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العــــدد ٦٣     |    آذار  ٢٠١٥     |     نشــرة تصــدر عن مصلحــة طــالب القـــوات اللبنانيـــة - مكتب االعالم والتواصل

باسم الله... حواٌر طائفي 
وقتٌل مذهبي!

بعد ١٠ سنوات ال بد لـ ١٤ آذار أنا ملتزم... ملاذا؟
أن تعود

لبنان في صراع وجودي بني 
وقف الله و«آية الله«

أنا ملتزم



قيـل إن الدولـة مـن خـال وزارة الداخليـة هـي املسـؤولة عـن السـجون، وهـي التـي تضـع 
اليـد عليهـا وتديرهـا وتؤّمـن األمـن داخلها.ولكـن كـم صعـب وُمـّر القـول بـأن املجرمـن 

بالتواطـؤ مـع بعـض املسـؤولن هـم الذيـن يديرونـه.
العقـاب  لينالـوا  ارتكبوهـا  بسـبب جرائـم  السـجون  الـى  يُقتـادون  املجرمـن  بـأن  وقيـل 
يسـتعمل  أن  أحـد  بـال  علـى  يخطـر  لـم  للمجتمع.ولكـن  درسـاً  يكونـوا  ولكـي  املناسـب 
ويفتعلـوا مشـاكل واضطرابـات  يديـروا عملياتهـم اإلجراميـة  لكـي  السـجون  املجرمـون 

وخارجـه! السـجن  داخـل 
وحـري القـول هنـا هـو أن الدولـة بعـد جهـٍد جهيـد اقتحمـت »سـجونها« إلعادة السـيطرة 

عليهـا ووضـع حـد للوضـع الشـاذ الـذي عاشـته السـجون اللبنانيـة خـال سـنوات عّدة..
وكـم نأسـف لوطـٍن أصبـح الوضـع الطبيعـي فيـه شـاذاً،إذ أصبـح اخلـوف مـن املسـجونن 

أكثـر مـن اخلارجـن عـن القانـون والطليقـن!

جو القزي

وهيب وهبه

قـد ينظـر البعـض إلـى أيامنـا هـذه بكثيـر مـن السـوداوية، 
أيـام  يألفـوا  لـم  الذيـن  واملراهقـون  الشـباب  وبخاصـة 
احلـروب املتعاقبـة علـى لبنـان، واالحتـال السـوري الـذي 
قصـم ظهرنـا إلـى أن انقـّض عليـه اللبنانيـون ودحروه عام 
2005 غـداة استشـهاد الرئيـس رفيـق احلريـري، وانبعـاث 
ثورة االرز وانتفاضة االسـتقال. لعل أبشـع صفاتنا نحن 
اللبنانيـن هـي أننـا »نّقيقـة« بامتياز.. ولكـن للبناني أيضاً 
واملثابـرة  الصبـر  أهمهـا  ومباركـة،  كثيرةحسـنة  صفـات 
لذلـك  االنتصـار..  حتـى  باألمـل  والتمسـك  واالبتـكار 
علينـا أن جنـري جـردة عنـد كل منعطـف مهـم واسـترجاع 
لذاكرتنـا القريبـة والبعيـدة، كي نتوقف عن »النق« وندرك 
أنـه علـى الرغـم مـن اآلالم واخلسـائر اجلسـيمة، ال يـزال 
بـل، األمـل كلـه معقـود علينـا كـي نكمـل  هنـاك أمـل، ال 
مسـار ثورتنـا الطويـل حتـى بنـاء دولـة تليـق بنا وبشـهدائنا 
األبـرار. يف األمـس، استشـهد اآلالف مـن أبطالنـا، وكان 
ينهشـنا يف كل مـكان مـن جسـمنا املتعـب احتـال بعثـي 
فاسـد. ُسـجن وُعـّذب واغتيـل الكثيرون من قـادة نضالنا. 
هت صـورة االبطـال الذيـن أجبـروا علـى  يف األمـس ُشـوِّ
الدفـاع عـن أنفسـهم وعـن وطنهـم خـال حـروب اآلخرين 
السـوداء. ُخونـوا وُحوربـوا.. يف األمـس كانـت احلمـات 

البرتقاليـة والصفـراء حتـّرك الغرائز عند كل نسـمة هواء 
تهـّب نحونـا.. يف األمـس كنـا مغمورين كمسـيحين وكانت 
الفرقـة مـع أخواننـا املسـلمن كبيـرة والوجهـات متباعـدة، 
وعنـد كل مفتـرق كنـا نُتَّهـم بالتطـرف تـارة وبالتبعيـة تـارة 

أخرى!!
اليـوم، بعـُث سـوريا إلـى أفـول علـى الرغـم مـن تشـويهه 
لثـورة شـعبها ونبشـه التطـرف والتكفيـر املقابـل لتطرفـه 
وإجرامـه تبريـراً منـه ملجـازر مريعـة يرتكبهـا يوميـاً. أمـا 
االخصام يف الداخل، ولو أن بعضهم مازال على مكابرته 
وتعجرفه،فقـد بـدأوا يدركـون أنهـم لـن يسـتطيعوا التهـام 
والفارغـة.  املدغدغـة  بشـعاراتهم  كامـل  مسـيحي  شـارع 
لـن يسـتطيعوا بعقيدتهـم املغلفـة بسـتار املقاومـة أخـذ كل 
اللبنانيـن إلـى حيـث يريـدون هم. ال. هم باتوا يدركون أن 
الشـعب مـّل، وبعضـه يـأس، إمنانـدرك متامـاً أن 14 آذار 
تنازلـت يف بعـض النواحـي كـي ال تسـاهم يف تدميـر كل 
مـا مت إجنـازه، لكنهـا ومـع قيـادات ينّورهـا عقـل »حكيـم« 
صاحـب مبـدأ، مسـتمرة حتـى يصـح الصحيـح ولـو أنهـا 

اضطـرت لسـلوك الطريـق الطويـل والشـاق.
حمـات التشـويه والتعميـة والتخويـن يف اإلعـام االصفر 
كان  أبطالهـا  وآخـر  مفضوحـة،  وباتـت  تنفـع  تعـد  لـم 

عميـد املصداقيـة االعامـي -  مديـر التحريـر »العزيـز« 
واملدعـو »عبـاس« علـى تويتـر، واملليـون متابع من أصحاب 
احلسـابات املزيفة كما اتضح!.أقنعة االصاح التي تغلف 
الفسـاد ُفضحـت. نبـُش التطـرف عند السـّنة واملسـيحين 
بعضهـم  النـاس  و«تهييـج«  الزوايـا  يف  األفرقـاء  وحشـر 
عليبعـض انقلـب علـى رؤوس املدبريـن لهـذه املكائـد. أمـا 
الواضح فهو أن جميع هؤالء باتوا مضطرين، كل بحسـب 
أسـلوبه، إلـى العـودة الـى بيـت الوطـن، ومراجعـة الـذات، 
والتحـاور مـع مـن هـم »قـوات« املبـادئ والثوابـت السـليمة 
وأهـل »تيـار« االعتـدال، ألنهـم مضطـرون عاجـًاأم آجـا 
لـن  وسـاحهم  وأدواتهـم  مكابرتهـم  بـأن  االعتـراف  إلـى 
تكـون أبـداً كافيـة إلخضـاع شـعب هـذا الوطـن وتسـييره 
اجلاذبـة  وأجنداتهمـا  البعثـي  أو  الفقيـه  ريـاح  بحسـب 

للتطـرف والتكفيـر واحلـروب املدمـرة!
موقـع  أي  ويف  اخلـارج،  يف  أو  الداخـل  يف  كنتـم،  أينمـا 
واحلـق،  والكرامـة  احلريـة  بـروح  متسـكوا  ُوجـدمت، 
واجعلوهـا مسـاراً ينيـر حياتكـم ومسـتقبكلم، كـي تصنعـوا 
أنحـاء  مختلـف  يف  االرز  ثـوار  بأحـام  يليـق  مبـا  الغـد 

املعمـورة.

أينما كّنا.. ال ميكننا أن نفقد االمل بغد يليق بنا

قيـل ويقـال دائمـاً يف صفـوف احلـزب اإللهـي بـأن كل مـن يعارضـه وحروبـه 
العبثيـة هـو عميـل وخائـن. وقيـل أيضـاً بـأن سـاحه هـو حامـي الوطـن مـن 

العـدو الصهيوني!
ولكـن احلقيقـة والوقائـع هنـا هـي التـي تتكلـم! فمنـذ العـام 200٦ وحتـى 
اليـوم كل العمـاء الذيـن ُكشـف أمرهـم هـم مـن صفـوف احلـزب أو مـن 

صفـوٍف حليفـة لـه.
فليس العتب على من يعتبرهم احلزب خونة،بل العتب على اخلونةاخلارجة 

من رحم احلزب!
مـن يقـول بأعلـى صـوت إنـه ينتمـي الـى واليـة الفقيـه اإليرانـي فيمـا هـو 
حامـل للهويـة اللبنانيـة ومترئـس ميليشـيا مسـلحة قامـت بقتـل األبريـاء يف 

بيـروت وقتلـت رمـوز الرابـع عشـر مـن آذار،أليـس بخائـن؟!
مـن يحـارب يف سـوريا مسـانداً النظـام الـذي قتـل وسـجن وعـّذب اللبنانين 

أليـس بخائن؟!
مـن يـزّج لبنـان دائمـايًف املعـارك اإلقليمية لنصرة مشـروع إيـران يف املنطقة 

أليـس عميًا؟!.
فلـو اسـتُعملت هذهالكميـة الكبيـرة مـن الذخائـر يف مكانهـا الصحيـح بـدل 

قتـل األبريـاء يف بيـروت وسـوريا لكّنـا اليـوم نصلّـي يف القـدس!
إذا كان رأس الهرم احلزبي عميًا،فليس هناك من عتب على الصغار!
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أبانا الذي يف السماوات،
دينيـة  طائفيـة  الرحيم،أحاديـث  الرحمـن  اهلل  باسـم 

وسـّيده. اهلل  بـن  تفـّرق  مذهبيـة، 
تناقض واسـع، ال يفهمه سـوى أصحاب املعالي والسـيادة 

واجلنـراالت والدكاترة.
بعد سـنوات وسـنوات من التراشـق اإلعامي والسياسـي 
لتحقيـق  ومتهيـداً  الداخليـة،  واخلافـات  »املّسـطح« 
املصالـح واالهـداف السياسـية وغيـر السياسـية، الوطنية 
- إذا صـّح القـول - وغيـر الوطنيـة، اجتمـع كل مـن »تيـار 
املسـتقبل« و«حـزب اهلل«الـى طاولـة، و«القـوات اللبنانيـة« 

و»التيـار الوطنـي احلّر«الـى طاولـة.

بـن  اليـوم  القائـم  االصاحـي«  »احلـوار  أن  شـكّ يف  ال 
الشـحن  مـن  يخفـف  بـأن  كفيـل  املتخاصمـة  االطـراف 
الطائفـي واملذهبـي والسياسـي يف الشـارع اللبنانـي، مـن 
الشـمال الـى اجلنـوب ومـن املـن الـى كسـروان، ولكـن... 
أين احلوار من يد االرهاب الداعشية واحلرب السورية؟
مسـيحّية   - شـيعّية  سـنّية  وحـدة  حـوار...  ثـّم  حـوار 

وبعديـن؟«.  »عـال،   - مسـيحّية 
وإجرامـه.  إرهابـه  قـذارة  جديـدة  مـّرة  يثبـت  داعـش... 
اخلناجـر لـم تعـد تكفـي، والرمـي مـن األعالـي لـم يشـبع 
النظـر، والطعـن لـم يَسـّكن القلـب... بـات إحـراق الرهينة 
»حّيـاً« هـو السـبيل الوحيـد حملاولة وقف التحالف الدولي 

ضـده واحلـّد منـه. 
األردن أعلنـت احلـرب السـوداء علـى داعـش يف أقـل مـن 
الكساسـبة،  الطيـار معـاذ  إعـدام  12 سـاعة مـن إعـان 
ولبنـان يف كّل مـرة يحـاول فيهـا التفـاوض مـع االرهابيـن 
حللحلـة قضيـة األسـرى، يعـد داعـش بنحر«رقبـة« جنـدي 

آخـر مـن أسـراه.  
االقطـاب  صعيـد  علـى  القائـم  واالصـاح  احلـوار  أيـن 
السياسـية العليـا يف البـاد مـن قـرار حـّل ملـف االسـرى 
بلـد  لبنـان  كان  إن  االسـامية؟  الدولـة  تنظيـم  عنـد 
الطائفيـة، وإن أراد أن يصبـح بلـد »الوحـدة«، مـن يسـأل 

االبطـال؟  اجلنـود  أولئـك  مصيـر  عـن 
االقتصاديـة  وللملفـات  أولويـة،  رئاسـة اجلمهوريـة  مللـف 
واالجتماعيـة أولويـة... ولكـن مللـف »حماة الوطن وأرضه« 

صـدارة االولويـات.
أيهـا السـادة حتقيـق احلـوار وتقييـم األوضـاع  إن أردمت 
الداخليـة واالقليميـة، ال بـّد أن تلقـي أعينكـم نظـرة علـى 
»األمـن«  بغيـاب  تشـعرون  علّكـم  اخلـارج،  يف  يـدور  مـا 
كل  مـن  الرغـم  علـى  لألسـف،  ألنـه  و«االسـتقرار«، 
العمليـات  علـى  يتغلـب  لـن  احلـوار،  هـذا  سـيحققه  مـا 
ينجـح  ولـن  والديـن...  اهلل  باسـم  تُنفـذ  التـي  اإلرهابيـة 

داعـش. مخططـات  علـى 

باسم الله...
حواٌر طائفي وقتٌل مذهبي!

ستيفاني يوسف

إن أردمت أيها السادة 
حتقيق احلوار وتقييم 

األوضاع الداخلية 
واالقليمية، ال بّد أن 

تلقي أعينكم نظرة على 
ما يدور في اخلارج،



طوني عطية

بـات واضحـاً لغالبيـة الشـعب اللبنانـي، أن »حـزب اهلل« ال 
يوفـر فرصـًة أو خطابـاً أو إعانـاً أو بيانـاً أو حربـاً حتـى 
»يبشـر« اللبنانيـن بالشـقاء والبـؤس واملعانـاة. ال شـّك يف 
أن هـذا احلـزب الـذي يسـتقي منابـع فكـره وثقافتـه مـن 
واليـة اخلامنئـي، يجيـد القـراءات الفرويديـة والاكانيـة 
)نسـبة الى عالم النفس الفرنسـي جاك الكان( يف معاني 
اللبنانيـن  حريـة  علـى  واملتفرعنـة  املتعاليـة  الذكوريـة 

ورأيهـم يف تقريـر مصيرهـم ومسـتقبل وطنهـم.  
ومنـذ بدايـة احتالـه لبنـان يف الثمانينيـات، صارح »حزب 
كشـف  كمـا  كسـروان«،  »غـزاة  بأنهـم  املسـيحين  اهلل« 
نـده يف »واليـة الفقيـه«، واعتبـر  أمينـه العـام فيمـا بعـد َتَ
مستشـار خامنئـي الفريـق يحيـى رحيـم صفـوي أن حـدود 
بـاده احلقيقيـة ليسـت كمـا هـي عليهـا اآلن، بـل تنتهـي 

اجلنـوب  عبـر  املتوسـط  األبيـض  البحـر  شـواطئ  عنـد 
اللبنانـي.

خطـاب االمـن  الرديئـة،  األزمنـة  عامـات  أواخـر  ومـن 
عمليـة  بعـد  نصـراهلل  حسـن  السـيد  اهلل  حلـزب  العـام 
شـبعا، حيـث أكـد يف »بيـان الرقـم 2«، التحـرر من »قواعد 
االشـتباك« وإرسـاء نظريـة اجلبهـة الواحـدة املمتـدة مـن 
اجلـوالن  إلـى  وصـوالً  غـزة  قطـاع  إلـى  اجلنوبـي  لبنـان 
االجتماعـي  العقـد  احلائـط  عـرض  ضاربـاً  السـوري، 
املتفـق عليـه بـن طوائـف لبنـان التـي ارتضـت احليـاة معـاً 
علـى قاعـدة العيـش املشـترك، املبنية علـى الدميوقراطية 
الوجوديـة  ومصاحلهـا  مصائرهـا  حتديـد  يف  التوافقيـة 

واالسـتراتيجية. 
علـى  رداً  اهلل«  »حـزب  نفذهـا  التـي  شـبعا«  و«عمليـة 

 ٦ علـى  قضـت  التـي  القنيطـرة  يف  االسـرائيلية  الغـارة 
مـن عناصـره، بينهـم جهـاد مغنيـة جنـل القائـد العسـكري 
للحـزب عمـاد مغنيـة الـذي اغتيـل يف العـام 2008. ومـن 
اهلل«  »حـزب  يف  البـارز  العسـكري  القائـد  القتلـى  بـن 
وسـوريا،  العـراق  ملفـي  مسـؤولي  أحـد  عيسـى،  محمـد 
واجلنـرال يف احلـرس الثـوري اإليرانـي  محمد علي دادي 
وهو نائب قاسـم سـليماني يف سـوريا، واملعروف أن دادي 
التـي طبقهـا يف  الركـوع«  أو  هـو صاحـب خطـة »اجلـوع 

حمـص وحلـب وأجـزاء مـن جنـوب دمشـق.
اجلـزء  يف  ميدانيـة  جولـة  يف  موجوديـن  كانـوا  وهـؤالء 
الـذي ال يـزال جيـش بشـار يسـيطر عليـه، لرصـد مواقـع 
املعارضـة السـورية املسـلحة التـي تسـيطر علـى مسـاحات 
شاسـعة يف ريـف القنيطـرة الشـرقي واجلنوبـي، التـي تعد 
منطقـة اسـتراتيجية نظـراً لوقوعهـا علـى خـط التمـاس 
مـع اسـرائيل، وبالتالـي يكمـن الهـدف االيرانـي يف وضـع 
هـذه احملافظـة حتـت سـجادة نفـوذه،  مـا يوّفـر إليـران 
ورقة اسـتراتيجية مهمة، ضمن سياسـة »تميع األوراق« 
يف ملفهـا اإلقليمـي بانتظـار اللحظـة املصيريـة مـن عملية 
التفـاوض حـول ملفهـا النووي، ومشـروع فـرض االعتراف 

بهـا كقـوة إقليميـة يف املنطقـة. 
واضحـة  رسـالة  لتوجيـه  االسـرائيلية،  الغـارة  أتـت  لـذا، 
املعالـم حملـور »إيـران – حـزب اهلل – األسـد«، أن تل أبيب 
لـن تسـمح بتغييـر قواعـد االشـتباك يف اجلـوالن، وأنهـا 
دخـل  الـذي  السـوري  لإلحتـراب  تسـوية  أي  يف  شـريك 

عامـه اخلامـس، تضمـن املصالـح اإلسـرائيلية.
وأتـى رد »حـزب اهلل« يف مـزارع شـبعا التـي تقـع خـارج 

لبنان في صراع وجودي بني وقف الله و«آية الله«
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اخلـط األزرق، إذ حتفـظ مـاء وجـه »املمانعـة« الـذي صـام 
دمشـق  مغنيـة يف  عمـاد  اغتيـال  منـذ  الـرّد  عـن  وامتنـع 
ومـا  الضاحيـة  يف  اللقيـس  حسـن  اغتيـال  الـى  وصـوالً 

السـوري. العمـق  بينهمـا مـن غـارات إسـرائيلية داخـل 
ضـف إلـى ذلـك، اسـتحالة حَتمـل النظـام السـوري فتـح 
إليـه  أشـار  مـا  وهـذا  اجلـوالن،  يف  اسـرائيل  مـع  جبهـة 
بشـار األسـد يف تصريحـه املتزلـف ملجلـة »فـورن أفيـرز« 
األميركيـة، حيـث كـّذب خطـاب »حـزب اهلل« عـن تشـكيل 
»جبهـة مقاومـة« يف اجلـوالن بقولـه إنـه »لـم يحـدث أن 
انطلقـت أّي عملّيـة ضـّد إسـرائيل مـن مرتفعـات اجلـوالن 
منـذ وقـف إطـاق النـار العـام 1974 وبالتالـي فـإن ادعـاء 
إسـرائيل بـأّن ثمـة خطـة لشـن عملية ضّدهـا من اجلوالن 
أبعـد مـا يكـون عـن الواقـع، إنها مجرد ذريعـة ألنهم أرادوا 
اغتيـال اشـخاص معينـن مـن »حـزب اهلل”... واقتضـى 
وحزبهـا  إيـران  صفحـات  تبيـض  محاولـة  يف  التوضيـح 
الدولـي واالدارة االميركيـة ومـن خلفهمـا  تـاه املجتمـع 
يف  االسـتقرار  ضامـن  هـو  بشـار  أن  مفادهـا  إسـرائيل، 
اجلـوالن مقابـل عـدم رفـع اسـرائيل “الغطـاء املصلحـة” 

مـا يـؤدي لإلطاحـة بـه.

ويف حسـابات إيـران و«حـزب اهلل« بعـدم الـرد مـن خـارج 
مـزارع شـبعا، تسـتند إلـى قاعـدة »ميـزان القـّوة«، فعـّدة 
احلـروب ال تقتصـر علـى كميـة الصواريـخ ومـدى فعاليتها 
كان  التـي  القـوة  نقـاط  أن  جيـداً  ويعلمـان  التدميريـة، 
بـل  ميتلكهـا »حـزب اهلل« يف حـرب متـوز باتـت مفقـودة 

حتولـت إلـى نقـاط ضعـف وأهمهـا:
غـرق حـزب اهلل وإيـران يف املسـتنقع السـوري علـى غـرار 
أفغانسـتان،  يف  السـابق  السـوفياتي«  »االحتـاد  انـزالق 
وبالتالـي ال يسـتطيع ميدانيـاً فتـح جبهـة أخـرى مدّمـرة 

لـه مـع اسـرائيل.

اجلماهيـري  والتعاطـف  العربيـة  الـدول  معظـم  خسـارة 
يف حـرب متـوز، بسـبب بشـاعة إجـرام »حـزب اهلل« يف 
إلـى  أدى  مـا  السـورين،  آالف  دمـاء  وولوغـه يف  سـوريا 
التاريخـي بـن الشـيعة والسـّنة  إخـراج شـياطن احلقـد 
بعد أن كانت صور االمن العام حلزب اهلل السـيد حسـن 
العـرب. ويف حـال وقعـت  نصـراهلل معلقـة علـى جـدران 
نكشـف  ال  وإسـرائيل،  اهلل«  »حـزب  بـن  جديـدة  حـرب 
مسـتوراً إن قلنـا بـأن الكثيريـن مـن تلـك الشـعوب سـتهلل 
وهـذا  املنطقـة،  يف  إيـران  ميليشـيات  لهزميـة  وتصلـي 
إمنـا  بإسـرائيل  حّبـاً  يعنـي  ال  واملتبـّدل  الغريـب  الشـعور 

بـ«حـزب اهلل«. ُكرهـاً 
انخفـاض سـعر البتـرول، حيـث يعتمـد االقتصـاد االيراني 
علـى عائـدات النفـط، والسياسـة الغربيـة برفـع العقوبات 
عـن طهـران بشـكل بطـيء ، لـم يحققـا انفراجـاً اقتصاديـاً 
النفطـي  العامـل  دخـول  بسـبب  إيـران  يف  واجتماعيـاً 
وتعويضـات  أمـوال  بـا  إن احلـروب  وبالتالـي  املسـتجّد، 
سـباق  حلبـة  إلـى  الدخـول  تريـد  عتيقـة  كسـيارة  هـي 

وان«. الـ«الفورمـوالـ 
ومـن نقـاط الضعـف التـي تـدور يف حسـابات »املمانعـن« 
هي »شـكراً قطر«، فـ«حزب اهلل« لم يترك للشـكر حضناً 
وللكـرم كّفـاً، بـل لطـم قطـر قائـا: »أنتـم كرمـاء ونحـن ال 

نستاهل«.
خسـارة  وهـو  أال  مؤثـر،  آخـر  عامـل  إلـى  باالضافـة 
االحتضـان الشـعبي الداخلـي، فكيـف جلمهـور »املقاومـة« 
أبـواب  يـدق  أن  احملروقـة  اجلنـوب  أرض  مـن  الهـارب 
أيـار يف   7 وطرابلـس وضحايـا  وصيـدا  اخلـروب  إقليـم 
باقـي  النـاس«  »أشـرف  سـيواجه  خجـل  بـأي  بيـروت؟!! 
احلاضنـة  والبيئـة  باخلونـة  وصفوهـم  الذيـن  اللبنانيـن 

مـكان!! للرحمـة  يتركـوا  فلـم  واالرهابيـن؟... 
فـ«حزب اهلل« يريد فك قواعد االشـتباك إقليمياً، ويعمل 

دومـاً علـى تفتيـت قواعـد التاقـي داخليـاً بـن الهويـات 
قيـام  التـي هـي أسـاس  )الطوائـف(  اللبنانيـة  املجتمعيـة 
لبنـان كمـا الـدور التاريخـي، الـذي بنـاه املسـيحيون بعـرق 
إميانهـم وزنـد صابتهـم وقـوة عزميتهـم ودهشـة حتملهم، 
ليجعلـوا مـن هـذه البقعـة واحـة شـغوفة عاشـقة للحريـة. 
»حـزب اهلل« بـات يف واد وباقـي اللبنانيـن يف واٍد آخـر،  
اللبنانيـن وغيـاب  واعتبـاراً النقسـام  فهـو ال يقيـم وزنـاً 
اإلجمـاع الرسـمي بشـأن عملياتـه، وال يأبـه للفاتـورة التـي 
يف  والتدخـل  التعنـت  هـذا  جـّراء  مضاعفـة  سـيدفعونها 

السـورية.  األزمـة 
بتبديـل قواعـد االشـتباك مـن  لـو قامـت اسـرائيل  مـاذا 
جهتهـا علـى »اجلبهـة املوحـدة« التـي أعلنهـا »حـزب اهلل«، 
وقوامهـا تسـهيل مـرور التكفيريـن ومتركزهـم علـى خـط 
شـبعا – كفرشـوبا حملاربـة »حـزب اهلل« بـدالً مـن القلمون 
والقصيـر؟؟ فهـل عندهـا يحتـاج نتانياهـو لعمليـة برّية رّدا 

علـى »البيـان رقـم 1 و 2«؟؟
بـن  متناقضـة  اختيـار  حـرب  يف  واقعـاً  لبنـان  أصبـح 
تاريخـن وثقافتـن وإميانـن، بـن وادي النبـي خالـد يف 
إيـران أو املعروفـة بــ«وادي العضـو الذكـري«، الواقعـة يف 
منطقـة جبليـة نائيـة يف الشـمال الشـرقي مـن محافظـة 
كلسـتان )شـمالي إيـران( والتـي تضـّم قبـوراً فريـدة مـن 
نوعهـا عليهـا أحجـار قائمـة بشـكل أعمـدة صخريـة لهـا 
وأنـواع  الرجـال،  لقبـور  مخصصـة  اخلـوذة  يشـبه  رأس 
الـى  األعلـى  مـن  معلقـة  وهـي  الشـكل  صليبيـة  أخـرى 
وهـي  فيهـا.  والدائـري  العريـض  القسـم  مـن  األسـفل 
أيديهـم  )واضعـن  متخصريـن  واقفـن  بشـراً  تشـبه 
لبنـان  النسـاء.. وبـن  لقبـور  علـى خصرهـم( مخصصـة 
، اجلبـل الصاعـد مـن وادي قنوبـن العابـق بالبخـور  احلـيّ
واألديـرة  والصوامـع  والنسـاك  والقديسـن،  واالميـان 
املنحوتـة يف الصخـر حيـث سـكنها زهـاد مـن كل املذاهب، 
بينهـم صوفيـون مسـلمون التجـأوا إليهـا كـي يعيشـوا حياة 

وتأمـل. انكفـاء 
ُولـد  األوديـة،  بطـون  مـن  العميقـة،  الروحانيـة  هـذه  مـن 
اهلل  سـجات  يف  اسـمه  انحفـر  الـذي  الرسـالة  لبنـان 
بولـس  يوحنـا  البابـا  القديـس  ذلـك  وأكـد علـى  االبديـة، 
هـو  وطـن،  مـن  أكثـر  هـو  لبنـان  إن  قـال  الثانـي، حينمـا 

رسـالة.
امتـداد  علـى  وُرسـمت  شـّيدت  التاريخـي  لبنـان  فحـدود 
القـرى املسـيحية مـن الشـمال إلى اجلنـوب، و«حزب اهلل« 
يريـد اليـوم تهـدمي هـذا الكيان ورسـم حـدود جديدة متتد 

مـن طهـران إلـى اجلـوالن وفلسـطن عبـر لبنـان. 
إن الصـراع احلقيقـي يف لبنـان ليس بن السـّنة والشـيعة، 
إمنـا بـن: لبنـان الرسـالة ولبنـان الواليـة، بـن »وقف اهلل« 

و«آيـة اهلل«، بـن أبنـاء اهلل و«حـزب اهلل«.

أصبح لبنان واقعاً في حرب اختيار متناقضة
بني تاريخني وثقافتني وإميانني



استال صهيون

أشـعلت مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبنانيـة ليـل العاصمـة بيـروت يف 2٣ مـن كانـون 
األول 2014، ويف جـّو ميـادي وإرادة قوّيـة للعيـش والتجـذر يف أرض الوطـن، نظمـت 
إعامـي  وحشـد  طالـب   4000 مـن  أكثـر  حضـره  العـام  لهـذا  ميـادي  حفـل  أضخـم 

وسياسـيكبير.
وقـد حضـرت النائـب سـتريدا جعجـع ممثلـة رئيـس حـزب القوات الدكتور سـمير جعجع، 
النائب ندمي اجلميل، األمن العام حلزب القوات اللبنانية الدكتور فادي سـعد، مسـاعد 
األمن العام لشـؤون اإلدارة األسـتاذ فادي ظريفه، مسـاعد األمن العام لشـؤون املصالح 

الدكتور غسـان يارد، واألمن العام السـابق األسـتاذ عماد واكيم.
وأحيـا احلفـل النجـم املميـز وائـل الكفـوري الـذي أطـل علـى جمهـوره بباقـة مـن أجمـل 
»مـا  أغنيـة  فمـن   .Forum De Beirutال صالـة  يف  احلضـور  مبهـراً  األغانـي، 
وعدتـك بنجـوم الليـل« الـى »مدللتـي« وأشـهر أغانيـه القدميـة واملواويـل الرائعـة، انتقـل 
كفـوري الـى »ضلـي يـا روحـي« و«لـو حبنـا غلطـة« فالبومـه اجلديـد »الغـرام املسـتحيل«، 

أشـعلت القاعـة يف جـو اكثـر مـن رائـع. 
 Comedyوكان اسـتُهل احلفـل الـذي قدمتـه اإلعاميـة مجـدال خطـار مـع فريـق الــ
املسـرح بطريقـة  إلـى  لبنـان  الصعـب يف  السياسـي واالجتماعـي  ناقـًا اجلـو   Night

بالفكاهـة. مليئـة 
كمـا تخللـه عـرض غنائـي راق لفرقـة الــ  8eme Art املميـزة، ليختتـم احلفـل الـذي 

.DJ Merhi  اسـتمر حتـى سـاعات الصبـاح األولـى، علـى أنغـام
احلـّر  لبنـان  إذاعـة  عـام  مديـر  بينهـم  مـن  البـارزة،  االعاميـة  بالوجـوه  ومتيـز احلفـل 
األسـتاذ مكاريـوس سـامة، جـو القـزي مـن إذاعـة لبنـان احلـّر، اإلعامّيـة رميـا جنيـم، 
جيسـيكا عـازار، كاتيـا مندلـق وعـدد مـن الطاقـم االعامـي يف الmtv  طونـي سـمعان 
LBCمـن روتانـا، فـراس حاطـوم ورميـي دربـاس وعـدد مـن الطاقـم اإلعامـي يف الــ

وحضـور مميـز للموسـيقي ميشـال فاضـل، ومصمـم األزيـاء زيـاد نصيـر.

احلفل امليالدي األضخم لطالب 
القوات يشعل بيروت مع وائل 

Comedy Nightكفوري والـ
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احتفـل طـاب القـوات اللبنانيـة،ككل عـام، بعيـد امليـاد علـى طريقتهـم اخلاصـة، حيـث 
نظمـت خايـا الكليـات وهيئاتهـا نشـاطات جمعتفيهـا الطـاب ملشـاركتهم الفـرح يف هـذا 

الزمـن املجيد.

فاجـأت الهيئـة الطالبيـة يف كليـة العلـوم االقتصاديـة وإدارة االعمال-الفـرع الثانـي يف 
اجلامعـة اللبنانيـة الطـاب هـذا العـام بــ”parade”  أشـعل أجـواء النشـاط وأضـاف 
 ”cheese and wine رونقـاً جديـداً للنشـاط الـذي أقيـم يف باحـة الكليـة. وتضمـن
واحللـوى اخلاصـة بالعيـد “buche de noel” ووزعـت شـوكوال العيـد باملناسـبة، 

وشـارك اجلسـم االداري واالسـاتذة فرحـة العيـد مـع الطـاب املشـاركن.

وأقامت خلية القوات يف جامعة الـ”cnam”نهر إبراهيم كما يف بكفيا نشـاطاً ميادياً 
وزعـت فيـه على الطـاب حلوى العيد.

أمـا طـاب اجلامعـة األنطونّيةفأشـعلوا اجلامعـة بجـو الفـرح وأغاني امليـاد وحلقات من 
الرقـص واملـرح علـى أنغـام الــParade الـذي كان مميـزاً هـذا العـام.

حـرم  داخـل  نظموهـا  صاخبـة  بسـهرٍة  العيـد  فاسـتقبلوا  احلكمـة  جامعـة  طـاب  أمـا 
DJ حتـى سـاعات  الــ  أنغـام  علـى  الطـاب  مـن  كبيـراً  عـدداً  اجلامعـة حيـث جمعـت 

األولـى. الصبـاح 

بدورهـا معاهـد الدكوانـة نظمـت نشـاطاً موحـداً لكافـة معاهـد املجمـع املهنـي والتقنـي 
القواتيـة  املعايـدة  والشـوكوال وبطاقـات   Buche De Noelبتوزيـع ال قامـت  حيـث 

ورزنامـات اجليـب علـى الطـاب واالسـاتذة واملـدراء.

وشـاركت دائـرة الشـمال يف مصلحـة الطـاب شـباب طرابلـس بإضـاءة شـجرة امليـاد 
العماقـة عنـد مسـتديرة الرئيـس الشـهيد رفيـق احلريـري يف املينـاء يف أجـواء حتمـل 
بترانيمهـا الدينيـة أجمـل معانـي العيـد، بحضـور وزير العدل أشـرف ريفـي، النائب روبير 
فاضـل، احملامـي ميشـال اخلـوري ممثـًا رئيـس حـزب »القـوات اللبنانية« الدكتور سـمير 
جعجـع، كميـل عمـار ممثـا النائـب فـادي كـرم، املهنـدس عامـر حـداد ممثـا محافـظ 
الشـمال القاضـي رمـزي نهـرا، أنطـوان جبـور ممثـا رئيـس »حركـة االسـتقال« ميشـال 
معـوض، متروبوليـت طرابلـس وسـائر الشـمال للـروم امللكيـن الكاثوليـك إدوار ضاهـر، 

األب ابراهيـم سـروج ممثـا متروبوليـت طرابلـس والكـورة وتوابعهمـا للـروم االرثوذكـس 
أفـرام كرياكـوس، وحشـد كبيـر مـن الفاعليـات الشـمالية ومسـؤولي املجتمـع املدنـي.

ومـن الشـمال أيضـاً، نبقـى مـع طـاب القـوات يف كليـة إدارة االعمـال – الفـرع الثالث يف 
اجلامعـة اللبنانيـة، حيـث قامـوا بتوزيـع حلـوى العيـد والقبعـات احلمـراء علـى الطـاب. 
كمـا زّينـوا الكلّيـة بشـجرة العيـد، متوجهـن باملعايـدة إلدارة الكليـة والطـاب مـن خـال 

بطاقـات املعايـدة، ومتمنـن أعيـاداً مجيـدة للجميـع.
أمـا خليـة القـوات يف معهـد الفنـون اجلميلـة يف اجلامعـة اللبنانيـة يف الشـمال، فوزعـت 

بطاقـات املعايـدة علـى الطـاب واجلسـم االداري باالضافـة الـى حلـوى العيـد.
بامليـاد  بقـرزال، االحتفـال  قـوات  مـع  بالتعـاون  الطـاب  أمـا يف عـكار فاختـار مكتـب 
أحيتـه جوقـة الفيحـاء وعـدد  يف أجـواء دينيـة رائعـة، حيـث نظمـوا ريسـيتاالً مياديـاً 
طـاب  صـّور  كمـا  بقـرزال.  يف  مـورا  القديسـة  كنيسـة  واملوسـيقين،يف  املرمنـن  مـن 
عرضـاً  قدمـوا  بأطفـال  مميـزة  جمعتهـم  أخـرى  بطريقـة  امليـاد  الـ”NDU”برسـا 

عليهـم. العيـد  وحلـوى  والطعـام  الهدايـا  توزيـع  ايضـاً  النشـاط  ليتخلـل  ترفيهيـاً، 
 

اللبنانيـة - زغرتـا عشـاء مبناسـبة عيدامليـاد  القـوات  الطـاب يف  وأقامـت مصلحـة 
املجيـد يف مطعـم »نهـر رشـعن«، بحضـور عـدد مـن مرشـحي القـوات، سـركيس دويهـي، 
فؤاد بولس، والدكتور انطوان حبشـي، كما حضر العشـاء منسـق زغرتا الزاوية ماريوس 
البعينـي، رئيـس مصلحـة الطـاب جيـرار سـمعاني ورئيـس دائـرة الشـمال يف مصلحـة 

الطـاب غبريـال سـعد.

عنـد  املـارة  علـى  العيـد  حلـوى  توزيـع  عبـر  املجيـد  امليـاد  عيـد  البقـاع  دائـرة  أحييـت 
مسـتديرة املنـارة، سـعياً منهـا إلضفـاء جـّو مـن البهجـة والفـرح علـى أهالـي مدينـة زحلـة 

واجلـوار.

وبجملـة »املجـد هلل يف العلـى وعلـى األرض السـام ويف النـاس املسـرة« اختصـر طـاب 
املـن اجلنوبـي يف دائـرة الثانويـات رسـالة السـيد املسـيح وحلـم البشـرية يف بيـان حمـل 
نشـاطهم  الرمانـة. وتضمـن  وزعـوه يف شـوارع عـن  ومعايـدة لألهالـي  صـاة صغيـرة 
باالضافـة الـى البيـان توزيـع احللـوى والشـوكوال املزيـن بعلم القـوات اللبنانّيـة على املارة.
كذلـك أقامـت دائـرة الثانويـات قداسـاً حيـث تشـارك الطـاب خدمـة القداس يف كنيسـة 
مـار شـربل عنايـا، وتوجهـوا بعدهـا إلـى مطعـم كرمـة املياديـن حيـث اجتمعـوا الـى طاولـة 

الغداء.

ميالد هذا العام مع طالب القوات

املنظمات الشبابية لالحزاب
عقـدت املنظمـات الشـبابية والطابيـة يف األحـزاب اللبنانيـة اجتماعـاً يف مقـر احلـزب التقدمـي االشـتراكي يف وطـى املصيطبـة. وشـدد املجتمعـون على »التنسـيق الدائـم يف ما بينهم 
حـول مختلـف امللفـات والقضايـا الطابيـة والشـبابية والوطنيـة«، متمنـن أن تكـون سـنة 2015 »سـنة ترسـيخ العمـل الشـبابي املشـترك«. ومت التأكيـد علـى اسـتمرار احلـوار والتواصل 

الدائـم ملـا فيـه مصلحة الطاب والشـباب اللبنانـي، واملصلحة العامة 
وحضـر االجتمـاع منظمـة الشـباب التقدمـي، حـزب الوطنيـن األحـرار، التيـار الوطني احلر، حزب القوات اللبنانية، حركة أمل، حـزب الكتائب اللبنانية، احلزب العربي الدميقراطي، 

رابطة الشـغيلة، حركة التجدد الدميقراطي واحلزب السـوري القومي االجتماعي.



استال صهيون

دائرة الشمال
مع بداية العام، التقى مكتب دائرة الشمال يف مصلحة طاب القوات اللبنانّية عضو 
كتلة القوات النيابّية النائب فادي كّرم. ووضع كرم الطاب باجلّو السياسي العام، 
شارحاً أبرز عناوين املرحلة.

وزع رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور سـمير جعجع يف احتفال يف معراب شـهادات 
يف  والتوجيـه  الفكـري  اإلعـداد  مكتـب  يف  الكـوادر  أكادمييـة  مـن  املتخرجـن  للطـاب 
وأعمـال  المتحانـات  وخضعـوا  األكادمييـة  محاضـرات  هـؤالء  تابـع  أن  بعـد  املصلحـة 

تطبيقيـة.

وكانت مناسـبة حض خالها جعجع الشـباب على وجوب االنخراط يف العمل السياسـي 
خليـر  ومنتجـن  فاعلـن  مواطنـن  وليكونـوا  السياسـية  ومبادئهـم  أفكارهـم  لتحقيـق 
مجتمعهـم، والسـيما أن لبنـان بـات بأمـّس احلاجـة الـى طاقـة شـبابية حُتييـه وتُطـوره 
مـن جديـد وتقـوده نحـو مسـتقبل واعـد نطمـح إليـه جميعنا بعـد كّل املآسـي واملعاناة التي 

مـّرت عليـه.

وشـرح جعجـع مبـدأ الدميقراطيـة وأهميتـه يف االرتقـاء بالشـعوب وتطويـر املجتمـع بـكّل 
شـرائحه باعتبـار ان الدميقراطيـة هـي مفهـوم جميـل ولكـن ال ميكـن تطبيقـه بطريقـة 
جامـدة بـل يجـب أن يكـون لـه ضوابـط وقوانـن تنظمـُه وإال حتّولت هـذه الديقراطية الى 

فوضـى مدمـرة بـدالً مـن أن تكـون معّمـرة للشـعوب.

ومـع مطلـع هـذا العـام، انطلقـت األكادمييـة بدورة جديـدة مخصصة للطـاب اجلامعين 
والثانويـن واملهنيـن يف مبنـى »نعمـان« – جونيـه. وتتألف محاضرة طاب اجلامعات من 
اثنتـي عشـرة محاضـرة، أمـا احملاضـرات املخصصـة لطـاب دائرتـي املهنيـن والثانويـن 

فهـي تتألـف من عشـر محاضرات.

أكادميية الكوادر
جعجع للمتخرجني من أكادميية الكوادر في مصلحة الطالب:

لبنان بحاجة ماسة لطاقة شبابية حتييه
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حتـت عنـوان »لـن متـوت قضيـة محّقة مقاوموها يستشـهدون علـى أرض الوطن«، أقامت 
اللبنانيـة«، يف مجمـع الدكوانـة املهنـي،  »دائـرة املهنيـات« يف مصلحـة طـاب »القـوات 

قداسـاً يف الذكـرى السـنوية الثامنـة الستشـهاد الرفيـق طونـي ضـو.

حضـر القـداس ممثـل رئيـس حـزب »القـوات اللبنانيـة« الدكتـور سـمير جعجـع النائـب 
أنطـوان زهـرا، األمـن العـام لشـؤون املصالـح الدكتـور غسـان يارد، ممثـل رئيس مصلحة 
الطـاب جـاد دميـان، رئيـس دائـرة املهنيـات إيلـي عـون، والـدة الشـهيد وعائلتـه، مديـر 
املجمـع ايلـي خليفـة وكل مـن املـدراء: جيلبيـر الزغبـي، طونـي نصـر، فرنسـوا اجلـردي 
وحشـد مـن األسـاتذة واإلداريـن والطـاب. وخدمـت القـداس املرمنـة غراسـيا ماريـا 

مبشـاركة عازَفـن موسـيقين.
قبـل بدايـة القـداس، مت تقـدمي ٣ أكاليـل عـن راحـة نفـس الشـهيد:إكليل مـن الدكتـور 
الشـهداء  جهـاز  مـن  الـورد  مـن  وإكليـل  املهنيـات،  دائـرة  مـن  الغـار  مـن  إكليـل  جعجـع، 

. واالسـرى  واملصابـن 

إسـتذكر جعجـع يف كلمـة متلفـزة الشـهيد ضـو قائـًا: »يف الذكـرى الثامنـة الستشـهاد 
رفيقنـا طونـي ضـو، أتذكـره، كمـا لـو كان باألمـس. رمبـا لـم يكـن هـو املقصـود مباشـرة 
بعمليـة اإلغتيـال، إمنـا مـن كان مقصـوداً بالفعـل، هـو كل مـا يؤمـن بـه طونـي، قناعاتـه، 
قضيتـه، ووطنـه. وبالتالـي، استشـهد طونـي مـن أجـل القضيـة التـي يؤمـن بهـا جميعنـا، 

مـن أجـل قناعاتنـا ومبادئنـا ووطننـا.«
وتوجـه إلـى رفـاق طونـي وكل األجيـال الصاعـدة بالقـول: »عندمـا ينتفـي وجود أشـخاص 
مجتمعهـم،  سـبيل  يف  للتضحيـة  مسـتعدين  أشـخاص  وجـود  وينتفـي  بيننـا،  كطونـي 
حريتهـم، قضيتهـم، كرامتهـم، وجودهـم، تاريخهـم، وتراثهـم، يذهـب مجتمعنـا آنئـذ إلـى 
االضمحـال، لكـن املسـتقبل لنـا مـا دام يف صفوفنـا أشـخاص كطونـي. وأمتنـى أال نعـود 
مضطرين لاستشـهاد من جديد، ولكن يف الوقت نفسـه سـنتابع النضال كي يبقى لبنان 

سـيداً، حـراً ومسـتقا«.

بـدوره، ألقـى زهـرا كلمـة قـال فيهـا: »إن اهلل الـذي تسـد ليخلصنـا وليفتدينـا، عندمـا 
حانـت سـاعة الشـهادة والفـداء، هـاب املوقـف، مذّكـراً إيانـا بابسـي احللـل املبيضـة بـدم 
احلمـل، عندمـا سـألوا اهلل: حتـى متـى يـا رّب ال حتاسـب القتلة؟ طبعـاً، يف النتيجة ال بد 
مـن احلسـاب والتوقـف عنـد إمياننـا الـذي يقبـل الشـهادة، ولكـن مـن أجـل احليـاة، وليس 
تقديسـاً للمـوت، بينمـا قتلتنـا يف لبنـان والشـرق يعشـقون الشـهادة، ليـس مـن أجل احلياة 

ألنهـم ال يدركـون قيمتهـا«.

وسـأل قائـًا: »ألديكـم فكـرة أيهـا القتلـة أن هـذه األرض التـي متشـون عليهـا مجبولـة 
بتـراب الشـهداء؟ فـكل شـبر منهـا يضـم رفـات أحـد الشـهداء الذيـن سـقطوا حفاظـا 

عليهـا«.

واسـتقراره  وكرامتـه  اإلنسـان  البلـد، هـي حريـة  هـذا  األسـاس يف  القيمـة  »إن  وتابـع: 
ورفاهيتـه وسـلمه وأمانـه. وإذا فـرض علينـا سـنبقى مقاومـن الـى أبـد اآلبديـن، ولكـن 
والسـلم واألمـان. ومـن شـروط اإلسـتقرار  والبحبوحـة  نعيـش االسـتقرار  أن  طموحنـا 
والرفاهيـة يف أيامنـا احلاضـرة أن نحّيـد لبنـان عـن صراعـات املنطقـة، فهنـاك ما يعرف 
بإعـان بعبـدا وبسياسـة النـأي بالنفـس يجـب أن نلتـزم بهمـا لكـي ال يتحـول لبنـان إلـى 
سـاحة لصراعـات ال مصلحـة لشـعبه بهـا. وإذا شـئنا أن نحافـظ علـى اسـتقرارنا، علينـا 
التـزام الشـرعيتن العربيـة والدوليـة وتطبيـق القـرار 1701 كامـا ولـو متأخريـن، علـى 

احلـدود الشـرقية لنحفـظ حريـة شـعبنا وكرامتـه واسـتقراره«.
 

وختـم بالقـول: »لنقـدم إلـى هـؤالء الشـباب مسـتقبا أفضـل وأكثـر أمانـاً وازدهـاراً. ال 
نسـتطيع أن نبـدأ بـأي عـاج قبـل وضـع الـرأس لهـذا اجلسـم املريـض، فمـا مـن جسـم 
يعيـش مـن دون رأس، ومـا مـن جمهوريـة مـن دون رئيـس جمهوريـة. ورغـم كل محـاوالت 
التذاكـي، مـا مـن جمهوريـة لبنانيـة سـوية تقـوم فيهـا املؤسسـات الدسـتورية بعملهـا يف 
شـكل طبيعـي، إن لـم ننتخـب رئيسـاً للجمهوريـة ويف أسـرع وقـت ممكـن. ليـس مقبـوالً 
أن نعتـاد أو نعـّود اآلخريـن علـى االسـتهانة بهـذا املركـز األسـاس والقبـول بفراغـه، ألن 
هـذا البلـد يحتـاج إلـى رأس، ورئيـس اجلمهوريـة هـو املوقـع األول للمسـيحين يف لبنان«.

 أمـا رئيـس دائـرة املهنيـات إيلـي عون فتوجه إلى الشـهيد ضو بالقـول: »يا رفيقنا طوني، 
من قريـر العـن وكـن مطمئنـاً. سـنبقى دائمـاً أمنـاء لـك وللقضيـة، فهـا إن أهلـك ورفاقـك 
قـد جـاؤوا اليـوم، كمـا العـادة، لنلتقـي يف قـداس احتفالـي لراحـة نفسـك، وكيـف ال؟ ومـا 
يجمعنـا إميـان راسـخ يف الوجـدان، محفـور يف القلـب، مكتـوب بحبـر مـن دم، ال ميحـوه ال 

اضطهـاد وال سـجن وال مـوت.«

وأشـار الـى ان املصلحـة يف صـدد إصـدار بطاقـات انتسـاب جلميـع الرفـاق، والبطاقـة 
األولـى لهـذه السـنة سـتحمل اسـم طونـي سـمير ضـو، وستسـلم إلـى والدتـه عربـون وفـاء 
وكرامـة، مضيفـاً: »إنهـا بطاقـة انتسـاب إلـى مصلحـة طـاب آمنـت مبشـروعها حتـى 

االستشـهاد، فلحقـت أسـافك الشـهداء، شـهداء القـوات اللبنانيـة«.
 

واحتفـل بالقـداس خـادم رعيـة الدبيـة األب اغناطيـوس داغـر، واختتـم اإلحتفال مبباركة 
صخـرة وضعـت عليهـا صـورة الشـهيد يف حـرم املعهد تخليـداً لذكراه.

جعجع في القداس السنوي للرفيق طوني ضو:
»استشهد من أجل القضية واملستقبل لنا ما دام في صفوفنا أشخاص مثله«



أسرة آفاق الشباب

أنا ملتزم... ملاذا؟
اميانويل عيد:

أنا ملتزم ألننا ما ُولدنا أمواتاً حتملنا احلياة على أكّفها وترمينا بفوهة املوت الحقاً، 
بـل ولدنـا أحـراراً أبنـاء أحـرار نخطـو درب قـوم شـق بـن أشـواك اخلطـر وفراسـة 
الوحـوش دربـاً حصينـاً إلـى احلرّيـة والسـام، وبهـذا القـوم أنا ملتـزم. واإللتزام ينقل 
اإلنسـان مـن حـال »اإلقامـة« يف الزمـان واملـكان، واملشـاهدة والامبـاالة، إلـى حـاٍل 
مـن التحـّدي والوعـي والتجّنـد لتحقيـق أمـٍر مـا، كمـا عّبـر عنـه الدكتـور أنطـوان جنـم. 
أسـاس  هـو  فاالنسـان  باالنسـان،  أوالً  التزمـت  اللبنانيـة  القـوات  يف  بإلتزامـي 
املجتمعـات واألوطـان وغايتهـا، ومـن هـذا املنطلـق التزمـت بخدمـة مجتمعـي والدفاع 
عـن وطنـي. ولقـد سـاعدني االلتـزام يف القـوات اللبنانيـة علـى إمنـاء روح اإلنسـانية 
بداخلـي كمـا والضميـر الوطنـي الصالـح. ويصبـح التزامي، التزاماً بهـذه الروح وهذا 
الضميـر، وبـكل مـا ميليانـه علـّي عنـد كل مفتـرق أو صعوبـة أو عمـل أوشـك علـى 
القيـام بـه، وعندهـا تكـون قراراتـي وأعمالـي بخدمـة الوطـن واإلنسـانية. ولهـذا أنـا 
ملتـزم بالقـوات اللبنانيـة، بالقضيـة الواحـدة، اإلنسـان الواحـد، يف كل زمـان ومـكان . 

الريسا ابو حرب:
ى حيـازة البطاقـة، فأنـا ال أطمـح لنيـل  أعتبـر شـخصّيًا أنَّ اإللتـزام يف حـزب مـا يتعـدَّ
ي أؤيَّـده، ويف  بطاقـة حزبيَّـة يف أيِّ حـزب كان لكنَّنـي أعمـل مـن أجـل احلـزب الـذِّ
ات اللُّبنانيَّـة والتزامي بقضيَّته  عملـي هـذا أعبِّـر عـن إلتزامـي. إنَّ تأييدي حـزب القوَّ
ينبثقـان مـن حبِّـي للبنـان ومـن رغبتـي يف أن ينـال هـذا الوطـن اسـتقاله احلقيقـّي 
ي نفتخـر بـه،  ا عـن املاضـي األليـم الـذِّ ـا بعيـدً ـات اخلارجيَّـة. أمَّ بعيـًدا عـن التَّدخُّ
ـوداء  ـن األيادي السَّ ي لـم تتمكَّ ـبابّي لهـذا احلـزب، الـذِّ فيصـبُّ التزامـي يف العمـل الشَّ
مـن النَّيـل منـه. وأنـا اليـوم أرى أنَّ احلـزب ينشـط يف ظـلِّ نهضـة شـبابيَّة حقيقيَّة كما 

أنَّـه ميثِّـل املـرأة بأفضـل طريقـة ممكنـة.
ات  وإلـى جانـب حمايـة املسـيحين خـال سـنن طـوال، أجـد اليـوم أن حـزب القـوَّ
ي ال يخضـع ألحد بل يأخذ القـرارات التِّي ال يجرؤ  اللُّبنانيَّـة هـو احلـزب الوحيـد الـذِّ
اآلخـرون علـى اتِّخاذهـا مثـل عـدم املشـاركة يف طاولـة حـوار وهميَّـة... لذلـك، أعتبر 

أنَّـه لشـرف لـي أن أؤيِّـد حزبـا لبنانّيًـا بامتيـاز. 

وهيب وهبة:
يف وطـنٍ اصبـح فيـه احلقـد يغّيـر توجهـات بعـض األشـخاص الذيـن تضـرروا بشـكل 
او بآخـر مـن احلـرب والتـي حّملـوا نتائجهـا الـى احلـزب الوحيـد الـذي دافـع عـن 
حّريـة وسـيادة واسـتقال لبنـان، لذلـك افتخـر بأننـي ملتـزم  بهـذا احلـزب وناشـط 

يف خايـاه!
وصونـاً  ارضنـا  وعـن  عّنـا  دفاعـاً  شـهيداً   15000 مـن  اكثـر  فيـه  استشـهد  حـزب 
لكرامتنـا، لذلـك افتخـر بأننـي واحـد مـن كثـر حملـوا الشـعلة لتحقيـق مـا بـدأ بـه 

أسـافنا!
حزٌب كان البشـير رئيسـه وشـهيده وسـمير قائده احلكيم الذي أكمل املسـيرة وسـجن 
علـى حتقيـق  الـرأس مصممـاً  مرفـوع  كـي ال يسـاوم علـى حسـابنا وخـرج شـامخاً 

األهـداف التـي حـارب مـن اجلهـا يف احلـرب ، لذلـك افتخـر أننـي ملتـزم بـه !
حزٌب وطني وغير إقطاعي يسـاوي بن الرجل واملرأة يف املسـؤوليات ويضع خريطة 

طريـق ال يسـاوم عليهـا وال يعـرف معنـًى للخضـوع، لذلك افتخر انني ملتزم به!
حزب لم يسَع يوماً وراء املناصب كان همه االول والوحيد لبنان ال 10452 ! 

فكيـف بـي ااّل ألتـزم بهـذا احلـزب وان أضحـي مـن اجـل حتقيـق القضيـة التـي لطاملا 
ضّحى ألجلهـا اآلالف؟!

راني نخلة:
مـن أجـل حضـارة عمرهـا ٦000 سـنة أنـا ملتـزم، مـن اجـل مـن نحـت اجلبـل وعـاش 
يف الكهـوف وقـاوم الغـزات أنـا ملتـزم، مـن اجـل قضيـة عمرها 1٦00 سـنة وشـعب ال 
ميـوت أنـا ملتـزم، مـن أجـل 10000 شـهيداً سـقوا بدماءهـم أرزنـا اخلالـد انـا التـزم، 

ألنهـم التزمـوا مـن أجـل بقاءنـا واسـتمرارنا سـنلتزم.
ملـن سـيأتي كـي يبقـوا ويسـتمروا مـن أجـل بشـيٍر أمـن يومـاً بأننـا شـعب سـينتصر 

ويصمـد ويبنـي أمـة عظيمـة ألتـزم، مـن أجـل
جمهوريـة ال تعـرف اخلـوف، مـن أجـل لبنـان قـوي وقـادر، مـن اجـل شـعب ال ميـوت، 

مـن اجـل مسـتقبل أفضل....سـألتزم

حزٌب وطني وغير إقطاعي يساوي بني الرجل
واملرأة في املسؤوليات

ته ينبثقان من حبِّي  ة والتزامي بقضيَّ ات اللُّبنانيَّ إنَّ تأييدي حزب القوَّ
للبنان ومن رغبتي في أن ينال هذا الوطن استقالله احلقيقّي
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ماريا كركي:
هذا تاريخنا.. هذه قضيتنا.. و بالطبع هذا إلتزامنا! 

التزامنـا هـو تديـٌد ووفـاءٌ لـكل شـهيد سـقط يف سـبيل الوطـن، ضحى بدمـه رافضاً 
املسـاومة  والتهجيـر واملقايضـة علـى الوجـود، مدافعـاً عـن احلـق واحلقيقـة مثـل كثٍر 

قاومـوا ملـدى 1400عامـاً مـن النضال.
التزامنـا هـو ثـورة علـى اجلهـل والفسـاد، الكذب والنفـاق، التعتيم واخلـراب، إلتزامنا  
هـو عمـل إلعـادة إحيـاء الدولة الفعلية وبسـط سـلتطها على كافـة االراضي اللبنانية، 
فيأتـي التزامنـا تأكيـداً وتذكيـراً مببـادئ قائـد كان وال يـزال رمـزاً للمعرفـة والصمـود 

والعنفوان.
سنلتزم ألننا ببساطة قوات لبنانية..مؤسسة نحو املستقبل.

ماريو طنوس:
أنا ملتزم تاه قضية متثل معتقداتي وقيم أؤمن بها.

قضيـة وجـود وحريـة مهمـا اشـتدت الظـروف مـن حـروب، وطغـاة وغـزوات. هـذه 
الشـهداء مـن أجلهـا علـى فتـرات  الكثيـر مـن  القضيـة عمرهـا 1٦00 سـنة. مـات 

وعلـى جوهرهـا.. عليهـا  أحافـظ  كـي  أنـا  دوري  عنها. واليـوم،  دفاعـاً  مختلفـة 
أعمـل لهـذه القضيـة  وأناضـل وأحـارب وأسـعى لبنـاء دولـة حتتـرم حريـة اجلميع مع 
املسـاواة جلميـع ابنائهـا مهمـا كانـت طائفتهـم.. لهـذا انـا ملتـزم يف حـزب ميثـل كل 
شـيء اؤمـن بـه.. ميثـل القضيـة التـي هـي جوهـر وجودنـا يف هـذا الشـرق ويف لبنـان 

باالخص.

قطاع املــن اجلنوبي فــي دائرة 
الثانويات:

أنــا ملتــزم إميانــا بقضيــة محقة؛ أنــا ملتزم حبــاً لوطني لبنــان؛ أنا ملتــزم تقديراً لـ 
15000 شــهيدا؛ أنا ملتزم وفاًء ملئات األســرى ظلما؛ أنا ملتزم إحتراما لقائد ُســجن 
11 عشــر عامــا مــن اجل اللبنانيــن عموماً واملســيحين خصوصاً؛ أنــا ملتزم تطلعاً 
لتحقيــق حلم البشــير؛ أنا ملتزم كي ال ينتهــي بنا احلال كأقباط مصر مظلومن؛ أنا 

ملتزم كي ال نكون كمسيحيي العراق مهجرين.
 أنـا ملتـزم إلصـراري علـى الوجـود يف البلـد كـي ال اكـون بـا حضـور كمسـيحيي 
سـوريا؛ أنـا ملتـزم كـي تتوسـط األرزة العلـم اللبنانـي وال السـاح؛ أنـا ملتـزم مـن أجـل 
إعـادة القـرار الـى الدولـة مـن يـد الدويلـة؛ أنـا ملتـزم ... ؛ وأخيـرا أنـا ملتـزم لثاثيـة 

العيـش التـي ال تتجـزأ املسـيحي-احلر-يف لبنـان.

جورجينا عماد:
قـدم  الـذي  الوحيـد  احلـزب  يـزال  ال  اآلن،  حتـى  اللبنانيـة  القـوات  تأسـيس  منـذ 
الكثيـر مـن الشـهداء يف سـبيل القضيـة والوطـن واحلفـاظ علـى الوجـود املسـيحي يف 
الشـرق. منـذ زمـن عبـد الناصـر، عندمـا أراد البعـض توطـن الفلسـطينين وتهجيـر 

املسـيحين، كانـت القـوات اللبنانيـة يف املرصـاد.
كيف لي ااّل ألتزم يف حزب إعتقل رئيُسـه وقدم تضحيات ال حتصى يف سـبيل إبقاء 
شـعلة القضية مشـتعلة؟ كيف لي أاّل ألتزم يف حزب قدم وال يزال يقدم الشـهداء يف 
سـبيل الدولة وال الدويلة، يف حزب استشـهد ابطاله للحفاظ على الوجود املسـيحّي 

يف بلـد يطمـح الكثيـر الـى تغيير هويته.
أنـا افتخـر  إللتزامـي بقضيـة محقـة لـن متـوت، مقاوموهـا ال يستشـهدون إاّل علـى 

ارض الوطـن. 

أنا ملتزم تقديرًا لـ ١٥٠٠٠ شهيدا

كيف لي ااّل ألتزم في حزب إعتقل رئيُسه وقدم تضحيات ال 
حتصى في سبيل إبقاء شعلة القضية مشتعلة؟



إلـى  د األسـلحة يف وطنـي واملـوت يجمعهـا. فسـاح القلـم يـودي بصاحبـه احلـرِّ  تتعـدَّ
ـاح املنتشـر بـن  االستشـهاد، وسـاح احلـقِّ يضغـط علـى صاحبـه حـدَّ االسـتقالة، والسِّ
يـدّي اجلاهلـن يدمـي قلـوب عائـات، ذنبهـا الوحيـد أنَّهـا تعيـش يف وطـن يدعـى »وطـن 
األرز«. إنَّ مشـكلة السـاح الفـردي املتفشـي يف املجتمـع اللبنانـيّ ليسـت وليـدة البارحـة 
ة، بـل هـي مجموعـة تراكمـات أوصلـت البـاد  وال محـض صدفـة غافلتنـا علـى حـن غـرَّ
إلـى احلـال التـي هـي عليهـا اآلن. فمنـذ مطلـع العـام 2015، تـويف شـخصان وجـرح ثاثة 
ـاح. قـة، كانـت لتكـون أقـلَّ دمويَّـة لـوال »موضـة« حمـل السِّ علـى األقـل يف حـوادث متفرِّ

أّيًـا كان نوعـه، مـن  ـاح  مـا ال شـكَّ فيـه أنَّ علـى كلِّ لبنانـيٍّ طلـب رخصـة حلمـل السِّ
ي  ـؤال الـذِّ س صغيـر وصـواًل إلـى الــ »كاشـنيكوف«. لكـنَّ السُّ بندقيـة صيـد الـى مسـدَّ
ـن اللُّبنانـيُّ من احلصول  ـر لكـي يتمكَّ ـروط التِّـي يجـب أن تتوّفً يطـرح نفسـه: »مـا هـي الشُّ
ـروط  د القانـون اللُّبنانـّي مجموعـة مـن الشُّ ـاح؟« يحـدِّ علـى رخصـة شـرعيَّة حلمـل السِّ
ومـن أبرزهـا: أن يكـون طالـب الرُّخصـة لبنانّيًـا يبلـغ مـن العمـر 21 سـنة، سـليم العقـل 
ة املقيـم فيها.  وسـجلُّه نظيـف. كذلـك، عليـه احلصـول علـى إفـادة سـكن مـن مختـار احمللَـّ

الريسا ابو حرب

الح بيد...  السِّ

يجرح!
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لـب أن يكـون  م الطَّ يـد، فيجـب علـى مقـدِّ ـا بالنِّسـبة للحصـول علـى رخصـة لسـاح الصَّ أمَّ
لبنانّيًـا، سـليم العقـل، ذات سـجلٍّ خـال مـن التَّجـاوزات القانونيَّـة، وأن يكـون قـد بلـغ الــ 
فـاع هـي  إلـى أنَّ وزارة الدِّ 1٦ مـن عمـره وذلـك علـى مسـؤوليَّة وليِّـه. تـدر اإلشـارة 
ـاح، خصوًصـا فيما يخصُّ األسـلحة احلربيَّة. إنَّ  املخولـة وحدهـا منـح رخـص حمـل السِّ
ـروط املطلوبة منطقيَّة إلى حدٍّ ما لكنَّ مصادر مطلِّعة أشـارت لصحيفة »النَّهار« أنَّ  الشُّ
ـنوات املاضيـة، خصوًصـا  ـاح قـد ارتفـع بشـكل كبيـر خـال السَّ إعطـاء رخـص حمـل السِّ
ـدد، يجب التَّأكيد  ابهـا. يف هذا الصَّ أنَّ األحـزاب باتـت تطلـب رخصـاً لتسـليح مرافقـي نوَّ
بلوماسـيَّة  والدِّ ياسـيَّة  السِّ ـخصيات  والشَّ اب  النُّـوَّ مرافقـي  مـن  كبيـرة  أعـداداً  أنَّ  علـى 

والعسـكريَّة يقتنـون األسـلحة حتَّـى بعـد انتهـاء خدمتهـم.

ث عـن عنصـَري  غـم مـن وجـود شـروط منطقيَّـة وقانونيَّـة، ال بـدَّ لنـا مـن التَّحـدُّ علـى الرُّ
شـوة اللَّذيـن ال يـزاالن طاغيـان ولألسـف يف مجتمعنـا اللُّبنانـّي. وأبـرز  »الواسـطة« والرَّ
ـاب إيـف نوفـل والتِّـي  دليـل علـى ذلـك هـو جرميـة كفرذبيـان التِّـي ذهـب ضحيتهـا الشَّ
ـاح يف بلدنـا. فاملتَّهـم األوَّل يف  أي العـام بسـبب عشـوائيَّة حمـل السِّ أثـارت سـخط الـرَّ
اجلرميـة شـربل جـورج خليـل، صاحـب سـجلٍّ حافل باملشـاكل والتَّجـاوزات القانونيَّة، كما 
هـور عبـر وسـائل التَّواصـل االجتماعّي من فيسـبوك وإنسـتغرام  أنَّـه لـم يخْفيوًمـا مـن الظُّ
عانيَّـة  األسـلحة  إظهـار  مينـع  اللُّبنانـّي  القانـون  أن  علًمـا  األسـلحة،  باقتنـاء  ـح  للتبجُّ
فـاع عـن نفسـه. وعلـى الرغـم مـن جميـع  ويحصـر حـقَّ اقتنائهـا يف حـقِّ كلِّ انسـان بالدِّ
ـاح مـن خليـل! كيـف ال وهـو ينتمـي إلـى  هـذه التَّجـاوزات لـم تسـحب رخصـة حمـل السِّ
ي  ـؤال الفعلـّي هـو: ضحيَّـة مـن ذهـب إيـف الـذِّ جهـة سياسـيَّة معروفـة ونافـذة. لكـنَّ السُّ
ـتاء يف ربيع العمر؟ أضحيَّة شـربل خليل أو ضحيَّة القانون أو ضحيَّة  غفلته عاصفة الشِّ

تلـك اجلهـة السياسـيَّة؟

فطلـي، ابنـة العشـرين ربيعـاً. رحلـت إليـان  رحـل إيـف وبعـد أيَّـام قليلـة رحلـت إليـان الصَّ
وء برحيلها على مشـكلة من العيار الثَّقيل أال وهي سـاح العسـكرين  طت الضَّ لكنَّها سـلَّ
خـارج نطـاق خدمتهـم. فإليـان، متاًمـا كإيـف، كانـت تسـهر يف أحـد املاهـي اللَّيليِّـة حـن 
خـول، فمـا كان مـن هـذا األخيـر إالَّ أن شـهر سـاحه  ُمِنـع اجلنـدي حسـن حاميَّـة مـن الدُّ
مطلقـا النَّـار بشـكل عشـوائيٍّ فأرديإليـان. إنَّ حـقَّ اجليـش بالتسـلُّح هـو حـقٌّ مشـروع 
ومنصـوص عليـه يف القوانـن اللُّبنانيَّـة، لكنَّـه يجـب أْن يبقـى مضبوطـاً يف اطـار العمـل 
ـا علـى احلـدود أو ضـد املطلوبـن، وليـس ضـد أشـخاص مدنيـن  العسـكرّي فقـط، إمَّ

أبريـاء ذنبهـم الوحيـد أنَّهـم أحبُّـوا احليـاة فخطفهـم املـوت علـى غفلـة...

جرميتـان افتتحتـا العـام 2015 وال تـزال تداعياتهمـا تهـزُّ املجتمـع اللُّبنانـّي، خصوًصـا 
ون  ـاب جونـي سـمعان يف كفرذبيـان مـن قبـل شـبَّان ال يقلُـّ بعـد حادثـة االعتـداء علـى الشَّ
إجراًمـا عـن شـربل خليـل وحسـن حامّيـة. كذلـك، ال تـزال آثـار جرميـة بتدعـي، والتِّـي 
ذهـب ضحيَّتهـا صبحـي فخـري وزوجتـه ندميـة، خالـدة يف نفـوس اللُّبنانيـن. فالقاتلـون 
يـن مـن وجـه العدالـة ألنَّهـم وبـكلِّ بسـاطة منتمـون إلـى جهـة حزبيَّـة معيَّنـة.  ال يزالـون فارِّ
ـا احللـول فـا ميكـن  ولـة نائمـة ال بـل غائبـة. أمَّ جرائـم وأمثلـة ال تعـدُّ وال حتصـى والدَّ
اختصارهـا باقتـراح أو باقتراحـن. يجـب حـلُّ هـذه املشـكلة مـن جذورهـا وذلـك عبـر 
ـاح بيـد أشـخاص حكمـاء  ـن مـن حصـر رخـص السِّ لـة للتمكُّ إجـراء دراسـة شـاملة ومفصَّ
ـاح ومتـى يجـب حـلُّ األمـور بعقانيَّـة لتفـادي إراقـة  يعلمـون متـى ينبغـي اسـتخدام السِّ
د يف تطبيـق القوانـن وسـحب األسـلحة مـن كلِّ مـن تلـوَّث  مـاء. كذلـك، يجـب التَّشـدُّ الدِّ
ياسـيَّة أن  سـجلُّه العدلـّي ولـو مبخالفـة صغيـرة. وأخيـًرا، يجـب علـى جميـع اجلهـات السِّ
ـف عـن حمايـة أنصارهـا والتَّسـتُّر عليهـم، بـل يجـب عليهـا أن تخضـع للقانـون لتكون  تتوقَّ

قـدوة وطنيَّـة يف احتـرام القوانـن واألنظمـة. 
ـاة ملـن رحـل، علَّنـا نعمـل جميعـاً، يـًدا واحـدة، لكـي ال يكـون رحيلهـم  يبقـى علينـا الصَّ

ا يف وطنـي لبنـان... رخيًصـا بعدمـا أصبحـت قيمـة اإلنسـان رخيصـة جـّدً

ة، ال بدَّ لنا  ة وقانونيَّ على الرُّغم من وجود شروط منطقيَّ
ث عن عنصَري »الواسطة« والرَّشوة اللَّذين ال  حدُّ من التَّ

يزاالن طاغيان ولألسف في مجتمعنا اللُّبنانّي. 



SHS exposure occurs when nonsmokers 
breathe in smoke exhaled by smokers 
or from burning tobacco products. The 
side stream smoke emerging from the 
lighted end of a cigarette has higher 
concentrations of cancer-causing agents 
and is more toxic than mainstream 
smoke. Moreover it has smaller particles 
than the smoke exhaled by a smoker 
which make their way into the lungs and 
the body’s cells more easily.

Although smoking is banned in public 
places, many people are still exposed to 
SHS, especially children who live with 
parents who smoke. Other sources of 
exposure include public places such as 
restaurants, pubs, universities and at 
work.

SHS has been linked to many cancers such 
as breast and lung, in addition to being a 
risk factor for heart disease, asthma and 
respiratory illness, with the overall risk 
being dependent on the effective dose 
received over time.
SHS is a preventable community health 
risk which could be decreased greatly by 
enforcement of anti-smoking laws but 
which also requires active measures at 
an individual level such as keeping one’s 
home smoke free and avoiding public 
areas where smoking is allowed.

Khalil Chalhoub

جسي احلاج

نوفمبـر   10 يف  ولـدت  لبنانيـة.  وممثلـة  مغنيـة  صبـاح  
.2014 نوفمبـر   2٦ يف  وتوفيـت   1927

وهـي  فغالـي.  جرجـس  جانيـت  هـو  احلقيقـي  اسـمها 
فغالـي. مليـاء  املمثلـة  شـقيقة 

بدايتهـا الفنيـة كانـت عـام 194٣ يف صغرهـا يف لبنـان. 
استطاعت لفت انتباه املنتجة السينمائية اللبنانية األصل 
آسـيا داغـر والتـي كانـت تعمـل يف القاهـرة، فأوعـزت إلـى 
وكيلهـا يف لبنـان قيصـر يونـس لعقـد اتفـاق معهـا لثاثـة 
 150 تتقاضـى  بـأن  االتفـاق  وكان  واحـدة،  دفعـة  أفـام 
جنيًهـا مصرًيـا عـن الفيلـم األول ويرتفـع السـعر تدريجياً. 
ونزلـوا  ووالدتهـا  والدهـا  برفقـة  أسـيوط  إلـى  ذهبـت 
ف امللحـن  ضيوفـاً يف منـزل آسـيا داغـر يف القاهـرة، وُكلِـّ
التـي  األحلـان  ووضـع  فنّيًـا  بتدريبهـا  السـنباطي  ريـاض 
سـتغنيها يف الفيلـم، ويف تلـك الفتـرة اختفى اسـم »جانيت 
الشـحرورة« وحـل مكانـه اسـم »صباح« يف فيلـم »القلب له 
واحد«عـام 1945،وكان عمرهـا يف ذلـك احلـن حوالـى18 
عامـاً. ويقـال إن السـنباطي القـى صعوبة كبيرة يف تطويع 
صوتهـا وتلقينهـا أصـول الغنـاء ألن صوتهـا اجلبلـي كان 
بالطابـع  املتسـمة  البلديـة  االغانـي  معتاًداعلـى  مـازال 

الفولكلـوري اخلـاص بلبنـان وسـوريا.
إلـى  أزواجهـا  عـدد  وصـل  إذ  زيجاتهـا،  بكثـرة  اشـتهرت 

تسـعة.
إحـدى  تعتبرهـا  التـي  املصريـة  السـينما  يف  شـاركت 
و27  ولبنانـي،  مصـري  بـن  فيلمـاً   8٣ ولهـا  جنماتهـا، 
بـن  أغنيـة   ٣000 عـن  يزيـد  ومـا  لبنانيـة،  مسـرحية 
أم  بعـد  عربيـة  فنانـة  ثانـي  وتعتبـر  ولبنانيـة.  مصريـة 
باريـس مـع فرقـة  تغنـي علـى مسـرح األوملبيـا يف  كلثـوم 
روميـو حلـود االسـتعراضية وذلـك يف منتصف سـبعينيات 
القـرن العشـرين، كمـا وقفـت علـى مسـارح عامليـة أخـرى 
كأرناغـري يف نيويـورك ودار األوبـرا يف سـيدني، وقصـر 
الفنـون يف بلجيـكا وقاعـة ألبـرت هـول يف لنـدن، وكذلـك 

وغيرهـا. السـفيغاس  مسـارح  علـى 
كمـا شـاركت يف الكثيـر مـن املهرجانـات أمثـال: بعلبـك، 

جبيـل، بيـت الديـن.
ومن املسرحيات التي قدمتها:

الشـال،  الهـوا )19٦5(،  دواليـب  العـز )19٦0(،  موسـم 
الـكل  سـت  بعلبـك،   - الرحابنـة  أعمـال  مـن  القلعـة، 
أعمـال  مـن  شهرالعسـل   ،)1977( كتيـر  حلـوة   ،)197٣(

زوجهـا الفنـان وسـيم طبـارة  وفينيقيـا، مـن أعمـال روميـو 
حلـود وغيرهـا مـن االعمـال التـي ختمتهـا مبسـرحية كنـز 
االسـطورة وكان إلـى جانبهـا يف املسـرحية الفنـان جـوزف 
عـازار وزوجهـا السـابق فـادي لبنـان والفكاهـي كـرمي أبـو 

شـقرا وورد اخلـال واألميرالصغيـر.
قدمتهـا  والتـي  »يانايانـا«،  أغنيـة  أعمالهـا  آخـر  وكان 
 بتوزيـع موسـيقي جديـد وشـاركتها يف الغنـاء روال سـعد.
حياتهـا  قصـة  يـروي  مسلسـل  تصويـر  ومت 
عـام  رمضـان  يف  ُعـرض  »الشـحرورة«  اسـمه 
دورهـا. سـماحة  كارول  وجسـدت   2011 
توفيـت صبـاح فجـر يـوم األربعاء 2٦ تشـرين الثاني 2014 

يف مقـر إقامتهـا يف احلازميـة عـن عمـر يناهز 87 عاماً.

صبــــاح

SECOND HAND 

SMOKING
Take a break and
train your brain
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Georges El Wadi

Bits & Coffee has released Rainbow 1.0, 
a new iPhone and iPad keyboard app 
with a great selection of themes that 
bring colour to the greyish iOS system 
keyboard.

The ability to change the standard 
Keyboard on iPhone / iPad is perhaps 
the best feature of  iOS 8 since users 
have long been bored with the standard 
greyish keyboard that looks very similar 
to the original 2007 iPhone keyboard.

The Rainbow keyboard brings stylish 
colourful themes to the iPhone and iPad 
screen. Changing the keyboard theme 
is as easy as 1-2-3 and the user has 
a collection of 12 beautifully crafted 
keyboards to choose from
The Rainbow keyboard will feel familiar 

to any iPhone or iPad user since it is 
using the same layout and functionality 
as the standard keyboard with auto-
capitalization, special characters, sounds, 
and special layouts.

Additionally, the Rainbow keyboard has 
the option to display the letters on the 
keyboard as lower case, when typing in 
lower case.

Bits &Coffee greatly values their user´s 
privacy. The Rainbow keyboard will not 
record key strokes nor send them over the 
Internet. The ”Allow Full Access“ option is 
only required to implement features that 
are not otherwise possible.

Rainbow,
the Custom Color Keyboard for iOS

Take a break and
train your brain



راني نخلة

 la guerre des عقـب انتهـاء  احلـرب اللبنانّيـة كتـب الصحـايف والسياسـي الراحـل غسـان توينـي كتابـه الشـهير
إلـى دول غريبـة عنـا  لعبـة احملـاور واالسـتزالم  الـى  تعلمـوا مـن مخاطـر االجنـرار  اللبنانيـن  أن  autres معتقـداً 
وعن وحضارتنـا. ولكـن لألسـف وبعـد 25 عامـاً علـى انتهـاء احلـرب نـرى أن قسـماً مـن اللبنانيـن ال يـزال، وبسـاحه 

غيـر الشـرعي، يجـر لبنـان أكثـر فأكثـر إلـى أتـون احلـروب التـي تتـاح املنطقـة.
صبـاح األربعـاء قـام حـزب اهلل مبـا أسـماه »اإلنتقـام مـن عمليـة القنيطـرة« مسـتهدفاً ومدمـراً مركبتـن وُموقعـاً قتيلـن 
يف صفـوف اجليـش االسـرائيلي. يف هـذا السـياق وبعـد هـدوء األمـور نسـبياً ال بـد مـن أن نطـرح بضعـة تسـاؤالت 

واسـتنتاجات:

1- مـاذا كانـت تفعـل مجموعـة القنيطـرة التـي اسـتُهدفت يف اجلـوالن احملتـل؟ وهـل وجـود شـخصيات إيرانيـة رفيعـة 
املسـتوى يف فيلـق القـدس عليالشـريط احلـدودي مـن سـورية هـو للدفـاع عـن لبنـان؟

2- علـى الرغـم مـن انغماسـه يف الوحـول السـورية، فـإن حـزب اهلل هـو  بأمـس احلاجـة إلـى هكـذا عمليـات. فشـعبه 
احلاضـن بـدأ يسـأم مـن كثـرة الضحايـا يف احلـرب السـورية وهـي معركـة بعيـدة عـن قضيتـه التاريخيـة. هنـا أتـت 
التطـورات علـى اجلنـوب  لتعيـد ولـو للحظـات صـورة احلـزب املقاوم للعـدو األزلي واحلامل القضية احملقـة بوجه العدو 
الصهيونـي. مـن هنـا شـدد إعامـه علـى نوعيـة هـذه العمليـة ، علـى الرغـم مـن أنهـا كانـت فعليـاً أقـل مـن عاديـة إذ لـم 

حتصـل وراء خطـوط العـدو  بـل اقتصـرت علـى إطـاق صاروخـن والفـرار.

٣- ملـاذا أبلـغ حـزب اهلل، عبـر قنواتـه، مجلـس األمـن، أنـه يكتفـي بهـذا الـرد؟ أليسـت رسـالة إلـى إسـرائيل أنـه ال يريـد 
التصعيـد؟ إذا قارنـا العمليتـن نـرى أن خسـائرحزب اهلل كانـت فادحـة إذ إن شـهداءه هـم مـن قيـادات الصـف األول 
بينمـا  قتلـى إسـرائيل هـم جنـود. حـزب اهلل كان حـذراً جـداً يف عملياتـه، فلـم يخـرق القـرار 1701، مـن هنـا نـرى أن 

العمليـة كانـت لـرد اعتبـاره أمـام جمهـوره مـن دون اإلنغمـاس يف حـرب شـاملة.

4- العمليـة حصلـت علـى أرض سـورية، أي أن إسـرائيل قصفـت يف الداخـل السـوري. هـذه ليسـت املـرة األولـى ولكـن 
املسـتغرب هـو غيـاب أي تعليـق أو رد أو اسـتنكار مـن النظـام.

5- النقطـة األخيـرة واألخطـر هـي أن إيـران أول مـن توعـد بالـرد بعـد مقتـل العميـد يف فيلـق القـدس. وعندمـا نفـذ 
حـزب اهلل عملياتـه أعلـن احلـرس الثـوري أن الـرد قـد مت. مـن هنـا نسـأل ال بـل نتأكـد أن حـزب اهلل أصبـح فصيـًا 
اإليرانيـة  احملادثـات  األعلـى. إن  املرشـد  رغبـات  اجلنوبيـة حسـب  أو  السـورية  اجلبهـة  بـن  يتنقـل  يف فيلق القـدس 
األميركيـة رمبـا سـاهمت يف تنيبنـا حربـاً شـاملة. لكننـا نخشـى إذا انهـارت هذه  احملادثات أن تسـتعمل إيران فصيلها 
يف لبنـان كورقـة ضغـط، متامـاً كمـا  حصـل يف الثمانينـات عندمـا خطـف حـزب اهلل الرهائـن اإلميركيـة ثـم أطلقهـم 
عندمـا حصلـت إيـران علـى صفقـات األسـلحة مـن أميـركا. وللمفارقة،فـإن املفـاوض األساسـي يف تلـك الصفقـات كان 

حسـن روحانـي، الرئيـس اإليرانـي احلالـي.

إن لبنـان بأمـس احلاجـة اآلن إلـى الهـدوء السياسـي، فأجـواء احلـوار أعطـت تفـاؤالً لـدى الشـعب اللبنانـي. وإن محاولة 
حـزب اهلل جّرنـا دائمـاً إلـى  احلـروب العبثيـة هـي مرفوضـة. فلبنان بغنى عن أن يكون مسـرحاً حلـروب اآلخرين بل هو 
متعطش لبناء دولة قادرة واقتصاد منتعش، وهذا مسـتحيل طاملا أن حزب اهلل وإيران ميسـكان بقرار السـلم واحلرب.

حروب اآلخرين
إن لبنان بأمس احلاجة اآلن إلى الهدوء السياسي،
فأجواء احلوار أعطت تفاؤاًل لدى الشعب اللبناني.
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Centre Libanais des Droits Humains (CLDH) has worked 
for peace and human rights in Lebanon since 1997. CLDH 
is convinced that peace in Lebanon can only last if human 
rights are not only respected, but also safeguarded by 
institutions of the government. The organization has 
undertaken various initiatives and projects to improve 
human rights in Lebanon. They advocate that reconciliation 
will not be reached while human rights violations continue 
to be a problem for everyday Lebanese people. CLDH also 
has projects designed to protect domestic workers.

In order to obtain their goal, CLDH has joined forces 
with other Lebanese NGOs for the campaign of ‘Political 
Awareness Raising’. The campaign is based on the idea 
that improving the human rights is a task that has to be 
primarily undertaken by governmental bodies in order 

to re-establish trust in the government. CLDH holds 
the convictions that trust between the government and 
the Lebanese people have to be strengthened before 
reconciliation amongst Lebanon’s different religious sects 
and ethnic communities can take place. In 2010, experts 
from the Cypriot Commission of Missing Persons were 
invited to share their experience and promote a dialogue 
for finding a solution to this issue.  Victims and families of 
victims, as well as lawyers and students from Lebanese 
universities were invited to join.

Further activities undertaken to tackle the issue include:
•  The documentation of reported cases of enforced 

disappearance
• Raising awareness among UN-bodies
• Public conferences at universities and schools
•  Drafting law suggestions for the government to 

implement a solution
•  Creation of a National Commission on Enforced 

Disappearance

CLDH monitors the human rights situation in Lebanon, 
fights enforced disappearance, impunity, arbitrary 
detention and racism and rehabilitates the victims of 
torture. CLDH regularly organizes press conferences, 
workshops and advocacy meetings on human rights 
issues in Lebanon and collects, records and documents 
human rights abuses in reports and press releases.  
CLDH opened in 2007 a Rehabilitation Center for the 
victims of torture in Beirut, Centre Nassim, member of 
IRCT (International Rehabilitation Council for Torture 
victims), which provides multi-disciplinary professional 
support and case management for victims of torture and 
their families.

Nadine Berkachy

LEBANESE CENTER 
FOR HUMAN 
RIGHTS (CLDH)



رامي مارون

يـوم تـذكارك يـا أبانـا مـارون يؤسـفني أن اُبلغـك أنَّ كنيسـتك تعيـش اليـوم أقسـى حصـار 
يف تاريخهـا! ويؤسـفني أكثـر أن أُبلغـك أن مـن يحاصـر »املارونّيـة« هـم املوارنـة بالـذات! 
جبـل املوارنـة ُمحاَصـر، أرض املوارنـة محاصـرة، أمـا ِقيَـم املوارنـة وروح املوارنـة وهّويـة 
املوارنـة فقـد كسـرت احلصـار وهاجـرت إلـى مـا بعد احلصار، فأضحت املارونّية جسـًدا 
مـن دون روح، كنيسـة مـن دون مسـيح، شـعباً مـن دون رسـالة، وتاريخاًمـن دون حاضـر. 
واحلاضـر يقبـع حتـت مطرقـة اإلنتظـار يف أفظـع خيانـة لـروح املارونّيـة عرفناهـا يوًمـا!

تعـال يـا مـارون وارفـع عصـاك وحاسـبنا! إرفـع عصـاك على إكليـروس املوارنـة ورهبانهم 
الـذي طلّقـوا الزهـد وغرقـوا يف املـاّدة ويف روح العالـم. نعـم، إرفـع عصـاك عليهـم! أولئك 
الذيـن جعلـوا مـن الكنائـس واملـزارات واألديـرة أبواًبـا للـرزق ومسـارح للتََقوّيـات الفارغـة 
وللشـعوذة والسـحر، وللتجارة باهلل وبقّديسـيه! إرفع عصاك عليهم وهم الذين يعيشـون 
علـى جزيـرة مسـتقلّة فـا يبالـون بأوجـاع شـعبهم وال بهمـوم هـذا الشـعب! إرفـع عصـاك 
واغلـق مدارسـهم ومحاكمهـم وجامعاتهـم ومستشـفياتهم وكل مـا مـن شـأنه أن يزيـد مـن 

تعلّقهـم بخيـرات األرض!

إرفـع عصـاك علـى السياسـين مـن علمانيـن وغيـر علمانيـن! هـم الذيـن زرعـوا الذمّيـة 
يف نفـوس أبنائـك يـا أبانـا، هـم الذيـن تاجـروا بدمـاء الشـهداء، هـم الذيـن اسـتغلوا اسـم 
املسـيح واسـمك لإلرتقـاء علـى كراسـي الـذّل والهـوان. إرفـع عصـاك عليهـم فهـم ورجـال 
الديـن جعلـوا مـن كنيسـتك كنيسـة تطالـب بحقـوٍق بغيضـة للعيـش كالكائنـات التي ال دور 

لهـا وال رسـالة!

نفسـه  يحاصـر  الـذي  هـو  الشـعب  فهـذا  مـارون!  مـار  يـا  شـعبك  علـى  عصـاك  إرفـع 
ق قيََمـُه،  باإلسـتهاكية وبالسـخافة و«البطـر«!  نعـم يـا مـار مـارون إّن شـعبك قـد طلَـّ
وهجـر الثقافـة واملعرفـة. شـعبك يـا مـارون فقد معنـى العائلة وأصبح بخيـًا على احلياة 
إلـى العبودّيـة. شـعبك اسـتقال مـن  يـوم  أبانـا ينسـحب يوًمـا بعـد  يـا  باحليـاة! شـعبك 
صناعـة املسـتقبل. شـعبك تـرك املعـول والتـراب وهجـر شـجر الزيتـون، وقبـل كّل شـيء 

ـل بـه! شـعبك تـرك اإلجنيـل الـذي أَفنَيـَت عينيـك يف التأمُّ
شـعبك يـا مـارون بحاجـة إلـى أنبيـاء! فبـاهلل عليـك يـا أبانـا ُعد إلينا وسـر بنـا إلى الزهد 
واألصولّيـة واجلذريـة، سـر بنـا إلـى جبـل قـورش الـذي تلَّيـت بفقرك عليه. سـر بنا إلى 
وادي قاديشـا. سـر بنـا إلـى البرّيـة، إلـى الصحـراء لنقـف أمـام ذواتنـا ملـّرة واحـدة علَّنـا 
نلمـح يسـوع املسـيح يف نفوسـنا، فإننـا يـا أبانـا مـا عدنـا نرى غيـر ذواتنـا »البطرانة« على 

مرايـا أنانياتنا!

يف النهايـة يـا أبانـا أقـول لـك: إن لـم نكـن موارنـة بالكام والفعل، وإن لم نسـَعالى احلرّية 
وعيـش اإلجنيـل بجـرأة األنبيـاء علـى أرض هـذا الشـرق، إن لـم نعـد إلـى جذرّيـة جبـل 
قـورش ووادي قاديشـا، فمـن األفضـل لنـا أاًّل نكـون علـى أن نكـون كشـجرة ال ثمـار عليها! 

والسـام علـى روحـك الزاهـدة والطاهـرة يـا أبانـا احلنون.  

في تذكار 

مارون



آفــــــاق الشـــــباب 19 l f s t u d e n t s . c o m

جاد دميان

بعد ١٠ ســــنوات

ال بد لـ ١٤ آذار أن تعود

تفجـرت ابتـكارات نظـام بشـار االسـد اإلجراميـة يف 14 شـباط 2005 لتضـرب يـد الغدر 
رئيـس احلكومـة االسـبق رفيـق احلريـري. لـم يكـن هـذا االغتيال خطوة جديدة يف سـجل 
نظـام اعتـاد علـى إلغـاء كل مـن عارضـه أو حـاول معارضتـه. ال يخفـى علـى أحـد بـأن 
املشـهدية السياسـية اللبنانيـة قـد حتولـت نتيجـة لهـذا االغتيـال، ولعـل أولـى تلياتـه 

إنسـحاب اجليـش السـوري احملتـل مـن االراضـي اللبنانيـة يف 2٦ نيسـان 2005. 
نقـف اليـوم بعـد 10 سـنوات لنكتشـف بـأن احللـم الـذي انبثـق مـن رحـم مأسـاة االغتيـال 

مـا زال يصطـدم بعقبـات متنوعـة داخليـة وخارجيـة.

نهائيـة الكيـان اللبنانـي مـا زالـت غيـر محسـومة يف ذهن بعض اللبنانيـن. توزيع اتهامات 
العمالـة مـا زال عملـة رائجـة يسـتخدمها »أبطـال محـور املقاومـة واملمانعة«.يحاضروننـا 
عـن احلضـارة واإلحتـرام، هـم الذيـن دفعتهـم حضارتهـم واحترامهـم للدولـة إلى إنشـاء 
دولـة داخـل الدولـة، إلـى اإلنقـاب على نتائج اإلنتخابات، إلى تخوين كل من انتمى وآمن 
بـ 14 آذار )ال ينسـى أحد الهجوم العنيف الذي لم يتوقف على الشـهيد وسـام احلسـن(، 

إلـى اصطيـاد الشـهيد سـامر حنـا حتت سـتار جبهة املمانعـة واملقاومة.
هـم الذيـن دفعتهـم حضارتهـم إلى التشـكيك بـكل اإلغتياالت التي طالت قيادات 14 آذار 

وتباهـوا بالدفـاع عـن نظام القتل واإلجرام يف سـورية.
هـم الذيـن دفعهـم احترامهـم إلى التنكيـل بشـهدائنا األحيـاء وتعييـر إعاقتهـم كمـا حصـل 

مؤخـراً مـع الشـهيدة احليـة الدكتـورة مي شـدياق.
لقـد تناسـى بعضهـم بـأن أرض لبنـان ارتـوت بدمـاء 2٣ شـهيداً ميثلـون قضيـة واحـدة 

ويجمعهـم نضـال واحـد.

ال يخفـى علـى أحـد بأنـه بعـد مـرور 10 سـنوات علـى اغتيـال الرئيـس احلريـري تفشـت 
الداعمـة  مبواقفنـا  فأكثـر  أكثـر  لنتمسـك  يدفعنـا  مـا  والتطـرف  االصوليـات  براعـم 

لاعتـدال السـني الـذي لطاملـا مّثلـه تيـار املسـتقبل.
مـن ناحيـة أخـرى، ال بـد مـن مواجهـة الواقع الـذي وصلت إليه األمور، ال بد من االعتذار 
مـن دمـاء الشـهداء الذيـن سـقطوا دفاعـاً عـن اسـتقال لبنـان الثانـي. لكـن احلقيقـة أن 
جمهـور 14 آذار احلقيقـي قـد بـدأ يطفـح كيلـه مـن هـدوء وتـروي وتراجـع قيادتـه وعـدم 

اتخاذهـم قـرارات جريئـة حتاكـي أحامهـم التـي راهنـوا عليهـا يف الـ 2005 .
مـن هنـا ال بـد لشـباب 14 آذار مناسـتعادة املبـادرة وأن يعـودوا هـم السـباقون، كما بادروا 

يف الــ 2005 وحملـوا املشـعل، أن يتقدمـوا اليـوم لتصويب املسـار من جديد.
التخبـط مبشـاكل داخلية  بـدل  الـذي صنعنـاه معـاً  إلى احللـم  آذار  تعـود 14  أن  نريـد 

سـخيفة.
نريد أن نتحرك، أن نتحرك اآلن قبل أن يتغلب منطق الدويات واالرتباطات اخلارجية 

علـى منطق اجلمهورية القوية.
ال بد من الذهاب بحلم 14 آذار إلى النهاية.ال يجوز التنازل بعد اليوم.

ال بـد مـن طـرد السـفير السـوري مـن لبنان الذي اعتـراف بعـدم إمكانيـة الفصـل بـن 
اللـواء احلسـن وقضيـة مملوك-سـماحة. اغتيـال 

ال بد من نزع ساح املخيمات الفلسطينية يف لبنان.
ال بد من نزع ساح كافة امليليشيات يف لبنان.

ال بـد مـن نـزع سـاح حـزب اهلل، الـذي سـقط يـوم اسـتُخدم يف ترهيـب اللبنانين وحتول 
إلى العب يسـتخدم يف إسـقاط احلكومات.

ال بد من حزب اهلل ان يتذكر جنسيته اللبنانية ويتخلى عن مغامراته يف سورية.
ال بـد مـن اعتبـار كل مـن يعتـدي علـى لبنـان عـدواً، أكان قريبـاً أو بعيـداً، مـن الداخـل أو 

اخلارج.
ال بد من إيجاد قانون انتخابي يؤّمن املناصفة الفعلية يف مجلس النواب.

ال بـد مـن عـدم التنـازل عـن حكـم مـن يفـوز يف اإلنتخابـات ومعارضـة مـن يخسـر، ال أن 
تـزور نتائـج اإلنتخابـات.

ال بد من إعادة التقارب بن قيادات 14 من آذار وجمهورها.
ال بـد اليـوم مـن التكاتـف مجـدداً مـن أجـل إيصـال رئيـس جمهوريـة يؤمـن فعـًا مبفهـوم 

»اجلمهوريـة القويـة«.
إن لغة االسـتنكارات والتنازالت لن تعيد شـهداءنا الى احلياة، من هنا،إن اتخاذ قرارات 
جريئـة أصبـح ضروريـاً مـن أجـل االسـتمرار ببنـاء دولـة قـادرة قويـة مـن دون وصـي أو 

رقيب...

نريد أن نتحرك، أن نتحرك اآلن قبل أن يتغلب منطق الدويالت 
واالرتباطات اخلارجية على منطق اجلمهورية القوية.
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