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والقضـاء  الزبائنيـة  والمصالـح،  المحاصصـة  عالـم  فـي 
علـى مقـدرات الدولـة، فـي عالم نهـب لبنان ووضـع اليد 
نجتمـع  انتماءاتهـم،  باختـاف  ابنائـه  كل  حقـوق  علـى 
فـي ايلـول الشـهداء لنصلـي لراحـة أنفـس مـن قدمـوا 
حياتهـم وكل مـا يملكون في سـبيل قيامة هـذا اللبنان 

عينـه...

الشـهيد  فيـه  حمـل  أمـس  بيـن  المقارنـة،  هـي  مؤلمـة 
بارودتـه، تـزود بإيمانـه، ومضـى يحفـر صخـر تفاهماتهم 
لينتـج منـه كرامـة ووجـودًا حـرًا، ذلـك الشـهيد الـذي مـا 
سـأل عـن شـهادة أو منصـب إنمـا حمـل دمـه علـى كفه 
واعتبـر قضيـة مجتمعه اولوية، يرى مـن عليائه الطفيلية 
يحكمـون  النفـوس  وصغيـرو  بالسياسـة،  تتحكـم 
ويتمردغـون ويظنون ان شـطبة قلـم او تعيين او منصب 

يقتلـون قضيتـه وكل مـا ضحـى ألجلـه.

حقهـم ان يظنـوا ذلـك، فصاحـب الـا قضيـة لـن يفهم 
قيمتهـا، يعتقـد بـأن ابطالنا راحـوا، دماؤهـم راحت هدرًا. 
صاحـب الـا مبـدأ يتوقـع ان يكـون الجميـع علـى مثالـه، 
االمـوال،  مـن  حفنـة  تحكمـه  الظـروف،  حسـب  يتغيـر 
ويتناسـى ان بعد من راحوا، بقيـت ارواح مزودة بإيمانهم، 
بسـاحهم الحـق، بقضية واحـدة وانسـان واحد في كل 

ومـكان. زمان 

لرئيـس  بمعرفتـي  مضـوا  الذيـن  ابطالنـا  نضـال  عرفـت 
حـزب القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع، الرجـل الحقيقي، 
كلمـة  زمـن  فـي  الصلـب،  والموقـف  الكلمـة  صاحـب 
الرجـال رهـن بمصالحهـم وتتغير وفقها. سـمير جعجع 
الـذي ال تحركـه تصرفاتهـم الصبيانيـة وال ينجـر نحوهـا، 

انمـا ينظـر بإصـرار الـى اهـداف »القـوات اللبنانيـة«، ال يحيـد 
تحمـل  الـذي  هـو  الظـروف،  اشـتدت  مهمـا  شـبرًا  عنهـا 
األسـوأ ليبقـى لبنان الكيـان، المتصالـح مع ذاتـه، المتمتع 
وال  اللبنانيـة«  »القـوات  يقـود  الحقيقـي،  القائـد  بصفـات 
يلبـث يذكـر بشـهدائها وأننـا لوالهـم مـا كنا لنكـون هنا 

احـرارًا.
عرفـت نضـال شـهدائنا فـي مدرسـة »القـوات اللبنانيـة«، 
نضالهـم  عرفـت  تتعـب،  ولـم  التعـب  تعـب  التـي  تلـك 
مبـادئ  منهـم  ورث  قواتـي  وشـاب  شـابة  كل  بعيـون 

اسـتمراريته.

ويأتـي فـي النهايـة طفيلـي صغيـر يقـول: »راحـوا ونـص 
ويـن بالكـم«... ونحـن نقـول لـه بعـزم وإرادة وثقـة »راحوا 

وبعـدن فـي قـوات... يعنـي بعـدن مـا راحـوا«.
ال لـم يذهبـوا، باقـون فـي نفوسـنا، ابطـال ال تهزهم رياح 
التغييـر، باقـون فـي صلب قضيتنـا ونضالنـا واسـتمراريتنا، 
فـي  مسـتريحين  شـمس،  شـرقة  كل  عنـد  أعيننـا  أمـام 
القويـة  الجمهوريـة  بلبنـان  حلمهـم  ألن  عليائهـم، 
الزمـن. »القـوات« عاجـًا ام آجـًا مهمـا طـال  سـتحققه 
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أجيال تسّلم أجيال
النائب أنطوان حبشي

نعم، بهذه العالمة ننتصر...
ــة إنمــا هــي مــا يطبــع  والعالمــة ليســت مســألة خارجّي
ــل  ــا نناض ــه، بم ــوم ب ــا نق ــان بم ــن إيم ــا م ــر وجودن جوه
مــن اجلــه... بالقضيــة اّلتــي نضحــي مــن أجــل تحقيقها...

حيــث تتبلــور ال«أنــا« فــي خدمــة الجماعــة.

رفيقاتــي، رفاقــي، ينتصــر الشــهيد لينتصــر كّل فــرد منــا 
ألنــه بشــهادة الفــرد مــن أجــل قضيــة الجماعــة، تســتمر 
ذكــرى  ووجودهــا  إســتمرارها  صلــب  وفــي  الجماعــة 

الشــهيد... لذلــك نقــول وبثبــات: »مــا راحــوا«.

ألــم يرتفــع صليبنــا مــن عمــق الشــهادة منــذ الشــهيد 
األّول... مــات لنحيــا! وكانــت العالمة...لننتصــر! عالمــة 
ــة المقاومــة  لجماعــة اخــذت مــن ارتفــاع الصليــب صالب

ــًلا... ــوًلا وفع ــًرا وق فك

عالمُتنــا فــي التاريــخ هــي ذكــرى شــهدائنا الذيــن وفــي 
احلــك الظــروف لــم يقيموا حســاًبا للموت والحيــاة، ولم 
ــابات  ــي حس ــة، وال ف ــابات المناطقّي ــي الحس ــوا ف يغرق
أن  باالستشــهاد  الفــرد  شــهادة  فكانــت  المناصــب. 

ــخ...  ــى جماعــة فــي التاري ــت هــذا الشــعب إل حّول

بهذه العالمة ننتصر .. 

ــون،  ــة تنتظــم تحــت ســقف القان ــة ووطــن، نبحــث عــن دول منــذ ذاك اليــوم، ونحــن نبحــث عــن دول
ــا! ــف ال نجده ــن لألس لك

اليــوم اختلــف وجــه نضالنــا لكــن مالمحــه تشــبه شــهدائنا الننــا نحتــاج صمودهــم، اصرارهــم، 
امهاتهــم... دمــوع  ُطهــر  مثابرتهــم،  اخالقياتهــم، 

مواجهتنــا اليــوم ليســت ســهلة ابــًدا، تبــدأ بمواجهــة أنفســنا أينمــا كنــا، والمطلــوب منــا مــن مقاعدنــا 
الدراســية حتــى كرســي النيابــة أو الــوزارة ان نشــهد بالفكــر والقــول والفعــل! 

نضالنــا يتوقــف علــى يومياتنــا، علــى مقاربتنــا للحــق، علــى عملنــا مــن اجــل إنمــاء الكفــاءة، مــن لقائنــا 
باآلخــر... الن الفســاد فــي النفــوس مــن مقعــد الدراســة، الــى الجامعــة، الــى االدارة الرســمية.

ومــن حيــث نكــون، نســتطيع ان نكــون عالمــة االنتصــار التــي بارتفــاع شــهدائنا ارتفعــت لتحمــل وطــن 
وســترتفع لقيــام دولــة علــى قــدر تطلعــات شــبابنا وكبارنــا. وبهــذه العالمــة ســننتصر!

هــم  وجودنــا  عالمــة  رفاقــي،  رفيقاتــي، 
افكارهــم  شــهادة  حملــوا  الذيــن  شــهداُئنا 
االستشــهاد...  حتــى  وأفعالهــم  واقوالهــم 

وطــن!  بحجــم  نضــاٌل 



ــي المبللــة مــن دمــي، امممــم شــو حلــوة ريحــة  ــداي فــي تراب ــي، أمرمــغ ي ــق قلــب اب ســأقّبل اوال وجــه امــي، اعان
ــا ورفاقــي. اصّلــب يــدي علــى وجــه يســوع، وهكــذا يبــدأ نهــاري. احــب ايلــول. ورقــه  هالتــراب، تعّتقــت بخمرتنــا ان
االصفــر المتطايــر انــذار اليــام عاصفــة بالحيــاة. يظــن البعــض انهــا ايــام خريــف وان الخريــف مــوت الطبيعــة، ابــدا، 
ــار لـــ  ــن نه ــك، م ــي قلب ــاش؟ يخليل ــا ب ــك ي ــش هي ــنابل »م ــح الس ــة قم ــا المزروع ــا ارضن ــمنا حصيدتن ــول مواس ايل
وصلــت انــا لهــون لعنــدك وارضنــا عــم تغــزل حريــر المقاومــة. مواســم مواســم يــا شــيخ، والحّصــادون والكّرامــون 
اهلــي واهلــك وذاك الشــعب المخمــور بالنضــال. شــو ســاحر ايلــول يــا رّيــس، اهلــي بيقولــوا عنــو غــدار الن اخــدك 
مــن بيناتــن، ونحنــا منجــّرب نخّبــرن مــن هــون انــك وايلــول مزيــج القمحــة حيــن تتفلــت مــن عنقهــا لتذهــب طحينــا 

خبــزا الــى معجــن الجيــاع للكرامــة«. 
يفتــح الوســيم نافــذة مــن ســماء فســيحة، »شــوعم تعمــل امــي اليــوم، شــو رح تطبخلــي؟ بعدنــي بحــب الــورق 

عريــش، وهنــا فــي الســماء اقصــد كرمتــي كل صبــاح واســكر مــن حــب العــذراء.
 امــي ال تحزنــي علــى فراقــي، لــم افارقــك لحظــة بعــد، ودعــك مــن تعــداد ســنين فراقــي، الزمــن هــو عمــر الحــب 

يّمــي وانــا فــي قلبــك حــب ال متناهــي.
 هنــا يّمــي الســماء تحيطنــي بحــب فائــق الوصــف، هنــا تلــك االم فــي ردائهــا االزرق تحاصرنــي باالمــان وغمــر الحــب. 
ــك وابقــي فــي  ــن اتعــّرض للخطــر، دخلــك خافــي علــى حال ــرد وال اعطــش وال اجــوع ول ــا ال أب ال تخافــي علــي، فان
ــا ورفاقــي نعيــش نضالنــا الجلكــم هنــا أتصدقيــن؟ اجــل امــي مــا زلنــا نلبــس  الصحــة والهنــاء الجلــي ارجــوِك. ان

البدلــة الزيتيــة، وحيــاة بيــي بعــد مــا شــلحناها وال نهــار، انهــا بدلــة الحــب يــا غاليــة«...
يســمع دعســة تقتــرب، يقــف الــى نافذتــه، يتنّهــد كمــن يستنشــق رذاذ شــوقه، ينظــر مــن شــريطه الشــفاف علــى 
الدنيــا، يبتســم، ثــم يضحــك مــن اعمــاق اعمــاق قلبــه »يــا اهلل شــو بحبكــن«، يقتــرب منــه احــد رفاقه،«انظــر، انظــر 
الــى الشــباب تحــت، شــوف كيــف معجوقيــن بقداســنا، ليــك وردة الحكيــم شــو حلــو لونهــا، احمــر احمــر خمــري 
قانــي بلــون دمائنــا تمامــا يــا خيــي، دخيــل رّبــك يــا حكيــم شــو انــك وفــي«. يذهــب الــى كأســه يمــأله مــن خمــرة 
المســيح، ويشــربه جرعــة واحــدة »بــدي انــزل لعنــدن بلكــي بســاعدن«. يختــار التلــة الصغيــرة فــي ســاحة معــراب 

حيــث يشــرف علــى التفاصيــل كافــة.
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كلمة للشهيد
الصحافية فيرا بو منصف

انا الشهيد بصّبح عليكن أيلول...
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فجــأة تعلــو الموســيقى »وحيــاة لـــ راحــوا ويللــي صــاروا الحنيــن« يدخــل شــباب وصبايــا كشــاف 
ــا قلبــي انتــو شــو هالمنظــر  الحريــة بدعســات متوازنــة مرصوصــة، مرفوعــي الــرأس والهامــة »ي
الحلــو، انتــو نحنــا، انتــو مشــعلنا لـــ مــا رح ينطفــي، انتــو نبــض االيــام الجايــي منــا وفينــا وبعدنــا« 
وبــدأ يرقــص فــي ارضــه مجنــون فــي الريــح والحريــة وشــعاع الضحكــة وبــدأ ينــده »يّمي يّمــي بعدنا 
هــون مــا رحنــا، شــوفي الحــب الوفــا النضــال، شــوفينا يّمــي بوجوهــن المرســومة ع العنفــوان، 
ــي مــا  ــا يّم ــاالرض ويفــور التــراب مجــد البقــاء، هــون نحن ــي بدعســات العــز تخبــط ب اســمعينا يّم
فّلينــا، اوعــا الدمعــة اوعــا الزعــل يــا بيــي خّلــي دمعَتــك للفخــر، ليكــي يّمــي القــوات وينــن، ليكــي 
الحــب المفلــوش بيــن ارض وســما وكلمــا صــرخ حــدن »نحنــا القــوات لـــ فينــا«، تنتفــض شــلوح ارزنــا 
ــا،  ــه جميع ــى رفاق ــده عل ــيحة ين ــاحة الفس ــي الس ــض ف ــدأ يرك ــد«، وب ــا بالمج ــدل علين ــي وت يّم

شــهيدا شــهيدا اســما اســما مغــروزة حروفهــم شــهب نــار فــوق تلــك اليافطــة الالمتناهيــة.
كــم شــهيد؟ ال، بــل كــم مناضــل حــي؟ بــاالالف. مــش مهــم مــش مهــم، وحيــاة لـــ راحــوا بعــد مــا 
رحنــا، صــرخ بضيائــه الفســيح، وجلــس بيــن حــروف اســمه يســتمع الــى خطــاب الحكيــم، ويراقــب 
لبنانــه بعــد استشــهاده. كل حــرف ســمعه ســقط فــوق قلبــه بلســما، »دمــي مــا راحــت ضيعــان، 

استشــهدت الجــل الحريــة والكرامــة، وهــا هــي القــوات فــي قلبهمــا.
ترابــي لــم يســتباح، رويتــه طوعــا لكــي تبقــى لنــا فضيلــة الحريــة وااليمــان، وهــا هــي ســنديانات 
البقــاء تــزرع الوعــر نضــاال. لــم تجــف دمائــي ولــم تيبــس تربتــي، القواتيــون يروونها مــن حكاياتهم 
اليوميــة، مــن نزاهتهــم، شــفافيتهم، نضالهــم الجــل الدولــة. انــا متــت عــن الجمهوريــة لتبقــى 
ــة  ــة لتبقــى ارضــي رطبــة ندّي ــة وهــا هــم رفاقــي يصارعــون طواحيــن الفســاد والعمال جمهوري

طريــة وليبقــى لنــا الربيــع.
يــا اهلل شــو بحبكــن. قلبــي مــا بيحمــل هالقــد. عملتــوا منــي ايقونــة يــا رفاقــي وانــا متلــي متلكــن 

كل لـــ عملتــوا انــي حبيــت وانتــو عايشــين عمق هالمحبــة«....
تعــب مــن غمــر الســعادة، نعــس، قلبــه الكبيــر ارهقــه فائــض العــز والحــب والوفــاء، صعــد الــى 
التلــة الصغيــرة المقابلــة، جلــس تحــت ســنديانتها، بــدأت اهدابــه تســقط فــوق نعاســه، اقتــرب 
منــه رفيقــه الشــهيد »قــوم يــا خيــي قــوم نرجــع ع البيــت هــال امــك العــدرا بتفقــدك«، ورجعــا 
معــا وكان الرفــاق فــي انتظارهــم يحملــون كؤوســهم الممتلئــة مــن مجــد الســماء »كاس ربكــن 

يــا قــوات، رحنــا وبعدنــا فــي قــوات يعنــي بعــد مــا رحنــا، نطرينــي يّمــي بعــرس بالدنــا«...
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كلمة على السريع
النائب جورج عقيص
عضو تكتل الجمهورية القوية

رفيقاتي ورفاقي،
تحـّل علينـا مناسـبة تكريـم شـهدائنا هـذا العـام، كمـا كل عـام، ولبنـان أبعد مـا يكون عـن الوطن الذي استشـهد 
مـن اجـل قيامـه رفـاق لنـا. ال بـل صرنـا نتحّسـر أكثر فأكثر، فـي بعض األحيـان، على استشـهادهم البتعـاد لبنانهم 
الـذي بذلـوا دماءهـم مـن اجـل الدفـاع عنـه، عـن لبناننـا الـذي نسـتظّل اليـوم سـقفه المثقـوب، وأرضـه المتحّركـة 

علـى كل أنـواع المعضـالت والهموم والمشـاكل.
لـم يكـن قتالنـا كحـزٍب ناضـل خـالل الحـرب وقـاوم كل أنـواع االحتـالل والوصايـة والتدّخـل فـي شـؤوننا الداخليـة 
قـدرًا، بـل كان خيـارًا، ألن البديـل عنـه كان قائمـً علـى الـدوام، ال بـل كان مطلـوب مّنـا وايضـً علـى الـدوام، وهـو 

استسـالمنا لألمـر الواقـع والقبـول باسـتتباعنا لـدول ومحـاور اجنبّيـة. 
وخالفـً للدعايـة المغرضـة التـي الزمـت القـوات اللبنانيـة طويـاًل، لم يحّركنـا أحد ولـم يحّرضنا أحد علـى الدفاع عن 
الوطـن، ومـا سـقوط هـذا الكـّم الكبيـر مـن الشـهداء لنا فـي اّيام الحـرب األولـى، ااّل دليل علـى نبـوع ارادة المقاومة 
مـن قلـوب شـبابنا، دون تنظيـٍم فـي بـادئ األمـر، الـى أن تحـّول دفاعنـا عـن ارضنـا الـى عمـل مؤسسـاتّي وعقيـدة 

راسـخة والتـزام بقضّيـة ال تمـوت: المحافظـة علـى لبنـان ال١٠٤٥٢ كلـم٢، سـّيدًا حّرًا مسـتقاًل.
التاريخ اليوم يتكّرر، والمسألة واحدة: الدولة اللبنانية، تكون أو ال تكون. 

ال فـرق بيـن هـدم أركانهـا باألمـس وبيـن منـع قيامهـا اليـوم، فالهـدف هـو هـو، قتـل الحلـم اللبنانـي بجمهوريـة 
مكتملـة األركان والركائـز. 

عـام ١٩٧٥ كان جـزء مـن اللبنانييـن يبـّدي مصالـح دول وجماعـات اجنبيـة علـى المصلحـة الوطنيـة، والجـزء اآلخـر 
وقـف فـي مواجهتـه. واليـوم جـزء آخـر مـن اللبنانييـن يبـّدي مصالـح دول أخـرى علـى المصلحـة اللبنانيـة، او يهتّم 
بمصالحـه الخاصـة الضّيقـة قبـل سـواها، والجـزء اآلخـر يقـف بمواجهتهمـا، وهـو نفسـه الفريـق الـذي تحّمـل وزر 
الحـرب، وال يـزال يتحّمـل وزر حمـل هـّم قيـام الدولـة فـي زمـن السـلم الوهمـي. هـذا نحـن: قـواٌت لبنانيـة، جمعـت 
مقاتليـن ومفكريـن، ثـم مضطهديـن ومعتقليـن، ثّم مقاومين سـلمّيً بسـالح الفكـر والموقف، وفـي كل األوقات: 

ترفـرف فـوق رؤوسـنا جميعـً أرواح شـهداء أبـرار. 
لـن نصـرف بعـد اليـوم أّي جهـد للدفـاع عـن تاريـخ القـوات، فتاريخـه ناصـع، بـل سـنبذل كل الجهـد للهجـوم علـى 
حاضـر باقـي الفرقـاء، فحاضرهـم ملّطـخ. ان حيلـة شـيطنة القـوات واسـتذكار تاريـخ الحـرب البغيضـة وتحميـل 
القـوات منفـرًد تبعاتـه، لـم تعـد تنطلـي علينا. لن نكون فـي موقف المدافع بـل المهاجم لمصلحة لبنـان. القوات 
اللبنانيـة اليـوم فـي موقـع المسـتعّد والمتأّهـب لخـوض كل المعـارك الالزمـة لقيـام دولـة القانـون والمؤسسـات، 
وهـو اذ يـدرك صعوبـة خوضهـا فـي ظـّل اسـتحكام الفكـر الزبائني بـكل مفاصل الدولة، لـن يتهّيب ولـن يتراجع او 

يساوم.
لقد اعّد القوات العّدة:

حضور وزاري ونيابي فاعل ووازن، مؤسسـة حزبية تضّج بالروح الشـبابية بكّل خفقانها على رأسـها حكيم متمّرس، 
مؤمـن ومناضـل، وسـمعة شـعبية داخليـة، ودولية راسـخة بابتعـاد القوات عن منطـق المحاصصة وتقليد الفسـاد 

المزمن.
ايهـا الشـباب، أنتـم عنصـر القـّوة. نتمّنـى ان ال تدفعكـم األيـام الـى المتاريـس والجبهـات مـّرة اخـرى، وان تكـون 
الحـرب ذكـرى مؤّبـدة لـن تبعـث مـن جديـد، وبـداًل عنهـا نتمّنـى أن تندفعـوا الـى الصفـوف األماميـة فـي العمـل 
والعلـم واالعـالم والكلمـة الحـّرة والمهنيـة العاليـة فـي كل اختصاصاتكم. أنتـم العالمة الفارقة في هـذا الوطن، 
بانفتاحكـم علـى كل األفـكار واآلراء ومناقشـة مضمونهـا، بالتزامكـم احتـرام القوانيـن وثقافـة سـيادة القانـون، 
بتمّسـككم بالتعدديـة الفكريـة واحتـرام الحريـات العامـة، بكونكـم دسـتوريون، جمهوريـون، ليبراليـون. ثابتـون 

علـى دينكـم فـي هـذا الشـرق ومنفتحـون علـى سـائر األديـان فيـه.
تلـك هـي ثقافـة القـوات اليـوم التـي تشـبه الـى حـّد التطابـق مبـادئ األّوليـن مّنـا الذيـن ماتـوا لنحيـا، استشـهدوا 

لنبقـى، ولكـي نقـول اليـوم وبـكل فخـٍر وعنفـوان:
هّني #ما_راحوا وانتوا #ما_رح_تهاجروا

ختامـّا أوّد ان اؤّكـد لكـم ان الحـزب الـذي قاتـل دفاعـً عن أرضه، وقّدم شـهداء، وأجـرى مراجعة سياسـية لمواقفه، 
وثبـت فـي قناعاتـه، ليـس مجـّرد حـزب... اّنه قضيـة. ونحن اليـوم أبناء هـذه القضية، وغـدًا آباؤها.



رسالة شهيد إلى طالب 
القضية

رفاقي،

أكتــب إليكــم اليــوم ونحــن علــى مشــارف أيلــول الشــهداء، وأنتــم تتحضــرون إلحيــاء ذكرانــا ككّل عــام، بــال 
توقــٍف وبــال ملــل. أكتــب إليكــم ألســباب جّمــة؛ أواًل ألشــكركم علــى الوفــاء الــذي تحملونــه فــي قلوبكــم 
ووجدانكــم. وفــاٌء نــدر وجــوده فــي هــذه األّيــام التــي هّيمنــت عليهــا الخيانــة وتقلــب المواقــف وتبــدل 
المبــادئ فــي صلــب يوميــات النــاس والحــّكام. تغيــّر العالــم كثيــرًا منــذ آخــر مــّرة عرفتــه. ســقطت أنظمــة 
ــم  ــداٍد لمســيرة النضــال والمقاومــة. ل ــر امت ــر، وأنتــم بقيتــم خي ــان تغّي ــى لبن ــدت أنظمــة أخــرى؛ حّت وول

تتغيــروا.
ال أخفــي عليكــم، يــوم استشــهادي كنــت قلقــً علــى القضيــة، أســأل نفســي هــل ســتكمل األجيــال اآلتيــة 
مســيرتنا؟ هــل ســيذكروننا؟ أم أّن النســيان سيغســل دمائــي ودمــاء رفاقــي. أمــا اآلن فأنــا مطمئــٌن 
ألقصــى الحــدود علــى البلــد والقضيــة. رأيتكــم كيــف تظاهرتــم أمــام جامعاتكــم وبخــور الحرّيــة يعبــق 
مــن حولكــم، وعرفــت أن تحركاتكــم أنتجــت ربيعــً أزهــر فــي المنطقــة كّلهــا. نضالكــم هــذا حــّرر لبنــان 
وأخرجــه مــن ســجنه نحــو الحرّيــة. تعرضتــم ومــا زلتــم تتعرضــون للقمــع ومحــاوالت اإلســكات. عرفــُت أن 
أبنــاء الظــالم حاولــوا إخفــات أصواتكــم بالضــرب والســجن والتنكيــل وحتــى القتــل فــي بعــض الحــاالت. 
ســمعُت أصــوات العصــي التــي أُرِغمــت علــى ضربكــم، وتنشــقت رائحــة البــارود الــذي أطلــق باتجاهكــم. 
كثــر منكــم ومــن أســالفكم اعتقلــوا وتعّزبــوا بســبب رفضهــم للظلــم ولــم يستســلموا. وأنتــم أيضــً، ال 

تيأســوا، فبإصراركــم وإيمانكــم تقلبــون المعــادالت.  
أحبائي،

ال تقللــوا مــن شــأن مــا تقومــون بــه اآلن، فلــكّل مرحلــة أهميتهــا. أنتــم اليــوم فــي زمــن الســلم، ودوركــم 
ــم  ــة ل ــم. إّن المقاوم ــم ومجتمعاتك ــكم وجامعاتك ــي مدارس ــاس ف ــاة الن ــين حي ــه وتحس ــاظ علي الحف
تتوقــف عندنــا أو عنــد األجيــال التــي ســبقتكم، فهــي مســتمرة فــي كّل األوقــات، وأنتــم مقاومــون 
ــان، بينمــا يرتهــن البعــض للخــارج، مقاومــٌة. خــوض  ــان وفقــط لبن ــوالء للبن دائمــون. واعلمــوا أّن إعــالن ال
االنتخابــات الجامعيــة بنزاهــة بعيــدًا عــن صــرف األمــوال المشــبوهة، مقاومــٌة. محاربــة صفقــات النهــب 
ــة والدفــاع عنهــا بينمــا يخشــاها آخــرون، كّل المقاومــة. تنظيــم  ــاس، مقاومــٌة. عشــق الحرّي ــر الن وتفقي

ســهرة فنيــة فــي وجــه مــن يزعجــه الفــرح والموســيقى، مقاومــة.

إّن الغــد بانتظاركــم، فاصنعــوا منــه أّيامــً أفضــل مــن هــذه األّيام، فأنتــم أمل المســتقبل. كونــوا للحقيقة 
رســاًل واعمــدوا علــى نشــرها مهمــا كانــت، كمــا أوصاكــم الرئيــس بشــير. واعلموا أننــا معكم، كلنــا معكم، 
لــم نذهــب ألي مــكان، فنحــن هنــا، نراقبكــم مــن األعلــى لنطمئــن عليكــم، وُنطمِئــن أنفســنا علــى لبنــان 

الــذي عشــقناه حّتى الشــهادة.

لــن أطيــل فــي الــكالم أكثــر، أحمــل معــي ســالمات رفاقــي وقبــالت آباءكــم الفخوريــن بكــم. ابقــوا كمــا 
أنتــم. ال تخافــوا وال تضعفــوا، وتأكــدوا أّن األّيــام اآلتيــة أجمــل. دمتــم للبنــان حراســً وللحرّيــة عشــاقً 

ــً. ــاّلب قّوات وللط
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زرعنا بالدي إستشهاد ...
 أنطوني بركات



حصدنا حرية ... 
جويل الحداد

إرفعوا كؤوسكم فرحًا.. 
إنه يوم شهدائنا

ــوم تالقــي شــهدائنا بأحبائهــم، يتذكــرون  ــه ي ــام الســنة: إن ــم يعــد األول مــن أيلــول ككّل أي ل
ــة إستشــهادهم.  ــى أهمّي ــام نضالهــم ويؤكــدون عل أي

ُترفــع فــي األول مــن أيلــول أســماء شــهداء »القــوات اللبنانّيــة« ليــس فقــط تكريمــً لشــجاعتهم 
ووفائهــم، بــل للتأكيــد علــى أهمّيــة األمانــة التــي إستشــهدوا لســبيلها: الوطــن لبنــان. 

ــهدوا  ــم يستش ــعبه، ل ــن، كّل ش ــن كّل الوط ــاع ع ــقطوا للدف ــة س ــة اللبنانّي ــهداء المقاوم ش
ليجعلــوا مــن لبنــان دولــًة مســيحّيًة وال لتحويــل الدولــة إلــى دويــالت، بــل قاتلــوا وســقطوا لبنــاء 

دولــٍة حــّرٍة مســتقلٍة تجمــع كافــة الطوائــف. 

» القــوات اللبنانّيــة » بــكلَّ فــرٍد فيــه، قــّدم قوافــل مــن الشــهداء فــي ســبيل قيــام دولــٍة قوّيــٍة 
ــب أو  ــة أو مذه ــهداء طائف ــن، ال ش ــهداء الوط ــوا ش ــهدائنا أن يكون ــتحق ش ــك إس ــٍة، لذل عادل

حــزب معّيــن.
نحــن هنــا اليــوم »ألن مــا راحــوا« بقيــت روحهــم تنبــض فــي كّل عــرق قواتــّي لتّذكــره  بأهميــة 

القضيــة وأهميــة الوطــن لبنــان. 
قاومــوا لنحافــظ علــى مبادئهــم وأحالمهــم، ضحــوا لنبنــي لبنــان الحلــم حلــم البشــير، 

لنبقــى. إستشــهدوا 
األمــس حاربــوا باألســلحة والمدافــع، اليــوم نحــارب بالقلــم والمعرفــة .. ولكــن، كمــا قــال 
الحكيــم » إّن دعــى داٍع أو داعــٍش نحــن للمقاومــة جاهــزون« جاهــزون لنقــدم أنفســنا قرابيــن 

ــرب، فــداًء للوطــن لبنــان. ــح ال علــى مذب
فارفعوا كؤوسكم فرحً .. األول من أيلول يومنا .. يوم شهدائنا .. شهداء الوطن.
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ــك هــي  ــي تتملــك خيال ــى الت ــة فــإن الصــورة األول عندمــا تقــول قــوات لبناني
ــزاب  ــي األح ــدى باق ــرة ل ــر متوف ــزة غي ــذه مي ــهداء، وه آالف وآالف الش
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للمقاومين ألف تحية ..

حوار

»عندمــا يستشــهد أي شــخص ألجــل قضيــة ســامية يصبــح هــو جــزء مــن القضيــة ويتحــول بنظــر رفاقــه 
ــق  ــن الرفي ــرى والمصابي ــهداء واألس ــاز الش ــس جه ــتهل رئي ــات إس ــذه الكلم ــه«  به ــد ذات ــة بح ــى قضي إل
حــورخ العلــم حديثــه لمجلــة »آفــاق الشــباب« ليؤكــد لنــا أّن كّل محــارب كان مشــروع شــهيد، وكّل قواتــّي 

اليــوم هــو أيضــً ليحمــي مبادئــه وقضيــة وطنــه لبنــان.
وأضــاف : »نحــن نعتقــد بــأن الشــهيد قديــس والكنيســة أيضــً، إذ فــي الليتورجيــا يقــال الشــهداء 
القديســون. ولهــذا الســبب نحــن قــد أطلقنــا تســمية ذخائــر الشــهداء علــى األغــراض الخاصــة بالشــهداء 

ــين«. ــر القديس ــبًة لذخائ ــم، نس ــف له ــة متح ــا إلقام ــي نجمعه والت
وعنــد ســؤاله عــن أهميــة شــهر أيلــول للقــوات أشــار العلــم إلــى أّن القاعــدة القواتيــة تنتظــر شــهر أيلــول 
ألســباٍب عــّدة أهمهــا أنــه شــهر لقــاء األهــل بأبنائهــم الشــهداء، باإلضافــة إلــى أّن ذكــرى اغتيــال رئيــس 
الجمهوريــة اللبنانيــة الشــيخ بشــير الجمّيــل الــذي يصــادف مــع تــذكار عيــد الصليــب والشــهيد األول، 

يســوع المســيح.

ــة الوطــن .. وأن ينســى المقــاوم رفاقــه تلــك هــي المــوت  أن ينســى الشــعب تاريخــه تلــك هــي نهاي
الحقيقــي.. وألن الوفــاء أقــل مــا يمكــن أن نقدمــه لشــهدائنا، ألســرانا ولمصابيننــا، وألن كل واحــد 
منهــم قصــة بطولــة وملحمــة عنفــوان قــرر مكتــب االعــالم فــي مصلحــة الطــالب تكريمهــم وإهــداء 

ــّي. ــة المناضلــة والنابضــة فــي عــروق كّل قوات هــذا العــدد لروحهــم الحّي

فــي هــذا الســياق، أعــرب رئيــس جهــاز الشــهداء واألســرى والمصابيــن عــن أهميــة لقائــه بأهــل المقاومين 
مشــيرًا إلــى أّن الشــهادة واألســر واإلصابــة هــم ِنعــم علــى الحيــاة: » تعرضــت عــدة مــرات إلصابــات حــرب 
قاســية وموجعــة وال أزال أحمــل آثــار ثقــوب الرصــاص فــي كامــل جســدي، كمــا أننــي اختبــرت األســر خــالل 
مرحلــة اإلحتــالل الســوري للبنــان علــى يــد النظــام األمنــي اللبنانــي الســوري، حيــث تــم اعتقالــي ســتة 
وثمانــون مــرةز لــكل هــذه األســباب ال يمكننــي ســوى الشــعور بوجــود أرواح الشــهداء ترفــرف مــن حولنــا 
عندمــا أكــون مــع عائالتهــم وال يمكننــي إاّل أن أتلمــس وجــع رفاقــي مصابــي الحــرب أو أي شــخص لديــه 

إحتياجــات خاصــة«.



مــن هنــا، أكــّد العلــم علــى مــدى أهميــة الشــهيد، 
وأّن  اللبنانيــة  القــوات  لحــزب  والمصــاب  واألســير 
الجهــاز هــو فــي ذروشــة نشــاطه وأّن لــكّل مكتــب 
خطــة عمــل يلتــزم بهــا لتحقيــق أهدافــه. فــي 
والمكتــب  الجهــاز  يعمــل  الشــهداء،  يخــص  مــا 
علــى أرشــفة كّل المعلومــات باإلضافــة إلــى دعــم 
المناطــق فــي ترجمــة نشــاطاتها بشــكل يصــب 
فــي مصلحــة الحــزب والشــهيد معــً: » نعمــل يــداّ 
ــا متحــف نعــرض  ــر ليكــون لدين بيــد علــى التحضي
ــة«.  ــة اللبناني ــهداء المقاوم ــر ش ــه ذخائ ــن خالل م

الحــزب   ســجل  المصابيــن،  مكتــب  صعيــد  علــى 
الحــرب  بمصابــي  تعنــى  أّن  علــى  رام   جمعيــة 
وبــذوي االحتياجــات الخاصــة وهــي تحمــل علــى 
عاتقهــا اليــوم مــا يفــوق عــن ٢٥٠ حالــة صعبــة. 
أمــا عــن األســرى، أكــّد العلــم أّن الحــزب يتابــع قــدر 
المســتطاع ملــف األســرى مــن خــالل المؤتمــرات 
لقــد   «  : واضحــة  عمــل  والنــدوات ووضــع خطــة 

شــكل رئيــس الحــزب

ــه  ــن خارج ــزب وم ــل الح ــن داخ ــخاص م ــم أش ــة تض لجن
مــن األســرى المحرريــن وأهــل األســرى الذيــن ال يزالــون فــي 
الســجون الســورية لمتابعــة ملفاتهــم داخليــً وإقليميــً 

ودوليــً«. 
ريمــون  الرفيــق  األســرى  مكتــب  رئيــس  عــرف  وعليــه، 
ــاًل أو  ســويدان األســير علــى أنــه شــخص، ســواء كان مقات
ــه،  ــة ل ــوى معادي ــل ق ــن قب ــازه م ــّم إحتج ــل، ت ــر مقات غي
ــد  ــة والقواع ــات الدولي ــى االتفاقي ــدوره عل ــّد ب ــذي أك وال
فــي  »لالســف  االســير:  حمايــة  تكفــل  التــي  المحــددة 
لبنــان لــم يطبــق القانــون ولــم يتــم حمايــة األســير كمــل 

ورد فــي إتفاقيــة جنيــف«.
وعنــد ســؤاله عــن أهميــة ملــف األســرى لــدى الدولــة 
اللبنانيــة أشــار ســويدان أّن الدولــة غائبــة تمامــً لعــدة 
اســباب أبــرزه تورطهــا فــي تســليم لبنانييــن للنظــام 
البعثــي االســدي: » الــكّل يعلــم أن هنــاك إتفــاق بيــن 
ال  الــذي   ١٩٥١ عــام  والســورية  اللبنانيــة  الحكومتيــن 
ال  وأيضــا  لبنانييــن  باعتقــال  الســورية  للقــوات  يســمح 
يســمح بنقــل لبنانــي مــن ارضــه الــى أرض أخــرى، بحســب 

معاهــدة جنيــف ١٩٤٩، النــه يشــكل خــرق للقانــون«.

ــا أكــّد رئيــس مكتــب األســرى أّن حــزب  مــن هن
القــوات اللبنانيــة حمــل الملــف األســرى إلــى 
و  كمــا  المتحــدة،  واالمــم  العربيــة  الجامعــة 
ــابق  ــب الس ــن النائ ــة م ــة مؤلف ــكّل لجن ــه ش أن
االســتاذ ايلــي كيــروز والنائــب الســابق جوزيــف 
المحرريــن  المتقليــن  بعــض  ومــن  المعلــوف 
لمعرفــة مصيــر االســير والــذي هــو مجهــول 
لقــاء   « فــي ســوريا:  القائمــة  الحــروب  بســب 
األســرى هــو لقــاء الحريــة رغــم الغصــة والجــرح 

علــى مــن بقــي داخــل الســجون الســورية«.

ألف تحية شكر لرفيقنا الشهيد، 
ألف تحية تقدير لرفيقنا المصاب،

ألف تحية حرية لرفيقنا األسير،
الوكالــة  علــى  وســنبقى  لنبقــى..  قاومتــم 

أمنــاء.

10آفاق الشباب

لديهــا  ليــس  قواتّيــة  عائلــة  يوجــد  ال 
شــهيد أو مصــاب أو أســير، أي كّل عائلــة 

لديهــا بطــل مقــاوم.

ينتهــي  ال  الــذي  المفتــوح  الجــرح 
هــو جــرح األســرى.



فرنسوا سلوان

11آفاق الشباب

شهيد السلم

ــم يتعرفــوا يومــً علــى ســالح  ــخ ألنهــم ل ــر والصواري ــأن الســالح األقــوى هــو الذخائ ــي اإليمــان ب ــر بعــض قليل يعتب
ــر  ــوت الح ــى الص ــة ال ــت الحاج ــوم تبدل ــلحنا، وي ــخ تس ــر والصواري ــى الذخائ ــة ال ــت الحاج ــوم كان ــارخ. ي ــوت الص الص
تكلمنــا. شــهداء بالمئــات واآلالف ســقطوا علــى مذبــح هــذا الوطــن ايمانــً منهــم بالحريــة وحفاظــً علــى عرضهــم 

ــرفهم. وش

مجرمــون علقــوا لبنــان علــى خشــبة، وطنــً عّلــق علــى صليــب العــار ألكثــر مــن ٢٠ عامــً، وطنــً عايــش آالم المســيح 
ــة الجهــال علــى  ــى االحــرار، وصاي ــة العــار عل ــة الســورية. وصاي ــن مــرة فــي معــارك الحــرب ومــرًة فــي الوصاي مرتي
المتعلميــن. مــن نبيــل كســرواني، جوزيــف شــمالي، وجوزيــف بــو عاصــي وصــواًل إلــى طــالب اخافــوا ســلطة الوصايــة 
ــة  ــة والعدال ــح الحري ــي ضــو شــهداٌء علــى مذب ــار بولــس، وطون ــي، بي ــة. رمــزي عيران فــي كلمــة الحــق كلمــة الحري
والمســاواة، شــهداٌء علــى مذبــح الســيادة واإلســتقالل، شــهداء ســقطوا ليعانقــوا شــهداء الحــرب اللبنانيــة التــي 

عرفــت بحــرب ال“٧٥«. 

رمــزي عيرانــي مهنــدس مدنــي يعمــل فــي شــركة توتــال فــي منطقــة كليمنصــو # الحمــراء، متأهــل مــن جوســلين 
الخــوري وأب إلثنيــن ياســمينا وجــاد. رجــٌل مقــاوم غــدر بــه الســالح فــي زمــن الســلم واقتــادوه جاعليــن مــن صنــدوق 
ســيارته نعشــه. كان رئيســً لدائــرة الجامعــة اللبنانيــة وهــو مــن ســاهم بنجــاح القــوات اللبنانيــة فــي نقابــة 
المهندســين. قتلــوا رمــزي محاوليــن خنــق مصلحــة الطــالب، وجاهديــن بتفكيــك جســمها الحديــدي وآمليــن علــى 

زعزعــة قــدرة الرفــاق علــى المثابــرة مــن اجــل االســتقالل. 
ظنــوا بانهــم نجحــوا ولكنهــم لــم يتعرفــوا بمــا فيــه الكفايــة علــى رمــزي عيرانــي فــي ال١٣ يــوم الذيــن خطفــوه 
فيــه، أو ربمــا لــم ُيســمح يومهــا لخاطفيــه التكلــم معــه ألنهــم لــو فعلــوا لكانــوا قــد عرفــوا مــن هــو رمــزي وكالمــه 
الوطنــي الــذي كانــوا يفقدونــه. رمــزي اعطــى الــروح للرفــاق واعطاهــم درســً بأننــا لــن ننخــرط مــع احــد إال والحكيــم 
خــارج اإلعتقــال، ربــى بنــا المحبــة بداخــل المجموعــة، ونــور شــبابنا شــباب الحريــة الــذي خاطبهــم خطابهــم األخيــر 
فــي الجامعــة اللبنانيــة # فــرع الحقــوق فــي ذكــرى اعتقــال الدكتــور ســمير جعجــع قائــاًل »اطلقــوا ســراح الدكتــور 

ســمير جعجــع مــن دون قيــٍد أو شــرط«.
٢٠ أيــار ٢٠٠٢ لــم يكــن نهايــة الحلــم الــذي رســمه رمــزي ولــم يكــن خاتمــة األحــزان للقــوات اللبنانيــة. فلم تجــف دموع 
األمهــات واألبطــال مــن استشــهاد رمــزي حتــى أتــى هــذا اليــوم األســود الثانــي الــذي يفتــرض ان يكــون يــوم صــالة 
مــع بدايــة الشــهر المريمــي المبــارك. ١ أيــار ٢٠٠٤ رئيــس مصلحــة الطــالب فــي حــزب القــوات اللبنانيــة شــهيد يضــاف 
علــى جــدران الشــرف، دكتــور فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة القديــس يوســف باإلشــتراك مــع جامعــة الســوربون. بيار 
رجــٌل تربــى علــى تعاليــم الكنيســة التــي اثمــرت إلتزامــه بالقــوات اللبنانيــة إيمانــً بــه ببنــاء جمهوريــة قويــة. ســقط 
بيــار شــهيدًا بجريمــة شــبيهة بإغتيــال الشــهيد رمــزي عيرانــي وكأن القاتــل واحــد والمجــرم واحــد، وكأنهــا رســالة 
لجميــع الطــالب األحــرار، إبتعــدوا عــن القــوات اللبنانيــة وإذا كانــت طريقــة الحيــاة فــي لبنــان ال تليــق بكــم فلكــم 

كافــة دول العالــم. ولكــن الشــهيد رفــض وقــاوم حتــى آخــر نفــس.

وبعدهــا بــدأ حلــم الشــباب يتحقــق، خــرج الســوريون مــن لبنــان، خــرج ســمير جعجــع مــن االعتقــال السياســي. بــدأ 
ــوا ان  ــى مراكزهــا. ولكــن اللبنانيــون ظن ــاة ال ــة وإعــادة الحي ــة اللبناني ــة إدارة الدول اللبنانيــون ينظــرون عــن كيفي
جــرم الســوريون قــد رحــل معهــم، فبــدأ الشــهيد يســقط تلــو الشــهيد. رمــوز ١٤ مــن آذار حياتهــم فــي خطــر ودمــوع 
األمهــات وبكائهــن ســيد الشاشــات. ولكــن هنــاك رفيــٌق عرفتــه مــن خــالل صــوره، تمنــى االستشــهاد كما استشــهد 
ــي عائلــة«. أراد  ــا مــرح يوصلــي نهــار رب ــا مــش متــل كل هالشــباب... ان اآلخــرون. وكانــت جملتــه الشــهيرة ألمــه »ان
الشــهادة، إنــه طونــي ضــو. طونــي كان مرافقــً ألنطــوان غانــم وطالــٍب فــي مهنيــة الدكوانــة، استشــهد فــي ١٩ 
أيلــول ٢٠٠٧، كان ذلــك الشــاب الطامــح لتطبيــق الحريــة والســيادة واإلســتقالل. ورث مــن أبيــه المقاومــة ومــن والدتــه 
ــق  ــلم الرفي ــن الس ــي زم ــث ف ــهيدها الثال ــالب ش ــة الط ــت مصلح ــك دون ــهادة. وكذل ــى الش ــة حت ــة، المحب المحب

طونــي ضــو.

وهكــذا بقيــت مصلحــة الطــالب فــي حــزب القــوات اللبنانيــة، مدرســة فــي المحبــة الوطنيــة التــي لــم تبخــل يومــً 
بإكمــال واجباتهــا وحتــى لــو المصيــر كان اإلستشــهاد. وهــا هــم رفــاق رمــزي، بيــار وطونــي، علــى نفــس النهــج، لــم 

يتوقفــوا عنــد استشــهادهم، بــل اكملــوا المســيرة التــي قــد رســموها بدمائهــم.

لشهداء السلم تحية 



ــًة  ــوا ضمان ــاح أت ــا الّري ــد تهّزه ــا ق ــلوح أرزن ــان، وأّن ش ــّدد بالخفت ــنا مه ــراس كنائس ــوت أج ــدا أّن ص ــا ب لّم
ــا، ُضربــت عصــا موســى ثانيــًة فانشــّق ســواد الّصمــت والخــوف بصــوت مقــاوٍم يهتــف:  لوجودنــا وبقاءن

نحــن هنــا!
هم من انتهجوا مسيرًة من النضاالت بدأت مع تالمذة مارون ولم تنته مع حّتى لخظتنا هذه،

ومن أرادوا للبنانهم أن يكون حًرا ومرقًدا للعيش الّسليم اآلمن ألبنائه.
إّن الّتعريــف الحقيقــي لشــهداء المقاومــة اللبنانيــة ال ينحصــر فقــط بكونهــم األبطــال البواســل الذيــن 
ــد  ــبقهم وتجّن ــن س ــم كّل م ــا ه ــل أيًض ــم ب ــن ايمانه ــرة زوًدا ع ــة األخي ــرب اللبنانّي ــالل الح ــقطوا خ س

ــه شــلوش أرزه. ــان فــروى بدمائ ــة لبن لحماي

جاك أنطونيو العلم

الشهادة... يا حبر الزمن !

خــالل كاّفــة عهــود االحتــالل بــرزت نــواة مــن بيــن المواطنيــن كانــت ركيــزة للنضــال والّســعي نحــو الحّرّيــة، 
ومّمــا ال شــّك فيــه أّن شــباب المقاومــة المســيحية اللبنانيــة والذيــن توحــدوا عــام ١٩٧٦ تحــت ذراع القــوات 
اللبنانّيــة كانــوا هــم مــن قــادوا مســيرة التحريــر والّتحــّرر مــن اســتبداد الفلســطينيين والســوريين وباقــي 

برابــرة حــرب الغربــاء فــي لبنــان. 
تلك الّنخبة جاءت خلًفا لنخٍب قد مّهدت طريق السيادة سابًقا. 

ــان  ــل قاومــوا بطاركــة وكهنــة ورهب ــة، ب ــة الموارن ــًلا مســيحيو الحّب ــم يرضــخ مث فــي عهــد المماليــك، ل
استشــهد  المقــّدس حيــث  الــوادي  وأديــرة  مــن مغــاور  وغيــره  الحــدث  لعاصــي  فالتجــأوا  وفاّلحيــن 

معظمهــم... 
ــرك  ــا البطري ــهيدًا مفتدًي ــا ش ــي )١٥٨٥-١٦٤٠( فارًس ــرم الحدث ــو ك ــقط أب ــها س ــة نفس ــالل الحقب ــا، وخ أيًض

ــدة. ــنين عدي ــت لس ــة دام ــيرة مقاوم ــك مس ــا بذل ــه، متّوًج ــي وأعوان المارون
 لتظهــر بعدهــا مقاومــة مســيحّية بوجــه بطــش العثمانييــن مــع يوســف بــك كــرم وأعوانــه عبــر ثــورة 

ــرار. ــة واّلتــي دفــع المســيحيون ثمنهــا مئــات مــن الشــهداء األب الفّلاحيــن الّتاريخّي
١٣ نيســان ١٩٧٥: اندلعــت شــرارة الحــرب األهليــة اللبنانّيــة بعــد مشــاغبات وتقلــت أمنــي فلســطينّي هــّدد 
أمــن المســيحيين فــي مناطقهــم، فســعى هــؤالء الــى الجفــاع عــن وجودهــم عبــر لجوئهــم للمقاومــة 

العســكرّية.
ســعى المســيحيون لتحريــر مناطقهــم وازالــة مخيمــات الفدائييــن فــي ضبيــه وتــل الزعتــر وجســر الباشــا 
والكرنتينــا فنجحــت مقاومتهــم بكــف المضايقــات الفلســطينية بحــق المســيحيين دافعــة لقــاء ذلــك 

عشــرات الشــهداء ثمًنــا للكرامــة والبقــاء.
تباًعــا، خــالل العــام ١٩٧٥ دخــل لــواء كامــل تابــع للجيــش الســورّي األراضــي اللبنانّيــة عبــر البقــاع معتدًيــا 
علــى ســيادة الدولــة اللبنانّيــة، ليدخــل بعدهــا بشــكل رســمّي فــي تســرين الثانــي عــام ١٩٧٦ تحــت حجــة  
ــل  ــروع تحوي ــًة وأّن مش ــطينيين خاّص ــات الفلس ــن  هجم ــيحيين م ــن والمس ــن اللبنانيي ــال بي ــف القت وق
لبنــان لوطــن بديــل للفلســطينيين  كان األهــم بالنســبة لإلســرائيليين# لضمانــة أمــن بالدهــم الداخلــّي، 
إّلا أّن الّنوايــا الحقيقّيــة للســوري كانــت قــد ظهــرت عبــر تصاريــح المســؤولين الســوريين:« ان لبنــان وســوريا 
ــن  ــاد م ــى حي ــيحّية عل ــة المس ــباب المقاوم ــف ش ــم يق ــن«. ل ــن بحكومتي ــد لك ــعب واح ــد وش ــد واح بل
التعديــات الســورية بحــق الوطــن، بــل اختــاروا كمــا أســالفهم الخيــار األصعــب: الســعي وراء الحريــة حّتــى 

الّرمــق األخيــر...
ــّلا  ــه قــادر علــى كســر عزيمــة أهــل الّشــمال واغتصــاب أراضيهــم فــي قنــات وب فحينمــا ظــّن الّطامــع أّن
وغيرهــا مــن القــرى األبيــة فــي بشــري جابهتــه متاريــس المقاوميــن مســطرة أبهى االنتصــارات العســكرية.
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كذلــك بالنســبة لحــرب زحلــة واألشــرفية حيــث الّشــهادة كانــت قرينــة االنتصــار المــدّوي رغــم صعوبــة 
الظــروف وشراســة العــدوان.

ــوال  ــة فــي ٣٢ آب عــام ١٩٨٢ ل ــل لرئاســة الجمهورّي ــق مــع وصــول بشــير الجمّي حلــم الوطــن كاد يتحّق
أيــادي الغــدر الّســوداء الحاقــدة علــى الحّرّيــة والســيادة والتــي أســقطت الرئيــس الجديــد شــهيًدا بعــد 

٢١ يــوم مــن انتخابــه... 
ــاويين  ــه متس ــع أبنائ ــه جمي ــش في ــن يعي ــم بوط ــئ الحل ــم ينطف ــة، ل ــهيد الجمهورّي ــاب ش ــم غي رغ

ــوق...  ــات والحق ــة للحري ــون ضمان ــٌن يك ــن، وط مكّرمي
فمــع اســتالم ســمير جعجــع قيــادة القــّوات اللبنانّيــة عــام ١٩٨٦، عــادت إلــى صفــوف المقاوميــن رغبــة 

بنــاء الّدولــة التــي ســرعان مــا ترجمــت داخــل مناطــق »الشــرقّية«... 
 تلــك النقلــة النوعّيــة التــي عرفتهــا المنطقــة أثــارت رغبــة إســقاط القــوات اللبنانّيــة وحكيمهــا لــدى 
البعــض الــذي عمــد إلــى تشــويه ســمعة القــوات عبــر الضغــط علــى وســائل اإلعــالم واغتيــال قادتهــا 
لتحقيــق أهدافــه. منــذ أواخــر عــام التســعين واحتراًمــا التفــاق الطائــف، عمــدت القــوات اللبنانّيــة اختــارت القــّوات 
ــى  ــًة عل ــا ومحافظ ــى مبادئه ــك عل ــة بذل ــكرّية، باقي ــة العس ــن المقاوم ــداًل م ــلمّية ب ــة السياسّية-الس ــة المقاوم اللبنانّي
ــات  ــواع الضغوط ــع أن ــى أفظ ــأ إل ــيادّية ليلج ــوات الس ــوة الق ــّل خط ــورّي المحت ــام الس ــتغّل الّنظ ــامية. فاس ــا الس قضّيته
ــهداء:  ــرات الش ــا عش ــع ضحيته ــف وق ــاق الطائ ــد اتف ــاالت بع ــب واغتي ــم، تعذي ــٌة للّته ــة، فبرك ــاالت بالجمل ــا: اعتق عليه

ــام١٩٩٢... ــور ع ــد الن ــم عب ــام١٩٩٤، ندي ــي ع ــليمان عقيق ــام ١٩٩٠، س ــو ع ــي ض ــام ١٩٩٠، ايل ــودة ع ــو ج ــامي أب س
ــذي  ــذوق وال ــر كنيســة ســيدة النجــاة فــي ال فــي ٢٧ شــباط ١٩٩٤، قــام الجهــاز األمنــي الســوري-اللبناني المشــترك بتفجي

ســقط جــّراءه عشــرة شــهداء.
اّتهم الّنظام القّوات اللبنانّية بتفجير الكنيسة وعلى الفور عرفت القّوات موجة من االعتقاالت التعّسفّية. 

لــم تكــن عمليــات االعتقــال والتحقيــق انســانّية علــى االطــالق، بــل تعــّرض الرفــاق ألبشــع أنــواع التعذيــب والتــي توفــي تحــت 
ضغطهــا الشــهيد فــوزي الراســي عــام ١٩٩٤.

ُحــّل الحــزب... اّلا أّن روح »القــّوات« بقيــت نفســها، وســرعان مــا تجّلــت فــي قلــب الجامعــات والمــدارس مــع مصلحــة طــّلاب 
ــي  ــزي عيران ــن: رم ــّوات الثم ــالب الق ــة ط ــت مصلح ــالل... فدفع ــل االحت ــم سالس ــود وتحطي ــر القي ــى كس ــت عل ــد صّمم ق

وطونــي ضــو شــهيدين علــى مذبــح الوطــن!
لــم يكــن لحبــر الشــهادة أن يجــّف إّلا وفــي العــام ٢٠٠٨، وبينمــا كان بيــار اســحق ورفاقــه ينشــرون دعــوات لقــّداس شــهداء 

المقاومــة اللبنانّيــة، تعّرضــوا إلطــالق نــار وقــع ضحيتــه اســحق شــهيدا جديــدا.
ُكتــب علــى األحــرار أن يــؤّدوا ثمــن حّرّيتهم...كتــب علــى القــّوات أن تقــّدم الشــهداء فــي الحــرب كمــا فــي الســلم... كتــب 
علينــا أن نذكرهــم مــع كّل طلعــة شــمس... أصواتهــم فــي ضمائرنــا، صورهــم فــي وجداننــا، وجوههــم لــم تفــارق ذاكرتنــا 

يوًمــا... مســيرتهم مســتمّرة... وهنــي بعــدن مــا راحــوا.
المجد والخلود لشهدائنا األبرار...
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مالك طوق

انــا ليــش قــوات؟ هــو الســؤال االصعــب علــى االطــاق ليــس الن االجوبــة معقــدة بــل بســبب قلــة االســطر الن مجــرد 
االجابــة حــول هكــذا ســؤال يمكــن ان تصــدر كتــب وكتــب، وال يمكــن الــرد عليــه ببعــض المقاطــع لكــن اليــوم لــن 
اتنــاول قضيتنــا التــي راوح عمرهــا ١٥٠٠ ســنة، ولــن اخبــر عــن مــار يوحنــا مــارون وال عــن بشــير الجميــل، لــن اتكلــم عــن 
انتصاراتنــا فــي المعــارك وكيــف دافعنــا عــن ال ١٠٤٥٢ كلــم²، لــن اســرد حــول صمــود الحكيــم فــي الزنزانــة، وايضــا 

ال اريــد الــكام عــن عمــل نوابنــا ووزرائنــا وال عــن رؤيتنــا للبنــان المســتقبل.

انــا قــوات لبنانيــة الن القــوات قبــل كل شــيء هــي طريقــة عيــش، اســلوب مميــز عــن غيــره، فأحمــل ثوابــت القــوات 
فــي تفاصيــل حياتــي اليوميــة، فأكــون قــوات لبنانيــة كمــا يقــول بشــير الجميــل عندمــا احتــرم وعــن صغــر االدارة 
واالســتاذ، عندمــا اتفــوق فــي العلــم، عندمــا احتــرم اشــارة الســير، عندمــا احتــرم البوليــس، عندمــا ادرك ان الطريــق 
العــام هــو لنــا كلنــا واهتــم بنظافتــه، عندمــا ال اغــش وال اســتعمل الواســطة، عندمــا اتعامــل باخــاق مــع الغيــر، 
واحتــرم اختــاف وجهــات النظــر، عندمــا اؤمــن بالعيــش المشــترك، وعندمــا اعمــل كل مــا بوســعي الكــون المثــال 

الصالــح فــي اَلمجتمــع...
رفاقي، القوات اللبنانية قبل ان تكون حزب وتكون قضية وتكون مقر عام وهيئة تنفيذية،

ــة،  ــس ببطاق ــة ولي ــذه الطريق ــون به ــزب يك ــابنا للح ــزب فانتس ــبنا للح ــد انتس ــون ق ــا نك ــاق، إن حملناه ــي اخ ه
ــا  ــل غيرن ــعارات مث ــت وش ــا ثواب ــع اذا اطلقن ــاذا ينف ــة. فم ــتية تنظيمي ــور لوجس ــط ألم ــي فق ــة ه ــة الحزبي فالبطاق
ولــم نلتــزم بهــا ونطبقهــا علــى ارض الواقــع، مــاذا ينفــع إن كنــا كغيرنــا مــن االحــزاب نّدعــي محاربــة الفســاد ورأس 

هرمــه فاســد...

فمــع كل اختافنــا مــع حــزب اهلل فــي العقيــدة وااليديولوجيــا وبالنظــرة المســتقبلية للبنــان نتعامــل معــه باخــاق 
ــل  ــا بباس ــانية وعزين ــات االنس ــا الواجب ــدًا احترمن ــد تحدي ــام االس ــوريا ونظ ــع س ــا م ــع كل اختافن ــة، م ــي السياس ف
ــر لوقــف التوظيــف العشــوائي ويذهــب فــي الوقــت  االســد، هــل رأيتــم حــزب القــوات اللبنانيــة يصــرح علــى المناب
نفســه يســتغل نفــوذه بالدولــة ليوظــف اشــخاصًا ليربــح اصواتهــم االنتخابيــة؟ هــذه بعــض االمثلــة عــن القيــادة 
ــًا  ــت إال انعكاس ــة ليس ــدة القواتي ــًا الن القاع ــع وثاني ــة للجمي ــة واضح ــا امثل ــر اواًل النه ــال ال الحص ــبيل المث ــى س عل

لقيادتهــا. 

ــا نحــن الخميــرة الجيــدة فــي قلــب المجتمــع،  رفاقــي فــي القــوات اللبنانيــة المهمــة اليــوم اصعــب واصعــب النن
فيجــب أال نتعــب وأال نرتــاح ويجــب ان نعلــم ان باعمالنــا هــذه نقــوم بتبشــير الغيــر علــى المواطنيــة الصالحــة، النــه ال 

يمكــن ان نبنــي وطــن صالــح مــن دون مواطــن صالــح وهــذه مســؤوليتنا.
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أنا ليش قوات
»نحن الخميرة الجيدة« 
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كاريكاتير
شارلي عازار
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