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أول شي

أنا بنت بش�ّري، كبرت بعيلة مس�يحّية مؤمنة 
صوتا  يطلع  ممنوع  الشباب  اّنو  فيا  اسمع  كنت 
بتفرج...  الحبس  من  الحكيم  يضهر  بس  وبكرا 

فإسأل حالي: لي أنا قوات لبنانية؟؟
بال�2005، نزلت على ساحة الشهداء... مظاهرة 

ورا التاني�ة، ف�ّل الجيش الس�وري، التحقت 
تابع  صرت  اللبنانية،  الق�وات  طّلاب  بمصلحة 
أكتر وأكتر األحداث المحّلية و بّلش المشوار...
الحبس  من  الحكي�م  يضهر  اّن�و  ناطرة  كنت 
تشوف مين هالش�خص اللي ناطرينو...اللحظة 
اللي وصل فيا على مطار بي�روت كانت لحظة 
تاريخية وكان لبنان كلو مبس�وط... وأنا شفت 
هيبة قائد وعنفوان ما انكسر حّتى بعد 11 سنة...
وما  هّي  ه�ّي  مواقفها  أق�وى،  رجعت  القوات 
حادت عن خط رسموا شهدائها بالدم، رجعت 
تتجدد وتكمل المسيرة... ونحنا دورنا نكفيا...

من قداس الشهداء، ذكرى 14 أذار، لالحتفاالت 
اللي ش�اركت فيا مصلحة الط�الب تنظيميا 

وجماهيريا... كان قلبي عم يكبر بمواقف رئيس 
حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع... 

الحكيم.
واليوم، تأكدت ان�و خياراتي صحيحة، اني بأّيد 
الحزب الصح، حزب بفتخر بمواقفو وبمشاريعو 

اللي هّي فعال اصالحات...
الطالب،  بمصلحة  االع�الم  دائرة  من  وكفرد 
بتمنى عل�ى القيادة انو تدعم الش�باب عامة 
جيل  أس�اس  ألنها  خاصة  الط�الب  ومصلحة 

شبابي واعد ومستقبل أفضل.
بالنهاية، بحب اش�كر كل اللي عم يس�اهمو 
حزب  اللبنانية   الق�وات  تض�ل  حتى  ويتعبوا 

بخدمة لبنان ال�10452م2

قيل وقال

بإختصار

متل كل اس�بوع بنزل ع ش�غلي بّكير بمنطقة 
بيروت! ولحسن حظي انو كل نهار ثالثاء بيكون 
“الش�وفيرييه”  باقي  مع  صبحية  اجمل  عندي 
على االوتس�تراد من ضبيه للدورة... ولكن آخر 
مرة كانت األروع ألنو اضطّريت  أطفي السيارة 
لمدة س�اعتين ونص... كرمال شو؟؟؟ بس ألنو 
“بعض  بقولي  االص�رار  مع  األش�خاص  بعض 
األشخاص” قرروا يقطعوا الطريق االوتوستراد 

احتجاجا على ازاحة جسر جل الديب.
بيقولو عيش كتير بتشوف كتير... بس رح قول 
وقاف ساعتين بالعجقة بتشوف اللي ما بعمرك 

شفتو... س�يارات عل “تروتوار”... ناس تركت 
معو  اللي  هيدا  الطريق...  ع  وبّس�طت  سياراتا 
اوالدو رايحين عالمدرس�ة.. وتانت ختيارة عم 
تصلي المس�بحة بالس�يارة... بس اللي زّعلني 
هوي عمو ختيار كان نازل عالمستشفى مع ابنو 

عندو عملية بس ما قادر يوصل....  
ع  س�معتو  اللي  هوي  المبكي  المضحك  ولكن 
الراديو انا وناطرة: “معليش خللي العالم تحّس 
بمعاناتنا ومعليش خلينا نضغط عالحكومة ت 
يعملولنا الجسر.. نحنا مش مضطرين نبرم وقت 
زيادة ت نوصل ع بيوتنا...”ولكن هل العالم كلو 

مضطر يتأخرعن شغلو؟ ويمرض؟ ووالدو تبكي 
صفحة  يبّيض  الكنعان  فخامة  كرمال  عالطريق 
هّني  مش  االنتخابات؟  ابواب  ع  الكريمة  العيلة 
انو  بيعرفوا  ما  ليش  الجسر؟  بإزاحة  طالبوا  اللي 
دراسة مش�روع جديد وتلزيمه وتنفيذه بياخد 

سنين بدولتنا العزيزة؟؟
بطور  بّطلت  اللي  الفساد  جوانب  احدى  هيدي 
التفّش�ي ال بل تخّطتها من زم�ان... صار بدنا 
كمام�ات ت نتنّفس ألنو االوكس�يجين صار 
والبنزين..  المعيشة  غالء  مع  تغيير  وبدو  فاسد 
مع تقلي�ص ربطة الخبز.. مع انع�دام الطاقة 
اللي صارت بال طاقة.... مع تواصل بال اتصال... 
يمكن صار بدنا عجيب�ة فعلية بوطننا ت يرجع 
ايمانن�ا انو في وطن اس�مو لبن�ان وفي دولة 

اولويتها شعبها... 

كبرت... وبقيت بالقوات
ريتا رحمه

ميراي عوض

                                                                                                           شربل عيد
رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية
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الحدث

في 16 تموز 1976 قال الرئي�س الراحل حافظ 
األسد أنه »دخل إلى لبنان دون أن يطلب االذن 
الخطيرة  التصريحات  تدل  اآلن،  أما  أحد«.  من 
إلى  السوري  الجيش  عيد  رفعت  فيها  دعى  التي 
الدخول إلى الش�مال، بأن نجله بشار يفضل أن 
يغطي أي دخول محتمل لبنانيًا. الخطير في هذا 
أمام  صماء  اللبنانية  الحكوم�ة  تبقى  أن  األمر 
تصريح يمس بالسيادة الوطنية واالمن القومي.

عون  العماد  تصريح�ات  أن  ذلك،  من  األخطر 
مرضي  بش�كٍل  فيها  يرك�ز  ال�ذي  األخيرة، 
وعنصري على ما يس�ميه هو »الس�لفيون في 
الش�مال«، تؤكد ما كشفه كريم بقرادوني في 
كتاب »صدمة وصمود« ب�أن العماد عون عاد 
إلى لبنان س�نة 2005 وفقًا لصفق�ة مع النظام 
السوري تقتضي منه أن يش�وه صورة السنة في 
لبنان. وذلك يصب مباشرًة في مصلحة النظام 
الس�وري الذي يح�دق بحافة الهاوي�ة، فبدأ 
بتنفيذ تهديداته بحرق الشمال لتحقيق هدفين 
متطرفين  أنهم  على  الس�نة  إظهار  اساسيين: 
وارهابيين للنيل من ش�رعية المعارضة الباسلة 
 15 منذ  عزمه�ا  على  القضاء  في  يفش�ل  التي 
ش�هرًا؛ وإضافة ورقة االس�تقرار اللبناني إلى 
بقائه  على  الدولية  للمفاوضات  تحضيرًا  جعبته 

التي انطلقت جزئيًا  البارحة في مؤتمر بغداد.

ردًا على كالم ع�ون، فال مج�ال هنا للخوض 
في مختلف أطياف و«ألوان«  ما يش�مله تحت 
تس�مية »الس�لفيين«، بل تط�رح ادعاءاته 
مجموعة من التساؤالت حول من هو المتحالف 
في  اش�كاله  ش�تى  في  التطرف  م�ع  حقيقًة 
لبنان. فه�ل يمكن أن يقول لن�ا من هو حليف 
»المرابطون«، الذي يترأسه مصطفى حمدان؟ 
ومن هو حليف جمعية المش�اريع اإلس�المية 
بيروت،  ف�ي  بتزمتها  المعروفة  )األحب�اش( 

والمدججة بالسالح السوري المصدر؟ ومن هو 
من  الفلس�طينية  المخيمات  متطرفي  حليف 
أمثال أحمد جبريل، الذي زار الس�يد نصراهلل 
لنا،  يش�رح  أن  يمكن  هل  الماضي؟  األس�بوع 
لماذا تولى حليفه نائب حزب اهلل نوار الساحلي 
فستق  بكري  عمر  باإلرهاب  المتهم  عن  الدفاع 
السلفي أيضًا؟ هل يتراجع عن الكالم الذي ادلى 
به في ش�هادته أمام الكونجرس األمريكي سنة 
2003 )أي أنه تقدم به تحت القس�م( بأن سوريا 
هي التي تصدر االرهاب إل�ى  المنطقة، وأن أي 
إعتقاد بأن النظام السوري يمكن اإلتكال عليه 

لمحاربة االرهاب ينم عن »السذاجة«؟

والحقيق�ة ه�ي أن الق�وات اللبنانية، حزب 
القضية اللبنانية بامتياز، ال يمكن إال أن تتحالف 
مع قوى االعتدال والتحرر، إن كان في الش�ارع 
السني )تيار المستقبل(، أو في الشارع الشيعي 
)اخص�ام ح�زب اهلل(. أما عون، فسياس�ته 
القائمة على الحق�د والتزوير )هل هناك حاجة 
يمكن  فال  الصندقلي«؟(،  بال«ش�يخ  للتذكير 
إال أن يتحالف مع التطرف الحاقد. والمؤس�ف 
أن تحالف�ه مع حزب اهلل، وفائ�ض القوة لديه 
و-«وهج« س�الحه، يؤدي إل�ى تقوية التطرف 
في الش�ارع الس�ني، على حس�اب االعتدال 
المتمثل في تيار المستقبل، خاصًة بعد أحداث 
7 ايار، وفي ظل نأي الدولة بنفس�ها عن حماية 
مواطنيه�ا. وتجدر االش�ارة أن أول حزب في 
تاريخ لبنان الحديث طالب بحكم االسالم كان 
حليف عون حزب اهلل س�نة 1985 كما جاء في 
رس�الته المفتوحة في جريدة السفير، مما فتح 
األطراف.  لباقي  مشابهة  مطالبات  أمام  الباب 
لكن عل�ى ما يبدو، ف�إن العماد ع�ون يكيل 
»اللحى«  بعض  هناك  إليه  فبالنسبة  بمكيالين، 
الخطي�رة، فيما يعتبر أن »لح�ى« حلفائه هي 

دجينة.
أما حزب اهلل، فنتساءل إلى أي مدى قد يذهب 
إلنق�اذ حليفيه النظام الس�وري والجمهورية 
اإلس�المية ف�ي إي�ران؟ أال يتعظ م�ن وضع 
ع�رب األحواز في إيران المجردين من أبس�ط 
حقوقهم، بالرغم من أنهم عرب ش�يعة تمامًا 
مثل جمه�وره؟ أال يمكن أن ي�رى أن مصيره 
س�وف يكون مش�ابه إذا بس�ط فعليًا الوالي 
الفقي�ه حكمه على أراضي الع�رب؟ وفي حال 
نج�ح اللبنانيون ف�ي درء ني�ران الفتنة التي 
يحاول أن يؤججها النظام الس�وري لتوظيفها 
وفقًا لمصالحه، فهل س�يذهب الحزب بإتجاه 
إشعال الجبهة في الجنوب لتشتيت األنظار عن 

األوضاع في سوريا؟

وبما اننا يئس�نا من دعوته إلى ف�ك ارتباطاته 
االقليمية، وأخذ بعي�ن االعتبار مصلحة لبنان 
أواًل، قبل مصلحة حلفائ�ه االقليميين، ندعوه 
من  الوافدة  الماليين  يس�تعمل  أن  األقل  على 
الجمهورية اإلس�المية لبناء مالجئ على أرض 
قصورًا  يبني  أن  بدل  ش�عبنا،  لحماية  الجنوب، 
فوق الس�حاب. إال إذا كانت أمراض الفس�اد 
والمخدرات وتجارة السالح صارت تمتص تلك 
الماليين قبل أن يتمكن م�ن توظيفها لحماية 
جمهوره... أو أن الس�يد نصراهلل ال زال يعتبر، 
كما قال في 27 قانون الثاني 1986، أن »عندما 
يصبح ف�ي لبنان مليونا جائع، ف�إن تكليفنا ال 
يكون بتأمين الخبز، بل بتوفير الحالة الجهادية 

]...[«؟؟؟

بين سوريا ولبنان: تطرف نظام، اعتدال شعب، انتصار قضية

                                                                                                           شربل عيد
رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية
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الثورة السورية داهمت النظام بشكل مفاجىء؛ 
لكنه�ا كانت منتظ�رة. فس�جن »ألكاتراز« 
الذي احتجز فيه الش�عب السوري لعقود تحت 
رقابة النظام في دمشق، حطمته إرادة عطشى 

للحرية وجامحة نحو التحرر. 
ضاقت  أن  بعد  النظام  على  السوري  الشعب  ثار 
المس�افة أمام�ه بي�ن الموت والج�وع، بين 
الحرية والس�جن، بي�ن رأس المواطن وحذاء 
هشير  الحرية  نيران  أحرقت  أن  وبعد  الحاكم... 
أمامه  يعد  لم  العفن�ة.  العربية  الديكتاتوريات 
إال مواجه�ة اآلل�ة القمعية للنظ�ام بصدور 
إلس�كات  القتلى  اليوم  يحصي  النظام  عارية. 
ما تبقى حيًا من الش�عب، بينما الشعب يحصي 
األحياء ليس�تمر بالثورة بمن تبقى. لم يسجل 
عبر التاريخ، أن نظامًا قمعيًا اس�تطاع إسكات 
ثورة شعب، أو آلة عسكرية تمكنت من تحطيم 
إرادة حرة. المعادلة التاريخية ثابتة : »وللحرية 

الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق«.
س�تة  لمدة  العزل  المواطني�ن  قت�ل  النظام 
أش�هر إلس�كاتهم؛ وعندما رفضوا السكوت 
اس�تدرجهم وتوس�لهم لممارس�ة الدف�اع 
تهمة  زورًا  بهم  ليلصق  النفس،  عن  المش�روع 
اإلرهاب، ويظهر للعالم بأنه »يحارب« اإلرهاب، 
علمًا أن العالم كله يع�رف أن هذا النظام يدير 
أكثر ش�بكات اإلرهاب في بل�دان عديدة من 

منطقة الشرق األوسط. 
حاولت الجامعة العربية حّل األزمة الس�ورية، 
فأفشلها النظام ألنها تصب في مصلحة الحرية. 
تحاول اليوم األمم المتحدة، بواسطة المراقبين 
الدوليين وضع حٍد للعنف، لكن يبدو أن النظام 
بالمراقبين  أس�وة  أيضًا  إفشالهم  على  مصمم 
منظمة  وإتهام  قوافلهم  بتفجير  وذلك  العرب؛ 
القاعدة بهكذا تفجيرات، التحكم بتحركاتهم، 

مراقبة  تنقالتهم، التنصت على أحاديثهم... 
المتحدة  األم�م  مبعوث  أن�ان،  كوفي  يحاول 
اليوم  يحاول  سوريا،  إلى  العربية  الدول  وجامعة 
ببنودهما  و2043   2042 الدوليين  القرارين  تطبيق 
األهم: بس�حب اآللة العس�كرية السورية إلى 
العربية  اإلع�الم  ألجهزة  الس�ماح  ثكناتها، 
السوريين  منح  س�وريا،  إلى  بالدخول  والدولية 
ح�ق التعبير عن رأيه�م وصواًل إل�ى التظاهر 
السلمي... لكن النظام يحاول ضرب مهمة أنان 
في المهد: فهو يس�تهدف المراقبين ويتنصل 
الغامض(،  )الشبح  اإلرهاب  على  التهمة  بإلقاء 
يغّير في انتش�ار آلته العسكرية دون أن يعيدها 
إل�ى الثكنات، يس�تهدف المواطنين اآلمنين 
بالس�يارات المفخخة ويلقي التهمة على دول 
تصدر اإلرهاب إلى س�وريا ليظه�ر هو بمظهر 
العسكرية  اآللة  انس�حبت  وإن  حتى  الضحية؛ 
الظاهرة للنظام يومًا إلى ثكناتها؛ يبقى السؤال: 

م�ن باس�تطاعته مراقبة »جماع�ة« النظام 
وإرهابه المتصاعد على المواطنين الس�وريين، 
وهو الذي مارس اإلرهاب فوق س�احات ش�رق 
أوس�طية عديدة أمن�ت له ال�دور اإلقليمي 

لعقود؟؟؟ 
بالمقابل يعاني النظام م�ن عزلة عربية خانقة 
فخس�ارة  العقوبات.  فرضتها  دولية  عزلة  ومن 
مليارات الدوالرات التي كانت تؤمنها السياحة 

تحليل

سوريا: أزمة... فـ ربيع
العميد الركن)م( وهبي قاطيشه

مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

ثار الشعب الس�وري على النظام 
أمامه  المس�افة  ضاق�ت  أن  بعد 
الحرية  بين  والج�وع،  الموت  بين 
والس�جن، بي�ن رأس المواط�ن 

وحذاء الحاكم...
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والنفط والتبادل التجاري... باتت تخنق النظام 
الذي كان يتلقى الملي�ارات من الدول العربية 
تحت عن�وان »الصمود«؛ كم�ا يصعب، البل 
يستحيل، تعويض المليارات العربية، أو تعويض 
النتائج الس�لبية للعقوبات، م�ن قبل ما تبقى 
، الصين  له من أصدقاء دوليين قالئل: روس�يا 
وإيران. فهذه األخي�رة محاصرة أصاًل وتخضع 
لعقوبات دولي�ة؛ بينما الصين غير مس�تعدة 
الكثير  اليعنيها  ق�د  لنظام  ثمنًا  أموالها  لهدر 
إقتصاديًا؛ وروس�يا قد التذه�ب بعيدًا لتدفع 
المال إلى جانب المواق�ف الدولية في مجلس 
األمن الدولي، ب�ل تكتفي به�ذه األخيرة في 

األمم المتحدة في نيويورك. 

في المقلب اآلخر، وس�عت المعارضة السورية 
دائرة نشاطها الدولي لتطال، إلى جانب الدول 
المعارض�ة للنظ�ام، تلك التي تؤي�ده وعلى 
رأسها موس�كو وبكين؛ في محاولة إلقناع هذه 
سوريا  في  المرتقب  الجديد  النظام  بأن  الدول، 
س�وف يكون منفتحًا على الجميع ويحترم كل 
األروقة  في  لسوريا؛  السابقة  الدولية  التعهدات 
الدبلوماسية، يحكى أن زيارة المعارضة األخيرة 
ل بكين جاءت بطلب من موسكو، التي يبدو أن 
عهد بوتين »الثالث« سيكون حاسمًا في األزمة 
الس�ورية  األزمة  في  يصّعد  أن  فإما  الس�ورية: 
مع  الباردة«،  »الحرب  إحياء  إلعادة  كانطالقة 

ما يستتبع ذلك من تداعيات روسية داخلية؛ أو 
يقتنص الفرصة السورية في بداية عهده الثالث 
الدول  مع  الس�ورية   األزمة  حّل  في  للمشاركة 
الكبرى، ليعود العبًا أساس�يًا إل�ى إلى جانب 
المحللين  معظم  الثمن.  قبض  بعد  الدول  هذه 
الدوليين يذهبون باتجاه الخيار الثاني ل بوتين، 
ألن الخيار األول يعيد روسيا إلى الحقبة السابقة 

التي تسببت بانهياراإلتحاد السوفياتي. 
النظام في سوريا يتقن اللعب على أوتار عديدة. 
يب�ث الدعاية أن�ه علماني، حام�ي لألقليات 

العرقية والمذهبية في سوريا؛ وعمالؤه في لبنان 
ناش�طون في تضليل الرأي العام؛ البل يذهبون 
الش�رق  في  األقليات  حلف  إلقامة  الدعوة  إلى 
وكأنهم  التاريخ،  لمس�ار  المناقض  األوس�ط 
بذل�ك يريدون إدخ�ال المنطق�ة في حروب 
للمكونات  المتبادل�ة  باإلب�ادة  إال  التتوقف 
الحرية  أن  متناسين  المنطقة،  هذه  في  الشعبية 
والديموقراطي�ة ه�ي خير ضمان�ة لألقليات 
الرأي  إخافة  يحاولون  السواء.  على  واألكثريات 
يعترفون  وال  العربية  الث�ورات  نتائج  من  العام 
بأن أسس وقوانين الدولة ش�به العلمانية التي 
وضعها الحبيب بورقيبة ف�ي تونس لم يتعرض 
لها الثوار الجدد في تونس؛ وأن قادة الثورة في 
ليبيا أصدروا قوانين تمنع تشكيل األحزاب على 
أس�س دينية؛ ويبدو أنهم لم يقرأوا بأن منصب 
الرئاس�ة في مصر يترش�ح له اليوم ثالثة عشر 
التلفزيونية،  المناظرة  يش�اهدوا  ولم  مصريًا، 
على الطريقة األعرق في الديموقراطية الغربية، 
بي�ن أبرز مرش�حين للرئاس�ة ف�ي مصر على 
مرأى ومس�مع مئات الماليي�ن من المصريين 
حريات  أزهر  العربي  الربي�ع  نعم  !!؟؟؟  والعرب 
وديموقراطيات تتجذر يوميًا وبقوة لدى شعوب 

الثورات.
حلف�اء النظام الس�وري في بي�روت يرهنون 
مس�تقبل لبنان بمصير النظام في دمشق. هذا 
األخير يلفظ أنفاس�ه األخيرة، وسيزهر الربيع 
الذي  بيروت  غد  يثمر  ومعه  حتماُ،  الدمش�قي 

طال انتظاره.

تحليل

سوريا: أزمة... فـ ربيع
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قرائنا الكرام،
معكم ماريا جعجع من اس�تديو آفاق الش�باب، إليكم 
نشاطات  على  س�نجول  حيث  الشباب  آفاق  أخبار  نشرة 
دوائر مصلح�ة طالب القوات اللبنانية، اإلثني عش�رة، 

على أمل أن تنال إعجابكم.

العشاء السنوي لمصلحة طالب القوات اللبنانية

نستهل نش�رتنا بالعش�اء الس�نوي المركزي لمصلحة طالب القوات 
اللبنانية ال�ذي أقيم في جبيل، ف�ي مجّمع ال�«اده س�اندز«، برعاية 
رئي�س الهيئة التنفيذّية في الق�ّوات اللبنانّية الدكتور س�مير جعجع، 
www. حيث أطلقت مصلح�ة الطالب موقعها اإللكتروني الرس�مي

.lfstudents.com

حضرالعشاء النائب أنطوان زهرا ممّثاًل رئيس الهيئة التنفيذّية الدكتور 
س�مير جعجع، النائب ش�انت جنجنيان، النائب نديم الجمّيل، منّسق 

األمانة العاّمة لقوى الرابع عش�ر من آذار الدكتور فارس س�عيد، رئيس 
بلدّية جبيل األستاذ زياد الحّواط، رئيس حزب السالم اللبناني المحامي 
روجي�ه إّده، أمين عام حزب القوات اللبنانّي�ة المهندس عماد واكيم، 
مستش�ار رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية للش�ؤون 
الرئاس�ية العميد المتقاعد وهبه قاطيشا، الدكتورة مي شدياق، رؤساء 
ومس�ؤولي المنظمات الطالبية في ق�وى 14 آذار، باإلضافة إلى عدد من 
الشخصيات السياسية، اإلعالمية واالجتماعية البارزة وحشد من كوادر 

القّوات، من المحازبين ومن الطالب من مختلف الجامعات.

ألقى النائب انط�وان زهرا كلمة أّك�د فيها أن الش�باب والمنظمات 
الشبابية هم صّناع الحاضر والمس�تقبل ومطلقي شرارة الربيع العربي. 
كما أّكد رئيس مصلح�ة طالب القوات اللبنانية المحامي ش�ربل عيد 
أن حّفاري القبور من »الذراع المس�يحّي للثورة اإلسالمّية في لبنان« ال 

يزالون مستمّرين في محاولة تشويه صورة نضال القّوات اللبنانّية.

من جهة أخرى، وفي إطار إطالق »جائزة شهداء مصلحة طالب القوات 
اللبنانية«،  قّدم نائ�ب رئيس مصلحة طالب الق�وات اللبنانية الرفيق 
طوني درويش جائزة الش�هيد طوني ضو التكريمية للرفيق وسيم جعجع 
على جهوده وتفّوقه في مهرجان الس�ينما األوروب�ي عن فيلمه القصير 

»صورة جدي« .

lfstudents.com – اطالق الموقع الرسمي لطالب القوات اللبنانية

ومن جهته، أّك�د رئيس دائرة اإلعالم في مصلح�ة الطالب الرفيق جو 
الق�زي أن »القواتيين ثابتون على مواقفهم وعلى م�ا يؤمنون به وأنهم 
سيظلون هكذا دائماّ«. مشّددًاعلى أنهم سيبقون »مرآة للدولة الفعلية 

التي تش�به كل الحاضرين ». مشيرًا إلى أن »ما وصلت إليه دائرة اإلعالم 
اليوم هو ثمرة سنين من الجهد والعمل يدًا بيد مع كل الدوائر األخرى في 

المصلحة«.

وخص القزي بالش�كر رئيس مصلحة الطالب المحامي شربل عيد على 
دعمه الدائم، نائبه طوني درويش الت�ي كانت بداية دائرة اإلعالم معه، 
رئيس دائرةاإلعالم المركزية األس�تاذ ملحم رياش�ي، مسؤولة مكتب 
الدكتور س�مير جعجع اإلعالم�ي أنطوانيت جعجع على مس�اعدتها 
الدائمة، رئيس الموقع االلكتروني الرس�مي للق�وات اللبنانية الرفيق 

طوني أبي نجم، باإلضافة إلى شادي سعيد.
من ثّم دع�ا قزي أعضاء دائ�رة اإلعالم جميعا للصعود الى المس�رح 
lfstudents.،إلطالق الموقع اإللكتروني الرس�مي لمصلحة الط�الب

com، من ضمن عائلة الموقع اإللكتروني الرسمي للقوات اللبنانية، علمًا 
أّنه الموقع الطالبّي األّول من نوعه في لبنان.

هذا وتضّمن الحفل ع�رض تقرير مصّورعن نش�اطات المصلحة العام 
الفائت تحت عنوان »والمسيرة مستمّرة...«

مصلحة طالب القوات نظمت محاضرة للدكتور نبيل خليفة: دور المسيحيين في الربيع العربي
أقامت مصلحة طالب القوات اللبنانية ندوة، ضمن سلس�لة ندوات األربعاء، تحت عنوان »دور المس�يحيين في الربي�ع العربي«، وقد حاضر فيها 

الدكتور نبيل خليفة متناواًل موضوع الربيع العربي ومصير األقليات في الشرق األوسط. 
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مس�يرة وفاء ومحبة في معراب: من طالب الق�وات إلى الدكتور 
سمير جعجع

على صعيٍد آخر، وإث�ر محاولة االغتيال التي تعرض لها الدكتور س�مير 
جعجع قرب منزله في معراب، نّظمت مصلح�ة طالب القوات اللبنانية 
مس�يرة وفاء ومحبةإلى مع�راب. انطلقت هذه المس�يرة العفوية في 
معراب من موقف السيارات، صعودا باتجاه مكتب رئيس الحزب، وشارك 
فيها حوالى 500 شاب وشابة من مختلف المدارس، المعاهد والجامعات، 
وبمش�اركة رئيس المصلح�ة المحامي ش�ربل عيد ورؤس�اء الدوائر 

والمكاتب.

وقد ألقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور س�مير جعجع كلمة أّكد 
فيها »أن إيماننا يترس�خ أكثر فأكثر باعتبار أنهم مهما فعلوا لن َيصح اال 
الصحيح«، معتبرًا أن »محاولة االغتيال لم تس�تهدف القوات اللبنانية 
كحزب بحّد ذاته بل أتت على قدر ما القوات اللبنانية، ثورة األرز وقوى 14 
آذار مع كّل حلفائنا ُيمثلون الحرية في هذا البلد، فما حصل هو عبارة عن 
اعتداء على حرية كّل مواطن حر«. ثم كانت كلمة رئيس مصلحة الطالب 
المحامي شربل عيد الذي تمنى فيها الس�المة الدائمة للدكتور جعجع، 

باسم طالب القوات اللبنانية وطالب لبنان.

من استديو آفاق الشباب إلى ميراي عوض وذكرى انسحاب الجيش 
السوري من لبنان

وفي ذكرى انس�حاب الجيش الس�وري من لبنان نّظمت مصلحة طالب 
القوات اللبنانية نشاطًا حاشدًا قرب صخور نهر الكلب تحت شعار »ب� 
26 نيس�ان ... انتصر لبنان«. وقد ش�ارك في االحتفال الدكتور ريشار 
قيومجيان ممثاًل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور س�مير جعجع، 
نائب رئيس مصلحة الطالب طوني درويش وحش�د من رؤس�اء  الدوائر 
والمكات�ب في المصلحة، رئيس المنظمة الش�بابية في حزب الكتائب 
اللبنانية باتريك ريشا، الدكتور جوزيف هّليط مسؤول ملف المفقودين 
في السجون السورية في حزب القوات اللبنانية، عائلة الشهيد أنطوان ضو 
وحش�ٌد كبير من طالب القوات اللبنانية الذين أتوا من كافة الجامعات، 
المعاهد والمدارس لتأكيد سيادة، استقالل وحرية لبنان. تخلل الحفل 
كلمة لنائب رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية الرفيق طوني درويش 
الذي تال كتابا مفتوح�ا موجها إلى رئيس الجمهوري�ة اللبنانية العماد 
ميش�ال س�ليمان، جاء فيه طلب إعالن ال� 26 من نيسان عيدًا وطنيًا 
يذّكر بجالء آخر جندي سوري وباالس�تقالل الثاني للبنان وترسيخ هذه 
الذكرى بلوحة جالء أس�وة بلوحات جالء الجيوش األجنبية عن لبنان، 
باإلضافة إلى كشف مصير المفقودين والمعتقلين في السجون السورية.

 ثم ألق�ى الدكتور قيومجيان كلمة أكد فيه�ا أن لبنان محمي بصلوات 
العذراء وأمهات الش�هداء اللواتي يصرخن بوج�ه يوضاس المعتدي. 
متوجهًا بكالمه الحقًا إلى أهالي المعتقلين في السجون السورية موضحًا 
أنه لن يهدأ لهم بال قبل أن يعود أبناؤهم إلى أرض الوطن. كما خص جزءًا 
من كلمته للرئيس السوري بشار االسد داعيًا إياه إلى التوقف الفوري عن 
قتل شعبه، وطالبه بإطالق س�راح بطرس خوند وداني منصوراتي وكّل 
اللبنانيين المعتقلين ألسباٍب سياسية. ُنّظمت بعد ذلك مسيرة تقّدمتها 
فرقة من كش�افة الحرية حملت لوحة تمّثل لوحة جالء الجيش السوري 

عن لبنان.

عودة إلى اخبارنا ومبروك من القلب لرئيس مصلحة طالب القوات 
الذي دخل القفص الذهبي

احتفلت مصلحة طالب القوات اللبنانية بزفاف رئيس�ها، الرفيق شربل 
عيد من الرفيقة باميال نحلوس، وذلك في كنيسة مار ضومط – العقيبة، 
عند الس�اعة السادسة من بعد ظهر يوم الس�بت 14 نيسان 2012. احتفل 
مانحًا  صفير،  بط�رس  نصراهلل  م�ار  الكاردينال  البطري�رك  باإلكليل 
ايام  منها طوال  ويتباركان  س�يحمالنها  مميزة  زوجية  بركة  العاروسين 

حياتهما.

من أسرة افاق الشباب، من أسرة الموقع الرسمي لطالب القوات اللبنانية، 
ومن أسرة مصلحة طالب القوات اللبنانية، ألف مبروك لشربل وباميال، 
رئيس مصلحتنا المثابر، ونتمنى لهذه العائلة المس�يحية الجديدة دوام 

السعادة والفرح والنضال من أجل لبنان... والحب االبدي.
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ننتقل اآلن الى أخبار دائرة الجامعة اللبنانية مع مراس�لتنا مروى 
الخوري وتحركات المنظمات الش�بابية لقوى 14 آذار في الجامعة 

اللبنانية

نعم ماريا، بداية وضمن سلس�ة تحركات المنظمات الش�بابية لقوى 14 
آذار في الجامعة اللبنانية، بهدف إعادة العمل السياسي واالنتخبات إلى 
ربوع الجامعة، وضمن إط�ار دور الهيئات الطالبية المؤتمنة على مصالح 
الطالب، نف�ذ طالب القوات اللبنانية، الكتائ�ب واألحرار، اعتصامات 
س�لمية صامتة داخل حرم كافة كلي�ات الفروع الثاني�ة. حيث رفعوا 
شعارات تطالب المعنيين بإعادة اللعبة الديمقراطية إلى عقول األجيال 
الصاعدة والس�ماح لصانعي القرار في الغد القريب، بأن يمارسوا حقهم 
الطبيعي في انتخاب م�ن يمثلهم في الهيئات الطالبي�ة، وهذا لتأمين 

حقهم األكاديمي، اإلجتماعي والسياسي.

شكرًا مروى، واآلن ننتقل إلى دائرة الفرنكوفونيات مع راشيل رعد 
وسلسلة التحركات المنّددة بحادثة جامعة األنطونية

ضمن سلس�لة التحركات المنّددة بحادثة جامعة األنطونية، ش�هدت 
طالب  بها  قام  احتجاجي�ة  تحركات  الفرنكوفونية  الجامع�ات  معظم 
القوات اللبنانية مستنكرين ما قام به طالب حزب أهلل. ودعى المشاركون 
س�ائر الجامعات الكاثوليكية إلى اعتماد سياسة الحزم وعدم المساومة 

على المبادئ في معالجة أي حادث مماثل.

واآلن الى دائرة الثانويات، ودورة رياضية لقطاع كسروان
ضمن النش�اطات الطالبية الترفيهية، نّظم قطاع كس�روان في دائرة 
الثانويات دورة “Street Ball” في منتجع  »Mocean« الكسليك. شارك 
في هذا النش�اط طالب من كافة مدارس كسروان حيث تضمنت الدورة 
حوالى 18 فريق. وقد ألقى رئيس قطاع كسروان كلمة  رّكزت على  أهمية 
النشاط، وعلى أن دور طالب القوات اللبنانية ليس سياسيًا وحسب إنما 
ثقافيًا، إجتماعيًا ورياضيًا... وختم النشاط بتوزيع الميداليات والكؤوس 

ألول ثالثة فرق، كما حاز الفريق الفائز على جائزة مادية رمزية.

واآلن الى الشمال مع مراس�لتنا مروى الخوري التي ستطلعنا على 
آخر أخبار هذه الدائرة

ضمن سلس�لة اللقاءات الحوارّية التي تعقدها دائرة الش�مال في سبيل 
وضع الفكر الطالبي في صل�ب األحداث التاريخّي�ة واليومّية، نّظَمت 
محاضرة سياس�ّية عن والية الفقيه حاضر فيها األس�تاذ س�مير طوق، 
وحضَرها طالب الخاليا الجامعّية. كما تم تنظيم لقاء حوارّي مع النائب 
ايلي كيروز حيث تناول كيروز الوضع الش�مالي ُمتطّرقا إلى السياس�ات 

واألحداث التي تحّكمت به.

ومن الشمال الى البقاع، والعشاء السنوي للدائرة
فقد أحيت دائرة البقاع عش�ائها الس�نوي، في مطعم التالل – كسارة، 
تحت عن�وان »إن الحياة انتص�ار لألقوياء في نفوس�هم وللضعفاء في 
س�الحهم«. تخلل الحفل كلمة لكل من النائب جوزيف معلوف ورئيس 
مصلحة طاّلب القوات اللبنانّية المحامي ش�ربل عيد، وكلمة لمنس�ق 
منطقة زحلة والبقاع األوسط المهندس شارل سعد ولرئيس دائرة البقاع 
في مصلح�ة طالب القوات اللبنانّية فيليب ملح�م. باإلضافة إلى عرض 

أفالم عددة، وبرنامج فني مميز. وقدمت الحفل الرفيقة هبى شمعون.

حركة اعتراضية حضارية على ممارسات طالب حزب اهلل المتمادية

على صعيٍد آخر، وتنديدًا بممارس�ات عناصر م�ن حزب اهلل داخل حرم 
الجامعة األنطونية، في محاولة لفرض ثقافتهم بالقوة على ادارة مؤسسة 
تربوية كاثوليكية.جاء قرار مصلحة طالب القوات اللبنانية والمنظمات 
الطالبية لقوى 14 آذار باالعتصام وتوقيف الصفوف، في حركة اعتراضية 
حضاري�ة على هذه الممارس�ات المتمادية، المتمثلة في فرض س�اعة 
تدريس في المؤسسات التربوية الرسمية عن تاريخ »المقاومة االسالمية« 
دون س�واها، إلى محاولة اصدار كتاب تاريخ يزّور تراث النضال اللبناني 

والحركة االستقاللية وصواًل إلى استباحة الجامعات.

انطلقت حركة االعتصامات في مختلف الجامعات الخاصة والرسمية، إال 
أن إشكااًل وقع في حرم كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني، 
فقد دخلت القوى األمنية الى حرم الكلية وحاولت فّض االعتصام، مما 
أدى إلى تالسن فتشابك واعتداء على بعض الطالب واعتقال أحدهم... 

تم اطالق سراحه فيما بعد.

األخبار

شكرًا مروى، على صعيد العالقات الخارجية
تم اس�تقبال مؤتمر مش�ترك للهيئة اإلدارية لش�بيبة اإلتحاد العالمي 
الديمقراطية مع جمعية الكاس اإللمانية في فندق مونرو– بيروت حيث 

تباحثوا في مختلف شؤون الثورات العربية و »الربيع العربي«.
ش�ارك وفد من مصلحة الطالب بمناسبة رأس الس�نة األشورية بدعوة 
من اتحاد الطلبة الكلدو- أشوري في أربيل. حيث تألف الوفد من الرفاق 

جيرار سمعاني ورفيق شاهين وزينة طربيه.

أخيرًا وبعد سلس�لة النجاح�ات التي حققتها مصلح�ة طالب القوات 
اللبنانية على صعي�د العالقات الخارجية، أضافت إل�ى رصيدها إنجازًا 
جديدًا بانتخابها نائبًا لرئيس جمعي�ة »DEMYC” األوروبية، في مؤتمر 
عام ش�ارك فيه ممثلون عن خمسة وعش�رون دولة أوروبية. وقد تخلله 
عالوةً على الجمعي�ة العامة، عدٌد من الزيارات السياس�ية  لمرجعيات 

ايطالية من نواب ووزراء.

ايميه الحلو
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Sudoku

جسر جل الديب: بين النفق والنفاق

يوم بدأت بلدية جل الديب - بقنايا االعتزاز بمشاريعها وبتوسيع طرقاتها 
الداخلية المؤدية إلى األوتوستراد، أتى هدم جسر جل الديب ليضّيق على 
أنفاسها، ويجعلها معزولة عن اتصالها المباشر ببيروت ويخلق أزمة سير 

خانقة في كل الطرقات المؤدية إليها، وال سيما أنطلياس والزلقا.
جسر جل الديب.. بين مطالب األهالي والتقسيمات السياسية، أين هو؟؟

أشار رئيس بلدية جل الديب- بقنايا إدوار زرد أبو جوده، في اتصال مباشر 
معه، أنه هناك سلس�لة من االجتماعات كانت قد عق�دت بين البلدية 
ومجلس اإلنماء واإلعمار للتوصل إلى حل لمسألة انشاء مدخل ومخرج 
للمتن من جل الديب، على أن يكون هذا الحل حصريًا على األوتوس�تراد 
وعلى مدخل جل الديب. ولكن حس�ب البلدية ليس هناك قرار حكومي 
نهائي في هذا الموضوع حتى اليوم، »إنها قضية وعود نأمل أن تتحقق في 

وقت سريع رأفة بأحوال الناس ومصالحهم«.
ويتاب�ع رئي�س البلدي�ة قائ�اًل إنه ل�م يصدرع�ن ممث�ل الحكومة 
الدكتورسميرمقبل أي بيان رس�مي بعد. ومن هنا كان التحرك الشعبي، 

الذي سبق التحرك البلدي إلى الشارع، للمطالبة بإنشاء هذا الجسر.
وقد صرحت بلدية جل الديب، ردًا عن س�ؤال حول ما يحكى عن تسييس 
الموضوع وإن كان هناك من مصلحة سياس�ية معينة ألحد األطراف، أن 
هذا التحرك يضم القوى واألطراف كاف�ة وأن الكل متفقون على إيجاد 

حل.
 وبالنسبة إلى االتفاق على تصميم أو ش�كل الجسر أوضحت البلدية أن 
موقع الجس�ر يتصدر أولوياتها، أي أن يكون على أوتوستراد جل الديب 
وأن تكون ج�ل الديب هي مدخ�ل ومخرج المتن فقد ش�كّلت عصبًا 
حقيقيًا للمتن على مدى س�نوات. وقد أّكدت رفضها أن يكون الحل من 
جس�ر أنطلياس. كما أوضحت أن أولوية الحلول قد تكون في انشاء نفق 
تحت األرض، كونه أقل كلفة إلى جانب محافظته على الش�روط البيئية 

والجمالية ونضارة البلدة.

بين مطال�ب األهالي، دور فعالي�ات المنطقة، خط�ة مجلس اإلنماء 
واإلعمار ورد الحكومة بات جس�ر جل الديب قضي�ة وعود تتأرجح بين 
النفق والنفاق، ومش�كلة مطروحة على طاولة مجلسي الوزراء واالنماء 

واالعمار. 

ايميه الحلو

األخبار
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جلسة حوار

سياس�ي وحقوقي لبنان�ي، ملقب »بديك 
الجلس�لت   في  لمواقفه  نظ�رًا  البرلمان« 
التش�ريعية... حازعام 1965 على إجازة في 
والفرنس�ي،  اللبناني  القانون  في  الحقوق، 
من جامعة القديس يوسف في بيروت. تدرج 
في الحياة السياسية حتى انتخابه عضوا في 
 ،1972 أع�وام  دورات  ف�ي  النواب  مجلس 
أول  قاط�ع  وق�د  و2009.   2005  ،2000  ،1996
انتخابات نيابية بع�د اتفاق الطائف، والتي 
أجريت عام 1992، بس�بب قانون االنتخاب 

وتعيين أعضاء من المجلس السابق. 

تولى النائب حرب ع�دد من المناصب الوزارية 
واالش�غال  التربية  حقائ�ب  في  ابرزه�ا  كان 
والعمل، وش�ارك ف�ي الحركة االس�تقاللية 
بمختلف مراحلها، من لقاء قرنة ش�هوان، إلى 
انتفاضة االستقالل وثورة االرز وحركة 14 اذار، 
شريكا اساسيا ومناضال في كافة االستحقاقات 
الس�تقالل  المؤسس�ة  والمفصلية  التاريخية 

لبنان، وما يزال...

»أتمنى أن تتحقق أمني�ات الجنرال عون.. 
بس يتركلنا السياسة على جنب«

تشهد تنورين اليوم محاولة لفرض مشروع والية 
الفقيه على أراضيه�ا، كيف تردون على تمويل 

إيران لسّد بلعا؟
بع�د المناقصة الت�ي أقامته�ا وزارة الطاقة 
والمياه، والتي رست على شركة لبنانية محترمة 
جدا بمبلغ 33 مليون و800 ألف دوالر، إلتف وزير 
المناقصة  هذه  على  فجأة  باسيل  جبران  الطاقة 
ولم ينفذها،  ب�ل طلب من اإليرانين ان يتبرعوا 
لس�ّد بلعا. وهذا ليك�ون هو اآلم�ر والناهي، 
تبرعت  وهكذا،  معروف.  إنتخابي  هدف  فهدفه 
الجمهورية اإليرانية بأربعين مليون دوالر خدمة 

لجبران باسيل. هذا وفرضت شروطها التي تنص 
على أن تكون الش�ركة المنفذة للمشروع هي 

شركة إيرانية. 
عارضنا بطبيعة الحال، ألننا كنا  أّول من طالب 
بهذا السّد قبل أن يتس�لم باسيل الوزارة. كما 
أنن�ا لم ولن نقبل أن تنفذ إيران وس�الح حزب 
اهلل أعمالها في جرود تنورين. تجدر اإلشارة أن 
حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، وضع قيودا 
على المص�ارف اإليرانية بناء على طلب دولي، 
باعتبارهم يخرقون العقوبات الدولية المفروضة 

على إيران بسبب المفاعالت النووية.

النائب والوزير بطرس حرب: 
من البترون إلى كل لبنان، سياسي، مناضل، انسان

ريم حرب
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جلسة حوار

ما رأيكم بفصل بلدية ش�اتين عن تنورين؟ هل 
كانت مؤامرة لتحجيم حضرتكم؟ 

على الصعيد االنتخابي، فصل شاتين عن تنورين 
ال يضرن�ي بل يخدمن�ي. ومع ه�ذا لي موقف 
مبدئي من الموضوع: تنورين احدى أكبر القرى 
الماروني�ة في لبنان، فلم�اذا تحجيمها؟ بلدة 
مارونية جبلي�ة لبنانية في قضاء البترون، عدد 
س�كانهاما بين ال��25 وال�30 ألف نس�مة، 
ما اله�دف من تقس�يمها إلى ق�رى صغيرة؟ 
والمضحك المبكي أن مس�ألة إنشاء البلديات 
تكون لمدن وقرى كبرى، أما ش�اتين فهي قرية 
صيفية ال يقطنها أحد وال يوج�د فيها حتى » 

دكان«! 
هوفصل  التقس�يم  هذا  هدف  أن  هنا،  الخطير 
ش�اتين عن قرارات بلدية تنورين، التي رفضت  
تنفيذ الش�ركة اإليرانية  لس�د بلعا الموجود 
بمقربة من شاتين، وهكذا يكون الهدف سياسي 
بامتياز. ظنًا م�ن الفريق اآلخر أن خطوة كهذه 
تبطل حق بلدي�ة تنورين بالتدخل في ش�ؤون 
ش�اتين. لكنهم لم يدركوا أن القضية ال تتعلق 
بصالحيات إداري�ة بل بهموم الناس، وأنه حتى 
عند فصل البلدتين س�تبقى ش�اتين جزءا من 
تنوري�ن ولكن يبدو أن الفري�ق اآلخر اليوم في 

عالم والحقيقة في عالم آخر.
االنتخاب�ات النيابية باتت قريبة، ماذا تتوقعون 
أن تك�ون النتيجة ف�ي البت�رون؟ خاصة بعد 
التهوي�الت واإلدع�اءات التي تبش�ر بالفوز 

الكاسح لقوى 8 أذار في المنطقة؟
إن الوضع الذي كنا عليه عام 2009 تطور وتحسن 
ولم يتراجع. فأهالي البترون يتميزون بالمعرفة، 
العلم والثقافة التي تخولهم أن يختاروا األفضل 
وأن يتخذوا القرار السليم. رغم كل اإلمكانات 
الت�ي قدمتها الدول�ة لخصومنا ف�ي منطقة 
البت�رون، وبالرغم من حلم الجن�رال عون أن 

يصبح صهره نائبًا: » أتمن�ى أن تتحقق أمنيات 
الجنرال... بس يتركلنا السياسة على جنب«.

»ال أنحني إال هلل والحقيقة«

 One man لماذا تدعمون القان�ون اإلنتخابي 
ال�ذي يميزه عن س�واه من  م�ا  one vote؟ 

القوانين؟
أثبت ه�ذا النظام أن�ه األفضل ف�ي العالم: 
فهو ال�ذي يؤكد صحة التمثي�ل ضمن الدوائر 
الصغيرة. لكن ه�ذا ال يعني عدم انفتاحناعلى 
خيارات أخرى، خاصة ف�ي ظل الصراع القائم. 
إنني أفك�ر هن�ا باالنتخابات داخ�ل الدوائر 
الصغ�رى، أي ما دون األربع�ة مقاعد. ولينفذ 
النظ�ام األكثري، فهذا القان�ون يحقق صحة 
التمثي�ل م�ن جهة، وح�ق اختي�ار الصوت 

المسيحي ممثليه من جهة ثانية. 
في ح�ال حص�دت ق�وى 14آذار األكثرية في 
األخطاء  س�تكررون  هل  القادمة،  االنتخابات 

الماضية؟
ف�ي الحقيقة ال يوج�د عمل السياس�ي دون 
مررنا  التي  السياس�ية  الظروف  أن  إال  أخطاء. 
بها هي من فرض علينا األخطاء، وخاصة خروج 
وليد جنبالط من 14 آذار بس�بب الخوف. دون 

إغفال مسألة السالح الذي غّيرالمعادلة.
ما هي خطتكم لهذه الدورة؟

علينا العمل في االنتخابات المقبلة كي نحصد 
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جنبالط.  وليد  النائب  دون  من  أو  مع  األكثرية، 
فبحصول ق�وى  14 آذار على أكثرية س�احقة، 
نؤك�د حينه�ا صمودنا مهم�ا وكيفما توجه 

النائب جنبالط.
كيف تقرأون مواق�ف بكركي األخيرة؟ خاصة 
اللبنانية؟  اإلس�المية  للمقاومة  الداعمة  تلك 

وتلك المعارضة للثورة السورية؟
ف�ي الحقيقة لقد قررنا عدم الدخول بس�جال 
إعالمي مع البطري�رك. لكن ال بد من القول إن 
البطريرك في أحيان كثي�رة ال يعبر عن أرائنا. 
ونحن نفس�رمواقفه بالق�ول: إن البطريرك ال 
يزال جديدًا وبحاجة إلى بعض الوقت للتموضع 
في بكركي. فإذا راجعنا تاريخ بكركي سنجد أن 
األمر مماثل مع كل البطاركة الجدد. فالبطرك 
مار نصراهلل بط�رس صفير، مث�اًل، لم يدخل 
بكركي كما خرج منها. من هنا، قررنا كموارنة 
بعد  الراعي  بالبطريرك  اإلجتماع  آذار،   14 قوى 

عودته من السفر للتحاور.
ماذا عن محاولة اغتي�ال الدكتور جعجع؟ أهي 

رسالة تنبىء ببدء مسلسل االغتياالت؟
حقيقية  كارثة  لكانت  اهلل،  س�مح  ال  تمت،  لو 
بح�ق الوطن والمنطقة! ونعم أعتبرها رس�الة 
تنذر ببدء مسلس�ل االغتياالت، األمر الخطير 
والمخيف، مما يشعرنا أننا في دائرة الخطر من 
جديد. لكن الخطر كان موج�ودًا في الماضي 
ومع هذا لم نغّير مبادئنا وإن عاد اليوم لن نتغّير 

ولن يغّير شيئًا أيضًا.
من برأيك�م وراء التخطيط للتخلص من زعيم 

مسيحي بحجم الدكتور جعجع؟
من يرى ضررًا لنفسه بوجود قوة مسيحية بحجم 
القوات اللبنانية وقوة كقوى 14آذار في الوطن. 

ومن ال يريد لبنان سيد حر مستقل.
كيف تردون على الص�ورة التي تم وضعها على 
تبدو  والتي  الس�فير؟  صحيفة  االولى  الصفحة 

فيها منحنيًا أمام جيفري فيلتمان؟
محاولة  يش�كل  الوس�يلة  هذه  ب�ه  قامت  ما 
الغتيالي سياس�يًا عن طريق التشهير الفاضح. 
اإلعالم  حري�ة  مع  دائم�ًا  س�أبقى  هذا  ومع 
والتعبي�ر، كما أدعو أن يحاف�ظ اإلعالم على 
المستوى األخالقي والمسؤول. وأعتبر أنه كان 
يقوم  أن  الصورة  إليه  ُنسبت  الذي  المصور  على 
أيضًا بدور المحرر ويشرح للناشر معنى الصورة 
التي التقطها كي ال توظف في غير مكانها. كما 

ال يمكنني تصور أن الناشر طالل سلمان، قد 

اطلع عليها وسمح بنشرها، بالنظر إلى اإلساءة 
الكبيرة التي ألحقتها بمستوى صحيفة السفير، 
وهي إساءة ال يمكن أن تطالني، علمًا ان القاصي 
والدان�ي يعلم أنن�ي ال أع�رف للتزلف طريقًا 
وأنني مشهور باس�تقامتي األخالقية، الوطنية 
والجس�دية وأنني ال أنحن�ي إال هلل والحقيقة. 
وحقيقة ما ج�رى عندما انحي�ت الجلس تم 
ويمكن  االنترنت  ش�بكة  على  فيديو  في  نشره 
للجميع االطالع عليه.ما قامت به هذه الوسيلة 
إلغتيال  محاول�ة  ويش�كل  فاضحا  تش�هيرا 
سياسية، وهو س�يبقى دائما مع حرية اإلعالم 
والتعبير، ويدعو أن يبقى اإلعالم على المستوى 
األخالقي والمسؤول. وهو إذ يحيي أهل اإلعالم 
والمصورين يعتبر أن�ه كان على المصور الذي 
نس�بت الصورة إليه أن يقوم أيضا بدور المحرر 
ويشرح للناشر معنى الصورة التي التقطها كي ال 
توظف في غير مكانها. كما ال يمكنه أن يتصور 

أن الناش�ر طالل سلمان قد اطلع عليها وسمح 
بنشرها بالنظر لالس�اءة الكبيرة التي ألحقتها 
يمكن  ال  إساءة  وهي  السفير،  صحيفة  بمستوى 
القاصي  يع�رف  الذي  حرب  النائ�ب  تطال  أن 
والداني أنه ال يعرف للتزلف طريقا وأنه مشهور 
والجس�دية  والوطنية  األخالقية  باس�تقامته 
وال ينحني إال هلل والحقيقوهي إس�اءة ال يمكن 
القاصي  يع�رف  الذي  حرب  النائ�ب  تطال  أن 
والداني أنه ال يعرف للتزلف طريقا وأنه مشهور 
والجس�دية  والوطنية  األخالقية  باس�تقامته 
وال ينحن�ي إال هلل والحقيقةوه�ي إس�اءة ال 
يمك�ن أن تط�ال النائب حرب ال�ذي يعرف 
القاص�ي والداني أنه ال يع�رف للتزلف طريقا 
والوطنية  األخالقية  باس�تقامته  مشهور  وأنه 
والجس�دية وال ينحني إال هلل والحقيقةلم يكن 
النائب حرب يوما إال م�ع حرية اإلعالم وحرية 
كنائب  الوق�وف،  إلى  دفعه  م�ا  وهو  التعبير، 
وكمحام، إلى جانب وسائل اإلعالم التي حاول 
رجال  مالحقة  أو  قمعه�ا  أو  إقفاله�ا  البعض 
اإلعالم فيها. وله مع جريدة الس�فير بالذات، 
 ودفاعا عنها أم�ام القضاء، أكث�ر من جولة.

2- إال أنه، وبالرغم من حال�ة الغضب العارمة 
ومطالبته  حرب  النائب  أوس�اط  تس�ود  التي 
بمالحقة ناش�ر الصورة قضائيا، يرفض النائب 
حرب أن يس�جل على نفس�ه واقع�ة مالحقة 
وس�يلة إعالمية، حت�ى ولو كان م�ا قامت به 

الدخول  عدم  قررنا  لقد  الحقيقة  في 
لكن  البطريرك.  مع  إعالمي  بسجال 
ال بد م�ن الق�ول إن البطريرك في 
أحيان كثيرة ال يعبر عن أرائنا. ونحن 
نفس�رمواقفه بالقول: إن البطريرك 
ال ي�زال جديدًا وبحاج�ة إلى بعض 

الوقت للتموضع في بكركي. 

جلسة حوار
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هذه الوسيلة تش�هيرا فاضحا ويشكل محاولة 
إلغتيال سياسية، وهو س�يبقى دائما مع حرية 
على  اإلعالم  يبقى  أن  ويدعو  والتعبير،  اإلعالم 
المستوى األخالقي والمس�ؤول. وهو إذ يحيي 
أهل اإلع�الم والمصورين يعتب�ر أنه كان على 
المصور الذي نسبت الصورة إليه أن يقوم أيضا 
التي  الصورة  معنى  للناشر  ويشرح  المحرر  بدور 

التقطها كي ال توظف في غير مكانها.

» تحليلن�ا لألمور يختلف م�ع البطريرك 
الراعي«

من ترى وراء  الثورات العربية؟ أهي فعال ترجمة 
إلرادة شعوب؟ أم أنها مصالح دول كبرى؟

س�بب هذه الثورات تحركات الغضب الشعبي 
في وجه األنظمة المس�تبدة التي لم تؤّمن يومًا 
هذه  عن  غاب  وقد  شعبها.  ومتطلبات  حاجات 
األنظمة مدى تأثير وسائل التواصل اإلجتماعي 
على الش�عب، مما وّلد إنفج�ارًا لدى العرب. 

طبعا تلتقي بعض المصالح،  لكن أساس وجوهر 
اإلنتفاضات العربية هي الشعوب.

إلى أي م�دى يصح عنوان:« الربي�ع العربي«؟ 
خاصة أننا نشهد إسقاط أنظمة ديكتاتورية من 

جهة، وبرك دماء من جهة أخرى؟
بإذن اهلل سيبقى »ربيع«، ال نخفي هطول المطر 
أنه تّحول  في بعض األحيان لكن ه�ذا ال يعني 
العربي  الربيع  م�ن  المؤكد  فاألمر  خريف.  إلى 
هو نضال وكفاح الش�عوب م�ن أجل حرياتها 
الفريق  بإيصال  أخطات  لو  فحتى  وس�ياداتها. 
غير المناسب إلى الحكم، لن تسمح ببقائه  في 

حال عاود فرض الديكتاتورية والقمع.

إلى أي نظرية أنتم أقرب: سقوط األسد هو الحل 
أم  فيها؟  المسيحيين  ولحماية  لسوريا  األفضل 

تتخوفون من المجهول األتي بعده؟
ال أتخ�وف أبدا م�ن المجهول، ب�ل أعتبر أنه 
من المس�تحيل الوقوف بوج�ه  حركة التطور 
الحاصلة في العالم العربي. فأي محاولة إليقاف 

هذه الثورة س�تبوء بالفشل فهي لن تتمكن من 
تغييره�ا أو توقيفها. من هن�ا، تحليلنا لألمور 
يختلف ع�ن تحليل البطري�رك الراعي، الذي 
يخاف من التغيير لدرجة الهلع، أما نحن فنقول 
إننا جزء من هذه الثورة ونشجعها حتى النهاية.

»الحكومة فاسدة«
عالسريع:

مثلكم األعلى؟
بل  معينة  بش�خصية  أتمثل  ال   الحقيقي�ة  في 
دو  الجنرال  مثال:  ش�خصيات،  عدة  من  بمزيج 

غول وغاندي. 

كتابكم المفّضل؟
النبي لجبران خليل جبران.

كيف تتمكنون من تمضية الوقت مع عائلتكم 
في ظل الحركة السياسية الدائمة؟

أح�اول إعطاء عائلت�ي الكثي�ر، إليماني أن 
والذي  الوطن.  تحفظ  الصغيرة  العائلية  الخلية 
ال  عائلته  خلي�ة  على  المحافظة  يس�تطيع  ال 
يس�تطيع أن يحافظ على وطنه. وعالقتي بهم 
تطور  أرى  أنن�ي  كما  الصداقة،  بطابع  تتس�م 

العالم ورؤية جيل اليوم من خاللهم.

الحكومة الحالية بكلمة واحدة.
فاسدة وفاشلة.

14أذار بكلمة واحدة.
صامدة

ما سر شبابكم الدائم؟
محبتكم وراحة البال

ماذا تقول�ون لقراء نش�رة افاق الش�باب أو 
horizons؟

التعمق بالمعرف�ة، الثقافة والقراءة. وليكونوا 
أحرارًا ويكتشفوا الحقائق بأنفسهم.

جلسة حوار
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ف�وز اللق�وات اللبناني�ة و14 اذار في ال� 
ف�ي  تع�ادل   ،NDU، AUT، AUB، LAU
في  خس�ارة  االولى،  للمرة  برس�ا   ،  NDU
الجامعة اليس�وعية – بيروت مقابل انتصار 

في فروع الشمال، البقاع والجنوب.

 NDU انتصار ساحق في جامعة س�يدة اللويزة 
 NDU وتع�ادل للمرة األولى في ،AUT وجامعة
االنتصار  إلى  عودة   .3-3 بنتيجة  الكورة  برسا- 
 ،AUB بي�روت  في  االميركي�ة  الجامع�ة  في 
– بيروت،  يوسف  القديس  جامعة  في  خس�ارة 
األصوات  من   %60 عام  معدل  تسجيل  مع   ،USJ
المس�يحية، مقاب�ل انتصار ف�ي جميع فروع 
الجنوب  البقاع،  في  يوس�ف،  القديس  جامعة 
والشمال. وصواًل إلى انتصار كبير في انتخابات 
جبيل،   -LAU اللبناني�ة  االميركية  الجامع�ة 
وبالتالي الفوز في انتخاب�ات الجامعة اللبنانية 
األميركية ككل بع�د تأجيل االنتخابات مّرات 
عدة وس�عي التيار العوني وحلفاؤه إلى إلغائها 
نهائيًا، ادراكًا منهم مدى الخس�ارة المحتمة. 
هذه هي نتائج االنتخابات الجامعية للعام 2011-
2012، عس�ى أن يقرأ فيها المحللون حقيقة أن 
أكثرية الط�الب اللبنانيين ه�م مع اهلل وضد 
حزب اهلل، مع بناء الدولة واالنفتاح على العالم 
واالنغالق  الس�الح  وارهاب  الدوي�الت  وضد 

والتقوقع، مع الربيع العربي وضد الظلم والقهر 
واالستبداد.

NDU: - جامعة سيدة اللويزة
من قلب كس�روان، وفي معركة واضحة تدّخل 
فيها العماد المتقاعد ميش�ال عون ش�خصيًا 
وأغدق عليها التي�ار الوطني الحر أموااًل طائلة 
واع�دًا بنتائج ومفاجآت كثي�رة، حقق طالب 
القوات اللبنانية وحلفاؤهم في حزب الكتائب، 
األحرار و14 آذار انتصارًا كاس�حًا في انتخابات 
NDU، زوق مصبح،  جامع�ة س�يدة اللوي�زة 

بنتيجة 1-37.
5223 ه�و ع�دد الناخبين في جامعة س�يدة 
التي  كس�روان،  قلب  في  مصبح،  زوق  اللويزة، 
يّدعي ميش�ال عون تمثيلها، حيث أن 90% من 
اجمالي عدد الناخبين هم طالب مس�يحيون. 
38 مقع�دًا موزع عل�ى 7 كليات، ه�ي كلية 
الهندسة  كلية  الهندسة،  كلية  األعمال،  ادارة 
العلوم  كلية  والتصمي�م،  والفنون  المعمارية 
االنس�انية، كلية العل�وم التطبيقي�ة، كلية 
كان  وقد  السياس�ية.  العلوم  وكلية  التمريض 
االنتصار واضحًا جلي�ًا لصالح القوات اللبنانية 
و14 آذار، بفارق بلغ 400 ص�وت تقريبًا مع العلم 
أن ط�الب الحزب االش�تراكي البالغ عددهم 
180 تقريبًا ترشحوا وصوتوا هذا العام إلى جانب 

التي�ار الوطني الح�ر و8 آذار. اليتوفر في ذوق 
مصبح  750 صوت لحزب اهلل كي يؤمن بها فريق 

8 آذار انتصاره وليدعي العونيون الفوز الحقًا. 

 LAU:  – الجامعة اللبنانية االميركية
مبروك للق�وات اللبنانية وفري�ق 14 آذار على 
االنتصار الكبير في انتخابات الجامعة اللبنانية 
األميركي�ة – LAU ف�ي ِكال الحرمين، جبيل و 
بيروت، و التي جرت ي�وم، الجمعة 30 آذار. أما 
التالي،  الش�كل  على  فكانت  النهائية  النتيجة 
16 مقعدًا للقوات اللبناني�ة و فريق 14 آذار. 12 
مقاعدًا لتحالف حزب اهلل، حركة آمل والحزب 

القومي السوري. مقعدان للمستقلين.
أما في التفاصيل من حرمي الجامعة، ففي حرم 
الجامعة في جبيل، فازت القوات اللبنانية وقوى 
الطالبية،  الهيئة  ف�ي  المقاعد  بأكثرية  آذار   14
حيث حص�دت 10 مقاع�د مقاب�ل 3 مقاعد 
لتحالف حزب اهلل وأمل و مقعدان للمستقّلين. 
أما في بيروت فقد نال تحالف حزب اهلل، حركة 
أمل و الحزب القومي السوري 9 مقاعد مقابل 6 

لفريق 14 اذار.

AUB: – الجامعة األميركية في بيروت
كما في كل عام وفي كل اس�تحقاق، أساليب 
التيار العوني وفري�ق 8 آذار مازالت هي عينها، 

االنتخابات الطالبّية 2011-2012:
طالب لبنان مع بناء الدولة وضد مشروع حزب اهلل

جو القزي
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اره�اب، تهدي�دات وتج�اوزات م�ن بطولة 
»عناص�ر« 8 اذار، وفب�ركات اعالمية عونية 
كاذبة تدعي االنتص�ارات الوهمية. ولكن بعد 
اكتمال س�يناريوهات االنتخابات الطالبية في 
حزب  أالعيب  وانكش�اف  األميركية  الجامعة 
السالح وحلفائه داخل الجامعة، نبارك لطالب 
القوات اللبنانية و14 آذار فوزهم في االنتخابات 
النتخابات  النهائية  المحصل�ة  وفي  الطالبّية. 
الحكومة الطالبية المنبثقة عن مجلس الطالب 
المنتخب، فاز الطال�ب ماريو ابو زيد المدعوم 
من الق�وات اللبنانية وق�وى 14 اذار بمنصب 
الجامعة،  تقاليد  وبحسب  فيما،  الرئيس،  نائب 
يخصص منصب الرئيس ألس�تاذ من الجامعة. 
أما مقعد أمين السر فقد حصل مناصفة مرشح 
حزب اهلل ومرشح المستقل المنتمي إلى النادي 
العلماني مما يعني نصف والية لكل منهما، في 
حين حاز جو عيد عل�ى منصب أمين الصندوق 
حيث أعلن بعد ف�وزه انتماءه للتيار العوني مع 

العلم أنه شارك كمرشح مستقل.
فازت القوات اللبناني�ة و14 آذار ب� 44 مقعدا. 
أما الح�زب التقدمي االش�تراكي، الذي كان 
حليف 14 آذار في انتخابات المجلس الطالبي و 
فّضل الحياد والتصويت بأوراق بيضاء لمنصب 
نائب الرئيس في الحكوم�ة الطالبية، فقد فاز 

بثمانية مقاعد منفصلة. 

USJ: - جامعة القديس يوسف
خس�رت الق�وات اللبنانية وق�وى 14 آذار في 
حزب  لصالح  بي�روت  في   USJ��ال انتخابات 
التيار العوني، المرده، الحزب  اهلل وحلفاؤه في 
انتصرت  حين  في  والطاشناق.  السوري  القومي 
الق�وات و14 آذار ف�ي فروع البقاع والش�مال 
والجنوب. حص�دت الق�وات و14 آذار أكثرية 
األصوات المسيحية التي تخطت ال�60%. فيما 
حصد حزب اهلل ما يزيد ع�ن 95% من أصوات 
الطالب الش�يعة الذين يبل�غ عددهم حوالي 
750 طالب وطالبة. و الملف�ت أنه بعد فوزهم 
في كلية ادارة األعمال ف�ي حرم هوفالن، رفع 
الفائ�زون من قوى 8 آذار اعالم س�وريا وايران 
هاتفين للرئيس�ين أحمدي نجاد وبشار االسد، 
مهددين بإزالة صورة الرئيس بشير الجمّيل من 

مدخل الكلية.

والمناطق  بي�روت  في  الكليات  مجم�وع  بلغ 
13 كلي�ة للق�وات و14 آذار، 8 كليات منها في 
بي�روت، 2 في زحلة، 2 في الجن�وب وكلية في 
الشمال. مقابل 13 كلية لحزب اهلل و8 آذار، 12 
منها في بيروت وكلية واحدة فاز فيها ش�باب 
العزم في الش�مال. في حين ُسجل التعادل في 
5 كليات، 2 في بيروت و3 في الشمال، والتوافق 
في كلية واحدة هي كلية العلوم السياس�ية في 

حرم هوفالن.
بلغ مجموع المقاعد ف�ي بيروت والمناطق 130 
مقعدًا   140 مقابل  آذار،   14 وقوى  للقوات  مقعدًا 
لحزب اهلل وقوى 8 آذار، و7 مقاعد للمستقلين.

 ،AUT  - للتكنولوجيا  االميركي�ة  الجامعة 
حاالت:

,وللسنة الحادية عشرة  كعادتهم، وككل سنة، 
على التوالي، حقق طالب القوات اللبنانية فوزًا 
حاالت.   ،AUT جامع�ة  انتخاب�ات  في  كاماًل 
وكانت الئحة القوات، المؤلفة من 6 مرشحين، 
فازت بالتزكية بعد انس�حاب مرش�حي التيار 

التكتيك  هذا  اعتم�اد  اعتادوا  الذين  العوني، 
خالل الس�نوات األخيرة، بالرغ�م من تطبيق 
تضم  العام.  هذا  جديد  انتخاب  قانون  الجامعة 
الجامع�ة حوال�ى 800 طالب وتتأل�ف الهيئة 
الطالبية من 6 مقاعد موزعين على كل من كلية 

العلوم، ادارة األعمال والفنون.

جامعة سيدة اللويزة – NDU– برسا:
حقق طالب »القوات اللبنانية« مع حلفائهم في 
قوى »14 آذار« تع�اداًل في االنتخابات الطالبية 
الكورة  برسا   ،NDU اللويزة  س�يدة  جامعة  في 
بنتيجة 3-3، وهي الم�رة األولى التي يتم فيها 
تحقيق  نتيجة كهذه من�ذ انطالق االنتخابات 
الطالبية في فرع الش�مال، فطالما تم اعتباره 

قلعة طالب المرده و8 آذار االنتخابية. 
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إلى  لبنان  في  السينما  صناعة  تاريخ  يعود 
األفالم  تعتبر  كانت  1930،حيث  العام 
فردّية  محاوالت  الفترة  تلك  في  المنتجة 
اإلنتاج  ترسخ  وقد  النجاح،  لها  يكتب  لم 

السينمائّي اللبنانّي فعليًا عام 1952. 
إلى  اللبنانية  السينما  تاريخ  تقسيم  يمكن 
مرحلتين: األولى  من عام 1929 إلى 1952 والثانية 
دخل  حيث   ،1975 أحداث  إلى   1952 عام  من 
سنوات  دامت  ركود  مرحلة  السينمائي  اإلنتاج 
السنتين  حتى  حاله  على  الوضع  بقي  عدة. 
حّركة  اللبنانّية  السينما  شهدت  األخيرتين،إذ 
على  يقتصر  اإلنتاج  كان  فبعدما  ضخمة،  نمو 
عددها  بات  الواحد،  العام  في  اثنين  أو  فيلم 
يتزايد عامًا بعد عام وقد حصدت بعض األفالم 

أهّم الجوائز العالمّية، من أشهرها:
»بيروت يا بيروت« لمارون بغدادي.

»ويست بيروت« لزياد الدويري.

»طيارة من ورق« لرنده الشهال.
»كاراميل« أو »سكر بنات« لنادين لبكي.

»دخان بال نار« لسمير حبشي.
»وهأل لوين« لنادين لبكي.

والجدير ذكره أنه ال يجوز حصر الفيلم اللبنانّي، 
اللبنانية،  السينما  صاالت  في  اللهجة،  لبنانّي 
دول  مختلف  في  الناجح  الفيلم  عرض  يجب  إذ 
عالقة  تكوين  على  الحّرص  وجب  لذلك  العالم، 
بين الفيلم وواقعنا لكي يتمكن الغير من معرفة 

وفهم حقيقة مجتمعنا.
كبيرة  حصة  ال�2012  وأوائل   2011 لسنة  فكان 
اللبنانّية  الصاالت  في  عرضت  التي  األفالم  من 

والمهرجانات الدولّية:
»هّلأ لوين« لنادين لبكي.

»تاكسي البلد« لدانيال جوزيف.
»تنورة ماكسي« لجو بو عيد.

»انسان شريف« لجان كلود قدسّي.
»كاش فلو« لسامي كوجان.

»القصة الحقيقّية لهوّية مزورة« لسليم الترك، 
وهو أول فيلم عربي يصوّر بتقنّية األبعاد الثالثّية 

وهو لم يعرض في لبنان.
»بيروت بالليل - فندق بيروت« لدانيال عربيد.

على  القيمون  نّظم  الواقع،  هذا  من  وانطالقًا 
في  نوعه  من  فريدًا  حدثًا  متروبوليس  سينما 
السينما  شهر  يومّية:  »دفاتر  عنوان  تحت  لبنان 
جديدة  لبنانّية  أفالم  خالله  عرضت  اللبنانّية«، 
تتنوع ما بين الفيلم القصير، الطويل والوثائقي. 
 2012 أيار   3 الخميس  مساء  الحدث  هذا  بدأ 
خالله  عرضت  التي  األفالم  أما  لشهر،  واستمر 

فكانت:
»قطاع صفر« لنديم مشالوي.

»الحوض الخامس« لسيمون الهبر.
ودانيال  عطّية  لرانيا  يال«  خّلص،  »طّيب، 

غارسيا.
»مارسيدس« لهادي ويوري زكاك.

لرانيا  الثالثة«  حسني  سعاد  »إختفاءات 
إسطفان.

»It’s all in Lebanon« لوسام شرف.
»يامو« لرامي نيحاوي.

»أبي ما زال شيوعيًا« ألحمد غصين.
»بيروت على الموس« لزينا صفير.

الشاشة  تشهده  الذي  التطور  إلى  بشوق  نتطلع 
مع  نترافق  بأن  ونعدكم  اللبنانية،  الفضية 
اللبناني  لالنتاج  مستمرة  مواكبة  في  صناعها 

الذي نتمى له أن يكبر ويزدهر...

السينما اللبنانّية: نحو مستقبل مشرق...
مروى الخوريمروى الخوري

SPOTLIGHT
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جنريك  في  تتكرر  ال  العبارة  هذه 
على  متلو«  »مافي  الكوميدي  البرنامج 
لسان  على  إنما  فقط،    MTV�ال شاشة 
فئة كبيرة من الشعب اللبناني. فقد قام 
شاهين،  عباس  كرم،  عادل  الممثلون: 
ريحان،  وأنجو  شامّية  روال  حالوي،  نعيم 
بصورة  اللبناني  المجتمع  واقع  بنقل 
وجه  على  االبتسامة  ترسم  فكاهّية 
في  المرح  من  جو  وخلق  المشاهدين 
السياسي  الجّو  وحي  فمن  مجالسهم. 
دومط  شخصيتا  ُخِلقت  لبنان،  في 

ال  اللذين  »العوني«  وجاره  »القواتي« 
منهما  كّل  ل�«يزكزك«  فرصة  يوفران 
من  كل  تحالفات  إغفال  دون  اآلخر، 
كل  يستعين  حيث  السياسّية  الجارّين 
الخالف...  يحتدم  عندما  بحلفائه  فرد 
عديدة  شخصيات  ننسى  أن  يمكن  وال 
اللبناني،  مجتمعنا  حقيقة  جّسدت 
عبدو،  أبو  غاستون،  ووالده  كألفونس 
استاذ  جميلة،  سمعان،  غابي،  وعمو 
مستر  لغات،  مستر  يانغ،  ماستر  لبيب، 
وعباس،  واغنيس  فريد  وزوجته،  بخيل 

ميتر عادل، فرنكي وبوب، سوسو دخيلو، 
فرقة النقيقة... هذه الشخصيات وغيرها 
من  العديد  ظريفة  بطريقة  تعالج  الكثير 

مشاكل مجتمعنا.
الذي  ذلك  »السكتشات«  أنجح  ومن 
للمواضيع  التلفيزونية  المقاربات  يصور 
كل  وتحليل  نقل  وكيفية  السياسية 
الفريق  نظر  وجهة  من  األخبار  محطة 
موضوع  إلى  التطرق  تم  كما  له.  التابعة 
مؤسسات  وتأخر  اإلداري  الروتين 
متخذين  عينه،  »السكتش«  في  الدولة، 
فهو  ذلك  على  مثااًل  لبنان   تلفيزون  من 
سجال  أي  عن  البعد  كل  بعيدًا  يبقى 

سياسّي عن طريق  نقل أخبار الوطن منذ 
عشرات السنوات.

ووجدي«  »مجدي  شخصيتا  وتبقى 
في  أو  التلفزيون  على  إن  العمل  قنبلة 
خلقتا  حيث  الكوميدية،  المسرحية 
الشعب  فئات  جميع  بين  غريبة  ظاهرة 
اللبناني إذ بات تقليد هاتين الشخصيتّين 
والمسلي...  الممتع  اليومي  كالواجب 
متلو«  في  »ما  عمل  إن  شديد  باختصار 

هو فعاًل ما في متلو...

وظفك؟ أل ما وظفني!!
مروى الخوري

MAGAZINE
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في األعماق

الكتب  في  اسمها  وتألأل  القديسون  بها  تغّنى  كافة...  األجيال  قّدستها 
سماوية الثالت، فقد ذكرت في اإلنجيل، القرآن الكريم والتوراة، بحيث 
وأنها  األصلية  الخطيئة  دنس  من  البريئة  الرب  أمة  أنها  األخير  في  جاء 

ستكون نور العالم.
عند  لنا  وشفيعة  قديسة  الرب،  أمة  أصبحت  البشرية،  بطبيعتها  مريم، 
ال  أنه  صحيح  “نعم”.  فيها  قالت  التي  اللحظة  في  مسيح  يسوع  ابنها 
قد  فالكثير  مريم  العذراء  بوالدته  يسوع  إلى  الوصول  درب  حصر  يمكننا 
وستبقى  بقيت  البتول  يد  ولكن  بأخرى،  أو  بوسيلة  الخالص  طريق  عرفوا 

ممدودة النتشالنا جميعًا من المصاعب...
صالة  فهي  اإلله،  والدة  قلب  على  األحب  هي  الوردية  المسبحة  صالة  إن 
“فقراء الروح”... ففي كل مرة أمسك حبات الوردية وأتلو األبانا والسالم 
المالئكي أساهم في خالص روحي، لهذا ادعو الجميع إلى المواظبة على 

صالة المسبحة لخالص األنفس.
كما تم تكريس شهر أيار من كل عام للسيدة العذراء، ويتم افتتاحه، في 
يختم  كما  حريصا،  لبنان-  سيدة  مزار  النهائية  وجهتها  بمسيرة  لبنان، 
المحبة”،  “صوت  اذاعة  تنظمها  مماثلة،  أخرى  بمسيرة  المريمي  الشهر 

ويتخللها تراتيل وصلوات وتتوج في الختام بذبيحة االلهية.
تدعو العذراء مريم في ظهوراتها إلى الصالة ثم الصالة ثم الصالة، قائلة، 
الخراف  أجل  من  صلوا  تجربة،  في  تقعوا  ال  لكي  صلوا  األحبة  أوالدي  “يا 

الضالة ومن أجل أعدائكم وها إني معكم طول األيام فال تخافوا”. 
أمين. 

السالم عليك يا مريم

في األعماق

عبدو خاطر
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قيل وقال

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

هو... ال يتوانى عن سرد انجازاته في مختلف المناسبات...
سنوات عدة كفيلة بالتحدث عنه ووصفه بأعظم وزير في تاريخ حكومات 

لبنان حتى بات يستحق لقب »وزير العتمة واالنعزال«
حقيبة  استالم  على  أصّر  األولى  وزارته  في  قرون،  وكأنها  األعوام  مّرت 
أّنه إن صّفقنا يمكننا  االتصاالت، فَحِلمنا بالوصول إلى المريخ واعتقدنا 
بكثير  ذلك  من  أكرم  كان  لكّنه  المجاور.  الحي  في  أقربائنا  مع  التواصل 
فبتنا نجري اتصاالت عّدة حتى ننهي مكالمة واحدة مع جارنا الذي يقطن 

في المبنى نفسه.
ما الخطأ في ذلك، فالخطوط المسبقة الدفع كثيرة وفي متناول الجميع، 

كذلك الّرموز )03-70-71-76( وأخيًرا 78 وهو غيرمسؤول عن األخير... 
لكن »من العّب للجيبة«.

الحضارة  تاريخ  لبنان  أدخل  أنه  القول  فيمكننا  األخرى،  إنجازاته  عن  أما 
الواحد  القرن  من  األخيرة  الثالث  السنوات  في  وهذا  العريض،  بابها  من 

والعشرين.
مليارات  صرف  يتم  أنه  العلم  مع   24/24 مقطوعة  شبه  فالكهرباء 
»ولشو  اآلن...  حتى  شيًئا  عنها  نعرف  ال  توزيع  شبكة  لبناء  الدوالرات 

الحشرّية«!
دفع  هو  فعله  علينا  يتوجب  ما  فكل  شأننا،  من  ليس  الموضوع  هذا  إن 
الفواتير لتحسين الجباية وسد العجز، ولكن أن كانت الجباية في مناطق 

دون سواها كيف يمكن حصر الهدر إذا لم تتّم الجباية 100% ؟
ولكي تزداد سخرية القدر، صرح الوزير المدلل أنه لن يوقع مرسوم ارتفاع 
بالبياض  ملّطخة  يده  فوجدنا  يده!  قطع  على  ولو  البنزين  صفيحة  سعر 
الكاذب وشهدنا ارتفاع سعر الصفيحة لتصل إلى 40000 ألف ليرة لبنانية...

ِلَم العجلة!!«الطبخة ع النار ووعد الُحّر دين«
فحين  تشترينا،  أن  تحاول  ال  حتى  الثانية  يدك  إقطع  الوزير،  معالي  فيا 
اإلثنين  بقطع  تقوم  أن  اليوم  واألفضل  تبيعنا.  كنت  األولى  يدك  قطعت 
مصاف  في  موقعك  تثّبت  وكي  حقيقته  على  يظهرعجزك  حتى  معًا 
وقت  حان  قد  ها  ولكن  الوزير  معالي  يا  بغشنا  قمت  ربما  الكالم...  بائعي 

الرحيل...

خالل  نبتت  التي  الكثيرة  وماليينك  الكافر  صدقك  يقوى  فلن 
السنوات االخيرة على كرامتنا المقّدسة...

وزير العتمة واالنعزال: من العّب للجيبة
عبدو غصن
أمين إعالم دائرة المهنيات في مصلحة طالب القوات اللبنانية

حق وحقيقة

صلي ألجلنا يا مالكا يجلس 
على يمين اهلل...

 الى رفيقتنا العزيزة سينتيا زريبي،

خذك المرض منا لكننا مؤمنون أّن مالكا 
مثلك سيبقى معنا دائما وسينظر الينا من فوق 

 ويرعانا...

لطالما كنِت تلك الرفيقة الجميلة المؤمنة، 
المفعمة بالنشاط.. في كلية الفنون كنت 

الفراشة التي ال تهدأ واالبتسامة ال تفارق 
وجهك... وفي مصلحة الطالب كانت افكارك 
وكلماتك تصدح في كل مرة وعند كل موقف 

 أو مفترق طريق يا رفيقتنا الغالية...

لقد خسرناك يا صديقتنا ورفيقتنا، انِت 
 العزيزة على قلوبنا... سنفتقدك كثيرا...

 صلي ألجلنا يا مالكا يجلس على يمين اهلل...

نحن نحبك كثيرا، ونطلب منك ان ترافقي 
ايامنا البائسة وال تتركينا حيث انت يا حبيبة 

 القلب....

 يا سينتيا زريبي

 اخوتك واخواتك دائما...
مصلحة طالب القوات اللبنانية



آفـــــاق 20

NO COMMENT


