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على السالح



آفـــــاق 3آفـــــاق2

الحدث أول شي

استراجون: ماذا تتوقع؟ أنت دائمًا تنتظر حتى 
اللحظة األخيرة. 

فالديمي�ر: اللحظة األخي�رة. األمل المؤجل 
يجعل اإلنسان مريضًا. من قال هذا؟

استراجون: هيا نذهب. 
فالديمير: ال نستطيع. 

استراجون: لماذا؟ 
فالديمير: ألننا ننتظر غودو.

نحصل  دائمًا  وكنا  غودو  انتظرنا  طويلة  لسنين 
على تلك اإلجابة عينها ل�ذاك الصبي الصغير 
الذي يأتي في نهاية المس�رحية الشهيرة »في 
انتظار غودو Waiting for Godot”  لصموئيل 
يأتي  لن  غودو  »السيد  قائال  ليختتمها  بيكيت، 

اليوم لكنه بالتأكيد سيأتي غدًا”...
ش�يٌء ما بدأ يتغَير، لكأن غودو غّير رأيه، فقرر 
أخيرًا المجيء، وها هو الغي�م الكثيف قد بدأ 
ينقشع عن ش�تاء العالم العربي، وها قد بدأت 
نس�مات الربيع تحمل معها لقاح الحرية ليزهر 
ويصل  تونس  في  المحترق  البوعزيزي  جسد  من 
الى باب العزيزية ف�ي ليبيا مرورًا بميدان تحرير 

مصر وساحات صنعاء اليمن.
ايضًا وأيضًا، تناثرت بذور الحرية في ارض سوريا 
حيث اصبح »التغيي�ر الممكن«  واقعًا حتميًا 
بعدم�ا كان »وهمًا جمياًل«  عل�ى حدِّ وصف 
»ديمقراطية  كتابه  في  قصير  س�مير  الشهيد 
س�وريا واس�تقالل لبنان«، ي�وم كان يبحث 

عن«ربيع دمشق« الضائع.
ش�يٌء ما بدأ يتبدل، والعدال�ة التي غابت عنا 
تتمثل  وهي  محس�ومًا  أمرًا  اصبح�ت  لعقود، 

بوادر  ب�دأت  بلبنان،  خاصة  دولي�ة  بمحكمة 
االغتياالت  عه�د  ب�أن  تنبئ  الظن�ي  قرارها 
وقت  وحان  وّل�ى،  قد  العق�اب  من  واإلفالت 
األوان  وآن  المجرمين،  ومعقاب�ة  الحق  إحقاق 
لنهاية ما ش�اع لزمن مديد، أّن في لبنان ُيعَرف 

من هو القتيل وال ُيكشف من هو القاتل.
لقد انتظرنا طويال، وبي�ن كل انتظار وانتظار، 
انتظار آخر، ال بل انتظ�ارات، تأخذها و ترّدها 
ال  التي  الوق�ت  كس�ب  وأالعيب  التجاذبات 
تمت الى الكسب بش�يء، انما هي وقٌت ضائع 
على لبن�ان وفرص يضّيعها بع�ض اللبنانيين، 
كأنهم  انفس�هم،  وعلى  البعض  بعضهم  على 
ال يريدون أن يصبح لهم وط�ن ودولة لينعموا 

بالسالم واإلستقرار. 
وهكذا، تبقى امور عالقة لعقود من الزمن .فتمرُّ 
العهود، لتبدأ بقس�م وتنتهي بانقسام، تتوالى 
تنصرف،  ثم  اعم�ااًل  تصرِّف  حكومات  خاللها 
وتحّل استحقاقات انتخابية أولها وعود وآخرها 

وعود تنفيذ الوعود.
 وبين استحقاق وآخر، تقع احداث امنّية من هنا 
وتش�تعل حرب من هناك لُتبَرم تسويًة من هنا 
فتنسفها مواجهة من هناك الخ.... هكذا يضيع 
العمر على المواط�ن الذي تارة يدفع الثمن من 

رزقه وماله وطورًا من حياته ودمه...
المطل�وب اليوم هو ان نوق�ف الوقت الضائع  
ونذهب الى جوهر المشكلة الحقيقية في لبنان.
الدولة   « بمعادلة  التمسك  هو  اليوم  المطلوب 

والدولة والدولة«.
الدول�ة الس�يدة الحاضرة على كل ش�بر من 

أرض لبن�ان، الدول�ة التي تحم�ي - وحدها- 
تعزيز  الى  تسعى  التي  الدولة  والمواطن،  الوطن 

االقتصاد وتحسين الخدمات اإلجتماعية.
والمطلوب ق�راءة المرحل�ة الجديدة عوض 
نبش الدفاتر العتيقة، والتح�اور وفق المعايير 
الجديدة التي تحملها رياح التغيير في المنطقة.
في ه�ذا الوقت، 14 آذار تنتظ�ر و8 آذار تنتظر 
ينتظر،  لبنان  متعاكس�تين(،  بطريقتين  )انما 
غودو؟  سيأتي  فهل  ينتظر...  الش�عب اللبناني 
وإن أتى ماذا س�يحمل معه؟ وإن حمل الينا ما 

اردناه هل سنجيد استقباله؟؟؟

طوني درويش
نائب رئيس مصلحة الطالب

لبنان على ارجوحة اإلنتظار المفصلي

شهيد  بكلمة  أسمع  بدأت  عندما  صغيرة  كنت 
الصغيرة  قريتي  يدخل  جثمان  كل  ترافق  كانت 

البقاعية...
أنظر الى صور الش�هداء الموقعة بعبارة: مات 

ليحيا لبنان، وال افهم ما يحصل.
 لم أكن أعلم معنى الش�هادة في ذلك الوقت، 
سوى ما كنت أقرأه في عيون االمهات الثكالى 

بالحزن واالعتزاز معًا.
أنظ�ر اليها، والدة وضعها الق�در في مواجهة 
أقسى تجربة يعيشها انسان، ورغم ذلك تمشي 

بفخر، وكأنها تلبس لباس الفرح ال الحداد.
مع كل معركة جديدة في وجه العدو المغتصب 
ألرضن�ا، كانت  قافلة الش�هداء تزداد ومعها 

الئحة أمهات االبطال...
»إبنك بطل يا أم جوزيف دافع عن لبنان وقّدم 
أغلى ما عنده لتحقيق ذلك«... يتبدل االس�م 
في جملة هي نفس�ها كانت تتكرر كّلما سقط 
شهيد جديد في صفوف المقاومة. وأم جوزيف 

تنظر الى رفاق ابنها الغائب، تهز برأسها وتقول: 
“َمعليش لبنان بيستاهل الغالي، ومين أغلى من 

إبني ليفدي الوطن بحياتو ؟”.
كنت أس�مع ما تقوله أم ج�وزف عن لبنان وال 
أفهم معنى الكالم،  فتدور في رأس�ي اس�ئلة 
كثيرة لم أجد لها أجوب�ة في حينه... أيعقل أن 
ال يبقى الوط�ن إال بموت أفضل ش�بابه؟ ومن 
يبنيه إذا رحلوا جميعا؟ م�ا الذي يدفعهم الى 
التضحية بمس�تقبلهم وترك مقاعد الدراسة؟ 

لمن ولماذا؟
عدت الى الكتاب المقدس أقرأ عن الش�هداء 

االوائل... ففهمت... 
وطن  بقي  كان  هل  بأخرى:  اس�ئلتي  استبدلت 
لنبني�ه أو لنعيش فيه لوال ش�هداء المقاومة 
؟ ه�ل كان بقي أحرار في لبن�ان؟ هل كان بقي 
وطن؟ هل كانت ستبقى دولة اسمها لبنان؟ هل 
كان لنا حرية وسيادة واستقالل... لوال شهداء 

المقاومة ؟
وجه مغتص�ب االرض حارب�وا ونجحوا...  في 
وضد الممسك بقرار الوطن ومستخدم ساحتنا 
لمصالح�ه االقليمية قاوم�وا... تعرضوا للذل 
واالضطهاد والس�جن والتعذيب والقتل، ولم 

ييأسوا...
أمهات  وكل  ج�وزف  أم  اعتزاز  اآلن  افهم  كم 

الشهداء...
أيها الشهداء األبرار، شكرا لكم...

ش�كرا ألنكم لم تترددوا يوما ف�ي الدفاع عن 
لبن�ان، فأبقيتموه لنا، بلدا مميزا، حرا س�يدا 

مستقال...
ش�كرا النكم لم تهربوا من واجب الدفاع عن 

أرضكم.
شكرا يا شهداء المقاومة الحقيقية...

دنيز رحمه فخري

شهيد سقط من أجل لبنان...

قيل وقال

بإختصار

كهرباء
كلن عندن كهربا ونحن عنا تيار... تيار ما بدو اال االصالح والتغيير وبدو 

يعرف كيف نصرف 11 مليار على موازنة دولة بكاملها من ال 2006 لل2010 
النوهيدا هدر!!! ولكن الصهر المعجزة بدو يصرف مليار و200 مليون بال 

ما حدا يسترجي يسألوا سؤال... واذا حدا اعترض أو جرب يطلب تدقيق 
بالخطة المعجزة يا ويلو... منطقعلو الكهربا ومنهددو بانفراط عقد 

حكومة الخالص الوطني... بس لما تجي كلمة السر من المعلم الكبير 
بتمشي الخطة بالتغييرات يلي طالب فيها باقي االطراف، مقسطة 

الدفعات، وبحسب شروط كان قبول البردقانيين فيها مستحيل من 
قبل، وما بيعود جبران الحلو وعمو الحنون يعترضو أو يهددو باي 

شي... يال يا جماعة تصبحون على كهربا ونشااهلل ما يروحوا المصريات 
ضيعان... 

انفجارات الصدف
باقل من ش�هر 3 انفجارات ه�زت البلد بس المفاجئ كان اس�باب هل 
االنفجارات... االول كان ببناية االسير المحرر سمير القنطار وناجم عن 
جرة غاز جبرت الشباب يدهنو الحيطان بالليل كرمال ما يبقى اثر للحادثة 
“العرضية”... التاني مش�كل زغير “ش�خصي” بس انو اضطروا الشباب 
يفتحوا عبوة ناسفة على بعضن بموقف سيارات بانطلياس وصار االنفجار 
واهلل يرحمهم... أما التالت وش�و بدنا نقول عن التالت... كل الحق على 
مصنع السيارة يلي اشترى منو ابن الش�هيد عماد مغنية سيارته... نسيو 
المصنعي�ن كابل بقلب الس�يارة فعمل “ماس كهرب�ا” واحترقت هي 
واقفة مس�المة لوحدها بالليل... اولكن قرص فالفل اذا انفجر كم قتيل 

بيحصد؟؟؟ الجواب في االنفجار القادم...

بيان عام 1937 الوزاري
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التاريخية س�وف تضعها األجي�ال المقبلة في 
التاريخية:  الحقب�ات  لتحدد  الصحيح  مكانها 
ما قبل الربي�ع العربي وما بعده. ألن هذا الربيع 
هو قمة النضال لهذه الشعوب بعد مرورها، ولو 
حديثًا، باإلس�تعمار التركي واإلنتداب الغربي 
يسّهل  الربيع  هذا   .“ البلدية   “ والديكتاتوريات 
دون  الميادين  كل  في  العصر  مواكبة  للشعوب 

عقدة نقص. فهل تنجح في ذلك؟ 
الميدان واس�ع ومنفتح على الجميع. الشعوب 
تتلم�س ديموقراطيته�ا وحريته�ا. ق�د ال 
تؤول ه�ذه المرحلة بي�ن ليل�ة وضحاها إلى 
ديموقراطي�ات مثالية، لك�ن الثوار مصممين 
على تطبي�ق العدالة والمس�اواة تحت مظلة 

الحري�ة ألن�ه ال خيار آخ�ر أمامهم. س�وف 
تواجهه�م صعوبات كبيرة، وقد تدوم س�نين 
بتصحيح  كفيلة  الديموقراطيات  لكن  عديدة، 
أخطائها بنفسها لترسو في النهاية على األمان 
الديموقراطي األنجح. البعض يطرح، عن جهل 
أو عن س�وء نية، مصير األقلي�ات في ظل هذا 
األقليات،  أن  يتجاهل  أو  ويجهل  العربي،  الربيع 
خصوصًا المسيحية منها، التزدهر وتشع إال في 
المناخات  هذه  عاش�ت  وقد  الحرية؛  مناخات 
العربية  والبالد  األوس�ط  الشرق  في  وأبدعت 
على مّر القرون وأنتجت نهضة المنطقة األدبية 
والفكري�ة والقومية... ما يؤك�د أن طرح هذه 
المسألة من قبل بعض األنظمة المتهاوية، إنما 
يهدف إلى تخويف المس�يحيين من المشاركة 
في التغيير الجذري الحالي لكسبهم إلى جانب 
هذه األنظمة، أو إلى إرس�ال الرسائل المضللة 
إل�ى بعض المهتمي�ن باألقليات المس�يحية 
المنهارة  األنظم�ة  هذه  لكن  ؛  الش�رق...  في 
تتجاهل وجود المسيحيين وإشعاعهم الفكري 

والقومي قبل ديكتاتورياتهم، وس�وف يعودون 
إلى اإلش�عاع بصورة أفضل بعد س�قوط هذه 

الديكتاتوريات.
بهذه المناس�بة على ش�باب القوات اللبنانية 
أال ينس�وا بأن ربيع بيروت لم يكن لينجح لوال 
س�قوط  اإلحتالل:  س�نّي  مّر  على  تضحياتهم 
قواف�ل ش�هدائهم واعتقال قائده�م رفضًا 
للخض�وع إلرادة المحتل. ه�ذا النضال طيلة 
العقود الماضية دفع بأغلبية الش�عب اللبناني 
للنزول إلى س�احة الش�هداء والمن�اداة بما 
ناضلت القوات اللبنانية من أجله حين تدافعت 
نخب شبابها إلى اإلستش�هاد للحفاظ على ما 
تبقى من مكونات الحري�ة في الوطن، واإلبقاء 
لألحرار،  مشعة  وتسليمها  مضاءة  الشعلة  على 

لقوى 14 آذار.

حمل ش�باب القوات اللبنانية ثقيل جدًا جدًا: 
هم، من جهة، يتنّكب�ون التاريخ األنصع بياضًا 
وعليهم  الوطن  هذا  تاريخ  في  إش�راقًا  واألكثر 
أال يخذل�وا من س�بقوهم في النض�ال؛ وهم، 
من جه�ة ثانية، “يتس�لحون” به�ذا التاريخ 
المش�رف، يعطيهم دفعًا إضافيًا ليستمروا في 
معركة تثبي�ت هذا الكيان وتطوي�ره وقيادة 
معركة الحريات في العالم العربي، ليالقي بقية 
المجتمعات ويواكبها ف�ي صياغة عالم جديد 
س�بقوكم،  الذين  تخذلوا  فال  ومزدهر.  متطور 
وكون�وا بحجم مس�ؤولياتكم التاريخية لبناء 

الغد.

العميد الركن )م( وهبي قاطيشه
                                                

تحليل تحليل

قد  مرحلة  األوس�ط  الش�رق  منطقة  تجت�از 
تعتبر األهم ف�ي تاريخها الحدي�ث والطويل. 
إنها مرحلة العبور م�ن الخضوع للديكتاتورية 
التحرر  إل�ى  الف�رد،  وحك�م  واإلس�تبداد 
وح�ق التعبير وحقوق اإلنس�ان ف�ي العدالة 
والمساواة.... ؛ من اإلنحباس الفكري واإلنعزال 
إلى  البل�دي،  الوطني  والس�جن  المجتمع�ي 
اإلنفتاح والتفاعل والتبادل الفكري والحضاري 
واإلنس�اني والقيمي مع بقي�ة مجتمعات هذا 
الكون. قد تعتبر هذه المرحلة هي األهم خالل 
ق�رون عديدة؛ ألنها تش�كل اله�دف األخير 
ونهاي�ة المطاف لمراحل س�بقتها لم تتمكن 
ش�عوب المنطقة من تحقيق أهدافها ومواكبة 
الركب الحضاري والتطور المجتمعي منذ مئات 

السنين. 
اإلستعمار  من  )400عام(  قرون  أربعة  من  التحرر 
التركي اعتبرته ش�عوب ه�ذه المنطقة هدفًا 
عشرينات  في  الحضاري  العصر  لمواكبة  نهائيًا 
الق�رن الماض�ي؛ لكنها فوجئت باس�تبدال 
اإلس�تعمار التركي بآخر أكثر ط�راوة وتطورًا 
“اإلنتداب”،  اس�م  عليه  أطلق  وانفتاحًا  ولينًا 
مواكبة  إلى  المنطقة  بش�عوب  الس�ير  هدفه 

العصر. لكن تخلف الش�عوب في حينه، وعدم 
بدين  المس�تجد،  الغريب  لتقب�ل  جهوزيتها 
مختل�ف حتى ول�و كان المس�تعمر الجديد 
أكثر تطورًا وانفتاحًا م�ن التركي وجاء معلمًا 
الش�عوب  هذه  دفع  مس�تعمرًا،  هو  مما  أكثر 
“هضم”  قبل  الكام�ل  بالتحرر  المطالب�ة  إلى 
هذه  داخل  المجتمعي  للتط�ور  الجديد  الضخ 
لكنها  الغريب،  انتداب  من  فتحررت  الشعوب؛ 
وقعت تح�ت براثن الس�يطرة “البلدية “ قبل 
اكتمال دورتها اإلس�تيعابية للتطور؛ وانتهت 
محلية،  ديكتاتوريات  حك�م  تحت  بمعظمها 
استغلت هذه الش�عوب باسم قضاياها الكبرى 

كقضية فلس�طين؛ أو باس�م الدين؛ أو باسم 
الوطنية واإلش�تراكية والعدال�ة اإلجتماعية 
معزوفات  آخ�ر  إلى  وص�واًل  والمس�اواة..... 
التضليل التي لم تكن تهدف في الحقيقة إال إلى 
تثبيت حكم هذه الديكتاتوريات على حس�اب 
إلى  عيشها....  ولقمة  وازدهارها  الشعوب  حرية 
أن أزهر الربيع العربي في بيروت لينتش�ر حرية 
وانفتاح�ًا في كل قطر عرب�ي يعاني من الظلم 

والجهل والقمع والكبت واالعتقال الفكري...
موس�كو،  في  الديكتاتوريات  حامي  س�قوط 
س�عة المعرفة وتنوعها عب�ر األنترنت، كثافة 
“عبودية”  م�ن  وتحررها  وتنوعها  الشاش�ات 
كلها  واإلتص�ال...  التواصل  س�رعة  الحاكم، 
مستجدات استراتيجية عجلت في ثورة شعوب 
الشرق األوسط بعد أن انهار حاجز الخوف لدى 
هذه الش�عوب، وتأكدت بأن ش�عبًا أعزاًل في 
لبنان، اس�تطاع أن يزيح عن صدره في ربيع عام 
وظلمًا،  استبدادًا  العسكرية  اآلالت  أعتى   2005
هذه  فانبرت  لبنان؛  من  السوري  الجيش  ويخرج 
الشعوب بدورها تخوض معارك تحريرها الذاتية 

في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. 

جيلنا قد الينجح في وضع الربيع العربي الحالي 
في مكانت�ه التاريخية المرموق�ة؛ ألننا نعيش 
هذا الربي�ع بتفاصيله اليومية، بحلوه ومّره، في 
انتصاراته وانكساراته... ألننا نعاني من يومياته 
وساعاته ودقائقه، ألننا نصنعه بأيدينا ويصعب 
إال  نجاحه  بع�د  حتى  بالضبط  تقويم�ه  علينا 
الربيع  هذا  فمكانة  ل�ذا  لقرون.  عنه  باالبتعاد 

الثورة العربية: مناهل وآفاق 

تجت�از منطق�ة الش�رق 
ق�د  مرحل�ة  األوس�ط 
تاريخها  ف�ي  األهم  تعتبر 
إنها  والطوي�ل.  الحديث 
مرحلة العبور من الخضوع 
واإلستبداد  للديكتاتورية 
التحرر  إلى  الفرد،  وحكم 
وحقوق  التعبي�ر  وح�ق 
العدال�ة  ف�ي  اإلنس�ان 

والمساواة

صعوبات  تواجههم  سوف 
ت�دوم  وق�د  كبي�رة، 
لك�ن  عدي�دة،  س�نين 
كفيلة  الديموقراطي�ات 
بتصحيح أخطائها بنفسها 
لترس�و ف�ي النهاية على 
الديموقراط�ي  األم�ان 

األنجح. 
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األخبار األخبار

قرائنا الكرام،
معكم من اس�توديو نشرة آفاق الش�باب ماريا جعجع. 
إليكم نش�رة األخبار حيث نجول فيها على نش�اطات 
دوائر مصلحة طالب الق�وات اللبنانية على أمل أن تنال 

إعجابكم. 

بدايًة نستهل نشرتنا بإنجاز جديد لمصلحة الطالب 

فبعد سلسلة إنجازات حققتها مصلحة طالب القوات اللبنانية على صعيد 
العالقات الخارجية، وبعد مش�اركتها في مؤتم�رات ديميك األوروبية 
على مدار اكثر من س�نتين والتي عقدت في عدد من العواصم األوروبية، 
وبعد استضافتها للجمعية في مؤتمرها النصف سنوي في لبنان، أضافت 
المصلحة انجازا فريدا من نوعه الى رصيدها من خالل انتس�ابها كعضو 
دائم الى جمعي�ة »الش�باب الديمقراطي االوروب�ي«DEMYC ، التي 
تضم اكثر من اربعين حزبًا محافظًا وديموقراطي�ًا من 22 دولة أوروبية. 
تجدر اإلش�ارة أن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لدور واهمية دائرة العالقات 
الخارجية، في ش�بك العالقات الدولية وابرزها العالقات التي تم نسجها 
مع مختلف االحزاب الحاكمة في دولها وفي اوروبا، والتي ينتس�ب عدد 
كبير منها الى جمعية DEMYC، وباالخص بعد المؤتمر الذي عقدته هذه 
الجمعية في لبنان باس�تضافة المصلحة خالل شباط 2010، وكان المؤتمر 
االول لها خارج القارة االوروبية. وبذل�ك تكون مصلحة الطالب العضو 

الوحيد في الجمعية من خارج اوروبا .

ايضا ضمن نش�اطات دائرة العالقات الخارجية، شارك وفد من مصلحة 
طالب القوات اللبنانية، دائرة العالقات الخارجية، في زيارة الى العاصمة 
الروسية  موسكو حيث انعقد المؤتمر الدوري لممثلي الدول األعضاء في 
المجلس األعلى التحاد االحزاب الديمقراطية العالمي. وكانت مصلحة 
طالب القوات اللبنانية قد حققت انج�ازًا ملحوظًا بانضمامها لالتحاد، 

وانتخابها عضوًا في مجلسه األعلى أواخر العام المنصرم.

>>>>

من اوروبا وروسيا إلى الواليات المتحدة االميركية وزميلتنا ميراي عوض، 
ماذا لديك ميراي من جديد؟

شكرا ماريا، ضمن إطار البرنامج الذي تنظمه السفارة األميركية للقادة 
 IVLP - International« الش�باب من كافة أنحاء العالم تحت عن�وان
رئي�س دائ�رة اإلعالم في  ش�ارك   ”Visitors leadership program
مصلحة الق�وات اللبنانية الرفيق ج�و القزي في ه�ذا البرنامج ممثال 
مصلحة الطالب وقد ش�ملت الرحلة زيارة الوالي�ات األميركية التالية 
: العاصمة واش�نطن، نيوهامبش�ير، ل�وس أنجيلوس ف�ي كاليفورنيا، 
سياسيين  مسؤولين  مع  لقاءات  البرنامج  تضمن  ونيويورك.  ميسيسيبي، 
في الكونغرس األميرك�ي ووزارة الخارجية والتعرف على تركيبة الحكم 
والمجتمع األميركي وأسلوب عيش�ه والتعّرف على عدد من الجمعيات 
األهلي�ة الفاعلة في�ه، باإلضافة الى ج�والت على المعال�م التاريخية 
والرسمية والس�ياحية في هذه الواليات. تألف الوفد من 13 مشاركا من 
ممثلين عن مختلف األحزاب والجمعيات األهلية اللبنانية باإلضافة الى 

عدد من الشباب المستقلين.
وقد ش�ّدد الرفيق جو القزي في مختلف مداخالته خ�الل هذه الجولة 
على الثوابت األساس�ية التي تؤمن بها القوات اللبنانية وهي عدم تدخل 
أي نظام عربي أو أجنبي في ش�ؤون لبنان ورفض جمي�ع انواع الوصاية 
واإلحتالل إن كان إس�رائيليا أو سوريا أو فارس�يا ورفض سيطرة إرهاب 
السالح على مفاصل الحياة العامة في لبنان والتمسك بالقرارات الدولية 
كمصدر لحماية اس�تقرار وأمن لبنان إلى جانب ادانة اعمال االبادة في 
سوريا وايران بحق الثوار الس�لميين وتأييد ثورات الربيع العربي من لبنان 
إلى سوريا ومصر وتونس وليبيا. هذا كل شيئ من الواليات المتحدة، نعود 

اليك ماريا في استديو االخبار...

شكرا ميراي، ننتقل الى أخبار دائرة الجامعة اللبنانية مع مراسلتنا راشيل 
رعد

نعم ماريا، نظمت دائرة الجامع�ة اللبنانية في مصلحة الطالب، دورات 
تحضيرّي�ة للطالب المرش�حين المتحانات الدخول ف�ي كل من كلية 
االعالم، التربية، العلوم االقتصادّية، الهندس�ة، معهدالفنون الجميلة، 
الزراعة والصحة العامة. هذا إلى جانب تقديم المساعدة لهم في دورات 
االمتحانات ومس�اعدتهم عبر مده�م بالمعلوم�ات الكافية لكيفية 
اإلنتس�اب الى الجامعة من مس�تندات مطلوبة للتس�جيل وغيره من 

معلومات...

شكرًا لك راشيل ومن الجامعة اللبنانية الى نشاطات مصلحة الطالب

فقد نّظمت مصلحة طالب القوات اللبنانية مخيمها الس�نوي الصيفي 
الثاني تحت عنوان »لقاؤنا محبة... عملنا شراكة... لبناء الدولة وتحقيق 
العدالة«، وذلك أيام الجمعة، الس�بت واألحد 29- 30 و31 تموز 2011 في 
– كسروان حيث وش�اركت الدوائر الستة عشر فيه.  منطقة كفرذبيان 
افتت�ح رئيس مصلحة الطالب ش�ربل عيد المخيم بكلم�ة رّحب فيها 
بالمشاركين وعدد فيها اهداف المخيم واهمية هذا النوع من اللقاءات 
الت�ي تنظمها المصلحة بش�كل دوري. وتخّلل المخّيم ش�هادات حّية 
ومناظرة سياس�ية لخطابين سياس�يين متناقضين شارك فيها الطالب 
تحت اش�راف عضو قوى 14 آذار األس�تاذ إيلي محف�وض. باالضافة الى 
لقاءات سياس�ية مع منّس�ق االمانة العامة لقوى14 اذار الدكتور فارس 
سعيد و رئيس مكتب الدكتور س�مير جعجع األستاذ إيلي براغيد. كما 
تضمن محاضرات تنظيمية لرؤساء الخاليا، باإلضافة الى العاب ترفيهية 

ورالي بايبر وسهرة نار.

Sudoku
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حفرت إس�مها بصموده�ا وكتبت التاريخ 
بدمها ثّم روته بدموعه�ا. لم تكذب ألنها 
فعانت  صادقة  ألنها  زورًا  تشهد  ولم  مؤمنة 
ما عانته، ورغ�م ثقافتها تعاملت مع جهلة 
إنها  جبروتها.  بمدى  فُصدموا  استضعفوها 

باختصار »أنطوانيت شاهين«.
21 آذار 1994 بدأ المش�وار حي�ن أوقفت بعد 
إبنة  وه�ي  النجاة«  »س�يدة  كنيس�ة  إنفجار 
الجامعة  ف�ي  الحقوق  طالبة  ربيعًا،  العش�رين 
وُفتحت  القضاي�ا  ضدها  ُرّكب�ت   . اللبنانّي�ة 
الملّفات كي تش�هد ضد »الق�ّوات« وأخيها 
سيدة  كنيس�ة  تفجير  بجريمة  زورا  اتهم  الذي 
النجاة م�ع ورفاقه، علمًا أن�ه كان خارج لبنان 
يوم�ذاك، وصواًل إل�ى اتهامها بقت�ل كاهن 
انطوانيت  رفضت  »المس�يحّية«.  الفتاة  وهي 
التصديق على ش�هادة الّزور، فق�د ترّبت على 
قول الحقيقة مهما كانت الظروف، وهنا بدأت 
معركتها مع النظام اللبناني - الّسوري آنذاك. 
ذاقت مرارة ولوعة التعذيب بأش�ّد أساليبه... 
فقد ُعّلقت عل�ى »البالنكو« وتلقت اإلهانات 
والّس�باب الضرب والتعذي�ب... والحروق في 
جس�دها ال زالت تتكلم وتشهد على فظاعة ما 
عانت�ه حتى يومنا هذا. صمدت ولم تستس�لم 
فنقلت إلى س�جن إنفرادي وراهن سجانها على 
أّنها س�توّقع على اعت�راف كاذب فبركوه في 
اقبية الوصاية الس�وداء تحت ضغط التعذيب 
الظالم  ف�رق  فكادت  والترهيب،  واالحتق�ار 
تتمكن من انتزاع توقيعه�ا بعد كل العذابات 
اللحظة  وفي  لكن  انطوانيت،  لها  خضعت  التي 
وتحّملت  الوقائع  تزوير  الشابة  رفضت  االخيرة 

المزيد من التعذيب. 
عّين أّول موعد للحكم في 6 كانون الثاني 1997 

أي بعد س�جنها بحوالي الثالث سنوات وصدر 
الحك�م عليها باإلعدام ثم ُخّف�ض الى مؤّبد. 
ُصدمت الفتاة وفقدت الوعي وضربها الش�لل 
وفقدت النطق لفترة ش�هر في حي�ن أن أّمها 
فّضلت هذه الحالة على أن توّقع زورًا علمًا أنها 
ونامت  االس�ود  العقاب  من  ألفلتت  وّقعت  لو 
عند  »أنطوانيت«  شعرت  والدتها.  أحضان  في 
وصّيتها  فكتبت  انته�ت،  بأنها  الحكم  صدور 
وال  إلعالنها،  صفير  البطريرك  الى  وأرس�لتها 
زالت حتى اليوم تش�كر صديقته�ا الحميمة، 
به  قامت  لما  جعجع  س�مير  س�تريدا  السيدة 
وقدمته من دع�م لها في قضيته�ا ومن أجل 

حقوق المرأة اللبنانية عموما.
كانت أّمها وهي مثلها األعلى كما كّل األمهات 
في لبن�ان تزّوده�ا دائمًا باألم�ل وتؤكد لها 
باس�تمرار بأّن الحقيقة ال بد وأن تظهر. تحّول 
محكمة  الى  االول  الحكم  بعد  انطوانيت  ملّف 
التمييز ورافع عنها المحامي »بدوي أبو ديب«، 
وبع�د عذاب طوي�ل، ونضال مغم�س بالدم 
واالستبسال في س�بيل الحق والحقيقة، كانت 
البراءة ف�ي 24 حزيران 1999، يوم عيد ميالدها 

فكان ميالد جديد وحياة جديدة ُكتبت لها.
هذه شهادة مناضلة اسمها انطوانيت شاهين... 
هذه ش�هادة حية مختصرة لما م�ّرت به، دون 
العودة إلى أحداث أخرى قد تكون أش�ّد وقعًا 
على النفوس إذا ذكرت، استطاع النظام الّسابق 
من خاللها أن يترك أثره في حياة »أنطوانيت« 
كما يحفر النهر مجراه، فبعد كّل تلك السنوات 
ال زالت الّدمعة تغرق عينيه�ا حين تتكّلم عن 
تلك الس�نوات الطويلة. لكّنهم كما تقول لم 
يس�تطيعوا قتلها وال دفن األمل في نفس�ها 
نيلها  بعد  البي�ت  في  حية  نفس�ها  تدفن  ولم 

البراءة بل انبثقت شعلًة حّرة لتخدم المجتمع 
وانخرط�ت في جمعّيات كثي�رة تعنى بحقوق 
اإلنسان وحصلت على منحة من فرنسا فأكملت 
الفرنس�ّية. والحضارة  األدب  ف�ي   تخصصها 

دعوات  وتلقت  كثيرة  مؤتمرات  في  ش�اركت 
الش�رف من الكثير من الّدول للعمل في مجال 
حقوق اإلنس�ان، ونالت االوس�مة وشهادات 
التقدير من دول حول العالم كان عدد كبير من 
مواطنيها وناشطو حقوق االنسان فيها اغرقوها 
اقبية  في  اس�رها  فترة  خالل  الدعم  برس�ائل 
االحتالل االسود. انطوانيت شاهين اليوم عضٌو 
في منظمة العفو الّدولّية ومواطنة شرف دائمة 
مفاتيح  تحمل  الفرنسّية،  »كادينيه«  مدينة  في 
مدن كثيرة حصلت عليها من فرنسا، ومناضلة 
عريقة من رتبة الش�رف االرف�ع ضمن صفوف 
حزب الق�وات اللبناني�ة. أرادوا توقيعها على 
ش�هادة زور فش�هدت للحّق واإلنسان وتعمل 
اللبنانّية  واألجيال  أوالدها  تنش�ئة  على  اليوم 
على مبدأ الصدق واألمانة. رسالتها لنا أن نكون 
أوفياء للبن�ان وللقضيّة وأن ُنبقي إيماننا كبيرًا 
بالعائل�ة وبلبنان، فهي حّق�ًا أّم صالحة وامرأة 

عظيمة، 
»أنطوانيت شاهين« تحّية لك.                                                                           

عبدو غصن 
أمين إعالم دائرة المهنيين  

مصلحة طاّلب القوات اللبنانّية

Cars

األخبار األخبار

ننتق�ل الى اتصال مباش�ر مع رئيس دائ�رة الجامع�ة اللبنانية الرفيق 
شربل ش�واح الذي س�يطلعنا على دور هذه الدائرة وأوضاعها اإلدارية 

والتعليمية:
تحت عنوان »تحصدون م�ا تزرعون«، عملت دائرة الجامعة اللبنانية في 
الس�نوات األربع األخيرة بجهد لمواجهة كل تح�ّد يواجهها. فصمدت 
خالياها بمعاونة مكتب الدائرة الساهر على راحة طالبه، وبقيت الصوت 

الصارخ والمطالب بالحق والعدالة.
اس�تلمت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة ط�الب القوات، عملها، 
على وقع قرارّين: إلغاء العمل السياسي وتعليق اإلنتخابات في الجامعة. 
فأصبحت عملية التنظي�م والتحفيذ لدى الرفاق أصعب مما كانت عليه 
في المرحلة الس�ابقة. لكنن�ا بالرغم من ذلك حاولنا االس�تفادة قدر 
اإلمكان من هذا الوضع، و بدأنا ورشة تنظيم داخلي على مستوى مكتب 
الدائرة والخاليا كافة. فإزداد انتش�ار الدائرة حتى باتت تضم خاليا في 
كافة الفروع الثانية إضافة إلى الفروع الموحدة، وصوال الى بعض الخاليا 

في الفرع االول في المجمع الجامعي في الحدث.
من ثم ارتكزت خطة عملنا على تحس�ين أوض�اع الجامعة: من الناحية 
االكاديمية والبنيوية، وصوال الى الوضع السياس�ي الذي كان يش�كل 
عصب الجامعة اللبنانية. فنظمنا العديد من التحركات للمحافظة على 
الفروع الثانية والمطالبة بتطبيق نظام ال� »ل.م.د« الذي تم اقراره من 

قبل الحكومة في السنة الماضية.

اضاف�ة إلى هذه المطالب فإن طالب الجامع�ة اللبنانية وبخاصة طالب 
الف�روع الثانية، ال يزال�ون يعانون من االهمال ونقص كبير في ابس�ط 
متطلبات الدراس�ة. فالمباني بحاجة الى تجديد، وبعضها اصبح مهددا 
باإلنهي�ار، والصفوف تنقصها المقاعد والط�اوالت، هذا دون الحديث 
عما تفتقد له مكتب�ات الكليات من كتب والغي�اب التام للمختبرات 
المطلوبة في بع�ض اإلختصاصات. من هنا كان للطالب أصوات مطالبة 
بأدن�ى حقوقهم ف�ي العديد من المناب�ر والتحركات. أم�ا نحن، فإلى 
جانب مطالبتنا المس�تمرة بتطوير الكليات، فس�نبقى على مطالبتنا 
بإنش�اء مجمع موّحد للفروع الثانية، متط�ور وحديث من حيث االبنية 
والتجهيزات يجمع تحت سقفه طالب الفروع الثانية ضمن بيئة جامعية 

نموذية على غرار المدينة الجامعية في الحدث.
وفي هذا الس�ياق، أريد ان أوجه رس�الة الى الحكوم�ة الجديدة اليوم. 
وأطلب منها أن  تعّين رئيس�ا جديدا للجامعة، تكون اولى مهماته تطبيق 
القواني�ن التى توقف تطبيقه�ا مع الرئيس االخير ألل�ف حجة وحجة، 
وان تصرف الموازنة المطلوبة لتحس�ين اوضاع الجامعة اللبنانية، بدل 

اإللتهاء بمصاريف مشبوهة. 
من ناحية أخرى نحن اليوم، في ورشة تنظيمية جديدة على كافة األصعدة 
إلعادة هيكلة الدائرة ومعالجة بعض الثغرات في عملنا، حتى نس�تطيع 
مواكبة المرحل�ة الجديدة للحزب والتحضير للعم�ل داخل الكليات، 
خاصة وان مصلحة الطالب اعطيت الحق بتنسيب الرفاق ضمن صفوفها، 
مما يضع على كاهلنا مسؤوليات جديدة وكبيرة، بخاصة لناحية االشراف 
الدقيق على طريقة االنتساب واالشخاص المقبول تنسيبهم، اضافة إلى 

وضع ومواكبة اآلليات الحزبية الجديدة على كافة المستويات.
كذلك اؤك�د للجميع ان دائ�رة الجامعة اللبنانية س�تبقى دائما رأس 
حربة لتحقيق كافة احالم طالبنا بغد جديد، وس�تواجه كافة المشاريع 
المش�بوهة التي تحاول اعادة التاريخ الى الوراء. واننا باذن اهلل س�نعيد 
الجامعة اللبنانية الى سابق عهدها من الرقّي والحضارة ، ونتوجها مجددا 

صرحا تعليميا رائدا يخّرج الديمقراطية الى الوطن والعالم.

انطوانيت شاهين:
شهادة ناصعة من الزمن األسود

The New Ferrari 458 Spider:
Breeze of Cool in the Sweltering Heat

The 458 Spider has finally joined the 458 Italia, expanding the range of Ferrari and 
offering the same uncompromising technological solutions, handling and performance 
in a refined open-top configuration. It is equipped with a Ferrari original, fully retractable 
hard top. It is powered by a natural-aspirated direct-injection engine of 4.5 liter V8, 562 
HP, 540 Nm of Torque, and Top Speed of 320 kph. Gearbox is a Dual-clutch 7-speed F1. 
Acceleration from standstill to 100 kph is done in 3.4 seconds. Many advantages are 
offered among them the deduction of 25 kg in weight and a deployment time of just 14 
seconds of the hardtop. 

By Issam Eid
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وطني  وفاق  حكومة  وإنتاج  الحكومة  الى  اآلخر 
عّله يمكننا أن نبدأ بمش�روع بناء الدولة ولكن 
لألس�ف تم اإلنقالب على هذه الحكومة وأتت 
الحكومة الحالي�ة التي ال تمثل حقيقة التمثيل 
فإن  وبالتالي  اإلنتخابات  أفرزته  الذي  السياسي 
كل ممارس�اتها باطلة إذ ما يق�وم على باطل 
هو باط�ل. وبرأيي ه�ذه الحكوم�ة بتكوينها 
لدعمه  ووج�دت  الس�وري  للنظ�ام  حليفة 
على  المقبلة  التحدي�ات  لمواجه�ة  وبالتالي 
حزب اهلل واهمها المحكمة الدولية. إذا هناك 
حدثين اليوم وهما يحددان المس�ار السياسي 
ف�ي لبنان من جه�ة لدينا المحكم�ة الدولية 
والقرارات اإلتهامية التي تصدر وصواًل الى بدء 
المحاكمات ومن جهة ثاني�ة الثورة التي يقوم 
فضمن  النظام  إلس�قاط  السوري  الشعب  بها 
في  السياسي  الوضع  يتحرك  الش�رطين  هذين 

لبنان.

ألم تفقدوا امل تحقيق اه�داف ثورة االرز بعد 
كل هذه االحداث والخسائر التي تعرضتم لها؟

ان اي قرارا سياس�ي تريد تحقيقه يستغرق وقتا 
محددا كي يتحقق، فمثاًل موقف بكركي س�نة 

2000 ضد الوجود الس�وري في لبن�ان لم تظهر 
نتائجه إال سنة 2005. اليوم 14 آذار أخذت موقفا 
واضحا تمام�ًا بأنه ال يمكن بن�اء دولة بوجود 
س�الح وقد تنازلنا في كثير م�ن االحيان رغبة 
منا بإش�راك ح�زب اهلل ف�ي الحكومة ولكن 
ردة الفعل عند ح�زب اهلل كانت دائما عدائية 
ان  واقع  واس�تغلوا  بانقالب  فقاموا  وس�لبية 

موقفنا كان غير صارم ضد سالحه.

تفقدوا  الم  جنبالط  كوليد  لحليف  بخسارتكم 
اخر امل في استمرار ثورتكم وتحقيق اهدافها؟

إن موقف جنب�الط يعبر ع�ن هواجس معينة 
لديه وال أريد أن أتطرق ألس�باب هكذا موقف 
فنحن أمام موقف أخذه وليد جنبالط أدى إلى 
جعل األكثرية السابقة أقلية واستالم حزب اهلل 

اإلنتخابات  نخوض  ان  علينا  السلطة.  وحلفاؤه 
المقبلة على أس�اس مواقف ثابت�ة  وعلينا أن 
نوّجه الناس وُنظهر خطابنا السياس�ي بوضوح 
وجلّي وليس لدي أدنى شّك بأن ردة فعل الناس 

ستكون إيجابية.

أال تخاف�ون الي�وم من الس�الح ال�ذي ادى 
اس�تعماله والتهيديد المس�تمر بجبروته إلى 

قلب المعادالت على الساحة اللبنانية؟
السالح لن يحّل أي مشكلة في لبنان وهو يتحول 
اليوم الى عبء على ح�زب اهلل اذ ال يمكن أن 

يأخذ حقه ويحقق مخططاطه من خالله. يمكن 
أن يس�يطر على حّي، على منطقة، أيضًا ممكن 
لن  ولكن  اآلني�ة  المعادالت  بع�ض  يقلب  أن 
يتمكن من السيطرة على البلد. ليس لدي أدنى 
شّك أن إرادة الناس ورغبتهم بحياة ديمقراطية 
س�تتغلب عل�ى كل منطق ق�وة وكل منطق 

مخالف للديمقراطية.

ما الذي يعيق بناء الدولة التي تنادون بها اليوم 
ولماذا ال تعملون على بناءها اذا؟

نحن سائرون في عملية بناء وتخطيط، ولتحقيق 
اإلس�تقرار  أولهما  ش�رطين  توفر  يجب  ذلك 
وهي  ليبرالية  إقتصادية  ديمقراطية  حياة  وثانيا 
متوفرة في لبنان. أما بالنسبة للشرط األول فهو 
غير متوفر وما يعرقله هو وجود الس�الح الذي 
يخّل باالمن من خالل المتفجرات كالتي ألقوها 
مؤخرًا على طريق البربارة وأنطلياس وصواًل لما 
حصل في الرويس، وأمام هذا كله لدينا موقف 
من س�الح حزب اهلل وبالتالي هل من الضروري 
بقاءه بعد خروج العدو اإلس�رائيلئ هنا يوجد 

التساؤل.

ولكن مزارع شبعا ما تزال محتلة اليوم...
السالح لن يحّل المش�كلة، وبالتالي المقاومة 
كانت مجدية عندما كان اإلسرائيليون يحتلون 
والغجر  شبعا  مزارع  مشكلة  اليوم  ولكن  لبنان. 
تحل طبعًا في األمم المتحدة إذ إنها مش�كلة 
قرية وال ترهن مصير واستقرار بلد. أما بالنسبة 
إلى مزارع شبعا فالمش�كلة تكمن في أن هذه 
األراضي تعتبر س�ورية بالنس�بة إلى المجتمع 
الدولي وبالتالي ليس�ت بلبناني�ة والحل يبدأ 
في اعالن واضح من س�وريا لهوية هذه االراضي 
وتثبيتها بترس�يم الحدود مع لبنان. الس�الح 
ميليشيوية  لممارس�ات  حاضنة  بيئة  يش�كل 
وكنا نس�تعرض الذي يحصل من احداث 7 ايار 
خطف  إلى  وصوال  الحكومي  السراي  ومحاصرة 

األستونيين السبعة.

ولكن اليس تيار المستقبل مسلحا؟؟
تس�تطيع أن تنعت تي�ار المس�تقبل بجميع 
األكيد  ولكن  لتنتقده  حجج  وتستنبط  النعوت 
انه أكث�ر حزب في لبن�ان ال تص�ح فيه صفة 
الميليش�يا إذ إنه ال يملك السالح وليس لديه 
ممارسات قمعية وال إنتشارات مسلحة ال خالل 

تاريخه وال حاضره. 

لمصلحة  كرئي�س  يتذكرون�ه  كثي�رون 
الطالب في بداياتها وبظل اقس�ى الظروف 
واش�نطن  في  يعرفونه  كثي�رون  االليمة. 
والواليات المتح�دة، مناضال قواتيا لبنانيا 
ارمنيا من الخامة النادرة ومسؤول شاب من 
االبرز في قطاع االغتراب... وبالطبع يعرفه 
الجميع مرش�حا ش�ابا للق�وات اللبنانية 
عن مقع�د االرمن الكاثولي�ك لبيروت في 
انتخابات العام 2009. مرش�ح الشباب الذي 
يافعا  ممثال  البرلمان  قبة  إلى  وصوله  تأملوا 
قبل  ونضاالتهم  واحالمه�م  لطموحاتهم 
بانس�حابه...  المعركة  ظ�روف  تقضي  أن 
لكن المرش�ح الش�اب بقي مرشح الشباب 
والغد ال�ذي ال يزال ينتظ�ره وينتظرنا... 
الشباب  افاق  من  العدد  لهذا  الحوار  جلسة 
كانت مميزة قلبا وقالبا، مع الدكتور ريشار 

قيومجيان.

مكتب  في  انت  البدايات،  إلى  عودة  مع  البداية 
مصلحة الطالب التي كنت رئيس�ا لها، فماذا 
ومصلحة  اللبناني�ة  الق�وات  لط�الب  تقول 

الطالب؟  

بدايًة أوجه تحّي�ة لمصلحة الطالب ألن ما نراه 
الي�وم من انج�ازات لهذه المصلحة نلمس�ه 
ف�ي العمل المختلف عن ذي قب�ل، طبعًا لكل 
س�ابق  رئيس  وكوني  نضاله،  مقّوم�ات  ظرف 
للمصلح�ة فأنا ش�خصيا والق�وات اللبنانية 
فخورين باإلنجازات التي تقومون بها، وأدعوكم 
لإلس�تمرار قدم�ًا في ه�ذه النخ�وة والعزم 
والحماس. ومن ه�ذه الناحية نحن والمصلحة 
س�نلتقي طبعًا على طرق�ات النضال والنجاح 

إليصال لبنان وقضيتنا الى شاطئ األمان.

ماذا ع�ن نظرت�ك العامة وتقييم�ك للوضع 
السياسي الراهن في لبنان؟

المحافظة  هو  المهم  السياسي  للوضع  بالنسبة 
على إنجازات ثورة األرز وكذلك إنجازات 14 آذار 
وبرأيي ما يحصل اآلن هو إس�تمرار لنضالنا، اذ 
يجب علينا مواجهة أي حدث سياسي سيحصل 
ومواكبته والعمل وفق تط�ور االحداث. ان ما 
تحقق ف�ي 14 آذار ليس بقليل أبدًا فانس�حاب 
الجيش السوري كان إنجازًا فائق األهمية إذ كان 
حلم وتحقق بعد 30 سنة من اإلنتظار بالرغم من 
أن السوري لديه الرغبة بالعودة من خالل حلفائه 
إن كان أمنيًا أو سياس�يًا... كذلك هناك إنجاز 
آخر حيث عادت الحي�اة الديمقراطية بالرغم 
من بعض المحاوالت المحلية واإلقليمية للمّس 
بها... كما نعمل على وضع مشروع بناء الدولة 
على الس�ّكة الصحيحة، اذ انن�ا كقوى 14 آذار 
وكقوات اللبنانية، جميعن�ا ننادي بقيام دولة 
المؤسس�ات التي تؤمن الخدم�ات ومقومات 

العيش الكريم لكافة اللبنانيين.

لماذا لم تعملوا على بناء هذه الدولة المنشودة 
خالل سنوات حكم 14 اذار الماضية؟

14 آذار ل�م تكن لوحدها ف�ي الحكومة إذ كان 
يكن  لم  الواق�ع  وهذا  الرباعي  الحل�ف  يوجد 
انتخابيا فقط ال بل اردنا إشراك حزب اهلل بعد 
انسحاب س�وريا من لبنان محاولة إلدخاله الى 
الحياة السياس�ية إذ إن الطائفة الش�يعية هي 
جزء ال يتجزأ من هذه الحياة وذلك على أمل أن 
نبني معًا الدولة المنشودة. وبالتالي هذا الكالم 
ليس صحيحا إذ خالل 5 سنوات لم تكن السلطة 
حكرًا على 14 آذار إذ كان هناك أيضًا وزارات ل 8 
آذار وكانت مولجة العمل فيها وتقديم انجازات 
فيها إال انهم لم يقدموا سوى التعطيل والشلل 
على كافة المستويات ليعودوا ويرموا مسؤولية 
هذا الوضع على قوى 14 اذار. اما موضوع الفساد 
إنه ُوجد في كل اإلدارات  فهو موضوع كبير إذ 
وال ي�الم فريق واحد عليه، وأن�ا برأيي أنه كان 
يوجد ممارس�ات فاس�دة اغرقت فريق 8 آذار 
وهذا عكس فري�ق 14 آذار الذي لم يمارس مثل 

هكذا أعمال...

االصالح  ووعود  الجدي�دة  الحكومة  عن  ماذا 
تحقيق  تخولها  بأكثري�ة  تتمت�ع  وانها  خاصة 

خططها االجتماعية واالنمائية...
ان هذه الحكومة ال تمثل الواقع السياس�ي في 
لبنان فهي ليس�ت حكوم�ة أفرزتها إنتخابات 
2009. إذا ان االنتخاب�ات األخي�رة كان م�ن 
ذلك  ومع  آذارية،   14 حكومة  تفرز  أن  المفترض 
عندما استلم الرئيس الحريري رئاسة الحكومة 
قّدم محاول�ة جّدية وصادقة عبر إدخال الفريق 

جلسة حوارجلسة حوار

ريشار قيومجيان:
السالح لن يحّل أي مشكلة في لبنان وهو يتحول الى عبء على حزب اهلل

>>>>
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طائفة معينة ولك�ن يجب أن يكونوا موجودين 
السالح  يملك  كمكّون  وليس  سياسي  كمكّون 

ويفرض مشيئته السياسية على أطراف الوطن.
لماذا ينظر دائما إلى الطائفة الش�يعية وكأنها 

دائما مختصرة بثنائي امل-حزب اهلل؟

إذا سألتني إذا كان حزب اهلل يمثل كل الطائفة 
الش�يعية طبعًا أجيب بكال وه�ل حركة أمل 
كال  أيضًا  فالح�واب  الطائفة  ه�ذه  كل  تمثل 
ولكن بالمقابل ال يمكنن�ا أن ننكر إنهم اليوم 
يمثلون االكثرية العظمى من الحركة السياسية 
آخرين.  شيعة  فرقاء  وجود  من  بالرغم  الشيعية 
عندما يزول السالح سيحدث عند الشيعة كما 
يحصل عند المسيحيين وعند أطراف آخرين اي 
وسيزول  السليمة  الديمقراطية  الحياة  ستعمم 
يكون  أن  آن�ذاك  الممكن  وم�ن  القّوة  منطق 
الجميع مؤيد لح�زب اهلل وعندها نتعاطى معه 

كمكّون سياسي فقط وال مشكلة بذلك.

انس�ان، حرية، غد، هو ش�عار ح�زب القوات 
اللبنانية الجديد فإلى أي حد ينطبق هذا الشعار 

على الحزب بنظامه وتركيبته الجديدة؟؟
المسيرة  رافقت  إنني  إذ  محظوظا  نفسي  أعتبر 
القواتي�ة النضالي�ة منذ ان كانت عس�كرية 
وصواًل لليوم. القوات تعّب�ر عن قضية الوجود 
المس�يحي واللبناني الحّر في ه�ذه البقعة من 
العالم واإلرث الذي نحمل�ه على أكتافنا ليس 
بس�هل أبدًأ فمفهومنا للبنان يس�اوي الحرية 
ولذلك نحن مستشرس�ين ف�ي المدافعة عن 
هذه الحقيقة اللبنانية. حقيقة الحرية المطلقة 
التاريخي  بمساره  لبنان  ولكن  الكريم.  والعيش 
الش�رق  هذا  في  للحرية  الوحي�د  المالذ  كان 
ونحن مستشرس�يين للدفاع عنه كواحة لكافة 
الطوائ�ف. والق�وات حملت هذا المش�عل 
وحملت هذه القضية وان�ا كنت محظوظا في 
الدفاع عنه أوال بالس�الح وبعده�ا من خالل 
نضالي الطالبي ثم نضالي في مؤسسة التضامن 
اإلجتماعي وفي بيت المس�تقبل وفي األجهزة 
القواتية السياس�ية وصوال ال�ى مرحلة النفي 
العودة  الى  وص�وال  مختلفة  تجربة  كانت  التي 
الى الحي�اة السياس�ية من باب الترش�ح الى 
اإلنتخابات النيابية، فهذا التاريخ القواتي تاريخ 
مشرف لكل القواتيين وبالتالي وصلنا اليوم الى 
ارساء كل مقوماتنا النضالية في حزب سياسي 

طبعا هو حزب نطمح ونحن الس�باقين إلرساء 
حزب منظم ومتطور وعص�ري. حزب ينتخب 
رئيس�ه وحزب القاعدة فيه تبدأ بالممارس�ة 
تنعكس  أن  على  الحزب  قلب  من  الديمقراطية 
ه�ذه الديمقراطية على مب�ادئ الحزب. ومن 
الممارس�ة الحزبية الصحيح�ة للديمقراطية 
هذه  تعميم  نحو  سننطلق  حزبنا  صفوف  داخل 
تحدي  الراهن.  السياس�ي  الوضع  على  التجربة 
الق�وات االكبر الي�وم على الصعي�د الحزبي 
الداخلي تحدي الممارسة فارساء نظام داخلي 
هو شيء جيد وممتاز وفتح باب اإلنتساب وباب 
التحدي  الى  وصواًل  نوعية  ممارس�ة  اإلنتخاب 
األساس�ي وهو الممارسة فهل س�نتمكن من 
إرساء الديمقراطية بشكل كامل؟ أنا أكيد أننا 
سنتمكن من ذلك وأن نتقبل نتائج اإلنتخابات 
الحزبية وس�تبقى روح األلف�ة والمحبة قائمة 

داخل صفوف الحزب.

كم يلزمن�ا بعد من الوقت لنبل�غ الدولة التي 
نحلم بها؟؟

أن مش�روع بناء األوط�ان ال يق�اس باأليام 
والس�نوات فلدين�ا مرحلة صعب�ة وعلينا أن 
نواجهه�ا بالنضال مع�ا. ال يمكنن�ا أن نعد 
اللبناني�ن الي�وم بحلول س�حرية لألزمة التي 
نمر بها فعناوين األزم�ة التي نعاني منها اليوم 
واضحة وهي رغبة أفرقاء لبنانيين بربط الوضع 
الوضع  وجع�ل  اإلقليمي  بالوض�ع  اللبنان�ي 
اللبناني رهينة للسياسات اإلقليمية. ما نواجهه 
هو أكثر من سالح فهو ليس اال أداة قوة لفرض 
سيطرة  داخلية كما ُترجم في 7 أيار. ان عملية 
بناء الدولة التي نعيش�ها اآلن هي لمرة واحدة 
وأخيرة على أمل أن تصبح السياس�ة في لبنان 
لإلنسان  األفضل  أجل  من  تنافس�ية  سياس�ة 
من خالل التربية، اإلستش�فاء، البنى التحتية، 
الطرقات، ملفات البيئة، الس�ياحة... هذا كله 
يجب أن يكون عمل السياسيين ولكن لألسف ال 
والدولة  الوطن  مقومات  إرساء  مرحلة  في  نزال 
ولكن على أمل اإلنتهاء من هذه المرحلة يجب 
أن ننتقل الى العمل السياس�ي البحت، العمل 
السياس�ي اإلجتماعي، إنتاج مش�اريع قوانين 

لحياة أفضل وإلقتصاد أفضل... 

اسرة افاق الشباب
 

بمصداقية  تش�كك  الت�ي  االط�راف  كثيرة 
المحكمة الدولية اليوم وفريق حزب اهلل اليوم 
بات يعتبرها اس�رائيلية فكيق يكون دفاعكم 

عنها اليوم؟
أنا ال أش�ك بمصداقية المحكمة الدولية فهي 
ليست شخصا وليست تابعة لدولة بل هي تابعة 
لألمم المتح�دة. القرار اإلتهام�ي توّصل الى 
أدلة معينة وحزب اهلل لن يس�تطيع أن يواجه 
عن  يدافع  أن  أي  بأدواتها  إال  الدولية  المحكمة 
نفسه. برأيي ستكون محكمة شفافة وستكشف 
وبالتالي  والعال�م  اللبناني  الع�ام  للرأي  أدلة 
لمواجهة المحكمة يج�ب أن تكون المواجهة 
حزب  على  أتمنى  وبالتالي  المحكمة،  خالل  من 
اهلل ان يواج�ه المحكم�ة بوس�ائلها أي عبر 

الوسائل القانونية.

ولكن اسرائيل التي اخترقت شبكات اتصاالتنا 
اللبنانية التي بنيت عليها االدلة إلى حد كبير، 

وفبركت  الحقائق  زوّرت  قد  تكون  أن  يمكن  أال 
المتهمين  وعناصرة  اهلل  حزب  ضد  مزورة  ادلة 

اليوم من قبل المحكمة؟
ولكن  اإلتصاالت  خرقت  قد  إسرائيل  تكون  قد 
هؤالء،  لتدين  كافية  أدل�ة  الى  توصل  التحقيق 
لذلك يجب لن ننتظر بماذا ستأتي المحاكمات 
وما س�تأتي به القرارات اإلتهامي�ة أي المزيد 
م�ن التفاصيل، إذ إنهم ب�دأوا يقدمون القرار 

اإلتهامي على مراح�ل، كما ان التحقيقات قد 
توصلت على ما يبدو الى أدلة مقنعة أكثر بكثير 
مما يدعيه الس�يد حس�ن نصر اهلل من خالل 
إتهام العدو اإلس�رائيلي فإذا كان لديهم أدلة 
فليتقدموا بها للمحكم�ة ويقنعوننا بها. حتى 
التي  المصورة  واألف�الم  المؤتمرات  كل  اآلن 

قدموها ليست بمقنعة.

هل يمكن أن يكون النظام الس�وري هو من امر 
بقتل وتصفية شهداء االرز؟

كانوا يتباه�ون بأن األمن ممس�وك في لبنان 
خالل فت�رة احتاللهم لوطنن�ا وبالتالي طبعًا 
يتحملون المس�ؤولية كونهم. ال نريد الدخول 
بالتفاصيل القضائية، رأينا السياس�ي قد يدين 
السوريين في هذا الموضوع، لكننا ال نزال نقول 
أننا ال نريد أن نتهم س�وريا رغم بعض قناعاتنا 
السياس�ية التي تدل على طرف معين بل نقول 
أنن�ا ننتظر المحاكمات وهي م�ن تدين وليس 

نحن.

كيف تنظر الي�وم إلى الثورات العربية وبخاصة 
لدعم  جديا  تتحركون  ال  ولماذا  السورية  الثورة 

تحرر هذه الشعوب؟
يج�ب أن نأخذ موقف قبل التح�ّرك فأنا أنظر 
الى الوضع السوري كما أنظر الى الواقع العربي 
ككل ال�ذي هو تاريخي. أنا مع تحرر الش�عوب 
والتخل�ي عن ه�ذه األنظم�ة واؤي�د الثورة 
السورية، يخافون من أن البديل سيكون أنظمة 
متطّرفة لكن هذا غير صحيح فكنا متخوفين من 
مصر لكن ما حص�ل كان غير المتوقع إذ هناك 
تيار مثقف ليبرالي برز اليوم الى جانب اإلخوان 
المس�لمين. ان ما يحصل في سوريا لم يحصل 
من قبل اي ان يتخذ النظ�ام قرارا بإطالق النار 
على ش�عبه حيث ُيقتل يوميا حوالي العشرات. 
إن  وإنسانيًا...  ودينيًا  أخالقيًا  مرفوض  أمر  هذا 
الحرية هي من الحقوق البديهية لإلنسان ويجب 
أن يكون له الحق بممارستها. ان مستقبل هذه 
ديمقراطية.  سياسية  انظمة  ارساء  هو  الثورات 
كما ان بشار االسد قد يتخطى ما يحصل لفترة 
قصيرة جدا لكنه لن يلبث ان يس�قط ويتحرر 

شعبه منه.

ما انعكاس هذا التغيير المنتظر على لبنان؟
هذا التحرير سيؤدي الى تحرر لبنان من القبضة 
السورية ومنطق التحرر والديمقراطية هو الذي 
سيسود وبالتالي على حزب اهلل أن يحّضر نفسه  
لهذه المرحلة ألننا وأخواننا المسلمين نريد أن 

نبني البلد معًا فنحن ال نريد أن نستثني أحد أو 

يج�ب أن نأخ�ذ موق�ف قبل 
الوضع  الى  أنظ�ر  فأنا  التحّرك 
الواقع  الى  أنظر  كما  الس�وري 
العرب�ي ككل الذي هو تاريخي. 
أنا مع تحرر الش�عوب والتخلي 
عن هذه األنظم�ة واؤيد الثورة 
السورية، يخافون من أن البديل 
لكن  متطّرفة  أنظمة  س�يكون 
متخوفين  فكنا  صحيح  غير  هذا 
من مصر لكن ما حصل كان غير 
مثقف  تيار  هن�اك  إذ  المتوقع 
ليبرال�ي برز الي�وم الى جانب 

اإلخوان المسلمين.
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Nowadays the social networking experience gained even better 

reputation in our communal consciousness, which records the 

origins of “Facebook” on the Harvard campus. After its widen 

boost far beyond the college campus, it has included students 

from all ages in countries throughout the world; “Facebook” and 

other social networking sites symbolize a new way of connecting 

with friends, colleagues, associates, friends-of-friends, and even 

people we don’t know who want to ‘friend’ us via the web.

Lately in our Lebanese community when we are communicating 

online, whether it’s on “Facebook” or through email, or when 

we tweet or text, something is still missing, what could it be? 

What particular essentials do we miss out on when we exchange 

the “Face-To-Face” communication for connecting through our 

computer? It may seem evident to some, but I think we have a 

tendency to forget about the significance of body language, voice 

tone, and the simple act of looking someone in the eye during a 

discussion. Many technologies such as Skype can offer us with 

the screen image of the person to whom we’re talking. But is the 

eye contact as clear on a screen as it is live? And how unbroken 

is our concentration when we are reading someone’s email 

message, as opposed to when we are sitting across a table for a 

cup of coffee? Can a text message express the fine distinction of 

a facial expression? I don’t think so!

We have made couple of surveys with students and the majority 

of the respondents said that social media sites like “Facebook” 

gave them more regular contact with friends and family especially 

if those loved ones are living far away. However, the minority 

weren’t at all positive. They said they have been harassed, 

received unwelcome contact or had someone post unwanted 

information about them online.

تحقيق تحقيق

FROM “FACEBOOK” 
TO “FACE-TO-FACE”

Here is our testimonial with Rania Daher (AUT Student, 25 
years) who connected with Andrew Akouri (29 years) through 
“Facebook”, then met “Face-To-Face” and ended up marrying 
each other on summer 2011.

What do you think of social networking in general and especially 
“Facebook”?
Well Social Networking is a very important way to communicate. 
Personally “Facebook” has been very essential in my everyday 
life. It allowed me to know all the latest news of my friends and 
family abroad. It has been a great tool also to get updated on the 
political news of the world.

For what purposes do you usually use “Facebook”?
I use “Facebook” on a daily basis to know the latest gossips of 
my friends and families and in particular to reconnect with my 
old friends since High School and after I graduated from College.

We have been told that you met your husband through “Facebook”. 
How did it happen?
Quite right! Andrew lives in Canada, I saw him in 2004 he was 
for a vacation in Lebanon. 5 years have passed and while I was 
using “Facebook” we added each other as friends and we started 
to talk and remembered that we saw each other in 2004. The 
relation grew up between us and then we decided to see each 
other “Face-To-Face”. We got engaged in 2010.  

After such an experience what do you recommend all students 
and teenagers?
My suggestion to all students and teenagers is that “Facebook” 
isn’t only an enjoyable instrument to waste time on it because 
after my experience I truly confess that I found my soul mate 
through “Facebook”!

Some Tips: Before you meet a “Facebook” friend

 If you don’t feel it is appropriate to meet someone, follow these 
suggestions:
Arrange to meet in public place such as a coffee shop or mall that 
you are familiar and comfortable with.
Never go alone. The safest procedure is to have one of your 
friends talk with the friends of the other person and for both of 
you to bring your friends along on the first meeting.

Issam Eid
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استراتيجيا بيناتنا

والدة  الوالدة،  قب�ل  ما  مخاض  الحرية،  مخاض  إنه 
الش�رق األوس�ط الجديد، المتجدد، روًحا وحرية 
وديمقراطية. إّنه الّتاري�خ ُيكتب من جديد، وها هو 
المقهورة.  الّشعوب  أمام  أبوابه  مشّرًعا  المستقبل، 
لكّن المخاض صعب، وبركان�ه كامن تحت رماده، 
وحممه منتشرة على مدى رقعة هذا الّشرق الفسيح.

إيران: ال يزال التخّبط السياسي - اّلذي تكّلمنا عنه 
في العدد الّس�ابق - يتفاعل، وما تش�كيل مجلس 
تحكيمي جديد، برئاس�ة آية الّله محمود هاش�مي 
ش�هرودي، للّتحكيم في الخالفات المس�تفحلة، 
إّلا دليل على ضع�ف بنيوّي في النظام السياس�ي 
اإليران�ي. وجاءت أزمات داخلي�ة وخارجية  لتزيد 
من التعقي�د: من اغتي�ال العالم الن�ووي الثالث 
دري�وش رضائي-نجاد في طهران ف�ي 23 تموز من 
على دراجة نارية بطريقة ش�بيهة الغتيال العالمان 
سجيد شهرياري في تشرين الّثاني 2010 ومسعود علي 
محمدي في 12\1\2011؛ إلى الخالف اإليراني الروسي 
حول صفق�ة ش�راء صواري�خ ال S-300 الدفاعية 
الجوي�ة، اّلذي وصل إل�ى المحاك�م الدولية؛ إلى 
التخبط اّلذي تعانيه س�وريا، حليفة إيران الوحيدة 
في المنطقة والخوف من انقطاع الهالل اّلذي يصل 
إيران بالمتوس�ط؛ إل�ى ال Lobbying اّلذي تقوم 
اإليرانّية  المعارضة  الّش�عب”  “مجاهدي  حركة  به 
في الواليات المّتحدة، وتس�عى من خالله إلى إنهاء 
العقوبات  استمرار  إلى  إرهابية؛  كمنظمة  تصنيفها  
االقتصادّية، والّضغط الّس�عودي في OPEC لزيادة 
ضّخ الّنفط وما يترتب على هذه الخطوة من انخفاض 
في أس�عار الّنفط، ما يضرب المصدر األكثر أهمية 

للّدخل اإليراني.
تركيا: نشوء الفلس�فة اإلسالمية السياسية األولى 
كان على يد ابن مدينة »فاراب« التركية، أبو النصر 
السياسية  اإلس�المية  الفلسفة  ونش�وء  الفارابي، 
المعاصرة هو على يد حزب العدالة والتنمية التركي. 
وتركيا اّلتي تشهد تحوًلا في موازين القوى الداخلية 
من خالل س�يطرة الس�لطة المدنية على السلطة 
العس�كرية، تشهد انتقاًلا في سياس�تها الخارجّية 
 Zero Problems With Neighbors من سياس�ة 

المواجهة  في  والدخ�ول  المنطقة   قضايا  تبّني  إلى 
المعلنة مع إس�رائيل ونظام األس�د وإيران، وهذا 
مؤّش�ر إلى الطم�وح التركي في اس�تعادة أمجاد 
الس�لطنة العثمانّية،  وإلى عودة الّصراع الصفوي-
العثماني، الدفين في النفوس، على حكم المنطقة. 
فللمرة األولى منذ اس�تالم حزب العدالة والّتنمية 
الّسلطة، ش�هدنا انتقاًدا معلًنا من آية الّله شهروري 
»إلس�الم« حزب العدالة والّتنمية اّلذي من خالله 

تقّدم تركيا مصالحها في الّشرق األوسط.
السعودية: س�وف تسعى الس�عودية إلى استغالل  
قطع  وربما  اإليراني،  المد  لمواجهة  السورية  األزمة 
ذراعه المتوسطية. ولعل األهم هو التوجه السعودي 
المس�تجد نحو برنامج نووي س�لمي ف�ي الظاهر، 
وعس�كري في الخفاء. وما زيارات خالد بن سلطان 
إلى مختبر األبحاث النووية »كاهوتا« في باكستان، 
وزيارة علماء نووّيين باكس�تانّيين ه�ذا العام إلى 
السعودية - بحجة الحج - والتقاؤهم األمير بندر بن 
س�لطان، رئيس مجلس األمن القومي، اّلذي بدوره 
سافر إلى كازاخس�تان في تّموز حيث التقى ممّثلين 
م�ن ش�ركة Kazatomprom  لألوراني�وم ...، إّلا 

تأكيًدا على هذا الّتوّجه. 
فلسطين- إسرائيل: األزمة اإلسرائيلّية الفلسطينّية 
فلس�طين  بدولة  االعتراف  موض�وع  حول  قادمة، 
في مجلس األمن، فرغم أّن األمم تنش�أ من ظروف 
تاريخّية، ورغم أّن هذه الّظروف ذاتها هي في صميم 
الّتصويت  هذا  أّن  إّلا  الفلس�طينية«،  »األمة  نشوء 
يأتي في ظ�ّل صعوبات متعّددة: انش�غال الجيران 
بأمورهم الداخلية، االنقس�ام بي�ن فتح وحماس، 
االهت�زاز الداخلي االس�رائيلي والمظاهرات التي 
جمعت مئ�ات اآلالف في الّش�وارع حول مطالب 

اجتماعية- معيشية...
س�وريا: األعمدة الخمس�ة التي يرتكز عليها بقاء 
الّنظام - الوحدة العلوّية، س�يطرة آل األس�د على 
العلوّيين، س�يطرة النظام على الجيش ووحدة هذا 
الجيش، سيطرة البعث على النظام، رجال األعمال 
الموالين للّنظام - بدأت تهتّز شيًئا فشيًئا. فالوحدة 
شابهما  العلويين  على  األس�د  آل  وسيطرة  العلوّية 

الدفاع  وزير  مقت�ل  موضوع  حول  خصوًصا  ش�ّك، 
الس�ابق الجنرال علي حبيب، بعد ي�وم من إقالته. 
أما الجيش، فقد أنهك بس�بب العملّيات اّلتي يقوم 
ا على األرض على طول الجغرافيا الس�ورية  يها يومّيً
داخله  الّسّني  التململ  نسيان  عدم  مع  هوادة،  دون 
وعملي�ات الفرار اّلتي ش�هدتها صفوفه وعرضتها 
على  البعث  س�يطرة  والستمرار  اإلعالم.  وس�ائل 
السلطة، ال يمكن توّقع أي تنازل سياسي يفتح الحياة 
السياس�ية على مصراعيها ويسمح بتداول السلطة 
ونشوء األحزاب وعملها بحرية. أما رجال األعمال، 
فال يمكن الّتعويل على اس�تمرار والئهم، خصوًصا 
بس�بب الحصار االقتصادي  وكمي�ة األموال اّلتي 
األمنية،  العمليات  لتمويل  المصارف  من  س�حبت 
والخوف من عقوبات اقتصادّية دولية تطالهم، وهم 
من  أكثر  ومصالحهم  بأموالهم  مهتمون  النهاية  في 

استمرار النظام بحد ذاته.

حزب الّله: يم�ّر الحزب بأّيام عصيب�ة لم تمّر عليه 
من قبل: المّد المالي اإليراني هبط بش�كل مخيف؛ 
الحليف الّسوري في خطر الّزوال، مع ما يترّتب على 
ذلك من انقط�اع في اإلمداد المالي والعس�كري 
والّلوجس�تي للحزب؛ المحكمة الّدولّية تطّوقه من 
الخارج وتّتهم أهّم عناصره األمنّية بتنفيذ عملّيات 
االغتيال الّسياس�ي في لبنان؛ التصفيات الداخلية 
 ، CIA ألعضاء من الح�زب بحّجة تعاملهم م�ع ال
األس�ماء  من  لعدد  الّدائمتين  والمراقب�ة  والّريبة 

المشبوهة داخل التركيبة القيادية في حزب الّله.
هذا كّله يدفعنا إلى الحذر مّما قد تؤول إليه األوضاع 
في هذه المنطقة م�ن العالم. وال يب�دو أّن لبنان، 
بتركيبت�ه المعّقدة، س�يكون بمنأى ع�ن الّتأثير 
الّس�لبي لمجرى األحداث، في ظّل تمترس الدويلة 
ومباشرًة  ا  عضوّيً الدويلة  هذه  وارتباط  الدولة  خلف 
س�اعة  أتت  اّلتي  واألنظمة  الّس�اقطة،  باألحالف 
انتهائه�ا. الّصيف انتهى، لكّن الح�ّر، في الخريف 

بدايته...

اندرو حبيب

حمم البركان الكامن في األعماق

من لبنان

... وارتفع الصليب المقدس
قبل المس�يح كان الصليب داللة للعار والمذّل�ة فالُمجرم كان ُيحكم 
بالصلب. اما بالمس�يح يس�وع فقد أصبح الصليب رمزا لخالص كل من 
يؤمن به، رمزا لموت المس�يح وقيامته، إذ غفر المس�يح ذنوبنا بصلبه 
وحمل خطايانا ولم يفتح فاه فَقِبل الع�ار والمذّلة ليورثنا الحياة األبدية 

ويخّلصنا من الخطيئة.
اما كيف اعُتمد عيد ارتفاع الصليب في 14 ايلول؟ فهذا يعود الى سنة 313 
وأثناء الحرب ظهرت لقس�طنطين الملك عالمة في السماء على شكل 

صورة صليب وُكتب حولها “بهذه العالمة تنتصر” فوعد بالتنّصر. 
عندها قررت القديس�ة هيالنة والدة قس�طنطين الذهاب الى فلسطين 
للعثور على الصليب المقدس. فنّقبت في جبل الجلجلة ووجدته وتأكدوا 
انه هو المطلوب بس�بب العجائب الكثيرة والش�فاءات التي حصلت 
من خالل�ه. وَبنت في الموقع كنيس�ة ووضعته فيه�ا وأصبحت محجًا 
للمسيحيين. بعدها نشبت حرب بين اليونانيين والفرس فاستولى الفرس 
على المدينة ونقلوا الصليب المقدس الى بالدهم، فثار المسيحيون ولم 

يقبلوا هذا االمر. عندها عقد الملك اليوناني هيَرقل ُصلحا كان أهم بنوده 
استرجاع الصليب، فانتش�ر الخبر في العالم المسيحي بواسطة إشعال 

النيران على قمم الجبال...
 وحت�ى يومنا هذا في عيد ارتفاع الصليب ُنش�عل الني�ران على الجبال 

لالحتفال بهذا اليوم المقدس.
ليبقى الصليب على جباله عالمة... 

جانين ن. عوض

صور... اميرة المتوسط  والبحار

صور  قضاء  لبنانيةومركز  بحرية  مدينة  هي  المتوسط،  اميرة  أو  ُصْور... 
أحد أقضيةمحافظة الجنوب. تقع على شاطيء البحر األبيض المتوسط. 
لعبته  التي  للدور  التاريخ  عبر  العالم  حواضر  أشهر  من  صور  مدينة  تعتبر 
البحرية،  التجارة  على  سيطرتها  ناحية  من  كان  ان  الفينيقية  الحقبة  في 
انشائها المستوطنات التجارية حول المتوسط، نشر الديانات في العالم 
أو  الرومانية،  الدولة  قارعت  التي  قرطاجة  مستوطنة  انشائها  القديم، 

مقاومتها لزحف اإلسكندر المقدوني.
البحر  سطح  عن  10م  حوالي  ترتفع  بيروت.  عن  كلم   83 حوالي  صور  تبعد 
لبعض  تبعا  فيها  يسكن  كلم².   6.75 ب�  ر  ُتقدَّ مساحة  على  وتمتد 
االثار  ومديرية  سنة  خمسين  نحو  منذ  نسمة.   151000 حوالي  التقديرات 
اثار  عن   ً بحثا  محيطها  وفي  صور  نطاق  في  واسعة  تنقيب  بحمالت  تقوم 
المدينة وتاريخها، مركزة بحثها على ثالثة قطاعات من المدينة القديمة 

والوسيطة.
ما  في  عليه  تقوم  كانت  الذي  الموقع  من  جزءا  االول  القطاع  يحتل 
السكنية  األحياء  من  واسعة  مجمعات  على  ويشتمل  البحرية  صور  مضى 

وذات  االروقة  ذات  والشوارع  الرياضية  والمجمعات  العامة  والحمامات 
إلى  بمجملها  المنشآت  تلك  وتعود  بالفسيفساء.  المرصوفة  األرضية 
المرفأ  ارصفة  بقايا  بعض  عن  ناهيك  والبيزنطية  الرومانية  العصور 
الفينيقي الجنوبي، أو المرفأ المصري، التي ما تزال منتشرة قرب الشاطئ. 
خمس  نحو  بعد  وعلى  األول  القطاع  من  الغرب  إلى  الثاني  القطاع  يقع 
دقائق منه، ويتمحور حول بقايا كاتدرائية صور الصليبية التي استخدمت 
في عمارتها اعمدة من الغرانيت االحمر واحجار تم استخراجها في حينه 
ادنى  مستويات  وعلى  الكنيسة،  حول  وتنتشر  الرومانية.  المنشآت  من 
الرومانية  العصور  الى  تعود  التي  والمساكن  الطرقات  من  شبكة  منها، 
والبيزنطية. يقع القطاع الثالث على بعد نحو ثالثين دقيقة إلى الشرق من 
القطاعين السابقين، ويتألف من شارع رئيسي يتجه من الشرق إلى الغرب 
العصر  في  الشارع  هذا  اقيم  وقد  الشرقية.  بضاحيتها  المدينة  ويصل 
الروماني، وجرى ترميمه في العصر البيزنطي، في وسط البرزخ الذي أنشأه 
االسكندر الكبير. وتحيط بجانبي هذا الشارع االروقة ويقطعه قوس نصر 
على  معلقة  قناة  الجنوبي  جانبه  على  وتجري  مداخل،  ثالث  ذي  عظيم 

قناطر كانت معدة لجر مياه نبع رأس العين إلى المدينة.
خان  يرتفع  حيث  القديمة،  اسواقها  في  يجول  ان  صور  مدينة  لزائر  بد  ال 
احدى  تملكه  عينه  العصر  من  وجميل  قديم  ومنزل  العثماني،  العهد  من 
اسر صور العريقة من آل المملوك، باإلضافة إلى مسجد عريق ذي قبتين 
وعمارة رائعة. وعلى مقربة من السوق، يعج مرفأ الصيد القديم بالحياة، 
وقد حل محل المرفا الفينيقي الشمالي، الذي كان يعرف بسبب موقعه 
المسيحي  الحي  إلى  للرصيف  المالزم  الطريق  ويقود  الصيدوني.  بالمرفا 
الذي ما يزال يحتفظ بازقته وابنيته ذات النمط التقليدي. أما شاطئ صور 
حلقة  في  والروعة  الجمال  تروى  اخرى  قصة  فلهما  البحرية  ومحميتها 

مقبلة من حلقات »من لبنان«...

فيوليت سعاده

مخاض  الحرية،  مخاض  إنه 
والدة  ال�والدة،  قب�ل  ما 
الشرق األوس�ط الجديد، 
المتج�دد، روًح�ا وحرية 

وديمقراطية.
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نقد  اراء،  قانونية،  دعاوى  الذعة،  انتقادات 
مدققة  واخرى  عابرة  فنية  مالحظات  ايجابي، 
حول  التحليالت  وكثرت  تعددت  وعميقة... 
هذا  كان  وبالتأكد  ولكن  الموسم،  مسلسل 
 .2011 للعام  رمضان  لموسم  الحدث  المسلسل 
المسلسل الذي قّدم االسطورة لجمهور شباب 
واعاد  عمره،  بسبب  بعد  يعرفها  ال  يكون  قد 
وعيون  الباهرة  االضواء  اخرى  جهة  من  اليها 
امتداد  على  منازع  دون  االول  فكان  الماليين 

عالمنا العربي وحديث الناس في الليل والنهار.
من  الماليين  انتظره  متوّقع  ضخم  مسلسٌل 
“كارول  والفنانة  “صباح”  األسطورة  معجبي 
هذا  جّسد  الفضيل.  الشهر  خالل  سماحة” 
المسلسل قّصة نجمة ال زالت على قيد الحياة. 
النجاح  مراحل  بكل  العربي  الفن  أسطورة 
وادي  ابنة  حمل  مجد  واأللم.  والحب  والفراق 
حيث  مصر  الدنيا  ام  إلى  المتواضعة  شحرور 
السينما والفن والغناء ومنها إلى لبنان والعالم 
اجمع. قصة زيجات سبعة ويد ممدودة للجميع 
اقارب واحباء واصدقاء... فصة صباح مع ابنها 
اختلطت  قصة  هويدا...  وابنتها  صباح  الدكتور 
المسلسل  زّين  الكاتب.  بخيال  الحقائق  فيها 
وشّكل  يوما  ثالثين  طيلة  العربية  الشاشات 
الدراما  مجال  في  فريدة  وحالة  فارقة  عالمة 
منذ  العربي  الشارع  وانقسم  التلفزيونّية. 
معجٍب  بين  المسلسل  لعرض  األولى  اللحظة 
ناحية  من  وناقٍم  رافٍض  وبين  ناحية،  من  وداعٍم 

أخرى.

بدايته  منذ  مسلسل  على  الحكم  تسارع 
ونحلله.  نشاهده  أن  قبل  األولى  حلقاته  وفي 
فالممثلون كانوا مقنعين وبعضهم ابدع تمثيال 
من رفيق علي احمد وكارمن لبس وجوليا قصار 
مغنية  وباسم  قطريب  وبيارات  ريحان  وانجو 
أّدت  فقد  سماحة  كارول  أما  حداد.  ويوسف 
دور “الصبوحة” بجدارة واحتراف وصل إلى حد 
االبداع على امتداد مختلف حلقات المسلسل 
ألنها تتقن ضّخ مشاعرها وشغفها في دور بهذه 

األهمّية.
ابرز المالحظات التي نسجلها، التطور البطيء 
للمسلسل  االولى  الحلقات  في  لالحداث 
الحلقات  في  لالحداث  القياسية  والسرعة 
االخيرة. التركيز على زيجات الصبوحة السبعة 
حساب  على  كبير  بشكل  الشخصية  وحياتها 
في  الفنية  وابداعاتها  انتاجها  ضخامة  اظهار 
والمهرجانات  والحفالت  واالغاني  السينما 
جهة  من  النجوم.  كبار  مع  الفنية  والعالقات 
واتقان  باحترافية  نشيد  أن  لنا  بد  ال  اخرى 
والمالبس  الديكور  حيث  من  المشاهد  تنفيذ 
على  المسلسل  انتاج  رافق  الذي  والسخاء 

مختلف المستويات. 
الغناء  شحرورة  إلى  فتبقى  الختام  كلمة  أما   
وتستحق  الفنّية  مسيرتها  طيلة  أتحفتنا  التي 
التمنيات  واصدق  والوفاء  والمحبة  التقدير  منا 

بطول العمر...

جوليت جعلوك

SPOTLIGHT

ROUND UPNO COMMENT

»الشـــــحرورة«
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حق وحقيقة

نشرة آفاق الشباب بحاجة القتراحاتكم وافكاركم 
وعملكم معنا بيساعدنا نكبر. نتطور. ونستمر...
راسلونا على البريد االلكتروني الخاص بالنشرة 

lfsamedia@lebanese-forces.com

اخراج فني
كمال هاشم

اسرة التحرير
ميراي عوض

فرحات الخوري
لوسيان غريشي

ماريا جعجع
عصام عيد

اندرو حبيب
اليسا خوري

عبدو غصن
جوزيف مخايل

جورج سيف
راشيل رعد

منسق النشرة
جو القزي

اسرة آفاق 
الشباب

آخر شي

فجور، فج�ور، وفجور... عن جه�ل، عن معرفة، عن 
س�وء نية... ال يهم!!! المهم ان قليلي االيمان هذه 
االيام قد يفق�دون االمل ويستس�لموا المر واقع 
مرير لكث�رة المواقف واالح�داث التي تمعن بنحر 
والتغيير  الحقيقة  بإس�م  بها...  والتجزير  الحقيقية 
واالصالح وقدس�ية السالح الش�ريف، والممانعة 
والصمود... لكننا نحن لسنا من قليلي االيمان، نحن 
شباب متعلم ال يعرف االستسالم. نعرف كيف نمّيز 
بين مواقف المصال�ح، ومواقف الحق، وبين مواقف 
ناتجة عن ضغط هنا وترهيب هناك وابتزاز مس�تجد 
وبين الحقيقة الساطعة البهية التي ال تعرف التشويه. 
نعم نحن نعرف أنه وبإس�تثناء الوزير الراحل جورج 
فرام، فجمي�ع وزراء الطاقة االفاضل الذين تعاقبوا 
على هذا المرفق الع�ام ينتمون إلى محور الممانعة، 
حلفاء نظام البعث “الش�قيق”. ونع�رف ايضا انه 
من حق الوزير تقديم خطة متكاملة مدروسة لوقف 
الهدر والفس�اد في قطاع الكهرباء وانتاج كميات 
جديدة م�ن الطاقة تتكف�ل بحل ه�ذه المصيبة 
الوطنية المس�تعصية. ولكننا لن نقبل أن نس�مح 
لعقولن�ا بأن تنصاع لجنرال متقاعد ال يجيد س�وى 
الصياح وصه�ره ال�ذي ال يجيد س�وى المتاجرة 
بالمواق�ف والتالعب بعقول الناس، ل�ن نقبل بأن 
نبتلع اصرارهم الس�ابق على التصديق السريع على 
خطتهم المش�بوهة وصرف مبلغ طائ�ل من مالية 
الدول�ة لتس�يير “اعمالهم” المنطوي�ة على الف 
زاروب وزاروب ومن دون روابط أو قيود تنظم عمل 
الوزير وتؤم�ن تنفيذ خطته بش�فافية. قوى 14 اذار 
رفعت الصوت ف�ي مجلس النواب، فأدخلت الجرأة 
إلى قلوب من اعمته�م المناصب الوزارية فتكلموا 
وبعد ش�ّد حبال طويل كاد يتسبب لحكومة العمل 
والملل بال”الفتاق”، مر المشروع معداًل مع ضوابط 
ادارية وحكومية وتقس�يط معقول للمبلغ المرقوم 

على اربعة مراحل فنام اللبنانيون على امل ان ينعموا 
بكهرباء خالية من توتر عال يهددهم وخطة تترجم 

على االرض وليس في الهواء وعلى منابر المتاجرة.
مئ�ات آالف االرهابيي�ن في س�وريا. نع�م هؤالء 
ارهابيين!!! والمش�اهد المصورة الت�ي تبث يوميا 
مأخوذة م�ن الزيمبابوي والتش�اد وربما من احياء 
الشارع  إلى  ونزل  الصمت  حاجز  كسر  ومن  مانيال... 
واضعا حياته على كفه، عميل حقير، س�ني متطرف 
اصولي ال يس�تحق العيش... والمعتصمون ليس�وا 
بثوار بل قلة قليلة م�ن المرتزقة المرتهنين للخارج. 
أما البطل الشريف المقاوم الممانع صاحب االقدام 
الثابتة باتجاه مس�يرة الحداثة واالصالح فهو حتما 
سيادة الرئيس الجليل وحاشيته الفقيرة التي تحوي 
ثروة متواضعة ال تتع�دى المائتي مليار دوالر... ايها 
االجالء ويا سعادة ومعالي المحترمين... لسنا اغبياء 
والعالم ليس بغبي... مهما كثرت المصالح وتشعبت 
الحس�ابات... ربيع العرب الج�ارف حط رحاله في 
وحلب  بحمص  عصف  ونسيمه  وريفها،  الشام  بادية 
والحرية  الكلمة  وانتصار  والالذقية...  وحماه  ودرعا 
على السيف حتمي كما في تونس ومصر وليبيا... اما 
مسيحيو المشرق فهم ال محال شريك اساسي مدعو 
إلى تصّدر ساحات العزة والعنفوان كتف على كتف 
مع اشقائهم المسلمين... ليطردوا فزاعة االصولية 
من قاموسهم ويبدعوا من جديد في صناعة االوطان 

كشريك فعلي وليس كأهل ذمة. 
وان كان ال بد من كلمة في الختام... فثالث كلمات 
يش�يد  كان  االمس  في  الذي  ل”نقوال”  س�ريعة... 
بالقضاء العس�كري ومؤسسته والذي يجلس اليوم 

إلى جان�ب “القرطباوي”، معال�ي “القضاء”، على 
طاولة التكتل... قلب الجاكيتات لن ينفع واالحكام 
المخفضة لن تنفع... فالثل�ج ذاب وبان المرج ومن 
اليوم وصاعدا ال تتهموا االخرين بالعمالة واالجرام 
والفس�اد فيما تنتمون إلى مثلث عمالة وعصابات 
شوارع ومجالس جيوب فاس�دة. أما الكلمة الثانية 
انتصارنا  سوريا...  إلى  لبنان  من  العربي  الربيع  فلثوار 
والتمدن  الحداثة  ف�دول  الزمن  طال  ومهما  حتمي 
نعرف  أن  شرط  محال  ال  قادمة  والتعايش  واالنفتاح 

قيمة الحرية التي نحن على وشك أن ننالها كاملة...
وإلى ش�هداء المقاوم�ة اللبنانية االب�رار... آالف 
التحيات الخالصة منا نحن الش�باب... ال نجاملكم 
ايه�ا العظماء عندما نقول لكم بأننا س�نبقى على 
العدالة  احقاق  حتى  اوفياء  اوفياء...  والوعد  العهد 
الدولية... اوفياء حتى انتصار االرادة على السالح... 
والتغيير  االص�الح  مجتم�ع  بن�اء  حتى  اوفي�اء 
والحداثة الحقيقية الخالية من ش�عارات التكاذب 

والصفقات... اوفياء إلى ابد االبدين.
الرج�اء اعتبار ما كت�ب ضمن هذه الس�طور رأي 

شخصي ال يلزم النشرة. وشكرا.

جو القزي
رئيس دائ�رة االع�الم - مصلحة ط�الب القوات 

اللبنانية

مجد لبنان هو الذي سينتصر

وهأل صدر الحكم...


