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قيـل إن إيـران تسـعى الـى توسـيع نطـاق نفوذهـا يف املنطقـة مـن خـال التدخل يف سـوريا 
والعـراق وصـوالً الـى اليمـن لفـرض السـيطرة وفـرض قـوة شـيعية علـى دول بأغلبيتهـا 

سّنية.
وقيـل أيضـاً بـأن إيـران سـتتدخل يف احلـرب يف اليمـن بعـد تدخـل التحالـف العسـكري 
العربـي وعلـى رأسـه اململكـة العربيـة السـعودية.. هـذا التدخـل الصـارم، والـذي أتـى يف 
وقتـه، أفقـد عمـاء إيـران، أي حـزب اهلل، صبرهـم، مـا دفعهـم الـى أن ينهالـوا بالشـتائم 
علـى اململكـة واتهامهـا بأنهـا مـن الغـزاة، وتوقعـوا »هزميـة الغـزاة« و«انتصـار الشـعب«، 
والافـت هنـا هـو اسـتعمال عبـارة »غـزاة«! فهـل نسـي احلـزب أنه يحارب يف سـوريا؟! أو 

نسـي أنـه أكـرم الغـزاة الذيـن مـّروا علـى الشـعب السـوري واللبنانـي؟!
بـدأ احلـزب يفقـد أعصابـه وينهـال بشـتى االتهامـات ميينـاً ويسـاراً ألنـه بـات متيقنـاً بأن 
مقاومته لن تبقى طويًا، وبأنها أصبحت قاب قوسـن أو أدنى من السـقوط.. وسـيكون 

سـقوطها عظيماً. 

ميشال أبو كرم - رئيس مكتب النشاطات

»عاصفٌة« حتّلق في األفق و»حزٌم« يستدعي اجلهاد!

ستيفاني يوسف

وهيب وهبه

تُعتبـر احلركـة الطابيـة مـن أهـم القطاعـات ضمـن التركيبـة التنظيميـة ملختلـف األحـزاب السياسـية ملـا للطـاب مـن قـدرة علـى االلتـزام وابتـكار أفـكار وأسـاليب  معاصـرة…  مـن 
هنـا تُعتبـر مصلحـة طـاب القـوات اللبنانيـة مـن أهـم احلـركات الطابيـة يف لبنـان والشـرق، وذلـك لعوامـل عـدة، إذ تقـوم بالنشـاطات الطابيـة التـي تتنـوع بـن الدينيـة، الرياضيـة، 
الثقافيـة، اإلجتماعيـة، والسياسـية. لـكل نشـاط ميزاتـه اخلاصة، فاألنشـطة الدينيـة تعيـد اإلنسـان الـى إميانـه بربـه؛ األنشـطة الرياضيـة هـي نوع مـن الترفيه؛ األنشـطة االجتماعية 
تسـاهم يف بحـث مواضيـع أساسـية يعانـي منهـا املجتمـع، وتقـوم بحمـات توعيـة ضـد مخاطـره كاملخـدرات مثـًا ومخاطـر القيـادة حتـت تأثيـر الكحـول؛ األنشـطة الفكرية تسـاهم يف 
تثقيـف الطالـب وإمـداده باملعرفـة عـن مواضيـع سياسـية وقانونيـة وتاريخيـة؛ وأخيـراً األنشـطة السياسـية وهـي التـي تُظهـر القـدرة العاليـة علـى التنظيـم وعلى احلشـد، وتُعتبر مهمة 

جـداً ألن مـن خالهـا يُطلـق موقـف سياسـي معـن يتماشـى مع موقـف احلزب. 

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

قيـل بـأن القاتـل يُحاكـم ويعاقـب، وإنـه خـال محاكمتـه تكـون األوضـاع متوتـرة بينـه وبن 
أهـل الضحيـة !

قيـل أيضـاً بـأن احلـوار بـن الفرقـاء يجب أن يرتكز على أسـس وطنيـة يف احلد األدنى.. 
ولكـن مـا لـم يَُقـل هـو ان يتحـاور فريـق لبنانـي بـكل مـا للكلمـة مـن معنى مع فريـق آخر ال 

يؤمـن بلبنـان وطنـاً نهائيـاً بـل يسـعى الـى جعله مقاطعة مـن إيران !
فكيـف احلـال إذا حتـاور القاتـل مـع الضحيـة وكان يف الوقـت عينـه ال يؤمـن بالبلـد الـذي 

استشـهد مـن أجلـه الرئيـس الشـهيد رفيـق احلريري؟!
احلـوار جّيـد يف كل األوقـات ومـع جميـع الفرقـاء وذلـك لتخفيـف االحتقـان يف الشـارع، 
ولكـن ال يجـب أن يرتكـز علـى نـزع الصـور مـن السـاحات فقـط، بـل علـى تسـليم القتلـة 
تغطيـة  وعـدم  الدولـة!  الـى  السـاح  تسـليم  وعلـى  الدوليـة!  احملكمـة  الـى  املجرمـن 
املواضيـع  تلـك  فـكل  الفاسـدة.  واألدويـة  املمنوعـات  ومهّربـي  القانـون  عـن  اخلارجـن 
أساسـية أكثـر مـن نـزع الصـور، فصـورة القاتـل ولو انتزعت من الشـارع سـتبقى يف عقول 

النـاس طاملـا لـم يعاقـب وينـل جـزاءه بعـد.

حظيـت »عاصفـة احلـزم« علـى إعـداد عسـكري وتنسـيق 
سياسـي فـاَق كّل التوقعـات، ألن الطاغيـة طغـى واسـتبد، 
والكرامـات أصبحـت يف خطـر... وألن البادئ أظلم، وألن 
ال راحة تنعُم بها قلوب الشـعوب العربية، جاءت »عاصفة 
الـى  واإلطمئنـان  العـّز  لتعيـد  السـعودية  بقيـادة  احلـزم« 

العالـم العربـي.
شـرم  يف  والعشـرين  السادسـة  العربيـة  القمـة  عشـية 
الشـيخ، صدفـة كانـت أم »قصـداً«، تفاجـأ العالـم العربـي 
علـى  العـرب  يعتـد  لـم  اليمـن.  علـى  احلـزم«  بـ«عاصفـة 
اللبـاس  يف  وأبيهـا«  »بأّمهـا  عربيـة  »مملكـة«  مشـاهدة 
شـقيقه  محاربـة  علـى  العربـي  يعتـد  ولـم  العسـكري، 
األضعـف منـه، ولـم يعتـد الرئيـس علـى مواجهـة نظيـره 
»الغائـب« بوجـود جماعـات مسـلحة تدير بلداً »با رأس«. 
السـعودية  مـن  كًا  يضـّم  الـذي  العربـي  التحالـف 
واإلمـارات وقطـر والكويـت والبحريـن ومصـر والسـودان 
واألردن واملغـرب، خطـف االنظـار عـن احلـرب الدامية يف 
الشـرق االوسـط، وأُهمـَل مصيـر العسـكرين املخطوفن، 
وغـاب هـّم الشـعب العراقـي والسـوري والليبـي واملصـري 
والتونسـي والفلسـطيني مـن عقـول رجـال الـدول العربيـة 

أجمـع. 
خـال العـام املاضـي، أعلـن علـي رضـا زاكانـي املقّرب من 
املرشـد االيرانـي علـي خامنئـي، ان صنعـاء هـي العاصمـة 
ودمشـق  بيـروت  مـن  كل  بعـد  إليـران،  التابعـة  الرابعـة 
وبغـداد، والـذي لفـت الـى ان طرابلـس سـتكون العاصمـة 

اخلامسـة، مؤكـداً أن ثـورة احلوثيـن يف اليمن هي امتداد 
للثـورة اخلمينئيـة، ومعتقداً بأن العواصم سـلّمت جاديها 
»عمـداً«، فقـررت السـعودية إيقاف »الهيمنـة االيرانية من 

خـال احلوثيـن علـى الـدول العربيـة«.
نحـن عـرب، نكتـب على احلائـط باخلط العريض ونهمس 
ضـد  وعنفوانـاً  مشـاعر  للعـرب  أن  الوطنيـن  آذان  يف 
واالجتماعيـة.  والطائفيـة  والدينيـة  السياسـية  الهيمنـة 
إنتقـاد سياسـة بلـد مـن دون اآلخـر ال يعنـي احلـرب ضـد 

املذهـب. 

ونحـن  األكبـر«،  »اجلهـاد  رايـة  ترفـع  إيـران  أخيـراً... 
نسـأل... هـل يسـلك احلوثيـون خطـى داعـش إذا ضـاق 
املواجهـة عينهـا، حتالـف عربـي  لتصبـح  اخلنـاق عليهـم 
يحـارب طهـران، وآخـر عربـي- دولـي يف مواجهـة الدولـة 

االسـامية؟
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طوني عطية

بـادئ ذي بـدء، ال بـّد مـن اإلفصـاح أن مقاربـة موضـوع 
ومحاولـة   ،)1+5( األميركـي  اإليرانـي  النـووي  االتفـاق 
يتخطـى  املنطقـة  علـى  وتأثيراتـه  ونتائجـه  أبعـاده  فهـم 
قدراتنـا العمليـة والعلميـة، فهنـاك العديـد مـن املفكريـن 
باإلضافـة  الشـأن،  هـذا  يف  والباحثـن  واملتخصصـن 
تُعالـج  ضخمـة  دوليـة  وأبحـاث  دراسـات  مراكـز  إلـى 
للمعلومـات  الرئيسـية  املصـادر  يشـكلون  القضيـة،  هـذه 
والتحليـل. وبالتالـي إن جهدنـا يف كتابـة هذه املقالة يرتكز 
إلـى املشـاهدة واملتابعـة واملطالعـة الصحافيـة واإلعامية 
أمكـن  مـا  عليهـا  ليبنـى  وتقاطعهـا  املعلومـات  وجتميـع 
واملوضوعيـة  العلميـة  فاألمانـة  والتحليـل.  القـراءة  مـن 

التوضيـح.  هـذا  تقتضـي  واخُللقيـة 
الشـرق  منطقـة  تطبـع  التـي  العامـات  أبـرز  مـن 
األوسـط حاليـاً هـو املـوت السـريري ملـا تبقـى مـن أكبـر 
اإليديولوجيـات القاتلـة التـي ظهـرت يف القـرن املاضـي، 
والتـي حتكمـت لسـنن مديـدة مبصيـر شـعوبها ودولهـا، 
علـى  اإلقليمـي  وانفاشـها  ونفوذهـا  سياسـاتها  وبنـت 
إيدولوجيـة دينيـة كحـال اجلمهوريـة اإلسـامية اإليرانية. 
غيـر أن العاقـات الدوليـة تقـوم علـى املصالـح املشـتركة 
بـن الـدول، مـا يجعـل مـن التسـويات السياسـية أو حتـى 
النيـة يف التفـاوض ضربـاً للعقائـد الشـمولية التـي ترفض 

أي تنـازل عمـا تسـميه مبـادئ مسـتمدة مـن اهلل. ونبـرز 
علـى سـبيل املثـال بعـض املقـوالت الشـهيرة كقـول اإلمـام 
اخلميني، »لو قالت اميركا ال إله إال اهلل فا تصدقوها«، 
وكام األمـن العـام لـ«حـزب اهلل« السـيد حسـن نصـراهلل 
»إن مدحتنـا أميـركا يجـب أن نعلـم بأننـا علـى خطـأ«. 

تامـس  تـكاد  فكريـة  ثقافـة  تعكـس  الشـعارات  هـذه 
العمـل  أو  عنهـا  التراجـع  يجعـل  مـا  الدينيـة،  املعتقـدات 
الرئيـس حسـن  انتخـاب  ومنـذ  للعقيـدة.  بعكسـها كسـراً 
روحانـي وإدارتـه تعمـل علـى إحيـاء التفـاوض مـع الغـرب 
لنظـام املالـي يف إيـران الـذي أنهكتـه العقوبـات  إنقـاذاً 
اإلقتصاديـة مـا يُنـذر بانفجـار اجتماعـي داخلـي، وتـرك 
عمـوم  بـه  يعتـاش  يوميـاً  خبـزاً  ألميـركا«  »املـوت  شـعار 
الشـعب املؤمـن بواليـة الفقيه وبعـض قادة احلرس الثوري 

لبنـان.  وجنـوده يف  اإليرانـي 
والـدول  جهـة  مـن  إيـران  بـن  التفاوضـي  املسـار  فأمـام 
اإليديولوجيـة  تُوضـع   ،)1+5( أخـرى  جهـة  مـن  الكبـرى 
علـى الـرّف وتأخـذ الواقعيـة السياسـية مجراها يف أروقة 
مطابـخ صنـع القـرارات الدوليـة بـن واشـنطن والعواصـم 
التـي  اآليـة  السويسـرية مهبـط  لـوزان  لتكـون  األوروبيـة، 
إلـى  املفاوضـات  إن وصلـت  املفاوضـون  سـيصلّي عليهـا 
خواتيمهـا النهائيـة يف حزيـران املقبـل، بـدالً مـن مدينـة 

التـي  الفاضلـة  املدينـة  هـي  فلـوزان  اإليرانيـة،  مشـهد 
بعـد  املنطقـة  يف  املسـتقبلية  إيـران  وضعيـة  سـتبارك 

األكبـر«.  »الشـيطان  مـع  تفاهمهـا 
لذلـك، يشـكل هـذا التطـور اجلديـد يف املفاوضـات الـذي 
يف  املشـهد  اكتمـال  بانتظـار  اإلطـار«  »اتفـاق  إلـى  أدى 
حزيـران، مفصـًا تاريخيـاً لـه تداعياته ووظائفه اجلديدة 
علـى املنطقـة، ليـس فقـط علـى الصعيـد السياسـي إمنـا 

علـى البعـد احلضـاري برافعتيـه الثقافيـة والفكريـة.
فاالتفـاق أدى إلـى قطـع مخالب إيـران النووية، بانخفاض 
مسـتوى أجهـزة الطـرد لتخصيـب اليورانيـوم مـن 19 ألفـاً 
إلى 6 آالف. وينص االتفاق على السـماح ملفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بتفتيـش مخـازن اليورانيـوم ملـدة 
25 سـنة،  كمـا يقتضـي االتفـاق جتميـد العمـل يف منشـأة 
إلـى  وحتويلهـا  اليورانيـوم،  لتخصيـب  احلديثـة  »فـوردو« 
منشـأة للبحـوث النوويـة، وحتويـل مفاعـل »إريـاك« الـذي 
يعمـل باملـاء الثقيـل إلـى منشـأة صناعيـة. وتعهـدت إيـران 

اإلتفاق النووي في امليدان..
واإليديولوجيا على الرّف

باملقابـل  سـنة،   15 ملـدة  جديـدة  مفاعـل  اي  بنـاء  بعـدم 
املـّدة، األمـر  العقوبـات الدوليـة عنهـا طـوال هـذه  تُرفـع 
الـذي اعتبـره املعترضـون اإليرانيـون »سـيفاً مصلتـاً« علـى 
رقـاب االيرانيـن للتحكـم بسـلوك االدارة االيرانيـة جتـاه 

تعهداتهـا.

وزيـر  عهـد  يف  اإليرانيـة  الديبلوماسـية  أن  صحيـح 
اخلارجيـة محمـد جـواد ظريـف حققـت إجنـازاً تاريخيـاً 
منـذ قيـام اجلمهوريـة اإلسـامية، عبـر اعتـراف القـوى 
العقوبـات  ورفـع  السـلمي  النـووي  إيـران  بحـق  العظمـى 
االقتصاديـة الدوليـة، مـا يفتـح شـهية الشـركات الغربيـة 
واألوروبيـة لإلسـتثمار وإعـادة تنشـيط العقـود النفطيـة.
غيـر أن هـذا اإلجنـاز القـى معارضـة شـديدة يف الداخـل 
الذيـن  الثـوري  واحلـرس  املتشـددين  قبـل  مـن  االيرانـي 
اعتبـروا أن قـادة بادهـم رضخـوا لـ«الشـيطان األكبـر«، 
علـى عكـس مـا يـرّوج لـه حـزب اهلل يف لبنـان بـأن هـذا 

اإليرانيـة. لـإلرادة  رضـخ  »الشـيطان« 
اإليرانيـة  »كيهـان«  صحيفـة  سـخرت  اإلطـار،  هـذا  ويف 
علـي  األعلـى  املرشـد  صمـت  مـن  مسـتفيدة  املتشـددة 
خامنئـي صاحـب القـول الفصـل يف هـذا األمـر، بالقـول: 
سـيزول  النـووي  برنامجنـا  وإن  ُخدعـت..  إيـران  »إن 
حسـن  الصحيفـة  مديـر  وكتـب  ستسـتمّر«.  والعقوبـات 
شـريعتمداري والـذي يعـنَّ مباشـرة مـن املرشـد األعلـى 
»إن اتفـاق لـوزان يظهـر أن األمـور التـي قبلـت بهـا إيـران 
واضحـة وميكـن التثبـت منهـا، أمـا مـا قِبله الطـرف اآلخر 
فهـو ملتبـس وقابل للتأويـل«، مضيفاً: »إن االتفاق يتحدث 

عـن تعليـق العقوبـات وليـس رفعهـا.”

واحلقيقـة هـي أن اإليرانيـن الذيـن نزلـوا إلـى الشـوارع 
إيـران  يف  املخابـرات  قـادة  مـن  بطلـب  بالظفـر  مهللـن 
الـذي  الشـمولي  االيديولوجـي  النظـام  قبـل  مـن  ُخدعـوا 
اكـذب  ثـم  اكـذب  »اكـذب،  الكـذب  عقيـدة  علـى  يرتكـز 
حتـى تصـدق ويصـدق النـاس الكذبـة«. فالواقـع ان إيـران 
بعـد سـوريا خسـرت أهـم سـاح يفتـرض ان يجعـل منهـا 
دولـة إقليميـة متينـة إلـى جانـب إسـرائيل وتركيـا ال تهّزها 

النـووي. لـو امتلكـت السـاح  التهديـدات الدوليـة 
نهايتـه،  املرتقـب  التوافـق  مـن  اآلن  انتصـر حتـى  والـذي 
هي املصلحة املشـتركة بن اميركا وإيران، حيث اخلاسـر 
التـي  االسـامية(  )الثـورة  »االيديولوجيـا«  هـي  األكبـر 

»املـوت ألمريـكا«. فطهـران دخلـت  قامـت علـى فرضيـة 
بيـت الطاعـة الدولـي، الـذي اسـتدرج احللـم النـووي مـن 

سـّريته إلـى رقابتـه الشـديدة.

وبانتظـار مـا سـيؤول إليـه »الـدور النهائـي« للمفاوضـات 
كل  يف  املنطقـة  علـى  وتداعياتـه  املقبـل،  حزيـران  يف 
بـروز  الـى  إضافـة  ولبنـان،  واليمـن  وسـوريا  العـراق  مـن 
»عاصفـة احلـزم« كعامـل جديد يف الصـراع االقليمي عبر 
توجيه رسـالة شـديدة الوضوح إلى اجلمهورية االسـامية 
االيرانيـة بـأن اللعـب يف أمـن اخلليـج واملنطقـة مرفـوض، 
وبدعـم  سـعودية  بقيـادة  اجلديـد  العربـي  التحالـف  وأن 
»محـور  مواجهـة  يف  مرتقبـاً  توازنـاً  سـيخلق  مصـري، 
املمانعـة« الـذي تلقـى صفعـة عسـكرية مؤملـة يف اليمـن لـم 
يتوقعهـا املالـي وال جنودهـم يف »حـزب اهلل« يف لبنـان. 
ويف هـذا االطـار، علينـا أال نغفـل نيـة السـعودية والـدول 
اخلليجيـة يف امتـاك مشـروع نـووي علـى غـرار املشـروع 

االيرانـي لرفـع منسـوب التـوازن االقليمـي.

يف اخلتـام، إن املنطقـة سـتتجه بعـد التفاهـم  الـى املزيـد 
من الواقعية السياسـية بدالً من االيديولوجية السياسـية، 
األمـر الـذي يجـب ان يتوقـف عنـده »حـزب اهلل« وأمينـه 
العـام مطـوالً، ألن املصالـح الدوليـة أقـوى مـن الشـعارات 
يف  إيـران  حـزب  سيسـأل  فهـل  الشـمولية.  واخلطابـات 
لبنـان نفسـه عـن جـدوى التضحيـات يف سـبيل آيـات اهلل 
»الشـيطان  إشـراف  النـووي حتـت  ومشـروعهم  املعظمـة 

األكبـر«؟

عندمـا حتصـل التوازنـات اإلقليميـة التـي بـدأت ترتسـم 
معاملهـا بـدءاً مـن اليمـن، تصبـح األوراق احملليـة محرقـة 
علـى طاولـة املفاوضـات متهيـداً للحلول الشـاملة، وتصبح 

االيديولوجيـا فـوق رّف التاريـخ. 

من أبرز العالمات التي تطبع منطقة الشرق األوسط حالياً هو املوت السريري 
ملا تبقى من أكبر اإليديولوجيات القاتلة التي ظهرت في القرن املاضي
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دائرة الشمال
أقامـت دائـرة الشـمال يف مصلحـة طـاب القـوات اللبنانيـة مؤمترهـا السـنوي االول يف 
بجـدول - البتـرون، بحضـور مديـر مكتـب رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور سـمير 
جعجـع، األسـتاذ إيلـي براغيـد، رئيـس مصلحـة الطـاب جيـرار سـمعاني، رئيـس دائـرة 

الشـمال يف املصلحـة غابريـال سـعد ومسـؤولي خايـا ومكاتـب الدائـرة.
كمـا التقـى عضـو كتلـة القـوات النيابّيـة الدكتـور فـادي كـرم وفـداً مـن طـاب القـوات يف 
زغرتـا بحضـور رئيـس دائـرة الشـمال يف مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبنانّيـة الرفيـق 
غابريـال سـعد، حيـث تطـرق كـرم إلـى مواضيـع السـاعة وناقـش مـع الطـاب التطـورات 

يف امللـف الرئاسـي واحلـوار مـع التيـار الوطنـي احلـر والعاقـة مـع املـردة.
ويف خطـوة مميـزة نّظـم مكتـب شـباب وطـّاب القـوات اللبنانيـة – بشـّري، وبدعـم مـن 
دائـرة الشـمال يف مصلحـة الطـّاب حفـًا تكرمييـاً نوعيـاً وفـاء ألسـاتذة اجلبـة مبناسـبة 

عيـد املعلم.
ففـي املدرسـة األنطونيـةـ  حصـرون، قـّدم الطاب األنطونيون بشـخص مسـؤول الطاب 
يف املدرسـة الرفيـق سـليم جعجـع لوحـة تذكاريـة مـن خشـب األرز حتمـل أسـماء جميـع 
مرّبـي مدرسـة األنطونيـة وقـوالً مأثـوراً لغانـدي. بعـد ذلـك كانـت كلمـة ملسـؤول الطـاب 
يف جبة بشـري الرفيف حنا رحمه بإسـم الطّاب، كما حتدث األسـتاذ جوزيف فنيانوس 

بإسـم األساتذة.
كذلـك نظـم طـاب ثانويـة جبـران خليـل جبـران النشـاط نفسـه، وقدم الرفيـق حنا رحمه 
اللوحـات التذكاريـة لألسـاتذة احلاضريـن، متوجهـن بعدهـا الـى االسـاتذة املقاطعـن 

لـدواٍع سياسـية لتقـدمي الـدروع. 
مـن جهـٍة أخـرى، أقامـت خلّيـة القـوات اللبنانيـة يف قطـاع زغرتا الزاوية نشـاطاً  ملناسـبة 
عيـد األم يف مكتـب املنسـقية يف ارده، تخللـه إفطـار لألمهـات بحضـور منّسـق منطقـة 
زغرتـا النقيـب ماريـوس البعينـي. وقـد ألقيـت كلمـة يف املناسـبة مـن قبـل مسـؤولة جهـاز 
تفعيـل دور املـرأة يف قطـاع زغرتـا سـاندي أيـوب التـي ركـزت علـى »أهميـة دور املـرأة يف 
املجتمـع وخاصـة دورهـا السياسـي، منوهـًة بـأن أي مجـال تغيـب عنـه املـرأة سـيعاني مـن 
فقـدان ركـن مـن أركانـه ألنهـا نصف املجتمع«. بدوره، توجه مسـؤول قطـاع زغرتا الزاوية 
يوسـف فضـل اهلل بكلمـة الـى األمهـات شـدد فيهـا علـى »اهميـة دور األهـل يف العمـل 

السياسـي مـن خـال تأثيرهـم املباشـر علـى أبنائهـم«.

طــالب القوات أحيوا أســبوع 
اآلالم وعيد الفصح

إختتـم طـاب القـوات مسـيرة الصـوم هـذا العـام بنشـاطات مختلفـة نظموهـا يف مختلـف 
اجلامعـات واملعاهد.

نبـدأ مـع طـاب اجلامعـات الفرنكوفونيـة الذيـن أطلقوا منذ بداية أسـبوع اآلالم هاشـتاغ 
»#نحن_أبناء_القيامـة« علـى مواقـع التواصـل اإلجتماعـي، وكانـت أولـى احملطـات 
مـع خليـة القـوات اللبنانيـة يف جامعـة الكسـليك التـي نظمـت لقـاًء روحيـاً يف حريصـا 
حتـت شـعار »مـا فيـك توقـف بـوج الشـيطان اذا مـا فيـك تركـع قـدام اهلل«، تضمـن اللقـاء 
سـجوداً وصـاة، وشـارك الرفـاق مرتديـن قمصانـاً طبعـت عليهـا صـورة الصليـب وجملة 

»ال تخافـوا«. 
دائـرة  قامـت  الشـرق،  يف  املسـيحيون  يعانيهـا  التـي  والصعوبـات  املعانـاة  مـع  وتزامًنـا 
اخلايـا  كافـة  يف  للطـاب  بتحـّرك  الطـّاب  مصلحـة  يف  الفرنكوفونّيـة  اجلامعـات 
والكلّيـات »اجلامعـة اليسـوعية، جامعـة اآلبـاء األنطونيـن، جامعـة الكفـاءات وجامعـة الــ
CNAM«، حيـث وّزعـوا مسـابح أُرفقـت بآيـة مـن االجنيـل املقدس كتب عليهـا: »تعانون 
الشـدة يف العالـم، لكـن ثقـوا أنـا قـد غلبـت العالـم!«. كمـا وّزعـوا بيانـاً يدعـو اللّبنانيـن 
عمومـاً واملسـيحين خصوصـاً إلـى عـدم اخلـوف والتشـبث بأرضهـم، مسـتقوين باحلـق 
والرجـاء، ومحاربـن اليـأس علـى غـرار السـيد املسـيح القائـم مـن بن األمـوات واملنتصر 
علـى الظلـم واملسـتكبر! وقـد القـى التحـّرك جناحـاً كبيـًرا وصـدًى إيجابّيًـا يف صفـوف 

الطـاب كاّفـة، بغـض النظـر عـن توجهاتهـم السياسـّية.

 وعلـى خطـى املسـيحين األوائـل الذيـن كانـوا يـزورون »تـال رومـا السـبع« نهـار اجلمعـة 
العظيمـة، قـام طـاب دائـرة اجلامعـات الفرنكفونيـة يف القـوات اللبنانيـة بزيـارة سـبع 
ارتـدى  لبنـان. كذلـك،  الوجـود املسـيحي الشـبابي يف  التـزام  كنائـس للصـاة ولتثبيـت 

الطـاب قمصانـاً طبـع عليهـا شـعار »نحـن أبنـاء القيامـة«.

ننتقـل إلـى دائـرة الثانويـات حيـث قـام طـاب قطـاع املـن اجلنوبـي بتوزيـع صـورة للسـيد 
املسـيح حامـًا الصليـب كتـب عليهـا عبـارة »نحـن أبنـاء القيامـة« علـى املـارة والسـيارات 
يـوم خميـس الغسـل يف عـدد مـن النقـاط: كنيسـة مـار تقـا يف كفرشـيما، كنيسـة سـيدة 
الوردّية يف كفرشـيما، كنيسـة السـيدة يف احلدث، متثال العذراء يف احلدث، كنيسـة مار 
انطونيـوس يف عـن الرمانـة، كنيسـة سـيدة اخلـاص يف عـن الرمانـة. وتابعـوا نشـاطهم 
يـوم سـبت النـور بإشـعال الشـموع يف كافـة املـزارات يف منطقـة عـن الرمانـة. ويف املسـاء 
قامـوا بتوزيـع شـمع مـع أغصـان الزيتـون قبـل قداديـس منتصـف الليـل يف عـدة كنائـس 
منهـا سـيدة لـورد، مـار مـارون ومـار جرجـس يف عـن الرمانـة. ومبناسـبة عيـد الفصـح، 
قامـت خايـا القـوات اللبنانيـة يف دائـرة املهنيـات بتوزيـع حلـوى العيـد علـى التاميـذ 

واالسـاتذة يف معاهـد مجمـع الدكوانـة املهنـي: BT سـياحة - صنائـع - TS سـياحة.

مـن جهـة أخـرى أحيـا طـاب القـوات اللبنانيـة يف جامعـة سـيدة اللويـزة - زوق مصبـح 
NDU عيـد الفصـح حيـث وزعـوا »املسـابح« علـى الطـاب  وإدارة اجلامعـة، باإلضافـة 

إلـى العبارتـن التاليتـن:
 The closer a person is to God, the closer he is to people –

Pope Benedict XVI
 Life is a precious gift but we realize this only when we give

it to others.- Pope Francis

 ،)LAU( ونكمـل مـع طـاب القـوات اللبنانيـة يف اجلامعـة اللبنانيـة االميركيـة يف جبيـل
حيـث وزعـوا »املسـابح« علـى الطـاب مبناسـبة عيـد الفصـح. ونختتـم جولتنـا مـع طـاب 

البلمنـد الذيـن بدورهـم وزعـوا التـذكارات يف مناسـبة عيـد الفصح. 

مكتب اإلعداد الفكري
إنطلـق اللقـاء االول مـن دورة اإلعـداد الفكـري ضمـن أكادمييـة الكـوادر لطـاب دائـرة 
الشـمال، حيـث افتتـح اللقـاء رئيـس دائـرة الشـمال الرفيـق غابريـال سـعد، يف كلمة شـدد 
فيهـا علـى أهميـة متابعـة كل احملاضـرات لبنـاء الفكـر والتقـدم يف املسـيرة احلزبيـة. 
تاريـخ  عـن  رحمـة  دانـي  والرفيـق  حبشـي  انطـوان  الدكتـور  االول  اللقـاء  يف  وحاضـر 
املسـيحين واإلسـام السياسـي. أما اللقاء الثاني فتضمن محاضرتن: األولى لألسـتاذ 
ايلـي براغيـد عـن تاريـخ القـوات، والثانيـة للمحامـي االسـتاذ طوني عون عـن نظام حزب 

القـوات اللبنانيـة الداخلـي.
كمـا انطلقـت أكادمييـة الكـوادر لدائـرة البقـاع 2015 يف منطقـة زحلـة بحضـور  طـاب 
املنطقـة. وقـد ركـز رئيـس دائـرة البقـاع يف مصلحـة الطـاب ورئيـس مكتـب اإلعـداد 
الفكـري يف كلمـات ألقياهـا علـى أهميـة هـذه الـدورة الفكريـة التـي تعطـي دفعـاً ونفسـاً 
الفرنكوفونّيـة  اجلامعـات  دائـرة  طـاب  شـارك  أخـرى،  جهـة  مـن  للطـاب.  جديـداً 
واألميركّيـة يف اللقـاء األخيـر مـن دورة »أكادميّيـة الكـوادر« للعـام 2015 ضمـن ورشـة 
عمـل أقامهـا مكتـب اإلعـداد الفكـري يف مصلحـة طـاب القـوات اللبنانيـة يف املقـّر العام 
للحـزب يف معـراب. تضّمـن اللقـاء ثاث محاضـرات: األولى عن الدميقراطّية واألحزاب 
السياسـية مـع السـيدة مايـا سـكر، الثانيـة عن الدعايـة احلزبّية واإلنتخابات مع األسـتاذ 
إميـل مكـرزل، واحملاضـرة األخيـرة عـن القانـون الداخلـي حلـزب القـوات اللبنانيـة مـع 

احملامـي األسـتاذ طونـي عـون.

دائرة اجلامعات األميركّية

 Maison Pere Chalhoub مخيمهم السنوي يف AULنظم طاب القوات يف الـ
ـ غوسـطا، وتخللـت املخيـم محاضـرة جلمعّيـة Kunhadi التـي تعنـى بالتوعيـة علـى 
قوانـن السـير وخطـر عـدم اإللتـزام بهـا، محاضـرة عـن دور املـرأة يف احليـاة السياسـّية 

ألقاهـا الرفيـق جـو فرنسـيس، ومحاضـرة مـع الرفيـق رفيق سـعادة.
مـن جهـة أخـرى، أحيـا طـاب القـوات اللبنانيـة يف جامعـة سـيدة اللويـزة ـ زوق مصبـح 
NDU ذكـرى حـّل حـزب القـوات اللبنانيـة حيـث وزعـوا بيانـاًت بعنـوان »للقـوات تاريـخ 

ال يشـطب بقلـم«. 
ويف وقـت الحـق نظـم الــ Debate Club يف الــ NDU الــ Open Door السـنوي 
حيـث اسـتقبلوا عـدداً كبيـراً مـن طـاب املـدارس وقدمـوا لهـم التوجيـه الـازم ليتمكنـوا 

مـن اختيـار اإلختصـاص املناسـب يف املسـتقبل.

دائرة الثانويات

شـارك قطـاع كسـروان يف دائـرة الثانويـات - مصلحـة طاب القـوات اللبنانّية، يف قداس 
إلهـي يف ديـر سـيدة إيليـج، ووضـع الطـاب إكليـًا من الورد على مدافن الشـهداء.

كمـا نظمـت خليـة القـوات اللبنانّيـة يف ثانويـة جبيـل رحلـة الـى وادي قنوبـن ومـن ثـم الى 
ديـر مـار شـربل بقـاع كفـرا وديـر مـار ليشـع، وختامـاً دير مـار انطونيوس.

ونظمـت دائـرة الثانويـات لقاءهـا السـنوي مـع رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور 
سـمير جعجـع يف معـراب حتـت عنـوان »مـش هّن تكون قـوات«، وأكد جعجع خال اللقاء 
الـذي ضـّم حوالـى 500 طالـب أن »ال وطـن وال مسـتقبل مـن دون دولـة فعليـة، وال دولـة 

فعليـة مـن دون التـزام سياسـي وأحـزاب مـع برامـج علـى مسـتوى الدولـة«.
وحضـر اللقـاء االمـن العـام املسـاعد لشـؤون املصالـح يف »القـوات« الدكتور غسـان يارد، 
الثانويـات جيمـي بسوسـي.  دائـرة  ورئيـس  الطـاب جيـرار سـمعاني،  رئيـس مصلحـة 
وتخلـل اللقـاء عـرض ألفـام وثائقيـة عـن تاريـخ القـوات اللبنانيـة. كمـا قـدم الطـاب 

لرئيـس »القـوات« هديتـن تذكاريتـن عبـارة عـن كتـاب ولوحـة.

دائرة املهنيات
جريـاً علـى عادتهـا، نظمـت دائـرة املهنيـات يف مصلحـة طـاب القـوات الرحلـة السـنوية 
الـى الثلـج التـي تضمنـت محطـات عديـدة وهي دير عناياـ  ضريح القديس شـربل، جرود 

اللقلـوق، وختمـوا نهارهـم يف مطعـم الوديـع - طريـق عنايا.

مروى اخلوري

مصلحة طالب القوات 
لقاء املنظمات الشبابية والطابية يف وزارة التربية بذكرى احلرب األهلية

الشـبابية   واملنظمـات  لقـاء  بـو صعـب يف  إليـاس  العالـي  والتعليـم  التربيـة  وزيـر  أطلـق 
وممثلـن عـن 8 و14 آذار والتيـار الوطنـي احلـر واحلـزب التقدمـي االشـتراكي يف وزارة 
التربيـة »رسـالة وطنيـة ضـّد احلـرب« يف ذكـرى 13 نيسـان حتـت شـعار »النريـد احلـرب 
ولنتعلـم مـن أخطـاء املاضـي، والتأكيـد أننـا نسـتطيع االختـاف بالـرأي مـن دون أن نكون 
أعـداء«. حيـث شـدد بـو صعـب علـى أهميـة أن يشـكل احلضـور منوذجاً للشـباب اللبناني 
املنفتـح، الفتـا إلـى أن الشـباب هـم الذيـن يرسـمون صـورة املسـتقبل الـذي نتطلـع إليـه 

بعيـدا مـن التشـنج.

شـارك طـاب القـوات يف اللقـاء مـن خـال وفـد مـن مصلحـة طـاب القـوات ترأسـه 
ـبيَل  رئيس املصلحة جيرار سـمعاني الذي ألقى كلمة يف املناسـبة شـدد فيها على أََنّ الَسّ
الَْوحيـَد ِلِبنـاَء لُبْنـاَن الَْغـِد ُهـَو باالْعِتـراَف امْلُتَبـاَدَل ِبتَْضِحيـاْت َوُشـَهداْء كاَفـة امْلَْجموعـاِت 
مي اللُّبْناِنِيَّن  ْولَُة اجلاِمَعة الَّتـي حَتْ ولَة، الَدّ اللُّبْناِنيَّـة. كمـا دعـا إلـى الَْعـْوَدِة ِإلى َمنِْطـق الَدّ
يْـِش اللُّبْنانـّي الذي هو َوْحـَدهُ الَْكفيل ِبَرْدِع اخَلَطِر  ُهـْم، َوللتََّحلُّـِق َحـْوَل اجْلَ َوتَْرعـى َمصاحِلَ

ـباب َعـْن لُبْنـان«. وختـم قائـَا: »الَْقـراُر لَنـا ِنْحـُن جيُل الَشّ
َعـُل اْخِتافاِتنـا َمْصـَدَر ِغنـًى  الَْقـراُر لَنـا َجميعـاً َفِإّمـا نَُكـّرُر »13 نيسـان 1975« َوِإّمـا جَنْ
سـالَة،  ـياَدة، لُبْنـاُن الِرّ يَّـَة َوالَسّ ِرّ ِديَّـَة َواحْلُ نَبْنـي ِمـْن ِخاِلهـا لُبْنـاَن املُْسـتَْقبَل، لُبْنـاَن التََّعُدّ

ـاْم«. والَسّ
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جيـرارد  اللبنانيـة  القـوات  طـاب  مصلحـة  اما رئيـس 
سـمعاني، افتتـح كلمتـه بالقـول: »بــ13 نيسـان الــ75 مـا 
ماتـت الشـجاعة فينـا… نحنـا متنـا بشـجاعة، هكـذا قـال 
القائـد املؤسـس الرئيـس الشـهيد بشـير اجلميـل! ونحـن 
اليـوم، كمصلحـة طـاب، مـن هنـا مـن قلعـة الصمـود، مـن 
عن الرمانة، بـ13 نيسـان 2015 نقول الشـجاعة لم متت 
فينـا ونحـن جاهـزون يف كل حلظـة إن منـوت بشـجاعة«.
وتابع سـمعاني: »بـ13 نيسـان الـ75 اعتقدوا انهم قادرون 
علـى  إخضعنـا ملخططاتهـم فنتخلّـى عـن نضـاالت مّيـات 
السـنن وآالف الشـهداء الذيـن استشـهدوا ليبقـى الكيـان 
اللبناني حراً وسـيداً ومسـتقًا ونهائياً فنعيش يف حرية«.
 3 بـن  اللبنانيـون  ُخّيـر   1975 عـام  ان  الشـباب  وذكـر 
خيـارات تختلـف بـن التخلّي عن اإلميـان بلبنان التعددي، 
التخلّـي عـن احلّريـة والعيـش ذّميـن، التخلّـي عـن األرض 
ومغـادرة هـذا البلـد، مشـدداً علـى اختيـار اخليـار الرابـع 
وهـو خيـار املقاومـة واملواجهـة، خيـار اإلنسـان واحلريـة، 
خيـار الكرامـة والتحرر.. خيار الــ10452 كيلومتر مرّبع.. 

خيـار لبنـان للبنانيـن.
وتوجه للطاب بالقول: »عام 1975 قرروا ان يكون لبنان 
وطـن بديـل.. لكـن أبطـال القـوات اللبنانيـة أسـقطت هـذا 
املشـروع! عـام 1975 جهـزوا لنـا البواخـر ملغـادرة البلـد.. 
لكـن أبطـال القـوات اللبنانيـة قـرروا البقـاء هنـا وحمايـة 
بالدولـة  املسـماة  تلـك  ت  هـذه األرض! عـام 1975  تخلِـّ
املجتمـع..  هـذا  بحمايـة  واجباتهـا  أبسـط  عـن  اللبنانيـة 
وقامـوا  الشـعلة  حملـوا  اللبنانيـة  القـوات  أبطـال  لكـن 
بحمايـة املجتمـع وحافظـوا علـى الكيان ومنعوا سـقوطه«!

فسـوريا  ينتـه  لـم  النضـال  ان  للشـباب  أكـد   سـمعاني 
العسـكرية منـذ 10 سـنن،  بأدواتهـا  لبنـان  خرجـت مـن 
لبنـان،  يف  يزالـون  ال  شـياطينها  بـل  مائكتهـا  ان  اال 
لتصديهـم  جاهـزة  تـزال  ال  القـوات  ان  علـى  مشـدداً 
ووقـف مخططاتهـم كمـا عـودت كل مـن حـاول زرع الشـر 
كـي تنتصـر عليـه.  كمـا رأى ان الـرب موجـود يف صلـب 
الـذي حكـم  السـوري  فالنظـام  احـد،  يتـرك  وال  التاريـخ 
لبنـان 30 سـنة، لـم يعـد لديـه القـدرة علـى حكـم بعـض 
األحيـاء يف الشـام. وقـال: »فشـر التمـدد يف لبنـان، حيـث 
سـيبقى ابطـال يقفـون يف وجهكـم كمـا وقفـوا يف وجـه كثر 

التاريـخ«. مـر  علـى 
ومقارنـة مـا بـن العامـن 1975 و2015، يـرى سـمعاني 
ان هنـاك تشـابه يف نقـاط عـدة، مطالبـا الدولـة القيـام 
بواجباتهـا كـي متنـع اي سـلطة أخـرى ان تبسـط قوتهـا 
علـى االراضـي اللبنانيـة، ومشـددا علـى ان يبقـى اجليـش 
اللبنانـي اجلهـة املسـلحة الوحيـدة علـى مسـاحة الوطـن 
للكتـل  وتوجـه  اإلرهـاب.  اي  أمـام  منيعـاً  سـداً  فيقـف 
النيابيـة التـي تعطـل إنتخابـات رئاسـة اجلمهوريـة، داعيـاُ 
هـؤالء للنـزول الـى مجلـس النـواب وانتخـاب رئيـس جديد 

للمحافظـة علـى النظـام ومنـع إنهيـاره.

وبـدوره توجه منسـق قطـاع الشـياح الدكتـور جوني نصار، 
ممثـًا منسـق منطقـة بعبـدا يف القـوات اللبنانية نبيل ابي 
لتطويـر  املصلحـة،  القـوات يف  لطـاب  كامـه  نـادر، يف 
لبنـان  أمـل  باملجتمـع فهـم  قدراتهـم وعملهـم واالنطـاق 
خميـرة  “كونـوا  مضيفـاً:  اللبنانيـة،  القـوات  ومسـتقبل 
صاحلـة، كونـوا ملـح جديـد، إذا فسـد امللـح، فـآي شـيء 
ميلحـه”. وأشـار الـى ضـرورة االلتـزام املسـيحي والقواتي 
فجوهـر القضيـة يكمـن باحلفاظ على احلضور املسـيحي 
ان  موضحـاً  فقـط،  بالوجـود  وليـس  والشـرق  لبنـان  يف 
ويفقدنـا  نفسـه  الشـخص  يفقـد  الهـدف  عـن  “اإلبتعـاد 
النضـال فنخسـر لبنـان وينتهـي بنـا املطـاف كعـدد كبيـر 

مـن الشـعوب االخـرى”.
ولفـت نصـار الـى ان مصلحـة الطـاب عزيـزة جـداً علـى 
عـام،  اللبنانيـة  بالقـوات  انطاقتـه  كانـت  فمنهـا  قلبـه، 
امـام  اليـوم  جنتمـع  املناسـبة،  هـذه  “يف  بالقـول:  وختـم 
سـنن  يف  حمايتنـا  علـى  فلنتشـكرها  العـذراء  متثـال  
حزامهـا  يف  احاطـت  انهـا  متأكديـن  الطويلـة،  احلـرب 

كافـة”. اللبنانـي  والشـعب  الرمانـة  عـن  شـباب 

برعايـة رئيـس »حـزب القـوات اللبنانيـة« الدكتـور سـمير 
جعجـع أقامـت مصلحـة الطـاب يف »القـوات اللبنانيـة« 
إاللهيـاً يف كنيسـة »سـيدة اخلـاص« الشـياح –  قداسـاً 
عـن الرمانـة مبناسـبة الذكـرى األربعـن إلنـدالع احلـرب 
اللبنانية ومسـيرة بالشـموع من أمام الكنيسـة وصوالً إلى 
عنـوان »13  حتـت  الرمانـة  عـن  املرايـة«  »سـيدة  متثـال 
متنـا  نحنـا  الشـجاعة،  فينـا  ماتـت  مـا   1975 نيسـان 

بشـجاعة«.
اللبنانيـة  القـوات  حـزب  رئيـس  ممثـل  القـداس  حضـر 
املسـاعد لشـؤون املصالـح  االسـتاذ عمـاد وكيـم، األمـن 
الدكتـور غسـان يـارد، رئيـس مصلحـة الطـاب املهنـدس 
جيـرار سـمعاني، منسـق منطقـة الشـياح الدكتـور جونـي 
أبـي  نبيـل  األسـتاذ  بعبـدا  منطقـة  منسـق  نّصـار ممثـًا 
أنطـون  جـان  واالسـتاذ  غصـن  نـادي  احملامـي  نـادر، 
القـوات  مكتـب مصلحـة طـاب  أعضـاء  إلـى  باإلضافـة 

كبيـر. طابـي  وحشـد 
تـرأس القـداس األب عيـد عـازار الـذي ألقى بعد اإلجنيل 
عظـة إسـتهلها بعبـارة »املسـيح قـام! حقـاً قـام« يف عظتـه، 
يسـوع،  مـع  داخلـي  لقـاء  »املسـيحية هـي  ان  شـدد علـى 
اذ علينـا العمـل كـي يبقـى يسـوع “األول بحيـاة كل فـرد 
منـا« ودعـا اجلميـع ليكونـوا رسـل سـام عبـر اإلنفتـاح، 
عبـر عيـش قناعـة اإلجنيـل وتطبيـق االعمـال الصاحلـة 
يف املـكان الـذي اختـار يسـوع ان نكـون فيـه كرسـل ننشـر 
احملبـة  نقـل  يف  مسـيحي  كل  بـدور  مذكـراً  تعاليمـه، 
واحلـزب  واملدرسـة  واجلامعـة  الرعيـة  داخـل  والتعايـش 
رسـالة  هـي  »هـذه  بالقـول:  وخامتـًا  ككل،  واملجتمـع 

بإختصـار«.« املسـيحين 

القـداس  يف  واملشـاركون  الطـاب  توجـه  القـداس  بعـد 
مبسـيرة بالشـموع مـن أمـام الكنيسـة وصـوالً إلـى متثـال 
»سـيدة املراية« على وقع خطابات الرئيس بشـير اجلميل 
الدكتـور سـمير جعجـع  اللبنانيـة  القـوات  ورئيـس حـزب 

اللبنانيـة. وأناشـيد املقاومـة 
وبعـد الوصـول إلـى التمثـال قـام رئيـس مصلحـة الطـاب 
طـاب  بإسـم  الغـار  مـن  إكليـل  بوضـع  سـمعاني  جيـرار 
اللبنانيـة  القـوات  حـزب  رئيـس  وألقى ممثـل  القـوات، 
الطـاب  معايـدة  يف  بدأهـا  واكيم كلمـة  عمـاد  األسـتاذ 
أن يشـهد لبنـان يف أقـرب وقـت قيامتـه، وقـال:  متمنيـاً 
»13 نيسـان 1975،13 نيسـان 2015 مرت 40 عاماً، ومن 
احـق مـن مصلحـة طـاب القـوات اللبنانيـة مـن الدعـوة 
الى هذه املسـيرة«. فأضاف: »يف 13 نيسـان 1975 كانت 
اللبنانيـة،  الدولـة  علـى  للسـيطرة  الدويلـة  مـن  محاولـة 
والقـوى  اللبنانـي  اجليـش  قّسـموا  نيسـان 1975   13 يف 
االمنيـة ليفقـدوا القـدرة الدفـاع عـن لبنان، يف 13 نيسـان 
1975، مـن رحـم تلـك املعانـاة جـددت املقاومـة اللبنانيـة 
وجودهـا مـن خـال القـوات اللبنانيـة التـي كانـت طـوال 
الــ40 سـنة املاضيـة خـط الدفـاع االول عـن لبنـان، يف 13 
نيسـان 2015 نسـتذكر 40 عامـاً مـن النضـال واملقاومـة 
الشـيخ  طليعتهـم  ويف  وشـهدائنا  ابطالنـا  بـكل  ونفتخـر 
بشـير اجلميل، يف 13 نيسـان 2015 نسـتذكر مجموعات 
مـن الشـباب هبـة للدفـاع عـن لبنـان وقاومـت مـن اجـل 
لبنـان 10452 كلـم2، قدمـت 15000 شـهيد ليبقـى لبنـان 
سـيداً حراً مسـتقًا، يف 13 نيسـان 1975، كانت انطاقة 
خـال  مـن  اجلديـدة  بحلتهـا  اللبنانيـة  املقاومـة  شـرارة 

اللبنانيـة.« القـوات 

وتابـع واكيـم: »املطلـوب اليـوم لتخطـي مرحلـة احلرب، ان 
تسـود مبـادئ 14 آذار وبسـط سـلطة الدولـة علـى جميـع 
االراضـي اللبنانيـة مـن خـال حصـر السـاح بيـد القـوى 
االمنيـة واجليـش ونحـن لدينـا كامل الثقـة بهم.«. وحتدث 
“عـدم  داعيـاً  للجمهوريـة،  رئيـس  انتخـاب  عـن ضـرورة 
االسـتحقاق،  لتعطيـل  االقليميـة  األسـباب  وراء  التلطـي 
رئيـس  انتـاج  علـى  قـادر  اللبنانـي  النيابـي  فاملجلـس 

احـد«. للجمهوريـة دون مسـاعدة 
واعتبـر ان هـذه هـي الوسـائل التـي تؤدي الـى قيام الدولة 
متوجهـاً  جديـدة،  اهليـة  حـرب  شـرارة  ومتنـع  الفعليـة 
لاطـراف األخـرى بالقـول: »نحـن القـوات اللبنانيـة، نحن 

اللبنانيـة«. املقاومـة 

قداس ومسيرة ملصلحة الطالب في »القوات« بذكرى »13 نيسان«…

واكيم: النتخاب رئيس للجمهورية فورًا كي ال تتكرر احلرب

13 نيسان



آفــــــاق الشـــــباب 11 l f s t u d e n t s . c o m

أسرة آفاق الشباب

الريسا أبو حرب
دائرة اجلامعات الفرنكوفونية

إّن الوجـود السـوري يف لبنـان ال يـزال قائًمـا. بهـذه الكلمـات أسـتهلُّ جوابـي ألنـي 
أعلـم أّن جوابـي ليـس علـى قـدر أمنياتـي وآمالي. ففي نيسـان مـن العام 2005، خرج 
اجليـش السـوري احملتـلّ مـن أرضنـا بجنـوده وعتـاده، بيد أّن نفوذه السياسـي ال يزال 

ضاغًطـا يف البـاد، شـئنا أم أبينـا هـذه احلقيقـة.
رئيـس اجلمهوريـة،  انتخـاب  أزمـة  املثـال ال احلصـر،  مـا أخذنـا علـى سـبيل  فـإذا 
لوجدنـا أّن فريـق الثامـن مـن آذار يعّطـل ويعرقـل كـي يوصـل رئيسـاً يخـدم مصاحله، 
أي مصالح سـوريا األسـد بشـكل أساسـي. ومن مّنا ينسى االغتياالت الّتي استهدفت 
شـخصّيات الرابـع عشـر مـن آذار بعـد خـروج اجليـش السـوري والّتـي أودت بحيـاة 

جبـران الّتوينـي وبيـار اجلمّيـل ووليـد عيـدو وأنطـوان غـامن وغيرهـم...؟
إّن خروج سـوريا احلقيقي يكمن يف ضبط احلدود ويف حصر العاقات بن البلدين 
بالعاقـات الدبلوماسـّية فقـط، ويف عـودة املعتقلـن يف السـجون السـورية ويف وقـف 
الّتدخل العسـكري حلزب اهلل يف سـوريا. فأين نحن اليوم من االسـتقال؟ يؤسـفني 
أن أقـول إننـا اليـوم بعيـدون كل البعـد عن االسـتقال احلقيقـي الذي يجعل من لبنان 

دة ومسـتقلَّة. ة وسـيَّ دولة حرَّ
مـى مـن غيبوبة اخليانـة التِّي دخلوا  ياسـيُّون- الدُّ فلنأمـل أن يسـتفيق اللُّبنانيُّـون والسِّ

فيهـا، علّنـا نشـعر ولـو للحظـة باالسـتقال الفعلـّي يف بلد يليق به االسـتقال. 
ملتزم بالقوات اللبنانية، بالقضية الواحدة، اإلنسان الواحد، يف كل زمان ومكان . 

ماريو طنوس | دائرة الثانويات
مـع بدايـة الهيمنـة السـورية علـى لبنـان، كان اللبنانيـون يحلمـون بـأن يخـرج اجليـش 

السـوري مـن لبنـان.
لكـن انتفاضـة 2005 ، التـي تلـت اغتيـال الرئيـس الشـهيد رفيـق احلريـري ، جمعـت 
اللبنانيـن وأدت إلـى توحيـد صوتهـم وبالتالـي الـى خـروج اجليـش السـوري مـن لبنـان .

خرجـت الهيمنـة السـورية العسـكرية واعتقدنـا ان لبنـان اصبـح بألـف خيـر، لكـن 
حتـى اآلن هنـاك شـريحة مـن اللبنانيـن تدعـم النظـام السـوري وهـي اليـد املنفـذة 
العاصمـة وصـوالً  علـى  أيـار   7 مـن هجـوم  مـا حصـل  إن  لبنـان.  النظـام يف  لهـذا 
الـى كافـة االغتيـاالت والعراقيـل السياسـية اليوميـة، حتـى تعطيـل عمليـة انتخـاب 
رئيـس للجمهوريـة ، برهنـت لنـا أن أصبـح للهيمنـة السـورية وجـه آخـر علـى السـاحة 

الللبنانيـة.
الـى حتـرك جماعـات متطرفـة  الـى احلـرب يف سـوريا أدى  ان ذهـاب حـزب اهلل 
بتنفيذهـا عمليـات تفجيريـة وعمليـات خطـف يف لبنـان كعمليـة خطـف رجـال القـوى 

االمنيـة يف عرسـال علـى يـد داعـش.
خـرج جيـش النظـام السـوري مـن لبنـان مـن جهـة ليدخـل مـن جهـة أخـرى مـن خـال 

اجلماعـات التـي تّدعـي أنهـا »إلهيـة« وهـي ليسـت اال »إرهابيـة«.
ال بد للخير ان يهزم الشر يف النهاية.  

ميغال هاشم | دائرة املهنيات
26 نيسـان 2015، عقد مرَّ على خروج آخر جندي سـوري من لبنان. لكن ال يقتصر 
االحتـال علـى وجـود جيـش دولـة مـا داخـل أراضـي دولـة أخـرى، فوجـود حـزب 
يتباهـى بضـرب مؤسسـات الدولـة وترهيـب املواطنـن األحـرار هـو أيضـاً احتـال، 
حـزب يتحكـم بقـرار السـلم واحلـرب غيـر آبه مبصير البلد خدمـة لوالية ما، إلرضاء 
نظـام مـا، هـو أيضـاً احتـال. نعـم خـرج اجليـش السـوري مـن لبنـان لكنـه تـرك وراءه 

رجـاالً ميثلونـه وبـؤراً للفسـاد واإلجـرام .
بهـدف  وحقوقنـا،  حريتنـا  سـلب  يحـاول  مـن  كل  بوجـه  أحـراراً  كلبنانيـن  سـنبقى 

الكامـل. االسـتقال  علـى  احلصـول 

ماريانا يونس | مكتب اإلعالم والتواصل
يا جنون احلرية، يا حلم االستقال، و نهاية االضطهاد....

26 نيسـان 2005 هـذا التاريـخ الـذي جسـد أمـًا جديـداً بإعـادة حلـم البشـير إلـى 
السـكة الصحيحـة بعـد ثـورة أعـادة النبـض إلـى القلـب الـذي نـزف الكثيـر مـن دمـاء 

شـهدائه األبطـال علـى مـّر ثاثـن عامـاً مـن قمـع للحريـات واضطهـاد للثـورات.
للحريـة ثمـن غـاٍل كلفـت لبنـان واملسـيحين اآلالف مـن الشـهداء الذيـن سـقطوا يف 
معـارك تثبيـت الوجـود علـى اجلبهـات مـن عـن الرمانـة فاالشـرفية  فزحلـة وصـوال 

إلـى كل شـبر مـن الــ 10452 كلـم.
فشـهداؤنا لـم يسـقطوا فقـط علـى اجلبهـات فمنهـم مـن مـات أثـر تعذيـب النظـام 
السـوري ومنهم من اغتيل كما الشـهيد رمزي عيراني ومنهم من ال نعرف مصيرهم: 
أنهـم املخطوفـون واملعتقلـون يف  أقبعـة السـجون السـورية كمـا الرفيـق بطـرس خونـد.

ففـي املرحلـة األولـى كانـت السـيادة اللبنانيـة هـي األسـاس جلميـع االفرقـاء فحلمنـا 
بعـودة لبنـان إلـى سـيادة والدميقراطيـة  حتقيـق حلـم اجلمهوريـة فُصدمنـا بالواقـع 
الـذي اكـد لنـا ان االنسـحاب السـوري اقتصـر علـى سـحب جنـوده مـن لبنـان فاتباعـه 
علـى خطـاه إمـا يف سياسـة الترهيـب والقمصـان السـود املتمثلـة مبيليشـيا حزب اهلل 
املسـلحة وامـا  يف اتباعـه التـي تبـث وتبعـث بسـمومهم وكراهيتهـم علـى اللبنانيـن 

فاالغتيـاالت اسـتمرت واعمالهـم االسـتخبارتية وميلشـياتهم انتشـرت وتوسـعت.
وصولنـا الـى دولـة البشـير مليـئ باألشـواك واملصاعب فصاحب احلق سـلطان ونحن 
سـاطن هـذه اململكـة... اليـوم السـماء ملبـدة بالغيـوم و لكـن ال  محـال الشـمس 

ستشـرق غـداً.

م.خ | دائرة اجلنوب
إنهـا الذكـرى العاشـرة خلـروج اجليـش السـوري مـن لبنـان، عشـر سـنوات مـرت ولـم 

يتغيـر سـوى القليـل القليـل.
بعـد هـذه السـنوات، ال تـزال ذيـول ذلـك النظـام تعبـث بالداخـل اللبنانـي وبأشـكال 

مختلفـة...
دون أن تعـود يف أي حلظـة. أتبـاع  االغتيـاالت اسـتمرت لسـنوات عديـدة ونحـن مهـدَّ
ذلـك النظـام »هـم هـم«، أبـواق ال تعـزف سـوى أحلـان القمـع والتبعيـة والـوالء لنظـام 

ديكتاتـوري، نظـام قـام علـى دمـاء شـعبه.
واملضحـك املبكـي قيـام جهـة مواليـة لـه مبسـاعدته على قمع صوت شـعبه، متناسـن 
احتالـه أرضنـا واغتصابـه اسـتقالنا، متناسـن املعتقلـن يف سـجونه واملفقوديـن 

علـى يده.
نعـم بعـد عشـر سـنوات النظـام السـوري خـرج بجيشـه وعتـاده لكنـه ال يـزال حاضـراً 

يف عقـول تابعيـه...

مارك أبو كرم | مكتب النشاطات
االستقال - االستقال

بعـد حـل حـزب القـوات وسـجن قائـده، بسـط اجليـش السـوري بقـرار دولـي سـلطته 
التدخـل يف  عبـر  الشـرعية  واملؤسسـات  الدسـتور  هيبـة  لبنـان ضاربـاً  كامـل  علـى 
القضـاء واحلكـم علـى شـبابنا زوراً والقتـل واالغتيـاالت، وداعمـاً للميلشـيات أبرزهـا 

حـزب اهلل.
بعـد مـرور عشـر سـنوات أتـى القـرار الدولـي بضغـط مـن التحـركات الشـعبية فخرج 
اجليـش السـوري مـن لبنـان فاعتقـد اجلميـع ان االسـتقال عـاد مـن جديـد وعـادت 
املؤسسـات الشـرعية ليكـون قرارهـا حـّراً، وبـأن اجليـش اللبنانـي سيبسـط سـلطتة 
علـى كامـل األراضـي اللبنانيـة، لكـّن هـذا االسـتقال مزيـف، فـكان هـذا اخلـروج 
شـكلياً إذ تـرك لنـا جيشـاً سـورياً مصغـراً هـو حـزب اهلل الـذي يأخـذ أوامـره مـن 
إيـران ومـن الشـام، وال يتأخـر يف الدفـاع عنـه وزجنـا بحـروب ال مصلحـة لنـا فيهـا، 
إن كان امـام اسـرائيل او يف سـوريا، فارضـاً رأيـه بالقـوة، مهـدداً بالسـاح كــ 7 أيـار 

وغيرهـا مـن تدخاتـه. 
أمـام هـذه االحـداث ال ميكننـا إال أن نسـعى خلـروج اجليـش السـوري الفعلـي وقيامـة 

لبنـان مـن غيبوبتـه فتعـود اجلمهوريـة ويتحقق االسـتقال.

وهيب وهبه | دائرة الشمال
بعد سـنن طوال من االحتال والتصرفات غير اإلنسـانية التي كان يعتمدها النظام 
السـوري يف لبنان، خرج جيشـه مكسـور الرأس بعد الضغوطات التي مارسـها أبطال 

ثورة األرز. ونحتفل اليوم بالذكرى العاشـرة لهذا اخلروج.
صحيـح ان النظـام خـرج ولكـن أدواتـه مـا زالـت تعمـل لصاحلـه ولـو بشـكل ضعيـف. 
فحـزب اهلل مـا زال ينفـذ أجندتـه حتـى وصـف أمينـه العـام الرئيـس السـوري بأنـه 
نعمـة مـن اهلل! ولكـن بوجـود شـعب كالـذي انتفـض عـام 2005 وقـاوم طيلـة احلـرب 
فـإن لبنـان سـيحصل علـى اسـتقاله الكامـل وستنكسـر شـوكة جميـع املتآمريـن علـى 
لبنـان.. ومـا مـات حـق وراءه قـوات ال تيـأس وال تنـام قبـل حتقيـق حلـم لبنـان الــ 

10452كلـم2.

في هذا العدد من نشرة آفاق الشباب رأي حّر حول خروج اجليش السوري من لبنان...
بعد مرور عشر سنوات على خروج اجليش السوري من لبنان،

هل ترى أن لبنان حقق فعليًا هذا االستقالل أم أنه اقتصر على خروج ظاهري؟

إّن خروج سوريا احلقيقي يكمن في ضبط احلدود 
وفــي حصر العالقــات بــن البلديــن بالعالقات 
الدبلوماســّية فقط، وفي عودة املعتقلن في 
السجون السورية وفي وقف الّتدخل العسكري 

حلزب الله في سوريا.

بوجود شعب كالذي انتفض عام ٢٠٠٥ وقاوم طيلة 
احلرب فإن لبنان ســيحصل على اســتقالله الكامل 

وستنكسر شوكة جميع املتآمرين على لبنان
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يقـول املثـل: »مصائـب قـوم عنـد قـوم فوائـد«. غيـر أنَّ احلالـة التـي سـنتكلَّم عنهـا يف مـا 
يلـي تعاكـس متامـاً مـا قيـل إذ إنَّ مصائـب هـذا القـوم أصبحـت فوائـد لـه علـى أرضنـا 

لنخضـع نحـن اللُّبنانيـن ملصيبتـه! بئـس الّزمـن الـّذي وصلنـا إليـه! 

منـذ بدايـة األزمـة يف سـوريا عـام 2011، نـزح اآلالف بـل عشـرات اآلالف مـن الّسـورين 
غـم مـن  حمـة علـى الرُّ إلـى لبنـان فاسـتقبلهم املواطنـون اللُّبنانيُّـون بكثيـر مـن احملبـة والرَّ
ـن يومـاً  ـوري بحـقِّ شـعبنا. بيـد أننَّـا لـم نتمكَّ املجـازر والفظائـع التِّـي ارتكبهـا النِّظـام السُّ
كلبنانيـن مـن رّد احلقـد واإلنتقـام مـن اإلنسـان، ال بـل مـن اإلنسـانيَّة... اسـتُقبلوا يف 
وطننـا أحـرَّ اسـتقبال وال نـزال نذكـر مـاذا فعـل أهالـي عرسـال واملناطـق املجـاورة حـن 
فتحـوا منازلهـم أمـام النَّازحـن ووّزعـوا عليهـم املـؤن والفـرش والكسـاء. بعدهـا، اسـتقرَّ 
ـورين يف املخيَّمـات فيمـا انتشـر الباقـون علـى مختلـف األراضـي اللُّبنانيَّـة،  جـزء مـن السُّ
ـمال حتَّـى أقصـى اجلنـوب. وبـدأت األعـداد تتكاثـر شـيئاً فشـيئاً إلـى أن  مـن أقصـى الشَّ
راً  بـات الوضـع غيـر مقبـول بـه، فـدقَّ وزيـر اخلارجيَّة جبران باسـيل ناقوس اخلطـر محذِّ

الريسا ابو حرب

ى في مصائبنا  حتَّ

اء! أشقَّ

مـن عـدم قـدرة لبنـان علـى اسـتقبال هـذه األعـداد الهائلـة، يف حـن قامـت كلٌّ من األردن 
وتركيـا بتحديـد قـدرة اسـتيعابهما لتجنُّـب املشـاكل التِّـي يغـرق فيهـا اليـوم، ولألسـف، 

لبنان.
ـاحة اللُّبنانيَّـة علـى مختلـف  ـوري تظهـر علـى السَّ سـرعان مـا بـدأت نتائـج النُّـزوح السُّ
الصعـد. فـإذا مـا حلَّلنـا أبسـط األمـور لوجدنـا تغيُّـرات جذريَّـة. علـى سـبيل املثـال ال 
ـوري؟ دعونـي أؤكـد  احلصـر، هـل شـاهد أحـد منكـم الباصـات اللُّبنانيَّـة بعـد النُّـزوح السُّ
يـن ال يخجلـون  ـائقن الذِّ كاب هـم سـوريو اجلنسـيَّة ناهيـك عـن السَّ لكـم أنَّ 90% مـن الـرُّ
ـائقن اللُّبنانيـن، ال بـل التَّعـدي عليهـم يف العديد مـن األحيان! لقد  مـن التَّنافـس مـع السَّ
ـوري لـم يـأت علـى لبنـان إالَّ باملصائـب! فـإذا مـا أردنـا  زوح السُّ ـد أنَّ النُـّ بـات مـن املؤكَّ
عيـد االجتماعـيّ لوجدنـا أنَّ 75% مـن األطفـال املتسـوِّلن والبائعـن  م علـى الصَّ التَّكلُـّ
ـورين، وفًقـا لدراسـة أجرتهـا كلٌّ مـن اليونيسـف ووزارة العمـل  ـوارع هـم مـن السُّ يف الشَّ
وليَّـة وجمعيَّـة »أنقـذوا األطفال« )Save the Children(، ونُِشـرت  ومنظمـة العمـل الدَّ
يف 16 كانون الثاني/يناير 2015. يُضاف إلى ذلك، زيادة نسـبة اجلرائم بشـكل ملحوظ 
حيـث أشـار الوزيـر آالن حكيـم يف تصريـح سـابق لـه إلـى أنَّ نسـبة اجلرائـم قـد ارتفعـت 
أننَّـا لسـنا يف صـدد محاربـة  إلـى  ـورين. جتـدر اإلشـارة  السُّ بعـد قـدوم  بنسـبة %38 
ـورين أو التَّجريـح بهـم لكنَّنـا نقـوم بتحليـل الواقـع مـا ناحيـة سوسـيو- اقتصاديَّـة،  السُّ
ئيسـيَّة للجرائـم ليـس يف  د هـي األسـباب الرَّ واجلميـع يعلـم أنَّ الفقـر واالهمـال والتَّشـرُّ
ه! إلى جانب ارتفاع نسـبة املتسـوِّلن ونسـبة اجلرائم، نشـير  لبنـان فقـط بـل يف العالـم كلِـّ
رت بشـكل كبير  بعد اسـتقبال حوالى مليون ونصف  ميغرافيَّة التِّي تضرَّ إلى النَّاحية الدِّ
مليـون سـورّي مـا يجعـل الوجـود األجنبـّي مـن سـوريٍّ وفلسـطينيٍّ وسـيريلنكيٍّ وأثيوبـيٍّ 

يطغـى علـى الوجـود اللُّبنانـّي... وعـم إحلمـك يـا حلـم يـا لبنـان!!! 

ميغـرايّف، حـان  عيديـن االجتماعـّي والدِّ بعدمـا عرضنـا بعضـاً مـن التَّداعيـات علـى الصَّ
عيـد االقتصـادّي. لقـد  ي تأثَّـر بشـكل كبيـر، أال وهـو الصَّ عيـد الـذِّ م عـن الصَّ الوقـت لنتكلَـّ
ـورين قد أثَّرت سـلًبا علـى اليد العاملة  ـد أنَّ األعـداد الكثيفـة لّاجئن السُّ بـات مـن املؤكَّ
اللُّبنانيَّـة. ففـي معظـم القطاعـات اإلنتاجيَّـة يتـمُّ االسـتغناء عـن اليـد العاملـة اللُّبنانيَّـة 
ـوريَّة »األقـّل كلفـة«. وبالعـودة إلى الوزير حكيم، فقد أشـار  واسـتبدالها باليـد العاملـة السُّ
ـورين.  إلـى أنَّ نسـبة البطالـة يف صفـوف اللُّبنانيـن فاقـت الــ20% نظـًرا ملزاحمـة السُّ
ي إلى إصدار  جتـدر اإلشـارة إلـى أنَّ هـذا الواقـع املريـر قد دفع بوزير العمل سـجعان قـزِّ

ـوريَّة   د فيـه الوظائـف التِّـي ال يجـوز أن يشـغلها املواطنـون ذات اجلنسـيَّة السُّ قـرار يحـدِّ
بهـدف حمايـة العمالـة الُّلبنانيَّـة. ومـع ذلـك، ال نـزال نصـادف يومّيًا العديـد من املواطنن 
ـورين أو  ا بسـبب االسـتغناء عن خدماتهم لتوظيف السُّ اللُّبنانين العاطلن عن العمل إمَّ
ة كالبنـاء مثـًا! بـأيِّ كلمـات أصـف هذا  ـورين ألصحـاب املهـن احلـرَّ بسـبب مزاحمـة السُّ
ي يبيـع فيـه اللُّبنانـّي أخـاه اللُّبنانـّي بقـرش أو دوالر! لألسـف ينسـى املواطـن  مـن الـذِّ الزَّ
ر عليـه دفـع املزيـد مـن املـال لكنَّـه سـيودي  ـورّي سـيوفِّ اللُّبنانـيّ اليـوم أنَّ توظيـف السُّ
ة اللُّبنانين  بكرامتـه ومواطنيَّتـه إلـى مزبلـة التَّاريـخ. كذلـك، جنـد أنَّ أصحاب املهن احلـرَّ
ـورين يعملـون بهشاشـة مطلقـة وبأسـعار أقـّل،  يتقنـون عملهـم يف حـن أنَّ أغلبيَّـة السُّ
وهـذا مـا ميتعـض منـه أصحـاب املهـن اللُّبنانيـون. فقـد باتـت الكميَّـة أهـّم مـن النَّوعيَّـة! 

ه ليرتـاح اجليـب... »ال تعبـدوا ربَّـن، اهلل واملـال«. وهـذا كلُـّ
إلـى جانـب ارتفـاع نسـبة البطالـة يف صفـوف اللُّبنانيـن، ارتفعـت أيًضـا أعـداد اللُّبنانين 
يـن يعيشـون حتـت خـطِّ الفقـر بحوالـى 170 ألـف شـخص. فغيـاب الوظائـف وغيـاب  الذِّ
يـا إلـى تراجـع املسـتوى املعيشـّي للعديـد مـن اللُّبنانيـن يف ظـلِّ االرتفـاع  ولـة قـد أدَّ الدَّ
اللُّبنانـّي بنسـبة 2% فقـط  ـع أن ينمـو االقتصـاد  اخليالـيّ لألسـعار. كذلـك، مـن املتوقَّ
الت منـّو وصلـت إلـى 8%، مـا يشـير إلـى  ـابقة معـدَّ ل يف األعـوام السَّ يف حـن كان يسـجِّ

اهـن.   خطـورة الوضـع الرَّ

الواسـع واملمنهـج يف بعـض  ـوري فيكمـن يف االنتشـار  السُّ للوجـود  ـا اخلطـر األكبـر  أمَّ
ـوريَّة، أكان  ـبكات السُّ األحيـان علـى األراضـي اللُّبنانيَّـة. وقـد متَّ تفكيـك العديـد مـن الشَّ
عـارة أو حتَّـى االجّتـار بالفتيـات... ناهيـك عـن ارتفـاع نسـبة  رات أو الدَّ يف جتـارة املخـدِّ
ـوريَّة الـّذي  ـل حـزب اهلل يف احلـرب السُّ االرهـاب والتَّهريـب! وكيـف لنـا أن ننسـى تدخُّ
احيـة اجلنوبيَّـة وأودت بحيـاة العديد من املواطنن  ت الضَّ ى إلـى سلسـلة تفجيـرات هـزَّ أدَّ

ل. العزَّ
ا سـردناه؟ أين هي من  ولـة اللُّبنانيَّة ممَّ ي يطـرح نفسـه فهـو: أيـن هـي الدَّ ـؤال الـذِّ ـا السُّ أمَّ
اإلصـاح وإيجـاد احللـول؟ آه نعـم، إنَّ دولتنـا يـا أحبَّائـي يف صـدد االتِّفـاق علـى إعـان 
ـاحف البحريَّـة... نعـم يـا أحبَّائي، يف وطني احليـوان أهمُّ من املواطن...  يـوم وطنـيٍّ للسَّ

تصبحـون علـى وطن! 

ي  كلم عن أزمة االستشفاء التِّ من ناحية أخرى، ال بدَّ لنا من التَّ
ي برز في املدارس، حيث اضطرت  كدس الذِّ يواجهها النازحون والتَّ

ة خصوًصا، إلى تنظيم دواَمن اثنن، دوام  بعض املدارس، الرَّسميَّ
ورين. المذة السُّ المذة اللُّبنانين وآخر للتَّ للتَّ
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جان بول منور

اللبنانـي رميـون جبـارة،  ولـد املخـرج املسـرحي واملؤلـف 
يـوم أّول مـن نيسـان سـنة 1935  يف قريـة قرنـة شـهوان 
ارتـاد مدرسـة »راهبـات القلبـن األقدسـن«، ودأب علـى 
املختـار،  يخرجهـا  كان  التـي  املسـرحيات  يف  التمثيـل 
ويكتبهـا لـه أحـد أبنـاء القريـة.  وتلقـى علومـه بعدهـا يف 

مدرسـة احلكمـة كمـا دّرس املسـرح يف باريـس.
حيـث  واآلداب  الفنـون  دبـس دار  أبـو  منيـر  مـع  وأسـس 
املسـرحية  النهضـة  يف  محـوري  دور  املعهـد  لهـذا  كان 
مـن  المعـة  أسـماء  منـه  خرجـت  إذ  السـتينيات  خـال 
خـوري،  ورضـا  ملتقـى،  ولطيفـة  أنطـوان  الثنائـي  أمثـال 
نبعـة،  وميشـال  معلـوف،  وميـراي  نصـار،  بـو  وجـوزف 
وشـكيب خـوري، ويعقـوب الشـدراوي، وغيرهـم... مـع أبو 
دبـس، خطـا جبـارة خطواتـه األولـى علـى اخلشـبة، مؤديـاً 
شـخصية »كريون« يف مسـرحية »أنتيغونا« عام 1961. إال 
أن االنفصـال سـرعان مـا وقـع بن »الصديقـن اللدودين« 
اللبنانـي«  املسـرح  »حلقـة  ملتقـى  أنطـوان  أّسـس  حـن 
رئيسـية حتـت  وانضـّم جبـارة إليهـا. الحقـاً، أّدى أدواراً 
إدارة ملتقـى وبيـرج فازيليـان، ويبقـى الـدور األحـب إلـى 
والعقـاب«  راسـكولنيكوف يف »اجلرميـة  قلبـه، شـخصية 

عـام 1963. ملتقـى  أخرجهـا  كمـا  لدوستويفسـكي 

خال تلك الفترة، كان جبارة قد بدأ بتدريس املسـرح يف 
»اجلامعـة اللبنانيـة« وبقـي فيهـا حتـى عـام 1990، تاريـخ 
انتقالـه للتدريـس يف »جامعـة الكسـليك«، إلى جانب كتابة 
عمـوده األسـبوعي يف ملحـق »النهـار« الثقـايف، وبرنامجـه 

اليومـي »ألـو سـتي« علـى أثيـر »صـوت لبنان«.
»لتمـت  منهـا  املسـرحية  املؤلفـات  مـن  عـدد  جلبـارة 
ديدمونـة«، وهـذه املسـرحية ألفهـا وأخرجهـا علـى مسـرح 
زكـور«  رعايـة  »حتـت  ايضـا:  ولـه   .1970 سـنة  بعلبـك 
)تأليـف وإخـراج(، »جرائـد وأناشـيد« )لوحـة مسـرحية(، 

النحـل«. و«ذكـر  كلبـا«  صـار  »زردشـت 
جومانـا  لولديـن  اب  وهـو  البشـعاني  منـى  مـن  متـزوج 
األخيـرة،  السـنوات  يف  طويـًا  املـرض  أسـره  وعمـر. 
فاختـار أن يتعايـش معـه كمـا تعامـل مـع احليـاة كلّهـا و 

الرمـق األخيـر حيـث حمـل  وحتـداه بحـب احليـاة حتـى 
بجسـده صليبـه وسـار يف هـذه احليـاة، فلـم ييـأس ولـم 
يسـتكن، متـرد علـى وجعـه وأكمـل مشـوار العمـر مشـاركا 
حيث يجب ان يكون بحضوره احملبب تويف يف 14 نيسـان 
مـن  غـذاء  ألرواحنـا  تـاركا  بحنـس  مستشـفى  2015 يف 
فكـره وابداعاتـه الفنيـة والفلسـفية، وتـاركا يف األرشـيف 
باألعمـال  حافـا  سـجا  اللبنانـي  واملسـرح  اإلذاعـي 
اخلالـدة أعمـال فنـان الذع وسـاخر وفوضـوّي والـذي يعـّد 

رائـد املسـرح العبثـي يف العالـم العربـي.

رميون جبارة

السكتة الدماغّية 

 حتصـل السـكتة الدماغيـة نتيجـة فقـدان سـريع لبعـض 
جـزء  إلـى  الـدم  تدفـق  تعطـل  جـراء  مـن  الدمـاغ  خايـا 
منـه، كذلـك ميكـن أن تـؤدي إلـى أضـرار عصبّيـة دائمـة 
إلـى  الدماغّيـة  السـكتات  املوت. تقسـم  إلـى  حتـى  أو 

نوعـن: أوالً، السـكتة الدماغّيـة التـي تعـود إلـى نقـص يف 
الترويـة، سـببها انقطـاع إمـدادات الدم إلـى الدماغ نتيجة 
جلطـة يف الـدم، وهـي األكثـر شـيوعاً. أمـا النـوع الثانـي 
فهـو السـكتة الدماغّيـة النزفّيـة التـي يسـّببها متـزق أحـد 

األوعيـة الدموّيـة، فتحـدث نزيفـاً يف الدمـاغ.
 عـادًة، ميكـن ماحظـة أعـراض السـكتة الدماغّيـة قبـل 
ثـوان أو دقائـق قليلـة مـن حدوثها، علماً أن هذه األعراض 
الدمـاغ، وكميـة  املنطقـة املصابـة مـن  باختـاف  تختلـف 

األنسـجة التـي تضـررت. وأبـرز هـذه األعـراض:
أو  السـاق  أو  الـذراع  أو تخـّدر مفاجـئ: يف   1- ضعـف 

واحـد. جانـب  مـن  الوجـه، وخصوصـاً 
2- االضطرابـات الكامّيـة: ارتبـاك مفاجـئ، اضطرابات 

يف الـكام أو يف فهمـه.
3- أعـراض بصرّيـة: مشـكلة مفاجئـة يف الرؤيـة )يف عـن 

واحـدة أو يف العينـن(.
 4- أعراض احلركة: مشـكلة مفاجئة يف املشـي، الشـعور 
تنسـيق  علـى  القـدرة  وعـدم  التـوازن  فقـدان  أو  بالـدوار 

احلركات. 
غيـر  سـببه  وحـاد،  مفاجـئ  صـداع  شـديد:  صـداع   -5

معـروف.
 ومـاذا عـن العوامـل التـي تزيـد مـن نسـبة خطـر اإلصابـة 
بالسـكتة الدماغّيـة؟ مشـكات يف القلـب، ارتفـاع معـدل 
أضـف  الشـراين...  يف  الترسـبات  تراكـم  الكولسـترول، 
إلـى ذلـك أن ضغـط الـدم - وعلـى املـدى الطويـل - قـد 
املـخّ.  داخـل  نزيفـاً  يسـبب  مـا  الدمويّـة،  األوعيـة  يتلـف 
وميكـن أن يزيـد التدخـن وتعاطـي املخـدرات مـن تفاقـم 
إلـى  تاليـاً  والوصـول  الدموّيـة،  األوعيـة  يف  املشـكات 

الدماغّيـة. السـكتات 

تُـوِّج فريـق القلـب األقـدس ـ اجلميـزة بطـًا للبنـان يف الكـرة الطائـرة للدرجـة الثانيـة، 
بعدمـا فـاز علـى الرياضـي املتـن 2-0 مـن أصـل ثـاث مباريـات يف الـدور النهائـي، بعـد 
املبـاراة التـي جمعتهمـا مسـاء اجلمعـة 27 آذار 2015 يف قاعـة النـادي الرياضـي ـ غزيـر 
أمـام جمهـور مـن هـواة اللعبـة وعشـاق الفريقـن تقدمـه رئيـس االحتـاد اللبنانـي للعبـة 

رئيـس اللجنـة االوملبيـة جـان همـام وأعضـاء االحتـاد ورؤسـاء أنديـة.
املبـاراة الثانيـة مـن السلسـلة النهائيـة فـاز فيهـا القلـب األقـدس 3-1، وتألـق يف صفـوف 
الفريـق الاعـب الرفيـق كريسـتيان حلـو كحائـط صـد منيـع لفريقـه الـى جانـب تألـق 

املهاجـم جاميـي حرفـوش وكافـة العبـي الفريـق.
وكان القلـب األقـدس فـاز يف املبـاراة االولـى التـي جـرت يف غزيـر أيضـاً 3-0، وهـو تأهل 

مباشـرة إلـى مصـاف أنديـة الدرجـة االولـى للمـرة األولى منذ العـام 1974.
اللبنانيـة  الطائـرة  الكـرة  عالـم  وجـوالت يف  األقـدس صـوالت  القلـب  لنـادي  ان  يذكـر 
والعربيـة، وهـو أحـرز لقـب بطولـة لبنان اكثر من مرة يف اخلمسـينيات والسـتينيات، ومن 
أبـرز العبيـه التاريخيـن الراحـل انطـوان شـارتييه الـذي لعـب يف صفوفـه وتـرأس النادي 

لسـنوات، إضافـة إلـى اسـماء كبيـرة جـداً يف عالـم اللعبـة.

القلب األقــدس ـ اجلميزة بطاًل للبنان 
في الكرة الطائرة للدرجة الثانية

If you already work out regularly and are looking for a device that can monitors 
your heart-rate zones from your wrist, then the Fuse may work for you. The 
Mio Fuse is a fitness tracker and training device from Mio Global. The device 
includes an optical sensor to measure your heart rate during workouts, and will 
notify you when your heart rate has reached certain “zones”. It also measures 
your workout’s duration, distance, pace and speed, and even when you’re 
not working up a sweat, it tracks total daily steps and calories burned. It’s a 
fairly large device, with a screen that’s 1.2 inches wide with a soft silicon strap 
that’s adjustable. It is also waterproof up to 30 meters (about 100 feet), so you 
can take it swimming. The Fuse tracks your heart rate only during workouts. 
However, you can check your resting heart rate with the Fuse by pressing down 
on the dots at the top of the screen.

Georges El Wadi

MIO FUSE
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The Permanent Peace Movement (PPM) was founded in 
1986, at the height of the Lebanese civil war, by a group of 
university students. Unified by their aversion to violence 
and common vision of a brighter, more peaceful future, 
they set the cornerstone for what has grown into an 
experienced organization that promotes peace throughout 
the MENA region.

Permanent Peace Movement works in coordination with 
the various components of the community in the following 
fields:
-  Resolving/preventing conflicts through researches and 

trainings, and intervening where necessary and possible
-  Controlling armament, possession and misuse of small 

arms
-  Promoting transitional justice, facing the past and 

consolidating reconciliation in the post-war society
- Human rights and human security.  
-  Promoting children’s rights and stopping the use of 

children in armed conflicts
-  Spreading the culture of non-violence so that it becomes 

a value and a human choice by itself
-  Replacing retributive justice by restorative justice
-  Promoting citizenship and democratize and motivating 

individuals as well as groups to fulfill their duties and 
know their rights.

This organization works on building peace in the local, 
national and international communities through spreading 
the culture of peace and transforming/preventing conflicts. 
it also strives to empower individuals and institutions 
enabling them to play their respective roles in this field.
Permanent Peace Movement (PPM) is an independent 
Lebanese, Non-Governmental Organization (NGO) founded 
in 1989 as the height of the Lebanese Civil war by a group of 
young university students unified by their common version 
of the future and their aversion to war. They considered 
that the peaceful means for conflict resolution are the 
most useful of all, and once exhausted, one should resort 
to non-violent means and never to violence.

Nadine Berkachy رامي جبور

اسـتجلبت احلملـة العسـكرية للتحالـف العربـي يف اليمـن بقيـادة السـعودية عاصفة إعامية قوية متابعـة لكافة تفاصيل 
هذه الضربـة وانعكاسـاتها السياسـية علـى السـاحة العربيـة واإلقليميـة. لقـد بينـت »عاصفـة احلـزم« بعـض التغيـرات 
اإلسـتراتيجية يف املنطقـة التـي مـن الضـروري التوقـف عليهـا. علـى املسـتوى السـعودي، أظهـرت احلملـة عـودة هـذه 
الدولة الـى القيـادة احلتميـة للـدول اخلليجيـة لدرئهـا مـن املخاطـر املتمثلة بالتمـدد اإليرانـي يف اخلليـج. فبعـد تدخلهـا 
حتـت إسـم »درع اخلليـج« يف البحريـن عـام 2011، قامـت السـعودية ببنـاء حتالـف ملنـع سـقوط اليمـن يف يـد احلوثيـن 
ومن وراءهم. كما أوضحت هذه احلملة السياسـة السـعودية حتت قيادة امللك سـلمان املتمثلة بإيقاف التوسـع اإليراني 
يف املنطقـة مـن خـال بنـاء حتالفـات مـع دول لهـا حجمهـا اإلقليمـي مثـل تركيـا وباكسـتان. فمنـذ تولـي امللـك سـلمان 
العـرش، لـم تتوقـف احلركـة الدبلوماسـية يف الريـاض خصوصـاً مـن خال الزيـارات التي قامت بها القيـادات اخلليجية 
باإلضافـة لزيـارة الرئيـس التركـي اردوغـان والرئيـس املصـري عبـد الفتـاح السيسـي. وقد أوضحـت كل املصادر أن هذه 

الزيـارات لهـا بعـد يتعدى اللقاءت الشـكلية لقـادة الدول. 
 أمـا علـى املسـتوى العربـي، فقـد أعـادت هـذه احلملـة الدورالعربـي الريـادي يف املنطقـة بعـد غيـاب طويـل إثـر تضعضع 

الكثير من هذه الدول متأثرة بحروبها وانتكاسـاتها السياسـية )سـورية، مصر واليمن(.  
كمـا أن االتفـاق علـى تشـكيل القـوى العربيـة املوحـدة يف اإلجتمـاع األخيـر جلامعـة الـدول العربية يف القاهـرة أعاد نوعاً 
مـن الزخـم للعـرب ودورهـم يف املنطقـة. مـن الواضـح أن هـذا التحالـف اإلقليمـي بوجـه إيـران، باإلضافة الـى عودة زخم 
القـوى العربيـة بقيـادة السـعودية سـيكون لهـا تأثيـر مسـتقبلي، ليـس فقـط يف اليمـن، بـل يف جميـع دول املنطقـة. يف 
النهايـة، ليـس علينـا إلـى أن نراقـب ونتابـع تطـورات أزمـة رئاسـة اجلمهوريـة يف لبنـان واملعـارك العسـكرية يف سـورية 

والعـراق لكـي نشـهد علـى التحـوالت الكبـرى. 

 PERMANENT PEACEالتحوالت الكبرى
MOVEMENT

أما على املستوى العربي، فقد أعادت احلملة السعودية الدور العربي الريادي 
في املنطقة بعد غياب طويل إثر تضعضع الكثير من هذه الدول متأثرة 

بحروبها وانتكاساتها السياسية )سورية، مصر واليمن(. 
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م.د.رامي مارون

ـل  أتأمَّ أن  املبـاَرك  الشـهر  هـذا  بدايـة  يف  لـي  يطيـب 
الـربَّ  أّم  ظهـورات  أنَّ  ذلـك  األنثـى.  أمنـوذج  مـرمي  يف 
وبقـدر  حياتهـا،  تعنينـي  مـا  بقـدر  تعنينـي  ال  وعجائبهـا 
مـا يعنينـي نضالهـا اليومـي يف املغامـرة التـي ابتـدأت يـوم 
تفوَّهـت بتلـك الــ »نََعـم« التـي َفتََحـت حياتهـا علـى مغامـرة 
لـن تنتهـي مبيـاد الـرّب يسـوع املسـيح، بل ستسـتمرُّ حّتى 
انتقالهـا إلـى السـماء، وستسـتمرُّ مفاعيلهـا حتـى يومنـا 

األزمنـة. انقضـاء  هـذا وحتـى 
هـي الفتـاة الطبيعّيـة يف ذلـك الزمـان واملـكان، اليهودّيـة 
الـزواج،  خـال  مـن  ذاتهـا  تنتظـر حتقيـق  التـي  املتدّينـة 
عـن  ورثتهـا  التـي  التقاليـد  علـى  احملافظـة  خـال  ومـن 
ِتهـا. هـي الفتـاة التـي فوجئـت بذلـك  أجيـاٍل مـن بنـي أُمَّ
املـاك يطلـب منهـا املسـتحيل، يطلُـُب منها املـوت، ويطلب 
هـذا املـوت بإسـم اهلل! واملفارقـة العجيبـة هـي أّن تلـك 
الفتـاة قبلـت باملـوت! نعـم ماتـت عـن طموحاتهـا! ماتـت 
عـن أحامهـا املشـتركة مـع خّطيبهـا يوسـف! وماتـت عـن 
تقاليـد ذلـك املجتمـع الـذي يرجـم كل فتـاة حتمـل قبـل أن 
تتسـاكن وخّطيبهـا! قـد يكـون أن مـرمي لـم ترجـم حرفًيـا 
والفضـل للعنايـة اإللهيـة وليوسـف البـاّر، إال أنَّهـا ُرِجَمـت 
تن مـن أبناء ذلك  معنوًيـا بألسـنة النسـوة وبضمائـر املتزمِّ

العصـر!

يـوم  والرفاهّيـة  الضمانـات  التـي ماتـت عـن  الفتـاة  هـي 
ركبـت علـى احلمـار وراء يوسـف لتضـع ابنهـا يف حظيـرة 
وهـي  احلمـار  ذلـك  علـى  وتركـب  لتعـود  حقيـرة،  فقيـرة 
حتمـل طفلهـا علـى يدهـا لتذهـب إلـى مصـر وتعـود إلـى 
الناصـرة مـن دون أن تطمئـن إلـى املسـتقبل، لقـد كانـت 

املجهـول!  تسـير يف 
هـي الثائـرة التـي أنشـدت ذلـك النشـيد الـذي ال يـزال كّل 
طـّاب احلّريـة يتَرمّنـون بكلماتـه ويصرخـون للـرّب لكـي 

يحـّط مـن املقتدريـن ويرفـع املتواضعـن!

مـا  بكامـل  وطفلهـا  بزوجهـا  اعتنـت  التـي  األنثـى  هـي 
أُعِطيَـت مـن احلنـان واحلـّب، وهـي التـي أُعطيَـت كامـل 
الرهيبـة  املفارفـات  ومـن  املسـيح!  يسـوع  بابنهـا  احلـبّ 
واملؤملـة يف حياتهـا يـوم ابتـدأت بـإدراك أن طفلهـا ليـس 
لهـا! يَلَـذُّ لـي أن أراهـا مندهشـة بجـواب يسـوع يف الهيـكل 
»ولـَم بحثتمـا عّنـي؟ ألـم تعلما أنه يجب عليَّ أن أكون عند 
قَن  أبـي؟«. لـو2)49(. وبخـاف سـائر النسـاء اللواتـي يَُحقِّ
ذواتهـنَّ بأوالدِهـنَّ أدركـت مـرمي أن حتقيق رسـالتها يكمن 

يف إطـاق ابنهـا وحتريـره منهـا! فلـم مُتنِّنـه يوًمـا بأنهـا 
حملته تسعة أشهر يف بطنها، أو بأّنها اعتنت به وسهرت 
رت مـن كل القيـود العاطفّيـة التـي  عليـه، ال بـل انهـا حتـرَّ

تُعيـُق الطفـل واألّم عـن إمتـام الرسـالة!
هـي األنثـى التـي تبعـت ابنهـا يف رسـالته كتلميـذة! وهـي 
التـي أدركـت دورهـا فقالـت للبشـرّية يـوم كانـت يف عـرس 
قانـا: »مهمـا قـال لكـم افعلـوه«. يـو 2)5(. كـم هـي عظيمة 
يف تواضعهـا يـوم بحثـت عـن ابنهـا وطلبت مـن اجلموع أن 
ينـادوه، فسـمعته يقـول إن أّمـه وإخوتـه هـم مـن يحفظـون 
كلمتـه ويعَملـون بهـا! وهـي عظيمـة علـى طرقـات اجلليـل 
واليهودّيـة والسـامرة! عظيمـٌة هـي يف خدمتهـا للتاميـذ 
ويف مرافقتهـا لهـم! وكمـا أنـه ليـس البـن اإلنسـان مـكان 
يلقـي رأسـه عليـه، فكذلـك لـم يكـن ألّم ابـن اإلنسـان مـن 
مـكان أو ضمانـة أو راحـة أو اسـتقرار يف سـهرها علـى 

رسـالة امللكـوت ومرافقتهـا لهـا!
وهـي األعظـم يف النسـاء يـوم وقفـت حتت أقـدام الصليب 
وجّبـارة!  ومـاردة  ثائـرة  واحـد!  آٍن  يف  ومنتصـرة  حزينـة 
ـل والتسـليم،  منتصـرة علـى سـيف األحـزان بسـيف التأمُّ

متاًمـا  كمـا انتصـر ابنُهـا علـى املـوت باملـوت! 

مـن  طلـب  يسـوع  أن  رنـا  تصوَّ إذا  مخطئـن  نكـون  قـد 
التلميـذ احلبيـب أن يعتنـي مبرمي! واألقرب إلى التصديق 
هـو أّن يسـوع طلـب مـن مـرمي العنايـة بالتلميـذ احلبيـب 
وبالكنيسـة! وهـذا مـا فعلتـه يوم كانت مجتمعة مع الرسـل 

يف علّيـة العنصـرة! 
نعـم هـي األنثـى النموذجيـة! أعظـم النسـاء وأكثـر النسـاء 
حرّيـة! وألنَّهـا كانـت حـّرة فقـد ارتفعـت باجلسـم والنفـس 

إلـى فضـاء احلرّيـة املطلقـة! 
اإلنسـان،  ابـن  أم  ويـا  الكنيسـة  أّم  يـا  مـرمي،  نـا  أمَّ فيـا 
ر! علّمينـا  كيـف  نتبـع  إسـهري علينـا وعلِّمينـا كيـف نتحـرَّ
فرحهـا!  ومبـلء  مبلئهـا  احليـاة  لنـا  فتكـون  يسـوع  ابنـك 
امللكـوت  بثبـاٍت وبحـبٍّ علـى طريـق  كيـف نسـير  علِّمينـا 
حيـث نُسـبِّح ابنـك وأباه وروحه القـّدوس إلى األبد، آمن.

عشرة أعواٍم في عينك يا رب
كأمس الذي عبر...

مرمي أمنوذج األنثى

يف متـام السـاعة الواحـدة والنصـف مـن بعـد ظهـر يـوم 
انسـحب   ،2005 نيسـان  شـهر  مـن  والعشـرين  السـادس 
هـذا  املقّدسـة.  لبنـان  أرض  مـن  سـوري  جنـدي  آخـر 
احلـدث التاريخـي جـاء نتيجـة »ثـورة األرز« التـي اجتاحت 
العاصمـة بيـروت وضواحيها، عقـب اغتيال الرئيس رفيق 
احلريـري ورفاقـه يف الرابـع عشـر مـن شـباط  يف العـام 
نفسـه، والتطـّورات الدوليـة التـي أدت الـى هـذا اجلـاء.
برفـع شـعار»لبنان أوالً«، كان االنسـحاب بدايـة السـتعادة 
الوطـن الصغيـر اسـتقاله وسـيادته بعـد أن عمـل النظـام 
السـوري بـكّل قوتـه كـي ال يكـون هنـاك أّي ارتبـاط بـن 
كمـا  سـوريا.  يف  الداخلـي  والوضـع  لبنـان  مـن  خروجـه 
عمـد إلـى إلهـاء اللبنانيـن بأزماتهـم الداخليـة عـن طريـق 

التفجيـرات التـي اسـتهدفت املناطـق املسـيحية أّوالً، بغيـة 
مـن  مسلسـل  بعـد  ذلـك  جـاء  الطائفيـة.  النعـرات  إثـارة 
االغتيـاالت، معروفـة متامـًا اجلهـة التـي تقـف خلفه وتلك 
التـي تتولـى التنفيـذ. بـدأت االغتيـاالت بسـمير قصيـر. 
كان الهـدف السـوري واضحـاً كّل الوضـوح، وهـو تغطيـة 
جرميـة اغتيـال الرئيـس رفيـق احلريـري ورفاقـه، متوقعـاً 
األخـرى  الكـرام علـى غـرار اجلرائـم  مـرور  أنهـا سـتمّر 
واملفتـي  والرئيـس بشـير اجلمّيـل  بكمـال جنبـاط  بـدءاً 
حسـن خالـد والرئيـس رينيـه معـّوض وكثيريـن آخرين كان 

مطلوبـاً التخلّـص منهـم.

ال ميكـن تعـداد كّل مـا قـام بـه النظـام السـوري وحلفـاؤه 
وحمـات  وقمـع  انتهـاكات  مـن  »املمانعـون«  اللبنانيـون 
إعاميـة واعتقـاالت وفبركـة ملّفـات لـكّل مـن كان يرفـض 
هـذا الوجـود غيـر اللبنانـي واملسـلّح علـى أرض الوطـن. 
أذكـر أنـه يف بدايـات النضـال، بعـد أن كان ممنوعـاً أي 
والتظاهـرات،  الشـعبية  التجمعـات  أشـكال  مـن  شـكل 
كانـت كـرة السـلة اللبنانيـة متمثلة بفريق احلكمة وحشـود 
هـذا  لرفـض  كثيـرة  أشـكال  مـن  واحـدة  جماهيرهـا، 
كل  عنـد  اللبنانيـة  القـوات  أعـام  نرفـع  كّنـا  االحتـال. 

أمامنـا. سـانحة  فرصـة 
أعراضنـا،  ُهتكـت  نسـاًء  ُقمعنـا،  شـباباً  اعتُقلنـا،  طّابـًا 
صـوت  كان  بصمودنـا  لكـن  حرياتنـا،  انتُهكـت  وشـعباً 

الظلمـة. قبـور  فـوق  املـدّوي  القيامـة 

»اسـتقال 2005«  للبناننـا اجلديـد هـو يـوم مفصلـي يف 
بهـا  مـّر  الـذي طـوى صفحـة سـوداء  تاريخنـا احلديـث، 
لبنـان، يف دربـه نحـو بنـاء دولـة املؤسسـات والقانـون وفـاًء 
واملفقوديـن  احلـرب  ومصابـي  االبطـال  الشـهداء  لدمـاء 

واملعتقلـن يف السـجون السـورية. 

صحيـٌح أن الوجـود العسـكري زال الـى غيـر رجعـة ولكـن 
املسـيرة ال تـزال طويلـة. فمـا زرعـه ذاك النظـام طـوال 
عقـود وصايتـه ال يـزال ينبـت فسـاداً يف معظـم االدارات 
يف  احلقيقيـة  املقاومـة  بينمـا  القـرار،  ومراكـز  العامـة 
نفوسـنا مـا زالـت تصـّد الكثيـر مـن هـذا الفسـاد وآخرهـا 
قضّيـة معمـل االسـمنت يف زحلـة املقاومـة الـذي سـيكون 
إلعمـار سـوريا الحقـاً بعـد احلـرب علـى حسـاب صحـة 
قـوات  وراءه  حـقٌّ  مـات  »مـا  القـول:  إذ صـّح  اللبنانيـن، 

لبنانيـة«.

َصاَد َكِثيٌر، َولِكَنّ الَْفَعلََة  وكما قال السـيد املسـيح:« ِإَنّ احْلَ
َقِليلُـوَن«، فـإن رئاسـة اجلمهوريـة بحاجـة الـى إنقـاذ بعـد 
أشـهٍر وأشـهٍر مـن الفـراغ. فلنسـأل اهلل مـع قيامتـه يف 
بهـذا  وإمياننـا  جهودنـا  تكـون  أن  املجيـد  الفصـح  زمـن 
الوطـن، قيامـًة للجمهورّيـة بانتخـاب رئيـس جديـد للبنان.

ال ميكن تعداد كّل ما قام به النظام السوري وحلفاؤه اللبنانيون »املمانعون« من انتهاكات وقمع وحمالت إعالمية 
واعتقاالت وفبركة ملّفات لكّل من كان يرفض هذا الوجود غير اللبناني واملسّلح على أرض الوطن. 
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