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الحـــــدث أول شــــي

ع���ام يأتي وعام يمضي والمس���يرة مس���تمرة ، تكتب 
أحداثها على صفحات التاريخ لتكون عبرة لمن يعتبر 

.
تط���ل علين���ا س���نة 2013 حامل���ة معه���ا  اس���تحقاق 
االنتخابات النيابية، محط أنظار األفرقاء السياس���يين، 
بع���د أن كان ع���ام 2012 مليئًا باألحداث السياس���ية و 

األمنية .
ش���بح االغتياالت ل���م يفارق قياديي قوى الرابع عش���ر 
من آذار ، فاس���تهدف رأس الحربة د. س���مير جعجع 
بثالث رصاص���ات أبعدتها العناي���ة اإللهّية عن هدفها، 
عن اغتيال المدافع األول عن جمهورية ال�10٤٥2 كم2. 
كم���ا تم إحباط  محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، 
ال���ذي لديه ثقله في االنتخاب���ات النيابية في البترون 
ويش���كل بتحالفه مع الق���وات اللبنانية نصرًا محتمًا. 
لكن اللواء وس���ام الحس���ن لم يسلم من عبوات الغدر 
فكانت الشهادة مكافأته على اكتشاف شبكة سماحة 

- مملوك.
و ك���ي ال تصب���ح 1٤ آذار جمعي���ة دفن موت���ى، قامت 
المنظمات الشبابية بالمبادرة إلسقاط حكومة تسهيل 
القتل من خالل حجب داتا اإلتصاالت، حكومة الدفاع 
ع���ن المطلوبين للمحكمة الدولي���ة رغم 131٧0 دليل 
إلتهامهم، حكومة الفس���اد والمازوت األحمر وبواخر 
الكهرب���اء، حكوم���ة صفقات مش���بوهة وس���د بلعة، 
حكوم���ة المح���ور الس���وري اإليران���ي، ف���كان مخيم 

الحرية 2 .

ن���واب  المخاط���ر  والتهدي���دات  تل���ك  ُتِخ���ف  ل���م 
القوات اللبناني���ة فكان���وا دائمًا بالمرص���اد  في وجه 
محاوالت الس���يطرة على الوط���ن ودمجه في محاور 
بعي���دة كل البع���د عن مس���ارنا التاريخ���ي. كما أتقن 
نواب القوات اللبنانية العمل التش���ريعي، فقّدموا عدة 
مشاريع قوانين من أهمها قانون حماية المرأة وقانون 
االنتخابات - الدوائ���ر الصغرى - الذي يؤمن التمثيل 

األصح للجميع.

ن عام  2012 على صفحاته أيضًا أحداثًا البد   وق���د َدوَّ
م���ن التوقف عندها؛ لَِم لها م���ن دالالت على الخيارات 
الوطني���ة  للبنانيي���ن عام���ة والمس���يحيين خاصًة، 
أوله���ا ف���وز مرش���ح الق���وات اللبنانية الدكت���ور فادي 
ك���رم ف���ي فرعية الكورة بفارق شاس���ع على مرش���ح 
القوم���ي والثامن  من آذار الدكتور وليد العازار. كما 
كان الف���وز حلي���ف القوات و-1٤ آذار ف���ي االنتخابات 
النقابي���ة، والنتائج الملفتة كانت من نصيب مصلحة 
طالب القوات اللبنانية التي فازت في جميع الجامعات 
الخاصة ومن المتوقع أن تكون النتائج ذاتها في الجامعة 
اللبنانية. في نظرة عامة على تلك اإلستحقاقات يبدو 

جليًا تأييد المسيحيين لخط القوات.

واآلن  ستكون سنة 2013 حقبة نصنعها نحن بأعمالنا 
ونضيفه���ا إلى تاريخنا المش���ّرف. لذلك ف���إن الحمل 
ثقي���ل على قياديي ث���ورة األرز خاص���ًة أن  اللبنانين 
س���يجددون ثقتهم بنهج الرابع عش���ر م���ن اذار  كما 

تشير استطالعات الرأي.
فيا نوابنا وقياديينا ال تخذلوا منتخبيكم . حان الوقت 
للقيام بالمبادرة النش���اء دولة قوية ، حكومة من لون 
واح���د، دولة مؤسس���اتية، فال تنش���غلوا بالدفاع عن 
أنفس���كم ودحض األكاذيب الت���ي يطلقها الفريق األخر 
من أجل إلهائكم بالقش���ور ليسرقوا الجوهر بفسادهم 
وتزورهي���م. فهي���ا إلى العم���ل وتطبيق الق���ول بالفعل 

وتحقيق األهداف المرجوة.

أم���ا نح���ن س���نبقى، كما كن���ا دائم���ًا وأب���دًا، بإيماننا 
ملتزم���ون، وعل���ى مبادئن���ا ثابتون، وعل���ى محاوالت 
الغ���در متمردون، و في االنتخابات منتصرون ، وعن 
الوط���ن مدافعون، ف���ي وج���ه المؤام���رات صامدون، 
وراي���ة الحق رافعون. حيث ال يجرؤ اآلخرون  ...... 

لنبقى ونستمر .

قيل أن زع���ران القوات اقتحموا كلية اآلداب - الفرع 
الثاني، واعتدوا على ط���الب التيار العوني، واقتحموا 
الهيئة الطالبية في كلية العلوم - الفرع الثاني... وقيل 
أنهم كان���وا يتحضرون الفتعال إش���كاالت في عدد من 
الجامع���ات والمعاهد، لعل أبرزه���ا المجمع المهني في 

الدكوانة...
وق���ال أهل الحق، بأن إلق���اء القبض على مطلق النار ، 
المنتم���ي لتي���ار »المردة«،  من قب���ل األجهزة األمنية 
المختص���ة ه���و أكبر دليل على حقيقة إش���كال كلية 
اآلداب، الذي بدأ بإطالق النار على الطالب المحتفلين 

بالميالد، وُتبع باعتداء من قبل »صقور« عون عليهم. 
ليق���وم بعده���ا المدير »العوني« بإص���دار بيان مغلوط 
افت���رى فيه على طالب القوات اللبنانية، بعد سلس���ة 
م���ن الممارس���ات المنح���ازة ضدهم، محاول���ًا تبييض 

صورة العونيين وتشويه صورة القوات...
حملة مس���عورة منظمة انتقلت م���ن كلية إلى كلية، 
فكان���ت كامي���را ال���� »او ت���ي ف���ي« جاه���زة لتصوير 
أي إش���كال بع���د افتعال���ه من قب���ل الصق���ور، إلظهار 
ط���الب القوات بص���ورة همجية، يتول���ى فيها تلفزيون 
»الليمون« حملة الشتائم، ويتوجها المدعو »سعيد« 

بأبشع عبارات الذم والتخوين ونبش القبور الكاذبة...
وفي الحقيقة، صورة طالب القوات مش���رقة، أنشطة 
اجتماعية متنوعة، س���هرات واحتف���االت في مختلف 
الجامعات والكليات والمعاهد، انتصارات في االنتخابات 
الجامعية، ومش���اركة فعالة في صياغة وإقرار وثيقة 

السياسة الشبابية.
وصورة، من لم يبق لهم سوى التخطيط ألعمال شنيعة 
وحمالت مدمرة واش���الء نظ���ام وتحالفات س���وداء... 

صورة سوداء شنيعة!!!

حمالت ســـــوداء منّظمـــــة...
أبطالهـــــا برتقاليـــــون تعســـــاء

 مــــارك مــــارون

٢٠١٢  سنة اإللتزام والثبات واإليمان

فري����د مت����ري

قي���ل عبر موقع التي���ار الليموني اإللكترون���ي، أن التيار الوطن���ي الحر انتصر في 
انتخاب���ات مختل���ف الجامعات الخاصة. وقد ش���تم مس���ؤول طالب التيار ش���باب 

وشابات القوات، متهمًا إياهم بالكذب واإلجرام...
وق���ال أهل الحقيقة، إن انتص���ار طالب القوات اللبناني���ة و1٤ آذار كان كبيرًا في 

جامعة سيدة اللويزة، الجامعة اللبنانية األميركية، وجامعة القديس يوسف...
 فق���د حقق���ت 1٤ آذار نتيج���ة رائع���ة في مواجهته���ا تحالف ح���زب اهلل و8 آذار 

وأصوات الحزب اإلش���تراكي في الجامعة األميركية... والتعادل في جامعة س���يدة 
اللويزة - برسا. 

وينتظ���ر ط���الب القوات اللبنانية االنتخاب���ات الطالبية في الجامع���ة اللبنانية على 
أحر من الجمر الس���تكمال مسلس���ل االنتصارات الكاس���حة... على أمل أال يتهرب 
البرتقالي���ون م���ن المواجهة وأال يقوم���وا بتركيبة »لتطييرها« خوفًا من انكس���ار 

جماهيري جديد...

قالوا ربحنا... قال الحق نحن هنا

ج. ق.

ج. ق.

 قيل وقال

 قيل وقال

بإختصـــــار

ه���ي واحدة من أنش���ط الخالية الطالبّية، إنها خلّية الق���وات اللبنانّية في الجامعة 
اللبنانّي���ة األمريكّي���ة، عرف���ت بالجبه���ة الطالبّية نظرًا إلنج���ازات طالبها في زمن 

الوصاية وحتى يومنا هذا.
في س���جل ه���ذه الخلّية 1٤ انتص���ارًا من أصل 1٥، وقد اس���تطاعت من خالل هذه 
االنتص���ارات أن تك���ون اإلدارة الجيدة للهيئة الطالبّية ومرج���ع الطالب الوحيد في 
الجامع���ة. هي خلّية أثبتت قوتها وصالبتها رغم تغيير القانون االنتخابي، بش���كل 
مستمر،  من قبل اإلدارة بهدف »كسر جوانح« هذا الجسم الطالبي المنتامي والذي 

أصبح جزءًا ال يتجزأ من تاريخ الجامعة وثقافتها.
إلى جانب االنتصارات، تملك األخيرة سجلًا حافلًا بالمواجهات على كافة األصعدة، 

أثبتت من خالله جدارًة في العمل وإيمانًا بالقضّية...
من أبرز هذه المواجهات نذكر:

مواجه���ات م���ع اإلدارة، لف���ض الق���رارات التعس���فّية والمجحفة بح���ق أي طالب، 
وللمطالب���ة بأبس���ط حقوقه... لهذا اعتمدت اإلدارة سياس���ة التهدي���د، إال أن هذه 

األخيرة لم تضعف يومًا تلك الجبهة.
مواجه���ات مع نظام الوصايّة، فكانت رائ���دة في العمل الحزبي وحاصدة النتصارات 

عدة أزعجت »زعماء األمس«.
إنتخابات طالبّية واجهت فيها طالب حزب »الس���الح« ، لتكس���رمن خاللها هيبته 
الش���كلّية، متفوقًة على تنظيمه الصلب بتنظيم أصلب أكس���بها الشرعّية الطالبّية 

رغم كافة التكتالت والتحالفات التي نستغني عن ذكرها.
مواجهات سياس���ّية مع التيار الوطني الحّر، أفقدته مبرر وجوده القائم على إثارة 

النعرات... حتى أصبح عاجزًا في قلب جبيل وقلب المجتمع المسيحي...
تس���تحق جبه���ة كهذه وقفة عّز واس���تذكار، فه���ي من حققت ومّثل���ت عند كّل 
اس���تحقاق واقع الشارع المسيحي، الذي يؤمن بالخط السيادي والقضّية اللبنانّية، 
وخاصًة في االنتخابات الطالبّية األخيرة  تلك الممهدة لالنتخابات النيابّية القادمة، 

والمنذرة ببداية االنتصار الكبير، انتصار للبنان وللفكر الحّر.

القوات اللبنانّية في الجامعة اللبنانّية األمريكّية LAU -جبيل.
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ربيع العرب وأثقال التاريخ.... الحلم والكابوس

بين األثقال المتراكمة لألنظمة التي أدمنت االستبداد 
، وفتَوة الصحوة التاريخية للش���عوب العربية ، يتقدم 
الربي���ع العربي بخط���ى بطيئة ، ولك���ن بثبات أكيد ، 
للحاق بالركب األممي الحضاري في الحرية والعدالة 
والمساواة .... إنه المسار التاريخي الطبيعي للثورات 
الفتّية قبل وصولها إلى العدالة الحقة والديمقراطية 

الصحيحة .
في المرحلة األخيرة ظّلت البراكين الثورية مشتعلة 
داخ���ل أرب���ع دول ومجتمع���ات عربي���ة ه���ي : قطاع 
غ���زه ، مصر ، س���وريا ولبنان . كيف ب���دت الصورة 
مؤخرًا داخل هذه المحطات األربعة ، وإلى أين تتجه 

األحداث فيها ؟؟؟ 

تقاطر المس���ؤولون العرب إلى قطاع غزه ، في ش���به 
س���باق محموم ، لتالقي القطاع في عودته التاريخية 
إل���ى حاضنته العربية ، بعد أن طرد النظام الس���وري 
قادة حماس من دمش���ق ، وأقفل مكاتبها في العاصمة 
الس���ورية، وبع���د بروز مالم���ح فت���ور وانفصال بين 
حم���اس وإيران . كانت الزي���ارة العربية األكثر جذبًا 
للقط���اع، تلك الت���ي قام بها وفد من ق���وى 1٤ آذار من 
لبن���ان، وما أثار الجدل أكث���ر فأكثر انضمام نائب في 
البرلمان اللبناني عن حزب القوات اللبنانية إلى هذا 
الوف���د، النائب الرفيق أنظوان زه���را. تلخصت اإلثارة 
عل���ى وجود من���دوب القوات اللبناني���ة في محورين 

لبنانيين :

-  المح���ور األول )غير قوات���ي ( : منزعج من وصول 
ح���زب القوات اللبنانية في »فتحه���ا« العربي بعيدًا 
إلى قلب العالم العربي وقضيته األم : فلسطين . هذا 
المحور يريد للقوات ، عن حسد وغيرة ، أن تبقى 
في عزلة لبنانية وعربية ؛ ال أن تنفتح بهذا الشكل 

العريض على العالم العربي .

 -  المحور الثاني ) قواتي ( : عندما حركت المشاعر 
التاريخية بعضًا من هؤالء القواتيين » مستعظمين 

» الحدث ؛ لكنهم نسوا : 
-  أن خالفنا السابق مع الفلسطينيين ، كان مع الذين 
حاول���وا الس���يطرة عل���ى لبن���ان وليس م���ع القضية 

الفلسطينية المحقة .
-  أن هذا الخالف انتهى عام 1982 ، عندما انسحبت 
منظم���ة التحرير الوطنية من لبن���ان وتوقفت عن 

التدخل في شؤونه الداخلية . 
-  أن القواتيين تصالحوا مع الفلس���طينيين في أواخر 
الثمانينيات عندما وقف ياس���ر عرفات واعتذر من 
اللبنانيين أمام وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، 
عن فت���رة تدخل منظمت���ه في الش���ؤون الداخلية 

اللبنانية .
-  أن الفلس���طينيين الذين خاضوا الحرب ضد القوات 
اللبنانية في لبنان ، هم فلسطينيو الداخل اللبناني؛ 
وال عالق���ة بتات���ًا لفلس���طينيي قط���اع غ���زه في تلك 

المواجهات 
-  أخي���رًا أن زيارة القوات اللبنانية للقطاع اليعني أنها 
تدع���م منظمة فلس���طينية معينة؛ إنم���ا هي بمثابة 
دعم للش���عب الفلسطيني برمته ؛ تمامًا كما دعمت 
قط���ر ،مثلًا، لبنان بعد حرب تموز، دون أن يفس���ر 

ذلك دعمًا لسالح حزب اهلل .
 

الب���ركان العرب���ي الثان���ي اليزال يس���تعر ف���ي مصر ، 
بع���د انتخاب أحد قادة اإلخوان المس���لمين على رأس 
الدولة المصرية . طبعًا يحاول الرئيس الجديد وضع 
دس���تور جدي���د لمصر غالفه ديني ، وس���ط اعتراض 
ماليي���ن المصريي���ن ورفضهم تطبي���ق   »والية فقيه 
» إسالمية س���نية في مصر . الرافضون لهذا التوجه 
الديني كثر وعلى رأس���هم األزهر الشريف ،األحزاب 
العلماني���ة )بالمفه���وم المص���ري( ، وطبع���ًا األقب���اط 
المس���يحيين الذي���ن يش���كلون ما بي���ن 1٥ و20% من 
الشعب المصري ... وهكذا عادت الميادين والساحات 
تغص بالمليوني���ات المتناقضة ؛ وعادت » بلطجية » 
النظام الجديد تعتدي على عش���اق الحرية الرافضين 
لإلع���الن الدس���توري . إنه���م نف���س بلطجي���ة النظام 
الس���ابق . كل ذلك يحصل وس���ط تخب���ط الرئيس في 
مواجهته الشرس���ة مع الجسم القضائي المصري . ما 
يحص���ل اليوم في مصر يعتبر مس���ارًا حتميًا وصحيًا 
لثورة كانت تفتقد إلى األحزاب المنظمة ، باس���تثناء 
اإلخوان المس���لمين الذين اس���تغلوا الفرصة ليقطفوا 
ثم���ار الث���ورة ؛ لكنه���م أعجز م���ن أن يذهبوا ب » أم 
الدني���ا » إلى خارج الركب الحض���اري وتطور العصر 
الحديث . واألحداث التي نشهدها من قوة اإلعتراض 
ف���ي الس���احات .... دالالت أكيدة على صحة المس���ار 
الثوري المصري الذي س���وف يصل بمص���ر قريبًا إلى 

األمان الديموقراطي الصحيح . 

بقلم العميد الركن )م(   |  مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية   

في س���وريا يس���تمر حمام الدم ، في ظ���ل نظام يكابر 
ويرف���ض اإلعت���راف بالهزيم���ة أمام الش���عب الثائر . 
يتمس���ك ب »قشة« روسية – إيرانية تفتت وباتت 
اليوم تقاي���ض على »جلد« هذا النظام . الدعم المالي 
اإليران���ي للنظ���ام الس���وري ش���كل نزف���ًا للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية حدوده ، حسب المراصد الغربية 
، نهاية ع���ام 2012 بعد العقوبات الدولية التي أنهكتها 
. ويرى البعض أن إطالة األزمة الس���ورية ،واإلحجام 
الدولي عن حلها حتى اليوم ، كان أحد أهدافه زيادة 
التضيي���ق عل���ى إيران الذي تتس���بب ب���ه العقوبات ، 
باس���تنزاف المالية اإليراني���ة المهترئة أصلًا ، بحيث 
أصبح���ت ه���ذه المالية اليوم غير ق���ادرة على تحمل 
ه���ذا الع���بء . وقد ظه���ر مؤخرًا تبدل ف���ي المواقف 
الدولية ، سواء من واشنطن أو موسكو ، باتجاه وضع 

حد لألزمة الس���ورية ، بعد أن توقف النزف اإليراني 
، وغ���دت هذه األزمة تش���كل عبئًا دولي���ًا ثقيلًا على 
المجتمع الدولي ودول الجوار . طبعًا لن يكون الحل 
في سوريا إال على حساب النظام المتهالك ، الذي بات 
عاجزًا عن إدارة ش���ؤون الس���وريين ، بعد أن شارف 
عدد القتلى على الخمسين ألفًا ، وعدد النازحين عن 

ديارهم بالماليين . 

ف���ي لبنان يعيش اللبنانيون ، من طرفي النزاع ، وضع 
اإلنتظ���ار على وقع األزمة الس���ورية وما قد تؤول له 
األحداث في سوريا ، في ظل حكومة فقدت مصداقيتها 
في كل المجاالت . حكومة مفلس���ة إقتصاديًا ، بدليل 
تدني النمواإلقتصادي وخس���ارته ستة أو سبعة نقاط 
ليالم���س الصف���ر تقريبًا ؛ وحركة قط���اع عام متفجر 

ونه���ب أم���وال الدولة. حكومة مفلس���ة أمنيًا بدليل 
اإلغتيال ومح���اوالت اإلغتيال وتغطي���ة هذه الجرائم 
برفضه���ا التع���اون حتى مع أجهزته���ا األمنية ، والنأي 
بنفسها عن جريمة سماحة – المملوك، حكومة تقر 
بأنه���ا عاجزة عن تأمين حماية نواب األمة فكيف لها 
بحماية بقية المواطنين العاديين . حكومة مفلس���ة 
سياس���يًا بعزلته���ا العربية والدولي���ة ، عندما ترفض 
اعتماد أي موقف جماعي لألسرتين العربية والدولية 
لتعزل نفسها عن دول العالم إرضاء لنظام متهالك فقد 
مقومات اس���تمراره .... الفريقان ف���ي لبنان ينتظران 
سقوط نظام األسد إلعادة عجلة السياسة إلى الدوران 

في لبنان على األسس المستجدة .

 حلم الربيع العربي يتقدم وكابوس األنظمة المستبدة 
يتراجع . الفج���ر يقترب ليتغلب فيه نور الحلم على 
ظلمة اإلستبداد .إنه المسار الطبيعي لتطور الشعوب.

تحليـــــلتحليـــــل
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أخبـــــارناأخبـــــارنا

عودة مخّيم الحرية أمام السراي الحكومي بمشاركة مصلحة طالب القوات اللبنانية، حيث قام تجمع للمنظمات الشبابية في 1٤ آذار بإطالق 
مبادرة من كل الجامعات لمساعدة المتضررين من هذا االنفجار االرهابي. كما قامت عدة منظمات في قوى 1٤ آذار بعّدة نشاطات، مشكلين 
سلس���لة بش���رية في وس���ط بيروت، حيث تم إلقاء كلمات دعت إلى اس���تقالة الحكومة وطرد الس���فير الس���وري، واجتماع لحكومة الذل 
الوطني أمام السراي بقمصان سود واقنعة بيضاء. كما أحيى شباب 1٤ آذار االستقالل »المنقوص« في ساحة الشهداء، وكان هناك لقاء ألهالي 

مخطوفي اعزاز مع المنظمات الطالبية في 1٤ آذار، لتطالب كلماتهم الدولة بإطالق جميع المعتقلين في السجون السورية.

كما نظمت مصلحة الطالب لقاء عاما لرؤساء الدوائر والمكاتب ورؤساء الخاليا والقطاعات في المصلحة تم من خالله إطالق العام الدراسي 
الجديد. وتخلل اللقاء كلمة لرئيس المصلحة نديم يزبك أش���ار فيها إلى أن ش���علة االس���تقالل والحريّة التي بدأت في آذار 200٥ لم تنطفئ 
يومًا وها هي تخرج إلى العلن من جديد في 2012 لكي تكمل مسيرة تحرير لبنان من كّل يّد طاغّية. وقد تّم الحقًا إطالق حملة االنتساب 

للمصلحة رسميا.

مكتــــب اإلعــــالم:
إس����تضاف برنام����ج   Beirut by night عب����ر آثير لبن����ان الحّر، أعض����اء الدائرة 
اإلعالمّية في مصلحة طالب القوات اللبنانّية حيث تّم  التحدث عن برنامج العمل 
للعام الدراسي الجديد، وعن المنهجّية المتبعة على خلفّية نشاط الدائرة اإلعالمي 
الحالي والمقب����ل من خالل الموقع اإللكتروني www.lfstudents.com ونش����رة 

آفاق الشباب Horizons. وقد تم إطالع المستمعين على آلّية العمل المتبعة.

دائرة العالقات الخارجية:
تلبي���ًة لدع���وة م���ن الحزب المس���يحي الديموقراطي في ألماني���ا، قام وفد من مصلحة طالب القوات اللبنانية بالتنس���يق م���ع دائرة العالقات 
الخارجية فيها بزيارة ألمانيا، حيث جالوا في أرجاء العاصمة برلين للتعرف على تاريخها، كما عقدوا عدة اجتماعات مع ممثلي المنظمات 
الشبابية في العاصمة، وقد كان لهم أيضًا لقاءات سياسية واجتماعية. بعدها انتقل الوفد إلى مقاطعة تورنجيا حيث عقدوا عدة اجتماعات 
مع منظمة الش���باب في الحزب الديموقراطي المس���يحي، كما كان لهم لقاءات مع مس���ؤولي الحزب في المقاطعة، إضافة إلى جولة سياحية 

للتعرف على تاريخها العريق.
وقد قام طالب القوات اللبنانية في ألمانيا بتنظيم لقاء في مدينة julich  مع الشّبان والشابات اللبنانيين المس�يحيين بحضور ممثلي مكتب 

القوات اللبنانية. وفي ختام اللقاء، تبادل الطالب األس�ئلة واآلراء حول مواضيع عدة.

تلبي����ًة لدع����وة م����ن الحزب المس����يحي الديموقراطي في ألماني����ا، قام وفد من مصلحة طالب القوات اللبنانية بالتنس����يق م����ع دائرة العالقات 
الخارجية فيها بزيارة ألمانيا، حيث جالوا في أرجاء العاصمة برلين للتعرف على تاريخها، كما عقدوا عدة اجتماعات مع ممثلي المنظمات 
الشبابية في العاصمة، وقد كان لهم أيضًا لقاءات سياسية واجتماعية. بعدها انتقل الوفد إلى مقاطعة تورنجيا حيث عقدوا عدة اجتماعات 
مع منظمة الش����باب في الحزب الديموقراطي المس����يحي، كما كان لهم لقاءات مع مس����ؤولي الحزب في المقاطعة، إضافة إلى جولة سياحية 

للتعرف على تاريخها العريق.
وقد قام طالب القوات اللبنانية في ألمانيا بتنظيم لقاء في مدينة julich  مع الشّبان والشابات اللبنانيين المس�يحيين بحضور ممثلي مكتب 

القوات اللبنانية. وفي ختام اللقاء، تبادل الطالب األس�ئلة واآلراء حول مواضيع عدة.

نّظم���ت دائ���رة البق���اع في مصلحة ط���الب الق���وات اللبنانية لق���اًء عامًا مع طالب 
م���ن مختل���ف الجامعات البقاعية ش���ارك فيه النائبان الدكت���ور طوني أبو خاطر 
وجوزي���ف المعلوف وأعضاء منس���قية زحلة والبقاع األوس���ط وعدد من دكاترة 

الجامعة اليسوعية.

بدأت أكاديمية الكوادر في مصلحة طالب القوات اللبنانية في أولى 
محاضراتها مع د. نبيل خليفة ود. أنطوان حبشي.

دائرة العالقات العامة:
وال يمكن أن ننس���ى المش���اركة الفعالة لمكتب العالقات العامة في مصلحة الطالب الذي ساهم بإطالق الوثيقة 

السياسية الشبابية بعد سنوات من الجهد والعمل الدؤوب لشباب لبنان في القصر الجمهوري في بعبدا. 

تح����ت عن����وان »بإلتزامن����ا ثابتون…وف����ي جامعاتنا 
منتص����رون”، أقام����ت دائ����رة الجامع����ة اللبنانّي����ة في 
مصلح����ة طاّلب الق����ّوات الّلبنانّية  خلوًة ش����ارك فيها 
حوال����ى خمس����ين طالبًا من مختل����ف كلّيات الجامعة 
الّلبنانّية. وقد تضّمنت األخيرة عددًا من المحاضرات.
تحت ش����عار »العودة إلى الجذور«، وبحضور حشٍد 
كبيٍر م����ن الطاّلب، أقام ط����اّلب الق����ّوات الّلبنانية في 
كلّي����ة الهندس����ة - رومي����ه، نش����اطًا ترفيهي����ًا حمل 
عن����وان .«Lebanese National Day«تخلل هذا 
اليوم تقديم المأكوالت اللبنانية التقليدية في جو من 

الموسيقى الفولكلورية وحلقات الدبكة الممّيزة.
وكالعادة اس����تقبلت خلية الق����وات اللبنانية في كلية 
الحقوق والعلوم السياس����ية واإلدارية اليوم الجامعي 
األول وقد اعتمدت هذه الس����نة أس����لوبًا جديدًا كان 
األضخ����م م����ن بي����ن األعم����ال الحزبية األخ����رى. كما 
نّظمت احتفالًا في ذكرى مولد الش����يخ بشير الجمّيل 
، تحت ش����عار »يوم البش����ير«. وذلك بحضور ممثل 

رئيس حزب القوات الّلبنانّية الدكتور س����مير جعجع، 
النائ����ب أنطوان زهرا، ومدير كلّي����ة الحقوق والعلوم 
السياسّية واإلداريّة الدكتور إيلي داغر، رئيس دائرة 
الجامع����ة الّلبنانّي����ة. من جهة أخ����رى، أقامت الهيئة 
الطالبي����ة في هذه الكلية ، س����هرتها الس����نوية داخل 
حرم الكلية، بدأت الس����هرة ب�karaoke   شارك فيها 
عدد من الطالب. واس����تكملت بحض����ور النجم ناجي 
األس����طا والفنان ربيع الجميل الذين جعال منها سهرة 

مميزة استمرت لساعات عديدة.
 كم����ا أحّيت خلية الق����وات اللبنانية في كلية االعالم 
والتوثي����ق الفرع الثاني – الفنار، ذكرى مولد الش����يخ 
بش����ير الجمّيل ، بحضور عض����و الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية الدكتور آدي ابي اللمع، وحشد كبير 

من الطالب.
كم����ا أحّي����ت الهيئة الطالبية فيها الس����هرة الس����نوية 

بمشاركة النجوم ناجي األسطا، نايا وميشال قزي.

أقام����ت خلي����ة الق����ّوات اللبناني����ة ف����ي كلي����ة العلوم 
 CELLAR -»الفرع الثاني س����هرتها الس����نوية ف����ي
KASSLIK« حي����ث كانت المش����اركة الكثيفة في 
النش����اط م����ن األم����ور الالفت����ة ، و قد كان����ت األجواء 

صاخبة، فاستمرت حتى ساعات متأّخرة من الليل.

عل����ى صعي����د آخ����ر، وّق����ع ط����الب الحق����وق عريضة 
لإلمتحان����ات  رفض����ًا  كافة؛  األ حزاب  بمشاركة 
مع  بالتنسيق  ا عتصام  تنظي����م  ت����م  وق����د  الجزئّي����ة. 
األ ربعة  فروعها  في  الطالبية  الهيئات  رؤساء 
واإل دارية. السياسية  والعلوم  الحقوق   لكلية 
 كم���ا أطل���ق جه���از اإلع���الم والّتواصل ف���ي الهيئة 
كلّي���ة الهندس���ة رومية الع���دد األّول  الطاّلبي���ة – 
من مجّل���ة »الهيئة« داخ���ل حرم الجامعة بحضور 

المديرة وحشٍد من الطاّلب واإلداريين.

دائرة الجامعات الفرنكوفونية:
تضامنا مع سكان األشرفية الذين دفعوا من دمائهم ورزقهم 
ثمن االنفجار اإلرهابي الذي استهدف اللواء وسام الحسن، 
أقام نادي الموس���يقى ف���ي الجامعة اليس���وعيةUSJ حفال 
 ”unite for Achrafieh“ موس���يقيا كبيرا حمل عن���وان
بمش���اركة طالب جامعتّيال� NDU وال���� AUB  ، األخير 
ال���ذي ُخصصت عائدات���ه المالية إلغاثة أهالي األش���رفية 
المتضررين، ويعمل على توزعها مع جمعية »فرح العطاء«.

دائرة الثانويات:
نَظ���م قطاع س���احل المتن ف���ي دائرة الثانوي���ات - مصلحة 
طالب القوات اللبنانّية خلوًة تنظيمية في بجدرفل منطقة 
البت���رون بحضور الدكت���ور فادي س���عد.وتضمنت الخلوة 
عّدة نشاطات فكرية، سياسية ورياضية شارك فيها طالب 

من مختلف المدارس...

دائرة الجامعات األميركية:
بع���د الفوز ف���ي انتخاباتهم الجامعي���ة، زار وفد من طالب جامعة س���يدة اللويزة 
الدكت���ور س���مير جعجع وأهدوه الف���وز. وقد أّكد جعجع عند اس���تقباله الطالب 
الفائزي���ن ف���ي ال� LAU أنن���ا في مرحلة مقاوم���ة جديدة وس���نفوز باالنتخابات 

النيابية مهما كان القانون الذي سيحاولون تمريره.

دائرة الشمال:
شاركت خلية القوات اللبنانية البلمند في«Club Fair event«  ، هدفه  تعريف 
الطالب الجدد على ال�«clubs« الموجودة في الجامعة. هذا وأقامت خلية القوات 

اللبنانية فيها سهرتها السنوية في البترون حيث كان عدد المشاركين الفتًا.

دائرة الجامعة اللبنانيةمصلحــــة الطــــالب

دائرة العالقات الخارجية

دائــــرة البقــــاع

مكتب اإلعداد الفكري:

10:15

11:17

17:18

12:38

16:25

22:10

12:34

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

باتريسيا فزع
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كانت سنة ٢٠١٢/٢٠١١ سنة مليئة بانتصارات طالب القوات اللبنانية و١4 آذار في 
مختلف الجامعات الخاصة المنتشرة على كافة األراضي اللبنانية...  دعونا نلقي 

معاً نظرة على نتائج هذه االنتصارات.

 إنتخابــــات إنتخابــــات

ماري����ا جعج����ع

NDU - جامعة سيدة اللويزة

التوال���ي  عل���ى  الخامس���ة  وللس���نة  كالع���ادة 
حققت »الق���وات اللبناني���ة« وحلفاؤها ف���ي 1٤ آذار 
انتصارًا كاس���حًا بنتيجة ٤0 – صفر في حرٍم يش���كل 
فيه المسيحيون 98% من الطالب وفي جامعة تقع في 
قلب كس���روان، وذلك بعد انسحاب »التيار العوني« 
وحلفائ���ه من المعرك���ة االنتخابية تح���ت حجة أن 
القانون غير منصف بحقهم ، علمًا أن موقف العونيون 
غير مبرر، إذ خاضوا االنتخابات وفق القانون األكثري 
منذ عام 200٥ . واليوم يصفونه بالمجحف، مشددين 
عل���ى حقيقة أن انتخابات األربع س���نوات التي مضت 
حس���مت حجم نفوذهم المتضائل بحي���ث أن الفرق 
 كان شاس���عًا بي���ن مرش���حي »8 آذار« و«1٤ آذار«.

وأكد طالب “القّوات” أن هذا االنتصار يثبت أن الشباب 
اللبناني عمومًا والش���باب المسيحي خصوصًا يرفض 
خ���ط العونيي���ن و«8 آذار« الداع���م لهيمنة الس���الح 
وحك���م الدويل���ة على الدول���ة، ويتمس���ٌك بخيارات 
»1٤ آذار« السيادية ومش���روعها الساعي لبناء دولة 

لبنانية فعلية يحكمها القانون والعمل المؤسساتي.
اللبناني���ة«  »الق���وات  ط���الب  أه���دى  وأخي���رًا،   
وحلفاؤه���م الف���وز للش���هداء األبرار وش���هداء ثورة 
الفائ���زون بتقدي���م  المرش���حون  ب���ادر  األرز. كم���ا 
المبال���غ المالي���ة الت���ي كان���ت مخصص���ة لحمالته���م 
األش���رفية. كارث���ة  منكوب���ي  إل���ى   االنتخابي���ة 

  
وباالنتقال الى NDU برسا، حققت القوات اللبنانية 
وحلفاؤها التعادل 3 – 3 في معقل تيار المردة. وهذا 
تأكي���د آخر على توّجه الش���باب المس���يحي الداعم 
لفريق 1٤ آذار الذي هو ضد الظلم والقهر واالستبداد.

LAU الجامعة اللبنانية األميركية – 

حق���ق تحال���ف الق���وات اللبناني���ة و1٤ آذار انتص���ارًا 
جديدًا في االنتخابات الطالبّية في »الجامعة اللبنانية 
األميركي���ةLAU«  في  جبيل، بنتيج���ة 9-6. هذه 
 One« النتيجة الكاس���حة تمت  نتج���ت عن قانون
man one vote«، حي���ث يحق لكل طالب أن يصوت 
لمرش���ٍح واح���د مما يحد من الوصول للفوز الكاس���ح 
فيضم���ن ٥ مقاع���د لكل فريق والمعرك���ة تكون على 
المقاع���د الخم���س المتبقي���ة. ورغم توج���ه أصوات 
الح���زب التقدمي اإلش���تراكي  وألول م���رة في تاريخ 
الجامع���ة، لمرش���حي ح���زب اهلل وحرك���ة أمل أتت 

النتيجة مطابقة للتوقعات.

وه���ذا االنتصار جاء ليؤكد المب���ادئ التي تقوم عليها 
الق���وات اللبنانّي���ة والتزامها بلبن���ان والقضّية وبناء 
الدول���ة القوي���ة الق���ادرة والمنفتح���ة على ش���بابها 
وأبنائها، في وجه الالمبادئ والوالء للدويلة والخارج.

وم���ن LAU - جبي���ل إلى LAU- بي���روت  حيث 
حقق���ت قوى 1٤ آذار تعادلًا في المواجهة التي خاضتها 
مع تحال���ف حزب اهلل، التقدمي االش���تراكي، حركة 
أم���ل والح���زب القوم���ي، في ظل غي���اب ت���ام للتيار 

 العون���ي، وادعاء وس���ائل إعالمه االنتص���ار فيها أيضًا.
وق���د أتت نتائ���ج االنتخابات ٧ مقاعد لق���وى 1٤ آذار، 
٧ مقاع���د لقوى 8 آذار والحزب االش���تراكي، ومقعد 

للمستقلين.

كما جرت انتخابات رؤس���اء الهيئ���ات الطالبّية وأتت 
النتائج على الشكل التالي:

ف���وز المرش���ح القواتي برئاس���ة الهيئ���ة الطالبية في 
جبيل.

ف���وز المرش���ح المس���تقل برئاس���ة الهيئ���ة الطالبية 
في بي���روت، بعد أن ن���ال إلى جان���ب صوته أصوات 
المرش���حين الفائزين من قوى 1٤ آذار السبع وبالتالي 
خسارة مرشح قوى 8 آذار ألول مرة منذ سنوات عدة 

مقعد رئاسة بيروت.
فوز مرش���ح ق���وى 1٤ آذار بمنصب نائ���ب رئيس أول 
للحكوم���ة الطالبي���ة وه���و أرف���ع منص���ب طالبي في 

الجامعة.

جامعة القديس يوسف في بيروت:

هذه الجامعة التي لطالما صانت الحرية ومبادئ حقوق اإلنس���ان ودعمت الحركة 
االس���تقاللية في زمن الوصاية واالحتالل، لّبت نداء المحافظة على هوية الجامعة 
اليس���وعية بكاف���ة فروعه���ا وكانت وفّية لش���هداء المقاومة اللبناني���ة و1٤ آذار، 

ومشروع بناء الدولة القوية القادرة، الحديثة، التي تشبه صورتها. 
ف���كان انتص���ار طالب القوات و1٤ آذار في الجامعة اليس���وعية رغم ادعاءات التيار 
العوني بالفوز الوهمي. فقد حققوا انتصارًا كاملًا في كلية إدارة األعمال في بيروت، 
أكبر كليات الجامعة، جامعة الرئيس الشهيد بشير الجميل، وفي باقي كليات حرم 
العل���وم اإلجتماعي���ة – هوفالن الثالث، مقابل إنكس���ار ح���زب اهلل وغياب معيب 
للعونيي���ن. إل���ى جانب فوز ثمين في كليات العل���وم والصيدلة وغيرها الكثير من 

الكليات، التي وصل عددها إلى 11 كلية.
كذل���ك، حققوا الفوز في البقاع بنتيجة 11-3، كما فازت القوات بمنصب رئيس���ّي 
الهيئتين الطالبيتين. أما في الش���مال وبعد فضيحة الرشوة االنتخابية لتيار العزم، 
ف���ازت الق���وات اللبنانية و1٤ آذار بنتيجة 10-1، كما وف���ازت 1٤ آذار بمقعد رئيس 
الهيئ���ة الطالبي���ة. لتح���دص ق���وى 1٤ آذار في الجن���وب مقعدين، مقاب���ل مقعدين 
للمستقلين، وثالثة مقاعد لحزب اهلل، األخير الذي فاز برئاسة الهيئة الطالبية.

الجامعة األميركية في بيروت:

انتص���ر ط���الب القوات اللبناني���ة و1٤ آذار مرة جديدة عل���ى الضغوطات واإلرهاب 
الذين مورس���ا بحقهم في هذه الجامعة، ليس���جلوا تقدمًا كبيرًا، فقد حصلوا على 
نسبٍة تخطت ال� 60% من األصوات المسيحية، إذ فازوا ب� ٧ مقاعد مقابل 8 مقاعد 
ل���� 8 آذار. علم���ًا ب���أن التيار العوني الذي غاب طيلة النه���ار عن الجامعة حيث لم 
ُيلحظ أي ش���عار يظهر وجوده فيها س���ارع إلعالن الفوز المزيف بعد أقل من نصف 
س���اعة على بدء عملية الفرز، فقد قام بضم المقعدين الذين فاز بهما المس���تقلين 
لصالحه كالعادة. دون إغفال أن  العونيين قد خس���روا  كلية الهندسة التي تعتبر 

معقلهم الوحيد في الجامعة لسنوات عدة.
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بع���د نجاته من محاولة االغتيال، بع���د تجاوزه محنة اغتيال جبران تويني، 
وبع���د كل التحديات الت���ي واجهها وبقائه على خّطه ثابت كان ألس���رة آفاق 

الشباب حديث مع النائب مروان حمادة في مبنى النهار.

أخذت جبهة النضال الوطني موقفًا حياديًّا كّي تحّيد الطائفة الدرزيّة عن الصراع 
بين الطوائف فلماذا لم تنضّم لهذه الجبهة وفضلت البقاء مع 1٤ أذار؟

أنا ملتزم بالخّط الذي أطلقناه عام 200٥، ولن أحيد عنه إلى أن ُتستكمل كّل أهداف 
ثورة األرز، ومن هذه األهداف تكريس وتحصين استقالل لبنان، العودة إلى الدولة، 
حصريّ���ة الس���الح في كنفها وحياد لبن���ان عن المحاور اإلقليمّي���ة والدولّية التي 
تنقل خالفاتها إلى الس���احة الّلبنانّية فُتنزل بنا الخس���ائر اإلقتصاديّة، المعيش���ّية، 
السياس���ّية والعلمّية. كما ألنّني ال أجد نفس���ي في موقع وس���طّي في هذا الصراع 
الدائر بين لبنان الدولة المستقّلة الديمقراطّية العربّية وبين أيّة خيارات أخرى 
ول���و كان���ت األخيرة آنّية وانتقالّية. وبهذا يكون موقع���ي اليوم هو الموقع الطبيعي 

الذي أرى نفسي فيه مستمرًا.

ما هي الحواجز التي حالت دون تحقيق أهداف ثورة األرز؟
هن���اك حواجز عدي���دة، أّولها تصميم الخصم، خاصة بعد إخراج القّوات الس���وريّة 
من لبنان، على استعادة مواقعه أو حتى على اإلبقاء عليها مخابراتّيًا وسياسّيًا من 
خالل أدواته في لبنان. وفي هذا الصراع المس���تمّر الذي نعيش���ه اصطدمنا بعّدة 
عقب���ات منه���ا ذاتّية، كتقصيرنا في بعض األحيان أو التوّهم بأّن الحّل قريب ونحن 
نقاربه بحس���ن نّية كما في مرحلة الدوحة وما بعد الدوحة، انتخابات ال� 2009 
وم���ا بعد االنتخابات، ومن الحواجز األخرى الحاج���ز اإلقليمي أّي الهجوم المعاكس 
لس���وريا وإيران في لبنان لما نس���ّميه باالنقالب الزاحف لحزب اهلّل وإيران على 
الدول���ة الّلبنانّية ومؤّسس���اتها، وكّنا ن���رى في كّل مّرة أّن ه���ذا االنقالب الزاحف 
يتوغ���ل إلى مواقع جديدة في الس���لطة األمنّي���ة، القضائّية، اإلداريّة والسياس���ّية 
محاول���ًا تكري���س لبنان في موقع جدي���د وجّره إلى المحور ال���ذي يبدأ في طهران 
وكان ينته���ي ف���ي غّزة ولكن تحّررت األخيرة من هذه الوصاية، ولبنان وس���وريا 

هما في طور التحّرر أيضًا.

أّي أّن سوريا سوف تتحّرر من هذا النظام؟
طبعًا، فالتطورات في سوريا تؤّكد أن الخطوات سريعة نحو االنفراج الكامل وتحّرر 

الشعب السوري.  

ه���ل تعتبر االغتياالت التي طالت 1٤ أذار من الحواجز التي تعيق تحقيق طموحات 
1٤ أذار؟

طبع���ًا، فالحاج���ز األمن���ي يتمثل باإلغتيال الفردي لش���خصّيات معّين���ة ومنتقاة أّي 
انتقاء س���مير جعجع وبطرس حرب في محاولة الغتيالهما أو اغتيال كل من بيار 

الجمّي���ل، جبران التويني، س���مير قصير واغتيال رفي���ق الحريري، االغتياالت التي 
كانت أساسًا إللغاء أّي زعامة في الشارع البيروتي والطرابلسي وكّل ذلك جزء من 
الهجوم المضاد ومن االنقالب الزاحف. ولكن إلى جانب ذلك هناك حواجز ترجمت 
بتح���ّركات على األرض وبهذا أعني عملّية ٧ أيّار، القمصان الس���ود، الهجوم قرب 
الجامع���ة العربّية، وأيضًا هناك التهويل اليومي في الصحافة التابعة للفريق اآلخر، 
فكّل رأي آخر ُيخّون صاحبه أو ُيقتل أو ُيهّمش كالهجوم مثلًا على المطران عودة، 
فإذا تم تخوين رجل الدين فكيف رجل السياس���ة! يعيدنا هذا الجّو إلى الفاش���ّية 
التي كانت س���ائدة في أوروبا مع هتلر وموس���وليني اللذين ال يختلفان عن حسن 

نصراهلّل في ممارسة العمل السياسي األمني اإلرهابي تجاه شعبه.

أال ت���رى أنّ���ه كان هن���اك الكثير من التن���ازالت من قبل ث���ورة األرز؟ وما هي أبرز 
إنجازاتها وما هي األهداف التي وضعتها ولم تحّققها؟

إّن أب���رز إنجازات ثورة األرز هي إخراج القوات الس���وريّة بعد تهيئة المناخ لذلك 
من خالل مصالحة الجبل، مظاهرات الطاّلب عام 2002، إغالق ال MTV و فرض 
التمدي���د إلمي���ل لّحود وطبعًا بإس���تمرار اعتق���ال الدكتور جعج���ع... هذه األمور 
مجتمعة كانت قد هّيأت الجّو الشعبي لوثبة 1٤ آذار األولى. وقد صادفتنا بعد ذلك 
جدرانًا عالية لكّننا لم نخفق مّرة فقد بنينا على أسس حسن النّية، فسّلفنا الخصم 
مواقع في حكومات الوحدة الوطنّية وتنازلنا عن بعض التعيينات وسايرنا في بعض 
التشريعات النيابّية حفاظًا على ما كّنا نسّميه الوحدة الوطنّية... وهم منها براء.

بع���د اغتيال اللواء وس���ام الحس���ن، أتعتب���ر أّن جمهور 1٤ أذار ق���د  لّبى نداءها أم 
خذلها؟ 

الش���عب لّبى من جهة وخاف من جهة أخرى. لّبى من خالل بكائه وس���ام آس���فًا 
لخسارته، فقد كان وسام الحسن نوعًا من الضمانة في األوقات الصعبة، أّي لطالما 
كّنا على ثقة عند وقوع أّي عملية اغتيال أو محاولة اغتيال أّن التحقيق س���وف 
يأخذ مجراه بش���كل صحيح بفضل فرع المعلومات. قبل وس���ام الحس���ن استشهد 
وس���ام العيد ألنّه استطاع الوصول إلى المعلومات اإللكترونّية التي كشفت الستار 
عن قتلة رفيق الحريري. إن جمهور 1٤ أذار الذي لم يكن بأكمله في الساحة كان 
قلب���ه على البقاع وعينه على طرابلس وكان ال يزال تحت وقع االغتيال وفظاعته 
ف���ي قلب األش���رفّية على حس���اب المواطني���ن وأرزاقهم. برأيي ل���م ُتخذل 1٤ أذار 

ولكّنها اكتشفت أنّها مسؤولة عن حماية جمهورها.

 هل سيلّبي جمهور 1٤ أذار  دعوتها لمظاهرة في 1٤ شباط ؟     
في كّل مناسبة سندعو جمهور 1٤ اذار باسم كّل الشهداء؛ ألّن االغتيال األكبر هو 
محاولة اغتيال لبنان لذلك عندما س���نطلب من جمهور 1٤ أذار التظاهر س���ندعوه 
ليق���ف ف���ي وجه كل من يح���اول اغتيال لبن���ان وذلك س���يترجم بالتعبئة العامة 

لالنتصار في االنتخابات الّلبنانّية الديمقراطّية.

ما هي األحداث أو الذكريات التي تستذكرها مع كّل الشهداء؟ 
تشابكت األحداث بالنسبة ليحتى أصبحت تمّثل كاّلً متكاملًا، إذ ال أستطيع أن أمّيز 
عل���ى األرض م���ا بين دماء رفيق الحريري وجبران توين���ي وبيار الجمّيل وأنطوان 
غانم ووليد عيدو وجورج حاوي ومّي ش���دياق ودمائي ودماء كّل الش���هداء، فهذه 
الدماء هي نفس���ها وقد أريقت من قبل اليّد المجرمة عينها، وعلينا أن نقطع هذه 

اليّد ديمقراطّيًا وليس بالعنف وقد بدأ بتر هذه اليّد في دمشق.

كيف تصف عالقتك بوليد جنبالط؟
عالقة صداقة واتجاه مختلف في الوضع السياسّي.

هل من الممكن أن نراك في االنتخابات المقبلة على الئحة وليد جنبالط؟
ل���ن أكون مدرج���ًا ضمن الئحة مناهضة لوليد جنبالط ول���ن أكون خارج 1٤ أذار. 
دون إغف���ال أّن ولي���د جنب���الط ليس في وارد التق���ّدم في مناط���ق معّينة، كما أن 
هناك معطيات متغّيرة، كالوضع الس���وري الذي تتقارب آراؤنا تجاهه ووجهة نظر 

جنبالط.

هل نستنتج من كالمك أّن وليد جنبالط سيعود ويتحالف مع 1٤ أذار؟
ال يمكنني الجزم لكّنني أتمّنى ذلك.

وماذا عن الشارع الدرزي المؤيّد لوليد جنبالط؟
يستريح هذا الشارع إذا كان جنبالط مع 1٤ أذار.

برأيك، من سينتخب مسيحّيو ودروز الجبل في االنتخابات؟
برأيي، إن الجمهور الّلبناني بأكثريّته سيحسم خياره لصالح 1٤ أذار، ولذلك أخشى 
أن يحاول الفريق اآلخر منع االنتخابات أو خلق جّو من االضطرابات التي قد تؤّدي 

إلى التأجيل.

وماذا عن قانون االنتخابات؟
نس���عى اآلن وبدعم من كّل فرقاء 1٤ أذار وبعض القوى الوسطّية إلى تحريك لجنة 
التواصل النيابي وهذا في محاولة جديّة إليجاد قانون يجعل كّل لبناني يشعر أنّه 
ممّث���ل تمثيلًا حقيقّيًا، وقد يكون هذا القانون حلًّا وس���طيًا بي���ن القوانين التي تم 
طرحها حتى اآلن. وبالنسبة لتقسيم الدوائر، سيخضع ذلك العتبارات عديدة منها 

ديموغرافّية ومنها تخص تحقيق التوازن والتوافق في الوطن. 

قال الدكتور سمير جعجع إّن 1٤ أذار هي من ستربح االنتخابات النيابية عام 2013أ 
مهما كان قانون االنتخابات المعتمد، وأن هذا ما تشير إليه اإلحصاءات.

»اهلّل يس���لمو الحكيم«، هذا ما قاله أيضًا الش���هيد رفيق الحريري وهو خارج من 
المجلس النيابي إلى مشواره األخير، عندما سألناه عن سبب مغادرته في حين أن 
هناك قانون انتخابات علينا أن نقّره، فقال ليقّروا ما يريدون فمهما كان القانون... 

سنربح.
ولكن ال يمكن القبول بالقانون الذي طرحته الحكومة، ألنّه قانون صّمم خصيصًا 
كي يس���يطر حزب اهلّل على المناطق الش���يعّية ويقّس���م باق���ي المناطق بين باقي 

األطراف. أما في حال إقرار قانون عادل ف�1٤ أذار هي من سيربح.

ه���ل س���تحكم ق���وى 1٤ أذار بالطريقة عينها التي حكمت به���ا  في عهد الحكومات 
السابقة إذا ربحت االنتخابات المقبلة ؟

نح���ن لم نحكم حتى اآلن مرة واحدة بمفردنا؛ ألنّن���ا احترمنا التوازنات الوطنّية، 

لكّن الطرف اآلخر الذي كان شريكًا في الحكومات لم يحترم كلمته وال توقيعه في 
الدوحة وانسحب من حكومة الوفاق الوطني.

هل هناك برنامج مسبق ستعملون على أساسه في حال استالمكم الحكم؟
البرنامج يقّس���م إلى قس���مين، برنامج عمل سياسي الس���تكمال االستقالل الّلبناني 
ولتحصين س���يادة لبنان وللعودة إلى أحاديّة الس���الح بيد الجيش. أما القسم الثاني 
فه���و الش���ّق اإلقتص���ادي واإلجتماعي. كما س���يكون مطلوب مّنا في ه���ذه المرحلة 
تأمين جس���ر االنتصار في االنتخابات ليستلم الش���باب الّلبناني الحكم. وبالطبع لن 
يكون هناك أّي بواخر وهمّية ومعامل لم تبَن وفضائح تزوير أدوية وإلخ، فدرجة 
اغتص���اب الدولة م���ن قبل الثنائي حزب اهلّل وعون لم يس���بق له مثيل في تاريخ 

الحكومات الّلبنانّية.

م���ا رأيك بتوّج���ه القّوات الّلبنانّية وبخطابها السياس���ّي منذ  خ���روج الحكيم من 
السجن حتى يومنا هذا؟

لقد عّبرت عن رأيي في مناسبات عدة، إن القّوات اللبنانية هي أكثر قّوة سياسّية 
بقيت وحافظت على خّط ثورة األرز.

بالنسبة لجريدة النهار وخاصة بعد استشهاد جبران تويني وموت غسان تويني، 
هل ما زالت على خّط 1٤ أذار؟

بالطبع، أّما بالنس���بة للتقنّية واألس���لوب فهي تمّر بمرحلة انتقالّية نظرًا لظروف 
البل���د والوض���ع اإلعالمي فيه. وفيما يخّص نهار الش���باب فلس���ت ملّم���ًا كثيرًا بها 

بصفتي عضوًا في المجلس اإلداري.

ما رأيك بما يحصل اليوم مع عقاب صقر؟
إنّها مؤامرة كبيرة عليه.

خارج السياسة:
بالنس���بة لعائلت���ك: لدّي ولدان من زواج���ي األّول ، بنت وصب���ّي ، ولدّي أحفاد. 
وعائلتي متنّوعة طائفّيًا فزوجتي األولى سنّية وزوجتي الثانية روم أورثوذوكس 

وأوالدي تزوجوا من موارنة.
يتابع أوالدي السياس���ة بحماس، لكّنهم يخافون علّي، وبما أنني أحاول إبعادهم عن 
الخطر ال أقّلهم معي وخاصة أحفادي. أشّجعهم ليؤمنوا بما يجدونه صائبًا سياسّيًا، 

دون إغفال إنني لم أربّيهم على الوراثة السياسّية واإلقطاعّية.
أستمع دائمًا للسّيدة فيروز ومن الجيل الجديد لنانسي عجرم.

النائب مروان حمادة:
»لن أكون في الئحة مناهضة لوليد جنبالط ولن أكون خارج ١4 أذار«

أســـــرة آفــــاق الشبــــاب

مقابلــــةمقابلــــة
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الجامعة اللبنانية .... الى أين؟؟؟

هي الجامعة اللبنانية
هي الجامعة الوطنية بإمتياز

تعتبر الجامعة اللبنانية أكبر الجامعات في لبنان، من 
حي���ث عدد طالبه���ا،  فروعها و حت���ى اإلختصاصات 
الت���ي تغطيه���ا، فتمتد على مس���احة الوط���ن برمته. 
تمت���از الجامعة اللبنانية بتن���وع طالبها، إن كان من 
حي���ث اإلنتماء الطائفي، المناطق���ي، أو حتى الطبقي. 
تض���م الجامعة اللبنانية النخبة م���ن طالب لبنان، إذ 
ِيص���ل عدد طالبها إلى حوالى ال�٧0000 طالب موزعين 
عل���ى كاف���ة المحافظ���ات واألقضي���ة.  كان وما يزال 
له���ذا الصرح الكبير الفضل األكب���ر في تخريج طاقات 
ساهمت بش���كل فعلي في صنع القرار وتطوير الحياة 

على مستوى ال�10٤٥2.
تعتب���ر الجامعة اللبنانية، مجس���مًا للنس���يج اللبناني 
وللحال���ة اللبناني���ة. لك���ن التش���بيه ال يقتصر على 
إيجابيات فسيفس���اء المجتمع اللبناني، بل ينس���حب 
أيض���ًا عل���ى س���يئاته وعوراته من خالل ممارس���ات 
يقوم بها أصحاب الس���لطة والسالح على أرض الوطن 
والجامعة اللبنانية بش���كل فاضح ومريب. لذا، دعونا 
نس���تعرض م���اذا يحدث فعل���ًا داخل أس���وار الجامعة 

اللبنانية.

إنطالقًا من األس���اس، من رئاس���ة الجامع���ة اللبنانية، 
تب���دأ الفضائ���ح، إذ يعم���د الرئي���س وم���ن حول���ه إلى 
اعتماد سياس���ة تهميش���ية ممنهجة بحق الموظفين 
المس���يحيين ف���ي إدارة الجامعة المركزية ويس���عى 
لنقل صالحيات أهم المناصب المسيحية في الجامعة 
إلى أمانة الس���ر العامة للجامعة، وهي تابعة مباشرًة 
لرئي���س حكومة ح���زب اهلل نجي���ب ميقات���ي، فيتم 
اس���تبدال موظفين وتهميش آخري���ن خدمًة لمصالح 
رئيس الجامعة، أي »حزب اهلل«. فشل في التعيينات، 
تقاعس في ملف التفريغ في الجامعة اللبنانية، توظيف 
على أس���اس المحاصصة وليس الكفاءة، محس���وبيات، 
›واس���طات‹، معايي���ر تحك���م إدارة الرئي���س للجامع���ة 
اللبناني���ة. ول���و أردنا التوس���ع في التفاصي���ل لكتبنا 
صفحات ع���ن مجازر اإلدارة المركزي���ة في الجامعة 
ومحاوالت اإللغاء المستمرة للمسيحيين. سيكون لنا 
جوالت الحقة نس���لط فيها الضوء بش���كل أساس على 

اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية.

نب���دأ جولتنا بالفرع األول، من كلية اإلعالم والتوثيق 
في ال���� UNESCO، حيث تهيم���ن حركة أمل على 
الكلية من مدخلها إلى مكتب مديرها وتتحكم بكافة 
مفاصل إدارة هذا الفرع. إذ تنتش���ر صور وش���عارات 
الحركة، مرورًا بتس���ريب اإلمتحان���ات ووصولًا إلى 
ممارسة أبشع أنواع الضغوطات الفكرية والتهديدات 
الجس���دية. كما أن  الهيئة الطالبية، أو مجلس طالب 

الفرع،  تعمل تحت اسم مجلس طالب حركة أمل. 
انتقال���ًا إل���ى المدين���ة الجامعية في الح���دث، مدينة 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهناك سيطرة للحزب 
والحرك���ة، من خالل س���يطرة ميليش���يوية واضحة 
آلل زعيت���ر. إذ ت���م تحوي���ل ه���ذا الص���رح الجامع���ي 
لمؤسس���ة خاص���ة تعمل لخدمته���م، بحيث أصبحت 
المقاه���ي، مح���الت لبي���ع الهوات���ف الخلوي���ة، لع���ب 
ال����«playstation« وتدخي���ن األراغيل. دون إغفال 
صور شهدائهم وزعمائهم التي تزيّن جدران الكليات 
م���ن دون حس���يب وال رقيب. أمن الجامعة يش���كل 
غطاًء اس���تخباراتيًا لثنائية الحزب والحركة والوضع 
اإلجتماعي في الكلية مزر، فتشريع والية الفقيه هو 
الس���اري في المجمع وغرف الس���الح منتش���رة، منها 

المعلوم ومنها المستور. 

في الش���مال، في الف���رع الثالث، إن الواقع الطالبي كما 
أفرزته االنتخابات األخيرة وستفرزه أي انتخابات بأي 
قانون وتوقيت، هو بش���كل واضح وكبير يميل إلى 1٤ 
اذار. لك���ن الواقع اإلداري مغاير تمام���ًا للواقع الطالبي، 
فالتعيين���ات األخي���رة لم���دراء الف���روع ف���ي الجامعة 
اللبناني���ة أتت لصالح »العزم« أي الرئيس ميقاتي على 
حساب قوى 1٤ اذار، وهذا يعكس التوجه الواضح لدى 

رئاسة الجامعة إلى فرض وجود موال لحزب اهلل على حساب القوى االستقاللية 
في الشمال. وتتعرض الهيئات الطالبية في الشمال لمضايقات على أكثر من صعيد، 

تحديدًا في كلية الحقوق وإدارة األعمال.

ف���ي البقاع، في الفرع الرابع، ورغم انتصارنا بإبقاء الفرع في زحلة، إال أن الهيمنة 
الحزبية واضحة لحزب السالح، إذ اليتم إجراء إمتحانات الدخول ويتم التسجيل 
حس���ب أهوائه���م، ويعملون لترس���يب القواتيين عمدًا. عن���وان المعركة في آخر 
انتخابات كان »الصوت المس���يحي« وقد نجحت القوات اللبنانية و1٤ اذار بحصد 
83% من الصوت المسيحي. أما اليوم، فإذا حصلت االنتخابات الموعودة على أساس 
النظام النسبي، فتتجه قوى 1٤ اذار لخروقات كبيرة جدًا، تستطيع من خاللها كسر 

هذه الهيمنة المفروضة على فروع البقاع وعروسته زحلة.

ل���ن اس���تفيض بالحدي���ث عن ف���روع الجن���وب، فيصن���ف الوضع هناك ف���ي خانة 
المأس���اوي، وهو مشابه بل أس���وأ حتى من الفروع األولى والرابعة، حيث هيمنة 

السالح واضحة.

نختم جولتنا بالفروع الثانية، فهذه الفروع تش���كل العمق المسيحي. وقد حققت 
آخ���ر انتخاب���ات نوعًا م���ن التوازن م���ع ميل لق���وى 1٤ اذار على مس���توى الهيئات 
الطالبية. الحريات موجودة بش���كل كبير في معظم الكليات )باس���تثناء كلية اآلداب 
الت���ي س���نتطرق إليها الحق���ًا(. كما كان التوازن محس���وبًا أيضًا عل���ى مدراء كلية 
الف���روع الثانية، لكن خطف الحكومة من قبل القمصان الس���ود والمجيء بعدنان 

الس���يد حسين رئيس���ًا للجامعة اللبنانية سمح لقوى السالح بخطف القرار والبدء 
بسلس���لة تعيينات تصب بمصلحة 8 اذار وتحديدًا التيار الوطني الحر. من هنا، 
س���عينا عل���ى م���دى ٤ أعوام، وما زلنا نس���عى حتى اليوم، وبش���كل حثيث إلجراء 
انتخابات تعبر عن حقيقة  توجهات الطالب. وإال هناك خش���ية كبيرة أن تتحول 
الف���روع الثانية كلها إل���ى مربعات أمنية، على غرار الفروع التي يتحكم بها حزب 
والي���ة الفقي���ه واتباع���ه، تمامًا كم يحصل ف���ي كلية اآلداب. تق���ع كلية اآلداب في 
منطقة الفنار في قس���مها المرتفع عن س���طح البحر وتش���كل حالة استثنائية فهي 
تش���كل امتدادًا لحقبة المخابرات الس���ورية وأزالمهم الصغار في لبنان. يس���يطر 
على الهيئة الطالبية، على اإلدارة وكافة الموظفين مجموعة أمنية، »ش���بان« أو 
»ط���الب« معظمهم غير مس���جلين في الكلية وأصغرهم ف���ي منتصف الثالثينيات، 
فم���اذا يفع���ل هؤالء في تل���ك الكلية؟ والس���ؤال األهم.. ما ه���و دور اإلدارة في هذا 
األم���ر؟ يطال الفس���اد كافة المرافق في الكلي���ة، من الموارد المالي���ة، إلى الموارد 
البش���رية، فالتسجيل يمر حكمًا عبر الهيئة الطالبية، وعلى الطالب المسجل دفع 
رسم تسجيل إضافي للهيئة يبلغ 20.000 ل.ل، كما أن األسعار في الكافيتريا تصنف 
بالخيالية إذا ما قورنت بباقي الفروع. أما الوضع داخل أروقة الكلية وفي الصفوف 
فأسوأ.المطلوب اليوم وقفة جدية ممن يصنف نفسه في خانة القرار وإن كان له 
ذرة حياء أو بقايا ضمير لتحرك لوقف المجزرة الحاصلة في كلية تشبه كل شيء 

إال صرحًا تعليميًا تابع للجامعة اللبنانية.

كثي���رٌة هي األس���ئلة التي تطرح عل���ى رئيس الجامعة اللبنانية وخطه السياس���ي، 
فأين أصبح قرار بناء مجمع الشهيد  بيار الجميل الجامعي الذي يضم كافة الفروع 
الثاني���ة ف���ي منطقة الفنار، على غرار مجمع الحدث؟ لم���اذا أوضاع مباني الفروع 
الثانية في حالة مزرية، في حين أن مباني الفروع المحسوبة على حزب السالح 
تش���كل قفزة نوعية في المنش���أت الرس���مية؟ لماذا  لم يقر بعد موعد االنتخابات 
الطالبي���ة؟ وعل���ى من تقع المس���ؤولية؟ وم���ن مصلحة من تأجي���ل أو حتى إلغاء 
االنتخابات؟ من هنا، تعد القوات اللبنانية، أنها س���تبقى الحربة في وجه محاوالت 
اإللغاء الممنهجة والمس���تمرة، لمجتمع حر، س���يد، مس���تقل، فاعل، إن كان داخل 
أسوار الجامعة أو خارجها، أينما حلت وكيفما كان شكل تنظيمها. ولن نتوانى في 
بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق مبتغانا بتطوير فروعنا وإيصال فكرنا وبناء 

مجتمع رائد من خالل... جامعتنا.

شــــربل غصــــوب 

 تحقيــــق تحقيــــق
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بعدما تعرفنا على الدكتور ش���ارل ملك في العدد الماضي دعونا اليوم نتعرف على 
أبرز كتابات هذا الرجل العظيم، فيلس���وف المقاومة اللبنانية الراحل الذي تناول 
مواضيٍع عدة، فكتب عن لبنان »لبنان كيانًا ومصيرًا« وأكمل ب� »لبنان تراثًا أزلًا«. 
ف���ي بحثه الذي تناول »لبنان كيانًا ومصيرًا«، حدد أولًا، خصائص هذا الكيان، ما 
يتألف منه، وعّين أعمدته العش���رة. ليحدد ثانيًا القيم األساس���ية الس���تة ،التي ال 
مصي���ر للبنان إال بوجودها حّية فاعلة فيه، المتمثلة بالحقيقة، العقل، االنس���ان، 

الحرية، المحبة واهلل. 
أم���ا بحثه الثاني فانحصر في لبنان تراث���ًا وأزلًا، أي أنه يتعلق بالتراث اللبناني، ما 
يتألّ���ف من���ه، ما يفترضه، وما يعنيه التراث كونه الش���يء الموروث عن األجداد. 
يتضم���ن البح���ث ُبعد الماضي بحّد ذات���ه، ولكّنه يعتبر التراث ش���يئًا حيًا، أي أن 

الحاض���ر يحي���اه ويحفظه، ولوال ذلك لم���ا كان. والتراث الحّي ه���و تواصل الزمن 
الذي يقّرره المستقبل المترامي بأبعاده، وكل ما ال يؤتي نفعه مستقبليًا، مما عفى 
عليه الدهر، ليس من التراث في ش���يء، من هنا ش���دد على ما أسماه” بالمؤسسة“، 
التي يتجّس���د فيها التراث، ويتطلع إلى المس���تقبل. حيث عنى ” بالمؤسسة ” نمطًا 
مشتركًا مستقرًا من العيش والحكم والتعبير، يرمي إلى هدف معين، يتراضى عليه 
الناس، وينّظمون وجودهم على أساسه. الحاسم بشأن ” المؤسسة ” هو المشاركة، 

االستقرار، التراضي، الهدف الواحد، والتنظيم على أساس أصول وقواعد.
 وم���ن أكثر المواضيع الت���ي رّكز عليها مالك أيضًا فكانت عن الموارنة حيث قال: 
“الكثي���ر المطلوب م���ن الموارنة” حيث حدد “الكثير المطلوب” منهم، مس���تنًدا في 
كالمه إلى ما ورد في أقوال السيد المسيح: “إن من أُعطي كثيًرا يطلب منه الكثير”.

أحد عش���ر بنًدا حدد فيها مالك عظمة الموارنة ودورهم في الشرق ولبنان الذي 
أعطي لهم شعًبا وتراثًا وقيًما. تحّدث عن دور بكركي “هذا المركز الروحي الفريد 
في الش���رق األوس���ط” الذي أعطي للموارنة، عن الطق���س الليتورجي الماروني في 
نظ���ر األرثوذكس، وعن تاريخهم الموحد الذي لم يكتب ألي فئة أخرى بهذه الدقة 
والتفصي���ل والتواصلي���ة التاريخي���ة العريقة غير المتقطعة، وع���ن صلتهم بالعالم 

وقدرتهم على العطاء.
 تكلم ش���ارل مالك ع���ن كل الوزنات التي منحت الموارن���ة حظوة وبركة ليكون 
مطل���وب منهم في المقاب���ل الكثير، ومن بين هذه البنود : جبل لبنان، لبنان أعطي 

للموارنة، مجتمع تعددي، التاريخ الموّحد....

كان���ت القوات منذ البدء وفّية لألش���رفية وش���عبها، 
وكانت مع سكان األشرفية عندما وقعت مأساة بناية 
الرمي���ل، كما عند وقوع جريمة إغتيال اللواء وس���ام 
الحس���ن ورفيقه وجورجيت سركيس���يان، االنفجار 
الذي قضى على حّي بأكمله، وشّرد أكثر من ٧0 عائلة 
وتس���بب بتوقف الدورة اإلقتصادية. اس���تدعت هذه 
الكارث���ة الكبيرة معالجة فورية واس���تثنائية، فبادر 
منس���ق مدينة بيروت في الق���وات اللبنانية المهندس 
عماد واكيم إلى تكليف لجنة الشؤون اإلجتماعية في 
منسقية بيروت لمتابعة أوضاع األهالي الذين هّجروا 
قصرًا من منازلهم والسعي لتأمين األفضل كي ال يبقى 
أح���د دون س���قف يأوي���ه. كما اتصل بكل مس���ؤولي 
المناط���ق والمكاتب الحزبية في بيروت وطلب منهم 

تقدي���م كل ما يمكن تقديمه بغض النظر عن إنتمائه 
السياس���ي، المناطقي أو حتى الطائفي. وقد ش���ّكلت 
القوات اللبنانية لهذه الغاية مع نواب األش���رفية لجنة 
م���ن مهندس���ي الق���وات اللبنانية في بي���روت قامت 
بمسح شامل لموقع الجريمة وللعقارات التي تضررت 
وبّينت حالتها ومق���دار الضرر الذي أصابها وأعلمت 
من التقت بهم عن استعدادها لتقديم كل المساعدات 
واالستش���ارات الممكنة حول كيفية إصالح ما تهدم. 
كما خصصت منسقية بيروت في القوات خطًا ساخنًا 
ف���ي خدم���ة كل المواطني���ن المتضرري���ن لالتص���ال 

مباشرة بها وبالتالي تقديم المساعدات الممكنة.
وبس���عي دؤوب من المهندس واكيم ونواب األشرفية 
ج���رى االتفاق مع الهيئ���ة العليا لإلغاث���ة على حصر 
تقدي���م المراجعات من أج���ل التعويض���ات بالمخاتير 
المنتخبي���ن م���ن أبناء األش���رفية كي يت���م إبعاد هذا 
السياس���ية.  التجاذب���ات  ع���ن  اإلجتماع���ي  الش���أن 
ونتيجة مس���اعي القوات اللبنانية ونواب األش���رفية 
ت���ّم إصدار ق���رار من قبل الهيئة العلي���ا لإلغاثة بدفع 
مبلغ ش���هري يمثل بدل س���كن ل���كل عائلة اضطرت 
لت���رك منزله���ا وه���ذا لحين الع���ودة إليه. ك���م قامت 
الق���وات اللبناني���ة وحلفاؤه���ا بالضغ���ط عل���ى بلدية 

بيروت لتصرف التعويض���ات للمتضررين من إنفجار 
األش���رفية، وللغاية صدر القرار عن المجلس البلدي 
ون���ال موافقة المحافظ ووزي���ر الداخلية وتم صرف 
مبلغ ٥.000.000 ل.ل. لكل عائلة متضررة، والس���عي 
مستمر إلصدار قرار آخر. من ناحية أخرى، لم تنس 
الق���وات اللبنانية الناحية النفس���ية له���ذه الجريمة 
النك���راء، فقامت مع حلفائها وخاصة الوزير ميش���ال 
فرعون والنائب نديم الجميل بتش���كيل لجنة متابعة 
صحية ألح���وال المتضررين والمصابي���ن. كما تطوع 
العديد من األخصائيين النفسيين، ويبقى أن نشير إى 
أن مناص���ري القوات اللبناني���ة في بيروت قد تطوعوا 
ف���ي جمعيات أهلية كفرح العطاء وغيرها، وس���اهموا 
مع الس���كان بإعادة تأهيل ما دم���ره اإلنفجار. أّما عن 
الطفلة جينيفر ش���ديد، فقد أش���رفت على عملياتها 
الجراحية منس���قة أطباء ح���زب القوات اللبنانية في 
بيروت، وق���د قّدمت خدماتها مجان���ًا، إنها باختصار 

عالقة القوات اللبنانية بمنطقة األشرفية.
مصلح���ة العّم���ال والموظفين هي الت���ي تعني بتنظيم 
وكودرة العمال والموظفين القواتيين بكافة القطاعات 
العّمالّي���ة الت���ي تنبث���ق عنها نقاب���ات منضويّة  ضمن 
إط���ار اتح���اد العمال الع���ام، وهي عبارة ع���ن هيكلة 
خالي���ا منتش���رة ف���ي كاف���ة القطاع���ات اإلقتصادي���ة 
والعّمالي���ة، وتعن���ى بحق���وق العّمال كطبق���ة عاملة 

ف���ي البل���د، صاحبة موق���ف نقابّي إقتصادي سياس���ي 
 ض���ّد أي غب���ن أو افت���راء بحّق أي عامل م���ن العّمال.

تهت���م المصلحة بالعّمال، أولًا، على مس���توى المتابعة 
من حيث التثقيف السياس���ي وثانيًا من خالل حثهم 
 عل���ى مواكبة مواقف الحزب ومبادئه بش���كل دوري.

تتأل���ف المصلحة من دوائر وخالي���ا، وعلى رأس كل 
دائ���رة رئي���س وعل���ى رأس كل خلي���ة رئي���س. تعقد 
األخيرة اجتماعاتها بش���كل دائم، إما برئاس���ة رئيس 
الخلية أو الدائرة أو مع رئيس المصلحة شربل عيد. 
تعن���ى المصلحة بش���كل دائ���م من خالل نش���اطاتها 
بالش���أن السياس���ي ضمن الخالي���ا، إذ تق���وم بتأهيلها 
سياس���يًا بش���كل دوري. كما تعنى بخوض االنتخابات 
النقابي���ة بكل خلية، كم���ا تعنى بالش���ؤون النقابية 

العمالية.
 وأخي���رًا تهتم مصلح���ة العمال والموظفي���ن ببلورة 
سياس���ة نقابي���ة واضح���ة للق���وات اللبناني���ة ب���كل 
المفاص���ل اإلقتصادي���ة ف���ي البل���د كغالء المعيش���ة، 
والضرائب..إل���خ. الرس���وم  البنزي���ن،   وغ���الء 

وم���ن أهدافه���ا الوقوف ال���ى جانب أي مطل���ب نقابّي 
وعمالّي أو إلى جانب أي عامل أو موظف مظلوم وإجراء 

االتص���االت الالزمة لرفع ص���وت العامل، وإاّل مظاهرات 
 وتح���ركات عل���ى األرض لتحقي���ق حق���وق العم���ال.

مصلح���ة العم���ال والموظفين، هي مصلح���ة تنظيم، 
تأس���يس، كودرة وتأهي���ل خاليا سياس���ية لمتابعتهم 
على المستوى السياسي في كل المجاالت اإلقتصادية، 
ومتابعة األمور والشؤون النقابّية العّمالية كلها على 
مس���توى القط���اع العّمال���ي وبصورة سياس���ية ثقافية 
عامة للقوات اللبنانية بكل المفاصل اإلقتصادية سواء 
 م���ن خالل قرارات حكومية أو مراس���يم دس���تورية.

أخي���رًا، مصلح���ة العم���ال والموظفي���ن ه���ي الصوت 
الصارخ الذي ينادي المس���ؤولين ويدعوهم إلى تحّمل 
مسؤولياتهم  في حال حصول أي غبن أو افتراء بحّق 
أي عام���ل من العم���ال، بأي طريقة كان���ت، فهذه هي 

...مسؤوليتنا. 

البنية القطاعّية المدنّية: الجهاز اإلعالمي.شـــــارل مالـــــك...

نحن الصـــــوت الصـــــارخالقوات اللبنانية واألشرفية . . . تاريخ ال تحده األحداث

ماريـــــا جعجـــــع

منسق مكتب الشؤون اإلجتماعية في بيروت إيلي شربشي  |  
 

ســــتيفاني يوســــف 

مصالحنانواب القوات

تاريخنا

يـــــارا الخـــــوري

قواتيــــاتقواتيــــات

لم تكن القوات الّلبنانّية جهازًا عسكريًّا فحسب، كما 
ذكرن���ا في العدد الس���ابق ، بل  طال نش���اطها القطاع 
المدني أيضًا. وفي هذا العدد س���وف نلقي الضوء على 

الجهاز اإلعالمي.
أّسست القوات الّلبنانّية كّل من: 

إذاع���ة لبنان الحّر: بدأ البّث ف���ي اإلذاعة في صيف 
19٧8 بمس���اعدة رئي���س المؤتمر الدائ���م للرهبانيات 
الّلبنانّي���ة، األباتي بولس نعم���ان، فكانت تنقل األخبار 
السياس���ّية واألمنّي���ة. وكان هدفها األس���اس كما قال 
الشيخ بشير أن يصل صوت المقاومة إلى العالم. وفي 
أحد اللقاءات قال الش���يخ بش���ير »العملّية كّلها بدأت 
حلم���ًا مثل أمور كثيرة قمنا به���ا، وعندما تركنا هذه 

الحقيق���ة تنمو، وجدنا الحّل س���ليمًا، الحقيقة قويّة 
والواقع صلبًا«.

المؤّسسة الّلبنانّية لإلرسال LBC:  رأى الشيخ بشير 
أّن اإلذاعة وحدها ال تفي بدورها األساس المتمثل في 
نقل صوت المقاوم، فكانت فكرة التلفزيون حين قال: 
“أريد تلفزيون يعبّر بكلّ صدقٍ عن القضّية ... نريده 
منفتح���ًا على الجمي���ع وفي حريّة كامل���ة”. وفي آب 
1980 ب���دأ حلم التلفزيون يترج���م حقيقة فكانت ال� 
LBC. وبالرغ���م من كّل الصعوب���ات الماديّة والتقنّية 
والخبرة الخجولة نجحت ال�LBC   واس���تمّرت بقّوة 
“جنود يسهمون في الدفاع عن القضّية الّلبنانّية” كما 

قال الشيخ بشير.
المسيرة: المجّلة السياسّية األسبوعّية

.LBC�وهي القناة الفرنسّية التابعة لل :C33
إذاعة Magic 102: أراد الش���يخ بش���ير وجهًا آخر 
للبن���ان، وجهًا هادئ���ًا، مريحًا وبعيدًا ع���ن المقاومة 
العسكريّة وأهواء التش���ّنج والحرب فكان راديو 102. 
ب���دأ البّث ف���ي منطقة جعيت���ا ومحيطها أولًا ليتس���ع 
نطاق البث بعد أن انتقلت اإلذاعة إلى مبنى تلفزيون 

القوات الّلبنانّية وتم تجهيزها بثالث إستديوهات.
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ينتقون أجمل ما لديهم من ثياب. يلبسون ما هو أكثر 
من عادي ويغطسون في عطورهم استعدادًا الستقبال 
السنة الجديدة. فوفق مستخدمي التقويم الغريغوري، 
أنهت األرض دورتها الس���نوية حول الشمس، وعادت 
لنقط���ة الصف���ر: حيث البداية الجديدة، ليس لس���نة 
أخرى فحس���ب، ب���ل النطالق���ة حياة جدي���دة. تقفل 
الش���ركات حس���اباتها المالية الس���نوية، تنسى كافة 
الش���رائح العمرية همومها اليومي���ة وتهرع بحثًا عن 
ليل���ة اس���تثنائية، التي غالبًا ما يخط���ط لها قبل أكثر 
من شهر. فكيف يستقبل العالم اليوم األول من خلف، 

على أمل أن يكون أفضل من سلف؟

ليل���ة رأس الس���نة ه���ي نش���اط عالمي تكث���ر خالله 
االحتف���االت في كاف���ة بلدان العالم، بغ���ض النظر عن 
طائف���ة أودي���ن المحتفلي���ن به���ا، حتى عل���ى صعيد 
الحكوم���ات كاف���ة. تب���دأ رحل���ة الس���نة الجدي���دة 
ف���ي أس���تراليا، فهي أولى مس���تقبلين الع���ام الجديد، 
فما أن تدق الس���اعة الثانية عش���ر ليل���ًا حتى تغص 
س���ماء س���يدني وباقي المناطق من مالبورن وغيرها 
بالمفرقعات النارية ابتهاجًا. وقد أصبحت أس���تراليا، 
جاذب���ًا قويًّا لمحبي البحر والمناخ الصيفي، إذ يصادف 
حلول رأس الس���نة الميالدي���ة، الموافق في األول من 
كانون الثاني،في فترة تتعرض خاللها أستراليا ألشعة 
ش���مس حارق���ة ال نعهدها ف���ي لبنان س���وى في فصل 
الصي���ف، دون إغف���ال ارتفاع درجات الح���رارة. من 
أستراليا، تكمل األرض دورتها لتصل إلى بلدان آسيا، 
وأبرزها الهند والصي���ن من حيث تقاليدها المغايرة. 
فبع���د أن تفرغ الش���ركات الكبي���رة والحكومات من 
تقاليدها بتقّبل التهاني وإطالق المفرقعات في سمائها 
حتى تعود أغلب العائالت إلى قوقعتها الدينية، ال سيما 
في الريف، حيث تنتش���ر البوذية، والكونفوشيوسية 
والس���يخ. فيفقد رأس السنة معناه المسيحي المتمثل 
بذكرى والدة السيد المسيح، ليصبح أملًا، بل طلبًا من 
األجداد للتوفيق بالعام الجديد. كذلك األمر في الدول 
اإلس���المية، حيث يحظ���ى العام المس���يحي بالرهجة 
أيض���ًا، نخص بالذكر تركيا، حيث تنتش���ر الزينة في 
كل أرج���اء البلد، وتنتظر ليلة توديع العام الس���تقبال 

آخر.

من آس���يا ووصولًا إل���ى آخر بقع���ة أرض تغيب فيها 
الش���مس تستمر ش���عائر الفرح واإلمتنان، لتترجم في 

كل زاوية من العالم حسب تقاليدها وأعرافها.
 ف���ي لبنان، ما من ش���عائر خاصة تم���ارس ليلة راس 
الس���نة. غالبًا م���ا تقتصر ه���ذه الليلة على الش���بان 
والش���ابات، الذي���ن يقض���ون ليال���ي عي���د الميالد مع 
عائالته���م، ليع���ودوا ويجمع���وا بأصدقائه���م ليلة رأس 
الس���نة. بعضهم يقرر السهر في إحدى المطاعم حتى 
ساعات الصباح األولى بينما يفضل البعض اآلخر، ممن 
ضاقت بهم المطاعم، السهر في إحدى المنازل، حيث 
تجل���ب كافة أصن���اف الطعام واألطاي���ب والكثير من 
المش���روبات الكحولية الالئقة بس���هرة مثالية تمتد 
حت���ى بوادر الصباح األولى. تنتهي ليلة رأس الس���نة، 
ليخّيم الس���كون الصباح التالي فال���كل نيام كون هذه 
المناس���بة هي عطلة رس���مية. يوم جديد يحل على 

الجميع مع تغير بسيط ... رقم1

التمث���ل ليلة رأس الس���نة نهاية ع���ام عند الكثيرين، 
بل بداية نهضة جديدة في الحياة اليومية. عسى أن 
يك���ون كل خلف لعام افضل من س���لف عند الجميع: 
كيفم���ا اخترتم أن تكون س���هرتكم نتمن���ى لكم عامًا 

سعيدًا: كل عام وأنتم بألف خير!

لخلــــف خير من ســــلف
عــــام ســــعيد

اليــــاس روحانــــا  هشــــام زغيــــب

spotlightspotlight

ينش���ط االعتم���اد على التوقعات  ومحاولة كش���ف ما 
يخفيه المستقبل في مثل هذه الظروف التي يشهدها 
لبن���ان، حيث يس���ود القل���ق على المصي���ر والخوف 
م���ن المجه���ول. م���ن هنا، كث���ر ع���دد »المتوّقعين«، 
حتى ب���ات ل���كّل مجلة »رج���ل التوقع���ات« الخاص 
 »Horizondamus« اس���م  يبق���ى  ولك���ن،  به���ا. 
صحفي���ًا  والس���ّباق  الصعي���د،  ه���ذا  عل���ى  األب���رز 
 ف���ي توّق���ع الكثي���ر م���ن األح���داث الت���ي تحّقق���ت.

إليكم أبرز توقعات “HorizonDamus” لعام 2013: 

-  زوجة أح���د الوزراء تحتفل بعيد ميالدها بش���كل 
طبيع���ي دون انقطاع الكهرباء، على عكس ما حصل 

معها السنة الفائتة.
-  ق���ادة من حزب إلهي يقرأون كتاب » كّن قبضاي... 

كّن واحد منا«  للكاتب رفيق القّواتي.
-  رئي���س تكّتل نيابي  يّدعي عل���ى طالب في الصّف 
األول االبتدائي بتهمة محاولة اغتياله  عن طريق 
قيام���ه بدهس هرم ال�«Bonjus” أثناء مرور موكب 

الرئيس الوهمي بالقرب من مدرسة الُمّتَهم.
-  نائ���ب في قض���اء المت���ن م���ن فري���ق 8 آذار ُيبِرز 
وثائق س���ّرية تكشف انتماء الدكتور سمير جعجع 
والرئيس س���عد الحريري إل���ى فريق 8 آذار بعد أن 
كان ق���د أكّد في إح���دى مقابلت���ه التلفزيونية أّن 
الش���هيدين جبران تويني وبيار الجميل ال ينتميان 

لفريق 1٤ آذار .
-  جن���رال متقاع���د يعق���د مؤتمرًا صحفي���ًا خاٍل من 
الش���تائم والكلمات الّنابية وس���ط ذهول ودهش���ة 

الصحافيين.
-  تخفيض الّس���نة السجنية إلى يوٍم واحد بعد إلقاء 
القب���ض على قيادي بارز في التيار البرتقالي بتهمة 

التعامل مع العدو اإلسرائيلي.

-  حركة كثيفة وشبه يومية في مكاتب الطاعونيين 
 PHOTOSHOP�سببه دورات مكّثفة في فن ال

وتركيب الصّور استعدادًا لالنتخابات النيابية.
-  إنتح���ار أحد أبرز القادة الس���وريين المقّربين من 
الرئي���س الس���وري ب�٥ طلق���ات نارية بعدما ش���نق 

نفسه مّرتين. 
لمزارع���ي  تصاعدي���ة  وتح���ّركات  -  اعتصام���ات 
الحشيش���ة ف���ي مناط���ق كثي���رة من قض���اء بعلبك 
تطال���ب الدولة بتأمين تصدير الموس���م إلى الّدول 

األوروبية .
-  لجنة الّشباب والّشؤون الطالبية في “التيار الصهري 

الحّر«  تّدعي الفوز في الجامعة اليسوعية.
-  حزب مهيمن في الجنوب الّلبناني يرسل طّيار من 
دون طائرة لتصوير الحدود الّلبنانّية اإلسرائلية. 

-  ذباب���ة س���وداء تخ���رق األج���واء االس���رائيلية بعد 
فراره���ا من أح���د المنازل البناني���ة  على الحدود 
مم���ا يخلق جّوًا م���ن اإلرباك والتوتّ���ر بين صفوف 

الجيش اإلسرائلي.
 -  وفد من طالب الحرس الثوري اإليراني يتوجه إلى 
الرابي���ة لالحتفال بالف���وز الذي حققه في جامعة 

طهران اإليرانية. 
-  فوز كاس���ح للقّوات الّلبنانّية في انتخابات الجامعة 

ّاللبنانّية.
-  إرتفاع خطير في س���عر الش���معة في لبنان بسبب 

ازدياد الطلب عليها.
-  منطق���ة »بريت���ال« تح���وز عل���ى لق���ب العاصمة 
العالمية للس���ّيارات لعام 2013  ضمن تقليد سنوي 

تنّظمه منظمة الّسرقة العالمية المّتحدة .
-  على عكس م���ا توقعه أحد البرتقاليين، فإن األزمة 
الس���ورية لن تنتهي يوم الثالثاء بل ستمتّد لمساء 

يوم الخميس .
-  مجلس ال���وزراء يوافق باإلجماع على إنش���اء نقابة 

خاطفي الرهائن وطالبي الفدية.
-  لبنان يدخل موس���وعة غينس من بابها العريض في 
مج���االت عدة، ابتداًء من س���اعات انقطاع الكهرباء 
إلى تدني سرعة اإلنترنت وصولًا إلى ارتفاع  سعر 

صفيحة البنزين .

توقعات »HORIZONDAMUS« لعام ٢٠١٣
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نعم، عام جديد وانتصار جديد، ولكن اي انتصار؟؟؟
لع���ل الجميع بات يع���رف علنا، أو ف���ي الخفاء، أن 1٤ 
آذار وم���ا تمثله من قضية ومب���ادئ، على حق، رغم 
اإلخفاقات، وسوء التنسيق أحيانا. هناك من ال يمكنهم 
االعتراف بهذا الواقع جّراء موقعهم، لذلك يّصرون على 
مواقفهم التي تشكل خطيئة بحق نضاالته التاريخية، 
ومش���روع بناء الدولة الحقيقية، والتغيير واإلصالح 

الذي يدعيه !!!
ولك���ن... على جمهور 1٤ آذار، قب���ل غيره، أن يدرك 
أن الطري���ق مازال طويلًا وش���اقًا حت���ى تحقيق الحلم 
المنشود، ألننا في بلد كثرت فيه االعتبارات والمعالم 
والمكون���ات، األخيرة التي ال غنى عن أي منها، حيث 
باتحاده���ا قوة، وفي صراعها ش���رذمة، وبالتالي ال بد 
من اس���تمرار النضال حتى س���قوط جميع المراهنات 
عل���ى »والي���ة« هن���ا، وقوة عظم���ى هن���اك، وتحالف 
إقليمي ينص���ر مجموعة على أخرى، ليتوحد الجميع 
ويتفق على منطق واحد ومش���روع واحد، يتوج هذه 

الثورة ويكّمل أهدافها.
سيكون االنتصار القادم علينا في 1٤ آذار كبيرًا، شبيهًا 
بانتصاراتنا السابقة، ولكن علينا أن نتعلم من األخطاء 
الس���ابقة ك���ي ال تتكرر. فبعد س���نوات م���ن النضال 
واالستشهاد من أجل لبنان، وسنوات النضال السلمي 
ضد االحتالل الس���وري األس���ود، وانتفاضة االستقالل 
التي أخرجت الس���وري وأع���ادت االعتبار لالنتخابات 
النيابية وللعبة الديمقراطية، وبعد الصمود بوجه آلة 
االغتيال، وسالح الغدر والتهديد، واجتياح أيار 2008 
المش���ؤوم لبيروت والجبل، وانتصار 2009 االنتخابي، 
وصولًا إلى انقالب القمصان الس���ود، وحكومة ميقاتي 
الغارق���ة ف���ي الفس���اد واإلره���اب، ابتداًء م���ن اللحوم 

والغذاء، األدوي���ة، الطاقة والم���ازوت األحمر، تبرئة 
كبار العمالء، االنتهاكات الحدودية، الخطف، التهديد، 
وصول���ًا إلى االقتص���اد المتهاوي، والس���ياحة اليتيمة 

البعيدة عن الزوار العرب واألجانب...

بعد هذه السلسلة، ُنقبل في العام 2013 على انتخابات 
نيابي���ة سيش���هدها لبن���ان رغم آالعي���ب حزب اهلل 
وتصريح���ات ع���ون وترهي���ب االغتي���االت والضغوط 
والمزاي���دات القانونية الملغومة. ُنقبل على انتخابات 
س���تفوز فيها 1٤ آذار بإذن اهلل، وستثبت مرة جديدة 
بع���د الجامعات والنقابات، بأنها تحظ���ى بثقة أكثرية 
اللبنانيي���ن، كثورة حضارية ترفض التطرف، ش���يعيًا 
كان، أم س���نيًا، أم مسيحيًا، وكمشروع دولة منفتحة 
عل���ى عواصم العالم ودول الق���رار والمجتمع الدولي، 
دول���ة باري���س 1 و2 و3، والنم���و اإليجاب���ي، دول���ة 
المش���اريع والعمران، دولة يثق به���ا الزوار األجانب 
واألشقاء العرب، فيس���تثمرون فيها ويتوافدون إليها، 
دولة العدالة والمساواة، دولة الجيش الواحد الضابط 
للمعاب���ر والحدود، والقوى األمنية المتمكنة من أمن 

البلد واستقراره الداخلي.

المطل���وب م���ن 1٤ آذار هذه المرة، ش���رعة مقدس���ة 
نرفعه���ا بص���وت مرتفع، ش���رعة ال تس���قط عند أول 
»مف���رق«. نحن جمه���ور 1٤ آذار ال���ذي تحمل القتل 
والظل���م، وحم���الت التش���ويه اإلعالمي���ة الرخيصة، 
والظ���روف الصعب���ة، فقدمن���ا للثورة الثق���ة والدعم 
عن���د كل محط���ة انتخابي���ة أو ش���عبية، وعند كل 

استحقاق...... ومازلنا.

نطلب منكم اليوم، مس���تقلين وأحزاب، لوائح موحدة 
تعي���د من غاب، وتع���زز مكانة المناضلين الش���رفاء، 
واألح���زاب والق���وى ذات القواعد الش���عبية الكبيرة، 
المطلوب إش���راك الم���رأة والطاقات الش���ابة بفاعلية. 
المطلوب مشروع اقتصادي واحد يعيد االعتبار للقليل 
الذي تمكنت من تحقيقه الحكومات التي »أشرفت« 
عليه���ا قوانا ألعوام عديدة بعد الثورة. مش���روع ينظم 
البناء، ويحمي الش���يخوخة، يدعم السياحة والتعليم 
والنق���ل والس���ير، يضبط الغ���الء ويس���تثمر ثرواتنا، 
يحارب العنف واإلرهاب والتطرف، يس���اوي بين أبناء 
المجتم���ع الواحد من جميع الطبقات واألجناس، يدعم 
الجيش اللبناني وق���وى األمن الداخلي كقوى حصرية 

ال شريك لها بأمن لبنان واستقراره.

عليك���م أن تتكاتفوا ه���ذه المرة كي يك���ون االنتصار 
كامل���ًا، لتحكم���وا الب���الد ديمقراطي���ًا دون خ���وف أو 
خض���وع، لعله ف���ي المواجه���ة على طريق���ة القوات 
اللبناني���ة، أي من دون »مس���ايرة«، يكتش���ف أباطرة 
حزب اهلل ومن ورائهم، أنه مع انتصار الربيع العربي، 
يس���قط إرهاب الس���الح أكثر وأكثر على أرض لبنان، 
ليس���ود منطق الشراكة المتساوية، واالنفتاح، وتقبل 
اآلخ���ر من دون كذب ومواربة وتخوين على طريقة 
»الجن���رال المتقاعد«، وتأخذ اللعب���ة الديمقراطية 
مسارها إلى الحياة السياس���ية واالجتماعية في بالد 

االرز...

عام جديد وانتصار جديد... ولكن

رئيـــس دائـــرة اإلعـــالم جـــو القـــزي  |   فــــادي ســــركيس

ال وص���ف  ل���دور الموارنة أفضل م���ن ذلك الذي نطق 
به المستش���رق اإليطالي الكبي���ر Gabrielly  إذ قال 
: » الموارنة هم تراجمة البش���رية، هضموا الحضارة 
اإلغريقية الرومانية، والحضارة الس���ريانية العربية. 
كانوا س���فراء البلدان األوروبية في الشرق، ومعّلمي 
اللغات الش���رقية في الغرب، كان���وا الخط الواصل بين 

الشرق والغرب.. كانوا الحضارة ».

إلت���ّف حول  م���ار مارون ع���دد كبير م���ن الرهبان، 
ف���ي الجبل المنس���ك أولًا وم���ن ثم في جمي���ع أنحاء 
القورش���ّية. لم يكن تالميذ مار م���ارون من الرجال 
فق���ط بل كان هناك عدد من النس���اء الراهبات، وكان 

لهؤالء الرهبان بدورهم تالميذ.
وم���ن الثاب���ت أن���ه خ���الل فت���رة قريبة م���ن مجمع 
خلقيدوني���ة، تجّم���ع رهب���ان مارون المش���تتين في 
مختل���ف البق���اع ضم���ن دي���ر واح���د وصف���ه بعض 
المؤرخين ب� »عظيم البنيان« وأن هناك ما ال يقل عن 
ثالثمائ���ة صومعة محيطة به. لم يحس���م بعد الجدل 
القائ���م حول تحدي���د الموقع الدقيق لم���كان بناء هذا 
الدير الذي دّمر أواخر القرن العاشر، لكن من المتفق 

عليه أنه بني في مكان ما قرب نهر العاصي.

تأسس���ت المدرس���ة المارونية في روما سنة 1٥8٤، 
وقد س���اهمت في تهيئة المناخ المالئم لبروز النبوغ 
المارون���ي وظه���وره بش���كل يانع. كانت الم���دة التي 
عمل���ت فيه���ا كافي���ة بخل���ق ش���خصيات عالمة على 
مس���توى عالمي، حتى قيل: “ عال���م كماروني “. أبرز 

هذه الشخصيات: 
المط���ران يوس���ف المعان���ي: 168٧-1٧6٧، أعظ���م 
علم���اء الموارنة على اإلطالق ومن أعظم العلماء على 
م���ّر التاريخ. م���ن حص���رون، أتقن ثالثي���ن لغة، نال 
دكت���وراه في الالهوت والفلس���فة وقد أرس���له البابا 
ال���ى مصر لجمع المخطوطات. ُعّين باحًثا في المكتبة 
الفاتيكاني���ة، عّينه البابا معتمًدا بابويًا كماعّينه ملك 
نابول���ي مؤّرخ المملك���ة. وضع أكثر م���ن مئة مجّلد 
ضخم في التاريخ العام وتاريخ اآلداب والكتاب المقدس 

واللغات. 
ب���دًءا من النص���ف الثاني للقرن الخامس عش���ر، أخذ 
الفاتيكان بإرسال موفدين إلى الشرق األوسط بشكل 
ع���ام والموارنة بش���كل خ���اص، كان أوله���م الراهب 
الفرنسيس���كاني غريف���ون ال���ذي وصل إل���ى بيروت 
ع���ام 1٤٥0، األخي���ر ال���ذي كان ل���ه دور ف���ي تثبيت 
البطري���رك بطرس الحدث���ي عام 1٤٥8. كما اس���تقبل 
البطريرك س���معان، الحدثي ال���ذي انتخب عام 1٤92، 
المبع���وث الباب���وي الثاني إلى الموارن���ة وهو الراهب 
الفرنسيس���كاني س���وريانو وذل���ك ع���ام 1٥1٥، األخير 
الذي أتى برس���الة البابا ليون العاش���ر التي أثنى فيها 
على الموارنة واصًفا إياهم »بالورود بين األش���وك«. 
وقد استقبل البطريرك ميخائيل الرزي ثالث البعثات 
الرس���ولية برئاس���ة الراه���ب اليس���وعي إليان���و عام 
1٥٧٧، فساهمت رسمًيا بإقرار عدد كبير من العادات 
الالتينية، وباس���تعمال بعض العبارات الالهوتية التي 

لم تكن قد وصلت بعد إلى الموارنة.

أّم���ا أب���رز العالم���ات التي تت���وج عالق���ة البطريركية 
المارونية بالكنيسة الكاثوليكية، فتتمثل بتخصيص 
حب���ران أعظمان زيارتين تاريخيتين للبنان، يحّمالن 
من خاللهما أبناءه عامة مسؤولية كبيرة، ألن« لبنان 
أكثر من وطن... إنه رس���الة »، ومسيحييه خاصة 
ألنهم كما دعاهم البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته 
» رج���اء جدي���د للبن���ان «، باعتب���ار »اندماجهم في 
الثقاف���ة العربية فرصة ليقودوا مع مس���يحيي البالد 
العربية اآلخرين حواًرا حقيقًيا مع مؤمني اإلس���الم«. 
كم���ا منحت روم���ا أربعة من بطارك���ة بكركي لقب 
منص���ب » كاردينال » في الكنيس���ة الجامعة، األمر 
ال���ذي يؤهله���م رس���مًيا إل���ى التدخ���ل في الش���ؤون 

الكنسية. وهم :
بولس بطرس المعوش���ي، اختاره الباب���ا بيوس الثاني 
عش���ر، ول���م ينتخ���ب انتخابً���ا، وه���و أول بطريرك 
ماروني يقبل منصب كاردينال في لكنيسة الجامعة.

أنطون بطرس خريش،اندلعت في عهده الحرب األهلية 
اللبنانية، وقد استقال إثر تهجير الجبل، لتقدمه في 

السن، وقد توفي في بيروت عام 199٤.
نص���ر اهلل بطرس صفير، له دور في إرس���اء اتفاق 
الطائ���ف، إنهاء الحرب األهلية اللبنانية وفي مصالحة 
الجبل ع���ام 2000. لقبه البعض ب�”ع���ّراب ثورة األرز« 

وقد استقال بداعي السن في 1٥ آذار 2011.
  

بش���ارة بطرس الراع���ي، عين بطريرًكا ف���ي 1٥ آذار 
2011، وكارديناالً في 2٤ تشرين الثاني 2012.

4 كرادلـــة موارنـــة عبر التاريـــخ
مجــــد لبنــــان أعطي لــــه

حق وحقيقةفي األعماق 



no comment

اســـــرة آفـــــاق الشبـــــاب
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