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شهر ايار... شهر أمنا 
مريم العذراء 

سعيد: رئاسة المسيحيين 
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»محارب« يدهش لبنان 
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الحـــــدث أول شــــي

م���ا لب���ث أن رم���ى الحكي���م الك���رة ف���ي الملع���ب 
الرئاس���ي حتى اعتارهم الخوف والرعب، لبستهم 
الهزيمة واالنكس���ار.. سمير جعجع مّرشح لرئاسة 

الجمهورية.
منذ ثالثي���ن عامًا وكانت الق���وات اللبنانية غائبة 

عن »رئاسة الجمهورية«.
منذ أربعين عامًا وفقدت انتخابات الرئاسة عّزتها 

وعنفوانها وأهميتها السياسية.
ال أح���د باس���تطاعته من���ع اآلخر من الترش���ح ألي 
منص���ب. من حّق كل مواط���ن مهما كانت خلفيته 
السياسية والدينية والطائفية والمذهبية  خوض 
معركة اإلتنخابات. في لبنان، الدس���تور ينص على 
من يريد الدخول في المعركة السياس���ية عمومًا، 
وخصوصًا الرئاسية، أن يكون لبنانيًا منذ أكثر من 
عشر س���نوات، ماروني المذهب، وسجّله العدلي 

خاٍل من التهم.
نعم، س���جل سمير جعجع العدلي خاٍل من كل هذه 
التهم والجرائم التي ألبسته إيّاها الحرب والخصوم. 
فتح صفحات التاريخ في كل مّرة يترش���ح شخص ما 
لي���س لمصلحة أي طرف. س���مير جعج���ع اليوم هو 
المرش���ح األول لرئاس���ة الجمهورية. هذه الخطوة 
الجريئة والقوية الت���ي قام بها الحكيم بغض النظر 
ع���ن المخاطر األمني���ة والتهديدات الت���ي يتلقاها 

يوميًا، أعادتنا بالذاكرة الى الوراء؛ متى كان التنافس 
جاٍر بين الياس س���ركيس وريمون إّده، المرشحين 

لرئاسة الجمهورية اللبنانية لعام 1976.
سمير جعجع، لم يتّرشح ليغلق الطريق أمام األخرين، 
الحلفاء واألخصام. س���مير جعجع الحائز على عفو 
عام “كما يقول البعض بسخرية” هو الشخص األنسب 
له���ذا المنص���ب، هو الحكي���م الذي يتمت���ع بأهلية 
خاصة تخّوله خوض ه���ذه المعركة. رئيس حزب 
 القوات اللبنانية، حكمينا اليوم.. هو رئيسكم غدًا. 
إّن إعالن الدكتور س���مير جعجع مرش���حًا رسميًا 
لرئاس���ة الجمهوريّة، هو واحد م���ن األخبار التي 
“تس���ّر القلب” وس���ط حال “كوما” سياسّية يعيشها 
لبنان منذ العام 1990 بشكل عام وحتى يومنا هذا، 
والدلي���ل ه���و ردود الفعل الكثيرة ح���ول موضوع 

الرئاسة.
بغ���ض النظر عن إنتمائي السياس���ي، أّود أن أكتب 
لك���م ليس ألنني ابنة الق���وات اللبنانية ولكن ألنني 
إبن���ة وط���ن ق���رأت تاريخ���ه، تعّمق���ت بصفحاته 
واخت���ارت. كمواطن���ة لبنانية أول���ًا، وقوفي وقفة 
فخ���ر الى جانب قرار الحكيم هو لس���ببين، األول 
أن���ه رجل واض���ح، صاحب رؤي���ة ومنهجية عمل 
سياس���ي بامتي���از... ق���ادر على التعاط���ي مع كافة 
القضاي���ا اللبنانية المتنوع���ة المعقّدة. والثاني، ألن 

سمير جعجع المدعو بالحكيم، أثبت للمرة الثانية 
ومن���ذ خروجه م���ن زنزانة النظام الس���وري، أنه 
رج���ل في زمن قّل فيه الرجال، حيث كانت المّرة 
األول���ى في صالبته وقدرت���ه على مواجهة كل من 
يق���ف في وجه الحريّ���ة، وهو خلف قضبان وزارة 

الدفاع اللبنانية. 
لم���ا الحق���د والكراهي���ة، لم���ا الص���راع والجدل، 
لتأخ���ذ الديمقراطي���ة مجراها. لطالم���ا أتحفتمونا 
بقولك���م الش���هير “لبن���ان بل���د ديمقراط���ي ح���ّر”. 
س���مير جعجع لن يتّرش���ح ليكون الوحيد، “تفضّلوا 
ترش���حوا” واتركوا الباقي للش���عب اللبناني. ليقرأ 
ويس���مع ويش���اهد. لم نعد أطفال األم���س، تفّوقت 
علينا السياس���ات والمحسوبيات، س���بقتنا األديان 
والطوائف، أصبح بمقدورنا إدارة شؤوننا الخاصة. 
افس���حوا لنا المجال لنرى حقيقة كل واحد منكم 

وابتعدوا عن “التبعية”. 
ترشح الحكيم وانهالت األقنعة. 

مس���يرة جدي���دة تقودها الق���وات اللبناني���ة اليوم 
برئاسة زعيمها “فخامة الحكيم” سمير جعجع.

أخيرًا أقول لكم: حكيمنا اليوم ..  رئيسكم غدًا.
ونقطة عالسطر.

قيل إن تنفيذ الخطة األمنية ستضبط األمن و تعيد طرابلس إلى كنف الدولة.
صحيح أن دخول الجيش الى مناطق النزاع و اعتقال المسلحين قد أسفر عن األمن 
والهدوء في المدينة، و قد أّكدت  القوى األمنية بهذه الخطوة أنها تستطيع توقيف 
التحركات الخارجة عن القانون ببضع س���اعات طالما هناك قرار سياسي في ذلك، 
لكن يبقى السؤال لماذا لم يأِت هذا القرار منذ الجولة األولى للمعارك ؟ و السؤال 
األهم لماذا تم تسريب الخطة األمنية قبل تنفيذها، مما أتاح للمتورطين الكبار في 
زعزعة األمن من الهرب بدل س���وقهم إلى العدالة؟ وإن عدنا إلى تاريخ وإنتماءات 
من دوهمت منازلهم و لم يعثر عليهم يتبين لنا من سّهل فرارهم. فرفعت و علي 

عيد المطلوبين بمذكرات توقيف وهما اللذين يجاهران بانتمائهما لس���وريا األسد  
ق���د أصبحا خارج الحدود كما يش���اع،  وعمر بكري فس���تق الذي أخرجه وكيله 

»نّوار الساحلي« من السجن متواٍر عن األنظار.
في النهاية على الدولة بس���ط سلطتها و تطبيق خطتها األمنية على جميع أراضيها 
وجلب المطلوبين من دون فس���ح المجال في تهريب الكبار منهم، وحصر الس���الح 

في يد القوى الشرعية كما ينص الدستور و القوانين.

دخ���ل لبنان في المهل الدس���تورية إلنتخابات رئي���س للجمهورية، وبدأ معه طرح 
األس���ماء و حس���ابات فرص الفوز. منهم من ذهب بالطريق الس���هل في السباق إلى 
بعب���دا حيث بدأ باإلنفتاح و تمييع خطاب���ه إلرضاء الطرف اآلخر ومنهم َمن اختار 

الطريق الصعب للوصول متمسًكا بمبادئه.
نريد رئيًسا قويًا ال يخضع لإلمالءات والتهديدات.

نريد رئيًسا صاحب مبدأ معيًدا الرئاسة إلى المسار التاريخي للبنانيين.
نريد رئيًس���ا له موقفًا ولونًا و ال يتلهى بكيفية إرضاء الجميع بدل أخذ القرارات 

الحازمة و الجازمة التي تصب في مصلحة الدولة. 
نريد رئيسًا يكون عماد الوطن و ليس عماد الذمّية في دويلة

نريد رئيًسا أميًنا على الدستور والمؤسسات وليس ك�َ-غير- أمين على الجمهورية 
في عهده سابق.

نريد رئيًسا وقف و لو مّرة على قبر شهيد.
نريد رئيًسا حكيًما يجرؤ حيث ال يجرؤ اآلخرون.

خطة أمنية و هروب مطلوبين !!!

نريد رئيّســـــا

نديم يزبك

حكيمنا اليوم ... رئيسكم غداً

ستيفاني يوسف

فريد متري

فريد متري

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

أيها الّرفاق، لقد ش���ارف العام الدراس���ي على النهاية، 
وأود ف���ي ه���ذه المناس���بة أن أتوجه إل���ى كل واحد 
منكم، ش���اكرًا جهودكم وتعبكم في العمل السياس���ي 
واإلداري واألكاديم���ي والتنظيم���ي... مهنئ���ًا جميعكم 
عل���ى التق���دم الطبيعي، الثابت الخط���ى، الذي حققناه 

على جميع هذه األصعدة. كما أود أن أثني على نتيجة 
االنتخاب���ات التاريخية التي حققته���ا مصلحة الطالب 

هذه السنة. 
ومع أن نهاية العام الدراسي باتت قريبة، إال أن نضالنا 

ال زال مستمرًا، وكأن شيئًا لم يكن. 
فقد وصل وطننا لبنان إلى مفترق طرق بالغ األهمية 
والخطورة، إذ إنه أصبح أمامنا خياران: إما اس���تمرار 
المراوحة السلبية وخراب لبنان على يد حزب اهلل 
ومن مشى بمشروعه اإلقليمي، أو الخالص من خالل 
انتخ���اب رئيس قوي للجمهورية، يش���بهنا ويجّس���د 
تطّلعاتنا نحو بلد محترم ومرموق بين الدول، يكون 
قبل���ة األنظار ف���ي هذا الش���رق الذي يعي���ش مرحلة 

تغّيرات جذريّة. 
رفاقي، المسؤولية الملقاة على كاهلنا كشباب، كبيرة 

للغاية : 
أمامن���ا فرص���ة ذهبّي���ة لقل���ب المعادالت الخش���بّية 

والتقليديّة رأسًا على عقب... 
أس���لوب تعطيل الحياة السياس���ّية وتكبيل مؤّسسات 

الدولة وضرب مفاهيم الديمقراطّية والحياة المدنّية 
عرض الحائط، يجب إنهاؤه. 

رفاق���ي، س���مير جعجع، بترّش���حه للرئاس���ة األولى، 
أعطانا هذه الفرصة، وعلينا فعل المستحيل إليصاله. 
فال أحد يمّثلنا أكثر منه كشباب. وال أحد يتمّتع أكثر 
من س���مير جعجع بصف���ات الرئيس القوي الذي لطالما 

حلمنا به بعد إغتيال بشير الجمّيل. 
رفاقي، لماذا سمير جعجع ؟ ربّما ألنه رجل السياسة 
الوحي���د الذي ضّح���ى، وتع���ّذب، وأذّل، وأعطى بالده 

أكثر من كل واحد منا كشباب. 
إنّه���ا معركتنا بإمتي���از، فالوطن الذي نطم���ح إليه، لنا 
وألوالدن���ا، دول���ًة قويّ���ة، مؤّسس���ات فاعل���ة، إقتصاد 
مزدهر، نزرعه اآلن حّبة حنطة تهّز جبال، بانتخاب 

الحكيم رئيسًا للجمهوريّة. 
إنّ���ه هدفنا اآلن، وال ش���ّك أننا س���نحّققه، فنحن أهل 

المروءة والعزيمة... وزند الصخر !
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الجمهورية تبحث عن »محارب« يدهش لبنان والعالم

في فسحات العالم الحر، تتربع المواعيد الدستورية على قمم مواطن الفرح، حيث 
ينتظرها المواطنون من مسؤولين ومواطنين بغبطة، لقياس مدى ارتفاع منسوبات 
الرقي الثقافي واالجتماعي واالقتصادي والسياس���ي، المبنية على مداميك »احترام 
المواعيد« في شتى وعودها من الزمني الى الدستوري. هذا ما يحصل في البلدان 

واالنظمة التي نناديها ب� »العالم االّول«.
أم���ا ف���ي ديارنا الواقعة على ش���واطىء المّد االقليمي والج���زر الداخلي، في عالقة 
جدلية معّقدة بين التركيبة المجتمعية اللبنانية في ما بينها، وعالقاتها بامتداداتها 
الخارجي���ة، ض���ف الى أنس���اق »الميك���رو- سياس���ية« عند بعض المس���ؤولين 
السياس���يين الذين ال تعرف مواكبهم التجوال س���وى في حسابات االزقة والشوارع 
الضيق���ة، ألن ولوجه���م في االفق السياس���ي ب���� »ماكروويته« يلقيه���م في غياهب 
العتم���ات. ه���ذه الدوامة التي تخلط الحاب���ل بالنابل تجعل كّل م���رة من المواعيد 

الدستورية، استحقاقًا!
واالس���تحقاقات في لبنان معّقدة، يَس���َهُل على الجمل أن يدخل خرم اإلبرة من أن 
يمّراالس���تحقاق الرئاسي بسالس���ة الديمقراطية.   فتأجيل المواعيد الدستورية 
وع���دم احترامه���ا وصوال ال���ى الفراغ أصبحت س���يناريوهات وحلول “مش���روعة 
معطوفة على االسف« داخل اللعبة السياسية المطبوخة فوق نار االزمة السورية 
وتداعياته���ا الكارثية االمنية واالجتماعية، مع اعت���راف االمم المتحدة  بأن لبنان 

ربح »المليون الجىء«. 
 هذه المقاربة البس���يطة الواردة في مقدمة المقال، الخارجة نس���بيا عن االلتزام 
ش���كال بمنهجي���ة البحث، ليس���ت لغاية في نف���س يعقوب، إنما لمبتغ���ى في أهواد 
الجمهورية المجاهدة اللتقاط أنفاس���ها المشلعة، وللداللة على الواقع التعيس الذي 

يهتف بصوت عظيم: »اعطوني رجال محاربا وخذوا ما يدهش لبنان والعالم«.
وف���ي الدقيقة 24 عند الس���اعة الواحدة م���ن يوم الجمعة، ومع أني���ن المواطنين 
ف���ي الدولة اللبنانية المطالبين بحقوقهم، من هيئات التنس���يق النقابية ومتطوعي 

الدفاع المدني... 
الى أعماق المسحوقين الصامتين تحت قبور الفقر والعوز والتشّرد...

الى اضطراب الش���باب الباحث عن آفاق مس���تقبله خلف حدود المجهول والغربة 
مع غصات االمهات النازفات دمعا.. 

ف���ي حمقة ه���ذا االلم الصادح في ش���وارع الن���اس، َجَهَر الصوت من مع���راب ملبيا 
نداء الجمهورية، وأعلنت القوات اللبنانية ترش���يح ثاني رئيس لها بعد مؤسس���ها 
الرئيس الش���هيد الشيخ بش���ير الجميل، الدكتور س���مير جعجع رسميا النتخابات 

رئاسة الجمهورية خير خلف للرئيس الصامد، الممتلىء بالحكمة والوطنية العماد 
ميشال سليمان قبل نهاية واليته في 25 أيار المقبل. 

ومع اعالن الترش���يح، س���اد الجمهورية بمواطنيها وسياس���ييها ووس���ائل اعالمها 
والتواص���ل االجتماع���ي، حال من الح���راك البركاني بين مؤيد ورافض لم يش���هده 
م���ن قبل أي اعالن ترش���يحي، أقّل���ه منذ آخر انتخابات قبل دخ���ول لبنان جحيم 
وصاية االحتالل الس���وري. س���مير جعجع هو دائما عالمة السؤال الذي يدور في 
أذهان الناس واألحزاب واألطراف، لماذا سمير جعجع؟ ما الذي يستطيع هذا الرجل 

تحقيقه؟ وهل مقبض السفينة يتركز في قبطان واحد؟  
ولإلجاب���ة على ه���ذه االش���كالية، علينا الق���راءة بعقل هادئ بعيدا ع���ن العواطف 

المسترسلة، والنظر الى الحاجة! أليست الحاجة هي أم االختراع؟ 
ويمكن تلخيص األهداف بثالث حاجات جوهرية إنقاذية:

1- صناعة السالم.
2- لبننة االستحقاقات؛ السيادة.

3- إعادة الدور؛ الهوية.
 أوال، م���ع انتهاء الحرب األهلية اللبنانية وتوقي���ع وثيقة االتفاق الوطني )الطائف( 
عل���ى أمل الدخول الى جنان الس���الم بي���ن مكونات المجتم���ع اللبناني المتحاربة 
عل���ى قاعدة الش���راكة الحقيقي���ة، ُخِطّف هذا الخالص بضرب الوجود المس���يحي 
الفاع���ل باعتقال رأس حربة المس���يحيين، المقاومة اللبنانية المس���يحية بقيادة 
الدكتور سمير جعجع، من قبل من يدعي اليوم دفاعه عن المسيحيين في سوريا. 
فس���قط السالم بفخ مزوري السالم، وُضربت الحرية وأُسكتت أفواه اللبنانيين من 
مسلمين ومس���يحيين، واضطهد العونيون والكتائبيون، الدروز والسنة والشيعة 
االح���رار.. ومنذ تلك اللحظ���ة، والجمهورية عرجاء بالرغم م���ن تحقيق االنتصار 
التاريخي في ثورة االرز 2005.  فكما كان التصويب على سمير جعجع لضرب قوات 
الس���الم، فإن ترش���حه اليوم مؤش���ر لعودة الروح الى جلباب السالم. والمحاربون 
الش���رفاء وحدهم يصنعونه. كيف ال وهو اول من اندفع لتس���ليم سالح أقوى تنظيم 
عس���كري عرفه لبنان الى كنف الدولة، فاتحا يداه كالمصلوب الى اخصام األمس، 
نابذا الخطابات الشعبوية التي تبني جماهير غافية مصفقة، وتدمر بالمقابل أسس 
بناء االوطان المرتكزة على الصدق والحسم، والقدرة على التخطيط االستراتيجي، 
والق���وة التنظيمية إلدارة ش���ؤون الدولة والمجتمع، لالنط���الق مجددا في جلجلة 
انتش���ال الواقع المسيحي والوطني من قعر الخوف والتشتت...  هذا ما يتفوق به 

سمير جعجع.

طوني عطية

ثانيا، كثيرا ما تعرف السيادة الوطنية بالحصول على االستقالل أي بجالء األجنبي 
المحتل وتحرير الرقعة الجغرافية، لكن في مفهوم علم السياسية، ال تتحق السيادة 
الوطني���ة ان لم تترافق مع تحرير االنس���ان الفرد )المواطن(، والش���خص المعنوي 
المتمثل بالدولة ومؤسس���اتها م���ن رأس الهرم الى القاعدة. وأي تفويض للس���يادة 

الخارجية سينعكس حكما على السيادة الداخلية وتضعها في خانة »التبعية«.
 ل���ذا، ال يختل���ف عاقالن في لبنان، ان صناعة االس���تحقاقات الرئاس���ية في معظم 
أزمنتها اتت نتيجة التوافقات االقليمية والدولية واسقاطها على الداخل اللبناني، 
ضارب���ة المصلح���ة الوطني���ة الحقيقية التي تقول: »مصلحة لبن���ان أوال فوق كل 
اعتبار وقبل أي قضية مهما كانت محقة وانس���انية«. هذا مفهوم طبيعي وس���ليم 

لالوطان المتقدمة التي تحترم كرامة مواطنيها ورخاء عيشهم. 
وبالتال���ي، ان ترش���ح الدكتور س���مير جعجع ج���اء مخالفا ش���كال ومضمونا لكافة 
األع���راف والتقاليد التي درجت عليها الترش���يحات الرئاس���ية ف���ي لبنان، فألول 
م���رة ش���عرنا حقا أن »اللبنن���ة« يمكن ان تك���ون حقيقة وبعيدة عن االس���اطير 
وحكاي���ات طائ���ر الفنيق وال���رّخ.. فَوَضْعنا اصابعنا في جرح رجل لم يتوس���ل يوما 
الرض���ى الخارج���ي، وأعاد س���يف اللعب���ة الديمقراطي���ة الصحيحة ال���ى غمدها 
اللبناني، فالمشهدية سليمة بمعادلتها: رجل سياسي، ذو لون سياسي حاّد، رئيس 
لحزب االكثر تمثيال لبيئته، عابر للمناطق والطوائف يترش���ح الى منصب رئاس���ة 

الجمهورية.
فس���مير جعجع بلبنانيته الخالصة، في المولد والمنشأ والتربية والبيئة الثقافية 
والخلفية التاريخية المسيحية –اللبنانية...قادر على قطع يد بعض الدول المعتادة 

ان »ُتمْلِغص« أياديها حتى »كعب دست« االنتخابات الرئاسية.

ثالثا، يقول رئيس الجمهورية الراحل شارل حلو »ان لبنان هذه الرقعة الصغيرة، 
مش���رفة على بالد العالم«، وأتى االرشاد الرس���ولي مع الطوباوي المنتظر تقديسه 
الباب���ا يوحن���ا بول���س الثاني ليثب���ت عقيدة ال تقل ش���أنًا عن الهوتي���ة األيمان، أن 
»لبنان أكثر من وطن إنه رس���الة«.. هذه النبوة وفي مفهومنا المس���يحي ال تعني 
ق���راءة المس���تقبل، فعالم الغيب ال يعلم���ه اال اآلب وحده، فالنبوة ه���ي قراءة الواقع 
عل���ى ض���وء االيمان باهلل القائم من بي���ن االموات. هذا االس���تطراد لنفهم أن هوية 

لبن���ان مرتبط���ة بدوره، وأي م���ّس بأركان ه���ذه العقيدة هو انتف���اء لحاجة لبنان 
ف���ي هذا المحي���ط المضطرب في متحف جحيم الموت... واألس���وأ هو فقدان بعض 
المس���يحيين اللبنانيين والمش���رقيين والعرب لهويتهم ودورهم الريادي. واألخطر 
من هذا كّله، التدحرج الى قعر الذمية بأبشع وجوهها، حين ُتَخّير الجماعات بين 
الس���يئ واالسوأ واس���تعصاء اس���تنباط الخيار الثالث المتماهي مع ثقافة الجماعة، 
وعندما تقع الحيرة بين القدرة على المواجه أو االستسالم تتولد الخيانة! أليست 
هذه حال الكثيرين في سوريا ولبنان، أو كما يريد بعض المنتفعين الخانعين من 
وضع المس���يحيين في حماية الطغاة من أجل الحافظ على فعل وجودهم الحيواني 

»أكل، شرب ونام«!؟

أما نحن المؤمنون برس���الة لبنان الحقة، عش���ناها حتى األعماق مع سمير جعجع 
بفعل وجودي »يقاوم، يصمد ويس���الم«. وهذه الثالثية جعلت من س���مير جعجع 
موضع ثقة لدى أهل االعتدال من س���نة وش���يعة، فلمسوا أن هذا القائد السياسي 
ال يبدل األعداء حس���ب الظروف والمكاسب، فالس���نة المتمثلين بتيار المستقبل 
وجمهوره بحاجة الى قوة مس���يحية وطنية لبنانية في مواجهة التطرف الس���ني 

الشيعي ومحاربة الديكتاتورية االيديولوجية والحزيبة. 
والشيعة يتطلعون الى القوة نفسها، النتشالهم من مغطس الدماء والوحول االقليمية 
ال���ذي وضعهم في مس���تنقعاتها حزب والي���ة الفقيه، وبمواجهة م���ع العالم العربي 
الذي ينتمون أصال اليه. فهم بحاجة الى التصالح مع محيطهم اللبناني والعربي من 
خالل الدولة القوية التي تحميهم وتحافظ على دورهم السياسي. فالرئيس القوي، 
الذي يتحلى بصفات القيادة والتنظيم والرؤية، وبناء دولة القانون والمؤسس���ات، 
قادر على اعادة الصراع الى الس���احة اللبنانية بين منطق الدولة والدويلة، وقادر 
بعالقات���ه العربية والدولية على النأي بلبنان عن االحتراب االقليمي، والعمل على 
تقوية المؤسسة العسكرية للولوج في مهامها الوطنية، بضبط الحدود والدفاع عن 

السيادة كل السيادة على الحدود كافة الحدود.
وألن وضع لبنان المعيشي واألمني والسياسي بحاجة الى حكيم ال يجتزئ المعالجة 
وأنصاف الحلول، بل يتطلب عملية جراحية لضبط األمور من السير على الطرقات، 
وااللتزام بدوام العمل واس���تئصال الرشاوة في المؤسس���ات واإلدارات، وصوال إلى 

فرض هيبة دولة القانون وحقها الحصري في استعمال »العنف الشرعي«.
فالجمهورية تريد رئيس���ا، يملؤها قس���طا وعدال بدال من الفراغات غير المناسبة، 

ف��َ »حبوب األسبرين ال تشفي السرطان«.

وفي الختام،
الح���ق الح���ق أقول، إن س���مير جعجع رئيس ح���زب القوات اللبناني���ة وقائد زمن 
المقاوم���ة اللبنانية المس���يحية بصريح العبارة، اآلتي من ع���ود أرز الرب الصلب، 
والصاعد من أعماق وادي القديس���ين وكهوفهم ومحابسهم، ورافع راية لبنان من 
قلب س���احة التالقي االس���المي المسيحي في واحة الحرية في 14 آذار، هو حاجة 

وجودية للمسيحيين وللمسلمين من سنة وشيعة ودروز.. فهو:
للمسيحيين رجاء..
وللمسليمن انقاذ...
وللشهداء راحة...

وألمهاتهم عزاء..
وللشباب أمل...

هّيا سمير جعجع فأمر الجمهورية لك!

تحليـــــلتحليـــــل
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أخبـــــارناأخبـــــارنا

دائرة الجامعة اللبنانّية:

نظم���ت الهيئة الطالبية وخلية القوات اللبنانية في كلية ادارة األعمال والعلوم 
االقتصادي���ة - الف���رع الثاني إض���راب تحذيري رفض���ًا لمحاولة إلغ���اء إمتحان 
الدخول إلى الماس���تر 2، وفي حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم س���يلجؤون إلى 

إتخاذ خطوات تصعيدية.
أقام���ت خلي���ة الق���وات اللبنانية في كلي���ة الهندس���ة- الفرع الثان���ي روميه 
 Dancing With«  السادس���ة تحت عنوان بنس���خته  الس���نوي  عش���اءها 
The Engineers« ف���ي مطع���م  »Byblos Palace« جبي���ل، بحضور رئيس 
مصلح���ة الطالب ف���ي القوات اللبنانّية نديم يزبك، رئيس مصلحة المهندس���ين 
ف���ي القوات اللبنانية المهندس نزيه متى والرئيس الس���ابق للمصلحة المهندس 
نبيل أبو جوده والس���يدة جس���ي عيراني أرملة الشهيد رمزي عيراني، وعدد 
من المهندسين واألس���اتذة والدكاترة ووفد من مكتب مصلحة طالب القوات 
اللبنانية ومن مكت���ب دائرة الجامعة اللبنانية وحش���د طالبي. تخلل العش���اء 
مس���ابقة رق���ص بي���ن طالب م���ن الكلية تحت أنظ���ار لجنة حك���م مؤلفة من 
مش���اهير برنامج “Dancing With The Stars” فازت بها الطالبة رنين المّر 
التي اس���تلمت جائزتها من النجمة دانييلال رحمة، كما قدم المش���اهير لوحة 

فنية راقصة امتعت الحضور.
كما احتفلت كلية االعالم-2 بعيد األم على طريقتها الخاصة، حيث تنافس���ت 
20 فتاة منقسمًة الى 4 فرق على األلعاب المحضرة والمخصصة لهذه المناسبة 

والتي تجسد االعمال المنزلية والزوجية واختارت الهيئة الطالبية ان تشارك 
عينة من الجس���م اإلداري والتعليمي في لجنة الحكم ما أضاف أجواء حماسية 

رائعة، كما عّيدت الهيئة الجسم اإلداري والتعليمي النسائي في الكلية. 
وم���ن ناحّيٍة أخ���رى نظمت الهيئة الطالبية رحلتها الس���نوية، فكانت المحطة 
االول���ى بي���ن يدي الطوباوي اس���طفان نعمة ف���ي لحفد، لينتق���ل الطالب بعدها 
الى حضرة س���لطانة الش���هداء في ايليج ومن الصالة الى المرح والرقص، توجه 
الطالب الى مطعم »قصر العسل« ومع الترفيع واللعب في “frenzy” - عمشيت، 
اختتم طالب كلية االعالم-2 يومهم المميز.باإلضافة إلى ما سبق نظمت الهيئة 
الطالبية في كلية االعالم-2، اس���تفتاء طالبيًا لإلضطالع على رأي الطالب في ما 

يخص نقل مبنى الكلية. 
وبمناس���بة بداية الفصل الدراس���ي الثاني في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
واالدارية - الفرع الثاني، وزعت خلية القوات اللبنانية، مجلة آفاق      الشباب   
»Horizons«  باإلضاف���ة إلى ال����«Notebook«     للطالب أمام حرام الكلية 
وتمنت لهم فصل دراسي مليء بالنجاح. وكان سبق هذا النشاط، خلوة للخلّية 
ت���ّم خاللها وضع خطة عمل جديدة.كم���ا قامت الهيئة الطالبية في الكلية نهار 
إثني���ن الرم���اد بتوزيع المناقيش والكرواس���ان داخل حرم الكلي���ة  أمام الهيئة 
الطالبية لمناسبة بدء زمن الصوم بحضور ومشاركة طالب الجامعة كما تمنت 

لهم صومًا مباركًا.
وللمرة الثانية هذا العام أحيت خلية قوات اللبنانية في معهد الفنون الجميلة 
  »Indian Color Night« الفرع الثاني س���هرتها الس���نوية تحت عن���وان -
ف���ي ح���رم المعه���د بعد تجهي���زه على اكم���ل وجه، الس���تقبال الفص���ل الثاني 

بحيوية  مدخلًة بذلك جوًا من الفرح والفكاهة والفن والحماس.
وس���بق أن نظم���ت خلي���ة معهد الفن���ون الجميل���ة خلوتها الس���نوية وأكملت 
اللمس���ات األخيرة إلطالق مش���روعها النوعي الجديد مشروع إدخال األنترنت 

إلى المعهد، خطوة سوف تكون األولى من نوعها يقيمها طالب لمعهدهم. 
كما إستكملت بطولة الشهيد رمزي عيراني الثانّية في كرة السلة، حيث تابع 
فريق���ا »كلية إدارة األعمال« و«كلية الفنون« عروضهم القوية في بطولة، في 
ظل تقدم بارز لفريق كلّية الحقوق، ومش���اركة مختلف الكليات باإلضافة إلى 

فريق مكتب الدائرة.

دائرة الشمال

دائرة الشمال:
أقامت دائرة الشمال في مصلحة طالب القوات اللبنانّية، مخيمًا لإلعداد الفكري 
ف���ي مركز حزب الق���وات اللبنانّية ف���ي بجدرفل - البترون، بإش���راف مكتب 
اإلع���داد الفك���ري في المصلحة. إمتد المخيم عل���ى ثالثة أيام تخلله محاضرات 
عديدة حول لبنان، والمنطقة من حيث التاريخ، والسياسة واإلقتصاد وغيرها 
من المواضيع. كما تخلل المخيم لقاء مع رئيس مصلحة الطالب الس���ابق ش���ربل 
عيد. باإلضافة إلى ما سبق ذكره تخلل المخيم العديد من النشطات الترفيهّية.

شربل مخلوف

04:18

03:15

أقام���ت مصلح���ة الط���الب ف���ي الق���وات اللبنانّي���ة 
عشاءها الس���نوي تحت عنوان  “قوة، إيمان، إلتزام 
“ برعاي���ة رئيس ح���زب الق���وات اللبنانّية الدكتور 
سمير جعجع، في Ocean Blue – Jbeil بحضور 
األمين المس���اعد لش���ؤون المصالح الدكتور غسان 
يارد، األمين المس���اعد لشؤون اإلدارة األستاذ فادي 
ظريفة، األمين العام الس���ابق األس���تاذ عماد واكيم، 
رؤس���اء وممثل���ي المناط���ق والقطاع���ات واألجهزة 
والمكات���ب في القوات، رؤس���اء وممثلي المنظمات 
الشبابّية لقوى الرابع عشر من آذار، رئيس مصلحة 
الطالب ف���ي القوات اللبنانّية ندي���م يزبك باإلضافة 
إلى أعضاء مكتب مصلحة الطالب ورؤساء الدوائر 
والمكاتب والخاليا وأعضائها، وإعالميين، وحش���د 

طالبي كبير.
خ���الل الحفل تّم تكريم رؤس���اء س���ابقين لمكاتب 
ودوائر في مصلحة الطالب: وهم رامي نحاس رئيس 
دائ���رة المص���ارف حالي���ًا، والنائب الس���ابق لرئيس 
مصلحة الطالب. نهرا بعيني رئيس جهاز األنش���طة 
الش���بابّية، ورئيس مكتب التنس���يق المناطقي في 
مصلحة الطالب س���ابقًا. ميريم عيد رئيسة مكتب 
العالقات العامة س���ابقًا. جو القزي الرئيس الس���ابق 
لمكت���ب اإلعالم والتواص���ل. أنطون ش���هال الرئيس 
الس���ابق لمكتب التنس���يق المناطقي. وأخيرًا جاد 
 شام الرئيس السابق لدائرة الجامعات الفرنكوفونّية.

 WE وأختتم الحف���ل، مع المس���رحّية الكوميديّة
FAK WATANI، للكاتب والمخرج المس���رحّي 

مارك قديح.
وعل���ى صعيد آخ���ر نّفذ ط���الب الق���وات اللبنانّية 
وطالب قوى الرابع عشر من آذار في كليات الفروع 
الثاني���ة في الجامعة اللبناني���ة والجامعات الخاصة 
وقفة تضامنية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال 
س���ليمان ضّد الحملة السياس���ية واالعالمية التي 
تعّرض لها، تلبي���ّة للدعوة التي وّجههتها المنظمات 
الش���بابية في قوى “14 آذار” لطالبها في كليات الفرع 

الثاني في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.
فف���ي كلية االعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية- 
الف���رع الثاني، توّقف الطالب عن الدراس���ة ُمعلنين 
تضامنه���م م���ع رئي���س الجمهورية. ورفع���وا صورًا 
للرئي���س وش���عارات مؤي���دة لمواقفه. وف���ي كلية 
الحقوق والعلوم السياسية واالدارية في جل الديب 
لم يختلف مش���هد التضامن، اذ وقف الطالب خارج 
ح���رم الجامع���ة ُمعّبرين ع���ن تضامنه���م وتأييدهم 

لمواقف الرئيس سليمان. 
كم���ا تضامن ط���الب كلية الهندس���ة ف���ي روميه، 
وطالب كلي���ة ادارة االعمال والعلوم االقتصادية في 
االش���رفية، وطالب كلية العلوم في الفنار، وطالب 
جامع���ة س���يدة اللويزة.كما تضامن ط���الب القوات 
اللبنانّي���ة ف���ي مجم���ع الدكوانة المهن���ي مع رئيس 

الجمهوريّة.

مصلحة طالب القوات اللبنانّية

Like . Comment . Share . about an hour ago .
إجتمع مكتب دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة طاّلب القوات اللبنانية مع القيادي في الحزب المهندس 
 عم���اد واكي���م، دار الّلقاء حول األوضاع السياس���ية الراهنة في لبنان، واألخطار التي ته���ّدد الكيان اللبناني.

 les étudiants de l’Université Saint Joseph ont célébré la fête du Saint Patron de
 l’université, lors d’une soirée dansante au MAD.Danseuses professionnelles battant
 la cadence et DJ talentueux endiablant l’atmosphère nous ont permis d’immortaliser

.cet évènement traditionnel

دائرة الجامعة الفرنكوفونية:

Like . Comment . Share . about an hour ago .

مكتب اإلعداد الفكري :
إفتت���ح مكتب اإلعداد الفك���ري في مصلحة طالب الق���وات اللبنانية، »أكادمّية الك���وادر«  في دورتها 
الثانية في األول من آذار 2014 حيث حضر عدد كبير من الطالب. تضم األكاديمية هذه الدورة عددًا 
م���ن المحاضرات حول تاريخ األح���زاب اللبنانية ومواضيع أخرى تهم الطالب اللبناني. ويحصل الطالب 
م���ع إنتهاء الدورة على ش���هادة تقدير من ح���زب القوات اللبنانّية بعد إتمامه الش���روط المطلوبة من 

حضور وإختبارات... 

10:15
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إتصال مباشر مع منسقة تحرير الموقع الرسمّي
لطالب القوات اللبنانّية lfstudents.com مروى الخوري:

شربل مخلوف

حين خرج المواطن جوزف صادر من منزله صباح 12 ش���باط 2009، ليسلك طريق 
عمل���ه ف���ي مطار بيروت، لم تكن عائلته تعي انه ل���ن يعود، او باالحرى لن تعرف 

شيئًا عن مصيره

منذ خمس���ة أعوام وص���ادر مخطوف. مفقود، مجهول المصي���ر، كل هذه التعابير 
تنطبق على واقعه. ومنذ خمس���ة اعوام والقضية ال تزال مفتوحة، لكنها مجمدة 

امام الجهات القضائية
وخ���الل ه���ذه االعوام، كث���رت التأوي���الت واالس���تنتاجات. تارة يق���ال ان »حزب 
اهلل« خطف صادر، وطورا انه على عالقة بش���بكات التجس���س االسرائيلية، وفي 

الحصيلة، ال كالم قاطعا ينهي الشك او يكشف اليقين في هذا الملف الحساس.
واذا كانت الجهات السياس���ية والقضائية لم تكش���ف معطى جديدا في الملف، فان 
عائلة صادر فشلت ايضا في الحصول على معلومات، على رغم جوالتها على جميع 

المعنيين والمسؤولين، لكنها لطالما استبعدت فرضية خطفه من »حزب اهلل«.
خم���س س���نوات  على اختفاء المهن���دس جوزف صادر,م���ن دون أن تتمكن القوى 

األمنية من معرفة مصيره .
ف���ال  أح���د من المس���ؤولين لديه جواب نهائ���ي، بالرغم من أن  بع���ض المعلومات 
والق���راءات التحليلي���ة األمنية قد تضيف جدي���دًا إلى القضية. وبي���ن المعلومات 

والتحليالت تبقى عائلة صادر أسيرة ألم الفراق ووجع الشائعات.
أين جوزف صادر؟ سؤال، على بساطته، أنهك أفراد عائلة المهندس المختفي منذ 

حوالي الخمس سنوات لكثرة ما رددوه من دون نتيجة.
س���نوات مرت على اختفاء مس���ؤول قسم المعلوماتية في ش���ركة طيران الشرق 

االوسط المهندس جوزف صادر تاركة تساؤالت وطروحات عديدة في اذهاننا،
ه���ل خط���ف صادر فعلًا؟ م���ن الذي خطفه؟ وماذا يريد من���ه؟ غموض ال يزال يلف 

قضية صادر.
هذاغيض من فيض األسئلة التي طرحت خالل هذه السنوات. و التي ظلت بدون 

إجابات، وفي أحسن األحوال إجابات مبهمة .
قيل الكثير عن فرضية تورط صادر في العمل لمصلحة إسرائيل، ولمح البعض إلى 

جهات حزبية معينة تقف وراء عملية الخطف.
المخطوف ما زال مجهول المكان و المصير.

أفراد عائلة صادر ما زالوا صامدين. لم تفارق الدموع عيني سلمى زوجة جوزف، 
تس���تجمع قواها لكن الدمع  كان يغلبها في كل مرة تذكر اس���م زوجها فيها. الذي 
ذه���ب يوم���ًا إلى عمله و لم يعد. كان واضحًا  أن األرق يضني عيون أفراد العائلة، 

والقلق يدمي مهجتهم.
لو أن المخطوف ابن نائب أو وزير، لكانوا وجدوه في يوم واحد.ال يزال الغموض 
يلف قضيته و تظل العائلة تبحث عن قش���ة نجاة، في وس���ط بحر من التحليالت 

والشائعات ...
ش���كرًا لهك���ذا حكوم���ات حي���ث يضمن���ون ويحفظون حق���وق اإلنس���ان وحماية 

المواطنين، حيث ال أحد يجرؤ في هذه الحكومات أن يقول الحقيقة.

جوزف صادر... إلى متى؟؟

دافيد حريقا

وقفة تضامنيةأخبـــــارنا

لن اتكلم اليوم عن أي مسيرة او تدرج داخل مصلحة 
الط���الب في القوات اللبنانّية، إنما س���أختصر عمل ما 
يناهز الس���نتين في الموقع الرس���مّي لط���الب القوات 
اللبنانّي���ة lfstudents.com. يوم ق���رّر الرفاق إعادة 
إحي���اء موق���ع »ونبقى« كانت الص���ورة غير واضحة 

المعالم بخاصة ف���ي ظّل كّل هذا التطور التكنولوجي 
الذي ش���هدناه ف���ي الس���نوات الماضّية. ف���ي مرحلة 
التحضير لإلنطالقة الجديدة، وجدت نفسي في موقع 
المس���اعد فعمل���ت عل���ى تحرير عدد م���ن المواضيع 

لتكون جاهزة يوم اإلنطالق.
اإلنطالق���ة ملفته، أول موقع طالبي وبنوعّية ومهنّية 
عالّية في لبنان والعالم العربي. صعوبات كثيرة مررنا 
به���ا لكننا لم نقبل اإلستس���الم، وهن���ا أقصد صعوبات 
العمل التطوّي فكّت���اب الموقع هّم طالب جامعيين من 
مختلف اإلختصاصات أرادوا أن يشكلوا مفارقة داخل 

حزبهم.
أما على الصعيد الش���خصي، المس���ؤولّية كبيرة جدًا 
وه���ي تكب���ر م���ع كّل تق���دم يحققه الط���الب في هذا 
الموق���ع، ونحن اليوم في صدد تطوير الموقع من عدة 
نواح؛ إن من حيث الش���كل Design أو المضمون أي 

العم���ل على تنوع المواضيع التي يعالجها الموقع لتطال 
أكبر عدد ممكن من الطالب.

النج���اح اليوم هو نج���اٌح لكّل طالب ولفريق العمل في 
الموقع كما مكتب اإلعالم والتواصل، إنه نجاح لطالب 

القوات اللبنانّية.
ف���ي الختام، أود التوجه بالش���كر لكل من س���اهم في 
إع���ادة إط���الق الموقع، ول���كل الكت���اب، باإلضافة إلى 
التقنيي���ن وكّل من يقوم بأي عمل ولو صغيرًا. فعملنا 
اآلن هو القاعدة الصلبة لبناء المستقبل وبناء الوطن 
ال���ذي نحلم. صحيح أننا ال نعاصر س���نوات الحرب أو 
اإلحتالل المباش���ر، فالمعركة في السّلم تكون أحيانّا 
أشرس من وقع الرصاص وأنا كلّي ثقة أن هذا الفريق 

ولو كان صغيرًا يتمتع بقّوة كبيرة. 

اتصال مباشر

نظم���ت دائ���رة الجامع���ات االميركية ورش���ة عمل 
سياس���ية - ثقافي���ة بالتع���اون مع مكت���ب اإلعداد 
الفك���ري ف���ي مصلحة الط���الب، تضمن���ت عددا من 
المحاضرات التاريخية والسياس���ية واالجتماعية. 
كم���ا نظم���ت، محاض���رة ح���ول األزم���ة الس���وريّة 
القاه���ا الرفي���ق ميش���ال حكي���م وتمح���ورت حول 
تاريخ الجمهوريّة الس���وريّة؛ االزمة الحالية وبعض 
التحليالت للمستقبل السوري والتأثير على الصعيد 

اإلقليمي.
وتلبي���ة لدع���وة دائ���رة الجامع���ات االميركي���ة في 
مصلح���ة ط���الب القوات اللبنانية، ت���م عقد لقاء مع 
القيادي في الق���وات اللبنانية المهندس عماد واكيم. 
خالل اللقاء تم استعراض ملفات تشكيل الحكومة، 
البي���ان ال���وزاري واالس���تحقاق الرئاس���ي. كما انه 
ت���م التطرق الى اوض���اع منطقة بي���روت واالوضاع 

الحزبية العامة.
من ناحّي���ٍة أخرى أقام���ت خلّية الق���وات اللبنانّية 
ف���ي جامع���ة ال� AUL ف���ي الكس���ليك، مخيمًا امتد 
على يومين تخلل���ه محاضرات عديدة حول لبنان، 
والمنطقة من حيث السياسة واإلقتصاد وغيرها من 
المواضي���ع التي تهم الطالب كتطور الفكر السياس���ي 
ل���دى الطالب اللبناني، ش���ارك ف���ي المخيم الدكتور 
طوني حدشيتي، داني رحمة، مخايل مزهر، وحيد 

عط���اهلل ورئيس دائ���رة الجامع���ات األميركية روي 
حداد.

وف���ي إطاٍر آخر نظم ط���الب الجامعة االميركية في 
بيروت AUB  إعتصامًا سلميًا داخل حرم الجامعة 
ف���ي الحم���را وذلك لرفع الص���وت والمطالب���ة بإلغاء 
الزيادة على األقس���اط الجامعّية التي بلغت نس���بتها 
ال���� 6 بالمئة.ه���ذا التح���رك الذي جم���ع الطالب من 
مختل���ف اإلنتماءات السياس���ّية والحزبّي���ة، وكان 
إس���تباقيا، رفعه إلدارة الجامعة ع���دد من المطالب 
حملوها على يافطات، وأهمها اإللتزام باألقس���اط كما 
كانت وإعتماد الش���فافّية بين اإلدارة والطالب الذي 
بات غير متأكد من طريقة صرف أمواله، ألن العلم 

حق وليس إمتياز.
كما أقام طالب الق���وات اللبنانّية في ال�LAU جبيل 
العشاء السنوي األول في بيبلوس باالس حيث شارك 
نح���و 250 طالب���ا كم���ا حض���ر الحفل رئي���س دائرة 
الجامع���ات الميركّي���ة الرفيق روي ح���داد وأعضاء 
مكت���ب الدائ���رة وكان الفت���ا حض���ور للخريجيين 
وممثلي���ن عن المنظمات الش���بابّية في قوى 14 آذار 
والتقدم���ي اإلش���تراكي. تخلل الحفل ع���رض فيلم 
وثائقي إس���تعرض فيه أبرز محط���ات طالب القوات 
في ه���ذه الجامعة، كما تّم إط���الق التطبيق الجديد 

LAU )Mobile app ( �الخاص بالطالب ال

دائرة الجامعات األميركّية

Like . Comment . Share . about an hour ago .

The faculty of Engineering in 

collaboration with the Student Union and 

IEEE at NDU organised an informative 

presentation on career opportunities 

in Germany for Lebanese Engineering 

students held by Mr. Daniel Sander, 

Head of the Chamber of Engineers in 

Stuttgart (Baden-Wurttemberg) on 

March 19 2014.

On the occasion of the International 

Women›s Day, the Faculty of Law and 

Political Science in corporation with the 

Student Union organised a panel entitled 

WOMEN IN THE PUBLIC SPHERE. The 

guest speakers were: Captain Suzanne 

El Hajj Hobeich, Mrs. Suzanne Jabbour 

and Mrs. Nada Nachef.
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مع دخولنا في المهلة الدستورية لإلنتخابات الرئاسية بعد 25 آذار 2014 ، وإعالن 
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور س���مير جعجع ترش���حه، كان ألس���رة آفاق 
الش���باب جلس���ة حوار مع منس���ق األمانة العامة لقوى 14 من آذار الدكتور فارس 
س���عيد، إس���تعرضت خاللها موقف هذه القوى من الوضع اإلقليمي والداخلي وكان 
األبرز خطوة الدكتور جعجع في ما يتعلق باإلس���تحقاق الرئاس���ي وجاءت اإلجابات 

رسائل سياسية في كل اإلتجاهات.

رأيكم بالوضعين اللبناني، اإلقليمي والتطورات على الساحة السورية؟
بالوضوح المباش���ر لفت منس���ق األمانة العامة لقوى الرابع عش���ر من آذار أن كل 
العناوين والطروحات السياس���ية التي حملناها من���ذ اللحظة األولى إلنطالق ثورة 
األرز على أهميتها أقل أهمية مما يحصل في الداخل الس���وري وإنعكاس���اته على 
الداخل اللبناني. واصفاً  والوضع الس���وري بالكارثة اإلنسانية التي تختصر بُذهاء 
النصف مليون قتيل، 7 مليون مهجر في سوريا، يستتبعها نظام بشار األسد بإبادة 
ش���عبية ممنهجة في ظل صمت عالمي. وفي ما يتعلق بنتائج ذلك على لبنان قال: 
إن تورط حزب اهلل في س���وريا إس���تجلب إنعكاساً  خطراً  على المستوى الطائفي 
في لبنان بفتنتة إسالمية إسالمية، موصوفة، كما أدخل الطوائف األخرى بحلة من 
الخمول على مس���توى الحياة السياس���ية اللبنانّية بتصوير ما يحدث باإلسترايجي 
فبات المس���يحيون والدروز بحكم المنتظرين لمآل األحداث السورية. والمطلوب 
فعلي���اً  ه���و المش���اركة في الحياة السياس���ية خصوصاً  من الذين أسس���وا الكيان 
اللبناني في الماضي دورهم اليوم صنع المس���تقبل لهذا البلد. وأضاف، في مرحلة 
إس���تبدل األولويات بأولوية أخرى، يفقد موضع اإلس���تحقاق الرئاسي وإستطراداً  
إق���رار قانون لإلنتخابات النيابية على ضرورتهما الملحة نظراً  لتس���رع المش���هد 

اإلقليمي بشكل ال مثيل له.

الرئيس الجديد وآلية الحكم؟
 على الرئيس الجديد أن يحكم في دولة محصورة الس���الح، تعاونه حكومة قادرة 
عل���ى تنفيذ م���ا ينبثق عنها من ق���رارات، في ظل مجلس منتخب بالتس���اوي بين 
ناخب وآخر، دون ركون أي فريق من األفرقاء في لبنان إلى الس���الح الميليش���وي 
غام���زاً  من قناة » ح���زب اهلل«، القادر على إخضاع الجمي���ع إلرادته وإلغاء نتائج 
إنتخابات برمتها كما حصل عام 2009 . غير ذلك يتطلب إقامة توازن رعب بوجه 
القائم حالياً ، أجد أن على القوى اإلستقاللية اإلرتقاء إلى مستوى المرحلة بالعودة 
إلى إعالن القيم المشتركة بين اللبنانّين، فأزمة من هذا النوع ال تواجه من مربع 
حزبي أو طائفي بل علينا مواجهتها بالوحدة بيننا، إما من خالل تسوية تاريخية 
بين اللبنانين وهذا أمر بعيد المنال. وعن أي حل عملي أجاب سعيد قائال: أستبعد 
الحلول العملية للموضع وأدعم موقف الدكتور جعجع بقراره الحاسم بالتخلي عن 
الس���الح والمواجهة من خالل تقوية الحضور ف���ي مراكز الدولة اللبنانّية للتأئير 
في مواقع الدولة كافة تراتبياً  حتى الموقع األّول. من هنا يكتسب ترشيح الدكتور 
س���مير جعجع أهميته: إلستقامته السياسية التي في حال إنتخابه تحدث توازناً  
مع حزب اهلل الذي يريد ربط الداخل بما هو حاصل في س���وريا ومع إرادة العيش 
المش���ترك لدى باقي اللبنانيين، وهذا يتطلب تضافراً   كبيراً  للجهود من الجميع.

نحن اليوم أما مش���كلة س���قوط الحدود اللبنانّية من جهة بسبب إستمرار بشار 

األس���د بإتباع سياسة األرض المحروقة في لبنان، ومن جهة أخرى بسبب إصرار 
حزب اهلل على القتال في سوريا.

ماذا عن الوضع الحكومي؟
المطل���وب من قبل ح���زب اهلل مرفوض من قبلنا جملة وتفصيالً  ولو أن تخلي 14 
آذار عن طرح مسألة السالح الغير الشرعي والقتال في سوريا آنياً  أفضى لتشكيل 
الحكوم���ة الجديدة، غير أننا لس���نا ف���ي وارد التخلي عن الطروحات السياس���ية 
الكبي���رة. لم نعد في وارد التلهي باألمور الحياتية  اليومية على أهميتها للمواطن، 
إال أن ح���زب اهلل يس���تخدمها سياس���ة اله���روب لألم���ام لتضيع الوق���ت فقط. ألن 
الجوهري عند الحزب أن نسلمه القرار السياسي والخارجي والداخلي وملحقاته 
اإلستراتجية باألمور السياسية الكبرى في البالد من قرار الحرب والسلم إلى األمن 
اللبناني أس���وة بما أوكيل له من قبل حليفه الس���وري أيام اإلحتالل. غير كافٍ  أن 
ُنصل رجل كس���مير جعجع إلى سدة الرئاسة بل علينا أن نوحد صفوفنا داخل 14 

آذار وعلى كامل تراب الوطن.
وتابع في موضوع رئاس���ة الجمهورية قائالً : مرش���حي الدكتور سمير جعجع ليس 

شربل مخلوف

جلســــة حوارجلســــة حوار

بس���بب عالقة الصداقة التي تجمعني بالحكيم بل إيمان مني بأن هذا الرجل قادر 
على تحمل هذه المسؤولية الكبير في الوقت الحاضر وبأهمية أن نمسك بمراكز 
القرار في الدولة اللبنانّية فنؤثر من داخل الدولة لنحارب الفس���اد المستش���ري 

بمفاصلها كافة.

ما هي الصفات التي تدفعك لترشيح جعجع للرئاسة دون غيره؟
صفة واحد دون غيرها تفضيله مصلحة اللبنانيين القضية اللبنانّية  على غيرها 

من المصالح الشخصية.

هل قوى 14 آذار قادرة على التوافق على مرشحٍ  واحد للرئاسة؟
هذا قرار يأتي بتطور ظروف المعركة اإلنتخابية، وأكد إن تم التوافق على سمير 
جعجع وغيره من األس���ماء، أمام الرئيس العتيد مهام جس���ام ملقاه عليه أولها إعادة 
جمع اللبنانيين، وإحتواء الصراع اإلس���المي القائم بين الش���يعة والُسنة، باعتماده 
صيغة التس���اوي بين اللبنانيين بإعتبار تس���ليم الس���الح في عبرا وعرسال وباب 
التبانة يتطلب توقف القتال في س���وريا وتس���ليم س���الح حزب اهلل أيضاً  فتكون 
اإلم���رة للدولة وحدها م���ن هنا أهمية وصول رجل إس���تثنائي في هذه المرحلة 

الدقيقة والحساسة.

ماذا عن الخالف الحاصل داخل 14 آذار في ظل إنفتاح بعض مكوناتها على 8 آذار؟
ف���ي هذا الخصوص أحمل المس���ؤولية  لإلع���الم القواتي لعدم إس���تغالله التقارب 
الحاص���ل بي���ن تيار المس���تقبل والنائب ميش���ال عون لماذا ؟ وإعتبر س���عيد أنه 
كان عل���ى إعالم القوات اللبنانية  إيص���ال الصورة الحقيقية للرأي العام اللبنانيين، 
الصورة اإلنتهازية للعماد عون هذا الرجل الذي بنى ش���عبية كبيرة على ش���تيمة 
المس���لميين، بتحميلهم مس���ؤولية عهد اإلحتالل الس���وري بعد إتفاق الطائف بين 
1992 وال 2005 . مسؤولية تريد الوضع اإلقتصادي إتهم بها تيار المستقل والرئيس 
الش���هيد رفيق الحريري ش���خصياً  في قبره بعد ال 2005 حتى يومنا طبعاً  بحسب 
الجن���رال. فأمام مصلحته اآلنية في إس���تمالة الرئيس س���عد الحري���ري في الوقت 
الحاضر تناسى عون شعاراته السابقة التي كونت شرعيته الشعبية و التي كانت 

األساس الذي إعتمده لبناءها. كل ذلك في سبيل حصوله على دعم تيار المستقبل 
وسماعه لقب الفخافة، بإعتبار المرشح للرئاسة يكون مسيحياً  والناخب مسلم 
وجد أنه عليه تحس���ين ش���روطه لدى الطائفة الُس���نية. خيارنا واضح وصريح، 
إس���م واحد لرئاس���ة الجمهورية اللبنانّية الدكتور س���مير جعجع مرشحنا قريباً  
في 14 آذار. أما مرشح قوى 8 آذار هو مرشح حزب اهلل ونقطة على السطر. وفي 
م���ا يتعل���ق برئيس تكتل اإلص���الح والتغيير قال إن عون مدي���ن لقوى 8 آذار وليس 
العكس، فبمقابل حصول عون على مقاعد نيابية ووزارية أعطى الغطاء المسيحي 
لسالح حزب اهلل الغير الشرعي. دون أن يغمض له جفن أو يمس بذرة من الحياء 
المفقود أصالً  لديه دعم الحزب المتهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
بإغتيال الشهيد رفيق الحريري القامة التي ال تتكرر كل يوم لدى الطائفة الُسنية، 
بزعامته���ا والوطني���ة وعالقاته���ا الدولية. المقايضة نفذت من قب���ل الطرفيين في 
الماض���ي. هدف حزب اهلل تغيير اليوم لم تع���د المعركة إنتخابية، نيابية وبلدية 
إلحق���اق التوازن م���ع 14 آذار إذاً  هو لم يعد بحاجة للعماد عون في ظل أن الهدف 
أصبح بقاء الرئيس األس���د على قيد الحياة ألن بقاؤه من بقاء الس���يد حس���ن نصر 
اهلل. ح���زب اهلل ل���م يزعن إلرادة عون باإلتي���ان بصره قائداً  للجيش وال في إجراء 
اإلنتخابات النيابية في موعدها، وهكذا سيكون الوضع في اإلستحقاق الرئاسي لن 

يرشح الحزب عون ليخوض المعركة.

المظلة الدولية... والقوى الخارجية... واإلستحقاق؟
بخ���الف ما يعتق���د البع���ض إنتخابات رئاس���ة الجمهوري���ة اللبنانّي���ة على عكس 
اإلنتخاب���ات النيابية للقوى الخارجي���ة تأثيرها الكبير في المعركة. من هنا أهمية 
ترش���يح جعجع للرئاس���ة، ألن مهمة 14 آذار تكمن بمدى إس���تطاعتها تكبير اإلرادة 
الوطنية للتأثير في اإلستحقاق المرتقب وما من إسم قادر على تحقيق ذلك أفضل 
من سمير جعجع بما يمثل في الشارع المسيحي والسني يبقى العمل على طمأنة 
الش���ارع الش���يعي بمقابل عودة حزب اهلل الس���اعي لتس���وية مع الداخل اللبناني 
بإنس���حابه من سوريا بش���روط الدولة اللبنانّية فقط ليصبح سمير جعجع الرئيس 
المنتخ���ب الثالث عش���ر للجمهورية اللبنانية. واألمانة إلس���تمرار لبنان في عهد 

طالب القوات اللبنانّية. 

سعيد: رئاسة المسيحيين في صلب الحياة السياسية اللبنانية ... أساس 
الكيان والجمهورية... مرشحي سمير جعجع...ومرشح 14 آذار...
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 تحقيــــق تحقيــــق

َخُذ من عصي���ر العنب، وُيتَرُك حت���ى يختمر. وهو  النبي���ذ هو ش���راب روح���ي ُيتَّ
مش���روب معروف في لبنان، كما في بلدان عديدة اذ ش���يئا فش���يئا تتعزز ش���هرة 
 س���هل البقاع في ش���رق لبن���ان كمنطقة لزراع���ة الكرمة تجتذب صن���اع النبيذ.

تختل���ف وتتعدد طرق تصنيف النبيذ لكثرة المؤش���رات أو الصفات التي يمكن أن 
تختلف أو تش���ترك بين نوع وآخر، كنس���بة الس���كر، ومحتوى الكحول، واللون، 

ووجود غاز  CO2... الخ

ويمكن أن نميز األصناف التالية من النبيذ:
المعط���ر. النبي���ذ  المق���ّوى،  النبي���ذ  المائ���دة،  نبي���ذ  اله���ادئ ويش���مل:   النبي���ذ 
 النبيذ الحاوي على غازCO2  ويش���مل: الشمبانيا، النبيذ المتآللئ، النبيذ الفّوار.

وبشكل عام كل أنواع النبيذ وحسب جودتها تقسم إلى: نبيذ ذو عالمة تجارية، 
 ونبيذ عادي. أما من حيث اللون فهي تقسم إلى: نبيذ أبيض، ونبيذ أحمر، ونبيذ وردي.

النبيذ اللبناني
بحسب الخبير في شؤون النبيذ السيد فادي صدقة ، قد ظهر في لبنان ومنذ انتهاء الحرب 
االهلية )1975-1990( اكثر من عشرة اسماء لمعامل النبيذ تتنافس فيما بينها لتقدم 
افضل منتوج. وأكد الخبير صدقة، ان الجوائز التي نالها بعضهم في المعارض الدولية 
 تدل على انهم نجحوا بلفت انتباه الذواقة رغم المنافسة الجدية التي يواجهونها.

 Château les Cèdres ُيعتبر النبيذ الحامل السم »Domaine Warde « ففي
2006 خالص���ة نخب���ٍة نبيذيٍّة تفوح منه رائحة جذور األرز وينتش���ي الذوق في 
معايشة مزيج العنب األحمر والخشب العتيق، وهو ذاك المزيج الفريد الذي خّول 

هذه السلسلة بالذات أن تفوز بميدالّيتْين ذهبّيتْين في فرنسا.
ويش���ير سيرج هوش���ر الى ان »صناعة النبيذ اللبناني تحسنت بشكل ملحوظ«. 
هذا وتملك عائلة هوش���ر مصنع »ش���اتو م���وزار« النتاج النبيذ ال���ذي نال جائزة 
ف���ي معرض بريس���تول )بريطانيا( للخم���ور عام 1979. ويق���ول مايكل كرم مؤلف 
كت���اب ع���ن النبي���ذ اللبناني ان س���هل البق���اع »منطقة ممت���ازة لزراع���ة العنب 
المس���تخدم ف���ي صناع���ة النبيذ«.ويضي���ف مع���ددا المواصف���ات الت���ي تتميز بها 
ه���ذه المنطقة«االم���راض قليلة، الفترة المشمس���ة تمتد على م���دى 320 يوما في 
 الس���نة، ارتفاع االرض عن س���طح البح���ر وانحدارها وطبيعته���ا، جميعها جيدة«.

اما »ش���اتو كس���ارة« فهو اقدم مصانع النبيذ في لبنان، اسس���ه االباء اليس���وعيون 
عام 1857 »ش���اتو كس���ارة« الذي يتمييز بكيفية صناعته للنبيذ وللشروط التي 
يوفره���ا لهذا التصنيع والتي توافق المعايي���ر العالمية. ومن مصانع الخمور الجيدة 
ايضًا مصنع »كوتو دو ليبان« الذي لفت االنتباه رغم حداثته.ففي العام 2003، اطلق 
نيك���وال اب���ي خاطر »كوتو دو ليبان«. وتوفي بعد س���ت س���نوات، فتولت زوجته 
»رلى« زمام االمور بمس���اعدة ابنه وهي تنتج بش���كل منتظم. وقد أظهرت نجاحًا 
باهرًا في هذا المجال. وقد اكدت الس���يدة رل���ى بأن النبيذ اللبناني هو من أفضل 
األنواع على اإلطالق.  اما »مسايا« فتأسست منتصف التسعينات على يد شقيقين 
لبنانيين وش���ريك فرنس���ي، وارتقى انتاجه بس���رعة ليصب���ح مدرجا على الئحة 

هبى شمعون

الخمور في فندق »الريتز« و«جورج الخامس« في العاصمة الفرنسية.
ويؤك���د االخ���وان س���اندرو وكريم س���عادة الل���ذان اطلقا »مارس���ياس« ف���ي العام 
2005 بمس���اعدة س���تيفان ديرينونك���ور، الخبي���ر الش���هير ف���ي صناع���ة الخمر، 
انه���ا »س���وق متخصصة وصغي���رة جدا لدرج���ة انها تثي���ر الفض���ول«. ويقوالن 
 ان »مصان���ع الخم���ر الصغي���رة سترس���م مس���تقبل لبن���ان« ف���ي ه���ذا القط���اع.

سيباس���تيان خوري الذي تدرب في س���ان اميليون، اطلق في العام 2006 »دومين 
دو بع���ل« ال���ذي ينت���ج النبي���ذ ذات الج���ودة العالية.وب���دوره الس���يد كارل���وس 
غص���ن، مدير عام ش���ركتي »رينو« و«نيس���ان« وهو فرنس���ي من اص���ل لبناني، 
اط���الق نبي���ذ »اكس���ير« م���ع ش���ركاء محليين.اضاف���ةً  ال���ى العديد م���ن مصانع 
النبي���ذ التي اش���تهرت اس���ماؤها : »ش���اتو نكد«، »ش���اتو قنفار«، »ش���اتو كا«، 
 »دوم���ان دو ت���ورال«، »اريت���اج«، » ش���اتو س���ان توم���اس«، »كاف ك���روم«.....

من هنا أهمّية تنش���يط وتفعيل هذا القطاع ودعمه محليًا وتفعيل صادرات النبيذ 
اللبناني الى األسواق الخارجية .  

مشاكل المزارعين:
واجه���ت الزراعة في لبنان، ذات األراض���ي الخصبة، الجلول الجبلية، والمنتجات 
الطازج���ة والصحية، عددا من المش���اكل في الس���نوات الماضية. ومن المش���اكل 
العديدة التي تواجه هذا القطاع: األس���اليب الزراعية القديمة أو غير المناس���بة، 
التي تؤدي لجرف التربة و وإفقارها، نضوب المياه الجوفية، تلوث المياه السطحية 
واس���تخدام مبيدات اآلفات والتس���ميد غي���ر المالئم، األمر الذي ي���ؤدي الى ظهور 
ع���دد م���ن المش���اكل الصحية، وتل���وث البيئة ج���ّراء الرمي العش���وائي لمخلفات 
المزارع والمس���الخ. باإلضافة لذلك، فإن ممارس���ة الزراعة تتقلص بسبب التمدن 
الغزير المتفش���ي، وبش���كل خاص في الس���هول الس���احلية وبعض مناطق البقاع. 
من السياس���ات التي تتبعها الحكومة اللبنانية لمعالجة مش���اكل القطاع الزراعي: 
زي���ادة مص���ادر مياه الري، وخصوصا في الجنوب، ومحاولة وضع بعض القيود على 

اس���تعمال المبيدات، أما بالنسبة الى منع انجراف التربة وعدم هدر المياه، فهناك 
إجراءات قليلة جدا تتخذها الحكومة بهذا الشأن، أو حتى أنها معدومة في أحيان 
أخرى. إن القطاع الخاص في لبنان يس���تغل حالّيا الفرص الصغيرة ولكن الجديدة، 

التي تقدمها الزراعة العضوية، والمنتجات عالية القيمة التي تصدر عنها.

 تعتبر المس���ائل المتعلقة بالزراعة من ضمن المس���ؤوليات الحكومية في لبنان، 
حي���ث تلتزم وزارة الزراعة بوضع سياس���ات وقوانين خاصة بتنظيم هذا القطاع. 
قامت الحكومة اللبنانية خالل عقد التسعينات في القرن العشرين، بإبرام 89 عقد 
خاص بالقطاع الزراعي، تتعلق بمش���اريع تصميم وتقديم استشارات فنية وتقنية، 
باإلضاف���ة لتأمين أيدي عاملة ومعدات مالئم���ة، وقد بلغت القيمة اإلجمالية لهذه 
العق���ود 13.6 ملي���ون دوالر أمريك���ي، كما أنش���أت الحكومة 46 مش���روعا إضافّيا 
ف���ي قطاع الري، بلغت قيمتها 51.8 مليون دوالر. تش���مل االس���تثمارات في القطاع 
الزراع���ي: إعادة تأهيل وزارة الزراعة، مش���اريع الس���تصالح األراض���ي الزراعية، 
باإلضاف���ة إلعادة تأهيل الم���دارس الزراعية ومراكز األبح���اث. إن القطاع الزراعي 
اللبناني ُيناضل اليوم للبقاء في ظل سوق إقليمي ضخم منافس له، وقد استطاعت 
الحكومة عن طريق القروض والمنح أن ُتنش���ئ عددا من مش���اريع الري واس���عة 
النطاق، كما قامت باتخاذ بعض الخطوات لمنع استخدام أنواعا عديدة من مبيدات 
اآلف���ات الخطي���رة. إال أن هناك عددا من المش���اكل التي تواجه ه���ذا القطاع وتقف 
حائال في وجه نموه، ومنها أن المش���اريع طويلة األمد، ترش���يد اس���تخدام المياه، 
اللج���وء إل���ى طرق حديثة في الرّي، واالس���تخدام الرش���يد للكيماوي���ات، ال تزال 

شحيحة أو متمركزة في مناطق معينة من دون األخرى.

النبيذ: أنواعه وكيفية تصنيعه
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تندرج مصلحة األطباء ضمن جهاز مصالح المهن الحرة في القوات اللبنانية، غايتها 
رفع المس���توى الطبي واإلنساني والمش���اركة في نشر مبادئ الحزب على مستوى 
أطّباء لبنان، ورفع نسبة النضال النقابي للوصول إلى مهنة تضمن حقوق األطّباء.

تم إنشاؤها في التسعينات، وإنّما حضور األطباء لطالما كان فّعالًا في السلم كما في 
الح���رب، مهتمين بالمرضى والمصابين، فه���ي امتداد لجهاز الصحة في الحزب في 
فت���رة الحرب،  يتوّزع أطباء القوات حول لبن���ان، ويترأس هذه المصلحة الدكتور 
إيلي إس���طفان، تعقد إجتماعاتها بشكل دوري مرتين في الشهر، ويشارك في هذه 
االجتماع���ات أعضاء المصلحة باإلضافة إلى ممثلين عن المستش���فيات والجامعات 
وذلك لضمان التحس���ين واالس���تمرارية. من أبرز الجامعات المش���اركة: الجامعة 

اللبنانية، الجامعة األميركية، الجامعة اليس���وعية، جامعة البلمند وجامعة الروح 
الق���دس. كما أنّها تعقد مؤتمرات متنوعة ح���ول الطب وتهتم بالقضايا االجتماعية 
مشاركًة الجمعيات بمس���اعدة المحتاجين كالمسنين مثالًا مقّدمين لهم العالجات 
الالزمة واألدوية،  ال ننس���ى العيادات  ومس���توصفات األرز التي تس���هم من خالل 

معالجة المرضى بمساعدة المواطنين.
يش���ارك األطباء القواتيون في انتخابات نقابة األطباء إقتراعًا وترش���يحًا، وقد دعم 
الدكتور جعجع هذا الجهاز وقّدم له كل ما يضمن اس���تمراريته ونجاحه، واضعًا 
كل إمكانات���ه بهم، األمر ال���ذي جعل أعضاء هذه المصلح���ة كخلية نحل، يعملون 
م���ن دون كلل أم ملل. إّن أطباء القوات هم القدوة المناضلة في س���بيل مس���اعدة 

المواطنين لينعموا بالصحة والعافية إذ ال مواطن صالح جسده مريض.

الدوري اللبناني لكرة السّلةمار نصرلله بطرس صفير بطريرك اإلستقالل الثاني

مصلحة األطباء في القوات اللبنانية

مـــــروى الخـــــوري

روال االحمر

شخصية

مصالحنا

جورج خاطر

قواتيــــاتقواتيــــات

أشرفت المرحلة األولى من الدوري اللبناني لكرة السّلة موسم 2014 على االنتهاء 
و ب���دأت الف���رق بأجمعها تدرس كل الماعيير الواجب���ة للحصول على اللقب الّذي 
كان الفريق المتني آخر من حصل عليه في ظل مشاكل بطولة العام الماضي التي 

لم تستكمل . 
وشهدت األسابيع األخيرة من تلك المرحلة مباريات قويّة و مفاجآت عديدة خصوصا 
بعد تألّق فريق الهومنتمن وانتصاره على كل من الرياضي والحكمة. فأضحت هنالك 
أربعة فرق تتنافس على المركز األّول و هي عمشيت والحكمة والرياضي والمتحد اذ 
 ان المبارات التي تجمع الفريقين االخيرين في 11 نيسان سوف تحّدد الترتيب النهائي . 

اثر هذه المنافس���ة الشرس���ة،  ق���ام كل مدّرب باعادة حس���اباته اذ أقدمت معظم 
فرق الدوري على التغيير في صفوف العبيها وال سّيما األجانب منهم .فأقدم فريق 
الحكم���ة عل���ى ش���راء الالعب راندي كولباب���ر و من ثّم التخّلي عن���ه، نظرا لعدم 
تقديم���ه المس���توى المطلوب، ليعتمد في الوقت الحال���ي على العب أجنبي له من 
الخب���رة م���ا يكفي في الدوري اللبناني وهو ديواريك سبنس���ر.في حين أقدم فريق 
الرياض���ي عل���ى التوقي���ع مع الالعب رودن���ي كارني  المتعّرض الصاب���ة في الوقت 

الحالي.و ما زال فريق المّتحد متمّسكا بالعبه المتألّق وايتسايد .
بعض التعديالت في صفوف الفرق، أقام فريق بيبلوس مخّيما تدريبّيا. فهذا النشاط 
يس���هم ف���ي تقريب الالعبين م���ن بعضهم البعض و تحضيرهم بدني���ا و معنويا الي 

المرحلة القادمة من البطولة.
اذا فعشاق كرة السلة يشهدون على أعظم دوري مّر في عهدي كرة السّلة القديم 
و الجدي���د ، دور مليء بالمفاجآت و بالمباريات الشرس���ة حيث أصبح بامكان أي 
فريق س���رقة اللقب و حيث أصبحت حظوظ كل الفرق متس���اوية . فالمنافس���ة  
عالي���ة و التحضير احترافي بامتياز,على أمل ان تس���تكتمل البطولة هذه الس���نة 

بروح رياضية.

بع���د أن عرضن���ا وعلى م���دى خمس أعداد الس���يرة 
الذاتّي���ة ألبينا الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير، 
متناولي���ن كاف���ة جوان���ب حياته الكهنوتّي���ة وعددًا 
كبي���رًا من إنجازاته على ع���دة أصعدة أهمها الدينّية 
واإلجتماعّي���ة ومتابعته أم���ورًا إنمائّية عديدة، نصل 
ف���ي ه���ذا العدد الى اإلنج���زات على صعي���د الزيارات 
الراعوية والرس���مّية. حيث إن الكنيسة هي كنيسة 

البشر ال الحجر.

قام البطريرك صفير بزيارات رس���مّية وراعوّية إلى 
عدد من المناطق واألبرشيات نذكر منها:

الفاتي���كان حيث كان هناك زي���ارات دوريّة وعديدة 
في السنة الواحدة.

فرنسا في األعوام التالّية 1986 و1994 و1997 و1999
االتحاد السوفياتي، عام 1987

الجزائر، عام 1987 
الواليات المتحدة االميركية، عام 1988

الكويت، عام 1989 
قبرس، في كل من العام 1989  و1998 

المانيا، عام 1989 
أفريقيا الجنوبية، عام 1992 
مصر، عامي ال� 1992 و2000 
االردن، عامي 1993 و1998 

استراليا، في ال� 1993
البرازيل،  عام 1997 

وكل من نيجيريا، غانا، ش���اطئ الع���اج، توغو، بنين، 
السنغال، عام 2000. 

قب���ل الختام، ما تّم عرضه هو من أهم االنجازات التي 
تّم���ت في عهد غبطة البطري���رك مار نصراهلل بطرس 

صفي���ر، وقد قام بها بكل م���ا أوتي من فضائل الراعي 
الصالح، في التقوى والش���جاعة والعلم واألمانة للقيم 
الروحّي���ة والوطنّية الت���ي درج عليها كبار البطاركة 
الموارن���ة، عب���ر مس���يرتهم التاريخّي���ة المش���رقة. 
فبكرك���ي لطالم���ا حافظت على المس���ار المس���يحي 
التاريخ���ي للمنطفة، وبخاصًة ف���ي لبنان هذا الوطن، 
الرس���الة، كما وصفه الحب���ر األعظم الباب���ا الطباوي 

يوحنا بولس الثاني.

قرّر التنحي عن مس���ؤولياته وتقديم إس���تقالته في 
أوائ���ل العام 2011 حيث تريث الفاتيكان في قبول هذه 

اإلستقالة.

أم���ا اليوم فال يس���عنا إلى أن نطلب ل���ه طول العمر، ف� 
“يا أب س���مير” اإلس���تقالل الثاني لم يكتمل بعد وهو 

بحاحة لمباركة “عراب ثورة األرز”.

sport

During the spring and early summer period, about one third of 
the population starts experiencing sneezing, runny nose and 
itchy red eyes in addition to other symptoms of seasonal allergy. 
This condition also a form of “allergic rhinitis” is triggered by 
pollen grains of different trees and plants. These are male 
reproductive structures carried by the wind to fertilize other 
plant parts and are able to elicit unusual sensitivity among 
predisposed individuals.

In addition, global warming has increased the severity of 
symptoms which also have now an earlier onset and a longer 
effect according to the American College of Allergy & Asthma.
The diagnosis of seasonal allergy is based on skin prick test 
which helps in the identification of the causative agent. This 
is particularly helpful since there is no specific treatment for 
this condition, only symptomatic relief, hence the importance 
of prevention. The latter can be accomplished primarily by 
avoidance and reducing the exposure to pollens for example by:
Staying indoors during mid-day and afternoon hours when pollen 
counts are highest.

Keeping windows closed and using air conditioning.
Taking a shower after working outdoors to rinse pollen from skin 
and hair.
Wearing a dust mask during gardening and other outdoor chores.
When avoidance measures fail to control symptoms, medications 
may be the answer. These include antihistamines, nasal steroids 
and decongestants which help reducing nasal congestion, runny 
nose, sneezing and itching.

Khalil Chalhoub

Health

Seasonal Allergy
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مع تش���كيل حكومة الوحدة الوطنية المس���تجدة، ال بد من تقويم تجربة حكومة 
الرئيس ميقاتي، خصوصًا وانها تتميز بكونها اول حكومة ُتحجز فيها حصة وازنة 
وغير مس���بوقة الحدى القوى التي كانت مهمش���ة في جمهورية الطائف، اي التيار 
الوطن���ي الحر. وبدق���ة اكبر، تتيح هذه المناس���بة فرصة للمقارن���ة بين تجربة 
»التغيير واالصالح« والتجربة التي يس���تند هذا الفريق في حملته االعالنية على 
انتقاده���ا، اي تجرب���ة رفي���ق الحريري في الحك���م. مع االبقاء ف���ي البال، ان حصة 
الرئي���س الحري���ري الوزارية لم تصل يوًما الى الوزراء العش���ر الذي���ن مثلوا تكتل 

االصالح والتغيير في الحكومة السابقة.

اواًل، اذا اخذنا معيار الدين العام، تظهر االرقام بوضوح تام ان حكومة الرئيس ميقاتي 
هي الحكومة التي اش���رفت على اكبر معدل س���نوي في زيادة الدين العام )حوالي 
5 ميلي���ارات دوالر ف���ي كل عام(، ذلك رغم امتالك التيار الوطني الحر القدرة على 
تعطيل اي قرار حكومي عبر الثلث المعطل. وتلي حكومة ميقاتي حكومة الرئيس 
الح���ص بين عام���ي 1999 و2000 )حوالي 3.3 ميليار س���نويًا(، والملفت ان افضل 
نم���وذج حك���م في هذا المضمار حصل في حكومات س���عد الحريري التي س���جلت 
معدل سنوي في ارتفاع الدين العام لم يتعدى 1.2 ميليار. ولتبسيط المقارنة، كان 
الدي���ن الع���ام ليتخطى المئة ميليار دوالر اميريكي عوًضا م���ن 60 ميليار حالًيا لو 

كانت حكومة »التغيير واالصالح« لتستلم الحكم من 1993 الى اليوم!

ثانًي���ا، تتمي���ز وزارة الطاقة في كونها تكاد تكون ال���وزارة الوحيدة التي بقيت في 
ايدي فريق وحيد وهو تحالف الثامن من آذار من 1992 الى اليوم، من الوزير ايلي 
حبيق���ة، وحرك���ة امل وح���زب اهلل، الى تكتل االصالح والتغيي���ر منذ عام 2008. 
والملفت للنظر، ان ش���ركة الكهرباء الوطنية، التي تخضع الش���راف وزارة الطاقة، 
هي العامل االكثر مساهمًة في تّغذية الدين العام، اذ ناهز عجز الشركة الميلياري 

دوالر في العام الفائت، ما يوازي اكثر من 20% من االنفاق االولي )اي الذي ال يشمل 
خدمة الدين(. وان العجز المتراكم لتلك الش���ركة منذ عام 1992 يتراوح بين 20 
و25 ميلي���ار دوالر، ف���ي وقت يعيق حزب اهلل وحركة امل اي اصالح جدي وفعال 

لهذا القطاع.

ايًض���ا وايًضا، يراكم حلفاء العونيين »الش���رفاء« و«النظاف« ملفات فس���اد كثيرة 
غي���ر الكهرب���اء يصمت عنه���ا وزراء التغيي���ر واالصالح من دون حي���اء: صندوق 
الجنوب )حوالي ثالثة ميليارات دوالر(، صندوق المهجرين )1.2 ميليار(، قرصنة 
االتصاالت الدولية انطالقًا من مناطق نفوذ حزب اهلل )250 مليون س���نويًا بحس���ب 
تقري���ر للوزير جان ل���وي قرداحي عام 2003(، تهريب البضائع باس���م »هيئة دعم 
المقاومة« )خس���ارة حوالي نصف ميليار دوالر س���نويًا للخزينة(، دعم الشمندر 
الس���كري من دون س���واه من زراعات )60 مليون سنويًا(... وهذا غيض من فيض، 
من دون ان ننسى »كمسنة« اركان النظام السوري على كل المشاريع المنفذة في 
زمن االحتالل. وان قمنا بجمع هذه المبالغ، يكون فريق الثامن من آذار شريًكا في 

ملفات تبلغ فاتورة الفساد المترتبة عنها اكثر من 40 ميليار دوالر!

انطالقًا من كل ما تقدم، يمكننا االستنتاج، ان االفادة الوحيدة من المشاركة الوازنة 
في الحكم للتيار الوطني الحر، كان تمكيننا من مقارنة اقوال هذا الفريق بافعاله. 
وخالصة التجربة ان ثلج »االصالح والتغيير« قد ذاب، وبان مرج النهب والفساد. 
ه���ذا كله، بمجرد حصول العونيين وحلفائهم على عش���رة وزراء، فكيف س���وف 
يك���ون الوض���ع اذا تمكنوا من ايصال واحًدا منهم الى الموقع األول في الدولة؟ اهلل 

ينجينا...

“الكل���ب للحياة، وليس فقط لمناس���بة األعي���اد”، عبارة قالتها “كالريّس���ا بالدوين”، 
الرئيس���ة التنفيذيّة ل�Dogs Trust في بريطانيا عام 1978. وبعد مرور 36 عامًا 

هذه العبارة ما زالت واقعّية. 
فلألس���ف، معظ���م الناس تقوم بش���راء الحيوان���ات األليفة م���ن دون أن  تعي حجم 
المس���ؤؤلّية التي تأتي معه���ا والعناية التي تتطّلبها، وبعد فت���رة زمنّية معّينة يتّم 

التخّلص منها من خالل رميها على الطرقات. 

فالحيوان األليف ليس دمية يتّم شراؤها كهديّة بمناسبة األعياد، بل هو عبارة عن 
روح تعيش لمّدة قد تصل الى 20 عاّمًا. 

ولكن في لبنان 10% فقط من مالكي هذه المخلوقات يحتفظون بها حّتى مماتها. من 
هنا تأّس���س عدد من الجمعّيات التي تهدف ال���ى حماية الحيوانات األليفة والبريّة 

ومن بينها، جمعّية Animals Lebanon، التي تّم تأسيسها عام 2008.
تؤمن Animals Lebanon بأّن أسلوبنا في التعامل مع الحيوانات يعكس أسلوبنا 
بالتعاط���ي م���ع اآلخر. وته���دف الجمعّية ال���ى الوصول الى يوم تصب���ح هذه العقائد 

منغرزة في مجتمعنا ويشتهر لبنان كرائد في العناية بالحيوان. 

  Animals  Lebanon وباإلضاف���ة الى العناية بالحيوانات األليفة تعم���ل جمعّية

عل���ى اإلهتم���ام بالحيوانات البريّة التي يتّم اخراجه���ا من  بيئتها وجلبها الى لبنان 
لعرضه���ا ف���ي حدائ���ق للحيوانات غير مؤهلة بش���كل مناس���ب. من هن���ا تمّكنت 
Animal Lebanon  م���ن اغ���الق 3 حدائ���ق حيوان���ات تتعاط���ى بعن���ف مع هذه 
المخلوقات، باإلضافة الى اغالق سيرك وترحيل أكثر من مئة حيوان الى محمّيات 

طبيعّية حول العالم. 

باإلضافة الى ذلك قامت الجمعّية بتأسيس مركز للتبني يتّم من خالله تأمين منازل 
لمئات الكالب والقطط المشّردة في كل عام. 

ويبق���ى اله���دف األكبر ل���دى Animals Lebanon  والجمعّيات المماثلة، نش���ر 
التوعي���ة، وإله���ام الن���اس لتغيير أس���لوب حياته���م والتعاطي بوعي أكب���ر مع هذه 
المخلوق���ات التي تش���اركنا هذا الكوكب ولألس���ف تحافظ علي���ه أكثر بكثير من 

البشر.

ستراتيجيا

مارون كيـــــروز

مجتمع مدني

جمعّية Animals Lebanon لنشر الوعي
حول التعامل واإلهتمام بالحيوان

غ.م.

ما بعد ذوبان الثلج...
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ان شهر ايار هو الشهر الذي خصصته الكنيسة المقدسة الكرام امنا العذراء مريم. 
شهر ايار هو شهر الورود والجمال والحياة والتجدد، فكما ان الورد في شهر ايار 
يمأل الدنيا عطرا وجماال، كذلك امنا العذراء يفوح منها عطر قداستها وشفاعتها في 

سماء الكنيسة المقدسة والعالم اجمع.

اخت���ارت الكنيس���ة أن يكون الش���هر المخصص لعب���ادة أمنا الطاه���رة مريم أجمل 
أشهرفصل الربيع. شهر أيار شهر الياسمين والزنبق، شهر األقحوان والورد. ليعطي 
للناس صورة ناطقة للطهر والنقاء المنبعث من مريم، ذاك الطهر الذي يتعطر العالم 

بعبق رائحته الزكية.
فاس���م مريم تخفق له القلوب تلهفًا، وتلهج بتعظيمه وتمجيده، ألنها قدوسة ، ألنها 
مملوءة من النعمة. واس���م مريم هو لغز س���ماوي ينعش النفوس ويزيدها ش���جاعة 
وقوة. فاس���مها يس���حر القلوب، وتردده الشفاه، مس���بحة عظائم الخالئق فيها.  هو 
ش���اٍف لكل���وم الموجوعين، وهو باب الخالص للولوج إلى الس���ماء. فهي القديس���ة 
والوس���يطة الوحيدة مع ابنها، والش���فيعة للبائس���ين والخطأة. فه���ي قاتلة الحية 

الجهنمية، وواهبة الحياة للبشرية الساقطة في أوحال الخطايا.
ش���هر أيّار أّول ش���هر يكّرس بأكمله إلكرام شفيعتنا، وقد بدأ يظهر بقّوة في روما، 
بمبادرة من اآلباء اليس���وعيّين في المعهد الروماني التابع لليس���وعّيين. ومن روما 

انتق���ل ال���ى الواليات التي كان���ت خاضعة للس���لطة البابويّة ومنها ال���ى كّل العالم 
الكاثوليكّي.

ف���ي الق���رن الرابع عش���ر كان الراهب الدومينيكي هنري س���وزو، ف���ي فترة تفّتح 
ال���ورود، يدعو المؤمنين الى تحضير أكاليل م���ن الزهر والورود للعذراء الطاهرة. 
وفي العام 1549 طبع الراهب البنديكتي زايدل كتابًا عنوانه “ش���هر ايّار الّروحّي”، 
وف���ي الحقب���ة عينها كان القديس فيليب نيري يدعو الش���بيبة ال���ى إكرام العذراء 
إكرام���ًا خاّصًا في ش���هر أيّار، وكان يجمع األطفال والش���بيبة ح���ول مذبح العذراء 
ليقّدموا لوالدة اهلل، مع الورود، الفضائل الروحّية التي كانوا يريدون أن يعيشوها. 
أّما الدومينيكان فبدأوا، س���نة 1701، في م���دن فييزوله وغريزانا وفيرونا وجنوا 

اإليطالية بتكريم مريم طوال شهر أيّار.

وبدأ اليس���وعّيون بطباعة ونش���ر كتب عن الش���هر المريمّي في روما، أّولهم عام 
1724 كتبه األب جاكوليه بعنوان “الش���هر المريمّي” وبعده بدأت تظهر سلسلة من 
كتب التقوى في روما وفي المدن اإليطالّية كّلها. وبعدها بدأت هذه الكتب تترجم 
الى اللغات األخرى لتساعد المؤمنين على التأّمل في فضائل العذراء وعلى اإلقتداء 

بها من خالل صلوات وتأماّلت تمتد طوال شهر أيّار.

وم���ن أيطالي���ا انتق���ل هذا اإلكرام المريّمي لش���هر أيّار الى فرنس���ا عش���ّية الثورة 
الفرنس���ّية، وق���د عاد الفضل في إدخال���ه للطوباويّة لويز دو فران���س، ابنة الملك 
لويس الخامس عش���ر ورئيسة كرمل مدينة س���ان-دنيس. وبعد الثورة، إبّان فترة 
إعاد النظام الملكّي لفترة وجيزة في فرنس���ا، عمل الكرسّي الرسولّي على تشجيع 
التقوى واإلكرام المريمّي كس���بيل لمواجهة العداء ضّد المسيحّية وضّد الكنيسة، 
وذلك من خالل إعالن غفرانات كاملة يستفيد منها المؤمنون في 21 تشرين الثاني 
1815. وم���ن أبرز المعارضين له���ا كان اإلكليروس الجمهورّي، وه���م أفراد عّينتهم 
الثورة كرعاة للكنيس���ة ب���دل الرعاة األصلّيين الّذين أعدم���وا أو نفيوا الى خارج 
فرنس���ا، وأبرز المعادين كان األسقف بلماس، األسقف “الدستورّي” كما كان ُيدعى، 
ألنه ُعين من خالل دستور الثورة، ال من قبل الكرسّي الرسولّي. وبقي هذا العداء 
للش���هر المريمّي، ومن خالله للس���لطة الكنس���ّية، حتى بعدما أعطى البابا بيوس 
الس���ابع موافقته عليها. وحين حاول الكهنة إدخال اإلكرام المريمّي الى المدرسة 
اإلكليريكّي���ة م���ن دون موافق���ة بلماس، وكان من المفترض أن ُيفتتح هذا الش���هر 
باحتفال كبير، فأضيئت الشموع كّلها وأعّد اإلحتفال. حين علم بلماس بهذا، جاء 

بنفسه، وأطفأ األنوار وطرد الكهنة.

وبدأ هذا الش���هر يأخذ أهّميته في الش���رق عامة وفي لبنان وس���وريا وفلسطين 
خصوصًا، نتيجة لعمل المرس���لين والمبّشرين الالتين، من يسوعّيين وكّبوشّيين 
وفرنسيسكان ودومينيكان وآباء لعازريين، فانتشرت هذه العادة في ربوعنا وصار 
أيّار ش���هر مريم، وهو لم يكن بجديد على الشرقّيين الّذين بدأوا باكرام مريم في 

أيار قبل دخول هذه العادة الى الكنيسة الغربية بحوالى األلف سنة.

شهر ايار شهر امنا مريم العذراء

جورج الوادي

في األعماق

تأّس���س حزب الق���وات الّلبنانّية عام 1976 على يد الش���يخ بش���ير الجمّيل 
ك���ذراع عس���كرّي للجبه���ة الّلبنانّي���ة، لمنع الس���يطرة الفلس���طينّية. ومع 
تأسيسه انطلقت مسيرة طويلة من النضال والشهادة في سبيل الوطن الحّر 
المس���تقّل والدولة الفاعلة الس���ّيدة. فعملت القوات أيضًا على إنماء الوطن 

من خالل تنمية البنية القطاعية المدنّية إلى جانب البنية العسكريّة.
بعد اغتيال البش���ير، ترأس حزب القوات العديد من القادة وصولًا إلى عام 
1986 تاريخ تسّلم سمير جعجع قيادة حزب القوات الّلبنانّية. ومنذ تسّلمه، 
لم يكن هّم الحكيم سوى إكمال المسيرة، لكن على الدرب الصحيح، فساهم 
بتقوية الحزب عس���كريًّا ولكن هذه المّرة لمحاربة سيطرة الشقيقة على 
لبن���ان ولمن���ع التعّدي على حقوق المس���يحّيين خصوصًا بعيش���هم أحرارًا 
متمّردين وليس أبناء ذّمة خاضعين، ولم ينس يومًا المنطقة الش���رقّية التي 

عمل كما البشير على إنمائها.

ل���م تخض القوات الّلبنانّي���ة يومًا حربًا هجومّية، بل كانت معاركها دفاعّية 
عن األرض والشعب والقضّية، حتى إنّها عملت على إبعاد المنطقة الشرقّية 
عن كّل أوجه الدمار والقتل والمواجهة المس���يحّية – المس���يحّية، حتى 
إعالن حرب اإللغاء من قبل رئيس الحكومة اإلنتقالّية ميش���ال عون والذي 
ال يحق له قانونًا ذلك، فسهم هذا األخير بدمار المنطقة، بقتل المسيحّيين 
وتهجيره���م، بتدمير اإلقتصاد والع���ودة بلبنان إلى الوراء، وذلك كّله بهدف 
الوص���ول إلى الرئاس���ة واإلنف���راد بتزّعم المنطق���ة المس���يحّية بمباركة 
سوريّة، فانتهى به األمر هاربًا إلى السفارات، تاركًا وراءه عائلته ووطنه.

وبالرغ���م من ذلك، ظّلت القوات الّلبنانّية ذلك الحزب المؤمن بدولة لبنان 
ومس���تقبله، لذك سّلمت س���الحها بعد الطائف إلى الدولة وحّولت الحزب 

العسكري إلى حزب سياسّي.

وهن���ا أكمل���ت القوات عمله���ا على درب القضّي���ة. ومع تح���ّول العمل من 
مقاومة عسكريّة إلى أخرى سياسّية، بدأت مسيرة جلجلة أخرى للقّوات؛ 
من اعتقاالت في الس���جون الس���وريّة والّلبنانّية، ال���ى تعذيب، واغتياالت، 
وتهديدات، وتهجير. كما تّم اعتقال الدكتور س���مير جعجع إس���وة بالرفاق 
عام 1994. فحّل الحزب ومنعت القوات من العمل السياسي، لكن المقاومة 
اس���تمّرت حتى جاء يوم القيامة عام 2005 بإطالق س���راح الدكتور س���مير 

جعجع ومعه القوات.

لكّن مس���يرة آالف السنين التي تكّللت بالدم والشهادة والقداسة لم تنته، 
فلبن���ان بدأ يواجه تحدي���ات كبيرة في محاولة مس���تمّرة لفرض خيارات 

سياسّية ودينّية ال تمت لكيان لبنان وهويته بصلة. 
وفي هذا الس���ياق، اتخ���ذت القوات الّلبنانّية عدة خي���ارات وطنّية أثبتت 
صوابيتها وانعكس���ت إيجابًا على الش���ارع المس���يحي واإلسالمي على حّد 

سواء.

فانطالقًا من اإليمان بحريّة الش���عب في تقرير مصيره وبأنّه وحده مصدر 
الس���لطات، دعمت القوات الربيع العربّي كنقط���ة انطالق لبناء دول عربّية 

ديمقراطّية وليس دعمًا لإلخوان والتطّرف.
وأثبتت القوات أيضًا، أنّها من أكثر األطراف تمسكًا بثوابت بكركي وبالتالي 
بالهويّة المس���يحّية. أوليس هذا ما أعلنه المطران روالن أبو جودة عندما 
ت���ال الرقي���م البطريركي في قداس الش���هداء ع���ام 2006 قائل���ًا: »إّن القوات 
استش���هد أعضاؤها من أجل قضّية، أثبتت األيّام صوابّيتها«؟. وفي السياق 
عين���ه دعمت الق���وات موقع رئيس الجمهوريّة، عندما ح���اول البعض إلغاء 

وتهميش هذا الموقع.

وانطالق���ًا من س���يادة الدول���ة، جاءت خي���ارات القوات الحاس���مة بالطلب 
بحصريّة الس���الح ضم���ن الدولة فقط، ولذلك اس���تنكرت ورفضت تدخل 
حزب اهلّل العسكري في سوريا خاسرا بذلك صفة المقاومة ضد اإلحتالل 
اإلس���رائيلي الس���تعادة مزارع ش���بعا التي ل���ن تتحّقق بالقت���ال إلى الجانب 

السوري ومؤكدًا على المشروع اإللهي األبعد من حدود الوطن.
ووفاء لدم كل شهداء المقاومة الّلبنانّية وثورة األرز، ولطّي هذه المرحلة 
الس���وداء اعتذر القائد الحكيم ومعه القوات عن كّل ما س���بق، بالرغم من 
أّن اإلعتذار عادة ال يأتي من الضحّية وكان أّول من طالب ودعم المحكمة 

الدوليّة ليكون القرار النهائي بيد القضاء.

وبالرغ���م م���ن كّل المحاوالت إللغاء كّل عمل سياس���ي برلماني، ش���اركت 
الق���ّوات جميع األطراف طاولة الحوار لبحث المش���كلة األساس���ّية؛ وهي 
س���الح ح���زب اهلّل فقدم���ت اس���تراتيجّية دفاعّية تعطي الدول���ة والجيش 
حقوقهما الش���رعّية، وعندما غاب هذا الحزب عن الحوار قاطعت القوات 
الطاولة، كما رفضت المشاركة في الحكومة األخيرة إيمانًا منها بأّن العمل 
الحكوم���ي الناج���ح ينبع م���ن حكومة طرف واحد ولي���س حكومة حصص 

وشراكة والتي أثبتت فشلها.

وبالرغم من كّل هذه التحديات والتطورات، عملت القوات داخليًا على بناء 
حزب ديمقراطّي ذي نظام داخلّي.

وللتأكيد على خياراتها التاريخّية، قدمت القوات الّلبنانّية الدكتور سمير 
جعجع في 4 نيسان 2014 كمرّشح لرئاسة الجمهوريّة.

إذًا، إّن الق���وات الّلبنانّية هي إرادة ش���عب بالتح���دي والمقاومة والوجود، 
وه���ي بخياراته���ا وعملها العس���كري والسياس���ي تؤكد على ه���ذه اإلرادة 
وتثّبتها. فهي التي ومنذ تأسيسها وحتى اليوم، واجهت التحديات الواحدة 
تلو األخرى من أجل أن يبقى لبنان، فس���قطت كّل مش���اريع إلغائها وبقيت 

القّوات الّلبنانّية صامدة وموجودة وقويّة ليبقى معها لبنان.

يارا الخوري

القوات الّلبنانّية:
مسيرة تاريخّية مشّرفة لخدمة القضّية

حق وحقيقة
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