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في الذكرى الثامنة عشرة:

ربيع شعوب خريف عهود

بيار صادق وباقة االحرار أقوى
من ارهاب السالح ...



آفـــــاق 3آفـــــاق2 lfstudents.com

الحدث بإختصار

بين 23 آذار و21 نيس�ان م�ن كلِّ عام، تعود بي 
الذاك�رة الى أي�ام القهر وال�كأس المّر التي 
مجنزراتهم  أصواُت  ال94.  في  للقوات  أسقوها 
المتوّجهة الى غ�دراس، تعوُد لتصدَح في أذنّي 
مش�علًة في كياني بركانًا من الثورِة والغضب. 
و  العلم  س�حب  بين  يومًا  عش�رون  و  تس�عٌة 
الخبر وتوقيف الحكيم بته�ٍم مفبركة ال تزاُل 
تفجير  جريمة  ضحايا  قرباُنها  البال،  في  حاضرة 
كنيسة س�يدة النجاة المدّبرة على يد األجهزة 
السورية  الوصاية  زمن  في  العميلة،  المخابراتية 

واالحتالل. 

يعتص�ر قلبي مرارًة في كلِّ مّرٍة أس�تعيد فيها 
طوَي  ارادوا  الس�وداء.  الذكريات  هذه  وقائع 
اللبنانية  القواِت  تاريخ  وتش�ويه  النضال  دفاتِر 
مجد  مح�َو  أرادوا  الح�ّرة.  المناط�ق  حصِن 
داعمي  و  التنظيم  ونموذج  الوطنية  االنجازات 
مشروع الدولة الحضارية. بقراٍر مجحٍف كيديٍّ 
جائٍر اعتقلوا القائَد الحكي�م ظناًّ منهم أّنهم 
حمل  من  السياسية  المعادلة  من  سيش�طبون 
ش�علة الدفاع ع�ن الوجود المس�يحي وأّمن 
ترس�انة الدعم للكيان والهوي�ة. اّتهموه زوراُ 
بتفجير كنيسٍة في كس�روان لتهشيم الصورة 

وزعزعة اإليمان.

ثمانية عش�ر عامًا مضت ويعود السؤال: لماذا 
الكنيسة؟ لماذا اّتهام القوات؟

بعد ثمانية عشر عامًا لم نُعد بحاجة للسؤال... 
كّل ي�وم يتأّك�ُد الجواب وتنفِض�ح خلفّياُت 

اإلفتراءات. 

ال يزال المفترون يعتمدون األس�لوب المجرم 
نفسه. 

في لبنان اليوم مئ�ات التنظيمات اإلجتماعية 
هو  هدفها  ان  تعلن  التي  والحزبية  والسياس�ية 
اإلصالح ومحاربة الفساد وبناء وطن المستقبل 

لشبابه الطامح الى القمم العالية.
ولك�ن هذا الع�دد الكبير يصط�دم بالجدار 
األكث�ر قس�اوة لتحقيق اله�دف أعني جدار 
الوحدة الوطنية. فرجال الدولة منقسمون على 
ذواتهم ومن قلب المؤسسة . ورجال السياسية 
متباع�دون يس�تمد الكثي�ر منه�م أوامره 
ومش�اريعه م�ن مصالحه الخارجية وش�بيبة 
الوطن ننتمي بوعي وقناع�ة او بتعصب جاهل 
السياس�ية  التجمعات  تلك  م�ن  وحدات  الى 
يوفر  وال  المجتمع  فئات  كل  اإلنقس�ام  فيعّم 
لإلصالح  اآلم�ال  تعقد  عليها  التي  الش�بيبة 
ش�بابه  بطموح  جدير  وطن  وبن�اء  والتجديد 

وآمال مستقبلهم .
الخالص  طريق  عن  بإخالص  الش�بيبة  وتبحث 
للوطن فينضم قسم كبير منهم الى التجمعات 
تأخذ  التي  المتطرف�ة  األصولية  والتنظيمات 
من الدي�ن غط�اء لمواقفه�ا المتطرفة ، ان 
لم نق�ل ألعمالها اإلجرامية ض�د اإلخوة في 
اإلنس�انية وفي الوطن والقس�م األكبر ينضم 
الى التنظيمات الوطنية الشريفة التي ال تقيس 
عالقة اإلنس�ان باآلخر على قاع�دة الدين بل 
تعمل معه يدًا بيد وب�كل صدق واخالص على 
ألجل  المناضل  المؤمن  الطيب  اإلنس�ان  بناء 
تحرير اإلنسان اآلخر من الظلم والجهل والعوز 

وكل اآلفات الملمة بالبشرية .
ان ام�ل اإلصالح معقود على ه�ذا الجيل من 

الش�بيبة التي وَعت مس�ؤوليتها ومس�تعدة 
ان تتحم�ل مس�ؤوليتها في مع�ارك التغيير 
والتجدي�د وقيام الدولة العصري�ة ، العادلة ، 
الحرة ،السيدة والتي تنظر الى مواطنيها ال من 
خالل انتمائهم الديني او المذهبي او العشائري 
او التعصب�ي بل من خ�الل كفاءاتهم وحبهم 
للوط�ن واس�تعدادهم للتضحية في س�بيل 
وحقوقه  حدوده  وص�ون  عليه  وللحفاظ  بنائه 

وكرامته.
سوى  للخالص  منفذًا  لبنان  لشباب  أرى  ولست 
هذا المنفذ الذي يفص�ل الدين عن الدولة مع 
الحفاظ على الحرية الدينية من أقصى حدودها 
الدين  مقدسات  من  كعنصر  الوطن  حب  وعلى 
باألحزاب  اإللت�زام  ضمن  السياس�ي  والعمل 
والعمل  ش�بابنا  تخرج  التي  الوطنية  العلمانية 
السياسي العشائري الى العمل السياسي العلمي 

.
ان ش�بابنا في القوات اللبناني�ة مدعوون الى 
نضال دائم ألجل الحرية والسيادة واإلستقالل 
. انهم ام�ل الوطن في بناء دولة اإلس�تقالل. 

مس�ؤوليتهم  عظم  يعوا  ان  منهم  والمطلوب 
عن هذه الظ�روف الخطيرة التي يجتازها لبنان 

والمنطقة. 
وان يترفع�وا ع�ن الخالف�ات والصراع�ات 
الداخلية والخارجية معًا. ويكونوا مس�تعدين 
اإلصالح  ضد  عائق�ًا  يقف  م�ا  بكل  للتضحية 
والمعرفة  بالعلم  نفوس�هم  ويزودوا  والوحدة 
والتخصص على مس�توى عال ٍ في كل الحقول 
المهترئة  العاج�زة  لألجي�ال  يؤك�دوا  لكي 
قادرون  انهم  والمال  الوراثة  بإس�م  والحاكمة 
على تولي مسؤوليات الحكم في الدولة والوطن. 
وان الوطن بعدهم س�يكون أحسن حااًل بكثير 

مما كان قبلهم.
والى جميع شباب لبنان نقول:

اذا غامرت في شرٍف مروم .... فال َتقنع بما دون 
النجوم

الموت  كطعم   .... صغير  أمٍر  في  الموِت  فطعُم 
في أمٍر عظيم

السحر انقلب على الساحر
واألعداُء  صعقهم ربيُعنا الزاهر 

نحن الشباب لنا الغُد
د. مي شدياقالمطران اندره حداد - زحلة

ثمانية عش�ر عامًا مض�ت ويعود 
لماذا  الكنيسة؟  لماذا  الس�ؤال: 

اّتهام القوات؟

>>>>
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االمس،  اخص�ام  حتى  الكل،  اتح�د  وازالمه. 
وهتفت الطوائ�ف اللبنانية مجتمع�ًة لبراءة 
الى  سجنه  من  المناضل  خرج  اللبنانية.  القوات 
رحاب جماهير االح�رار! أزهر ربيع بيروت، عاد 
الزخم ال�ى القوات وبدأت عجل�ة العمل على 
اس�تنهاض الحزب وتنظيم الكوادر. انتفضت 
القوات من تحت الرماد كطائر الفينيق وعادت 
لترفرف مف�ردًة جناحاِتها على وس�ع الوطن 

ليعوَد طيُفها ليّتسع الى رحاب العرب والعالم.
يكفينا فخرًا أّن الحكيم برهن أّنه قاد الس�فينة 
مسيرٍة  في  س�نوات،  سبع  طوال  رائعة  بحكمٍة 
قبل  األعداء  باعت�راف  األخط�اء،  من  عارية 
يخاف  قبطاننا  ب�أّن  ثقة  على  ونحن  األصدقاء. 

على ال�رّكاب ويؤّمن لهم ط�وق النجاة ويأبى 
ُمغادرة الس�فينة الجئًا الى الس�فارات، تاركًا 
مدعّو  فعل  كما  العائل�ة  وأفراد  الجنود  وراءه 

الشهامة والتحرير!

وّلى عهد الوصاي�ة، ودخل لبنان مخاض احياء 
المؤسسات. واليوم، وقد آن أوان تقرير مستقبل 
الوطن،ال ُبدَّ من إعادة االعتبار الى منطق الدولة 
وتحريره من االرتهان لشروط قوى تتفّيأُ بمظّلة 
نظام البعث وتتلقّى التمويل واألوامر من والية 
الفقيه . لن نرضخ لترهي�ب من يرفع في وحِهنا 
الس�الح بحّجِة حمايِة السالح وسنقاوم منطق 
الدويلة داخل الدولة. ل�ن نهاب األنطمة التي 
بعد  نرضى  ول�ن  الدولة  إره�اب  علينا  تمارس 
العصّية،  المناطق  في  ال  الفوضى،  بسالح  اليوم 

المخّيمات  خ�ارج  ال  األمنية،  المرّبعات  في  ال 
الفلسطينية وال في داخلها حّتى.

وطال  الش�عار،  بات  الدولية  المحكم�ة  لواء 
االنتظار الى ان أتت المحكمة االلهية واندلعت 
الش�وكة  أْنتس�قط  ُبدَّ  ال  العربية.  الث�ورات 
االسدية من خاصرة لبنان وسينعم بهامٍشأوسع 
الحلم  الوطن  بناء  نستطيع  وعندها  الراحة  من 
على مقاس طموحات ابنائه متساوين. سنفتخر 
بثورة األرز وس�ننحني أمام ش�هدائنا األبرار، 
سنكُتب  الحقيقية.  اللبنانية  المقاومة  شهداء 
تاريَخنا  من دون أْن ُتشوِّهه لجنٌة تدرّبت على يد 
نظام فرض مناهَج تعليمية جعلت السوريين ال 
يعرفون في سورياسوى آل األسد وهم ال يعرفون 
شيئًا عن كيفيِة وصول هؤالء إلى السلطة أو عن 

الجرائم التي ارتكبوها.

س�قط الطغاة الواحد تلَو اآلخر واندلعت رياح 
الحرية الى أْن دّقت كلَّ األبواَب وزلزلت األرض 
االستبداد  أنظمُة  وتضعضع  الثوار  أقدام  تحت 

والتوتاليتارية.

عدوى ث�ورة األرز الت�ي نثرناهاعل�ى امتداد 
األوطان العربية تجعلنا نتش�بُث كلَّ يوٍم أكثر 
بلبنان الذي نري�د، لبنانوطن التوازن واالتّزان، 
وطن التعايش وااللفة، وطن العدل واالعتدال، 
بهذاتنتصر  والديمقراطي�ة.  التعددي�ة  وطن 
المس�يحي  الحزب  اللبنانية،  الق�وات  قضية 
الربيع العربي! هذا خيارنا نحن،  الرائد في قلب 
هكذا  لبنان،  نربح  هكذا  نحن،  مش�روعنا  هذا 
وطنًا  القادمة  نورثاالجيال  وهكذا  التاريخ  نربح 

يفخرون به وبالقوات اللبنانية.

الحدث الحدث

من لبنان الى س�وريا، إنفجاراٌت مش�بوهة تهّز 
تكون  انفجرات  باألبري�اء.  وتضح�ّي  األحياء 
أحزاٍب  الته�ام  األمنية  األجه�زة  صنيعة  من 

ومجموعات مناهضة لها بتهمة اإلرهاب. 
نحن في الواق�ع كّنا مدركين له�ذه الحقيقة 
نا الي�وم نأخذ بثأر ضحايا  منذ تلك األيام. لكنَّ
سيّدة النجاة والضحايا السوريين األبرياء بعدما 

ُفضحت هوية أيادي اإلجرام للرأَي العام. 

الس�تهداف  الحقيقي  الس�بب  أدركنا  اليوم 
القوات، النها كانت رم�ز المقاومة الحقيقية، 
وحريته  وش�عبه  لبنان  عن  االول  الدفاع  وخط 

وسيادته واستقالله.

إن حل حزب الق�وات اللبنانية كان عمليا حال 
فُكّمت  برمته�ا،  لبنان  في  السياس�ية  للحياة 
األفواه وقمع�ت الحريات.بعدما صوِدر القرار 
تحّولت الحياُة السياس�ية كلُّها ف�ي لبنان الى 
لم  القرداحة.  مصدُره�ا  ألوامر  انصياٍع  مجرّد 
أْن  بعد  إاّل  والتصريح�ات  القرارات  تصدر  تعد 
طريق  على  المسؤولين  سيارات  دواليب  تهتري 

مراكز األجهزة السورية في عنجر والشام.
تعّثرت  العام  السياس�ي  المشهد  بهت  بعدما 
احالم الشباب السّيما القوات. باتت اسماؤهم 
مطلوبة وحضوره�م مرفوض. صار الداخل الى 

أقبية وزارة الدفاع مفقود والخارُج منها مولود.
الشباب  أصابوا  أّنهم  لوهلة  اعتقدوا  الغاصبون 
باإلحب�اط فاعتكفوا النض�ال وقبلوا الخنوع 

واالنضواء. 
ُحلت القوات رسميًا، لكن الجماهير بقيت وفية 
للقضية، لتاريخ ُحِفَر بالدماء والتضحية، لرفاٍق 
شهداء حملواالرايَة وغرس�وا جذورًا ثابتة في 
أرض الوطن. اس�تمرت اللقاءات الحزبية وان 
انتقلت الى الس�رية ولم تتوقّف القداديس في 

المناسبات.

عُنَف�ت االس�اليب االس�تخباراتية في عهد 
الوصاية وتكّثفت المطاردات.أمعنت األجهزة 
نش�اطاِتهم  من  واقتّصت  الطاّلب  توقيِف  في 
لم  القواتيّين  لكّن  الجامعات.  حرمَة  وانتهكت 

يقولوا آخ!
التدابير  رغ�م  الي�أس  القواتيون  يع�رف  لم 
التعذيب  ُيرهبهم  لم  واالختطاف.  التعس�فية 
حمالت  ُتخْفهم  ولم  الجس�دي  قبل  المعنوي 
التخوين للتشويه بس�معة حزٍب جريمته انه لم 
الشباب  يتأثر  الوصاية.لم  سلطة  لرغبات  يركع 

بكل التضييقات السياسية واالمنية والقضائية 
بل زاد حماسه وعزمه وحلمه  بالنصر.

وقمع  المالحقة  ضغ�ط  تحت  ش�باُبنا  اضطّر 
الى  واالعتقال  والتعذيب  واالذالل  االضطهاد 
هجرِة لبنان، فذاقوا المّر إلعادة بناء مستقبلهم 
للقضية  أوفياء  بقوا  لكّنهم  الغربة.  في  بكرامة 
وصاروا  أنفس�هم  فنظموّا  التح�ّدي،  رافعين 
الرئَة التي نتنّفس بها في الخارج.  تحّولوا أفضل 
سفراء لنا ولقضية لبنان في أروقة أهّم المراكز 

الدولية والعربية.

صدورنا  عن  وتدحرجت  األرز  ث�ورة  رياُح  هّبت 
صخ�رة القهر وانته�ى درب الجلجل�ة. هّب 
الحرية  الىس�احة  الثورة  رف�اق  مع  القواتيون 

وصرخوا كتفًا الى كتف »ال« بوجه المحتل 

لبنان  ودخل  الوصاي�ة،  عهد  وّلى 
مخاض احياء المؤسسات. واليوم، 
مس�تقبل  تقري�ر  أوان  آن  وق�د 
االعتبار  إع�ادة  من  ُبدَّ  الوطن،ال 
من  وتحريره  الدول�ة  منط�ق  الى 
االرتهان لشروط قوى تتفّيأُ بمظّلة 
التمويل  وتتلق�ّى  البع�ث  نظام 

واألوامر من والية الفقيه .

هّبت رياُح ث�ورة األرز وتدحرجت 
عن صدورنا صخ�رة القهر وانتهى 

درب الجلجلة. 
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الكلمات،  اختلفت  الش�خصيات،  تعّددت 
ولكن الموضوع واحد، القوات اللبنانية.

في الذكرى الثامنة عشرة، اتصاالت مباشرة 
مع رفاق، مناضلين، وسياسيين بارزين...

القوات  حزب  ح�ّل  ذكرى  في  يقولون  ماذا 
اللبنانية؟

ماذا تعني لهم هذه الذكرى؟
وما هي رسالتهم للجيل القواتي الجديد؟

النائب ستريدا جعجع

كانت هذه المحط�ة التاريخية تجربة ً غنية في 
كنا  والحزب،  الجماعي  المستوى  فعلى  حياتي. 
السّباقين في ما يجري في لبنان والعالم العربي 
من حيث النضال  كما في الماضي حين ناضلنا 
ألجل قضيتنا الس�امية. إّن الق�وات اللبنانية 
هي في تقّدم كبي�ر، وها نحن ذاهبون الى حزب 
على  المواضيع  بجميع  ُيعنى  ومستقبلي  طليعي 

مختلف تنّوعها.
لذلك أدعو الشباب القواتي لالنتساب الى هذا 
الحزب ال�ذي أضحى حزبا منّظم�ا، ذو هرمية 
فّعالة، حيث باس�تطاعة الش�باب أن يحلموا 
بما يريدون ويحققوا أحالمهم. فدور الش�باب 
كان اساسيا وفاعال في أحلك الظروف، فكيف 
الصعاب  جمي�ع  تخّطينا  حي�ث  اآلن  بالحري 

ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

مباشر مباشر

في الذكرى الثامنة عشرة:
ربيع شعوب خريف عهود

ميراي عوض

النائب مروان حمادة
ذكرى  هي  اللبنانية  الق�وات  حزب  حل  ذكرى 

التهم  إلفاق  ان  تاريخن�ا،  ف�ي  ومخزية  حزينة 
للدكتور س�مير جعج�ع ورفاقه يب�دو اليوم 
وبعد 18 عامًا اتهام�ا موّجها الى كل الوطنيين 
النضال  الى  بع�ده  اضطررنا  اتهاٌم  اللبنانيين، 
سنوات طويلة لرفع الظلم عن القوات والهيمنة 
عن لبنان. بصفتي ش�اهٌد عل�ى تلك المرحلة، 
أعتّز اليوم بجلوس�ي في تحال�ف عريض تتأّلق 
في�ه القوات وتعّب�د طريق الحرية والس�يادة 
– لرئيسها  واالستقالل. للقوات اللبنانية اليوم 
– لكوادرها – لنوابها ولجمهورها، دوٌر يتخّطى 
ح�دود االنتماء الحزب�ي ليتج�ّذر في ضمير 
لألجيال  الواسعة  اآلمال  وفي  اللبناني  المقاوم 
طبعا،  بقّواتها  الق�وات  قوة  الطالعة.  اللبنانية 
بتاريخها اصاًل، ولكنها اليوم في شبابها اساسًا.

د. الياس أبو عاصي، 
أمين عام حزب الوطنّيين األحرار

انتزاعها  أحد  يس�تطيع  ال  بقضّية،  يؤمن  »من 
اإليمان  هذا  يتزايد  حي�ن  بالحري  فكيف  منه، 

يوما بعد يوم في قلوب الشباب؟«
الق�وات اللبنانّي�ة اليوم هي أح�د األطراف 
فهي  وبالتالي  اللبنانّية  الساحة  على  األساسّيين 
الرقم الصع�ب في المعادل�ة الداخلّية حيث 
نش�هد كل يوم تفكيكها للقي�ود اكثر فأكثر 
من  وهذه  والع�رب..  الغرب  عل�ى  وانفتاحها 

ايجابيات القوات اللبنانية.

النائب الس�ابق د. مصطفى علوش، 
قيادي في تيار المستقبل

من  اللبنانية  القوات  عاش�تها  التي  التجربة  ان 
تنكيل وقهر، ش�ّكلت فترة تأسيس�ية جديدة 
واالس�تمرار  الصعاب  تخطي  عل�ى  ُبنيت  لها 
والتش�ّبث بالمبادئ والقناعات، وهذا ما ثّبت 
الش�باب آنذاك. اما اليوم فقد فتحت القوات 
مجاالت جديدة في تجديد دم الش�باب الذي 
عن  بعيدة  طروح�ات  الح�زب  ه�ذا  في  رأى 
الطائفية، فالق�وات اللبنانية تمّثل اليوم حزبا 
مختلف  على  بامتداد  رئيسه  يتمّتع  رائدا  وطنيا 

الطوائف وشرائح المجتمع.

غياث يزبك،
في  السياس�ية  والبرامج  االخبار  مدير   

محطة االم تي في

ذكرى حل حزب القوات اللبنانية هي من أخطر 
صورته  على  اعت�داءات  من  لبنان  له  تعّرض  ما 
كبلد تنّوعي وديمقراطي. شّكلت هذه الحادثة 
ضربة موجعة على ظه�ر لبنان، ويجب أن تبقى 
ذكراها في ذاكرة الجميع كي ال يحاول آخرون 
القي�ام بمجزرة أخرى بحق لبن�ان. هي الحزب 
سياس�ّية  قراءة  في  تاريخه  راجع  الذي  الوحيد 
انتقادّية وقّدم مشروعا حضارّيا ُبني على ذاكرة 
الحرب تجّنب�ا للوقوع في الح�رب مرة أخرى 
فهو  بكرامة،  فيه  والعيش  لبنان  لبناء  وس�عيا 
حزب الضمير، اذ عندما يش�عر الناس بالخطر 
ينبري من ضمن هذه المؤسسة من يقول »األمر 

لي« ويدافع عن القيم الوطنّية.
أما لشباب القوات فأتوّجه لهم »يجب أن تكونوا 
عل�ى قدر الرس�الة التي ورثتموها بالش�هادة 
والعذاب والقه�ر، كما يجب أن تعوا حاضركم 

وهذا ما يتطّلب ثقافة ومناقبّية عالّيتين«.

انطوانيت جعجع، 
االعالمي  المكت�ب  ومديرة  مناضل�ة 

للدكتور سمير جعجع

هذه الذكرى ه�ي محطة اساس�ية في حياتي 
ألنها على رغم قساوتها وبشاعتها، فقد كانت 
مرحلة جعلتنا نقاوم بق�وة وايمان. لقد أظهر 
التاريخ حّبه للقوات إذ إن�ه جعلها تمّر بجميع 
المراحل لتصل الى ما هي عليه اليوم. فالقوات 
اليوم حزب رائد بكل ما للكلمة من معنى على 
رغم الوضع السياس�ي اللبناني؛ فورشة العمل 
هي خط�وة جبارة ال ُيس�تهان به�ا، كما إنها 
مسألة حيوية وتنظيمية وخطوة داعمة لتطبيق 

الديمقراطية بجميع أشكالها.
أقول لش�باب الق�وات »أنتم س�تكونون من 
أس�عد وأهم الطّلاب ألن هناك مجموعة وعلى 
رأس�ها الحكيم يعملون جاهدين ليوّفروا لكم 
عناء المس�تقبل من خالل الش�رعة والنظام 
الداخلي الذي يتأسس، فيجب أن تفتخروا على 
رغم التحّدي�ات اليومية بلبنان – وطنكم الذي 
يس�تحق أن تحّبوه فوق العادة وتناضلوا ألجل 

حريته«.
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تحليل تحليل

اتخاذهم  عند  وتطلعاتهم  ودورهم  أنفس�هم 
أي موقف من أي مس�ألة، بمعنى أنه ال يمكنهم 
أن يكونوا ضد الحرية في حي�ن دفعوا تاريخيا 
ثمن تمس�كهم بهذه الحري�ة، فضال عن أنه ال 
يمكنهم أن يكونوا ض�د التحوالت العربية من 
مرحلة االستبداد إلى الديموقراطية باعتبارهم 
مدنية  دولة  إنش�اء  في  المساهمين  أبرز  كانوا 
السياق  هذا  وفي  الشرق،  هذا  في  وديموقراطية 
ال يمكن إغف�ال الدور الطليع�ي لبكركي في 
أربع محطات مؤسس�ة للكيان اللبناني: إنشاء 
لبن�ان الكبير في الع�ام 1920، الميثاق الوطني 
واالستقالل عام 1943، اتفاق الطائف عام 1989 

وانتفاضة االستقالل في العام 2005. 

كما ال يفترض أن يس�ها عن بال أحد أن الكالم 
الش�رق  عن  المتواصل  المس�يحي  النزف  عن 

غياب  إل�ى  مرده  المس�يحيين  م�ن  وتفريغه 
كان  إذا  وبالتال�ي  والتنوع،  والتع�دد  الحرية 
التدريجي  الزوال  المش�رقية  المسيحية  مصير 
والمحتوم في ظل ه�ذه األنظمة، فإن التغيير، 
وأمل،  أفق  ناف�ذة  يفتح  األحوال،  أس�وأ  وفي 
التغيير  ه�ذا  أس�اس  كان  إذا  بالحري  وكيف 
والكرامة  والحرية  الديموقراطية  أجل  من  ثورة 

االنسانية؟

أن  الش�رق  مس�يحيي  »مصلحة  فإن  هنا  ومن 
يشاركوا في التطّورات التي تشهدها بلدانهم« 
آالن  الفرنس�ي  الخارجية  وزي�ر  قول  حد  على 
االلتفات  »ع�دم  إلى  دعاه�م  ال�ذي  جوبيه 

أنظمة  تمارس�ها  التي  االس�تغالل  لمناورات 
وش�ّدد  ش�عوبها«،  عن  منقطعة  ديكتاتورية 
على أّن »الحماية االفضل لمس�يحيي الش�رق 
والضمان الفعلي الس�تمرار وجودهم يكمنان 
اليوم في إرس�اء الديموقراطية ودولة القانون 

في البلدان العربية«.
لدور  حقيق�ّي  فهم  ع�ن  الموقف  ه�ذا  يعّبر 
في  دقة  ويعكس  المش�رقيين،  المس�يحيين 
التعبي�ر والتوصي�ف، ويعيد االعتب�ار لهذه 
أولويات  ع�ن  والمغّيبة  المنس�ية  الجماع�ة 
فهمًا  ويظهر  الجدي�دة،  الدولية  السياس�ات 
ويخالف  ومؤدياته،  العربي  الربيع  ألبعاد  عميقًا 
كل نظريات ما يس�ّمى التخويف والمس�اومة 
وتقطيع المرحلة وتحميل المسيحيين أكثر من 

طاقتهم على االحتمال.
أمام  المس�يحيون  يقف  ذل�ك،  من  وانطالقا 
خياري�ن ال ثالث لهما: إما أن تك�ون الجماعة 
المسيحية معنية بكل ما يجري من حولها، ولها 
من كل قضية موقف ورأي، وإما أنها مس�تقيلة 
ولكل  بالنفس”،  “النأي  عنوان  تحت  دورها  من 
خيار ف�ي النهاية تبعات�ه وأبرزه�ا أن تحييد 
األحداث  عن  أنفسهم  المشرقيين  المسيحيين 
بالحد  جعلهم  أو  زواله�م  إل�ى  بالنتيجة  أدى 
“رصيف”  وعلى  وهامشيين  مؤّثرين  غير  األدنى 
األحداث السياس�ية، فيم�ا المواجهات التي 
خاضها المسيحّيون اللبنانّيون على مّر الحقبات 
صميم  وفي  صعبًا  رقمًا  دوما  جعلتهم  والعهود 

القرار السياسي.

وهذا العنفوان المس�يحي اللبناني تحديدا هو 
الذي مّكنهم من انت�زاع االمتيازات ل�”جبل 
لبن�ان” من الس�لطة العثماني�ة، وكان وراء 
“الدولة  مشروعي  وإسقاط  الكبير  لبنان  والدة 
البديل�ة” و”الدول�ة الملحق�ة”. ومعلوم أنه 
إرادة  كسر  كان  الس�ورية  األهداف  طليعة  في 
المس�يحيين المتمثلة في تمس�كهم بالحرية 

والسيادة بغية إبقاء لبنان تحت نير الوصاية. 

استراتيجيا  تحوال  العربية  الثورات  شكلت 
م�ع والدة عال�م عرب�ي جدي�د، تعددي 
بقيم  محك�وم  متن�وع،  ديموقراط�ي،   ،
كوني�ة أبرزها: العدالة، الحري�ة، الكرامة 

اإلنسانية....

وفي  المتضررة  الق�وى  التحول  هذا  أزعج  وقد 
طليعتها س�وريا وإيران، األولى خشية أن تمتد 
وأدى  فعليا  حصل  ما  وهذا  أراضيها،  إلى  الثورة 
بحكم  الس�وري  النظام  جع�ل  إلى  موضوعيا 
الس�اقط الذي ينتظر إعالن وفاته أو سقوطه، 
اإلقليمي،  نفوذها  يتقل�ص  أن  مخافة  والثانية 
خصوصا أن النقمة اإلسالمية في الشارع العربي 
العربية  للدول  اإليرانية  االختراقات  إلى  مردها 

ومحاولتها وضع اليد على القضايا العربية...
ولمحاربة هذه الثورات اعتمدت القوى المشار 
إليها أس�لوب التخويف وتصوي�ر األمور على 
عربي«  »ربيع  ليس  يحصل  ما  بأن  حقيقتها  غير 
إنما »خريف إسالمي« وإلى آخر هذه المعزوفة 
الممل�ة بهدف إجه�اض مفاعي�ل الثورات، 
تخويف  المطلوبة  الش�غل«  »عدة  ضمن  ومن 
على  عبرالعمل  المسيحيين  سيما  وال  األقليات 
للتلطي  إن  رمل  وأكياس  وقودا  اس�تخدامهم 
خلفهم تجنبا ألي فتنة سنية-شيعية أو لضرب 
صورة التح�والت الجارية للحؤول دون نجاحها 

دمشق  نظامي  وإس�قاط  مس�ارها  إكمال  في 
وطهران...

محاوالتهم  س�تبقى  ذلك  كل  رغم  على  ولكن 
اليائس�ة بال أفق، ألن »ساعة« التغيير دقت في 
العالم العربي، والمس�ألة مسألة وقت والوقت 
التي  الحرية  لمصلح�ة  إنما  لمصلحتهم،  ليس 
أفضل من عب�ر عنها البطري�رك مار نصراهلل 

بطرس صفي�ر بقوله: »إذا خيرن�ا بين الحرية 
والعيش المشترك لن نتردد في اختيار الحرية«، 
وهذا الق�ول ال يعني إطالقا وض�ع الحرية في 
أن  للتأكيد  ب�ل  المش�ترك،  العيش  مواجهة 
الحرية هي أس�اس هذا العيش ال�ذي اخترناه 

بملئ إرادتنا...
وعلى المس�يحيين أن يكونوا منس�جمين مع 

المسيحيون والربيع العربي
شارل جبور

كاتب ومحلل سياسي

ومن هنا فإن »مصلحة مسيحيي 
الشرق أن يشاركوا في التطّورات 
التي تشهدها بلدانهم« على حد 
الفرنس�ي  الخارجية  وزير  قول 
آالن جوبي�ه ال�ذي دعاهم إلى 
»ع�دم االلتف�ات لمن�اورات 
تمارس�ها  الت�ي  االس�تغالل 
عن  منقطعة  ديكتاتورية  أنظمة 

شعوبها«
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جلسة حوارجلسة حوار

األحداث لم تكن لضرب الموس�م االصطيافي 
ألن اللعبة كانت أكبر من ذلك وكانت تحضيرا 
للحرب م�ع تغلغل المفه�وم العربي مع عبد 
الناصر وإمتداده من المحي�ط إلى الخليج في 
فواتير  يدفع  كان  والشعب  الشيوعّية.  مواجهة 
هذه التحركات في كل إتجهاتها. ومع س�قوط 
النموذج األعلى في الهزيمة النكراء أو النكسة 
حركة  مثل  الس�رّية  الحركات  العلن  إلى  خرج 
إقحام  حالة  وبدأت  بفتح،  عرفت  التي  العاطفة 
الداخلّية  القضّي�ة  في  القتالي  النم�وذج  هذا 
لبنان  وبخاصة  لفلس�طين  المج�اورة  للدول 
واألردن. فكن�ا ندفع الحس�اب دون التفكير 
بطريقة صحيح�ة أو ذكّي�ة، واألخطاء تتكّرر 

وتزيد.

االنطالقة االولى
منذ صغري كان حلمي الوحيد هو الخشبة. تلك 
الخشبة التي ال تعلو سوى متر واحد عن الجمهور 
هي كفيلة بأن تسلط األضواء على من يعتليها، 
كنت مغروما بها. ومع الدراس�ة كانت الفكرة 
تعرفت  الجامعة  إلى  الدخول  عتبة  وعلى  تتبلور 

حامال  إنجلترا،  من  العائد  صديقي  ش�قيق  إلى 
شهادة ماس�ترز في المس�رح، وهو أحد أبناء 
العائالت العريقة وكان قد جلب معه من هناك 
المسرحّية،  والمؤلفات  الكتب  من  كبيرا  عددا 
االكبر  الشقيق  مع  صداقة  عالقة  عندها  نشأت 
الذي جذبن�ي إلى المكان ال�ذي كنت أبحث 
قسمين:  إلى  يقس�م  دراستي  واقع  فكان  عنه. 
ساعات  والثاني  الجامعة  في  المحاضرات  األول 
القراءة في تل�ك المكتبة. وال يمكنني أن أنكر 
فضله الكبير في تكوين ش�خصيتي األدبّية. في 
هذه المرحلة شاء اهلل أن يكتشف أغنياء لبنان 
فتكلفت  العربّية.  اللغة  أوالدهم  تعليم  ضرورة 
األرس�تطقراطين  أوالد  م�ن  العديد  تدريس 
الذين راحو يتقدمون في الدراس�ة. كان عملي 
هذا بهدف دفع األقس�اط الجامعّية. تخرجت 
ودعمت  المقارب،  األدب  ش�هادة  أحمل  وأنا 
ش�هادتي بعلم النفس الترب�وي وطرق التربّية 
والتعليم باإلضافة إلى دبلوم فّن التعليم. أثناء 
أوالد  بتدريس  قمت  الجامعّية  الدراسة  مرحلة 
الصحاف�ي الكبير »حنا غص�ن« الذي أعجب 
بكتاباتي ونصحني أن أبدأ مس�يرتي بالصحافة 

التي س�تفتح أمام�ي آفاق جدي�دة للبدء في 
 1970-1969 العامين  بين  ذلك  كان  المس�رح. 
وبدأت  العلّيا،  بالدرس�ات  سأبدأ  كنت  عندما 
مسيرتي من مجلة األسبوع العربي حيث كتبت 
فيها لمدة ثالث س�نوات، حي�ث تعرفت على 
األس�تاذ أنطوان ش�ويري. عام ال73 إنتقلت 
مع الش�ويري وعدد من الصحافين إلى تأسيس 
مجلة الديار التي يملك إمتيازها حنا غصن، هذه 
المرحلة كانت جد مهمة بالنسبة لي وأضافتني 

خبرة.

 ومع بداية الحرب تبعثر الفريق وذلك بس�بب 
وقوف الديار على مس�افة واحدة من الجميع، 
فكتب�ت بجريدة الدس�تور في فت�رة الحرب 
وتمتعت هن�اك براحة كبي�رة وبمنبر حّر مما 
سمح لي بالتطرق إلى جميع األمور المطروحة، 
ولم أقم إال بكتابة الواقع كم�ا هو، مما أغاظ 
بعض األفرق�اء، ولكن الدور األساس�ي الذي 
لعبته وعلينا لعبه دائما هو نش�ّكل نكون جسر 
أودت  التي  العنفّية  الفعل  ردات  ولجم  تواصل. 
وتودي بن�ا إلى ما ال نريد، فه�ذه الردود أدت 
إلى تخري�ب الوطن وإغراق ش�وارعه بالجثث 
الطموح  م�ن  حدت  الحرب  وه�ذه  والدماء. 
وأقحمتني كالجميع في زواريب السياس�ة. إلى 
البعيدة  التقارير  من  بالعديد  قمت  ذلك  جانب 
عن هذا الج�و وأهمها الملف الخاص بالجامعة 
األميركية الذي القى صدى جيد رغم عدم توفر 
الخبرة الالزمة لدي في عالم الصحافة. في ربيع 
ال76 كنت مقيما في فندق نابوليون الحمرة مع 

الصحافيين لكي نتمكن من إصدار المجلة. 

وعن طريق الصدفة تعرف�ت على الممثلة هند 
أبي اللمع التي كانت ترغ�ب بتمثيل دور قصة 
فرنس�ّية كانت قد أعطتها ألحد الكتاب ولم 
يهتم بها، فاش�تريت القص�ة وأعدت كتابتها 
فكان أول مسلس�ل »ديانا« الذي عرض في ال 
78 على شاش�ة ال ت ل ت تل�ة الخياط وكان 

مثق�ف، كاتب، منت�ج، مبدع... م�ن منطقة 
الكورة الش�مالية، إلى االش�رفية في بيروت، 
كتاباته  الواسع...  العربي  فالعالم  اجمع  ولبنان 
المعاني،  واضحة  صادق�ة  موضوعّية  الصحفّية 
م�زوده بالكثير م�ن الثقافة والعل�م. اعمال 
وابداعات في المس�رح والتلفزي�ون اللبناني 
قدمه�ا تحف خالدة ف�ي تاريخ الف�ن البناني 
المعاصر فش�ّكل نقلة نوعّية في سّجل الدراما 

والبرامج اللبنانّية. 
وصاحب  والمنتج،  الكات�ب  غيره،  من  هو،  انه 
عش�رات االعمال الخالقة، م�روان نجار، في 
نشرة  مع  ساحرة  وانجازات  وتاريخ  حوار  جلسة 

آفاق الشباب... 

البدايات...
أعتبر أني من المحظوظي�ن حيث انه في ذلك 
الحين والدي لم يكونا من األهل الذين يرغبون 
تحقي�ق الذات بأوالده�م، كان المهّم لديهم 

راحتنا وأن يحقق كّل منا شخصيّته.

كان الوالد يعشق القراءة واألدب رغم ممارسته 
التجارة والوالدة كانت إبنة عم جرجي زيدان... 
من هنا ترعرت ف�ي منزل يحب العلم وطموحه 
أن يتخ�رج أوالده من الجامع�ة األميركّية في 
بيروت، وكان حل�م الوالدة رؤية أوالدها بثوب 
التخرج. وفي الوقت نفسه كانت جدران المنزل 
وكأنها مصنوعة من الكت�ب، فكانت القراءة 

جزء من حياتنا اليومّي�ة فلم يكن من الصعب 
تعلقي ب�األدب دون إنزع�اج المحيط. ورغم 
أن هذه الش�هادة لم تكن كما يقال »بيطعمي 
خبز«. ولكن إصراري كان متابعة دراسة األدب 
في الجامعة األميركّية وقد كان شأنها أن تتقبل 
إذا  الخاصة  الجامعات  أقس�اط  غلى  العائالت 
الجامعات  ف�ي  متوفر  غي�ر  اإلختصاص  كان 
المجانّي�ة، لذلك كان قراري بأن أعلم نفس�ي 
والعمل لكي أتمكن من دفع القسط الجامعي. 
ففي الفترة التي تفصل المدرس�ة عن الجامعة 
قمت بالعمل لفترة في طيران الش�رق الوسط 
فكنت أقوم بنقل ال�ركاب إلى الطائرة، وكان 
للتحصيل  يسافرون  الدراسة  زمالء  من  البعض 
العلمي في الخارج. وال أنكر أنني كنت أعود من 
هناك  كان  ولكن  عيني.  تملئ  والدمعة  الطائرة 
الوصول،  من  س�أتمكن  إني  تقول  داخلّية  رؤية 
باألخبار  العقد:«سيأتيك  بن  طرفة  يقول  وكما 

ما لم تزود«.

كنت من المحظوظين حين دخلت إلى الجامعة 
عام 1966 أي في مئويتها وكانت الفرصة ذهبية 
حي�ث إلتقيت بأهم الش�خصيات وأس�اتذة 
المستش�رق  بيك  جاد  من  والفكر  الفلس�فة 
الكبير، وش�ارل مالك، إحسان عباس، أنطوان 
الكبار  فمعاص�رة  ح�اوي...  خلي�ل  ك�رم، 
بعيدا  العمق  في  معهم  والنقاش  ومجالستهم، 
عن السطحّية. فأكادميا نلنا أكثر مما نستحق، 
ولكن المشكلة كانت في حقل العمل، فالوطن 
كبيرة  الخيبات  كان�ت  لذلك  وعوده  من  أكثر 
وكثيرة، كان ذل�ك رغم العصر الذهبي للبنان، 
ال�ذي كان في مجاالت دون أخ�رى. وكل مرة 
حزيران  حرب  م�ن  الربيع«  »حرقة  هناك  كان 
67 إضرابات ومشاكل 68، مشكلة المخيمات 
هذه  القاهرة.  إتفاق  عن  أس�فرت  التي   69 عام 

حالم. مناضل. مبدع...
مروان نجار: من لبنان إلى عالم العرب

اسرة افاق الشباب

منذ صغري كان حلمي الوحيد هو 
الخشبة. تلك الخشبة التي ال تعلو 
س�وى متر واحد عن الجمهور هي 
كفيلة بأن تسلط األضواء على من 

يعتليها،
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جلسة حوار جلسة حوار

بيرة ألمازة، وعندها إنهالت الصحافة لمحاربتنا 
وإتهامنا بتشجيع الشباب على شرب الجعة...

اجتياح... استمرارية وانطالقة جديدة
مع عودة الحرب عامي 1981 و 1982 واإلجتياح 
اإلس�رائيلي، إس�تمر العمل التلفزيوني ولكن 
بحالة حرجة، فيم�ا كنت في فترة التحضيرات 
االخيرة لدخولي إلى المس�رح، فكانت البداية 
مع »لع�ب الف�ار«، المس�رحية الكوميدّية 
ملحوظا...  نجاح�ا  القت  الت�ي  اإلجتماعّية، 
وغيره�ا مثل »عريس�ين مدري م�ن وين«... 
وبدأت بعدها تقديم سلس�لة من المسرحيات 
بالرغ�م من ضراوة واش�تداد الح�رب. وبقّي 
العمل مس�تمرا بين التلفزيون والمسرح حتى 
ال1985 إلى أن تدهور الوضع في تلفزيون لبنان، 
بالمسرح  التس�عينيات  حتى  العمل  فحصرت 
وبعده�ا عدت إل�ى اإلنط�الق تلفزيونيا من 

جديد عبر ال art ومن ثّم عبر شاش�ة المؤسسة 
البنانّية لإلرس�ال مع سلسة »طالبين القرب«، 
وغيرها من المسلسالت الدرامّية، من »مريانا« 
و«صارت مع�ي« و«بنت الح�ي« و«من احلى 
كان  حيث  الكثير،  وغيرها  بيروت«  راس  بيوت 
إقناع المؤسسة بالدراما اللبنانّية عند البدايات 
صعب بظل موجة األفالم المكس�يكّية األقل 

كلفة.

انجازات ولكن...
ولكن هدفي الوحي�د كان إرضاء هذا الجمهور 
الذي أحب الفن والدرامة اللبنانّية والكوميدّية 
من التلفاز إلى المس�رح وثّم إلى الس�ينما مع 
التركيز  وكان  ح�ّب«...  و«لمحة  »مش�وار« 
دائما في العمل على إبراز وجوه شبابّية جديدة 

واعدة. أصبحت اليوم على السكة الصحيحة. 
في الوقت الحاضر لس�ت عل�ى إتصال مع أي 

إنتاج  ش�ركات  مع  تفاوض  على  إنما  تلفزيون، 
وفي مرحلة تأس�يس لجمعّي�ة منتجين وعلى 
كلمة  لتوحيد  لبنانيي�ن  منتجي�ن  مع  تواصل 
اإلنت�اج اللبناني، أما بالنس�بة إل�ى األعمال 

الحالية فهي مع شركات إنتاج غير لبنانّية.
واليوم؟ ماذا تقول للبنان؟ ولشبابه...

أنا ال أقف كطرف إلى جانب احد سوى بجانب 
يمكننا  وال  لتطويره،  ويعمل  يخدمه  ومن  لبنان 
أن ننكر الدور الكبير الذي لعبه المس�يحيون 
للحف�اظ على الش�رق وضبط اإليق�اع فيه. 
أتوجه ختاما للش�باب اللبناني عموما، وأقول 
لهم، يجب أن نكون »أف�رادا مكتملي العقول 
واإلختيارات« فنحن ش�ركاء في الوطن ولسنا 

أتباع ألحد. 

على  إنتصرتم  وأقول  أتوجه  القوات  ولش�باب 
نفس�كم وعلى الصورة التي تّم حشركم بها... 
فال تحتفلوا باإلنتصار يوما بطريقة قد تعيدكم 
إلى تلك المرحلة، وخافوا واحرصوا دائما على 

ما تملكون لتتمكنوا من المحافظة عليه.
 

   

مدير البرام�ج آنذاك ألفرد ب�ركات أكثر من 
شجعني، وقدم األس�تاذ الياس الرحباني لحن 
الصحافة  من  النقلة  وكانت  المسلس�ل  أغنّية 
إلى عالم الفن، وبعدها مسلس�ل اللعبة، سامي 
عالم  في  ذلك  بعد  وانطلقنا  األحذّية،  ماس�ح 

التلفزيون االنتاج...

في تل�ك الفترة كانت قد ب�دأت مرحلة جمع 
التلفزيوني�ن، »لبنان والمش�رق« و«ش�ركة 
الخوف  كان  وهنا   78 عام  اللبنانّية«  التلفزيون 
إدارة  إلى  التلفزي�ون  وتحول  الدم�ج  هذا  من 
الدولة وخروجه عن مهمت�ه لكي يلبي طلبات 
السياس�يين، ومع ش�ارل رزق قام حفذ العمل 
وروح المنافس�ة إلثب�ات الذات بي�ن فريقي 
التلفاز. وتكلفت بكتابة الحلقات الجديدة من 
برنامج مجالس األدب الذي بدأت به الدكتورة 

سلمى حفار الكزبري عام ال79. وبعدها كان 

مسلس�ل رحلة العمر بطولة جورج ش�لهوب 
وإلسي فرنيني ومن إخراج ألبير بولس.

نجاحات وخيبات
رغم هذا النجاح ورغم تحقي�ق الرؤية والحلم 
كن�ت اصاب بخيب�ات أمل من ج�راء الواقع 
والفراغ التي كانت تخلفه المواجهات العنيفة 
وخاصة ح�رب المئة يوم، الت�ي طالت بصورة 
والمعانات  أس�رتي،  تواج�د  مكان  مباش�رة 
التي الحقتنا من جراء الوضع. وفي الس�نوات 
الالعنفّية كان بإس�تطاعتنا التحرك والعمل. 
ولكن اكثر م�ا كان يؤلمنا تجلى في تقس�يم 
المناط�ق بين ش�رقّية وغربي�ة وحتى داخل 
المنطقة نفس�ها كانت األحياء مقسومة بين 
األط�راف اللبنانّية والعربّية م�ن حركة فتح، 
التي كان�ت معروفة بفاتي�كان الثورة، جبهة 
الرفض... وغيرها من المجموعات التي حضرّت 

لدخول الجيوش العربّية.

سنة ال1980 كانت سنة خطيرة ومرعبة تلقيت 
التهديدات فيها من كل طرف وهددت عائلتي 
بالرغم  ذل�ك  المتفوقون،  برنام�ج  عرض  أثر 
من استضافتي مش�تركين من جميع الجهات، 
من  وعدد  أم�ل  حركة  من  كثي�را  عانينا  وقد 
التنظيم�ات. خلقن�ا أيضا ناحّي�ة تربوية في 
يعيد  المس�اندة  دروس  برنامج  في  التلفزيون 
من خالله أس�اتذة الم�دارس الخاصة برنامج 
كافة  منه  ليس�تفيد  الشاش�ة  على  البكلوريا 
الطالب. مم�ا أدى إلى إغاظ�ة وزارة التربّية، 
برعاية  البرنامج  ه�ذا  وكان  التربوي.  والمركز 

في تل�ك الفت�رة كانت ق�د بدأت 
»لبنان  التلفزيونين،  جم�ع  مرحلة 
التلفزيون  و«ش�ركة  والمش�رق« 
الخوف  كان  وهنا   78 عام  اللبنانّية« 
إلى  التلفزيون  وتحول  الدمج  هذا  من 
إدارة الدول�ة وخروج�ه عن مهمته 
لكي يلبي طلبات السياس�يين، ومع 
ش�ارل رزق قام حف�ذ العمل وروح 
المنافس�ة إلثبات الذات بين فريقي 

التلفاز. 
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طوني درويش، لجنة التنظيم
التنفيذي  الذراع  هي  التنظيم  لجنة 
للجنة األنشطة والتواصل المركزية، 
الجمهور  م�ع  وتتواصل  تتعاط�ى 
والحض�ور وه�ي تنّف�ذ المهم�ة 
الموكلة إليها خالل الوقت المحّدد 
والهدف المنش�ود وقوامها شابات 
وش�باب من مصلحة طالب القوات 
ومكاتبها  دوائرها  بكاف�ة  اللبنانية 
وفق  التنظيم  لجنة  تعمل  وخالياها. 
خط�ة تنظيم متكامل�ة حيث يتم 
تقّس�م العمل بين الدوائر للتواصل 
م�ع جميع المس�ؤولين بحس�ب 

اإلختصاصات.
ف�ي المقابل تتعاطى ه�ذه اللجنة 

مع الجمهور بطريقة مدروس�ة إلبراز مشهدية النشاط، وذلك من خالل 
الالفتات وطريقة الوقوف... والحرص على أن تكون الشعارات المرفوعة 
 ،Horizons الئقة ومحترمة، وكذلك تهتم بتوزيع نش�رة آفاق الش�باب

التي تصدر بعدد خاص خالل هذا الحفل. 

األخبار األخبار

قراءنا الكرام ،
في الذكرى الثامنة عش�رة لحل حزب القوات اللبنانية، 
معكم من اس�توديو نشرة آفاق الش�باب ماريا جعجع. 
إليكم نش�رة آفاق الش�باب لألخبار، على أمل أن تنال 
إعجابك�م. خالل فترة التحضي�رات إلحياء ذكرى حل 
ح�زب القوات اللبنانية ف�ي مجّمع البي�ال في بيروت، 
مجموعة كبيرة من الرفاق المبدعين عملوا ليل نهار على 
مدى أشهٍر ليقدموا لكم احتفال يشرّف القوات اللبنانية 
ومناضليها، لمناسبة هذه الذكرى التي تحولت مع هؤالء 
االبطال من فاجعة وذكرى حزينة، إلى مناسبة لالنتصار 
واالنبعاث من جديد. فكيف تم تقّسيم األعمال؟ وكيف 

جرت التحضيرات؟

سنترافق في جولٍة مع مسؤولي اللجنة التنظيمية، التي تتألف 
من عدة لجان بدورها، يرأسها عدد من الرفاق:

امانة السر: روكز مزرعاني
المالية: دافيد الرامي

التواصل: دانيال سبيرو
الديكور: دنيز فياض

االعالم: رنا لويس
التنظيم: طوني درويش

سمعي - بصري: جورج خليل
خطة السير: شربل ابي عقل

البروتوكول: طوني رزق
لوجستيات: رودريك باسيل وسايد طوق

كشافة الحرية: وليد خوري
توثيق: ميشال عاد وانجليك خليل

اكليروس: هنري باخوس وجان علم
مساعد امانة السر: راني ابو رجيلي

دنيز فياض، لجنة الديكور

استوحي ديكور المس�رح من الربيع العربي، حيث اّن عرضه 47م ، بعمق 
10م، مثّلث الشكل مستوحى من المثلث أو الدلتا، ويتوسطه شعار القوات 
اللبنانية، أي االرزة وخطها االحمر. ومن على أطرافه  شاش�تين كبيرتين 
محاطتين بأعالم لبنانية وقواتية و14 آذار. تّم اس�تخدام 3000 كرسي في 
الصالة محاطة بألفي ص�ورة تختصر مرحلة ال2005 حتى اليوم وهي بطول 

85م وعرض 44م.

دانيال سبيرو، لجنة التواصل

بدأت الفكرة من الربيع العربي من جهة وثورة األرز التي ش�كلت البداية 
لهذا الربيع من جهة أخرى. من هنا ظهر الشعار طبعًا طرح أكثر من فكرة 
ولكن االنتقال بين الربيع والش�تاء واللعب عل�ى هذا التناقض تحديدًا 
كان الهدف وأخيرًا وبعد ع�دة إقتراحات وصلنا إلى ش�عارنا المبتكر 
الش�هير »ربيع ش�عوب خريف عهود ». وبعدها بدأ العمل على إيصال 
أفضل صورة يمكنن�ا من خاللها أن نقوم بتظهير هذا الش�عار. وكانت 
االفكار المطروحة ثالثة: خريطة الشرق األوسط وعليها حقل من الورود 
رمزا لثورة الياس�مين. أو صور من ثورات الدول العربية مع كتابة إس�م 
البلد.أو علم لبنان ومن حوله أعالم تبّين بشكل أو بآخر الثورات العربية 
وهنا تظهر العبرة من الجمع بي�ن ثورة األرز والثورات   للوصول الى حرية 

وكرامة اإلنسان فجاء الشعار ليكّمل ويظهر إنتهاء عهود الطغيان.
بعد إختي�ار الصورة ب�دأ العمل على كيفي�ة الوصول إل�ى أكبر عدد 
ممكن من اللبنانيين خاصًة وأن الميزاني�ة لم تكن بكبيرة، وبعد اجراء 
الجراس�ات الالزمة، تم نش�ر اللوحات االعالنية من كفرعبيدا البترون 
حتى عكار، وف�ي الجيه والدامور وجزين والش�وف وضهر البيدر وزحله 
وعلى االتوس�تراد من الدورة إلى طبرجا وصوال إلى البترون. هذه الحملة 

تواكبها دعاية على شاشة التلفاز والراديو.

رنا لويس، لجنة اإلعالم
يس�عى جهاز التواصل واإلعالم إلى 
الالزمة  االعالمية  التغطي�ة  تأمين 
المش�اركة  الى  االعالميين  ودعوة 
في االحتفال، الذين يتجاوز عددهم 
الثالثماي�ة اعالم�ي م�ن مختلف 
إلى  باالضافة  هذا  االعالم.  وس�ائل 
تحضير ومتابع�ة االعالن الترويجي 
للمهرجان والذي يعرض على شاشة 
»لبنان  اذتعة  وعب�ر  في«  تي  »األم 

الحر«.
ومن ثّم تعمل دائرة العالقات العامة 
إطالالت  تأمي�ن  على  الجه�از  في 
إعالمي�ة عب�ر إذاعة لبن�ان الحّر 
وخالل  التلفزيون�ات.  م�ن  وعدد 

يوم االحتفال تتول�ى دائرة العالقات العامة في جهاز االعالم والتواصل، 
المس�اعدة على اس�تقبال االعالميي�ن، ومتابعة نش�اط االعالميين 
المكلفي�ن تغطية الحدث، وذل�ك عبر تأمين مكت�ب اعالمي بكامل 

تجهيزاته التقنية الكفيلة بتسريع العمل وتفعيله. 
أما بعد االحتف�ال، تعمل هذه الدائرة في الجه�از على متابعة ومواكبة 
النشاط االعالمي الذي يلي، كما ورصد ردود الفعل على االحتفال سلبيًة 

كانت ام ايجابية بغية اجراء المقتضى.
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 ،Horizons – في اتصال له مع نشرة آفاق الشباب
ثالثة  اهدى  أنه  شويري  ايلي  الكبير  الفنان  كشف 
اناشيد للقوات اللبنانية بمناسبة الذكرى الثامنة 
عشرة لحل الحزب هي “محابيس”، “اسرج بالليل 
حصانك” و”ال تحكوا باسم الحرية”... ومما كتب 
في هذا النشيد، “ال تحكوا باسم الحرية، شو إلها 
لو  العدالة  محبوس،  بأهلوا  والوطن  الحرية  معنى 
صارت كذبة تغّرق روس تعّلي روس، يا ويلو الظالم 

من ليل الطالع من عتمة الحبوس...”
وفي هذه المناسبة ذكّر الشويري، ان اناشيده التي 
وطن  احبه،  الذي  لوطنه  منها  كبيرا  عددا  قدم 
لكن  لبنان،  في  وطنية  حالة  كل  تمثل  لبنان،  االرز 
أناشيد  أناشيده  تكون  أن  اختار  الذي  هو  الشعب 
المقاومة اللبنانية مثل “بكتب اسمك يا بالدي” و 

“دق الخطر عالبواب”...

الفنان الكبير ايلي شويري...
ثالثة اناشيد مجيدة في ذكرى انبعاث الحق من جديد

SPOTLIGHT

نجار: رسالة محترفة وحضارية

»والدة  سيناريو  كاتب  صرّح  مباشر،  اتصال  في 
بعيد  الوثائقي  أن  نجار  مروان  الكاتب  جيل« 
الدرامية.  والمسلسالت  الفنّية  الناحية  عن 
محترف  بأسلوب  رسالة  تقديم  الى  سعى  فقد 
وأضاف  والجامعة.  الحضارية  المناسبة  هذه  في 
قائال: »قّدمنا أفضل صورة بال اغتياالت وبعيدة 
فيا...  قطعنا  اللي  والمؤلمة  السودا  األيام  عن 

ومليانة أمل وحياة«

صورة وصوت

من  عدد  اجتمع  الحزب،  حّل  ذكرى  وفي 
 16 من  وثائقي  ليقدموا  االختصاصيين 
دقيقة يسرد قصة شاب اسمه »جيل«، ومن 
وراءه جيل كامل، ولد مع حل حزب القوات 
االضطهاد  من  قاسية  فترة  بظل  وترعرع 
انتصارها  مع  الرشد  سن  وبلغ  والوصاية 

وخروجها من سجن القمع والديكتاتورية.

فريق عمل »والدة جيل«

نص وتعليق: الكاتب مروان نجار

منتج منفذ: جو القزي

مونتاج: ايلي رزق اهلل وجو توما

Post Production: Editing Room

كارلي  الطفلة  جعجع،  ماريا  غانم،  جاد  تمثيل: 
الطويل، رانيا تابت الطويل، والطفلة جينا عواد

تنسيق فني واداري: طوني دوريش

اخراج: جوزيف الطويل

»والدة جيــــل«
ريتا الوادي رحمه

كل  رحم  في  موجودة  القوات  الطويل: 
فانها  يقتلوها  ان  حاولوا  مهما  لبنانية  أم 

ستولد من جديد

أكد  فقد  الطويل،  جوزيف  العمل،  مخرج  أما 
كانت  بساطتها  على  جيل«  »والدة  فكرة  أن 
وكثيرة  كبيرة  أفكارا  األخيرة،  اللحظة  وليدة 
مناسبة  لهكذا  تحضيرها  الممكن  من  كان 
المرصودة  واالمكانيات  داهمنا  الوقت  لكن 
فكرة  على  اتفقنا  ذالك  ومع  متواضعة  كانت 
الحق  وانتصار  الحياة  إلى  ترمز  ومؤثرة  جميلة 
لتأمين  كبيرة  صعوبات  من  عانينا  الباطل.  على 
األرشيف وإخترنا وجوه شبابية لتجسد األدوار 
اللحظة  في  ولد  شاب  حياة  حول  تتمحور  اللي 
نفسها التي تم فيها حل حزب القوات اللبنانية. 
موجودة  اللبنانية  القوات  قائال:  الطويل  وختم 
في رحم كل أم لبنانية، مهما حاولوا ان يقتلوها 

فانها ستولد من جديد...

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

horizons@lfstudents.com

اخراج فني
كمال هاشم

اسرة التحرير
ميراي عوض

فرحات الخوري
ماريا جعجع

مروى الخوري
عصام عيد

اندرو حبيب
عبدو غصن

ريم حرب
جوزيف مخايل

جورج سيف
راشيل رعد

منسق النشرة
جو القزي

اسرة آفاق 
الشباب

فعال، وكما يقولون، نحن الشباب لنا الغد... 
غدنا  سيكون  هل  غد؟  اي  ولكن  وحدنا.  لنا 
مشرقًا؟ أم انه سيكون كما يتوقعه الكثيرين 

ظالميا، مليئا بالنكبات والنكسات؟

العوني،  والتيار  اذار،   8 قوى  بعين  نظرنا  اذا 
وحلف الهالل االيراني الخصيب، ونظام البعث 
ألننا  ظالميا،  إال  غدنا  يكون  لن  المتداعي، 
ال  ذمة،  واهل  ضعيفة  اقليات  كوننا  نعدو  ال 
نحصد  الدولة،  مؤسسات  في  قوة.  وال  لنا  حول 
كاملة،  واحد  لون  حكومة  بل  ال  وزارات   10
التغيير  عناوين  وتسقط  فنفشل  تكفينا،  وال 
واالصالح الفضفاضة، ألن وزراء حكومة حزب 
اوالءك  وخصوصا  الواحد،  اللون  حكومة  اهلل، 
الوزراء البرتقاليي اللون اثبتوا انهم وحدهم من 
اصحاب االختصاص في مختلف فنون الفساد، 
االحمر  المازوت  من  فضائحهم  روائح  فاحت 
والمحافظة  الجنونية،  المحروقات  واسعار 
في  المفقود  واالنماء  الكهرباء  إلى  االثار،  على 
المناطق، وكتاب التاريخ “المسخرة”... وصوال 
إلى االمن، ويا وياله من االمن... وفي الجامعات 
االكاذيب  وابتداع  االفتراءات  سلسلة  تستمر 
الفروع  واستهداف  الكاذبة،  القبور  ونبش 
تترنح  التي  بمبانيها  اللبنانية،  للجامعة  الثانية 
بحقها...  الفاضح  والتقصير  الناقصة  ومعداتها 

التخطيط  في  المستمرة  مسيرتهم  وطبعا 
المناطق  مختلف  في  المبرمج  االيراني  للتوسع 
جبيل  وسط  في  شاسعة،  مساحات  وعلى 
الجنوبي  والمتن  الشوف  وساحل  وجردها، 
جزين  وجرود  عاليه  وجبل  الشمالي،  والمتن 
التوسع  بهدف  ليس  وبالطبع  االوسط،  والبقاع 
السكاني الطبيعي بل من اجل استكمال خطط 
االسالمية  الدولة  لقيام  والتحضيرات  الربط 
ثقافة  لتعميم  السباق  فيما  المنتظرة... 

الترهيب تحت وطئة السالح تتزايد.

كان  مبارح  اكيد  المنوال...  هيدا  على  “إذا 
سيء، واليوم اسود، وبكرا أسوء...”

وبالرغم  المقابلة،  الجهة  إلى  نظرنا  ما  اذا  أما 
الساعة  حتى  بارعة  ليست  اذار   14 قوى  أن  من 
اثبتت  أنها  إال  الحقيقية،  لصورتها  التسويق  في 
القبور،  ونبش  التشويه  حمالت  من  وبالرغم 
بأنها قدمت نموذجا جيدا في مختلف الملفات 
شعبية  قراراتها  تكن  لم  لو  حتى  ادارتها  التي 
على  حافظت  انها  غير  المحطات.  بعض  في 
للنمو  التصاعدي  المنحى  وعلى  البالد  استقرار 
اهلل،  وبإذن  أنها  ويبقى  الظروف.  احلك  في 
االستحقاق  عند  للحكم  متكالمة  رؤية  ستقدم 
بعد  تشكل  أن  عليها  ويحب  المقبل،  االنتخابي 
االنتصار في انتخابات 2013، حكومة لون واحد، 

جمهورها،  يطالبها  كما  واحد،  استقاللي  لون 
لتبني  يجب...   كما  البالد  عندها  وتحكم 
القادرة،  القوية  الدولة  بالدنا  ابناء  بسواعد 
اراضيها  كامل  على  سلطتها  والباسطة  الحرة 
قال  وكما  ألنه  الشرعية،  مؤسساتها  خالل  من 
االخيرة،  اذار   14 ذكرى  في  جعجع  الدكتور 
صورة لبنان هي صورة 14 اذار، وحداثته وغده ال 

يمكن إال أن يكون، 14 اذار...

كل  عند  لطالبنا  فنقدم  الشباب،  نحن  أما 
في  نطبقها  متكاملة  برامج  انتخابي  استحقاق 
انتخاباتها  في  فوزنا  بعد  الجامعات  مختلف 
المشرقة،  الصورة  اليوم  لكم  ونقدم  الطالبية، 
من  لمجتمعنا،  الحديثة  الواعية،  الواعدة، 
وبياناتنا،  وتقاريرنا،  القصيرة  افالمنا  خالل 
اطلقناه  الذي  وموقعنا  ونشرتنا،  ونشاطاتنا، 
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حكاية  من  الوجه  هذا  اعتمدنا  اذا  كله،  لذلك 
“فعاًل،  وبالعامية  سنقول  عندها  االوطان،  بناء 

وين كنا، وين صرنا... ووين رح منسير...” 
الغد لنا يا شباب لبنان، فلبنيه كما نريد، وكما 

نحلم بأن يكون، مشرقا، حديثا، واعدا.

وين كنا، وين صرنا... ووين رح منسير!!!

حق وحقيقة

جو القزي
رئيس دائرة اإلعالم - مصلحة طالب القوات اللبنانية

NO COMMENT
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»نسأل اهلل ان يبارك الشباب والشابات، اللبناني واللبنانيات، 
وأن يرزقهم أيامًا خيرًا من هذه االيام البائسة”

البطريرك الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير، 24 ايلول 2011 


