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شبابنا..صوتو لبناني
المجد لك ايها النور قاطيشا: »بين العسكر 

والسياسة...الدولة هي 
الحّل...وسوريا...تجارٌة 

في الهيكل...«

حقوق االنسان خالل 
النزاعات المسّلحة؟

أرادوها معركٌة ... 
فلتكن
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الحـــــدث أول شــــي

ش���هر تش���رين الثاني م���ن الع���ام ٢٠١٣، جرى فيه 
م���ا ل���م يك���ن في الحس���بان.. فف���ي ذك���رى ال ٧٠ 
إلس���تقالل لبنان، حّل هذا العي���د مع ضيف جديد 
على الس���احة »إنفجار إرهابي مزدوج« مستهدفًا 
الس���فارة اإليرانية في منطقة بئر حس���ن، ليشعل 
ثورة غضب على أرض لبنان عمومًا وبين األطراف 
الشيعية-الس���نية خصوصًا. تضارب���ت المعلومات 
حول هويّة الفاعلين، لتكشف المصادر األمنية عن 
أن اإلنتح���اري األول هو لبناني م���ن مدينة صيدا، 

ومن مناصري الشيخ السلفي أحمد األسير.
تده���ور أمني، أعمال إرهابية، فتن طائفية حزبية 
وسياس���ية، ش���عارات متناقضة وأفعال معاكس���ة، 
يرافقها اإلتهامات المتعددة التي لم ترحم ال شعبًا وال 
طرفًا .. ه���ذا ما يصّر عليه رموز الطبقة الحاكمة 
عل���ى إحيائ���ه س���نويًا في لبن���ان، إلخف���اء حقيقة  

»لبنان لم يكن يومًا مستقلًا«.
الماضي���ة، الس���نين  ال���ى  بالذاك���رة   لنع���ود  

م���اذا عن الش���هيد الرئي���س بش���ير الجميل؟ رجل 
الش���هادة ال���ذي وبعد بع���ض المؤامرات الشرس���ة 
والمضايقات السياسية واإلجتماعية التي واجهها، 

وبع���د العم���ل الدؤوب الذي كافح في���ه، محاولًا أن 
يعي���د ال���ى الوطن س���يادته والى الش���عب حريّته 

وكرامته والى الدولة هيبتها، قتلوه غدرًا.
اليوم، عن أي لبنان نتحدث ونحن ما زلنا س���جناء 
خل���ف قضبان الطائفية، عن أي دولة نتكلم ونحن 
نعيش في دويلة حزب اهلل والجماعات الس���لفية.. 
لبنان نصراهلل؟ لبنان الالدولة المرتعشة خوفًا من 
امتداد يد حزب اهلل عليها.. نعيش اليوم في حلقة 
م���ن الظالم ننه���ش بعضنا بدون رحم���ة، متنكرين 
بزي زعمائنا وألوانهم. إس���تقالل م���اذا ودولة من 
ونحن ال نلتقي حتى في الصالة على أرواح الشهداء.

ق���ال يوم���ًا الطوب���اوي الباب���ا م���ار يوحن���ا بول���س 
الثان���ي “لبن���ان أكث���ر من بل���د، لبنان رس���الة الى 
العال���م”، إيمان���ه بلبن���ان س���مح ل���ه بالتعبي���ر عن 
وط���ن إرت���وى م���ن أرزه إيم���ان ووح���دة ش���عب 
 وتنّش���ق م���ن تراب���ه رائح���ة الس���الم والخي���ر. 

ولكن، أين هو لبنان من كالم البابا؟ 
عندم���ا تتنكر لدولة م���ن لبنانيين ف���دوا وطنهم 
بدمه���م. ذنبه���م الوحي���د أنه���م أرادوا الحفاظ على 
سيادة لبنان، ووحدة شعبه.. لتكون خطيئتهم التي 

ال تغتف���ر هي عدم استس���المهم وصدهم لهجومات 
االي���ادي الس���وداء على بالده���م، ففضل���وا الرحيل 
بحرق���ة ودمعة ... على وطن، عرف كيف يكافئهم 

بصمته، فوقف مكتوف األيدي ولم يفعل شيئا.
لماذا الصدق حين الكذب يمأل الحناجر من الكبير 
إل���ى الصغير، لماذا الصدق حيث نس���ي الحكام أن 
“اهلل ع���ز وجل يمه���ل وال يهمل”، وهن���ا الفاجعة، 
البعض يصّدق بأنهم ما زالوا يس���تطيعون اس���تغباء 
عقول الناس وتضليل عقولهم .. غير مدركين بأنهم 
هم األغبي���اء والضالين!!!  نغضب أحيانا ويجّن فينا 
حقد اإلنس���ان الضعيف الهزيل المهزوم، نحاول أن 
نتش���ّبه بسّيدنا المس���يح ونقّلد ثورته حين حّطم 
الفس���اد على أبواب هي���كل الرب، ولكننا نفش���ل، 

غالبًا نفشل ألن الكبرياء يغلبنا.
وفي الختام، إن كان مصيرنا هو صليبنا، فسنحمل 
صليبنا ونمش���ي فيه حتى آخ���ر رمق من حياتنا.. 
ولكن خوفي العظيم هو أن يعاقب إله العدل الوطن 

كله وتصبح الجريمة هي السكوت عن الشر.

قال أحدهم إن اليد التي ستمتد على المقاومة ستقطع
ولك���ن ليتبين أّن المقاومة التي يتكلم عليها ليس���ت س���وى مقاومة قيام الدولة، 
ومقاومة تش���كيل حكوم���ة، إنها المقاوم���ة التي تفتخر بإس���تباحة بيروت، من 
إنجازاته���ا حب���وب الكبتاغون والدواء الفاس���د وم���ن إيديولوجيته���ا واإلغتياالت 

والتفجيرات وقطع أرواح كل من ال يخضع لمشروعهم.
وقي���ل إن تل���ك المقاوم���ة دخلت في الح���رب الس���ورية لتقات���ل التكفيريين في 
س���وريا قب���ل قدومهم إلى لبن���ان، ليتبّين أنهم ال يس���تطيعون حماي���ة مناطقهم و 
 حتاًى س���فارة أسيادهم فتعرضوا لسلس���لة تفجيرات و صوالاً للعمليات اإلنتحارية، 

و كأن���ه إنقلب الس���حر على الس���احر فتل���ك المقاومة هي أول م���ن أدخل ثقافة 
اإلنتحاريين إلى لبنان بتشكيلها فرقة  »عشاق الشهادة«.

و قيل إنه ال يوجد كاميرات أمام الس���فارة اإليرانية حين تم قتل هاش���م س���ليمان 
ليتبين أن الكامرات وجدت فجأة بعد التفجيرين اإلنتحاريين.

���ا هن���اك من ق���ال إنه يجب إقف���ال المالهي الليلية ألنه���ا تتعارض مع وجه  و أيضاً
لبن���ان المقاوم، ليتبين أن ش���بكات الدعارة التي كش���فها مكتب »مكافحة جرائم 

المعلوماتية«يديرها أشخاص من البيئة الحاضنة للمقاومة.

بئس هكذا مقاومة...

شربل غصوب

لبنان بين الحرب والمناوشات، آمل بغد يعّمه السالم

ستيفاني يوسف

قي���ل إن التيار الوطني الحر هو األقوى مس���يحياًا، لكن صناديق اإلقتراع قالت غير 
ذلك، فإنس���حب طالب التيار من معركة س���يدة اللويزة الت���ي تضم أكثر من 5٠٠٠ 
طالب 98% منهم مسيحيين،  كما هزموا في اللبنانية األمريكية جبيل حيث %8٠ 
من طالبها من المسيحيين، رغم تحالفهم مع جميع القوى السياسية هناك بإستثناء 
المستقبل و القوات، أما الهزيمة المدوية فكانت في جامعة القديس يوسف بحيث 
لم تنجح الرافعة الشيعية من حفظ ماء الوجه فإكتسح طالب القوات فروع بيروت 

و الشمال و البقاع.

أما في الجامعة األمريكية في بيروت رغم فوز طالب الثامن من آذار بتحالفهم مع 
اإلشتراكي في اإلنتخابات العامة لم يحصل التيار إاّل على مقعد واحد في الحكومة 
الطالبي���ة، وألن البي���ت الذي يبنى عل���ى رمل يهدم عند أول عاصفة إس���تطاعت 

القوات الفوز بأغلبية رؤساء الهيئات.
قالوا إنها ليس���ت س���وى إنتخابات طالبية ال تعكس كل واقع األرض، فقال العمال و 

الموظفون نحن هنا،
فف���ازت القوات اللبنانية وحلفاؤها بجمي���ع اإلنتخابات النقابية التي أجريت حتى 

اآلن و أهمها نقابة المحامين حيث بلغ الفرق أكثر من ١٢٠٠ صوتاًا.

من األقوى مسيحياً؟

فريد متري

فريد متري

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

ها قد أس���دل الس���تار عن االنتخابات الجامعية للعام 
٢٠١٣، وال يس���عنا إال القول، أمانة للتاريخ، اننا حققنا 
انتصارات كبيرة فاقت توقعات أكثر المتفائلين. بشكل 
ع���ام، المعركة االنتخابية الت���ي خضناها وضعتنا في 
مواجهة مع الثنائي الشيعي )»حزب اهلل« و«حركة 
ام���ل«( فكلما زاد عدد طالب هذا الطرف، زادت حدة 
المعرك���ة، وأصبح���ت صعبة ولكن غير مس���تحيلة. 
أما بالنس���بة للتيار العوني فهو دخل منذ مدة بحالة 
سبات عميق على المستوى الطالبي إن لم نقل الوطني 
الع���ام، أم���ا باقي فلول ق���وى 8 آذار، فحّدث وال حرج، 
هم يش���كلون رافعة ليس إال، »المردة« في الش���مال، 
»القومي���ون« في بيروت، وبعض األحزاب الهامش���ية 
الصغيرة التي ال وزن لها إال ما يقرر إعطاءها لها حزب 
والية الفقيه. »التقدمي االش���تراكي« اختار التحالف 
م���ع 8 آذار ف���ي معظم الجامعات، ما ارتد عليه س���لبًا 
ولم تكن النتيجة وفق الرهانات. فالمجتمع المسيحي 
أصب���ح بعيدًا جدًا ع���ن التيار البرتقال���ي، إن كان في 
الطرح السياس���ي والدعم المطلق لمحور الممانعة ما 

استجر الصراع المذهبي اإلقليمي الى الداخل اللبناني 
أو عبر الممارس���ة العوج���اء في إدارات الدولة حيث 
يس���ود منطق المحس���وبيات والتنفيعات الش���خصية 

والسياسية.
ف���ي تفاصيل المعارك االنتخابية، هروب العونيين من 
معركة ال�NDU كان المؤش���ر األول، فنس���بة الطالب 
المسيحيين في الجامعة تبلغ ما يقارب 98%، وهم لم 
يس���تطيعوا ان يكّونوا مقومات معركة للسنة الثانية 
 – LAU�عل���ى التوالي، األمور ب���دأت تتضح أكثر في ال
حزب اهلل« إضافة الى  جبيل، وجود ثنائ���ي »أمل – 
القانون االنتخابي غير المعبر عن النتيجة س���مح لهم 
بالقيام بشيء من المعركة لكن النتيجة صبت لصالح 
»القوات« بش���كل كبي���ر. ال�AUB أك���دت المعروف، 
و«القوات« قامت بواجباتها وأكثر، ما أثمر عن نسبة 
تصويت مسيحي لمصلحة تحالف ١4 آذار اجتاز %6٠، 
وفوز »القوات« تحديدًا برئاسة هيأتي إدارة األعمال 
والهندس���ة. ال�USJ لم تترك للش���ك مجالًا، و«غزو« 
الق���وات للجامعة، كما عنونت أه���م صحف الممانعة 

خير دلي���ل على ذلك، وجامعة البش���ير بقيت وفية 
للرئيس الشهيد.

اما في الجامعات التي ليس فيها اتنخابات او انتخاباتها 
مخطوف���ة ومعلقة من »حزب الس���الح«، ف�«القوات« 
تكبر ش���يئًا فشيئًا وتنتظر الفرصة إلجراء االنتخابات 
الموع���ودة، والجامعة اللبنانية أكب���ر دليل على ذلك 
والعمل مس���تمر كأن االنتخاب���ات حاصلة غدًا، داللة 
عل���ى أن االنتخاب���ات ليس���ت الهدف بح���د ذاته إنما 

نتيجة العمل الدؤوب.
م���رة من جديد، تثبت مصلحة الط���الب في »القوات 
اللبنانية« انها الرقم الصعب في المعادلة وانها محور 
الحرك���ة الطالبي���ة إن كان على صعيد ق���وى ١4 آذار 
او عل���ى صعي���د المجتمع المس���يحي، ونعدك���م بأننا 
على العه���د باقون نعمل لخير الطال���ب اللبناني أينما 
ا أفضل ومس���تقبلًا زاهرًا وواعدأ  حل لنؤّم���ن له غداً
وآمن���ًا، ال يهدده اإلصبع المرف���وع وال الجزمة البعثية 

وال السوط الطالباني.

انتصارات كبيرة حققت ... فاقت توقعات أكثر المتفائلين
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غبار الشام يلّف »الفيحاء«

ف���ي غم���رة التط���ورات الدراماتيكية التي تش���هدها 
منطق���ة ال���� MENA  )الش���رق االوس���ط والش���مال 
االفريقي: المصطلح المس���تحدث  في قاموس العالقات 
الدولي���ة(، من االحتراب الس���وري الى تحريك رمال 
العنف في مصر، وهشاش���ة الواقع التونسي واالقتتال 

العشائري في ليبيا. 
وبلعنة التاريخ والجغرافيا، صارت »طرابلس الفيحاء« 
جبهة جنوبية لألزمة السورية فتحولت منطقة بعل 
باب التبانة الى محاور اشتعال، وتعاظمت  محسن – 
فيها عناصر الحقد والكراهية الذي يفوق في طوفانه 

نهر«أبي علي«.

وف���ي مفارق���ات »السوس���يوبوليتيك«، ان »طرابلس 
الش���ام« ال لتمييزها عن طرابلس الغرب فحس���ب بل 
النه���ا كانت ج���زءا من الوالي���ات العثماني���ة وغالبية 
س���كانها كانوا يعتبرون حمص والس���احل الس���وري 
اق���رب اليهم اقتصاديا وعائليا من جبل لبنان، فرفضوا 
كغالبية المسلمين فكرة االنضمام الى »لبنان الكبير« 
ع���ام ١9٢٠. بيد أن التجربة اللبناني���ة التعددية التي 
وف���ّرت للمجموع���ات الطوائفي���ة ح���اال م���ن الحرية 
والحك���م الديمقراطي ال���ى حٍد ما، قابله���ا االنقالبات 
العسكرية في س���وريا التي ترّكزت بسلطة تداخلت 

فيها حك���م العائلة والحزب الواحد في كنف الطائفة. 
غي���ر ان الداف���ع الرئيس���ي في االبتعاد ع���ن الوالء الى 
دمش���ق يعود الى مرحلة الح���رب االهلية التي احتل 
فيها الجيش الس���وري لبنان وما عاناه مسلمو طرابلس 
تحديدا من قمع واذالل في بداية الثمانينات وارتكاب 
مج���زرة باب التبانة التي راح ضحيتها المئات، وصوال 
ال���ى زلزال ٢٠٠5 مع اغتي���ال الرئيس رفيق الحريري. 
ما ع���زز مواقف القي���ادات والمرجعي���ات في بيروت 
وطرابلس وعكارعلى التمسك بمفهوم »لبنان أوال«.

ه���ذه المتغي���رات في ذهنية الش���ارع الس���ّني تفرض 
مواق���ف واضحة في الس���لوكيات السياس���ية، فأعلن 
الطرابلسيون تأييدهم للثورة السورية ما وضعهم في 
مواجهة مع النظام الذي »أبشَر« باحراق المنطقة ان 

غّزته شوكة واحدة في خاصرته. 
فَصدَق الوعد. وامتدت النيران السورية الكالسيكية 
غير الكيماوية ال���ى طرابلس التي تكتب في تاريخها 
الن���ازف ليس فقط أعداد الضحايا والخس���ائر المادية 

طوني عطية

المتهاوية ف���وق ركام الفقر والس���حق، انّما الصوالت 
والج���والت القتالي���ة الت���ي س���جلت حتى قبل نش���ر 
ه���ذا المق���ال الرق���م ١٧ التي اندلعت مع كش���ف فرع 
المعلومات المتورطين في تفجير مسجدي »التقوى« 
و«السالم« واتهام عناصر تنتمي الى »الحزب العربي 
الديمقراطي« واحالة النائب الس���ابق علي عيد  إلى 
التحقيق، ثم اصدار مذكرة توقيف بحقه، واس���تنابة 
بحث وتحٍر عنه مع العلم أنه معلوم اإلقامة، ما دفع ب� 
»دراكوال« العرب رفعت علي عيد الى ارس���اء معادلة 
»الدّم مقابل احقاق العدالة« فحّلل دماء عناصر فرع 
المعلومات، واضعا السلطة السياسية وخططها االمنية 

تحت المجهر.
وأعلن الش���يخ أس���د عاص���ي، رئيس المجل���س األعلى 
للطائف���ة اإلس���المية العلوية في لبن���ان أن علي عيد 

رمز الطائفة، وأن استهدافه هو استهداف لها.
والس���تكمال منظومة الحماية، رابطت دبابات االسد 
خلف منزل علي عيد على ضفاف »النهر الكبير« في 
رسالة واضحة مفادها عدم المساس ب� عيد االب الذي 

صّرح بأنه »جندي صغير في جيش االسد«. 

وف���ي اس���تطراد الف���ت، ان أركان مح���ور »المقاومة 
والممانعة« ف���ي لبنان الذين اطربوا مس���امعنا حتى 
الثمالة بآيات الكرامة والعّزة والعفة واالصالح ليسوا 
س���وى ضباط وجنود صغار في جيوش االس���د ووليه 

الفقيه.

ام���ام ه���ذه المح���ن، يعلم الطرابلس���يون أنّهم ليس���وا 
بحاجة الى عّراف يخرج اليهم ليقرأ لهم سوء طالعهم، 
يعرفون ان ال حّل نهائيا لمصيبتهم، فالمس���ألة ال تقف 
فق���ط عند عجز الس���لطة السياس���ية وال في تباينات 
اجهزتها االمنية، من أين تبدأ س���بل المعالجة، الجبل 
أوال أم التبان���ة؟ وأي خط���ط امنية م���ا دامت الجهات 
الرس���مية لم تضع على جدول أعمالها سحب السالح 
من المدينة أو حتى دمج المتقاتلين واس���تيعابهم في 

أجهزتها الشرعية؟

م���ا يدمي أهل المدينة ويعصر قلبهم أكثر من زخات 
الرص���اص والقن���ص والهداي���ا المتفج���رة، تقاعص ان 
ل���م نقل تخ���اذل هذه الس���لطة السياس���ية المتمثلة 

بحكومة يرأس���ها »ابن الفيحاء« مع وزرائه النجباء، 
الذي لم يطلب م���ن الجيش اللبناني تجريد  المحاور 
من الس���الح، كسلفه الرئيس رش���يد كرامي الذي لم 
يس���تجب الصرار رئيس الجمهورية السابق سليمان 
فرنجي���ة الجّد على ضرورة ن���زول الجيش مع بداية 
اح���داث ١9٧5، فكان���ت النتيج���ة الح���رب وتف���ّكك 

المؤسسات العسكرية والسياسية.

يدركون ان من يملك ادوات الربط والحّل ال يناس���به 
ان يتوقف نزيف الدم في المدينة التي تجّسد طبيعة 
الصراع ف���ي لبنان بي���ن القوى الس���يادية وعنكبوت 
الممانعة بخيوطه المحلية واالقليمية، فالبؤر االمنية 
المنبثقة من النظام السوري و«حزب اهلل« في جبل 
محس���ن والس���الح الفلس���طيني خارج المخيمات في 
قوس���ايا والناعمة، باالضافة الى »الموضة« الجديدة 
المعروف���ة ب� »س���رايا المقاومة«، كله���ا براثن موت 
وتدمير لمش���روع قي���ام الدول���ة اللبناني���ة الفعلية 
بكل مقوماتها ومفهومها في بديهيات العلم السياس���ي، 
حيث الش���عب يعيش حّرا على اقليم جغرافي مستقّل 
بكيانه وكينونته، تحكمه سلطة سيادية تضع معايير 

المصلحة الوطنية على قاعدة »لبنان أوال«.

 هذا الستاتيكو القائم في لبنان وطرابلس الذي يقضم 
م���ا تبقى م���ن أركان الدولة مع غياب أي رؤية للحل 
الميداني والبني���ان الفوقي -  ف���ي بنيانه التحت���ي – 
السياس���ي، جعل من محاور الم���وت التي تنبعث من 
شارع س���وريا مرتبطة باقليمها وأفول جرح المدينة 
ينتظر جالء الغبار الكثيف الذي يلف الواقع الس���وري 
وما س���يتمخض عن االتفاق )خارط���ة الطريق( الذي 
نت���ج عن مفاوضات جنيف النووية بين ماللي طهران 
ومجموع���ة ال���دول 5 +١ بقي���ادة الش���يطان االكب���ر 

واشنطن )سابقا(. 

تحليـــــلتحليـــــل
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أخبـــــارناأخبـــــارنا

دائرة الجامعة اللبنانية:

ا لنش���اطات الدائ���رة وعمل  الخاليا    أق���ام مكت���ب دائ���رة الجامع���ة اللبنانية خلوته الس���نوية  في مكتب مصلح���ة الطالب في ضبّي���ة، وقد تضمنت الخلوة عرضاً
والتحضير للمشاريع المستقبلّية، مع عرض لواقع الجامعة الّلبنانّية ومشاكلها وكيفية معالجتها.

كم���ا عق���د ف���ي اإلدارة المركزي���ة للجامع���ة اللبناني���ة - المتح���ف، إجتم���اع بي���ن الدائ���رة ورئي���س مصلح���ة الط���الب ف���ي الق���وات اللبنانّي���ة ندي���م يزبك مع 
رئي���س الجامع���ة اللبناني���ة الدكت���ور عدن���ان الس���يد حس���ين لمتابع���ة كل مش���اكل الكلي���ات وهواج���س الط���الب وض���رورة إج���راء اإلنتخاب���ات الطالبي���ة 
 ف���ي الجامع���ة اللبنانية. وأثم���ر ه���ذا اللق���اء ع���ن اإلتف���اق عل���ى إنش���اء لجن���ة مصغ���رة لمتابع���ة جمي���ع الملفات الت���ي طرح���ت وإليج���اد الحلول المناس���بة.
بمناس���بة بداية العام الدراس���ي ٢٠١٣-٢٠١4، إس���تقبلت خلّية القوات الّلبنانّية في كلّية الهندس���ة الفرع الثاني، الّطالب الجدد وقّدمت لهم الفطور واألقالم متمنية 

لهم عام دراسي حافل بالّنجاح والتقّدم كما أقامت نشاطها الترفيهي السنوي »Lebanese National Day«   أمام حرم الكلية.
كما رحبت خلية القوات اللبنانية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الفرع الثاني- الفنار متمنيةاً لهم كل التوفيق والنجاح المستمر وتم توزيع حاجات الطالب 
لليوم الدراس���ي أالول من دفاتر وأقالم التي حملت ش���عار حزب القوات اللبنانّية باإلضافة إلى نش���رة آفاق الشباب  Horizons  الصادرة عن مصلحة الطالب في 

مكتب اإلعالم والتواصل. القوات اللبنانّية – 
استقبلت خلية القوات اللبنانية في كلية االعالم -٢ طالب السنة االولى، وقامت بتوزيع نشرة “آفاق الشباب« HORIZONS باإلضافة الى بيان تطرق إلى مطالب 
الطالب، وأقدمت خلية القوات اللبنانية على مرافقة الطالب طيلة اليوم ومس���اعدتهم للتعرف على صفوفهم. كما اقامت خلوتها الس���نوية في مدينة زحلة. في 
أجواء أخرى اقامت الهيئة الطالبية في كلية االعالم-٢ سهرة التعارف السنوية للطالب الجدد داخل حرم الكلية شارك في السهرة عدد كبير من طالب الكلية.

جري���ًا عل���ى عاداته���ا أب���ت خلي���ة الق���وات اللبناني���ة ف���ي معه���د الفن���ون الجميل���ة الف���رع الثان���ي إال أن تكون قل���ب المعه���د الناب���ض ، فيكونون على حس���ن 
الظن: »ملتزمي���ن مؤمنين«.حي���ث قام���وا بتوزي���ع ترويق���ة و مغل���ف يحت���وي عل���ى م���ا يحتاج���ه الطالب ف���ي يومه���م األول وحتى م���ا يحتاجون���ه على مدى 
الفص���ل األول م���ن برام���ج للحاس���وب إل���ى الدفات���ر واألقالم وبروش���ورات تفس���يرية. كما قام���ت الخلية هذه الس���نة بخطوة نوعي���ة من خالل تأمي���ن بطاقات 
مجاني���ة تحت���وي عل���ى عروض���ات خاص���ة للطالب م���ن مكتب���ات، مطاع���م واف���ران وحت���ى عل���ى خدم���ة االنترن���ت الحلم ال���ذي حلم به���ا كل ط���الب المعهد 
 من���ذ الق���دم. كذل���ك اقام���ت س���هرتها الس���نوية التي أخ���ذت موض���وع ال- Moulin Rouge في ح���رم الكلية حيث وصل عدد المش���اركين ألكث���ر من ٣5٠.

وف���ي كلي���ة الحق���وق والعل���وم السياس���ية واالداري���ة - الف���رع الثان���ي - ج���ل الدي���ب فتح���ت الكلي���ة أبوابه���ا ج���رى توزيع notebook  وأق���الم خاص���ة 
بالهيئ���ة الطالبي���ة م���ع البرنام���ج الدراس���ي لإلختصاصي���ن للط���الب الج���دد. و أقام���ت الهيئ���ة الطالبي���ة ف���ي كلي���ة الحق���وق والعل���وم السياس���ية واالدارية - 
الف���رع الثان���ي س���هرة التع���ارف الس���نوية للع���ام الدراس���ي ٢٠١٣-٢٠١4، ف���ي ح���رم الكلي���ة. زار أعض���اء الهيئ���ة الطالبي���ة في كلي���ة إدارة األعم���ال والعل���وم 
اإلقتصادي���ة - الف���رع الثاني صف���وف الس���نة األول���ى كم���ا ت���م توزي���ع  »Notebook«  وأق���الم خاص���ة بالهيئ���ة الطالبي���ة  للط���الب الج���دد. كذل���ك نّظمت 
 خلّي���ة الق���وات اللبناني���ة ف���ي كلّي���ة العل���وم اإلقتصادي���ة وإدارة األعمال الف���رع الثان���ي، إحتفالًا بعيد الرئيس الش���هيد مؤّس���س الكلية الش���يخ بش���ير الجميل.

دائرة الثانويات

نظم قطاع المتن الشمالي في دائرة الثانويات خلوةاً تنظيمية في بلدة بجدرفل - البترون تضمنت هذه الخلوة عدد من النشاطات الفكرية، السياسية 
والرياضية كما تم وضع جدول أعمال للسنة المقبلة، ترأس هذه الخلوة رئيس قطاع المتن الشمالي الرفيق ماريو طنوس، بحضور عدد من الطالب.

دائرة الشمال

بمناس���بة عيد اإلس���تقال ال�٧٠ أقامت القوات اللبنانّية في جامعة البلمد - الش���مال معرض اإلس���تقالل. إفتتح المعرض عضو كتلة القوات النيابّية 
الدكتور فادي كرم وضّم هذا المعرض لوحات ومناش���ير جس���دت المراحل التي مّر بها اللبنانيون  من عهد اإلنتداب العثماني حتى نالوا اإلس���تقالل 

عام ١94٣ وصولًا إلى ثورة األرز..

بمناس���بة بداية العام الدراس���ي، احتفلت خلية القوات اللبنانية –جامعة الحكمة بعش���ائها الس���نوي األول في مطعم ال Don Castillo- جديدة 
بحضور رئيس مصلحة الطالب في القوات اللبنانية نديم يزبك و رئيس دائرة الجامعات الفرنكوفونّية رالف عقل.تخلل الحفل تسّلم وتسليم الخلّية 

من الرفيق سيريل بدوي الى الرفيق ايلي خوري، وتكريم من خّلية الحكمة لرئيس الدائرة رالف عقل تقديرًا لجهوده ودعمه الكبير للخلّية.

بمناس���بة إنط���الق الع���ام الدراس���ي الجدي���د ف���ي المعاه���د المهنّية نظم���ت خليت���ي مدرس���ة الصنائ���ع والفن���ون )BT( والمعهد الفن���ي الصناعي 
 )TS( ف���ي الدكوانة نش���اط ترحيب���ي بالطالب بمناس���بة بداية العام الدراس���ي الحالي ٢٠١٣-٢٠١4 س���اهم ف���ي تعارف الطالب عل���ى بعضهم البعض.

وتضمن النش���اط  توزيع ل� »folders« يحتوي على خطاب مصلحة الطالب في القوات اللبنانّية  باالضافة الى قلم  و«note book« يحمل ش���عار 
دائرة المهنيات في مصلحة طالب القوات اللبنانية.

تح���ت عن���وان “من جبهات المقاومة ال���ى ميادين العلم“، أقي���م حفل تخريج 
طالب “أكاديمية الكوادر” في “القوات اللبنانية” بحضور: النائب ايلي كيروز، 
أمين عام حزب القوات د. فادي سعد، ونائب األمين العام فادي ظريفة، ممثل 
تيار المس���تقبل منسق عام قطاع الشباب وسام شبلي، ممثل حزب الكتائب 
رئي���س مصلحة الطالب يوس���ف عبد النور، ممثل ح���زب الوطنيين األحرار 

رئيس منظمة الطالب سيمون درغام وحشد من االعالميين والطالب.
وكان االحتفال قد اس���ُتهل بالنش���يدين اللبناني والقواتي، فكلمة مس���ؤول 
مكتب االعداد الفكري في مصلحة الطالب مارون كيروز الذي أّكد فيها على 
“ض���رورة اط���الق معركة كبيرة، تهدف إلى تحري���ر العقول في مجتمعنا من 

إحتالل اإلقطاع والعائلية...” 
ت���اله كلم���ة لرئيس مصلحة الطالب ف���ي القوات نديم يزب���ك الذي عدد فيها 

انجازات المصلحة كما عرض للمشاريع التي سوف ُتنجزها في العام المقبل.
كما كانت كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيث أّكد على وجوب تشكيل حكومة جديدة ليس على شاكلة حكومات “ابو ملحمية” 
أو عل���ى ش���اكلة م���ن ُيطالب بصيغة “9-9-6 ودعا الى “ضرورة إجراء انتخابات رئاس���ية جدي���ة، اذ إن االصالح الفعلي يبدأ باع���ادة احياء المواقع 
الدستورية ومؤسسات الدولة وال خالص اال بوجود الدولة وفرض هيبتها،  فدولة بدون هيبة تعني ال دولة.” واضاف “لكل مواطن الحرية باختيار 
الحزب او الش���خصية السياس���ية لكن التحج���ر الحزبي ال يجوز ويجب مراجعة الخي���ارات انطالقًا من المواقف والخيارات السياس���ية، فالتحجر 

باالنتماء يضر بالبلد، ولدينا مجموعة ثغرات على مستوى استكمال الوعي السياسي.”
وتابع :” ان التخرج خطوة اولى على طريق نش���ر الثقافة السياس���ية وعلى الخريجين مس���ؤولية نش���رها على مستوى العائلة اوال والمجتمع ثانيًا، 
باعتبار ان القوات تعمل دائما على بعدين او جبهتين: جبهة االحداث السياس���ية وجبهة تحس���ين العمل السياس���ي في المجتمع، وقد بقينا وقتًا 

طويلًا حتى وصلنا الى النظام الداخلي للحزب.”
وتخلل االحتفال، شهادات لطالئع الدورة غنوى رحمة، روجيه يّمين وشربل غصوب، وجرى عرض شريط مصور عن مصلحة الطالب في الحزب، 

ومن ثم تم تسليم الشهادات والدروع التقديرية.

نظمت دائرة البقاع في مصلحة طالب القوات اللبنانية لقاءاً عامًا تخلله اتصال مع رئيس حزب القوات اللبنانّية الدكتور س���مير جعجع الذي توجه 
للحضور مؤكدًا ان الطالب يخوضون معركة ليس���ت س���هلة فهم ينش���رون ويرس���خون روح لبنان الحضارة، الثقافة، العلم، األمن واإلس���تقرار كما 
 كان منذ فجر التاريخ بمواجهة من يحاول تش���ويه صورة لبنان. كما حثهم على إس���تكمال المس���يرة التي بدأها من سبقهم ألنهم إستمرار للقضية.
 اس���تكمل اللق���اء بكلم���ة للنائ���ب جوزي���ف المعل���وف كم���ا كلم���ة لمنس���ق منطقة زحل���ة في ح���زب الق���وات اللبنانية األس���تاذ ميش���ال تنوري

وإختتم اللقاء بمداخلة من رئيس دائرة البقاع في مصلحة الطالب فيليب ملحم.

دائرة الجامعات الفرنكوفونية

دائرة المهنيات

تخرج طالب “أكاديمّية الكوادر”

دائرة البقاع
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أرادوها معركًة . . . فلتكْن

معرك���ة األل���ف ميالاً  - الطالبي���ة -  قد انتهت، كيف 
ال ؟! والش���باب اللبنان���ي المثّق���ف، يحّط���م من جديد 
ف���ي االنتخابات الطالب���ة في الجامع���ات الخاصة، كّل 
الحواج���ز المرصوفة أمامه؛ حيث ال غّش���هم نََفع، وال 

تهديدهم ُسِمع.
ا، على سكرة، في عرين الزعامة  فالعونيون ناموا يوماً
المسيحية، واستفاقوا اليوم – في االنتحابات الطالبية 

– وإذ بهم عونيون.
أّما حزب اهلل وحلفاؤه، فعرفوا كّل ش���يء إالّ مشروع 
اهلل، حي���ث أرادوا اليس���وعّية – جامعة البش���ير – 
ال يس���وع فيه���ا . . . لكّن الق���وات اللبنانية وحلفاءها 
ضربوا الحزب وسجدوا هلل، وبّشرونا بفرح عظيم :

„ ها هو مجد لبنان . . . بانتصارنا حصل „ .

حقق���ت “الق���وات اللبناني���ة” وحلفاؤها ف���ي “١4 اذار” 
فوزا كبيرا للس���نة السادس���ة على التوالي، وللسنة 
الثانّي���ة بالتزكي���ة ف���ي اإلنتخاب���ات الطالبّي���ة ف���ي 
“جامع���ة س���يدة اللوي���زة- »NDU زوق مصبح قلب 
بع���د  4٢-٠ وذل���ك  بنتيج���ة  الناب���ض  “كس���روان” 
إنس���حاب “التي���ار العون���ي” وحلف���اؤه م���ن المعركة 
حصوله���ا. قب���ل  نتائجه���ا  م���ن  خوف���ًا   االنتخابي���ة 

وأكد طالب “القوات” أن إنتصارهم هذا هو تأكيد مّرة 
جدي���دة على إنتصار مب���ادئ ١4 آذار الس���ياديّة على 
مبدأ التبعّي���ة واإلرتهان للخارج، مؤكدين أن التوجه 
الطالب���ي اليوم يتم في خّط مس���تقيم نحو بناء الدولة 
الس���يدة والح���ّرة والمس���تقلة، وثقافتهم ه���ي إرادة 
 الحي���اة والعيش الحّر وليس���ت ثقافة الموت والدمار.

كم���ا أه���دى ط���الب “الق���وات” والحلف���اء فوزهم هذا 
إل���ى قافلة الش���هداء الت���ي ال تنته���ي، فدماؤهم روت 
أرض الوط���ن وه���م اليوم في زمن الس���لم يحصدون 
المقاع���د الطالبّي���ة للوص���ول إل���ى مس���تقبٍل مزدهر 
ودولٍة قويّة، مش���يرين إلى أن فوزهم هذا يؤكد مرة 
جدي���دة أن خيارات الش���باب اللبناني ككّل وبخاصةاً 
 المس���يحّي تكمن في رمزيّة ومبدأ ١4 آذار السياديّة.

الهيئ���ة  مقاع���د  أن  ال���ى  اإلش���ارة  وتج���در 
األت���ي: الش���كل  عل���ى  توزع���ت   الطالبي���ة 
مقع���دًا.  ٣٠ اللبناني���ة:  الق���وات  ح���زب   ط���الب 

طالب حزب الكتائب: ١٢ مقعدًا.
وم���ن ناحية أخ���رى وبعد الفوز الكاس���ح في جامعة 

فادي سركيس 

زوق مصبح حقق تحال���ف القوات  س���يدة اللوي���زة – 
اللبناني���ة وتي���ار المس���تقبل إنتص���ارًا جديدًا ف���ي 
اللبناني���ة  “الجامع���ة  ف���ي  الطالبّي���ة  اإلنتخاب���ات 
األميركي���ة LAU” في  جبي���ل بنتيج���ة 9-6، بوجه 
تحال���ف ضخم ضم: اإلش���تراكي، ح���زب اهلل، القومي 
الس���وري، التي���ار العون���ي، وتج���در اإلش���ارة إلى أن 
 طالب الكتائب اللبنانّية خاضوا المعركة مس���تقلين.

 One“ تم���ت عملّي���ة اإلقت���راع على أس���اس قان���ون
man one vote”، حي���ث يح���ق ل���كل طال���ب أن 
يص���وت لمرش���ٍح واح���د مم���ا يح���د م���ن الوص���ول 
فري���ق  ل���كل  مقاع���د   5 فيضم���ن  الكاس���ح  للف���وز 
 والمعرك���ة تك���ون عل���ى المقاعد الخم���س المتبقية.

ه���ذا اإلنتص���ار جاء ليؤكد عل���ى المب���ادئ التي تقوم 
عليه���ا الق���وات اللبنانّي���ة وإلتزامها لبن���ان والقضّية 
وبناء الدولة القوية القادرة والمنفتحة على ش���بابها 
 وابناءها، في وجه ألال مبادئ والوالء للدويلة والخارج.

  أم���ا في بيروت، فق���د حققت ق���وى ١4 اذار نتيجة 
جي���دة بمواجه���ة تحال���ف ح���زب اهلل والتقدم���ي 
االش���تراكي وحرك���ة ام���ل والح���زب القوم���ي، ف���ي 
 ظ���ل غياب ش���به تام للتي���ار العوني ع���ن الجامعة. 

وات���ت نتائ���ج االنتخاب���ات ف���ي بيروت على الش���كل 
التالي، 6 مقاعد لقوى ١4 اذار، 8 مقاعد لقوى 8 اذار 

والحزب االشتراكي، ومقعد للمستقلين.

أما ف���ي الجامع���ة االميركية ف���ي بيروت AUB فقد 
ف���ازت “الق���وات اللبنانية” برئاس���ة الهيئ���ة الطالبية 
بكلية إدارة األعمال كما سبق وفازت بمنصب رئيس 
للهيئة الطالبّية في كلّية الهندسة في ال�AUB وبهذه 
النتيجة تكون القوات قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا على 

صعيد رؤساء الهيئات.

واخي���را،اً اإلنتصار الكبير، فقد  ق���ال طالب الجامعة 
اليس���وعّية ف���ي لبنان كلمته���م ، وها ه���م يحافظون 
الي���وم على هويّ���ة “جامعة القديس يوس���ف” اللبنانّية 
جعل���وا له���ا صورة واح���دة من الش���مال إل���ى البقاع 
الى الجن���وب م���رورًا ف���ي بي���روت وكان���ت لبنانّية 
١٠٠% فجماهير »بش���ير الجمي���ل« اجتاحت الجامعة 
اآلخ���رون. يج���رؤ  ال  حي���ث  وكان���ت   اليس���وعّية 

انتصار كبير في جامعة القديس يوس���ف في بيروت، 
انتصار كاس���ح في الشمال والبقاع وتقدم ملحوظ في 
الجنوب، حيث وصلت نسبة اإلقتراع في بيروت إلى 
أكث���ر من 8٠% أما النتائج المفصلة فهي على الش���كل 

التالي:
فوز القوات اللبنانّية و١4 آذار في اإلنتخابات الطالبّية 
في الجامعة اليس���وعّية ف���ي بيروت بنتيجة ١٢ كلّية 
مقاب���ل ٧ كلي���ات لح���زب اهلل ولحلفائ���ه و4 كليات 

للمستقلين.
وفازت الق���وات اللبنانية و١4 اذار في جامعة القديس 
الش���مال بنتيج���ة 8-٢، وف���ازت ١4 اذار  يوس���ف – 

بمقعد رئيس الهيئة الطالبية.
البق���اع فقد فازت  أم���ا في جامعة القديس يوس���ف – 
الق���وات اللبناني���ة و١4 اذار بنتيج���ة ١١- 4، وف���ازت 

القوات برئيسي الهيئتين الطالبيتين
الجنوب فازت ١4  واخي���رًا جامعة القديس يوس���ف – 
اذار ب����٣ مقاع���د، مقابل 4 مقاعد لح���زب اهلل، وفاز 

حزب اهلل برئاسة الهيئة الطالبية.

المخيم السنويالمخيم السنوي
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بع���د التط���ورات الحاصلة على الس���احة الدولية إثرالمفاوض���ات بين المجموعة 
الست وإيران حول الملف النووي، خصوصا اً مع التوصل إلتفاق بين القوى الكبرى 
وإيران لمدة س���تة أش���هر قابلة للتجديد. وفي ظل إس���تمرار التدخل العس���كري 
لحزب اهلل في س���وريا وما يلوح في األفق من معارك في منطقة القلمون السورية 
مع بروز وجوه جديدة من العنجهية، ولغة اإلس���تكبار اإلس���تفزازية بحق الرموز 
الديني���ة والسياس���ية للمس���يحيين ف���ي الجامعة اليس���وعية قبل إع���الن النتائج 
اإلنتخاب���ات الطالبية وبعدها وف���ي غيرها من الجامعات اللبناني���ة والتقدم الباهر 
الذي حققته القوات اللبنانية وإس���تطالعا اً لرأي الحزب وقيادته كان ألس���رة آفاق 
الش���باب مقابلة، مع مستش���ار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد وهبة قاطيشا 

ومعه عودة للبدايات!!!

بين الحياة العسكرية والسياسية، من هو العميد قاطيشا؟؟
، مع  بداية الحرب اللبنانية وإنهيار الدولة، كنت  إبن المؤسس���ة العسكرية أوال اً
أش���عرباإلحترام والتقدير الكبيرين لشابات وش���بان لبنان لتركهم األهل، ومقاعد 
الدراس���ة، والعمل... إلنضوائهم تحت لواء أحزاب كانت تس���اعدنا وتقوم بدورنا 
حفاظ���ا اً على الش���رعية المتبقي���ة يومها. وبعد ذلك، تعرفت إلى الدكتور س���مير 
جعج���ع أثناء اإلنتفاضات وأعجب���ت برؤيته ومقاربت���ه لألمورباألخص طروحاته 

السياسية المستقبلة وتوطدت العالقة بيننا.
تركت الجيش عام ١999 بعد أن إتهضني النظام الس���وري لعالقتي بجعجع، مارست 
بعدها هوايتي الكتابية!! في مجلة المس���يرة. وبعد خروج الحكيم من السجن عام 
٢٠٠5، تس���لمت منطقة ع���كار في القوات، فاألمانة العامة لس���نتين حتى أصبحت 

مستشار رئيس حزب.

نظراً  للتطورات على الس���احة اإلقليمية، مع التقارب اإليراني- األميركي، األزمة 
السورية إلى أين؟ وهل نحن في صدد تحوالت جذرّية في السياسة اإلقليمية؟

للوهلة ألولى، إذا نظرنا الى حلفاء إيران يخيل لنا أنها دولة عظمى وأنها إنتزعت 
إتفاق���ا اً م���ن الغرب من موقع القوي. أم���ا الحقيقة فهي على خ���الف ذلك بالتأكيد، 
فإي���ران هدرت حوال���ي ٢٠٠ مليار دوالر عل���ى التخصيب النووي العس���كري وقد 
إرتفعت قارورة الغاز من 8٠ س���نس إل���ى ٢ دوالر جراء العقوبات اإلقتصادية. وفي 
ما يتعلق باإلتفاقية المبرمة مع الدول الكبرى تتخلى إيران عن الطموح العس���كري 
وتتعهد خفض التخصيب لمعدل الخمس���ة بالمئة كما توقف بناء مفاعالت الطرد 

المرك���زي وهي إمتلكت ١5 ألف جهازعبر س���نوات، فيما  بدا امتالك قنبلة نووية 
يتطلب الحصول على 55 ألف جهاز باإلضافة لقبولها بدخول المفتش���ين الدوليين 
الى أراضيها األمر الذي رفضته على مدى عشرة سنوات. كل ذلك يظهر مدى حجم 
التنازالت التي قدمتها إيران دليل عجزها اإلقتصادي لكسب تخفيف بعض العقوبات 

لمدة ستة أشهر.

ماذا عن الوضع السوري؟
متفائل بما يتعلق بس���وريا، فإيران اليوم أمام إحتمالين ال ثالث لهما. إما اإلستمرار 
بذهني���ة اإلمبراطوري���ة الفارس���ية في الش���رق؛ االمبراطورية النووي���ة الداعمة 
لإلرهاب في العالم، ما يعني إس���تمرار عزلتها دوليا اً. إّما أن تتعافى إقتصاديا اً عبر 
االهتمام بش���ؤونها الداخلية وتحسين صناعتها أسوة اً بألمانيا. وهي متوجهة نحو 
. ألن إس���تمرارها بدعم اإلرهاب س���يرتد عليها حربا اً س���نية  الخيار الثاني حتما اً
شيعية، وكما نعلم الشيعة أقلية!!! وهي بالتأكيد ستسمح بسقوط النظام في سوريا 
ا، ستعمل على حّد قدرات حزب اهلل ودوره ألنها عاجزة مالياًا. باإلضافة  وإستطراداً
لذلك أكان النظام أم الحزب فكالهما ورقة في اليد اإليرانية أمام مصلحتها، والدليل 

على ذلك إعالن عقد جنيف ٢.

باإلنتقال إلى الساحة اللبنانية: الحكومة، ومشكلة تشكيلها؟ 
لو استغل الرئيس تمام سالم زخم التكليف في البداية وطرح تشكيلته الحكومية 

لكانت مهمة التأليف بسيطة.
لكن دخوله في مهاترات اللعبة السياس���ية جعلها صعبة وظهر فشله. لكن رئيس 
الجمهورية لن يس���مح بعدم تش���كيلها مع إقتراب نهاية عهده، لذلك س���يجعلها من 

الحتميات في القريب العاجل.

ماذا لو لم تعلن التشكيلة قبل إنتهاء الوالية الرئاسية؟ بيد من تصبح السلطة؟
بالتأكيد ال يمكن للس���لطة التش���ريعية أن تمس���ك بزمام الحكم اللبناني، فيستمر 
الرئيس ميقاتي بتصريف األعمال لكن أستبعد أن يسمح الرئيس سليمان بذلك، ألنه 

ملزم بإعالن حكومة جديدة مع الرئيس  المكلف.

اإلستحقاق الرئاسي، إلى أين يتجه؟ فراغ؟ تمديد أم رئيس جديد؟
بالطب���ع، الق���وات مع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، أيا اً كان الش���خص المهم أن 

أســـــرة آفــــاق الشبــــاب

جلســــة حوارجلســــة حوار

يكون الرئيس المقبل قويا اً يعيد للرئاسة وهجها. نحن ضد رئيس تسوية، مديرا اً 
للصراع غير قادر على الحكم. نعارض التمديد بشدة ولن نقبل بعد اليوم بتعديل 
الدستور على قياس األشخاص. هذا أمر ولّى إلى غير رجعة. نحن مع إتمام اللعبة 
الدس���تورية ندع���م موقف بكركي، و نق���ف إلى جانب األفرقاء المس���يحيين على 
إختالفن���ا بهدف اإلتيان برئيسٍ  قوي لس���دة الرئاس���ة عن طري���ق اإلنتخاب داخل 

المجلس النيابي، وإنتخاباًا فقط، هكذا تكون الديمقراطية!!!

األم���ن اللبناني في ظل الواقع الجديد؟ التفجيرات اإلرهابية التي تطال الضاحية: 
مصدرها، هدفها، والرسائل التي تنقلها؟

إن األسلوب اإلنتحاري جديد في لبنان، فرغم قساوة الحرب األهلية لم نشهد هذا 
الن���وع من العمليات، إنها صنيعة النظام الس���وري القديم���ة في العراق واليوم ترتد 
علي���ه وعلى حزب اهلل من خالل إرتفاع منس���وب اإلجرام عند الطائفة الس���نية 
الكريمة التي تشعر باإلستهداف في لبنان وسوريا وأتت العمليات اإلنتحارية ردة 
فعل طبيعية ونتيجة اإلضطهاد الذي يمارس���ه حزب اهلل داخل الساحة اللبنانية، 

باإلضافة الى التدخل العسكري اإليراني ومشاركته  في الحرب السورية.
ا، لكن أس���تبعد  ف���ي طرابل���س والضاحية يمكن أن يك���ون منّفذ التفجيرات واحداً

نظرية المؤامرة من قبل الحزب.

 بالنس���بة الى تفجيري بئر العبد والرويس يبدو أن الدولة ال تريد كشفهما ألنها 
تكش���ف ما يحلو لها من تفجيرات، وإدع���اء نصراهلل بامتالكه خيوط وأدلة غير 

صحيح وإذا صّح فلماذا ال يكشف عنها؟
النظام السوري يقف وراء تفجيري طرابلس و الضاحية وقد هدد منذ خروجه من 
لبنان بإحراق الش���رق األوس���ط، حاول إثارة النعرات الطائفية في عكارعن طريق 
مخطط س���ماحة الملوك ولم يفلح، أما اليوم فهو مس���تمر في ذلك وأكبر دليل على 

ذلك التحقيقات في ملف تفجير المسجدين.

هل هناك إتجاه نحو حرب سنية شيعية في لبنان؟
الحرب السنية الشيعية بدأت منذ زمن بعيد، وهي طويلة لتنتهي لكن ال يمكن أن 
تأخذ وجه الحرب التقليدية، والسبب بسيط وهو انعدام التعايش السني الشيعي 
في المناطق اللبنانية كافة، خالفا اً للمس���يحيين، من هنا نفم الصراع المس���يحي 

اإلسالمي خالل الحرب.

ب���دأت هذه الحرب مع إستش���هاد الرئيس رفيق الحريري ول���ن تنتهي قريبا اً وهي 
ذاهبة ألخذ صورة الكر والفر، مع س���قوط النظام الس���وري س���تهدأ لكن لن تنتهي 
.الش���حن مستمر وزاد ذلك الوضع السوري فسوريا هي  في المدى المنظور نفس���يا اً
الكرب���الء الجديدة، كما أّن لغة اإلس���تكبار ودعوة نصراهلل الى القتال في س���وريا 

بلغة مذهبية زاد الطين بلة.

بعد القصير والقلمون، ماذا عن إستنذاف حزب اهلل لقواه العسكرية والبشرية؟
بالطبع هناك تململ داخل المجتمع الشيعي الحاضن للحزب ذلك أن الحرب كلفته 
الكثير في ظل الرفض من قبل ش���ريحة كبيرة للقتال في س���وريا، ألنه ليس القتال 
في إس���رائيل!! القتال في س���وريا يّمهد لعالقة سيئة للش���يعة مع المحيط العربي، 
ا الخليجي. الحزب يتراجع ش���عبيا اً منذ التدخل في س���وريا بدون سبب.  خصوصاً
أما اللعب على الوتر الديني لتبرير القتال في سوريا فأمر غير مجدٍ ، هنالك وعي 
عند الشيعة ال يتم تظهيره لإلعالم. وبما يتعلق بقوة الحزب على الساحة الللبنانية 

فهي هراء إذ هو ال يقوى على تشكيل حكومة وحده حتى اآلن.

اإلنتخابات الطالبية، وتوجه الطالب المس���يحيين، وما هي إنعكاس���ات هذا الواقع 
على سير العمل السياسي؟

للرأي العام  إن نتائ���ج اإلنتخاب���ات النقابي���ة والطالبية بش���كل خاص تظهر إتجاه���ا اً
المس���يحي نحو القوات وطرحاتها السياس���ية، مقابل اإلنس���الخ الكبير عن التّيار 
الوطن���ي الح���ر، فه���و يم���ارس سياس���ة المقايض���ة وكما يق���ول المث���ل إّن أخطر 
السياس���يين ه���و الكبير في العم���ر الذي ال يقوى على اإلس���تمرار. وورقة التفاهم 
هي مجرد مصلحة مؤقتة بين التّيار والحزب مقابل حفنة من المقاعد الوزارية، 
لوزراء أثبتوا فشلهم الذريع. أما الصراع مع حزب اهلل فهو إستراتيجي وهو ممثل 
بش���ار األس���د في لبنان. أما ال���رأي العام المس���يحي يعود الى أصالت���ه، وطرحاته 
التاريخية التي تمثلها القوات اللبنانية.  وحول ما حصل في الجامعة اليس���وعية، 
نتيجة لغياب الس���لطة السياس���ية، والجيش عاجز النعدام هذه الس���لطة واألوامر 
الواضح���ة، وعل���ى الدولة والجيش حس���م موقفهما. للطالب أقول أحس���دكم على 
حجم المس���ؤؤلية الكبيرة الملقاة عليكم لجه���ة اإلرث التاريخي... أنتم على قدر 

المسؤولية نحن معكم وندعمكم.

قاطيشا: »بين العسكر والسياسة... الدولة هي الحّل... 
وسوريا... تجارة ٌ في الهيكل...”
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حقوق االنسان خالل النزاعات المسلحة؟؟

تع���ّرف اللجن���ة الدولية للصليب األحم���ر القانون الدولي اإلنس���اني، بأنه 
مجموع���ة القواع���د الدولي���ة الموضوع���ة بمقتضى معاه���دات أو أعراف، 
والمخصص���ة بالتحدي���د لح���ل المش���اكل ذات الصفة اإلنس���انية الناجمة 
مباش���رة عن المنازعات المس���لحة الدولية أو غي���ر الدولية، والتي تحد 
العتبارات إنسانية، من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من 

أساليب أو وسائل للقتال، حامية  األشخاص والممتلكات«.
فه���و فرع من ف���روع القان���ون الدولي الع���ام، وهو مجموعة م���ن القواعد 
الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين 
أثناء النزاعات المسلحة، العتبارات إنسانية، وصيانة األموال التي ليس لها 

عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية.
فالقانون الدولي اإلنس���اني يحمي األش���خاص الذين ال يشاركون في القتال؛ 
كالمدنيي���ن وعم���ال اإلغاثة ورجال الدين والصحفيين … أو األش���خاص 
الذين لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه مثل الجرحى وأسرى الحرب...

كما يبس���ط هذا القانون في حالة النزاعات المس���لحة حمايته على بعض 
األعي���ان، مثل الممتلكات الثقافية وجميع األعي���ان المدنية األخرى إضافة 

إلى المنشآت الطبية العسكرية وسيارات اإلسعاف. 
والقانون الدولي اإلنساني الذي يهدف إلى ضمان معاملة اإلنسان في جميع 
األحوال معاملة إنس���انية زمن الحرب أو النزاعات المسلحة، من دون أي 
تميي���ز ضار يقوم على العنص���ر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو 
قد تط���ور وتأثر بالصكوك  المول���د أو الث���روة أو أي معيار مماثل آخر … 
الدولي���ة الهام���ة في ميدان حقوق اإلنس���ان مثل اإلع���الن العالمي لحقوق 
اإلنس���ان واالتفاقي���ة األوروبي���ة لحقوق االنس���ان والعه���د الدولي الخاص 

بالحق���وق المدنية والسياس���ية وذلك تأسيس���ا على أن اإلنس���ان يحق له 
التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في 
زمن السلم أو زمن الحرب. ومن هنا نتساءل عن العالقة القائمة بين هذا 

القانون وبين قانون حقوق اإلنسان.

العالقة بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان:

القان���ون الدولي اإلنس���اني وقانون حقوق اإلنس���ان هم���ا فرعان من فروع 
القانون الدولي العام، وهما متميزان ولكن يكمالن بعضهما البعض. ويسعى 
كل من القانونين إلى حماية األفراد من األعمال التعسفية واإلساءة. فحقوق 
اإلنس���ان مالزمة للطبيعة البش���رية وتحمي الفرد في كل األوقات: أوقات 

النزاعات المسلحة وأوقات السلم.
أم���ا القانون الدولي اإلنس���اني فيطبق في حاالت النزاعات المس���لحة فقط. 
وم���ن ث���م فإن قانون حقوق اإلنس���ان والقان���ون الدولي اإلنس���اني يطبقان 

بطريقة متكاملة في حاالت النزاع المسلح.
ظلت فكرة حماية اإلنس���ان من ويالت الحرب عالقة لدى جميع الش���عوب 

منذ العصور القديمة حتى شهد تطورًا هائلًا في القرن التاسع عشر.
ف���ي ٢8 تش���رين األول ٢٠١٣, نّظ���م حزب “الق���وات اللبناني���ة” بالتعاون مع 
منظم���ة “نداء جنيف” )Geneva Call(  ورش���ة عم���ل تدريبية ثانية في 
مع���راب حول  “قان���ون النزاعات المس���لحة” أو ما يعرف أيضًا ب���� “القانون 

الدولي اإلنساني”.
شارك في الورشة عدد من الكوادر الحزبية والمسؤولين، وتمحور العمل 

حول تحديد الس���لوك أثناء النزاعات الداخلية والدولية وش���رح األس���س 
الواج���ب اعتمادها لحماي���ة المدنيين وحقوق اإلنس���ان خ���الل النزاعات 

المسلحة.
وقد تولى وس���ام صليبي المتخصص في قانون النزاعات المس���لحة ورانيا 

فزع منسقة المشروع مع األحزاب اللبنانية، تدريب المشاركين.
وتأتي هذه الورش���ة  في إطار مش���روع “تمكين كوادر األحزاب السياسية 
في موضوع المعايير اإلنس���انّية” الذي تنف���ذه منظمة “نداء جنيف” مع عدد 
م���ن األحزاب السياس���ية اللبنانية الت���ي تضطلع بدور أساس���ي في الحياة 
السياسية اللبنانية، ويهدف إلى تعزيز وعي وقدرة الكوادر الحزبية على 
نشر مبادئ ومعايير قانونَْي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني داخل 
األحزاب، كما يهدف أيضًا إلى بناء قدرات وسائل اإلعالم لتسهم بدورها في 

نشر هذه الثقافة اإلنسانية.

أقامت هيئة التوجيه السياسي، مدرسة الشهيد ياسر  في ١٧ شباط ٢٠١٣, 
عرف���ات للك���وادر حفل تخري���ج دورة »تدريب مدربي���ن بالقانون الدولي 
والمعايير االنسانية« التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة نداء جنيف 
السويس���رية )جينيفا كول( ، في مجمع الش���هيد ياس���ر عرفات في مخيم 
البص جنوب لبنان،تقدم الحضور أمين س���ر فصائل )م.ت.ف( وحركة فتح 
ف���ي لبن���ان فتحي اب���و العردات عض���و المجلس الثوري لحرك���ة فتح جمال 
قش���مر، قيادة حركة فتح التنظيمية والعس���كرية في منطقة صور، مديرة 
مؤسس���ة ن���داء جنيف اليزابيث ديك���ري وارتر، ممثل���و فصائل )م.ت.ف( 
والق���وى واألح���زاب اللبناني���ة والجمعي���ات واللجان الش���عبية والفعاليات 
اللبنانية والفلس���طينية.واعتبر اب���و العردات أن االنتهاكات بحق الش���عب 
الفلس���طيني تمارس حتى على الالجئين الفلس���طينيين مؤكدًا »أن حرمان 
الفلسطيني من امتالك منزل وحرمانه من حقه في العمل هو انتهاك ألبسط 
حق���وق االنس���ان ألن حرمانه من ه���ذه الحقوق هي حرمان���ه من الحياة، 
ويجب إخراج الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان 
من البازار السياسي. ونحن نحاول مع أصدقاء لبنانيين أن نغير هذا الوضع 

القائم وقد خطونا خطوات أساسية لكن ما زال أمامنا الكثير

ف���ي ٢١ أي���ار ٢٠١٣, اس���تضاف بي���ت الكتائ���ب المركزي ف���ي الصيفي على 
م���دى يومين ورش���ة عمل حول القان���ون الدولي االنس���اني تنفذه منظمة 
اعالن جنيف مع عدد من االحزاب السياس���ية اللبنانية ويعمل المش���روع 
على اش���راك صانعي القرار في االحزاب السياس���ية بنقاش���ات ومشاورات 
وتدريب���ات حول المعايير االنس���انية الدولية به���دف تعزيز وعيها بمبادئ 

القانون الدولي االنساني واحترام حقوق االنسان.

وفي ١٢ حزيران ٢٠١٣, نظم »تيار المس���تقبل« بالش���راكة مع منظمة نداء 
 جنيف ورشة عمل حول القانون الدولي اإلنساني، في مبنى التيار- سبيرز. 
حض���ر الورش���ة كل م���ن مدي���ر مكت���ب القدس ف���ي التيار خليل ش���قير 
ومدير برنامج الش���رق األوس���ط في المنظمة آرمن���ي كوهلي والمتخصص 
ف���ي القان���ون الدول���ي اإلنس���اني وس���ام صليب���ي ومنس���قة المش���روع 
 راني���ا ف���زع، وع���دد م���ن الحقوقيي���ن وش���باب المس���تقبل وإعالميي���ن.
وأوض���ح كوهلي أن »هدف الورش���ة ه���و التعمق أكثر ف���ي معرفة القانون 
الدولي اإلنس���اني وتحسين المعرفة بالمعايير اإلنسانية في لبنان بالتعاون 
مع األحزاب السياس���ية«، مش���يرًا الى أن »اختيار األحزاب السياسية وقع 
نتيج���ة وجودها ف���ي مختلف ال���دول وإمكانيتها العالية ف���ي التواصل مع 
قواعدها الش���عبية، واخترنا هذه الورشة لس���بعة أحزاب كبرى في لبنان 

نتيجة التواصل الدائم معها«.

استال خليل

 تحقيــــق تحقيــــق
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نشأتها:
تم إنشاء النقابة المذكورة، بموجب مشروع القانون 
رق���م ٢695، الصادر بتاري���خ ٢٣ آذار ٢٠٠٠، الذي يلزم 
يإنشاء نقابة للمعالجين الفزيائيين، كما عدلته لجنة 
اإلدارة والعدل النيابي���ة. مركز النقابة بيروت. تضم 

المعالجين المرخص لهم بمزاولة المهنة في لبنان.
مهامها:

تعتبر المهنة، صحية، علمية، إدارية وبالتالي تسهر 
النقابة على:

أوالً : جمع كلم���ة المعالجين تحت رايتها للمحافظة 
عل���ى حقوقهم ومصلحتهم من خ���الل المحافظة على 

مستوى المهنة وآداب ممارستها.
ثاني���ًا: تأدي���ب الخارجي���ن ع���ن قواني���ن النقابة من 
المعالجين من خالل أخذ التدابيرالمس���لكية بحقهم 

عند الضرورة.
ثالثًا: تبدي النقابة رأيها في إرس���ال البعثات وحضور 

المؤتمرات المتعلقة بالمهنة.
رابع���ًا: إبداء الرأي ف���ي القوانين واألنظم���ة المتعلقة 
بمهن���ة العالج الفزيائ���ي، ويتم ذلك بطل���ب الوزارات 

المختصة.
خامس���اً : يحق للنقابة التدخل عن���د الحكومة فيما 

يتعل���ق األمر بق���رارات تجد فيها خي���را اً للمهنة. كما 
تعمل على فض الخالفات بين الزمالء قي العمل أو مع 
غيره���م من المهن الصحية األخرى. وتحرص النقابة 
على مس���اعدة المعالجين المنضوي���ن تحت لوائها مع 

عائالتهم من خالل صندوقها التقاعدي.
نظامها:

تتألف النقابة من الجمعية العمومية ، تعقد برئاس���ة 
النقي���ب، وين���وب عنه في حال تع���ذر حضوره على 
. وال يعتبر  التوالي : نائبه، فأمين الس���ر، فاألكبر سنا اً
إجتماعه���ا قانونيا اً إال بحضور أكثر من نصف األعضاء 

الذين سددوا إشتراكاتهم السنوية.
 تختص الجمعية العمومية العادية باألمور اآلتية:

- انتخاب مجلس النقابة والنقيب.
-  المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس 

النقابة.
- المصادقة على التقرير المالي بعد بحثه ومناقشته.
-  تحدي���د التوجه���ات العامة لنش���اطات النقابة على 

اختالفها.
وأخيرًا تهنئ أس���رة آفاق الشباب مصلحة المعالجين 
الفزيائيي���ن ف���ي الق���وات اللبناني���ة و١4 أذار بفوزها 

بالتزكية في انتهخابات النقابة.

البنية القطاعية المدنيّة: مجتمع  ال 10452 المقاوممار نصرلله بطرس صفير بطريرك اإلستقالل الثاني

نقابة المعالجين الفزيائيين في لبنان

مـــــروى الخـــــوري

شربل مخلوف

شخصية

مصالحنا

تاريخنا

يـــــارا الخـــــوري

قواتيــــاتقواتيــــات

ف���ي س���ياق إضاءتنا عل���ى البنية القطاعي���ة المدنية 
للق���ّوات الّلبنانّية في ظّل الحرب، نصل في هذا العدد 
إلى المحطة األخيرة حيث سنتناول آخر ثالث بنيات 

مدنّية، وهي:
»هلب ليبانون«: كان هدف هذه المؤّسس���ة إنتشال 

األطف���ال من حمى الحرب ووضعهم في أجواء فرحة، 
تعيد إليهم الطفولة التي فقدوها والبسمة التي أزالتها 

القذائف.
ف���كان فري���ق »هلب ليبان���ون« ينظم عطل���ة صيفّية 
لألوالد يصطحبهم إلى القرى اآلمنة حيث يعلمهم حب 
األرض والوطن والحريّة وينس���يهم الحياة القاس���ية 
الت���ي فرضتها الح���رب عليهم بتعليمه���م معنى الفرح 
والحياة، وكان الشيخ بشير يشارك األطفال سهراتهم 

وحفالتهم.
»لجنة تجار األش���رفّية«: بدأ الش���يخ بشيرعمله في 
األش���رفّية واهتّم بالمقّومات اإلقتصاديّة، فبدأت فكرة 
لجن���ة تجار األش���رفّية تتبلور عام ١98٢ فاس���تدعى 
بع���ض التج���ار وبح���ث معه���م الوس���ائل اآليل���ة إلى 
إنع���اش اإلقتصاد، فبدأ العمل الفعلّي وقّس���مت اللجنة 
المنطق���ة إلى مناطق جغرافّي���ة فتفّرعت منها إحدى 
عش���رة لجنة )الس���يارات، المواد الغذائّية، الصياغة، 
األدوات المنزلّية واأللعاب، مكاتب الدعاية واإلعالن، 
األلبس���ة واألقمش���ة، الفن���ادق والمطاع���م والمالهي 
ومكاتب السفر، مواد البناء والخرضوات، الصيدليات 
والمختبرات، القرطاس���ّية والمكتبات، المفروش���ات 
والمعارض( إضاف���ة إلى أربع لجان لإلعالم والتصميم 

والدراسات والشؤون اإلداريّة والعالقات العاّمة.
»مطار حامات«:حي���ن أقفلت المعابر بين المنطقتين 
الش���رقّية والغربّي���ة، برزت الحاجة إل���ى مطار آخر 
غي���ر بيروت لمنع ع���زل المنطقة الش���رقّية، فتقّرر 
إنشاء مطار في منطقة حامات وذلك بعد دراسة عدة 
مواق���ع. لكن العقبة األولى التي اعترضت التنفيذ هي 
أّن حامات كانت تحت اإلحتالل الس���وري والمشكلة 
الثانية كانت المبالغ الماديّة، وبعد تحرير الشمال بدأ 
العمل بالمطار عام ١9٧6. وبالرغم من أّن التكاليف لم 
تتوّفر لكّن العمل بدأ ب«بلدوزر مجنزرة« و«برميل 
مازوت«، وتس���ّلم أصحاب األراضي في حامات إيصالًا 
يحمل توقيعي الش���يخ بشير ومختار حامات ويتّضن 
تعه���دًا بقبض ثم���ن األراض���ي قريبًا. وتس���ّهل تأمين 
الماديات بالصدفة، حيث مّر المس���ؤول عن التمويل 
ف���ي القوات الّلبنانّية الش���هيد جان ناض���ر، ولّما رأى 
الم���درج ق���دم كّل التس���هيالت ودف���ع ثم���ن األراضي 
المس���تملكة. وانته���ى العمل بالمطار ع���ام ١9٧٧ بعد 
اس���تقدام المعدات من بلجي���كا وألمانيا. وعام ١98٧ 
ومع تأّزم الوضع جّمد العمل بالمطار واحتّلته القوات 

السوريّة. واليوم، المشروع ما زال مجّمدًا.

Have you ever wondered what to do in case you find someone 
unconscious at home, or in a restaurant? What if few steps, if 
followed properly,may make a difference between life and death 
even if not performed by healthcare professionals!
The most important things that you need to know are quite 
simple… first of all remember:
DO NOT PANIC
MAKE SURE YOU AND THE PATIENT ARE SAFE 
CALL 140 (LEBANESE RED CROSS)
After the scene is secure, approach the patient and check for 
responsiveness either verbally or by tapping the shoulders.If 
no signs of wakefulness are present, three steps are needed to 
assess breathing:
LOOK for chest rising
LISTEN to breathing sounds from the mouth
FEEL the air coming out from the mouth 
If these signs are absent and no pulse can be felt, procede with 
Cardio Pulmonary Resuscitation.

If the patient is in his bed, move him to the ground, lying on his 
back, then remove all tight clothing. After that, kneel at one side 
of the patient at the level of his chest with your back straight and 
your elbows fully extended and place one hand on top of the other 
putting them overthe breastbone in the middle of the chest. Start 
compressing with the palm of your hand. Do not be afraid to push 
deep and fast, do a cycle of 30 compressions in approximately 20 
seconds but let the chest fully recoil with each compression so 
that blood can fill the heart before it gets pumped with the next 
compression.
When you finish a cycle, you cangive two mouth-to-mouth 
breaths. To give these breaths, you should tilt the head and lift 
the chin then blow in the patient’s mouth while watching for 
chest rise. Procede afterwards with chest compressions untill 
you accomplish 5 cycles.
At this point, check for pulse and in case of absenceyou should 
alternate with a another rescuer if available to start a second set 
of compressions until the ambulance arrives.

How to act in front of a cardiac arrest?
Keep Calm and Save a Life!

Chady El-Tawil

صحـــــة

ما ان تس���ّلم غبط���ة البطريرك مار نص���راهلل بطرس 
صفي���ر مقالي���د البطريركّي���ة المارونّية حتى باش���ر 
بتحقيق المشاريع على أصعدة متعّددة. في هذا العدد 

سنلقي نظرة على اإلنجازتت الكنسّية واإلداريّة:

تعيين نواب بطريركيين يقيمون في مناطق االبرشّية 
البطريركّي���ة منذ 1986: جبي���ل، الب�ترون، الجّبه، 

دير االحمر، صربا، جونيه.
2004( وهم: سيامة أساقفة )1986 – 

1986: عبداهلل البارد، وخليل ابي نادر، ويوسف بشاره، 
 وانطوان طربيه، وبولس - اميل سعاده وبشاره الراعي/

1988: بط���رس الجمي���ل/ 1989: انط���وان - حمي���د 
موران���ي و يوس���ف ضرغام/ 1990: فيليب ش���بيعه، 
وبط���رس ق���اّلوص، وغ���ي - بول���س نجيم، ويوس���ف 
محف���وظ، وش���ربل مرع���ي/ 1991: يوس���ف حّت���ي، 
وبولس مطر، وفرنس���يس البيس���ري/ 1992: مارون 
ص���ادر/ 1993: جبراي���ل طوبيا، وج���وزف خوري/ 
1995: بولس - منجد الهاش���م/ 1996: بطرس الطّياح، 
وطاني���وس الخ���وري، بولس - نبي���ل الصّياح/ 1997: 
اس���طفان هكتور الدويهي، وس���مير مظل���وم، ويوحنا 
- ف���ؤاد الحاج، ويوس���ف - انيس ابي ع���اد، وانطوان 
- نبي���ل العن���داري/ 1999: ريم���ون عي���د/ 2001: 
روبيرت شاهين، يوسف مسعود مسعود/ 2002: عاد 
ابي ك���رم/ 2003: جورج ابي يونس، منصور حبيقه، 
ش���كراهلل نبيل الح���اج/ 2004: غريغ���وري منصور/ 
2006: فرنس���وا عي���د، س���يمون عط���ااهلل، جورج بو 

ج���وده، الي���اس نّصار، س���مير نّصار، ادغ���ار ماضي/ 
2008: يوسف سويد

إنشاء أبرشّيات جديدة:
1988: أبرش���ّية قبرص/ 1990: أبرشّية االرجنتين/ 
1994: أبرش���ّية ل���وس انجل���وس/ 1996: أبرش���ّية 
المكسيك/ 1996: أبرشّية حيفا والنيابة البطريركّية 

في المملكة االردنّية الهاشمّية.
تبديل وضع بعض االبرشّيات القائمة:

1989: تحويل نيابة دمشق البطريركّية أبرشّية قائمة 
بذاتها/ 1990: ضّم نيابة دير االحمر البطريركّية الى 
بعلبك، وإنشاء أبرشّية بعلبك - دير االحمر، كما ضم 
أبرّشية صربا الى األبرشّية البطريركّية وإعالن نيابة 
جبيل البطريركّية أبرشّية قائمة بذاتها/ 1999: ضّم 
أبرش���ّية جونيه الى األبرش���ّية البطريركّية وإعالن 

نيابة البترون البطريركّية أبرشّية قائمة بذاتها.
إعادة إصدار المجلة البطريركّية: منذ 1986
إعالن رتبة القداس الماروني الجديدة: 1992

عق���د الس���ينودس من اج���ل لبن���ان: 1995 ثم زيارة 
قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الى لبنان: 1997

كت���اب الجنازات للرجال والنس���اء والموتى عموما: 
.2000
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ستراتيجيا

انته���ت الجول���ة الثانية م���ن المفاوض���ات بين الجمهوري���ة اإلس���المية اإليرانية 
ومجموع���ة »الخمس���ة زائد واحد« )أي الدول الخمس���ة الدائم���ة العضوية في 
مجلس األمن زائد ألمانيا( في س���اعات الصباح األولى من يوم العاش���ر من تش���رين 
الثاني. وكانت انطلقت المفاوضات في ١5 تش���رين األول بعد تحّسن العالقات بين 
إي���ران والواليات المتح���دة، الذي كان تتّوج باإلتصال الهاتفي الش���هير بين الرئيس 
اوباما والرئيس اإليراني حس���ن روحاني، وهو األّول من نوعه منذ إندالع الثورة 
اإلس���المية سنة ١9٧8، وتحديدًا منذ إحتالل السفارة األمريكية في طهران لمدة 
���ا إبتداءاً من الرابع من تش���رين الثاني ١9٧9. ويلقى الرئيس اإليراني دعمًا  444 يوماً
واضحًا من القائد األعلى للثورة اإلس���المية السّيد علي خامنئي في مسعاه لتذليل 
العقب���ات م���ع القّوة األعظم في العال���م، إذ أنه مفّوض من قبل���ه إلتمام أي صفقة قد 

تصّب لصالح إيران.

وف���ي الجولة األولى لتلك المفاوضات، ق���ّدم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظري���ف عرضًا لخارطة طريق لح���ل الملف النووي اإليراني بعن���وان “إخماد أزمة 
ال ض���رورة له���ا وفتح آفاق جدي���دة”، تقضي بإختصار بتخلي إي���ران عن تخصيب 
األورانيوم لغايات عسكرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة دوليًا عليها، والتي أدت 
إل���ى خنق اقتصادها وفقدان عملته���ا لنصف قيمتها. والمفاجئ في األمر، أن إنتقال 
الجمهورية اإلس���المية من خطاب “الش���يطان األكبر” إلى االعت���راف بأن المواجهة 
التي تدفع بإتجاهها في المنطقة “ال ضرورة لها”، لم يلق إال بالصمت من قبل حلفاء 
طهران في لبنان. وليس���ت ه���ذه المفاوضات الحادثة األولى حيث يكش���ف زيف 
ما يس���ّمى “بالممانعة”، والتي ليس���ت إال واجهة إلستغالل شعوب المنطقة لتحقيق 
مصال���ح الولي الفقيه وحلفائه. فهل هناك حاج���ة للتذكير بصفقة “إيران غايت« 
بين الجمهورية اإلسالمية وإسرائيل عام ١985؟ أو بالمفاوضات غير المباشرة بين 
النظام الس���وري وإسرائيل، التي كشف الطرفين في ٢١ ايار ٢٠٠8 أنها كانت تجري 
منذ حوالي س���نة برعاية تركية؟وهل هناك أبلغ من اس���تنجاد حليف الجمهورية 
االس���المية، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بالواليات المتحدة للحصول على 

مس���اعدات عسكرية خالل زيارة له إلى واشنطن في ٢9 من الشهر الماضي؟ وما 
كان سيكون موقف الممانعين لو قام الرئيس ميشال سليمان بزيارة كتلك؟

ولك���ن، بالع���ودة إلى المفاوض���ات الحالية، يب���دو أن الجولة األخي���رة كانت قلب 
قوس���ين أو أدنى للوصول إلى إتفاق. وفي التسريبات التي رافقت االجتماع األخير 
الذي إنضم إليه وزير الخارجية األمريكية جون كاري، أن اإليرانيون كانوا سوف 
يتعه���دون بموجب هذا اإلتفاق بتجميد تخصيب األورانيوم إلى درجة تفوق ال-

٣.5 %)وال حاج���ة ألكثر من هذه الدرجة من التخصيب لتوليد الطاقة(، وتجميد 
توس���يع المنش���آت النووية الحالية لمدة ستة أش���هر، باإلضافة إلى الموافقة على 
التخّل���ص من أرصدتها من األورانيوم المخّصب بنس���بة ٢٠% )أي أنه يبتعد خطوة 
واحدة عن إمكان إستعماله لتجهيز سالح نووي(. وفي المقابل، كان الغرب سوف 
يواف���ق على رفع بعض العقوب���ات عن الجمهورية اإلس���المية، تحديدًا في قطاعات 
النف���ط، والصناع���ات الميكانيكية، والمع���ادن الثمينة، إضافةاً إل���ى تحرير األصول 
المالية اإليرانية المجّمدة في الغرب. ومن الظاهر أن معارضة فرنسا، بتجشيع من 
دول الخليج وإسرائيل، هي التي أّدت إلى إجهاض اإلتفاق في الربع الساعة األخير. 
وأبرز أسباب معارضة فرنسا هو عدم التوّصل إلى إتفاق في شأن المفاعل اإليراني 
الجديد في أراك، العامل على مادة البلوتونيوم، والذي يمكن أن يس���تعمل لتصنيع 
مادة عس���كرية نووية بسرعة فائقة، والذي يصبح قصفه مستحيل عند تشغيله 

دون إحداث كارثة شبيهة بإنفجار شرنوبيل.

وعل���ى الرغ���م من وضوح معالم الصفقة المقبلة )إن حصلت( في بعدها النووي، ال 
يزال التكتم يس���ود حيال األمور االخرى التي س���تطالها حكمًا الصفقة المحتملة. 
وتتض���م ه���ذه الملفات أمن دول الخلي���ج التي تنظر إلى إي���ران بقلق، والحرب في 
س���وريا ووضع حزب اهلل في لبنان. فأي من هذه الملفات س���تحصل عليها إيران 
مقابل بيع روحها للشيطان األكبر؟ أو أنها سوف تقوم بالتضحية بها كلها في مقابل 

تنشيط اقتصادها الواقف على شفير الهاوية، ومقابل تأمين إستمرارية النظام؟

مارون كيـــــروز

صفقة مع الشيطان

مجتمع مدني

Skoun is a Lebanese non-profit organization and the 
first outpatient therapeutic facility in Lebanon that offers 
prevention and treatment to drug users. The vision is to 
be committed to bringing life, health and hope to drug 
users and their families through a sustainable treatment 
model for Lebanon and the Arab region. They strive to 
make addiction a mainstream healthcare issue and drug 
prevention an integrated component of education.
As a mission, Skoun aims to help people with addiction 
problems claim their lives by providing a nonjudgmental 
and caring environment of client-centered treatment 
and counseling. They deliver the tools and information 
necessary to reduce the harm caused by drug use and 
they advocate for drug policy change, increased public 
awareness and education regarding addiction.
Everyone at Skoun works with a set of respectable values 
including accepting humanity and acting with politeness, 
understanding and appreciation. They are always 
conscientious, open minded and pragmatic. For each 
patient, Skoun assesses, diagnoses, and then takes the 
best course of action.

PREVENTION
Skoun focuses a lot on drug prevention through its 
educational programs that target youth in a non-
judgmental way that involves parents, educators and 
health care providers. The goal behind these programs is to 
disseminate the right information, empower young people, 
engage parents, and assist the community. Their different 
programs include: “Know More, Risk Less” program, they 
organize and conduct interactive workshops, discussion 
groups, peer-to-peer education, and provide reading 
material to educate youth about drugs.

TREATMENT
The decision to stop drinking, using drugs, or making 
lifestyle changes needs to come from the individual. They 
have early engagement services that provide users who 
are not ready for treatment with counseling and education.
The first treatment step provides you with a comprehensive 

assessment that includes a general medical, psychiatric, 
and social evaluation. Based on this assessment, they 
develop a tailored treatment plan that best suits the 
needs.Treatment plans may involve individual counseling 
sessions, case management, group therapy, and family 
sessions. Based on the outcome of the assessment, this 
treatment plan can also include maintenance treatment, 
as well as other psychiatric medication, with regular 
monitoring and reassessment.As part of their holistic 
approach, they provide regular free medical check-ups, 
and assist you in the treatment of HIV, Hepatitis B and 
C, and other medical issues. They provide supportive 
counseling to people who have attended other treatment 
programs and are looking for continued care. Drug use 
has a major impact on the friends and family of persons 
who use drugs. We offer support groups and counseling 
to friends and family providing them with information and 
support throughout the treatment process.

VOLUNTEERING and DONATING
The prevention department is always looking for eager 
volunteers interested in working in a variety of fields, in 
accordance with their interests and level of expertise.
Visit www.skoun.org for donation details.

SKOUN NGO

Rim Mecherkani



آفاق الشباب 19 lfstudents.com

كلنا سمعنا عن متالزمة بافلوف Pavlov Syndrome، التي طبقها على 
بع���ض الحيوان���ات وتحديدًا ال���كالب، حيث عمد ال���ى دق الجرس بالنغمة 
نفس���ها كّلما ق���ّدم األكل لها، ال���ى درجة ان هذه ال���كالب أصبحت لمجرد 
س���ماعها النغمة تس���تعد لألكل... بعدها بدأ بدق النغم���ة من دون تقديم 
األكل فإعتادت الكالب على س���ماع هذه النغمة من دون اي ردة فعل. هذه 
هي بإختصار متالزمة بافلوف الذي أكد انه يمكن تطبيقها على البشر ايضًا 

وأنها صحيحة بنسبة عالية جّدًا.
عندم���ا توصل بافلوف له���ذه المتالزمة لم يكن يعلم انه س���يأتي من بعده 
عباقرة يطيحون بمتالزمته ويضعون متالزمة جديدة ستعرف بالمتالزمة 
العونية، نعم هذه هي المتالزمة الجديدة التي أرساها العونيون والتي تعمد 
عل���ى منطقي���ن: االول منطق اكذب اكذب اكذب فال بّد ان يعلق ش���يئًا من 

كذبك، والثاني منطق عنزة ولو طارت.
نع���م فلق���د عم���د العونيون الى اع���الن فوزهم كما كل عام ف���ي االنتخابات 
الطالبية لكافة الجامعات بالرغم من انس���حابهم من معركة جامعة س���يدة 

اللويزة وخس���ارتهم في الجامعة اللبنانية االميركي���ة وتعادل االصوات في 
الجامعة االميركية في بيروت وفوز مستقل بمنصب نائب رئيس الحكومة 
الطالبية لتصل فيهم الوقاحة الى حد إعالن فوزهم في الجامعة اليسوعية 

بالرغم من خسارتهم المدويّة مثبيتن بذلك المتالزمة العونية التالية:
» اذا ق���رأت بيان���ًا للعونيين أو س���معت أحدهم يعلن الف���وز بأية انتخابات 
طالبي���ة او نقابي���ة فكن على ثق���ة ان هذا الكالم هو منط���ق إكذب إكذب 

إكذب، وال تجادله ألن األكيد أن العنزة العونية تطير«
فكما قال المس���يح: » اس���معوا أقوالهم وال تفعلوا أفعالهم«  إس���محوا لي أن 
أقول لكم إّن نتيجة المتالزمة العونية هي بإختصار: » اسمعوا أقوالهم وال 

تصدقوها، فبالنتيجة منطقهم منطق عنزة ولو طارت«

المتالزمة العونية

جوزيف مخايل   |  رئيس مكتب اإلعالم والتواصل روال األحمر

منذ البدء ومن ال ش���يء خلق اهلل كّل ش���يء، و 
أبدع بمزج الخيال لخلق كّل ما ُيرى وما ال ُيرى، 
ا بأرض الحياة، فيها ُولد الكلمة،  لخلق كّون ُمرفَقاً
و بها صار جسدًا، ومنه فاض الّنور، نور النعمة 
و الح���ق، نوٌر ُيش���رق في الظلم���ِة، و الظلمُة ال 
تقوى عليه. س���لطاٌن يس���تنير منه العالم، عظيٌم 
تَفي���ض منه البركة و الحياة، تَفيض باس���م اآلب 

واإلبن والروح القدس.
في حين ينشغل البعض  بالسياسة و االستنكار، 
يحتفل العالم بعيد الميالد، عيد المخّلص يس���وع 
المسيح. تمتلئ  جميع الساحات بأروع الزينات، 
و يبت���اع الناس أجم���ل الحلل، مقّدمي���ن الهدايا 

لبعضهم البعض، واهبين األموال للفقراء. هو عيد 
المحّبة والسالم، زمن الفرح و العطاء.

م���ن مّنا ما زيّن يومًا ش���جرة العي���د؟ من مّنا ما 
أرفق ش���جرته بالنجمة أم الم���الك؟ ومن مّنا ما 
وض���ع يوم���ًا الهدايا تحت الش���جرة ف���ي منزله؟ 
جميعنا مس���رورون بتجسيد فرحة العيد على 
هذه الشجرة وفي تلك المغارة المتواضعة حيث 
ُولد المس���يح في مزود وج���اء الرعاة والمجوس 

ليشهدوا على والدة الحياة!
ش���جرة عيد الميالد هي أكثر التقاليد انتش���ارًا، 
تك���ون دائم���ة الخضرة، غالبًا ش���جرة الس���رو. 
األلمان هم أول من اس���تخدم ش���جرة الميالد في 
األعي���اد، وإنّما غي���ر مزيّنة، معتبرين الش���جرة 
ا للحياة الدائم���ة والبقاء، ورمزًا  الخضراء رم���زاً
للحي���اة والن���ور )وم���ن هنا ع���ادة وض���ع اإلنارة 

عليها(.
     للرموز المستخدمة في الميالد معاٍن خاصة، 
تفقد حقيقتها، روي���دًا رويدا، مع مرور الزمن. 
نب���دأ من النجمة وهي الرمز الس���ماوي للوعد، 
ونجمة بيت لحم كان���ت العالمة للوعد، فقادت 
المجوس إلى مكان والدة المسيح. ننتقل إلى الّلون 
األحمر وهو الّلون األّول للعيد بحيث يس���تذكر 

من خالله المؤمنون دم المس���يح الذي ُسِفَك كي 
نحص���ل على الحي���اة األبديّة. وم���ن األحمر إلى 
الل���ون األخضر وهو ثاني أل���وان العيد، فهو لون 
األشجار الدائمة الحياة، وأوراقها االبرية الشكل 
تّتجه نحو العالء وترم���ز إلى الصلوات المتجهة 

نحو السماء.
كما أنّنا ُنزيّن ش���جرتنا باألجراس، فقد استعمل 
الج���رس للعث���ور عل���ى الخروف الض���ال، ويدق 
الج���رس لكّل إنس���ان كي يج���د طريقه لآلب أي 
الهداي���ا و الرج���وع. أّما الش���موع فكان���ت تمّثل 
تقدي���ر الن���اس للنجم���ة. أّم���ا اليوم، فنس���تخدم 
األشرطة الضوئّية لهذه الذكرى والشموع ُممّثلةاً 

نور اهلل. 
توضع الربطة على الهدايا لتذكرنا بروح االخوة، 
فعل���ى الجمي���ع أن يكونوا مترابطي���ن مع بعضهم 
البعض، هدية الحب والس���الم لألبد هي رس���الة 
هذا الرمز. والع���كازة تمّثل عصا الراعي، الجزء 
المعق���وف او الملت���وي من العصا كان يس���تخدم 
لجلب الخروف الضال، واللون االحمر واالخضر 
واألبي���ض وبقي���ة االلوان المس���تخدمة بش���كل 

حلزوني ترمز الى اننا حراس االخ الضال.
     وأخي���رًا، الط���وق او االكلي���ل، ويرم���ز ال���ى 
الطبيعة الخالدة للحب، فهي ال تتوّقف وال تنتهي، 
تذكرن���ا بحب اهلل الالمح���دود لنا كما انها تعود 
بنا إلى السبب الحقيقي والصادق لميالد المسيح.

     إّن الس���ؤال المطروح اليوم هو، هل تناس���ى 
الناس معنى العي���د الحقيقي؟ الواقع هو أنّه مهما 
غصنا باأللوان، األضواء والزينة، س���يبقى الطفل 
رم���ز العي���د األّول واألخي���ر، وس���يظل عالم���ة 
لألم���ل واإليمان في عالٍم يتلّهى بالمظاهر غير أّن 
المطلوب واحد: العمل بمش���يئة اهلل أي اإليمان، 

المحبة والرجاء.

ألمجد لك أّيها النور

spotlightحق وحقيقة
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