
 نحو استراتيجية جديدة لحزب القوات اللبنانية
 رسالة إلى الدكتور سمير جعجع

 رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية
 

  .مالحظة: أرجو من سعاة الخير أن يوصلوا هذه الرسالة إلى الدكتور سمير جعجع
أكتُب لك ليس ألّن لي أصدقاء كثُر من حزب القوات في كندا، أعتز بصداقتهم وأعرف نيتهم الطيبة 
والصادقة تجاه الوطن لبنان، وليس ألّن صديق حميم لي شبّهك بجورج واشنطن محّرر لبنان، ولكن 

ك ار ولذلألنّي أعلم أنّك ابن ضيعة وابن عشيرة تحفظ الذمم وتضع األخالق والتربية فوق أي اعتب
  .ستستمع إلى رأيي

  .أكتب لك ألنّي أريد أن أكون مستشاراً لك ولو لمدّة ساعة
عندما أصبح الشيخ بشير رئيساً للجمهورية ألقى عدداً من الخطابات أنّه لكل لبنان ولكل اللبنانيين وأنّه 

نيسته يدق أجراس ك قائد مقاومة لكي يستطيع كل لبناني أن يعيش حراً في بلده، وكل مسيحي لبناني أن
  .في هذا الشرق

أهل كسروان األعزاء ال يرضون أبداً خروج عناصر غير منضبطة أمس تحمل السكاكين والعصي 
وتنشر الخوف وتحاول القتل العمد مهما كان السببب. نعم حضرتك وّجهت رسالتك أول أمس إلى 

ت في سورية، وهذا مشروع، ولكن لم الحكومة اللبنانية بأسلوب حضاري لتعبّر عن رأيك حول االنتخابا
يكن كالمك إيعازاً أو تلميحاً لألنصار لكي ينزلوا إلى الشارع ويتصرفوا بهذه الهمجية. أنت القائد والقائد 

، أّن wag the dog ال ينجر إلى العواطف الهياجة والعصبية العمياء. كما يقول المثل األميركي
رأت سيرتك أمكثر من مرة سواء في نضالك ضمن يسار الرأس يسيّر الجسد وليس الذنب. ولقد ق

  .عاماً في القوات 40الكتائب والطالب في أواخر الستينيات، أو عملك السياسي خالل 
أهل كسروان براء مما حدث عند مفترق نهر الكلب ويسوع الملك، سواء بضرب النازحين السوريين أو 

امعات وفيها جونية وغزير وشحتول وجبل بحرق علم فلسطين. ففي كسروان عائالت ومدارس وج
موسى وبكركي وحاريصا. وكل هذا يعني المحبة والحضارة والسالم، وال يحق لبضعه شبان معززين 

  .بالعضالت أن يأخذوا كسروان قلب لبنان رهينة التطرف العنصري
  حسناً ماذا كانت النتيجة؟

تعل غضب لبناني وعربي كبير في وسائل في صيدا حرقوا علم القوات إلى جانب علم اسرائيل، واش
التواصل االجتماعي، ويا ليت مستشاروك ينقلونه لك: أنظر إلى آالف التعليقات من الجزائر ومصر 



والخليج والعراق (وال أقول من سورية وفلسطين أيضاً)، حيث الغضب على كل لبنان وكل شعب لبنان 
نصري ومريض وأّن اللبنانيين يقتلون الالجيئن ضالة. هم يقولون أّن لبنان ع’ وليس فقط على قلّ 

ويتصّرفون بهمجبة. وفي نفس الوقت أنظر إلى صفحات مناصري القوات ترى الكثير منها يتصرف 
بابتذال وانحطاط ال يليق باألخالق المسيحية وال بالتقاليد اللبنانية. نحن نحاول منذ سنوات تحسين صورة 

والجزائريين، ونقول ما يحصل ال يمثل لبنان وال حضارة لبنان.  اللبناني أمام المصريين والسوريين
  .ولذلك كل تصّرف كما حصل أمس يعيدنا سنوات إلى الوراء أمام أعين العرب

لعل مستشاروك يؤكدون لك أفضل العالقات الرسمية مع العرب ولكن هل فعالً هذا هو المقياس؟ أم 
  والجزائر والمغرب هم المقياس؟ ماليين المواطنين في مصر والسعودية والعراق

ثم هل تعتقد أّن الشعب السوري وخاصة المناهضين منه للرئيس بشار األسد، سيسّر بالتصرفات تجاه 
  مواطنيه في لبنان؟ بل سيسألونك: أهذا هو دعمكم للشعب السوري؟

حان منذ ، ولقد 1990نعم، لغة مستشاريك فات عليها الزمن وهي صالحة للحرب التي انتهت عام 
عشرين سنة وقت اللغة المتمدنة الحضارية في خطاب األحزاب اللبنانية. ما المانع أن يكون مستشاروك 

مثل كريم بقرادوني وادمون رزق وغيرهما من الرعيل السابق أو مثل ملحم رياشي وجورج عدوان 
  ويوسف الصايغ من جيل هذه األيام؟

  .إلى الواقع على األرض وليس إلى تحالفات فوق السطوحفي استراتيجية القوات الجديدة يجب النظر 
إبحث عن صورة حزب القوات في بيوت اللبنانيين الذين ال يناصرون حزب القوات. سيتكلم مستشاروك 

آذار، وأنت تستمع لهؤالء المستشارين وستسعى للتواصل مع هذا الحلف المزعوم. ولكن  14عن حلف 
قي واألبدي هو مع االستاذ نبيه بري رئيس حركة أمل. واالستاذ سعد االستاذ وليد جنبالط حلفه الحقي

الحريري يتطلع إلى االستاذين نبيه بري ووليد جنبالط كمقياس لتحالفاته داخل لبنان وخاصة بعد ما 
وهو بالمناسبة الجانب المسلم من  –. ثم أنت تعلم أّن وراء ذلك التكتّل 2017جرى له في تشرين الثاني 

حزب هللا الذي ينسجم في البيت اللبناني مع حركة أمل والحزب التقدمي وتيار  –اللبنانية  المعادلة
المستقبل، إضافة إلى اتفاقه مع التيار الوطني . فإذاً سألت مستشاريك أين هي األيادي الممدودة إلى 

 اللبنانيين اآلخرين، ماذا سيكون جوابهم ؟
ّن االستاذ جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قد خرج على أّما داخل البيئة المسيحية، فأنا أعلم أ

اتفاق معراب في بعض نقاطه وخاصة البرنامج الذي أعلنتموه حول تقاسم المناصب وخطوات 
االنتخابات المقبلة الخ. ولكن هذا سياسة االستاذ جبران ليست كافية للخروج من االتفاق. بل لعله خلل في 

ن النص سمح بتدهور مبدأ أوعا خيّك. يجب العودة إلى الحوار مع التيار صياغة االتفاق نفسه أل
الوطني، لتبقى القوات اللبنانية مقاومة وليبقى التيار الوطني مع الجيش والدولة. وبدون هذا التعاون، 
صدقني األمور تسير نحو المزيد من تدهور الوضع المسيحي في لبنان، ويضطر الفريقان األكبر في 

  .المسيحية إلى مواجهة جبهات عديدةالبيئة 
 1996أما أسأُل مستشاريك: هل قرأوا جيداً تقرير السينودس من أجل لبنان الذي نشره الفاتيكان عام 

وهل فهموا ما دعا إليه من انفتاح على الجوار والحديث من منطلق كامل مصلحة المسيحية المشرقية في 
في البرلمان مهمة وهي أكبر من أن تكون مجرد وفدً يبدي  العراق وسورية وفلسطين؟ إّن كتلة القوات

واجب الطاعة لسفير أجنبي. بل يجب أن تكون للقوات نظرة مستقبلة إقليمية تليق بها. ومشاغبو 
  .الطرقات وزعران التواصل االجتماعي ال يمثلون القوات ولن يمثلوها

اً من آل كيروز الكرام إلى دكان لحام وأنهي بأن أعود إلى بشري، حيث رافقني صديق لي يحبك كثير
في بشري لشراء السندويش. ووجدنا عنده عجقة زبائن وانتظار طويل. فسألته لماذا ال يوظف شغيلة 



أكثر. فقال لي عندي شغيلة كتير بس بدّك النار تلّحق علّي. يعني التوك ليس فيه بل في النار وكطترة 
هدوئك يا دكتور سمير بل هي في من حولك الذين تنقصهم الشغيلة. المشكلة ليس في أسلوب تفكيرك و

الكفاءة والشخصية العقالنية. تريد منهم ناراً صحيحة تنضج الغذاء الصالح وليس ناراً باهتة تكاد تنخمد 
 .تعيدنا إلى الوراء
 كمال ديب / كندا

 
 


