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مسيرة 9 سنوات... 
لتنطلق العدالة

حزب الله في عين عاصفة 
التسوية الدولية؟

شمعون: »كفانا عسكر 
في السياسة... ال للفراع 
الرئاسي... وعلى بكركي 
البقاء في نهج الوطن...«

Natural, sin
or sickness
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الحـــــدث أول شــــي

فــي الهــاي ومع بــدء المحاكمــات بإغتيــال الرئيس 
السابق الشهيد رفيق الحريري أصبح للبنان فرصة 
في تحقيق العدالة للمرة األولى في تاريخه السياسي 
والقضائــي، بعد مرور سلســلة مــن اإلغتياالت من 
دون أي عقاب. شــهداء ُكثر سقطوا غدرًا ليلتحقوا 
بقافلــة األبطــال وليغــدوا دلياًل ســاطعًا إضافيًا على 
إجــرام وإرهــاب القتلة بحق لبنان وشــعبه وبحق 
اإلعتــدال والرؤيــة الوطنيــة، ولكــن ألن اإلعتدال 
ال مــكان لــه في زمــن التطرف وألن ســيف العدالة 
أقوى من ظلمهم وبطشــهم وســالحهم، مهما حاولوا 
الهــروب واإلختبــاء فالعدالة آتيــة. الطريق طويلة، 
ومســار الحقيقــة ما زال فــي بدايتــه، ولكن لكّل 
بدايــة نهاية... متفائلين بالخيــر ليعرف لبنان من 
خطط ومن نفذ لتكون المّرة األولى التي تتخذ فيها 

جريمة سياسية مسارًا قضائيًا.
في لبنان ومع المشــاورات حول تشــكيل حكومة 
لبنانيــة إختلفت وجهات النظر وتعددت التحالفات 
 ،8-8-8 بحكومــة  يؤمــن  فالبعــض  السياســية، 
حكومــة تحــت عنوان »جيش وشــعب ومقاومة« 
والبعــض األخر يناشــد بحكومــة حيادية، حكومة 

تتوافق مع »إعالن بعبدا«.

أّما الشعب اللبناني، بماذا يؤمن؟ ما هو مطلبه؟ »ما 
حدا سامع« لألسف.

الشــعب اللبناني بأكمله في أمّس الحاجة لحكومة 
تمثلــه، وبأســرع وقــت ممكــن. ولكــن ليــس كل 
حكومــة هــي حكومــة، فحكومــة الوعــود الكاذبة 
والتناقضات ستسقط حتى قبل وصولها الى المجلس 
النيابي. ما النفع من تشكيل حكومة إذًا؟ وعن أية 
حكومة نتكلم؟ حكومة اإلرهاب أم حكومة بشــار 
األســد؟ حكومة حزب اهلل ام حكومة إيران؟ أنتم 
مدينون للبنان ولشــعبه، مدينون للضحايا األحياء 

واألموات، مدينون ألرواح األبرياء!! 
وكيــف لنــا أن ال نتطــرأ الــى موضوع الطائــرة التي 
تحّلــق ألكثر من أســبوع فــوق معراب، فــوق المقّر 
العــام للقــوات اللبنانيــة ومنــزل الدكتــور ســمير 
جعجــع وزوجته النائب ســتريدا.. تهديد مســتمر 
لقــوى 14 أذار، محاولــة إغتيــال من نــوع أخر، في 
المــّرة األولــى حاولــوا إغتياله ولكنهم لــم يفلحوا، 
فلجــأوا الــى “طائــرة مــن دون طّيــار” كــون الجهة 
التي تســعى الى “شــطبه” سياسيًا تدرك جيدًا مدى 
صعوبة خرقه والتعّرض له، وبأن اغتيال الدكتور 
جعجع سيشــكل ضربة فعلية وعملية لمســيحيي 

14 آذار ولجســم هــذه القوى وعملية ترهيبه تدفع 
اآلخرين الى اعادة حساباتهم خوفا من اآلتي.

حكومــة، محكمــة دوليــة، إنفجار هنــا وإنتحاري 
هنــاك، تهديــدات هنــا وتخويفــات هنــاك.. غيــوم 
ســوداء خّيمت على ســماء لبنان، ولكن رغم ذلك، 
ــه،  العدالــة تبقــى مقيــاس حضــارة المجتمــع ورقيِّ
عدالــة موحــدة، عدالــة الوحدة وإحتــرام المبادئ 
الدســتورية والقانونيــة، ومــع ذلــك مــا زال هناك 
»ديكتاتوريــة«  سياســية  وأطــراف  مجموعــات 
تسلك طريق اإلرهاب والتهديد، ترفض رفضًا قاطعًا 
التخلّي عن اإلغتيال السياســي الذي يطال الحليف 
وحرياتــه  اإلنســان  حقــوق  منتهكيــن  والخصــم، 

وكرامته.

حــزب  خــروج  قبــل  مســامحة  وال  مصالحــة  ال 
للجهــات  ســالحه  وتســليم  ســوريا  مــن  اهلل 
المختصــة، ال مصالحــة وال مســامحة  الرســمّية 
الحقيقــة،  ومعرفــة  العدالــة  تطبيــق   قبــل 
ال مصالحــة وال مســامحة إاّل إذا ســارت الحكومــة 

بمبدأ »إعالن بعبدا«.

قيــل إن المرحلــة الراهنــة تحتــم قيــام حكومــة وحــدة وطنيــة جامعــة لتجنب 
المخاطــر المحدقــة وتأميــن تنفيــذ اإلســتحقاقات القادمــة، متناســين فشــل تلك 

التجربة في السابق.
سار جميع األطراف في تلك التركيبة الحكومية بإستثناء القوات اللبنانية التي لم 
تبدل المبادئ في الكراسي ورفضت السير في حكومة ال يستند بيانها الوزاري في 
فقرته السياسية على »إعالن بعبدا« خاصة في ظل غرق حزب اهلل أكثر وأكثر 
فــي المســتنقع الســوري و بدء زمــن العدالة حيــث يحاكم غيابًيــا عناصر تابعين 

لحزب اهلل متهمين في إغتيال الحريري.
لكــن صــح مــا يقــال إن األطراف السياســية التي ســارت في التشــكيلة الحكومية  
تفضل المناصب على وضع إستراتيجية لقيام الدولة، فبرز الخالف بين األطراف 
المتفقة على الصيغة حول الحصص، فعلى سبيل المثال التيار الوطني الحر الذي 
كان غيــر معنــي في مفاوضات التركيبة الحكومية عال صوته الرافض على كيفّية 

توزيــع الحقائــب إذ إنــه يّصر على حقائب محددة ربما إلســتكمال اإلنجازات التي 
حققها في السنين الماضية، نذكر منها أبرزها:

إلغاء مناقصة دير عمار
 لبنان الدولة ما قبل األخيرة في سرعة اإلنترنت

فضيحة بطاقات تلكارت وكالم
فضيحة تلزيم معمل الذوق القديم

فضيحة سّد جنة
فاطمة غول

فضيحة محطة الباروق
إزالة لوحة جالء الجيش السوري عن صخور نهر الكلب

المازوت األحمر
مّد نظام االسد بالمازوت من المخزون المعبأ للمستهلك اللبناني.

حكومة الحصص

فيرا بو منصف

عدٌل في الهاي وظلٌم في بيروت

ستيفاني يوسف

فريد متري

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

ياســر هــي حكايــة. ليســت مجــرد طائــرة عابرة في 
سماء معراب، وال هي حكاية فلسطينية قديمة كانت 
لتبــدأ فصولهــا في قلــب جونيه وصوال الى فلســطين، 

هي في كلمتين حكاية نضال ومواجهة. 
هنــا مربّــع االحــالم واالطمــاع. هنــا فــي هــذه االرض 
وعليهــا، يســيل لعــاب كل حاقــد حاســد طامــع بنــا 
وبخيراتنــا، ليعبر مّنا الى ما يشــتهيه من كل شــيء، 

السلطة المال واالهم، الخلود.  
كان ياســر عرفــات يريــد أن يحفــر طريق فلســطين 
مــن قلــب جونيه، فدخلــت المقاومــة اللبنانية على 
خــط العبور المفتــرض ذاك، وعورضت في قلب حلم 
»أبــو عمــار« وحّولــت درب أحالمه ليــس بعيدا عن 
كســروان فحســب، انمــا لبنان بأســره، وخــرج رافعا 
راية النصر الشهيرة تلك، لكنه كان مكلال بالخيبة...

حّلــق جيش النظام الســوري في أرضنــا الربعين عاما، 
فعل كل ما يشــتهي من تنكيل وقتل واســتعباد، لكنه 
وقــف عاجزا أمــام هول التاريــخ، فخــرج...ال ، اُخرج، 
ُطــرد مــن أرض القديســين والشــهداء مكلــال بالعــار 

والخيبة والفشل وبرشقات الذل واالنكسار...
تســللت ايران من الباب الخلفي، فتحت لها في لبنان 

فرعــا رئيســا، حزب الســالح، هو حلم واليــة الفقيه 
ما غيرها، باســمها يحاربون شــعبا يريد الكرامة في 
ســوريا، باسمها ينحرون لبنان وريدا وريدا، باسمها 
يغّيرون الديمغرافيا والهوية، باسمها يقضمون رويدا 
رويــدا دفاتــر الجمهورية اللبنانية الحّرة المســتقلة، 
صــاروا فــي أكثــر من نصــف الــدرب... لحظــة، ثمة 
عائق كبير ال يتراجع، ال يســاوم، ال يخاف، مصّر على 
المواجهــة في زمن االنكســارات الكبيرة واالنخناءات 
المرّوعــة، واالســتزالمات المدّويــة، ســمير جعجــع 

والقوات اللبنانية...فكانت له طائرة »ياسر«!!
قبــل الطائرة، كانت الرصاصات الثالث التي دّوت فوق 
رأس ســمير جعجع مباشــرة، تدخلــت العناية االلهية 
بقــوة ضاربــة، ضربــت الرصاصــات قلوبهــم الخاوية 
مــن لبنان، حزنوا فذهبوا الى خطة أوســع، أكثر دقة 
ونتائجهــا مضمونة، اغتيال العقبة االخيرة ربما التي 
تحــول دون ذوبــان لبنــان والدخول فــي حلم الوالية 

العابر وللمرة الثانية، من قلب كسروان، معراب... 
حّلقت ياســر مرة اخرى واخــرى على علو منخفض، 
يريدون االغتيال بأي ثمن وال يتخّفون، تحت الشمس 
يعلنون عليه الموت، في موته حياتهم، هكذا اعتادوا، 

هــي حكايــة دراكــوال، مــا لــم يشــربوا كفايــة من دم 
الشــعب، ال تعيــش هياكلهم ال فــي النور وال في العتمة 

حيث اعتادوا أساسا أن يعيشوا. 
ياسر ستبقى تحّلق، ستبقى تحلم بالوالية العابرة من 
عمق معراب، لكن يبدو انه سقط عمدا من حسابات 
هــؤالء، ان مــن أســقط فلســطين فــي لبنان، لــم يمت 
بعــد ولــن يمــوت، وان اختلفــت االســماء والظروف، 
وان االرهاب بالســالح والتهويــل واالغتياالت وان نفع 
لبرهــة، لكنــه يصبح بائخا على مــر الوقت فكيف اذا 
كان المستهدف أساسا من أدمن المواجهات والنضال، 

واقصد القوات اللبنانية وبالتالي سمير جعجع. 
وأرســلوا عشــرات  المــّرات،  آالف  تحّلقــوا  أن  لكــم 
»ياســر« مما تملكــون، الطائرة ســتواَجه، الهدف لن 
يموت اال اذا أمرت السماء بذلك وليس بعضا من عبيد 
االرض، لســتم أنتــم مــن ترســمون خيــوط الحيــاة أو 
المــوت فينا، انتم تفعلــون ذلك في الكثير من االمكنة 
وفي عمر لبنان، لكنكم عابرون، كســواكم من الغزاة 
عابــرون، لنا االرض والقديســين والكرامة، ولكم ان 

تحّلقوا ما شئتم في سماء الذل ولعنة االيام... 

من معراب الى الشمس...
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»لو كنت أعلم!«

منذ أن دخلت »قوات الصاعقة« عام 1975 الى قرية دير عشاش الشمالية وهجرت 
أهاليهــا وقتلــت ثالثــة رهبــان، ُعِلَّق لبنــان بالصاعق الســوري بفعل لعنــة التاريخ 
والجغرافيــا التي بعثها االســد االب وتعهد باســتكمالها االبن مــن بعده تحت عنوان 
»المســار والمصير«، في بلد يحلم بصواعق كهربائية مســتدامة بال انقطاع تنير 
منازلهــم من ظلمات بعض االيديولوجيين اللبنانيين »أكلة الكوكتيل« المتحكمين 
برقــاب المواطنيــن ومصائــر عيشــهم ومســتقبلهم وزّجهم في »متحــف الجحيم« 
يشــاهدون اعناقهم ُتأَخذ للذبح... هناك، في أقطار ميشــال عفلق أبو البعث، حيث 
تســّجل من بعد الحرب العالمية الثانية ارتفاع أقصى درجات االنحطاط االنســاني 
كقيمــة جوهريــة خلقها اهلل بنــوره الشعشــعاني، لتختار وتعيــش وتقرر وتحّب 
خارج االيديولوجيات القاتلة في حمقة الصراع والغليان االقليمي والدولي التي لم 

تشهده المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة.
لذلك، سنحاول في السطور التالية االضاءة على بعض الجوانب االقليمية والدولية 
ومــن خلفهــا االهداف الدافعة لـ«ســقطة« حــزب اهلل في ســوريا وتداعياتها على 
الواقــع اللبنانــي مع دخول القاعدة ومفرداتها »داعــش« و«النصرة« كعنصر جديد 
متفّجرعلــى خــط تصفيــة الحســابات بيــن االصوليتيــن »الجهاديتيــن« الســنية 

والشيعية من بغداد والشام الى ضاحية بيروت الجنوبية.

تقاطع المصالح االيرانية والروسية في سوريا
ان العالقة المتينة بين الجمهوريتين العربية الســورية واالسالمية االيرانية تقوم 

على عنصرين اساسيين: ديني وسياسي.

تعتبــر ايــران الدولــة االكثر اكتظاظا بالمســلمين الشــيعة في العالــم وتتحالف مع 
»سوريا النظام« الُمَسيَطر عليه من »النصيريين« المعروفين بالعلويين وهم جذع 
مــن المذهب الشــيعي في مواجهــة الثوار ذات الغالبية الســنية، ومنذ قيام الثورة 
االسالمية الخمينية، نسجت عالقات دينية وسياسية مع النظام السوري وأقيمت 
العشرات من الحوزات العلمية الشيعية كما انشأت العشرات من المراكز الثقافية 
والتعليميــة االيرانيــة مــا ادى الــى انفالش حركة التشــّيع كما يحصــل في المغرب 
العربي، وباتت الحوزة العلمية في دمشق ثالث أكبر حوزة بعد قّم ايران والنجف 
في العراق، وارتفاع الســياحة الدينية االيرانية الى الســوريا ما قبل الثورة الى ما 

بين الـ 500 ألف والمليون شخص سنويا.
وما تخشاه ايران هو سيطرة اهل السنة المدعومين من منافسين لها في الخليج، 
ما يمنع “الشــيعة” من التربص سياســيا وعســكريا ودينيا على ابواب القدس عبر 

البوابتين اللبنانية والسورية.
لذا، تشكل سوريا في البعد السياسي االستراتيجي حليفا “وجوديا” اليران، فالنظام 
معبــر طهران الرئيســي الى ميليشــيا حــزب اهلل في لبنان الذي يمكن ان يشــكل 
تهديــدا الســرائيل عبــر آالف الصواريــخ، وســقوط االســد يعني فقــدان طهران أهم 
أوراقهــا االســترايجية في المنطقــة التي تمكنها من لعب الدور االقليمي )شــرطي 

المنطقة( الى جانب اسرائيل وتركيا.

وفي استطراد مهم لتقاطع المصالح الدولية، استفادت ايران من عودة روسيا كقوة 
أقليمية في المنطقة. 

فبعــد انهيــار االتحاد الســوفياتي وتفكيك النظام الدولي المعــروف آنذاك بـ”الثنائية 
القطبيــة”، أي المعســكر الشــرقي بقيــادة االتحاد الســوفياتي امام المعســكر الغربي 
بقيــادة الواليــات المتحدة االميركية. ومع ســقوط آخــر كأس “فودكا” من يد الرئيس 
الروســي الســابق بوريــس يلتســين الــذي اثمــل “الدب الروســي” لـ9 ســنوات، قرّر 
االستفاقة على يد الرئيس فالديمير بوتين للعودة الى “الغابة” الدولية كقوة عظمى 
علــى الضفــة اآلســيوية العربية آخــر معاقل الصيد الثمين لهذا “الــدّب” الذي اثبت 

انّه محّنك.
فالهدف االساسي للسياسة الخارجية الروسية تجاه االقليم هو منع جهود الواليات 
المتحــدة االميركيــة في تكييف المنطقة في ظّل الربيع العربي، فالروس ال يؤمنون 
بــان الثورات وســقوط االنظمة تجلب االســتقرار والديمقراطيــة. ويرى بوتين ان 
ســقوط النظام يمكن ان يشــكل احراجا له داخل روســيا في البقاء في الحكم وهو 

كاالسد على رأس نظام تعسفي. 

طوني عطية

لذلك، تســعى روســيا الجديدة الناهضة من غبار االتحاد الســوفياتي ومعها ايران 
الــى اعــادة بلــورة نظام عالمي جديد غير واضح المعالــم حتى اآلن، ان كان بالعودة 
الى الثنائية القطبية ام الى التعددية القطبية، لكن الواضح هو منع هيمنة الواليات 

)MENA(. ”المتحدة المطلقة على منطقة “الشرق االوسط والشمال االفريقي

المصيدة و«سقطة« »حزب اهلل« 
بعد هذا العرض الوجيز للمشــهد االقليمي الحالي، يســتحضرنا خطاب االمين العام 
لحزب اهلل حسن نصراهلل قبل عام ونّيف عندما حّذر »تنظيم القاعدة« من خطر 
الوقوع في »كميٍن« ُينصب له في سوريا الستدراج المقاتلين اإلسالميين والقضاء 

عليهم في معركة واحدة!
يقول »الثعلب« هنري كيســنجر وزير خارجية اميركا الســابق، أّن »في األزمات 

الفاصلة يكون األكثر جرأة هو األكثر أمانا في أغلب األحيان«.

ولكــن كــي ال »ُتســبى زينب مّرتين!« رفــع حزب اهلل هذا الشــعار النخراطه في 
الحرب االهلية السورية الى أن اعلن أمينه العام حسن نصر اهلل الهدف الحقيقي 
في ارسال قوافل »الواجب المقّدس« دفاعا عن محور الممانعة في حرب استباقية 
وقائية كي ال تســتباح الســاحة اللبنانية من خطر »التكفيريين«، وكانت البداية 
فــي معركتــه »االفتتاحيــة - المصيدة« فــي »القصير« معلنــا تحريرها، ووصفتها 
اآللــة االعالميــة العســكرية بـــ »ســتالينغراد«، أي المنعطف الذي يــؤدي الى تغيير 

ميداني في سوريا يوظفه الحزب في الداخل اللبناني.

لكن،«كم من انتصارات تكون أبشــع من الهزائم«! عقب الســقوط في الفّخ، تســّلل 
»القاعــدة« وتوابعهــا الــى لبنان ال وطــن »الحمص والتبولة« الــذي رفضه النائب 
محمد رعد بل مرتع »السونا والكوكتيل«، بدأ مواطنو الضاحية ومناطق سيطرة 
»حــزب اهلل« فــي البقــاع والهرمل يدفعون من حياتهــم وأرزاقهم  في 5 تفجيرات 
بأقــل مــن 7 أشــهر ثمن قــرارات الحزب بــزج اآلالف من مقاتليه في الشــرك الذي 
ُنِصَب »للتكفيرية الســنية« ووقعت فيها »التكفيرية الشــيعية« في ســوريا، بيد 
أن هذا لم يقنع مكابرته بأن لبنان بات جزءا من حرب استنزاف تشمل المنطقة 
بطولها وعرضها. ومن »الشارع العريض« في حارة حريك مع وقوع انفجار في 21 
من كانون الثاني، انتقد »المطهرجي« النائب علي عمار الفريق الذي يربط دخول 
القاعــدة الــى لبنــان بانزالقة »حزب اهلل« في ســوريا بالقــول: »هل ما يحصل في 
القاهرة والصومال وفولغوغراد ســببه دخول حزب اهلل في الصراع في ســوريا«، 

الفتًا إلى أنه حتى قبل إنفجار األزمة السورية كانت تحصل التفجيرات. 
هــذا الــكالم الذي يلّفه غبار الكبرياء ما احجب الرؤيــة والبصيرة لعّمار وحزبه، 
يدعونــا للتســاؤل عن ســبب الظهور المفاجــىء لجماعة »النصــرة و«داعش« في 
أحضان بيئته، لماذا تحّول لبنان حســب مفهوم »القاعدة« من »أرض نصرة« الى 
»أرض جهاد« غداة تمدد حزب اهلل في القصير وحلب وريف دمشق والقلمون...؟

عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري الزعيم االقوى للسنة في لبنان، لماذا لم تلتهب 
النخوة وقتها في قلوب »القاعدة« الغيارى على أهل الســنة لالنتقام من المتهمين 

بقتله؟

لماذا مظلومية شــيعة البحرين مدان فيما مظلومية أهل الســنة في ســوريا مبرر 
وواجب جهادي؟

أليــس ارتفــاع حــّدة التطرف الســني فــي لبنان هــو نتيجة ضرب القمصان الســود 
لالعتدال المتمثل بتيار المستقبل؟

وعندما احتلت »8 آذار« وسط العاصمة 2008 السقاط الرئيس فؤاد السنيورة، ألم 
يطرح حزب اهلل وتوابعه اسم الداعية المرحوم فتحي يكن المعروف بعالقته مع 

»القاعدة« لتولي رئاسة الحكومة؟ 
وفي تقرير خاص عن هجمات 11 أيلول حصلت عليه صحيفة »الشــرق االوســط« 
2011 من ضباط ايرانيين منشــقين عن القيادي في »حزب اهلل« عماد مغنية الذي 
اغتيــل فــي ســوريا عــام 2008 كان بمثابة وكيل الســفر النتحــاري »القاعدة« في 

الفترة التي سبقت الهجمات.
وكيف لنا أن ننســى تصريح الرئيس الســوري بشــار االســد في القمة العربية في 
بيروت 2002 والتي تباحثت مفهوم »االرهاب« في عّز انفجار ظاهرة »االنتحاريين« 
التــي ضربــت العــراق أبان دخــول الجيش االميركــي، عندما قال: مــا يصفه الغرب 

باالرهاب في العراق، نحن نعتبره مقاومة احتالل!

في الخالصة
بائســٌة هــي الجماعــات التي تقع فــي تناقضات مفهومهــا للموت والحيــاة، التحرير 

واالحتالل، االنتحار واالستشهاد، الظلم والظالمية، المقامرة والمقاومة...
 حتى في تاريخ العظماء ُتســّجل الحقارة على لســان تشرشــل الذي قال: »سنقاتل 
حتى آخر فرنسي«. و«نصراهلل« سيقاتل حتى آخر لبناني. متى يستفيق »حزب 
اهلل« مــن خّمــارة ســكرته؟ متى يتوقــف عن المقامــرة بمصير لبنــان وزّجه في 

صراعات أكبر من حجمه وأصغر من رسالته االنسانية.
وان »سبيت زينب ولبنان مّرة ثانية« هل سيقول نصراهلل: »لو كنت أعلم!«

ياطين«.وإِذ أَدرَك يَسوُع  ياطيَن إاِلَّ بَِبْعَل َزبوَل، رئيِس الشَّ وختامًا، »...ال ُيخِرُج الشَّ
أَفكاَرهــم، قــاَل لَهــم: »كلُّ َمْملكٍة تَنَقِســُم علــى ذاتِها تَْخــرُب، وكلُّ َمديَنٍة أو بَيٍت 
ــيطاَن فقِد اْنَقَســَم على  ــيطاُن ُيخِرُج الشَّ يَنقِســُم على نَْفِســِه ال يَْثُبت. فِإْن كاَن الشَّ

نَْفِسه؛ فكيَف إِذْن، تَْثُبُت َمْملكُته؟.....«
وفــي لبنــان من يســتحضر ويجلب الشــياطين هو أيضا أخــرس وأعمى، فال يمكن 

لرئيس الشياطين أن يطرد شيطان التكفيرين واالرهابين، واال سقطت مملكته. 
وحدهــم ابنــاء النــور ومن يحبــون الحياة قــادرون على طرد جميع االبالســة من 

لبنان.

تحليـــــلتحليـــــل
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دائرة الجامعة اللبنانّية

إحتفلت دائرة الجامعة اللبنانّية بعيد الميالد بمختلف خالياها:
كلّية الحقوق والعلوم السياسّية واإلدارية - الفرع الثاني، أقامت احتفالها الميالدي السنوي »الضخم« بحضور مديرها الدكتور إيلي داغر وعدد كبير من الطالب 

من كافة األحزاب. وبعد قطع الـ »Buche De Noel« وتوزيع الضيافة عقدت حلقات الدبكة في ساحة الكلية.
كمــا أقامــت، خليــة كلّيــة الزراعة إحتفالها الســنوي للمناســبة داخل حرمها وحضره عميد الكلّية البروفســور تيســير حميه وأمين الســر األســتاذ أكرم كعدي 
واألســتاذ اســامة الحرفــوش، كمــا حضــر رئيس دائرة الجامعة اللبنانّية إيلــي جعجع، أعضاؤها والطالب. تخلل اإلحتفال كلمة لرئيســة الخلية غنوى رحمة، وقد 

إختتم اإلحتفال بعزف الموسيقى والدبكة اللبنانّية.
وأقامت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - الفرع الثاني نشاطها الميالدي، فساهمت وبمساعدة عدد كبير من طالب الكلية في جمع مبلغ مالي وبعض الحصص من 
الطعام والثياب كما اشتروا األلعاب لألوالد زارت بعض فتيات الخلية منزل عائلة مسيحية فقيرة ماّديًّا في منطقة األشرفية ووزعت الهدايا وكل ما جمعته على 

األطفال وزرعت البسمة والبهجة على وجوههم واألمل في أعينهم.
وفــي كليــة العلــوم اإلقتصاديــة وإدارة األعمال – الفرع الثاني أقامت الهيئة الطالبية إحتفاالً ميالديًا الذي تميز بمشــاركة كثيفة من األســاتذة واإلداريين والطالب 

وسط أجواء من الفرح. وألن المسيح جوهر العيد إحُتِفل بالذبيحة اإللهية ِختامًا.
كما إستقبل طالب القوات في كلّية العلوم - الفرع الثاني عيد الميالد برسيتال ميالدي أحيته الفنانة باسكال صقر في حضور رئيس الدائرة إيلي جعجع وأعضاء 
مكتبها على مســرح الكلّية الذي ضاق بالحشــود، حيث رنمت صقر باقة من الترانيم الميالدية ومجموعة من األناشــيد بلغات مختلفة. كما غّنت لبشــير »وعد 

يا لبنان«. 
وكذلــك أحيــت كليــة االعــالم – الفرع الثاني نشــاط عيد الميالد بقداٍس إلهي فــي حرمها الذي غاب عنه طالب »التّيارالوطني الحّر« رســميًا، ولم يخلو اإلحتفال 

وكالعادة من أجواء الفرح. 
واقام طالب القوات اللبنانّية في كلية الهندسة - الفرع الثاني احتفال الـ«Christmas Fiesta” بمناسبة عيد الميالد وتمّيز النشاط هذه السنة بالموقع، حيث 
الول مرة منذ 7 سنوات، أقام الطالب نشاطهم داخل حرم الكلّية فامتأل المكان بالطالب وقدمت الخلية النبيذ والحلويات للحضور على وقع موسيقى الميالد كما 

أنشد الطالب االناشيد والتراتيل الميالديّة ورافقهم زمالءهم على مختلف اآلالت الموسيقّية
كما اقامت خلية القوات اللبنانية في كلية التربية - الفرع الثاني نشاطها الميالدي فوزعت الشوكوال والـ »Bonnets de Noel«  وبطاقات المعايدة على الطالب 

واألساتذة والموظفين واإلداريين. وتابع الطالب نشاطهم في كافيتريا الكلية وسط جو من الرقص والمرح وبمشاركة بعض األساتذة.
وأحيــت خليــة القــوات اللبنانيــة فــي كليــة الفنون الجميلة - الفرع الثاني يومًا ميالديــًا هدفت من خالله إيصال المعنى الحقيقي لهذا العيد المجيد فشــارك كل 
اعضــاء الخليــة فــي تحضيــر مغــارة ضخمة داخــل حرم الكلية حيث أقيم قداســًا ميالدياَ قدم على نية كافة الطالب واالســاتذة وإدارة المعهــد. ومع نهاية القداس 
وزعت بطاقات المعايدة والـ »Chapeaux de Noel” قبل أن يتجه الجميع إلى الـCheese &wine وتناول الـBûche de Noel فإحتفل الحاضرون على األغاني 

واألنغام الميالدية.
وتخليداً  لذكرى رئيســها األســبق الشــهيد »المهندس رمزي عيراني« أطلقت دائرة الجامعة اللبنانية »بطولة الشــهيد رمزي عيراني الســنوية الثانية في كرة 
السلة« على مالعب«Stadium” في الدكوانة في حضور رئيس الدائرة الرفيق ايلي جعجع وعدد من المسؤولين في مصلحة الطالب، وبمشاركة عدد من الفرق 

وهي: كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية اإلعالم، كلية الفنون، كلية ادارة األعمال، كلية الحقوق وفريق الدائرة.

دائرة الجامعات األميركّية

أحيــت جامعة ســيدة اللويــزة - زوق مصبح NDU “يوم اليتيــم”، الذي نظمته 
الهيئة الطالبية فيها، باالشــتراك مع مكتب الخدمات االجتماعية. تضمن النهار 
مجموعة من النشاطات المسلية قام بها أكثر من 60 متطوع لزرع البسمة على 

وجوه األطفال، في جو من الفرح واإلبتهاج.
.”SOS“ كما نظمت عشاءها الميالدي األول الذي عاد ريعه الى قرى األطفال

دائرة الشمال

أقامــت دائــرة الشــمال في مصلحة طالب القوات اللبنانّية نشــاطها الميالدي في 
منطقة كوســبا - الكورة، حيث قام الطالب بتوزيع الهدايا ومعايدة المارة وســط 

أجواء من األغاني والترانيم الميالديّة.

اقامــت دائــرة المهنيــات فــي مصلحة الطالب في القــوات اللبنانية بمناســبة عيد 
الميــالد نشــاطها الميالدي في مجمــع المهنيات - الدكوانة وحضــر الحفل رئيس 
دائرة المهنيات رفيق شاهين وعدد من اساتذة المجمع وحشد كبير من الطالب.

تضمن الحفل قالب حلوى العيد Bûche de noel بطول 10 امتار واحيت الحفل 
الفرقة الموســيقية«Black and White« فعمت اجواء العيد والفرح في ارجاء 

المجمع.

دائرة المهنيات

دائرة الجامعة الفرنكوفونية:

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

شربل مخلوف

10:15

04:18

03:15

حّلت مصلحة طالب القوات اللبنانّية، »ضيف شرف« في المؤتمر التاسع إلتحاد الطلّبة والشبيبة الكلدو-
آشــوري فــي »دهــوك« العراق. ممثلــًة بنائب رئيس المصلحة رامي نحاس الذي شــدد علــى أهمية الوجود 
المســيحي في الشــرق واإلتحاد ليســتمر المســيحيون بلعب دورهم، مشيرًا إلى الدور المسيحي في لبنان، 

وخاصة القوات وطالبها.
كمــا شــاركت مصلحة الطــالب بمختلف دوائرها ومكاتبها، في ورشــة عمل حول »أهميــة مواقع التواصل 

اإلجتماعي«، في العمل الحزبي من نتظيم جهاز اإلعالم والتواصل في الحزب - معراب.

مصلحة طالب القوات اللبنانّية

Like . Comment . Share . about an hour ago .

D’un Noel à l’autre, le monde change, les hommes changent, 
la vie change, mais seule l’anticipation reste la même.    
Plus que 1300 personnes ont participé au Dîner de Noël, 
organisé par les 11 amicales de la FGM, l’ESIB, la FDSP, la FP, 
l’IGE, l’ISSA, l’IESAV, l’ESF, l’ETLAM, l’ILO et l’ILE. Le Dîner a 
eu lieu au Regency Palace Hôtel Adma, le 23 Décembre 2013.
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إتصال مباشر
مع نائب رئيس المصلحة السابق رامي نحاس

بــداءت مســيرتي فــي مصلحــة الطالب عام الـــ 2000 حين كنت طالبــا في الجامعة 
اللبنانيــة. فــي وقــت كانــت فيــه القوات ومصلحــة الطــالب بالــذات رأس الحربة 
فــي مقاومــة االحتــالل الســوري للبنان. وقــد تدرجت فــي مســؤولياتي الحزبية 
فــي  ادارة االعمــال والعلــوم االقتصاديــة  حتــى اصبحــت رئيســا لخليــة كليــة 
االشــرفية، الكليــة التــي كانــت بمثابــة القلعــة المنيعة للقــوات ومنطلقــا للعديد 
آنــذاك. الحاكــم  اللبناني-الســوري  النظــام  ضــد  والمظاهــرات  النشــاطات   مــن 
 بعــد تخرجــي مــن الجامعــة اســتلمت المســؤوليات التاليــة في مصلحــة الطالب:

نائبا لرئيس مكتب االعالم والتواصل، ثم امين صندوق مصلحة الطالب وامين سر، 
واخيرا نائبا لرئيس مصلحة الطالب.

ادعو الطالب اليوم الى زيادة التزامهم بالعمل الحزبي والمؤسساتي من خالل انتسابهم 
 لحزب القوات اللبنانية ألن ذلك هو الطريق االفضل واالسرع للوصول الى اهدافنا المنشودة.

كما ادعوهم الى االلتحاق باكاديمية مصلحة الطالب لما لذلك من أثر ايجابي على 
مسيرتنا وقضيتنا.

شربل مخلوف

اقامت دائرة المهنيات قداسا الهي عن راحة نفس الشهيد طوني ضو حصدت فيه 
ثمار تعب وجهدها خصوصا أنها احتضنت كافة أبناء المجمع بالتعاون مع مديرية 
التعليم المهني والتقني في حرم قاعة  I.P.NET في مجمع الدكوانة التي فتحت 
أبوابها وللمرة األولى بعد إقفال دام أكثر من عشر سنوات وذلك في إطار التوعية 
على ضرورة االهتمام بالشأن السياسي والوطني وحثهم على بناء مجتمع سياسي 

حر وتخليدا لذكرى شبلها المندفع ووفاءا منها للقضية والمسيرة.

إحتفــل بالقــداس األب إلياس غاريوس بحضور عضو كتلة القــوات اللبنانية النائب 
أنطــوان زهــرا ممثــاًل رئيــس حــزب القــوات الدكتور ســمير جعجع، عضــو الهيئة 
التنفيذية في القوات االســتاذ أدي أبي اللمع، االمين العام المســاعد لشؤون المصالح 
الدكتور غسان يارد، منسق منطقة المتن الشمالي الدكتور نبيل ابو حبيب، رئيس 
مصلحــة الطــالب نديــم يزبك وعدد من اعضــاء مكتب المصلحــة، رئيس مصلحة 
النقابــات المحامــي شــربل عيد، نائب رئيس جهاز الشــهداء واالســرى والمصابين 
فــادي ابــو خالــد، باإلضافــة إلى ممثــل المدير العــام للتعليم المهنــي والتقني مدير 
المعهــد الفني الصناعي االســتاذ فرنســوا جــردي، وعائلة الشــهيد وأحيت القداس 

المرنمة عبير نعمة.

تــال القــداس حفل بالمناســبة تضمــن كلمة لممثــل رئيس حزب القــوات اللبنانّية 
النائــب أنطــوان زهرا، شــدد فيها على ان أشــباه النظام الســوري األقــزام في لبنان، 

يحاولــون مقايضة الوجود المســيحي اللبنانــي ببراميل البترول. وأضاف انه رغم 
بدء تحقق العدالة إال ان آلة القتل واإلغتياالت ما زالت مستمرة فحتى ولو كانت 
المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنان أساســها محاكمة قتلة الشــهيد الرئيس رفيق 
الحريري ورفاقه، إال ان قاتل الحريري هو عينه قاتل جميع الشــهداء، وله وكالء 

في لبنان على صورته ومثاله.
وختــم زهرا، بدعوة الرئيســين لتشــكيل حكومة حيادية، مشــددا انهــا الوحيدة 

المتاحة اليوم، وبالتالي هي حكومة الممكن والواقع.

وتوجهــت والدة الشــهيد الســيدة ليندا ضــو بكلمة إلى روح ولدهــا: »ولدي منذ 
سبعة أعوام رحلت وما أدراك بحالنا بعد غيابك، فلبنان الذي حملته في قلبك ما 
زال مشــوهًا« مؤكدًة ان الرفاق، أثبتوا بجدارة أنهم أهل الوفا الذين يســتذكرون 
شــهداءهم في كل مناســبة ويفتخرون بماض كثرت فيه التضحيات وبحاضٍر كثر 
فيه النضال وبمســتقبل نحو األفضل. وختمت ضو اننا نطلب اليوم العدالة ال ثأرًا 

وإنما تحقيقًا لعدالة اهلل.
وأكــد رئيــس دائــرة المهنيات فــي مصلحة طالب القــوات اللبنانّية رفيق شــاهين، 
»اصرارنا على اكمال المسيرة ولو قتلوا الف شهيد جديد حتى الوصول الى دولة 
قــادرة قويــة عادلة ال تحكمها القمصان الســود المصدرة لالرهــاب«. والفتا الى ان 
قرارات منع العمل السياسي في بعض المعاهد والجامعات تعتبر بمثابة اكبر عدو 
لمســتقبل الطــالب وكأن المطلــوب ان ندخل دوامة االنظمة الشــمولية التي تعمل 

على تسخيف السياسة لمنع التنوع واالنفتاح فتحافظ على هيمنتها.
وشــكر شــاهين فــي نهاية كلمتــه ادارة المجمع والمديرية العامــة للتعليم المهني 
والتقنــي علــى ادراكهــا لمــدى اهمية الــدور االيجابي التــي تلعبه دائــرة المهنيات 
ومصلحــة طــال  لمــا فيه حســن تنظيــم االختالف السياســي داخــل المعاهد ودعا 
الرفاق ان يكونوا على قدر المسؤولية الن عملهم اليومي يمهد لنشوء جيل جديد 

مثقف سياسيا، واع الهمية دوره في المجتمع وفي صناعة المستقبل.

كما شدد االمين العام المساعد لشؤون المصالح الدكتور غسان يارد بدوره، على 
اهميــة االحــزاب في المجتمع، متطرقا الــى اهمية النظام الداخلي في حزب القوات 
اللبنانية داعيا الرفاق الى االنتساب، مركزا على معنى الشهادة واهمية الوفاء لدماء 

شهداء المقاومة اللبنانية.

وأخيرًا تخلل الحفل فيلم وثائقي تضمن شهادات لرفاق طوني.

القداس السنوي عن راحة نفس

الشـــــهيد طونـــــي ضـــــو

مصلحة الطالب في القوات اللبنانّية |  دائرة المهنّيات

sudoku

أخبـــــارناأخبـــــارنا
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بين حكومة وال حكومة، اإلستحقاق الرئاسي والفراغ المحتمل، مسار المحكمة 
الدولّية إلى أين؟؟ حزب اهلل وسوريا، وثيقة البطريركية المارونية، وموقف قوى 
14 آذار من التشــكيلة الســالمية، البيــان الوزاري والثالثية المرفوضة؟؟ الشــباب 
والمســتقبل؟؟ كل هذه األســئلة والهواجس طرحتها أسرة آفاق الشباب في مقابلة 
مــع رئيــس حزب الوطنيين األحرار دوري شــمعون، الذي أجابنا عليها بشــخصية 

الواثق والصريح، كما عودنا دائمًا.

ماذا عن التشكيلة الحكومية المرتقبة؟
ال شــك أن البلد بحاجة لحكومة جديدة، لكن المطلوب ليس تشــكيلة من أي نوع 
لمجــرد الجلــوس مع »حزب اهلل« وحلفائه، وكأن الحيــاة طبيعية وعلى ما يرام. 
ألن الحزب ال يحترم القوانين اللبنانية المرعية، الدولة وســيادتها، القوى األمنية 
والجيــش. »حــزب اهلل« ليــس مواطنًا لبناء دولة ومؤسســات. جلوس قوى 14 آذار 
معــه علــى نفــس الطاولة يعني إعطاءه شــرعية مــن قبلنا وهذا أمــر نرفضه قطعًا، 
هذا أمٌر مخجل بحقنا وحق شعب 14 آذار. كذلك ندعم موقف »القوات اللبنانية« 
والدكتور سمير جعجع لجهة التصلب بعدم المشاركة، ما لم يعدل »حزب اهلل« 
عن مشروعه اإللهي القائم والمستمر، وهو »إعالن لبنان جمهورية إسالمية« تتبع 
نظام والية الفقية اإليرانية، منذ بيانه التأسيسي عام 1985. كما شدد على أهمية 
وضرورة خروجه من سوريا، وأضاف أن المطلوب إلغاء ثالثية »الجيش والشعب 
والمقاومة« من مضمون البيان الوزاري وحصر الســالح بيد القوى الشــرعية. كل 
هــذا يشــكل منطلقــاً  جوهريــاً  قبل الجلوس مــع الحزب علــى أي طاولة محتملة 
للمفاوضــات. كمــا رأى شــمعون أن هنــاك أمــر غير طبيعــي في الحياة السياســية 
اللبنانية لناحية المفاوضات على الحصص والحقائب الوزارية. لذلك يجب إعادة 
تنظيم العمل السياسي ومفهومه في وطننا، في ظل حكومة »تكنوقراط« حيادية 

أســـــرة آفــــاق الشبــــاب

جلســــة حوارجلســــة حوار

تكون من غير السياســيين، تدير شــؤون المواطنين ومصالحهم الحياتية، هذا ما 
قلته للرئيس المكلف تمام سالم قبيل تكليفه منذ 10 أشهر.

14 آذار ووحدة الموقف؟
موقف قوى 14 آذار موّحد، ولكن هناك تلكؤ عند بعض األطراف، نحن مع الوضوح 
في الرؤية ولعدم المشــاركة إال على أُســس ومعايير البيان الوزاري الذي ســيصدر 
عن أي حكومة مراد تشكيلها. وعالقتي بالحكيم تنسيق دائم في إجتماعاتنا داخل 

14 آذار

سوريا األزمة؟
مــن الحتمــي أال يكــون هناك إنفــراج في الوضع اللبناني قبل حّل األزمة الســورية، 

خصوصًا مع وصول موجة التكفير والتكفيريين على لبنان.

حقوق المسيحيين ومطالبة جبران باسيل بها؟
عن المسيحيين وحقوقهم علق شمعون قائاًل: »دودو من عودو«، ألن المسيحيين 
غير مدركين لمصلحتهم ونحن من ســيدفع ثمن ذلك وبدأنا بدفعه. معتبرًا لبنان 
كلــه حــّي فــي مدينة »شــنغهاي« الصينية، ونحــن ال نقوى على إجتــراح الحلول. 
كمــا إنتقــد رئيــس األحرار مواقف بكركي في الفترة الســابقة من النظام الســوري 
وممارساته، وأكد أهمية الوثيقة األخيرة التي أطلقتها وعلى ضرورة بقاء بكركي 
في نهج الوطن لبنان النهائي، الســيد والمســتقل، مجســدةً  بذلك الخط التاريخي 

للكنيسة المارونية. 
الموقع األّول في الدولة: هل نحن أمام دستور الفراغ أم أمام إنتخابات دستورية؟ 
آمل أال يكون هناك فراغ في الرئاسة األولى، كفانا عسكر في السياسة، ومواصفات 

المرشح العتيد بنظري هي:
أن يكون صاحب ســجل نظيف )قضائي ووطني( على حٍد ســواء، أي لم يتعامل مع 

سوريا في الماضي.
أال يكون من أصحاب السوابق.

أن يكون مثقفًا “على قدر الحمل”.
نتطلع لرئيس قوّي يستطيع ضبط الوضع.

المحكمة الدولّية تداعياتها وتأثيراتها على الوضع اللبناني؟
المحكمــة الدولّيــة على درجــة عالية مــن المصداقية، المتهميــن معروفين، من 
حماهم معلوٌم أيضًا، لكن المطلوب أن تكون الوتيرة أســرع في صدور األحكام. بما 
هو عليه الوضع حاليًا أستبعد أن يكون لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الداخل 
اللبنانــي. الســوري هــو قاتل رجــاالت لبنان بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة من 
الرئيس بشير الجمّيل، إلى الرئيس رينيه معوض، فالمهندس داني شمعون وفي ظل 
ما نعيشــه وعشــناه في الماضي من حاالت جنون، من الطبيعي أن نشــهد موجات 
منها تتمثل برئيس تكّتل التغيير واإلصالح ميشــال عون، إبنة أخي ترايســي، وجو 
إيلي حبيقة. وعن وجود عناصر غير منضبطة في »حزب اهلل« قال إنها موجودة 
وال يجــب تعميــم ذلــك علــى الكّل، وما يثبت ضلــوع القيادة بعمليــة إغتيال رئيس 

الوزراء األسبق رفيق الحريري هو عدم تسليم المتهمين وحمايتهم.

هــل تســير منظمــات 14 آذار الشــبابية على الخط السياســي لقياداتهــا إنتخابيًا في 
الجامعات؟

لألسف كال، تضيع صورة 14 آذار بالمحاصصة وتوزيع المقاعد في الهيئات الطالبّية. 
وأضاف أن التنسيق بين أحزاب 14 آذار يجب أن يكون أكبر على المستوى الطالبّي 
لتستقيم الحياة السياسية في لبنان مستقباًل، لجهة العادات وإكتسابها »ألن العلم 
فــي الِكبــر كالّنقِش في الحجر«. تنســيق دائم ألجل مصلحــة لبنان وطالبه، وليس 
لمصلحــة كل حــزب فلبنان ومصلحته هي الهدف. أتمنى من كل المســؤولين في 
المنظمــات الشــبابية على مختلف إنتماءاتهم الحزبيــة أن يكونوا مدركين ألهمية 
ذلــك. ولقــوى 14 آذار وشــبابها أقــول علينا جميعنــا المحافظة على وجــه 14 آذار، 
المســلم والمسيحي لبناء بلد حضاري، ريادي، اإلتكال عليكم والمسؤولية كبيرة، 

فنفس »لبنان أوالً الجديد« هو عنصر الشباب.

شمعون: »كفانا عسكر في السياسة... ال للفراغ 
الرئاسي... وعلى بكركي البقاء في نهج الوطن...«
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 تحقيــــق تحقيــــق

Homosexuality as by Wikipedia: is 
romantic attraction, sexual attraction 
or sexual behavior between members of 
the same sex or gender.
Homosexual men are called Gays and 
homosexual women are called Lesbians.
One of the most heard off social subject 
in our days in a great number of 
countries is “defining homosexuality” 
and “Homosexuals, their rights and 
the interaction with them in different 
societies”

On the other hand, in a large number 
of societies gays are oppressed and 
not accepted from their entourage and 
sometimes not even from their own 
families.
Many declare that Homosexuality is 
a natural sexual orientation and goes 
with their arguments to the limit that 
homosexual acts were recorded between 
different mammals, others tend to say 
that homosexuality is a psychological 
disorder, most of religions considers the 
sexual act between homosexuals as a sin, 
while some people just doesn’t give this 
subject any importance from the point of 
view that others’ lives don’t concern them.
In 2011, the United Nations Human 
Rights Council passed its first resolution 
recognizing LGBT rights, which was 
followed up with a report from the UN 
Human Rights Commission documenting 
violations of the rights of LGBT people, 
including hate crime, criminalization 

of homosexuality, and discrimination. 
Following up on the report, the UN Human 
Rights Commission urged all countries 
that had not yet done so to enact laws 
protecting basic LGBT rights.

Homosexuals and religion:
Judaism, Christianity and Islam have 
traditionally forbidden homosexuality, 
believing and teaching that such behavior 
is sinful. But we can now notice the 
appearance of denominations within those 
religions that is accepting homosexuality 
in a way or another, each on a different 
level.
Christianity holds a large range of point 
of views toward this subject. Protestant 
churches vary from strongly accepting 
gays and endorsing them, to normally 
accepting them but helping them to be 
saved from their sin (Being homosexual) 
and a rare number of groups that is 
offensive against gays. On another hand 
the Orthodox And Catholic Christians have 
a very close point of views in this subject, 
they insist that those who are sexually 
attracted to people of the same sex as well 
as anyone who is not married practice 
chastity. The Catholic Church does not 
regard homosexual activity as a perfect 
expression of the marital act, which it 
teaches is only possible within a lifelong 
commitment of a marriage between a man 
and a woman. According to the Church’s 
sexual ethics, homosexual activity falls 
short in the areas complementarities 
(male and female organs complement 
each other) and fecundity (openness to 
new life) of the sexual act.
While the discussion about this subject 

was getting a bit rough between Catholic 
Christians (specifically cause they are 
the largest united Christian group in 
the world) and the Homosexual society, 
Pope Francis did not change opinion on 
homosexual marriage that it’s false, also 
condemning sexual intercourse because 
sex is only allowed for married couples, he 
has made, however, a huge step towards 
them and reminded Christians of the duty 
of accepting and loving homosexuals as 
well as all other humans for we are all 
the children of God and loved by him, and 
has opened a new page of negotiations 
that was well received by the gay society 
worldwide.
As found on Wikipedia: What! Of all 
creatures do ye come unto the males, and 
leave the wives your Lord created for you? 
Nay, but ye are forward folk. —Quran, 
26th sura, trans. Pickthal
All major Islamic schools disapprove of 
homosexuality, Islam views same-sex 
desires as a natural temptation; but sexual 
relations are seen as a transgression of 
the natural role and aim of sexual activity. 
Islamic teachings (in the hadith tradition) 
presume same-sex attraction, extol 
abstention and (in the Qur’an) condemn 
consummation.
The discourse on homosexuality in Islam 
is primarily concerned with activities 
between men. There are, however, a few 
hadith mentioning homosexual behavior 
in women; The fuqaha’ agree that “there 
is no punishment for lesbianism, because 
it is not zina. Rather a ta’zeer punishment 
must be imposed, because it is a sin..’”. 
Although punishment for lesbianism is 
rarely mentioned in the histories, al-
Tabari records an example of the casual 
execution of a pair of lesbian in the harem 
of al-Hadi.
Orthodox Judaism views homosexual 
acts as sinful. In recent years, there have 
been approaches claiming only the sexual 
anal act is forbidden and considered 
abomination by the Torah, while the 
sexual orientation and even other sexual 
activities are not considered a sin, while 
Reform Judaism and Reconstructionist 
Judaism in North America and Liberal 

Judaism in the United Kingdom view 
homosexuality to be acceptable on 
the same basis as heterosexuality. 
Progressive Jewish authorities believe 
either that traditional laws against 
homosexuality are no longer binding 
or that they are subject to changes that 
reflect a new understanding of human 
sexuality.
Some of other religions don’t say anything 
about this subject or they have the 
same case as in the already mentioned 
religions. Even that there are some new 
age philosophies (Unitarian Universalism, 
Humanism) that adopted the cause of 
gays and shows full support to give them 
all the rights they demand.
Homosexuality World Wide:
Laws about homosexuality strongly differ 
from a country to another and even inside 
the same country. We will state below the 
countries that criminalize homosexuality 
and who don’t, but must be clear that the 
law of state is different from the acts of 
different groups in it. When it is stated that 
homosexuality is legal this means sexual 
activity is legal but still have problems 
mainly about military service, adoption 
and marriage (That is the most critical 
subject). (Statistics from Wikipedia)
Africa: 37 countries consider 
homosexuality illegal six of them is 
legal for women only, and 4 countries 
homosexuals may face death penalty. 24 
Counties consider it legal, only 4 of them 

give rights and protect homosexuals 
(South Africa, and three countries who 
are ruled by UK and France)
America: North America, Homosexuality 
is legal and homosexuals obtained a lot 
of rights and protection that vary from a 
country to another. Central America and 
Caribbean Islands, it is Legal in 80% of 
countries (some only for women) but no 
considerable rights. South America, It is 
Legal except in (Guyana) gays obtained 
some of their rights especially protection 
against discrimination.
Europe: It is legal in all Europe. North, 
west and central Europe gave gays 
most of their rights plus law protection 
against discrimination but rare legalized 
marriage. South and east Europe doesn’t 
give any considerable rights.
Oceania: Gays have all rights and 
protection, but only New Zealand allows 
marriage while it is banned in Australia.
Melanesia, Micronesia, Polynesia: it is 
Legal but with no considerable rights 
except in few countries that follow US or 
French Laws.
Asia: it is legal in Eastern Asia, part of 
Southeast Asia and central Asia with very 
few rights. It is illegal in south Asia (except 
Nepal) death penalty in 3 countries. In the 
Middle East it is legal in Bahrain, Iraq, 
government of Israel (with full rights), 
Jordan, Palestine (West Bank). It is 
banned in other countries and it can be up 
to death penalties in 2 countries.

The headlines recently have been about 
Russia and the Olympics, while Obama 
declared that USA intentionally sent 
homosexual athletes to the Olympics 
having place in Russia, Russian 
government has put a new law banning 
all kind of advertising supporting 
homosexuality.
STD:
Many studies show that gays are more 
prone to contacting sexually transmitted 
diseases than heterosexual. They usually 
indulge in oral or anal sex. They are 
more commonly exposed to diseases 
like hepatitis B and C, Human Immune 
Deficiency Syndrome Virus infections/
AIDS, Anal Cancer and other sexually 
transmitted diseases that homosexuals 
are exposed to, except if there are no 
penetrative sex, that are so rare in 
heterosexual population.
Cause for a man penetrating the anus of 
another man or inserting his manhood 
in the mouth of another, it is an open 
invitation to lots of infections. The anus of 
any human being is a dirty area. It harbors 
a lot of bacteria. And these bacteria when 
they leave that surface where they are to 
another, it becomes effective. So you find 
out that homosexuals are exposed more 
easily to many STD. As in any other sexual 
activity protection is a must. Lesbians are 
at high risk of STD also but not as in the 
gays case.
In the end Lebanese law criminalizes 
sexual acts for homosexuals even that 
this law is not always enforced, you may 
face up to 6 months in prison for that. 
While homosexuals are being accepted in 
some societies in Lebanon we can’t forget 
that in many cases they are being exposed 
to acts against humanity.

Away from all scientific, religious and 
many different other analysis that stands 
with or against homosexuals, fact is that 
World wide as in Lebanon, homosexuals 
are being a subject of interest also many 
homosexuals had their names shine 
among many influential and successful 
people.

Natural, sin or sickness
Georges Seif
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من البداية إلى اليوم
نشــطت مصلحة أطباء األســنان في القوات اللبنانية، 
مطلــع التســعينات خــالل فتــرة إعتقــال رئيس حزب 
القــوات الدكتــور ســمير جعجــع. كان مــن أعضاءهــا 

فــي تلك المرحلة: الدكتور مرســال نجيــم، الدكتور 
روبير خوري، الدكتور إلياس داغر. وقد تعاقب على 
رئاستها على التوالي كل من: الدكتور نبيل سركيس، 
الدكتور نبيل أبو حبيب منســق منطقة المتن حاليًا، 

ورئيسها الحالي الدكتور جوزيف جعجع. 
نطاق عملها

تعقد المصلحة إجتماعاتها دوريًا، مرًة كل 15 يومًا في 
الفتــرات العاديــة. أما خالل فترات النشــاطات: تكثف 
من إجتماعاتها لتصبح أســبوعية، حسب نوع النشاط 

المراد إقامته.
كمــا تعنــى مصلحة أطباء األســنان بنظيم النشــاطات، 
المؤتمــرات، والنــدوات وتنقســم إلــى قســمين منها: 
»النشــاط العلمــي«، أي كل مــا يتعلــق بأطبــاء وطــب 
األســنان، جديــد المهنــة وتطورهــا. كالنشــاط الــذي 
تحضره قريبًا، بعنوان »النهار العلمي« وإجماالً تكون 

برعاية حزبية.
أمــا النشــطات الحزبية، التي تهتم بهــا مصلحة أطباء 
األســنان هــي نوعــان: العشــاء الســنوي للمصلحــة، 
ويدعــى لــه األطبــاء مــن كافــة القطاعــات والمصالح 
الحزبية، على سبيل المثال ال الحصر: العشاء األخير 

الذي نظم في المقر العام - معراب.
كذلــك علــى الصعيد العملــي، من المهــام الملقاة على 
عاتــق مصلحة أطباء األســنان: »الموضوع اإلنتخابي« 
داخــل النقابــة، ترشــحًا، إقتراعــًا، ضمــن جــٍو مــن 
أفرقــاء  بيــن  الشــريفة،  والمنافســة  الديمقراطيــة 
السياســة فــي المهنــة الواحــدة. بمــا يصــب في خير 
مهنة طب األســنان والمريض على المســتوى الفردي، 
والوطــن مــن خــالل إبــراز الصــورة الراقيــة لحــزب 
القــوات اللبنانيــة، وتوطيد مشــروعها السياســي في 

المجتمع اللبناني.

مار نصرلله بطرس صفير بطريرك اإلستقالل الثاني

السكتة القلبّية

سوتشي 2014: بين المثليين واإلرهابيين.. والـ50 مليار دوالر

مصلحة أطباء األسنان في القوات

مـــــروى الخـــــوري

جان بول نمور

شربل مخلوف

شخصية

مصالحنا

شربل غصوب

قواتيــــاتقواتيــــات

عــرٌس شــتوٌي يطل علينــا مرة كل 4 ســنوات، ليجمع 
الرياضيين من كافة أصقاع األرض على فترة اسبوعين 
من 7 شباط الى 23 منه في مدينة سوتشي الروسية 
التي تقع على ســاحل البحر األســود ويعتبر طقســها 
دافئًا بالمقارنة مع طقس روسيا، انه أولمبياد األلعاب 
الشتوية. خالفًا لنظيرتها »الصيفية«، ال تتمّتع األلعاب 
الشــتوية بنفــس التغطية وقدر االهتمــام التي يحصل 
عليــه األولمبيــاد الصيفــي او حّتــى كأس العالــم لكرة 
القــدم. ولكن عدة مواضيع طــرأت على أولمبياد هذه 

السنة وغّيرت المعادلة.
المــكان: اســتضافة روســيا ألي حفــل أو مؤتمــر أو 
مســابقة، يضــع هــذا النشــاط فــي صلــب اهتمامــات 
المجتمــع الدولي، وما الدليل على ذلك ســوى متابعة 
3 مليارات شخص حول العالم حفل افتتاح ألعاب هذه 
الســنة، خصوصًا مع التطورات على الساحة الدولية 

ومتابعة العالم بأسره لمواقف روسيا منها.
الكلفة: 51 مليار دوالر كلفة »سوتشــي 2014«، وهي 
أكثر بـ7 مرات من األلعاب الشــتوية التي أجريت في 
كندا سنة 2010! وهو ما طرح عالمات استفهام كبيرة 

عــن الصــرف غيــر المســؤول وأدى إلى الســؤال عن 
مصيــر هــذه »المدينة األولمبية« بعــد انتهاء األلعاب 

أواخر شباط.
اإلرهــاب: يشــّكل اإلرهــاب العنــوان األبــرز المرافــق 
لسوتشــي، وتبلور هــذا التخّوف تحديدًا مع انتشــار 
شــريط فيديــو لمتشــددين مــن القوقــاز متوعديــن 
روسيا بتفجيرات أخرى بعد تفجيرات فولغوغراد في 
سوتشــي إلفشال األلعاب وإيصال رســالة مفادها انهم 
يستطيعون »الضرب أينما شاؤوا. إال ان التدابير التي 
اتخذتهــا روســيا تعتبر جبــارة لمواجهــة التهديدات 
اإلرهابية، فلدى روسيا حاليًا قوة أمنية قوامها 40 ألف 
رجــل أمن منتشــرون داخل الحديقــة األولمبية في 
سوتشــي، وحولها وأيضًا في جبال كراســيانا بوليانا، 
ودعمــت الواليات المتحدة وفدها الرياضي المشــارك 
في البطولة بســفينتين للبحرية األمريكية في البحر 

األسود على متنهما 600 بحار.
المثليين: ملف آخر أثار ردود فعل عديدة ومتناقضة، 

فروســيا تعتمد سياســة متشددة تجاه المثليين وهي 
حــذرت مــن الترويج لهم خالل األلعاب ما دفع بالبعض 
للقيــام بخطوات اعتراضية كتكليف الرئيس األميركي 
بــاراك أوبامــا 3 رياضييــن مثلييــن لتمثيــل الواليــات 
المتحــدة األميركيــة في حفل االفتتــاح في ظل غياب 
تــام ألي تمثيــل رســمي أميركــي، كمــا قامت شــركة 
»غوغــل« باعتماد ألوان علــم المعتمد للمثليين على 
صفحتهــا الرئيســية يــوم االفتتــاح. مــن جهتــه، وعد 
الرئيــس الروســي فالديمير بوتين أن روســيا ترحب 

بالجميع.
رغم هذه العقبات، يبقى حدث هذه الســنة من األهم 
تاريخيــًا، فهي أول مرة تقوم روســيا باســتضافة هذا 
النشــاط، وأميــركا تتمّثل بأكبر بعثة لهــا تاريخيًا في 
األولمبيــاد الشــتوي، وقد بلغ عدد الدول المشــاركة 
87، وهــو أيضــّا رقمًا قياســيًا جديدًا وكذلــك يتابعها 
أكثــر من 200 دولة للدورة عبر شاشــات التلفزيون، 
وهو رقم قياســي آخر. وســتكون سوتشــي مناســبة 
لبوتين ليطل من جديد على الساحة الدولية ويؤكد 
مكانــة روســيا بمصــاف القــوى العظمــة مــن حيــث 

الحداثة والتطور واألمن.
لبنــان: مرة من جديد، يســجل لبنــان حضورًا مميزًا 
علــى الســاحة الرياضيــة الدوليــة وهو مــع المغرب 
يمثــالن وحدهما الدول العربيــة، في ظل تقاعس تام 
للدولــة اللبناية ووزارة الشــباب والرياضة واللجنة 
األولمبيــة، إال أن إصــرار وعزيمــة اللبنانييــن دفــع 
جاكي شــمعون والكســندر مخباط لتمثيل بالد األرز 

في العرس الشتوي الممّيز.
صحـــــة

نســتكمل في هذا العدد إنجزات غبطة البطريرك مار 
نصرهلل بطرس صفير، وننتقل إلى الصعيد العمرانّي:

أوالً: الصرح البطريركّي في بكركّي
بنــاء المدافــن الخاصــة بالبطاركــة واألســاقفة، إلــى 

الجهة الشمالّية من الصرح، إزاء الكنيسة 1992.
جنــاح جديد، جنوبــّي الصرح، يضم قاعــات مختلفة: 
قاعــة كبيرة للمحفوظات، مكتبــة، قاعة البابا يوحنا 

- بولس الثاني، غرف لألساقفة: 1996.
جنــاح جديد، شــمالي الصرح، يشــتمل على مســاكن 
راهبات وموّظفين ومرافقي األساقفة، مع قاعة رحبة 
للمحاضرات والجتماعات مجلس البطاركة واألساقفة 

الكاثوليك في لبنان: 1999.
كنيســة  لشــبابيك   )Vitraux( فّنــي  زجــاج  وضــع 

الصرح: 1994.
إنشاء ساحة مهّيأة لإلحتفاالت الدينّية الكبرى، مقابل 
مدخل الصرح، تشــتمل على خوروس رحب ومذبح، 

وتتسع لحوالي 20 الف نسمة: 2000.

ثانيــًا: الصرح البطريركــّي في الديمان ووادي قنوبين: 
إدخال تحســينات على كنيسة الصرح: 1992 و1999، 
وترميــم بعــض اجــزاء المقــر البطريركّي فــي قنوبين 
وإقامة راهبات فيه ستة اشهر في السنة: منذ 1992. 

ثالثــًا: بنــاء جديــد يجمــع دوائــر متعــّددة: المحكمة 
الروحّيــة المارونّيــة: 1995. الصنــدوق االجتماعــّي 
للشــؤون  البطريركّيــة  1999. اللجنــة  المارونــّي: 
الليتورجّيــة: 1999. األمانة العامــة لمجلس البطاركة 
واالســاقفة الكاثوليــك فــي لبنــان ولمجلــس بطاركــة 

المارونــّي  المركــز   .1999 الكاثوليكّيــة:  الشــرق 
للتوثيق واالبحاث. إنشــاء األمانــة العامة للبطريركّية 

المارونّية.

رابعًا: المدرســة االكليريكّيــة البطريركّية المارونّية 
فــي غزيــر: بناء الطابق االخير مــع جناحين إضافيين: 

1989، كما ترميم الكنيسة: 2000. 

خامســًا: االوقــاف التابعــة للبطريركّيــة المارونّيــة: 
ترميــم مدرســة عين ورقــه في غوســطا: 1995، كما 

ترميم مدرسة الروميه في القليعات: 1996.

سادســًا: في بالد االنتشــار: تحســين كنيســة ســّيدة 
لبنــان فــي باريــس: 1994. ترميــم البيــت الفرنســّي 

اللبنانّي في باريس: 1997.
ترميــم كنيســة ســّيدة لبنــان والبيــت الفرنســّي - 
اللبنانــّي فــي مرســيليا: 1997. تحســين مقــر النيابة 
البطريركّيــة فــي القــدس: 1998. ترميــم المدرســة 
المارونّيــة فــي روما وإعادة فتحهــا: 2000. بناء مركز 

البطريرك صفير الطّبي، في ريفون: 1999.

ُيعــُدّ المــوت المفاجــئ للقلب أو ما يســمى بالســكتة 
القلبّيــة )Sudden Cardiac Arrest(، مــن أكثــر 
الحــاالت الصحّيــة الخطرة التي تحصــل بطريقة غير 
متوقعة، وتؤدي حكمًا إلى الموت. وهو المسؤول عن 
نصــف حاالت الوفيات الناجمــة عن األمراض القلبّية. 
يحصــل هــذا العارض في معظم االحيــان عند البالغين 
ويصيــب  األربعينــات،  أو  الثالثينــات  منتصــف  فــي 
الرجــال مرتيــن أكثر من النســاء، فيما يندر حصوله 
عنــد األوالد. وتوقف القلب المفاجئ ليس نوبة قلبّية 
)احتشــاء عضلة القلب(، ذلك أن األخيرة تحدث لدى 
انســداد واحــد أو أكثر مــن الشــرايين التاجّية، مما 
يمنــع القلــب مــن تلقي ما يكفــي من الــدم. وإذا تعّثر 
وصــول األوكســجين الموجــود فــي الدم إلــى عضلة 

القلب، يؤدي هذا األمر إلى تلفها. 
أمــا التوقــف المفاجــئ للقلب، فيحصــل عندما يتعّطل 
النظــام الكهربائــي لهــذه العضلة. حينهــا، يفقد القلب 
حركته المنتظمة، فتتســارع دقاته بســرعة خطيرة، 
مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ويعّرض 

المصاب تاليًا إلى فقدان الوعي، فيما تصبح اإلســعافات 
الطارئة ضرورة قصوى قبل فوات األوان.

وفــي حاالت الطــوارئ، يتّم اإلعتمــاد أوالً على اإلنعاش 
 )Cardio Pulmonary Resuscitation( القلبــي
الذي يبقي ما يكفي من األوكسجين في الرئتين التي 
تنقلــه إلى الدمــاغ، ويتم بعدها اســتعادة إيقاع القلب 

الطبيعي، بمساعدة الصدمات الكهربائية أيضًا.
عوامــل عــدة تســهم فــي زيادة نســبة خطــر اإلصابة 
بتوقف القلب المفاجئ، لعل في مقدمها: معدل السكر 
فــي الدم، ضغط الدم، الســمنة الزائــدة، قّلة الحركة، 

مشكالت سابقة في القلب والعوامل الوراثّية.

sport
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ظاهرة أطفال الشــوارع تــزداد يومًا بعد يوم في لبنان 
وخصوصــًا فــي ظّل وجــود نحو مليوني نازح ســوري 
حتــى تاريخــه وذلــك بحســب المفوضيــة الســامية 
لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين وغالبيتهم من دون 

أوراقهم الثبوتية وأكثر من نصفهم من األطفال ومنهم 
مــن أضــاع ذويــه ومنهــم مــن خســرهم فــي الحرب، 
فيســتوطنون األرصفة ليعيشــوا وهذا الوضع المتأزم 

يدق ناقوس الخطر.
هــذه هــي حــال األرصفــة اللبنانيــة اليــوم، وإن بقي 
الحال كذلك ســوف يصبح عدد المتســولين أكثر من 

عدد الماّرة.

كّل شــكل من أشــكال العمل اإلجتماعي في لبنان له 
مؤسساته ولكن تناسي أهل اإلجتماعيات هذه األزمة 

سوف يحولها كارثة إن لم تتعالج.
فهــؤالء الذيــن أدمنــوا على حياة الشــارع لــن يتركوه 
بسهولة، وحياتهم هذه سوف تصنع من مستقبلهم ما 

قد يؤثر على مستقبل غيرهم.

 قــد يكــون »بيــت الرجــاء« المؤسســة االجتماعية 
الوحيدة في لبنان التي تستضيف أطفال الشوارع بعد 

انتشالهم من الطرق، ففكرتها جاءت مبادرة فردية من 
مؤسسها »جان عتر« عام 1990.

لكــن وضع المؤسســة قد تراجع، فبعــد أن كان يأوي 
نحــو 2500 طفــل منــذ العام 1999 أصبــح عدد األطفال 
فيــه ال يتجــاوز الـ36 طفــل بين ســوريين ولبنانيين 
وعراقيين وبالكاد مؤمن لهم الطعام والطبابة والملبس 
والصغيــر فيهــم عمــره عــام ونصــف والكبيــر فيهم ال 

يتجاوز الثامن عشر من عمره.

فهــذا البيــت يحتاج إلــى تمويل مالي وطاقة بشــرية 
مــن المتخصصيــن والمتطوعيــن، فبعــد أن كان عدد 
المســاعدين فيــه يتجــاوز الثالثيــن أصبــح اليــوم ال 
يتعــّدى الثمانيــة  فهــؤالء األطفال بحاجــة إلى رعاية 
نفســية إلــى جانب الرعاية المعيشــية، فــي حين أّن 
الصيغــة النهائيــة التــي جــرى التعامــل بموجبها بين 
الجمعية والوزارات المختصة بأن يتم تســّلم األطفال 
وتسليمهم عبر مكتب المدعي العام في وزارة العدل.

هــل ســيتم وضع حّد لهــذه األزمة أو ســيترك الوضع 
علــى حالــه ليتفاقــم ويصبــح أزمــة لبنانيــة جديــدة 

تضاف إلى كتاب األزمات اللبنانية المنسية؟

ستراتيجيا

تصاعدت أخيرًا وتيرة التكهنات في الكواليس الدبلوماسية عن إقتراب إتمام صفقة 
»كبرى« بين الواليات المتحدة األميركية والجمهورية اإلســالمية اإليرانية. ومن 
المتوقــع فــي هــذه الحال أال تنحصر التســوية فــي الملف النووي اإليرانــي. بل أنها 
سوف تطّرق إلى كل األمور العالقة بين البلدين وإلى إعادة »توزيع” النفوذ اإلقليمي 
فــي الشــرق األوســط. أما في لبنان، فيتســاءل المتابعون عن مــكان حزب اهلل في 
هكــذا ســيناريو. هل تأتــي الصفقة المحتملة - والتي ال تــزال بعيدة المنال اليوم 
- لمصلحتــه علــى إعتبــار أنه جزء ال يتجــزأ من الجمهورية اإلســالمية؟ أو تأتي 
على حسابه بحيث يكون ثمن تدفعه إيران بواقعية سياسية لتحسين أوراقها في 

المنطقة التي تهمها أساسًا، أي الخليج العربي - الفارسي؟

وتجدر اإلشارة في هذا المجال، إلى أن إيران تمكنت منذ نجاح ثورتها اإلسالمية 
عــام 1979، مــن أن تفصــل مــا بيــن االيديولوجيا والمصالــح الواقعيــة، ال بل كانت 
تســتخدم األولــى كأداة لخدمــة الثانيــة. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فرغــم 
خطابــه العالي الســقف ضد إســرائيل، تعــاون اإلمام الخميني مع االســرائيليين في 
أكثــر مــن مجال عندمــا كان يخدم ذلك مصالح نظامــه: تزويدها بصور ومعلومات 
اســتخباراتية اتاحت قصف مفاعل اوســيراك في العراق عام 1981، شــراء أســلحة 
إسرائيلية في صفقة »إيران - غايت« إبتداًء من عام 1985، عقد سري لبيع النفط 

للدولة العبرية عام 1987 لتمويل الحرب مع العراق، إلخ.

واألبلــغ مــن ذلك، هــو اإلتفاق الذي عرضته الجمهورية اإلســالمية على أمريكا في 
ايار 2003، عبر السفير السويسري في ايران تيم غولديمان. آنذاك، كانت الدولة 
العظمى قد ســحقت جيش العراق خالل اســابيع، وارسلت بهذا الفعل رسالة قوية 
عبر المنطقة. أمام هذا االستخدام المذهل للقوة، هرعت إيران إلى تسوية وضعها 
مع المجتمع الدولي، خوفًا من قلب نظامها على رأســه. وتضمن هذا العرض، كما 
نقل الحقًا السفير غولديمان، تجميد التخصيب النووي ألهداف عسكرية، تسليم 
ارهابيي القاعدة الذين ينطلقون من إيران لتهديد المصالح األمريكية، والتعاون مع 
أميــركا للقضــاء على التنظيم. وعرض أيضًا اإليرانيون وضع حد لدعمهم للمنظمات 
الفلســطينية القريبــة منهــا )حمــاس، الجهــاد اإلســالمي( ودعم مفاوضات الســالم 
كمــا يراه مناســبًا الشــعب الفلســطيني. أما حزب اهلل، فتعهــدت بالضغط عليه كي 
يتخلى عن سالحه ويتحول إلى حزب سياسي. في المقابل، طلب اإليرانيون رفع 
العقوبــات، التخلــي عن مســاعي الغرب إلســقاط نظــام الماللي، واالعتــراف بالدور 

اإلستراتيجي إليران في منطقة الخليج.

أما اليوم، فيرى المحللون بعض أوجه الشبه مع مرحلة 2003. فتهديد األميركيين 
بإســتخدام قوتهــم الهائلة وبإمطار ســوريا بوابل من صواريــخ التوماهوك في صيف 
2013 هــو الــذي دفع اإليرانييــن إلى طاولة المفاوضات. ونظرة ســريعة إلى الوعود 
اإليرانية تبرز التالي: في الملف النووي العسكري، وافقت إيران على التخلي عنه، 
وأصبــح هــذا االتفاق موضع تنفيذ فــي 20 كانون الثاني. في موضوع القاعدة، يلفت 
أن يقــوم رئيــس مجلس وزراء العراق، نوري المالكي، وحليف إيران، بضرب أماكن 
تواجدها في األنبار بمعدات حصل عليها من أميركا عندما زارها في تشرين األول 
من العام الفائت. فيما يخص حماس، توقف الدعم اإليراني لها )أو شح كثيرًا( بعيد 
الربيــع العربــي بســبب خلفيتهــا االخوانية. أي، بمعنــى آخر، أن كل بنــود االتفاق 
الســابق دخلت ســكة التنفيذ - ويبقى أن دخول الســكة ال يضمن إتمام التنفيذ 
كليــًا. فهــل يشــكل حزب اهلل االســتنثاء للقاعدة ويبقى خارج اتفــاق 2013 بعد ان 
كان داخــل عــرض 2003 ؟ أو أنه ســوف يتحول هو ايًضــا الى احدى القرابين التي 

تقدمها الجمهورية اإلسالمية إلى الشيطان األكبر؟

مارون كيـــــروز

حــــزب اللــــه
في عين عاصفة التسوية الدولية؟

مجتمع مدني

أطفال الشوارع

استيل خليل
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spotlightno comment

Valentinus was a Christian that gave 
his life for his Christianity. A young 
Roman who was martyred by emperor 
Claudius 2 on February 14th. Why was 
he killed? And how did a memory of a 
Saint become a day to celebrate love?

Valentine’s Day was to honor this 
young roman who was imprisoned for 
marrying young couples in secret and 
refusing to give up his Christianity, 

he witnessed to his jailer and ended 
up converting his entire family 
to Christianity. The jailer had a blind 
daughter named Julia that Valentine 
cured and also ended up falling in love 
with her. But love did not prevail. The 
morning of valentine’s execution he 
sent a message to the daughter signed 
from “Your Valentine”.
From this gesture came the idea of 
sending valentine cards to our loved 
ones. The first valentine card was 
created by Charles, duke of Orleans; 
he sent poems to his wife in France 
while he was imprisoned in the tower 
of London after the battle of Agincourt. 
From that time on the idea of exchanging 
gifts, for example chocolate that, 
believe it or not, contains a chemical 
called phenylalanine that is produced 
in our brains when falling in love. Many 

psychologists believed that chocolate 
are an instant “Love Booster”.

And also we use flowers as a love 
token, since the time of Solomon the 
primary flower linked to romance 
was always the rose, as an example 
Cleopatra covered the floor with roses 
before receiving Mark Anthony. Those 
were the most popular exchanged 
gifts and also we have these routines 
of decorating with pictures of a heart 
with an arrow piercing through it is 
the most common shape and look for 
a valentines, the heart is a symbol for 
both love and vulnerability.

On the other hand, the heart and arrow 
also symbolize the merging of male 
and female as one. We used as well 
the drawing of love birds as it was 
believed that birds chose their mates 
on February 14. And so the dove was 
chosen to be the bird representative 
because they chose a lifelong mate. 
As for the most common and known 
symbol we have the roman god of love 
named cupid. He was originally shown 
as a young man with a bow and arrow; 
he was a symbol of passion.

His arrows were invisible and his 
victims would not be aware that they 
were shot until they fell in love, but they 
made his shape as a baby so they can 
help make Valentine’s Day more proper 
for women and children.
So we celebrate the memory of this 
man, this saint that was dedicated to 
the ideals of Christ, by spreading love 
in every shape of red we have to offer, 
and we express our love by exchanging 
gifts with the person we love…

Valentine’s Day

Sandra Khoury



أســــرة آفاق الشــــباب
رئيس مكتب اإلعالم والتواصل: جوزيف مخايل / منسقة النشرة: ماريا جعجع / مدقق اللغة:شربل غصوب / إخراج فني: كمال هاشم.

أسرة التحرير: مروى الخوري - يارا الخوري - جورج سيف - ستيفاني يوسف - إيلي روحانا - فريد متري - شربل مخلوف - شربل غصوب - طوني عطية  
استيل خليل  - جان بول نمور - مارون كيروز - ساندرا الخوري.

14 شباط، ذكرى الحّب والجمال، جّسده الرئيس 
رفيق الحريري بتقديم نفســه شهيدًا على مذبح 

الوطن.
14 شباط 2005، بدأ لبنان مسار الجلجلة، حاماُل 
صليــب المــوت والتفجيرات واإلغتيــاالت، ليصل 

إلى القيامة التي ال بّد لها أن تنجلي.
تســع ســنوات مّرت على اغتيال رئيس الحكومة 
الشــهيد رفيق الحريري والعديــد من رفاقه، هو 
الذي بإيمانه الحّق بلبنان بكيانه الحالّي وبالرغم 
من التهديدات، ســار على خّط لبنان أوالً، ليصبح 

أّول شهيد في مسيرة اإلستقالل الثاني.
وعلى الطريق عينه، أســماء عّدة من سياســّيين 

ارتفعــت  ومواطنيــن  وعســكريّين  وإعالمّييــن 
بخــورًا وصالة، آملين بالوصول إلى لبنان الحلم، 
لبنان المســتقّل، المتعــّدد، الديمقراطّي، يصونه 
الدســتور ويحميــه جيش قادر فاعــل، له وحده 

حّق امتالك القّوة واستخدامها.
لبنان الذي آمن به الموارنة والدروز أوالً، ليضّم 
فيمــا بعــد تحت رايته عــّدة طوائــف تعيش معًا، 
يجمعها حّب الوطن أوالً وميثاق عيش مشترك.

لبنــان الــذي يحترم حقوق اإلنســان، ألنّهم بشــر 
فيكّرمهــم  والواجبــات،  بالحقــوق  متســاوون 
وينصفهــم ألنّهــم مــن خلــق اهلل الواحــد وليــس 
طائفّيــة  أو  سياســّية  لمجموعــات  النتماءاتهــم 

معّينة.
لبنــان الــذي يضمن لكّل أبنائه مســتقباًل واعدًا، 

بعيدًا عن الهجرة والخوف من الموت.
وبطلب من لبنان عام 2007، تأّسســت المحكمة 
الدولّيــة الخاصــة بلبنان، وبــدأت عملها لتنطلق 

عام 2014 بجلساتها العلنّية.
هذه المحكمة التي هدفها العدالة أوالً وآخرًا، ال 
الثــأر واإلنتقام. فـ14 آذار وجمهورها الذي افترش 
الساحات، وتحّدى التهديدات واإلغتياالت وحمل 
رايــة لبنــان فوق كّل اعتبــار، لن يقبل أن تكون 

المحكمة ســالحًا بوجه الفريق اآلخر الذي يضّم 
ضمــن أفرقائــه حزبًا اّدعى األلوهّيــة ليّتهم اليوم 
عناصــره بتحضيــر وتنفيذ جريمــة قتل الرئيس 
رفيــق الحريــري والــذي ما لبــث أن أدخل لبنان 

بحروب إقليمّية هو بغنى عنها.
واليوم، ورغــم التخوين واإلتهامات الغيابّية ومع 
عــرض أدلّة ووقائع وأســماء دقيقــة، فالمحكمة 
مســتمّرة ونتائجهــا لــن تكــون إالّ لصالــح لبنــان 
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إذًا، ومــع انطالق المحكمة، نقــول للرئيس رفيق 
الحريري ولسائر شهداء ثورة األرز، ناموا قريري 
العين فالعدالة أتت على األرض كما في الســماء. 
ونؤّكد أّن مســيرتكم هي امتــداد لخّط المقاومة 
المســيحّية ولمســيرة طويلة بدأت مع استشهاد 
الرئيــس بشــير الجمّيــل وأكمــل حمــل مشــعلها 
الدكتور ســمير جعجع وتّوجها دم آالف الشهداء 

الرفاق.
فلكم يا أيّها األبطال ولشــهداء ثورة األرز الرفاق، 
كّل الصالة والشــكر، فلوالكــم لما بقي لبنان ولم 

نكن لنبقى نحن.
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