
املغترب ،الكفاح الــشــرس والشجاع ضــد العجز املالي
والــعــودة عــن اإلصــالحــات االنــتــحــاريــة وإلــغــاء مزاريب
الهدر واحملاصصة ،واألهم البدء بإصالح طريقة املعاملة
والعمليات املصرفية التعسفية واالنتقائية املمنوعة
بحكم القانون».
ختاما ،تس ّلم املك ّرم فضل الله شعار احلركة وعامية
انطلياس.

