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لن نبخل بشهادة وال بإستشهاد...
نحو دولة وجمهورية قوية
ً
طويلا فـي افتتاحيـات مجلـة «آفـاق الشـباب» عـن
تحدثنـا
السياسـة ،وأعطينـا المواضيـع حقوقهـا و«حبـة مسـك» ،لكـن
إسـمحوا لـي فـي هـذا العـدد أن أغيّـب السياسـة ودهاليزهـا ،لعلّنـي
ً
قليلا فضـل مـن سـبقونا ،شـهداؤنا األبطـال.
أتمكـن مـن أن أفـي
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.

الحكيم محى عا ًرا تاريخ ًيا...
ليعلم طالب «القوات» حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه
الطالـب فـي «القـوات اللبنانيـة» الـذي يشـارك للمـرة األولـى
هـذه السـنة فـي قـداس شـهداء المقاومـة اللبنانيـة سيكتشـف
حجـم المسـؤولية الملقـاة عليـه علـى ثالثـة مسـتويات أساسـية:

رهيـب يـا رفاقـي أن شـهداء المقاومـة اللبنانيـة لم يسـألوا يو ًمـا 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
فخـرا يا أم
كفاك
حريصة،
كنـت
ألنك
حرصه
شـجاعتك،
مـن
شـجاعته
ً
لبنـان عصيًـا عليهـا ،طالمـا تقطـن تلك النخـوة في نفـوس األحرار.
الشـهيد ..ويـا أبـاه ..فللحقيقة والتاريخ ،ذلك الجـرح الذي ينزف بصمت
داخلـك ،صوتـه مسـموع لدينـا ،يضـج فـي قلوبنـا ،وعلـى دمـاء ابنـك
رفاقـي ،ال بـل أيهـا األبطـال وأنـا أرى فـي عيـون كل منكـم اإليمـان سـنبقى حريصين.
نفسـه بقضيـة استشـهد ألجلهـا اآلالف ،أرى في نخوة كل شـاب وصبية
مسـيرة تكامليـة نحـو دولـة وجمهوريـة قويـة ،وفـي لهفتكـم تجسّـدون مسـتمرون بالمسـيرة ،إن اقتضـى األمـر شـهادة أو استشـهادا ً لـن نبخـل
قمـة االلتـزام ،مسـؤوليتكم كبيـرة جـدًا ،لتبقـوا متعاليـن عـن المناصب ،للحظـة ،وهـا نحـن فـي السـلم نبنـي دولتنـا ونحـارب طمعهـم وجشـعهم
متمثليـن بشـهداء لـم يسـألوا يو ًمـا عـن مـآرب شـخصية ،إنمـا حاربـوا ونشـهد للحـق ..ال ولـن نتراجـع ودمـاء شـهدائنا زخيـرة ترافقنـا علـى
بشـرف ،شـابكين أياديهـم ليحيـا لبنـان.
مـدى األيام.
ومـن «آفـاق الشـباب» ،كلمـة ألهالي شـهدائنا ..لتلك التـي ولدت وربّت
وسـهرت وضحـى ابنهـا بذاتـه ألجـل مجتمعـه ..يـا امـرأة إنهـا تربيتك،

المسـتوى األول مشـاركته فـي الصلاة علـى شـباب وطلاب مثلـه،
فرضـت عليهـم الحيـاة والقضيـة حمـل السلاح دفاعـا ً عـن الوطـن
والجمهوريـة والوجـود والمصيـر واألرض والهويـة واالنتمـاء،
فتركـوا كل شـيء ومـن دون تـردد وذهبـوا إلـى الشـهادة ،مـا يعنـي
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 جنبـا ً إلـى جنـب
مـع قيـادة حزبيـة شـكلت اسـتمرارا ً للخـط اللبنانـي االسـتقاللي والخيار
التعايشـي مـع فـارق جوهـري حرصهـا علـى ارتقـاء ممارسـتها إلـى
مسـتوى خيارها الوطني ،وتبديتها الهدف على الوسـيلة ،كما اسـتعدادها
إللغـاء نفسـها صونـا ً ألفكارها وعقيدتهـا وتوجهها الوطنـي ،فلم تقايض
وجودها المادي بقناعاتها وثوابتها ،مقدمةً بذلك تجربة فريدة في مجتمع
تعـود علـى ثقافـة «اإليد اللي ما فيك عليا بوسـها وادعي عليا بالكسـر».
ّ
المسـتوى الثالـث مشـاركته جنبـا ً إلى جنب مع قائد سياسـي بـدأ النضال
مثلـه فـي الجسـم الطالبـي وخـاض كل المواجهـات التـي اسـتدعتها
القضيـة والواجـب ،موجهـا ً فـي نضالـه رسـالة إلـى جيـل هـذا الطالـب
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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
أو الهـروب ،فجـاء الحكيـم ليمحـي هـذا العـار ويعيـد العـزة
والمجـد إلـى جماعـة حملـت فـي وجدانهـا وعقلهـا رايـة الحريـة
بحريـة.
ليتمكـن كل إنسـان مـن أن يعيـش قيمـه وقناعاتـه وأفـكاره ّ
مناسـبة قـداس الشـهداء هـي السـتذكار مـن قـدّم نفسـه قربانـا ً علـى
مذبـح الوطـن ،وهـي ألخـذ العبـرة تجنبـا ً لتكـرار الـكأس المـرة ،وهـي
للقـول ّ
إن ال خـوف علـى بلـد وحريـة وإنسـان وجماعـة فـي ظـل قائـد
حكيـم وقـوات قويـة تحمـل فـي وجدانهـا وعقلهـا القضيـة التـي مـا
هـي إال لبنـان السـيد والحـر والمسـتقل والمتـوازن بشـراكته وتعدديتـه
كنمـوذج للتعايـش والشـراكة السياسـية فـي نظـام فريـد مـن نوعـه.
معانـي المناسـبة أكبـر بكثيـر مـن أن تُختصـر بجمـل وكلمـات ،ألنهـا
محفـورة بالدم والشـهادة ومجبولـة بالنضال والتضحية في سـبيل لبنان.
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شهداؤنا
رمز ّ
ُ
الشهادة...
حكاية بطل إسمه رمزي عيراني

ريشارد حرفوش
عــن رأينــا وفــي ذلــك الوقــت كانــت جرأتــه كفيلــة إليصــال صوتنــا» .نفســه ،ولــم يخــف الشــهادة فــي ســبيل القضيــة» ورغــم نصائــح
وتابعــت« :خــال كل فتــرة الوصايــة كان يتوقــى ،وخــال المظاهــرات جيســي الدائمــة ،كان يــردد« :أنــا ميــن؟ والحكيــم باإلعتقــال؟».
كان يطلــب مــن رفاقــه الطــاب فــي حــال أوقفهــم الجهــاز األمنــي أن
إن رمــزي هــو َمن نظم المظاهــرة ،رغم أنه مالحـ ٌ
يقولــوا ّ
ـق دائ ًما أمنيًا .ويبقــى الســؤال كيــف أكملــت جيســي نضالهــا السياســي والحزبــي
والعائلــي فــي ظــل غيــاب زوجهــا؟ فتجيــب« :أكماتــه بإلتــزام
حكاية بطل إسمه رمزي
ألن القضيــة التــي إستشــهد زوجــي ألجلهــا هــي القضيــة التــي
أؤمــن بهــا ويجــب أن نســتمر لكــي نبقــى محافظيــن علــى ذكــراه.
ترويهــا جوســلين ،وتقــول« :رمــزي كان مــن األبطــال و»المرجلــة الوفــاء لرمــزي وللقضيــة ً
وأخيــرا» .وأردفت«:زوجــي يرانــا
أول
ً
َ
ّ
ّ
كانــت خــال الوصايــة الســرية» ولكــن مــا مــن رادع لحماســه الزائــد ،وهــو فخــور بالتّأكيــد مــن طفليْنــا جــاد ويســمينا وأنــا ُمتأكــدة أنــهُ
ُمشــيرة ً إلــى أنّـهُ ّ
األول مــن نيســان عــام  2002فــي يُصلّــي ألجلنــا وفخــور بطــاب مصلحــة طــاب «القــوات».
نظــم إعتصا ًمــا فــي ّ
ُ
ع «القـ ّـوات» وطالــب باإلفــراج عــن
حريصــا ،عــرض خاللــه مشــرو َ
ب فــي
ـ
طال
ــ4000
ـ
ال
ـي
ـ
حوال
ـام
ـ
اإلعتص
الدكتــور جعجــع ،وقــد حضــر
ٍ
فتــرة الوصايــة.

إ ّن ُه قد ُر األبطال :الشهادة في سبيل القضية والوطن

وقــال لجوســلين أحــد المســؤولين األمنييــن إنّــه لــو ّ
وزع رمــزي خــال
ّ
اإلعتصــام أســلحة للشــباب ،لحصــ َل إنقــابٌ ألن الطــاب الذيــن
عصــب البــاد وركيــزة األوطــان.
اصطفّــوا صفًّــا واحــدًا ،هُــم
ُ

قول الشهيد

الرق ُم
يــوم الســابع مــن أيــار الـ ،2002إســتهدف الرقــم الصعب ،أُسـكِتَ ّ
صعــب الوصــول إليــه ...رمــزي عيرانــي المناضــل
الّــذي كان مــن ال ّ
القواتــي« ،مهنــدس القــوات» ،رئيــس دائــرة الجامعــة اللبنانيــة فــي
الرضــوخ لألمــر
مصلحــة طــاب «القــوات اللبنانيــة» ال ـذّي رفــض ُّ
الواقــع بعــد حــل حــزب «القــوات».
رمــزي ناضــل حتــى الشــهادة ليســق َ
ط بعدهــا ّأول شــهيد لثــورة األرز،
راويًــا أرض لبنــان بعطــر بخــور إستشــهاده.

كان رمــزي ملتز ًمــا بالضّوابــط واألخــاق ،يُؤمــن بقضيتــه
ــوات اللّبنانيّــة» جعلــت
حتّــى ّ
الرمــق األخيــر .قضيّــةُ «القُ ّ
رمــزي يُقــدّم روحــهُ علــى ذبيحــ ِة الوطــن ،فــدا ًء للبنــانَ .
ي ،اســتطاع
بالعــودةِ إلــى حياتــه ،وهــذه
ّ
المــرة مــن الجانــب العائلــ ّ
ي وكانــت
رمــزي التَّوفيــق بيــن العائلــة الحزبيــة وبيــن دوره األبــو ّ
ـوم كان
ـ
ي
مســيرتُه صعبـةً كونهــا جــا َءت فــي فتــرة الوصايــة الســوريةَ ،
قائــد «القــوات» فــي الســجن.
فــي تلــك الفتــرة ،كان ّ
ـرف دقيقًــا للغايــة وتُؤ ِ ّك ـدُ زوجــة رمــزي،
الظـ ُ
ُ
جيســي عيرانــي ،الّتــي تحمــل صليبَهــا منــذ شــهر أيّــار مــن العــام
 ،2002فــي حديــث خــاص لمجلــة «آفــاق الشــباب» ،أن «عمــل
رمــزي كان خــال تلــك الفتــرة هدفــه إحيــاء قضيّــة إعتقــال الحكيــم
وتحريــك مل ِفّــه بهــدف اإلفــراج عنــه».

ي السّــوري علــى رمــزي عيرانــي واعتقــد
فقــد ر َّكــز النّظــا ُم األمنــ ّ
َّ
ت
ت القضيــة واختفــ ِ
أن بخطــف رمــزي ومــن ث ّمــة قتلــه ،أُســ ِكت َ ِ
الحــرة .فالشــعلة التــي حملهــا رمــزي لــم تنطفــئّ ،إل
الكلمــة
ّ
أنّــهُ وبإستشــهاده ،أشــعل آالف الشــعالت التــي تناضــل وســتبقى
وتســتمر بالنضــال فــي ســبيل القضيــة وفــي ســبيل لبنــان.
ّ
الحر.
«ماتوا لنحيا» ...مهندس «القوات» بات رمز النضال
وقــد علقــت جيســي علــى كالم الدكتــور ســمير جعجــع عــن الشــهيد
ّ
ً
ً
ّ
ـادرا علــى التّعبيــر
ـ
ق
وكان
ـعلة
ـ
ش
ال
ـا
ـ
حام
كان
ـزي
ـ
«رم
:
ة
ـ
قائل
ـي
ـ
عيران
ً
آفاق الشباب
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أ ّمــا نحــنُ فنتذ ّكــر قــول الشــهيد «دمــاء الشــهداء أمانــة فــي أعناقنــا
وضمائرنــا ،فــاألرض أرضنــا ،لبنــان وطنــا وفيــه باقــون ...فلنبــدأ
عــا عنــا...
ي لكــي ال يقتــل شــهيدنا مرتيــن ...مــرة دفا ً
العمــل الجــد ّ
ّ
ومــرة بنكــران منــا».
وأ ّكــدت جوســلين َّ
أن وجــودَ ُجثــة رمــزي فــي صنــدوق ســيارته،
ُ
ّ
غــم أن رمــزي كان يتــ ّم توقيفــه بشــك ٍل
لــم ي ُِخفهــا يو ًمــاُ ،ر َ
ســتمر وقــد ســبقَ أن توقــف فــي وزارة الدفــاع .وقالــت« :أنــا
ُم
ّ
كنــت علــى موعــد معــه فــي البيــت ولــم ي ُِجــبْ علــى هاتفــه،
عندهــا إســتدركت الموضــوع وشــعرتُ ّ
أن رمــزي إخت ُ ِطــف».
لمــاذا رمــزي؟ تجيــب جيســي« :ألنــه ال يخــاف أن يظهــر علــى
اإلعــام ،وألنــه يضــرب علــى الطاولــة بيـ ٍد مــن حديــد ويقــول «أطلقــوا
ســراح ســمير جعجــع» .فقــدتُ صوابــي حيــن رأيتــه وقلــت لــه «إنــت
مجنــون؟ ،فالنظــام ســيقضي عليــك و»الدبــان األزرق مــش حيعــرف
وينــك!» ولكــن مــع كل هــذ الخــوف كان يبتســم ويقــول لــي» إذا الحكيــم
وبالحبــس؟».
وتتابــع عيرانــي« :كان زوجــي ُ
يخــاف المــوت وكان
عا ال
شــجا ً
ُ
ســا بالقضيّــة حتّــى اإلستشــهاد ،فلــم يَخــف يو ًمــا علــى
ُمنغم ً
آفاق الشباب

وهكــذا نتأكــد أن شــهداءنا ماتــوا لنحيــا نحــن وســنبقى يــا رمــزي علــى
ـرا
األمانــة أوفيــاء وســيبقى صوتنــا الحـ ّ
ـر صاد ًحــا فــي وجدادنــا ،حاضـ ً
فــي فكرنــا وحيًّــا فينــا ...رمــزي كان رمـ ً
ـزا للمقاومــة الســلمية لحــزب
«القــوات اللبنانيــة» ،فغــدروه بالســاح فــي زمــن المقاومــة الســلمية.
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.
أ ّمــا جيســي رمــزي عيرانــي فعاشــت مــع حبيبهــا القواتــي طيلــة أعــوام
ـري بحــب كبيــر ،وهــا هــي تتل ـذّذ معــه اليــوم الــدم الــذي
النضــال السـ ّ
َب فيهــا الــدم وهــي
ك
ــ
س
كأس
الشــهادة:
بــكأس
الوطــن
بذلــه فــداء
ٌ َ َ
الدمــع ...وكأنهــا كأس المصلــوب!
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شهداؤنا

نعمة اهلل جعجع

بيار بولس ...كرمالك

شهداؤنا

طانيوس توما

طوني ضو ...قمة اإللتزام!

إستشــهاد بيــار بولــس رئيــس مصلحــة الطــاب فــي القـ ّـوات اللّبنانيّــة
جــاء قبــل خــروج رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة الدكتــور ســمير
جعجــع مــن الســجن ،هــو الــذي كان يحلــم بمقابلــة القائــد ،فقتلــوا حلمــه.
بيــار البــريء ،الــذي كان عائ ـدًا إلــى منزلــه لقضــاء ليل ـ ٍة دافئــة مــع
الشــر واإلرهــاب.
عائلتــه واحتضانهــا ،خطفتــه يــد
ّ
فقســ ًما بدمــاء أولئــك الذيــن يســقطون وسيســقطون ،أننــا ســنكمل
المســيرة التــي مــن أجلهــا اختــاروا طريــق الشــهادة .قسـ ًما بأننا ســنتذكر
دائ ًمــا 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.
طونــي ســمير ضو....هــذا الشــاب التــي نالــت مــن عزيمتــه األيــادي
الســوداء .فــي  ١٩أيلــول ّ ٢٠٠٧
إنفجــار العاصمــةَ اللبنانيــة
هــز
ٌ
بيــروت وأســفر عــن مقتــل النائب أنطــوان غانــم و مرافقــه طوني ضو.
تــروي أم الشــهيد لمجلــة «آفــاق الشــباب» اللحظــات التــي تلــت وقــوع
ـدر مــن المســتهدف ّال بعــد بضــع ســاعات،
اإلنفجــار ،وتقــول« :لــم نـ ِ
نعــم تــم إغتيــال أنطــوان غانــم و مــن هنــا بدأنــا البحــث عــن إبنــي
طونــي .بعــد ســاعات قليلــة تــم العثــور علــى جثــة مجهولــة الهويــة .لــم
يســمح لــي بالدخــول فقــد طلــب مــن أخيــه التعــرف علــى الجثــة ،نعــم
وتكمــل األم حديثهــا بحرقــة قلــب:
إنــه إبنــي طونــي ،ســقط شــهيدًا...
ِ
«كان داي ًمــا يقلــي بــس تجــي ســاعتي مــا فــي مهــرب».

ً
حامــا معــه ذكــرى
هــا هــو أيلــول الشــهداء يطــ ّل علينــا مــن جديــد
البطولــة والشــهادة .ويشــ ّكل التاســع مــن هــذا الشــهر موعــدًا جديــدًا
لتكريــم شــهداء المقاومــة اللبنانيــة فــي إحتفــا ٍل تحــت عنــوان
«كرمالكــن» .وبــات هــذا اإلحتفــال تقليــدًا ســنويًا لحــزب القــوات
اللبنانيــة بعدمــا أقيــم ألول مــرة عــام  2006بعــد خــروج الســوري
مــن لبنــان وهــو مســتمر حتــى عامنــا هــذا وسيســتمر لألعــوام القادمــة.

و عــن ســؤالها حــول طبــع طونــي ،تقــول« :منــذ صغــره كان مندفعًــا.
إنخــرط بجمعيــات روحيــة وكشــفية باإلضافــة إلــى عملــه وإلتزامــه
إلــى جانــب رفاقــه فــي «القــوات اللبنانيــة» .و أردفــت قائلــة« :نعــم
إبنــي هــو الــذي وضــع أســس التنظيميــة فــي الخليــة وأدخــل الــروح
الكشــفية ليهــا».

 ال يمكــن أن تمــر هــذه الذكــرى علينــا دون أن نســتحضر ذكــرى
القواتــي المناضــل
استشــهاد الرفيــق البطــل بيــار بولــس .هــذا الشــاب ّ
الــذي دخــل ملكــوت هللا فــي األول مــن شــهر أيــار عــام  2004وليــس
مــن الصدفــة أن يكــون مــع بدايــة الشــهر المريمــي .بيــار بولــس الشــاب
اللبنانــي المعــروف بطيبــة قلبــه وإيمانــه القــوي بلبنــان ال10452-
كلــم 2قتلــه الغــدر حيــث وجــد مقتـ ً
ـول وملفوفًــا بوشــاح مــن صــوف فــي
صنــدوق ســيارته داخــل مــرأب منزلــه.

آفاق الشباب

وتغــص األم وتدمــع عيناهــا فيكمــل شــقيق طونــي الحديــث« :وقــع
خبــر إستشــهاد طونــي كان كالصاعقــة علــى العائلــة .طونــي كان
«دينامــو» البيــت .كان قريبًــا مــن الجميــع ومحبوبًــا مــن قبــل الجميــع».
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و عــن ســؤاله عــن تأثيــر إستشــهاد أخيه على حياته يرد شــارل« :شــكل
إستشــهاد أخــي دافعًــا لــي لإللتزام أكثر فــي العمل الحزبــي وعلى الرغم
مــن ضغــوط الحياة وصعوبتها ،مازلت أشــارك في بعض النشــاطات».
وتدخلــت األم قائلــة« :أدعــو كل شــاب وشــابة اإللتــزام
بحــزب «القــوات اللبنانيــة» إن كانــوا يطمحــون إلــى بنــاء
الوطــن الــذي نحلــم بــه :لبنــان صاحــب الجمهوريــة القويــة».
و نحــن فــي مصلحــة الطــاب نأكــد علــى إلتزامنــا فــي القضيــة .ســيبقى
طونــي ضــو قضــوى لنــا كطــاب فــي حــزب «القــوات اللبنانيــة» و
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
المفقوديــن فــي الســجون الســورية

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

النظام السوري
كاذب ولن
نستسلم
وفــي إطــار تواصــل الدولــة مــع النظــام الســوري ،تشــير رنــا خونــد:
لــو أن الدولــة أرادت اإلســتفادة مــن عالقاتهــا التــي تس ـ ّمى باألخويــة
لكانــت اســتفادت منــذ زمــن كــي تســترجع حريــة ال بطــرس خونــد
فقــط ،وإنمــا جميــع المعتقليــن اللبنانييــن فــي الســجون الســورية،
ولكانــت فعلــت الكثيــر الســترجاعهم ،ال أعلــم لمــاذا هنــاك تعتيــم
وخــوف فهنــاك أنــاس غــادرت لســوريا علــى أن تفتــح ملــف خونــد
لــدى الســلطات لكنّهــا عــادت فارغــة اليديــن وتقــول إن ال لبنانييــن فــي
ســجون األســد ،هــل هــذه سياســة تخويــف وترهيــب؟!

«آخــر مــرة عرفنــا شــي عنّــو مــن شــي ســنة ونصــف» تســرد خونــد
التــي لفتــت إلــى ّ
أن ســجينًا خــرج مــن الســجون الســورية قــال إنــه
كان ووالدُهــا خونــد فــي الزنزانــة عينهــا فــي ســجن تدمــر قبــل أن
يتــم القصــف عليــه ومــن بعدهــا تفرقــا ومــا عــاد يعــرف عنــه شــيئاً،
وتــم اإلفــراج عــن الســجين الح ِقــا فيمــا مصيــر أبيهــا بقــي مجهــوالً...
تضيــف خونــد بحســرة :هــذه أقــرب قصــة عرفناهــا عــن والــدي
ولألســف اإلعــام غــاب عنهــا ،وفــي المقابــل ليــس لدينــا أي إثبــات
ـرج عنــه».
ي علــى مــا قالــه لنــا ال ُم ْفـ َ
حس ـ ّ

التاســعة والربــع مــن صبــاح  15ايلــول  1992اختطــف 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 ســت ٍة وعشــرين عامـا ً علــى اختفائه؟
مــن صميــم قلبهــا ومــن التجربــة األليمــة وأمــام األســئلة التــي كانــت
تــراود رنــا خونــد :هــل ســيعود يومــا؟ أيــن هــو؟ هل هــو جائــع؟ هل هو
قيــد التعذيــب؟ هــل هــو بص ّحــة جيّــدة بعــد  26ســنة مــن الخطــف؟ بهــذه
الــروح الطيبــة تو ّجهــت رنــا إلــى أهالــي المفقوديــن بالقــول« :خلّيكــن وردًّا علــى ســؤال عــن المفقوديــن ،أســفت خونــد ألن عددهــم ليــس
عــم تتســلّحوا باإليمــان وخلّيكــن عــم بتطالبــوا بعودتهــم مــا تزهقــوا أبــدا ً بالرقــم الصغيــر .ففــي لبنــان عائلــة تعيــش حالــة شــبيهة لحالتهــا
ألنــو بالرغــم مــن كل الكــذب مــن قبــل الســلطات الســورية يلــي كل إذ ّ
إن الوالــد مخطــوف أيضــاً ،ولكــن أغلبيــة العيــل خســرت
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
رح نوقــف نحكــي وبــدي ياهــن مــا يستســلموا أبــداً ،وجعنــا قــد مــا
كان كبيــر وجعنــا منــو شــي ،قـدّام وجــع أهالينــا يلــي موجوديــن بقلــب
الســجون الســورية عــم يتوجعــوا كل يــوم وهنــي لــي عايشــين الظلــم
األكبــر ،كرمــال هيــك نحنــا مــا رح نستســلم وال ثانيــة كرمالــن»...
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صــورة بطــرس خونــد عائــد إلــى لبنــان ال تفــارق رنــا ،التــي ال تــزال
حتــى اليــوم تحلــم بعودتــه واســتقباله وغمــره ،وفــي كل مــرة تــراه
بصــورة مختلفــة ،واألمــل فــي قلبهــا أنــه ســيعود ولكنهــا تخــاف مــن
مــرور األيــام وهــو أصبــح فــي  78مــن عمــره.

وفــي هــذا الســياق ،تضيــف خونــد« :كنــت دائمــا أقــول ومازلــت ال
يمكننــي أن أقبــل بعالقــات وديــة بيــن بلــدي والدولــة الســورية قبــل
خــروج جميــع المعتقليــن اللبنانييــن مــن الســجون الســورية ،فــإذا
ذهبــت إلــى أي دولــة فــي العالــم اختُطــف لهــا مواطــن ،تجــد أنّهــا
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 خونــد توجهــت إلــى روح شــهداء المقاومــة اللبنانيــة ،معتبــرة ّ
أن
الموجــود..
لوالهــم لمــا كنــا نحــن موجــودون فــي لبنــان ولــوال تضحياتهــم
ٌ
وطــن نرفــع رأســنا بــه كمســيحيين ،تحيــة إلــى أهالــي
لمــا كان لنــا
وعــن قضيــة والدهــا تتابــع خونــد :أبــي اختطــف عــام  1992أي ّ
أن الشــهداء و»هللا يصبــرن» ،اإلستشــهاد شــهادة وســام علــى صدورهــم.
شــكرا علــى كل تضحياتهــم ،مشــبهة والدهــا
الحــرب كانــت قــد انتهــت وفرضــت الدولــة ســيطرتها ،مــا يعنــي أنّــه وللشــهداء تقــول خونــد
ً
مــن واجبهــا التدخــل مباشــرة بالملــف وأن تعيــد لنــا خونــد ،وليــس بطــرس بالشــهداء ،هنــاك مــن خســر حياتــه ،وهنــاك مــن ســلبت حياتــه
ـرا ،ليبقــى العنــوان واحـدًا التضحيــة للبنــان ،للبنــان الــذي كنــا
منــه قسـ ً
نؤمــن بــه والــذي نريــد أن نســترجع إيماننــا بــه ،لبنــان الــذي ض ّحــى
مــن أجلــه شــهداؤنا.

تعبــر رنــا بنبــرة صوتهــا الحنونــة« :مــا بعــرف قديــش بعد قادر انســان
بعــد  26ســنة ..شــو بعــد بــدن منــو الزم بقــى يرجعــوه ليقــدر يعيــش
باقــي ســنوات عمــرو معنــا ونقــدر نعوضلــوا عــن الســنوات البشــعة
لــي قضّاهــا ،بــس بعــد عنــدي امــل بالرغــم مــن مــرور الســنوات...
انشــاهلل يرجــع تنقــدر نردلــه شــوي مــن الفرحــة لــي ضيعهــا».

الحكيم أكثر من
يعرف قيمة وجعنا
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علينــا كأشــخاص أن نجاهــد بمفردنــا مــن دون دعــم دولتنــا المفتــرض
أن تكــون الراعيــة لنــا.

تحيــة تقديــر وامتنــان للدكتــور ســمير جعجــع شــددت خونــد فــي
توجيههــا لمــن وقــف إلــى جانــب عائلتهــا كل هــذه الســنوات ،كاشــفة
أن جعجــع لــم يتركهــم يو ًمــا 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
عــودة بطــرس خونــد فهــو ال ينســاه ولــن ينســاه...
آفاق الشباب
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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 بهــا شــهداؤنا وهــي صفــة «اإللتــزام» ،اإللتــزام بلبنــان والعطــاء
يكرمهــم ليشــكرهم علــى تضحياتهــم مــن دون حــدود ومــن دون مقابــل .إن الشــهيد يعلّمنــا أن العطــاء
المقاومــة اللبنانيــة هــذا العــامّ :
ّ
وعلــى وفائهــم ،يكرمهــم ألجلنــا ..نعــم ألجلنــا ،ليذكرنــا أنهــم عصــب هــو أهــم صفــة وهــو الــذي يجمــع بالتالــي جميــع الشــهداء».
مقاومتنــا ّ
وأن تكريمنــا لهــم هــو تكريمنــا للبنــان الحلــم ،للبنانهــم.
ورأى كيــروز ّ
أن الخطــر ســمة مــن ســمات الوجــود المســيحي
وإلــى رفيــق الشــهداء ،الــى المشــرع المميــز  ،الهــادىء الــذي تضــج فــي لبنــان والشــرق خاصــة مــع مــا شــهدته المنطقــة مــن
داخلــه ثــورة الحــق والحيــاة ،قضيــة مــا فارقتــه لحظــة ،هــو المؤتمــن ظهــور جماعــات فــي الســنوات األخيــرة ال تعتــرف باآلخــر
علــى حلوهــا ومرهــا فــي الحــرب والســلم ،الــى النائــب الســابق إيلــي وتمجــد العنــف والقتــال .ويمكــن أن نتغلــب علــى الخطــر مــن
كيــروز توجهــت مجلــة «آفــاق الشــباب» بمقابلــة ،أكـدّ كيــروز خاللهــا خــال اإلســتعداد الدائــم للعطــاء .فــإن الوجــود المســيحي يكــون
ّ
تجــف قدرتــه علــى تقديــم شــهداء ومعطائيــن..
أن شــعار «كرمالكــن» هــو صــورة مســتمرة عــن وفــاء ك ّل قواتــي مهــددا ً عندمــا
ّ
للشــهداء ،لــروح المقاومــة وثوابتهــا وصــورة تعكــس اســتمرار الشــعلة
المقدســة باللحظــة السياســية الحاضــرة عبــر النضــال السياســي الــذي وعنــد ســؤاله عــن مفهــوم الشــهادة أجــابّ :
«إن الشــهادة الحقيقيــة هــي
شــهادة مــن أجــل الحق والحياة ،من أجل اإلنســان ،فــي حين أن اإلنتحار
يترجمــه أداء رئيــس الحــزب ونوابــه ووزرائــه وجميــع كــوادره.
هــو مــن أجــل القتــل أو الكراهيــة أو مــن أجل تمجيــد العنف أمــر آخر».
وأضــاف« :قــداس الشــهداء بالنســبة لــي هــو مناســبة تعــود
ســنويا ً لوقفــة تأمــل ومراجعــة نقديــة إلعــادة تجديــد اإللتــزام .إن وشكر كيروز بدوره جهاز الشهداء والمصابين والمعاقين في «القوات
تكريــس للذكــرى وللذاكــرة التــي ال تغيــب .وأدعــو اللبنانيــة» وأكـدّ ّ
أن الحــزب يتعامــل مــع أهالي الشــهداء بمحبـ ٍة واحترام
القــداس هــو
ّ
ً
ً
الجميــع وخصوصــا الجيــل الجديــد أن يتمســك بأهــم صفــة تحلــى وتقديــر لتضحياتهــم كمــا تضحيــات أبنائهــم ,كمــا وتعتبرهــم جــزءا ال
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يتجــزأ مــن الجســم العــام للقــوات وتخصهــم بمكانــة ورمزيــة خاصــة.
موجهــا ً رســالة إلــى شــهداء المقاومــة اللبنانيــة ،فقــال »:كمــا
وختــم ّ
قــال شــارل مالــك منــذ عقــود :إن القضيــة التــي استشــهدتم مــن أجلهــا
هــي أقــدس قضيــة فــي العالــم .وألننــا كلنــا مائتــون ،فمــن يمــت فــي
ســبيل هــذه القضيــة خيــر ممــن يبقــى حيــا ً بانتظــار المــوت .لقــد
صنعتــم التاريــخ أيهــا الشــهداء كمــا لــم يصنعــه أحــد فــي تاريــخ لبنــان
منــذ أجيــال وقــرون .إن صانعــي التاريــخ فــي التاريــخ قليلــون ومــا
صنعتمــوه أنتــم مــن بطــوالت ســيذكره التاريــخ مــا دام للتاريــخ أثــر››.
فيــا رفاقــي الشــهداء ،نتعهــد بـ ّ
ـأن نكمــل المســيرة وأن نبقــى علــى لبنــان
أمنــاء «كرمالكــن ،وكرمالنــا وكرمــال قضيتنــا».
آفاق الشباب
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مفهوم الشهادة
كنا من بعدهم...
الشهود والحكم

«اليــوم يــوم مصــارع الشــهداء
هلل غيــاب حضــور فــي النهــى
أبطــال تفديــة لقــوا جهــد األذى
بعــداء صيــت مــا توخــوا شــهرة
لبثــوا علــى إيمانهــم ويــد الــردى
ســلمت مشــيئتهم وما فيهم ســوى
صبروا على جبروت عات قاهر

هــل فــي جوانبــه رشــاش دماء
ماتــوا فباتــوا أخلــد األحيــاء
فــي هللا وامتنعــوا مــن اإليــذاء
لكــن قضــوا فــي ذلــة وعنــاء
تهــوي بتلــك األرؤس الشــماء
متقطعي األوصال واألعضاء
ساء النهى والدين كل مساء»

إذًا ليــس مــن العبــث القــول إن مجــد األمــم ال يبنــى إالّ علــى ُرؤوس
ال ّ
شــهداء» ،هــذه القلــة المندفعــة ،التــي مــا لبســت يومـا ً 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
فــي الوقــت عينــه يمكننــا ،إن أردنــا ،أن نكــون أوفيــاء لهــم ،نحمــل
مشــعالهم ونمضــي بــه قد ًمــا إلــى حيــث مــا أرادوا ،إلــى العيــش
الكريــم الالئــق ،إلــى الكرامــة والعــزة والعنفــوان ،إلــى الشــهامة
والنخــوة والبطولــة ،إلــى الرجــاء واإليمــان والمحبــة ،إلــى الحريــة
والحــق والخلــود .فألرواحهــم الحائمــة وألرواحنــا المتشــوقة أردد مــع
ـس
المســيح قولــه «الَ تَخَافُــوا ِمــنَ الَّذِيــنَ يَ ْقتُلُــونَ ْال َج َ
سـدََ ،وبَ ْعـدَ ذ ِلــكَ لَ ْيـ َ
ّ
ض ـ َل ِمـ ْ
ـن ُمعَ ِل ِم ـ ِه» ،ومــا
ـس ال ِت ّ ْل ِمي ـذُ أ َ ْف َ
لَ ُه ـ ْم َمــا يَ ْفعَلُــونَ أ َ ْكثَـ َ
ـر» .فـ»لَ ْيـ َ
بالكــم إذا كان معلمنــا هوالمســيح الــرب ،الشــهيد الكامــل والمطلــق.

ال َّ
ش ـ ُهدَ ،معناهــا أن يخبــر المــرء بمــا رأى أو أن
شــهادَةُ ،مصــدر مــن َ
ـواس .والــروح هــي
ـم إســتنادًا علــى مــا أدركــه عبــر الحـ ّ
يقــر بمــا َ
ع ِلـ َ
التــي تشــهد ألن الــروح هــي الحــق .إذا كان المــرء يعيــش بطمئنينــة
وبحبوحــة ورحابــة ،مــا مــن مبــرر لحركتــه اإلعتراضيــة ،فــإن
المواجهــة إن حصلــت ،لهــا أهدافهــا وابعادهــا .فالشــهيد هــو مــن قتــل
فــي ســبيل هللا أو الوطــن أو الواجــب أو العقيــدة الصحيحــة ،ثورتــه
َّ
ّ
ْ
اريـخِ طابَعَـها
هــذه ،مبتغاهــا واضــح وبســيط أال وهــو أن يصبــو بواقعــه الحالــي «خلـت على قِ َم ِم الت ِ
الشعـر شر ُ
ط الفتك ِة ارتُجلَت
لواقــع آخــر مرتجــا ،أو أن يدفــع بالماكريــن العابثيــن بإســتقراره وأمنــه ،و إنما
ُ
النصر ال أبهى ،فال هُزمت
وذلــك مــن أجــل أن يعيــش وينمــو فــي ربــوع أحالمــه وأمانيــه بحريــة .هذي لها
ُ
أس ُم ْن َح ِتـ ٌم
ـر
ـ
الـ
ـالي
ـ
ـ
ع
ل
ـار
ـ
االنتص
و
ّ ِ
ُ َ
ت إلى الشهيـــــد بِنظــرة
ب».
«هالّ َرنَو ِ
ي ضيـــــا ًء ما له إخفــــا ُء لــم ت َ َه ِ
تر ْ
ِل َ
في وجهـــــه تتـــــزاحم اآلال ُء
وتــــري وليّــــًا لإلله وعــــــابدًا
َ
َ
ـار بوصفـــه البلغــا ُء
ســـــ َماتـــــه
ق
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
اللي
ـام
ـ
قيـــــ
هــذا
نـ ٌ
ـور يحــ ُ
َ
ُ
َ
ُ
وكذا الشجاعة ليس في أسْد ال ّ
سـدٌ كمثـل شهيدنا فدّا ُء»
شرى
أ َ

وعلّ َم ْ
ب
ـت أنّـهُ بالفتْـكَـ ِة العَ َجـ ِ
على العُـال و ت َ َملَّ ْ
ب
ـت ِرفعَـةَ ال ِقبَ ِ
ب
وإن ت َهـدّدها دَ ٌ
هـر مـنَ النُ َـو ِ
ُحلــوا ً كمــا ال َموتُ ،جئتَ ال َموتَ

التاريــخ زاخــر بالحضــارات والديانــات ،المتنوعــة والمتضاربــة ،منهــا نحصــد الدمــار والدمــاء واألرواح ...شــهداء مــن دون أن يــدروا
القديــم الكالســيكي ومنهــا الثــوري الجديــد .حريــة الفكــر ومخيلــة العقــل أو يريــدوا ،لقّبــوا ،فكانــوا ،وكنــا مــن بعدهــم الشــهود والحكــم.
أبدعــا بنتاجهمــا وأسســا لحــركات فكريــة عابــرة للجغرافيــا وم ّهــدا
ـزأر والعريــنُ خــراب،
لنشــوء كيانــات دوليــة وســاهما فــي نشــر العقائــد وتثبيتهــا.
«حملــوا مدافعهــم وخاضــوا وانبــروا والمــوتُ يـ ُ
ضــاب
اإلبــاء ِغ
عابــر ومضــوا إلــى درب
ألقــوا إلــى الدنيــا تحيــة
ِ
ُ
ٍ
ولــكل هــذه المــدارس أتبــاع يؤمنــون بمــا تســبغ عليهــم مــن خيــرات هتفــتَ بهــم ريــح العــا فأجابــوا وإلــى الوغــى بعــد التجهــز ثابــوا
ملكــوا نفوســه ُم فباعــوا واشــتروا فــي هللا مــا خافــوا العــدا أو هابــوا
ألنهــم مســتعدون أن يدافعــوا عنهــا بــكل إستبســال وإندفــاع.
إســهاب
تركــوا لنــا العيــش الذليــل وغــادروا فــي عــزةٍ ولهــم بهــا
ُ
جنــاب»
غــام
ُ
ق وتمــاس بيــن حضارتيــن ،مدرســتين ،كيانيــن أو تلــك الشــبيبةُ والفخــار يحوطهــم رفعــوا لنــا بعــد ّ
الر ِ
فعنــد كل تــا ٍ
فكرتيــن ،ينشــب نــزاع.
ـرورا بيومنــا هــذا وإلــى دهــر الدهــور ،جوهــر
ـ
م
ـة،
ـ
األزمن
ـر
ـ
فج
ـذ
ـ
من
ً
فــي بعــض األحيــان تكــون العــوارض جانبية-ثانويــة ،لكــن فــي الكثيــر القضيــة هــو اإلنســان ،هــذا الكائــن المجبــول بالــروح والمــادة ،الباحــث
مــن األحيــان ،وكمــا يــروي لنــا التاريــخ ،تكــون النتائــج ســلبية للغايــة عــن الحقيقــة ،المتفلــة مــن كل قيــد ،ال يرضــى بالعيــش ســجينًا مكبـاً،
فــي كينونــة نفســه ،أخــذ قــرار المواجهــة ،يــردد ويقــول «جنــة بالــذل ال
بمــا ال تحمــد عقبــاه.
أرضــى بهــا وجهنــم بالعــز أفضــل منزل» ،يشــد قلبــه االحزمــة صارخا ً
فبــدل الحــوار العقالنــي الرصيــن ،يتــم اللجــوء إلــى القمــع «قــوي قلبــك وهجــوم يــا بتوصــل علــى المــوت يــا بتوصــل عالحريــة».
والعنــف ،وبــدل أن نحصــد القرائــن والبراهيــن والفكــر المبــدع،
آفاق الشباب
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هيك بلشت القصة

فرنسوا سلوان

وسقط أول شهيد...
جبهـــة المقاومـــة اللبنانيـــة ،إســـم لطالمـــا رددنـــاه
فـــي زمـــن الســـلم أكثـــر مـــن زمـــن الحـــرب.
بطوالت ومعـــارك تكلم عنها األجيال وبفخـــر .ألي فئة إنتموا ،األمر
ال يختلـــف ألن الهدف كان واحدًا وهو «الهوية واألرض والشـــعب».
فالحـــرب اللبنانيـــة لـــم تبـــدأ عـــام  ١٩٧٥بـــل كانـــت
نتيجـــة لوتيـــرة صراعـــات أدت الـــى نشـــوبها.
غـــزا الفلســـطينيون لبنـــان عـــام  ١٩٦٤بإســـم 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 .وبينما كان المســـيحيون يشـــاركون في  ٣نيســـان مـــن العام ١٩٦٩
بقـــداس الجمعـــة العظيمـــة فـــي كنيســـة حـــارة حريـــك ،تعرضت
فمـــا كان إال علـــى األحـــزاب المقاومة آنذاك ســـوى الحفـــاظ على األخيرة إلطالق نار كثيف من قبل مســـلحين فلســـطينيين ،إستشـــهد
كرامـــة لبنان وارضـــه بنفســـهم بعد الفشـــل وعدم الســـماح للجيش علـــى أثرهـــا الرفيـــق نبيل كســـرواني .يومهـــا كان بإمـــكان الدولة
قـــادرا على منع وصـــول البالد لهـــذه المرحلة .عبـــر الجيـــش اللبنانـــي ،إيقـــاف كل عمليات الســـطو علـــى الدولة
اللبنانـــي الـــذي كان
ً
والمنطقـــة وذلك بوجـــود ثكنة للجيـــش اللبناني بالمحلـــة ولكن ربما
تســـلحوا باإليمـــان والغيـــرة علـــى األرض ،هاجـــروا بيوتهـــم كان المقصـــود ان يتعـــرض لبنـــان وحـــارة حريـــك الـــى غزوات.
وعائالتهـــم وقامـــوا بتأديـــة الواجـــب الوطنـــي والحفـــاظ
علـــى عرضهـــم وكرامتهـــم وكرامـــة كل الشـــعب اللبنانـــي.
لم تكـــن قضية الفلســـطينيين يو ًما خـــارج قضيتنا .فنحـــن َمن طالب
لـــم يقصـــر الفلســـطينيون علـــى أي عمـــل أو بحقهـــم المحق بالعـــودة الى بلدهم ولكن ان يكون لبنـــان بلدًا بديالً عن
وأمنـــه .فلســـطين ،للفلســـطينيين فهذا األمر خارج عن إطـــار البحث والتفكير
اللبنانـــي
الوضـــع
لزعزعـــة
حالـــة
ً
مـــن مرجعيون الى الكحالـــة وصول الى دير العشـــائر وحارة حريك خاصة أن مقدمة دســـتورنا تنـــص على حق العـــودة وليس التجنيس.
وســـقوط اول شـــهيد في األخيـــرة في المواجهـــة مع الفلســـطينيين.
مـــن نبيل كســـروان وجوزيـــف شـــمالي وجوزيف بـــو عاصي الى
نبيل كســـرواني إبـــن منطقة المتـــن الجنوبي ،ولد في حـــارة حريك رمـــزي عيراني وبيـــار بولس وطوني ضو ،ســـــا ٌم علـــى أمهات
عا عن هـــذه األرض وهذا
وعـــاش طفولته وشـــبابه فيهـــا .كان شـــابًا مندفعًا فـــي الحفاظ على أثمـــرت بطونهن أبطـــاالً استشـــهدوا دفا ً
وغيـــورا علـــى أرضـــه عندما يـــرى حواجز فـــي منطقته الشـــعب .استشـــهادكم جاء ثمنًا للدفاع عـــن العدل والحريـــة ولبقائنا
منطقتـــه
ً
ً
ابطال.
ال تمـــت بصلـــة للجيـــش اللبناني بـــل لمنظمـــات فلســـطينية تطلب فـــي األرض
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.
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كرمالكن
مكملين

أخبارنا
نشاطات مصلحة الطالب

الفرنكوفونية
دائرة الجامعات
ّ

دائرة الجامعات األميركية

قمة اإللتزام

لقاء بو عاصي مع دائرة الجامعات الفرنكوفونية

 Beatسهرة طالب الـ NDUحتى الصباح

أقامـــت دائـــرة الجامعـــات الفرنكوفونيـــة لقـــا ًء مع وزير الشـــؤون أقامـــت خلية القوات اللبنانية في جامعة ســـيدة اللويزة ســـهرة ً بعنوان
االجتماعيـــة في حكومة تصريـــف االعمال النائب بيـــار بو عاصي BEAT « ،يوم االربعاء الواقـــع في  8اّب  2018في ملهى ARCH
بحضـــور رئيـــس مصلحة الطالب شـــربل الخـــوري ،وذلك في  ٢٢في بيروت.
آب .٢٠١٨
إذ اجتمـــع طالب وطالبات مـــن كافة الجامعات ورفعـــوا نخبهم حتى
وشـــدد بو عاصـــي على أهميّـــة الثقافـــة والعمل الحزبـــي .كما لفت الصباح.
إلـــى ضرورة اإللتـــزام والعطـــاء دون مقابل.
ي والعابٌ نارية.
ترفيه
عرض
ل
الحف
وتخلل
األجواء،
اشتعلت
وقد
َ
ٌ
ٌ

“القـــوات اللبنانيّـــة” لقـــاء لخريجيها في
أقامـــت مصلحـــة طـــاب
ّ
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.

خلية الـ USEKتصنع ذكريات جديدة
اقامـــت خلية «القـــوات اللبنانية» في جامعة الروح القدس  -الكســـليك
بتاريخ  ٢٣تموز  ٢٠١٨نشـــاطا ً بعنـــوان «Les Elites Summer
 »Picnicفي « - The Pine Yardsمار موســـى».

وتخلـــل اللقـــاء ،كلمة للخريجين ألقتهـــا الرفيقة ليا ماريـــا غانم ،كلمة
عا
لرئـــس المصلحة وكلمـــة لرئيس الحزب ،وزع بعدهـــا جعجع درو ً
تكريمية للخريجين.
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وقـــد هدف هـــذا النشـــاط إلى جمـــع الطالب فـــي العطلـــة الصيفية
وتعزيز العالقـــات والصداقـــات بينهم.
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أخبارنا

كاريكاتير

دائرة المدارس

مكتب االعداد الفكري

خلوة دائرة المدارس ٢٠١٨

المخيـــم الثانـــي مـــن دورة كمـــال يوســـف الحـــاج  2018لطالب
“ ا لقو ا ت ”

شارلي عازار

أقامـــت دائرة المـــدارس فـــي مصلحة طـــاب «القـــوات اللبنانية»
خلوتهـــا الســـنوية فـــي ديـــر الشـــرفة حريصـــا لثالثـــة أيـــام .نظم مكتـــب اإلعداد الفكري فـــي مصلحة طالب “القـــوات اللبنانية”
بالتعـــاون مـــع أكاديمية الكوادر في جهاز التنشـــئة السياســـية المخيم
شـــارك في الخلـــوة كل مـــن مكاتب الدائـــرة والقطاعـــات والخاليا .الثاني مـــن دورة كمال يوســـف الحاج  .2018وحاضـــر في المخيم
كل من األســـاتذة ســـمير طـــوق ،أنطوان نجم ولوســـيان شـــهوان.
ضمت الخلـــوة محاور عديدة مـــن عرض األمانـــات وخريطة عمل وأعطى طوق محاضرة حول نشـــوء األحزاب في الشـــرق األوســـط
الدائـــرة والخاليا للعـــام الدراســـي  ،٢٠١٩-٢٠١٨وكذلـــك لقا ًء مع والعالم العربي.
الرفيق ســـيمون مســـلّم عـــن كيفية العمـــل في مجموعـــة ،إلى جانب
مداخلـــة لرئيـــس مصلحة الطـــاب الرفيق شـــربل الخـــوري ولقا ًء أمـــا نجم فشـــارك الطـــاب تجربته في صفـــوف المقاومـــة اللبنانية
صا “القـــوات اللبنانيـــة” ،والمرحلة التي رافـــق بها الرئيس
سياســـيًا مع رئيس جهاز «التنشـــئة السياســـية» الرفيق شـــربل عيد وخصو ً
ّ
الشهيد بشـــير جميل.
فـــن التواصل.
والرفيـــق رواد مطر عن
أمـــا شـــهوان فقـــام بتنظيم ورشـــة عمـــل حـــول المناقبيـــة الحزبية
للطـــاب المشـــاركين فـــي المخيم.
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