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 !قل كلمتك فتقتل 

  رندة تقً الدٌن

 
 
 
 

، هذا 'له وال رأي وال حرٌة، لٌست من مقومات البقاء وال من دالئل العافٌة  إن معاملة المواطنٌن كشعب محتل، ال قول'
 . 5691(ٌناٌر )انً كانون الث 72فً 'الحٌاة 'كتبه الشهٌد كامل مروة فً افتتاحٌة جرٌدة  الرأي
 

مؤامرة حقٌقٌة هً غٌر ما تبوح به السلطة وتنشغل به  فً البلد مؤامرة كبٌرة، فأٌن السلطة وأٌن األجهزة والقضاء؟ فً البلد'
 البلد مؤامرة خطٌرة واخطر ما فٌها أن السلطة تسكت عنها ومعها تسكت األجهزة وٌحٌد فً.األجهزة وٌجر إلٌه القضاء 

خالل شٌوع أسالٌب التعذٌب  مؤامرة الصمت التً حٌكت وتحاك من أجل تطبٌع التعدي على حرمة الفرد منإنها .القضاء 
 .'الجسدي والنفسً بحق الموقوفٌن 

 
 . 7005سنة 'النهار ' فً صحٌفة قصٌر سمٌر الشهٌد كتب هذا الكالم

 
وحقوق اإلنسان، ولهذا كانت عقٌدة  الحرٌةناضال من أجل  قصٌر سمٌر شهٌدا الصحافة كامل مروة قبل أربعٌن سنة، واآلن

 .'قل كلمتك وأمش 'مروة 
 

اننً متفائل رغم كل ':ألحدهم مالك كامل مروة  فً جلسة مع أصدقائه فً أحد مطاعم بٌروت، وقال قصٌر عشٌة اغتٌاله كان
 .' رج وهذا هو األساسفالكابوس خ.للدٌموقراطٌة والحرٌات رغم المصاعب الحالٌة  شًء وبٌروت ستعود لدورها، منارة

 
اغتٌال قلمه وحلمه وكانوا ٌخططون لتفجٌر سٌارته وهو جالس ٌتناقش مع أصدقائه  لم ٌنتبه الى أن الجبناء أرادوا سمٌر لكن

 .مستقبل البلد والحرٌات والصحافة  حول
 
ٌتردد  قصٌر ب البارٌسً نفسه، كانتتقاسمان المكت'النهار ' و'الحٌاة 'وعندما كانت .قبل العودة الى لبنان  قصٌر سمٌر تردد

مترددا ألنه  سمٌر وكان.لكتاباته 'النهار ' االستاذ غسان توٌنً الذي عرض علٌه فتح صفحات'النهار 'علٌه للتشاور مع ناشر 
وا قبله الكرٌه، قتلوه مثلما قتل ولكن ٌا لأللم، وٌا لالجرام.ولكنه كان ٌرٌد العمل فً صحٌفة عربٌة حرة فً بلده  أحب بارٌس،

 .المتنً وكل من قال كلمته ومشى، وفقا لعقٌدة كامل مروة  كامل مروة واٌضا سلٌم اللوزي ونسٌب'الحٌاة 'مؤسس 
 

لٌس فقط جرٌمة وحشٌة مخذلة وجبانة أودت بحٌاة شاب  قصٌر ، فاغتٌال'قالوا كلمتهم وقتلوا 'الصحافة هؤالء  إال أن شهداء
والرسالة . بل واعد لبلدان أحبها وانتمى الٌها بروابط عائلٌة، فلسطٌن ولبنان وسورٌةمستق مثقف وحر والمع كان ٌتطلع الى

فمن قال !الحقٌقة والحرٌة ممنوعتان !وبصراحة  انتبهوا، ال تكتبوا بصدق:هنا موجهة الى الجمٌع فً هذه المهنة ومفادها 
 .س الحكومة السابق رفٌق الحرٌري ٌصفى أٌضا حاول تحرٌر البلد مثل رئٌ ٌصفى ألنه خطر، ومن قصٌر سمٌر الحقٌقة مثل

 
 ناضل من أجل قصٌر فسمٌر. الالئحة طوٌلة ولربما تطال بلدا بأسره، واالغتٌاالت التً ٌشهدها تمنعه من أن ٌتعافى وهكذا،

زوجته الزمٌلة  ٌعشقهما، كما طعن بالقلب سمٌر الحرٌات وتحرٌر بالده، ودفع ثمن ذلك بحٌاته، فٌتم القاتل ابنتٌه اللتٌن كان
 .وأسرته  جٌزٌل خوري

 
 !ونحن فً الصحافة العربٌة الى اٌن بعد ذلك؟ 

  عام:الموضوع 



  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


