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الحدث أول شي

لماذا؟ ألن القوات اللبنانية تتوج خالل هذا 
لم  “جلجلة”  بعد  النضال؛  من  عقودًا  العام 
يش�هد مثياًل لها أي مكون سياسي لبناني 

عبر تاريخ لبنان الحديث. 
في الب�دء عجزت اآللة العس�كرية لإلحتالل 
الس�وري، عجزت عن إخضاع القوات اللبنانية 
لبنان  لتحويل  تمهيدًا  اإلس�تعمارية،  إلرادتها 
عسكريًا  فش�لت،  كما  س�ورية؛  محافظة  إلى 
بواس�طة  اللبنانية  القوات   “ إلغاء   “ في  أيضًا، 
حليفها العس�كري ف�ي حينه داخ�ل لبنان؛ 
وانته�ت باإلطب�اق عليها إلنه�اء وجودها: 
كوادرها  بعض  وأخضع�ت  قائدها،  فاعتقلت 
ألقسى أنواع التعذيب، وشردت البعض اآلخر، 
وش�تت الباقين في معظم بق�اع األرض حول 

العالم بحثًا عن مالذ آمن... 
اعتق�د المحت�ل أن ه�ذا الك�م والنوع من 
القوات  “أس�طورة”  ينهي  س�وف  اإلضطهاد 
اللبنانية، دون أن يدرك أن الحق لم يطمسه يومًا 
ظلم عبر التاريخ. وخالفًا لتوقعاته، “اجتاحت” 
والجامعات،  الم�دارس  اللبناني�ة  الق�وات 
استطاع  المناضلين،  من  جديدًا  جياًل  وأنتجت 
أن يمأل الساحات، ويحيي طائر الفينيق في ربيع 
لبناني ي�وم 14 آذار 2005، فته�زم صيحات هذا 

الجيل مدافع اإلحتالل وتخرجها من لبنان. 
ع�ام 2005 تكوكب الس�ياديون حول خطاب 
ولمعانًا  انصهارًا   ازداد  الذي  اللبنانية،  القوات 
وانطلقت  واإلعتقال؛  النضال  سني  بعد  وبريقًا 
القوات اللبنانية في ورش�ة بن�اء حزبي، تضع 
أسس�ًا لحزب رائد، يمكن ل�كل مؤمن بلبنان 
أن يجد نفس�ه ممثاًل فيه. النظام الداخلي أقر 
الحزب  وش�رعة  الماضي،  العام  ربيع  نهاية  في 
أقرت في 17 شباط من هذه السنة، لتبدأ بعدها 
مراحل اإلنتس�ابات واإلنتخابات كما هو وارد 

في النظام. 
ويبقى السؤال: أين القوات اللبنانية اليوم؟

الق�وات اللبناني�ة ه�ي في أق�وى محطاتها 
التاريخي�ة منذ عق�ود. ففي الداخ�ل، وعلى 
الصعيد الجغرافي، حطم�ت القوات اللبنانية 
الحواج�ز الجغرافي�ة الت�ي فرضته�ا قوات 
اإلحتالل على مدى عقود الهيمنة والتس�لط؛ 
وهي اليوم تنتشر فوق األرض اللبنانية من أقصى 
ش�مالي لبنان إلى أقصى جنوبه. وعلى الصعيد 
الفك�ري والمواقف الس�يادية عبرت القوات 
اللبنانية الطوائ�ف والمذاهب لتحقق اإلنجاز 

األكبر والتأييد األشمل بين اللبنانيين.
عل�ى المس�توى اإلقليمي تتواص�ل القوات 

اللبنانية مع كثير م�ن األحزاب وتتبادل معها 
الخب�رات الحزبية والنضالية. كم�ا بنت، وال 
من  كثيرين  مع  وممت�ازة  جيدة  عالقات  تزال، 
قادة الدول، صانعي القرار في الشرق األوسط، 
ُ مؤثرًا في  ما يؤهله�ا ألن تكون العبا إيجابي�ا

سياسات هذه الدول وعالقاتها بلبنان.
اللبنانية  القوات  تؤسس  الدولي  المستوى  على 
لبناء عالقات وطي�دة مع أحزاب كبرى عريقة 
في الديموقراطية في بع�ض الدول األوروبية؛ 
كما تتميز بعالقاتها الثابتة واألكيدة مع الدول 
المؤمن�ة بحرية الش�عوب، خصوصًا تلك التي 
تضم مواطني�ن لبنانيين قادري�ن على التأثير 

إيجابيًا أيضًا في حراكها السياسي الداخلي.
أيها الرفاق

هذه هي الق�وات اللبناني�ة: خرجت من رحم 
األح�داث وس�طرت تاريخًا نضالي�ًا صهرته 
األزمات.” اغتالوها “ فانبعثت كطائر الفينيق؛ 
وهي اليوم تفخر بانبعاثها من جديد بنظام مميز 
وفريد في هذا الشرق، تبدأ بتطبيقه هذا العام: 
إنه مس�ؤوليتكم أنتم التاريخية، فالتخذلوها. 

لذا نحن نقول:
إن عام 2012 هو عام القوات اللبنانية 

2012: عام القوات اللبنانية 

في 17 كانون االول 2010 ، أضرم احمد البوعزيزي 
اإلنسانية.  كرامته  عن  دفاعًا  جس�ده  في  النار 
لكن بائع الخضار المتجول ه�ذا، ربما لم يكن 
يدرك يومها ان جس�ده المحترق سوف يشعل 
ثوراٍت متجولة في كاف�ة أرجاء العالم العربي، 
حيث اجتمع اللوتس بالبيلس�ان والياس�مين 
وعبق البخور في افياء األرز الثائر حتى تشكلت 

باقة عرفت ب “الربيع العربي”.

وعل�ى الرغم م�ن ان الحراك الش�عبي طاول 
العديد من البل�دان العربية اال ان ابرزها كانت 
في تونس ومصر وليبيا واليمن وس�وريا...  فبتنا 
من  لعقوٍد  كان  بعدما  يريد”  “الش�عب  نسمع 

الزمن “بالروح والدم” يفدي الزعيم الطاغية.

في تونس، اندلعت الث�ورة من لهب البوعزيزي 
علي  بن  العابدين  زين  فس�قط   2010/10/18 في 
تاركا  الس�عودية،  إلى  هاربًا  القاضية،  بالضربة 
وراءه 23 سنة من الحكم االستبدادي الفاسد. 
وفي مصر ثار الش�عب في 2011/01/25 ودامت 

االحتجاج�ات والتظاه�رات 18 يوم�ًا كانت 
كفيلة باس�قاط حس�ني مبارك الذي استقال 
المماطلة  مح�اوالت  كل  رغم   2011/02/11 في 
الخطابية  اإلطالالت  خالل  من  الوقت  وكسب 
ومآث�ر “البلطجية”، منهيًا بذل�ك 30 عاما من 

الحكم البوليسي الديكتاتوري.

وفي ليبيا بدأت الحركة الش�عبية في 15 شباط 
2011 في بنغ�ازي وانتهت بمقت�ل القذاقي في 
س�رت ف�ي 2011/10/20 رغ�م كل المحاوالت 
من  وبالرغم   بالس�لطة  للتمس�ك  اإلجرامية 
محاولة الطاغية إب�ادة الليبيين الذين وصفهم 
ب “الجرذان”. س�قط القذاف�ي الذي دامت 
سيطرته على الس�لطة 34 عاما بعد ان تسبب 
خالل أشهر التعنت بسقوط عشرات اآلالف من 

القتلى من شعبه.

في اليم�ن بدأت التظاهرات ف�ي 2011/01/27 
وانتهت بتسليم علي عبداهلل صالح الحكم في 
التعاون  مجلس  خطة  بموجب   2012 ال  ش�باط 

الخليجي بعد 22 عاما من الحكم...

أما سوريا، فقد وصل لقاح الربيع إلى ربوعها في 
15 آذار،2011 وال زال�ت الثورة صامدة حتى اليوم 
و”دكات  “الشبيحة”  وماكينة  النظام  وجه  في 
نيران الجيش االس�دي” القمعي�ة التي تعمل 

جيدا على القتل والتدمير والتشريد.

كالم  ثمة  الس�طور،  هذه  كتاب�ة  لحظة  حتى 
حول ان بشار االسد يحاول شراء الوقت لتمرير 
العاصفة عن طري�ق الرهان على اهتمام كل من 
أميركا وفرنس�ا في انتخاباتهما الرئاسية وعلى 
الى  قطر  م�ن  العربية  الجامعة  رئاس�ة  انتقال 

العراق كما على آلة اإلنعاش الروسية...

الجارف  كالنه�ر  يه�در  مس�ار  للتاريخ  لكن 
ومس�يرات الش�عوب تذهب في اتجاه واضح 
والطاغية مصيره السقوط الحتمي مهما صارع 

الوقت الحاسم!!!

قيل وقال

بإختصار

هّيي قّصة ومش قّصة، لدرجة إنو رح بتصير أس�طورة من األساطير... أو 
خّلوني كون دقيقة أكتر... هيي “ساطور” على رقبة كل لبناني. 

صرلي فترة عايش�ة عالتقنين والتعصيب، بس هونيك نهار دّبت فّيي روح 
النخوة واّتصلت بشركة الكهربا تش�وف ليه صرلها 16 ساعة مش جايي 
الكهربا، بعد ربع س�اعة وانا ناطرة، س�معت صوت بكل ثقة عم بيقلّلي 
“كهربا bonsoir”، تأّكدت انو بعد في ش�ي اسمو كهربا بالبلد، حّبيت 
رّكب فيلم ت ما صّدق الواقع األسود اللي عم عيشو، قلتللو “بّدي بّلغ عن 
عطل”. كان كتير مهضوم ولذيذ ألنو بمجّرد ما عرف وين ساكنة ضحك 
وطّمنلي بالي انو م�ا في عطل وانو كل القّصة “تقنين” واألهضم انو رجع 
قللي “sorry demoiselle التقنين عندكن 16 س�اعة”. كانت رّدة فعلي 
بريئة وجاوبتو انو ما عم تجي 16 ساعة. وهون الصدمة انو فّسرلي التقنين 
16 س�اعة مقطوعة وبتضّوي ساعة ونّص. انو لش�و بدي كهربا أكتر من 

هيك؟ ساعة ونّص بيكّفو...

الخبرية وين؟ انو الكهربا ناقمة َع وضع الكهربا، بدا تتظاهر ضّد الكهربا، 
والكهربا رافضة هالتظاه�ر ألنها مؤمنة بفعالّيته�ا وأحّقيتها... تنغّير 
المعادلة ألنو ما فهمت! انو وزي�ر الكهربا بدو نتظاهر ضد الكهربا يعني 
ضّد حالو! واذا تظاهرت مع�و بتجي الكهربا يعني؟ أو بيروح هّوي واياها؟ 

كمان ما فهمت!!!  

انو من اآلخر صرت عم بحل�م بالكهربا متل ما بحلم  إطلع عالمريخ... ال 
عم بعرف شوف المريخ وال عم بعرف شوف الكهربا... وال عم شوف زودة 
واالمن  مضروبة...  وشبكاتها  فارطة  واالتصاالت  نقل...  وبدل  عالمعاش 
يا عين عل الفلتان... واالنترنت g3... ايه ثالث جمل مس�خرة عالناس... 

تغيير واصالح... شحار وتعتير... والحل؟؟؟ كعيت...

الوقت الحاسم
“ما متت !! ما شفت مين مات؟؟”

وكان اهلل يحّب المحسنين 

طوني درويش
نائب رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية

 العميد الركن )م( وهبي قاطيشه
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية 
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السوري. وهي، إن تمكنت من ذلك، سوف يمتد 
نفوذها من إيران، وربما فيما بعد من أفغانستان 
ولبنان.  وسوريا  بالعراق  مرورا”  فلس�طين  إلى 
بإتم�ام ه�ذا التواصل الجغراف�ي بين حلفاء 
تقودهم ه�ي، مع تناغم أو تحال�ف أو إلفة مع 
روس�يا والصين وبعض الدول مثل البرازيل ..، 
يتحول هذا الوضع، وبغ�ض النظر عن إمتالك 
الس�الح النووي، إلى تهديد إستراتيجي لتركيا 
والدول العربي�ة الخليجية ومص�ر وبالتأكيد 
إسرائيل وأميركا وأوروبا، لما يمثل هذا الوضع 
من إخالل في ميزان القوى وما يحمل في طياته 
من إمكانية لتفاقم ه�ذا اإلخالل في المراحل 

االحقة.

أما بالنسبة إلى خصوم إيران، وهم غير موحدين 
في إطار تحال�ف إس�تراتيجي، فهم يجهدون 
لدحر المش�روع اإليراني ال�ذي يهددهم. وال 
مجال لعقد أي�ة صفق�ة أميركية-إيرانية ألن 
إيران ال يمكنها قبول أي شرط أو أي تنازل يطيح 
بما تسميه المقاومة، وذلك ألانها تكون تخلت 

عن علة وجود النظام اإلسالمي في إيران.
فليس أم�ام أخصام إيران إال خي�ار الحرب أو 
تؤدي  قد  بدورها  التي  الموجعة  العقوبات  خيار 
إلى حرب أو إلى ربي�ع إيراني يطيح بنظام والية 

الفقيه.
 م�ن هنا، فبالرغم من دور الش�عب الس�وري 
إيران  أخصام  إتخذ  فقد  الثورة،  في  األساس�ي 

القرار باإلطاحة بالحكم األس�دي في س�وريا 
توطئتا” لهزيمة المشروع اإليراني.

بالفعل، إن س�قوط الحكم في س�وريا يشكل 
ضربة قاسمة إليران وليس فقط سقوطا” ألحد 
فرطا”  يشكل  السقوط  فهذا  العربية.  األنظمة 
للتحال�ف اإلس�تراتيجي الرباع�ي عبر تحول 
إحدى حلقاته األساسية إلى عكسه. فبدال” من 
مس�اعدة إيران على تمدد نفوذها إلى العراق، 
س�وف يش�كل حاجزا” لهذا التمدد ودافعا” 
للقوى الوطنية في العراق للتمس�ك بعروبتها 
وس�يادتها وإس�تقاللها. كما أنه س�يضعف 
في لبن�ان حزب اهلل الذي يفتق�د إلى الخلفية 
وإلى  له  الداعمة  الس�ورية  واألمنية  السياسية 
ممر األسلحة األساس�ي الذي يغذي ترسانته... 
كما س�وف يؤدي إلى إبتعاد حماس نهائيا” عن 
إيران... ويدفع إلى األمام بعزلة إيران إقليميا”، 
مما قد يقوي المعارضة وينش�ط حراكها ضد 

النظام...
أية جهة تنتهج سياسة أكبر من قدراتها الذاتية 

تفش�ل وتندحر. هذا ما حصل مع نابوليون، مع 
هيتلر، مع صدام حسين، مع القذافي.

إن غالبي�ة الدول ف�ي العال�م تنتابها عوامل 
فطبيعة  إيران،  أما  نسبي.  األمر  ولكن  الضعف. 
برغماتية  سياسة  بإنتهاج  لها  تسمح  ال  حكمها 
في ظ�ل أوضاع ضاغطة وخطي�رة ألن إنتهاج 
هكذا سياس�ة ف�ي هكذا ظ�روف تطيح بعلة 

وجودها كجمهورية إسالمية. 

لكل هذه األس�باب، أتوق�ع أن يكون عام 2012 
عام  أيضا”  وربما  اإليراني  المشروع  هزيمة  عام 
سقوط النظام اإليراني نتيجة لسقوط مشروعه.
يعيش  أن  ل�ه  أتوقع  فال  الس�وري،  النظام  أما 
أكثر من أش�هر قليلة معدودة. فالثورة تتنامى 
يتصاعد.  الخارجي  والضغط  مضطردة،  بوتيرة 
ما  مع  يته�اوى  اإلقتص�اد  أن  ه�ي  والنتيجة 
يعنيه ه�ذا األمر من تأثير س�لبي على الطبقة 
البورجوازية في دمش�ق وحلب يمكن أن يقلب 
موقفها اإليجابي من النظام إلى موقف س�لبي 
من�ه، واإلنش�قاقات داخل الجي�ش تتكاثر، 
والمعارك تحتدم. وم�ع إزدياد ضعف النظام، 
داخل  وخالفات  تشققات  نرى  أن  الطبيعي  من 

المجموعة الحاكمة ذاتها.
لن يكون حرب أهلية. ومش�روع الدولة العلوية 
يفتقد إلى عناصر نجاح�ه. أتوقع نهاية النظام 
من خالل إنهي�اره المفاجئ: إن عوامل إضعافه 
س�وف  يوم،  ذات  وفي  يوم.  بعد  يوما”  تتراكم 

نشهد التغيير النوعي، أي لحظة إنهياره!
فإلى اللقاء!!!

تحليل تحليل

للوهلة األولى، يبدو عن�وان المقال كأنه تمني 
أكثر من حقيقة. ولكن في التحليل المبني على 
معلوم�ات ومعرفة، وبعد قراءت�ه، قد ال يبدو 

كذلك.
تتزع�م إي�ران ما يمك�ن تس�ميته التحالف 
اهلل  حزب  سوريا،  إيران،  الرباعي،  اإلستراتيجي 
وحماس، م�ع إبتعاد تدريج�ي لحماس نتيجة 
العراق  في  متنامي  تأثير  لها  كما  العربي،  الربيع 
وعلى عدد من التنظيمات الشيعية واإلسالمية 
الجهادية وغي�ر الجهادية ف�ي العالم العربي 
واإلس�المي. وهي تأمل على مدى أبعد أن تعيد 
السلطة  إلى  وصلت  التي  أإلس�المية  األحزاب 
من خالل الربيع العربي إلى “خط المقومة”، أي 
إلى “رشدها اإلسالمي”، بعد إستكمال أهداف 
والعدالة  الديمقراطي�ة  الحري�ة،  في  ثورتهم 

اإلجتماعية.
من ناحي�ة أخرى، تس�عى إيران إل�ى إمتالك 
الضغوط  ضخام�ة  بالرغم  الن�ووي  الس�الح 
والعقوبات التي تتع�رض لها من قبل المجتمع 
ومع  واليوم،  الغرب.  من  خاص  وبشكل  الدولي 
إقترابها من إمتالك الس�الح الن�ووي، تزداد 
الضغوط وإمكانية الح�رب عليها باتت أقرب 

إلى التحقق من ذي قبل. 
ال ش�ك أن تداعيات حرب كهذه هي في غاية 
الضخامة: إزدياد س�عر النفط، تفاعل س�لبي 

اإلقتصادية  األزم�ة  مع  اإلزدياد  له�ذا  جدا” 
هرمز،  مضي�ق  تس�كير  العالمية،  والمالي�ة 
قصف مدم�ر عل�ى دول الخليج، إس�رائيل، 
الجيش األميركي ف�ي المنطقة، تحريك كافة 
الق�وى اإلس�المية الموالية إلي�ران في كافة 
دول المنطق�ة والعالم به�دف أعمال تزعزع 
العمليات  ضغط  تحت  وتضعها  الدول  إستقرار 

اإلستشهادية واألمنية...
ولكن تداعيات السماح إليران إمتالك السالح 
إلمتالك  السباق  دفع  أضخم:  تكون  قد  النووي 
الس�الح النووي بين عدد م�ن دول المنطقة، 
مثل تركيا، الس�عودية، مصر... وبالتالي جعل 
الريح،  مهب  ف�ي  والعالم  المنطقة  إس�تقرار 

التي  إي�ران  قبل  من  النووي  الس�الح  إمتالك 
كما  المتبادل  النووي  الردع  سياس�ة  تلتزم  لن 
كانت الحال بين اإلتحاد الس�وفياتي وأميركا، 
وذلك ألن عقالنية العقل “الدولتي” الفارس�ي 
المتطور، العب الش�طرنج اله�ادئ والذكي، 
هو في خدمة إيران اإلس�المية، وليس العكس. 
ولكن أخط�ر هذه التداعيات ه�و تحول إيران 
إلى حصن منيع ال يمكن إس�قاطه، فيتحول إلى 
طاقة هجومية تصدر “الثورة” اإلس�المية على 
الطريقة اإليرانية زارعة عدم اإلس�تقرار داخل 
دول المنطق�ة والعالم بحجة “المقاومة وخط 

الممانعة”.

لذا، بنظ�ري كما بنظ�ر عدد م�ن العالمين 
حدوث  إمكانية  إن  الصائ�ب،  الرأي  وأصحاب 
حرب بين إيران وأخصامها، بمبادرة منها أو من 

أخصامها واردة بنسية خمسين بالمئة.      
إن هذا التقدير يبدو واقعي�ا” عندما نتفحص 
إيران،  في  اإلس�تراتيجي  القرار  أصحاب  نظرة 
وهي على النحو اآلتي: إن الغرب يعاني من أزمة 
إقتصادي�ة ومالية حادة لن تنته�ي في المدى 
المنظور، وقد لن تنتهي أب�دا”، وهي قد تؤدي 
وقت،  في  األوروبي،  اإلتح�اد  عقد  إنفراط  إلى 
يش�هد العالم صعود الصين والهند والبرازيل 
اإلقتصادي  المس�توى  عل�ى  أخرى  وبل�دان 
واإلس�تراتيجي، مما يضعف بالمقارنة طاقات 
العالم الغرب�ي وأهميته في صنع القرار الدولي. 
إلى ذلك، يمكن إضافة تقهقر النفوذ األميركي 
في المنطقة: خ�روج الجيش األميركي نهائيا” 
من العراق، عدم قدرته على حس�م الوضع في 
جيش�ه  إلخراج  وتهيئه  لصالحه  أفغانس�تان 
قوة  تقهقر  كما  البلد،  هذا  من  حلفائه  وجيوش 
إسرائيل بعد فشلها في لبنان عام 2006 وفي غزة 

عام 2008 في حربها ضد “المقاومة”.
وهي تستغل وجود األقليات الشيعية والجاليات 
اإليرانية والقوى اإلس�المية السنية المتحالفة 
معه�ا في لبنان وفلس�طين والع�راق واليمن 

والسعودية والكويت...
النظام  س�قوط  لمنع  الي�وم  إي�ران  فتجهد 

بعد اعوام النهضة، واعوام االنحسار،
عام إنكسار المشروع اإليراني في المنطقة

إيران،  خص�وم  إلى  بالنس�بة  أما 
وهم غير موحدين في إطار تحالف 
لدحر  يجهدون  فهم  إستراتيجي، 

المشروع اإليراني الذي يهددهم.

د. توفيق الهندي
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لن نفش�ي س�ّرًا إن أش�رنا إلى أّن المناخ 
السياس�ّي الخارجّي ال�ذي ُولدت حكومة 
لبنان الحالّية من رحمه، باعتبارها ليس�ت 
بطبيعة الح�ال وليدة السياس�ة المحّلّية، 
تبّدل بش�كل ش�به جذرّي عل�ى مراحل 
متعاقب�ة عّدة، منذ حزي�ران ال2011 وحّتى 

مرحلتنا هذه.
ي  فل�م يعد خافيًا عل�ى أحد أّن ظ�روف ُمِعدَّ
الطبخة الحكومّية، أي س�وريا من جهة وإيران 
من جهة أخرى، قد اختلفت، األمر الذي ضرب 
الميقاتّية،  الحكومة  “مي�زان”  الحائط  بعرض 
علمًا أّن كليهما يعتبرانها بالمناس�بة حكومة 
ِقطرّي�ة تتبع ف�ي نهاية النهار إل�ى حكمهما 

المركزّي وقرارهما المطلق.
استطرادًا وعلى الخّط السورّي تحديدًا، عندما 
أعطى النظام السورّي الضوء األخضر إلسقاط 
حكومة سعد الحريري ومن ثّم تشكيل حكومة 
نجيب ميقاتي، ل�م يكن مدركًا حينها لخطورة 
الحراك الش�عبّي الذي عاد واجتاحه بش�كل 

تصاعدّي غير مسبوق.
غير أّنه حينما تلّمس جّدّي�ة إمكانّية اإلطاحة 
به، اظُط�ّر إلى إعادة توجي�ه بوصلة الحكومة 
المس�تميت  بالدفاع  االكتفاء  نحو  الميقاتّية 
عنه، في وقت كان الغ�رض الرئيس من تأليف 
المعبر  تجّسد  أن  هو  باألس�اس  الحكومة  هذه 
األخي�ر المطلوب م�ن أجل إع�ادة القبضة 
الس�ورّية التاّمة والنهائّية على لبنان بمفاصله 

كّلها.
هذا ولم يكن النظام الس�ورّي يدرك أّن اهتزاز 
“هيبته” أمام الش�عب الس�ورّي وقدرته تاليًا 
على التحّكم الفاشّي به، سوف ينسحب كذلك 

على ش�ريحة ال بأس بها من حلفائه اللبنانّيين 
الذين لم يبحثوا في تحالفهم معه إّلا عن مصدر 
قّوة يتظّللون به بهدف تحقيق مكاس�ب ضّيقة 
يبتغونها، أضف إليهم بعضًا آخرًا أيقظته الثورة 
الشعبّية الس�ورّية من س�بات “فوبيا األسد” 

فشرع يعود أدراجه إلى الضّفة المقابلة.
أّما على الخ�ّط اإليرانّي، فإّب�ان إعطاء إيران 
لكلمة س�ّر تش�كيل الحكوم�ة اللبنانّية، لم 

تك�ن العقوبات االقتصادّي�ة ضّدها قد بلغت 
خصوصًا  مؤّخ�رًا،  إلي�ه  وصلت  ال�ذي  الحّد 
التي  األخيرة  األوروبّي�ة  العقوب�ات  ضوء  في 
حظرت ش�راء النفط اإليرانّي. زد عليه أّنها لم 
تكن قد اس�توعبت بعد ه�ي األخرى خطورة 
الوضع الداخل�ّي لدى نظام البع�ث، حليفها 

االستراتيجّي. 
ولم يأِت منسوب التوّتر الذي رفعته الجمهورّية 
اإلس�المّية في اآلونة األخيرة في وجه السواد 
األعظ�م م�ن مكّون�ات المجتم�ع الدولّي، 
انطالقًا من مضي�ق هرمز، إّلا ترجمة “كالمّية” 
الستش�عارها بالوهن الذي يعصف بها من غير 

جهة.
وبن�اًء على هذين الوضعين المس�تجّدين، بدأ 
الحكومة  أف�ق  في  يل�وح  الداخلّي  التخّب�ط 

اللبنانّية، إذ إّن السورّيين واإليرانّيين 

تحليل تحليل

>>>>

بين هذا »التغيير« وذاك »اإلصالح«

انحصرت  فيما  المحّلّي�ة،  بمش�اكلهم  تلّهوا 
ميقاتي  حكوم�ة  صعي�د  على  اهتماماته�م 
اللبنانّية  الشؤون  وببعض  الخارجّية  بسياستها 
العاّم�ة، بعيدًا طبع�ًا من تفاصيل السياس�ة 
كونه  تفاصيلها،  وتفاصي�ل  المحّلّية  اللبنانّية 
لي�س بإمكانهم مقارعة ش�ياطينها حالّيًا في 

ضوء ما يعانونه هم من أزمات.

ّ مّما تقّدم، تّتض�ح حقيقًة خلفّيات  وانطالق�ا
يمّثلها  ومن  اللبنانّية  للحكومة  األعمى  الدفاع 
عن النظام السورّي في اجتماعات جامعة الدول 
العربّية م�ن جهة أولى، باإلضاف�ة إلى صمتها 
المدّوي من جهة ثانية عن التعّديات المتمادية 
وعلى  اللبنانّية  األراضي  على  الس�ورّي  للنظام 
قاطنيها، كما عن التصريح�ات اإليرانّية حول 
أّن جن�وب لبن�ان يخض�ع إلرادة الجمهورّية 

اإلسالمّية اإليرانّية.
إلى ذلك، يفه�م المراقبون خلفّية اس�تمرار 
أّن  يبدو  ال  إذ  الداخل�ّي،  الحكوم�ّي  التصّدع 

السورّيين أو اإليرانّيين باستطاعتهم حالّيًا بذل 
أّي جهد في س�بيل ترميم العالقة ما بين فرقاء 
استراتيجّيين  حلفاء  أكانوا  اللبنانّية،  الحكومة 

أم حلفاء حلفاء أم حلفاء حكومّيين ليس إّلا. 
فالس�جاالت في ما بين ه�ؤالء الحلفاء -على 
أنواعهم- تبدأ بملّف التعيينات اإلدارّية وال تنتِه 
ب”الملّفات التغييرّية اإلصالحّية” التي فاحت 
من المرّوجين ديماغوجّيًا لها رائحة الفس�اد، 
أو  األحمر  الم�ازوت  فضيحة  صعيد  على  أكان 
على صعيد ملّفي الكهرباء واالّتصاالت اللذين 

ينتقالن من واقع سّيء إلى واقع أسوأ. 
وعلى النسق عينه، تستمّر “المهزلة  الحكومّية” 
إلى درج�ة أّن فرق�اء حكومّيين ق�د هّددوا 
وزيرهم  أّن  علمًا  حكومتهم،  وجه  في  بالتظاهر 
هذا  به.  تنديدًا  الصوت  يرفعون  عّما  المعنّي  هو 
في حين فّوت زميل “تكّتلّي” حكومّي آخر لهذا 
الوزير، عل�ى عّمال لبنان، م�ا ال يقّل عن زيادة 
اشهر على أجرهم وذلك بسبب عناده ليس إال 
ويستمر برفع التحدي على حساب العمال بعدم 

توقيع مرسوم بدل االجور. 

اآلنف  وزميله  تكّتل�ه  رئيس  إلي�ه  دفعه  عناٌد 
الذك�ر، غير أّنهما ع�ادا وباع�اه على طاولة 
عش�اء - صفقة، ليتبّين من ذلك كّله ومن كّل 
ما تقّدم قبله أن ال مبدأ تمتهنه هذه الحكومة، 
طبعًا،  الخارج  إلى  الكّلّي  االرتهان  إلى  باإلضافة 
إّلا مبدأ الصفقات والبيع والشراء على حساب 
المواطن الذي اعتاد أن يش�كو ولكّنه لم يعتد 
في  جديدًا  منهجًا  يعتنق  عس�اه  يحاسب...  أن 
بعد  الديمقراطّية،  وواجباته  حقوقه  ممارس�ة 
أن رأى بأّم عينه حقيقة ه�ذا “التغيير” وذاك 

“اإلصالح”.
    

المراقبون  يفه�م  ذل�ك،  إلى 
التص�ّدع  اس�تمرار  خلفّي�ة 
الحكوم�ّي الداخلّي، إذ ال يبدو 
اإليرانّيي�ن  أو  الس�ورّيين  أّن 
أّي  باس�تطاعتهم حالّي�ًا بذل 
جهد في سبيل ترميم العالقة ما 
بين فرق�اء الحكومة اللبنانّية، 
اس�تراتيجّيين  حلفاء  أكان�وا 
حلفاء  أم  حلف�اء  حلف�اء  أم 

حكومّيين ليس إّلا. 

فرحات الخوري
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األخبار األخبار

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

اللبنانية، اإلثني عشرة، على أمل أن تنال إعجابكم.

بداية، موقف لمصلح�ة الطالب تحت عن�وان “التاريخ ... يكتبه 
اللبنانيون األحرار ... ال الفيشيُّون”

اصدرت مصلح�ة طالب الق�وات اللبنانية موقفا حول كت�اب التاريخ 
الجديد ومح�اوالت الحكومة اللبنانية تش�ويه التاريخ والتالعب به من 
خالل وزير الثقافة الس�يد غابي ليون، وتغييب نضال المقاومة اللبنانية 
وتضحياته�ا، وابتداع بط�والت وهمية مقابل تغيي�ب بطوالت الكبار 
م�ن وطن االرز. ومن ابرز م�ا ورد في بيان مصلحة الط�الب »أما اليوم، 
تحاول الحكومة اللبنانية أن تزيل »ثورة األرز« من تراث وذاكرة الشعب 
اللبناني، عبر إزالة هذه المرحلة المفصلية من كتاب تاريخ لبنان، بهدف 
تبييض صفحة النظام السوري السوداء في بلدنا العزيز. وبعد أن حرمت 
شعبها من األمن، وحرمته من العيش الكريم، تحاول اليوم أن تجرده من 
وجدانه وذاكرته التاريخية خدم�ًة لمصالح جهة خارجية، فثبت بالفعل 
ومّرة جديدة أنها حكومة اإلحتالل الس�وري في لبنان. إنطالقًا من هنا، 
على الش�عب اللبناني أن يقف وقفة عز، تمامًا كما فعل في 14 اذار 2005، 
عندما أطلق ث�ورة األرز، ويقاوم إنقالب حكوم�ة اإلحتالل على تاريخه 
المجيد. فتاريخ لبنان الحقيقي لم يكتب قط بالحبر، بل حفره ش�هداء 
المقاومة اللبنانية وث�ورة األرز بدمائهم، ولن تنجح حكومة اإلحتالل في 

تطهير جرائم اسيادها على ارضنا«.

ننتقل الى دائرة األميركيات مع الرفيقة ميراي عوض لتطلعنا على 
أبرز نشاطاتهم اإلنتخابية،

نعم ماريا، فكعادتهم، وككل س�نة، حقق طالب القوات اللبنانية فوزا 
كامال في انتخابات جامعة AUT، حاالت. وكانت الئحة القوات اللبنانية 
المؤلفة من 6 مرش�حين قد فازت بالتزكية بعد انسحاب مرشحي التيار 
العوني، الذين درجوا على اعتماد هذا التكتيك خالل السنوات االخيرة، 
بالرغم من ان قانونا جديدا النتخابات الجامعة قد اعتمد لهذه الس�نة. 
وبعد االحتفال بالفوز داخل الجامع�ة، توجه طالب القوات في الجامعة 
إلى معراب في زيارة لرئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع 
واهدوه فوزهم. واكد رئي�س خلية القوات في الجامعة الرفيق حبيب ابو 
فاضل ان شعار القوات لهذه السنة سيكون “نحن لكم اوفياء والمسيرة 

مستمرة حيث ال يجرؤ االخرون”.
أما فيما يتعلق بانتخاب�ات ال LAU فقد تم إلغاء اإلنتخابات في الجامعة 
االعتصام  وبعد  الخاسرة.  الجهات  لبعض  اإلعتيادية  اإلفتراءات  بسبب 
الذي نظمه الطالب احتجاجا على الغاء االنتخابات ألسباب سياسية كان 
ابرزها التدخل المباش�ر لنواب جبيل العونيين للضغط من اجل تعطيل 
العمل الديمقراطية، صدر بيان للمناسبة عن دائرة الجامعات األميركية 
اعتب�رت فيه أن االنتخابات الطالبية حق مقدس وش�رعي للطالب وهم 
يريدونها اليوم قبل الغد ضمن األطر الديمقراطية السليمة التي تحددها 
ادارة الجامعة. ألنهم يثقون ويحترم�ون خيار كافة طالب الجامعة بكل 
ألوانهم، وانتماءاتهم، خاصة بعد النتيجة الس�احقة التي حققها طالب 
القوات اللبنانية مع رفاقهم في 14 اذار خالل األشهر الماضية في الجامعة 

األميركية وجامعة سيدة اللويزة. 

شكرًا لك ميراي، باإلنتقال الى دائرة المهنيات،

أقامت دائرة المهنّيات ف�ي مصلحة طاّلب القّوات اللبنانية قداس�ها 
اإلحتفالي الس�نوي عن راحة نفس الش�هيد الرفيق طوني ضو بعنوان » 
خمس سنوات... واكتملت السبحة« بحضور والدة الشهيد السيدة ليندا 
وعائلته، النائب أنطوان زهرا ممثال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور 
سمير جعجع، رئيس مصلحة الطالب شربل عيد ورئيس دائرة المهنيات 
رفيق شاهين. احتفل بالقداس األب الياس غاريوس. وتلى القداس كلمات 
عدة بدءا برئيس دائرة المهنّيات الرفيق رفيق ش�اهين الذي قدم الشكر 
للشهيد ألنه اثبت ان طالب لبنان وشبابه هم في صلب ثورة األرز يبذلون 
اثمن التضحيات من اجل حرية وس�يادة واستقالل وطن االرز. أما كلمة 
أهل الش�هيد فألقتها والدته ليندا ضو، وقالت »شهداؤنا كحبة الحنطة 
التي تغرس في األرض فتنبت مقاومة للحق والحقيقة«. واضافت »ما نراه 
اليوم ال يحترم شرفا ويتنكر للقضية ولمن دافع عن 10452 كلم«، مضيفة 
»أنتم لس�تم مجرد مصلحة ط�الب بل أنتم طالب قضّي�ة«. اما رئيس 
مصلحة الطالب الرفيق المحامي ش�ربل عيد فاكد »اننا لن نسمح ألحد 
بإذالل شهداءنا مهما كان عدد النواب والقوى التي تقف خلفه«.وكان 
للنائب زهرا كلمة سياس�ية في المناس�بة. في ختام االحتفال تم وضع 

إكليل من الورود أمام صخرة لتخليد ذكرى الشهيد في باحة المجمع.

واآلن من دائرة المهنيات الى ن�دوة األربعاء التي تقيمها مصلحة 
الطالب مع الرفيقية ريم حرب،

أقامت مصلحة الطالب ندوة ثقافية تحت عنوان »الربيع العربي وتأثيره 
على المسيحيين في الشرق« داخل حرم المركز العلمّي في ضبية، القاها 
الدكتور توفيق الهندي واالعالمي احم�د االيوبي، وحضرها حوالي 300 
شخص، من مختلف مكاتب ودوائر مصلحة الطالب، مدارس وجامعات 
ومعاهد، من مختلف المناطق. تناولت الندوة مختلف مراحل ومحطات 
الربيع العربي الذي انطلق مع ثورة االرز وانتفاضة االس�تقالل من بيروت 
في ربيع عام 2005، افتتحت بكلمة لرئيس مصلحة الطالب ش�ربل عيد، 
وتبعها حلقة حوارية استعرض فيها نائب رئيس المصلحة طوني درويش 
مختلف المحاور والعناوين المطروحة مع ضيوف الندوة، الدكتور توفيق 

الهندي، واإلعالمي أحمد األيوبي.

من بيروت إلى البقاع، مع زيارة وفد مصلحة طالب القوات اللبنانية 
إلى زحلة، والزميلة هبة شمعون

نظمت دائرة البق�اع في مصلحة طالب الق�وات اللبنانية زيارة لرئيس 
المصلحة الرفيق شربل عيد الى مدينة زحلة يرافقه رئيس دائرة المهنيات 
الرفيق رفيق شاهين وذلك يومي السبت واالحد 11 و12 شباط 2012. التقوا 
خاللها كّل من المطران اندره حداد، المط�ران منصور حبيقة، النائب 
جوزيف المعلوف، النائب عاصم عراجي، الوزير الس�ابق س�ليم وردة، 
النائب شانت جنجنيان، منسق منطقة زحلة والبقاع األوسط المهندس 
شارل س�عد، لقاء حاش�د مع طالب من مختلف الجامعات البقاعية، 
النائب طوني ابو خاط�ر. وُختمت الزيارة بلقاء الوف�د مع النائب ايلي 

ماروني.

إلى دائرتي الثانويات والنشاطات والحركة 
التي ال تهدأ في مختلف المناطق

نظمت دائرتي الثانويات والنش�اطات في مصلحة الط�الب يوما بيئيا 
طويال في ج�رود بلدة كفرذبيان تحت عن�وان »الّصيد مهم بس بيئتنا 
أهّم«، يوم االحد 3 كانون االول 2011. خصص ه�ذا اليوم لجولة قام بها 
الطالب والمسؤولين من الدائرتين على المساحات الشاسعة لتنظيفها 
من مخلفات خرطوش الصيد ونفايات تؤدي إلى تسميم االراضي والتلوث 
البيئي ووضعوا الفتات تنّبه لضرورة إحترام البيئة واألحراج الّلبنانية بعد 

ممارسة األفراد لهواية الّصيد. 
من جهة اخرى، اقامت دائرة الثانويات في مصلحة طالب القوات اللبنانية 
خلوة نتظيمية يومي السبت واالحد الواقعين في 17 و18 كانون االول 2011 
في حراجل وذلك الط�الق عمل مكاتبها وقطاعاتها كافة. تخلل الخلوة 
لقاء مع مسؤول مكتب الدكتور جعجع، االس�تاذ ايلي براغيد. كذلك 
جرى عرض الية تنس�يق وتطوير متكاملة للدائرة وتم اقرار خطة العمل 

المناسبة لمختلف قطاعات ومكاتب الدائرة.
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2013 Mercedes SL
The Best or Nothing
On stage in Detroit the all-new 2013 SL looks thoroughly modern. 
The mighty V8 in the SL 500 develops 435 hp from its displacement 
of 4.7 L, boasting a 12% gain over its predecessor despite some 
0.8 liters less displacement. Torque has increased from 530 Nm 
to 700 Nm – a gain of 32%. 
For a less thirsty beast, the new V6 in the SL 350 outputs 306 

hp while delivering 370 Nm of torque. The V6 consumes 6.8 
L/ 100 Km, making it almost 30% more economical than its 
predecessor, a spec that is partly supported by standard-fit ECO 
start/stop function which is found in both the SL350 and the 
SL500. Both feature 7 speed automatic transmissions. The SL 
350 accelerates from 0 to 100 kph in 5.9 seconds, making it three 
tenths of a second faster than its predecessor. The SL 500 takes 
just 4.6 seconds – eight tenths less than the previous SL 500.
        
By Issam Eid

واآلن ننتقل الى وادي البقاع وعروس�ه زحلة في إتصال مباشر مع 
رئيس دائرة البقاع الرفيق فيليب ملحم،

بداية عاد بنا الرفيق فيليب ملحم بالذاكرة ال�ى العام 2001 تاريخ افتتاح 
فرع لجامعة الروح القدس الكس�ليك في البقاع على ارٍض تعّج باألعمال 
المخابراتية والقمع، فشكلت هذه الجامعة ارضا خصبة وفرصة إلنطالق 

العمل الطالبي المطالب بالحرية واإلس�تقالل حي�ث قامت اول خلية 
لطالب القوات اللبنانية في البقاع وشكلت الش�علة التي تنير الظلمة. 
وهكذا ب�ات البقاع جزًءا ال يتجزأ من مصلحة ط�الب القوات اللبنانية. 
تتأل�ف دائرة البقاع من عدة خاليا تنتش�ر في جامع�ات الروح القدس 
الكسليك فرع البقاع، كلية ادارة اعمال وكلية العلوم الزراعية في جامعة 
القديس يوس�ف فرع البق�اع، الجامعة األنطونية ف�رع زحلة، الجامعة 
األميريكية للعلوم والتكنولوجيا، حيث خاليا القوات تعتبر أقوى الخاليا 
تنظيمًا، عديدًا وديناميكيًة على مس�توى العمل السياسي، األكاديمي 
والنشاطات االجتماعية على اختالفها. أما في كليات الجامعة اللبنانية 
ينحصر عمل الدائرة في كلية الحقوق والعلوم السياس�ية وكلية الصَحة 
بس�بب العامل الديمغرافي الشاسع والنس�بة الضئيلة من المسيحيين 

المسجلين في كليات الجامعة.
كذلك تعمل الدائرة وتتابع قطاعي المهنيات والثانويات المنتش�رة في 
مدينة زحلة ومختلف المناطق البقاعية. حيث تعمل على تنَمية التالمذة 
فكريًا وعقائديًا و سياسيَا واجتماعيا. أما على صعيد النشاطات، فسجّل 
الدائرة حافل حيث ال تفَوت مناس�بة أو عيد لتقَدم أجمل النش�اطات 
واكثرها تميزا، فتملئ الطرقات والس�احات حيوي�ة مَما يزيد من رصيد 
نجاحها وتقَدمها تجاه االجيال الصاعدة والرأي العام. مع إنبثاق النظام 
الداخلي للحزب، وإنطالق ورش�ة التنظيم والعمل المؤسساتي، شهدت 
الدائرة تأس�يس مكتب طالب البقاع للتنس�يق المناطقي حيث انطلق 
عمل الدائرة في البقاع الشمالي والغربي بهدف تنظيم التحرك الشبابي 
والطالبي وتأمين التواصل بين الش�باب والط�الب. بذلك باتت الدائرة 
تّش�كل الجس�م الطالبي الفّعال والمنتج الوحيد بين مختلف األحزاب 
الموجودة في البقاع وخاصة في زحلة، المدينة التي لم تبخل يوما بتقديم 
التضحيات، وستبقى برجالها ونساءها، بشبابها وشاباتها، مربى األسوِد.   

»من األشرفيه، والبسطا الفوقا ثكنة فتح اهلل، وعين الرمانة، وعاليه، وزحله، 
وباب التّبانة، وقنات والقاع الى حمص، وحماه، وإدلب، والالذقية، ودير الزور 

ودرعا... إنساٌن واحد، قضّية واحدة، في كل زمان ومكان.«

األخبار
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مين المسؤول؟ مين عم يكشف؟«
من جهته يؤكد جوزيف إسكندر انه يعيش تحت 

قنبلة موقوتة آيلة لإلنفجار: »موتور كهرباء 
صار  إذا  البناية،  تح�ت  موجود  كلها  المنطقة 
إش�كال زغير بالكهرباء بتروح علينا... طالبنا 
وناطرين..  الس�كان...  من  خالي  لمكان  بنقله 

عالوعد يا كمون«.
أما الش�اب ج�ان عقيق�ي، فيلوم الس�لطة 
التشريعية قائال:  »مجلس النواب  ما عم يشّرع 
يس�أل«.  وال  يراجع  عم  وما  الس�المة  قوانين 
ويدعمه نيكوال شاهين بقوله: » وزارة األشغال 
ونقابة  المدني  والتنظيم  والثقاف�ة  والداخلية 
المهندسين... الحق على كل من له عالقة”. أما 
ريتا برقاشي فتصر على إتهام صاحب الملك من 

جهة والبلدية من جهة أخرى.

شاملة  هندسية  بدراسة  قمنا  واكيم:  عماد 
فسوح  مبنى  س�قوط  وراء  األسباب  تفّسر 

وتقترح حلوال مالئمة

رأي  إس�تطالع  من  وإنتقاال  أخ�رى،  جهة  من 
شاملة،  هندسية  دراس�ة  الى  نصل  المواطنين 
م�ع صاحب النض�ال السياس�ي، الذي حمل 
قضية المقاومة اللبنانية معه في حياته العملية 
والنقابية، وش�كلت له الدافع األس�اس لكي 

يعطي أكثر أينما وجد.
إن�ه المهندس عماد واكي�م، أمين عام  حزب 
مهندسي  قطاع  في  والناشط  اللبنانية،  القوات 
»القوات« ونقابة المهندسين، ومرشح القوات 

ألكثر من مرة في الحكومات الماضية. 
إنه المسؤول الوحيد الذي شخّص المشكلة  قبل 
منذ  بمعالجتها  المطالبة  صوت  ورفع  وقوعها، 
متخصّصة،  لجنة  واكيم  شكّل  حين   .2002 العام 
أحصت بش�كل أّولي حوالي 3000 مبنى معّرض 
الكوارث«  »هيئة  فكرة  طرح  كما  للس�قوط.  
ألول مّرة في لبنان في الع�ام 2003. الهيئة التي 

تعنى بإنقاذ شؤون الكوارث الطبيعية.

لكن عل�ى الطريقة اللبناني�ة بقي الصوت 
لم  بالتصّرف  فالمعنّي  وهمًا.  والحلم  صوتا، 

يتصّرف...  
أم�ا اليوم، وبع�د إنهيار محلة فّس�وح، وكي 
ال يبقى ال�كالم كالما، قدم�ت كتلة القوات 

األش�رفية، الت�ي لطالما قدم�ت أوالدها 
ش�هداء على مذبح الوط�ن، والتي لطالما  
نثرت ورودها ومس�حت دموعها. لم تقبل 
اال أن تقدم مرة جديدة إن�ذارا للبنانيين، 

عنوانه: “ خطر اإلهمال”.

فانهي�ار المبنى الس�كني في محلة فس�وح، 
وس�قوط  كوكبة من الضحايا والجرحى كارثة 
إنسانية إجتماعية. سلطت الضوء على اإلهمال 
معايير  تطبيق  في  اإلهمال  القوانين،  تطبيق  في 
الس�المة العامة، واإلهمال في التقّيد بالنظام 
عامة في مختلف المج�االت. إنها كارثة أليمة 
كش�فت فضائح عديدة، أهّمه�ا ان الدولة ال 
تشعر بالمأس�اة اال بعد وقوعها. لكن ما حصل 

في األشرفية، ما هو إال نموذج لكارثة أو كوارث 
مماثلة في أبنية عّدة، قابعة في بيروت وطرابلس 
وصي�دا ومختلف المناط�ق، تتعالى صرخات 
أهلها في وجه من يعنيهم األمر في الدولة فيأتي 
التحذيرات  وبإطالق  الداء،  بتشخيص  الجواب 
والحديثة  القديم�ة  األبنية  م�ن  كثيرا  أن  من 
تقريبا، قابلة لإلنهيار، ولكن دون تقديم العالج 

وال الدواء.

إس�تطالع رأي: حالة المباني  ف�ي لبنان، 
وعلى من يقع اللوم؟

“صرلنا أكثر من خمس سنوات منطالب بحيط 
دعم... بس ما حدا بيس�مع.. هلق إتذكروا بعد 
سقوط مبنى فسوح”، أفادت األنسة أليدا نعمة 
القاطنة في حي فقي�ر مهدد بإنحدار التربة في 

منطقة سن الفيل.
المخالفات  الى  فتش�ير  طباع  رنيه  السيدة  أما 
لكل  بتسمح  واإلفراز  البناء  »رخصة  القانونية: 

بناية بأربع طوابق، ونحنا بنايتنا ست طوابق. 

االشرفية البداية:
بداية االزمـــــة... وبداية الحـــــل

ريم حرب

الى  فتشير  طباع  رنيه  السيدة  أما 
المخالف�ات القانوني�ة: »رخصة 
بناية  لكل  بتسمح  واإلفراز  البناء 
س�ت  بنايتنا  ونحنا  طوابق،  بأربع 
طوابق. مين المس�ؤول؟ مين عم 

يكشف؟«
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قانون البناء: ويشدد واكيم، ان المشكلة أيضا 
في فلسفة قانون البناء القديم والجديد، فهذه 
المسؤول«.  »المهندس  على  القائمة  الفلسفة 
ُيعطى  مبنى،  يش�يد  ان  المواطن  يريد  فعندما 
رخصة، والدولة تس�مح بذلك ألن هناك ورقة 
المس�ؤول«  المهندس  »تعهد  اس�مها  توقع 
عملية  س�يدرس  المهندس  هذا  إن  تقول  التي 
البناء والتشييد، وأخيرا ُيعطى المواطن رخصة 
»اإلشغال« او »اإلسكان« التي تسمح للمواطن 
ان يش�غل الش�قق الموجودة في المبنى، ألن 
المهندس يقول في الورقة التي وقعها ان عملية 

البناء تمت تحت إشرافه ومسؤوليته.

س�نوات  لخمس  تكون  أن  يجب  الرخصة  مدة 
وبعد ذلك يكون للصيانة الدور األس�اس، بعد 
تحديد الهدف الذي ش�غل م�ن أجله المبنى. 
وهذه الرخص�ة ال تكون لم�دى الحياة، ذلك 
ألن الم�واد المس�تخدمة لديها م�دة حياة 
لإلسكان  جديدة  ورخصة  مدة  وتحديد  محّدد. 
البناء  وشروط  المستعملة  المواد  وفق  وتحّدد 

المتعارف عليها ونوع المبنى.

إضافة الى مراسيم السالمة العامة التي صدرت 
ف�ي ال 2005 و ال 2006. والتي تن�ّص على البناء 
بمواصفات  التدقيق  خالل  من  للزالزل  المقاوم 
البن�اء. فالح�ّل يكون عب�ر قي�ام البلديات 
بالمراقبة م�ن خالل إعادة إش�راف مهندس 
المتعهد  المهن�دس  عم�ل  على  قبله�ا  من 
البناء. فتنش�ط حركة التأمي�ن على المباني 
بعد إش�راف مكاتب التدقيق، فيصبح التأمين 
على عدة أصع�دة: »الحريق المياه، الكهرباء، 
في  دقة  أكثر  الخ�اص  والقطاع  اإلنهيارات«. 
عمله، فتص�ل بالتالي للبن�اء الجّيد الموافي 

لشروط األزمة.

في النهاية، يبقى الس�ؤال كم سيدوم مفعول 
كارث�ة إنهيار مبنى فّس�وح، قب�ل ان يهدىء 

النسيان الدولة والشعب؟

وبع�د التحية لجهود نواب االش�رفية، وكتلة 
تخصيصه  تم  الذي  الساخن  والخط  الحر  القرار 
للط�وارئ في مناطق الدائ�رة االولى. والتحية 
لمبادرة مؤسسة بش�ير الجميل والنائب نديم 
الجمي�ل ومحط�ة الMTV، الغاث�ة اهال�ي 
الضحاي�ا والعائالت المنكوبة، يبقى الس�ؤال 
االه�م، ال�ى متى س�ننتظر وق�وع االخطار 
والكوارث، كي نتعاطى معها بعد فوات االوان؟

هل س�نقوم ول�و لم�رة، باص�دار القوانين 
االطر  ضمن  وتنفيذها  الالزمة،  والتش�ريعات 
الرس�مية  المؤسس�ات  خالل  من  الصحيحة، 
المعني�ة، فنبن�ى المدم�اك االول في هيكل 

الدولة المنشودة...

سريع،  بحل  للخروج  قانون  مش�روع  اللبنانية، 
من شأنه سّد الثغرات لحين إتمام قانون شامل 

وكامل يجمع حلول المشاكل السابقة كافًة.

لمحاول�ة تفادي الكوارث ف�ي الوقت الحالي، 
وللوق�وف ال�ى جان�ب المواطني�ن أّقر هذا 
أن  بموجبه  يج�ب  أولية:  كخطوة  المش�روع 
تحّصل االبنية على افادة س�كن تثبت صالحية 
أن  ويجب  س�نوات،  خمس  كل  للسكن  البناء 
تكش�ف البلديات على االبني�ة القديمة. وفق 
من  كل  يع�رف  لكي  ملزم،  تطبيقي  مرس�وم 
عليه  يتوجب  ما  والمستأجر  المالك  الطرفين، 
بهدف البدء بعملية الترميم. وفي حال لم يدفع 
المستأجر ما يتوجب عليه يحق للمالك أن يدفع 
حصته من المبلغ وإخراج المستأجر من وحدته 
السكنية. ويضيف واكيم: » مبنى فسوح يشكل 
مثاال عن عدي�د من المبان�ي الموجودة على 
بين  ما  أنشأت  التي  اللبناني،  الساحلي  الشريط 
العامين 1950 و1960، استعمل في بناءها الحجر 

الرملي، وهي معرضة لإلنهيار«.

من هنا، ال يوّج�ه واكيم إصبع الّلوم على طرف 
معين، بل يشير الى ان المس�ؤولية تتوزع على 

أطراف عّدة، فهي سلسلة مترابطة بين المالك 

والمس�تأجر والمهندس المس�ؤول والبلدية 
والحكومة ويجب الخروج من دوامة رمي 

اإلتهامات ووضع آلي�ة واضحة للحد من تكرار 
هكذا حوادث أليمة. لكن المشكلة كبيرة 

ومتشعبة وحّلولها معقدة، بحيث تطال قوانين 
عديدة، منها:

القوانين  من  تنتج  فالمشكلة  اإلجارات:  قانون 

الجامدة، فال يمكن مباش�رة وقوع المسؤولّية 
على المالك. إن إيجاد مرس�وم تطبيقي يجب 
شق  المستأجر،  ش�ق  شقوق:  ثالث  يتضمن  أن 
المالك وشق الدولة، وذلك لإلحاطة بالموضوع 
من كل جوانبه. فكل مبنى يتطلب هيئة متابعة 
من المالكي�ن والمس�تأجرين تتكفل بعملية 
صيانته كي يبقى سليما مع الزمن. ولذلك على 
وصيانة  ترميم  في  للمس�اهمة  التدخل  الدولة 
االبنية بعد اجراء المس�ح الش�امل، في حال 
كانت ه�ذه االبني�ة قديمة وتخض�ع لقانون 
االج�ارات القديمة اي ما قب�ل 1994. على أن 
الخاضعة  االبنية  تجاه  العملية  هذه  تنظيم  يتم 

لمراسيم ما بعد العام 1994.  

فهو  أيضا،  عالقة  له  المشتركة:  الملكية  قانون 
يطال األبنية القديمة والجديدة معًا. ألنه يلحظ 
قيام لجان في المباني التي يتعّدد المس�ؤولون 
عمليات  تنظيم  بهدف  وذلك  فيها.  والمالكين 
الصيانة الدائمة، التي تحتاجها هذه المباني من 
وقت الى آخر. وتجدر اإلش�ارة الى ان المشكلة 
األكبر في المباني التي تّم الكش�ف عليها من 
نسبة  وجود  في  تكمن  المختصة،  اللجان  خالل 
كبي�رة من المي�اه في الطبقات الس�فلى في 
أو  الصحي  الصرف  مياه  عن  ناتجة  وهي  المبنى، 
الشقوق مما يؤدي الى إتالف الباطون، وتقليص 

مدة صالحيته.

لمحاول�ة تفادي الكوارث 
الحال�ي،  الوق�ت  ف�ي 
جان�ب  ال�ى  وللوق�وف 
ه�ذا  أّق�ر  المواطني�ن 
المش�روع كخطوة أولية: 
تحّصل  أن  بموجب�ه  يجب 
س�كن  افادة  على  االبنية 
البناء  صالحي�ة  تثب�ت 
للسكن كل خمس سنوات، 
ويجب أن تكشف البلديات 

على االبنية القديمة. 
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التمسك  رسالة  وللبنان  والحروب،  الضيقة 
بالجذور الجميلة الحالمة بين ضحكة مدوية من 

هنا، ودمعة حزينة من هناك.
 

الجوائز
أما في الجوائز التي حصدها الفيلم ومشاركاته 
وصول  بين  تنوعت  العالمية،  المهرجانات  في 
في  كاربيت”  “الريد  الى  اللبنانية  السينما 
تم  حيث  تاريخها  في  االولى  للمرة  هوليوود 
اختيار الفيلم من بين أفضل 5 أفالم في مسابقة
غير  بلغة  فيلم  أفضل  لفئة    Critics Award
ألفضل  النقاد  بجائزة  يعرف  ما  أو  االنكليزية 

فيلم أجنبي. ورغم أن الفيلم لم يحصد الجائزة، 
لبكي  نادين  اللبنانية  المخرجة  مشاركة  أن  اال 
نجوم  كبار  بجانب  الجوائز  توزيع  حفل  في 
هولييود تعتبر المشاركة االولى لفيلم لبناني في 
الفيلم  اختيار  تّم  كما  عالمي.  سينمائي  حدث 
مهرجان  في  ما”  “نظرة  مسابقة  من  كجزء 
في  العالمية  جائزة  حصد  من  وتمكن   ،2011 كان 
الخاصة  العروض  في  المشاركة  المهرجان، 
الجمهور  وجائزة   2011 تورونتو  مهرجان  في 
فيلم  أفضل  جائزة   ،2011 تورونتو  مهرجان  في 
أوروبي في مهرجان سان سيباستيان 2011، جائزة 
لليسنما  نامور  مهرجان  في  الذهبية  البايار 
الفرنكوفونية 2011، جائزة الجمهور في مهرجان 
الجمهور  جائزة   ،2011 أوسلو  في  الجنوب  أفالم 

في مهرجان الدوحة تريبكا السينمائي 2011.
هذا في االبداع والجوائز والمشاركات العالمية، 
خاص  تحليل  شاهده  من  فلكل  القصة،  في  أما 
لم  من  ولكل  الفيلم،  لرسالة  خاص  وفهم 
ايضا  انتم  لكم  ليكون  اسرعوا،  بعد،  يشاهده 

تفسير خاص لهذه الرسالة اللبنانية المميزة. 

صغيرة  قرية  في  الفيلم  أحداث  تدور  القصة 
مسلمون  يسكنها  محيطها،  عن  معزولة 
على  تلفزيون  جهاز  تركيب  بعد  ومسيحّيون. 
يكتشف  بالقرية،  المحيطة  التالل  احدى  قمة 
في  طائفية  نزاعات  من  يدور  ما  القرية  اهل 
بين  الطائفية  المشاحنات  وتندلع  العاصمة، 
محاولة  في  بسيطة.  حادثة  بسبب  القرية  رجال 
نساء  تلجأ  المشاحنات،  حّدة  من  لتخفيف 
القرية إلى بعض الحيل والخدع، وتقوم النساء 
شرقية  أوروبية  أصول  ذي  راقصات  باستقدام 
إللهاء الرجال عن المشاكل الطائفية. ثم تقوم 
بخبز الحلوى ودّس الحشيشة واألدوية المخّدرة 
القرية  من  السالح  لسحب  محاولة  في  فيها 
دينها  تغيير  امرأة  كل  تعلن  وأخيرا،  ودفنه. 
)المسيحية  الواقع  األمر  تحت  الرجال  لوضع 
فيلم  لوين؟  والعكس(.وهأل  اإلسالم  تعتنق 
الثاني  الروائي  الفيلم  وهو   ،2011 عام  أنتج  لبناني 
لنادين لبكي، ُعرض  الفيلم ألول مرة في 16 أيار 
نشاط  ضمن  السينمائي  كان  مهرجان  في   2011

“نظرة ما.

لبنان،  من  اخرون  رفع  وكما  ببساطة،  نعم، 
عدة  ميادين  في  عاليا،  االرز  وطن  اسم 
والقانون  والهندسة  والرياضة  كالطب 
إلى  وصوال  الفنون،  انواع  ومختلف  والمال 
نادين  تستكمل  واالبتكارات.  االختراعات 
جديدة  مرة  وتثبت  السلسلة،  اليوم  لبكي 
بانه في لبنان المبادرة الفردية تبقى الحجر 
وتحقيق  واالبداع  التقدم  في  االساس 

االحالم البعيدة المنال.

دراما... وسينما وجهود فردية
صناعة  عبر  الطريق  لبنان  يشق  بدأ  الدراما،  في 
المسلسالت  وبدأت  بثبات  ولكن  ببطئ  تتطور 
إلى  الضيق  اللبناني  اطارها  من  تخرج  اللبنانية 
جهود  خالل  من  طبعا  االوسع،  العربي  االفق 
في  أما  وافراد.  خاصة  شركات  عبر  فردية 
السينما، ال صناعة سينمائية في لبنان. وفي حين 
بدأت االفالم اللبنانية تكثر مؤخرا، وتتنوع بين 
والترشيحات  الجوائز  تحصد  مميزة  انتاحات 
ضمن  تنحصر  واخرى  عليها،  الجمهور  واقبال 
ال  االحتراف.  إلى  ترتقي  وال  التجربة  اطار 
المعنية  والمؤسسات  اللبنانية  للدولة  خطة 
من  ال  الساعة،  حتى  المجال  بهذا  يختص  بما 
وتطوير  وتمويل  لدعم  شركة  تأسيس  حيث 
والمنتجين  والمخرجين  اللبنانية  السينما 
استديوهات  بناء  أو  اللبنانيين،  والممثلين 
تسهيالت  تقديم  أو  الصناعة،  بهذه  خاصة 
وتحفيزات للشركات العالمية بهدف تشجيعها 
االراضي  على  المجال  هذا  في  االستثمار  على 

اللبنانية.
للمبادرات  كان  العادة،  وكما  ذلك،  ومع 

للتجربة  التأسيس  في  الفضل  الفردية 
نادين  من  اشهر  ومن  اللبنانية،  السينمائية 
لبكي لترتقي بهذه التجربة إلى العالمية، وتفتح 
االبواب واسعا أمام وطن االرز على مسارح اهم 
المهرجانات، لكي يرى العالم مرة جديدة صورة 
بتنوعاته  الصغير،  الوطن  هذا  صور  من  مشرقة 
بطبيعته  وخليطه،  وارثه  ببساطته  وتناقضاته، 
ومع  لبكي  نادين  تمكنت  نعم  واهله.  وعاداته، 
من  متواصل  وجهد  دؤوب  وعمل  كبير  اصرار 

تحقيق خطوات عدة على درب االلف ميل.
إلى  االعالنات،  في  الباهرة  النجاحات  من 
االغاني  في  النجوم  اهم  مع  ابداعية  بصمات 
المصورة، إلى دور بطولي في فيلم “البوسطة”، 
في  الكبرى  النجاح  محطات  بأولى  مرورا 
بنات”،  “سكر  مع  السينمائي  كان  مهرجان 
افالم  في  كممثلة  نادين  مع  السبحة  كرت 
للبنان  ظهور  أول  إلى  وصوال  وعالمية،  لبنانية 
خالل  من  الحمراء  هوليوود  سجادة  على 
مع  تطول  أن  نتمنى  طويلة  درب  لوين؟”.  “وهأل 
من  المزيد  بإتجاه  العالمية   - اللبنانية  المبدعة 
افالم وابداعات كبيرة، وجوائز كبرى ال تعرف 

اية حدود.
وإلى  والمخرجة،  والممثلة  الكاتبة  نادين  فإلى 
موسيقى  إلى  ايضا،  الكتابة  في  الحداد  رودني 
وانطوانيت  وخليل  وايفون  الرائعة،  مزنر  خالد 
وليلى وكلود وانجو وعادل وسمير وزياد وكافة 
وتقنيين  ومصورين  ممثلين  من  الطاقم  افراد 
“وهأل  في  ألنكم  التحيات،  اجمل  ومنتجين، 
اللبنانية  المرأة  تحميل  في  نجحتم  لوين؟” 
وأمهاتنا رسالة سالم، واللبنانيين امانة االرتقاء 
ببلدهم إلى الدولة الحقيقية بعيدا عن الطائفية 

نادين لبكي في هوليوود:
مبدعة لبنان إلى العالم

ف�ي  الباه�رة  النجاح�ات  م�ن 
االعالنات، إل�ى بصمات ابداعية 
االغاني  ف�ي  النج�وم  اه�م  مع 
المصورة، إلى دور بطولي في فيلم 
“البوسطة”، مرورا بأولى محطات 
النجاح الكب�رى في مهرجان كان 
بنات”،  “س�كر  مع  الس�ينمائي 
كرت الس�بحة مع نادين كممثلة 
وصوال  وعالمية،  لبنانية  افالم  في 
سجادة  على  للبنان  ظهور  أول  إلى 
هوليوود الحمراء من خالل “وهأل 

لوين؟”. 

جو القزي

SPOTLIGHTSPOTLIGHT
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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
ماريا جعجع

عصام عيد
اندرو حبيب
عبدو غصن

ريم حرب

جوزيف مخايل
جورج سيف
راشيل رعد

منسق النشرة
جو القزي

اسرة آفاق 
الشباب

قد ال تكون المّرة األولى التي تطلق فيها القّوات اللبنانية، موقعًا مكّرسًا 
أّنها  اعتبار  بوسعنا  القول،  صّح  إذا  التي  األولى  المّرة  ولكّنها  لطّلابها 

تتّوجه الى هؤالء الشباب بلغتهم.
اليوم نطلق الموقع الرسمي لمصلحة طالب القوات اللبنانية، 

الرسمي  الموقع  عائلة  في  جديدا  فردا   www.lfstudents.com
السياسة  مرآة   ،www.lebanese-forces.com اللبنانية،  للقوات 
اللبنانية، والمجتمع اللبناني، المقصود من مئات االف الزائرين االوفياء 
على  والعصي  الرائد  السياسي  الموقع  من  المتعددة،  بصفحاته  يوميا،  له 
الجسم  يربط  الذي  الحزبي  الموقع  إلى   ،LFTV إلى  الترهيب،  مرتزقة 
القواتي مناطقا وقطاعات واغتراب، إلى الموقع الرياضي البارز والحريص 
الفني  الموقع  “حصريا”،  إلى  وصوال  الشاملة،  الرياضية  التغطية  على 
يوما  المستمر  وتقدمه  ومقابالته  وتغطياته  بأخباره  وقالبا،  قلبا  المميز 

بعد يوم... والمسيرة مستمرة.
ماذا نعني بلغة الشباب؟ 

ذلك أن العاملين في الموقع، هم نفسهم من الشباب، لذا فإنّهم يفهمون 
المشاكل التي قد يعانيها أقرانهم في المدرسة والجامعة وحتى العمل أو 
مشابهة  بتجارب  مّر  من  ويعرفون  مّروا  لقد  وأصدقائهم.  أهلهم  مع  رّبما 
كالتدخين والمخدرات. هم أيضًا خسروا أخًا أو رفيقًا على طريق النضال 

الطويل.
لكّنهم أيضًا ليسوا بعيدين عن حياة اللهو والمرح التي يعيشها أي شاب 
يرتادون  والموسيقى،  الكتب  اصدارات  أحدث  يتابعون  صبية.  أية  أو 

المسرح  ويتابعون آخر صيحات الموضة. 
من  برفاقهم  يجمعهم  يخاطبوهم...  عّمن  أبدًا  بغرباء  ليسوا  فهم  لذا 
ويجمع  الواحد.  السياسي  والخط  بالقضية  اإللتزام  القوات،  طاّلب 
الشباب القواتيين بغيرهم من أبناء هذا الوطن مخاوف وافكار وهواجس 

أخرى أيضًا.
مّوجه  بامتياز  قواتي  موقع  ظاهريا  فهو  الموقع،  فكرة  كانت  هنا  من 
الساحة  على  المستجدات  آخر  آن،  في  يعرض  الحزب.  هذا  لطّلاب 
آوالده  مصير  عن  ويسألهم  البلد  في  القرار  أصحاب  ويحاور  السياسية 
على  الضوء  مسلّطا  آخر  آٍن  وفي  القرار  هذا  صنع  في  الشباب  دور  وعن 
في  كان  سواء  وانجازاتنا،  المختلفة  لدوائرنا  الطّلابية  النشاطات  آخر 
اإلنتخابات أم في اإلمتحانات الرسمية أم في التحركات اليومية والنضال 

لبناء دولة قوية ووطن على قدر طموحاتنا وطاقاتنا...

الشباب  لجميع  األعلى،  في  ذكرنا  كما  يتوّجه،  موقع  فهو  فعليًا  أّما 
يواكبه  الجديد  المضمون  وانتمائتهم.  وأهوائهم  أعمارهم  بمختلف 
الذين  المبدعين  رفاقنا  لخيرة  أيضًا  فيه  الفضل  يعود  جديد  تصميٌم 
التطور  مع  تتماشى  عصرية  الموقع  حّلة  لتكون  لديهم   ما  أفضل  أعطوا 
الهائل وثورة االعالم االلكتروني. باختصار، بوسعنا القول، إنها انطالقة 
يعود  “ونبقى”.  اسم  تحت  لسنوات  عرفتموه  لموقع  متجددة  جديدة 
اليوم بتصميم جديد وروح جديدة، فانتظرونا وكونوا على الموعد في 16 
اذار، موعد االنطالقة الرسمية للموقع الرسمي لمصلحة طالب القوات 

اللبنانية.
في  الكتابة  عبر  سواء  الموقع  في  المساهمة  في  المهتمين  ندعو  ختامًا، 
بمقاالت  المشاركة  خالل  من  أم  الحرة  للنصوص  المخصصة  المساحة 
عضٍو  بأي  نرّحب  ونحن  أمامكم  مفتوٌح  الباب  معنا.  التواصل  الى  دورية 
editor@ على   راسلونا  الصغيرة.  عائالتنا  الى  باإلنضام  يرغب  جديد 

lfstudents.com و نجيبكم في أقرب وقٍت ممكن.

نقول  الغياب،  وبعد  اليوم،  أما  “ونبقى”...  نكتب  كنا  الماضي  في 
“عدنا... وسنبقى”
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صورة وصوت

يبدأ زمن الصوم بعرس قانا، أو أحد مدخل الصوم، وُيفتتح باثنين 
الرماد، وينتهي بسبت النور، أي اليوم السابق ألحد الفصح المجيد. 
هو زمن ليتورجّي ُيعاش بالصوم والصدقة والندامة، ويتمحور حول 

فكرة التوبة والعودة الى الذات والى اآلب.
يشّكل تسلسل آحاد الصوم بذاته مسيرة تعليمّية للمؤمن الصائم: ينطلق 
من عرس قانا الجليل حيث حّول المسيح الماء الى خمر، ليدخل الصائم 
متحّواًل،  كائنا  يجعله  الصوم  أّن  ويكتشف  التغييرّي،  الصوم  هدف  في 
الزمن  في  ويدخله  حياته  ويحّول  حياته  في  يتدّخل  أن  للمسيح  يسمح 
الصوم  مدخل  أحد  بعد  الفرح.  خمر  من  مليئة  حياته  يجعل  المقّدس، 
قادر  المسيح  أن  للصائم  يكشف  األبرص  أحد  بالشفاء:  يرتبطان  أحدين 
على إدخاله من جديد في عالقة مع الجماعة، وأحد النازفة، يعّلم المؤمن 

ضرورة قبول الذات وشجاعة العودة الى المسيح. األحد المحورّي في هذا 
الزمن، وبه ينتصف الصوم، هو احد اإلبن الشاطر، يكشف لنا أن الصوم 
آخرين:  شفائين  نجد  يليه  اآلب.  الى  والعودة  التوبة  حالة  حول  يتمحور 
شفاء المخلع اّلذي كان مرميًا على قارعة الطريق فقام وسار في الطريق 
خلف يسوع، هو المسيح الطريق الحّق نحو اآلب، يدعونا الى ترك حالتنا 
الشعانين  قبل  األخير  واألحد  اآلب،  نحو  الطريق  في  والسير  الهامشية 
على  قادر  وحده  المسيح  التعليمّية،  القّمة  ويشكل  األعمى،  أحد  هو 
نصل  األسبوع  هذا  نهاية  مع  ونختاره.  حقيقته  لنبصر  إيماننا  أعين  فتح 
الى سبت لعازر وهو يوم وصول سفينة الصوم الى ميناء المسيح، يدخل 
قيامته  ويعاين  المحيية  آلالمه  يشهد  أورشليم،  الى  المسيح  مع  المؤمن 

ويّتحد معه بالمجد.
فيه  نحيا  بأسرها،  الطقسّية  السنة  في  األقصر  الزمن  هو  اآلالم  أسبوع 
الشعانين،  بأحد  يبدأ  ودفنه.  موته  يسوع،  الّرب  آالم  وليتورجّيًا  روحّيًا 
اإلنسان  خالص  ليتمم  يدخل  ظافر،  كملك  أورشليم  يدخل  المسيح  هو 
ويفتدي آدم بموته على الصليب. ميزة هذا الزمن تكمن في كونه الزمن 
الوحيد اّلذي يعيد بدّقة زمنية ما صنعه الّرب يسوع، ال سّيما األّيام الثالثة 
حدث  على  منفتح  إّنما  حزين  ليتورجّي  أسبوع  األسبوع. هو  من  األخيرة 
إّنما  والموت،  األلم  واقع  على  اإلنسان  إنغالق  الى  يهدف  ال  القيامة، 
القيامة.  حقيقة  الى  معه  ليدخل  المخّلص  آالم  في  المؤمن  إشراك  الى 
يعكسان  زمنين  بين  الفرح  من  واحة  وهو  الشعانين،  بأحد  األسبوع  يبدأ 
جاء  كملك  المسيح  يعتلن  الشعانين  أحد  في  واآلالم.   الصوم  األلم: 
فيه  تذكر  أّيوب،  أربعاء  هو  اآلالم  أسبوع  أربعاء  شعبه.  عن  فداء  يموت 
كصورة  برارته،  رغم  األلم  احتمل  اّلذي  الباّر  أّيوب  شخصّية  الكنيسة 
مسبقة للمسيح الباّر المتأّلم.  في هذا اليوم ُيحتفل برتبة القنديل، وهي 
عبر  إنسانّيتنا  شفاء  على  داللة  المرضى،  أجل  من  الزيت  بركة  عن  عبارة 
جراح المسيح. خميس اآلالم هو خميس اآلسرار، وهي واحة مجد أخرى 
اّلذي  الخالصي  الحدث  الكنيسة  فيه  تذكر  الشعانين،  أحد  غرار  على 
تمّمه المسيح بإعطائه الكنيسة جسده ودمه عربون استمرارية حضوره 
ومرافقته لكنيسته عبر األسرار. جمعة اآلالم هي الجمعة العظيمة، يوم 
رسم  برتبة  إّنما  اإللهي  بالقّداس  ُيحتفل  ال  الصليب.  على  المسيح  موت 
الكأس، أو القّداس السابق تقديسه، وُيحَتَفل برتبة دفن المسيح أو سجدة 
الصليب. يوم السبت هو يوم الصمت العظيم، فخالق األكوان في القبر، 
الغفران،  برتبة  ُيحتفل  النور  سبت  عصر  في  اإللهّي.   بالقّداس  يحتفل  ال 
إستعدادًا للقاء المسيح القائم باكبر استحقاق ممكن.  ينتهي هذا الزمن 
مع رتبة الغفران هذه، فمع إعالن “المسيح قام حّقًا” في ختامها، ندخل 

في زمن القيامة المجيدة وننهي صومنا الكبير.

أما عيد القيامة المجيدة فهو عيد باهر فيه أشرقت أنوار القيامة وسطعت 
على شعب اهلل وجلت بأشعتها دجى الظلمات… فيه سحق يسوع رأس 
أوجاع  ناقضًا  الهاوية  منتصرًاعلى  وقام  الجحيم  متاريس  وحطم  الحية 
لها  فكان  واالالم  الخطيئة  على  جمعاء  البشرية  معه  وانتصرت  الموت 

رجاء القيامة.

زمـــــن الصـــــوم
الموقع اإللكتروني لطّلاب القوات اللبنانية:

عدنا من الشباب ولهم... وسنبقى

الحلم. الحقيقة. الثورة. 
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رجعنا
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