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الحـــــدث بإختصـــــار

 ذك���رى ش���هداء المقاومة اللبنانّية لعام 2012 رس���الة 
لكل مسيحيي الشرق...

إنه���ا الربع س���اعة األخي���رة... المخاض قب���ل الوالدة، 
مخاض ش���عوب وبالد تثور لتول���د حّرة أبّية...  هكذا 
ه���و العالم العربي، إن هذا الواق���ع الصعب انعكس على 
الساحة اللبنانّية تشنجًا ومحاوالت نقل الفتن وتغّيب 
األمن، باءت كلها بالفشل. لعّل أفضل األمثلة على فشل 
المخط���ط هو نجاح الق���وة األمنّية بإلق���اء القبض على 
العم���الء وأهمهم ميش���ال س���ماحة الذي ب���اع ضميره 
ووطنه  لنظ���ام ديكتاتوري بعث���ي، وبالتالي ال يمكننا 
أن ننسى مشاركة الحكومة بشكل من األشكال بهذا 
المخطط فهي تنأى بنفس���ها عن كّل ش���يء.. حتى عن 

الدفاع عن حدودها.
ف���ي هذا الجّو م���ن الخيانة والعمال���ة بقيت »القوات 
اللبنانّية« وفّية للقضّية، للوطن ولش���هداء المقاومة 
اللبنانّي���ة الذي���ن استش���هدوا ليب���َق الوط���ن ولتب���َق 

المسيحّية.
الغ���در  مح���اوالت  »بش���هدائنا مس���تمّرون، وعل���ى 
متمّردون«، هو ش���عار احتفال هذه السنة الذي كان 
رمزي���ًا؛ ألن الوض���ع األمني ال يس���مح بتنظيم مهرجان 

شعبي قد يتعّرض المشاركون فيه  للخطر. 
الح���دث هو هو... وكعادته أّط���ل رئيس حزب القوات 
اللبنانّية الدكتور س���مير جعجع على جمهور القوات 
من الباحة الخارجّية لمعراب، ساحة الحدث، بكلمة 
صاخبة دّوى صداها في أرجاء لبنان والعالم العربي. إذ 
دعا إلى التمييز »ما بين سوريا األسد وسوريا الشعب 
والوط���ن«، مطالبًا اعتبار المجل���س األعلى اللبناني – 
الس���وري، معاهدة »األخّوة والتعاون والتنسيق« وكل 
المعاه���دات، االتفاقات، المجالس والهيئات المش���تركة  
»الت���ي أق���ّرت أو أقيمت في مرحل���ة الوصاية، باطلة 
وكأنه���ا ل���م تكن«. واصف���ًا المرحل���ة الراهن���ة بأنها 
»عتمة الربع س���اعة األخيرة قبل انبالج الفجر، إذ أن 
كل ما نعيشه اليوم عائد إلى تحّكم ُزَمر بالسلطة في 
لبن���ان«، ورأى أن���ه »ال خالص لنا في لبنان إال بالعودة 

إلى ربيع بيروت«.
وتوّج���ه إلى الش���عب اللبنان���ي متس���ائلًا: »هل رأيتم 
اآلن م���ن ه���م »التكفيري���ون الفعلي���ون؟« وم���ن هي 
»القاع���دة« في لبن���ان؟ هل أدركت���م المعنى الحقيقي 
لمعاهدة »األخّوة والتعاون والتنس���يق«؟ هل لمس���تم 
ما كان ُيقصد دائمًا »بوحدة المس���ار والمصير«؟ أين 
ه���ي النظرية األبدي���ة األزلية ألتباع النظام الس���وري 
ف���ي لبنان والت���ي فرضوها علينا لعق���ود وعقود، التي 
تنص على أن النظام الس���وري ضرورة للبنان، للحفاظ 
على س���لمه األهلي، وللحفاظ على وحدة لبنان ومنع 
تقسيمه؟ أين هي هذه النظرية بعد كل الذي انكشف، 
وأين هم أصحابها؟ س���قط القناع، بل س���قطت األقنعة، 
وانتصر ش���هداؤنا. ه���ل رأيتم بوضوح م���ا هو بالفعل 
»حلف األقليات؟« وهل هي صدفة أن يكون أكثر من 

نظر إلى حلف األقليات ومصلحة المسيحيين فيه، هو 
من حمل بيديه مباش���رة، متفجرات لضرب األكثريات 
باألقلي���ات، وتفجير لبن���ان من الداخ���ل على رؤوس 
األقليات واألكثريات؟ هل رأيتم ماذا يعني بالفعل محور 

الصمود والتصدي والمقاومة والممانعة؟
وع���ن ح���ال الفلت���ان األمني، وضع برس���م حزب اهلل 
التس���اؤالت التالّي���ة: م���اذا يق���ول اليوم إذا ق���ام أهالي 
المخطوفي���ن اللبنانيي���ن في س���جون النظام الس���وري 
بتشكيل أجنحة عس���كرية لهم، خصوصًا وأن قضية 
أبنائهم وأقاربهم مطروحة منذ عش���رات السنين، ولم 

تقم الدولة بأي خطوة فعلية لحلها؟
 وبرس���م حلفاء س���وريا المس���يحيين في لبنان: ماذا 
يقول���ون اآلن بعدم���ا أرس���لت لهم الطائ���رات الخاصة 
واس���تقبلوا في قصر المهاجري���ن، أو باألصح في قصر 
الخاطفين، على الراحات، م���رات ومرات، وقد أكدوا 
في أكثر من مناسبة أنه لم يعد من مخطوفين وأسرى 
معتقلين في س���جون النظام؟ مؤكد أنه »س���قط القناع 
وظهرت جليًا دوافع هؤالء للتحالف مع النظام السوري، 
والتي كانت تغّطى بزيارات رعاوية الى براد، بعيدا عن 
كل الطروحات والمبادىء والتصريحات والش���عارات. 
س���قط القناع، وتأكد المؤكد بأن ش���هداءنا قد سقطوا 
حقا من أجل القضية، كما تأكد بأن اآلخرين يعيشون 

فعلًا من دون قضية«.
وتوج���ه جعجع إلى المس���يحيين في لبنان وس���وريا 
والش���رق بالقول: »منذ اللحظة األول���ى لتفّتح براعم 
الربي���ع العرب���ي انهم���رت التس���اؤالت م���ن كل حدب 
وص���وب عن مصير المس���يحيين في الش���رق، وكأن 
تاريخ المس���يحيين فيه هو من تاري���خ الدكتاتوريات، 
بدأ معها وس���ينتهي معها، وكأننا أتينا الى هذا الشرق 
مع معمر القذافي أو حافظ األس���د وسنرحل مع بشار 
األس���د. كال، وكال وألف كال، إن تاريخنا طويل ضارب 

في هذا الشرق.«
وختم بالتوجه إلى الش���هداء، فق���ال: »لقاؤنا بكم هو 
هو، ولو اختصرناه ش���كلًا، وأنِت يا قلعة معراب، كّلي 
ثق���ة بأن���ك أكثر فرح���ًا اليوم من أي ي���وم مضى، ألنك 
تحيين على ترابك هذه السنة، ذكرى شهدائنا. هّمنا، 
ش���هداؤنا، أن تكونوا في عليائكم مطمئنين، س���نكون 
عل���ى ق���در ش���هادتكم ملتزمي���ن متجّذري���ن، وعلى 

محاوالت غدرهم متمردين، مهما حاولوا مس���تمرين، 
مهم���ا هاجموا صامدين، مهما تطاولوا ش���امخين، على 
دروبك���م ودروب اآلب���اء واألج���داد س���ائرين، إلى أبد 

اآلبدين آمين«.

ه���ذا الح���دث وض���ع الق���وات اللبنانّية أم���ام تحديات 
جدي���دة ضخمة، والدليل على ذل���ك، اتهام النائب في 
مجلس الش���عب محم���د أبو حامد، غير المس���ند إلى 
أدل���ة، من قبل النائب الع���ام المصري، بالتحريض على 
قل���ب نظام الحكم والحصول على الدعم والتمويل من  
الدكت���ور جعج���ع، واتّهام جعجع بزعزع���ة الوضع في 

سوريا ودعم الثورة من قبل النظام البعثي.
 م���ن هن���ا على حزبنا مس���ؤولية مضاعفة فقد أصبح 
رأس حربة 14 آذار والمتصّدي األّول واألقوى لمشروع 

»حزب اهلّل« وهيمنة سالحه.

يأتي على ذهن كل ش���اب من شباب لبنان، في وهلة 
من الزم���ن، أن يوضب حقائبه ويغادر وطن أجداده، 
وط���ن األرز، وط���ن القضية، وطن ش���هداء النضال، 
وه���ذا األمر مفهوم وطبيعي ومتوقع، وكل إنس���ان ال 
يحب ذاته وال يفكر بمصلحته ال يتوقع منه أن يحب 
اآلخرين، فهذه غريزة إنسانية، فاألولوية للذات ومن 
ثم لآلخرين وللمجتمع والقضية، إنها معادلة إنسانية 
بسيطة وعادية ولكنها ليست كل الحقيقة اإلنسانية، 
ولو أنها صّحت بش���كل كامل لكانت الش���هادة غباء، 

والوطنية أكذوبة والنضال انتحار. 

رفاق���ي، إن أس���هل الق���رارات في الزمن ال���رديء الذي 
نمر به،  قرارّي االنس���حاب والمغادرة ، وهما اليمّتان 
للبطول���ة بصلة؛ ألن البطولة تكمن في قرار البقاء في 
وط���ٍن الحياة في���ه صعبة ومع هذا له���ا طعم النضال، 
نض���ال طويل يمتد لمئات الس���نوات.  أليس���ت أرض 
لبن���ان مليئة بالمآث���ر والمالحم؟ فكي���ف من الممكن 
تركه���ّا!  ألي���س في كل عائلة من عائ���الت لبنان أبطاٌل 
ناضلوا واستش���هدوا كي نبقى نح���ن؟ أليس لهم علينا 
أن نبقى ونس���تمر؟ فنحمل الراية بإخالص لنس���ّلمها 

لألجيال القادمة.

رفاقي إنن���ا قوم خلقنا لنكون أقوي���اء، أقوياء في الحق 
وف���ي النضال، في الوطنية وفي القومية وفي الش���عار 
وف���ي كل الحقبات. إن نضالنا قد رس���م حقبة التاريخ 
بدمائن���ا وأرواحن���ا، وعرقنا.  وفكرنا القوي رس���مناه 
ليس لنتخلى عنه ب���ل لنحافظ عليه، فنحن مؤتمنون 
عليه لتصب���ح حقبتنا إحدى حقبات تاريخ هذا الوطن 
المش���رقة ،إنها سيرة مس���تمرة لن تتوقف وقد كتب 
علينا أن نكون قوم قوي ال يعرف التراجع واالستسالم. 
نحن قوم خلقنا كي نناضل،  هذه هي رس���التنا، هذه 
ه���ي هويتنا، والق���رب بيننا وبين ق���وٌم آخر قد زال، 
إننا نعرف معنى النض���ال والقوة ونعرف كيف نناضل 

كي نبقى. 

ب���دأت فور تخرجي من الجامعة عملي في عيادتي في 
فت���رة من فترات الوط���ن الصعبة،  فقررت أن أقيم في 
رب���وع الوطن وأال أغادر حيث ألمّن والس���لوى.  وبعد 
فت���رة من مزاولة مهنت���ي، قارنت بي���ن رفاقي وواقع 
زم���الء لي قرروا مغ���ادرة الوطن والبح���ث عن عمل 
في أوطان متطورة تنعم باالس���تقرار السياسي، األمني 
واالقتص���ادي، فكانت له���م راحة البال حيث أسس���وا 
لمستقبل زاه، لهم ولعائالتهم. أما أنا فبقيت في وطني 
أناض���ل وأنتق���ل من مرحلة صعبة إل���ى أخرى أصعب 
منه���ا، فم���ن مرحلة األزم���ة االقتصادي���ة حيث تدنى 
الدخ���ل الوطني إلى مس���تويات مخيف���ة، إلى مرحلة 
األزمة األمني���ة حيث أصبح الحاكم مجرمًا والمحكوم 
مظلوم���ًا، ومنها إلى مرحلة األزمات السياس���ية حيث 
وصلت األمور في الوطن إلى اختفاء العمل السياس���ي 
ليحل محله العمل القمعي والكيدي، هذا الواقع المرير 
ال���ذي كنت أمر به م���ع عائلتي ورفاق���ي كان ضاغطًا 
وكنت أرى الش���فقة في عيون الرف���اق  القادمين من 
المهجر، علينا وعلى الوضع الذي وصلنا إليه، ولكنني 
رغم كل شيء كنت أرى فيهم رفاق بال قضية وتقريبًا 
ب���ال هوية، إال البعض.. الذين اعتبروا غيابهم مس���ألة 
مؤقت���ة،  فكان���وا يناضلون من الخ���ارج كما كنا نحن 
نناض���ل م���ن الداخل فس���اعدونا للبقاء وس���اعدناهم 
للخ���روج وهاه���م عادوا ويع���ودون وس���يعودون ألن 

الهوية والقضية أهم من الرقي.

رفاق���ي آمنت في كل مرةٍ بالقضية وناضلت مع رفاقي 
ف���ي زمان القمع واالحتالل بكل ذكاء وروية، فخلصنا 
وخل���ص الوطن ومض���وا هم وبقينا نح���ن نأتي زمان 
التحري���ر، وارتفعت المعنويات وش���اهدنا المهاجرين 
ينظ���رون إلين���ا اآلن نظرة فخر ومغ���ّرة، فما أجمل أن 
تك���ون لك قضية، أن تنتصر م���ن أجلها وأن يكون لك 

دور فيها. 

ل���م يكتمل النص���ر وبرزت صعوبات جدي���دة  ولكننا 
أصبحن���ا أقوي���اء ع���اد القائ���د وع���اد الح���زب وانتقل 
النضال م���ن المرحلة العقائدية إل���ى مرحلة التنظيم 
وه���ذه مس���ؤولية كبيرة فف���ي ه���ذه المرحلة تصبح 
عدو نفس���ك فإن انتظمت نجحت وإن لم تنتظم  فقد 
دمرت نفسك، لكننا قوم أقوياء، في زمن الحرب أقوياء، 
ف���ي زمن القمع أقوياء وفي زم���ن التحرير أقوياء وفي 
زم���ن التنظيم أقوياء. أقوياء ف���ي الديمقراطية فانتقلنا 
إليها بكل س���رعة وثقة بالنف���س، فقوتنا أقوى من ذي 
قب���ل ألننا أدركنا أن بالديمقراطية اس���تمرارية، وكل 

مجتمع أو حزب ال خالص له إال بالتطور والتنظيم.

آمن���ت بكل ه���ذه المراحل، فل���كل زم���ٍن لفتة، وقد 
مارست دوري في كل األزمان حتى وصلت إلى تمثيل 
حزبي في الندوة البرلمانية، كل مراحل نضالي كانت 
مراح���ل الت���زام وثقة عالية بالقضي���ة، اعتبرت دائمًا 
أنن���ا قوم خلقن���ا للقضية ،خلقنا أقوي���اء وهكذا يجب 
أن نكون، تس���لمنا الراية من أقوياء ونحملها بكل قوة 
لنس���لمها ألقوياء، وإال ال نكون من هؤالء فعندها نغادر 

ونصبح رقمًا ال يؤخر وال يقدم.

فعل���ى كل منكم الخيار من أي طين���ة من الناس أنتم، 
القرار لكم يا رجال الغد، يا مسؤولي الغد ويا حاملي 

راية الغد فهل ستحملونها!!! 

»الشـــــبـــــاب القـــــوي«
الدكتور فادي كرم  |  نائب القوات اللبنانبية في منطقة الكورة.

»بشـــــهدائنا مســـــتمّرون،
وعلـــــى حمـــــاوالت الغدر متمـــــّردون«

م�����روى الخ�����وري
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»ســـــوريا الثورة«:
الدولة العلوية......َوهُم األقلويني

تكّثف���ت وتيرة القتل والتدمير في س���وريا على مدى 
ثمانية عش���ر ش���هرًا. بدأت بعش���رات القتلى يوميًا ، 
لتص���ل اليوم إل���ى مئات القتلى في الي���وم الواحد؛ بعد 
أن تحول���ت م���دن س���وريا وبلداته���ا كله���ا إلى حقل 
رماية مفتوح لألس���لحة الثقيلة الت���ي يمتلكها النظام: 
من مداف���ع ودبابات وطائرات حربي���ة....، على مرأى 
ومس���مع األم���م المتحدة ودوله���ا، وعج���ز المنظمات 
اإلنس���انية عن إغاثة الشعب السوري المنكوب؛ وبعد 
أن فش���لت مبادرة الجامع���ة العربية برئاس���ة أمينها 
الع���ام نبيل العربي؛ ومن ثم فش���ل كوفي أنان )األمين 
العام الس���ابق لألمم المتحدة( من���دوب األمم المتحدة 
والجامعة العربية إلى سوريا؛ وها هو بدوره األخضر 
اإلبراهيمي الذي خلف كوفي أنان، يبشرنا بالقول قبل 

أن يبدأ بأن مهمته شبه مستحيلة.

   وسط هذه األجواء الملّبدة يتساءل المراقبون: لماذا 
يس���تمر األس���د في قتل ش���عبه وتدمير بلده بش���كل 
منهجي، بس���الح وذخيرة دفع ثمنها الشعب المقتول؟ 
أين موق���ف األمم المتحدة ومجل���س األمن الدولي من 
المج���ازر ضّد اإلنس���انية الت���ي يرتكبه���ا النظام فوق 
األرض الس���ورية؟ هل المطلوب دوليًا تدمير س���وريا 
وتسطيحها قبل إنقاذها من نظام األسد، لتتلهى سوريا 
الجدي���دة فيما بعد بإعادة البناء، بعد أن تحولت تحت 
حكم آل األس���د إلى دولة مصدرة لإلرهاب على مدى 
عقود؟ أم أن بش���ار األس���د يعمل لإلنفصال عن سوريا 
األم، واإلستئثار بالمنطقة العلوية لبناء دولة مذهبية 
ف���ي ش���مالي غربي س���وريا بي���ن لبنان وتركي���ا؟..... 
تس���اؤالت عديدة تجتاح المراقبين دون أن يجدوا لها 

جوابًا.

في هذا العرض المقتضب س���أكتفي بإلقاء الضوء على 
اإلحتمال األخير: أي إقامة دولة علوية على الشاطىء 
الس���وري. ه���ل ه���ذا اإلحتم���ال ممكن ف���وق األرض 
الس���ورية؟ ه���ل يمكن���ه أن يحظى بموافق���ة دولية، 
وأكثر من ذلك حماية دولية؟ لماذا تأخر إذن؟ أم إنه 
يس���تمر وهمُا يدغدغ أصح���اب نظرية حلف األقليات 
الذين يحاولون تدمير األوطان، لتشييد قالع وأسوار 

غير قابلة للحياة ، تنهار عند أول امتحان؟ 

 الشك أن آل األسد هم الذين سَوقوا، على مدى عقود 
حكمه���م وال يزال���ون، لحلف األقليات الس���تغالل هذه 
األقليات، من مذهبية وطائفية وعرقية..... المنتشرة 
في الشرق األوسط؛ وذلك إلحكام قبضتهم على سوريا. 
وبق���در ما تعاون���ت معهم بعض األقلي���ات، كانت هذه 

األخيرة تحظى بنعيم الحكم على حس���اب قيام الدولة 
ف���ي أوطانها، وبقدر ما كان���ت تعارض حكمهم الجائر 
كان���ت هذه األقليات معرضة لالتهام بالعمالة والخيانة 
وكل أن���واع التش���كيك بإخالصه���ا ألوطانه���ا، وبالتالي 
االضطهاد حتى اإللغاء. فهل األس���د راغب أو قادر على 

االنشقاق عن سوريا األم؟ 

أولًا: األحداث في س���وريا ال تقود إل���ى هذا اإلحتمال، 
فل���و كان ف���ي نّي���ة األس���د إقام���ة دولة علوي���ة لما 
كان انتظ���ر حت���ى الي���وم. فها هو يس���تنزف وحداته 
المقاتلة والمخلصة له فوق األرض الس���ورية؛ وهذه 
الوحدات باتت تعاني من تراكم المواجهات والخسائر 
اللوجس���تية والبشرية على مدى ثمانية عشر شهرًا؛ 
ورئيسها بات متهمًا وبعض قادتها معه بارتكاب مجازر 

العميد الركن )م( وهبي قاطيشه  |  مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية   

ض���د اإلنس���انية؛ وحليفه الروس���ي، بوتي���ن، يطالب 
بس���المة األس���د ورموز نظامه في كل حّل سياس���ي 
مستقبلي لألزمة السورية. فلو كان في نية األسد أو 
قدرت���ه قيام دولة علوية لكان انتقل إلى منطقته، أي 

أرض الدولة، قبل استنفاد قواته العسكرية. 

ثاني���ًا: م���ن ق���ال أن منطقة الس���احل الغرب���ي يقطنه 
العلويون فقط؟ فس���كان الساحل السوري هم مزيج من 
العلويين والسنة والمس���يحيين بشكل شبه متوازن 
والقرار بإقامة دولة علوية يعني نقل األزمة السورية 
الحالية إلى الش���اطىء السوري ولكن بعنف أكبر بين 
الطوائ���ف والمذاهب؛ األمر الذي ال قدرة لألس���د على 

تحمله وال لألسرة الدولية معه.

ثالثًا: ه���ل يمكن لبقية س���وريا )80%( الموافقة على 
أن تس���لخ عنها واجهته���ا البحرية الوحي���دة وبالتالي 
ره���ن اقتصادها لدولة مس���لوخة عنه���ا؟ وهل يمكن 
لها الس���كوت عن هكذا انفصال قس���ري وهل الشعب 
السوري متباعد ومتحاقد إلى درجة التضحية بوحدة 
أرض���ه بس���بب الحقد عل���ى النظام؟ لذا فإن انش���قاقًا 
سوريًا متصورًا قد يقود إلى حرب طويلة بين الداخل 
الس���وري و«الدولة العلوي���ة« المزعومة، لن تهدأ إال 

بزوال هذه األخيرة.

رابعًا: ال يمكن لألسرة الدولية رعاية وبالتالي حماية 
هكذا انش���قاق فالمجتمعات الدولي���ة تميل اليوم إلى 
التع���اون واالنفت���اح والتواصل، وبالتال���ي إلى تخفيف 
االحت���كاكات لتخفي���ض اإلنف���اق األمم���ي عل���ى وقف 
الح���روب ) 60 ألف جندي أمم���ي يعملون اليوم تحت 
راي���ة األمم المتحدة إلحالل الس���الم بين المتحاربين 
وس���ط عجز مالي حاد ( فهل من المنطق أن يش���تري 

المجتمع الدولي أزمة دولية جديدة؟

خامس���ًا: نظريّة حل���ف األقليات ال تنتج س���المًا دائمًا، 
إنم���ا حروب���ًا دائمة له���ذه األقلي���ات؛ ق���د ال تنتهي إال 
بنهاي���ة األقليات واألكثريات. أما ال���ذي يحفظ األقليات 
واألكثري���ات معًا هو مبدأ قيام الدول���ة، دولة القانون 
والمؤسس���ات، دولة الحرية والعدالة والمساواة. إنها 
الي���وم نظري���ة الدولة التي تس���ود المجتمعات، والتي 
حّلت محّل القوميات العرقية واللغوية والطائفية..... 

في ظّل هذا التواصل واإلنفتاح اإلنساني والكوني .

ه���ذه باختصار بعض من األس���باب، وهي كثيرة، التي 
تمن���ع قي���ام الدول���ة العلوي���ة التي يس���ّوق له���ا بعض 
أصحاب نظرية حلف األقليات وبالرغم مما نشهده من 
مآس���ي وويالت، ستبقى س���وريا دولة موحدة األرض 
والش���عب، ويس���تمر حلم »الدولة العلوية وهمُا في 

عقول األقلويين ».

تحليـــــلتحليـــــل
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نس���تهل نشرتنا بانتقال رئاسة مصلحة طالب القوات 
اللبنانية، من المحامي ش���ربل عي���د إلى الرفيق نديم 
يزب���ك وذلك تنفيذًا للقرار رق���م 2012/12 الصادر عن 

رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.

م���ن جهة أخرى، وبمناس���بة ذك���رى 7 و9 آب 2001، 
والمج���ازر التي ارتكبتها األجه���زة األمنية اللبنانية – 
السورية، عقدت المنظمات الطالبية في كل من حزب 
الق���وات اللبنانية، ح���زب الوطنيي���ن األحرار وحزب 
الكتائ���ب اللبناني���ة  لقاء في البي���ت المركزي لحزب 
الوطنيين األحرار في السوديكو تحت عنوان »بذكرى 

7 آب، إذا إنتو نسيتو... نحنا ما نسينا«.

على صعيٍد آخر، وردًا على حمالت » العدالة لحبيب 
الش���رتوني« و تصريحات هذا األخير نّظمت مصلحة 
الط���الب في القوات اللبنانية نش���اطًا رمزيًا أمام تمثال 
الرئيس الش���هيد بش���ير الجميل في ساحة ساسين – 
األش���رفية، حيث ألق���ى رئيس مصلح���ة الطالب نديم 

يزبك كلمة من وحي المناسبة.
وأخي���رًا، تداع���ى ط���الب الق���وات اللبنانّي���ة، تي���ار 
المس���تقبل، الكتائب، الوطنيي���ن األح���رار وحرك���ة 
اإلس���تقالل واليس���ار الديمقراطي وانض���م إليهم عدد 
من  الش���باب المس���تقل... حت���ى تج���اوز عددهم ال� 
1500 طال���ب، وانطلقوا في مس���يرة من ش���ارع لبنان، 
في منطقة مونو في األش���رفية، مرورًا بجادة ش���ارل 
مالك وصولًا إلى وزارة الخارجّية على وقع األناش���يد 
الوطنّية، وذلك تنديدًا بالظلم واالستبداد وللتأكيد أن 
هن���اك من يقف  في وجه كل مح���اوالت القمع ويضع 

لها حدودًا. 
كم���ا طالبوا بطرد الس���فير الس���وري ف���ي لبنان وحّل 
كّل  وتعلي���ق  الس���وري–اللبناني،  األعل���ى  المجل���س 
االتفاق���ات والمعاهدات وإعادة المخطوفين والمعتقلين 
في الس���جون السوريّة. تخللت المسيرة كلمات عّدة، 
كان م���ن أبرزه���ا كلمة رئي���س مصلح���ة الطالب في 
الق���وات اللبنانّي���ة نديم يزبك، الت���ي وّجه من خاللها 
رس���الة إلى وزير الخارجّية داعيًا إياه أن يكون وزير 
خارجّية لبنان وليس وزير آداة في يّد النظام السوري. 
ودعا المسؤولين اللبنانّين المناصرين للنظام السوري 
االنش���قاق عنه. ثّم توجه إلى السفير السوري مشيرًا 
إلى أن التحرك في المرة المقبلة سيكون أمام السفارة 

السوريّة.

و ننتق���ل اآلن إل���ى الرفيق���ة باتريس���يا فزع 
لتطلعن���ا عل���ى أبرز أعم���ال دائ���رة العالقات 

الخارجية.
كالمعتاد، إن نشاطات دائرة العالقات الخارجية كانت 
متنّوعة وغنّية، نبدؤها بأكاديمّية العودة إلى الجذور 
التي زارت لبنان للعام الثالث، بتنظيم من هذه الدائرة، 
حيث كان لها زيارات ولقاءات رس���مّية متنوعة، من 
أبرزه���ا لقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميش���ال 
س���ليمان ال���ذي حّدثهم عن أمور االغت���راب واالهتمام 
بالجاليات اللبنانية في مختلف دول االنتشار وأهمية 
العودة إلى الجذور وإلى بلدهم والتعرف إلى تاريخهم.

كما قاموا بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية س���مير 
جعج���ع في معراب، حيث ش���رح جعجع مراحل تطور 
حزب »القوات اللبنانية« من تنظيم عس���كري مس���ّلح 
الى حزب سياس���ي ديمقراطي ذي تنظيم داخلي رائد 

في لبنان والشرق األوسط.

كم���ا كان له���م لق���اء م���ع كل م���ن المط���ران إلي���اس 
ع���ودة ومنس���ق األمانة العام���ة لق���وى 14 آذار النائب 

السابق فارس سعيد.

قراؤنـــــا الكـــــرام،
معكم ماريا جعجع من استديو آفاق الشباب، إليكم نشرة أخبار آفاق الشباب التي سنجول فيها 

على نشاطات دوائر مصلحة طالب القوات اللبنانية، اإلثنتي عشرة، على أمل أن تنال إعجابكم.

عل���ى صعيد آخر، قام الطالب بجولة إعالمّية على عدد من المؤسس���ات اإلعالمية 
وذلك بالتنسيق مع دائرة اإلعالم في مصلحة الطالب.

من جهة أخرى، وبالتنس���يق مع مصلحة الطالب، التقت دائرة العالقات الخارجية 
وفدًا من برنامج التبادل الطالبي » Beirut Exchange Program » وقد تضمن 
اللقاء جوالت على معظم الفرقاء السياسيين اللبنانيين، ولقاءات مع جمعيات أهلية 

ورجال دين.
كما استقبلت وفدًا من حزب العدالة والتنمية التركي ، مما يعتبر تكملة للبرنامج 

الذي بدأ السنة الماضّية حول تبادل الوفود بين الحزبين.

شكرًا لك باتريسيا،

ننتقل اآلن الى أخبار دائرة الجامعة اللبنانية، إذ أعلنت عن إطالق »جائزة سينتيا 
الزريبي« الس���نويّة ألفضل رئيس خلية باس���م دائرة الجامع���ة اللبنانّية وذلك في 
ذكرى رحيل الرفيقة سينتيا الزريبي. كما أعلنت عن تسمية مكتبة المصلحة ب� 

»مكتبة الرفيقة سينتيا زريبي« تقديرًا لنضالها وتخليدا لذكراها.
عل���ى صعيٍد آخر، تجدر اإلش���ارة إل���ى أن كافة الخاليا في ه���ذه الدائرة كانت قد 
نّظم���ت دورات تدريبي���ة المتحان الدخول لجميع الط���الب الجدد، نذكر من بينها 
خلي���ة الق���وات في معهد الفن���ون الجميلة – الفرع الثاني، خلي���ة القوات في كلية 

اإلعالم، .....

واآلن إلى دائرة الجامعات األميركية ومع خلية القوات اللبنانية في جامعة س���يدة 
اللوي���زه - NDU ، حي���ث أقامت حفلتين في Skybar بي���روت، األولى بالتعاون 
 May« وقد كان نجاحها باهرًا والثاني���ة  بالتعاون مع »Generis« م���ع جمعي���ة
Chidiac Foundation« والت���ي بدوره���ا كان���ت ناجح���ة م���ن ناحي���ة التنظيم 

والحضور.

كم���ا نّظمت هذه الخلية س���فرة إلى مرمريس- تركيا، وقد ش���ارك فيها حوالى 60 
شخصًا حيث أمضوا وقتًا مليئًا بالمغامرات والمرح.

م���ن جهة أخ���رى، نّظمت خلية الجامع���ة اللبنانية األمريكي���ة LAU ،في جبيل،  
خلوة في ميفوق حيث تقّرب الرفاق بعضهم من بعض وبادروا بوضع جدول أعمال 

العام الجديد. 

وأخيرًا، حّضرت دائرة الجامعات االميركية محاضرة حول ورشة العمل االنتخابي 
وتشاركتها مع باقي الرفاق في مخيم الطالب السنوي.

ومن الجامعات إلى البقاع، حيث أقامت دائرة البقاع  في مصلحة الطالب في القوات 
اللبنانّية خلوتها السنويّة  في زحلة، قّيمت فيها عمل السنة المنصرمة ووضعت 

خطط العمل لدائرة البقاع لعام 2013. 

أخبـــــارناأخبـــــارنا

وعل���ى صعي���ٍد آخ���ر تهن���ئ مصلحة 
طالب الق���وات اللبنانية ابنة »عروس 
البق���اع« زحلة رينا ش���يباني بفوزها 
بلق���ب ملكة جمال لبن���ان للعام 2012 
كم���ا تهنئ أختها رومي ش���يباني التي 

حققت لقب الوصيفة األولى.
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نّظم���ت مصلحة الطالب في الق���وات اللبنانّية مخيمها 
الس���نوّي، تح���ت عنوان »جذورنا راس���خة، ثمارها 
الحريّة«، في منطقة نواويس فقرا لثالثة أيام متتالية. 
ت���وزع الط���الب في الليل���ة األولى ضمن ف���رق متعددة 
به���دف تمتين العالقة  بين »الّرف���اق«، بحيث أمضوا 
س���هرتهم في تب���ادل الخبرات والنقاش���ات م���ع رفاق 

عاشوا تجربة الحرب...
افتتح المخيم رس���ميًا صباح الي���وم الثاني برفع األعالم 
عل���ى أنغام النش���يد الوطني اللبناني ونش���يد القوات 
اللبنانّي���ة، وق���د تضمن هذا اليوم نش���اطات متنوعة، 
سياس���ّية، فكريّ���ة، رياضّية وترفيهّي���ة...  كما أعلن 
رئي���س مصلحة الطالب الرفي���ق نديم يزبك، في كلمة 
وجهها للطالب، عن اس���تراتيجّية العمل التي س���ُتتبع 
داخ���ل المصلح���ة، داعيًا إياه���م للتجذر ف���ي أرضهم 

والعمل على حماية لبنان والنهوض به.
اختت���م الطالب يومهم الثاني »بس���هرة ن���ار« تخللتها  
ش���هادة حياة الرفيق ش���ربل أبو كرم الذي تحدث عن 
مس���يرته في القوات منذ البداي���ات حتى غدت حزبًا 
ديمقراطي���ًا يس���عى إلى بن���اء الدولة... واس���ُتكملت 

السهرة على أناشيد القوات اللبنانّية.

أما في اليوم الثالث، باشر الطالب ورشة عمل انتخابّية 
من تحضير الرفاق في دائرة الجامعات األميركّية.

تلتها جلس���ة ح���وار مع عضو كتلة الق���وات اللبنانّية 
النائ���ب فادي ك���رم الذي توّجه بكلم���ة للطالب حول 
مح���ور المخيم العام »التمس���ك بجذورهم وأرضهم«، 
مجيب���ًا فيما بعد أس���ئلة الطالب الت���ي طالت مواضيع 

عديدة أهمها التحضير النتخابات عام 2013.
 

»جذورنـــــا راسخة، ثمارهـــــا احلرّية«

المخيم السنويالمخيم السنوي
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الرج���ل الذي عّودنا على مواقفه القوية، الرجل الذي 
يواجه كاف���ة التحديات والمخاط���ر، الرجل الذي ال 
يت���رك أهالي منطقته، إنه النائ���ب أنطوان زهرا الذي 
كان ألسرة آفاق الشباب حديٍث معه من مقر األمانة 

العامة لحزب القوات اللبنانية في معراب.

هل النائب أنطوان زهرا مستهدف؟
طبعًا، فلو لم أكن كذلك لما كنتم زرتموني في معراب.

من يستهدفك؟
نف���س الجماعات التي ارتكبت الجرائم السياس���ّية في 
لبن���ان، التي ه���ي معلومة مجهولة، ورغ���م معلوماتنا 
الواس���عة عن هذه المعلوم���ة، إالّ أنّه ال يمكن اإلفصاح 
عنه���ا، وال حتى إس���تثمارها في القض���اء ألنّها معلومة 

تضافرت من كل صوب إالّ من السلطة القضائّية.

من المستهدف غير النائب أنطوان زهرا؟
كّل  قيادات 14 أذار األساس���ّية مستهدفة، ولكّنني من 
الهم���وم الثانويّة إذ أّن الهدف األّول إن كان في القوات 

اللبنانية أو في 14 أذار هو الدكتور سمير جعجع.

 هل بقيت كّل الوقت في لبنان أو سافرت؟ 
كاّل، س���افرت لفت���رة صغيرة إلى اإلم���ارات وعدت إلى 

معراب.

على أب���واب اإلنتخابات النيابية أي قانون برأيك يؤمن 
المصلح���ة الحقيقية للمس���يحيين وللبن���ان في نفس 

الوقت؟
بكل بس���اطة القان���ون الذي نرى في���ه صّحة التمثيل 

واإللتزام بالطائف وبالوحدة الوطنية هو قانون الدوائر 
الصغرى ال���ذي طرحته الق���وات اللبناني���ة والكتائب 
اللبنانية ومستقلي 14 آذار أي 50 دائرة، ففي حساباتنا 
وتأسيسًا إلنتخابات عام 2009 ومن منطلق اإلقدام على 
المش���اركة في اإلنتخابات على صعي���د الطوائف، نرى 
أن هذا القانون، مع ما يقّدمه من حوافز للمس���يحيين 
حي���ث ال يضيع صوتهم، فالدوائر الصغرى تؤمن 56 أو 
57 نائب���ا منتخبين بإرادة المس���يحيين من بين ال64 
نائب مسيحي. طبعُا ال يوجد أي دائرة صافية مسيحيا 
إال بش���ري الت���ي ال يوج���د فيها طوائف أخ���رى أما في 
باق���ي الدوائر ففيها م���ن الطوائف األخرى لكن الصوت 
المس���يحي يبقى هو األس���اس فيها إليصال ال 56 نائب 
الباقين أما فيما يخص الدوائر الباقية فيوجد توازن مع 
الطوائ���ف األخرى حيث هذه األخيرة هي المؤثّرة أكثر 
إليصاله���م وهكذا ال نكون ذهبنا الى الحقل األبعد الذي 
تبنين���ا فيه إقتراح اللقاء األورثوذوكس���ي الذي رفضه 
كافة الفرقاء المس���لمين والرؤساء الثالث، وبالمقابل 
وجدن���ا إعادة تقديم القان���ون الذي تبناه تكتل التغيير 
واإلصالح أي قانون النس���بية ب 13 دائرة وزيادة عدد 
الن���واب من أجل المغتربين هو قانون يناس���ب 8 آذار 

فال يمكن أن نقبل بمثل هكذا قانون.

كم هي نسبة العمل بقانون الدوائر الصغرى؟
المرحل���ة ضبابي���ة ونح���ن مقتنع���ون بالقان���ون بعد 
دراس���ته وس���نعمل بكل إمكانياتنا إلق���راره وال أؤكد 
أنن���ا سنس���تطيع القيام بذل���ك ولكن م���ن المؤكد أننا 
س���نتصدى ألي مش���روع آخر ال يؤمن التمثيل الفعلي 

للمسيحيين .

ولكن ما هو البديل؟ 
بالنس���بة لنا ممنوع المّس بتوقي���ت اإلنتخابات إذ هو 
مق���ّدس وفي حال لم نس���تطع فعنده���ا نحن مرغمين 
بالذه���اب ال���ى اإلنتخاب���ات بالقانون القائ���م إذ احترام 
الموع���د الدس���توري ه���و األولوي���ة والقي���ام بقانون 
جديد أيض���ًا أولوية ولكن ال يتقّدم على اإلس���تحقاق 

الدستوري.

في القانون القائم، من له األفضلّية؟
يوج���د توازن بي���ن الفريقين في ظ���ّل القانون القائم، 
وإذا عادت التحالفات نفس���ها نعود لغالبّية ملتبس���ة، 
أّي غالبي���ة مّتكئة، والت���ي تتوقف على موقف الحزب 
التقدمي اإلش���تراكي ال���ذي بالواقع موقفه السياس���ي 
يتناغ���م مع 14 أذار إال بم���ا يخّص حكومة 8 آذار  فهو 

من يؤمن إستمرارها.

كي���ف س���تقومون بالحمالت اإلنتخابّية وكّل ش���خص 
منكم مستهدف؟

طبعًا هذه الظروف ليس���ت بعادلة، فالدكتور س���مير 
جعج���ع مس���تهدف وأنط���وان زه���را وبط���رس حرب 
مس���تهدفين كذل���ك وعل���ى صعي���د الدائ���رة نفس���ها 
الوزير باس���يل يوميًا بين الن���اس وبيده كل اإلمكانات 
الس���لطويّة والمالّية و... طبعًا هذا إذا كّنا نتعاطى مع 
أش���خاص ُيباعون وُيش���ترون فهنا طبعًا لس���نا برسم 
خوض إنتخابات، فنحن نخوض اإلنتخابات من منطلق 
سياسي ومشروع وطني، من منطلق اإللتزام بمشروع 
ل���م يبعدنا عنه ال التخوي���ف وال التهويل وال أّي إغراء، 
وبالتالي إنتخاباتنا سياسّية وليست خدماتّية، فنحن 
نعل���م أّن الش���عب اللبناني حاجات���ه هائلة وهي تزيد 
بس���بب آداء هذه الحكوم���ة التي أوصل���ت لبنان إلى 
أس���وأ مراحله على الصعي���د اإلقتصادي ووضعته على 
ش���فير اإلفالس وش���فير إعالن���ه دولة فاش���لة ولكن 
رغ���م كّل ذل���ك يبق���ى الخيار األساس���ي ل 14 آذار هو 
الخيار السياسي والشعب اللبناني وعلى خيار الدولة 
ورف���ض الدويلة وعل���ى رفض التخوي���ف والتصنيف 
وبالتالي رفض إفرازات الحالة اإلنقالبية التي اوصلت 
حكوم���ة س���وريا و 8 أذار وحزب اهلل إلى الس���لطة 
وبالتال���ي س���نذهب إلى اإلنتخابات حتى ولم نس���تطع 
القي���ام بحمالت إنتخابية طبيعية ونحن رهاننا ال يقع 
عل���ى الجمهور الذي يريد ش���يء حتى ينتخب، فليس 

هم من يفعل منا نواب.

لم نرى أي تعليق على محاولة إغتيال ميشال عون؟
إن كانت جدية نستنكر وإن لم تكن نستنكر أيضًا. 

ما هي أبرز إنجازاتك في البترون؟
إن 80% من المشاريع التي يدشنها الوزير باسيل نحن 
كنا أنجزنا جدولته���ا وبدأنا بتنفيذها منذ العام 2006 

خاص���ة عل���ى صعيد المياه والص���رف الصحي وهو لم 
يبتك���ر أي فك���رة جديدة ولكن الصدف���ة جعلت منه 
وزيرا للطاقة والمياه فانطلق بمشاريع ملّزمة من قبل 
وم���ن المعيب أن نق���وم بالمزايدة في ه���ذا الموضوع 
وه���ذا من واجب���ات الدول���ة ولكن بالمقابل ال ش���ك 
أن لدي���ه إنج���از وحي���د إذ أنه ذهب أكث���ر بموضوع 
البحيرات من أجل الحصول على دعم إيراني ودخول 
هذا األخير الى بلدة بلعا في جرود البترون في الوقت 
الذي أمواله موجودة وكانت المناقصة قد رسيت على 
ش���ركة لبنانية فموضوع الس���ّد هو من ضمن الخطة 
العشرية من أيام الرئيس لحود والذي وضعها إبن بلعا 
مدير عام المياه المس���تقيل حديث���ا وبالرغم من ذلك 
يقول أن اإلعتراض على التمويل اإليراني بدل التمويل 
المحلي هو عرقلة للمش���اريع وبالمقابل دعوني أؤكد 
أن كافة هذه المش���اريع كنا أخذنا كافة معطياتها، بعد 

تشكيل لجنة من قبلي ومن قبل فؤاد السنيورة، حيث 
تباحث���ت مع إتحاد بلدي���ات البترون في عام 2005، أّي 
ف���ي أّول عه���دي كنائ���ب ف���ي منطقة البت���رون. وفي 
الع���ام 2006 ت���ّم اإلعالن عن جدول���ة كّل أعمال البنى 
التحتّي���ة ف���ي البترون، ولكن أمر المباش���رة في هذه 
المش���اريع كانت بعد أن تسلم جبران باسيل وبالتالي 
أي إنس���ان عاقل ال يمكن أن يصدق أن مش���روع هبة 
وقرض بحجم 12 مليون يورو س���ينتهي بأقل من سنة 
فهذه المش���اريع كانت ُتدرس قبل أن أصبح نائبا حتى، 
وبالتال���ي من كان يتابع هذه األعمال يعلم كيف كانت 
عملية التنفيذ وسكان البترون يعلمون كيف حصلت 
وليسوا بانتظار وسائل اإلعالم ليقولوا لهم ماذا حصل. 
فكل المش���اريع سعينا بها أنا وزميلي بطرس حرب وال 
يمك���ن تضليل الناس ف���ي اإلعالم بأن اإلنجازات قام بها 

الوزير باسيل.

كي���ف تقّيم الوضع السياس���ي الحالي ف���ي لبنان، وإلى 
أين سنصل ؟

طبع���ًا نحن قادمون عل���ى أيام أفضل نتيج���ة إصرارنا 
ونح���ن مص���رون على بن���اء الدولة ف���ي لبنان وعدم 
التهاون بذلك، طبعًا أّن كافة السلطات هي اليوم أفضل 
من قبل ولكننا طبعًا لم نصل إلى نقطة مرضية وهذا 
يتطّلب العمل الدائم إذ من أسس الدولة أن تكون هي 
الوحي���دة على أرضها وال ينافس���ها دول���ة أخرى على 
الس���لطة وعلى القرار فإصرارنا على هذا المش���روع 
يؤك���د أن أيامن���ا القادم���ة ه���ي أفضل مهما عاكس���تنا 
الظ���روف باالضافة إلى أّن الظروف اإلقليمّية تنهي من 

أنهك لبنان بالوصاية واإلبتزاز.

كي���ف يمك���ن أن نبني دولة وس���الح ح���زب اهلل في 
لبنان؟

هذا الس���الح لن يبقى إلى األبد بدأ »يصدي« من اآلن 
عندم���ا يفقد عمقه اإلس���تراتيجي م���ن خالل دعمه 
النظام الس���وري س���ينكفئ عن طموحاته ويضطر إلى 
التف���اوض والعودة إلى العمل السياس���ي ف���ي لبنان أو 

سيضطر إلى مواجهة كّل الناس. 

ما رأيك في الوضع الحالي في سوريا؟
إّن النظام الس���وري سقط وانتهى إذ ال يعقل أن يتواجد 
نظام ال يسيطر على حوالي 70% من أراضيه ويعارضه 
نحو 85% من شعبه، ولم نَر يومًا ثورة شعبّية انطلقت 

ولم تنجح.

خارج السياسة:

باختصار من هو أنطوان زهرا؟ 
طفولت���ي عاديّة، ولدت في عائل���ة مارونّية في قرية 
كفيف���ان البتروني���ة، أّما دراس���تي فبدأته���ا في لبنان 

وأكملت التعليم الجامعي خارجه.
وفي الس���نة األخيرة من المرحلة الثانويّة دخلت في 
صف���وف الجيش الّلبناني كاحتياط���ي، وحينها اندلعت 
الح���رب وكانت مرحل���ة بالرغم من قس���اوتها مليئة 
بالتج���ارب وأش���كر اهلل الذي حمان���ي وعّرفني على 

الرفاق.
وبالرغم من أنني تزوجت بسّن ال 39 لكّنني تعّرفت 
على نصف���ي اآلخر الذي أّمن لي إس���تقرارا أجتماعّيًا 
وعاطفّي���ًا وهي التي دعمتن���ي وكانت بجانبي في كّل 
الظ���روف. ف���اهلل يعط الش���خص ف���ي كّل مرحلة من 
حيات���ه دافع���ًا لحثه على اإلس���تمرار أّم���ا األطول فهو 
عندما رزقنا بفتاة حيث أصبحت أنتظر ماذا س���تصبح 

وماذا ستفعل...
لم أندم يومًا أنّه تّم اختياري ألعيش الحياة السياس���ّية 
كممث���ل للقوات اللبنانّية في البترون ألنه ومن خالل 
موقعي أستطيع التأثير في تحقيق األهداف أكثر من أن 

أكون شخصًا ملتزمًا فقط.
وألّن حيات���ي لم تعد طبيعّية كس���ائر األباء، وألنني لم 
أعد أس���تطيع أن أكون مع ابنتي في كّل لحظات حياتها 
وال م���ع زوجتي في حياتنا المش���تركة، وألننا حرمنا 
م���ن أن نعيش حياتنا العائلي���ة الطبيعية كالذهاب إلى 
التسوق والسهر وأن أكون بكل بساطة سائق عائلتي 
الصغيرة، فإنّه برأي محيطي ما قدمته أصبح كاف فهذه 
ليست بحياة، وال أخفي عنكم أنّني في بعض اللحظات 
أس���أل نفسي أنا الشخص الذي نضالت ألبني ذاتي وانا 
ال���ذي لم أؤذ أح���دًا ال في أيام الس���لم وال أيام الحرب، 
بل قمت بواجبات���ي الدفاعّية دون قصد اإليذاء فلماذا 

أحاسب اليوم بسبب مواقفي السياسّية.
 أم���ا أكث���ر اللحظ���ات المؤث���رة بع���د ع���ام 2005 طبعا 
باس���تثناء خروج الدكتور س���مير جعجع من المعتقل 
كان���ت في كل مرة يستش���هد فيه���ا زميل لي حتى أن 
عودة الجنرال عون كانت مؤثرة إذ كقائد لبناني بغض 
النظر عن خياراته السياسية من حقه أن يكون بين 

جمهوره.

كلمة أخيرة للطالب.
كأٍخ كبي���ر وكرفيق قديم أطل���ب منكم البدء بالتفكير 
م���ن ه���ذه اللحظة كيف س���تتابعون عملك���م الحزبي 
والسياس���ي بع���د التخ���ّرج، فال���ذي يعي���ش مثاليتك���م 
واندفاعك���م وحلمك���م م���ن غير المقبول أن تش���غله 
الحياة العملية والعائلية عن هذا الحلم فأنا أؤكد لكم 
أنه باس���تطاعتكم أن تعيشوا الحلم الوطني والسياسي 
باإلضاف���ة للحلم الش���خصي دون تفضيل أي حلم على 
اآلخر فنح���ن بانتظاركم في صفوف القوات كخرجين 
ولي���س فقط كطالب ألننا هكذا نؤمن مس���تقبل القوات 
ولبنان أما عكس ذلك فتكونون سببًا للتخّلي عن حلم 

لبنان بالنسبة لآلخرين. 

النائب أنطوان زهرا:
نحن مقتنعون بالدوائر الصغرى وسنتصّدى للقوانني التي تهمش املسيحيني

أس�����رة آف����اق الشب����اب

مقابلــــةمقابلــــة
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بعد ح���رب الع���راق، وهج���رة مس���يحييه، وفي ظّل 
تنام���ي الحركات اإلس���المية ف���ي المنطق���ة توازيًا مع 
انطالق الربي���ع العرب���ي، تس���ّلط الضوء عل���ى وج���ود 
ودور المس���يحيين في الشرق األوس���ط، البقعة التي 
انطل���ق وانتش���ر منه���ا الدين المس���يحي. وم���ع بلوغ 
الثورة الش���عبية ضّد النظام السوري مراحل متقدمة، 
تصاعدت وتيرة هذا الس���جال في لبنان بشكٍل خاص، 
بي���ن وجهتي نظ���ر: األولى، تدعو إل���ى االصطفاف إلى 
جانب النظام الس���وري وفق���ًا لنظرية تحالف األقليات؛ 
والثاني���ة تنادي بضرورة مناصرة الش���عب الس���وري، 

نصرًة للديمقراطية وانسجامًا مع تطلعات محيطنا.

وفيما تشكل النظرة الثانية الخط التاريخي لمسيحيي 
لبن���ان، الذي���ن لم ينظ���روا يومًا إلى أنفس���هم كأقلية، 
تنذر األول���ى بخطر االنزالق إل���ى األقلية، وهي عقدة 
نق���ص تنظر بموجبه���ا المجموع���ة إلى ذاته���ا وكأنها 
ضعيفة ومهددة باالنق���راض، فتلجأ إلى حامي يأخذها 
في ذمت���ه. انطالقًا من هنا، جملة من األس���ئلة تطرح 
نفس���ها، واإلجابة يمكن أن ترّجح الكفة في ما يتعلق 
بهذا الس���جال: هل تحول المس���يحيين حقًا إلى أقلية 
ف���ي لبنان؟ ه���ل وجودهم إلى اضمح���الل؟ وعلى أثر 
غياب أي إحصاء سكاني منذ عام 1932، ما هو الحجم 

الحقيقي للوجود المسيحي داخل األراضي اللبنانية؟
ف���ي الحقيق���ة، هن���اك عام���الن أساسيان يس���اهمان 
في تفس���ير محافظة المس���يحيين عل���ى وجود مؤثر 
ف���ي لبنان، عل���ى عكس االعتقاد الس���ائد والمتش���ائم 
بتالش���ي ه���ذا الوجود. العام���ل األول، مرتبط بحركة 
الهج���رة م���ن لبن���ان، الت���ي ل���م تع���د تنحص���ر عل���ى 
المسيحيين في السنوات األخيرة. تحديدًا، بدأ يشكل 
المس���لمون أكثرية المهاجرين م���ن لبنان ابتداًء من 
الثمانينات، ذلك ألن أكثرية المناطق المسيحية كانت 
تنع���م باس���تقرار وازدهار نس���بيين )باس���تثناء فترة 
حرب اإللغ���اء( بفض���ل سياس���ات الق���وات اللبناني���ة 
الت���ي كانت تس���يطر عليه���ا، في وق���ت كانت تخضع 
في���ه مناطق المس���لمين لح���روب نفوذ، قط���ع طرق، 
وانحسار للنش���اطات االقتصادية نتيج���ًة لخضوعه���ا 
لالحت���الل. وفي فت���رة الممتدة ما بي���ن عامي 1990-

2005، وف���ي ظ���ل مرحل���ة االحت���الل الس���وري، طال 
االنكم���اش اإلقتص���ادي والبطال���ة جميع أبن���اء الطوائف 
المختلفة بالتساوي، وبالتالي لجأ أبناء جميع الطوائف 
إلى الهجرة لتحسين أوضاعهم ولتأمين العيش الكريم.

أن  اإلحص���اءت  تش���ير  الس���ياق،  وفي ه���ذا   
المهاجري���ن  من مجم���ل  المسلمين ش���كلوا %77 

اللبنانيين بين 1975 و 2006.   

أما العامل الثاني، فيتعلق بتالشي الفوارق بين الطوائف 
اإلس���المية والمس���يحية في نس���بة النمو السكاني. 
وذلك ألسباب عديدة، ابرزها ارتفاع مستوى وانتشار 
التعلي���م )خاص���ًة عند النس���اء(، توس���ع الم���دن على 
حس���اب األرياف، وتراجع حصة الزراعة في إجمالي 
النش���اط االقتصادي. على سبيل المثال، تراجع متوسط 
ع���دد األوالد في األس���رة الواحدة، م���ن 4٫2 في 1977 
إل���ى 1٫82 في 2007 عند الس���نة؛ ومن 5٫1 في 1977 
إلى 1٫9 عند الش���يعة؛ ومن 3٫9 ف���ي 1977 إلى 1٫61 
عن���د ال���دروز. في المقابل، يبلغ متوس���ط عدد األوالد 
في االس���رة حوالي 1٫2 عند الطوائف المسيحية )3.4 

في 1977(.

بناًء على ما تقدم، وفي مقال نشر في جريدة األخبار 
بعنوان »تس���اؤالت ووقائع عن وضع المس���يحيين في 
لبنان والمشرق« )11 تشرين األول 2011(، يصل الدكتور 
بطرس لبكي، وهو خبير ف���ي علم الديموغرافية، إلى 
االس���تنتاج التالي: أن المس���يحيين يمثلون 44% تقريبًا 
م���ن مجمل س���كان لبنان )الج���دول رق���م 1: التوزيع 
الطائفي لس���كان لبنان وفقًا لدراسة لبكي(. قد يعتبر 
البع���ض أن هذا الرقم يدعو إل���ى التفاؤل، ولكن نظرة 
س���ريعة إل���ى لوائح ش���طب االنتخابات النيابية س���نة 
2009، تش���ير إل���ى أن الطوائف المس���يحية تمثل %40 
م���ن الناخبين المس���جلين )الجدول رق���م 2: التوزيع 
الطائفي للناخبين في انتخابات 2009(. وتجدر اإلشارة 
إلى أن المس���يحيين ش���كلوا حوال���ى 36% من مجمل 
المقترعي���ن الفعلّيين في اس���تحقاق 2009، وقد يعود 
انخفاض مش���اركتهم نس���بًة بالطوائف االسالمية إلى 
عوامل عدي���دة، منها وجود عدد أكب���ر من الناخبين 
المس���تقلين ف���ي عداده���ا، أو لضع���ف تأثي���ر الصوت 
المس���يحي في بع���ض الدوائر، مثل ع���كار وطرابلس 

والجنوب )باستثناء جزين( وبعلبك-الهرمل.

مل يفـــــت األوان

مارون كيروز   |   رئيس مكتب اإلعداد الفكري

نظ���رًا لتل���ك الوقائ���ع الديموغرافية، يمك���ن الجزم أن 
المس���يحيين لم يتحولوا إلى أقلية في لبنان. وال يزال 
بمقدورهم أن يؤث���روا على مجرى األمور في داخله. 
لكنهم بحاجة إلى اس���تراتجية لتفعيل قدراتهم، وذلك 

وفقًا لمحورين أساسيين:
 

*  أن يتف���ق المس���يحيون م���ع ش���ركائهم ف���ي الوطن 
على الفصل الفعلي بين الديموغرافية والمش���اركة 
في الس���لطة، لتأمين الطمأنينة واالس���تقرار لجميع 
الطوائ���ف، وإبعادها عن زعزع���ة النظام واللجوء إلى 
الخارج. وهذا المفهوم ينس���جم م���ع التراث اللبناني: 
فف���ي زم���ن المتصرفية، على س���بيل المثال، اكتفى 
الموارن���ة بثلث أعضاء مجلس اإلدارة )أي 4 من أصل 
12(، رغ���م أنهم كان���وا يش���كلون ديموغرافيًا حوالي 

ثلثي سكان المتصرفية.
*  أن يتف���ق المس���يحيون فيم���ا بينهم، عل���ى االنتقال 
م���ن االصطفاف على أس���اس معادلة »حلفاء الس���نة 

ف���ي وج���ه حلف���اء الش���يعة«، إلى االصطف���اف على 
أس���اس معادلة »حلفاء اإلعتدال اإلس���المي في وجه 
التطرف« أو »حلفاء اإلسالم المدني في وجه الدولة 
اإلسالمية«. ويقتدي ذلك أن يسعى المسيحيون إلى 
دعم وترجيح كفة المسلمين المعتدلين والمؤمنين 
بالدولة المدنية، ف���ي وجه األصوليين، بغض النظر 
ع���ن الطائفة الت���ي ينتمون إليها. وهذه هي األس���س 
التي تس���ير عليها القوات اللبناني���ة في دعمها لتيار 
المستقبل العلماني في وجه األصوليين والسلفيين. 
ف���ي المقابل، يتحالف مس���يحيو 8 آذار مع تنظيمات 
سنية متطرفة )مثل األحباش والمرابطون( ومع أكثر 
طرف قدرة على إرس���اء دولة إسالمية، وهو حزب 

اهلل األصولي أيضًا.

ختامًا، ال يزال بمقدور المس���يحيين تش���كيل بيضة 
القب���ان في ما يخص المش���هد السياس���ي اللبناني، في 
حال وضعوا معايير وثوابت واضحة الصطفافهم... فلم 

يفت األوان...

تحقيــــقتحقيــــق
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م خاللها ش���ارل مالك ما يكفي لوطنه ليبقى  عب���ارٌة تختص���ُر 81 عامًا من العطاء قَدّ
رمزًا ومثلًا ُيقتدى به إلى يومنا هذا في حقول العلم، الفلس���فة والّسياس���ة، إضافة 

إلى دوره األساس في صياغة وإعداد اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان.
ولِد الفيلس���وف ش���ارل مالك في بل���دة بطّرام، قضاء الكورة، ع���ام 1906 وتوفى في 

بيروت بتاريخ 28 كانون األول 1987 بعد صراع مع مرض السرطان.

هو سياس���ي ودبلوماسي ومفكر لبناني أرثودكس���ي تخّرج من الجامعة األميركية  
ليحصَل بعدها على شهادة الدكتوراة من جامعة هارفرد.

بدأ ش���ارل مالك مس���يرته الدبلوماسية  وزيرًا مفوضًا ثم س���فيرًا لبالده في األمم 
المتح���دة. كان العرب���ي الوحيد الذي ش���ارك ف���ي صياغة وإعداد اإلع���الن العالمي 
لحقوق اإلنسان في كانون األول 1948 بصفته رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي 
التابع لألمم المتحدة، وبصفته رئيس وفد لبنان إلى مؤتمر سان فرانسيسكو الذي 
وضع ميثاق األمم المتحدة. وّقع شارل مالك الميثاق باسم بالده، ومن ثم ترأس هذه 

اللجنة بعد وفاة اليانور روزفلت عام 1951.
كما ش���غل منصب وزير الخارجية ومنصب وزير التربية والفنون الجميلة. وفي 
عام 1960، وبعد س���نوات طويلة أمضاها في الخدمة الدبلوماس���ية والرسمية، عاد 

مالك إلى التدريس في الجامعة األميركية في بيروت.

على صعيٍد آخر، ساهم مالك في بدايات الحرب األهلية اللبنانية في تأسيس الجبهة 
اللبناني���ة، إذ كان من أبرز منظريها مع الدكتور فؤاد أفرام البس���تاني، مع العلم أنه 

كان الوحيد، بين أقطابها، الذي ال ينتمي إلى الطائفة المارونية.

بلغة المعلم، والمس���يحي األرثوذكس���ي تكلم د.ش���ارل مالك، فيلس���وف المقاومة 
اللبنانية الراحل، في كتابه »المقّدمة« عن عظمة الموارنة  ودورهم في الشرق 
ولبنان الذي أعطي لهم ش���عًبا وتراثًا وقيًما. وتكلم عن دور بكركي »هذا المركز 

الروحي الفريد في الشرق األوسط« الذي أعطي للموارنة.
هذه كانت لمحة س���ريعة عن رجل لم ولن ينَس���ه التاريخ... وألهمية الدور الذي 
لعبه على الس���احة الديبلوماس���ية والسياسية اللبنانية ترقبوا في األعداد القادمة 

نبذة عن أعماله.

بع���د االنتخاب���ات النيابية ع���ام 2009 وبعد فوز الئحة 
»زحل���ة بالقل���ب« المدعومة من قب���ل حزب القوات 
اللبناني���ة وق���وى 14 آذار، الت���ي ضّمت س���عادة النواب 
طون���ي أبو خاط���ر ، إيلي ماروني ، عاص���م عراجي ، 

جوزيف المعلوف ، شانت جنجنيان وعقاب صقر. 
نّظمت ه���ذه الكتلة مظاهرات للمطالبة برخصة إنتاج 
الكهرباء لش���ركة كهرباء زحل���ة، وكانت األخيرة قد 
دع���ت وزير الطاقة إلى إعط���اء األهالي هذه الرخصة. 
إضاف���ةً  إلى القيام بجلس���ات حوارية تضّم النواب في 
محاول���ة منها  لحّل المش���اكل الت���ي يعاني منها أهالي 
المدينة ابت���داء من البني التحتية، كالطرقات، وصولًا 

إل���ى الغالء المعيش���ي، فنّظمت ن���داوات حول مختلف 
الشؤون اإلجتماعية، ناهيك عن تقديم الخدمات قدر 

المستطاع كٌل عبر مهنته التي يقوم بها.
وعلى صعيد العمل التش���ريعي، قّدمت الكتلة سلسلة 
مش���اريع قوانين تتعلق بمش���كلة التلوث بش���كل عام 
وتلوث نهر الليطاني بشكل خاص، إضافة الى مشروع 

قانون حماية النساء من العنف األسري.
ولن ننَس الدور السياسي الفعال لهذه الكتلة المتمثل 
بمواقفها السياس���ية المشرفة كلما تطلب األمر وعبر 

المش���اركة في كل النش���اطات مما رفع اسم المدينة 
عاليًا .

أخيرا،ً وعلى الصعيد البيئي، ساهمت األخيرة بحملة 
تش���جير 200 ش���جرة في مناط���ق مختلفة ف���ي قضاء 
زحلة وذلك بالتعاون مع الكّشاف الماروني في البقاع.

ه���ذه كانت أبرز إنج���ازات نوابنا في زحل���ة، تابعونا 
لمزي���د م���ن األخبار ع���ن إنج���ازات نوابنا ف���ي باقي 

المناطق اللبنانية.

يعود تأس���يس جمعّية كش���افة الحريّة إلى أواخر عام 
2005، لكّنه���ا ترتك���ز على ج���ذور تاريخّية تمتد إلى 
الماضي البعيد. فهي جمعّية مس���يحّية لبنانّية، ولدت 
من رحم  المقاومة المسيحّية الّلبنانّية التاريخّية مع 
البطريرك مار يوحنا مارون، يوم اختار المس���يحّيون 
الهجرة إلى لبنان ليعيش���وا حريّة اإليمان المس���يحي، 
مقاومين جحافل الغزاة حّبًا بالمسيح وعشقًا بالحريّة 
ودفاع���ًا ع���ن كرام���ة اإلنس���ان. وول���دت م���ن رحم 
المقاومة المس���يحّية الحديثة، القّوات الّلبنانّية، فهي 
امتداد لكش���افة المس���تقبل التابعة لمؤسسات حزب 
الق���ّوات والت���ي ُحّلت م���ع صدور قرار ح���ّل الحزب. 
وهي تنتس���ب إل���ى العائلة الكش���فّية العالمّية، تعمل 
على تنمية القدرات الفرديّ���ة لدى الفتيان والفتيات، 
وترس���خ فيهم اإليمان باهلّل وحّبهم ل���ألرض واالنفتاح 
عل���ى اآلخر الذي يتش���ارك معهم في خي���رات األرض 

والوطن.
وبعد حّل كش���افة المس���تقبل، ومصادرة كّل أمالكها 
وتجهيزاتها، حتى اس���مها وش���عارها، ب���دأ العمل من 
جديد عام 2005 على إعادة بناء الكش���افة تحت اس���م 
»كشافة الحريّة«، وبناًء على القرار رقم 96/1/2008 
بتاريخ 22 آب 2008 تّم إنشاء جمعّية  كشافة الحريّة.

ترتكز الكشافة على ثالثة مبادئ: المعرفة، الممارسة 

وااللتزام. ويتمحور دور كشافة الحريّة حول متابعة 
الفئات العمريّة من 7 إلى 21 س���نة، ليلتحق المنتسب 
الحق���ًا بمصلحة الطالب. إذ تقوم بتأهيل هؤالء الفتيان 
ليكونوا قادة المس���تقبل، فينش���رون ثقاف���ة الصدق، 
اإلخ���الص والطهارة في عيش حياة مس���تقيمة، هدفهم 
حماية الصغير والضعيف باذلين كّل طاقاتهم في سبيل 
ش���عبهم ووطنه���م، إيمان���ًا منهم باهلّل خالق البش���ريّة 
وفاديها العظيم...  لذلك ينقس���م المنتسبون  إلى ثالث 

فئات:
الفئة األولى الجراميز )louveteaux(،  فئة المعرفة 
، وتت���راوح الفئ���ات العمرية فيها من 7 إلى 11 س���نة، 
وترتكز على اكتساب المعرفة، الثقة بالنفس والتعّهد. 
الفئة الثانية الكشافة )scout(،  فئة الممارسة،  من 
12 إلى 16 س���نة، وفي هذه المرحلة ينتقل الكش���اف 
من كش���اف مبتدئ إلى كشاف حّر، مع تمّرسه بمبدأ 
 / )pionnier( المواطنّي���ة. والفئة الثالثة الجوال���ة
ال���رواد )routier(، ه���ي فئة اإللتزام، م���ن 17 إلى 21 
سنة، وهي مرحلة اإلعداد والتدريب ليصل الكشاف 

إلى مرحلة القيادة وتنمية المجتمع.
وقد تّم تأس���يس س���تة فروع، حتى اليوم، في كّل من 

بيروت، ضبّية، الذوق، المنصف، عيناتا وحدشيت.
 إن أهداف الكش���افة تس���ليم األمانة كما تسلمتها من 

أسالفها، ألنّها ترتكز على تطّور اإلنسان ليعيش بكرامة 
وحريّة. ورغم أنّها وليدة المقاومة إال أن عليها تأهيل 
الف���رد فيها ليعيش الس���الم وينبذ الحرب والعنف، كما 
عليها أن تجعله رسول السالم بحيث يصبح المنتسب 
إل���ى كش���افة الحريّة رمزًا لالس���تقامة، يب���ذل ذاته 
في س���بيل وطن���ه الذي ورثه عن أجي���ال المقاومين 

المسيحّيين.

لذلك ترتبط الكش���افة بحزب القّوات الّلبنانّية ارتباطًا 
وثيق���ًا، فه���ي تنتمي إلى مؤسس���ات الح���زب وتناضل 
مع���ه في مس���يرته اليومّية،  في العم���ل من أجل بناء 
وط���ن يضمن حريّة العيش والتعبي���ر لجميع الطوائف 
الّلبنانّية، فتكون كشافة الحريّة الدندنة التي ستغزو 
مس���تقبل الحزب بخيرة الشباب المس���يحي الّلبناني 
المتعّم���ق بتاريخه والمتمّرس في حّب وطنه،  ليلتزم 
قي���ادة مس���تقبل الحزب والوط���ن. لذلك إن كش���افة 
الحريّة هي إبنة الكنيس���ة الّلبنانّية، تستمد تعاليمها 
المس���يحّية واألخالقّية منها، ويلتزم أعضاء الكشافة 

بالحياة الكنسّية حيث ينالون أسرارها على الدوام.
وللراغبين في االنتس���اب إلى كشافة الحرية ما عليهم 
س���وى االتصال برئيس الفوج، ف���ي حال وجود فوج في 
المنطق���ة، أو االتصال باألس���تاذ وليد خوري، المفّوض 
الع���ام ورئي���س الجمعّية عل���ى الرق���م 493878-03، 
وباألس���تاذ طوني عويس، مفّوض التدريب، على الرقم 

.70710-03

في الختام، ترنو كش���افة الحريّة إلى تأسيس مستقبل 
مسيحي زاهر على أكتاف الشباب الّلبنانّي الحّر، الذي 
س���يحمل علم القيادة والري���ادة الثقافّية واالجتماعّية 
والسياس���ّية، بع���د أن يتعّم���ق ف���ي معرف���ة تاريخ���ه 
المس���يحي الحضارّي والثقافّي في لبنان، ويتمّرس في 
صنع المس���تقبل المنتج وف���ي الحفاظ على ثروة لبنان 
الطبيعّي���ة والثقافّية، وعلى التعايش مع الّلبناني اآلخر 
المتمايز عنه دينيًا وسياس���يًا، فيلتزم ببناء مس���تقبل 
وطن���ه محافظًا على تاريٍخ مس���يحي، في لبنان، عمره 
مئات الس���نين، كم���ا يلتزم بتط���ور اإلنس���ان الثقافي 
وطريقة عيشه الحياتّية، بحيث يعمل على االستفادة 
من الوقت رغم كل ما يحيط به من متغيرات سياسّية، 
ألّن هدفه بناء جيل مستقيم ملتزم تحت كنف الدولة 

الديمقراطّية العادلة.

شارل مالك .... من منا مل يسمع باسم هذا الرجل العظيم؟
من منا مل تلفته أقواله العظيمة؟ كـ« إذا اردت أن تتغلب على 

شعٍب، نّسه تاريخه...« 

ماري�����ا جعج�����ع

هبة ش�����معون

نواب القوات

كشافة احلرّية:فكـــــر
معرفـــــة، ممارســـــة، إلتـــــزام

ي�����ارا الخ�����وري

spotlight قواتيات
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عندما نقول »ب���دء فصل الصيف« .. نذهب بتفكيرنا 
ال���ى بدء أيّام البحر، المخيمات الصيفية والنش���اطات 
الترفيهّي���ة، إل���ى بدء الرح���الت الثقافّية إل���ى المعابد 
اللبنانّي���ة األثريّ���ة العدي���دة المنتش���رة ف���ي مختلف 
المناطق، إلى الرحالت الجويّة والبريّة، إلى الس���فر...

والخ!
هكذا عرف الوطن وهكذا تداولت األحاديث عنه ..

ولكن لألس���ف ل���م تعد ه���ذه الحقيقة ه���ي الحقيقة 
الكامل���ة والوحيدة، فقد لطختها بعض الش���وائب التي 
أّدت إلى تش���ويه س���معة الوطن ونظرة اآلخر إليه في 
الس���نوات القليل���ة الماضي���ة. فأصب���ح للكاتب كلمات 
وتعابي���ر جدي���دة يس���تعملها ف���ي كتابات���ه الوطنّية، 
الثقافّية والسياحّية التي تتالءم أكثر مع األوضاع التي 

يمّر بها الوطن.

نع���م .. فكما دخل الوطن موس���وعة غيني���س لألرقام 
القياس���ية بفضل »أكبر كبايّة ليموناضة« في منطقة 
البت���رون، و«أطول بار« ف���ي جونيه، »أطول طرحة 
للعروس« بمنطقة القرنعون، يدخل الموسوعة عينها  
ولك���ن من ناحّي���ة ومفهوم آخرين معاكس���ين تمامًا، 
تح���ت رقصات الموت التي تلد م���ن أيدي القّناص من 
رصاص وقذائف في طرابلس، بين جبل محسن وباب 
التّبان���ة، إلى رصاص الجانب الس���وري في عكار عند 
الحدود اللبنانّية الس���وريّة، إلى االش���تباكات اليومّية 
الت���ي تجري في مختلف مناطق لبنان، إلى أصغر طفل 
في العالم أو في الش���رق األوس���ط كي ال نكون ظالمين 
يحمل سالح ممكن أن يؤدي بحياته وبحياة عدد هائل 

من المواطنين... إلخ.

2005 – 2012 مقارن���ة صغيرة بين المرحلتين التي مّر 
بهما لبنان منذ 7 سنوات حتى اليوم.

7 س���نوات مضت عل���ى بدء أعمال الش���غب، اإلجرام 
واالغتياالت في البالد،

7 س���نوات مضت وما زال لبنان يحتفل ويرقص على 
أنغام الموسيقى اللبنانية الوطنية ليلًا،

7 س���نوات مضت وعدد الجرحى والقتلى يتزايد يومًا 
بعد يوم،

7 س���نوات مض���ت وأطفال لبنان يول���دون من جديد 
لتعيش في بلد الشرق،

7 س���نوات مضت والقنابل اليدويّة والقذائف تتطاير 
م���ن منطقة إل���ى أخرى، من حّي إلى ح���ّي ومن بيت 

إلى آخر،
7 س���نوات مضت وما زلنا نرى األلعاب الناريّة تضيء 

سماء لبنان ليلًا ونهارًا بألوانها الجميلة،
7 سنوات مضت ومّر الكثير عليها وما زلنا مستمرين 

... واألتي أعظم !!

رغم الس���واد والمأساة التي مّر وما زال يمّر بها لبنان 
حتى يومنا هذا، ما زالت شوارعه الضيقة تحتفل ليلًا 
ونه���ارًا على أصوات المطربي���ن العالميين والوطنيين، 
ترق���ص فرح���ًا وابتهاجًا، حابس���ة وجعه���ا الكبير في 
قلوبه���ا المفجوع���ة عل���ى وطنها األم، ف���ي مهرجانات 
بعلب���ك وبيت الدي���ن وزحلة إل���ى مهرجانات ميروبا 
والبترون وإهم���ج وجبيل، إلى الس���هرات الليلّية في 
مالهي البترون، الجميزة، الس���وديكو ووسط بيروت، 
إلى الس���هرات البحريّة المنتش���رة على طول الشاطئ 
اللبنانّي، من الش���مال إلى الجنوب، مما جذب السّواح 
والمغتربي���ن ودفعه���م إل���ى المج���يء إلى لبن���ان رغم 
تحذي���ر الكثير م���ن الدول العربي���ة واألجنبية، على 
حد سواء،  رعاياها من السفر إلى لبنان وهذا حرصًا 

على سالمتهم.

أخي���رًا ولي���س آخ���رًا، أنا فت���اة م���ن الجي���ل الجديد 
تَرعَرَعت في بلد اعتقدته بلد الش���رق والغرب، بلد 
الس���الم والرس���الة، بلد المحبة والوحدة، وأغمضت 
عيناها على هذه الحكاية التي لطالما كانت قصة شبه 
خيالية تسمعها قبل موعد نومها... لتستيقظ في اليوم 
التال���ي عل���ى حقيقة أن���ه بلد ال يعرف طعم الس���يادة 
والديمقراطي���ة، بلد تغمره الطائفي���ة والحزبية، بلد 
ينتشر فيه السالح غير الشرعي بين أيدي المواطنين 
واألح���زاب، بلد تغمره الالثقاف���ة والالوعّي ، بلد يقع 
تحت يّد اإلجرام يومًا بعد يوم، بلد تتحكم فيه الدول 
الخارجي���ة الت���ي لم تكن مصلحتها في ي���وم من األيام 
تحس���ين الوض���ع في لبنان بق���در ما ه���ي تهدف إلى 
تخريبه، بلد يتقاتل وزراؤه ونّوابه من أجل الحصول 
على مقعد! الذي بالنس���بة لنا ليس س���وى كرسّي من 
خش���ب موض���وع داخل المق���ّرات الحكومّي���ة ... نعم 
الكرس���ّي الخش���بي الذي أخذ عق���ول البعض ومصير 
البع���ض اآلخ���ر فغاب ع���ن ناظرهم الوط���ن والمجتمع 

وأغفلوا وضع البلد وحال شعبه !! 

هذا هو لبنان، بسلبياته وإيجابياته، بفرحه وحزنه، 
بك���رم ضيافته وفقر أبنائه، بورده وش���وكه، بدخانه 

األبيض واألسود، بعرسه ومماته. 

هذا هو لبنان ال���ذي خلقنا وتجذرنا فيه، إن أجدادنا 
ه���م حافرّي الصخر ونح���ن المؤتمنون على جهودهم. 
لبنان بلد القداس���ة والقّديس���ين، بلد الس���الم ولقاء 
الحضارات. كما قال الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني 
»لبنان أكثر من بلد، إنّه رسالة« وأضيف بأنه »وقف 

اهلل على األرض«. 

نبقى ونستمر وفيّين لوطننا. 

إّن الق���ّوات الّلبنانّي���ة، إيمان���ًا منها بأّن المقاوم���ة هي نهج حياة 
متكامل ونظ���ام متعدد األوجه، وبأّن النضال ال ينحصر فقط في 
المج���ال الفكري – النظري – العقائدي، وال في المجال الميداني 
– العس���كري، بل يتجّس���د من خالل كافة التفاصيل في مختلف 
ميادين الحياة اليومّية.  واس���تجابة منها لتطور مراحل القضّية 
الّلبنانّي���ة ولتعاظم حجم المس���ؤولّيات الملق���اة على عاتقها في 
ظّل غياب كامل للبنى والهياكل والمؤّسس���ات الرسمّية آنذاك، 
أخ���ذت على عاتقها مهّمة تأمي���ن كّل حاجات المجتمع المقاوم، 
في كّل الميادين، لذلك لم يقتصر نشاط القّوات الّلبنانّية النضالي 
على المجاالت العس���كريّة واألمنّية فقط، بل تعّداها ليطال كافة 

مرافق وأوجه الحياة اليومّية للمواطن.
جّراء أهمّية هذه البنية القطاعّية المدنّية، س���وف نس���تعرضها 
تباعًا في عّدة أعداد، وسنبدأ في العدد األّول بالتكّلم عن جهاز 

التضامن وجهاز التعاضد الصّحي.

يش���ّكل جهاز التضامن العمود الفقري والبنية األس���اس لنش���اط 
القوات الّلبنانّية التعاضدي. تأّسس في 21 أذار 1987، و قد جرى 
من خالله تأمين كلفة آالف العملّيات الطبّية الدقيقة والباهظة 
)القلب المفتوح وغيرها(، وكلفة االستش���فاء، الطبابة  والدواء 
آلالف العائالت. كما عمل التضامن على منح المساعدات العينّية 
للكثيري���ن، باإلضافة إلى اهتمامه  بتوأم���ة عدد كبير من أبناء 
العائالت مع مانحين ومتبّرعين أجانب. وقد اتس���ع مجال نشاط 
التضام���ن ليغّط���ي من 30 إلى 100% من التكاليف الطبّية بش���كل 

يطال كّل مواطن. 
أّما بالنس���بة لجه���از التعاضد الصحي فق���د كان لعناصر القّوات 

الّلبنانّية، وهو يغّطي نسبّيًا كلفة استشفاء هذه العناصر.

القوات الّلبنانّية:لبنان، بلد األجيال .. همسات شعبه: الرسالة والرؤية.
البنية القطاعّية املدنّية

ي�����ارا الخ�����وريستيفاني يوسف

ريت�����ا رحم�����ه

spotlight

للسنة الخامسة على التوالي، نظمت مصلحة الطالب في القوات 
اللبنانية احتفالًا بمناسبة تخّرج طاّلبها  من كافة الجامعات في 

لبنان.
أقيم العش���اء السنوي في المقر العام للقوات اللبنانية في معراب 
ف���ي 19 تش���رين األول بحضور الدكتورس���مير جعج���ع ونواب 
وقيادي���ي القوات اللبناني���ة  و 200 طالب متفّوق. كالعادة، تولّت 
دائ���رة اإلع���الم في مصلحة الط���اّلب إنتاج الفيلم الّس���نوي الّرابع 

تحت عنوان : » وعدتك«.
تدور قّصة الفيلم حول امرأة حامل فقدت زوجها وهو في ربيع 

عمره فقّررت أن تهاجر تاركًة كل شيء وراءها.

وأخذها الحلم.. لتتذّكر األيام التي عاشتها مع حبيبها، حّبه 
للبن���ان وتعّلقه بأرضه ووعدها القاطع ب���أن تحب لبنان بقدر 
حّبها لحبيبها..  فتقرر البقاء في بلدها ليتررع إبنها في لبنان.

أمام  ما تقّدم ال يسعنا إال أن نهنئ طالبنا المتخرجين وأن نتمنى 
لهم النجاح الدائم، فلبنان يفتخر بنجاحاتهم  وهو بحاجة دائمة 
إل���ى األدمغ���ة المفّكرة. كم���ا نتوّجه بالتهنئة إل���ى دائرة اإلعالم 
في مصلحة الطالب، ش���اكرين جهودها الدائمة وجهود كل فرد 

شارك في تنفيذ هذا الفيلم. 

تاريخنـــــا

إجنازاتنـــــا

وعدتـــــك..

قواتيات
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Around 80% of child cancer cases globally occur in low and 
middle income countries, yet less than a third of children are 
diagnosed in these countries and those who are treated less than 
20% survive.  Child cancer is highly curable with around 80% 
of survival rates in developed countries, yet in low and middle 
income countries tens of thousands of children die needlessly 
every year from the disease - most dying without any effective 
pain relief.    Poor diagnosis coupled with too few specially trained 
doctors and nurses and the mistaken belief that child cancer is 
too difficult to cure combine to create very low survival rates.   In 
fact, at least 50% of child cancers can be cured even in resource-
poor environments with relatively simple and inexpensive drugs 
and procedures which have been known to doctors for decades.

There is no one single cause for cancer. Scientists believe that 
it is the interaction of many factors together that produces 
cancer. The factors involved may be genetic, environmental 
or constitutional characteristics of the individual. Diagnosis, 
treatment and prognosis for childhood cancers are different than 
for adult cancers. The main differences are the survival rate and 
the cause of the cancer. The survival rate for childhood cancer 
is about 72 percent, while in adult cancers; the survival rate is 
60 percent. This difference is thought to be because childhood 
cancer is more responsive to therapy, a child can tolerate more 
aggressive therapy and the prognosis is better. 
Childhood cancers often occur or begin in the stem cells, which 
are simple cells capable of producing other types of specialized 
cells that the body needs. A sporadic (occurs by chance) cell 
change or mutation is usually what causes childhood cancer. 
In adults, the type of cell that becomes cancerous is usually an 
“epithelial” cell, which is a cell that lines the body cavity and 
covers the body surface. Cancer occurs from environmental 
exposures to these cells over time. Adult cancers are sometimes 
referred to as «acquired» for this reason.

In Lebanon there is the Children’s Cancer Center of Lebanon 
(CCCL), established in Beirut, as a unique regional center for the 
comprehensive treatment of pediatric cancer.
The center works in close association with the American University 
of Beirut Medical Center (AUBMC), and it depends on donations, 
and its ability to fulfill its mission is constrained by the availability 
of funds at its disposal.
As for the families of the patients that can’t afford the treatment›s 
expenses, CCCL afford covering all costs of care beyond those 
reimbursable by third party payments and the total costs when 
the latter are not available.
CCCL support all children with cancer as well as their families 
through securing funds to ensure access to the latest treatment, 
regardless of ability to pay. Delivering psychosocial services to 
help fight the disease and providing education to create better 
understanding and awareness.

هو المبارك باالس���م »بينيدكتوس« والمبارك من عند 
اهلل، إذ كّرس���ه حبرًا أعظًما على الكرس���ي الرسولّي 
للكنيس���ة الكاثوليكي���ة، بعد س���لفه الطوب���اوي البابا 
يوحن���ا بولس الثاني الذي زار لبنان بدوره عام 1997، 
وها هو اليوم في لبنان بعد س���بع سنوات من انتخابه 

نائَب المسيح على األرض.

اس���تقبلته حش���ود غفيرة بالتهليل والصلوات، فبارك 
الش���بيبة وصل���ى للبنان آمل���ًا أن يعّمه الس���الم، فهو 
منبت المسيحية و الشاهد على أولى عجائب السيد 
المس���يح ، » تحوي���ل الم���اء إلى خمر« ف���ي بلدة قانا 
الجليل الجنوبّية،  فانطلقت الديانة إلى العالم كّله من 
شواطىء صور مع الرسل الصّيادين فال ينَس أحٌد ذلك.

وّج���ه رأس الكنيس���ة الكاثوليكي���ة بمناس���بة توقيع 

اإلرش���اد الرس���ولي دعوة إلى أتباع الديانات السماويّة 
الث���الث المس���يحية، اليهوديّ���ة واإلس���الم، تنص على 
اس���تئصال األصولّي���ة الدينّي���ة ألنها تط���ال، من دون 
تفرقة، وبش���كٍل قاتل المؤمنين من األديان كافة. وقد 
ذكر الحبر األعظم أن على كنائس الش���رق األوس���ط أال 
تخ���اف ألن اهلل معها حتى النهاي���ة قائلًا: » ال تخافوا، 
مارسوا الش���راكة والشهادة وال تخافوا ألن اهلل معكم 
حّت���ى انقض���اء األزمن���ة«. وه���ذا الكالم قاله يس���وع 
المسيح منذ أكثر من ألفي عام حيث قال: » ال تخافوا، 
أنا معكم حّتى انقضاء الدهر«، فهنيئًا لنا كمس���يحيين 

وهنيئًا للبنان بالوجود المسيحي على أرضه.

البابا بينيدكتوس الس���ادس عش���ر هو رس���ول السالم 
بامتياز، إذ لم يرّكز في زيارته إاّل على الس���الم حيث 

ق���ال: »أردُت أن آت���ي إليكم بس���الم وقد قال يس���وع 
س���المي أعطيكم«. فكم هو لبنان بحاجٍة إلى الس���الم 
لك���ي يدهش العالم المأخوذ أساس���ًا بواقع التعايش بين 
طوائفه، وقد اختار اهلل هذه المنطقة كي يحقق فيها 
رغبة السالم والمصالحة، فالسالم والتعاون لن يتكونا 
إاّل ف���ي مجتمع موّحد يحافظ على الترابط العائلي الذي 
تتميز فيه منطقة الش���رق األوس���ط.  لقد خّص لبنان 
بمثاٍل على ثقافة األديان، ومن خالل ثقافة السالم فهو 

قادٌر على تحقيقه. 

أما في كالمه عن الحرب والس���لم فقد ناهض الحرب 
بقول���ه: » نحن ضد الح���رب وكّل األعمال اإلرهابية 
فهي ال تس���مح باحترام حياة اإلنسان، فالشعب اللبناني 
ع���رف الكثي���ر م���ن المعاناة والمآس���ي«. وق���د صّلى 
قداس���ته طالبًا من اهلل أن يقدس ه���ذا البلد المتعدد 
الطوائ���ف، ف���إن كبر اإلنس���ان وعظمت���ه ال تتواجد إال 
ف���ي اهلل صانع األديان وباني الس���الم، كما ش���ّدد على 
ضرورة دراس���ة الماضي والتعل���م من هفواته حتى ال 

تتكرر فنفقد حينها كّل ما هو جميل.
لبنان الصغير جغرافّيا،ً الكبير قدرًا عند اهلل ال خالص 
له إاّل بالسالم، فزيارة كل من البابا يوحنا بولس الثاني 
والبابا بينيدكتوس الس���ادس عشر ال يجب أن تذهب 
ه���درًا، فحضور باباوين على أرض هذا البلد في جيٍل 
واح���د ه���ي نعمة كبي���رة وتوصية خاّص���ة من اهلل، 

ليكون لبنان فعلًا جّنة على األرض.

 فمن رسول السالم أوتينا السالم ويجب الحفاظ على 
هذه الهديّة وإاّل... فعلى لبنان السالم.

مبارٌك اآلتي إىل لبنان

عب����دو غص����ن Bassel ghourayeb

Children Cancer Center

 في األعماقمجتمع مدني
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