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٢٥ ايار دوفريج: لرئاسة الجمهورّية 
صلحيات واسعة، وهي وتر 
التوازن... فليحضر النواب 
جلسات اإلنتخاب، وينتخبوا 

رئيساً... أما بكركي فهي سيدة 
قرارها ولن تتلقى اإلقترحات من 

خارج الصرح

سيد بكركي يصنع التاريخ “لن يستكين ولن يستسلم 
الوطن ... الحكم للشعب«

الُقدُس مدينتنا
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الحـــــدث أول شــــي

خرج الرئيس الســابق من قصره تاركًا خلفه أبواب 
قصر الجمهورية مغلقة يسوده فراغ رئاسي حققه 
النــواب اللبنانيون الذين أخفقــوا على مدار خمس 
جلســات فــي انتخــاب رئيــس للبــاد، بعدمــا عجز 
البرلمــان عــن االلتئام النتخاب شــخصية رئاســية 

توافقية.
ُعرف ميشال سليمان بسيادته واحترامه لدستور 
بــاده واصــراره علــى تطبيــق الديمقراطيــة فــي 
الوطن. ولكن الشعب اللبناني بقَي منقسمًا بين 8 
و14 أذار، وبقــَي المجلــس النيابي واقفًا على عتبته 
بيــن مؤيــد ومعارض، لينتهــي المطاف بإلقــاء اللوم 
على رئاسة الجمهورية لتبقى متكئة على عصاها 

الذهبي بين »رئيس توافقي« و«فراغ توافقي«. 
تعــددت اإلتهامات واختلفــت وجهات النظر، البعض 
أشار بأصبعه تجاه 14 أذار غير مدرك بأن »ثاثية« 
أصابعــه األخرى تشــير اليــه. وبالتالي تتهم قوى 14 
آذار فريــق حــزب اهلل بالتعطيل ألن نوابه وحلفاءه 
امتنعوا عن حضور جلســات االنتخاب وبالتالي عن 

تأمين النصاب القانوني المطلوب.
عجز وطني نيابي رئاسي. يعود أسباب هذا العجز 
الى اإلنقســام بين 14 أذار القوى المناهضة لدمشــق 
وحــزب اهلل والمدعومة من الغرب و8 أذار القوى 
 المدعومــة مــن دمشــق والنظــام الســوري وإيران. 
اليــوم دخــول لبنــان فــي مرحلــة الفراغ الرئاســي 

لــم يــأِت عن عبــس. ال بل هو مرتبط بفشــل جميع 
الطبقــات السياســية الحزبيــة في لبنان مــن إتمام 
الطائفيــة  باإلنقســامات  وغرقهــا  مســؤولياتها 
والحزبيــة، مــا دفــع الــى نقل اإلســتحاق الرئاســي 
اللبناني الى المســارح الدوليــة واإلقليمية للتفاهم 
والتوصــل الــى رئيــس. أزمــة »الفــراغ الرئاســي« 
واألزمــات الطائفيــة والمذهبية لــن تتوقف أبدًا ما 
لــم يتــّم إخراج »قضية اإلســتحقاق الرئاســي« من 
المســارح الدولية واإلقليميــة. فباتت هذه األخيرة 
تتحكم برجالنا ومواقفهم كما يحلو لها. ربيع لبنان 

طويل األمد. 
ســمير جعجــع، كان من أول المرشــحين لرئاســة 
الجمهوريــة، عمــل علــى برنامــج رئاســي، ســالكًا 
الطريــق الدســتورية الديمقراطية بــكل ما للكلمة 
مــن معنــى. أّما ميشــال عون فأعلــن رغبته بتولي 
منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل 

االطراف، األمر الذي لم يحصل.
ليسمع من يسمع وليقرأ من يقرأ،

رئاســة الجمهوريــة ليســت محطــة عبــور للنظام 
السوري وال كرسيًا ذهبيًا إليران. اشتهرت المقولة 
»أنا أو ال أحد«، ولكن يا ميشال، من أراد الوصول 
الى منصب الرئاســة ال بد أن يعلم كيفية ممارسة 
الصاحيات الدســتورية وتطبيق الديمقراطية. من 
أراد أن يكــون ســّيد باده، مــن البديهي أن يمارس 

واجبه النيابي وحضور الجلسات الخاصة إلنتخاب 
رئيس جمهورية.

أيها الميشال، 
انــت نائــب لبنانــي ينتمــي الــى البرلمــان اللبناني 
ويمثــل فئــة معينة من الشــعب اللبنانــي، واجبك 
القانوني تجاه شعبك ومؤيديك ال يتم بإرساخ أسس 
جديــدة محاوالً إســتغباء عقــول اللبنانييــن، لذلك 
 نكــرر مــن جديــد »تعطيــل النصــاب ... نصــب«.
لــم يكــن يومــًا ولــن يكــون تعطيــل النصــاب »حّق 

مشروع«. 
أخيرًا وليس آخرًا،

التافهــة،  الهتافــات والمزايــدات  إلقــاء  كّفــوا عــن 
تطبيقهــا،  حاولتــم  التــي  »الثاثيــة«  سياســيتكم 
سياســتكم العوجــاء لــن تصــّب إاّل فــي عيونكــم. 
الديمقراطية اللبنانية ال يقودها النظام األســدي وال 
حــزب البعــث. الــى من لم يعلــم بعد، قــوى 14 أذار 
مرشــحها الوحيــد الدكتور ســمير جعجــع. جعجع 
الــذي طــرح برنامجــه وفــق األصــول الدســتورية 
والديمقراطيــة التي يهدف مــن خالها الى تحقيق 

»الجمهورية القوية«. 

وفي الختام، كما يقول الشاعر عبداهلل البردوني:« 
لــن يســتكين ولــن يستســلم الوطــن ... الحكــم 

للشعب«.

قالوا إنهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل الخامس والعشرين من 
أيــار، رئيس قوي يســتطيع مواجهــة األزمات التي تعصف بلبنــان. لكن تبّين أنهم ال 
يريدون سوى رئيسهم هم، صاحب عقدة »األنا«، فعمدوا إلى التخلف عن واجبهم 
الدســتوري مما أّدى إلى الفراغ الرئاســي غير آبهين بنداءات ســّيد بكركي وغير 
متأثريــن بكامــه عــن العار الذي ســيلحق بهم. غير مدركيــن بتعنتهم وإصرارهم 
على األحام الشــخصية، أنهم يســهلون تحقيق أهداف الدويلة لتغيير نظام الدولة 

من خال مؤتمر تأسيسي لّمحت إليه وسائل إعام الممانعة.
يريدون رئيســهم على رأس الدولة وهو ال يتمتع بصفة القوي، لم يطرح مشــروًعا 
ســوى »أنا أو الفوضى«، خان إتفاق بكركي، بّرأ من كان إبراؤه مســتحيًا، ملمًحا 
للمثالثة بعد أن كان سبق له أن طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب و لبنان 

دائرة واحدة لإلنتخابات النيابية.
القوي ال يكون أداًة، في الماضي استعمل إللغاء المقاومة المسيحية لكنه فشل، فها 

هو قائدها اليوم مرّشح للرئاسة األولى.
فــي األمس اســتعمل إلضعاف و شــرزمة  ثــورة األرز، لكنه فشــل، فها هي موحدة 

صلبة خلف حكيمها.
و اليــوم يســتعمل إلضعــاف الجمهورية، إســتطاع تحقيق المرحلــة األولى بإدخال 
الدولــة فــي فراغ رئاســي لكنه حتًما سيفشــل بتحقيق الهدف المرســوم، فأســير 
ورقــة الذمّيــة لــن يســتطيع تغيير المســار التاريخي للمســيحيين الــذي حددته 

البطريركية المارونية و شكلت المقاومة دائرته الحمراء.

مــا إن إنتهــت واليــة الرئيــس ميشــال ســليمان حتى عكســت اللوحــات اإلعانية 
واليافطــات التــي تقــف وراءها » البيئة الحاضنة« حجــم غيظهم من نجاح الرئيس 
سليمان بإعادة الرئاسة األولى إلى موقعها بعدم اإلنصياع إلى إماءاتهم و تهديداتهم، 

حامي الدستور والشرعية.
فيا أصحاب القمصان و القلوب الســوداء، إن كان الرئيس ســليمان خشــًبا فهو من 
خشب األرز، الذي ال يثّمن بذهب العالم كّله شامًخا في وجه العواصف والتحديات 

أما خشبكم ُيحَرق في أتون دينونة التاريخ.
و عندمــا يكــون ذهًبــا، يكــون مــن الذهــب الصافي حيث يســطع وهجــه حقيقة 
وكرامًة ووطنية وليس كذهبكم المزيف واجهته  شــعارات واهمة و جوفه تنك 

كاذب.

عقدة »األنـــــا«

الخشــــب و الذهــــب

رامي مارون

»لن يستكين ولن يستسلم الوطن ... الحكم للشعب«

ستيفاني يوسف

فريد متري

فريد متري

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

ته حتى  قــد تكــون الزيارة األعظم في تاريــخ بطريَركيَّ
اآلن رغــم زياراتــه الكثيــرة. قد تكــون الفاتحة لعهٍد 
مارونــٍي جديــد ُيكَتــُب بالمواجهــة والتحــّدي، وقَــد 
ُتفَتَتح حقبة من الفتوحات المارونّية بساح المحّبة 
وبجــرأة النبــوءة... وقَــد تُمــرُّ مــرور الكــرام كطيوِر 

الخريف المهاِجرة من ريٍح إلى ريح...
َرته هذه الزيارة سيبقى ماثًا  إال أن العنوان الذي سَطّ
فــي أذهــاِن الكثيريــن، وســتبقى صيحــات الَحناِجــر 
ة  : »الُقدُس لَنا !..« ة الفلسطينيَّ تصَدُح في ليِل القضيَّ

وهَي لنا ليس بسبب كنائسها، وليس ألن إبن اإلنسان 
قد ُصِلَب وقام فيها، وليس ألنّها قبلة المســيحيين، إذ 
نا وصاتنا هي الملكوت أينما ُوِجَد، في  إنَّ قبلــة َحجِّ

السماء وعلى األرض! 
ســة التي ُتثير ُجنوَن اإلنســان إلى  إلى المدينة المقدَّ

درجة القتل باســم اهلل، ســار البطريرك مار بشــارة 
ح يســوع المســيح في  ح كما صرَّ بطــرس الراعــي لُيَصرِّ
الســامرة : » تَأتي ســاعٌة فيها تَعُبدوَن اآلب ال في هذا 
الَجَبــل وال فــي أُوَرَشــليم. ولِكــن تَأتي ســاعٌة - وقد 
َحَضــرِت اآلن - فيهــا الِعبــاُد الصاِدقون يَعُبــدوَن اآلَب 
وِح والَحّق فِمْثَل أُولِئَك الِعباِد ُيريُد اآلب« )يوحّنا  بِالــرُّ

.)23-21 : 4
ُكم يا  ال أعــداء لنــا، وال نتمّنى الشــّر ألحد، نحــُن ُنحبُّ
أبنــاَء اهلل ســواء ُكنُتم إســاًما أو يهــوًدا، ولكن للحقِّ 
ة  وللتاريــِخ نقــول مــع بطريركنــا: نعم ألحقّيــة القضيَّ
وطنكــم  إســتعادِة  فــي  معكــم  نحــُن  الفلســطينّية، 
ومواطنّيتكــم، نحــن معُكم كمــا وقفنا مــع كّل مظلوٍم 
ومحكــوٍم خــال تاريخنا الزاخــر بالمقاومة وبالَتوِق 

ِر... إلى التحرُّ

عذًرا من جميع األصوات الُمسَتنِكرة، فنحن ما اعتدنا 
إســتئذان أحــد عنــد صناعتنــا للتاريــخ، ومــا اعتدنا 
الوقــوَف خاضعيــن أمام أســوار الكراهية، بــل اعتدنا 
مّد الجسور من الهمجّية إلى اإلنسانّية، ومن الَبغضاِء 

إلى السام...
القدس لنا، لبنان لنا، وكّل األرض لنا !...

نحــن فــي العالم ولســنا مــن العالم، فنحــن وإن جلس 
الفراُغ على كرســّينا في بعبدا، يبقى أنّنا نجلس على 
عرش النضاِل في كلِّ مكان في هذا الشــرق، يبقى أن 
ة  لغتنــا الوحيــدة في القدس كما في بعبــدا هي المحبَّ
ُد حّتــى الملكوت :  وهــي الحّريــة وبهذه اللغة ســُنردِّ

الُقدُس لنا !...

الُقدُس لَنـــــا
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سيد بكركي يصنع التاريخ

قرر البطريرك الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي ان يرافق البابا فرنســيس في 
24-26 أيــار الــي األراضي المقدســة، بعــد إعان البابا عن زيارتــه، ضاربًا بعرض 
الحائط كل اآلراء والهجومات التي صبها عليه ابناء الرفض والممانعة، شــاكرًا كّل 
مــن أيّــد زيارتــه، معلنا أنها ليســت إالّ زيارة دينيــة وأنه لن يشــارك في التعاطي 
السياســي. كما أشــار إلى أنه ســوف يدخل األراضي المقدســة بجوازه الفاتيكاني 

الدبلوماسي وليس اللبناني.

وأشــار األب  البروفيســور يوســف مونّس _ أمين ســّر اللجنة األســقفية لوسائل 
اإلعــام _ » أّن فلســطين هــي أرض المســيحيين االوائــل فــي هــذا الشــرق، وإّن 
التخّلي عنها هو الذي ســاعد في إعطاء االراضي الى اإلســرائيليين. وهذا هو الخطأ 
الكبيــر. وإّن كنيســة القيامــة هي للمســيحيين ونحن لن نتخّلــى عنها، خصوّصا 
أّن الفاتيــكان يقــول: إّن القــدس مدينــة مفتوحــة للجميع. ويوّضــح أّن في القدس 
رعايا وأديار مارونية، ومن واجب البطريرك زيارتها ألنه بطريرك أنطاكيا وسائر 

المشرق، وليس بطريرك لبنان فقط.« 
 

وهــذه الزيــارة لها طابــع خاص حيث إنها االولى بعد عــام 1948 لبطريرك مارونّي، 
وهذا ما دفع باهل الممانعة أن يروا فيها ُبعًدا سياسًيا وليسدينّيًا فقط، وأنها خدمة 
مجانية تقدمها الكنيسة الى إسرائيل. كما دعموا رفضهم متحججين برفض البابا 
شــنودا _ بابــا األقبــاط _ زيارة القدس فــي العام 1977، وبطلبه من المســيحيين 

األقباط أاّل يزوروها إلى حين تحريرها.
كمــا أشــاروا الــى امتنــاع البطريــرك الكاردينــال مار نصــراهلل بطــرس صفير عن 
مشاركته الوفد البابوي مع البابا Jean Paul 2 في زيارته القدس وسوريا آنذاك. 
األمــر الــذي دفع بالراعــي القول إّن للبطريــرك صفير الحق بالتصّرف كيفما يشــاء 

وكذلك أنا؛ ألّن هذا ما أراه مناسًبا اآلن .

أّمــا بالنســبة إلــى اهل السياســية فهل صحيــح انهم لم يبــدوا أّي ردة فعل؟! طبًعا ال 
... فاألحــزاب المســيحية _عموًما _ ســاندت الراعي وأبــدت ارتياًحا الى رحلة 
الحّج هذه، وللعمل الذي يقوم به. بخاف التّيار الوطني الحّر الذي كان حائًرا في 
مواقفه _ كعادته _  حيث إنه كان ضمنًيا من أهل الرفض ألّن أسياده رفضوها، 
لكنــه لــم يســتطع التعبير عن ذلك علنًيا خوفًا من تباعد الشــارع المســيحي عنه 

فادي سركيس

أكثر مما هو عليه. إالّ أن النائبان نبيل نقوال وحكمت ديب، والقيادي بيار رفول، 
لم يستطيعوا الحفاظ على صمتهم فهبّوا منتقدين الزيارة رغم اعتماد القاعدة النأي 
بالنفــس. فهــا هــو نبيــل نقوال يقــول متناوال موضوع جيــش لحد وعائاتهــم : » أنا 
كنبيل نقوال، أقول إنه كان من المفترض على الراعي أن يســكت األصوات الشــاذة 
في حيفا ويتكلم باســم الضحايا، ولكنه لم يفعل. فليتحمل كل شــخص مســؤولية 

أعماله وأقواله.« 

أّما االحزاب اإلسامية في 14 آذار فلم تبِد أّي تمّنع ، خصوًصا أن المستقبل رّحب 
بالفكــرة طالمــا هــي زيارة راعويــة. وهذا ما أثــار غضب حــزب اهلل، فأخذ يبّث 
ســمومه مشــيرًا عبــر مقّربيــه إلــى » األنبــاء » عن عتبــه على رئيــس الحكومة 
»ســام« لصمتــه عن هذه الزيارة. وكذلك فعل مــن خال جريدة »األخبار« عبر 
نائب رئيس تحريرها  _  المسيحي الهوية ال الكيان _ بيار أبي صعب، إذ يقول 

فــي 13 أيــار: » غبطــة البطريرك ال تشــهد بالــزور«  واصًفا الخطــوة التي يقوم بها 
أنها خطوة إنتحارية، مستبًقا األحداث، قائًا بالحرف الواحد« إّن البطريرك سوف 
يلتقي جنود لحد، خراف رعيته الضالة، وهو ذاهب إلى إسرائيل ال إلى فلسطين، 

ومتى ؟ في 25 أيار، يا للمصادفة التاريخية العجيبة ؟! » 
ويضيــف فــي » حكــي جالــس » مع جــو معلوف أّن تصــّرف البطريــرك هو تصّرف 
سياســي ال ديني في بلد ديكتاتوري، خصوًصا أنه كان من واجب البطريرك االخذ 
بــآراء الجميــع قبل القيام بهذه الخطوة. والقول إّن البطريرك ذاهب ليســتقبل البابا 
هي نكتة وخطوة سوف تخلق التوتّر وتعزل المسيحيين وتدّل عليهم باإلصبع أنهم 

عماء إلسرائيل.وسوف تحضر لعاقات مع إسرائيل تحت طابع الزيارة الدينية.

كل هــذا أتــى بعــد الطعــن الذي قاموا به فــي ظهر الجمهورية، من خــال تعطيلهم 
النصاب النتخاب رئيس، محاولين كســر العمودين األخيرين للمســيحيين؛ رئاســة 

الجمهورية وصرح بكركي.

لذلك، وبعد كل هذه اآلراء المتعطشة لهدر دماء الحرية المتبقية في هذا الوطن، 
وبعــد ظهــور األنيــاب المفترســة التــي حاولــت بكّل مــا أُعطيت من قــوة أن تهدم 
الحصانة التاريخية المجيدة التي طالما تحّلى بها الصرح البطريركّي... أتى الراعي 
الصالح حاسًما األمور، مؤكًدا على زيارته، قائًا : » ما حدا يعّلمني َع شغلي، واللي 

بيعتبر بكركي ِمْش ِمن مقامه ما يطلع » 

ختاًمــا، ال بــد لكل من يســتقرىء أبعاد هذه الزيــارة من أن يعترف بإنجازاتها حتى 
ولــو كان رأيــه السياســي مخالفــا لــرأي البطريــرك؛ فغبطته وجه ضربــة معنوية 
للمشــروع اإلســرائيلي الهادف إلى محو الذاكرة بعد إحتال األرض ألّن فلســطين 
هي أرض يســوع بالوالدة وبالرســالة، كما هي القبلة األولى للمسلمين، واستمرار 
التغاضــي عنها وتجاهل هويتها المســيحية واإلســامية المشــتركة، يعني إفســاح 
المجــال حصــرا للفكــر الصهيوني األصولي، لمواصلة مشــروعه السياســي، بجعل 

فلسطين التاريخية دولة يهودية”.

تحليـــــلتحليـــــل



آفاق الشباب 7 lfstudents.com

أخبـــــارناأخبـــــارنا

دائرة الجامعة اللبنانّية:
انتهى الدور االول من بطولة الشهيد رمزي عيراني الثانية في كرة السلة على 
ماعب »ستاديوم« في الدكوانة بتأهل فرق كلية »إدارة األعمال«، »الفنون«، 
»الحقــوق والعلوم السياســية« وكلية »العلوم« الى نصــف النهائي. ويلعب في 
الدور نصف النهائي فريق »إدارة األعمال« صاحب المركز االول أمام »العلوم« 
صاحــب المركــز الرابــع، و«الحقــوق« صاحب المركــز الثاني امــام »الفنون« 

صاحب المركز الثالث.
نظمــت الهيئــة الطابيــة في كليــة العلوم اإلقتصاديــة وإدارة األعمــال - الفرع 
الثاني دورة الرئيس الشــهيد بشــير الجميل السنوية على ثاثة أيام وقد كانت 
على النحو اآلتي: دورة كرة قدم للشــباب، دورة كرة ســلة للشــباب، دورة كرة 

سلة ودورة كرة قدم للشابات
وتــم تســليم الكــؤوس والميداليــات للفــرق األولى وقــد تا التســليم قطع قالب 
الحلوى وشــرب نخب المناســبة كما شــارك في هذا اإلحتفال حشد كبير من 

طاب الكلية في جو من الفرح.
كمــا نظمــت الهيئــة الطالبيــة في كليــة الحقوق والعلــوم السياســية واإلدارية 
- الفــرع الثانــي، ســهرتها الســنوية في ملهى الموســيقار، كســليك. كان ضيف 
الســهرة الفنان ربيع الجميل باإلضافة إلى الفنان فارس اســكندر.حضر الســهرة 
عدد كبير من طاب الكلية الحاليين والســابقين، باإلضافة إلى رئيس وأعضاء 
مكتــب دائــرة الجامعــة اللبنانيــة فــي القــوات اللبنانيــة وعدد مــن الرفاق من 
مختلف الكليات.وأقامت الهيئة الطالبية نفســها نشــاط بمناســبة أســبوع اآلالم 

تخلله توزيع تذكارات وقرابين على انغام  ترانيم اآلالم .
كذلــك احتفلــت خلية القــوات اللبنانية فــي كلية الحقوق والعلوم السياســية 
امام مبنى الكليــة  المســيح  الســيد  بقيامــة  الثانــي  الفــرع   – واالداريــة 
فوزعــت  تــذكارات للقيامــة ومجلــة آفــاق الشــباب »Horizons« باإلضافــة 
إلى بيان بمناســبة ترشــيح رئيس حزب القوات اللبنانّية الدكتور سمير جعجع 

لرئاسة الجمهورية بمشاركة طاب الكلية.
اقامــت خليــة القوات اللبنانية في كلية الهندســة الزراعية والطب البيطري - 
الدكوانة نشاط بمناسبة أسبوع القيامة حيث شاركت فرحة وبركة العيد مع 

األساتذة والطاب ووزعت عليهم بيض العيد باإلضافة إلى مسابح صاة
أحيت خلية القوات اللبنانية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الفرع الثاني 
نشاط عيد الفصح في حرم الكلية فوزعت  شوكوال وبيض العيد عليها »لوغو« 

القوات اللبنانية ومسابح صاة باإلضافة ألقوال بعض القديسين على الطاب.
واقامــت خليــة القــوات اللبنانيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة كليــة األدب والعلوم 
اإلنســانية -2- رحلتها الســنوية إلى منطقة جزين بعد »الترويقة« في جدرا 
وزيــارة قلعة صيدا، توجه الطاب إلى مغدوشــة حيث زاروا ســيدة المنطرة، 
وبعدهــا إلــى ســيدة جزيــن، ثــم تناولوا الغداء فــي أحد مطاعــم جزين في ظل 
اجــواء رائعــة. وبعــد الغــداء توجــه الطاب إلى ســوق الســكاكين فــي جزين، 

وختموا  يومهم الطويل في مدينة الماهي في منطقة الدورة.
احتفلــت خليــة القوات اللبنانية في كليــة التربية الفرع الثاني – نيو روضة  
بعيد الفصح المجيد حيث أقامت الخلية نشاطًا طالبيًا في باحة الكلية تخلله 

توزيع شوكوال وبيض العيد باالضافة الى  »العاب تحدي« بين الطاب.
وبرعايــة وزير الســياحة ميشــال فرعــون، نظمــت الهيئة الطالبيــة في كلية 
اإلعام-2 في الجامعة اللبنانية حفل انتخاب ملكة جمال الكلية في منتجع الـ

ocean blue في جبيل، بحضور عدد كبير من المســاهمين والجســم اإلداري 
والتعليمــي للكليــة والطــاب وأهالي المرشــحات. وأحيى الحفــل النجم الفنان 
ربيع بارود بأجمل أغانيه، الذي أعلن عن مفاجئة للملكة وهي المشاركة في 
الـــ”video clip” القــادم له حيث شــاركت 18 صبية من الكلية في المســابقة 
وحــازت جوانــا نصر على لقب ملكة جمال الكليــة كما وكان للجنة التحكيم 
الــدور األكبــر فــي انتخــاب الملكــة وضمــت كل مــن: ممثلة وزير الســياحة 
بتــرا عبيد، أمينة ســر كلية اإلعام-2 ربى صعيبــي، الصحافي راجح الخوري، 
أخصائــي التجميــل الدكتور ابراهيــم ابي عبداهلل، مصمم األزيــاء غابي صليبا، 
 nameless dance“ وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2010 نابيا عواد، صاحب
academy” بيــار ديب، صاحب “RSB Hosting” كريســتوف ريشــا، خبيرة 

التجميل روال بدران وممثل عن الهيئة الطالبية في الكلية شربل غصوب.
فصــل  إقتــراب  عادتها، ومــع  علــى  وجريــًا  التوالــي  علــى  الثالثــة  وللمــّرة 
الصيف، نّظمــت خليــة القوات الّلبنانية في معهد الفنون الجميلة-الفرع الثاني 
»Beer Festival  تخلــل النشــاط ألعــاب وأغانــي. أقيــم النشــاط فــي حديقة 
المقهى الجامعي حيث شــارك الطاب واالســاتذة في هذا النشــاط  كذلك أقامت 
خليــة القــوات اللبنانيــة في كلية الهندســة - الفرع الثاني - روميه نشــاطها 
 Beer Festival - World Cup«  الســنوي بنســخته الرابعة تحت عنوان
Edition« بحضور حشــد من الطاب. تخّلل النشــاط  العديد من المســابقات 
واأللعاب وأبرزها لعبــة ال “BOX” و ال “Play station”  ووزعــت الجوائــز 
 Chicken«   -و  »Open Beer« المالية على الفائزين.كما وتضّمن النشاط
Wings« ومسابقة ال”Predictions” الّتي تمتد على مدار البطولة،على أنغام 

الموسيقى الحماسية التي أشعلت األجواء.
أقامــت الهيئــة الطالبية في كلية االعام الفرع الثاني - الفنار التخرج الســنوي 
لطــاب الســنة الثالثة على مســرح مدرســة »ســيدة الكارمليت« فــي الفنار، 
وغاب عن حفل التخرج مدير الكلية والجهاز التعليمي باكمله بسبب مقاطعة 
مــن االدارة الســباب سياســية بحتــة، لكــن هــذا لم يؤثــر على االحتفــال الذي 
اســُتكمل بطريقة طبيعية بالرغم من ان مدير الكلية الدكتور ابراهيم شــاكر 
احضــر عناصــر مــن الدرك الغاق ابواب الكلية بعد رفــض الطاب هذا القرار، 
وبعــد الحفــل الذي تخــرج بموجبه حوالي 95 طالب، توجــه الجميع الى مطعم 

»Ocean Blue« في جبيل حيث اقاموا سهرة في المناسبة. 

دائرة الشمال

أقامت دائرة الشمال في مصلحة طاب القوات اللبنانّية، مخيمًا لإلعداد الفكري 
فــي مركــز حــزب القــوات اللبنانّية فــي بجدرفــل - البترون، بإشــراف مكتب 
اإلعــداد الفكــري في المصلحــة. إمتد المخيم على ثاثة أيــام تخلله محاضرات 
عديدة حول لبنان، والمنطقة من حيث التاريخ، والسياسة واإلقتصاد وغيرها 
من المواضيع. كما تخلل المخيم لقاء مع رئيس مصلحة الطاب الســابق شــربل 
عيد. باإلضافة إلى ما سبق ذكره تخلل المخيم العديد من النشطات الترفيهّية.

نبيه غاوي

04:18

03:15

عقــد فــي مقــر مصلحــة الطــاب في القوات اللبنانّية - ضبّية 2014 لقاء ضّم رئيس مصلحة طاب القوات نديم يزبك وعدد من أعضاء المكتب ومختلف رؤوســاء 
الدوائر ووفد من حزب اإلنتماء اللبناني، الذي ترأســته منســقة اإلســتراتيجيات في الحزب الســيدة كريســتيان جميل أبو زيد وعدد من المنسقين. خال اللقاء 

جرى عرض عدد من وجوهات النظر في مختلف المواضيع الشبابّية كما تّم وضع خطة عمل مشتركة لعام 2014.

مصلحة طالب القوات اللبنانّية

دائرة الجامعات األميركّية

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

العظيمــة”. الجمعــة  فــي  إاّل  يبكــي  وال  الصليــب  اقــدام  تحــت  إاّل  يركــع  ال  قــوم  “نحــن  عنــوان  وتحــت  العظيمــة،  الجمعــة   بمناســبة 
نظمت دائرة البقاع في مصلحة طاب القوات اللبنانية برتبة السجود حيث وزعت بعدها اكثر من 5000 مسبحة على المارة والمؤمنين عند مستديرة المنارة  

محاطين بجو من الرهبة والخشوع امام ما يمثل هذا اليوم من عظمة لدى الطوائف المسيحية.

دائرة البقاع

Like . Comment . Share . about an hour ago .

مكتب أمانة السّر
أقام مكتب أمانة الســّر في مصلحة طاب القوات اللبنانية ورشــة عمل ألمناء ســّر الدوائر والخايا والقطاعات وذلك بالتنســيق مع التجمع النســائي الديمقراطي 

اللبناني ممثل بالسيدة حياة مرشاد، حول موضوع تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والعامة حيث كان هناك نقاش بين الحاضرين حوله.
ادارت الجلســة امينة ســّر مصلحة الطاب الرفيقة ميشــيل منير كما شــارك رئيس مكتب العاقات العامة في مصلحة الطاب الرفيق نديم شماس ليوضح سياسة 
عمل حزب القوات اللبنانية وتحديدا مصلحة الطاب لتفعيل دور المرأة، تشجيع انخراطها في الحياة الحزبية، والغاء اي تمييز بحقها.  هذا وقدم مكتب امانة 

السّر عرضا مفصا عن األمور اإلدارية وكيفية عمل أمناء السر داخل الخايا والدوائر والقطاعات.

10:15

The faculty of Nursing and Health Sciences in NDU organized 
in collaboration with the Student Union a two day event which 
included measurements of blood glucose, triglyceride, and 
total cholesterol. A lot of activities were done in these two 
days one of which is the cooking competition where students 
and staff members cooked home-meals and were judged 
accordingly.
Another activity was the sports competition where a team 
of students competed against a team of staff members in 
rope pulling, balloon chasseur, and pushups. It was a very 
successful event due to the hard work of each and every 
individual.

The NDU celebrated the commemoration of the 99th 
anniversary of the 1915 Armenian Genocide on Friday April 
2014 ,25 at noon.
The commemoration featured: 
- a live show of traditional Armenian dances or what is known 

as NAZ BAR 
- a chanting of Armenian church hymns, known as Sharagans 
- a performance of Armenian music 
-  a presentation of an original sculptured piece by Kevork 

Koundakjian 
-  as well a friendly chat and a live conversation with actor 

Pierre Chamassian

It is a day where the NDU students chose to: 
- speak out against the Armenian genocide 
- express the solidarity with the Armenian people 
- unite to speak up and call for justice
The Debate Club has done it again!! Not only has our big 
family redefined greatness, but it has once again delivered 
excellence to the Founders› Day. Thank you all for your 
efforts and for making our Russian experience one to 
remember!!



آفاق الشباب 9 lfstudents.com

طالب من كل لبنان في يوم الجمهورّية:
»ما بدنا إّل الحكيـــــم، رئيـــــس الجمهورّيـــــة”

نظمــت مصلحــة الطــاب فــي القــوات اللبنانيــة فــي معــراب  “يــوم الجمهوريــة” 
بحضــور النــواب: أنطــوان زهــرا، جــوزف المعلــوف وشــانت جنجنيــان وجمــٌع 
الطــاب. الــى حشــود كبيــرة مــن   مــن مســؤولين وكــوادر حزبيــة باإلضافــة 

وكان االحتفــال الــذي قدمتــه باتريســيا فــزع، قــد اســُتهل بالنشــيدين اللبنانــي 
والقواتــي، ثــم ألقــى رئيس مصلحة الطاب نديم يزبك كلمة اســتذكر فيها مراحل 
النضــال الماضيــة للقــوات. وقــال :”اليوم بــدأ الحق ينتصــر، وبــات بإمكاننا القول 
أنــه ال يصــح اال الصحيــح، وان المحتل لــن يعود الى األبد”. ولفت الى “أننا ســنبقى 
موّحديــن بفضــل مصالحة الجبل التاريخية، ودم الشــهداء رفيــق الحريري وبيار 
الجمّيــل ومحمــد شــطح وكل شــهداء انتفاضــة االســتقال، ســنبقى موحديــن 
 بالقســم الذي أطلقه الشــهيد جبران تويني في ســاحة الشــهداء في 14 آذار 2005”.

وكلمــة لرئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة الدكتــور ســمير جعجــع حيــث أّكــد 
بــة ومصــاَدرة، وســنبقى  عــدم القبــول »ببقــاء الدولــة ُصَوريّــة ومشــلولة ومغيَّ
القويــة،  الدولــة  وتقــوم  دولــة،  الدولــة  لتعــود  ونناضــل  ونناضــل،  نناضــل، 
 ولــو ان البعــض ال يريــد دولــة قويــة أو باألحــرى ال يريــد دولــة من األســاس«...

ورأى أن “الفريق اآلخر يقوم بالتعطيل كي ال يكون الرئيس ُصنع في لبنان، ألنّه لن 
يكون كما يريدونه، يعطلون ليأخذوننا مجددًا الى الدوحة، أو الى باريس أو الى 
أي عاصمة ثانية من عواصم العالم، ولكن هذه المرة لن نذهب الى أي مكان! فهنا 
 ولدنا، وهنا تربينا، وهنا نريد أن ننتخب! وهنا نريد أن نعيش! وهنا نريد ان نموت!”

فقــال:”ان الجمهوريــة القويــة موجــودة، الجمهوريــة القويــة هــي أنتــم وبقيــة 
الشــعب اللبنانــي، ليــس هدفنا اختــراع الجمهورية القوية بل تمثيلهــا، باعتبار ان 
 الجمهوريــة القويــة الموجــودة على األرض ممّثلــة بجمهورية رســمية ُصَورية”.

بة ومصاَدرة، وســنبقى  وأضاف:”لن نقبل ان تبقى الدولة ُصَوريّة ومشــلولة ومغيَّ
نناضــل، ونناضــل، ونناضــل لتعــود الدولــة دولة، وتقــوم الدولة القويــة، ولو ان 
البعض ال يريد دولة قوية أو باألحرى ال يريد دولة من األساس، من أجل هذا جّن 
جنونهــم، ويتكلمــون ويتصرفون كيف ما كان، ومن أجل ذلك يعطلون الجلســات، 
وسيســتمرون بالتعطيــل، لنقبــل معهــم برئيس ليس رئيســًا، برئيــس ُيبقي الدولة 
ســائبة، وُيبقي أبوابها مفتوحة أمامهم إلكمال ما يقومون به، وليســتمروا بالنهب 
 وبمــا يريــدون فعله، وليظلوا مســيطرين!... وبالتالي لتبقى الدولة ليســت دولة!”

ورأى “أننا نعيش اليوم لحظة تاريخية على طريق مشروعنا اللبناني الديمقراطي، 
فلســت أنا مرشــٌح لرئاسة الجمهورية... بل مشــروعنا هو المرّشح! بشير الجمّيل 
هــو المرّشــح! رينيه معــّوض هــو المرّشــح! رفيق الحريــري هــو المرّشح! شــهداء 

نبيه غاوي

ثــورة األرز هــم المرّشــحون! ثــورة األرز كلهــا مجتمعــة اليــوم لتخــوض هــذا 
 االســتحقاق، ولتحقق مشــروع شــهدائها والشــعب اللبنانــي بالجمهوريــة القوية!”

وتابــع “بتحــب لبنــان، حــب صناعتو!” وكل ما نقــوم به اليوم ليكــون الرئيس ُصنع 
فــي لبنــان ، ولكن لألســف نحن ندفع نحو األمام، بينما هــم يدفعون بنا الى الوراء! 
وهــم ُيعطلــون كــي ال يكــون الرئيس ُصنع فــي لبنان، ألنّه لن يكــون كما يريدونه، 
يعطلــون ليأخذوننــا مجــددًا الــى الدوحة، أو الــى باريس أو الــى أي عاصمة ثانية 
مــن عواصــم العالــم، ولكــن هذه المــرة لن نذهب الــى اي مكان! فهنــا ولدنا، وهنا 
 تربينــا، وهنــا نريــد أن ننتخــب! وهنــا نريــد أن نعيــش! وهنــا نريــد ان نمــوت!”

واستطرد “بتحب لبنان حّب صناعتو ...هذا شعار بيار أمين الجمّيل، وهذا شعار 
الكتائب، وهذا شــعار القوات، وهذا شــعار المســتقبل، وهذا شعار األحرار، وهذا 
شعار كل حّر في لبنان، ولكن هل بإمكان أحد منكم أن يقول لي  ما هو شعارهم؟ 

أنا سأقول لكم، شعارهم: “حّب حالك، واشتري من مطرح ما أنسبلك!”

ولفــت الــى ان “الديمقراطيــة ليســت مجرد كلمــة من دون معنى، فمــن يريد أن 
يقــول عن نفســه ديمقراطي، عليه أن يتصّرف بشــكل ديمقراطــي، فنحن تكلمنا 
وفعلنا! تكلمنــا بالديمقراطيــة، وتصّرفنــا بديمقراطيــة، أســمينا مرّشــحًا، وأعلّنا 
برنامجــًا، قمنــا بزيــارة كل الكتــل النيابيــة، وســّلمناها البرنامــج، وطلبنــا دعمــًا، 
وحضرنــا كل جلســات االنتخــاب، ولكن الفريق الثاني ماذا فعــل؟ فحتى اآلن، وقد 
اقتربت مهلة إنتخاب الرئيس من االنتهاء، لم ُيسم الفريق اآلخر مرشحه، ولم يعلن 
برنامجه، ولم يزر كتلة من الكتل النيابية... فكل ما فعله هو أنّه عّطل جلســات 
االنتخاب، ويجول في باد اهلل الواسعة بحثًا عن تأييد مفقود بالداخل، وليستقوي 
علينــا، هــذه هي ديموقراطّيتهم، وهذا هو لبنانهم، فاذا بتحّب لبنان حب صناعتو، 

ما تحب حالك، وتروح تشتري وتبيع من مطرح اللي أنسبلك!”

وشــدد على “أننا نريد بناء دولة يجد فيها كل متخرج فرصة عمل، دولة تشــبه 
طموحــات كل شــخص منكــم، دولــة ليســت للقوات، وال لـــ14 آذار، بــل دولة لكل 
اللبنانييــن، نريــد بنــاء وتأســيس مراكز أبحاث ليكــون للجامعيين مجــاالً ليطّوروا 
 دراســاتهم ويواكبــوا العالــم، لقــد أضعنــا وقتًا كثيــرًا، وال يجب أن نضّيــع المزيد”.

وتابــع :” نريــد أن يمــارس الجيــل الجديــد السياســة، ولكــن السياســة النظيفــة 
لمصلحــة لبنــان وشــعبه. حان الوقت الذي ينال فيه الناجــح حقه...و يجب على 
الدولــة وإداراتهــا أن تشــّرع لــه أبوابها... فالدخول إلى وظائــف الدولة لن يكون 
للذيــن لديهــم “واســطة”، فاألخاق في الوظيفة اســاس، والكفاءة أســاس، والرشــوة 

سوف نقتلعها من جذورها”.

القوانيــن  وفــق  النــاس،  كل  النــاس،  لخدمــة  هــي  “الدولــة  أن  أّكــد  واذ 
18  ســنة  الــى  ُيخفــض  أن  يجــب  االقتــراع  “ســن  ان  جعجــع  رأى  واالصــول”، 
بلغــا  اللذيــن  الشــابة  أو  للشــاب  يحــق  فكمــا  هــذا حــق طبيعــي،  أن  باعتبــار 
االقتــراع”. بالتالــي  المدنيــة، فمــن حقهمــا   18 عامــًا أن يمارســا كل حقوقهمــا 
وتوّجــه الــى الطــاب بالقــول:” انتــم مســتقبل لبنان، ال تيأســوا وال تســتقيلوا من 
العمــل الوطنــي، ابقــوا ملتزميــن فــي النضــال مــن أجــل أنفســكم، ومــن أجــل 
آبائكــم وأجدادكــم، وأوالدكــم فــي المســتقبل، يجــب أن يكــون لديكــم موقفــًا 
الموقــف.” مــن أصحــاب  الموقــف، وليــس  مــن   مــن كل موقــف، ولكــن موقــف 

عــن  ابتعــدوا  مجتمعكــم،  وفــي  جامعاتكــم  فــي  قــدوة  كونــوا  وأضــاف:” 
والروحيــة،  الجســدية  الرياضــة  مــن  اإلمــكان  بقــدر  واقتربــوا  المخــدرات 
والقانون... نريــد  والدســتور  الدولــة  شــروط  وفــق  ســويًا  البلــد  بنــاء  نريــد 
كان...” مّمــا  أجمــل  لبنــان  والقانون... لنعيــد  والعدالــة  الحــق،   دولــة 
وختم جعجع “نحن نقوم بكّل ما يلزم إليصال هذا المشروع للرئاسة االولى، فهذا 
االستحقاق هو جولة من جوالت قوى 14 آذار التي تخوضها مجتمعة، مثلما يريد كل 
جمهورها وكما يجب... وكما انتصرت 14 آذار على الظلم والقهر واالضطهاد والوصاية 
 من 9 ســنوات، هكذا ســتنتصر اليوم على التعطيل والتهويل والتهديد واالغتيال.”

وُختــم اللقــاء بتوصيات ألقاها أمين صندوق مصلحة الطاب شــربل غصوب تتعلق 
بمشــاكل عديــدة يعانــي منهــا الطــاب بدءأً مــن القطاع المدرســي العــام الى حالة 
النقل العام  المزرية كما طالب بإنشــاء مجلس إشــراف على التعليم العالي في كل 
محافظة، أو في كل مجموعة اقضية حتى، يحق له أن ينشــئ مؤسســة جامعية 
وطنيــة داخل المنطقة الواقعة تحت اشــرافه، فتســتبدل الجامعــة اللبنانية بعدة 
مؤسســات، مما من شــأنه أن يســهم في تشجيع الا مركزية اإلدارية، وفي تحقيق 
تنوع وتنافس أكبر داخل قطاع التعليم العالي العام. كما طالب بإعادة النظر في كتاب 
التاريــخ بحيــث يفتح الكتــاب الجديد المجال لكل طرف أن يعــرض نظرته لتطور 
األمور كما تطرق الى اإلنترنت؛ الشريان التي تعبر عبره المعلومات والمعرفة بين 
المناطق والدول والقارات، لذا طالب بالقيام بكل اإلستثمارات الازمة لكي يدخل 
لبنان إلى نادي الدول التي تتمتع بأكبر سرعة وأقل كلفة لإلنترنت، وعلى صعيد 
آخــر طالــب للعمل على بناء مشــاريع ســكنية مع تســهيات بالدفع يســتفيد منها 
الشــباب غير القادر حتى على اســتئجار شقة مشاريع .وأخيرًا طالب للعمل على 
تحديد كوتا شبابية نسبتها 10% تطال مجلس النواب ، مجلس الوزراء و مستشاري 

الرؤساء والنواب و الوزراء”.

يوم الجمهوريةيوم الجمهورية
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أوال وإنطاقــًا مــن ملف رئاســة الجمهوريّة قراءة عامة عــن الوضع الراهن في ظّل 
الشــغور في موقع الرئاســة، والشــلل القائم في أغلبّية مؤسســات الدولة؟ وكيف 

تردون على إتهمات الفريق اآلخر بتعطيل قوى 14 آذار اإلستحقاق الرئاسي؟
الجواب على كّل هذه التســاؤالت واضح، ففريق الثامن من آذار وضع ملف رئاســة 
الجمهوريّة خارج الحدود اللبنانّية، ونحن بدورنا إتجهنا لتطبيق القوانين وأحكام 
الدســتور اللبناني فحضرنا إلى كافة الجلســات النيابّية رغم إدراكنا المثبق بعدم 
تأميــن النصــاب، وذلك إيمانــًا منا بالدمقرطّية ونحن على إســتعداد دائم لتقبل أي 

نتيجة كانت ستحصل حين يؤمن النصاب.
ولكــن المشــكلة تكمــن بعدم تقبل ال8 من أذار هذا العمــل الديمقراطي. مما أدى 
إلــى تصــادم بين الهدفين، واقعًا، فريق يريد مصلحة لبنان أوالً، وفريق آخر يبحث 
عن الكراسي والمصالح الشخصّية. فنحن على تواصل مع من يريد مصلحة لبنان، 
وإن وصل الفريق األخر ولو بعد حين إلى إدراك أهمّية هذا المبدئ سنكون أول 
الداعمين، فنحن كتلة نيابّية تؤمن بلبنان ولبنان أوال ليس شــعارًا فقط إنما عمل 

وممارسة.
ولكــن واقــع اليوم أمــا علينا الوقــوع في دوامــة المفاوضات الخارجّيــة، وإنتظار 
»قــرار« خــارج الحــدود اللبنانّية لكي يؤمنــوا النصاب وينتخبــوا الرئيس صوريًا، 
ولكــن كلنــا أمــل أن نصــل اليــوم إلى رئيــس منتخب مــن النواب وغيــر معين من 

الخارج.
فقد كانت التجارب عددة مع الرؤساء المعييني منهم من عمل على تأمين المصالح 
الوطنّيــة كالرئيــس ســليمان ومنهــم من أخذ البلد إلى حيــث ال نريد كما في عهد 
الرئيــس إميــل لحــود. فنحن مع اإلنتخابات الرئاســّية ومع تعدد المرشــحين إلتمام 
العملّيــة اإلنتخابّيــة بشــكل صحّي، ومن يحصــل على الـ65 صوت فليكن رئيســًا. 
فكرســي بعبــدا ليــس موقعًا فخريًا كموقع الملكة في إنكليتــرا، فاليوم أدرك الجميع 
أهمّية هذا الكرسي إن من المسيحيين الذين إعتبروا لمراحل عديدة أن رئاسة 
بعبدا ليست ذو قدرة يتبين لها اليوم أهمية الرئيس وصلحياته المهمة في تسيير 

البلد وفرض التوازن فيه.
وبالعــودة إلــى المرشــحيين لرئاســة الجمهوريّــة، على من يريد أن يكون رئيســًا 
التحلي بالجرأة والترشح والجنرال عون ال يعلن ترشحه ألنه يطرح نفسه كمرشح 
توافقي وليس كمرشح لقوى 8 أذار!!! ولكن ال تعلم توافقي بين أي طرفين لعله بين 

بوتين وأوكرانيا!!!
ولكن السيرة الذاتّية للجنرال عون خير دليل إنه بعيد كل البعد عن التوافق وهو 
مرشــح تصادمي بإمتياز. بدءًا بحياته العســكريّة ووصوالً إلى السياسة التي كانت 
على الدوام تصادمّية. وحتى حلفاء الجنرال يدركون عدم تمتعه بهذه الصفات إال 
إن إعتبــر إنــه الرجل التوافقي بين  »إيران والســعوديّة«، وحتى في هذه الخطوة 

يكون قد ناقد نفسه. وبالعودة إلى التاريخ عام 88 حين وصلنا إلى الفراغ متسلم 
عــون زمــام األمــور من الرئيس الجميــل لتأمين إنتخابات لجأ إلــى إفتعال الحروب 
بعد أن وصلنا إلى الفراغ أثر توافق ســوري – اميركي على وصول الشــيخ مخايل 
الضاهر لرئاسة الجمهوريّة يومها رفض الدكتور سمير جعجع والجنرال عون أن 
يكــون الرئيــس معينًا من الخارج ولجاء الطرفان إلى تســكير الطرقات ومنع النواب 
مــن الوصــول إلــى المجلس. فالجنــرال كان يعتبر نفســه رجل وطنــي ال يقبل أن 
يكون الرئيس اللبناني سوى رجل صنع في لبنان. فكيف يطرح نفسه اليوم كمرشح 

توافقي وينقد بذلك ما كان ينادي به من سنوات عديدة.

أال يمكــن أن يطــرح العماد عون نفســه كمرشــح توافقي أثر اللقــاءات التي حصلت 
بينه وبين تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري؟

لقــاءات المســتقبل والتيــار الوطنــي الحّر، هــي لقاءات بيــن طرفيــن ينتميان إلى 
الساحة السياسّية اللبنانّية، وتيار المستقبل هو تيار اإلعتدال في لبنان. فالرئيس 
رفيق الحريري كان رجل حوار ويعمل على إستقبال واإلستماع إلى كل الفرقاء بما 
فيهم الخصوم السياســيين وكون مدرســة »المســتقبل« ال ترفض أي لقاء أو حوار 
مــع أي طــرف ولــو كان خصمًا لبت الطلب، تم قبول طلــب الجنرال لكن المفارقة 
تكمن في قراءة هذه اللقاءات، وهدف كّل طرف منها. هدف تيار المســتقبل منها 
هو تســيير أمور الباد الذي ال يحتمل أي إنتكاســة جديدة، ولديه المشــاريع التي 
تطــال جوانــب الحياة كافة مــن إجتماعّية، إقتصاديّة، وغيرهــا... فنحن نعتبر أن 
الحوار ضروري بين الجميع. أما هدف الجنرال عون، إن كان رئاســة الجمهوريّة 
فقــط فهــو مخطئ جدًا، وإن كان فعا الحوار والتعاون للتوصل إلى حلول من أجل 
قيام الدولة في لبنان عندها قد تختلف طريقة مقاربة األمور. وهذه اللقاءات لن 
تؤثر على خيار تيار المســتقبل فمرشــحنا لرئاسة الجمهوريّة هو الدكتور سمير 
جعجع وقد صوتنا له في الجلســة األولى، وســنصوت له في كّل جلســة إنتخاب 
يدعوا إليها رئيس المجلس. فنحن ملتزمون بقرارات قوى 14 أذار. وترشح الدكتور 
جعجــع ليــس لحــرق أســماء كما يــروج البعض، فـــ14 آذار تبنت هذا الترشــح وهذا 
البرنامج الذي يصب بالمصلحة الوطنّية. والقوات اللبنانّية القطب القوي داخل 14 
آذار والتوجه نحو مرشح آخر لن يتم وإن تّم ال يمكن أن يطرح إال بموافقة القوات.

كيف تردون على من يتهم المستقبل والتيار بالتحالف الضمني؟
إشاعات عديدة قاموا بنشرها عن هذه اللقاءات، هذه اإلشاعات عاريّة من الصحة، 

فمصلحة لبنان هي المهمة وال مكان للصفقات على حساب الدولة اللبنانّية. 
المرحلة اليوم هي من أخطر المراحل التي مرت بها الدولة اللبنانّية، شــغور في 

شربل مخلوف

جلســــة حوارجلســــة حوار

رئاســة الجمهوريّة، حكومة تتخبط في صاحياتها، مجلس نيابي ممدد لنفســه... 
أين نحن؟

بصفتــي كوزيــر داخــل هــذه الحكومــة، ونائب في البرلمــان الحالــي أرفض رفضًا 
قاطعــًا المزايــدات الطائفّية، فأنا اليوم وزير ونائب لبناني-مســيحي، وحين أكون 
نائب مســيحي-لبناني ســأعتزل حتمًا السياسة. فحين أمرر مصلحة طائفتي قبل 
مصلحة الوطن أكون في خانة الخيانة لوطني. فاليوم صاحيات رئيس الجمهوريّة 
قويّــة وعديــدة، والبرهــان على ذلك حالــة التتعضع التي نمر بهــا، فهذه المرحلة 
ســتضع حــدًا لمنتقضي الطائف الذين يعتبرون أنه قــد قّلص الكثير من صاحيات 
الرئيس، وأصبح منصب فخري شبيه بمنصب ملكة إنكليترا. غافلين أنه بالطائف 
أعيد للرئيس صلحياته حسب النظام البرلماني الذي يقوم على المؤسسات القويّة. 

بعد أن أثبت النظام الرئاسي فشله في إدارة العديد من الدول الكبرى.
والتوجــه اليــوم يجــب أن يكون إجابــي من حيث بناء إدارة صالحــة والعمل على 
تنشــأة المواطــن الصالح، الــذي يعمل للصالح العام قبل الخــاص، ولصالح الوطن قبل 
الطائفة. واليوم من يعطل إجتماعات الحكومة هو في صدد تعطيل البلد، فالحكومة 
في هذه المرحلة تعمل على تسيير أمور المواطن وتأمين أبسط حقوقه ومتطلباته. 

ما الدور الذي يلعبه النائب وليد جنباط وكتلته النيابّية في المعركة الرئاسّية؟
جنبــاط لديه مرشــح جــّدي وهو هنري الحلو، ولم يقم بطرح اإلســم إلحراقه كما 
يظن البعض. واليوم جنباط يتجه إلى الخط الوســطي إيمانًا منه أن الرئيس يجب 

أن يتوافق عليه الجميع وأن يكون مقبوالً من الجميع أي الرئيس المعتدل.

من يمثل نبيل دوفريج في الحياة السياسّية اللبنانّية؟
أنــا أســعى من خال العمل السياســي الوصول إلــى الدولة المثالّيــة، فأقوم بالعمل 
للمصلحة العامة وتأمينها قبل أي عمل مباشر يصب بمصلحة الطائفة. وأنا كممثل 
عن األقليات المسيحّية في لبنان أقوم بالعمل للصالح العام الذي حتمًا سيؤدي لصلح 
الطوائــف بشــكل غير مباشــر. أي أمثــل اإلعتدال اللبناني وفي ظــّل النظام الطائفي 
اللبنانــي، فــي الوظائــف التي تخضع للنظام الطائفي يجب أن تكون الكفاءة األســاس 

والركيزة األولى في هذه التعيينات.

كوزير دولة لشؤون التنمّية اإلداريّة، ما هي الملفات والمشاريع التي تقوم الوزارة 
بالعمل على إنشانها وإنجازها؟

الــوزارة هي مكتب وزير الدولة للشــؤون اإلداريّــة، وال يكون العمل بها كما باقي 
الوزارات، فهي ال تصدر المراســيم، وليس لديها أي ميزانّية كبيرة. وتعمل الوزارة 
علــى ملفــات محــددة من قبــل رئيســي الجمهوريّة والحكومــة وتكــون بغالبيتها 

إصاحــات إداريّــة، واليــوم هنــاك مشــروع إنشــاء معمــل تخميــر لتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة مــن الغاز الــذي يصدره تخمير النفايات في مطمــر الناعمة، كما هناك 
مشــروع مماثــل فــي منطقة بعلبــك. وهناك أيضًا مشــروع مكننة القضــاء اللبناني 
وقســم األحوال الشــخصّية في وزارة الداخلّية. كما تّم إنشــاء المواقع اإللكترونّية 
لتســهيل التواصــل بين اإلدارة والمواطن. كما نشــرف على تعينــات موظفي الفئة 
األولــى مــن ناحّية اإلختبــرات والكفائة وذلــك بالتعاون مع الـــUNDP التي تقوم 

بتأهيلهم.

وباإلنتقــال إلــى موضوع جدل آخر وهو زيارة غبطة البطريرك مار بشــارة بطرس 
الراعي إلى األراضي المقدسة، فأين أنتم من هذه الزيارة؟

كمــا ســبق وذكــرت إني من دعات اإلعتــدال، ليس فقط في لبنــان إنما في المنطقة 
ككل. ومــن الطبيعــي أن »إســرائيل« هــي عدو هذا التوجه في الشــرق ألنها رمز 
للتطــرف الدينــي والقومــي. وهي دولة يهوديّة )أي أخــذت صفة دينّية( مما يؤدي 
بشــكل غير مباشــر إلى نشــأة التطــرف وبجميــع أنواعه. اليوم حيــن يلبي غبطة 
البطريرك هذه الدعوة برفقت قداسة البابا فرنسيس ويتوجه إلى منبع المسيحّية 
إلــى األرض التــي ولــد فيها المســيح وعــاش وصلب ومــات وقام، يكــون قد توجه 
إلسرائيل بالقول: إن هذه أرضنا ونحن باقون بها رغم كل محاوالتها لتهجيرنا من 
أرضنا. ومن إنتقض هذه الزيارة هو من حيث ال يدري يقوم بدعم التطرف، فأكبر 
مقاومة إلسرايل هي هذه الزيارة التي قام بها هذان المرجعيتان الكبيرتان، فيقلون 

للمسيحيين مها قّل عددنا نحن ولدنا لنبقى هنا ولكم منا كل الدعم.

ماذا عن الوضع السوري واإلنتخابات السوريّة التي جرت في لبنان؟
أنــا لــن أدخل في تفاصيل األعداد التي توجهت نحو الســفارة الســوريّة لإلنتخاب، 
ولكن ما حدث يعتبر خطير جدًا، حيث ســتبين النتائج نســبة المقطرعين لبشار 
األســد فــي لبنــان وليســت بقليلــة، والســؤال هو: لماذا هــم في لبنــان ويتخذون 
صفة اللجوء؟ وهم ينتخبون من جديد من ثاروا ضده؟ لما ال يعودون إلى سوريا 
ويســكنون فــي المناطــق التي أعاد النظام الســيطرة عليها وينعمــون  بذلك األمان؟ 
ودون أن ننســى المشــاكل المترتّبة على الدولة اللبنانّية من جراء وجودهم في 
لبنان. ويجب أن نلفت اإلنتباه إلى مشاركة حزب اهلل في هذه المعارك التي قلبت 
الموازين، دون أن ننســى الدعم اإليراني – الروســي، الذي إن توقف يسؤدي حتمًا 

إلى نهايّة بشار األسد.

في الختام، واقع العاقة مع حزب القوات اللبنانّية، وكلمة لشباب اليوم
العاقــة مــع القوات أكثر من ممتازة، ونحن على تنســيق دائم مع كّل نواب القوات 
الذين يبدون مهارة وجديّة ومهنّية عالّية  في دراســة الملفات وإقتراح القوانين 
والمتابعــات فــي اللجــان النيابّيــة، وأهمهــا اللجنــة التــي درســة سلســلة الرتــب 

والرواتب.
كوني شــخص تربى في مدرســة المســتقبل التي أسسها الشــهيد رفيق الحريري، 
الــذي إعتبــر أن الجيــش الحقيقي للبنان هــم طاب لبنان. لذلك عمــد على تأمين 
الدراســة والتعليــم العالــي ألكثر مــن 35 ألف طالب من مختلــف الطوائف واألديان 
وبأهــم الجامعــات العالمّيــة ليعــودوا إلى الوطــن ويقدموا للبنان أهــم الطاقات لبناء 
لبنان الوطن القوي، فيكون لبنان المســتقبل والمعتدل، لبنان الجمهوريّة القويّة، 

فكونوا الجيش الفعال لبناء هذا البلد القوي.

دوفريج: لرئاسة الجمهورّية صلحيات واسعة، وهي وتر التوازن... فليحضر النواب 
جلسات اإلنتخاب، وينتخبوا رئيساً... أما بكركي فهي سيدة قرارها ولن تتلقى 

اإلقترحات من خارج الصرح
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اإلجهاض هو عملية طبية بغية إنهاء الحمل. تختلف الطرق المتبعة إلجراء عملية 
اإلجهــاض إســتنادًا إلــى عدد اســابيع الحمــل. فهي مقســومة إلى قســمين، إما عن 

طريقة الدواء، وإما عبر اللجوء إلى بعض األساليب الجراحية. 

تتعدد األســباب والعوامل التي تدفع بعض األشــخاص بالتفكير جديًا بإنهاء الحمل. 
منها خطر الحمل على صحة األم، األوضاع اإلقتصادية الصعبة، حمل نتيجة عاقة 
جنسية عابرة .. وغيرها الكثير من األسباب التي تعتبر موضوع نقاش حاد. ولكن 
هل تعتبر عمليات اإلجهاض قانونية في لبنان؟ من يحق له اللجوء إلى هكذا خيار؟ 
مــا هــو موقف الديانات مــن عملية إنهاء الحمل؟ قبل الغــوص في اإلجابة عن هذه 

التساؤالت، اليكم الطرق المتبعة إلتمام اإلجهاض.
تحــدث حوالــي 205 مليــون حالــة حمل كل عام فــي جميع أنحاء العالــم. أكثر من 
ثلث هذه الحاالت تكون غير مخطط لها وحوالي خمسها ينتهي بها  المطاف تحت 
خانة اإلجهاض المتعمد؛ فإذًا، معظم عمليات اإلجهاض تنجم عن حاالت الحمل غير 
المرغوب فيه. في المملكة المتحدة يكون السبب في  1-2٪ من حاالت اإلجهاض 

جراء مشاكل جينية في الجنين.

طريقــة اختيــار نــوع اإلجهاض غالبــًا ما يعتمد علــى عمر الجنين،الــذي يزيد في 
الحجــم مــع تقدم الحمل. ويمكن أيضا اختيار نوعية إنهاء الحمل تبعًا لشــرعيتها، 

توافر الطريقة في المنطقة، أو تفضيل الطبيب أو المريض طريقة على أخرى.
قبل اإلجهاض:

عندما تذهبين إلى موعدك األولسيتم على الفور اطاعك حول األساليب المختلفة 
المتبعــة إلتمام عملية اإلجهاض، والطريقة األنســب لمرحلــة الحمل الخاصة بك. 

كما سيتم عرض كافة المخاطر أو المضاعفات التي قد تنشب أثناء أو بعد عملية 
إنهاء الحمل.

ســيقوم الطبيب أو الممرضة بأخذ تاريخك وســجلك الطبي وسيتم اختبار فصيلة 
دمك لمعرفة ما إذا كنت تعانين من حالة فقر الدم باإلضافة الى بعض الفحوصات 
المخبرية للتأكد من خلوها من أي أمراض منقولة عن طريق االتصال الجنســي،. 
قبــل إجــراء اإلجهــاض ، قــد تحتاجيــن أيضا إلى ما يلــي: التصويــر بالموجات فوق 
الصوتية ) إذا كان هناك أي شك حول عمر الحمل (، الفحص المهبلي )الداخلي(، 

فحص عنق الرحم. 
هنــاك عدد أســاليب مختلفة من طــرق اإلجهاض. الطريقة األمثل تعتمد على عدد 
أسابيع الحمل، ويتم احتسابها  عن طريقة احتساب عدد األسابيع منذ اليوم األول 

من آخر دورة شهرية لك. سيتم وصف أساليب اإلجهاض أدناه:
اإلجهاض الطبي في وقت مبكر ) تسعة أسابيع من الحمل (:

 إن أساس اإلجهاض الطبي المبكر هو أخذ نوعين من الدواء يفصلهما مدة زمنية 
محــددة وهــي يوميــن. فإن تأثير الــدواء يكون مشــابه إلى اإلجهــاض الطبيعي في 

وقت مبكر.

بعــد الزيــارة األولــى لرؤية الطبيب، ســيحدد لك يومين مختلفيــن إلتمام العملية. 
 ،Mifepristone في زيارتك األولى، سيتم اعطاؤك أول نوع دواء )حبوب( يدعى
هذا الدواء يمنع الهرمون الذي يجعل بطانة الرحم مناسبة للبويضة المخصبة من 
العمــل. بعــد تناول هذا الدواء األول، ســوف تكونين قــادرة على العودة إلى منزلك 
ومواصلة النشاطات اليومية العادية الخاصة بك. قليل من العوارض قد تحصل في 
انتظار الجزء الثاني من العاج. هناك عدد قليل من النساء تشعر ببعض التشنجات 
الخفيفــة و قــد تنــزف قليا. إذا شــعرت بنزيف أكثــر أو ألم أبــرح، عليك اإلتصال 

بالعيادة أو بطبيبك.
بعــد ذلــك بيوميــن، و في ثاني زيارة للمستشــفى أو للعيادة، ســوف يعطكي الدواء 

.Prostaglandin،الثاني
بتقلصــات  ستشــعرين   ،prostaglandin ســاعات من أخذ  6  – غضــون4  فــي 
وتشــنجات ســرعان مــا يتبعهــا تكســر بطانــة الرحم فتنــزف جنبًا إلــى جنب مع 
الجنيــن. هــذا الجــزء من العملية يمكــن أن يكون مؤلم، ولكــن يمكنك أن تأخذي 
مسكن األالم . األدوية المستخدمة أثناء اإلجهاض الطبي المبكر قد تجعلك تشعرين 

باإلنزعاج، وقد تصابين باإلسهال. 

الشفط  ) 7-15 أسبوعا من الحمل (:
الشفط، هو اإلجراء الذي يستخدم الشفط اللطيف إلزالة الجنين من الرحم. اإلجراء 
عــادة مــا يســتغرق 5-10 دقائــق، ويمكن القيــام به تحت تأثير مخــدر موضعي أو 
التخدير العام. سيتم توسيع عنق الرحم ) مدخل الرحم( لجعل الوصول إلى الرحم 
أسهل. يجوز وضع قرص داخل المهبل قبل ساعات قليلة من اإلجهاض لتليين عنق 
الرحم وجعلها أسهل للفتح. في بعض األحيان، يتم إعطاء بديل، قرص › إعداد › عن 
طريق الفم . وبعد ذلك يتم إدراج أنبوب شفط باستيكي صغير في مهبلك موصول 
إلى مضخة، تستخدم إلزالة الجنين و األنسجة المحيطة به.  بعد إتمام اإلجهاض 
بواسطة الشفط عادة ما تكونين قادرة على العودة إلى البيت في اليوم نفسه. ومع 
ذلك، وبعد هذا اإلجراء، عادة ما قد  تواجهين بعض النزيف الذي يمكن أن يستمر 
لمــدة تصــل إلــى 14 يوما. في معظم الحاالت، ســوف يكون النزيــف ثقيًا جدا لمدة 
2-3 أيام قبل أن يســتقر. بعض النســاء تنزف فقط لمدة 3-4 أيام في المجموع. قد 

جان بول نمور

تواجهك تقلصات خفيفة أو معتدلة بحيث يمكنك تناول المسكنات البسيطة.
اإلجهاض الطبي في وقت متأخر )9-20 أسبوعا من الحمل( :

تستخدم األدوية التي تستعمل لإلجهاض المبكر، ومع ذلك، فإن اإلجهاض يستغرق 
وقتــا أطــول، وربما تكون هناك حاجة إلى أكثر من جرعة واحدة. هذا النوع من 
اإلجهاض يشبه إلى حد كبير اإلجهاض الطبيعي في وقت متأخر. عادة ما تكونين 
قادرة على العودة إلى المنزل في اليوم نفسه. ومع ذلك، في بعض األحيان، وحسب 
المضاعفــات، يكــون عليك  إقامة ليلــة واحدة في  المستشــفى. في حاالت نادرة، 
قــد تكــون هناك حاجة إلــى الدورة الثانية من أقراص البروســتاجاندين. ســيتم 
مناقشــة هــذا معــك. فــي عدد صغيــر من الحاالت )أقــل من واحد فــي 20(، ال تمر 
المشــيمة. في هذه الحالة، قد تحتاجين إلى إجراء عملية صغيرة تحت التخدير 

العام إلزالة المشيمة.

التمدد و اإلجاء الجراحي )من 15 أسبوعا من الحمل(:
التمــدد و اإلجــاء الجراحــي )D&E( هو إجــراء ينفذ تحت تأثيــر التخدير العام. 
ســيتم تمديد عنق الرحم بلطف و توســيعه وسيتم استخدام ملقط وأنبوب الشفط 

إلزالة الجنين عادة ما تستغرق 10-20 دقيقة. 

اإلجهاض في وقت متأخر )20-24 أسبوعا( :
هنــاك خيــاران لإلجهاض في مرحلة 20-24 أســبوع. كاهما يتطلب إقامة ليلة في 

المستشفى. 
1. اإلجهاض الجراحــي علــى مرحلتيــن - مرحلــة واحــدة توقــف ضربــات القلب 
للجنيــن يوســع عنــق الرحــم. في اليــوم التالــي تتضمن إزالــة الجنين واألنســجة 

المحيطة. وتنفذ كل المراحل تحت التخدير العام. 
2.اإلجهاض بواسطة األدوية:

يســتعمل  حيث  خر  متأ قت  و في  لطبيعي  ا ض  جها إل ثل  مما هو  ا  هذ و
البروســتاجاندين، ويجري حقنها في بطنك، مما يجعلك تشــعرين بالكثيــر مــن 
التقلصات والتشــنجات لمدة نحو 6-12 ســاعات. وســوف تظلين مســتيقظة أثناء 

العملية ويمكن إعطاؤك األدوية للمساعدة في السيطرة على األلم. 

هل اإلجهاض آمن؟ 
نعم. إجراءات اإلجهاض المستخدمة بسيطة وآمنة للغاية. المضاعفات نادرة. ومع 
ذلك، فإن جميع اإلجراءات تتخلل مخاطر. إجراء اإلجهاض ال يؤثر على فرصك في 

إنجاب طفل في المستقبل. 
يعود تطبيق اإلجهاض المتعمد إلى تاريخ طويل، مثل حضارات مختلفة أولها الصين 
تحــت شــينونج.. وهناك أدلة تشــير إلى أن طرق إنهاء الحمــل كانت متنوعة، بما 
في ذلك األعشاب التي تؤدي إلى اإلجهاض، استخدام األدوات الحادة، تطبيق الضغط 

على البطن، وغيرها من التقنيات.

فــي المســيحية، البابا سيكســتوس الخامــس ) 1585-1590 ( كان أول بابا يعلن أن 
اإلجهاض هو قتل بغض النظر عن مرحلة الحمل .الكنيســة الكاثوليكية انقسمت 
بشأن ما إذا كان  اإلجهاض القتل، حتى القرن التاسع عشر حيث إعتبرت الكنيسة 
أن اإلجهاض محرم . التقاليد اإلســامية تســمح باإلجهاض إلى مرحلة ما تعتقد أن 
الــروح تدخــل الجنين، ويختلف هذا الوقت إســتنادًا إلى بعض العلماء المســلمين، 
فمنهم من يعتبر أن هذا الوقت هو نهار التلقيح، اخرين يعتبرونه اليوم ال-40 بعد 
التلقيح وغيرهم اليوم آل120 . ومع ذلك فإن اإلجهاض ممنوع في كثير من المناطق 

ذات الغالبية اإلسامية مثل الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

بموجــب المادتيــن 539-546 من قانون العقوبات في 1 مارس 1943 ، في إصدار 16 
ســبتمبر 1983، إن أداء عمليــات اإلجهــاض يعتبر غير قانونــي في لبنان في جميع 
الظروف. إن االمرأة التي تحاول من خال أية وســيلة إلتمام اإلجهاض بمســاعدة 
أي  شخص آخر للقيام بذلك تخضع لستة أشهر إلى ثاث سنوات سجن. والشخص 
الذي يقوم بإجراء اإلجهاض بموافقة المرأة يخضع ل 1-3 سنوات بالسجن ، إال إذا 
توفيت المرأة أثناء العملية ، ففي هذه الحالة فإن العقوبة هي 4-7 سنوات سجن. 
إذا تــم إجــراء اإلجهــاض دون موافقــة المرأة ، تزداد العقوبة إلى العمل القســري 
خمس ســنوات على األقل ؛ إذا توفيت المرأة، الشــخص الذي يؤدي اإلجهاض يخضع 
لعقوبة العمل القســري التي ال تقل عن 10 ســنوات.إذا اجريت العملية إلنقاذ شرف 

سليل أو قريب، يخضع لعقوبة مخففة.
المرســوم الرئاســي رقم )13187( في 20 أكتوبر 1969، على الرغم من تأكيده مرة 
أخرى أن اإلجهاض غير قانوني، يجيز اإلجهاض الذي يتعين القيام به عندما يكون 
هذا هو السبيل الوحيد إلنقاذ المرأة الحامل التي وضعت في خطر كبير . مطلوب 
موافقــة االمــرأة قبل إجراء التدخل، إال عندما تكــون فاقدة للوعي. في هذه الحال، 
يسمح للطبيب بإجراء عملية اإلجهاض على الرغم من معارضة زوجها أو األقارب. 
بموجــب المرســوم، يتعين علــى الطبيب المعالج أو الجراح للتشــاور مع اثنين من 
األطباء، اللذين يجب أن يعطيا موافقة مشــتركة من خال التوقيع، وبعد الفحص 
الطبي والتشاور، وأربع نسخ من بيان أن حياة المرأة ال يمكن انقاذها إال من خال 
أداء اإلجهــاض. يجــب أن يتم إرســال ســجل يحتوي على بيــان الحقائق إلى نقيب 

األطباء.

اإلجهـــــاض
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يعــرف أّن رجــل األعمال هو الشــخص االيجابي الذي تنهار العقبات من طريقه وال 
ينهــار هــو أمام العقبات، فهــو القادر على تقويم الفرص والبدائل.  ومصلحة رجال 
األعمال في القوات اللبنانية هي هيئة داخل الحزب تلتزم بدعم وتشــجيع أعمال 

أعضاء الحزب كما األصدقاء والمؤيدين له.

 يتــوّزع رجــال األعمــال القواتيــون في لبنــان واالغتراب، ويترأّس هــذه المصلحة 
األستاذ عزيز اسطفان. من مهامها بناء شبكة تواصل بين أصحاب األعمال ورجال 
األعمال كما ســيدات األعمال في لبنان والمهجر. تقيم مصلحة رجال األعمال في 

القوات اللبنانية اجتماعات دورية، كما أنّها تقوم بنشاطات متعّددة. 
  لطالمــا ســاهم رجــال األعمــال فــي القوات اللبنانيــة بتطوير النمــو االقتصادي في 
لبنــان، ولهــذه المصلحة خطط وأهداف، ســواء على المدى القريــب أم البعيد، من 
بينهــا بناء شــبكات لألعمال التجارية واالقتصادية بين الحــزب والمجتمع، إطاق 
مشــاريع جديدة، المســاهمة في دعم االقتصاد اللبناني من خال خلق فرص عمل 
جديدة في الســوق اللبناني وخصوصًا للشــباب، ودعم المهتّمين للترّشح للكيانات 
االقتصادية اللبنانية، الجمعيات والتجّمعات. والهدف من كل هذا خلق وجود قوي 

للقواتيين في المجتمع اللبناني.
Lf-bc.com

  كما أننا ال نســتطيع تناســي الموقع االلكتروني لمصلحة رجال األعمال القواتيين 
والذي تنشــر فيه آخر نشــاطات المصلحة، كما الوضع االقتصادي في لبنان إضافًة 
إلــى مواضيــع متفّرقة. كما أنّه يندرج مكتب توظيف بحيث يســتطيع المســتخدم 

نشر وظيفة شاغرة أم التقّدم بطلب وظيفة.

المونديال ينطلق بأحالٍم كبيرة...موريس الجميل

مصلحة رجال األعمال في القوات اللبنانية

ساندي خوري

رول الحمر

شخصية

مصالحنا

الياس الشدياق

قواتيــــاتقواتيــــات

على وقع التظاهرات المناهضة للمصاريف الهائلة التي صرفتها الحكومة البرازيلية 
للتحضير إلستضافة كأس العالم 2014، تنطلق في 12 حزيران المقبل البطولة القارية 

االولى من حيث المتابعة االعامية والجماهيرية حول العالم.
ويســتعد 32 منتخبــًا مــن مختلــف قــارات العالــم للعــرس الكــروي تحــت اهداف 
وطموحــات مختلفــة، فمنهــم من يحلم برفع الــكأس ومنهم من تكفيه المشــاركة 

واللعب لمباراة واحدة فقط ليدخلوا سجات كأس العالم.
وتعتبــر المنتخبــات االوروبيــة العريقة ابرزها اســبانيا والمانيا وايطاليا وفرنســا 
وانكلترا ... االكثر حظوظًا من القارة االوروبية، خصوصًا المنتخب االسباني الذي 

يســعى للمحافظة على لقبه على غرار ما فعل في كأس اوروبا 2012، واالســتمرار 
في سيطرته على كرة القدم العالمية بعد ان كّرثت ذلك االندية االسبانية بوصولها 

الى نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.
ومــن ناحيــة اخرى، تســعى المانيا لكســر »النحــس« الذي ياحقها فــي البطوالت 
العالمية االخيرة منذ ســنة 2002 حيث دائمًا ما كانت تتواجد في االدوار النهائية 
مــن دون التمكــن مــن حصد اي لقب. من جهتها تتحضــر ايطاليا لمتابعة ما بدأته 
في »يورو 2012« عندما قدمت بطولة نارية وصلت فيها الى المباراة النهائة قبل 

ان يضيع الحلم امام »الماتادور« االسباني.
وفي القارة الاتينية، يتحضر كل من منتخب البرازيل واالرجنتين لخوض غمار 
بطولــة صعبــة لعلهما يســتطيعان ابقاء الكأس فــي تلك القــارة. فالبرازيل تقف امام 
ضغــط جمهورهــا وتاريخها، ســتحاول بالتأكيــد حصد اللقب علــى ارضها بعد ان 
كانت الدولة الوحيدة التي احرزت ألقابها في كأس العالم كافة خارج ارضها. وهي 
تعتمــد علــى دهاء مدربها ونجمومها خصوصًا نجم برشــلونة نيمار والذي بالرغم 
مــن الموســم المتواضــع الــذي قدمه مع فريقه االســباني يبقى الجمهــور البرازيلي 

يعول عليه.
ومــن ناحيــة االرجنتين، ســيكون افضل العب في العالم ألربع مــرات على التوالي 
ليونيــل ميســي أمام تحــد كبير وهو إثبات النفس بانه قادر، على غرار االســطورة 
مارادونا، بقيادة منتخب باده الى اللقب الضائع منذ ســنة 1986، وذلك على وقع 

تراجع مستواه بشكل كبير مع فريقه االسباني برشلونة.
لكــن يبقــى كأس العالــم صاحب المفاجــآت الكبرى، حيث من الصعــب جدًا التنبؤ 

بالمنتخب الذي سيفوز ألن ما ُيكتب على الورق يختلف تمامًا على الملعب.

المحامــي موريــس الجميل، الذي أصبــح نائبًا ووزيرًا، 
كان مــن المحاميــن الذيــن تولــوا الدفاع عــن أنطوان 
ســعاده عنــد اعتقالــه. وهــو ابــن عــم بيــار الجميــل 
درس المحامــاة، ولكنه انصرف إلى األبحاث التنموية 
العمرانية. ولد موريس بمصر عام 1910، قام بدراســة 
الحقــوق في جامعــة الســوريين فــي باريس...الظاهر 
انــه كان مــن المنتســبين للحــزب الســوري القومــي 
اإلجتماعي في بدايته، بعد ذلك انســحب منه وأنضم 
الــى حــزب الكتائب اللبناني، رشــحه حزب الكتائب 
لانتخابــات النيابيــة عــن دائــرة بيــروت الثانيــة في 
الســنتين ال1953و 1957 ولكنــه لــم ينجــح اال فــي 
الســنوات 1960،1964 و1968 الــذي انتخــب فيها نائبا 
عن المتن ومن ثم ُعّين وزير دولة مكلفًا بالشــؤون 
الماليــة واإلنمــاء فــي حكومــة الرئيــس صائب ســام 

وذلــك فــي مطلــع عهد الرئيــس فــؤاد شــهاب.في العام 
1970. عيــن وزيــرا للتخطيــط فــي اخــر حكومــة في 
عهد الرئيس شــارل الحلو. ســاهم في تأســيس العديد 
مــن الجمعيــات والمراكــز والمجالس منهــا: التعاونية 
الزراعيــة في لبنان، منظمــة األغذية العالمية، مركز 
الدراسات الفلسطينية، المؤسسة اللبنانية للدراسات 
والخدمــات ومجلس الجنوب. وفي 17 تشــرين االول 
1970خال جلسة الثقة النيابية التي تألفت برئاسة 
صالب ســام في مطلع عهد الرئيس سليمان فرنجية، 
اعتلى النائب موريس الجميل منبر المجلس و عندما 
شــرع بالقاء كلمته ســقط متأثرا بعارض صحي قضى 
بنقله الى المستشفى للمعالجة لكنه ما لبث ان توفي 

في 31 تشرين االول عام 1970.

sport

Summer is here! Who doesn’t want to be outside, sunbathing, 

swimming or just barbequing in the backyard? While summer 

means fun in the sun, make sure you’re not getting too much of 

a good thing.  Avoid consequences of overexposure to the sun 

like sunburns, premature aging of the skin, wrinkling, and skin 

cancer by practicing proper sun protection. The hours between 

10 am and 2 pm are the most hazardous for Ultraviolet exposure 

in Lebanon.

Fortunately, easy options are available for protection from UV 

radiation. 

Sunscreen: should have an SPF value of 15 or higher in addition 

to UVA and UVB protection. Remember to reapply every two 

hours or after swimming.

Hat: choose one with a wide brim to shade your face, head, ears, 

and neck.

Sunglasses: protect the eyes from UV rays and the tender skin 

around your eyes from sun exposure.

Shade: You can reduce your risk of skin damage and skin cancer 

by seeking shade under an umbrella, tree, or other shelter 

during peak sun hours.

Khalil Chalhoub

Health

Summer safety tips
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تزامــن عيــد التحريــر فــي 25 ايــار من هــذا العام مع 
لبنــان  تاريــخ  فــي  قــد يكونــان مفصلييــن  حدثيــن 
الحديــث. فمــن ناحية، انتهت والية الرئيس ميشــال 
ســليمان مــن دون انتخــاب خلــف له بســبب تعطيل 
النصاب من قبل كتلتي »اإلصاح والتغيير” و-«الوفاء 
للمقاومــة«، وذلــك بعد رفضهما اإلحتــكام إلى اللعبة 
الديمقراطيــة لتحديد هوية الرئيس العتيد. بالتوازي 
مــع ذلك، يــزور البطريرك المارونــي بطريرك أنطاكيا 
وســائر المشــرق مار بشــارة بطرس الراعي األراضي 
المقدسة إلســتقبال البابا فرنسيس، وسط إنتقاد الذع 
مــن قبــل محور »الممانعــة«، إذ اعتبر أن ذلك يصب 

في خانة »التطبيع« مع العدو.

وإذا وضعنا جانبًا مســألة الهجوم على رأس الكنيسة 
المارونيــة، مــع ما يشــكل ذلــك من اســتفزاز لطائفة 
بكاملهــا، حافظيــن في الذاكــرة ردة الفعل على تناول 
الســيد حســن نصر اهلل في إحدى البرامج الفكاهية 
)مع العلم أن نصر اهلل هو أمين عام حزب في لبنان(، 
نســأل في السياســة ما المانــع أن يقــوم الراعي بهذه 
الزيارة، خصوصًا بعد أن خرج الجيش اإلسرائيلي من 
األراضي اللبنانية )وإال فعلى أي أســاس نحتفل ســنويًا 

بعيــد التحريــر(، وبعــد ما تــم تحرير جميع األســرى 
اللبنانيين القابعين في السجون اإلسرائلية؟ وبحسب 
»الممانعين« أنفســهم، هناك أربع مسائل تبقى عالقة 
مــن  بالفعــل  تحــررت  لبنــان  أرض  تكــون  أن  قبــل 

اإلحتال، ومن المفيد استعراضها في هذا السياق.

1- مزارع شــبعا: هي عبــارة عن 13 مزرعة مهجورة 
اليوم مســاحتها 22 كم مربع على الحدود بين جنوب 
لبنــان والجــوالن المحتل. وهنــاك التباس حول هوية 
تلك المزارع، إذ إن هناك مســتندات من العشــرينات 
والثاثينــات تؤشــر إلــى أن مالكــي األراضــي كانــوا 
يقومــون بتســديد الضرائــب إلــى الدولــة اللبنانيــة، 
وأن صكوك ملك معظم العقارات المعنية مســجلة في 
ســجل صيدا العقاري. إال أن إحصاًء ســوريًا للســكان 
أجــري فــي عام 1960 ضم ســكان المــزارع الذين كان 
يبلــغ عددهم آنــذاك حوالــي500 1نســمة معظمهم من 
الطائفة السنية. وعندما سيطرت عليها إسرائيل عام 
1967، احتلتها من الجيش الســوري الذي كان يسيطر 
عليها، ولذلك تعتبر األمم المتحدة أنها خاضعة للقرار 
242 وليس القرار 425. وفي 24 آب 2006 رفض الرئيس 
الســوري ترسيم الحدود لتحديد هوية تلك المزارع، 

 MTV في حين أن العماد عون إعتبر في تصريح إلى
في 9 نيسان 2002 أن »قضية مزارع شبعا كذبة ]...[ 

مزارع شبعا ليست لبنانية”.
2- تــال كفرشــوبا: تشــكل المرتفعــات الواقعــة فــي 
القســم الشــمالي من منطقة مزارع شبعا، في جنوبي 
شرقي قرية كفرشوبا الواقعة داخل األراضي اللبنانية. 
ويعتبر أهل كفرشوبا، المنتمين إلى الطائفة السنية، 
أن التــال هــي تابعة لقريتهــم. وإن مصير تلك التال 
مرتبط بمصير مزارع شــبعا ويجب حل المســألة مع 

سوريا أوالً للتحديد إذا هي لبنانية أو ال.
3- الجزء الشــمالي من قرية الغجر: تقع قرية الغجر 
علــى نهر الحاصبانــي في جنوبي الحــدود بين لبنان 
والجــوالن المحتــل وتضم 2،200 نســمة مــن الطائفة 
العلويــة. ويقســم الخــط األزرق القرية إلــى نصفين: 
الجــزء الشــمالي فــي لبنــان، والجــزء الجنوبــي فــي 
الجــوالن. واحتلــت إســرائيل القريــة عــام 1967 من 
الجيــش الســوري. وكان ســكان القريــة قــد اختاروا 
الجنســية الســورية في عام 1932، كمــا قبل معظمهم 
الجنسية اإلسرائيلية عندما ضمت إسرائيل الجوالن 
المحتل بشــكل غير شــرعي عام 1981. وكان الجيش 
اإلسرائيلي قد وافق على اإلنسحاب من الجزء الشمالي 
في نيسان 2009، إال أن أهالي القرية نزلوا إلى الشارع 
في كانون األول من العام نفســه لإلعتراض على هذا 

القرار.
4- القــرى الســبع: وتعرف أيضًا ب-«القرى الشــيعية 
في فلسطين«، وتتألف من سبعة قرى داخل األراضي 
الفلســطينية ســكانها ينتمــون إلى الطائفة الشــيعية، 
وهــي: تربيخــا، هونيــن، النبي يوشــع، صلحــا، قدس، 
المالكيــة وآبــل القمــح. وقــد تــم تهجيــر ســكان تلك 
البلــدات خــال النكبة في عــام 1948 إلى لبنان، وقد 
حصل معظمهم على الجنســية اللبنانية عبر مرســوم 
التجنيس في ســنة 1994. أما في ما يخص ملكية تلك 
المنطقــة، فكانت تخضع لســلطات اإلنتداب الفرنســي 
إبتــداًء من عــام 1920، وبالتالي كانــت لبنانية آنذاك. 
إال أن الحــدود فــي هــذا الوقــت بقيــت أوليــة، وتــم 
اإلتفــاق بين الفرنســيين والبريطانييــن- الذين كانوا 
يشكلون سلطة اإلنتداب على فلسطين- على تكليف 
 )Paulet - Newcombe( لجنة بولي - نيوكومب
لتحديد الحدود بشكل دقيق ونهائي. ووفقًا لتوصيات 
اللجنة، وافق الطرفين على تعديل الحدود في السابع 
مــن آذار 1923، بحيــث أصبحــت القرى الســبع داخل 
األراضــي الفلســطينية. وبمــا أن الوضــع كان كذلــك 
عندما أعلن لبنان استقاله عام 1943، يعتبر القانون 

الدولي أن هذه القرى تابعة لفلسطين وليس للبنان.

الدفــاع المدنــي هو جماعة من المتطوعين الذين نذروا أنفســهم للســهر واليقظة 
الدائمة لخدمة المجتمع.

هــو عبارة عن هيكلية تشــتمل على أقســام متعددة مترابطة تقــوم بمهام مختلفة 
 عــن بعضهــا البعــض وتجتمــع كلها لتحقيق هــدف واحد أال وهو: الســامة العامة.

تأســس الدفاع المدني عام 1945، إثر الحرب العالمية الثانية، وقد ترأســه المقدم 
شميط الذي أصبح في ما بعد رئيسًا ألركان الجيش. 

عام 1979، تم إلحاق الدفاع المدني بوزارة الداخلية بموجب القانون رقم 79/3. 
أمــا فــي العــام 2000، فتحولــت مديرية الدفــاع المدني الى مديريــة عامة بموجب 

المرسوم رقم 4082 تاريخ 2000/10/14. 

الدفاع المدني هو وقاية للمدنيين وتأمين سامة االتصاالت والمواصات وحماية 
المباني والمنشــآت والمؤسســات والمشــاريع العامة من خطر األعمال التخريبية 
وكذلــك تخفيــف آثارهــا إذا وقعــت، ومواجهة الكــوارث الطبيعيــة والوقاية منها. 
 وقد تم تنظيم الدفاع المدني ليعمل في حالتي الســلم والحرب. في زمن الســلم :

يعمل الدفاع المدني على التخطيط وتنظيم صفوفه وتدريب وتأهيل عناصره والمواطنين 
 وتأميــن الماجــئ  ووضع خطــط لمواجهة الكوارث والحــروب. في زمن الحرب :

يعمــل الدفــاع المدني على رفع معنويات المواطنيــن والمقاتلين من خال التدخل 
المباشر في العمليات الحربية من إسعاف وإنقاذ وإطفاء وتأمين اإلغاثة والماجئ 

للمواطنين .

المركزيــة،  اإلدارة   : مــن  المدنــي  الدفــاع  يتألــف  المدنــي  الدفــاع  أقســام 
مديريــات  والتجهيــز،  الدعــم  قســم  اإلنقــاذ،  قســم  اإلســعاف،  قســم 

البقــاع(  – بيــروت   – ثانيــة  جنــوب   – اولــى  جنــوب   (  المناطــق 
التدخــل فــي الحاالت الطارئــة كنقل المصابين في الحوادث  واســتقبال حاالت في 
المراكز اإلســعافية ونقل المرضى من المستشــفيات إلى المنازل، ومشــاركة في 
مكافحــة األوبئــة و حمــات التطعيــم وإطفــاء الحرائــق وإنقاذ مصابيــن من ارض 
الحــدث ونشــر التوعية فــي المجتمع المدنــي وإقامة دورات في اإلســعاف األولي 

واإلطفاء واإلنقاذ.

ستراتيجيا

مارون كيـــــروز

مجتمع مدني

الدفاع المدني

استيل خليل

٢٥ ايـــــار
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»إّن جذور هذه التقوى متأصلة في ســّر التجّســد. فبواســطة قلب يســوع ظهرت 
بصورة جلّية محّبة اهلل للبشــريّة. ولهذا فإّن عبادة قلب يســوع األقدس األصيلة 
تحافظ على معانيها وتســتقطب بشــكل خاص النفوس المتعطشــة إلى رحمة اهلّل 
ينبــوع مــاء الحيــاة الذي ال يســبر غوره والقادر على رّي صحــاري الروح كي ينمو 

الرجاء« )البابا بندكتس السادس عشر(.
تاريخ عيد قلب يسوع.

إنتشرت عبادة قلب يسوع في القرن السابع عشر والرائدة هي القديسة الفرنسّية 
»مارغريــت – مــاري أالكــوك« التــي ظهــر لها يســوع وطلب منهــا التعّبــد لقلبه. 
ظهــورات المســيح للقديســة »مارغريــت - مــاري« كثيرة وتذكر منها الكنيســة 
أربعة ظهورات، كان يسوع من خالها يشير إلى قلبه النافر من صدره معّبرًا عن 
أســفه الشــديد لنكران الناس له. هو الســّيد نفسه، حّدد للقديسة اإلحتفال بعيد 
قلبــه األقــدس يوم الجمعــة الواقع بعد عيد القربان بأســبوع، وبناًء على ذلك بدأت 

راهبات الزيارة اإلحتفال بهذا العيد اعتبارًا من عام 1685.
أصل عبادة قلب يسوع األقدس.

بدأت عبادة قلب يسوع األقدس عام 1833 على يد فتاة تدعى »أنجيا«.
كانت هذه الفتاة في أول حياتها متوسطة األخاق والسلوك خاصة في مدرستها، 
لكــن إثــر اعتــكاف دام أربعــة أيّــام غّيرت ســلوكها تغييــرًا كبيرًا ودخلــت أخويّة 
بنات مريم وطلبت إلى العذراء أن تمنحها عبادة شــديدة لقلب يســوع ابنها اإللهي 
فاستجابت العذراء طلبتها وألهمتها أن تسعى لتخصيص شهر حزيران لتكريم قلب 
يسوع األقدس، وقد استطاعت »أنجيا« أن تقنع مسؤولتها بفكرتها وكذلك فعلت 

مع رئيس أساقفة باريس فجاءت موافقته ألجل رجوع الخطأة وخاص فرنسا.
في 23 من شــهر آب ســنة 1856 أصدر مجمع الطقوس مرســومًا بأّن األب األقدس 

البابا بيوس التاســع يلزم الكنيســة كلها بأن تحتفل بعيد قلب يسوع وتقيم صاته 
الفرضّيــة، ويــرى اآلباء المرســلون مؤلفو كتاب تأمات شــهر قلب يســوع أّن هذه 
العبادة بدأت مع بدء الكنيسة عينها، وأنّها نشأت عند أسفل الصليب مع مريم التي 

هي أّول من سجد لهذا القلب المطعون ألجلنا.
ثمار عبادة قلب يسوع األقدس.

إّن عبادة قلب يسوع األقدس تدّل على حّبه الّامتناهي لنا.
أّما ثمرة هذه العبادة فقد لّخصها المخّلص نفسه في مواعيده للقديسة »مارغريت-

مريم«، وهي:
سوف أمنحهم جميع النعم الّازمة لحالتهم.

ألقي السام في بيوتهم.
أعزيهم في جميع أحزانهم.

أكون ملجأهم األمين في حياتهم وخاصة في مماتهم.
أسكب بركات وافرة على جميع مشروعاتهم.
يجد الخطأة في قلبي ينبوع الرحمة الغزيرة.

تحصل األنفس الفاترة على الحرارة.
ترتقي األنفس الحارة سريعًا إلى قّمة الكمال.

أبارك البيوت التي تضع فيها صورة قلبي للتكريم.
أمنح اإلكليروس موهبة يلينون بها القلوب األشّد صابة.

من يعمل بهمة على نشر هذه العبادة فسيكون اسمه مكتوبًا في قلبي ولن يمحى 
منه أبدًا.

إنّــي أعــدك في فــرط رحمة قلبي، بأن حبي القادر على كّل شــيء ســيعطي جميع 
الذيــن يتناولون أول جمعة من الشــهر، مدة تســعة أشــهر متواليــة، نعمة الثبات 
األخير. فإنّهم لن يموتوا في نقمتي، بل ســيقبلون األســرار المقدسة، ويكون قلبي 

ملجأ أمينًا في تلك الساعة األخيرة.

حزيران: شهر قلب يسوع األقدس

يارا الخوري

في األعماق

»بالــروح بالــدم نفديــك يــا بشــار«... مــن قلب 
الســفارة، صــرخ األســديون الذين ســلبوا الكيان 
اللبنانــي روحه ودمه منــذ اقتحام البعث للفكر 
السياســي والدولتي في باد الشــام، بوقاحة قّل 

نظيرها في عالم الطغيان.
في الجمهورية الســورية المشــّلعة، ُيمأل الفراغ 
األخاقــي واإلنســاني والُمدنــي ببراميــل الــدم. 
وفــي الجمهورية اللبنانية ٌتَفــّرغ الباد من رأس 
مؤسســاتها ودســتورها وأخاقياتها السياســية، 
مما يضع االستحقاق الرئاسي وخلفه الجمهورية 
اللبنانيــة، فــي مفترق وجــودي بيــن »اللبننة« 
مــن جهــة و«القهرمــان« بـــ  ماركتــه اللبنانية 

المصنوعة في ايران من جهة اخرى.

ترددهــا  والتــي  اهلل«  »حــزب  باهــة   ففــي 
بــأن »نتفــق علــى  آذار  مــن خلفــه جوقــة 8 
رئيــس ثــم نذهــب لتأمين النصــاب وانتخابه في 
المجلــس النيابــي«، باطنيــة تحتــوي على أســوأ 
 أنــواع الوســائل والمركبات لتغييــر الجمهورية.

فالحديث عن التوافق واالتفاق والرضى والقبول 
بالجمــال  قالبــا،  أمامنــا  يتمظهــر  المتبــادل.... 
والروعة والســام والطمأنينة وزبدة االنسانية، 

لكّن قلبه ينبض بالقباحة والخطورة.

أو  الحلــوى  مــن  بقالــب  أشــبه  الــكام  هــذا 
»الكوكتيــل« عنــد أهــل »الســونا«، أو صحــن 
تبولــة شــهي جــّدا للنفــوس الجائعــة، لكــن فــي 

داخله »سّم مسمم جدا«.
كيف؟

ففــي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة، اآلليــة 
الحقيقيــة المعتمــدة فــي الوصــول الى الرئاســة 
هــي »الشــورى«، حيــث يتشــاور اهــل البيــت 
)ال البيــت االبيــض أو االحمــر(، ويتفقــون فــي 
األعلــى  المرشــد  المنــزل  رب  مــع  بينهــم  مــا 
للثــورة، بعــد فحــص مجلــس صيانــة الدســتور 
ُصَوريــة  االنتخابــات  وتكــون  الترّشــح،  ملّفــات 
 علــى مقيــاس »القهرمــان« ومثــال »الشــورى«.

فــي  الماهــرون  المعتمــدون  فالطباخــون 
لتلتهمــه  المســمم  الصحــن  حّضــروا  لبنــان، 
جمهوريتنــا اللبنانيــة، ضاربيــن عــرض الحائــط 
الجمهــوري  النظــام  فــي  الديمقراطيــة  نكهــة 
تقــول:  الســليمة  القاعــدة  حيــث  البرلمانــي، 
يلتئــم مجلــس النــواب باكتمــال النصــاب ويفوز 
مــن يحصل علــى األكثرية. ومن أهــم مرتكزات 
 الديمقراطيــة: الغموض، التنافــس وقبول النتائج.
»الشــورى«،  نقيــض  هــي  اذا،  فالديمقراطيــة 
ألن الشــعب مصــدر الســلطات وليســت االحكام 

الحاكميــن  بواســطة  المطبقــة  الشــرعية 
والمرشــدين... والعلمــاء  والفقهــاء  اهلل   بأمــر 

لذا، المســألة واضحة، مــا يريده حزب اهلل هو 
تكريــس نظــام وثقافــة »الشــورى« فــي المواقــع 
الدســتورية والسلطات في الجمهورية اللبنانية، 
عوضــا من الديمقراطية التوافقية )البعض يخلط 
عــن عــدم ادراك أو ســوء نيــة بين »الشــورى« 
وثقافــة الديمقراطيــة التوافقيــة: أرقى درجات 
الديمقراطيــة المطبقــة في الــدول والمجتمعات 
 المركبــة )ألمانيا، بلجيكا، الواليات المتحدة،...(.
وأثنــاء زيــارة وفــد »حــزب اهلل« الــى بكركــي 
قبــل حــّج صاحب الصــرح البطريرك مار بشــارة 
بطــرس الراعــي الــى األراضــي المقدســة، قــال 
رئيــس المجلس السياســي في حزب اهلل الســيد 
ابراهيم أمين الســيد: »موضوع الرئاســة مرتبط 
بشــخصية الرئيــس إن كان مقبــوال أو ال، ولــن 
 نحضر الجلســة إذا لم يتم التوافق على رئيس«.

وكام أميــن عــام »حــزب اهلل« في يــوم 25 أيار 
الجمهوريــة  أن  وصريحــا  واضحــا  كان   ،2014
االســامية  للجمهوريــة  تابعــة  اللبنانيــة 
والمقــّرر  األعلــى  مرشــدها  وهــو  االيرانيــة، 
الجمهوريــة. رئاســة  موضــوع  فــي   الوحيــد 
داخــل  يتشــاور  اهلل«  »حــزب  أن  معنــاه،  مــا 
اركان بيتــه ويختــار الرئيــس »جاهــز، حاضــر 
خالــص، مظبــط، مهفهــف... علــى مقيــاس أهــل 
الــى  نــواب  يــا  تذهبــون  ثــم  ومــن  الشــورى« 
المســرحية في البرلمان، لنقدم لكم هذا الرئيس 
الــذي صنعــه »القهرمــان« ومــا عليكــم ســوى 
 انتخابــه ثــم التصفيــق وأخذ الصــور التذكارية. 

وألف صحتين بهالصحن »التبولة«.

*القهرمــان، هــو الطباخ أو وكيل البيت في اللغة 
الفارسية.

طوني عطية

»القهرمـــــان«*

حق وحقيقة
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