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قّوتنا ... كافية لقيامة لبنان
من أجل إنسان أفضل... 
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اللبنانية ...
تحسين التمثيل المسيحي 

في كّل مواقفها

الزواج المدني ... 
قضّية خالف!!

لبنـــــان أوالً
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الحـــــدث أول شــــي

يعيش لبن���ان في الوقت الراه���ن عواصف مفصلية 
تب���دأ بقان���ون اإلنتخاب، فحكوم���ة تصريف أعمال 
منتهي���ة الصالحية وصولًا إلى ما وراء الحدود في 

القصير ...

في غالبية الدول الديمقراطية المتقدمة تش���ّكل 
اإلنتخاب���ات أداًة للخ���روج من أزم���ات الحكم التي 
تعيش���ها. أم���ا ف���ي لبن���ان فاإلنتخابات ه���ي مصدر 
األزم���ات؛ فمن���ذ اإلس���تقالل حت���ى اليوم ل���م يتفق 
الفرق���اء اللبنانيي���ن عل���ى قان���ون إنتخابي عصري 
يواكب تطلعات كل ش���رائح النس���يج اللبناني، فكان 
دائمًا على حساب المكّون المسيحي، فمن الستين، 
إتفاق الطائف إلى غازي كنعان ثم إلى الس���تين كان  

المسيحي هو الخاسر األكبر.

وص���ل أفضل الممكن في 15 أي���ار 2013 عن طريق 
اقتراح القان���ون المختلط من قبل القوات اللبنانية. 
فكان أن حصل على أغلبية نيابية مقابل معارضة 
أصدقاء غازي كنعان الذين كانوا يعيش���ون في حلم 

الس���تين،فقطعوا الطري���ق أمام التواف���ق. وكان البد 
م���ن اختيار أمر من اثثنين، إم���ا التمديد للمجلس 
أربع س���نوات أخرى عبر العودة إلى الس���تين، وإما 
التمدي���د لس���نة ونص���ف قابلة للتخفي���ض لحين 
اإلتفاق عل���ى قانون إنتخابي أكث���ر عدلًا،والخروج 
من الواق���ع األمني المتردي. ف���كان التمديد حرصًا 

على ما تبقى من الدولة والمؤسسات....

تتمث���ل األزم���ة الثاني���ة بأزمة تش���كيل الحكومة 
الت���ي لم تبصر النور حتى الي���وم وربما لن تبصره 
لس���ببين، األول ألن فصي���ل والي���ة الفقيه اإليراني 
المتمثل بميليشيا حزب اهلل فّضل القصير والسيدة 
زينب على تس���هيل تش���كيل الحكومة.أما السبب 
الثان���ي فهو ع���دم إمكاني���ة إعطاء الثق���ة لحكومة 
بيانها ال���وزاري يضمن ثالثية » الش���عب والجيش 
والمقاوم���ة ».فالحل إذًايكمن بتش���كيل  حكومة 
تقنيين، تش���رف على ما تبقى من مؤسس���ات من 

بعد حكومة المازوت األحمر وفاطمة غول ...

أم���ا األزم���ة الثالثةفهي الخ���رق المفرط للس���يادة 
اللبنانية من قبل نظام بش���ار األسد ودويلة الفقيه 
في لبن���ان، اللذين يس���تعمالن الس���احة اللبنانية 
للدف���اع ع���ن نظاٍم ج���زار إرض���اًء لسياس���ة الولي 
الفقي���ه جامع الش���رائط على حس���اب أمن ولقمة 
عيش المواطن اللبناني . فإلى متى ستبقى األراضي 
اللبناني���ة مس���تباحة؟وإلى مت���ى س���تبقى الدولة 
اللبناني���ة مرهونة لجماعة ل���م تؤمن يومًا بالكيان 

اللبناني بطرفيه المسيحي والمسلم؟

وفي الختام استذكر سؤال طرحه علي أحد رفاقي 
: » ما هو مشروعكم ؟ »

فأجبت���ه : » مش���روعنا الدول���ة ... ف���ال إنماء وال 
إقتصاد وال س���ياحة وال اس���تثمار وال إنتاج ... دون 
توف���ر الحد األدنى من الس���لم األهلي واالس���تقرار، 
فال شرعية تعلو شرعية الدولة والقوى المسلحة 
المتمثل���ة بالجيش اللبناني . وال دولة دون مواطن 
مؤم���ن بنهائية الكيان اللبناني وبمرجعية  الدولة 

والمؤسسات، وشعاره » لبنان أولًا ».

قي���ل إن ح���زب اهلل ُوج���د لمقاومة إس���رائيل والدفاع عن لبن���ان عند كل خطر 
خارجي، ولكن عن أية مقاومة يتكلمون اليوم؟

مقاوم���ة قي���ام الدول���ة؟ أو مقاومة عمل مؤسس���اتها؟ أم مقاوم���ة طوافات الجيش 
اللبناني إذا لم تأخذ اإلذن بالطيران؟

أو مقاوم���ة أحرار س���وريا الذين قاموا من س���باتهم العميق واخت���اروا التحرر من 
الطاغية؟

يجاهرون بوالئهم لوالية الفقيه، يشاركون في معارك القصير تنفيذًا إلديولوجيتهم.
أما داخلًيا فيفرضون قراراتهم بقوة السالح، يقيمون الحواجز ويفتشون السيارات، 

يخطفون، يحققون ويهددون، دون أي رقيب أو حسيب.
يبدو أن الدولة اللبنانية حدودها الشرقية.....

حزب الله.... مقاومة إلسرائيل؟

جوزيف مخايل – رئيس مكتب اإلعالم والتواصل

لبنـــــان أوالً

طوني ســـــكر

قيل أن القوات اللبنانية نكثت وعودها، ولكن بمراجعة سريعة لتسلسل األحداث، 
تظهر الحقيقة التالي:

إن الق���وات اللبناني���ة هي أكثر من عمل على ضمان حقوق المس���يحيين فهي من 
طرحت قانونّي الخمسين دائرة واألورثذوكسي، مؤيدة األورثذوكسي على قاعدة 
األكثري، القانونان اللذان رفضهما ميشال عون. كماأنجزت القوات قانون المختلط 
الذي تبنته جميع األطراف في بكركي بعد تعليق األورثذوكس���ي بطلب من عون 

نفسه الستحالة والدته قانونًيا ودستوريًا.
ف���ي المقابل اقترح ميش���ال عون قانونّي ال� 13 دائرة ولبن���ان دائرة واحدة، اللذين 

ليسابأفضل حال من الستين.
وبعد رفضه األورثذوكس���ي مرارًا وتكرارًا عاد وتبناه،راميًابس���هامه على القوات 

اللبنانية متناسًيا أن حليفه الرئيس بري لم يعقد الجلسة. 

ل���م يكتف عون بخيانة المس���يحيين وضرب بإجماعهم عرض الحائط في س���بيل 
مصالح���ه الرخيصة، بل طع���ن أيضا خيار البطريرك ومجل���س المطارنة الموارنة 
الذين طالبوا بعدم تحديد موعد لإلنتخابات قبل إقرار قانون جديد.فبعد س���اعات 
من بيان المطارنة الموارنة قررت الحكومة، التي تضم 10 وزراء لعون، تحديد 16 

حزيران موعدًا لإلنتخابات وفق قانون ال�60.
أتقن عون مسرحية »قانون اإلنتخاب«، كمابرع إعالمه األصفر في إخراجها،ولكن 
بعد انس���دال الس���تار ظهرت حقيقته المخبأة وراء الكذب والتدجيل، ال يريد إال 
قان���ون الس���تين كونه يعطيه رافعة ش���يعية في جبيل، بعب���دا، جزين وحتى في 

كسروان التي تضم 1500 صوت شيعي.

من نكــــث الوعــــود؟

فريد متـــــري

فريد متـــــري

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

ق���وة، إيم���ان، إلتزام... إن���ه يوم الوفاء لرم���زي وبيار 
وطون���ي، ي���وم اإللتزام بقضية عمرها 1400 س���نة من 
النضال والمقاومة ليبقى لبنان وتبقى القضّية....إنه 
يوم مصلحة طالب القوات اللبنانية، إنه يوم الطالب.

م���ن كل لبنان اجتمعوا، إنهم أبناء المقاومين األوائل، 
إنه���م أبناء قدام���ى القوات اللبناني���ة الحقيقيين، إنهم 
الجيل الجديد الذي صح به قول أبينا غبطة البطريرك 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير: »ش���ببتم على 

محّبة قائٍد لم تعرفوه، وبهذا فضٌل ألسالفكم...«
إجتمعوا ليصرخوا بصوٍت واحد، نحن قوٌة في عقيدة 
ال يهزها بعض الموتورين هواة الكراس���ي والمناصب، 

نحن عمق في اإليمان، ال يتزعزع تحت ضغط التهويل 
والتخوي���ف م���ن الفزاعة الطائفي���ة، نحن صالبة في 
اإللت���زام بمب���ادئ وقيم القضّي���ة اللبناني���ة التي رفع 
رايته���ا آباؤنا وضحوا بحياتهم ألجلها والتي لن نحيد 
عنها من أج���ل حفنة من ذهب وال من أجل مناصب 

ومكاسب ظرفية...
كان���وا عل���ى الموعد، كذل���ك كان القائ���د الحكيم، لم 
تنج���ح المخاطر األمنية بإبعاده، فأطل عبر الشاش���ة 
العمالق���ة ليوج���ه التحي���ة »لمصلحة الط���الب التي 
حملت المش���عل عنها وعن غيرها أيام الوصاية، أيام 
القهر واالضطهاد، حين تقلصت مس���احة الحرية في 

تلك األيام لمالعب وساحات المدارس والجامعات.«
وصلت الرسالة، س���نكون على قدر المسؤولية، لن 
نخ���اف، لن نتراجع س���نبقى عص���ب القضّية ونقدم 
الغال���ي والرخي���ص ألج���ل لبن���ان الس���يادة والحريّة 

واإلستقالل، لبنان 10452 كلم2.
باختص���ار: » م���ن لدي���ه اجيالًا مثلك���م، ال يحمل هّم 
ش���يء، أتركوا إيمانك���م قويًا والتزامكم أق���وى لتعطوا 
الق���وة الكافي���ة لقيام���ة لبنان«)س���مير جعج���ع، يوم 

الطالب 1 آيار 2013(

»من لديه أجياالً مثلكم، ال يحمل هّم شيء...
أنتم القوة الكافية لقيامة لبنان«
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حزب الله والخطيئة التاريخية القاتلة

الراب���ح األكب���ر والوحيد في س���قوط بل���دة القصير : 
إس���رائيل . وهل هناك م���ا يفرح الدولة العبرية أكثر 
م���ن رؤية ألد أعدائه���ا، ولو بالكالم فق���ط، يتقاتلون 
ويتذابح���ون حول بلدة صغيرة في الريف الس���وري؟ 
بلدة المعنى استراتيجّي لها في مسار الثورة السورية؛ 
خسر فيها حزب اهلل مئات القتلى وأصيبت معنوياته 
بج���رح بليغ دفعه إل���ى اتخاذ إجراءات قاس���ية داخل 
عرين���ه ف���ي الضاحية، خوف���ًا م���ن ردات الفعل التي 
تهدد بها مجموعات المعارضة الس���ورية المس���لحة. 
كما أفقدت جيش األس���د هيبته على مدى أشهر وهو 
يحاول مس���اندة ودعم ميليش���يا حزب اهلل للدخول 
إلى هذه  البلدة الصغيرة ) 40 ألف مواطن ( مستخدمًا 
كل أنواع األسلحة الثقيلة وصولًا إلى سالحه الجوي 
. فكي���ف لو كانت ه���ذه البلدة الصغيرة مدينة بمئات 
اآلالف م���ن الس���كان؟! إنها لعنة التاري���خ حين ينتصر 
حاك���م، مدعوم من غرب���اء، على مواطني���ه بقتلهم . 
فم���ا هي خطيئة حزب اهلل في الحرب على الش���عب 

السوري؟

ش���ّكل مقتل اإلمام الحسين على يد يزيد بن معاوية 
ف���ي كربالء عام 680 ميالدي���ة خطيئة  كبرى الزمت 
ذاكرة المس���لمين التاريخية، كل المسلمين في العالم 
عل���ى اخت���الف مذاهبه���م. فالحس���ين هو ثان���ي أبناء 
اإلمام علي وحفيد الرس���ول؛ كذلك لم يكن قد مضى 
س���وى 48 عامًا على وفاة األخي���ر؛ ووهج المواجهات 
السياس���ية في حينه )فجر اإلس���الم( ل���م يكن طاغيًا 
على العامل الديني ودينامية نشر الرسالة؛ ما تسبب 
منذ ذلك التاريخ باإلنشطار العامودي لإلسالم إلى سنة 
وش���يعة، ش���ّكل كل منهما، عبر تاريخ اإلسالم، عباءة 

تستظل بها المذاهب العديدة المتفرعة عنها.
 ل���م ينت���ج ع���ن المواجهات السياس���ية بي���ن الدول 

والش���عوب المتضارب���ة المذاه���ب ) األمبراطوريتان 
الفارس���ية والعثمانية ...... ( ش���رخًا بحجم كربالء، 
التي اس���تمرت وحدها البوصلة التاريخية لالنقسام 

الكبير . 

يرتك���ب ح���زب اهلل اليوم في لبن���ان، ردًا على يزيد 
ب���ن معاوية بعد نحو 1400 ع���ام، الخطيئة التاريخية 
المعاكس���ة واأله���م بح���ق اإلس���الم، تحت ش���عارات 
مزيفة، موجهًا الرأي العام العربي والمس���لم، في عصر 
يستحيل فيه حجب الحقائق باألضاليل؛ عصر تدّون 
فيه الوقائع التاريخي���ة بأماكنها ومواقعها التفصيلية، 
بدقائقها وثوانيه���ا، وبالصوت والصورة، ليبدو وكأنه 
)أي ح���زب اهلل( يث���أر لإلمام الحس���ين، بع���د أن أقّر 
مسلمو العالم بمختلف مذاهبهم عبر التاريخ بخطيئة 
يزيد بن معاوية . إنه يحيي ويستحضر مآسي حقبة 
كرب���الء ليؤس���س ويطلق حقبة مس���تقبلية قد تكون 
أش���د إيالمًا وخطرًا من كربالء على مستقبل عالقات 

المسلمين ودولهم. 

كانت خطيئة الحزب األولىاغتيال الرئيس الحريري؛ 
عندم���ا اتهم القضاء الدول���ي أربعة قياديين من داخل 
صفوف���ه بقيامه���م بعملية االغتيال، فرفض تس���ليمهم 
للمحكمة الدولية مؤكدًا بطريقة غير مباش���رة بأنه 
) أي الح���زب ( يقف وراء عملية اإلغتيال .  فالرئيس 
الحري���ري لم يكن قياديًا لبناني���ًا عاديًا، وألن عالقاته 
اإلقليمي���ة والدولية واس���عة ج���دًا، أحدثت عملية 
اغتياله شرخًا كبيرًا بين حزب اهلل وما يمثل وبين 
العالمين العربي واإلس���المي؛ كما أخذت أصابع اإلتهام 
الدولي توج���ه إلى الحزب كداع���م لإلرهاب بانتظار 

صدور أحكام المحكمة . 

أم���ا الخطيئة الثاني���ة فيمكن وضعها ف���ي خانة الرد 
على كربالء، وتتمثل باجتياح بيروت في الس���ابع من 
أي���ار عام 2008. هذه الخطيئة لم تكن فردية كحادثة 

بقلم العميد الركن )م( وهبي قاطيشه

اغتيال الرئيس الحريري إنما ارتكبت بحق المسلمين 
الس���نة ف���ي لبنان، إذ أس���قطت حوالي س���بعين قتيلًا 
بحجة الرد على قرار إداري اتخذته حكومة الرئيس 
السنيورة. وهكذا أثار اجتياح بيروت السنية من قبل 
الحزب موجة عارمة م���ن الرفض واإلدانة لتصرفات 
الألخير على مس���توى العالم العرب���ي؛ واعتبرت هذه 
الممارس���ات بمثابة نفخ بن���ار الفتنة المذهبية، التي 
اعتب���ر الكثي���رون أنها غاص���ت وغابت ف���ي أعماق 
التاريخ. صدرت تفس���يرات عديدة له���ذه االعتداءات 

ذهب���ت كلها باتجاه واحد:أن حس���ن نص���راهلل يثأر 
للحس���ين من » أحفاد » يزيد في بيروت . إنه شبح 

الفتنة يقترب . 

الخطيئة الثالثة التي ارتكبها حزب اهلل عمدًا، والتي 
رفعت رصيده في استدراج الفتنة المذهبية، تتجسد 
بدخوله األرض السورية تحت شعار وهمي: حماية 
مقام السيدة زينب في دمشق؛ علمًا أن هذا المقام لم 
يتع���رض ل���ه أحد منذ 1400 عام. كم���ا أضاف إلى هذا 
الس���ببالوهمي نظرية حماية بع���ض اللبنانيين الذين 
يقطن���ون بعض القرى الس���ورية القريبة من الحدود 
بين البلدين، ضاربًا بذلك عرض الحائط مبدأ س���يادة 
ال���دول على أراضيها؛ فكان تدخله الغامض حتى ذلك 
الوقت في األزمة الس���ورية بمثابة التوطئة الرتكاب 
المعصي���ة الكب���رى في الخطيئة الرابع���ة القاتلة التي 

مهدت عمليًا للفتنة الكبرى .

الخطيئ���ة الرابعة القاتلة قد أعلنها حس���ن نصراهلل 
على وس���ائل اإلعالم في الخامس والعشرين من أيار، 
عندم���ا صرح بأنه يخ���وض إلى جانب نظ���ام الماللي 
المذهب���ي في إيران ، ونظام األس���د )المذهبي أيضًا ( 
حربًا كونية لمنع س���قوط سوريا بيد من أطلق عليهم 
زورًا أس���ماء » التكفيريي���ن والنص���رة ... » وكأن���ه 
يق���ول لل� 25 مليون س���وري بأنك���م تكفيريين؛ بينما 
هو في الحقيقة يخوض حربًا ضد الش���عب الس���وري 

وثورته، آخذًا على عاتقه صراحة مسؤولية احتالل 
بلدة القصير، وتقديمها هدية إلى نظام بش���ار األس���د 
كم���ا وعد بها طهران لتخفي���ف الضغط عن النظام في 

دمشق. 

سقطت القصير وس���قطت معها األقنعة التي اعتمرها 
حس���ن نص���راهلل لتموي���ه الفتن���ة. س���يكون لغزوة 
القصيرتداعي���ات وارت���دادات س���يئة عل���ى البيئ���ة 
الحاضنة لحزب اهلل لمئات الس���نين . فالمس���لمون، 
على األقل، المنتش���رون بين المحيط األطلس���ي غربًا 
والخليج العربي ش���رقًا، وبي���ن المحيط الهندي جنوبًا 
وجبال طوروس ش���مالًا، يش���عرون اليوم بأن حسن 
نصراهلل قتل ش���يوخهم ونس���اءهم وأطفالهم في بلدة 
القصير تحت شعار مذهبي ثأري، ولن يغفروا له وال 
لبيئت���ه لقرون مقبلة. كما ل���م يغفر هو ليزيد طيلة 
أربعة عش���ر ق���رن. وكما كان يزيد ب���ن معاوية في 
كربالء لعنة ش���يعية عبر التاريخ، سوف يبقى حسن 
نصراهلل في القصير لعنة سنية معاكسة أكبر، بحجم 
ضعف ش���يوخ وعجز نس���اء وبراءة أطف���ال القصير، 
الذين استسهل هدر دمائهم، محاولًا تصوير الجريمة 
انتصار . إنه المس���تقبل األسود دون شك الذي ينتظر 
الحزب وبيئته لقرون عديدة . إنها خطيئة نصراهلل 

التاريخية القاتلة.           

تحليـــــلتحليـــــل
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أخبـــــارناأخبـــــارنا

نّظم���ت كلي���ة اآلداب رحلة إلى مدين���ة جبيل تخللها 
زيارة القلعة وسوق جبيل، إلى جانب نزهة مائية في 
 SAINTE MARTINE « زورق وزيارة كنيس���تّي
 Cake«  كماأقام���ت .SAINTE AQUILINA و «
and Orange Juice Sale«  حيث شارك في النشاط 

عدد ملحوظ من الطالب.
أقام���ت خلّية القّوات في كلية العلوم اإلقتصادية وإدارة 
األعماالحتف���ال عي���د الفص���ح المجيد حس���ب التقويم 
الشرقي بمش���اركة األس���تاذ عماد وكيم ورئيس دائرة 

الجامعة اللبنانية ايلي جعجع ووفد من المصلحة .
عل���ى صعيد آخر أقامت خلية الفنون الجملية نش���اط 
ال����« Open Beer« في باحة الكافيتريا، ش���ارك فيه 
عدد كبير من الطالب وس���ط جو م���ن الفرح والبهجة، 
رافعي���ن كؤوس النج���اح والتقدم والتفاؤل بمس���تقبل 

أفضل.
 أقام���ت خلي���ة الق���وات اللبنانية في كلية الهندس���ة 
 Beer« نشاطها السنوي بنسخته الثالثة تحت عنوان
Festival - Mexican Day« بحض���ور حش���د م���ن 

الطالب. تخّلل النش���اط  العديد من المسابقات واأللعاب 
 Open« مع توزي���ع الجوائز على الرابحي���ن، وتضّمن
أول  إح���داث  م���ع   ،»Chicken Wings»و  »Beer

»Bar« في الجامعة تحت أنغام الموسيقى.

 كم���ا أحّي���ت ذك���رى اغتيال الش���هيد رم���زي عيراني 
الحادية عش���رة في ق���داس إلهي تاله توزي���ع نبذة عن 

حياة الشهيد رمزي عيراني ونضاله.
ه���ذا ونّظم���ت الهيئ���ة الطالبي���ة ف���ي كلي���ة االع���الم 
والتوثيقحف���ل التخرج الس���نوي لط���الب »دورة األرز« 

لعام 2012-2013 في مس���رح مدرس���ة الكرمل- الفنار. 
تلى الذبيحة االلهية كوكتيل في باحة الكلية وعش���اء 
ف���ي مجمع ال�«bay183« – جبي���ل، وقد قّدمت الهيئة 

الطالبية دروعًا تكريمية للطالب المتخرجين.
كمااس���تضافت قاعة الش���هيد جب���ران تويني في كلية 
االع���الم والتوثي���ق فريق عمل برنامج »بين الس���طور« 
حيث ح���اورت االعالمية إلديكو إيلي���ا قمير عدد من 

الطالب من مختلف األحزاب السياسية.
الحق���وق  كلي���ة  ف���ي  الطالبي���ة  الهيئ���ة  أقام���ت 
والعل���وم السياس���ية واإلداري���ة س���هرة طالبي���ة ف���ي 

ال� Kass  الكسليك.
 وأخي���رًا افتتح���ت خلّية الق���وات اللبناني���ة في كلّية 
العل���وم بمش���اركة خلّية الق���وات اللبناني���ة في كلية 
االعالموالتوثيق موس���م الصيف ب�«Beach Party« في 

مجمع ال�««Canariasعلى شاطئ جونية.

دائرة الجامعات األميركية

احتفلت جامعة سيدة اللويزهNDU بذكرى تأسيسها في حفل ضخم  »Founders Day« شارك  فيه عدد 
كبي���ر م���ن الفنانيٍن، الرياضيين،اإلعالميين وحش���د كبير من الطالب الذي���ن أدوا بدورهم العديد من العروض 
 BEST STAND»الت���ي زادت م���ن تألق الحفل. وكالعادة، تفوق طالب القوات على الجمي���ع حيث نالوا جائزة
DESIGN« مرة جديدة وس���ط غضب ش���ديد للعونيين الذين فش���لوا م���رة جديدة. كما احتف���ل طالب القوات 
اللبنانية بذكرى 26 نيس���ان، ذكرى خروج الجيش الس���وري من لبنان، في باحة الجامعة وس���ط مشاركة أمين 
عام حزب القوات اللبنانّية الدكتور فادي س���عد ممثلًا رئيس الحزب الدكتور س���مير جعجع، النائب ايلي كيروز 

وحشد طالبي كبير.
كما أقيمت صالة عن راحة أنفس الشهداء الذين سقطوا في الحرب، ثم توجه الحضور إلى معرض الصور الذي 

نظمه الطالب وفيه أهم مراحل الحرب من ال�1975 حتى 2005.
  fashion show حيث تخلل الحفل  MAD وأخيرًا أقامت دائرة الجامعات األميركية س���هرتها الس���نوية في

.LAU fashion clubs �و ال AUB، NDU�من ال

دائرة البقاع

نّظمت دائرة الثانويين والمهنيين في البقاع محاضرة جمعت الطالب بالنائب شانت جنجنيان الذي شرح  دور 
النائب في المجتمع.

على صعيد آخر زار رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية الرفيق نديم يزبك مدينة زحلة لمدة يومين التقى 
خاللهما كّل من الوزير س���ليم وردة، س���عادة النائبّين شانت جنجنيان وجوزيف المعلوف، كما أعضاء منسقية 

منطقة زحلة والبقاع األوسط في حزب القوات اللبنانية واألستاذ طوني طعمة .
كما نظمت دائرة البقاع لقاءًا عامًا للطالب من مختلف الجامعات البقاعية لبحث موضوع اإلنتساب.هذا ونظمت 
لقاءًا عامًا للطالب من مختلف الجامعات البقاعية للدعوة إلى يوم الطالب و لشرح أهميته على الصعيد الحزبي 

والوطني.
وأخيرًا نّظمت الدائرة عشاءها السنوي تحت عنوان »وللحرية الحمراء باب بكل يٍد مضرجة ُيدق« في مجمع 
التالل – كس���ارة، وتخلل الحفل كلمات لكل من س���عادة النائب ش���انت جنجنيان، الرفيق نديم يزبك، منس���ق 
منطقة زحلة والبقاع األوسط في حزب القوات اللبنانية األستاذ ميشال تنوريولرئيس دائرة البقاع في مصلحة 

طالب القوات اللبنانية الرفيق فيليب ملحم.ليتم عرض reportageفي الحفل الذي أحياه الفنان زياد خاطر.

أقامت خلية القوات اللبنانية في جامعة البلمند  نش���اطها األكبر  Rally Champion and drift legend in the MEAلهذه الس���نة داخل حرم الجامعة.تضّمن 
النشاط محاضرة للسيد عبدو فغالي من جمعية  YASAوختم بعرض حّي للتوعية من خطر السرعة ونتائجها السلبية في مجتمعنا.

أقامت دائرة الثانويات في مصلحة طالب القوات اللبنانية لقاءها السنوي 
في مسرح كنيس���ة مار إلياس - انطلياس تحت  عنوان »إعرف عدوك 
...نظام األس���د عدوك«. حضر اللقاء رئيس مصلحة الطالب نديم يزبك، 
رئي���س مصلحة العمال ش���ربل عيد وحش���د من الرف���اق. تخلل اللقاء 
عرض وثائقي ع���ن المراحل الت���ي مرت بها مصلح���ة الطالب وخاصًة 
دائرة الثانوي���ات. كما كان���ت كلمة لكل من رئيس الدائ���رة طوني بدر 
ورئي���س المصلحة نديم يزبك. وأخيرًا كانت كلمة مس���جلة للدكتور 
س���مير جعجع أكد فيها نب���ذ الحرب وضرورة العمل من أجل الس���الم 
الدائ���م في لبنان لكي » ال يدفع أطفالنا م���ا دفعناه نحن«، لذلك  طالب 
الش���هداء  كلمته مس���تذكرًا  لبنان،وأنه���ى  ف���ي  فعلي���ة  بقيام دول���ة 

وخاصًةشهداء مصلحة الطالب.

دائرة الجامعة اللبنانية

دائرة الشمال

دائرة الثانويات
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ال ينحص���ر اليوم دور أمانة الس���ر في مصلحة طالب 
الق���وات اللبنانية في ش���خصي كأمينة س���ر ودوري 
ومس���ؤولياتي،إنما أنش���أت مكتب أمانة س���ر يتألف 
من مس���ؤولين إداريين، تقنيين وم���ن مكتب موارد 
بشرية، وذلك لكوني أؤمن بالدور الكبير الذي يجب 

ان تلعبه أمانة السر.
كما أعي المس���ؤولية الكبيرة الت���ي يجب تحملها،إن 
كان عل���ى صعيد تطوير العمل أو على صعيد الملفات 
المهمة الملقاة على عاتقنا. فباإلضافة إلى مسؤوليات 
المكت���ب اإلداري���ة، من تحضير ج���دول األعمال إلى 
ضب���ط محاضر االجتماعات وإص���دار كافة المذكرات 
اإلدارية،وصول���ًا ال���ى خل���ق نظ���ام جدي���د ألرش���فة 
جمي���ع المس���تندات يعتمد عل���ى نس���ختين ورقية 
والكترونية،وضع مكتبأمانة السر بالتعاون مع مكتب 
التواص���ل والمعلوماتيةآلية لتقييم عمل أمانات س���ر 

الدوائر والمكاتب بطريقة سهلة وشبه أوتوماتيكية. 
أما التحدي األكبر هذه الس���نة فكان انطالق االنتساب 
للح���زب ولمصلحة الطالب، فقد عم���ل مكتب أمانة 
الس���ر جاهدًا لوضع أس���س آلي���ة االنتس���اب الخاصة 
بالمصلحة. هذا باإلضافة إلى إدارة عملية االنتس���اب 
ومتابع���ة مراحلها كاف���ة وقد نجحنا إل���ى حد بعيد 
حت���ى الس���اعة. وهنا أش���كر جميع أعض���اء المكتب 
المتفاني���ن في عمله���م كما أحي���ي روح التعاون لدى 
مكت���ب التواصل والمعلوماتية المس���ؤول عن إدخال 
وتنظيم الداتا الكترونيًا والذي شّكلنا معه فريق عمل 

متكامل.
في النهاية أتمنى أن تصب جهودنا وجهود كل رفاقنا 
ف���ي خانة تطوير عمل مصلحة الطالب لتكمل دورها 

الشبابي والريادي في الوطن. 

إتصال مباشر مع أمينة سر مصلحة طالب القوات اللبنانية
الرفيقة ميشـــــال منّيـــــر

اتصال مباشر
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يـــــوم الطالـــــب

أقامت مصلحة ط���الب القوات اللبنانية مهرجان«يوم 
الطالب«، وه���و المهرج���ان الطالب���ي األول لها، تحت 
شعار »قّوة، إيمان، إلتزام«  في مجّمع الشياح – عين 
الرمان���ة الرياضي-الثقافي. حض���ر المهرجان النائب 
س���تريدا جعجع ممثلًة الدكت���ور جعجع، نائب رئيس 
الحزب النائب جورج عدوان، المنس���ق العام لقوى 14 
آذار فارس س���عيد، األمين العام للحزب د. فادي سعد، 
القيادي في القوات عم���اد وكيم، رئيس إتحاد بلديات 
ساحل بعبدا ريمون س���معان، مستشار رئيس حزب 
الق���وات اللبنانّية العمي���د المتقاعد وهبي قاطيش���ا، 
مجلس بلديّة الش���ياح، رؤس���اء المناط���ق والقطاعات 
والمصال���ح، رئيس مصلحة الطالب نديم يزبك، أعضاء 
مكات���ب ودوائ���ر المصلحة وحش���د طالب���ي تخطى 

ال�1500 طالب.

 وكان االحتف���ال بي���وم الطال���ب قد بدأ بالنش���يدين 
اللبنان���ي والقواتي، تالهما دقيق���ة صمت على أرواح 
الش���هداء، ثم كلمة االفتت���اح والترحي���ب التي ألقتها 
أمينة س���رالمصلحة ميش���ال منّير.كما جرى تكريم 
أهالي ش���هداء المصلحة حيث استلم كل من السيدة 
جس���ي عيراني، الس���يدة ليندا ضّو والس���يدة سلوى 

بولس دروع تكرمّية باسم المصلحة.

وكان لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور س���مير 
جعجع كلمة مباش���رة م���ن معراب إلى قلب الش���ياح 
حّيىفيها مصلحة الطالب التي حملت المش���عل عنها 
وع���ن غيرها أيام الوصاية ودعاهم ودعا كل ش���باب 
وش���ابات لبنان إلى التقدم بطلبات االنتس���اب للقوات 
اللبناني���ة فه���م أجيال المس���تقبل وأمل���ه، فمن دون 
إلت���زام ال قضية وال وطن، وإلتزام من دون انتس���اب 
يك���ون منقوصًا وغير فّع���ال، وبالتالي ال يوجد ما هو 

أهم من اإللتزام روحًا وتنظيمًا.

وف���ي المقابل، ولمناس���بة عيد العم���ال في األول من 
أي���ار، وّجه جعج���ع تحية كبي���رة لعم���ال وعامالت 
لبن���ان حيث اعتبر أنه ل���وال عملهم وجدهم ال يوجد 

مجتمعات وال أوطان، ال يوجد أساتذة وال طالب .

وف���ي الختام، ق���ال جعجع للطالب »م���ن لديه أجيالًا 
مثلك���م، ال يحم���ل هّم ش���يء، أترك���وا إيمانك���م قويًا 

وإلتزامكم أقوى لتعطوا القوة الكافية لقيامة لبنان«.

ماريــــا جعجــــع

ب���دوره، ألق���ى رئي���س مصلح���ة الطالب ف���ي القوات 
اللبناني���ة نديم يزبك كلمة اعتبر فيها أن يوم الطالب 
ه���و يوم مصلح���ة الحزب الذي ننتم���ي إليه، إنه يوم 
مصلحة لبنان، و بعد س���نوات من النضال المس���تند 
إل���ى النخوة الوطنية المنطلق���ة بدورها من مبادرات 
فردي���ة، وبعد كل التضحيات الت���ي قدمتها المصلحة 
دّق���ت الس���اعة الت���ي على الط���الب فيها اإلتج���اه إلى 
التنظيم والتخطيط مواكبين بذلك انتقال حزب القوات 
البنانية إلى مصاف األحزاب المتطورة. مضيفًاأن بلوغ 
العمل التنظيمي الذروة يبدأ بتوزيع بطاقات االنتساب 
إل���ى مصلح���ة الطالب، م���ا يعتبر بداي���ة عمل صعب 
ودؤوب، تقع مس���ؤوليته على عاتق كل واحد منهم، 
ليس فقط في جامعاتهم ومدارس���هم ومعاهدهم، ولكن 

أيضًا في مناطقهم وقراهم ومدنهم.

كما كّرمت المصلحة عددًا من طالبها: الطالب األكثر 
تفوق���ًا ف���ي دورة أكاديمّي���ة الكوادر ف���ي المصلحة، 
الطالبة غنوى رحم���ة – دائرة الجامعة اللبنانّية، أما 

أفضل طالب لهذا العام فهو الرفيق إيلي حدشيتي·

كما كان للطالب األكثر نش���اطًا وإلتزامًا من مختلف 
دوائر المصلحة حّصة في التكريم:

- دائرة الجامعة اللبنانّية: الرفيق شربل غصوب
- دائرة الجامعات الفرنكوفونّية: الرفيقة س���تيفاني 

مطر
- دائرة الجامعات األميركّية: الرفيق نصّرة أبي طايع

- دائرة الثانويات: الرفيق إيلي سعادة
- دائرة المهنّيات: الرفيق دافيد حايك

- دائرة الشمال: الرفيق نصرة أبي طايع

- دائرة الجنوب: الرفيق ميالد شاهين
- دائرة البقاع: الرفيق إبراهيم صليبي

- مكتب التنسيق المناطقي: الرفيق إيلي شاهين

وف���ي الختام، كان���ت الكلمة لنائ���ب رئيس المصلحة 
رامي نحاس، وتم تس���ليم بطاقات اإللتزام في مصلحة 

طالب القوات اللبنانّية.

يـــــوم الطالـــــبيـــــوم الطالـــــب
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بع���د موج���ة التخوين التي طال���ت حزب القوات اللبنانية بش���كل عام ورئيس���ه 
الدكتور س���مير جعجع بش���كل خاص إثر اإلنتخابات النيابية وإقرار قانون جديد 
لها، كان ال بد على نش���رة آفاق الش���باب إلقاء الضوء على القانون اإلنتخابي الذي 
طرحته القوات ونال تأييدًا واسعًا من فرقاء قوى 14 آذار والمستقلين واإلشتراكي، 
ف���كان لفريق عملها جلس���ة حوار م���ع رئيس جهاز اإلنتخابات ف���ي الحزب الرفيق 
دانيال سبيرو الذي أطلعنا على تفاصيل هذا القانون مجيبًا عن تساؤالت عديدة.

• ما هو رأي القوات اللبنانية بالتمديد لمجلس النواب؟
بين البقاء على قانون الدوحة أو الوصول إلى الفراغ؛ يمكن أن يكون التمديد هو 
الخيار السيء األفضل من بين األسوء. إنّما نحن نفضل ومن بعيد أن يكون التمديد 

فقط للوصول إلى قانون إنتخابات جديد تجرى اإلنتخابات على أساسه......

• ما هو رأي القوات اللبنانية حيال إعادة إقرار قانون الستين؟
نرفض���ه كليًا. ل���ن نقبل بأن ُيكَرس قانون الس���تين كأمر واقع على المس���يحيين. 
لق���د بذلنا جه���ودًا مضنية للتوّصل إلى اتفاق على قان���ون »المختلط« الذي يعتبر 
أفضل بأشواط من الستين، لذا لن نقبل بالعودة إلى الوراء. ونأمل من كافة الفرقاء 
المسيحيين بأاّل ينزلقوا إلى جريمة التغطية على محاولة العودة إلى قانون الستين 

المجحف بحق المسيحيين.

• م���ا التغّي���ر المحتمل في نتائ���ج اإلنتخابات، عل���ى الصعيد المس���يحي،إذا جرت 
اإلنتخابات وفق قانون الستين؟

كل اس���تطالعات الرأي التي حصلت قبل معركة قانون اإلنتخابات كانت تدّل على 
تقّدم كبير للقوات اللبنانّية وقوى 14 آذار في الشارع المسيحي؛ وكانت تشيرإلى 
إمكانّي���ة كبيرة للف���وز بثالثة مقاعد، على األقلّ، في كس���روان وأكثريّة المقاعد 
في المتن الش���مالي. باإلضافة إلى كّل الدوائر التي فزنا فيها س���ابقًا؛ لذا نّظم حزب 
اهلل مؤامرته بالموافقة الوهمّية على األرثوذكس���ي وصّور نفس���ه المؤيّد لحقوق 

المسيحيين وكان الرئيس بّري في الوقت عينه يدفع إلسقاطه في المجلس النيابي؛ 
وهذا ما صّرح به بّري بأنّه سيرفع أّي جلسة يغيب عنها المكّون السّني والمكّون 

الدرزي.
أّما إذا حصلت اإلنتخابات اآلن فأعتقد أن ال شيء سيتغّير ستحّقق 14 آذار أكثريّة 

في البرلمان إنما سيبقى التمثيل المسيحي ناقصا«.

• ما هي تحضيراتاإلنتخاب���ات النيابية بدءًا من الماكينة اإلنتخابية وغيرها؛ وماذا 
استفدنا من اإلنتخابات الفرعّية في الكورة؟

كاف���ة التحضي���رات لإلنتخاب���ات كان قد تّم إنجازها بنس���بة 90%، من تنقيح لوائح 
الش���طب إل���ى إعداد برنامج ال����IT، وصولًا إل���ى تعيين كافة لج���ان اإلنتخابات في 
المناط���ق ووض���ع خطة عمل ماكينتن���ا اإلنتخابية؛ إلى إع���داد مدّربي المندوبين 
ف���ي كافة المناط���ق تحضيرًا لتدريب المندوبين الثابتي���ن والمتجّولين.إضافة إلى 
التجهيزات اللوجس���تّية؛ واألهم إعداد اس���تراتيجّية الحملة اإلنتخابّية وعناوينها 

الرئيسّية.
وكّن���ا أيضًا قد أنجزنا كافة الدراس���ات المتعلقة بقان���ون اإلنتخابات وأجرينا عّدة 

.Stat Ipsos استطالعات للرأي كان أهّمها استطالع الرأي الذي أجرته شركة

سبيرو: أولوّية القوات اللبنانية ...
تحسين التمثيل المسيحي في كّل مواقفها

أســـــرة آفــــاق الشبــــاب

جلســــة حوارجلســــة حوار

• هل تعتبر أّنهبإقرار قانون الستين سوف تربح  8 آذار سنتينإضافّيتين؟
لن تجرىإنتخابات وفق قانون الستين.

• لماذا المختلط؟ وما الفرق بين األرثوذكسي والمختلط؟
إن قان���ون اللقاء األرثوذكس���ي مبني على اإلنتخاب كّل ضم���ن مذهبه، وفق النظام 
النس���بي لكاف���ة مقاعد المجل���س النيابي. بينم���ا المختلط، الذي حصدن���ا أكثريّة 
حوله،فيعتم���د 60 مقع���دًا وف���ق النظام النس���بي على 6 محافظات م���ع جبل لبنان 
دائرتي���ن و68 مقع���دًا وفق النظام األكثري على األقضي���ة. أي أنّه يؤّمن توازنا بين 
طرح النس���بية الكلي الذي يريده فريق حزب اهلل ألنه يؤّمن له أكثريّة بس���بب 
هيمنة حزب اهلل على الناخبين الش���يعة والطرف الذي يرفض النس���بية بش���كل 
كامل كتيار المس���تقبل والحزب اإلشتراكي؛ وهنا أهمّية المفاوضات التي خاضتها 
الق���وات اللبناني���ة والتي أقنع���ت حلفاءه���ا بالموافقة على 60 مقعدًا على أس���اس 
النسبية؛ والمختلط ينقذ 17 مقعدًا كان نوابهم ينتخبون بتأثير أصوات المسلمين 

وهم:
-   ف���ي الش���مال : مقاعد الروم األرثوذك���س والماروني في ع���كار، ومقاعد الروم 

االرثوذكس والماروني في طرابلس.
-  ف���ي البقاع : مقاعد الروم الكاثوليك والماروني في بعلبك الهرمل، ومقعد الروم 

األرثوذكس في البقاع الغربي.
-  ف���ي بيروت : مقاعد ال���روم األرثوذكس واألقليات واإلنجيلي واألرمن األرثوذكس 

في دائرة بيروت الثالثة والثانية. 
- في الشوف و عاليه:  ثالثة مقاعد مارونية ومقعد للروم األرثوذكس.

-  ف���ي الجنوب : مقعد الروم األرثوذكس في مرجعيون ومقعد الروم الكاثوليك في 
الزاهراني.

• ماهي حس���نات المختلط؟ وهل من الممكن إضافة بع���ض التعديالت كي يقبل به 
باقي األطراف؟ 

إّن الرئيس بّري كان قد قّدم اقتراحه للمختلط وهو مبني على التقسيمات ذاتها مع 
تعديالت في توزيع المقاعد بين النسبي واألكثري،برأيي يمكن التوّصل إلى قواسم 

مشتركة إذا تم تصفية النّيات.

• كيف أث���رت علينا الحمالت اإلعالمية الكثيفة ضّد القوات وقائدها،خصوصًا على 
الشارع المسيحي بعد تخوين القوات؟ وكيف يمكن مواجهة هكذا حمالت؟

حملة »اإللغاء« على الد.جعجع بدأت منذ محاولة اغتياله، لتصفيته وإزاحته عن 
الساحة.نشكر الرب لفشلهم، ومن هناك بدأوا بوضع الخطط الغتياله سياسيًا. ألن 
الد.جعجع كان رأس الحربة في 14 آذار في مواجهة ايران وسوريا، بثباته وتعبيره 
عن مواقفه بحرية وبتعاطف الشعب اللبناني معه عامة والمسيحي خاصًة.فبدأوا 
يلمسون هذا التأييد الشعبي المتنامي لطروحاته. من هنا خططوا للمؤامرة وصولًا 

إلى حملة التخوين الحالية وسأختصر ما حصل فعلًا.
 عندما تم طرح القانون االرثوذكس���ي في لبنان كنا أول من دعمه وذهبنا لعرضه 
على الطرف اآلخر لدراس���ته، عندها اعتبره التي���ار الوطني الحر وحلفاؤه قانونًا 
طائفيًا، بعد إقتناعهم بالقانون توجهناإلى كافة األطراف التي تمثل المس���لمين في 
لبنان من تيار المس���تقبل إلى حزباهلل وأمل وغيره���م، ووجدنا رفضًا مطلقًا له. 
عدنا إلى لجنة بكركي، لنبحث بقوانين أخرى، وكان قانون الدوائر الصغرى الذي 
يمكن اإلتيان من خالله بأكبر عدد من النواب بعد االورثوذكسي،فاقترحنا قانوننا 
مع الكتائب والمستقبل للدوائر الصغرى. عندها كانت قد اكتملت خطة حزباهلل 
المرس���ومة إلضعاف الق���وات اللبناني���ة ولجّرنا إلى مواجهة داخلية مس���يحية-� 
مس���يحية.غير رأيه ليفاجئ الجميع بموافقته على األورثوذكس���ي، ويأتينا التيار 
ليخبرنا: جبت حليفي عاألرثوذكس���ي! قلنا للتيار لننتظر إذا حصول القانون على 
األكثري���ة للمض���ي قدمًا به، وهذا الموقف أعلناه م���رارًا. بعد أن صّوتنا في اللجان 
النيابي���ة وأصبحت لدينا أكثري���ة بالرغم من معارضة حلفائن���ا الكبيرة للقانون، 
ف���ي لبنان ال نس���تطيع فرضأمر بالق���وة على مكّون كامل من المكونات األساس���ية 
م���ن المجتمع اللبنان���ي بالرغم من تالوينه السياس���ية المعارض���ة والموالية من 
السنة والدروز، وبعد مفاوضات مطّولة،اقتنع الجميع منهم البطريركية المارونية 
والفرق���اء السياس���يين بأنه م���ن الصعب جدًا أن نقّر االرثوذكس���ي. واتخذ القرار 
بلقاء بكركي األخير بتعليق األورثوذكسي والبحث عن قانون آخر يرضي الجميع، 
واألفضل كان على أساس المختلط. أما حزباهلل فكان هدفه أن يعطي الموافقة على 
االرثودوكسي أمام الرأي العام، حتى تتم المزايدة مسيحيًا، بينما حليفه السياسي 
نبي���ه ب���ري يعرقله بالمجلس النيابي للوصول إلى حائط مس���دود، وبالتالي يش���ن 
حليفه المس���يحي حملة تخوينية ضد القوات، لينس���فوا كل شيء الحقًا ويعودوا 
إلى قانون الستين! لألسف هذا خيارهم اآلن، واستغرب كيف يقبل العماد عون به.

دخلنا في مفاوضات صعبة جدًا ألكثر من ش���هر اس���تطعنا بعدها أن ننتزع ولو في 
اللحظات األخيرة موافقة المس���تقبل واإلش���تراكي، على القان���ون المختلط المبني 
على60  مقعد على النس���بية  و68 مقعد على األكثرية. وبات لدينا ورقة تحصل 
عل���ى األكثرية النيابية عن���د طرحها في مجلس النواب وتح���ّرر 17 مقعدًا إضافيًا 
للمسيحيين. والقانون المختلط جاء مكملًا لطرح بري وبالتالي الطرف الشيعي ليس 

بعيدًا عنه، مما يجعله توافقيًا. 

• بين الحص���ول على قانون إنتخابي يحّس���ن التمثيل المس���يحي والحصول على 
مقاعد إنتخابّية أّوال ثّم التحسين؛ أين وضع القّوات؟

لقد انطلقت القّوات طبعًا من أولويّة تحسين التمثيل المسيحي، وقد تجسد ذلك 
في مواقفها والمفاوضات التي خاضتها حتى حصدنااألكثريّة على القانون المختلط؛ 
فبمجّرد تحس���ين التمثيل المسيحي سيزيد تلقائّيا تمثيل القّوات اللبنانية إذ أنها 
تنبع، في األساس، من وجدان المجتمع المسيحي وتحمل قضاياه وهمومه وتدافع 

عن حقوقه.
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الزواج المدني ... قضّية خالف!!

من���ذ طرحه ألول م���رة في لبنان الع���ام 1951، أثار 
المدن���ي ج���دل���ًا ك��ب��ي�����رًا  ال������زواج  م��وض�����وع 
فانقس���مت اآلراء حوله بين موالي���ن ومعارضين، 
حي���ث رفض من قبل رج�����ال الدين في حين لقي 
تأييدًا من قبل الساعين لبناء دولة مدنية علمانية 

ديمقراطية.
لبن���ان بلد صغي���ر جغرافيًا.. لكنه غن���ي بتنّوعه، 
فهو متع���دد الطوائف، المذاه���ب والقوانين، يعيش 
فيه المس���لم إل���ى جانب المس���يحّي. وقد يتحّول 
في���ه طرح أي مش���روع قان���ون إلى م���ادة خالفية، 
كما حصل س���ابقًا حول حق الم���رأة اللبنانية بمنح 
أوالدها الجنسية، وحاليًا قانون اإلنتخابات النيابية 
ومطال���ب »هيئ���ة التنس���يق النقابي���ة«، وآخرها 

الزواج المدني.. 
ال يوج���د ف���ي لبن���ان حت���ى الي���وم قان���ون موّحد 
لألحوال الشخصية، فلكل طائفة قوانينها الخاصة 
ومحاكمها الروحية والشرعية والمذهبية.يمكن 
تعريف الزواج المدن���ي بأنه عقد ثنائي بين رجل 
وإمرأة، بالغين، يتّم بالرضا والقبول، كسائر العقود 
المدنّية، موضوعه اإلتفاق على إقامة حياة زوجية 

مشتركة دائمة بين الزوجين.
يتم الزواج المدن���ي في المحكمة،وغالبًا بين أتباع 
ديانتي���ن مختلفتي���ن، وه�����و ع��ب�����ارة ع��ن عقد 
قانون���ي يتم في حضور الش���هود والكاتب وموافقة 
الطرفي���ن. ويقوم ه��ذا العق���د على الحب المتبادل 
والرغبة في تأس���يس أس���رة تتمتع ب�كامل حقوقها 
اإلج�تماعي���ة، المدنية واإلقتصادية أم���ام القانون، 

ويتم تس���جيل هذا العقد ف��ي سجالت الدولة وهو 
خاضع للقواع���د القانونية التي حددها المش���ترع 

والتي ال يجوز لألفراد مخالفتها.
تن���ص بنود قانون الزواج المدن���ي، الذي يعقد بين 
طرفي���ن إلنش���اء عائلة، وجوب ع���دم إقت�ران أحد 
م����ن الطرفين بزواج س���ابق ووج���وب اإلبالغ عن 
الرغب���ة ف���ي الزواج قب���ل 15 يومًا من إب���رام عقد 
ال���زواج المدن���ي. كما يجب عل���ى األزواج اإلنتظار 
ثالث س���نين قبل أن يقدم���وا طلبًا للطالق، الذي ال 
يقبل إال ف���ي حال الخيانة ويلغى الزواج في حلتي 

الغش واالكراه...
قوبل مش���روع الزواج المدني اإلختياري في لبنان 
برف���ض كبير من قبل المس���لمين والمس���يحيين، 

حتى وإن كان إختياريًا. 

بالنسبة لرجال الدين المسلمين:
تج���در اإلش���ارة بدايًة إل���ى أن مفهوم ال���زواج في 
اإلس���الم هو نفس���ه مفهوم الزواج في العالم، بمعنى 
أنّه إباحة العالقة الجنس���ية بي���ن الذكر واألنثى، 
وهو ليس مجّرد عقد، بل مرحلة ما بعد العقد من 
مترتّبات، آثار، حقوق وواجبات كالنفقة، الطاعة، 
العشرة بالمعروف، حقوق الزوجة والزوج،كيفية 
التعامل، العالقة ما بعد الطالق، مس���ؤولية األوالد، 

العدة واإلرث.
وق���د تع���ددت مواق���ف رج���ال الدين المس���لمين  
تج���اه موض���وع ال���زواج المدني فمنه���م من رفضه 
رفض���ًا قاطعًا لع���دة اعتبارات منه���ا أن عقد الزواج 

ف���ي الديانة المس���لمة يجب أن يخضع للش���ريعة 
اإلس���المية المس���تندة للق���رآن ال���ذي يبي���ح تعدد 
الزوج���ات وال���ذي يس���مح بالطالق وفق الش���روط 
الت���ي نّص عليها القرآن. وقد وصل هذا الرفض إلى 
حد اعتبار أن كل من يوافق على تش���ريع وقوننة 
الزواج المدني، ولو اختياريًا، هو مرتد وخارج عن 
دين اإلسالم، ال ُيغسل وال ُيكّفن وال يصّلى عليه وال 
يدفن في مقابر المس���لمين، ويحمل أوزار كل من 

يدخل في هذه العالقة غير المشروعة.
فيم���ا أخذ البعض موقف���ًا من ال���زواج المدني تبعًا 
لمعن���اه، فهو مرفوض إذا كان القصد منه الُبعد عن 
الدي���ن واإلغت���راب عنه، أم���ا إذا كان المقصود به 
التمّدن فموقفهم هو اإليج���اب، معتبرين أن الزواج 

اإلسالمي هوأكثر زيجات الدنيا مدنّية، فهو من حيث أحكامه وآثاره المترتّبة 
عليه أكثر نضوجًا وأكثر عدالة وصحة من الزواج المدني.

اإلختالف عند المس���لمين ي���دور حول النقاط التالية؛ فت���ارة يكون االختالف 
حول إنشاء العقد، وتارة أخرى حول آثار الزواج.

فيما يخّص إنشاء عقد الزواج: في اإلسالم ال يشترط أن يتّم الزواج في مسجد 
أو أن يعق���د رج���ل الدين عقد الزواج، فباس���تطاعة الزوجة والزوج أن يعقدا 
زواجهما بدون وس���يط. ولكن اعتاد الناس وجود رجل الدين لتجّنب الوقوع 

في الخطأ. وهذا الشرط ليس محّط اختالف.
فيم���ا يخّص صيغ���ة عقد الزواج: يت���م اعتماد صيغة »أعلنكم���ا زوجين« في 
ال���زواج المدن���ي وه���ي الصيغة التي يرفضه���ا الكثير من الفقه���اء إلجراء عقد 
ال���زواج، ولذلك يعتبر الزواج المدني مرف���وض عند البعض.ولكن بعض العلماء 

يعتبر أن هذه الصيغة مقبولة وال ُتبطل العقد.
 

أم���ا الش���ّق الثان���ي والمتعّلق بآث���ار الزواج، مش���كلة الزواج المدنّي بالنس���بة 
للمس���لمين هي أن العديد من ش���روطه وآثاره متعارض���ة وغير مقبولة من 
الش���ريعة اإلسالمية س���واء ما يتصل بالطالق أو الميراث أو الحضانة أو زواج 
المس���لمة بغير المس���لم.. ومن الطبيعي أنيكون المسلم مدعوًالاللتزام بأحكام 
الش���ريعة اإلس���المية، مع العل���م بأّن بعض ه���ذه القضايا يمك���ن إيجاد مخارج 
شرعية لها، كما هو الحال في الطالق الذي يمكن تخريجه شرعًا على قاعدة 

توكيل المرأة أو طرف ثالث في الطالق.

لذل���ك فاألح���كام المنصوص عليها في الزواج المدني، والتي تتوافق مع الش���رع 
اإلسالمي ال مانع فيها، أما األحكام غير المنصوص عليها في الشريعة اإلسالمية 
ف���ال يؤخ���ذ بها، فكما ج���اء في الحديث ع���ن الرس���ول)ص(: »المؤمنون عند 

شروطهم، إالّ ما أحّل حرامًا أو حّرم حاللًا«.

تج���در اإلش���ارة إلى أن بعض رجال الدين المس���لمين قد اعتب���روا أن الزواج 
المدني مس���ألة حرية ش���خصية وأن اإلنس���ان هو ولي أعمال���ه، لذا ال يمكن 
أو يحق تكفير أي ش���خص يتخذ هذا الخيار. فهناك معصية ألمر اهلل لكنها ال 

تدخل مرتكبها دائرة الكفر. 
الخالص���ة: الزواج المدني ال يختلف عن الزواج الديني من حيث المبدأ ولكن 
هناك بعض البنود التشريعية في الزواج المدني ال تتوافق مع الفقه اإلسالمي.

بالنسبة للكنيسة: 
ال���زواج عن���د المس���يحيين ه���و س���ّر من أس���رار الكنيس���ة، فخدم���ة صالة 
اإلكليلمنسوخة إلى حٍدّ ما عن خدمة القداس اإللهي، لهذا لها قدسّية. الزواج 
يح���ّول الزوجين من كائنين فرديين إلى كائن واحد، الروح القدس يحّل على 
الزوجي���ن ببركة الكاهن ويوّحدهما بقّوة إلهّية م���ا يجعل مما يربطهما رابطًا 
مقّدسًا قّدسه الروح القدس بحلوله عليهما. يكّلالن بإسم اآلب واإلبن والروح 
القدس،كم���ا يعّم���د الناس بإس���م اآلب واإلبن والروح الق���دس. الزواج في الدين 
المسيحي هو رابط أبدي »ما جمعه الرب ال يفرقه إنسان« لذا ال يوجد طالق 
في الكنيسة الكاثوليكية إنما إبطال زواج، مع العلم أن الكنيسة تعترف بالزواج 

المدني لغير المسيحيين.
لذلك رفضت الكنيسة الزواج المدني، ألنه عقد مثل كافة عقود البيع والشراء، 
فهو س���ند موقع عند كات���ب العدل ويوّقع عليه الطرف���ان. أما اإلكليل فهوعمل 
إله���ي، وبالتالي يرتكب الزوجين اللذين يرفضان الزواج الديني بحّجة الزواج 

المدني خطأً فادًحا؛ ألنّهما يرفضان النعمة اإللهية.
على المقبلين على الزواج المدنيأال يتوهموا أنه يؤّمن طالقًا س���هلًا،ففي بالدنا 
تبق���ى المحاك���م المختّصة هي الحكم ولها كلمة الفص���ل، ال المحاكم المدنية. 

ولذلك ال تنطلي على أحد هذه الدعاية الباطلة.
ولكن وانطالقًا من حّرية الفرد أتاحت الكنيس���ة األرثوذكسية الزواج المدني 
لم���ن يرغب بذلك  م���ن رعاياها، ولم تحرم المتزوجين مدنيًا من ممارس���ة 
أس���رار الكنيس���ة، المعمودية واإلفخارستية.كما س���محت بإعطائهم القرابين 
شرط وجود عرابين من أهل الزوج أو الزوجة يتعّهدان بتربية الولد مسيحيًا 

وكنسيًا.
في المقابل ال تس���مح الكنيس���ة الكاثوليكية ألبنائه���ا الملتزمين بأن يتزوجوا 
مدني���ًا، ألنها تعتبر الزواج المدني الغيًا وغي���ر موجود بحكم القانون. حارمة 

من يعتمده منأسرار الكنيسة.
التعتبر الكنيس���ة المتزوج مدنيًا مرتدًا عن المس���يحية، لهذا فهو وُيدفَن في 

الكنيسة إال أنه ُيحرم من ممارسة األسرار. 

خالصة:
ال ش���ك أن معالج���ة قضي���ة الزواج المدني تحت���اج إلى اله���دوء والتروي،وإلى 
المعرفة، التمييز والمناقش���ة الموضوعية خصوصًا وهذا بعيدًا عن االنفعاالت 
والتعليقات الس���طحية والس���ريعة، فبعض التعليقات المنتش���رة على وس���ائل 
اإلع���الم تدل على جهل ُمخي���ف باألمور الدينية والحقوقي���ة المتعلقةبالزواج 
المدني وما يترتب عليه من واجبات وحقوق، وما يترك من أثر على العائلة 

والحياة العائلية
 بق���ي أن نخت���م بالقول أنه من المعيب القول أن »المال والنفوذ« هما أس���اس 
معارضة رجال الدين لمشروع الزواج المدني، لتبدو إشكاليةمنهذاالنوعوبهذ

االحجممنالتعقيدعلى هذا النحو من األمور البسيطة السطحية.
المش���كلة الحقيقية في لبنان ليست في الزواج غير المدني أو المدني،ولكن 

في كوننا ال نملك ثقافة إختالف، أي ال نعرف كيف نختلف.

نحن نؤمن بحوار الحضارات وبتفاعلها ال بالصدام والصراع.
نحن لسنا بحاجة إلى زواج مدني، بل نحن بحاجة إلى تربية مدنية وتنشئة 
وطنية مبنية على نبذ الطائفية والتعّصب والفكر التكفيري لبعضنا البعض.

ستيفاني يوسف 

 تحقيــــق تحقيــــق
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بع���د أن تعرفنا في العدد الس���ابق عل���ى »عّراب ثورة 
األرز« الكاردينال مار نصرهلل بطرس صفير، س���نطلع 
ف���ي هذا الع���دد على المراكز التي ش���غلها في مراحل 

خدمته الكنسّية.
بداي���ًة ُعّي��ن مدبرًا بطريركيًا، منذ رس���امته أس���قفًا 
حتى تنصيبه بطريركًا، إلى جانب المطران أنطونيوس 
خري���ش، رئي���س أس���اقفة صي���دا يوم����ذاك: 1974 - 
1975. ثّم رئيس���ا ًللجنة مجلس البطاركة واألساقفة 
الكاثولي���ك التنفيذية في لبنان: ع���ام 1975 - 1986. 
كما عّي���ن ممثلًا لرئيس مجلس البطاركة واألس���اقفة 
الكاثولي���ك ف���ي لبن���ان ل���دى كاريتاس لبن���ان: 1977 

.1986 -
مستش���ار اللجن���ة الخاصة بإع���ادة النظر ف���ي الحّق 
القانون���ّي الش���رقّي: 1980 - 1990. ومرش���دًا روحيًا 

لمنّظمة فرسان مالطة ذات السيادة: 1980 - 1986.

إنتخبه مجلس المطارنة بطريركًا في 19 نيسان 1986، 
ونّصب على كرس���ّي أنطاكية وسائر المشرق في 27 
نيس���ان 1986، وهو البطريرك الس���ادس والس���بعون 

في سلس���لة البطاركة الموارنة. شغل منصب رئيس 
مجل���س البطارك���ة واألس���اقفة الكاثوليك ف���ي لبنان 
من���ذ 1986... ش���ارك في 3 مجامع عامة لس���ينودس 
األس���اقفة: 1986 – 1994 وهو عضو مؤّس���س لمجلس 

بطاركة الشرق الكاثوليك: منذ 1991...
ُعّي�ن كردينالًا في 26 تش���رين الثاني 1994، ثّم عضوًا 
في المجلس الحبرّي لتفس���ير النصوص التش���ريعّية: 
من���ذ 1994... وعض���وًا في المجلس الحب���رّي لراعويّة 

الخدمات الصحّية: منذ 1994 حتى تاريخه.
 

تمّي���ز ه���ذا العم���ل ال���دؤوب ف���ي خدمة الكنيس���ة 
بالتواض���ع والحب العظيمين الذي أوصى بهما الس���يد 
المسيح، ولم يبخل س���يّد بكركي يومًا على مسيحّي 
لبنان والعالم بإرشاداته من خالل خمس مؤلفات: من 
ينابيع اإلنجيل« )1975(، »وغابت وجوه، جزء أول« 
)1983(، »وغاب���ت وجوه، جزء ثان« )1984(، »عظة 
األحد« )12جزءا: 1986 - 2000 (، رس���ائل الصوم في 

مواضيع مختلفة، وعددها 14 ) 1986 - 2000 (. 

م���ّر حوال���ي عام على إنتخاب النائب فادي كرم من قبل أهالي الكورةفي اإلنتخابات 
النيابّي���ة الفرعّية في تموز 2012، عام مليء بالعمل واإلنجازات في س���بيل خدمة 

منطقة لم تكن يومًا إالّ وفّية للقّوات الّلبنانّية.
وقد تبلور عمل النائب فادي كرم في عّدة ميادين:

فف���ي المج���ال الثقاف���ي، حّضر مكت���ب النائب فادي ك���رم وبرعايت���ه محاضرتين 
ثقافّيتين. األولى دينّية تحت عنوان »التجّس���د والثال���وث األقدس«، فيما تناولت 

الثانية موضوع الزواج الديني والزواج المدني.
أّما في المجال اإلنمائّي، إس���تضاف النائب فادي كرم الس���فير الروماني حيث قاما 
بزي���ارة جميع الكنائ���س واألديرة األثريّة األورثوذوكس���ّية. وقد تعهدت الس���فارة 

الرومانيةبإعادة تأهيل وترميم العديد من األديرة.
وعل���ى صعيد آخ���ر، طلب النائب فادي كرم ومنس���قّية الكورة م���ن قيادة القّوات 
الّلبنانّية صرف مبلغ من المال إلنجاز أعمال تنمويّة، وهذا ما حصل فعلًا حيث تّم 

صرف المبلغ وتخصيص جزء منه للكنائس وآخر لبناء وترميم النوادي. 
أّما في المجال البيئي، اتّفق النائب كرم مع إحدى الجمعّيات وتّم توزيع عديد كبير 

من شجر الصنوبر على البلديّات في سبيل المحافظة على »الكورة الخضراء«.
وفي المجال اإلقتصادي، تّم اإلتصال بعدد من المغتربين،من أبناء الكورة وغيرهم، 
وذل���ك بهدف التع���اون معهم بغية تصري���ف المنتوجات الكورانّي���ة، خاصة زيت 
الزيتون، وبيعها في أماكن إنتشارهم، وبذلك يتم تقديم الدعم للمزارع الكورانّي.

وأخيرًا، قام النائب فادي كرم بتقديم العديد من المساعدات اإلجتماعّية.
ع���ام واحد م���ّر كّلله نائب منطقة الك���ورة بالعديد من المش���اريع، لكّن األهداف 

المستقبلّية كثيرة والعمل لن يتوقف حتى إنجازها.

كما يدل إس���مه، هو الجهاز الّساهر على تخليد ذكرى شهدائنا، من 
خالإلقامة نش���اطات متعددة من بينها القداديس التي تقام على راحة 
أنفس���هم وصولًا إلى اإلحتفاالت التي تهدف إلى تكريم أسمائهم. دون 

إغفال الوقوف إلى جانب أهلهم ومساعدتهم.
كما يعنى الجهاز بشؤون مصابي الحرب من رفيقاتنا ورفاقنا، ويعمل 
على التواصل المباش���ر معهم وتلبية حاجاتهم على قدر المس���تطاع 

وإقامة نشاطات على شرفهم وتكريمهم.
ويعم���ل ه���ذا الجهازأيض���ا عل���ى التواص���ل م���ع األس���رى المحررين 
م���ن الس���جون الس���ورية، معرفة أوضاعه���م والمطالبة بمس���اواتهم 
بالمحررين من الس���جون االسرائيلية. إلى جانب المطالبة بالكشف 

عن مصير المعتقلين في سجون النظام البعثي المتهاوي.
يتك���ّون هذا الجهاز من مكتب الش���هداء، مكت���ب المصابين ومكتب 
األسرى، بحيث أن لكل مكتب هيكليته الخاصة، إضافة إلى مكاتب 
إدارية أخرى. كما يضم مسؤولي مكاتب الشهداء، المصابين واألسرى 

من كافة المناطق اللبنانية.

أنش���ئ الجهاز بموجب النظام الداخلي لحزب القوات اللبنانية، وقد 
تّم تعيين األس���تاذ طوني درويش في تشرين األول 2012 لتأسيس هذا 
الجهاز، تفعيله رسمّيًا وتحديد دوره ومهامه على كافة المستويات 

المطروحة.
نحن كقوات لبنانية نفاخر ونجاهر بش���هدائنا الذين ضحوا بحياتهم 
م���ن أجل القضية،بالمصابي���ن الذين آثروا اإلعاقة ك���ي ال تتم إعاقة 
درب النضال وباألسرى والمعتقلين الذين قدموا حريتهم ألجل حرية 

لبنان.
جميعه���م مع أهلهم لن يكونوا متروكين بوجودنا وسنس���عى لتكريم 
إس���مهم وبطوالتهم في كّل أنحاء لبنان والعال���م، لذلك هذا الملف لن 

ينام حتى نقدم لهم ما يمكن تقديمه باإلمكانيات الموجودة:
رفاقنا هم الذين كرسوا حياتهم لنحيا نحن.

إنها أكثرمن مهمة أو مسؤولية حزبية ...إنها رسالة.

البنية القطاعية المدنّية: مار نصرلله بطرس صفير بطريرك اإلستقالل الثاني

جهاز الشهداء والمصابين واألسرىالنائب كرم ... عمل متواصل لكورة أفضل

مـــــروى الخـــــوري

إيســــتال خليــــليــــارا الخــــوري

نواب القوات

شخصية

مصالحنا

تاريخنا

يـــــارا الخـــــوري

قواتيــــاتقواتيــــات

ف���ي س���ياق إضاءتنا عل���ى البنية القطاعي���ة المدنية 
للق���ّوات الّلبنانّية في ظّل الحرب الّلبنانّية، س���نناقش 
ف���ي ه���ذا المقال كّل من دور مكتب الجبل لش���ؤون 
المهّجري���ن، جه���از العالق���ات الخارجّي���ة واإلغتراب 

وحركة األشبال. 
مكت���ب الجب���ل: بع���د مأس���اة الجب���ل وما نت���ج عنها 
م���ن موجة ن���زوح كثيفة وجماعي���ة، كان ال بّد من 
وضع جهد إس���تثنائي للعمل على مواجهة المشكلة. 
وق���د تولّ���ى مكتب الجبل في البدء وم���ن ثّم الدوائر 
المختص���ة مهمة اإلهتم���ام بكّل ما يم���ّت للمهّجرين 
بصلة: ملبس، مأكل، مسكن، طبابة، تدريس، عمل...

جهاز العالقات الخارجّية واإلغتراب: لعب هذا الجهاز 
دورًا أساسيًا على صعيد انفتاح القّوات الّلبنانّية على 
العال���م وإيصال صوتها إليه، إلى جانب إعادة التواصل 
مع لبن���ان المغترب. وفي هذا المج���ال لعبت مكاتب 
وممثليات الق���ّوات الّلبنانّية في عواصم العالم دورًا ال 
يستهان به: واشنطن، باريس، لندن، روما، سيدني...

وغيرها من أهّم مدن العالم.
حرك���ة األش���بال:إنطلقت حركة األش���بال عام 1969 
مع الش���يخ بشير، قبل اس���تالمه مهمامه الحزبّية في 

منطقة األش���رفّية، بهدف تلقين كّل فتى منذ طفولته 
حّب الوطن، توجيه���ه ليكون رجل الغّد المدافع عن 
وطن���ه وعن أهله، إلى جانب نقل كل من الرس���الة 
واألمانة إليه. بدأت الحركة بحوالي عشرين شخصًا، 
وق���د أقي���م أّول مخّي���م تدريب���ي له���م ف���ي درعون-

كسروان، ثّم اتسعت الحركة لتضّم حوالي مئة شبل. 
وفي عام 1975، نّظم مخّيم برعاية الش���يخ بشير، في 
المدينة الكش���فّية في جبيل، ضّم حوالي 150 عنصرًا 

قّسموا إلى ثالثة أقسام:
-األشبال والزهرات من 8 إلى 12 سنة.
-األسود والشبالت من 13 إلى 15 سنة.

-الرواد والمرشدات من 16 إلى 17 سنة.
بعد استش���هاد الش���يخ بش���ير، تم تجميد نش���اطات 
الحركة، لكن ما لبث أن تابع األشبال المسيرة تحت 
ش���عار: »على قدر طموحات البش���ير، سنبني لبنان 
الغ���د«. وعه���دوا: »إنّنا نؤّكد أّن الش���يخ بش���ير حّي 
فينا، وأنّنا على دربه سائرون، وعلى تحقيق أحالمه 

مصممون«.
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ستراتيجيا

لقد شهد القرن العش���رين تصاعد الحركات القومّية  
في العالم،وتحديدًا بعد التغيير الجذري في الخريطة 
الجيوسياس���ّية العالمّية بعد الحرب العالمّية األولى. 
لم يكن لبنان بعيدا عن تلك الدينامّية، فبعد س���قوط 
الس���لطنة العثمانّية اس���تحصل البطري���رك الماروني 
على اس���تقالل الكيان اللبناني ال���ذي حمل في بنيته 

المعضلة التاريخّية للقضّية اللبنانية.

 تختصرالمعضل���ة التاريخّي���ة الت���ي تنت���ج عن هذه 
القضي���ة بالس���ؤال التالي:«هل  يش���ّكل لبن���ان واقعا 
قائما بذاته، وطنًا وأرضًا وشعبًا، أم أنه خطأ تاريخي 
أوجده اتفاق »س���ايكس-بيكو« كم���ا يرى القومييون 
العرب باخت���الف انتمائاتهم؟ واألهم من هذه العناصر 
المادية،ه���ل يمكننا بلورة خصوصّي���ة لبنانّية تحّدد 
اطارًا وبعدًا سياس���يًا،وجدانيًا وفلسفيًا لهذا الكيان؟ 
وإذا كان كذلك فما هو لبنان في ذاته وفي وجدانه؟«. 

بمعنى آخر، تنش���أ القضية اللبنانية عند نقطة تالقي 
ثالث مس���ائل كانت موضع خ���الف وتجاذب وصراع 

على مدى تاريخ لبنان منذ القدم وهي:

أول���ًا، المحافظ���ة عل���ى لبن���ان ككيان س���يد وحر 
ومستقل؛

ثانيًا، إس���تمرار الشعب اللبناني كمجتمع حر، منفتح 
عل���ى العالم وعلى نفس���ه، ومتع���دد إعترافًا بتنوع 

مكوناته الطائفية؛ 

ثالث���ًا،  ديمومة المجتمع المس���يحي ضمن النس���يج 

اللبنان���ي، مجتمع���ًا حرًا  آمنًا متس���اويًا  في حقوقه 
وواجباته على صعيد فردي، كما على صعيد جماعي 
ضمن حقه في مشاركته شريكه المسلم بتساٍو في 

تقرير مصير الوطن.

والمهم ذكره، أن تلك المسائل الثالث مترابطة بعضها 
ببعضبشكٍل عضوي، أي أن انتفاء وجود أي منها، يؤدي 

حكمًا إلى إلغاء األخرتين.

فإذا تم ش���طب لبنان كدولة سّيدة حّرة مستقّلة من 
المعادل���ة، تنتفي مقومات وجود مجتمع حر ومتنوع، 
قادرعل���ى احتض���ان األقلي���ات م���ع المحافظ���ة عل���ى 
مواطنّي���ة كاملة لهم، ألن الكيان اللبناني ش���ّكل عبر 
التاريخ ملجأ لكل المتضهدين في المنطقة،كما ش���ّكل 
منطلق لبث األفكار ونش���ر الحري���ة والثقافة في كل 
أنحائه���ا. وإذا تم القضاء عل���ى صفات االنفتاح والتعدد 
والتنوع واإلعتدال في الش���عب اللبناني، تلغى بالفعل 
نفس���ه خصوصّية لبنان في المنطق���ة، مما يؤدي إلى 
انصهاره ف���ي محيطه وإلغاء كيانه المس���تقل.كما أن 
انتفاء وجود تلك الصفات، من ش���أنه تقليص مساحة 
الحريّة عن���د المجتمع اللبناني المس���يحي، كما هي 
الحال في باق���ي دول الجوار، وتحويل هذا المجتمع، 

علنًا أم ضمنًا، إلى مجتمٍع ذمي. 

أخي���رًا، إن تقوي���ض الوج���ود المس���يحي ف���ي لبنان، 
ي���ؤدي إلى تحطيم أس���س وجود الكي���ان اللبناني، ألن 
المس���يحيين يش���كلون المجموع���ة األكثر شراس���ًة 
ف���ي الدفاع ع���ن الكيان عبر التاري���خ بحكم انتفاء أي 
بديل يش���بههم في كّل المنطقة، وهم كانوا وسيبقون 

المجموع���ة الضامنة لهذا الكي���ان. كذلك األمر، يؤدي 
تقوي���ض من هذا النوع، إل���ى تغيير المجتمع اللبناني، 
بإتجاه أكثر تطرفًا وأحاديًةودكتاتوريًة، ألن المجتمع 
المسيحي السوي عامل تثاقف واعتدال، يمّيز المسلم 
اللبناني عن سواه في المنطقة. لذلك، على المسلم أن 
يتمسك بحضور ودور المسيحيين في لبنان، ألن في 

ذلك  ضمانة أساسّية له.

إن أهمي���ة القضي���ة اللبناني���ة ال تختص���ر ببعده���ا 
اللبنان���ي. بل هي ذات أهمي���ة كونية. ذلك أن القيمة 
التي تش���كل مركز الثقل فيها، هي الحرية )وبالتالي 
الكرام���ة اإلنس���انيةالتي ال تكتمل م���ن دون حرية(، 

والتي تعتبر من أهم القيم عند االنسان المعاصر. 

خرج���ت القوات اللبنانية من رحم القضية اللبنانية، 
ولذل���ك قررنا أن نناضل ونخ���وض معركةالدفاع عن 
لبن���ان. إنطالقًا من هنا، فإن تأس���يس القوات اللبنانية 
الرس���مي كانس���نة 1976، لكنه���ا موجودة بأش���كاٍل 
مختلفة منذ نشوء القضية اللبنانية. فمن ألفين عام 
إلى اليوم،  وجدت في لبنان مجموعة من الناس آمنت 
بقداسة قضية الحفاظ على المثلث الذهبي المذكور 
آنف���ًا، مهما كان الثم���ن ومهما كبرت التضحيات. هذه 
المجموعة نفسها بقيت راس���خة على قناعاتها عبر 
التاريخ ولم تتغير، إال أن شكل المؤسسة التي تظللت 
بها ه���و فقط الذي كان يتحّول تماش���يًا مع مقتضيات 
المرحل���ة، وصولًا إلى الش���كل األحدث له���ا اليوم، أي 

القّوات اللبنانية.

مارون كيـــــروز

في القضية اللبنانية :

مجتمع مدني

شــــربل مخــــلوف

الصليب األحمر اللبناني... تاريخه...

الصلي���ب األحم���ر اللبناني، جمعية وطنية تتمتع بإس���تقاللية ذاتية. وهي تندرج 
ضمن الجمعيات »غير الحكومية«. تأسس���ت في 9 تموز 1945 و تم اإلعتراف بها 
رسمياً  من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر سنة  1947 ، وقد أصبحت بذلك 
من مكونات الحركة العالمية للصليب األحمر والهالل األحمر الدولي. إضافةً  إلى 
كونه���ا عضو مؤس���س في األمانة العامة لجمعيات اله���الل األحمر والصليب األحمر 

العربية.
بعد إنتهاء الحرب اللبنانية عام 1990، وّسع الصليب األحمر اللبناني دائرة خدماته 
اإلنسانية وفق خطة تطوير إنتهت عام 2005 . هذه الجمعية التي يقودها متطوعيين 
من مهامها: إنقاذ الناس ومساعدتهم إبان الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها... 

 إذاً  إن الصليب األحمر اللبناني هو جمعية تختص بالرس���الة اإلنس���انية القائمة 
على المبادرة الفردية والعمل التطوعي الذي ال يبتغي الربح المادي.

يتكون الصليب األحمر من :
الجمعية العمومية وهي صاحبة السلطة العليا

الرئيس
اللجنة المركزية

50 مركز للخدمات الطبية واإلجتماعية
30 نادي شباب

13 عيادة متنقلة
9 بنوك دم

6 مدارس تمريض

جنود... مجهولون

في الصليب األحمر، جنود مجهولون، ش���هداء الواجب اإلنس���اني. أشخاص يبذلون 
الغالي والنفيس في س���بيل القضية اإلنس���انية التي تجّس���د أس���مى القيم الدينية 
واألخالقي���ة الموجودة في العالم. ويغضون الطرف عن دين الفرد وهويته الوطنية 
، دون السؤال عن عرقه ولون بشرته. باختصار إن هدفهم هو اإلنسان والكرامة 

اإلنس���انية. ما يجعل م���ن دعم الصليب األحمر اللبناني، مادي���اً ومعنوياً ، أمرًا بالغ 
األهمية،  و يبقى األهم مّده بالعنصر البش���ري... خصوصاً  الش���باب؛ ألننا بدعمنا 
له نس���اهم في تطوير مجتمعنا وإعالء القيم اإلنسانية واألخالقية فيه. والغد يبدأ 
بالتط���وع... اليوم، ومس���اعدة الجمعي���ة التي تقّدم لنا الخدم���ات مجاناً  طيلة أيام 
األس���بوع، على مدار الس���نة. مساعدة الجمعية التي قّدمت خيرة شباب لبنان في 

الحروب... 
تحية ألولئك الذين يسقطون شهداء عنا كل يوم، فالشهادة ليست موتاً  فحسب إنها 
عمل  يومي متواصل لنحيا نحن. فكم مرة سمعنا صوت صفارات سيارات إسعافهم 

في اليوم الواحد؟؟ تعالوا، ولو لمرة واحدة في السنة، نقدم لهم المساعدة... 
ومن أسرة آفاق الشباب، لكل شباب لبنان، لكل من يرغب بدعم الصليب األحمر 
اللبناني، لنتطوع اليوم ونقدم يد العون، ألجل إنس���ان أفضل ومجتمعٍ  أقوى ودولٍة 

قادرة في كل زمان ٍ ومكان.

من أجل إنسان أفضل... ومجتمع أقوى
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ت���رددت كثي���رًا قب���ل أن أكت���ب ه���ذه الفق���رة، 
تس���اؤالت كثيرة، م���ا هي هذه الحق���وق وكيف 
خسرناها؟ ما هو اإلصالح؟ وكيف التغيير؟ عادت 
ب���ي الذاك���رة إلى أع���واٍم مضت، ش���ريط مواقف 
وتصريح���ات علق���ت بمخيلتي، إن���ه راجحعون 
مخّلص المس���يحيين، أنه بطل اإلصالح والتغيير، 
إنه بكل بس���اطة  »مطّي���ر الحقوق وبطل تغيير 

المواقف من أجل المصالح«
فك���رت كثي���رًا، حاول���ت الع���ودة إل���ى الماضي، 
القري���ب منه والبعيد، لمعرفة كيف أَصلح وغّير 
راجحع���ون، وأحل���ل كي���ف سيس���تعيد حقوق 

المسيحيين وإليكم األجوبة:

على صعي���د إدارات الدولة، وب���كل فخر تنازل 
راجحع���ون عن منص���ب مدير عام األم���ن العام 
لمصلحة الش���يعة وذلك نزولًا عند رغبة ورقة 
التي���ن، ولك���ن حق���ق إصالح���ًا كبير فلق���د منع 

التمديد لمدير عام ألمن الداخلي...

عل���ى صعي���د اإلتص���االت، أبدع راجحع���ون معه 
أعض���اء تكتل���ه، فاإلتصاالت واإلنترن���ت وتوابعها 
في أسوء حالتها ولكن وبفضله تعالى ومساعدة 
راجحع���ون تم مّد أكبر ش���بكة إتصاالت للحزب 

الحليف، وتسألون عن اإلصالح والتغيير؟

عل���ى صعي���د الطاق���ة، ف���إن وزير الطاق���ة وكل 

الطاقات لم يوفر لحظة إال وأتحفنا فيها بإنجازات 
عظيم���ة، من المازوت األحم���ر إلى فاطمة غول 
مرورًا بالس���دود الوهمية إل���ى المياه الملوثة... 

بئس هكذا إصالح، ونعم لتغيير الوزير.

أّم���ا الس���ياحة، فلها حّصة األس���د م���ن اإلصالح 
والتغيير، فقريب زوجة راجحعون ال يريد إبقاء 
أي أث���ر لمراحل اإلحتالل الغ���ادر، فلم يترك أثر 

لكل معلم تراثي من تلك الفترات.

أّم���ا حق���وق المس���يحيين، فح���دث وال ح���رج، 
فكنيس���ة السا تصرخ أنا هنا يا راجحعون، بربك 
أطل���ب م���ن حليفك ف���ي ورقة التي���ن أن يبتعد 
عني ويعيد الحق ألصحابه، والجواب سهٌل هنا، 
يب���دو أن مفاتيح الكنيس���ة قد ضاع���ت... وكما 
يق���ول راجحعون: »روحو لعبو بهونيك ش���غلة، 
خلو جنبالط يرد ج���راس الكنايس قبل...«ولكن 
الغريب أن األجراس لم تعد موجودة لفترة قصيرة 
يوم اجتمع البيك براجحعون في نفس الحكومة.

أّم���ا آخ���ر إبداع���ات الحق���وق المس���يحية، فهي 
قان���ون اإلنتخاب���ات، قاله���ا راجحع���ون أكثر من 
م���رة »األرثوذوكس���ي غي���ر ميثاق���ي، الس���تين 
يس���رق النواب المس���يحيين ولن نقبل به حتى 
ل���و اضطررنا للتمديد« ثّم فج���أة أضحى ميثاقي 
ودس���توري يصل���ح للمزايدة... ولكن، بالنس���بة 

لراجحع���ون األفضل هو لبنان دائرة واحدة، على 
أس���اس النس���بية... ولكن بم���ا أّن المزايدات قد 
تفيد في اإلنتخابات فال بأس من العودة إلى قانون 
الس���تين، ولم التعجب؟ ألم يقول راحجعون في 

العام 2009: »راجحعون رّجع الحق لصحابوا«؟!

بكل بس���اطة س���يد راجحعون، نأسف إلخبارك 
بأن كذبتك قد إنكشفت:

ف���ي اإلص���الح، كف���ر المس���يحيون إصالحك فهو 
مصال���ح ومصال���ح ومصالح أّما اإلص���الح: »ما زبط 

هألتني، برك مرة التانية«
ف���ي التغيير، غّير المس���يحيون رأيه���م فيك، فال 
أن���ت منقذهم وال زعيمه���م، إنما أنت ملك تغيير 

المواقف وبيع القضّية.
ف���ي الحقوق، يا راجحعون الش���عب يصرخ أترك 
حقوقن���ا، إبتع���د عنها ففي كل م���ّرة تقترب منها 

نخسر أكثر فأكثر...
أّما في المزايدات، فيش���هد ل���ك اللبنانيين عامًة، 
والمس���يحيين خاص���ًة بأنك أق���وى مزايد عرفه 

التاريخ، ويقولون:
لك مصالحك ولنا إصالحنا

لك تغيير مواقفك ولنا ثبات مواقفنا
لك أحالم���ك الواهية، ولنا حقوقنا المش���روعة 
والمكتس���بة وسنس���تردها لو مهما طال الزمن، 

ما مات حٌق وراءه مطالب.

راجحعون اإلصالح، التغيير والحقوق

جوزيف مخايل   |  رئيس مكتب اإلعالم والتواصل فادي سركيس

بلد الجمال، سّيد األمجاد، أمير العّز والجاه؛ إنه لبنان... كيف ال؟! وتاريخه 
األبّي يش���هد ل���ه؛ من بط���والت أبنائه ومقاومته���م لكّل طغي���ان وعدوان، 
وحض���ارة حرف حفرت س���ماتها في كل كتاب علم وأدب. من عش���تروت 
وأدونيس إلَهي الحب والجمال الجالس���ين على كتفي جبيل - أّول مدينة 
س���ياحية له���ذا العام - إلى حي���رام ابي زعيم الماس���ونية البنائية العملية 
ومهدها، إلى أرز الرّب الذي ش���ّق البحار راكبًا س���فينة األمجاد راس���يًا في 

مرافئ الخلود ...
هذه األمجاد كلها ، وهي جزء قليل مما لم نتناوله ، لم تحّرك س���اكنًا لدى 
المستطلعين اإلقتصاديين المختّصين بشؤون السياحة كي يقوموا بمبادرة 
إنقاذية ُتخِرج البالد من جّو األزمات التي تحيط به، س���واء أكانت داخلية 

أم خارجية، من حكومة فاس���دة لم يعرف لبنان مثيلًا لها، إلى أمن مبتور 
الس���اقين واليدين،إلى قرع طبول الح���رب الطائفية من جديد في طرابلس 
وصيدا، إلى تداعيات الحرب في س���وريا ومشاركة حزب اهلل فيها... كلها 
أس���همت بطريقة مباش���رة في إيقاف العجلة الس���ياحية ما أثر في تراجع 

النمو االقتصادي. 

نعم، ه���ذا ما يراه المحللون السياس���يون، واإلقتصادي���ون، واإلجتماعيون، 
ورج���ال الدي���ن ... إالّ أّن تعّلق المغترب ببلده وبجذوره، وعش���ق العربي 
– خصوص���ًا الخليج���ي منه – لجم���ال لبنان ولنقاء طبيعت���ه، مجاالت تترك 
لنا األمل في إعادة إحياء الحركة الس���ياحية، بعيدًا عن جّو التش���اؤم الذي 

زرعته خصامات السياسيين فيما بينهم.

شاب التلج بأرز الرب       وبعدو عم يدعي والدو
خّلونا نمشي عالدرب       تنسترجع أمجادو

spotlightحق وحقيقة

ما هو اإلصالح؟
وكيف التغيير؟
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