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الحدث أول شي

دخ�ل »الربيع العربّي« في موس�م قطاف 
ثم�ار الحراك الش�عبّي، عل�ى الرغم من 
أّن مرحلت�ه االنتقالّي�ة باّتجاه اس�تتباب 
تكون  لن  الحقيقّية  والدول�ة  الديمقراطّية 
قصيرة األمد، ال بل س�وف تكون خطواتها 
بطئية، مثقلة ب�إرث أنظمة لم تترك مجااًل 

في الدولة إّلا وعاثت فيه فسادًا وتقويضًا. 
دام  الذي  طاغيتها  حكم  ليبيا  طوت  حين  ففي 
42 عامًا، خطت جارتها تون�س خطوة إيجابّية 
نحو بناء »الجمهورّية الثانية« تمّثلت بانتخاب 
مجلس تأسيسّي مهّمته األساسّية وضع دستور 
جديد للبالد، لتسلك اليمن من بعدها طريقها 
نحو إنهاء األزمة فيها عبر توقيع رئيس�ها علي 

عبد اهلل صالح على المبادرة الخليجّية.
وعلى  كّلها  اإليجابّي�ة  ه�ذه  مقابل  في  ولكن 
الخّط المصرّي، فلقد جاء تكرار مش�اهد قمع 
المتظاهري�ن وإط�الق النار عليه�م وقتلهم 
ليطرح عالمات اس�تفهام عّدة حول مستقبل 
مص�ر ما بع�د »ث�ورة 25 يناير«. إّل�ا أّن هذه 
األحداث المأساوّية وّلدت ثورة مصرّية جديدة 
على الحكم العس�كرّي، مطلق�ًة جرس إنذار 
المسّلحة  للقّوات  األعلى  المجلس  مسمع  على 
لجهة البدء بالخطوات الجدّية والسريعة لنقل 

السلطة إلى حكم مدنّي.
المعارضة  دم�اء  س�فك  يزال  ال  بالتزام�ن، 
الس�لمّية يطبع صورة المش�هد السورّي، في 
ظّل تخ�ّوف إقليم�ّي ودولّي كبير م�ن تحّول 
االحتجاج�ات إلى حرب أهلّي�ة، نتيجة لتزايد 
األمنّية  الق�وى  عن  المنش�ّقين  الجنود  عدد 
بات  السورّي  النظام  أّن  خصوصًا  هذا  الرسمّية. 
يتلّمس بوضوح أّنه مّتجه نحو السقوط المدّوي 
وأّن الوصول إلى ما تقّدم مس�ألة وقت ليس إّلا، 
نتيجة الرتفاع وتيرت�ي االحتجاجات الداخلّية 
»كتائب  ضربت  أن  بع�د  الخارجّية  والضغوط 

األس�د« بعرض الحائط كّل احت�رام لحقوق 
اإلنس�ان، األمر الذي دفع به )أي بالنظام( إلى 
محاولة توريط البالد بح�رب أهلّية، عّله بذلك 

ينأى بنفسه عن السقوط اآلتي ال محالة.
وباالنتقال من الخصوصّي�ات إلى العمومّيات، 
فوسط هذا كّله، لم ينفّك المتضّررون من إرساء 
مفاهيم الديمقراطّي�ة وقواعد الدولة العادلة 
ف�ي العالم العرب�ّي يحاولون تش�ويه »الربيع 
العرب�ّي«، عبر لصقه ب«المؤام�رة الخارجّية 
من  معّينة  عربّية  شرائح  وتخويف  األمم«  ولعبة 
نتائجه، عّلهم ينس�فونه، بحيث إّنهم تصّلقوا 
السياسة والسلطة على سّلم الديكتوتارّيات وال 
أّي  في  واضمحاللها  سقوطها  بالتالي  يناسبهم 

من األحوال.
غير أّن الحقيق�ة ال ترتقي إّلا إل�ى أّن الحراك 
تفاعالت  ولي�دة  ج�اء  قد  العربّي  الش�عبّي 
محلّية، نتيجة لظلم واس�تبداد سنوات ال تعّد 
وال تحص�ى، تارة تحت ش�عار القومّية العربّية 
والقضّية  الممانع�ة  ش�عار  تحت  أخرى  وتارة 
الفلس�طينّية وطورًا تحت ش�عار الوقوف في 
أن  أّما  تكّر!  السبحة  وحّبات  اإلمبريالّية...  وجه 
تعود الدول الخارجّي�ة لتحاول ركوب الموجة 
واالس�تفادة مّم�ا حصل ف�ي دول المنطقة 
مع  يتناس�ب  بما  ومس�تجّدات  متغّيرات  من 
مصالحه�ا العليا، فهذا طبيع�ّي وال ينزع عن 

الحراك الشعبّي طابعه المحلّي. 
كم�ا أّن الّلع�ب على وت�ر إخافة ما ُيس�ّمى 
على  العربّي  الح�راك  نتائج  من  ب«األقلّيات« 
وجوده�ا، ومن بينها مس�يحّيو المنطقة، فما 
تقّدم ال يعدو كونه مجّرد ضغط معنوّي وحرب 
نفس�ّية عليه�ا، بمحاولة يائس�ة لدفعها إلى 
الريح  بعض  تنفخ  لعّلها  القائمة،  األنظمة  دعم 
اإلضافّية في أش�رعتها فال تغرق )أي األنظمة( 
في بحر السقوط. فالمس�يحّيون، شأنهم شأن 

كّل مواطن في أّية بقعة من بقاع الكرة األرضّية، 
ال يحيون وال يستمّر وجودهم ويزدهر إّلا في ظّل 

مناخ من الحرّية والديمقراطّية.
ب�أّي ح�ال، إذا كان مش�روعًا ألّي طرف من 
أّية متغّي�رات قد  األط�راف أن يتخّوف م�ن 
المش�روع  غير  من  ف�إّن  بمحيط�ه،  تعصف 
حتمًا الوقوف في وجه عجل�ة التطّور التاريخّي 
والتقّدم الديمقراطّي عبر التمّس�ك باألنظمة 
الديكتاتورّي�ة، بحّجة أّن البعض من هنا ال يحلو 
له ما س�وف تؤول إليه األحداث أو ألّن البعض 
المس�تقبل  من  متوّج�ٌس  هن�اك  من  اآلخر 
اآلتي، هذا حّتى ولو صّحت توجّس�اته وصدقت 
مخاوف�ه. فالحرّية والديمقراطّي�ة ال ُتعطيان 
إّنما  الحاكمة،  الفئ�ات  قبل  من  مجانّية  كهبة 
األثمان  أغلى  ودفعت  الش�عوب  ثارت  لطالما 

بهدف انتزاعهما وتكريسهما.
وفي هذا الس�ياق، لقد أّكدت التجارب الثورّية 
وعلى  العالم،  دول  مختلف  في  كّلها  الس�ابقة 
م�ّر العق�ود، أّن االنعتاق م�ن جحيم الحكم 
االس�تبدادّي يحتاج إلى مرحلة »استئهالّية«، 
غير معلومة الم�ّدة الزمنّية، بهدف الولوج إلى 
مفهوم الديمقراطّي�ة الحقيقّي والعملّي، على 
إثر  على  احتاجت،  التي  الفرنس�ّية  الثورة  غرار 
إلى  عشر،  السادس  لويس  الملك  حكم  إسقاط 
الحاكمة  الطبقة  إنتاج  أجل  من  عّدة  س�نوات 
التي نش�دتها ثورة ال 1789. من هنا، لن يكون 
باإلمكان ق�راءة إيجابّيات »الربي�ع العربّي« 
عليهم  بل  ال  خضّم�ه،  في  والقّراء  بموضوعّية 
وعلينا إعطاءه الوقت الكافي لينفض عنه غبار 
الواسع  المجال  ترك  كما  الس�اقطة،  األنظمة 
لكي  فيه  الُمستحدثة«  ل«الديمقراطّية  والحّر 

تعيد تصحيح نفسها بنفسها، رويدًا رويدًا.
وفي انتظار تلّمس المستجّدات المحلّية في غير 
دولة عربّية، أس�ئلة جوهرّية عّدة تطرح نفسها 
بنفس�ها، قد يكون أبرزها ما سوف يتقّدم: من 
هو التالي بعد القّذافي وعبداهلل صالح؟ كذلك، 
ألم وأل�ن يأخد الرئيس األس�د الدروس مّمن 
سبقوه، عّله ينفذ بريشه في ربع الساعة األخير 
ش�أنه ش�أن عبداهلل صالح؟ وإلى متى س�وف 
تبقى روسيا والصين درعًا واقيًا لبعض األنظمة 
الديكتوتارّي�ة، خصوصًا أّنه م�ن المفترض أّن 
الديكتاتورّية«  األنظمة  »حامية  تعد  لم  األولى 
بعد عشرة أعوام من انهيار االّتحاد السوفياتّي، 
خالل  هائلة  رأسمالّية  ثورة  شهدت  الثانية  فيما 
تجلب  أن  من  بّد  ال  وبالتالي  الماضيين  العقدين 
هذه التطّورات الرأس�مالّية كّله�ا المزيد من 

الديمقراطّية إليها؟

فرحات الخوري

»الربيع العربّي«: بين العمومّيات والخصوصّيات

اّنه لصع�ب جدا” أن أتوّج�ه اليكم ، محاوال” 
االختصار ف�ي التحّدث عن م�ا حققتموه من 
انتصارات و انجازات و نش�اطات على مستوى 
الجامعي  الع�ام  خ�الل  الط�الب  مصلح�ة 

المنصرم.
أتحّدث اليك�م، و في اللحظة نفس�ها أتذكر 
العشرات منكم عشّية ذكرى شهداء المقاومة 
و بعد منتصف اللي�ل يتحّدون األمطار الغزيرة 
باس�تهزاء األبطال، فاتحين لها الصدور بعزم 
و  ماشئت،  يقولون:أمطري  كأنهم  عنفوان..و  و 
يعشق  من  فنحن  تستطيعين،  ما  بقدر  امتحنينا 

االمتحانات الصعبة !!
رفيقاتي، رفاقي

يؤلمني كثي�را” أن أرى البعض منكم في موقع 
الدف�اع أو المّتهم، و كأن ه�ذا البعض يجهل 
تاريخ مقاومته، فأدعوكم للثقة اكثر بأنفسكم 
و بتارخكم النضالي..يا من فّضل قادتكم و رفاق 
لكم االستشهاد و االعتقال بكرامة على التنّعم 

بملذات حياة القصور الباريسية و اللبنانية  على 
حساب مصلحتكم و حريتكم.

فال يرفعّن أح�د االصبع بوجهكم، و اذا كان ال 
بّد من السؤال، فأنتم وحدكم تسألون...ألنكم 

أصحاب التضحيات الكبرى!
أتحّدث اليكم و كلنا فخ�ر بكم الهتماماتكم 
و  المعاه�د  و  الثانوي�ات  ف�ي  االجتماعّي�ة 
للحّد  التوعية  في  نش�اطاتكم  من  الجامعات، 
من حوادث الس�ير، و مكافح�ة المخدرات و 
بالفعل  تطبقون  كأنكم  و  الرياضية  النشاطات 
معاني القضّية الت�ي عّرفها رئيس حزبنا الرفيق 
هي  “قضيتنا  ب�أن  جعج�ع،  س�مير  الدكتور 
االنسان”، و ماذا ينفع لو ناضلنا من أجل كرامة 
تلك  جراء  حياته  يفقد  هو  حريته...و  و  االنسان 

اآلفات!
هذا فضال” عن اجتماعاتكم اليومّية و خلواتكم 
الفكري  االعداد  لدورات  متابعتكم  و  الفصلّية 

حيث يكمن قوت القضّية الحقيقي... 

أتحّدث اليكم و كلنا امتنان لكم لما حققتموه 
انتصارات  م�ن  الطالبّي�ة  االنتخاب�ات  ف�ي 
مدوّية،حيث ثبّتم عمق تعّلق الشباب المسيحي 

بقيمه السياسية التاريخّية.
نداؤنا اليكم، اس�تمّروا في الك�ّد و التعب، و 
كونوا على يقين أّنه ان ل�م نبن نحن مجتمعنا، 
فلن يبنه أحد..! و تذّكروا جّيدا” أن المقاومين 
في  المقاومة  يحس�نون  الذين  هم  الحقيقيين، 
كل الظ�روف... فكما كان آباؤن�ا و أجدادنا 
باالس�تمرار  لكن  و  نكون،  أن  علينا  أبطاال”... 
في بناء عقلنا السياسي و التعّمق أكثر في تاريخ 
و معان�ي قضيتنا و س�لوكنا التاريخي، لنقارع 

الحجة باألخرى و المنطق باآلخر...
   لتبقى لنا الحياة حّرة كريمة..

و ليكون لنا المستقبل كما نريده أن يكون.

رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية
رفيقكم شربل عيد

قيل وقال

بإختصار

قصة الزودة
»في زودة... ما في زودة... في زودة... ما في زودة... هون في زودة... وهون 
ما في زودة...« أتذكرون لعب�ة ضّمي يا وردة التي كنا نلعبها ونحن صغار 
لنتسلى ونضحك؟ وها هم السياسيون والنقابات العمالية يلعبونها اليوم 
ولكن لعبتهم تنطوي على حس�اب الش�عب الكادح الذي يوما بعد يوم 

يبكي على حاله وسوئها... فإلى متى؟؟؟

انترنت وكهربا وامطار
“المواويل عينها... يوم في كهربا وما ف�ي انترنت... يوم في انترنت بس 
ما في كهرب�ا... بّس إنو ال انترنت وال كهربا؟؟؟ كتير هيك.. وعوًد ووعوًد 
وكلها عالوعد ي�ا كمون... واألحس�ن إذا قلنا “انطور ي�ا --- تينبت 
الحش�يش...” إّن ما نش�هده اليوم هو مرآة إلفالس�هم السياسي، انها 
صورة تعكس بداية لما سيؤول اليه مجتمعنا لو بقيت الحكومة الحالية؛ 
فقوانين مش�اريعهم ليست سوى حصص ومصالح ش�خصية، يعدوننا 
باإلصالح وأفكارهم بحاجة إلعادة إصالح... واالبش�ع من كل ذلك اننا 
ومع كل شتوة نغرق وتغرق س�ياراتنا وتتعطل على تلك االوتوسترادات 
نفس�ها التي صرف لبناءها الماليين. بحيرات على اوتوستراد الكرنتينا، 

والضبيه، ونهر الكلب، والطريق البحري وغيرها... وما العمل؟ ال شيئ...

فيلم سينمائي عن الطالب ال يعبر
عن شباب القوات...

ش�اهدنا فيلما لبنانيا في إحدى الصاالت يتناول المرحلة التي عاش�ها 
طالب الجامعات اللبناني�ة ما بي�ن 1990 و 2005، وخاصة طالب جامعة 
القديس يوسف في شارع هوفلين في منطقة األشرفية في بيروت. الفيلم 
يوّثق نضال الطالب في س�بيل حرية التعبير ومناهضة اإلحتالل السوري 
حيث يروي أحداث حياتهم اليومية م�ن الحّب إلى التظاهرات والدرس 
والس�هر وغيرها... هذا الفيلم واذ يعيد إحياء نبض الثورة داخل كل من 
يشاهده الى حد ما، ولكن ما لفتني وأزعجني حتمًا هو كيفية إظهار الشاب 
القواتي بصورة الالمبالي وغير الالئق والغير موزون. ال يش�ارك في وضع 
الخطط أو الشعارات بل يغني اغاني القوات ويعاشر الفتيات وينهمك في 
المشاكل، كمن ُيهّمش دور القواتيين في مسيرة النضال. عذرًا من منتج 
الفيلم وكاتبه في االن نفس�ه ومن المخرج. ولك�ن لطالما كان وال يزال 
القواتيون يشكلون الحجر األساس في مسيرة ثورات الحرية والدفاع عن 
لبنان وصوال الى ثورة األرز، ولطالما كنا وسنبقى ركائز النضال الحقيقي 
من اجل السيادة واالستقالل. ويبقى السؤال: أهذه الصورة مقصودٌة بحق 

القواتيين أم مجّرد ضعُف في الذاكرة والتمثيل؟

رفيقاتي الطالبات، رفاقي الطالب 
في مصلحة طالب القوات اللبنانية



آفـــــاق 5آفـــــاق4

الحزب اليقف في واجهة الحدث الداخلي، ألن 
العماد عون يغطي تج�اوزات الحزب ودويلته؛ 
فهو يشكل خط الدفاع األول عن الحزب. لما ال 
والعماد  أسلفنا؟  كما  سلفًا  الثمن  يتقاضى  وهو 
اإلستقالليين  صورة  تش�ويه  مهمة  يتولى  عون 
وأهم  الدولة  إلسقاط  ويعمل  الحزب،  عن  نيابة 
رموزه�ا األمني�ة الفاعلة: ف�رع المعلومات. 
العماد عون يعد بالكثير من�ذ ربع قرن؛ ولكن 
هل من لبناني يمكن�ه أن يدل على إنجاز حققه 
عون طيل�ة هذه الفترة غي�ر تدمير “المنطقة 
الدفاع  وزارة  إلى  السوريين  وإدخال  الشرقية”، 
الوطني وقصر بعبدا، ومنع قيام الدولة بتغطية 
دول�ة والية الفقي�ه؟ كل ذلك م�ن أجل وعد 

مستحيل  لكنه  ويتجدد،  ويتعثر  يتساقط  بحلم 
التحقيق. 

اليوم يضي�ق الخناق عل�ى الحكومة والحزب 
مصطنعة  ألنها  الحكومة  على  يضيق  وحلفائه. 
وخاضعة لرقابة ش�ديدة من معظم اللبنانيين 
والجامعة العربية واألس�رة الدولية، لتنفيذ ما 
المحكمة  تجاه  استحقاقات  من  عليها  يتوجب 

كليًا  يخضع  أن  إم�ا  ميقاتي  فالرئيس  الدولية. 
للح�زب وعون، وعندها ق�د يفاجأ بويالت قد 
تقع عليه شخصيًا وعلى لبنان، ال يمكنه تحملها 
فيس�تقيل؛ أو يرفض الخض�وع للحزب وعون 

فيستقيل. 
أما الح�زب فإنه يعي�ش اليوم أقس�ى أزماته 
الوجودي�ة، بالرغم من المظاهر المعاكس�ة، 

لألسباب التالية : 
ألن الخيانة لصالح العدو لم تزهر إال في كادراته 
والقيادية منها؛ ما يجعل نصراهلل يعيش حالة من 
الحذر، ال بل الخوف الدائم. واألغلبية الشيعية، 
حتى المس�تفيدة من خيرات الحزب، تتساءل 
اليوم: “وبعدين، إلى أي�ن يأخذنا الحزب؟! إلى 
مواجهة العالم كله ؟! وه�ل نحن قادرون على 
ذلك؟!”. وال�دول العربية كلها تناصب الحزب 
العداء؛ ألن�ه حاول التمدد داخلها، وإنش�اء 
خالي�ا إرهابية فوق أراضيها. وموقف األس�رة 
الدولية منه معاد، إن لم نقل أكثر، ألن بعضها 
متنفس�ه  الس�وري،  والنظام  إرهابيًا.  يصنفه 
الحي�وي باتج�اه منبعه الحياتي ف�ي طهران، 
لصالح  الحتمي  الس�قوط  نحو  يتجه  وهو  ينهار 
نظام جديد في سوريا يعادي الحزب سلفًا. كل 
ذلك يجعل المسؤولين في حزب اهلل، يعيشون 
بش�خصيات مزدوجة: بطوالت على الشاشات 

وخوف داخل الصالونات. 
رئي�س الحكومة يراهن عل�ى الوقت، ويترقب 
والحزب  ليتح�رر.  الس�وري  النظام  س�قوط 
وحلفاؤه يراهنون عل�ى الوقت ويترقبون ثبات 
لبنان.  داخل  مواقعهم  ليثبتوا  السوري  النظام 
لكن بين السقوط والثبات، تتجه األحداث نحو 
السقوط الحتمي والمدّوي للنظام؛ وبعدها يبدأ 
العد العكسي لنهوض لبنان الدولة، الذي دمرته 
وألغته، على مدى أربعي�ن عاًما، ديكتاتورية آل 

األسد. 

أيها الرف�اق: ولدتم أحراًرا، م�ن رحم الحرية، 
تش�بثوا بمواقفكم الحرة، فالفرج بات قريبًا... 

وقريبًا جدًا.
                                                  

وهبي قاطيشه
مستشار رئيس الحزب للشؤون الحزبية    

تحليل تحليل

يق�ود تسلس�ل األح�داث في لبن�ان خالل 
تحَول  حتمية  إلى  الماضية  الس�ت  الس�نوات 
تاريخي ب�ات قريبًا باتجاه ح�ق الدولة وحدها 
في الس�يادة على أرضها، واس�تعادة حقوقها 
المغتصبة س�واء م�ن الدويل�ة، أو من بعض 
المتاجري�ن بالمب�ادئ الوطنية. فث�ورة األرز 
التي “انفجرت” الس�تعادة الدولة من المحتل 
السوري - مع أن البعض يطلق على تلك الفترة 
اسم “الوصاية” تلطيًفا لالحتالل السوري الذي 
لم يش�هد اللبنانيون مثيًلا لقساوته وظلمه ال 
تحت االنت�داب الفرنس�ي ، وال تحت الحكم 
العثماني - هذه الثورة بليت فيما بعد بقس�م 
خدمة  الكبرى  الوطني�ة  مبادئها  اغتال  منها، 
لمصالحه الش�خصية، وراح يخدم الدويلة على 
وأين  بعدها؟  حصل  فماذا  الدولة.  قيام  حساب 

نحن اليوم؟
يوم طالب لبنان بمحكمة دولية، استقال وزراء 
حزب اهلل وحركة أم�ل، على أمل ردع حكومة 
االس�تقالل في حين�ه من مواصل�ة المطالبة 
بالمحكمة. لكن مس�ار المحكمة استمر. وهل 
يمكن تفس�ير ذلك بغير الخوف منها ألنها قد 
النيابي لتعطيل  تدينهم؟! عّطل�وا المجل�س 

ذلك  يصب  وهل  المحكمة؛  ورائها  ومن  الدولة 
في غير مصلحة الخائف من كش�ف الجريمة؟ 
ومصلحة من يريد إب�الغ العالم بأن هذا الوطن 
غير قابل للحي�اة إن لم يحكم م�ن قبل جاره 
النظام السوري؟! وهل هناك ثمٌن لورقة التفاهم 
بين حزب اهلل والعونيين غير رئاسة الجمهورية 
الت�ي قد تلغ�ي المحكمة، وتع�ود بالخيرات 
الوفي�رة من ن�واب ووزراء على ال�ذي انقلب 
على مبادئ�ه؟! وهل أح�داث 23 كانون الثاني 
والمحكمة،  الدولة  إسقاط  غير  خانة  في  تصب 
والتحك�م بدولة جديدة على م�زاج من قاموا 
باالنقالب الفاشل؟! وماذا يهدف الخط األحمر 

الذي اس�تحدثوه حول نهر الب�ارد غير إعجاز 
الدولة القائمة واس�تبدالها بأخرى على صورة 
8 آذار وداعمها اإلقليمي؟! وأخيًرا ال آخًرا، هل 
بينما  الجيش،  في  ضابط  تش�كيالت  تستأهل 
تلك  كل  فصلًيا،  الضباط  مئات  يشكل  الجيش 
الحرب عل�ى اللبنانيين؟ لوال أنها اتخذت حجة 
حملة  لصالح  وتحويله  القائم،  بالوضع  لإلطاحة 

الفاتورة  الدول�ة؟!  لقيام  الرافضين  الس�الح 
كبيرة. ولكن أين نحن اليوم؟

اللبنانيون الي�وم لحكوم�ة من لون  يخض�ع 
“واحد”، عاجزة عن تحقي�ق أي إنجاز، ألنها ال 
تش�به لبنان الحقيقي كونها مصطنعة ومؤلفة 
من متض�ادات عضوية: ح�زب اهلل ال يجد في 
لبنان وطنًا، إنما منصة ينطلق منها لتوسيع دولة 
والية الفقيه األممية. وحركة أمل، وبالرغم من 
ظهورها بمظهر الرهينة ل�دى الحزب، إال أنها 
كمن يمسك بالمنشار في الوسط فيستفيد منه 
في االتجاهين: لجماعته وطائفته. والعماد عون 
يرد المعروف للسوريين الذين استعجلوا عودته 
للوطن بصفق�ة. ألم يقل لمناصري�ه قبل أيام 
وجدتم  إذا  تتفاج�أوا  “ال  باريس:  مغادرته  من 
أنفسكم إلى جانب من كانوا يعتقلونكم”، على 
أمل الحصول على حق ضائع في بعبدا؟ وبانتظار 
ذلك الكرسي لما ال يس�تفيد من نواب ووزراء 
ومكاس�ب؟! بينما في المقل�ب اآلخر يحاول 
فخام�ة الرئي�س ودولة الرئي�س والبك كبح 
جنوح البعض من فريق 8 آذار داخل الحكومة. 
حكومة عجزت عن تقديم أي ش�يء للبنانيين، 

وهي مهددة باالنفجار في كل لحظة. 

الحزب يعزز دويلته ويثبتها تحت األرض بشبكة 
اتصاالت على عينك يا تاجر وتحت أنف الدولة. 
يقف  حيث  يبدو،  كم�ا  تتوقف،  الحزب  فدولة 
آخر مواطن ش�يعي في لبنان. وإال ما معنى أن 
يصل قرى البقاع بش�بكة سلكية تحت األرض 
ببلدة ترش�يش في أعالي المتن الش�مالي؟ أو 
الساحل  حتى  نزوًلا  جبيل  جرود  في  السا  ببلدة 
الجبيلي؟! وهل هناك أي تفسير عسكري لذلك 
غير القائ�ل بأن الحزب يخطط الس�تراتيجية 
بعي�دة المدى يس�تعيد فيها المت�ن وجبيل 
وكسروان كما وعد الس�يد حسن نصراهلل في 

إحدى خطبه السياسية عام 1986؟

حتمية التحَول

واجهة  في  اليقف  الحزب 
ألن  الداخل�ي،  الح�دث 
يغط�ي  ع�ون  العم�اد 

رئيس الحكومة يراهن على تجاوزات الحزب ودويلته
س�قوط  ويترقب  الوقت، 
ليتحرر.  الس�وري  النظام 
والحزب وحلفاؤه يراهنون 
على الوقت ويترقبون ثبات 
ليثبتوا  الس�وري  النظام 

مواقعهم داخل لبنان.
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األخبار األخبار

قراءنا الكرام،
معكم من اس�توديو نشرة آفاق الش�باب ماريا جعجع. 
إليكم  نشرة آفاق الشباب لألخبار حيث سنجول معكم 
من خاللها على نش�اطات دوائر مصلحة طالب القوات 

اللبنانية، اإلثني عشرة، على أمل أن تنال إعجابكم.

حف�ل تخ�رج ط�الب الق�وات اللبنانية 
الخامس

بداية نس�تهل نش�رتنا بحفل تخ�رج طالب 
القوات اللبنانية الخامس الذي أقامته مصلحة 
نهار  وذلك  معراب  في  اللبنانية  القوات  طالب 
الجمعة 7 تش�رين االول تحت شعار “القوات 
اللبنانية... رس�الة رائدة لشرق الحرية” حيث 
ومعاهد  جامعات  من  خريج   500 حوالي  اجتمع 
لبن�ان. تخلل الحف�ل كلمة للدكتور س�مير 
جعجع توجه فيها إلى الش�باب والمتخرجين، 
وأكد فيها ان “مس�تقبلنا لن يكون رهينة لدى 
احد، إنه رهن إرادتن�ا الذاتية، والتزامنا قضية 
الحرية واإلنسان في لبنان والشرق، التي نذرت 
تاريخها،  من  قرنا   14 ألجلها  اللبنانية  المقاومة 
إنه العهد الذي قطعناه على انفسنا، امام اهلل، 

والناس والتاريخ”.
“س�نة  بالقول  المتخرجين  الى  جعجع  وتوجه 
بعد س�نة، تثبت “القوات اللبنانية” انها مقلع 
وفي  وثقافة،  علما  ينهلون  وش�بان،  ش�ابات 
الوقت عينه يهبون للدفاع عن الحق واإلنسان، 
كلما دق الخطر عل�ى األبواب: وحيث ال يجرؤ 
“القوات”  تبرهن  س�نة،  بعد  س�نة  اآلخرون، 
انها خ�زان طاقات فكري�ة، وعلمية وثقافية، 
ال ينضب سنة بعد س�نة، أقف أمامكم، وكلي 
ثقة ب�أن حبة الخردل التي نثره�ا أجدادنا في 
تربة لبنان الخصبة منذ مئات السنوات، نمت، 
وصارت شجرة ضخمة يستظلها كل مضطهد، 
في هذا الشرق. إن الرهان الذي اخذته المقاومة 
اللبنانية على عاتقها منذ ماض س�حيق، يشرق 
الي�وم في منطقتن�ا مس�تقبال ديموقراطيا 

تنويريا عصريا”. 
وكان االحتفال الذي قدمه الرفيقان جو القزي 

اللبناني  بالنش�يدين  اس�تهل  قد  حرب  وريم 
والقوات�ي. بعدها، عرض فيل�م وثائقي تحت 
إلنا” من انت�اج دائرة االعالم  عنوان “بك�را 
في مصلح�ة الطالب. ثم جرى تس�ليم ميثاق 
مصلحة الطالب إلى دائرة الثانويين التي ألقت 
باس�مها الطالبة كريستال ليشع كلمة أكدت 
فيها “متابعة المس�يرة والقضي�ة مهما كان 

الدرب طويال وصعبا لتحقيق األهداف”. 
وتح�دث الطالب طوني خويري باس�م دائرة 
المهنيات عن “الش�هادة والوف�اء الدائمين 
ثورة  وشهداء  المس�يحية  المقاومة  لشهداء 
األرز”. وأكد الش�يف جان حبش�ي، المكرم 
الظروف  مواجهة  “أهمية  المهنيات  دائرة  عن 
الصعبة والتشبث بأرض لبنان، كما فعل اآلباء 

واألجداد”. 
وتحدث الطالب بش�ارة جردي باس�م دائرة 
بناء  “ض�رورة  عن  الفرنكوفونية  الجامع�ات 
سبيل  في  النضال  ووجوب  الدولة  مؤسس�ات 
خروج لبنان من أزماته والفس�اد من سلطته”. 
فيما أثن�ى المكرم عن ه�ذه الدائرة الدكتور 
خصيصا  الحفل  إلى  قدم  الذي  الش�عار  إدغار 
من نيويورك على “رؤية األجيال الجديدة تسير 
عل�ى درب القضية والتضحية م�ن أجل لبنان 

الحبيب”. 
دائرة  عن  كلمة  ش�معون  هبة  الطالبة  وألقت 
االجتماعي  “الش�ق  خاللها  تناول�ت  البقاع 
وف�رص العمل للش�باب للحد م�ن الهجرة 
وااليمان  باألمل  مسلحين  الصعاب  ولمواجهة 
لقيام دولة المؤسسات”. فيما عرض المهندس 
تجربته  الدائ�رة  عن  المكرم  الن�داف  جهاد 
الذين  الشهداء  “بعض  مس�تذكرا  النضالية، 
س�قطوا خالل فترة الح�رب اللبنانية فكانوا 
وحملوا  الدراس�ة  مقاعد  تركوا  طالبا  حينها 
البندقية، ليؤكدوا أنهم ينتمون الى شعب حر، 
فاستشهدوا. وبدمائهم الذكية كتبوا صفحات 
مجد ناصعة في تاريخ ه�ذه المقاومة العتيقة 
في هذا الش�رق، الذي ما زال ينتظر بزوغ فجر 

السالم”. 
وتحدث�ت الطالبة أنجيل أس�مر ع�ن دائرة 
كل  من  خوفنا  “عدم  على  فش�ددت  الجنوب 
سالح غير ش�رعي وس�ندافع ونواجه وندعم 
جيشنا ومؤسساتنا الش�رعية التي من واجبها 
لوحدها حماية السلم واالستقرار.” فيما شدد 
القيادي في “القوات اللبنانية” أس�عد سعيد، 

الثورة  “معاني  على  الجنوب  دائرة  عن  المكرم 
الش�بابية وأهمية البقاء في الوطن األم وعدم 

الهجرة”. 
الجامعات  باسم  فواز  ديدييه  الطالب  وتحدث 
األميركي�ة عن “الديموقراطي�ة وأهمية بناء 
الح�زب الجدي�د لقي�ام الدول�ة الحضارية 
أما  السياس�ية”.  النزاهة  وتعميم  المتط�ورة 
المهندس ج�ورج ملحم، المك�رم عن دائرة 
الجامع�ات االميركية فتطرق ف�ي كلمته الى 
يقاتل  والذي  في�ه  الفرد  ودور  العربي  “الربيع 
اآلن من أجل األم�ن والعدالة، من أجل حريته، 
وحقوقه، ومشاركته في صنع القرار”، متسائال: 
“أليس هذا ما قاتلنا من أجله؟”، مشبها “الربيع 

العربي بثورة االرز عام 2005”. 

وتمحورت كلمة الطالب فادي دحدح عن دائرة 
الش�مال حول “الوجود المشرقي المسيحي”، 
وقال: “لبنان كان السباق في إشعال الثورة ضد 
الظلم واالستبداد”. ومن جهته، عرض النقيب 
الس�ابق جوزف اس�حق، المكرم ع�ن دائرة 
الشمال، نضاله الطالبي من المقاعد الدراسية، 

وصوال الى تسلمه مهماته الحزبية”. 
وتحدثت االعالمية ريم�ا نجيم، المكرمة عن 
دائ�رة الجامع�ة اللبنانية، ع�ن طفولتها في 
عين الرمانة بعد الهجرة من الش�وف، فقالت: 
“الث�ورة الموج�ودة في داخل�ي تحولت الى 
رس�الة أمارس�ها بش�كل يومي على الهواء. 
لبنان  الن  الهجرة  “عدم  إلى  الش�باب  ودعت 
يكبر به�م”. أما الطالب جو اب�و وردة فألقى 
كلمة دائرة الجامع�ة اللبنانية حول “العدالة 
والمحكمة الدولي�ة”، وقال: “ال خالص لوطن 

الرسالة من دون المحكمة الدولية”.

زيارة مصلحة طالب القوات اللبنانية إلى اربيل - العراق

ومن ناحية أخرى فقد زار وفد من مصلحة طالب القوات اللبنانية عاصمة 
اقليم كردس�تان إربيل، تلبية لدعوة اتحاد الطلبة والش�بيبة الكلدو- 
اش�وري، وذلك للمش�اركة في مؤتمر االتحاد الثامن الذي إنعقد تحت 
عنوان »افق جديد نحو رؤية عالمية« حيث ضّم هذا الوفد رئيس مصلحة 

الطالب الرفيق شربل عيد وأعضاء من مكتب العالقات الخارجية.
وهذه الزيارة كانت قد أتت، وهي االولى من نوعها، كمناس�بة لالنفتاح 
على الشرق االوس�ط ولمتابعة ملفات المنطقة الش�ائكة عن كثب ال 
سيما فيما تشهده من تطورات ملحوظة نحو مستقبل ديمقراطي واعد. 
وتخلل المؤتمر لقاءات عدة على المستوى الرسمي والشبابي والطالبي، 
واجتماعات لتس�ليط الضوء على الجو العراقي بشكل عام والمسيحي 

بشكل خاص.

كذلك ألقى رئي�س مصلحة طالب القوات اللبنانية الرفيق ش�ربل عيد 
كلم�ًة أعتبر فيها أنه�ا زيارة إس�تثنائية وتاريخية بالنس�بة للمقاومة 
الحقيقية في لبنان حيث كان يعتقد أنه من المستحيل زيارة أخًا مشرقيًا 
في أي بلٍد مشرقي. واضاف عيد ان مّد اليد الى األخوان في هذا البلد وفي 
جميع بلدان المشرق هو بإيماٌن بالنسبة لنا قبل أن يكون واجبًا، شرط أن 
نمّدها بكامل هوّيتنا وكامل ثقافتنا وبكامل إيماننا . واعتبر أنه في لحظة 
الربيع العربي من المستحيل أن يتحول هذا الشرق األسود الى أبيض وأن 
يبقى بعض المسيحيين فيه قاتمي الوجوه، ومن الخطأ أن يتقّدم اآلخرون 
لينطقوا بالحرية صباحًا ومس�اًء، ليبّشروا المسيحيين بالعبودية صباحًا 
وظهرًا ومساًء... هذه آخر الدنيا! أخيرًا أكد بأن مصلحة الطالب ستسعى 
معهم ومع كل اآلخرين إليقاظ ضمائر الشباب ليدركوا أن أوطانهم التي 
ولد فيها أباؤهم وأجدادهم ليست فنادقًا، فإن لم تعجبهم يومًا يهجروها 
ليس�كنوا فندقًا آخر وذّكره�م بأنه إن تركوا ه�ذه األرض بأنه لن تبقى 
األرض أرضهم وطالبهم بإبقاء أرضهم خصبة بمس�يحييها ومسلميها. 
وعلى صعيد آخر تجدر اإلش�ارة الى أن مصلح�ة الطالب نظمت مؤتمرا 
جمعها باالتحاد في لبنان ضمن دورة اعالمية قواتية ش�املة استضافت 

فيها مصلحة الطالب وفدا من االتحاد على مدى ايام متعددة في لبنان.

ننتقل الى أخبار دائرة الجامعة اللبنانية مع مراسلتنا ميراي عوض
نعم ماريا، بداية  أقامت دائرة الجامع�ة اللبنانية مؤتمرًا صحفيًا وذلك 
نه�ار الثالثاء الواقع  في 11 تش�رين االول في مكت�ب مصلحة الطالب، 
ضبية، حيث أشار رئيس الدائرة الرفيق شربل شواح، الى ان ملف الجامعة 
اللبنانية بات من أهم وأب�رز الملفات في وطننا، بدءا من اإلضراب الذي 
كان قائما وإقف�ال أبواب الكلي�ات، مرورا بالمعركة السياس�ية التي 
تضع الطالب رهائَن لها وتعيين رئيس للجامع�ة كهدية لمواقفه كوزير 
تجاه حزب اهلل في الحكومة الس�ابقة. وأضاف ش�واح، قائال:« مصلحة 
الطالب تأتي قبل كل إعتبار، ومن هذا المنطلق لم ولن يغمض لنا جفن، 
إال عند تأمين أدنى حقوق طالبنا في المؤسس�ة التي تضمهم، وهي ثاني 
أكبر مؤسس�ة في الدولة بعد المؤسسة العسكرية«. وختم، بان مطالب 
الطالب ال تقتصر على بدء العام الدراس�ي، بل تتخطاها لتش�مل بدء 
الورشة التنظيمية واإلدارية المؤجلة منذ سنوات وإعادة العمل السياسي 

واإلنتخابات، وصوال الى  إنشاء مجمع جامعي متطور للفروع الثانية.
وكان�ت دائرة الجامع�ة اللبنانية وطالب القوات ف�ي مختلف كليات 
الجامعة قد رفع�وا الصوت في اكثر من تحرك مطالبين الحكومة بإيجاد 
الحلول المناسبة ألزمة األساتذة المتفرغين بأسرع وقت ممكن، وعدم 
اإلس�تهتار بمس�تقبل 75 ألف طالبا. وتابعت الدائرة تحّركاتها حيث 
نظمت جمعية عمومي�ة، مع رابطة األس�اتذة المتفرغين في الجامعة 
اللبناني�ة في كلية االع�الم والتوثيق – الف�رع الثان�ي،  باالضافة إلى 
إجتماع إستثنائي عقد نهار االثالثاء  4 تش�رين األول  في مركز الرابطة 
في الطيونة- بيروت، تحت عنوان »مس�تقبل 75000 طالب رهينة ضمير 
حكومة كلنا للعمل، الجامعة اللبنانية الى أين؟« وضم مسؤولي الطالب 
من مختلف التيارات واألحزاب السياس�ية وذلك بعدما كانت قد قررت 
ه�ذه الرابطة تعليق بدء العام الدراس�ي في الجامعة، ف�ي حال لم يقر 
مجلس الوزراء مش�روع قانون سلس�لة الرواتب الجديدة الخاصة بهم. 
وأخيرًا وبعد هذه التحّركات، التي ش�كلت عوامل مساهمة في حل ازمة 
تأخير انطالق العام الدراسي في الجامعة اللبنانية ألكثر من شهر ونصف، 
تمّكنت دائرة الجامعة اللبنانية من الوصول الى الهدف المنش�ود حيث 
فّك اإلضراب وعاد الطالب الى الجامعة والبدء بعامهم الدراس�ي لسنة 

2011-2012 بعد تحقيق الرابطة لمطالبها.
وعلى صعيد آخر فقد أقامت دائرة الجامعة اللبنانية مخّيمها الس�نوي ، 
يومي السبت واألحد في 22 و23 تشرين األول 2011 في برقا، البقاع الغربي 
تحت عنوان » إنسان أفضل...لغد حزب مش�رق«، حيث إجتمع طالب 
القوات من مختل�ف الكليات وتعرفوا على أهمية بناء الخاليا بش�كل 
منظم، كما ش�اركوا في مسابقات رياضية وترفيهية وفكرية، واستقبلوا 
رئيس مصلحة الطالب المحامي شربل عيد الذي أوضح لهم المستجدات 
السياسية، وش�اركوا في محاضرة مع نائب رئيس مصلحة الطالب طوني 

درويش، تحت عنوان: »فن الخطابة«. 

شكرًا ميراي، واآلن ننتقل الى دائرة المهنيات مع راشيل رعد.
أقامت دائرة المهنيات مؤتمًرا صحفًيا في مقّر المصلحة في ضبّية حيث 
تّم الكش�ف بالوثائق عن فضيحة حصلت خالل اإلمتحانات الرسمّية مع 
طاّلب البكالوريا الفني�ة، وأظهر رئيس دائرة المهنّيات رفيق ش�اهين 
بعض التجاوزات والتقصير في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 
كذلك قام�ت دائرة المهنّيات بنش�اطها األول لهذا العام الدراس�ي 
الجديد وهو رفع يافطات ترحي�ب بالطاّلب وذلك في إطار منهج عملها 
الجديد للسنوات القادمة. وشارك في هذا النشاط رئيس الدائرة »رفيق 
ش�اهين« وبعض أعضائها إلى جانب الطالب لتنفيذ هذا المشروع، كما 
تعد هذه الدائرة المتجددة بمزيد من النش�اطات ضمن اطار التحركات 

والنشاطات الخاصة بمصلحة طالب القوات اللبنانية.

>>>>
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االسد والسيد حسن نصراهلل والعماد ميشال عون ومهددين بازالة صورة 
الرئيس بشير الجميل من مدخل الكلية.

مجموع الكليات في بيروت والمناطق بلغ 13 كلية للقوات و14 اذار، بينها 
8 كليات في بيروت، 2 في زحلة، 2 في الجنوب وكلية في الشمال. مقابل 
13 كلية لح�زب اهلل و8 اذار بينها 12 في بيروت وكلي�ة واحدة فاز فيها 
شباب العزم في الشمال. بالمقابل سجل التعادل في 5 كليات بينها 2 في 
بيروت و3 في الشمال باالضافة إلى توافق في كلية واحدة هي كلية العلوم 
السياس�ية في حرم هوفالن. مجموع المقاعد في بيروت والمناطق بلغ 
130 للقوات وقوى 14 اذار، مقاب�ل 140 لحزب اهلل وقوى 8 اذار، و7 مقاعد 

للمستقلين.

جامعة سيدة اللويزة – NDU – برسا الكورة
حقق طالب »القوات اللبنانية« مع حلفائه�م في قوى »14 آذار« تعاداًل 
في االنتخابات الطالبية في جامعة س�يدة اللويزة NDU، برس�ا الكورة 
بنتيجة 3-3، وهي أول م�رة يتم فيها تحقيق هك�ذا نتيجة منذ إنطالق 
االنتخابات الطالبية في فرع الش�مال الذي طالم�ا إعتبر قلعة إنتخابية 
لطالب المرده و8 آذار. فق�د حصدت »الق�وات« بالتحالف مع »تيار 
المس�تقبل« و«الكتائب« و«حركة االستقالل« على 3 مقاعد مقابل 3 
مقاعد لتحالف تيار »المردة«، الحزب »الس�وري القومي االجتماعي«، 
»التيار الوطني الحر« وجمعية »العزم والسعادة« التابعة للرئيس نجيب 
ميقاتي. وإن دلت هذه النتيجة على شيء، فعلى ان الطروحات السيادية 
ل�«القوات اللبنانية« وحلفائها في »14 آذار« تلقى صدى إيجابًيا متزايًدا 
لدى اللبنانيين عموما ولدى الش�باب الجامعي في الشمال الذين جددوا 

إلتزامهم بثوابت »ثورة االرز« ومشروع بناء الدولة.

انتخاب�ات 2011: انتصارات تثب�ت صوابية التزام 
العادلة  القادرة  القوية  الدولة  ببناء  لبنان  طالب 

ورفض مشروع حزب اهلل... 

NDU، بنتيجة 37-1، عودة  انتصار ساحق في جامعة سيدة اللويزة 
إلى االنتصار في الجامعة االميركية في بيروت،AUB ، خس�ارة في 
جامعة القديس يوسف – بيروت، USJ، مع تسجيل معدل عام %60 
من االصوات المس�يحية، انتصار في جميع فروع جامعة القديس 
يوسف، البقاع والجنوب والشمال، وتعادل للمرة االولى في جامعة 
سيدة اللويزة، برسا الكورة بنتيجة 3-3. نتائج االنتخابات الجامعية 
للعام 2011، عسى أن يقرأ فيها المحللون حقيقة أن أكثرية الطالب 
اللبنانيي�ن هم مع اهلل وضد حزب اهلل، مع بن�اء الدولة واالنفتاح 
على العالم وضد الدويالت وارهاب الس�الح واالنغالق والتقوقع، 
مع الربيع العربي وضد الظلم والقهر واالس�تبداد. ونحن في نشرة 
افاق الشباب ننش�ر لكم نتائج االنتخابات الطالبية للعام 2011 حتى 
حيث  الجامعات،  مختلف  في  القادمة  االستحقاقات  بانتظار  االن، 

سيكون لنا وكما في كل سنة تحقيق مفصل عن النتائج.

NDU - جامعة سيدة اللويزة
من قلب كس�روان وفي معركة واضحة اغدق عليها التيار العوني امواال 
طائلة وتدخّل فيها العماد المتقاعد ميشال عون بشكل مباشر وسجلت 
فيه�ا التهديدات من كل ح�دب وصوب وتوعد فيه�ا العونيون بنتائج 
ومفاجآت. حق�ق طالب القوات اللبنانية والحلف�اء في حزب الكتائب 
واالحرار و14 اذار انتصارا كاس�حا في انتخابات جامعة س�يدة اللويزة 
NDU، زوق مصب�ح، بنتيجة 37-1. 5223 هو ع�دد الناخبين في جامعة 
س�يدة اللويزة، زوق مصبح، في قلب كسروان المس�يحية، التي يدعي 
ميشال عون تمثيلها. و90% من اجمالي عدد الناخبين هي نسبة الطالب 
المس�يحيين. 38 مقعد موزع على 7 كليات، هي كلي�ة ادارة االعمال، 
كلية الهندس�ة، كلية الهندس�ة المعمارية والفنون والتصميم، كلية 
العلوم االنسانية، كلية العلوم التطبيقية، كلية التمريض وكلية العولم 

األخبار األخبار

إلى صفحة اختصاص مع الرفيق عبدو خاطر، وفن التمثيل
يس�ال معظم العاملين فى الحقل الفنى ما هو التمثيل؟ والحقيقة انه ال 
توجد عدة تعريفات للتمثيل تتمحور معظمه�ا حول الخروج عن إهاب 
الش�خصية والدخول فى إهاب ش�خصية اخرى. من هنا وضع التعريف 
الصغيرالتالي و الذي يعني الخروج من ش�خصية حقيقية واالنتقال إلى 

شخصية اخرى مقتبسة
أي أن الممثل ينس�ى نفس�ه ولكن ليس نس�يانا كليا إذ يحتفظ دائما 
بشخصيته الحقيقية بنس�بة تختلف ف�ى درجتها م�ن ممثل ألخر أي 
اإلحتفاظ بوعى الممثل .هو يمثل شخصية أخرى وطبعا مع ذكاء الممثل 

نفسه تاخذ الشخصية حقها . من هنا يعيش الممثل
الشخصية بكاملها قبل تمثيلها . يجب أن يتفاعل معها و يجب أن يشعر 
بالشخصية الجديدة و يعيشها باالضافة إلى لمسات الشخصية االصلية، 
و بذلك يكون الممثل ممثل ناجح و يصدقه الناس و بالتالي تتكون عندنا 

الشخصية المطلوبة .
من المعروف أن لكل مهنة أدواتها الالزمة لعملها كالنجار مثال او الحداد 
أدواته التى يستخدمها فى حرفت�ه وال يستطيع القيام بمهنته من دونها 
كذلك الممثل له أدوات�ه وهى تنقسم الى قسمين األدوات األساس�ية 
وبدونها ال يستطيع القيام بعمله و تتمثل فى جهازين أساسين عبارة عن 
الجسم والصوت وأدوات مساعدة من الممكن اإلستغناء عنها والعمل 

بدونها كاالكسسوارات والمالبس.

واألن ننتقل إلى اتصال مباشر
 مع رئيس دائرة الثانويات الرفيق طوني بدر 

في اتصال مباش�ر له مع نشرة آف�اق الشباب فقد اعتب�ر الرفيق بدر ان 
اي جماعة ال تنظر الى المستقبل بعين ش�اخصة ومدركة التجاهها هي 
ذاهبة الى الزوال، ومن هنا تأتي أهمية دائرة الثانويين، فمستقبل مصلحة 
الطالب وعبرها مستقبل القوات اللبنانية يرس�م عبر ش�ابات وشباب 
هذه الدائرة، فإم�ا أن نبني جيال مثقفا واعيا لمستقبله ومتمسكا بأرضه 
وبايمان�ه، أو تذهب كل تضحيات القواتيين س�دا، ان لم يأت من يكمل 
الطريق عنهم. ف�ي هذا االطار، تنتشر الدائرة ضم�ن أقضية جبل لبنان 
كافة وفي محافظة بيروت، وتسعى عبر قطاعاتها بان تصل الى كل طالب 
المدارس في جميع القرى والبلدات والمدن، كي ال ُيهمل أي من هؤالء، 

وليدخلوا الجامعات والمعاهد، مدركين هويتهم ورسالتهم.
العم�ل يتم على جميع األصع�دة، فهناك جهاز أكاديم�ي، يعمل على 
مساعدة الطالب وتحضيرهم لالمتحانات، وهناك جهاز نشاطات يعمل 
على تحضير أنشطة رياضي�ة وتثقيفية واجتماعي�ة، وأمانات ومكاتب 
تعمل بشكل دوري لمتابعة سير األمور. وتعتبر الدائرة أن همها األساسي 
هو الهم الفكري، فبدون وعي جماعي ومعرفة بتاريخهم، يضل الكثيرون 
الطريق، فمن هنا تنشط الدائرة مع مكتب االعداد الفكري في المصلحة 

على اعداد سلسلة من المحاضرات الفكرية والثقافية للطالب.
وختم رئي�س الدائرة متمنيا ً لكل الطالب عاما دراس�يا ناجحا ، مكلال 
باالنتصارات السياسية واألكاديمية معا ، ليتأكد للجميع يوما بعد يوم، 

ان مصلحة الطالب هي الرقم األصعب في كل الميادين.

السياس�ية. االنتصار كان واضحا جليا للق�وات و14 اذار، بفارق بلغ 400 
صوت تقريبا مع العلم بأن طالب الحزب االش�تراكي البالغ عددهم 180 
تقريبا ترش�حوا وصوتوا في هذا العام إلى جانب التيار العوني و8 اذار. في 
زوق مصب�ح ليس هناك 750 صوت لحزب اهلل ك�ي يؤمن االنتصار لفريق 
8 اذار ويدعي بعده�ا العونيون الفوز. المعركة هن�ا كانت واضحة وفق 
العناوين التي يحلو للعماد عون طرحها. من يمثل المسيحيين ومستقبل 

المسيحيين في لبنان؟؟؟

AUB – الجامعة االميركية في بيروت
عادت الجامعة االميركية إلى الجذور. وعادت معها القوات اللبنانية و14 
اذار بالتحالف مع الحزب التقدمي االشتراكي إلى الفوز كما في السنوات 
السابق�ة، بنتيجة 45 مقع�د مقابل 31 لح�زب اهلل و8 اذار، و33 مقعد 
للمستقلي�ن. وبالطبع عاد التيار العوني ليحاول تغطية تراجع ش�عبيته 
المخيف وعدم جدوى تلطيه خلف حزب اهلل وبالتالي الخسارة، فيدعي 

الفوز واالنتصار كما كان يفعل في كل سنة. 

USJ - جامعة القديس يوسف
بعد انتص�ارات متتالية على مدى السنوات الثالث�ة االخيرة كان يسعى 
التيار العوني إلى التعمية عليها مدعيا الف�وز. خسرت القوات اللبنانية 
وقوى 14 اذار في انتخابات جامعة القديس يوسف في بيروت وفاز حزب اهلل 
وحلفاؤه في التيار العوني والمرده والحزب القومي السوري والطاش�ناق 
مقابل انتصار للقوات و14 اذار ف�ي فروع البقاع والشمال والجنوب. نعم 
حصدت القوات و14 اذار اكثرية تخط�ت 60% من االصوات المسيحية، 
وحصد حزب اهلل ما يزيد عن 95% من اصوات الطالب الشيعة الذين يبلغ 
عددهم حوالي 750، وحصدنا اكثرية اصوات الطالب السنة ايضا، الذين 
تسجل السن�وات تراجعا كبيرا في اعدادهم داخ�ل احرام الجامعة في 
بيروت. وبعد الفوز في كلية ادارة االعمال في حرم هوفالن، رفع الفائزون 
من قوى 8 اذار اعالم سوريا وايران هاتفين للرئيسين احمدي نجاد وبشار 
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خوري،  رضى  ملتقى،  ولطيف�ة  أنطوان  كرباج، 
تيودورا الراس�ي، عبداهلل خي�ر اهلل. وبعدها 
السبعينات،  في  الخاصة،  بتجريتي  إس�تقليت 
حيث ش�عرت أنني أس�تطيع العم�ل وحدي 
وألف�ت وأخرجت: “ لتُمت ديسدمونه” س�نة 
1970، المسرحي�ة التي حولت المسرح العربي، 

ألنن�ي كتبتها كما أحسس�ت ال كما تعلمت: 
األّمية تنفع أحيانًا.

يكاد ال يخلو عمل مسرح�ي لجبارة من المناخ 
السوريالي العبثي. من أين هذا المناخ؟ 

أنا كالشعب اللبنان�ي، عبثي في تكوني . كتب 
م�رة نزيه خاطر، أهم ناق�د مسرحي عربي: أنه 
يخجل إن بكى خالل مشاهدة مسرحي ويخجل 
إن ضحك. فأنا ال أكتب مسرحا صاحب المهمة 
المباش�رة. أت�رك ذلك لألحزاب ومراس�يم 
جمهورية أو حت�ى مقاالت. ألن أهمية المسرح 
ه�ي أن يحرك الضمائ�ر.  فأنا أق�دم مسرحا 
لإلنسان، والمطلوب منه ان يترس�خ في عقول 
الن�اس. فأهمية الفن تظهر حي�ن يبقى معك. 
ومسرح�ي ال ينته�ي عندما يس�دل الستار، 

أكتب مهجوس�ًا بحّث المشاهد على التفكير 
بعد انتهاء الع�رض، فالمسرح الذي تفّكر بعد 

مشاهدته: أين ستأكل؟ ليس مسرحًا.

تقول: “ التمثيل ه�و أهم نشوة على المسرح”. 
لماذا إنتقلت إذا الى اإلخراج؟

لوال  جبارة  فريمون  وممتع.  رائع   شيء  التمثيل 
التمثيل لما أبدع في اإلخراج. الكاتب األتي من 
خارج المسرح يكون أديبا وشاعرا، أما الكاتب 
األتي من خشبة المسرح  وأضواء الصالة يكون 
مسرحي�ا. وانا الي�وم أتمت�ع  بسهولة كبيرة 
س�ببه  وذلك  مسرحي  عمل  وإخراج  كتابة  في 
يظل  فيما  مسرحيًا،  كاتبًا  موليير  أعّد  التمثيل. 
راسين وكورناي من الشعراء. ولذلك أيضًا تفّوق 
كامو على س�ارتر في الكتابة المسرحية ألنهم 

أوالد خشبة المسرح.

اإلنترنت  وعص�ر  الي�وم،  التكنولوجيا  ه�ل  
مشاهدة  ع�ن  الجمهور  أبع�دت  والسرع�ة، 

المسرح مما أبعدك عن تأليفه؟
بحيث  العالم«.  على  »ضربة  اإلنترنت  ان  أعتبر 
أعط�ي طالبي بحث�ا معينا  يأتون ب�ي بالنص 
والكلم�ات نفسه�ا وحتى الفواص�ل عينها. 
والثقافة  القراءة  عن  تبعدهم  اليوم  فاإلنترنت 

وحتى عن الفن. 
الحقيق�ة أش�عر بتفاه�ة هذا الزم�ن، لست 
متحمس�ًا. أعتقد ب�أن التكنولوجي�ا عّودت 
مستوى  بال  إجم�ااًل  مسلسالت  على  الجمهور 
فني. وأصبح مقي�اس ذوق المشاهد هو ما يراه 
على الشاش�ة الصغيرة، أم�ا اعمال الخشبات 

الراقية فجمهورها بات قليل. 

لماذا توقع أحيانا بإس�م “عب�د اهلل”، مقالك 
األسبوعي في زاوية “ملحق النهار”؟ وفي الوقت 
عينه أنت غاضب عل�ى الخالق ألنه خلقك على 

صورته ومثاله؟ 
نحن العرب نحب األسماء الموصولة بالخالق:« 
عبد اهلل، فضل اهلل..« لكننا في الحقيقة عبيد 

أحد أكبر رواد المس�رح العبثي في العالم 
العربي. الذع، س�اخر ورومنسي في الوقت 
عينه. يخوض على خش�بة المسرح معاركه 
المس�كون  هو  والوجودّي�ة.  السياس�ّية 
بهواجس اإلنسان والحرية. إنه أبرز الوجوه 
الطليعية في المسرح اللبناني الحديث. إنه 
الممثل والمخ�رج والكاتب: حضرة ريمون 

جبارة.
ولد في قرية قرنة ش�هوان في أول نيس�ان 
ع�ام 1935. هناك ارتاد مدرس�ة »راهبات 
القلبين األقدس�ين«. درس المس�رح  »ع 
إي�دي« كما يق�ول. ودّرس ف�ي الجامعة 
اللبنانية كلية الفنون حتى عام 1990، تاريخ 
انتقاله للتدريس في »جامعة الروح القدس 
الكسليك« وال يزال يدّرس هناك اليوم. إلى 
ملحق  في  األس�بوعي  عموده  كتابة  جانب 
»ألو  اليومي  وبرنامجه  الثقاف�ي،  »النهار« 

ستي« على أثير »صوت لبنان«.
كتابة  ف�ي  بالرغبة  ش�عر  التمثي�ل،  بعد 
بعض  واقتب�اس  وإخراجه�ا،  النص�وص 
المسرحيات العالمية بأسلوبه. في عام 1970 
أنجز »لتُمت ديسدمونة«، تالها إنتاج غزير 

من المس�رحيات. كما أخرج مس�رحيات 
أخرى منها »صيف 840« لمنصور الرحباني 

عام 1988.
من خالل وجهه المرس�وم بخارطة تاريخه. 
وبي�ن تجاعيد تعبه وقس�وة دني�اه، وبين 
إبتسامته الس�اخرة أحيانا والبريئة أحيانا 
أخرى. ندخل في ه�ذا الحديث الى وجدان 
يعيقنا  سيجارته  دخان  حيث  العمالق،  هذا 

ورحاب قلبه يرحب بنا. 

السبعينات  مطل�ع  ف�ي  جبارة  ريم�ون  أطل 
مسرحيا طليعا، جريئا، ساخرا، مكسرا  قواعد 
المسرح التقليدي. كيف توّجهت الى المسرح، 

أهو هواية أو موهبة؟
لألس�ف المسرح هوايتي وموهبت�ي. لو كنت 
الناحية  م�ن  أفضل  كان  راديات�ورات،  أصلح 
المادية. فالمسرح »توف�ق فيي لكني لم أتوفق 

به«.
منذ الصغر كنت أحلم ب�أن أصبح ممثاًل. بعد 
إنهائي دراس�تي الثانوية تقدمت الى المدرسة 
قرر  ثم   االمتحان.  في  رس�بت  لكنني  الحربية، 
والدي إرسالي إلى انسباء له في البرازيل، لكنني 

ما إن وصلت حتى عدت. ل�م أتحمل البعد عن 
قريتي »قرنة شهوان«. 

من هنا، بدأت التمثيل في مسرح الضيعة. كان 
كاتب المسرح والمخرج مختار الضيعة. فُعهد 
أرّد بها على  إلّي بدور صغير جدًا، ُجملة واحدة 
وتنظيف  تكنيس  شرط  على  آخر.  لممثل  كالم 
المسرح كل ي�وم من الصيف. وكنا نتمّرن على 
أدوارنا طوال فصل الصيف. أما في ليلة العرض، 
حين تقّدم زميلي الممث�ل على الخشبة، نسي 

دوره، فطار دوري. 
ثم بدأت التمثيل في فرقة بعلبك التي أس�سها 
المخرج منير أبو دبس بداية الستينات، وضمت 
انطوان  الحدي�ث:  المسرحي  الرعي�ل  يومها 

جلسة حوارجلسة حوار

ريمون جبارة: 
»تخجل أن تبكي وتخجل أن تضحك خالل مشاهدة أعماله«

>>>>

اللبناني،  كالش�عب  أن�ا 
عبث�ي في تكون�ي . كتب 
ناقد  أهم  خاطر،  نزيه  مرة 
يخجل  أنه  عربي:  مسرحي 
إن بك�ى خالل مش�اهدة 
مسرحي ويخجل إن ضحك. 
فأن�ا ال أكت�ب مس�رحا 

صاحب المهمة
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جلسة حوار جلسة حوار

الى أي فريق سياسي ريمون جبارة أقرب: 8 أو 14 
أذار؟

الى الفريق الذي قدم شهداء... ال أتمنى الموت 
والشه�ادة  لفريق 8 أذار، ولكنن�ي أقرب الى 
المقاوم�ة التي قدمت دماءا وش�هاداءا على 

مذبح الوطن.

ماذا تنتظر من لبنان اليوم؟
للصراحة كنت أنتظر... كنت أنتظر أن يحكمنا 
اؤمن  أشخاص  فهم  وبكوا  حزنوا  الذين  األفراد 
أم  شقيقا،  فقدت  شقيقة  مثال:  بهم.  وأثق  بهم 
فق�دت ولدها، إمرأة فق�دت زوجها، أب فقد 
عائلته... هؤالء األش�خاص يعون معنى الحزن 

والوطن.
لكن تبين أن م�ن كان ميليشيا وحمل السالح، 
وقتل ودمر هو الذي يحكمنا اليوم. طبعا هناك 
ميليشيات كالقوات واإلش�تراكيين س�لمت 
أس�لحتها. لكن ميليشيات أخ�رى إحتفظت 
بالسالح وبزر كدود القز،  »صار يولد«.  لكنني 
أتمن�ى أن تتحسن األوضاع  ف�ي لبنان والعالم 

العربي وأن يعيش اإلنسان حرا.

 

عالسريع
ماذا تقول لسيجارتك التي لم تفارقك؟

أكرهها.... لكنها عادة.

من الشخصية التاريخية المفضلة  لديك؟
سعيد عقل

من أفضل ممثل في العصر الحالي؟
غابريال يمين

أهم مخرج مسرحي؟
أنطوان ملتقى

صف المسرح اليوم بعبارة واحدة: 
مثل السياسية... أخرى من هيك ما في!

من السياسي األسوأ في لبنان؟
كتار...كل يلي عامل مسؤول 

من السياسي األفضل؟
وئام وهاب.. مهضوم

ما نظرتك لألحزاب اليوم؟
أتمنى وجود أحزاب علماني�ة في لبنان وإلغاء 
العقائد الطائفية من السياس�ة. فالمسيحي أو 
أو  المسيحي  من  أكثر  يؤمن  ال  اللبناني  المسلم 

المسلم الغربي.

صف حزب اهلل بجملة واحدة:
أفضل من حزب أخر  لم تسمينه يتميز بالتوجه 

السياسي والديني نفسه. 

التيار الوطني الحر:
ال نستطيع ان نقول شيء : فعون جايي من اهلل 

...مشهيك بتقول الغنية؟

القوات اللبنانية:
أوال رئيس الحزب صادق وله ثقة الناس ألنه لم 
تقدم  نحو  الحزب  وثانيا  وإتجهاته.  مبادئه  يغير 

وتطور.

تيار المستقبل:
الحزبي   اإلنتساب  ان  المستقبل  عند  المشكلة 

مؤهل للجميع .

ماذا تقول لطالبك؟
كك�ل الطالب »بوجع�وا القل�ب«. ال رجاء 

لديهم...

ماذا تقول لقراء ال«horizons”؟
الثقافية،  والتعبئ�ة  القراءة  ف�ي  يستمروا  أن 
بثقافتهم  الط�الب  باق�ي  عن  يتمي�زوا  وان 

وإتطالعهم.

ريم حرب

لإلنس�ان، من الجيد أنهم يتغي�رون اليوم من 
خالل الثورات ..ويتحررون من التبعية.

ونعم لو ولدنا بالعكس، ال على صورة اهلل لكان 
أروع. أي ل�و خلق الرجل عجوزا ثم يعود بالزمن 
ليصب�ح طفال. لكانت رحلة الحي�اة تتجه نحو 
الشيخوخة  الى  ال  والف�رح،  والبراءة  السعادة 
هذه  والموت.  واألوج�اع  واالمراض  والوحدة 
عكس  مسرحيت�ي:«  ف�ي  طبقتها  النظري�ة 

السير«.

الوصاية  زمن  في  الجمهورية  لرئاس�ة  ترشحت 
السورية عبر مقال لك في »النهار«، ثم إنسحبت 
ألنك ال تستطيع الرك�وع على ركبتيك بسبب 

الحادث الصحي. أخبرنا عن هذه الواقعة.
نعم بزم�ن الوصاية علينا الرك�وع، وعلى قدر 
ما نشت�م وطننا نعلو ونترق�ا. وبقدر ما نشتم 
األحرار والشهداء نبي�ض وجهنا مع الراهنين 
لنا  ف�ي الخارج. ولكنني لم أس�توف مؤهالت 

الترشيح فإنسحبت.
بعض  أن  يقول:  مق�اال  كتبت  ليبيا  ثورة  خالل 
اللبنانيين ق�د تيتموا. وذل�ك ألن الكثير من 
السياس�يين واإلعالميين يرتش�ون ويقبضون 
من معمر القذافي.  لك�ن ال خوف على هؤالء 
يجيدون  ما  س�رعان  مزيت«  »فديركسيونون 
بديال، خاصة ان في عصرنا الحالي يوجد الكثير 

من الكرماء مثل إيران وغيرها.

ما زلت ترى الوضع السياسي في لبنان »مزيت« 
الكل يلف حسب مصالحه؟

الوضع  ولألس�ف،  واإلدعاء.  الكذب  أكره  أنا 
السياسي اليوم مفعم بموضة النفاق والتضلبل. 
بحيث ترى سياس�ي يطالب بإلغ�اء الطائفية 
السياس�ية، والطائفية تجري ف�ي عروقه. أما 
إقترحها  التي  التوافقية«  بدعة:«الديمقراطية 
فخامة الرئيس ميشال س�ليمان، من أين تأتي؟ 
التوافقية.  ضد  األس�اس  في  هي  الديمقراطية 
اي كل فريق ح�ر وله أرائه وأفكاره، كيف لنا ان 

نتفق ديمقراطيا؟  
لبنان.  تلفزيون  محطة  مدير  كنت  عندما  أذكر 
طلبت من رئيس الجمهورية أمين جميل أنذاك، 
ان ال أضع صورة شيخ و خوري يسلمان يدا بيد. 
أرتعب،  المشهد  هذا  رأيت  إذا   كمواطن  ألنني 
فالوحدة الوطنية نعيشها ال نضعها على الصور 

فقط.
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تحقيق تحقيق

التجاوزات كان آخرها حادثة تهديد أمينة س�ّر 
كّلّية اإلع�الم والتوثيق )الفرع الثاني( ودفعها 
لالس�تقالة به�دف تعيين أح�د الموّظفين - 
المشهود له بالفساد وال�ذي كان قد ُطِرد من 
كومبيوتر  س�رقة  خلفّية  على  نفسه�ا  الكلّية 
اإلدارة - أمين�ًا للسّر بداًل منه�ا. وكانت هذه 
الحادثة س�ببًا لتعليق الدروس ف�ي الكلّية لما 
يزيد عن ثالثة أس�ابيع احتجاجًا عليها دون أن 

يرّف لرئيس الجامعة السابق أّي جفن.

إش�كاالت وجزر أمنية وأمر واقع في الفرع 
االول، وحلم المدين�ة الجامعية المنتظرة 

في الفرع الثاني
أّما في موضوع المجّمعات فإّن اإلشكاالت شبه 
الدائمة ف�ي مجّمع الحدث ت�اّرة بين الطاّلب 
الحلف�اء أنفسه�م و تارة أخ�رى بينهم وبين 
على  واضٌح  دلي�ٌل  هي  واألس�اتذة  الموّظفين 

غياب مرجعّي�ة اإلدارة المركزّية للجامعة عن 
للمرّبعات  امت�دادًا  أضحى  اّلذي  المجّمع  هذا 
ُل  األمنّية المحيطة به، فالمتنّقل بين مبانيه يخيَّ
أّنه في أحد ش�وارع الضاحية الجنوبّية إن  إليه 
لم يكن في أحد المراك�ز العسكرّية لألحزاب 
اّلتي تسيطر عليه. فتجّمعات الشّبان  المسّلحة 
االّتصال  وأجهزة  األس�ود  بلباسهم  الحزبيّين 
الالس�لكّي على مداخل الكلّيات واضح تمامًا، 
وصور قادة حزب اهلل وحركة أمل منتشرة على 

المباني و األعمدة.
كّل هذه المظاه�ر أّدت إلى الرفض القاطع من 
قبل طاّلب الفروع الثاني�ة لمشروع دمج هذه 
الفروع بمجّمع الحدث الجامعي، وبعد سنوات 
من المطالبة أق�ّر مجلس الوزراء مشروع إقامة 
في  الثانية  للفروع  الجامعي  الجمّيل  بيار  مجّمع 
على  اقتصر  المش�روع  هذا  تنفيذ  لكّن  الفنار، 

تعليق الفتة عل�ى أحد مداخ�ل كلّية العلوم 
الفرع الثاني تحمل اسم المجّمع مع غياب كّل 
مظاهر االستعداد للبدء بتشييده. األمر سّياٌن 
بالنسبة لمجّمعي زحلة و طرابلس حيث تّم رصد 
مبادرة  أي  دون  إلنشائهم�ا  الضرورّية  المبالغ 
للبدء بالتنفيذ والبن�اء، علمًا أّن الحاجة باتت 
نظرًا  المجّمعات  ه�ذه  إلنشاء  ملّحة  من  أكثر 
المنتشرة  الكلّيات  لمباني  المتردي  الوضع  إلى 
في المناطق ونظرًا لعدم التوازن بين تجهيزات 
هذه الكلّيات و تجهيزات المدينة الجامعّية في 
الحدث ما يفاقم التفاوت في مستوى التحصيل 

العلمي لطاّلب الجامعة اللبنانّية بكّل فروعها.

منع العمل السياسي، بأمر سياسي!!!
�ل لرئيس الجامعة السابق  أّما أكبر إنجاز ُيَسجَّ
االنتخابات  وإلغاء  السياس�ّي  العمل  منع  فهو 
الطالبّية فيها متحّجًجا باألوضاع األمنّية السيئة 
متجاهًلا إج�راء االنتخابات في كّل الجامعات 
الخاصة في أجواَء س�لمّيٍة وديمقراطّية.  كما 
أن رعايته لبعض االحتفاالت الحزبّية في مجّمع 
الحدث أث�ار تحفظات الطاّلب في بقّية الفروع 
واحد.  سقٍف  تحت  وصيٍف  ش�تاٍء  جمع  لجهة 
إلى  س�عى  من  أول  الثانية  الفروع  طاّلب  وكان 
كسر قرار المنع ألّنه في األساس لم يكن مطّبقًا 
في كاّفة كّلّيات الجامعة. كما أن رئيس الجامعة 
السابق بنفسه كان قد أصدر مذّكرًة س�محت 
بإعادة العمل السياسّي  ووعد بإجراء انتخابات 

طالبّية مطلع العام الماضي لكّن هذه المذّكرة 
كما العديد من المذّكرات السابقة أضحت طّي 
دون  المركزّية  اإلدارة  مبنى  أدراج  في  النسيان 

أن تجد طريًقا للتنفيذ.

وفي الختام...
من  والعديد  ذكره�ا  السابق  الوقائ�ع  كّل  إن 
الوقائ�ع األخرى غير المذك�ورة تشّكل جزًءا 
من يومّي�ات الجامعة اللبنانّي�ة اّلتي أصبحت 
ضحّية السياس�ة اللبنانّية القائمة على تقاسم 
الجبنة بين أصحاب النفوذ وأصبحت رئاس�تها 
وجسمه�ا اإلداري رهن�ًا إلرادة المزايدين في 
بازارات السلطة السياسّية ما جعلها أشبه بمارد 
هوى، فهل يكون تعيي�ن رئيس جديٍد للجامعة 
اللبنانّية مؤّش�رًا إلعادة الحي�اة لهذا المارد؟ 
أم أّن الوزي�ر الملك المستقيل الدكتور عدنان 
السّيد حسين سيبحث في مكتبه عن طريٍق آخر 
يوصله مج�ّددًا إلى طاولة مجل�س الوزراء إذا 
رضي عنه الباب العال�ي مضّحيًا بمصير السّواد 
األعظ�م من طاّلب لبن�ان؟ كّل هذه أس�ئلة 
وإشكالّيات ُتطَرح في موضوع الجامعة اللبنانّية 
الجامعة  مأس�اة  واحد:  بسؤاٍل  ُتخَتَصُر  وكلُّها 

اللبنانّية...حّتى متى؟ 

جوزيف شعيا                                                     

لم يستبش�ر طالب الجامعة اللبنانّية خيًرا 
بعد تعيين رئي�س جديد للجامعة اللبنانّية 
خلًفا للدكتور زهير ش�كر ألّن هذا التعيين 
كما سابقه أتى على خلفّية تقاسم المناصب 
سياسًيا، ال على خلفّية الكفاءة األكاديمّية 
والحرص على المؤّسس�ة المدنية الرسمّية 

األكبر في الجمهورّية اللبنانّية.
اضراب مفتوح... انتهى!!!

منازلهم  في  قبعوا  طالِب  ألف  وسبعون  خمسة 
انتظروا تعليَق اإلضراِب المفتوح الذي دعا إليه 
أساتذُة الجامعِة اللبنانّية المتّفرغون والذين لم 
تستجب الحكومة لمطالبهم المتعّلقة باألجور 
من  ش�هرين  بعد  إال  االجتماعّية  والتقديمات 
الدراس�ي  العام  انطالق  وتأخير  االضراب  بدء 
في مختلف كليات وفروع الجامعة. إن ما حصل 
ا كاد يطاُل مستقبَل كلِّ  ش�ّكل تهديًدا حقيقّيً
طالٍب لم يستطع االلتحاق بجامعٍة خاّصة نظًرا 

لوضِعِه االجتماعّي وسوء أحواِله المادّية.
التي  الطالب  صرخة  المعنيين  مَن  أيٌّ  يسمع  لم 
أطلقوها عند كّل مناسبٍة سانحة مطالبين ببدء 
العام الدراس�ي، ما كاد ين�ذر بتفاقم تبعات 
هذه المعضل�ة لتصبح كارثّية لوال تدارك األمر 
الجامعي  العام  ب�دء  في  التأخير  فهذا  مؤخرا. 
رغم  الطّلاب  مستقبل  على  س�لًبا  ينعكس  قد 

تطمينات األساتذة ،ألّن كل تأجيٍل ألي من هذه 
األمور في المستقبل سينعكس حتًما على عدد 
س�اعات التدريس المخّصصة للمواد وبالتالي 
تسريع إعط�اء المقررات وزيادة الضغوط على 

الطالب قبيل االمتحانات ما ال يبّشر بالخير.
أّننا ال يجب أن نتناس�ى وضع األس�اتذة  كّما 
المتضّررين  م�ن  ه�م  الّذي�ن  المتعاقدي�ن 
األساس�ّيين نتيجة اإلضراب الفائت اّلذي أّدى 
اّلتي  الساع�ات  عن  بدًلا  تقاضيه�م  عدم  إلى 
من  كان  والتي  ال�دروس  لتعليق  نتيجًة  ضاعت 

المفترض أن تكون لهم ساعات عمٍل.

اكاديمية  واصالح�ات  وفس�اد  مش�اكل 
منتظرة

إن إضراب األساتذة َلهَو غيٌض من فيِض مشاكل 
عقدين  مدى  على  كانت  التّي  اللبنانّية  الجامعة 

من الزمن مسرحًا لكّل االنتهاكات والتجاوزات 
على كاّفة األصعدة، بدًءا من مشكلة التعيينات 
و الفساد المستشري وصواًل إلى تحويل المجّمع 
عن  خارجًة  عسكرّيًة  ثكنًة  الحدث  في  الجامعي 
كّل س�لطٍة أكاديمّيٍة وصواًل إل�ى منع العمل 
السياس�ي واالنتخاب�ات ، وإن ننسى ال ننسى 
موض�وع مجّمع الف�روع الثانية ال�ذي أصبح 
سجين األدراج كما هو الحال بالنسبة لمجّمعي 

زحلة وطرابلس.
إّن وقف التوظيف ف�ي مالك الجامعة اللبنانّية 
إلى  أدى  اللبنانّي  ال�وزراء  مجلس  لقرار  نتيجًة 
خلٍل كبيٍر عل�ى صعيد تداخل درجات موّظفي 
المالك و انتش�ار ظاهرة تعيي�ن المتعاقدين 
قانوًنا،  تبّوؤها  له�م  يحّق  ال  إدارّية  في مناصب 
كما أّن الغياب التام للرقابة س�مح بالعديد من 

مأساة الجامعة اللبنانّية .... حّتى متى؟ 
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استراتيجيا بيناتنا

تصدير الثورة
في األعماق

من لبنان

بميالدك يا ربي... بتكبر المحبة وبيتجدد األمل

25 كانون االول، تاريخ ينتظ�ره العالم بلهفٍة، إنه تاري�خ يذكرنا بمولد 
السيد المسيح مخّلص الخليقة.

فيه ُتزيَّ�ن المنازل والطرقات احتف�اال بهذه المناس�بة المباركة، ُتنار 

االشجار داخل البيوت وخارجها بأبهى األلوان واألشكال الجميلة. تصنع 
المغاور لتحض�ن المولود المنتظر منذ األزل. تفرح الش�عوب المؤمنة 

بهذه المناسبة.
أما روحانًيا، فيس�تعّد المؤمنون لزمن الميالد بالص�الة والصوم؛ فهو 
الزمن الذي يعود به االنس�ان الى ذاته ليكتشف محبة اهلل له ويعكسها 

بمساعدة المحتاج واليتيم، ألنه عيد كل البشر.
انه زمن المصالحة، زمن العودة الى اهلل والذات، زمن التأّمل، زمن الصالة، 
إنه الزمن الذي من خالله نش�عر بإنس�انيتنا، وفيه وم�ن خالل الَصَدقة 
والمساعدة نيّس�ر للمحتاج عيش زمن العيد بفرٍح فيلمس ان اهلل محبة 

وأن السيد المسيح ُولد ليتساوى مع البشر أجمعين في المحبة.
انه زمن مبارك أعاده اهلل على الجميع بالخير والبركة.

المسيح ُولد... فمّجدوه – هللويا

جانين ن. عوض

جعيتا من النسيان الى المنافسة 
فاالنتصار رغم الخسارة

مشهدا  اليوم  باتت  حتى  والصخرية  المائية  التآكالت  من  قرون  كّونتها 
والتي  الساحرة  الصخرية  تماثيله  وصف  او  تجسيده  بالكلمات  يصعب 
أرادها  فارقة  عالمة  وفن.  بعناية  مدروس  إنارة  نظام  حضورها  من  يزيد 
الخالق، فغّلفها باألسرار واأللغاز، وكّونها في رحم الطبيعة ليحميها من 
أي تشوه قد يلحق بها... وما أن أتت الساعة حتى حولها إلى طعم لم يقَو 

أي مستكشف على مقاومته.

المبشر  نظر  لفتت  إذ   ،1836 لعام  تعود  المغارة  اكتشاف  قصة 
طومسون،حين أطلق النار من بندقية صيد فأدرك من خالل الصدى، أن 
للمغارة امتدادا جوفيا، وبعد مضي بضع سنوات على تلك الحادثة، قرر 
اثنان من مهندسي »شركة أشغال مياه بيروت«، وهما »و. ج. ماكسويل« 
قام  الكلب،  نهر  نبع  استكشاف  وصديقيهما  هاكسلي«،  ج.  و»ه�. 
نحو  مسافة  فيها  وتوغل  المغارة  داخل  استكشافيتين  برحلتين  الفريق 
ما  وعلى  التالي.  العام  في  مترا   1060 مسافة  بلغ  فيما   ،1873 عام  متر   800
الفريق  أعضاء  سمى  العالم،  في  المستكشفين  جميع  بين  العادة  جرت 
أحد الصواعد العمالقة، ويقع على بعد نحو 625 متًرا من مدخل المغارة 
»عمود ماكسويل« على اسم رئيس الفريق. وفي موضع يقع على بعد نحو 
200 متر من األول، دونوا أسماءهم وتاريخ استكشافهم على صحيفة من 
الورق وجعلوها في قنينة ووضعوا القنينة على رأس صاعد آخر. ومع مرور 
األبد  إلى  ختمها  فأحكمت  كلسية  بقشرة  القنينة  المياه  كست  الزمن 

وجعلتها جزًءا من الصاعد، وهي ال تزال في موضعها حتى يومنا هذا.
الذين  جميع  وكان  المغارة  داخل  االستكشافية  الرحالت  وتوالت 
اإلنجليزية،  الجنسيات  من  الوقت  ذلك  في  االستكشافات  بهذه  قاموا 
واألميركية، والفرنسية. غير أن مراحل استكشاف مغارة جعيتا شهدت 
فقد  اليوم.  حتى  العشرين  القرن  أربعينيات  من  ابتداء  جذرًيا  تحوًلا 
انتقلت الشعلة إلى أجيال من المستكشفين اللبنانيين، وال سيما أعضاء 

»النادي اللبناني للتنقيب عن المغارات« الذي أسسه عام 1951 المنقب 
اللبناني األول ليونيل غرة. 

من  المغارة  تتألف   .1958 سنة  في  الجمهور  أمام  جعيتا  مغارة  افتتحت 
ساعتين  الجولة  تستغرق  »جافة«.  وعليا  »مائية«  سفلية  مغارة  طبقتين: 
تتم  العلوي  القسم  وزيارة  السفلي.  القسم  في  بالقوارب  التجول  وتشمل 
سيًرا على األقدام. عند مدخل المغارة السفلى ينتصب »حارس الزمن«، 
نهر  السفلى  المغارة  من  يتدفق  األوسط.  الشرق  في  منحوتة  أضخم  وهو 
جوفي يشكل الجزء المغمور من منابع نهر الكلب. بيئة المغارة الطبيعية 
حساسة جًدا، وهي ذات نظام أيكولوجي دقيق التوازن، ولهذا أي خلل به 
يمكن أن يسبب ضررا للصخور الكلسية، فتخسر من جمالها، ويمكن أن 
يؤدي إلى تغيير في ألوانها، لذلك تم فرض نظام صارم في المحافظة على 

بيئتها.

العالمية  اللجنة  عن  صدرت  التي  النتائج  بحسب  فشلت  جعيتا  مغارة 
المنظمة لمسابقة عجائب الدنيا السبع في العالم، وذلك رغم التصويت 
قد  المنظمة  وكانت  والخارج.  الداخل  في  اللبنانيين  من  لها  الكثيف 
يعلن  ان  على  األولى،   14 ال�  المواقع  بين  هي  جعيتا  مغارة  ان  اكدت 
بيروت.  بتوقيت  مساء،  التاسعة  الساعة  عند  السبع  العجائب  عن 
 AMAZON, HALONG BAY, كاآلتي:  فجاءت  الفائزة،  المواقع  أما 
 IGUAZU FALLS, JEJU ISLAND, KOMODO ,PUERTO PRINCESA

.UNDERGROUND RIVER, TABLE MOUNTAIN

على عرش قلوب اللبنانيين تربعتي يا مغارتنا وفي وجداننا كبارا وصغارا 
والمسؤولين  المواطنين  جمعت  التي  انت  االلهية...  مالمحك  حفرت 
تحت شعار واحد موحد يحمل اسمك، هنيئا لك يا جعيتا بمحبيك فهذا 
هو الفوز الحقيقي. مبروك لكل لبناني صوت ولكل من آمن بقدرات ال� 
10452كلم مربع، الصغير بالحجم والكبير في قلوب كل فرد من أفراد هذا 

المجتمع!

نعم، تصدي�ر الثورة... ولكن ع�ن أي ثورة، وعن أي 
تصدير نتكّلم؟ وتح�ت أي إطار وألجل أي غاية؟ هو 
ببس�اطة: تصدير ثورة العرب إلى بالد الفرس، تحت 
في  الماللي  نظام  لمواجه�ة  التحرر،  حركات  إطار 
طهران، حي�ث ال جدوى من المقاربة العس�كرية 
السطور  في  تباًعا،  األس�باب،  وسنوضح  المباشرة. 
اآلتية، محاولين طرح المقاربة التي يمكن اعتمادها 
للوص�ول إلى اقتراح حل حول كيفي�ة التعاطي مع 

الجمهورية اإلسالمية.

- النقاط التي تبعد التفكير بالحل العس�كري، 
والتي لها عالقة مباشرة بإيران: 

1- امت�الك إيران الق�درات العس�كرية الالزمة - 
صواري�خ أرض-بحر وبحر-بح�ر وزوارق متفجرات 
ومدفعية وألغام بحري�ة - إلقفال مضيق هرمز، هذا 
المضيق الذي يمر عب�ره يومًيا 40% من نفط العالم، 
وبالتالي رفع أسعار هذه السلعة األساسية في تسيير 
االقتصاد العالمي الذي يش�هد اآلن أزمة من أحلك 
عس�كرية  ضربة  أي  أن  إلى  إضافة  التاريخية.  أزماته 
على إيران، ستكون ساحة الرد األولى عليها، مصافي 

النفط وآبار البترول في السعودية ودول الخليج.
2- أي ضربة عسكرية، وخصوًصا إن أتت من إسرائيل، 
ستعيد توحيد الشارع اإليراني المتصدع حالًيا، حول 
قيادت�ه، وتلغي أي فرصة باللع�ب على التناقضات 
وستؤدي  اإلسالمية.  الجمهورية  داخل  والصراعات 
إلى التفاف كبير حول الموضوع النووي وحتى حول 
القنبل�ة النووية، مع العلم أن الضربة العس�كرية، 
وإن أّخ�رت عملية التخصيب لفترة، س�تؤدي إلى 
تسريع وتيرتها فيما بعد، خصوًصا أن الخبرات التي 
اكتسبتها إيران تكنولوجًيا وعلمًيا ال تذهب بضربة 

عسكرية.
 proxy( »3- ل�دى إي�ران »مجموع�ات تم�اس
groups( ستفّعلها للرد، وأهمها حزب اهلل وحماس 
والجهاد اإلس�المي. أضف إلى ذلك تفعيل الخاليا 
وش�هدنا  المتحدة،  والواليات  أوروب�ا  في  النائمة 
مثاًلا عليها في ما ورد عن محاولة الغتيال الس�فير 
الس�عودي في واش�نطن على يد مجموع�ة تابعة 
باإلمرة المباش�رة لفيلق القدس بقي�ادة الجنرال 

قاسم سليماني.
4- لدى إيران القدرة على تحريك الجماعات الشيعية 
في أكثر من بلد عربي وتأليبهم ضد دولهم، محاولة 
إلس�قاط األنظمة أو اإلخالل باألمن الداخلي، في 
البحرين والكويت والسعودية واليمن... وربما لبنان 

- »أكيد فشر بس عم قول يمكن«.
 

- النقاط التي تبعد التفكير بالحل العس�كري، 
والتي لها عالقة بالخارج:

1- دول أوروب�ا والوالي�ات المتحدة ت�رزح تحت 
عبء األزم�ات االقتصادية المس�تمرة منذ 2008، 
وال تس�تطيع احتمال فتح الجبه�ة اإليرانية، ألنها 

س�تؤدي، أقله، إلى حرب شرق أوس�طية طويلة ال 
تحمد عقباها.

2- هل الواليات المتح�دة، المقبلة على انتخابات 
رئاسية في العام اآلتي، تستطيع فتح هذه الجبهة في 
ظل احتدام الصراع السياس�ي الداخلي - وال ننسى 
هنا الح�ركات االحتجاجية التي بدأت تقلق اإلدارة 

األميركية وأهمها حركة احتالل وول ستريت؟

- اقتراح�ات لبع�ض المقارب�ات التي يمكن 
اعتمادها:

1- زي�ادة إنتاج النف�ط الذي س�يؤدي إلى هبوط 
من  إيران  أرباح  وسيخفض  الحالية  العالمية  األسعار 
هذا القطاع الذي يش�كل 60% من دخلها القومي. 
والس�عودية، تس�تطيع زيادة االنت�اج 1.5 مليون 
برميل يومًيا وتصديره إلى األسواق الناشئة في آسيا، 
وتستطيع في هذا اإلطار تحّمل تراجع األسعار بنسبة 
14% دون أن تسجل تراجًعا بنسبة أرباحها، خصوًصا 
أّن كلفة اس�تخراج برميل النفط في السعودية هي 

أقل بضعفين ونصف من كلفة االستخراج اإليرانية.
2- مواجهة السياس�ة الدولتية اإليرانية في العراق، 
المخطط لها من زم�ن، والتي بدأت إيران بتنفيذها 
العربية  الدول  وعلى  حس�ين.  صدام  س�قوط  بعد 
الغنية، تقديم المس�اعدات للعراقيين، واالنطالق 
بخطة إعالمية دعائية مقابلة للمد الثقافي اإليراني، 
وأن تخطط لمش�اريع اقتصادية ومش�اريع تعاون 
عراقية  عربية  مرجعيات  ومع  العراق،  مع  وتنس�يق 
للتدخل  ومناِهض�ة  إيران  مع  خالف  على  ش�يعية 

اإليراني في العراق، أمثال السيد عمار الحكيم.
3- قص أجنحة إيران الخارجية ومجموعات التماس 
الت�ي تأتمر بإمرته�ا، وأولها ح�زب اهلل من خالل 
اس�تمرار الدعم الدولي للمحكم�ة الدولية ودفع 
دفعها  عن  يتخّلف  أن  يمكن  التي  المالية  المترتبات 
لبنان. وال ننس�ى حماس والجهاد اإلس�المي، مع 
العلم أن األولى بدأت بفّك االرتباط مع السوري إثر 
األوضاع الداخلية التي يعاني منها، وبدأت باالنفتاح 

على مصر.
إلى  للوصول  الوسائل  بكافة  السورية  الثورة  دعم   -4
غاياتها النهائية، لما يرّتبه س�قوط النظام السوري، 
ْين، من تبعات  وبالتالي الرئة والمدى الحيوي السوريَّ

سلبية على إيران ومجموعات التماس لديها.
5- االس�تمرار بالعملي�ات الس�رية الت�ي أثبتت 
نجاعتها في تأخير البرنامج النووي اإليراني، وأهمها 
 stuxnet الهجمات االلكترونية - ونذكر هنا فيروس
اإليرانيين  واألدمغة  النووي�ن  العلماء  أمر  وتدّبر   -

التي تختزن أسرار الصناعة النووية اإليرانية.

معارض  تجمع  أكبر  بأن  التذكير  يجب  النهاية،  وفي 
للحكم، جاب ش�وارع الشرق األوس�ط، هو تجمع 
المعارض�ة اإليرانية ض�د النظ�ام. إن أي مقاربة 
للوضعية اإليراني�ة من قبل المجتم�ع الدولي، لن 
يكتب له�ا النجاح إن لم تأخذ بعي�ن االعتبار هذه 
القوى المعارضة، وإن لم تس�َع إل�ى تعطيل قدرة 
االتصال  وطرق  بالمعلوم�ات  التحكم  على  النظام 
داخل إي�ران. إن الزجاج اإليران�ي متصّدع نتيجة 
القمع العنيف لهذه المعارض�ة ونتيجة الصراعات 
الدائرة بين أه�ل الحكم - والت�ي أوردنا عنها في 
أع�داد س�ابقة - خصوًصا بين مجموع�ة الرئيس 
ومجموع�ة الولي الفقي�ه. إّن الع�دّو األول إليران 
هو إيران نفس�ها، والنظام الذي عاش على تصدير 
ثورته، لن ينتهي إّلا بما زرعته يداه، أي بتصدير الثورة 

التحررية العربية إلى قلب الشوارع اإليرانية.

اندرو حبيب
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المسائية،  نشرتها  عن  الغبار  سي  بي  ال  نفَضت 
وأَطّلت بحّلة جديدة أرادتها عصرية، أماًل بالحد 
مؤخرًا.  أخبارها  مشاهدي  نسبة  انخفاض  من 
اكثر  استوجبت  التي  الجديدة  الحّلة  ان  األكيد 
عدد  ل  وتَدخُّ التحضيرات  من  اشهر  ستة  من 
من  هي  االجانب،  “االستشاريين”  من  وافر 
التي  السابقة  النشرة  من  افضل  الشكل  حيث 
التجديد  هذا  ان  إّلا  عقد،  نحو  قبل  إطالقها  تّم 

استوقف المراقبين كما المشاهدين:
أُريَد من حيث الشكل إبهار المشاهد عبر تحويل 
نوع  الى  والرصينة  الكالسيكية  االخبار  نشرة 
األولى،  وللوهلة  لَتبدو،  االستعراض،  انواع  من 
الشاشات  عبر  المذيعين  وراء  الخلفية  الصور 
العمالقة غير واضحة و«out of focus«. وذلك 
ليس عجيبا، ألّن نوعية الكاميرات المستخدمة 
اللبنانية  المؤسسة  أخبار  مصّوري  قبل  من 
عجب  وال  ومتآكلة  نسبّيا  قديمة  هي  لالرسال 
لألفالم  العالية  الجودة  تهالكت  إذا  بالتالي 

لحظة  ”َمغطها ” على شاشات عمالقة.
في  استخدامها  يتم  التي  الشاشات  أّن  وِعلمًا 
استهالكها  وتم  سبق  الجديدة  النشرة  ديكور 
استعراضية  برامج  في  سنوات  سبع  من  ألكثر 
بالتالي  وهي  اكاديمي،  ستار  ابرزها  متعددة، 
الوانها،  وتناسق  رونقها  من  الكثير  فقدت 
المحطة. داخل  موثوق  مصدر  أّكد   كما 
لدرجة  المتقاربة  المسافة  هو  ذلك،  من  واألهم 
الخلفية،  الشاشة  وبين  المذيع  بين  “االزعاج” 
اإلضاءة  انسجام  عدم  اليها  أضيَف  والتي 
الضوء  مع  النشرة  مقّدمي  وجوه  على  الُمثبتة 
والذي  العمالقة،  الشاشات  من  الخارج  الهائل 
وجوه  “وأحَرق”  الخلفية  الصورة  جودة  ضرب 

المذيعين!
ذلك  يمانع  ال  من  َبين  الصورة،  خبراء  إنَشغَل 
كرسيه  على  جالس  أساسي  مذيع  بين  التفريق 
وانوثتها،  أناقتها  بكامل  واقفة  ومذيعة 
مشيتها،  وفق  صوتها  ويتقطع  حينًا  “تتَغنَدر” 
بي  ال  قبل  من  جرأة  بعض  ذلك  في  كان  ولو 
الخطوة  هذه  ان  إّلا  للمحظورات،  وكسر  سي 
وقار  من  االفتئات  الى  تؤدي  مجازفة  تظّل 
النشرة وجديتها ورصانتها الضرورية؛ خصوصا 
النشرة  بدء  ُمعلنا  الصادح  الصوت  ذلك  مع 
سيمون  وصالت  طريقة  على  المذيعين  وأسماء 

اسمر الطربية!
وضع  ”صور  يتّم  أن  المستغرب  من  وأيضًا، 
حصرية ” على تقارير متفرقة، كتقرير الطاشناق 

وشوارع  ألبنية  صور  من  احتواه  ما  في  واالكراد 
في النبعة وبرج حمود، وال لمخبأ سيف اإلسالم 

القذافي او أيمن الظواهري!

شكل عصري لهيكل قديم!
قديم  مضمون  مع  الشكل  في  التغيير  تزامن 
ُبغية  التقارير،  بعض  تالوة  في  قياسية  بسرعة 
الضروري  من  هل  ولكن،  سريع.  بإيقاع  اإليحاء 
ان ينقطع نفس القارىء َلهثًا وراء رقم قياسي؟!

وحمل جديدLBC  في طّياته مجموعة تغييرات 
غّصة  من  فأبعد  االخبار،  طاقم  في  ادارية 
عدد  انكفأ  الوداعية،  غانم  دوللي  الزميلة 
وربما  نحال،  قيامة  غيتا  مثل:  المراسلين،  من 
لينضّم  قريبًا،  شديد  وهدى  الحلو،  عبدو 
فئة  من  المذيعات  طاقم  الى  أنثويان  وجهان 

 ”عالواِقف”.
وقف  الجديدة،  الحّلة  في  األبرز  الجديد  ويبقى 
الزميل جان الفغالي عن كتابة المقدمة، ليتحّول 
من رئيس تحرير الى رئيس تحرير تنفيذي، وتحت 
وصاية زميلة أقّل خبرة واحترافًا هي الرا زلعوم، 
المديرة االدارية الحالية والمحسوبة على التّيار 

العوني.
ووفق مصادر من داخل المحطة، وبمباركة من 
رندا زوجة بيار الضاهر التي تدير القناة االرضية، 
في  العاملين  من  عدد  جذب  الى  زلعوم  عمدت 
ومرورًا  صادق  ديما  بالزميلة  ابتداء   ،OTV قناة 
  LBC تركت  قد  كانت  التي  عبيد  ابو  روال  ب� 
اآلن  وهي  البرتقالية،  الشاشة  انطالق  لمواكبة 
والتقنيين،  المصورين  معظم  الستبدال  تسعى 
بآخرين   ،LBC ل�  المؤسس  الجيل  من  وهم 
المحطة  تتبعه  الذي  السياسي  للخط  ُموالين 

مؤّخرا…

ورصانة  وجه  مسح  الذي  الواضح  التجّهم  إن 
انطالق  طيلة  غانم  جورج  الزميل  االخبار  مدير 
يعكس  سوف  االول،  امس  الجديدة  النشرة 
واالشهر  االسابيع  غضون  وفي  شك،  دون  من 
المقبلة، حقائق ووقائع، تؤكد المعلومات أنها 

ستتكّشف ِتباعًا.

انطوان نجم
 “الجمهورية”، االربعاء 2 تشرين الثاني 2011

SPOTLIGHT

ROUND UPNO COMMENT

أخبارLBC  بالحّلة الجديدة: إحراق القصة كّلا؟!
»إن القوات اللبنانية درع ال يستغنى عنه في الدفاع عّما تبّقى حًرا 

من لبنان، وهي ضرورة مستمرة اليوم وغًدا«.
                                                                                       “الدكتور شارل مالك”

ما هي المقاومة ؟
كما  معين  هجوم  ضد  الدفاع  تعني  كتعبير   La Resistance المقاومة 
إذن  المقاومة  اآلخرين.  لمشيئة  الخضوع  رفض  أو  المعارضة  أيضا  تعني 
والخضوع.  االستسالم  عكس  وهي  والتصدي،  والمواجهة  المجابهة  هي 
مثل عملي: مبدأ الResistance  في التيار الكهربائي وتفسيره العلمي : 

اصطدام التيار الكهربائي القوي بمقاومة والنتيجة :حرارة قوية.
المقاومة روح ونزعة متأصلة في النفوس نحو الحرية والكرامة،

المقاومة تعني الرجولة والشجاعة البالغة حّد البطولة، ألن األبطال قلة 
لكنهم القدوة.

المقاومة ال تستوجب حمل السالح من الجميع، بل المساندة المعنوية، 
التعلق باألرض وبالوطن إذ ال كرامة وال حرية دون وطن.

أعظم األخطار على المقاومة هو التشكيك بها من الداخل.
ال تتجلى المقاومة إال عند الشعوب األصلية، وهي المحّك القاسي إذ أنها 
تنبت في أنواع عديدة من التربة لكنها ال تحيا وال تمتد جذورها مع الزمن 

اال في التربة النقية.

المقاومة هي المادة االولى للتاريخ.
المجد...  وكل  الفخر  كل  وفيها  والتجلي  التألق  هي  المقاومة  وأخيًرا، 

)يتبع(

اعداد مرسيل سيف  

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

lfsamedia@lebanese-forces.com
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خواطر في تاريخ المقاومة اللبنانّية

Cars

Jaguar CX-16 

The Legendary Reborn E-Type
There really is no stopping Jaguar at the moment. Hot on the heels of 
unveiling the fire spitting XKR-S and the frankly bonkers CX-75, the British 
marque used the Frankfurt motor show to reveal the concept of its new baby 
sports car, the CX-16.
The CX-16 is described as a one plus one, rather than a two-seater. Under 
the hood there’s a potent 3.0 litre Supercharged Hybrid V6, 380 hp, 450 Nm 
of Torque, 300 kph top speed and acceleration from standstill to 100 kph is 
done in 4.4 seconds. It is fitted with 8 speed gearbox.
So is this a concept? The rumour powder seems to suggest this is pretty 
much as close to the final design as a concept can get. The CX-16 could be 
the next step in the evolution of a brand that has learnt once again the black 
art of building great sports cars.

Issam Eid

ال�«ال بي سي« تصرف تعسفيا فريق عمل 
اخبار »الفضائية اللبنانية« اعتبارا من آخر 

تشرين الثاني

قبيل شهر األعياد ومن دون سابق انذار اقدمت 
صرف  على  لالرسال  اللبنانية  المؤسسة  ادارة 
تعسفيا  اللبنانية«  »الفضائية  أخبار  عمل  فريق 

اعتبارا من آخر شهر تشرين الثاني.

بصرفهم  قرارها  الموظفين  االدارة  ابلغت  وقد 
ودفعت  الحالي  الثاني  تشرين  شهر  انتهاء  مع 
وتشمل  أشهر.  و6   4 بين  تراوح  تعويضًا  لهم 
قائمة الموظفين المصروفين: إيلي حرب )مدير 
التحرير( والزمالء: اسعد مارون، طوني سالمة، 
محاسب،  ميريلال  طايع،  ابي  ايفا  خوري،  طوني 
سعد،  جاكلين  عفيش،  جينا  الخوري،  ناجي 

خالد عبداهلل
 

أن  علما  الخبر.  هذا  على  تعليق  اي  نضيف  لن 
االرضية  النشرة  في  الشاغرة  المركز  من  عدد 
تلفزيون  من  الموظفين  من  عدد  اليها  استقدم 
الزمالء  نقل  يتم  أن  عوض  في«  تي  ال«أو 
علما  االرضية،  النشرة  إلى  صرفهم  تم  الذين 
سنة   25 من  اكثر  قضى  الزمالء  هؤالء  بعض  أن 
من  استثناء  دون  من  وجميعهم  المؤسسة،  في 

اصحاب الخبرات واالبداعات في مجالهم
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آخر شي


