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من سنة رجعنا إنطلقنا...         
الموقع الرسمي لطالب القوات اللبنانية    

لقاء خاص مع النائب شانت 
جنجنيان

إذا أردت التغلب 
على شعب... أنسه 

تاريخه

إهدموا هذا الهيكل 
وأنا أبنيه في ثالثة أيام

سوريا رقعة الشطرنج: 
اإلقليمية والدولية 

»كش ملك«
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الحـــــدث أول شــــي

يواج���ه لبنان الي���وم أعتى األزمات ف���ي تاريخه 
الحدي���ث، أزم���ٌة لم تبدأ مع انفج���ار األوضاع في 
س���وريا و قد ال تنته���ي مع الوصول إل���ى خواتيم 
المعركة التي تدور على األراضي السورية والتي 
ه���ي في مّدته���ا و نتائجها ال ت���زال غير واضحة 

المعالم.

ش���هد لبنان على مّر الس���نة الفائت���ة توتّرًا يفوق 
الطبيعة على الجبهة الس���نّية – الش���يعّية. فحزب 
اهلل، الّذي س���عى جاهدًا إلزاحة س���عد الحريري و 
تّيار المس���تقبل عن رئاس���ة الس���لطة التنفيذيّة،  
يواج���ه منافس���ًا أش���ّد ض���راوة أال و ه���و التطّرف 
الس���نّي الذي يمّثله الشيخ أحمد األسير و حلفاؤه  
المنتمين إلى الجماعات السلفّية واإلسالمّية المت

شّددة.                      
                                              

فعوض الخصم السياس���ّي الّذي يدع���و إلى معالجة 
المش���كلة الوطنّية، الّتي تش���ّكل منظومة السالح 
الّت���ي يمتلكها ح���زب اهلل عامودها الفق���رّي، عبر 
الحوار الوطني واإلستراتيجّية الدفاعّية بات أبطال 
الس���ابع من أيار على تماٍس مباش���ر م���ع من ينادي 
بالمواجه���ة بالمثل، فكانت المواجهات المس���ّلحة 
ف���ي أكثر من منطق���ة وأصبح البلد كّله على فوهة 

بركان.

بي���ن مطرق���ة ح���زب اهلل و س���ندان الجماع���ات 
الس���لفّية والتكفيريّ���ة يقف مس���يحّيو لبنان على 
ضّفتي الص���راع عاجزين عن الدخ���ول فيه كي ال 
يصبحوا كبش المحرقة في الكباش اإلقليمي الكبير، 
ولكّنه���م يس���عون جاهدي���ن ،بعد تجرب���ة العراق، 
مصر و س���وريا، لتحصي���ن وجودهم في لبنان عن 
طريق استعادة حّقهم الدستوري في صحة التمثيل 
داخل إدارات الدولة، األمر الّذي دفع المس���يحيين 
وخصوص���ًا قادة األحزاب المنضوي���ة ضمن تحالف 
الرابع عش���ر من آذار إل���ى االلتفاف مرغمين حول 
قانون اللقاء األورثودكسي في ظل غياب أي اقتراح 

قانون يؤّمن المناصفة الفعلّية.  

ش���ّكل طرح قان���ون اللق���اء األورثودكس���ي فرصة 
لحزب اهلل، المّتهم بتفجير بلغاريا، للظهور بمظهر 
الحري���ص عل���ى حق���وق المس���يحيّين م���ن خالل 
التصويت عليه في اللجان المش���تركة. أما النقطة 
األس���اس الّتي فاتت كّل المحّللين هي أّن إقرار هذا 
القانون يقّدم لحزب اهلل خدمة لم تستطع ترسانته 
المنتشرة في المناطق أن تمنحه إيّاها وهي فرصة  
“تطهير” الش���ارع الش���يعي من أي رأي مناهض لرأي 
الحزب وحلفائه ما يش���ّكل قاعدًة صلبة لالنطالق 
في المش���روع األكبر الهادف إلى إخضاع كّل لبنان 

ألوامر ورغبات الولي الفقيه.

في هذا الس���ياق س���اهم رفض القانون المقترح من 
قبل تّيار المس���تقبل والحزب اإلش���تراكي مناسبة 
ألخص���ام تحالف ثورة األرز لالنقضاض على الخصم 
األساسي لهذه القوى في المرحلة الراهنة والمتمّثل 
بالقّوات اللبنانّية ورئيسها سمير جعجع محاولين 
إع���ادة إلب���اس الق���ّوات وقائده���ا  ث���وب التعّص���ب 
والتطّرف، لكّن القّوات و على لسان الحكيم أّكدت 
م���ّرة أخرى أنّها عصب ثورة األرز وأّم الصبي حين 
قال���ت للحلي���ف قبل الخص���م : أضيئوا ش���معة في 

عتمة اللقاء األورثودكسي بدل أن تلعنوا ظلمته.

بعد الس���ابع م���ن أيار أصب���ح حزب اهلل متمّرس���ًا 
ف���ي لعب���ة التجاوزات وكس���ر القواني���ن أكان من 
خالل التعاطي األمني في كّل ما يتعلٌّق بالسياس���ة، 
خصوصًا في اإلنقالب على حكومة سعد الحريري، 
أو م���ن خالل حماية المّتهمين بضرب االس���تقرار 
أمثال المتهمي���ن باغتيال الرئي���س رفيق الحريري 
والمّته���م بمحاول���ة اغتيال النائ���ب بطرس حرب. 
دون إغف���ال فضائح المخّدرات واألدوية الفاس���دة 

الّتي ضلع مسؤولو الحزب بها.

كّل تل���ك التجاوزات ال ب���ّد أن تكون عبرة لمن هم 
اليوم ضحايا التضليل اإلعالمي الّذي يقوم به الحزب 
و حلفاؤه، فعملّية كسب الوقت الّتي يتقنها الحزب 
جّيدًا ليست سوى لعبة استرتيجّية للسيطرة على 

كّل مقدرات الوطن.   

يش���ّكل طرفا النزاع الطائف���ي اللبنانّي، بمعزل عن 
المس���يحيّين، وجهّي���ن لعملٍة واح���دة، لكن ما لم 
يفقهه حزب اهلل و حلفاؤه أّن كّل محاوالت عزل 
أح���د أطي���اف المجتم���ع اللبنانّي آلت إل���ى نتائج ال 
تحمد عواقبها، فعس���انا نّتع���ظ ونبني دولًة ال تنمو 
على خاصرتها دويلة دينّية قد تكون أش���د ضررًا 

من التكفير والتكفيريين. 

خالصة الموض���وع، إّن التطّرف، من أي جهة كان، 
مرفوض وكّل تسوية ال تؤمن بلبنان الوطن النهائي 

ألبنائه تبقى بحكم المولود الميت

قي���ل أن الق���ّوات الّلبنانّي���ة ح���زب متقوق���ع، انعزالي، 
متطرف، تتقّلص شعبيته يومًا بعد يوم بحيث سيكون 
مصي���ره ال���زوال... وقيل أن س���مير جعجع س���يبقى 
خائفًا قابعًا في مع���راب بعيدًا عن العالم هاملًا قاعدته 

الشعبية ...
وقال���ت الحقيقة أن القّوات هي مس���ار تاريخي مليء 
بالشجاعة ومجابهة األخطار والنضال من أجل الوجود 
الحر وبقاء لبنان. هذا المس���ار الذي بدأه أجدادنا مع 
يوحنا مارون نكمله اليوم مع قائد تاريخي، وسيكمله 

أوالدنا من خالل انتسابهم إلى هذا الحزب العريق.
الق���وات  دخل���ت  االنتس���اب،  ب���اب  فت���ح  فبع���د 
المجي���د. تاريخه���ا  م���ن  جدي���دة   مرحل���ة 

وال بد من التذكير أن شخصيات سياسية وأكاديمية، 
م���ن خ���ارج 14 آذار، اعترف���ت بأن الش���رعة والنظام 
الداخل���ي يس���تحقان التنوي���ه، فضل���ًا ع���ن بعث���ات 
دبلوماس���ية عدة لدول عريقة بديموقراطيتها كانت 

قد طلبت نسخًا للنظام الداخلي وللشرعة .
فهنيئ���ًا للق���وات اللبناني���ة بن���ا وبقائده���ا، فهي نحن 
الن���اس ف���ي كل مكان، نح���ن الذين نعلن الع���داء لكّل 
محتل، والصداقة المطلقة لكّل صديق يشبهنا بالوفاء 
واإلخالص. تتق���دم القّوات الّلبنانّي���ة من خالل بنائها 
حزب���ا يجمع بي���ن جيل االستش���هاد وجي���ل 14 آذار، 

ومزوري التاريخ ينبحون!

تشويه سجلنا زادنا فخراً بحزبنا

إيلي جعجـــــع

بين جمهورية لبنان ووالية لبنان اإليرانية

جوزيف شـــــعيا

»ه���ذه الحكومة هي من أفضل الحكومات التي مّرت على لبنان منذ زمن طويل« 
ه���ذا م���ا يقوله ويتباهى ب���ه وزراء وش���خصيات ٨ اذار... ولك���ن الوقائع تبرهن 
العك���س، فالحقيقة تق���ول أن حكومة »كّلنا للعمل«  هي من األس���وأ بتاريخ لبنان 

والفساد يحيط بها على كافة المستويات .
فم���ن الناحي���ة المالية لم تجرؤ هذه الحكومة على إع���داد موازنتي ٢٠11 و٢٠1٢ . 
وبع���د الكبتاغون واإلغتي���االت وحجب داتا اإلتصاالت وصفق���ات المازوت األحمر 
والّلحوم الفاس���دة واألدوية المزّورة، أصبحت موضة الخطف والفدية والمتاجرة 

بحياة المواطنين منتشرة على كافة األراضي اللبنانية.
فكّل هذا الفس���اد المستش���ري وغيره يجزم يوم بعد يوم بأن هذه الحكومة هدفها 
الوحي���د واألوح���د تعبئة جيوب وزرائه���ا وخاصًة مّدعي اإلص���الح والتغيير،على 

حساب صحة وحياة المواطنين ولقمة عيشهم ومستقبل اوالدهم.
وألنّه ال يصّح إاّل الصحيح، إنفجرت هذه الحكومة من الداخل، فسقطت غارقتًا في 

فسادها ضاربتًا كّل التأكيدات عن ألسن المتمثلين فيها بأنّها باقية باقية باقية. 

»كّلنا للعمل” ... في سبيل الفساد!

إ. ر.

إيلي روحانـــــا

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

س���نة جديدة تكاد تنتهي والحي���اة الديمقراطّية في 
الجامع���ة الّلبنانّي���ة ما زالت أس���يرة بع���ض األمزجة 

الديكتاتوريّة.
فبع���د أكثر من س���نتين م���ن اإلجتماع���ات المتتالية 
وبالرغ���م من اإلتفاق على قان���ون انتخاب موّحد من 
قب���ل جمي���ع األط���راف السياس���ّية، ما يعتب���ر إنجازًا 
وتقدمًا مهَمي���ن، الزال البعض مصّرًا على عدم إجراء 
االنتخاب���ات، خاص���ًة أصح���اب النواي���ا المبيتة الذين 
يوقع���ون الي���وم ويتنكرون لتوقيعهم بع���د لحظات فال 

مكان للمصداقّية عندهم.
أّما نحن فجاهزون دائمًا لخوض االنتخابات وننتظرها 
بش���وق، واضعين االنتصار في مختلف الكلّيات ُنصَب 
أعيننا. لذلك يحاول البعض إلغاءها إلبعاد الكأس المّر، 

كأس الخسارة عنهم.
فالجامعة الّلبنانّية ستكون كالضربة القاضية لهم بعد 

خساراتهم الكبيرة في الجامعات الخاّصة.
نح���ن عل���ى الموع���د أيّه���ا الرف���اق، إذا ُح���دد موعد 
االنتخاب���ات فالفوز م���ن نصيبنا وإذا ت���ّم إلغاؤها فهذا 
اعت���راٌف كبي���ٌر بقّوتن���ا وتقّدمنا. ونعدك���م أنّنا على 
استعداد للتصعيد على كافة األصعدة للمطالبة بأبسط 
الحق���وق أال وهو حّق االنتخاب، أّي الحّق في أن نكون 
طالب���ًا أحرار، نتعّلم من كلياتنا الديمقراطّية ال القمع 
والديكتاتوريّ���ة، نتقن فّن خ���وض االنتخابات وتقّبل 

نتائجها مهما كانت ال الخوف منها وبيع أصواتنا.
وفي النهاية، سنبقى جاهزين دومًا للمطالبة بحقوقنا 
المقدس���ة كي تستحق الجامعة الّلبنانّية اسمها، اسٌم 
هو في األس���اس رمٌز للتعدديّة والديمقراطّية، ولذلك 
س���نتصدى لكّل محاولة إللغائه���ا. فنحن، أوالدها، من 
س���يدافع عنه���ا رغمًا ع���ن كّل من يريدها مؤّسس���ة 

خاّصة يتحّكم بها كيفما يشاء.

الجامعة اللبنانية ... ال خوف على هوّيتها
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سوريا رقعة الشطرنج : اإلقليمية والدولية 
“كـــــش ملـــــك”

»كش ملك« .au roi . الساحة لي . إنها رقعة الشطرنج 
فوق الس���احة السورية ؛ والالعبون هم دول إقليمية 
ودول كب���رى . دول تح���اول، عل���ى طريقتها، تعبئة 
الساحة عندما تفرغ من شاغليها. إنها قوانين الطبيعة 
الت���ي تكره الفراغ . المواطنون الس���وريون يحاولون 
ردم اله���وات وملء الفراغ؛ لكنه���م عجزوا على األقل 
حت���ى اآلن، بالرغم من األثم���ان الباهظة التي دفعوها 
إلزاحة األس���د عن عرش المقصلة التي استكمل فيها 
إنج���از والده طيلة أربعة عقود؛ األثمان التي لم يظهر 
منها س���وى القليل من جبل الجليد : حوالي مئة ألف 
قتيل، أضع���اف هذا العدد من المصابي���ن والمعوقين، 
ماليين النازحين  داخل س���وريا وخارجها، عشرات 
آالف البيوت المدمرة بواس���طة آلة عسكرية، أعدت 
كما يقال، لمواجهة العدو اإلسرائيلي، فامتلكت، على 
حس���اب لقمة عيش السوريين، أحدث أنواع األسلحة 
وأفتكها . إنها سخرية القدر؛ يشتري الشعب السالح 

للدفاع عن نفسه فُينحر بواسطة هذا السالح.

   لعبة األمم الترحم. هي التقيم وزنًا لحياة المواطنين؛ 
فالمصالح أهم، والقواعد العسكرية أهم، والجذب إلى 
فل���ك الكبار أو حتى المتوس���طين أهم؛ لكن األهم من 
كل هذا وذاك هو خالص الشعب السوري من كابوس 
عانى منه على مدى أربعة عقود من الظلم والطغيان، 
وحرمان���ه من لقمة العي���ش الكريمة في الحياة : إنها 
الديكتاتوري���ة الش���مولية الت���ي يأفل نج���م أنظمتها؛ 
لكنها التزال تتش���بث ببعض المواقع فوق سطح الكرة 

األرضية خالفًا للطبيعة. 

يتبارز الالعبون اإلقليميون فوق الس���احة السورية؛ 
لكن تح���رك هؤالء اإلقليميين مقّي���د بخطط الالعبين 
الدوليين، وحدهم القادرين على القول » كش ملك » 

. ال���دول العربية الكبرى والصغرى، بأحجامها ومالها، 
حاولت، وال تزال، إزاحة األسد عن صدر السوريين. 
أمير قطر توجه إلى األس���د بالقول » سأس���قطك ولو 
كلفن���ي ذلك ٢٠ مليار دوالر » ؛ ولم يس���تهلك س���وى 
القليل من هذا المبلغ حتى اليوم، ألن القرار األميركي 
يفرمل المساعدات العسكرية العربية للثوار . الثورة 
السورية التزال تستخدم األسلحة الفردية البسيطة 
الس���وريين  النازحي���ن  ومس���ؤولية  الكالس���يكية؛ 
التزال بمعظمه���ا أممية؛ بينما فرامل الضغط على منع 
تطوير التس���لح يأتي من الواليات المتحدة األميركية. 
الس���عودية ودول الخليج لها بيادقها أيضًا، المباش���رة 
وغي���ر المباش���رة، للتأثير في الثورة الس���ورية؛ لكن 
حنفيات هذه الدول تمر في واش���نطن دون أن نهمل 
تأثيرات تل أبيب على القرار األميركي ؛ بينما التملك 
مص���ر، الدولة األكبر في المنظومة، س���وى المواقف. 
وعندما حاولت هذه األخيرة، أي مصر، دخول األزمة 
الس���ورية مباش���رة إليجاد ح���ل إقليمي لها بواس���طة 

المربع اإلقليمي : الس���عودية ومص���ر وتركيا وإيران؛ 
رفض���ت الس���عودية هذا الط���رح؛ ألن الري���اض تعتبر 
أن طه���ران تش���كل جزءًا من المش���كلة ف���ي معادلة 
متناقضة ومتعاكسة : فإيران التوافق على حل يقضي 
برحيل األس���د؛ بينما الس���عودية وم���ن ورائها معظم 
ال���دول العربية التوافق على حل يقضي ببقاء األس���د 
في الس���لطة. إنها لعبة ال�« كيت أو دوبل »، وليست 
لعبة التسويات الوس���طية بالنسبة لبقاء النظام . إنها 

قضية أسد أو الأسد . 

   بالمقاب���ل تزج إي���ران ومعها لبنان، بكل أس���لحتها 
المالية والعس���كرية لحفظ رأس األس���د في دمش���ق. 
فإي���ران تدف���ع الملي���ارات للنظ���ام لتأمي���ن صم���وده 
اإلقتص���ادي؛ وبالرغم من كل ملياراته���ا، فإن اإلقتصاد 
الس���وري يش���رف عل���ى اإلنهي���ار؛ ألن ملياراتها أيضًا 
مح���دودة، وليس باس���تطاعتها تغذية اقتصاد س���وري 
محاص���ر منذ عامي���ن، ومؤسس���ات مالي���ة وإدارية 

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

..... تش���رف عل���ى اإلنهيار . بينم���ا الحليف الخجول 
لبنان، وقد يكون المتنفس الجغرافي الوحيد لألس���د، 
بحكومته » العس���كرية » المصطنعة، يهّرب للداخل 
السوري، عبر المعابر البرية والبحرية، معظم المواد 
الت���ي يفتقر إليه���ا النظام لخدمة آلته العس���كرية أو 
منظومت���ه الخاص���ة. كما تؤمن سياس���ته الخارجية 
وجس���مه الديبلوماس���ي مصالح النظام ف���ي المحافل 

العربية والدولية . 
   الحل���ف اإلقليمي للنظام يؤمن ل���ه جزءاُ كبيرًا من 
الدعم العسكري. فإيران تنقل له المعدات العسكرية 
ج���وًا وق���د ضبط���ت إح���دى طائ���رات نقله���ا بالجرم 
المش���هود. والحكوم���ة اللبنانية تح���ارب إلى جانب 
النظام داخل الساحة الس���ورية بواسطة حزب اهلل، 
الذي يتخذ من مقامات دينية ش���يعية داخل س���وريا 
وبعض الس���كان الشيعة )سوريين ولبنانيين ( الذين 
يعيش���ون منذ مئات السنين في س���وريا، يتخذ منهم 
جميع���ًا ذرائع واهية لخوض ه���ذه الحرب المفتوحة 

إلى جانب النظام في قتل الش���عب السوري ومحاولة 
ترويضه . 

الجانبان اإلقليميان المنغمس���ان في األزمة الس���ورية 
)الدول العربية وإيران ( يستعجالن الحل، كل منهما 
لصالحه . لكن الجانبين اليملكان س���وى البيادق فوق 
رقعة الش���طرنج السورية. بينما قالع اللعبة وخيولها 
ومجانينه���ا وملكته���ا هي ف���ي أيدي الكب���ار. الجانب 
الروس���ي يدعم األس���د؛ وقد حاول طوال عامين بيع 
» جلده » إلى الواليات المتحدة األميركية بسياسات 
متقلبة؛ لكن واشنطن لم تكن مستعدة لشراء بضاعة 
ال تحتاجها؛ ألنها تدرك أن الثورة الس���ورية س���تنجح 
حتمًا في اإلطاحة باألسد؛ فلماذا تدفع الثمن لتشتري 
هكذا بضاعة إلى زوال حتمي!! الجانب اإلس���رائيلي، 
ومعه األميركي هما في قمة سعادتهما ألحداث سوريا؛ 
خصوصًا بالنس���بة إلى تل أبيب، التي تعتبر أن مثلث 
إيران س���وريا حزب اهلل يخوض حرب مصير عندما 
تتقاتل مكونات المثلث ضد الشعب السوري المنتصر 
حتمًا في نهاية المطاف. لذلك تعتقد إس���رائيل، ومن 
ورائه���ا الوالي���ات المتحدة األميركي���ة، أن إطالة مدة 
المواجه���ة يخدم مصالحهما، ألن ه���ذه الحرب داخل 
س���وريا تس���تنزف إيران وتس���تنزف حزب اهلل كما 
س���تطيح بالنظام السوري الذي سوف يضعف الجانبين 
اآلخرين بعد س���قوطه المحتم. فلماذا االستعجال في 
إس���قاطه طالما أن تمديد عملية اإلس���قاط يخدم تل 
أبيب ويضعف إيران وحزب اهلل ؟ فإلى متى تس���تمر 

مأساة الشعب السوري ؟

يب���دو أن موس���كو فقدت األمل م���ن إمكانية » بيع » 
نظام األسد بسعر مغر، بعد دعمه لمدة عامين بالمال 
والس���الح . وحداته البرية » تنضب » ش���يئًا فشيئًا 

ف���ي مناط���ق القتال ؛ وه���و يلجأ إل���ى القصف الجوي 
والقصف الصاروخي على المدن واألحياء الس���كنية 
. ه���ذا الن���وع من القصف ال تس���تخدمه حتى الدول 
المتعادية والمتحاربة؛ لكن األسد بات يشعر باإلفالس 
واستحالة نجاح الحسم العسكري، ليلجأ إلى ارتكاب 
هذا النوع من المجازر بحق مواطنيه على أمل تعزيز 

ورقته التفاوضية على حساب دماء مواطنيه. 

   ف���ي موس���كو، قدم مؤخرًا وزير خارجية س���وريا 
ولي���د المعلم » هدي���ة« )قد تكون مس���مومة ( إلى 
وزي���ر خارجية روس���يا س���يرغي الف���روف متمثلة 
بقبول سوريا التفاوض مع المعارضة المسلحة. حمل 
الف���روف الهدي���ة إلى كيري وزي���ر خارجية الواليات 
المتحدة األميركية في النمس���ا؛ كما ضغط كيري على 
معاذ الخطيب بوجوب حضور مؤتمر أصدقاء س���وريا 
ف���ي روما. لك���ن كلمة »مس���لحين« تبق���ى غامضة 
وفضفاضة ألنها تضم الجيش الس���وري الحر وكثيرين 
من الفصائل المس���لحة. فه���ل انتهت مرحلة التجارة 
والبيع والشراء بالمأساة السورية ؟ أم أننا على أبواب 
إيجاد حل لألزمة المس���تعصية منذ س���نتين ووقف 
المجزرة التي يعاني منها الشعب السوري ؟ إنها لعبة 
األمم في س���وريا ولن تنتهي قب���ل أن » يقتل »الملك 

ومن سيقول الكلمة النهائية »كشملك« ؟

تحليـــــلتحليـــــل



آفاق الشباب 7 lfstudents.com

أخبـــــارناأخبـــــارنا

زار رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية نديم يزبك مدينة زحلة حيث التقى كّل من الوزير سليم وردة، النائب شانت جنجنيان، النائب 
جوزيف المعلوف، أعضاء منسقية منطقة زحلة والبقاع األوسط في حزب القوات اللبنانية، واألستاذ طوني طعمة.
كما نّظمت منسقية »القوات اللبنانّية« في زغرتا الزاوية لقاء غداء لمصلحة الطالب في مطعم المرداشية زغرتا. 

وعلى صعيد آخر نظمت مصلحة طالب القوات اللبنانّية وضمن مش���اركتها في مخيم الحريّة ٢، مخيم رياض الصّلح، للوصول إلى المطالب 
المنشودة، لقاء بين وفد من طالبها وعضو األمانة العامة لقوى 14 آذار األستاذ إدي أبي اللمع، حيث ناقش أبي اللمع مع الطالب مواضيع عديدة 
طالت الوضع السياس���ي العام على الس���احة اللبنانّية، اإلنتخابات النيابّية والقوانين المقترحة، كما تناقشوا في األمور األمنّية والسالح غير 

الشرعي، واألزمة السوريّة.

نّظمت دائرة اإلعالم في مصلحة طالب القوات اللبنانّية، ورش���ة عمل إعالمّية في مكتب المصلحة بمش���اركة عدد من أمناء إعالم دوائر 
ومكاتب المصلحة وخاليا بعض الجامعات والمناطق، تخللها كلمات عدة من بينها كلمة لرئيس دائرة اإلعالم ورئيس جهاز اإلعالم والتواصل 
األستاذ ملحم رياشي. كما شارك أمناء اإلعالم في جلسة عمل تطبيقية مع مندوبة الوكالة الوطنّية لإلعالم في المتن سهام حبشي، حيث 

تطرق العمل إلى كيفّية كتابة الخبر وعناصره وضرورة تفادي األخطاء الشائعة.
وعلى صعيٍد أخر و بعد ثالث سنوات ونصف السنة على تولي الرفيق جو قزي منصب رئاسة مكتب اإلعالم والتواصل وبعد كل ما قدمه 
له���ذا المكت���ب من س���هر وتعب حيث لم يتعب للحظة بل أكمل المس���يرة بحرص وتأٍن كما كان الرفي���ق ، الصديق واالخ لكل فرد من أفراد 
المكتب وحرصا على إيصال العمل المتقن جدًا إذ س���اهم وش���جع  على إطالق الموقع الرس���مي لمصلحة طالب القوات اللبنانية كما تعب 
جاهدًا على إكمال مس���يرة أفاق الش���باب .... قرر الرفيق جو وأيمانًا منه بإس���تمرارية القضية إعطاء فرصة خوض هذا التحدي لغيره من 
الرف���اق ل���ذا وبعد هذا القرار قام أعضاء المكتب وباإلجم���اع بإختيار الرفيق جوزيف مخايل . لذا يتوجه مكتب اإلعالم والتواصل من جهة 
بش���كر الرفي���ق واألخ ج���و قزي الذي بفضل دعم���ه الدائم  تمكن هذا المكتب من الوصول لما هو فيه الي���وم ومن جهة أخرى يتمنى كامل 

التوفيق لرفيقها جوزيف.

دائرة الجامعة اللبنانية:
نّظمت خلّية القّوات الّلبنانّية في كلّية العلوم- الفرع الثاني رحلة الّثلج الّس���نوية إلى منطقة األرز- بشّري، 

تخلل الرحلة زيارة إلى مغارة القّديس شربل بقاعكفرا باإلضافة إلى الغذاء .
هذا ونّظمت خلية القوات اللبنانية في كلية الفنون الجميلة - الفرع الثاني، رحلتها السنوية إلى كفردبيان، 
حيث كانت المحطة األولى، ليختم الطالب يومهم في فاريا، حيث تناولوا الغداء في ظل أجواء من االنس���جام 

والفرح، كما تم قطع قالب من الحلوى بالمناسبة.    
نّظمت دائرة الجامعة الّلبنانّية دورة رياضية في كرة الّس���لة وكرة القدم، تنافس خاللها الطالب من مختلف 

كلّيات الجامعة الّلبنانّية.
أقامت دائرة الجامعة الّلبنانّية في مصلحة طالب القوات اللبنانّية خلوة ضّمت، إلى جانب مكتب الدائرة، كّل 
من رؤساء الخاليا في كافة الكلّيات. تخلل الخلوة عرض لعمل الخاليا والتحضير للمشاريع المستقبلّية، مع 

عرض لواقع الجامعة الّلبنانّية وما يتعّلق باالنتخابات الطالبية.
كم���ا دعت خليّة القوّات اللبنانيّة  في كلية الهندس���ة-  الفرع الثاني  إلى حضور العش���اء الّس���نوي لطاّلب 
الكلّية في نس���خته الخامس���ة، وتخّلل الحفل عش���اًء فاخر وبرنامج فّني ممتع، باإلضافة إلى جوائز تومبوال 

قّيمة.
كذل���ك كّرم���ت الهيئة الطالبية في كلية الحقوق والعلوم السياس���ية واإلدارية - الف���رع الثاني مدير كليتها 

الدكتور إيلي داغر وقدمت له في هذه المناسبة درعًا تذكاريًا.

دائرة المهنيات:
احتفلت دائرة المهنّيات في مصلحة طاّلب القّوات اللبنانية بالقداس السنوي عن راحة نفس الشهيد  
»طوني س���مير ضو« بحض���ور النائ���ب “إيلي كيروز” ممثال رئي���س حزب الق���ّوات الّلبنانية الدكتور 

»سمير جعجع« 

نّظم طالب القوات اللبنانّية - جامعة س���يدة اللويزة، زوق مصبح NDU، خلوتهم الس���نويّة في بيت عنّيا - حريصا، حيث ش���ارك فيها أكثر 
من 1٠٠ طالب وطالبة تناقشوا بأمور العمل داخل الجامعة، واضعين خريطة العمل للمرحلة المقبلة والبقاء في جهوزيّة تامة للمحافظة على 

جامعة سيدة اللويزة، قلعة القوات قي قلب كسروان.
كم���ا نّظم���ت خلي���ة القوات اللبنانية في الجامعة األميركية في بيروت عش���اءًا في الجامعة حضره أكثر من 15٠ ش���خص كرمت فيها الخلّية 

الجديدة القدامى الذين مهدوا الطريق أمامهم األجيال دون أن يغفلوا مصلحة الطالب التي كانت دومًا حاضرة الى جانبهم.

انطلق���ت دورة اإلع���داد الفك���ري لط���الب الق���وات 
اللبنانّية في دائرة الش���مال في نهاية ش���هر شباط 
ع���ام ٢٠13، وكان���ت أول���ى محضراتها ع���ن تاريخ 

المسيحيين مع األستاذ إيلي إلياس.

دائرة البقاع:
نّظم���ت دائرة البق���اع في مصلحة طالب الق���وات اللبنانية لقاًء جمع بين الط���الب الثانويين والمهنيين  
والنائب ش���انت جنجنيان، الذي اطلع على العمل الطالبي في المنطقة. تخلل القاء محاضرة حول دور 

النائب في الدولة، وأهمّية اختيار الممثل المناسب.

مصلحــــة الطــــالب

مكتب اإلعالم والتواصل

دائرة الجامعات األميركية:

دائرة الشمال:
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مكت���ب التنس���يق المناطق���ي ه���و مكتب أنش���ئ في 
مصلحة الطالب عام ٢٠1٢، هدفه دقيق، مهم، أساس���ي 
ومفصل���ي في الحياة الحزبية للطالب القواتيين الذين 
كان���ت لهم ص���والت وجوالت من النض���ال إلى االلتزام 

في خاليا الجامعات والمعاهد والمش���رفين على إنهاء 
المرحلة الدراس���ية وف���ي طور االنتق���ال إلى الحياة 

المهنية واإلجتماعية.
لقد س���اهم زمن النظام الس���وري المحت���ّل في تراجع 
تنظي���م الحياة الحزبي���ة القواتية، كم���ا أن مالحقته 
المجرم���ة الدائم���ة للقي���ادات الس���يادية اللبناني���ة، 
أس���همت أيضًا ف���ي بطء هذه الحرك���ة. ولكن بما أننا 
حزب يواكب االتج���اه الطبيعي للتاريخ، لن نألو جهدًا 
في االستفادة من خدمة سانحة لإلقدام على خطوات 
جبارة وتبقى االس���تفادة الكبرى من روح القوات التي 
تراف���ق القواتيين في مختلف مراح���ل حياتهم ومهما 
كانت الظروف. إذًا مكتب التنسيق المناطقي في طور 
إعادة حث صفوف من تخّرج فورًا ولم تسنح لهم فرص 
اإللت���زام كما يجب، فنحن في طور العمل على إكمال 
هذا االلتزام، من خالل اس���تثمار طاقته وخبرته في 
المج���االت التالية: العم���ل المناطق���ي، النقابي، العمل 
اإلجتماع���ي، التنش���ئة السياس���ية والدع���م المعنوي 

لألجيال الطالبية الجديدة.
لتحقي���ق هدفنا، قمن���ا بوضع تركيبة جديدة تش���به 

هيكلي���ة المناطق والقطاعات. قوام هذه الهيكلية 5٠٠ 
ش���خص محدودين منتش���رين على كامل مساحة ال� 
1٠45٢ كم٢ حيث قمنا بتقس���يم األقضية، المحافظات، 
النقابات والقطاعات المهنية التوظيفية. وال ننكر بأننا 
نعمل عل���ى اختراق المزيد من المؤسس���ات والمهن 
والوظائف وحتى تلك التي ال يتم فيها انتخابات نقابية 
أو ما ش���ابه. ويبقى السؤال من أين تّم استيحاء هذه 
الفك���رة وتلك الهيكلي���ة؟ جوابنا واض���ح، نحن جيل 
أبص���ر الن���ور، ف���ي زمن الح���رب، على فك���رة األمان 
والسالم والطمأنينة في المناطق الشرقية والمتمثلة 
ف���ي القوات اللبنانية. لق���د وعينا على فكرة المجتمع 
المق���اوم ولي���س فقط المقاوم المقاتل الذي يستش���هد 
عل���ى الجبه���ات من أج���ل الدف���اع عن المقدس���ات. 
فالمجتم���ع المق���اوم هو من يمنح الش���رعية والنجاح 
واالس���تمرار في القضايا المقّدس���ة. ومن هنا دعوتي 
إل���ى جميع الرف���اق والرفيق���ات المقبلين عل���ى إنهاء 
المرحل���ة العلمية.. االلتحاق بقطار مكتب التنس���يق 
المناطقي؛ ألنه قد آن األوان إلعادة التوأمة المحترفة 

بين المجتمع والمقاومة. 

اتصال مباشر مع رئيس مكتب التنسيق المناطقي 
الرفيق أنطـــــون شـــــهال

اتصال مباشر
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عام انقضى على انطالق الموقع الرسمي لمصلحة طالب 
www.lfstudents.com،وه���و  اللبنانّي���ة  الق���وات 
األول والوحيد في الشرق األوسط، الذي ينقل أخبار 
الطالب، نشطاتهم السياس���ّية واإلجتماعّية، باإلضافة 
إل���ى تناول���ه مواضيع مختلفة قد غفل���ت عنها مواقع 
أخ���رى من تحقيقات إجتماعّي���ة، إقتصاديّة، قانونّية، 
وبيئّي���ة... كم���ا خصص نوافذ متنوع���ة عن الصحة، 
التوجيه األكاديمي، السّير الذاتّية لشخصيات ُحفرت 
أس���ماؤها في التاريخ الوطن���ي والعالمي، جوالت على 
مناط���ق لبنانّية ومواقع س���ياحّية عالمّية... وغيرها 
من المقالت التي أعطت الطالب مساحة حّرة للتعبير 

عن آرائهم في شتى المواضيع.

تمّي���ز الموقع بموقف أس���بوعي يتناول المس���تجدات 
السياسّية على صعيد الس���احة المحلّية واإلقليمّية، 

ومقابالت شهريّة مع كوادر مصلحة الطالب ورؤساء 
مكاتبه���ا وخالي���ا الجامع���ات دون أن ننس���ى ن���واب 

وسياسي قوى 14 آذار والمستقلين.
للف���ن والتكنولوجيا حّص���ًة محفوظة، م���ن مواكبة 
أح���دث األغان���ي، الع���روض المس���رحية، المع���ارض 
والس���ينما، إل���ى مق���االت ح���ول الس���يارات وأب���رز 

االختراعات اإللكترونّية...

وبم���ا أن القوات اللبنانّية، حزب فكر وإيمان وقضّية 
وط���ن، لم تمر األعياد الدينّية والمناس���بات الوطنّية 

دون التطرق إلى أعماق معانيها وأهميتها.
تن���وع المواضيع على الموق���ع االلكتروني، التي طالت 
كافة جوانب حياة الطالب، اس���تقطبت القراء مما أدى 
إلى وصول معدل الزوار اليومي إلى ما يزيد عن ألفي 

زيارة فرديّة.

ه���ذا كان التحدي األكبر لدائ���رة اإلعالم في مصلحة 
الطالب،األخير الذي خاضه فريق صغير من الملتزمين 
مؤلف من 5 أش���خاص، كبر يومًا بعد يوم ليضم حاليًا 
منسق عام، رئيسة تحرير، سكرتير تحرير، وحوالى 
14 كاتب تكاتفوا مع���ًا إلظهار الصورة الحقيقّية لفكر 

الطالب القواتي...

الموقع الرس���مي لطالب الق���وات اللبنانّية قلٌم حّر في 
وجه الصحاف���ة الصفراء، صوت ص���ارخ وضمير كّل 
طال���ب يس���عى لبناء مس���تقبله ووطنه، آلف ش���كر 

لثقتكم وإعلموا إننا عدنا لنبقى ونستمر...

ستراتيجياأخبـــــارنا

مروى الخـــــوري

ســــالحنا قلٌم... يكتــــب

مارون كيروز  |  رئيس مكتب اإلعداد الفكري

حوالى ثالثة أش���هر تفصلنا عن االنتخابات الرئاسية 
اإليراني���ة المتوق���ع حصولها في 14 حزي���ران من هذا 
الع���ام. ولّ���د التالعب بنتائج االنتخاب���ات األخيرة، عام 
٢٠٠9، مظاه���رات كثيفة في الب���الد، تم قمعها بطريقة 
وحش���ية. انطالقًا من هن���ا، ولمس���اعدة رفاقنا على 
قراءة وتحليل ارتدادات هذه االنتخابات، نلقي الضوء 

في هذا التقرير على بعض جوانب النظام اإليراني:

إن الرئيس اإليراني يش���كل الحكومة ويترأسها، يقود 
السياسة اإلقتصادية، يختار السياسات التي تقترحها 
الحكوم���ة أم���ام مجل���س األم���ة، ويمث���ل الجمهورية 
اإلس���المية ف���ي الخارج. وبم���ا أن الدس���تور اإليراني 
يقول بأن اإلسالم الشيعي هو الدين الرسمي للدولة، 
يتول���ى القائ���د األعلى للثورة الس���يد عل���ي خامنئي 
إدارة المس���ائل اإلس���تراتيجية، فه���و يملك صالحية 
القرار بالس���لم والحرب، وهو القائ���د األعلى للجيش 
اإليراني الذي ال يخضع لس���لطة الحكومة، ويس���يطر 
عل���ى األجه���زة المخابراتية واألمنية، كم���ا أنه يعّين 
أعلى مسؤول في السلطة القضائية ورئيس مؤسسة 
اإلذاع���ة والتلفزي���ون. إضاف���ًة إلى ذل���ك، يعّين نصف 
أعضاء مجلس الشورى )الذي يضم 1٢عضوًا(، الذي من 
صالحياته أن يوافق على قانونّية ترش���يح كل شخص 
يتقدم إلى االنتخابات الرئاس���ية والنيابية. وكان هذا 
المجلس قد ألغى ترشيح أكثر من ثلث المتقدمين إلى 
انتخابات ٢٠٠9.  وبالتالي، يؤثر المرشد األعلى بشكل 
غير مباش���ر على االنتخابات الرئاسية، عبر استبعاد 
كل مرشح ال ينسجم مع المواصفات المطلوبة. كما أّن 
لديه الحق في عزل رئيس الجمهورية، وهذا ما فعله 
اإلمام الخميني بحق الرئيس أبو الحسن بني صدر في 

عام 19٨1. وقد كفلت الماّدة 11٠ من الدستور اإليراني 
كل هذه الصالحيات.

م���ن  الخامس���ة  الس���ياق عينه،  تنّص الم���ادة  ف���ي 
الدس���تورعلى أن “والي���ة األم���ر وإمام���ة األم���ة ف���ي 
الجمهورية اإلس���المية اإليرانية في زمن غيبة اإلمام 
المهدي تك���ون بيد الفقيه العادل المتّقي العالم بأمور 
زم���ان “. وهذه إش���ارة واضحة إلى اإليم���ان بنظّرية 
والية الفقيه وااللتزام بها في الجمهورية اإلس���المية 

وفروعها، حتى أنه تم تكريسها في الدستور.
عملًا بهذه النظرية، ينوب الولي الفقيه )أي المرش���د 

األعل���ى في إيران( عن اإلمام المغّي���ب في قيادة األمة 
وإقام���ة حك���م اهلل على األرض. واإلم���ام المغّيب هو 
محم���د بن عب���د اهلل المهدي )المه���دي المنتظر، أو 
صاحب العصر والزمان(  وهو اإلمام الثاني عشر عند 
الش���يعة، الذي غاب في س���نة 3٢9 هج���ري )حوالي 
94٨ ميالدي(، ويؤمن الش���يعة أنه س���وف يعود يومًا 
م���ا إلحالل العدالة على األرض. وهذه الوقائع تدحض 
بوضوح كالم الذين يش���ّبهون س���لطة الوال���ي الفقيه 
بالحبر األعظم عند المس���يحيين، والقول بإن سلطته 
تقتص���ر عل���ى مس���ائل دينية وفقهية، ش���أنها ش���أن 
الس���لطة البابوي���ة. ولكل راغب ف���ي التأكد من هذا 
الموضوع أن يقرأ كتاب آية اهلل الخميني »الحكومة 
اإلس���المية«، الذي يعتبر المرجع األساس الحديث في 
إحياء وتحديد نظرية »والية الفقيه« )وتم االستناد 
إلي���ه لصياغ���ة دس���تور الجمهوري���ة اإلس���المية في 
1979(، والذي بحس���به تخضع كل الش���ؤون الفقهية 
والعس���كرية والتربوي���ة واالقتصادي���ة واالجتماعية 

لسلطان الوالي الفقيه الجامع للشرائط.

بن���اًء على ما تقدم، إن االنتخاب���ات اإليرانية لن تؤثر 
بتاتًا على توجهات الجمهورية اإلس���المية. واس���تنادًا 
علي���ه عل���ى كل ال���دول العربية أن تعيد حس���اباتها 
في عالقتها بالجمهورية اإلس���المية. وهنا نحتاج إلى 
الك���ّف من اعتماد سياس���ة دفن ال���رؤوس في الرمال 

وأن نتصارح.

ه���ذا دون إغف���ال المعامل���ة العنصري���ة لألقلي���ات، 
الت���ي تتهض من قبل الس���لطات، مثل األك���راد )7 إلى 
1٠% م���ن الش���عب( والتركم���ان )٢%(، والبل���وش )٢-
4%- وه���م من ج���ذور باكس���تانية(، ه���ذه األقليات 
الت���ي تنتم���ي إلى الطائفة الس���نية. أما المس���يحيين 
البالغ عددهم  ٢5٠,٠٠٠ نس���مة )منه���م حوالي 5٠,٠٠٠ 
ارمن���ي)، فمعاملته���م ليس���ت بأفضل، حي���ث تخضع 
مقّراتهم لمراقبة ش���ديدة من قبل المخابرات. ورغم 
وجود بعض دور العب���ادة التابعة لتلك األقليات والتي 
ت���م تش���ييدها قبل الثورة اإلس���المية ع���ام 1979، إال 
أن الس���لطات تمنع بن���اء أي دور عب���ادة جديدة غير 
تلك التابعة للطائفة الش���يعية.واألفصح، معاملة عرب 
إيران في منطقة اهواز، المجردين من أبسط حقوقهم 
بالرغم انتمائهم للطائفة الشيعية، ويشكلون بين %3 
و5% من مجمل عدد س���كان الجمهورية اإلس���المية 
البالغ 7٠ مليون نس���مة. فهل يا حلفاء النظام اإليراني 
تتشوقون إلى تلك المعاملة عندما تثبت إيران نفوذها 
ف���ي المنطقة؟ فهل يقبل هذا النظام بما يعادل القانون 

االرثودكسي عنده، والذي يدفع بإتجاهه في لبنان؟

إيــــران عدوة العــــرب
منذ آالف الســــنين وحتى يومنــــا هذا
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خج���ول، لكن ذكائه وقدرته على تحليل األم���ور تخّطت كل الحدود، ذكي والمع 
في مجال السياسة والتحليل، نائب لمع إسمه في عروس البقاع فانتخب نائبًا عن 
الشعب بمحبة أهل زحلة وتقديرهم له، هو نائب الصف األول وصل الى المجلس 
النيابي متفّوقًا بمحبة الشعب وكاسرًا قاعدة الوراثة السياسية إنه النائب شانت 

جنجنيان الذي كان ألسرة آفاق الشباب حديث معه.

من هو النائب شانت جنجنيان ؟
أكاديمي مناضل، تخصصت بالسياسة وعملت في البداية كناشط إجتماعي وعضو 
فاعل في بعض األندية اإلجتماعية، ومن ثم إنطلقت في العمل السياس���ي في العام 
٢٠٠4 وبعده���ا كان���ت إنطالقتي مع »ح���زب القوات اللبناني���ة«، حيث ناضلت الى 
أن أصبح���ت الي���وم جزء من هيكليته السياس���ية، وهذا ما يمي���ز حزب »القوات 
اللبنانية« عن غيره من األحزاب، فالقوات ال تلتقي في مكان مع الوراثة السياسية 
والزعام���ات والعائالت والمناطقية، إذ أن من يناضل ويعمل يترقى بالمراتب ومن 

يتكاسل ال يتهاوى إنما يبقى حيث هو .
ماذا قّدمت لزحلة ؟

قدم���ت الموق���ف والخطاب السياس���ي ال���ذي تاق���وا الزحليين إليه، بع���د أن أغفل 
المس���ؤولون أي���ام الوصاية الس���ورية أعينهم عن رؤية زحل���ة تتراجع إجتماعيا 
وسياسيا، وصّموا أذانهم عن سماع صوت أهلها يطالبون بالدولة اللبنانية وحدها 
وبالس���يادة غير المنقوصة، واس���تطعت وزمالئي في تكتل زحلة أن نكس���ر هذا 
اإلذع���ان ونحول ص���وت زحلة والزحليي���ن الى حقيقة من خ���الل تواصلنا معهم 

واإلستماع اليهم .
أم���ا على المس���توى اإلجتماعي واإلنمائي، كنا الس���ّباقين في تنظي���م ندوة انمائية 
ف���ي المجل���س النيابي بالتعاون م���ع ال� UNDP مخصصة لقض���اء زحلة وبحضور 
كافة بلديات القضاء أي )البقاع األوس���ط( حي���ث جرى التباحث بحاجات المنطقة 
ومش���اكلها البيئّية، لكن عامل إنقالب القمصان الس���ود على حكومة الرئيس سعد 
الحري���ري، ح���ال دون تنفيذ ما بدأنا ب���ه، مع العلم أن األعم���ال اإلنمائية هي من 
مس���ؤولية الس���لطة التنفيذية عمال بما نص عليه إتفاق الطائف تحت بند اإلنماء 

المتوازي .
لبنان دولة قائمة على الخدمات، والشعب اللبناني يلجأ عادة الى النائب للحصول 
عل���ى وظيفة من هنا أو حّل مش���كلة م���ن هناك، في وق���ت دور النائب اللبناني 
تشريعي بإمتياز لمواكبة التطور الدولي والعالمي، لكن وبالرغم مما تقدم، أجرينا 
مس���ح ش���امل لألعمال التي نفذها النواب الس���ابقين في المدين���ة وقضائها ولعدد 
المش���اريع الت���ي أنجزوها ط���وال فترة نيابتهم، فتبين لنا أنه���ا ال تتعدى ما أنجزناه 
خالل ثالث س���نوات ونصف الس���نة من واليتنا النيابية رغم الظروف السياس���ية 

واألمنية الصعبة التي حّدت من إمكانياتنا وقدراتنا .

م���ا ه���و وضع زحلة الي���وم؟ وماذا تتوق���ع أن تك���ون نتائج اإلنتخاب���ات فيها؟ وهل 
ستترشح من جديد؟

بالمب���دأ أنا أحب العمل السياس���ي وهو من صلب تخصص���ي، وطبعًا لدي الرغبة 
بالترشح لدورة ثانية، لكن قرار ترشيحي يرتبط برؤية حزب »القوات اللبنانية« 
لما يراه مناسبا، هذا لجهة الترشح، أما لجهة نتائج اإلنتخابات كالفوز أو الخسارة، 
فهو أمر يتعلق بشكل القانون الذي سيعتمده المجلس النيابي، ناهيك عن أن عملية 
تقسيم الدوائر اإلنتخابية تلعب دورا أساسيا في ترشيح هذه الشخصية السياسية 
واإلجتماعي���ة أو تلك. م���ن جهتي أنظر الى اإلنتخابات كفرد م���ن العائلة القواتية 
ومن منظارها السياسي، فليس المهم من سيكون مرشح القوات في زحلة وقضائها 

إنما األهم هو الخط القواتي، »كلنا سنربح إن ربحت القوات«.
فهذا هو نبض الشارع الزحالوي منذ البداية، لم يتغير يوما ولم يتلون مع المتغيرات 
السياسية والعسكرية التي طرأت عليها، إذ بقي متمسكا بالدولة القوية الباسطة 

لسلطتها والحامية لسيادتها ولمواطنيها مع تمسكه طبعا بالحريات العامة .
ما هو القانون االنتخابي األفضل للبنانيين ؟

ألول م���رة ف���ي تاريخ لبن���ان يجد اللبنانيون أنفس���هم أمام مرحل���ة صياغة قانون 
إنتخ���اب جدي���د ودون أي تدخ���ل غربي وعرب���ي، بمعنى آخر قان���ون »صنع في 
لبن���ان«، من هنا أهمية أن يكون هناك اتفاق بين مكونات المجتمع اللبناني حول 
القواس���م المش���تركة لقان���ون جديد يؤمن صحة التمثيل المس���يحي كما س���ائر 
الطوائف والمذاهب اللبنانية، لكن ولألس���ف لم تصل المباحثات بعد الى خواتيمها 
المرجوة. من الطبيعي أال يتفق الجميع على صيغة معّينة، لكني متأكد أننا سنصل 
ال���ى ح���ل يرضي الجميع، وه���ذا كان هدف حزب القوات من���ذ أن إنطلقت رحلة 
البح���ث ع���ن قانون إنتخاب، فال يمكن ألحد أن يف���رض علينا وجهة نظره، كما ال 
يمك���ن لن���ا أن نفرض على اآلخرين وجهة نظرنا، وذل���ك إنطالقا من إيمان الحزب 
بالديمقراطي���ة نصا وروحا. األبواب لم تغلق بعد وسنش���هد خ���الل األيام المقبلة 
تقّدما في هذا اإلطار، فقانون اإلنتخابات أصيب بالركود نتيجة وجود أطراف غير 
جاهزة لإلعتراف باآلخر والقبول به كش���ريك كامل الش���راكة في الوطن، فوصلنا 
الى ما وصلنا اليه، لكن وبالرغم مما حصل ما زال هناك متسعا من الوقت وما زال 

األمل كبير بالتوصل الى قانون يجمع حوله اللبنانيون كل اللبنانيين .
ما رأيك بواقف الرئيس س���عد الحريري األخيرة بعد أن رفض هذا القانون والقوات 

كانت قد وافقت عليه؟
للرئيس س���عد الحريري رأيه كما لحزب »القوات اللبنانية« رأيا آخر وإن إختلف 
عن رأي الرئيس الحريري، فالكل تقدم بوجهة نظره ورؤيته لقانون اإلنتخاب وهو 
أم���ر طبيعي في لحظة مصيرية، لكن عملي���ة التباين في المواقف بين الحلفاء هو 
عمل صحي وينطوي على توّجه بحت ديمقراطي، فالجسم السليم هو الذي ينتفض 
على المرض بينما الجس���م الميت تسوده السكينة والصمت الدائم، فاإلختالف في 
وجه���ات النظر بين المتحالفين ال يعني تص���دع العالقات بينهم وبالتالي إنفصالهم . 
لكن لألس���ف بعض الوسائل اإلعالمية واألقالم المأجورة المتخصصة باإلصطياد في 
الماء العكر، نش���طت في س���رد روايات وسناريوهات وهمية غير موجودة أساسا، 
وحاول���ت تظهي���ر الص���ورة بكثير من المبالغ���ة، ما يهمني توضيح���ه أننا نمر في 

مرحلة إنتقالية سنخرج منها كلبنانيين منتصرين .
المجموعات السلفية هي وليدة ماذا برأيك ؟

كل مجتم���ع ف���ي العال���م معرض لظه���ور تطرف في���ه أكان تطرف دين���ي أم عرقي. 
لك���ن تبقى العدالة والقوانين والمس���اواة ل���دى الدول كافة من أه���م العوامل في 
ترس���يخ اإلستقرار اإلجتماعي واألمني والسياسي والديني أقله بالحد األدنى منه. 
فالتطرف إذا يظهر نتيجة الشعور بالغبن واإلستهداف الدائم، فيلجأ عندها صاحب 
ه���ذا الش���عور الى التطرف والعنف بالفكر والق���ول والعمل. هذا من جهة، إذ نرى 
م���ن جه���ة ثانية، أن بعض الجه���ات الدولية تس���ارع الى دعم التط���رف وتمويله 
ألهداف تتعلق بسياساتها الخارجية وهو ما يسمح للتطرف باإلنتشار والتوسع، ما 

يجب التنبه اليه أن عدم وجود دولة قوية قادرة على فرض العدالة والمس���اواة 
بي���ن أبنائها، وعدم وجود ق���وى مركزية أو المركزية تش���عر اللبناني بالطمأنينة 
واألم���ان وتحف���ظ له حقوقه بمثل م���ا تطالبه بواجباته، ي���ؤدي الى لجوء أصحاب 
المطالب واإلحتياجات كالطبابة والتعليم والتوظيف وس���ائر الخدمات األخرى، إما 
الى طائفته وإما الى زعمائه المناطقيين وإما الى حزبه للحصول عليها، في وقت 
أن تلك الخدمات هي أقل ما يتوجب على الدولة تقديمه للمواطن. الجدير ذكره 
ف���ي ه���ذا اإلطار هو أن ظاه���رة الخطف من أجل فدية مالية، أتت لتتّوج الش���واذ، 
فالتطّرف هو رّدة فعل على غياب الدولة وهو ما يتجلى بعمليات الخطف لقاء فدية 
ف���ي وض���ح النهار وعلى مرأى م���ن الناس، وهي ظاهرة خطيرة ج���دا ناتجة وبكل 

أسف غياب السلطة .
ما هو وضع الشارع األرمني؟ لم األكثرية من األرمن في صف ٨ آذار؟

األرمن في لبنان هم جزء ال يتجزء من شعبه وكيانه ويشكلون فيه حيثة ثقافية 
وإقتصادية وصناعية وتجارية كبيرة، فاألرمن يبحثون في األحزاب اللبنانّية عما 
يجس���د تطلعاتهم وآرائهم أكانت فكرية أم سياس���ية أم إجتماعية، لذلك أنا أرفض 
بش���كل قاطع ش���مل األرمن تحت راية قوى »٨ آذار«، فاألرمني بحس���ب تواجده 
على األراضي اللبنانية يميل الى البيئة التي تحيط به، وعلى س���بيل المثال أرمن 

زحلة معروفون بأنتمائهم السياسي وبسعيهم لبناء الوطن الواعد .
برأيك هل ممكن حصول تفجيرات قبل اإلنتخابات ؟

غالبا ما يؤدي الجمود واإلحتقان السياس���ي ال���ى إنفجار في مكان ما، وقد يحصل 
هذا اإلنفجار إما في الش���ارع أو بين القيادات السياس���ية. م���ن هنا نقول أن عدم 
اإلتفاق بين اللبنانيين على قانون إنتخاب يؤمن إس���تمرار الحياة الديمقراطية في 
لبن���ان، قد يؤدي الى التفجير خصوصا أن اإلنقس���ام العام���ودي بين فريقي »٨ و14 
آذار« يزي���د من مخاطر حص���ول هذا اإلنفجار . حلول فري���ق »٨ آذار« معروفة 
فه���ي إته���ام اآلخرين بالتخوين والعمالة وبممارس���ة العنف المس���لح عليهم، بينما 
فريق »14 آذار« وتحديدا »القوات اللبنانية« يجهدون إليجاد مس���احة مش���تركة 
بين الفريقين، بالرغم من الخسائر السياسية والمعنوية التي قد تلحق بنا، وهذا 
ما يفس���ر إصرارنا ك� »قوات لبنانية« على المضي قدمًا في صياغة قانون إنتخاب 
توافقي، مع أملنا بأال تصل األمور الى مالمسة مرحلة جديدة من العنف على غرار 

مرحلة 7 أيار.
 »propaganda« �هل برأيك الجمهور المس���يحي س���ينجّر كما إنجّر في ٢٠٠5 بال
الت���ي ق���ام بها التيار آنذاك بعد ال���� orange book ٢٠٠5  وذلك من خالل إصداره 

كتاب اإلبراء المستحيل ؟
كل فريق يدفع ثمن خياراته، والش���ارع المس���يحي اليوم أكث���ر وعيا وإدراكا لما 
يحتاجه وس���يختار بالتالي األنس���ب له، إنما ال يمكن أن نتجاه���ل أن البروبغندا 
اإلعالمّية وسياسة الغش تؤدي في غالب األحيان إلى نتائج غير متوقعة، كأن يغير 
التاجر تاريخ إنتهاء صالحّية المواد الغذائّية في متجره فيكون المس���تهلك ضحّية 

ه���ذا الغش والتزوير. لكن كلي ثقة بأن المس���يحيين م���ا عادت تنطلي عليهم مثل 
تلك األالعيب وسوف يحسنون اإلختيار .

كلمة أخيرة نحن على أبواب اإلنتس���اب لحزب »القوات اللبنانية« ماذا تقول بهذا 
الصدد؟

للط���الب أهمي���ة كبيرة في حياة الح���زب، لذا أدعوكم أال تخافوا من اإلنتس���اب بل 
يج���ب أن تفتخروا وتجاهروا بخطكم السياس���ي � الس���يادي، فأنتم مصدر طاقات 
وق���وة ه���ذا الحزب، وال يمكن أن ننس���ى م���ا تعرضتم له أثناء حك���م الوصاية من 
إضطهاد ومالحقات حتى اإلستش���هاد، والشهيد رمزي عيراني خير دليل على أنكم 
أربكتم وأخفتم أهل الوصاية فلجأوا للعنف ومحاولة إلغائكم جس���ديا. لكم شرف 
اإلنتماء الى مدرس���ة القوات اللبنانّية التي تميزت بمصداقية سياسية قل نظيرها 

في لبنان .

من خــــارج السياســــة:
متى سنرى شانت جنجنيان في القفص الذهبي؟

الظروف هي التي تفرض نفس���ها وتكون ثمرة مجهود ووقت ونضال، فلكي أدخل 
القفص الذهبي يجب توفر أكثر من عامل إذ أن الحب وحده ال يكفي . طبعًا هذا 

الموضوع غير بعيد عن ذهني، لكن المكونات والعناصر لم تكتمل لدي بعد .
ما رأيك بالزواج المدني؟

أؤيد الزواج المدني االختياري .
أين أصبحنا بقانون حماية المرأة من العنف األسري؟

له���ذا الموض���وع أكثر من زاوية، أولًا العنف هو نتيجة تربية وأس���لوب في الحياة 
فمنهم من يحصلون على ما يريدون سواء بالكالم أم بالحوار، أم بالعنف والضعيف 
فكري���ا وثقافي���ا ه���و من يلجأ ع���ادًة للعنف لذلك يج���ب أن يتواجد ف���ي مجتمعنا 
وبرامجن���ا التعليمية تربية ضد العنف . نحن بحاجة الى قانون عادل يكون قابل 
للتطبي���ق ويحم���ي مجتمعن���ا اللبناني من العن���ف، إذ ال قيمة ألي قان���ون غير قابل 
للتطبي���ق، كقانون منع التدخين الذي لم يؤدي ال���ي النتيجة المرجوة نتيجة عدم 
إمكانية تطبيقه بس���بب قس���اوته في كثير من األمكن���ة . بإختصار : يجب خلق 

ذهنية ال� »ال عنف« لدى األجيال الصاعدة، وتشريع قانون عادل قابل للتطبيق .
ماذا كان اختار شانت جنجنيان غير إختصاصه الحالي؟

التجارة أوالطب فالهدف من المهنة بالنس���بة لي هو أن ينتج االنس���ان و يترك أثرا 
ايجابيا داخل مجتمعه ومحيطه، وأن يخطي خطوة الى األمام .

هل ستشجع إوالدك على السياسة مستقبليًا ؟
بالرغم من كوني ضد الوراثة السياسية، إال إني أشجع كل شخص شريف لإلنخراط 
في العمل السياس���ي، إذ أحوج ما لبنان اليه اليوم هو سياسيين صادقين ومنتجين 

في الوقت عينه .

النائب شانت جنجانيان: اإلنتساب الى مدرسة القوات 
اللبنانية شرف... مدرسة تمّيزت بمصداقية سياسية

أســـــرة آفــــاق الشبــــاب

جلســــة حوارجلســــة حوار
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“إذا أردت التغّلب على شعب ... انّسه تاريخه”

كان المؤّرخ اإلنكلي���زّي »أرنولد توينبي« )1٨٨9-
ي���رّد األعجوب���ة  1975( معجب���ًا باليون���ان، وكان 
والمعج���زة اليونانّي���ة إلى تحّدي البح���ار - البحر 
الخطر – وقد أرغم هذا الشعب على تحّدي البحر 
ألّن حياته كانت محصورة في البحر والجزر، لكن 
ل���و امتّد بصره إلى أبعد من اليونان، نحو الش���رق، 
لوصل إلى األعجوبة الّلبنانّية المارونّية، ورأى فيها 
ال تحديًا واحدًا فقط ب���ل اثنين: الّلبناني الماروني 

تحّدى الجبل وتحّدى البحر. 
تح���ّدى الجب���ل كي يحافظ عل���ى حريته ووجوده، 
فاس���تخرج رزقه من الصخ���ر، وفتته حتى جعله 
أرض���ًا صالحة للزراعة، اس���تغّل الصخ���ر، أرغمه 

على الزراعة والعطاء، ثّم تحّدى البحر.
هذه الحريّة خلقها الموارنة على صورتهم ومثالهم 
وفضلوا نحت الصخر في الوادي المقّدس »قنوبين« 

على أن يساوموا عليها مع أّي محتّل أو مضطهد.
وفي إط���ار الحفاظ على الحريّ���ة والوجود ورفض 
الذمّي���ة وواقع االحتالل المتجّدد، نش���أ في جبال 
لبنان تجّمع مس���يحي أحس���ن الدفاع ع���ن كيانه 

ووجوده وحريّته عبر األجيال.
فوعي الفكر المس���يحي ال سّيما المارونّي لوضعهم 
وتراثهم وخياراتهم في بقعة جغرافّية كان حجمها 

يكبر ويصغ���ر وفق ضراوة االضطهادات، مّكنهم من 
الصمود والمقاومة على مّر الس���نين، ،فجنوا ثمار 

تضحياتهم بتأسيس دولة لبنان الكبير.
إّن االمت���داد الفكري والتاريخ���ي للمقاومة األولى 
منذ أيّام البطريرك مار يوحنا مارون حتى حاضرنا 

تجّسد في قضّية القّوات الّلبنانّية فكرًا والتزامًا.
يقول سمير جعجع: »ما من شيءغير قابل للتطّور، 
أّي فك���ر ال يتحّرك وال يتطّور يم���وت، ألّن الطبيعة 
والك���ون في حالة تطّور مس���تمّر، ل���ذا أال نواكب 
التطّور في عملّيات تغيير مس���تمّرة، حتمًا سيحكم 

علينا على األقّل بالجمود واإلنقراض فيما بعد«.
وألّن الق���ّوات الّلبنانّية ال تعرف الجمود، انطالقًا من 
مب���دأ المحافظة على اإلنس���ان وحريته وحقوقه، 
كان���ت أكاديمّي���ة ك���وادر مصلحة ط���اّلب القّوات 

الّلبنانّية.
م���ع انته���اء الح���رب الّلبنانّي���ة وهيمن���ة االحتالل 
الس���وري على س���يادة وحريّة واس���تقالل لبنان ال 
س���ّيما عبر حّل حزب الق���ّوات الّلبنانّية عام 1994، 
فقدت الق���ّوات الّلبنانّية كّل ش���يء. لكّنها حافظت 
عل���ى فكره���ا المتج���ذر بش���بابها وش���اباتها، وقد 
تمّكنت م���ن خاللهم أن تبقى وتس���تمّر، أن تقاوم 
المحت���ّل بالفك���ر والكلم���ة حتى تحقي���ق الحريّة 
والسيادة واالس���تقالل، فكانت المقاومة الطالبّية. 
ولذلك فإّن تنمية وتطوير العنصر البش���ري هو في 
قلب قضّية الق���ّوات الّلبنانّي���ة، ولمصلحة الطاّلب 
الدور األبرز في تحقيق ذلك عبر أكاديمّية الكوادر.

يتولّ���ى مكتب اإلعداد الفك���ري في مصلحة الطاّلب 
إدارة أكاديمّية الكوادر.

تتألّف األكاديمّية من عش���رة مح���اور، يحتوي كّل 
مح���ور على عدد من المحاض���رات يتراوح عددها 
بين األربعة والس���تة، وتعطى وف���ق جدول زمنّي 
يتراوح بين أربعة أس���ابيع وس���تة أس���ابيع حسب 

كّل محور.
أّما المحاور فهي:

المحور األّول: »تاريخ لبنان من منظار قّواتّي«.
المحور الثاني: “الحوكمة الصالحة”.

المحور الثالث: “تاريخ القّوات الّلبنانّية”.
المحور الرابع: “األحزاب والتّيارات الّلبنانّية”.

والفك���ر  القي���ادة  “اإلع���الم،  الخام���س:  المح���ور 
اإلستراتيجي”.

المحور السادس: “األديان والطوائف”.
المحور السابع: “المستندات الّلبنانّية األساسّية”.

المحور الثامن: “الجغرافيا السياسّية لدول الشرق 
األوسط”.

المحور التاسع: “األنظمة السياسّية”.
المحور العاشر: “الجغرافيا السياسّية للقوى العالمّية”.

عن���د انتهاء كّل محور، يخض���ع الرفاق والرفيقات المتحان يعّده مكتب اإلعداد 
الفكري، وتكون نتيجة 5٠% معيار النجاح، فيصدق لهم المحور المختّص.

وعن���د التصديق على خمس���ة مح���اور على األقّل، يحص���ل الرفيق أو الرفيقة 
على شهادة المرحلة األولى برتبة “كادر في مصلحة الطالب”، وعند التصديق 
على عش���رة محاور يحصل على ش���هادة المرحلة الثانية برتبة “كادر متقدم 

في مصلحة الطالب”.
إّن حامل���ي ش���هادة المرحلة األول���ى أو الثانية، يقدرون على تب���وؤ أّي موقع 

مسؤولّية داخل مصلحة الطالب مع الحفاظ على معيار الكفاءة.
إّن معرك���ة الوجود مس���تمّرة، وهي معركة المحافظة عل���ى المجتمع المؤمن 
حيث يتطّور الفرد وتتطّور الدولة، وهو حكمًا مجتمع ديمقراطّي حّر متماسك 

ومساحة إللتقاء األفكار.
عنده���ا فقط ُينصف أس���الفنا، عندما نبني دولة تحمي حريّتنا وتترّس���خ فيها 
قناعاتن���ا، دولة س���ّيدة حّرة مس���تقّلة، تصون وتحمي حق���وق الفرد وتقدس 

شرعة حقوق اإلنسان.
في الختام، يقول المفّكر شارل مالك : »إذا أردت التغّلب على شعب ... انّسه 

تاريخه«.

ش�����ربل الخ�����وري

 تحقيــــق تحقيــــق
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ضمن سلس���لة قواتيات س���نتعرف في هذا العدد على البطريرك الماروني السادس 
والس���بعون الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير، ولد في ريفون - كسروان في 
15 أيار 19٢٠، من عائلة مسيحّية تقّية، والده مارون صفير ووالدته حنه فهد من 

غوسطا، وله خمس شقيقات: ماتيال، جوهرة، أوديت، لور وميالنه.
أتّم دروس���ه االبتدائّية والتكميلّية في مدرس���ة مار عبدا - هرهريا في عرمون 

)1933 - 1939(، ث���م دروس���ه الثانويّ���ة في المدرس���ة اإلكليريكّي���ة البطريركّية 
المارونّي���ة ف���ي غزي���ر )1937 - 1939(، وف���ي المعهد اإلكليريكّي الش���رقي التابع 
للجامع���ة اليس���وعّية )194٠ - 1943(، حيث تابع دروس���ه الفلس���فّية والالهوتّية 

.)195٠ - 1944(
 ف���ي 7 أيّ���ار 195٠، رّقي إلى درجة الكهنوت، وعّين خادم���ا لرعّية ريفون وأمين 
س���ّر أبرشّية دمش���ق )صربا اليوم( من 195٠ إلى 1956. دّرس األدب العربي وتاريخ 
الفلس���فة العربّية والترجمة في مدرس���ة األخوة المريمّيين في جونيه من 1951 
إل���ى 1961. ُعّين أمين س���ّر البطريركّي���ة المارونّية، وقام بأعماله���ا من 1956 إلى 
1961. ُرقِّ���ي إلى الدرجة األس���قفّية وعُيّن نائبًا بطريركيًا ف���ي 16 تّموز 1961.كان 
عضًوا في اللجنة األس���قفية عام 1974 التي س���ّيرت ش���ؤون البطريركية بس���بب 

مرض البطريرك المعوشي..

لعب صفير دوًرا بارًزا في السياس���ة اللبنانية خالل الحرب األهلّية وبعدها، فهو 
أول���ًا من غطى اتفاق الطائف مانًحا إياه الش���رعّية المس���يحية عام 19٨9، في عام 
٢٠٠٠ رعى مصالحة الجبل مع وليد جنبالط إلنهاء مفاعيل تهجير الجبل، كما أطلق 
في أيلول من الس���نة نفس���ها  النداء األول للمطارنة لخروج الجيش الس���وري من 
لبنان وه���و ما تحقق في نيس���ان ٢٠٠5 ما دفع عدًدا م���ن الباحثين العتباره “عّراب 

ثورة األرز”....

ط���ول أيام الحرب والوصاية لم تركع الجبة، فكان الرهان على اإلقطاع السياس���ي. 
عاش���ت بش���ري في زمن » البيك والش���يخ » حالة من الحرمان الممنهج ، فكان 
ش���بابنا يصارع الموت في س���يارات اإلسعاف ألن أقرب  مستشفى تبعد عن بشري 
4٠ كل���م ... إل���خ . ولكن في النهاية لم يصح إلى الصحيح، خرج المحتل واندثر معه  

مفهوم »البيك والشيخ«. 
في حزيران ٢٠٠5 بدأ العمل ... فكانت ورٌش على عدة أصعدة : 

-  على الصعيد الصحي:افتتاح وتجهيز مستشفى بشري الحكومي ...
-  على صعيد البنى التحتية: تحويل حلم »دورة قاديش���ا » إلى حقيقة ، ووصل 

بعد قرى الجبة  بشبكة مياه الشفة …
- على الصعيد اإلجتماعي: بناء بيت لمعالجة مدمني المخدرات ...

- على  الصعيد اإلقتصادي: إيجاد أسواق لتسويق التفاح .... 
- على الصعيد التربوي: دعم األقس���اط المدرسية وتجهيز المدارس بالمحروقات 
-  على الصعيد الرياضي: ترميم ملعب نادي قنوبين لكرة الس���لة ، ودعم بطاقات 

التزلج ....

ورٌش ال تعد وال تحصى تعيش���ها بش���ري ولكن األمل األكبر يتمثل بورش���ة كبيرة 
تطال جميع المؤسسات في دولتنا الكريمة .

تأسس���ت مصلحة طالب الق���وات اللبنانية في أواخر 
س���بعينيات القرن العشرين، على يّد مجموعة طالب 
قواتيي���ن آمنوا بلبنان بلد ال� 1٠45٢ كلم٢، بلد الحرية 
والديمقراطية، بلد األديان والعيش المشترك. قدمت 
مصلح���ة الط���الب التضحيات الغالية من أجل س���يادة 
وطن األرز، من خالل النضال المستمر في الجامعات، 
المعاه���د والمدارس المنتش���رة على كاف���ة األراضي 
اللبناني���ة، للتعبي���ر ع���ن تمس���ك الش���باب اللبنان���ي 
باس���تقالل بلده���م، وإصرارهم على مقاوم���ة الظلم، 
االس���تبداد، الوصاي���ة واالحتالل، وصول���ًا إلى تحرير 
بالد األرز من كافة أنواع األنظمة الشمولية واألحزاب 
والتنظيمات غير الش���رعية، والتأس���يس لدولة قوية 
تق���وم بتأمي���ن االس���تقرار، األمن واالزدهار لش���عبها، 

وتحقق العدالة والمساواة لكافة أبنائها. 

لعب���ت مصلح���ة الط���الب دورًا هام���ًا ف���ي الكثير من 
اللحظات الحاسمة في تاريخ لبنان وخاصة مع اشتداد 
ني���ر الوصاية على لبنان، حّل حزب القوات اللبنانية 
واعتق���ال الدكتور س���مير جعجع، م���رورًا بمختلف 
مراح���ل النضال الس���لمي. فه���ي اليوم تش���ّكل قطاعًا 

شبابيًاأساس���يًا من قطاع���ات الق���وات اللبنانية، وتّعد 
 واحدة من أكبر المنظمات الشبابية والشعبية في لبنان.

يتمّثل دورها األساس���ي بالعمل على نشر فكر القّوات 
اللبنانّي���ة ومبادئه���ا وأهدافه���ا في المحي���ط الطالبّي، 
اس���تقطاب مناصري���ن ج���دد، تنظي���م وإدارة الحركة 
الطالبي���ة عامة والقّواتّية خاصة بهدف تش���كيل قّوة 
سياس���ّية ضاغطة لتنفيذ مش���روع القّوات اللبنانّية 
السياس���ي، وصول���ًا إلى بن���اء الدولة القوي���ة القادرة 
الحامي���ة والراعية لش���عبها والضامنة أمنه وحريته 

واستقراره.
كممّثل���ة  المصلح���ة  دور  إل���ى  باإلضاف���ة  ه���ذا 
للش���ريحة الطالبية والش���بابّية لدى الهيئ���ة العامة 
للح���زب، حيث تنق���ل اليها آراء وهواج���س ومطالب 

ه���ؤالء الط���الب والش���باب وتنق���ل إليهم ف���ي المقابل 
التوجيه���ات والق���رارات السياس���ّية.أما على الصعيد 
األكاديم���ي فه���ي تس���اعد الط���الب، ق���در اإلم���كان، 
عل���ى تأمي���ن ف���رص تعليمي���ة أفض���ل، الدف���اع ع���ن 
 حق���وق الطالب وتقدي���م المس���اعدات الممكنة لهم.

وألن قضيتن���ا األولى واألس���اس هي االنس���ان، فدورنا 
كمصلح���ة طالب هو االلت���زام الكامل بكاف���ة القضايا 
اإلجتماعي���ة التي تش���ّكل خطة عمل س���نوية، بدءًا 
م���ن العم���ل داخل الح���زب، وامت���دادًا إل���ى مختلف 
 الش���رائح والمجموع���ات، خاص���ة الش���بابية منه���ا.

نبقى ونس���تمر على الوعد باقون.. حيث ال ولم ولن 
يجرؤ األخرون.

البنية القطاعّية المدنّية: تأمين حقوق المواطنين في ظّل الحربمار نصرلله بطرس صفير بطريرك اإلستقالل الثاني

مصلحة طالب القوات اللبنانية: قّوة، إيمان، التزامبشـــــري موطن قلبـــــي ... وزنـــــات ...

مـــــروى الخـــــوري

ســــتيفاني يوســــف طوني ســـــكر 

نواب القوات

شخصية

مصالحنا

تاريخنا

يـــــارا الخـــــوري

قواتيــــاتقواتيــــات

حاولت الق���ّوات الّلبنانّية، وفي ظّل الحرب ونتائجها 
المدّمرة، تأمين أبس���ط حق���وق المواطنين. وفي هذا 
الع���دد، وفي س���ياق إضاءتنا عل���ى البني���ة القطاعّية 

المدنّية، سوف نتطّرق إلى أربع أجهزة.

جه���از التربية: يرتكز اهتمامه عل���ى تأمين حاجات 
المؤّسس���ات التربويّ���ة واألكاديمّي���ة ك���ي تس���تطيع 
االس���تمرار في تأدي���ة واجبها والقي���ام بدورها. كما 
عم���ل ه���ذا الجهاز عل���ى تأمين المس���اعدات والمنح 

للطاّلب.

جهاز النقل المشترك: حتى شهر آب 19٨٨، تولّى هذا 
الجه���از تأمين المواصالت المريحة واآلمنة والثابتة، 
على مس���احة المناطق الحّرة كافة، ألكثر من مليوني 
راكب واظبوا على استعمال حافالت النقل المشترك 
التي وضعتها القّوات الّلبنانّية في تصّرفهم. وقد طالت 
ش���بكة النقل مناط���ق وأنحاء نائية ل���م تكن الدولة 

الّلبنانّية في وارد تذكرها حتى قبل الحرب.

منس���قّية العدل: سهر هذا الجهاز على تأمين حقوق 

المواطني���ن عبر إحقاق العدالة م���ن خالل النظر في 
قضاياه���م وب���ّت النزاع���ات وفّض الخالفات الناش���ئة 
بينهم. وقد استعانت منس���قّية العدل لتنفيذ مهمتها 

بجهازّي الشرطة المدنّية والشرطة العسكريّة.

الصن���دوق الوطن���ي: كان الصن���دوق الوطني بمثابة 
عص���ب المقاومة ومص���در حيويته���ا وديمومتها، فال 
مقاوم���ة دون م���وارد مالّي���ة وال صم���ود دون دورة 
اقتصاديّ���ة متكاملة. لقد نجح هذا الصندوق بمهّمته، 
إذ أّن كّل المؤش���رات اإلقتصاديّة تثبت أّن ما يش���به 
المعج���زة اإلقتصاديّة قد ش���هدتها المناط���ق المحّررة 
بفض���ل اإلدارة اإلقتصاديّ���ة والمالّي���ة للوضع، من قبل 
القّوات الّلبنانّية، على الرغم من تدهور قيمة العملة 
والحص���ار المف���روض وانع���دام كافة أوج���ه التبادل 

التجاري أو النشاط اإلجتماعي.



آفاق الشباب 17 lfstudents.com

spotlight

What Is “Heart Rate”? What Is A Healthy Heart Rate?
The heart is a pump that pumps blood throughout the blood 
vessels by repeated, rhythmic contractions.Your heart rate, 
or pulse, refers to how many times your heart contracts and 
relaxes per minute - how many beats there are per minute. 
 
People’s heart rates vary considerably, depending on what 
they are doing, their fitness level, what medications they 
are on, and their age.

There is a technical difference between heart rate and 
pulse, although they both should come up with the same 
number:

•  Heart rate - how many times the heart beats in a unit 
of time, nearly always per minute. The number of 
contractions of the lower chambers of the heart (the 
ventricles).

•  Pulse (pulse rate) - as the blood gushes through the 
artery from a heartbeat, it creates a bulge in the artery. 
The rate at which the artery bulges can be measured by 
touching it with your fingers, as on the wrist or neck.

What is a normal resting heart rate (pulse rate)?
For a human aged 18 years old and above, a normal 
resting heart rate can be anything between 60 and 100 
beats per minute. Usually the healthier or fitter you 
are, the lower your rate is. A competitive athlete may 
have a resting heart rate as low as 40 beats per minute. 
Champion cyclist, Lance Armstrong has had a resting heart 
rate of about 32 beats per minute (bpm). Fellow cyclist 
Miguel Indurain once had a resting heart rate of 29 bpm. 

According to the National Health Service, UK, the following 
are the ideal resting heart rates, in bpm (beats per minute): 

• Newborn baby - 120 to 160
• Baby aged from 1 to 12 months - 80 to 140
• Baby/toddler aged from 1 to 2 years - 80 to 130
• Toddler/young child aged 2 to 6 years - 75 to 120
• Child aged 7 to 12 years - 75 to 110
• Adult aged 18+ years - 60 to 100
• Adult athlete - 40 to 60

Rio de Janeiro never fails to impress 
us with its modern outlook that 
reflects its progression through the 
times of yore. The historical sites, 
sparkling beaches, green belts and 
the jubilant attitude of the locals 
attract the tourists to this magical 
place where heaven meets Earth. Not 
forgetting that Christ the Redeemer 
puts Rio on the world’s map. Rio’s 
carnival, with its effervescent samba 
dancers jiggling their hips, attracts 
thousands of tourists around the 
world. The rain-forests, museums, 
beaches and the glitz of the city have 
made Rio what it is today - Brazil’s 
top-notch tourist attraction.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – Carnival 
and other Pre-Lenten celebrations 
are observed throughout the world 
from New Orleans’ “Mardi gras” 
to Ecuador’s Fiesta de las Flores y 

lasFrutas, but in Brazil the four days 
before Ash Wednesday, mark the 
country’s biggest holiday. 
The Carnival’s history is complex, 
full of dates and origin stories often 
debated. However, one thing is clear; 
in Rio, the modern samba school 
competitions day in the Sambódromo, 
the massive bloco celebrations that 
fill the streets and the gala balls held 
in various locations all share a rich 
and interwoven history.
The Carnival began, according to many 
historians, in Italy as a celebration 
held by Catholics before Lent, a six-
week period of fasting and abstinence 
that leads to Easter. Not forgetting 
that eating meat is prohibited during 
lent. The origin of the word “carnival” 
comes from either “carne levare” 
which means “to remove meat” or 
“carne vale” or “farewell to meat.”

It is said that the “Carnival” has 
spread later on to France and 
then throughout Europe. Catholic 
Portuguese settlers of Brazil are 
credited for bringing the Pre-Lenten 
celebrations to Rio de Janeiro with 
the first recorded Carnival, which 
took place during eitherthe 17th or 
18th century.
During the 19th century, different 
groups joined the celebrations in 
Rio. Such as “GrandesSociedades” 
(Great Societies): luxurious parades 
held by aristocrats, “Ranchos 
Carnavalescos”: organized working-

class parades. Also, “Cordões”: less 
organized groups of lower-class 
masked and costumed parading 
revelers.

The birth of samba music in the city 
played a crucial role in the formation 
of what are considered contemporary 
Carnival celebrations in Rio.
The groups would parade in the 
streets with makeshift costumes 
while playing improvised samba 
songs. The practice is still observed 
today and the blocs make up the 
widely popular Carnival da Rua (street 
parade).
During the early 20th century the 
newly formed samba school’s parade 
became a competition. 
Over the years, the number of the 
samba schools and spectators 
increased significantly. Due to their 
continuous growth the famous 
Brazilian architect Oscar Niemeyer 
was commissioned, in 1983, to build 
the Sambódromo as a permanent site 
for the competitive parade.

The top twelve samba schools are 
known as the “Special Group” and they 
compete in the Sambódromo, during 
the final two days of the carnival, for 
the championship. The competition 
is broadcasted live in Brazil and is 
increasingly televised internationally. 
In the 1960’s the capital of Brazil was 
moved from Rio to Brasilia and later 
to Sao Paolo, to reduce the economic 
and financial pressure on Rio. Today, 
along with its different ethnic groups, 
Rio proved its existence in the 
industrial, service and tourism sector. 
Major multinational companies have 
their headquarters in Rio and the 
city does have its influence on the 
Brazilian economy, as a whole.

Bassel GhorayebStephanie Youssef

HeartbeatRio de Janeiro: Live Your Passion

مجتمع مدني



آفاق الشباب 19 lfstudents.com

منذ حوالى ثمان س���نوات التحق���ت بمصلحة طالب 
الق���وات اللبناني���ة، وعمل���ت ف���ي “س���لكها” اإلعالمي 
وتدرج���ت إل���ى أن وصل���ت إل���ى رئاس���ة دائرته���ا 
اإلعالمية منذ ثالث س���نوات... كثي���رة هي القصص، 
األس���اطير واألخبار التي سمعتها عن القوات اللبنانية 
من���ذ الطفولة. قصص أبط���ال وجبابرة اجتاحهم الظلم 
وح���روب تحديد المصي���ر باإلكراه، فبذل���وا حياتهم 
دفاع���ا عن أرض وعرض، عن عل���م وصخرة وكيان، 
وعن اإلنسان... قصص أمهات ترّملن، أو فقدن فلذات 
أكباده���ن ذبائح نفيس���ة عند مطهر الوطن، فرس���من 
إش���ارات الصليب وهمسن “فلتكن مشيئتك” وأعطين 
الحبي���ب لبنان أغلى م���ا لديهن... تمام���ا كما قدمت 

مريم العذراء ابنها فداء للبشرية...

في الجهة المقابلة، س���معت أيضا أس���اطير “الوحوش” 
الط���رق  قّط���اع  المتطرفي���ن  الزع���ران  القواتيي���ن، 
المجرمي���ن. أخب���ار وأخبار نس���جها الع���دو الجزار، 
تماما كما يفعل اليوم بحق المناضلين من أبناء شعبه، 
ونش���رها بإتقان ازالمه من أبناء “ملتنا” في الش���وارع 
والبي���وت واألحي���اء، ك���ي ينقل���ب أهل الهي���كل على 
حراس���ه األوفياء... فكانت حمالت اإلفتراء والتشويه 
والتخوين والش���يطنة... والقت���ل واإلخفاء والتعذيب 

واالعتقال.

اخت���رت أن أك���ون من المؤمني���ن بالن���وع األول من 
القص���ص، أن أعم���ل على إظه���ار الص���ورة الحقيقية 
للمقاومين الحقيقيي���ن، كوني كبرت في محيط يقف 
على المس���افة نفسها بين فريقي الصراع... ولكن من 

كان ملهمي في عملي هذا؟؟ 
الملهم كان بطل، س���معت عنه الكثير لس���نوات دون 
أن أراه مرة؛ ألنه اعتقل حين كنت طفال... بطل هو، 

ولكن في أس���اطير فالس���فة االحتالل ومؤرخيه هو 
الوحش المخيف لكل معتدل ومؤمن.

لكن الحقيقة قد انكش���فت للعيان س���نة بعد س���نة، 
لي���س لي فقط ب���ل للجميع، خصوصًا بعد أن حرر هذا 
البطل م���ن معتقله... ملهمنا هو الرجل نفس���ه الذي 
ال يتعب المفترون من ش���تمه وتخوينه واستهدافه. 
بالفع���ل ال يتعب���ون. ت���ارة يصورون���ه ضعيف���ا يدمر 
المس���يحيين ووجودهم، وتارة أخ���رى متطرفا يهدد 
وج���ود اآلخري���ن... تارة يلفق���ون له الته���م ليعودوا 

ويخترعوا نقيضها...

ملهم���ي أيها الرفاق طوال فترة عملنا في دائرة اإلعالم 
ضم���ن صفوف مصلح���ة الط���الب كان “الحكيم”، فعال 
وق���وال، ليس ألنني مغس���ول الدماغ، وليس ألنني أحب 
الش���خصانية والتبعي���ة، بل ألنني ش���اب ع���ادي من 
إح���دى قرى جبل لبنان الش���وفية، ال أمل���ك الثروات 
الطائلة والس���لطة ولس���ت س���ليل اإلقطاعية، آمنت 
ب���ه، وبصالبت���ه واقتدي���ت به في عملي م���ع رفاقي، 
لكي أحاول صنع الكثير من “ال ش���يء” س���وى اإليمان 
واألمل والعمل. في دائرة اإلعالم أسس���نا نش���رة “آفاق 
الشباب” وطورناها من “ال شيء”، وثابرنا على التغطية 
اإلعالمي���ة وورش العم���ل وتحضير األف���الم القصيرة 
والتقارير، أيضا من “ال شيء”. وقدمنا بعد جهد جهيد 
نموذج���ا عن المواقع الش���بابية المتكاملة، الحديثة، 
من حيث الصورة والشكل والمضمون والتنوع، أيضا 
من “ال ش���يء”... “ال ش���يء” مادي يذك���ر، ولكن الكثير 
م���ن العقول النّي���رة والمثابرة والعم���ل دون تعب أو 

استسالم...

وفعل���ًا، لق���د كان الحكيم الملهم الفعل���ي على الدوام، 
فق���د انطل���ق في عمل���ه، بعد خروجه م���ن المعتقل، 
م���ن “ال ش���يء”، في ظروف سياس���ية وأمنية ومادية 
مستحيلة... وبعد سنوات، ها نحن ننتسب اليوم إلى 
حزب عاد يمثل مزاج أكثرية المسيحيين واللبنانيين 
في مختل���ف المناطق، والبلدات والمدن، من مختلف 
الشرائح والطبقات، حزب يعمل في المجاالت اإلعالمية 
المكتوبة، المسموعة والمرئية وااللكترونية بخطى 
ثابت���ة، حزب حر واضح الرؤية والمبادئ، يس���ترجع 
مؤسساته، ويعمل على استرجاع حقوق المسيحيين 
وتمثيلهم بالفعل والممارس���ة وليس عبر المزايدات، 
حزب ينتشر، في تنظيمه وانفتاحه على شركائه في 
ثورة االرز، على كافة األراضي اللبنانية وفي مختلف 
أنحاء المعمورة، حزب يدعم ربيع الكرامة اإلنسانية، 
واالس���تهدافات  والقت���ل  اإلره���اب  رغ���م  ويجاه���د 
المتك���ررة، لبناء دول���ة القانون والس���يادة الحقيقية 
والعدالة واالس���تقرار والمؤسس���ات األمنية الفاعلة 

بعيدا عن الدويالت والتطرف والمربعات األمنية.
ه���ذه نهاي���ة عملي كطال���ب ضمن صف���وف مصلحة 
الط���الب، وبداية عه���د رفيق آخر من رف���اق الدرب 
المثابرين الستكمال عملية البناء في جسم المصلحة 
اإلعالمي تماما كما يس���تكمل بناء الجس���م القواتي... 
ألن���ه وكما يقول لنا الحكيم على الدوام ومعه االالف 
واالالف من نس���اء ورجال ه���ذه األرض المناضلين... 

أجيال تسلم أجيال، لنبقى ونستمر.

النهايـــــة... والبدايـــــة

جـــو القـــزي روبـــــن بو رفـــــول

لجهلهم س���خروا من كالمك ه���ذا و عّيروك به على 
الصلي���ب. فما لبث أن حّل الي���وم الثالث حتى جاءت 
الساعة التي تمّجدت بها. ها أنت تنهض و تزيل عنك 
آثار العذابات و تترك السمات الخمس للصلب عالمة 

لفدائك الدموي.

أردت لن���ا فصحًا جديدًا فتناولت عش���اءك األخير في 
فصح اليهود مع تالميذك. ذاك المساء ذبحت نفسك و 
قّدمتها لنا جس���دًا بكس���ر الخبز و دمًا بمزج الخمر، 
قربانًا سرمديًّا حتى المجيء الثاني. إنما حمل الفصح 
الجديد فال يموت ألّن له أحّباء يحيون فيه. هم رعّية 
تعّي���د معك فرح االنتصار على الجحيم كّل س���نة بعد 
مش���اركتك الص���وم و اآلالم. رعّية ه���ي نحن، تنتظر 
منتص���ف ليل س���بت النور كي تذهب إلى الكنيس���ة 

لالحتفالبالق���ّداس اإلله���ي قبل أن يفت���ح الكاهن القبر 
عل���ى المذب���ح، فتتقّدم لتأخذ منه برك���ًة من الورود 
الت���ي كان���ت قد وضعته���ا عليه خالل رتبة س���جدة 
الصلي���ب و الدف���ن -و مّن���ا، نحن رعيت���ك، من أتاك 
بزه���رة ال����«Marguerite« معتقدًا أنّه���ا نبتت على 

قبرك - فيا مريم كّفي البكاء...المسيح حقًا قام.

نصحوا على أصوات األوالد المتسابقين لكسر البيض 
الملّون كما درجت العادة. لهذه العادة معنى مس���يحي 
و لي���س دالالت وثنّية كما يعتقد البعض؛فقد ش���ّبهت 
األجي���ال البيضة بالقبر، جماٌد ب���ال حياة حتى يخرج 
منه���ا الص���وص الذي يرمز للمس���يح، فالصوص يش���ّق 
البيض���ة و يخرج منه���ا مخترقًا إياه���ا بقّوته الذاتّية 
ال بق���ّوة أح���د. هكذا ابن اإلنس���ان و ابن اهلل، ال أحد 

أقامه من بين األموات إنّما هو أقام نفسه شاقًا حجاب 
الموت مكّسرًا متاريس الجحيم.

لق���د هزمت يا مخّلص الموت بالموت و فتحت أبواب 
السماء أمام النفوس الطاهرة التي كانت بانتظارك.

هنا أيضًا شعوبالكنيسة الشرقّيةتنتظر أمام القبر يوم 
سبت النور فتتجّمع للصالة خارج كنيسة القيامة في 
القدس حي���ث تضرب األجراس بح���زن لحين دخول 
بطري���رك الروم األرثوذك���س حاملًا ش���معة مطفأة. و 
لدح���ض الّش���ك و الوصول إلى اليقين، يتم تفتيش���ه 
للتأك���د م���ن ع���دم وجود أي مص���در للن���ار أو النور 
مع���ه على ي���د كل من حاكم القدس ومدير ش���رطة 
القدس- وهما بالطبع غير مس���يحيين- بجانب عدد 
م���ن الكهنة أمام الجموع. في الداخل يصّلي البطريرك 
راكع���ًا أمام الحجر الذي وضع عليه جس���د المس���يح 
الطاه���ر بتقوى،حتىينبث���ق النور م���ن داخل الحجر 
مضيئًابشعلًة مقّدس���ة الشمعة التى يحملها، وتنتقل 

ذّرًة من وهج نور القيامة بين أيادينا.

لق���د تركت لنا أيها المخّلص إرثًا كبيرًا من صليب و 
منديل و كفن و شعلة متجّددة، ليذّكرنا دائمًا أّن لنا 
أب في الس���ماء أرس���ل وحيده لينيرنا إلى حيث أعّد 
لن���ا الحياة األبديّة، وه���و ال يطلب مّنا إال اإليمان. فهل 
 ، يلزمنا دائمًا »توما هات اصبعك إلى هنا و انظر يديَّ
و ه���ات يدك و ضعها في جنبي. و ال تش���ّك بعد اآلن 

بل آمن« ؟
فخرنا أننا نعيشهذا اإليمان، على رجاء«المسيح قام...

حقًا قام و نحن ش���هوٌد على ذلك«، رجاءالقيامة التي 
م���ن دونها انعدمت بهجة الخالص، س���ّر مجيء الّرب 

إلى األرض. 

»إهدموا هذا الهيكل و أنا أبنيه في ثالثة أيام«

حق وحقيقةفي األعماق 
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