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الشـــهادة  كيـــروز: 
هــــــي  الحـقيـقيــــة 
شـــهادة مـــن أجـــل 
الحـــق والحيـــاة... مـــن 

اإلنســـان أجـــل 

لن نبخــل بشهـــادة 
وال بإستشهاد... نحو 
دولـــة وجمهــوريـــة 

 قوية

الحكيـم محـى عـاًرا 
 تاريخًيا...

كنـا مـن بعـدهــم...
الشهود والحكم



3آفاق الشباب2آفاق الشباب

أجيال تسّلم أجيال
شارل جبور

قبل كل شيء 
مستيكا الخوري

رئيس جهاز اإلعالم والتواصل 
في حزب »القوات اللبنانية«

لن نبخل بشهادة وال بإستشهاد... 
 نحو دولة وجمهورية قوية

رئيسة التحرير: مستيكا الخوري | إخراج فني: ريان بركات
صورة الغالف: شمعون ضاهر كاريكاتير: شارلي عازار

تدقيق لغوي: جيانا موسى، أماندا حبشي
اسرة التحرير: شارل جبور - ريشارد حرفوش - نعمة اهلل جعجع - طانيوس توما -

ستريدا بعينو - فرنسوا سلوان

 الحكيم محى عاًرا تاريخًيا...
ليعلم طالب »القوات« حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه

األولـى  للمـرة  يشـارك  الـذي  اللبنانيـة«  »القـوات  فـي  الطالـب 
سيكتشـف  اللبنانيـة  المقاومـة  شـهداء  قـداس  فـي  السـنة  هـذه 
أساسـية: مسـتويات  ثالثـة  علـى  عليـه  الملقـاة  المسـؤولية   حجـم 

مثلـه،  شـباب وطـالب  الصـالة علـى  فـي  األول مشـاركته  المسـتوى 
الوطـن  عـن  دفاعـاً  السـالح  حمـل  والقضيـة  الحيـاة  عليهـم  فرضـت 
واالنتمـاء،  والهويـة  واألرض  والمصيـر  والوجـود  والجمهوريـة 
إلـى الشـهادة، مـا يعنـي  فتركـوا كل شـيء ومـن دون تـردد وذهبـوا 
أنـه يقـف أمـام حـزب تاريخـي بشـهادته وتضحياتـه، وعليـه أن يكـون 
 خيـر خلـف لقضيـة اسـتمرت بفعـل شـهادات محفـورة بالـدم والمجـد.

المسـتوى الثانـي مشـاركته فـي مناسـبة وطنية-حزبيـة جنبـاً إلـى جنـب 
مـع قيـادة حزبيـة شـكلت اسـتمراراً للخـط اللبنانـي االسـتقاللي والخيار 
التعايشـي مـع فـارق جوهـري حرصهـا علـى ارتقـاء ممارسـتها إلـى 
مسـتوى خيارها الوطني، وتبديتها الهدف على الوسـيلة، كما اسـتعدادها 
إللغـاء نفسـها صونـاً ألفكارها وعقيدتهـا وتوجهها الوطنـي، فلم تقايض 
وجودها المادي بقناعاتها وثوابتها، مقدمةً بذلك تجربة فريدة في مجتمع 
 تعـّود علـى ثقافـة »اإليد اللي ما فيك عليا بوسـها وادعي عليا بالكسـر«.

المسـتوى الثالـث مشـاركته جنبـاً إلى جنب مع قائد سياسـي بـدأ النضال 
اسـتدعتها  التـي  المواجهـات  كل  وخـاض  الطالبـي  الجسـم  فـي  مثلـه 
القضيـة والواجـب، موجهـاً فـي نضالـه رسـالة إلـى جيـل هـذا الطالـب 

واألجيـال التـي لـم تولـد بعـد، بـأن التضحيـة تبـدأ مـن رأس الهـرم، 
والقائـد يجـب أن يكـون القـدوة والمثـال؛ وعلـى غـرار قـول الحكيـم 
 عندمـا الحـت ظروف توقيفه السياسـي »يسـواني ما يسـوى الشـباب«.

فالعـار فـي أجـزاء مـن تاريخنـا أنـه عندمـا كانـت تـدق سـاعة الظلـم 
والليـل والجـور كان يقـف الزعيـم أمـام خيـار مـن اثنيـن: الخضـوع 
العـزة  ويعيـد  العـار  هـذا  ليمحـي  الحكيـم  فجـاء  الهـروب،  أو 
الحريـة  رايـة  وعقلهـا  وجدانهـا  فـي  حملـت  جماعـة  إلـى  والمجـد 
بحّريـة. وأفـكاره  وقناعاتـه  قيمـه  يعيـش  أن  مـن  إنسـان  كل   ليتمكـن 

علـى  قربانـاً  نفسـه  قـدّم  مـن  هـي السـتذكار  الشـهداء  قـداس  مناسـبة 
مذبـح الوطـن، وهـي ألخـذ العبـرة تجنبـاً لتكـرار الـكأس المـرة، وهـي 
للقـول إّن ال خـوف علـى بلـد وحريـة وإنسـان وجماعـة فـي ظـل قائـد 
مـا  التـي  القضيـة  وعقلهـا  وجدانهـا  فـي  تحمـل  قويـة  وقـوات  حكيـم 
هـي إال لبنـان السـيد والحـر والمسـتقل والمتـوازن بشـراكته وتعدديتـه 
نوعـه. مـن  فريـد  نظـام  فـي  السياسـية  والشـراكة  للتعايـش   كنمـوذج 

معانـي المناسـبة أكبـر بكثيـر مـن أن تُختصـر بجمـل وكلمـات، ألنهـا 
محفـورة بالدم والشـهادة ومجبولـة بالنضال والتضحية في سـبيل لبنان.

عـن  الشـباب«  »آفـاق  مجلـة  افتتاحيـات  فـي  طويـاًل  تحدثنـا 
لكـن  مسـك«،  و»حبـة  حقوقهـا  المواضيـع  وأعطينـا  السياسـة، 
لعلّنـي  ودهاليزهـا،  السياسـة  أغيّـب  أن  العـدد  هـذا  فـي  لـي  إسـمحوا 
األبطـال. شـهداؤنا  سـبقونا،  مـن  فضـل  قليـاًل  أفـي  أن  مـن   أتمكـن 
إنـه لواقـع رهيـب أن ينفـض اإلنسـان عـن يديـه غبـار أيامـه، وعاطفته 
التـي تلزمـه التمسـك بعائلتـه ليلتحـق فـي صفـوف مدافعيـن عـن سـيادة 

وطـن فـي وقـت يعتبـر سـواهم وطنـه عائلتـه الصغيرة.
  

رهيـب يـا رفاقـي أن شـهداء المقاومـة اللبنانيـة لم يسـألوا يوًمـا على أي 
جبهـة يقاتلـون أو فـي أي منطقـة يسـقطون، فـكل المناطـق هـي لبنانيـة 
تسـتأهل التضحيـة لنبقـى جميعنا بخير. وأي خير يكـون، إن كنا ذميين، 
أو تاركين أرضنا، راحلين، أو مستسـلمين لسـيوف نجسـة سـيبقى كيان 

لبنـان عصيًـا عليهـا، طالمـا تقطـن تلك النخـوة في نفـوس األحرار.
  

رفاقـي، ال بـل أيهـا األبطـال وأنـا أرى فـي عيـون كل منكـم اإليمـان 
نفسـه بقضيـة استشـهد ألجلهـا اآلالف، أرى في نخوة كل شـاب وصبية 
مسـيرة تكامليـة نحـو دولـة وجمهوريـة قويـة، وفـي لهفتكـم تجّسـدون 
قمـة االلتـزام، مسـؤوليتكم كبيـرة جـدًا، لتبقـوا متعاليـن عـن المناصب، 
متمثليـن بشـهداء لـم يسـألوا يوًمـا عـن مـآرب شـخصية، إنمـا حاربـوا 

بشـرف، شـابكين أياديهـم ليحيـا لبنـان.

ومـن »آفـاق الشـباب«، كلمـة ألهالي شـهدائنا.. لتلك التـي ولدت وربّت 
وسـهرت وضحـى ابنهـا بذاتـه ألجـل مجتمعـه.. يـا امـرأة إنهـا تربيتك، 

شـجاعته مـن شـجاعتك، حرصه ألنك كنـت حريصة، كفاك فخـًرا يا أم 
الشـهيد.. ويـا أبـاه.. فللحقيقة والتاريخ، ذلك الجـرح الذي ينزف بصمت 
داخلـك، صوتـه مسـموع لدينـا، يضـج فـي قلوبنـا، وعلـى دمـاء ابنـك 

سـنبقى حريصين.

مسـتمرون بالمسـيرة، إن اقتضـى األمـر شـهادة أو استشـهاداً لـن نبخـل 
للحظـة، وهـا نحـن فـي السـلم نبنـي دولتنـا ونحـارب طمعهـم وجشـعهم 
ونشـهد للحـق.. ال ولـن نتراجـع ودمـاء شـهدائنا زخيـرة ترافقنـا علـى 

األيام. مـدى 
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شهداؤنا
ريشارد حرفوش

رمُز الّشهادة...
حكاية بطل إسمه رمزي عيراني

إّنُه قدُر األبطال: الشهادة في سبيل القضية والوطن

عــن رأينــا وفــي ذلــك الوقــت كانــت جرأتــه كفيلــة إليصــال صوتنــا«.  
وتابعــت: »خــالل كل فتــرة الوصايــة كان يتوقــى، وخــالل المظاهــرات 
كان يطلــب مــن رفاقــه الطــالب فــي حــال أوقفهــم الجهــاز األمنــي أن 
 يقولــوا إّن رمــزي هــو َمن نظم المظاهــرة، رغم أنه مالحــٌق دائًما أمنيًا.

حكاية بطل إسمه رمزي

ــة  ــول: »رمــزي كان مــن األبطــال و«المرجل ــا جوســلين، وتق  ترويه
كانــت خــالل الوصايــة الســرية« ولكــن مــا مــن رادع لحماســه الزائــد، 
ُمشــيرةً إلــى أنـّـهُ نّظــم إعتصاًمــا فــي األّول مــن نيســان عــام 2002 فــي 
حريصــا، عــرض خاللــه مشــروَع »القُــّوات« وطالــب باإلفــراج عــن 
الدكتــور جعجــع، وقــد حضــر اإلعتصــام حوالــي الـــ4000 طالــٍب فــي 

فتــرة الوصايــة.

وقــال لجوســلين أحــد المســؤولين األمنييــن إنـّـه لــو وّزع رمــزي خــالل 
اإلعتصــام أســلحة للشــباب، لحصــَل إنقــالٌب ألن الطــالب الّذيــن 

ــزة األوطــان. ــالد وركي ــم عصــُب الب ــدًا، ُه ــا واح ــوا صفًّ اصطفّ

وأّكــدت جوســلين أنَّ وجــودَ ُجثــة رمــزي فــي صنــدوق ســيارته، 
بشــكٍل  توقيفُــه  يتــّم  كان  رمــزي  أّن  ُرغــَم  يوًمــا،  يُِخفهــا  لــم 
الدفــاع. وقالــت: »أنــا  فــي وزارة  توقــف  أن  ُمســتمّر وقــد ســبَق 
هاتفــه،  علــى  يُِجــْب  ولــم  البيــت  فــي  معــه  موعــد  علــى  كنــت 
إختُِطــف«.  رمــزي  أّن  وشــعرُت  الموضــوع  إســتدركت   عندهــا 

لمــاذا رمــزي؟ تجيــب جيســي: »ألنــه  ال يخــاف أن يظهــر علــى 
اإلعــالم، وألنــه يضــرب علــى الطاولــة بيــٍد مــن حديــد ويقــول »أطلقــوا 
ســراح ســمير جعجــع«. فقــدُت صوابــي حيــن رأيتــه وقلــت لــه »إنــت 
ــان األزرق مــش حيعــرف  مجنــون؟، فالنظــام ســيقضي عليــك و«الدب
وينــك!« ولكــن مــع كل هــذ الخــوف كان يبتســم ويقــول لــي« إذا الحكيــم 

وبالحبــس؟«.

 وتتابــع عيرانــي: »كان زوجــي ُشــجاًعا ال يخــاُف المــوت وكان 
علــى  يوًمــا  يَخــف  فلــم  اإلستشــهاد،  حتّــى  بالقضيّــة  ُمنغمًســا 

يــوم الســابع مــن أيــار الـ2002، إســتهدف الرقــم الصعب، أُســِكَت الّرقُم 
الّــذي كان مــن الّصعــب الوصــول إليــه...  رمــزي عيرانــي المناضــل 
ــي  ــة ف ــة اللبناني ــرة الجامع ــس دائ ــوات«، رئي ــدس الق ــي، »مهن القوات
ــر  ضــوخ لألم ــذّي رفــض الرُّ ــة« ال ــوات اللبناني مصلحــة طــالب »الق

الواقــع بعــد حــل حــزب »القــوات«.

رمــزي ناضــل حتــى الشــهادة ليســقَط بعدهــا أّول شــهيد لثــورة األرز، 
راويًــا أرض لبنــان بعطــر بخــور إستشــهاده.

ــد  ــي واعتق ــزي عيران ــى رم ــوري عل ــّي الّس ــاُم األمن ــز النّظ ــد ركَّ فق
القضيــة واختفــِت  أُســِكتَِت  قتلــه،  ثّمــة  أنَّ بخطــف رمــزي ومــن 
إاّل  تنطفــئ،  لــم  رمــزي  حملهــا  التــي  فالشــعلة  الحــّرة.  الكلمــة 
تناضــل وســتبقى  التــي  الشــعالت  أشــعل آالف  وبإستشــهاده،  أنّــهُ 
لبنــان.  ســبيل  وفــي  القضيــة  ســبيل  فــي  بالنضــال   وتســتمر 

 »ماتوا لنحيا«... مهندس »القوات« بات رمز النضال الحّر.

بقضيتــه  يُؤمــن  واألخــالق،  بالّضوابــط  ملتزًمــا  رمــزي  كان 
جعلــت  اللّبنانيّــة«  »القُــّوات  قضيّــةُ  األخيــر.  الّرمــق  حتّــى 
للبنــاَن. فــداًء  الوطــن،  ذبيحــِة  علــى  روحــهُ  يُقــدّم   رمــزي 
ــتطاع  ــّي، اس ــب العائل ــن الجان ــّرة م ــذه الم ــه، وه ــى حيات ــودةِ إل بالع
ــت  ــوّي وكان ــن دوره األب ــة وبي ــة الحزبي ــن العائل ــق بي ــزي التَّوفي رم
مســيرتُه صعبــةً كونهــا جــاَءت فــي فتــرة الوصايــة الســورية، يــوَم كان 

ــي الســجن. ــوات« ف ــد »الق قائ

ــدُ زوجــة رمــزي،  ــة وتُؤّكِ ــا للغاي ــرُف دقيقً ــرة، كان الّظ ــك الفت ــي تل ف
ــام  ــن الع ــار م ــهر أيّ ــذُ ش ــا من ــل صليبَه ــي تحم ــي، الّت ــي عيران جيس
2002، فــي حديــث خــاص لمجلــة »آفــاق الشــباب«، أن »عمــل 
ــم  ــال الحكي ــة إعتق ــاء قضيّ ــه إحي ــرة هدف ــك الفت ــزي كان خــالل تل رم

ــه«.  ــراج عن ــدف اإلف ــه به ــك ملفِّ وتحري

ــهيد  ــن الش ــع ع ــمير جعج ــور س ــى كالم الدكت ــت جيســي عل ــد علّق وق
عيرانــي قائلــةً: »رمــزي كان حامــاًل الّشــعلة وكان قــادًرا علــى التّعبيــر 

نفســه، ولــم يخــف الشــهادة فــي ســبيل القضيــة« ورغــم نصائــح 
باإلعتقــال؟«. والحكيــم  ميــن؟  »أنــا  يــردد:  كان  الدائمــة،   جيســي 

ويبقــى الســؤال كيــف أكملــت جيســي نضالهــا السياســي والحزبــي 
بإلتــزام  »أكماتــه  فتجيــب:  زوجهــا؟  غيــاب  ظــل  فــي  والعائلــي 
التــي  القضيــة  هــي  ألجلهــا  زوجــي  إستشــهد  التــي  القضيــة  ألن 
أؤمــن بهــا ويجــب أن نســتمر لكــي نبقــى محافظيــن علــى ذكــراه. 
الوفــاء لرمــزي وللقضيــة أواًل وأخيــًرا«. وأردفت:»زوجــي يرانــا 
وهــو فخــور بالتّأكيــد مــن طفلَْينــا جــاد ويســمينا وأنــا ُمتأّكــدة أنّــهُ 
»القــوات.« طــالب  مصلحــة  بطــالب  وفخــور  ألجلنــا   يُصلّــي 

قول الشهيد

ــا  ــي أعناقن ــة ف ــهداء أمان ــاء الش ــهيد »دم ــول الش ــر ق ــُن فنتذّك ــا نح أّم
ــدأ  ــون... فلنب ــه باق ــا وفي ــان وطن ــا، لبن ــاألرض أرضن ــا، ف وضمائرن
ــا...  ــا عن ــرة دفاًع ــن... م ــهيدنا مرتي ــل ش ــي ال يقت ــدّي لك ــل الج العم

ــا«. ــران منّ ــرة بنك وم
  

وهكــذا نتأكــد أن شــهداءنا ماتــوا لنحيــا نحــن وســنبقى يــا رمــزي علــى 
األمانــة أوفيــاء وســيبقى صوتنــا الحــّر صادًحــا فــي وجدادنــا، حاضــًرا 
فــي فكرنــا وحيًّــا فينــا... رمــزي كان رمــًزا للمقاومــة الســلمية لحــزب 
ــة«، فغــدروه بالســالح فــي زمــن المقاومــة الســلمية.  ــوات اللبناني »الق
فــي زمــن الحــرب دفــع األلــوف »فاتــورة« الشــهادة بالــدم كــي يعبــدوا 
مســيرة الصمــود والتصــدي والحفــاظ علــى الكيــان اللبنانــي، ورمــزي 
دفــع بحياتــه ثمــن العبــور الــى المقاومــة الســلمية وعبّــد الطريــق 

لصمــود الشــباب فــي لبنــان.

أّمــا جيســي رمــزي عيرانــي فعاشــت مــع حبيبهــا القواتــي طيلــة أعــوام 
النضــال الســّري بحــب كبيــر، وهــا هــي تتلــذّذ معــه اليــوم الــدم الــذي 
بذلــه فــداء الوطــن بــكأس الشــهادة: كأٌس َســَكَب فيهــا الــدم وهــي 

ــوب! ــا كأس المصل ــع... وكأنه الدم
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شهداؤنا
نعمة اهلل جعجع

شهداؤنا
طانيوس توما

طوني ضو... قمة اإللتزام!بيار بولس... كرمالك

ــرى  ــه ذك ــاًل مع ــد حام ــن جدي ــا م ــول الشــهداء يطــّل علين ــو أيل ــا ه ه
ــدًا  ــدًا جدي ــهر موع ــذا الش ــن ه ــع م ــّكل التاس ــهادة. ويش ــة والش البطول
عنــوان  تحــت  إحتفــاٍل  فــي  اللبنانيــة  المقاومــة  شــهداء  لتكريــم 
»كرمالكــن«. وبــات هــذا اإلحتفــال تقليــدًا ســنويًا لحــزب القــوات 
ــوري  ــروج الس ــد خ ــام 2006 بع ــرة ع ــم ألول م ــا أقي ــة بعدم اللبناني
مــن لبنــان وهــو مســتمر حتــى عامنــا هــذا وسيســتمر لألعــوام القادمــة.

  ال يمكــن أن تمــر هــذه الذكــرى علينــا دون أن نســتحضر ذكــرى 
استشــهاد الرفيــق البطــل بيــار بولــس. هــذا الشــاب القّواتــي المناضــل 
الــذي دخــل ملكــوت هللا فــي األول مــن شــهر أيــار عــام 2004 وليــس 
مــن الصدفــة أن يكــون مــع بدايــة الشــهر المريمــي. بيــار بولــس الشــاب 
ــان ال-10452  ــوي بلبن ــه الق ــه وإيمان ــة قلب ــروف بطيب ــي المع اللبنان
كلــم2 قتلــه الغــدر حيــث وجــد مقتــواًل وملفوفـًـا بوشــاح مــن صــوف فــي 

صنــدوق ســيارته داخــل مــرأب منزلــه.

  إستشــهاد بيــار بولــس رئيــس مصلحــة الطــالب فــي القــّوات اللّبنانيّــة 
ــمير  ــور س ــة الدكت ــوات اللبناني ــزب الق ــس ح ــروج رئي ــل خ ــاء قب ج
جعجــع مــن الســجن، هــو الــذي كان يحلــم بمقابلــة القائــد، فقتلــوا حلمــه.

ــع  ــة م ــٍة دافئ ــه لقضــاء ليل ــى منزل ــدًا إل ــذي كان عائ ــريء، ال ــار الب بي
ــاب. ــّر واإلره ــد الش ــه ي ــا، خطفت ــه واحتضانه عائلت

   
 فقســًما بدمــاء أولئــك الذيــن يســقطون وسيســقطون، أننــا ســنكمل 
المســيرة التــي مــن أجلهــا اختــاروا طريــق الشــهادة. قســًما بأننا ســنتذكر 
دائًمــا ونحــن علــى طريــق معركــة التحريــر الكامــل لــكل حبــات تــراب 
مــن لبناننــا المقــدس، ســنتذكر وصيــة الشــهيد بيــار بولــس وكل شــهيد 
مــن شــهداء المقاومــة اللبنانيــة كمــا ســيتذكر أبناؤنــا وأحفادنــا وصيتنــا 

عندمــا نصبــح شــهداء فــي إكمــال المســيرة.

ــادي  ــه األي ــت مــن عزيمت ــي نال ــي ســمير ضو....هــذا الشــاب الت طون
الســوداء. فــي 1٩ أيلــول 200٧ هــّز إنفجــاٌر  العاصمــةَ اللبنانيــة 
 بيــروت وأســفر عــن مقتــل النائب أنطــوان غانــم و مرافقــه طوني ضو.

تــروي أم الشــهيد لمجلــة »آفــاق الشــباب« اللحظــات التــي تلــت وقــوع 
اإلنفجــار، وتقــول: »لــم نــدِر مــن المســتهدف ااّل بعــد بضــع ســاعات، 
ــي  ــن إبن ــث ع ــا البح ــا بدأن ــن هن ــم و م ــوان غان ــال أنط ــم إغتي ــم ت نع
طونــي. بعــد ســاعات قليلــة تــم العثــور علــى جثــة مجهولــة الهويــة. لــم 
يســمح لــي بالدخــول فقــد طلــب مــن أخيــه التعــرف علــى الجثــة، نعــم 
ــب:  ــة قل ــل األم حديثهــا بحرق ــه إبنــي طونــي، ســقط شــهيدًا... وتكِم إن

»كان دايًمــا يقلــي بــس تجــي ســاعتي مــا فــي مهــرب«.
  

و عــن ســؤالها حــول طبــع طونــي، تقــول: »منــذ صغــره كان مندفعًــا. 
ــه  ــه وإلتزام ــى عمل ــة إل ــفية باإلضاف ــة وكش ــات روحي ــرط بجمعي إنخ
ــم  ــة: »نع ــت قائل ــة«. و أردف ــوات اللبناني ــي »الق ــه ف ــب رفاق ــى جان إل
ــروح  ــة وأدخــل ال ــي الخلي ــة ف ــذي وضــع أســس التنظيمي ــي هــو ال إبن

الكشــفية ليهــا«.

ــع  ــث: »وق ــي الحدي ــقيق طون ــل ش ــا فيكم ــع عيناه ــص األم وتدم وتغ
خبــر إستشــهاد طونــي كان كالصاعقــة علــى العائلــة. طونــي كان 
 »دينامــو« البيــت. كان قريبـًـا مــن الجميــع ومحبوبـًـا مــن قبــل الجميــع«.

و عــن ســؤاله عــن تأثيــر إستشــهاد أخيه على حياته يرد شــارل: »شــكل 
إستشــهاد أخــي دافعـًـا لــي لإللتزام أكثر فــي العمل الحزبــي وعلى الرغم 
 مــن ضغــوط الحياة وصعوبتها، مازلت أشــارك في بعض النشــاطات«.

اإللتــزام  وشــابة  شــاب  كل  »أدعــو  قائلــة:  األم  وتدخلــت 
بنــاء  إلــى  يطمحــون  كانــوا  إن  اللبنانيــة«  »القــوات  بحــزب 
القويــة«. الجمهوريــة  صاحــب  لبنــان  بــه:  نحلــم  الــذي   الوطــن 

و نحــن فــي مصلحــة الطــالب نأكــد علــى إلتزامنــا فــي القضيــة. ســيبقى 
ــة« و  ــوات اللبناني ــا كطــالب فــي حــزب »الق طونــي ضــو قضــوى لن

نتعهــد أن نكمــل مســيرته حتــى بلــوغ فجــر الجمهوريــة القويــة.
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ال لن ننسى
ستريدا بعينو

رنــا خونــد: وجعنــا ال شــيء أمــام وجــع 
الســورية الســجون  فــي  المفقوديــن 

التاســعة والربــع مــن صبــاح 15 ايلــول 1٩٩2 اختطــف بطــرس خونــد 
وبــدأت مســيرة نضــال مــن أجــل جمهوريــة قويــة تحافــظ فــي أولويــة 
مهماتهــا علــى مواطنيهــا، أحــد كبار المســاعدين للرئيس بشــير الجميل، 
والقريــب مــن رئيــس حــزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجــع، هاجموه 
وكبلــوه وأخــذوه ليبقــى مصيــره مجهــوال حتى يومنــا هذا... فمــاذا روت 
 لنــا ابنتــه اإلعالميــة رنــا خونــد بعد ســتٍة وعشــرين عامــاً علــى اختفائه؟
ــي كانــت  ــة األليمــة وأمــام األســئلة الت ــم قلبهــا ومــن التجرب مــن صمي
تــراود رنــا خونــد: هــل ســيعود يومــا؟ أيــن هــو؟ هل هــو جائــع؟ هل هو 
قيــد التعذيــب؟ هــل هــو بصّحــة جيـّـدة بعــد 26 ســنة مــن الخطــف؟ بهــذه 
الــروح الطيبــة توّجهــت رنــا إلــى أهالــي المفقوديــن بالقــول: »خلّيكــن 
عــم تتســلّحوا باإليمــان وخلّيكــن عــم بتطالبــوا بعودتهــم مــا تزهقــوا أبــداً 
ــي كل  ــل الســلطات الســورية يل ــن قب ــذب م ــن كل الك ــم م ــو بالرغ ألن
هالســنوات بيقولــوا إنــو مــا عنــدن حــدا، أثبتــت اإليــام إنــو فــي كتيــر 
نــاس طلعــت مــن ســجونهم وهيــدا الشــي بيعنــي انــو النظــام الســوري 
كان عــم بيكــذب ونحنــا أكيديــن إنــو بعــد فــي نــاس موجــودة جــوا ومــا 
ــا  ــد م ــا ق ــداً، وجعن ــلموا أب ــا يستس ــن م ــدي ياه ــي وب ــف نحك رح نوق
كان كبيــر وجعنــا منــو شــي، قــدّام وجــع أهالينــا يلــي موجوديــن بقلــب 
ــم  ــي عايشــين الظل ــي ل ــوم وهن الســجون الســورية عــم يتوجعــوا كل ي
ــن«... ــة كرمال ــلم وال ثاني ــا رح نستس ــا م ــك نحن ــال هي ــر، كرم  األكب

»آخــر مــرة عرفنــا شــي عنّــو مــن شــي ســنة ونصــف« تســرد خونــد 
ــه  ــال إن ــورية ق ــجون الس ــن الس ــرج م ــجينًا خ ــى أّن س ــت إل ــي لفت الت
ــل أن  ــر قب ــجن تدم ــي س ــا ف ــة عينه ــي الزنزان ــد ف ــا خون كان ووالدُه
ــه شــيئاً،  ــا ومــا عــاد يعــرف عن ــه ومــن بعدهــا تفرق ــم القصــف علي يت
وتــم اإلفــراج عــن الســجين الحِقــا فيمــا مصيــر أبيهــا بقــي مجهــوالً... 
تضيــف خونــد بحســرة: هــذه أقــرب قصــة عرفناهــا عــن والــدي 
ــات  ــا أي إثب ــس لدين ــل لي ــي المقاب ــا، وف ولألســف اإلعــالم غــاب عنه

ــه«. ــَرج عن ــا الُمْف ــه لن ــا قال ــى م حســّي عل

ــس  ــم لي ــد ألن عدده ــفت خون ــن، أس ــن المفقودي ــؤال ع ــى س وردًّا عل
بالرقــم الصغيــر. ففــي لبنــان عائلــة تعيــش حالــة شــبيهة لحالتهــا 
خســرت  العيــل  أغلبيــة  ولكــن  أيضــاً،  مخطــوف  الوالــد  إّن  إذ 

كمــا  األمهــات   لــدى  األكبــر  العــذاب  وهــو  باألســر  أوالدهــا 
يــذق طعــم ومــرارة حــال  لــم  لــدى األوالد والعائلــة ككل، ومــن 
 الخطــف ال يعــرف عمــق الوجــع واأللــم الــذي يعيشــه األهالــي...

وفــي إطــار تواصــل الدولــة مــع النظــام الســوري، تشــير رنــا خونــد: 
ــة  ــي تســّمى باألخوي ــا الت ــة أرادت اإلســتفادة مــن عالقاته ــو أن الدول ل
ــد  ــة ال بطــرس خون ــي تســترجع حري ــن ك ــذ زم ــت اســتفادت  من لكان
فقــط، وإنمــا جميــع المعتقليــن اللبنانييــن فــي الســجون الســورية، 
ولكانــت فعلــت الكثيــر الســترجاعهم، ال أعلــم لمــاذا هنــاك تعتيــم 
ــد  ــف خون ــح مل ــى أن تفت ــوريا عل ــادرت لس ــاس غ ــاك أن وخــوف فهن
لــدى الســلطات لكنّهــا عــادت فارغــة اليديــن وتقــول إن ال لبنانييــن فــي 

ــب؟! ــف وترهي ــة تخوي ــذه سياس ــل ه ــد، ه ســجون األس

ــت ال  ــول ومازل ــا أق ــت دائم ــد: »كن ــف خون ــياق، تضي ــذا الس ــي ه وف
ــل  ــورية قب ــة الس ــدي والدول ــن بل ــة بي ــات ودي ــل بعالق ــي أن أقب يمكنن
خــروج جميــع المعتقليــن اللبنانييــن مــن الســجون الســورية، فــإذا 
ــا  ــد أنّه ــن، تج ــا مواط ــف له ــم اختُط ــي العال ــة ف ــى أي دول ــت إل ذهب
توقــف العالقــات مــع الدولــة الخاطفــة وتفــاوض الرجــاع المخطــوف 
فكيــف هــي الحــال إذا لديهــا اآلالف هنــاك.. وهــؤالء هــم أبنــاء الوطــن 
ومــن واجــب الدولــة اللبنانيــة حمايتهــم بغــض النظــر عــن العــدد الكبيــر 

ــود.. الموج

ــي اختطــف عــام 1٩٩2 أي أّن  ــد: أب ــع خون ــة والدهــا تتاب وعــن قضي
الحــرب كانــت قــد انتهــت وفرضــت الدولــة ســيطرتها، مــا يعنــي أنّــه 
ــس  ــد، ولي ــا خون ــد لن ــف وأن تعي ــرة بالمل ــل مباش ــا التدخ ــن واجبه م

علينــا كأشــخاص أن نجاهــد بمفردنــا مــن دون دعــم دولتنــا المفتــرض 
ــا. ــة لن أن تكــون الراعي

صــورة بطــرس خونــد عائــد إلــى لبنــان ال تفــارق رنــا، التــي ال تــزال 
ــراه  ــرة ت ــي كل م ــره، وف ــتقباله وغم ــه واس ــم بعودت ــوم تحل ــى الي حت
بصــورة  مختلفــة، واألمــل فــي قلبهــا أنــه ســيعود ولكنهــا تخــاف مــن 

ــام وهــو أصبــح فــي ٧8 مــن عمــره. مــرور األي

 تعبــر رنــا بنبــرة صوتهــا الحنونــة: »مــا بعــرف قديــش بعد قادر انســان 
بعــد 26 ســنة.. شــو بعــد بــدن منــو الزم بقــى يرجعــوه ليقــدر يعيــش 
ــوا عــن الســنوات البشــعة  ــدر نعوضل ــا ونق ــي ســنوات عمــرو معن باق
ــدي امــل بالرغــم مــن مــرور الســنوات...  ــد عن ــس بع ــي قّضاهــا، ب ل
 انشــاهلل يرجــع تنقــدر نردلــه شــوي مــن الفرحــة لــي ضيعهــا«.

خونــد توجهــت إلــى روح شــهداء المقاومــة اللبنانيــة، معتبــرة أّن 
لوالهــم لمــا كنــا  نحــن موجــودون فــي لبنــان ولــوال تضحياتهــم 
ــي  ــى أهال ــة إل ــيحيين، تحي ــه كمس ــنا ب ــع رأس ــٌن نرف ــا وط ــا كان لن لم
 الشــهداء و«هللا يصبــرن«، اإلستشــهاد شــهادة وســام علــى صدورهــم.
ــا  ــبهة والده ــم، مش ــى كل تضحياته ــكًرا عل ــد ش ــول خون ــهداء تق وللش
بطــرس بالشــهداء، هنــاك مــن خســر حياتــه، وهنــاك مــن ســلبت حياتــه 
منــه قســًرا، ليبقــى العنــوان واحــدًا التضحيــة للبنــان، للبنــان الــذي كنــا 
ــا بــه، لبنــان الــذي ضّحــى  نؤمــن بــه والــذي نريــد أن نســترجع إيمانن

مــن أجلــه شــهداؤنا.

تحيــة تقديــر وامتنــان للدكتــور ســمير جعجــع شــددت خونــد فــي 
ــى جانــب عائلتهــا كل هــذه الســنوات، كاشــفة  توجيههــا لمــن وقــف إل
أن جعجــع لــم يتركهــم يوًمــا وال يــزال، حتــى لــو لــم يظهــر الموضــوع 
علنًــا.. الحكيــم أكثــر مــن يعــرف قيمــة الوجــع الــذي نعيشــه، أنــا أعلــم 
أن هنــاك أشــياء تحصــل »مــن تحــت الطاولــة« والحكيــم يعمــل علــى 

ــن ينســاه... ــد فهــو ال ينســاه ول عــودة بطــرس خون
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حوار

كيــروز: الشــهادة الحقيقيــة هــي شــهادة 
مــن أجل الحــق والحياة... من أجل اإلنســان

تحــت شــعار »كرمالكــن«، يكــرم حــزب »القــوات اللبنانيــة« شــهداء 
ــم  ــى تضحياته ــكرهم عل ــم ليش ــام: يكّرمه ــذا الع ــة ه ــة اللبناني المقاوم
وعلــى وفائهــم، يكرمهــم ألجلنــا.. نعــم ألجلنــا، ليذّكرنــا أنهــم عصــب 

ــم. ــم، للبنانه ــان الحل ــا للبن ــو تكريمن ــم ه ــا له ــا وأّن تكريمن مقاومتن

وإلــى رفيــق الشــهداء، الــى المشــرع المميــز ، الهــادىء الــذي تضــج 
داخلــه ثــورة الحــق والحيــاة، قضيــة مــا فارقتــه لحظــة، هــو المؤتمــن 
علــى حلوهــا ومرهــا فــي الحــرب والســلم، الــى النائــب الســابق إيلــي 
كيــروز توجهــت مجلــة »آفــاق الشــباب« بمقابلــة، أكــدّ كيــروز خاللهــا 
ــي  ــاء كّل قوات ــن وف ــتمرة ع ــورة مس ــو ص ــن« ه ــعار »كرمالك أّن ش
للشــهداء، لــروح المقاومــة وثوابتهــا وصــورة تعكــس اســتمرار الشــعلة 
المقدســة باللحظــة السياســية الحاضــرة عبــر النضــال السياســي الــذي 

يترجمــه أداء رئيــس الحــزب ونوابــه ووزرائــه وجميــع كــوادره.

تعــود  مناســبة  هــو  لــي  بالنســبة  الشــهداء  »قــداس  وأضــاف: 
ســنوياً لوقفــة تأمــل ومراجعــة نقديــة إلعــادة تجديــد اإللتــزام. إن 
القــداس هــو تكريــّس للذكــرى وللذاكــرة التــي ال تغيــب. وأدعــو 
الجميــع وخصوصــاً الجيــل الجديــد أن يتمســك بأهــم صفــة تحلــى 

بهــا شــهداؤنا وهــي صفــة »اإللتــزام«، اإللتــزام بلبنــان والعطــاء 
مــن دون حــدود ومــن دون مقابــل. إن الشــهيد يعلّمنــا أن العطــاء 
الشــهداء.« جميــع  بالتالــي  يجمــع  الــذي  وهــو  صفــة  أهــم   هــو 

المســيحي  الوجــود  ســمات  مــن  ســمة  الخطــر  أّن  كيــروز  ورأى 
مــن  المنطقــة  شــهدته  مــا  مــع  خاصــة  والشــرق  لبنــان  فــي 
باآلخــر  تعتــرف  ال  األخيــرة  الســنوات  فــي  جماعــات  ظهــور 
مــن  الخطــر  علــى  نتغلــب  أن  ويمكــن  والقتــال.  العنــف  وتمجــد 
المســيحي يكــون  الوجــود  فــإن  للعطــاء.  الدائــم  خــالل اإلســتعداد 
ومعطائيــن..  شــهداء  تقديــم  علــى  قدرتــه  تجــّف  عندمــا   مهــدداً 

وعنــد ســؤاله عــن مفهــوم الشــهادة أجــاب: »إّن الشــهادة الحقيقيــة هــي 
شــهادة مــن أجــل الحق والحياة، من أجل اإلنســان، فــي حين أن اإلنتحار 
 هــو مــن أجــل القتــل أو الكراهيــة أو مــن أجل تمجيــد العنف أمــر آخر.«

وشكر كيروز  بدوره جهاز الشهداء والمصابين والمعاقين في »القوات 
اللبنانيــة« وأكــدّ أّن الحــزب يتعامــل مــع أهالي الشــهداء بمحبــٍة واحترام 
وتقديــر لتضحياتهــم كمــا تضحيــات أبنائهــم, كمــا وتعتبرهــم جــزءاً ال 

 يتجــزأ مــن الجســم العــام للقــوات وتخصهــم بمكانــة ورمزيــة خاصــة. 

ــا  ــال:« كم ــة، فق ــة اللبناني ــهداء المقاوم ــى ش ــالة إل ــاً رس ــم مّوجه وخت
قــال شــارل مالــك منــذ عقــود: إن القضيــة التــي استشــهدتم مــن أجلهــا 
ــي  ــون، فمــن يمــت ف ــا مائت ــا كلن ــم. وألنن ــي العال ــة ف ــدس قضي هــي أق
ســبيل هــذه القضيــة خيــر ممــن يبقــى حيــاً بانتظــار المــوت. لقــد 
صنعتــم التاريــخ أيهــا الشــهداء كمــا لــم يصنعــه أحــد فــي تاريــخ لبنــان 
ــا  ــون وم ــخ قليل ــي التاري ــخ ف ــي التاري ــرون. إن صانع ــال وق ــذ أجي من
 صنعتمــوه أنتــم مــن بطــوالت ســيذكره التاريــخ مــا دام للتاريــخ أثــر.‹‹

فيــا رفاقــي الشــهداء، نتعهــد بــأّن نكمــل المســيرة وأن نبقــى علــى لبنــان 
أمنــاء »كرمالكــن، وكرمالنــا وكرمــال قضيتنــا«.
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مفهوم الشهادة

كنا من بعدهم...
الشهود والحكم

التاريــخ زاخــر بالحضــارات والديانــات، المتنوعــة والمتضاربــة، منهــا 
القديــم الكالســيكي ومنهــا الثــوري الجديــد. حريــة الفكــر ومخيلــة العقــل 
ــدا  ــا ومّه ــرة للجغرافي ــة عاب ــركات فكري ــا لح ــا وأسس ــا بنتاجهم أبدع

لنشــوء كيانــات دوليــة وســاهما فــي نشــر العقائــد وتثبيتهــا.
  

ــرات  ــون بمــا تســبغ عليهــم مــن خي ــاع يؤمن ــكل هــذه المــدارس أتب ول
ــاع. ــكل إستبســال وإندف ــا ب ــوا عنه ــم مســتعدون أن يدافع ألنه

  
أو  كيانيــن  بيــن حضارتيــن، مدرســتين،  تــالٍق وتمــاس  فعنــد كل 

نــزاع. ينشــب  فكرتيــن، 
  

فــي بعــض األحيــان تكــون العــوارض جانبية-ثانويــة، لكــن فــي الكثيــر 
مــن األحيــان، وكمــا يــروي لنــا التاريــخ، تكــون النتائــج ســلبية للغايــة 

بمــا ال تحمــد عقبــاه.
  

القمــع  إلــى  اللجــوء  يتــم  الرصيــن،  العقالنــي  الحــوار  فبــدل 
والعنــف، وبــدل أن نحصــد القرائــن والبراهيــن والفكــر المبــدع، 

يــدروا  الدمــار والدمــاء واألرواح... شــهداء مــن دون أن  نحصــد 
والحكــم. الشــهود  بعدهــم  مــن  وكنــا  فكانــوا،  لقّبــوا،  يريــدوا،   أو 

  
 »حملــوا مدافعهــم وخاضــوا وانبــروا والمــوُت يــزأُر والعريــُن خــراب،
 ألقــوا إلــى الدنيــا تحيــة عابــٍر ومضــوا إلــى درب اإلبــاِء ِغضــاُب
ــح العــال فأجابــوا وإلــى الوغــى بعــد التجهــز ثابــوا ــم ري  هتفــَت به
ــوا ــدا أو هاب ــوا الع ــا خاف ــي هللا م ــتروا ف ــوا واش ــهُم فباع ــوا نفوس  ملك
 تركــوا لنــا العيــش الذليــل وغــادروا فــي عــزةٍ ولهــم بهــا إســهاُب
 تلــك الشــبيبةُ والفخــار يحوطهــم رفعــوا لنــا بعــد الّرغــاِم جنــاُب«

  
منــذ فجــر األزمنــة، مــروًرا بيومنــا هــذا وإلــى دهــر الدهــور، جوهــر 
القضيــة هــو اإلنســان، هــذا الكائــن المجبــول بالــروح والمــادة، الباحــث 
عــن الحقيقــة، المتفلــة مــن كل قيــد، ال يرضــى بالعيــش ســجينًا مكبــالً، 
فــي كينونــة نفســه، أخــذ قــرار المواجهــة، يــردد ويقــول »جنــة بالــذل ال 
أرضــى بهــا وجهنــم بالعــز أفضــل منزل«، يشــد قلبــه االحزمــة صارخاً 
 »قــوي قلبــك وهجــوم يــا بتوصــل علــى المــوت يــا بتوصــل عالحريــة«.

  

 »اليــوم يــوم مصــارع الشــهداء                هــل فــي جوانبــه رشــاش دماء
 هلل غيــاب حضــور فــي النهــى                  ماتــوا فباتــوا أخلــد األحيــاء
 أبطــال تفديــة لقــوا جهــد األذى                 فــي هللا وامتنعــوا مــن اإليــذاء
 بعــداء صيــت مــا توخــوا شــهرة                لكــن قضــوا فــي ذلــة وعنــاء
 لبثــوا علــى إيمانهــم ويــد الــردى             تهــوي بتلــك األرؤس الشــماء
 ســلمت مشــيئتهم وما فيهم ســوى           متقطعي األوصال واألعضاء
 صبروا على جبروت عات قاهر                        ساء النهى والدين كل مساء«

  
ــهادَةُ، مصــدر مــن َشــُهدَ، معناهــا أن يخبــر المــرء بمــا رأى أو أن  الشَّ
ــَم إســتنادًا علــى مــا أدركــه عبــر الحــواّس. والــروح هــي  يقــر بمــا َعِل
ــة  ــش بطمئنين ــروح هــي الحــق. إذا كان المــرء يعي ــي تشــهد ألن ال الت
وبحبوحــة ورحابــة، مــا مــن مبــرر لحركتــه اإلعتراضيــة، فــإن 
المواجهــة إن حصلــت، لهــا أهدافهــا وابعادهــا. فالشــهيد هــو مــن قتــل 
ــه  ــة، ثورت ــدة الصحيح ــب أو العقي ــن أو الواج ــبيل هللا أو الوط ــي س ف
ــي  ــه الحال ــو بواقع ــو أن يصب ــيط أال وه ــح وبس ــا واض ــذه، مبتغاه ه
لواقــع آخــر مرتجــا، أو أن يدفــع بالماكريــن العابثيــن بإســتقراره وأمنــه، 
 وذلــك مــن أجــل أن يعيــش وينمــو فــي ربــوع أحالمــه وأمانيــه بحريــة.

  
 »هالّ َرنَوِت إلى الشهيـــــد بِنظــرة       ِلتَرْي ضيـــــاًء ما له إخفــــاُء
 وتــــَري وليّــــًا لإلله وعــــــابدًا           في وجهـــــه تتـــــزاحم اآلالُء
 هــذا قيـــــــام الليــل فــي قََســـــَماتـــــه         نــوٌر يحـــاُر بوصفـــه البلغــاُء
 وكذا الشجاعةُ ليس في أُْسد الّشرى                                 أََسـدٌ كمثـل شهيدنا فدّاُء«

  

ــى ُرؤوس  ــى إالّ عل ــم ال يبن ــول إن مجــد األم ــث الق ــس مــن العب إذًا لي
الّشــهداء«، هــذه القلــة المندفعــة، التــي مــا لبســت يومــاً تحــرك وتغيــر 
مجــرى التاريــخ، فترســمه بمــا يحلــو لدمائهــا. هــم ذهبــوا، لكــن العظــة 
لنــا.. فهــل نتعــظ؟ بمقدورنــا غــض النظــر عــن هــذه التضحيــات 
وحتــى المســاومة عليهــا فــي أســواق النخاســة ومــا أكثرهــا. لكــن 
ــل  ــم، نحم ــاء له ــون أوفي ــا، أن نك ــا، إن أردن ــه يمكنن ــت عين ــي الوق ف
مشــعالهم  ونمضــي بــه قدًمــا إلــى حيــث مــا أرادوا، إلــى العيــش 
الكريــم الالئــق، إلــى الكرامــة والعــزة والعنفــوان، إلــى الشــهامة 
ــة  ــى الحري ــة، إل ــان والمحب ــاء واإليم ــى الرج ــة، إل ــوة والبطول والنخ
والحــق والخلــود. فألرواحهــم الحائمــة وألرواحنــا المتشــوقة أردد مــع 
المســيح قولــه »الَ تََخافـُـوا ِمــَن الَِّذيــَن يَْقتُلـُـوَن اْلَجَســدَ، َوبَْعــدَ ذِلــَك لَْيــَس 
ــِه«، ومــا  ــْن ُمعَلِِّم ــذُ أَْفَضــَل ِم ــَس التِّْلِمي ــَر«. فـ«لَْي ــوَن أَْكثَ ــا يَْفعَلُ ــْم َم لَُه
ــق. ــل والمطل ــهيد الكام ــرب، الش ــيح ال ــا هوالمس ــم إذا كان معلمن  بالك

ْت على قَِمِم التّاِريـخِ طابَعَـها             وعلَّمـْت أنّـهُ بالفتْـَكـِة العََجـِب  »خلَـّ
ْت ِرفعَـةَ الِقبَِب  و إنما الشعـُر شرُط الفتكِة ارتُجلَت           على العُـال و تََملَـّ
 هذي لها النصُر ال أبهى، فال ُهزمت         وإن تَهـدّدها  دَهـٌر مـَن النُـَوِب

و االنتصــاُر لعَـــالي الـــّرأِس ُمْنَحتِــٌم        ُحلــواً كمــا الَموُت،جئَت الَموَت 
ــم تََهِب«. ل
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هيك بلشت القصة
فرنسوا سلوان

وسقط أول شهيد...

كرمالكن
مكملين

رددنـــاه  لطالمـــا  إســـم  اللبنانيـــة،  المقاومـــة  جبهـــة 
الحـــرب.  زمـــن  مـــن  أكثـــر  الســـلم  زمـــن   فـــي 
بطوالت ومعـــارك تكلم عنها األجيال وبفخـــر. ألي فئة إنتموا، األمر 
 ال يختلـــف ألن الهدف كان واحدًا وهو »الهوية واألرض والشـــعب«.
كانـــت  بـــل   1٩٧5 عـــام  تبـــدأ  لـــم  اللبنانيـــة  فالحـــرب   
نشـــوبها. الـــى  أدت  صراعـــات  لوتيـــرة   نتيجـــة 

غـــزا الفلســـطينيون لبنـــان عـــام 1٩64 بإســـم منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية وإخترقـــت هـــذه المجموعـــات كرامـــة أرضنـــا بعـــد 
التســـلالت مـــن جانـــب الحـــدود الســـورية الالشـــرعية ألرضنـــا 
المقدســـة وبـــدأوا بإقامـــة مخيمـــات تدريبيـــة فـــي قرانـــا كمنطقة 
كيفـــون - عاليـــه مـــع التغطيـــة غيـــر المباشـــرة مـــن قبـــل الدولة 
 اللبنانيـــة التـــي بدورهـــا لم تبـــادر الـــى توقيـــف هـــذه التدريبات.

فمـــا كان إال علـــى األحـــزاب المقاومة آنذاك ســـوى الحفـــاظ على 
كرامـــة لبنان وارضـــه بنفســـهم بعد الفشـــل وعدم الســـماح للجيش 
 اللبنانـــي الـــذي كان قـــادًرا على منع وصـــول البالد لهـــذه المرحلة. 

بيوتهـــم  هاجـــروا  األرض،  علـــى  والغيـــرة  باإليمـــان  تســـلحوا 
والحفـــاظ  الوطنـــي  الواجـــب  بتأديـــة  وقامـــوا  وعائالتهـــم 
اللبنانـــي.  الشـــعب  كل  وكرامـــة  وكرامتهـــم  عرضهـــم   علـــى 

أو  عمـــل  أي  علـــى  الفلســـطينيون  يقصـــر  لـــم 
وأمنـــه.  اللبنانـــي  الوضـــع  لزعزعـــة   حالـــة 
مـــن مرجعيون الى الكحالـــة وصواًل الى دير العشـــائر وحارة حريك 
 وســـقوط اول شـــهيد في األخيـــرة في المواجهـــة مع الفلســـطينيين.

نبيل كســـرواني إبـــن منطقة المتـــن الجنوبي، ولد في حـــارة حريك 
وعـــاش طفولته وشـــبابه فيهـــا. كان شـــابًا مندفعًا فـــي الحفاظ على 
منطقتـــه وغيـــوًرا علـــى أرضـــه عندما يـــرى حواجز فـــي منطقته 
ال تمـــت بصلـــة للجيـــش اللبناني بـــل لمنظمـــات فلســـطينية تطلب 
 الهويات مـــن المارة وتأخـــذ دور القوى األمنية فـــي بعض األحيان.

 فكان هناك ضيقة من قبل أهالي المنطقة بســـبب الوجود المسلح الدائم 
 لتلـــك المجموعات وذلك لقرب المنطقة من بـــرج البراجنة والغبيري.

وبينما كان المســـيحيون يشـــاركون في ٣ نيســـان مـــن العام 1٩6٩  
بقـــداس الجمعـــة العظيمـــة فـــي كنيســـة حـــارة حريـــك، تعرضت 
األخيرة إلطالق نار كثيف من قبل مســـلحين فلســـطينيين، إستشـــهد 
علـــى أثرهـــا الرفيـــق نبيل كســـرواني. يومهـــا كان بإمـــكان الدولة 
عبـــر الجيـــش اللبنانـــي، إيقـــاف كل عمليات الســـطو علـــى الدولة 
والمنطقـــة وذلك بوجـــود ثكنة للجيـــش اللبناني بالمحلـــة ولكن ربما 
 كان المقصـــود ان يتعـــرض لبنـــان وحـــارة حريـــك الـــى غزوات.

لم تكـــن قضية الفلســـطينيين يوًما خـــارج قضيتنا. فنحـــن َمن طالب 
بحقهـــم المحق بالعـــودة الى بلدهم ولكن ان يكون لبنـــان بلدًا بديالً عن 
فلســـطين، للفلســـطينيين فهذا األمر خارج عن إطـــار البحث والتفكير 
 خاصة أن مقدمة دســـتورنا تنـــص على حق العـــودة وليس التجنيس.

مـــن نبيل كســـروان وجوزيـــف شـــمالي وجوزيف بـــو عاصي الى 
رمـــزي عيراني وبيـــار بولس وطوني ضو، ســـــالٌم علـــى أمهات 
أثمـــرت بطونهن أبطـــاالً استشـــهدوا دفاًعا عن هـــذه األرض وهذا 
الشـــعب. استشـــهادكم جاء ثمنًا للدفاع عـــن العدل والحريـــة ولبقائنا 

فـــي األرض ابطااًل.
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نشاطات مصلحة الطالب

لقاء بو عاصي مع دائرة الجامعات الفرنكوفونية 

أقامـــت دائـــرة الجامعـــات الفرنكوفونيـــة لقـــاًء مع وزير الشـــؤون 
االجتماعيـــة في حكومة تصريـــف االعمال النائب بيـــار بو عاصي، 
بحضـــور رئيـــس مصلحة الطالب شـــربل الخـــوري، وذلك في 22 

.2018 آب 

وشـــدد بو عاصـــي على أهميّـــة الثقافـــة والعمل الحزبـــي. كما لفت 
إلـــى ضرورة اإللتـــزام والعطـــاء دون مقابل.

دائرة الجامعات الفرنكوفونّية

Beat سهرة طالب الـNDU حتى الصباح

أقامـــت خلية القوات اللبنانية في جامعة ســـيدة اللويزة ســـهرةً بعنوان 
 ARCH يوم االربعاء الواقـــع في 8 اّب 2018 في ملهى BEAT «

بيروت. في 

إذ اجتمـــع طالب وطالبات مـــن كافة الجامعات ورفعـــوا نخبهم حتى 
الصباح.

وقد اشتعلت األجواء، وتخلل الحفَل عرٌض ترفيهٌي والعاٌب نارية.

دائرة الجامعات األميركية

خلية الـUSEK تصنع ذكريات جديدة 

اقامـــت خلية »القـــوات اللبنانية« في جامعة الروح القدس - الكســـليك 
 Les Elites Summer« بتاريخ 2٣ تموز 2018 نشـــاطاً بعنـــوان

Picnic« في »The Pine Yards - مار موســـى«.

وقـــد هدف هـــذا النشـــاط إلى جمـــع الطالب فـــي العطلـــة الصيفية 
بينهم. والصداقـــات  العالقـــات  وتعزيز 

قمة اإللتزام

أقامـــت مصلحـــة طـــالب “القـــّوات اللبنانيّـــة” لقـــاء لخريجيها في 
المقـــر العام للحـــزب في معراب مـــع رئيس الحزب الدكتور ســـمير 
جعجـــع، تحت عنـــوان “قمة اإللتـــزام”، في حضـــور األمينة العامة 
للحزب د. شـــانتال ســـركيس، األمين المســـاعد لشـــؤون المصالح د. 
غســـان يارد، األمين المســـاعد لشـــؤون اإلدارة جورج نصر، األمين 
المســـاعد لشـــؤون المناطـــق جوزيف أبو جـــودة، رئيـــس مصلحة 

الطالب شـــربل الخوري وحشـــد مـــن الطالب.

وتخلـــل اللقـــاء، كلمة للخريجين ألقتهـــا الرفيقة ليا ماريـــا غانم، كلمة 
لرئـــس المصلحة وكلمـــة لرئيس الحزب، وزع بعدهـــا جعجع دروًعا 

للخريجين. تكريمية 
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خلوة دائرة المدارس ٢٠١٨

أقامـــت دائرة المـــدارس فـــي مصلحة طـــالب »القـــوات اللبنانية« 
أيـــام. لثالثـــة  حريصـــا  الشـــرفة  ديـــر  فـــي  الســـنوية   خلوتهـــا 

 شـــارك في الخلـــوة كل مـــن مكاتب الدائـــرة والقطاعـــات والخاليا.

ضمت الخلـــوة محاور عديدة مـــن عرض األمانـــات وخريطة عمل 
الدائـــرة والخاليا للعـــام الدراســـي 2018-201٩، وكذلـــك لقاًء مع 
الرفيق ســـيمون مســـلّم عـــن كيفية العمـــل في مجموعـــة، إلى جانب 
مداخلـــة لرئيـــس مصلحة الطـــالب الرفيق شـــربل الخـــوري ولقاًء 
سياســـيًا مع رئيس جهاز »التنشـــئة السياســـية« الرفيق شـــربل عيد 

والرفيـــق رواد مطر عن فـــّن التواصل.

دائرة المدارس

المخيـــم الثانـــي مـــن دورة كمـــال يوســـف الحـــاج ٢٠١٨ لطالب 
ت” لقوا “ا

نظم مكتـــب اإلعداد الفكري فـــي مصلحة طالب “القـــوات اللبنانية” 
بالتعـــاون مـــع أكاديمية الكوادر في جهاز التنشـــئة السياســـية المخيم 
الثاني مـــن دورة كمال يوســـف الحاج 2018. وحاضـــر في المخيم 
كل من األســـاتذة ســـمير طـــوق، أنطوان نجم ولوســـيان شـــهوان. 
وأعطى طوق محاضرة حول نشـــوء األحزاب في الشـــرق األوســـط 

العربي. والعالم 

أمـــا نجم فشـــارك الطـــالب تجربته في صفـــوف المقاومـــة اللبنانية 
وخصوًصا “القـــوات اللبنانيـــة”، والمرحلة التي رافـــق بها الرئيس 

جميل. بشـــير  الشهيد 

أمـــا شـــهوان فقـــام بتنظيم ورشـــة عمـــل حـــول المناقبيـــة الحزبية 
للطـــالب المشـــاركين فـــي المخيم.

مكتب االعداد الفكري



www.lfstudents.com


