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العــــدد ٦٤     |    حزيران  ٢٠١٥     |     نشــرة تصــدر عن مصلحــة طــالب القـــوات اللبنانيـــة - مكتب االعالم والتواصل

سنة بال رئيس...أي رئيس 
ينعش البالد؟

وحان وقت العودة!ومن قال إن اجلرح ال يلتئم؟!! سمعاني : »التنافس السياسي 
الهادئ بني »القوات« 

و«التيار« هو صحي

إنه وقٌت ُيعمل فيه للّرب
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»املشـروع التوحيدي يف هذا الكون هو مشـروع الدولة االسـامية. لن نسـامح من سـيقيم 
كانتونـاً مسـيحياً يف املنطقـة الشـرقية وجبيـل وكسـروان ألن هـذه مناطـق املسـلمني، وقـد 
جاءهـا املسـيحيون غـزاة. لقـد جـاءت بهـم االمبراطوريـة البيزنطيـة ليكونـوا شـوكة يف 

خاصرة املسـلمني«.  
قيـل بـأن صاحـب هـذا الـكام يريـد حمايـة املسـيحيني مـن داعـش خوفـاً علـى كنائسـهم 

وأطفالهـم ونسـائهم!
قيـل بـأن مـن يحـارب يف سـوريا دفاعـاً عـن قاتـل الشـهيد بشـير اجلمّيـل ورينيـه معـوض 

وسـمير قصيـر وجـورج حـاوي وبيـار اجلميـل، يريـد أن يدافـع عنهـم ويحميهـم !
الذاكـرة تخـون! ولكـن كيـف لهـا أن تخونـك يـا »حامـي املسـيحيني« يـوم كانـت دبابـات 
ـر وجيوُشـه تسـقط يف زحلة واالشـرفية وعـني الرمانة  النظـام الـذي ميـدك بالسـاح تدمَّ

وقنـات؟!
كيـف لـك أن تنسـى يـوم طالبـَت النائـب ميشـال املـر لكـي يتوسـط لـدى »القـوات« كـي 

تستعيد أسراك؟!  
الــ ١٥٠٠٠ شـهيد  فـأرواح  وإذا غـاب  اللبنانـي،  املسـيحيني هـو اجليـش  مـن سـيحمي 

! االستشـهاد  مّنـا، وسـنقاتل حتـى  واحـد  كل  سـتكون حاضـرة يف 
أخيراً يا سـيد، من يقول بأنه سـيحمي املسـيحيني عليه أوالً، بدل الدفاع عن قاتلهم يف 
سـوريا، حتريـر أسـراهم لـدى هـذا النظـام؛ فبعـد مـرور أربعـة أعـوام علـى مشـاركتك يف 

احلـرب السـورية لـم تدافـع عـن كنيسـة، ولـم حتـّرر أسـيراً واحداً من أسـرانا !
 فا تتفّوه بحماقات. احِم نفسك إذا كنت قادراً. نحنا اهلل وقواتو حاميينا !

 جاد دميان - نائب رئيس مصلحة الطالب في القوات اللبنانية

ومن قال إن اجلرح ال يلتئم؟!!

ستيفاني يوسف

وهيب وهبه

متـرد حـزب القـوات اللبنانيـة مـرة جديـدة علـى احلالـة السياسـية يف لبنـان، كاسـراً جمـود احلركيـة السياسـية عبـر إطـاق حملـة وطنية ملكافحة املخـدرات. أولى بشـائر هذه احلملة 
كان عبـر خطـاب الدكتـور جعجـع يف يـوم الطالـب، حيـث ذّكـر بـدور القـوات يف محاربـة كل مـا هـو فاسـد. إن الهـدف مـن هـذه احلملـة بعيـد عـن املكاسـب السـريعة ومحـاوالت الفـوز 
مبعـارك شـعبوية، فهـي تتخطـى إطـار املكاسـب السياسـية. لقـد متكنـت القـوات اللبنانيـة مـن إبـراز منـوذج متقـدم لاحـزاب السياسـية يف لبنـان عبـر التركيـز علـى بنـاء االنسـان مـن 
أجـل حتقيـق قيـام مجتمـع سـليم وصحـي يحتـرم االختـاف ويقـّدره. ال يخفـى علـى أحـد بـأن أرقـام الدراسـات التـي تتنـاول آفة املخـدرات يف لبنان تعكـس خطراً كبيراً يهـدد املجتمع 
اللبنانـي. مـن هنـا، فـإن العمـل علـى إنشـاء حملـة كاملـة ومركـزة تعمـد الـى التوعيـة مـن جهـة، وإنشـاء جبهـة دعـم للمتعاطـي تسـمح لـه باخلـروج مـن هـذه الكارثـة االجتماعيـة، هـو 
الهـدف مـن هـذه املبـادرة. إن االيـام القادمـة سـتبرهن عـن خطـوات إضافيـة وموسـعة مـن أجـل إجنـاح هـذا املشـروع، مـن هنـا تأتـي احلاجة الى احلصـول على الدعم الفعلـي من قبل 

القواتيـني، والقواتيـون سـوف يكونـون سـفراء هـذا املشـروع االجتماعي.

قيـل إن لبنـان ميـّر بأزمـات متعـددة أبرزهـا الفـراغ الرئاسـي، وقـد مـّر أكثر مـن عام على 
هذا الشـغور.

قيل أيضاً بأن »الشرفاء« يف لبنان يقومون بواجبهم الوطني يف هذا االجتاه !
أكثر من عام على الفراغ الرئاسـي و«الشـرفاء« يخدمون ويطيعون أوامر إيران وسـوريا. 
وبدل املشـاركة يف اجللسـات النيابية النتخاب رئيس، يشـارك احلزب، وبشـكل فّعال، يف 
الدفاع واحلفاظ على من سـاهم يف تدمير لبنان والسـيطرة على قراره من خال تعيني 

الشـخص املناسـب يف املكان املناسـب خدمة ملصاحله مدة ٣٠ سـنة .
يّدعـون الدفـاع عـن لبنـان وحـدوده وكيانـه، والدفـاع عـن املسـيحيني! ولكـن مـن يريـد 
الدفـاع عنهـم يشـارك يف انتخـاب رئيـس اجلمهوريـة »املسـيحي«، وال يضغـط باجتـاه 
الفـراغ لكـي يبقـى مطلـق اليديـن ويحـارب أينمـا أراد مـن دون حسـيب أو رقيـب، إذ إن 

احلكومـة اللبنانيـة تغطـي مشـاركته بشـكٍل أو بآخـر !
مـّر  أكثـر مـن عـام علـى الفـراغ الرئاسـي واملتواطئـون علـى لبنـان وسـيادته يظنـون بأنهـم 
قـادرون علـى إبقـاء لبنـان يف دائـرة الفـراغ، وهـذه رغبتهـم أساًسـا ألنهـم لـم يدركـوا يومـاً 

معنـى احلريـة والسـيادة، وألنهـم أزالم يقاتلـون دفاعـاً عـن الغيـر. 
إن الكرسـي التـي اعتاهـا بشـير اجلميـل ورينيـه معـوض سـيعتليها ـ عاجـًا أم آجـًا ـ 

شـخص مؤمـن بلبنـان الــ ١٠٤٥٢ كلـم، شـاء مـن شـاء وأبـى مـن أبـى.

بعـد حـوار دام أكثـر مـن أربعـة أشـهر بـني حـزب »القـوات اللبنانيـة« و«التيـار الوطنـي 
احلـر«، أغلـق الطرفـان املسـيحيان حلبـة الصـراع وأراحـا الشـارع املسـيحي يف زيـارة 

مفاجئـة للدكتـور سـمير جعجـع الـى الرابيـة ولقائـه العمـاد ميشـال عـون.

رغم اخلصومة العميقة التي »عّششت« يف قلبيهما، تخللتها حرب مدمرة بني فريقيهما 
أوقعـت قتلـى وجرحـى وخلّفـت انقسـامات وأحقـاداً مـا تـزال بـارزة بشـدة بني املسـيحيني 
يف لبنـان، وحتـت رايـة »إعـان النيـات بـني القـوات والتيـار«، ُوقّعـت وثيقـة الـ«فيتـو« بـني 
مـن اخلصـام، مشـددة علـى  مـن ٢7 عامـاً  أكثـر  بعـد  لبنـان  املسـيحيني يف  الزعيمـني 

»انتخـاب رئيـس قـوي ومقبـول يف بيئتـه«.
 

لقـاءٌ وقـع كالصاعقـة علـى الضبـاط يف الرابيـة أوالً وعلى املواطنني ثانياً، ووضع االعام 
اللبنانـي يف حيـرة األقـام الصفـراء، لتصمـت كل أبـواق احلـروب والفـن وتقـع االسـلحة 

أرضـاً منحنيـة حتت أقـدام الصليب.

ففـي زمـن الشـغور الرئاسـي واخلـاف احلكومـي تبدلـت األولويـات، وتغيـرت املعطيـات. 
فزيـارة الدكتـور جعجـع الـى الرابيـة يف زحمـة التطـورات السياسـية واالمنيـة الداخليـة، 
خلّفـت ذهـوالً كبيـراً، رافعـة منسـوب التسـاؤل أكثـر مـن مقاديـر التفـاؤل، خصوصـاً وأن 

ورقـة التفاهـم بـني القـوات والتيـار مـا هـي إاّل »كلمـات« حتلّـق يف األفـق البعيـد. 

إذا كان فعـًا أن هـذا اللقـاء املفاجـئ هـو بدايـة احلـوار بـني الطرفـني، فليـس بعيـداً أن 
نـرى الزعيمـني جنبـاً الـى جنـب وخلفهمـا شـعار »القـوات«... إذ لـكل جـرح دواء حتـى لـو 

دام ٣٠ عامـاً! 

2 حزيران 2015 يوم تاريخي 
آخر يضاف الى الئحة األحداث 

اللبنانية. 
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ميالد أنطوان

املسـيحيون  توافـق   ،١9٤٣ سـنة  الوطنـي  امليثـاق  منـذ 
األمـة  وسـيادة  الواحـد  العيـش  مبـادئ  علـى  واملسـلمون 
اخلارجـي  احمليـط  مـع  وعاقاتهـا  واسـتقالها  الواحـدة 
املسـلمون مييلـون  أن كان  بعـد  والعربـي خاصـة،  عامـة، 
احلمايـة  طلـب  الـى  واملسـيحيون  العربيـة،  الوحـدة  الـى 
مـن الغـرب، فـكان  ال بـد مـن »لبننـة« املسـلمني و«تعريـب« 
 ٢٢ يف  حتقـق  الـذي  لاسـتقال  متهيـداً  املسـيحيني، 
تشـرين الثانـي إسـمياً، ويف آخـر سـنة ١9٤6 فعليـاً بعـد 

اللبنانيـة. األراضـي  عـن  فرنسـي  آخـر جنـدي  جـاء 
الشـيخ بشـارة اخلـوري  الـذي كان عّرابـاه  امليثـاق   ذاك 
والرئيـس ريـاض الصلـح، أنتـج توافقـاً كـّرس الحقـاً بـأن 
النـواب  مجلـس  ورئيـس  مارونيـاً،  البـاد  رئيـس  يكـون 
لبنيـة  تكريسـاً  سـنّياً،  الـوزراء  مجلـس  ورئيـس  شـيعياً، 
الطائفـي  التعـدد  علـى  تقـوم  التـي  االجتماعيـة  البـاد 

بينهـا.  مـا  يف  التمثيـل  يف  واحملاصصـة  والتعـاون 

علـى  جمهوريـة  رئيـس  عشـر  اثنـا   ١9٤٣ منـذ  توالـى 
لبنـان، حافـظ بعضهـم علـى لبنانيتهـم وكرامتهـم وعزتهـم 
الوطنيـة، وأبـوا التنـازالت علـى حسـاب شـرف بادهـم، 
وقدمـوا أنفسـهم علـى مذبـح الشـهادة، وسـّجلهم التاريـخ 
تغريهـم  وال  املـوت  يهيبهـم  ال  لوطنهـم  أوفيـاء  كأبطـال 
عروضـات اخلـارج، نذكـر منهـم الرئيـس الشـهيد رينيـه 
الرئيـس  اجلميـل،  بشـير  الشـهيد  والرئيـس  معـوض، 
ف وسـيبقى »فخامـة  احللـم، الـذي هـو أشـهر مـن أن يُعـرَّ

زمـان.  كل  الرئيـس« يف 
وال بـد مـن التنويـه مـن الناحية األخرى أن بعض »العماء 
السـوريني« وصلـوا الـى سـدة احلكـم وتولـوه ملـدة تسـعة 
الوصايـة  نظـام األسـد يف ظـل  أعـوام خادمـني مصالـح 
السـورية علـى لبنـان، متناسـني أنهـم موظفـون منتخبـون 
مـن قبـل ممثلـي الشـعب اللبنانـي لتمثيـل األمـة واحتـرام 
دسـتورها واحلفـاظ علـى اسـتقالها وسـامة أراضيهـا. 

وعلـى هـذا، هنـاك مـن أقسـم أمـام الشـعب وأمـام اهلل 
أنـه سـيحافظ علـى دسـتور بـاده، ولكـن مـن الواضح أنه، 
للنظـام  األساسـي  والعميـل  الاعـب  كان  بسـاطة،  وبـكل 
السـوري احملتـل يف بـاده، فـكان عـاراً علـى أمتـه ومثـاالً 

للخيانـة.
يشـكل  الـذي  رئيـس  بـا  ولبنـان   ،٢٠١٤ أيـار  منـذ  أمـا 
املسـيحي  التمثيـل  ورمـز  الدولـة  يف  األولـى  الشـخصية 
يف لبنـان املكـرس عرفـاً؛ فاألزمـة نفسـها واجهتهـا البـاد 
سـابقاً )تشـرين الثانـي ٢٠٠7 الـى أيـار ٢٠٠8( وانتهـت 

سـليمان. ميشـال  الرئيـس  بانتخـاب 
الرئيـس  إن  إذ  ومؤسسـاتي،  رئاسـي  فـراغ  أزمـة  إنهـا 
يتولـى السـلطة التنفيذيـة مـع مجلـس الـوزراء، ويوقع على 
جميـع املراسـيم والقوانـني والقـرارات الصـادرة عـن هـذه 
اخلارجيـة  العاقـات  عـراب  هـو  ويصدرهـا.  السـلطة، 
الدوليـة التـي تتضمـن العاقـات الديبلوماسـية والتجـارة، 

سنة بال رئيس...
أي رئيس ينعش البالد؟

مينـح األوسـمة ويتـرأس املجلـس األعلـى للدفـاع، ويـرأس مجلـس الـوزراء متـى يشـاء، 
املبـادرة  النـواب وطلـب حلّـه، وأخـذ  املتعلقـة مبجلـس  الباقيـة  ناهيـك عـن صاحياتـه 

الدسـتور.  بتعديـل 
إن فـراغ سـدة الرئاسـة يشـكل تهميشـاً للعدالـة الطائفيـة اللبنانيـة املكرسـة منـذ نظـام 
القائمقاميتـني )١8٤٢( وصـوالً الـى تكريسـها نصيـاً يف تسـويات شـكيب أفنـدي ونظـام 

املتصرفيـة )١86١(، وأخيـراً يف امليثـاق الوطنـي.
التعدديـة يف  تلـك  اسـتمرار  مـن  بـد  وال  االجتماعيـة،  بتعدديتـه  تاريخيـاً  لبنـان   متّيـز 
التمثيـل، وخاصـة يف املركـز األول يف الدولـة الـذي هـو بيـد املسـيحيني! وأيضـاً ال بـد من 
رئيـس »يـرأس« بشـكل حاسـم وفاصـل، كـي يلمـس الشـعب وجوده، ويحّسـن بـدوره باده، 
فعمـل الرئيـس وتأثيـره متمثـل بالطريقـة التـي يـرأس بهـا، بعفويتـه ووطنيتـه وحرصـه 
علـى عـزة وطنـه، فهـو ممثـل وخـادم للشـعب، فــ »كبير القـوم خادمهـم«، والتاريخ ال يرحم 

البسـطاء والكسـالى واخلونـة.
اسـمحوا لنـا أن نحلـم بـ«الفـرج اآلتـي« ونأمـل برئيـس يـرأس ويحكـم يف آن معـاً بعـد أكثر 
مـن سـنة علـى الفـراغ الرئاسـي، فيكـون رئيسـاً للـ١٠٤٥٢كلـم٢! رئيسـاً تأمتنـه الدولـة 
اللبنانيـة علـى مكوناتهـا ومكاسـبها، رئيسـاً يحمـل جـرأة وكرامة وصابـة وإميان الرئيس 
احللـم، بشـير اجلميـل! نريـد بطـل سـلم وبطـل حـرب يف آن واحـد. نريـد رئيسـاً فخـره 
مجتمعـه وبـاده أوالً وأخيـراً، مؤمنـاً ومناضـًا ال حتـدّه زنزانـة، وال يهيبـه تعذيـب. نريـد 

رئيسـاً وقـف ولـو مـرة علـى قبـر شـهيد.
يف النهايـة، ال يصـح أال الصحيـح، والتاريـخ سـيأخذ مجـراه، وسـيأتي رئيـس يعيـد الهيبة 
الـى منصـب الرئاسـة ويقـود األمـة الـى ما تسـتحق، ولـن نرضى برئيس يدعـم دويلة على 

حسـاب دولـة، فمبـدأ »حاميهـا حراميهـا« ليس حًا. 
مـن يريـد رئيسـاً للجمهوريـة فليحضـر الـى املجلـس النيابـي أوالً ويقـوم بواجبـه بانتخـاب 

هـذا الرئيس.

في النهاية، ال يصّح أال 
الصحيح، والتاريخ سيأخذ مجراه، 
وسيأتي رئيس يعيد الهيبة الى 
منصب الرئاسة ويقود األمة الى 

ما تستحق
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املنظمــات الشــبابية لقــوى الرابع 
عشر من آذار

نفـذت املنظمـات الشـبابية يف قـوى »١٤ آذار« مـن القـوات اللبنانية، تيار املسـتقبل، حزب 
الوطنيـني األحـرار، احلـزب التقدمـي االشـتراكي، والكتائـب اللبنانيـة، اعتصامـاً، أمـام 
مبنـى احملكمـة العسـكرية – املتحـف، اسـتنكاًرا للحكـم الصـادر مـن احملكمـة العسـكرية 
بحق ميشال سماحة. وحمل املشاركون األعام اللبنانية ورايات قوى ١٤ آذار باالضافة 
الـى الفتـات تديـن احلكـم وتدعـو الـى إلغاء احملكمة العسـكرية. وتوالى علـى الكام عدد 
مـن ممثلـي املنظمـات الشـبابية يف ١٤ آذار، باالضافـة الـى ممثـل عـن منظمـة الشـباب 

التقدمـي التابعـة للحـزب التقدمي االشـتراكي.
رئيـس مصلحـة الطـاب يف حـزب القـوات اللبنانيـة جيـرار سـمعاني اعتبـر أن احلكـم 
املخفـف الصـادر بحـق ميشـال سـماحة الـذي كان يخطـط لتفجيـر لبنان وإشـعال احلرب 
األهلية واغتيال البطريرك الراعي واملفتي الشـعار ونواب الشـمال تنفيًذا ملخطط بشـار 
األسـد، أتـى فقـط ألنـه إرهابـي ممانـع، متسـائًا هـل إن التخطيـط لقتل األبريـاء وتنفيذ 
التفجيـرات يف لبنـان أصبـح أمـًرا عادّيًـا؟ وشـدد علـى أن صـورة اللـواء الشـهيد وسـام 
احلسـن الـذي دفـع حياتـه ثمًنـا إلحبـاط مخطـط سـماحة سـتظل يف ضميـر اللبنانيـني 
»سـنكمل  وأضـاف:  قضائـي.  قـرار  أي  مـن  أهـم  سـيظل  التاريـخ  حكـم  وأن  األحـرار، 

املواجهـة بالشـرعية والدسـتور، ومسـتمرون إلعـادة ثقـة اللبنانيـني بالدولـة«.

دائرة الشمال
شــاركت خلية القوات اللبنانية يف جامعة البلمند بنشــاط الـoutdoors السنوي الذي 
تنظمــه اجلامعــة كحفــل وداع للســنة الدراســية. ومتيــزت اخلليــة باملشــاركة األكبــر من 
خــال تنظيم نشــاط يحمل عنــوان »extreme day« يتضمن ألعاًبــا ترفيهية أبرزها 
»rappel، escalade،paintball ،soap ، soccer« وغيرهــا مــن األلعــاب 
والعروض. وشارك يف هذا اليوم رئيس مصلحة الطاب الرفيق جيرار سمعاني ورئيس 

دائرة الشمال الرفيق غابريال سعد.
اللويـزة - برسـا بذكـرى تأسيسـها حيـث نظمـت احتفـاالً  كمـا احتفلـت جامعـة سـيدة 
اللبنانيـة  والتقاليـد  »العـادات  »Founder’s Day« حتـت عنـوان  املناسـبة  يف هـذه 
سـمير  األب  اجلامعـة  رئيـس  حضـور  يف   ،»Oldies But Goldie’s« واألجنبيـة« 
غصـوب، والهيئـة االداريـة والتعليميـة والطـاب، كمـا حضـر اإلحتفـال رئيـس مصلحـة 
الطـاب يف القـوات اللبنانيـة الرفيـق جيـرار سـمعاني ورئيـس دائـرة الشـمال الرفيـق 

سـعد. غابريـال 
وشـاركت خليـة القـوات اللبنانيـة »Free Will Club« يف هـذا النشـاط مـن خـال 
العـودة بالزمـن الـى العشـرينات واخلمسـينات مـن القـرن املاضـي، عارضـًة سـيارة مـن 
الطـراز القـدمي ومجسـدًة بعـض مشـاهد الــ«Mafia« السـينمائية التـي اكتسـبت شـهرة 
كبيـرة يف تلـك احلقبـة. وتخلـل النشـاط عـرض موسـيقي علـى »الكمنجـة« أّداه أندريـه 

سـويد مـا أعطـى احلفـل رونًقـا مميـًزا وطابًعـا جميـًا.
مـن جهـة أخـرى، أقـام مكتـب الطـاب والشـباب يف مركـز القبيـات Picnic يف منطقـة 
الشـنبوق ـ القبيـات، حيـث اسـتهل النشـاط بالقـداس اإللهـي يف كنيسـة سـيدة الشـنبوق، 
القـوات  حـزب  مـن  بتمويـل  القبيـات  جـرد  منطقـة  يف  املقامـة  البحيـرة  ملوقـع  فزيـارة 
اللبنانيـة. خـال اللقـاء شـرح رئيـس مكتـب القبيـات األسـتاذ جـان شـدياق أهميـة هـذا 

املشـروع ومراحـل تنفيـذه قبـل متابعـة هـذا اليـوم الترفيهـي.
بجميـع  البكالوريـا«  »شـهادة  دورة  الزاويـة  زغرتـا  قطـاع  »القـوات«-  طـاب  نظـم  كمـا 
يوًمـا   ١7 ملـدة  اسـتمرت  التـي  الـدورة  وحملـت  أرده،  يف  املنسـقية  مركـز  فروعهـا، يف 
شعار«التزامنا جناحكم«. يف اليوم األول ألقى رئيس قطاع زغرتا – الزاوية يف »القوات 
اللبنانيـة« الرفيـق يوسـف فضـل اهلل كلمـة توجـه بهـا الـى الطـاب، مشـدداً علـى الشـعار 
الـذي حتملـه هـذه الـدورة ومركـزاً علـى أهميتـه ليوضـح أنـه الهـدف املرغـوب حتقيقـه، 
وعلـى ضـرورة انخـراط الطـاب عنـد ارتيادهم اجلامعات يف اخلايـا الطالبية القواتية، 

إذ لفـت الـى أهميـة هـذا العمـل يف متكـني الطـاب وكودرتهـم.
ويف اخلتـام، كان لطـاب دائـرة الشـمال لقـاء مـع رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة يف مقره 
العـام يف معـراب، حيـث اّطلـع مـن الطـاب علـى اهتماماتهـم وهواجسـهم، كمـا نقلـوا الى 
احلكيـم أجـواء عمـل الطـاب يف مناطقهـم. بـدوره وّجـه الدكتـور جعجـع كلمـة أثنـى بهـا 
علـى الـدور الـذي يلعبـه الطـاب يف احملافظـة علـى مناطـق األطـراف ودعاهـم للفخـر 
بانتمائهـم والعمـل الـدؤوب يف مدارسـهم ومعاهدهـم وجامعاتهـم لكـي يتمكنـوا مـن بنـاء 

الدولـة وإكمـال املسـيرة.

دائرة اجلامعات األميركّية

مروى اخلوري

حتــرك رمزي لطالب »القوات« رفًضا 
للحكم بحق سماحة

نظمت مصلحة الطاب يف »القوات اللبنانية« حترًكا رمزّيًا يف مختلف املناطق اللبنانية، 
ضمـن إطـار رفـض حكـم احملكمـة العسـكرية يف قضيـة الوزيـر السـابق ميشـال سـماحة، 
ووزعـت منشـوًرا يطـرح بعـض التسـاؤالت حـول احلكـم، بعنـوان: »محكمـة أم أداة بيـد 
السـلطان؟«، وتابـع البيـان »١٠ أشـهر لقاتـل ممانـع، ٤ سـنوات ونصـف إلرهابـي ممانـع، 
نعـم إلسـقاط احملكمـة األداة، نعـم إلعـادة الثقـة بالدولة والقضاء«. شـمل التحرك كليات 
الفرع الثاني يف اجلامعة اللبنانية وساحة ساسني وساحة اجلديدة وملعب فؤاد شهاب، 
وجامعات اللويزة يف زوق مصبح وبرسا، وبالقرب من جامعة الروح القدس يف الكسليك 
ومسـتديرة وسـوق جبيـل والبتـرون وسـاحة بشـري وجامعـة البلمنـد. تـوِّج التحـرك بوقفة 
أمـام نصـب اللـواء الشـهيد وسـام احلسـن عنـد مدخـل بتوراتيـج ـ الكـورة بحضـور حشـد 
من الطاب ووالد وعائلة الشـهيد احلسـن وعضو كتلة »القوات اللبنانية« الدكتور فادي 
كـرم الـذي قـال بعـد وضـع إكليـل مـن الزهـر على النصب: »مع فضيحة محكمة سـماحةـ  
اململوك ـ األسد، يتبني أن فريًقا بهذا الوطن يصّر على حماية املجرم ومباركته وتكرميه 
 وبنفس الوقت على قتل الشـهداء مرات ومرات ومرات، ونحن لن نسـمح بهذه املسـألة«.

أضـاف: »يف احلقيقـة يتجـاذب يف هـذا الوطـن تيـاران، تيـار مقتنع ومؤمـن بالقتل وبإلغاء 
اآلخـر وباحملاكـم التـي تغطـي املجـرم واإلجـرام السياسـي، ويؤمن بإزالـة كل عرقلة تظهر 
الفريـق أن يستشـرس  لـه يحـاول هـذا  اليـوم وبآخـر مراحـل  لهـذا السـبب  يف وجهـه. 
أكثـر علـى الفريـق الـذي منثلـه والـذي يجـب أن يتمسـك بثوابتـه التـي تبـدأ مـن تعديـل 
احملكمـة العسـكرية التـي تتعـدى علـى املواطنـني والتـي ظلمـت كثيًرا منهم. ولهذا السـبب 
نحـن مسـتمرون يف الدفـاع عـن لبنـان الـذي نريـد أن يعـود إليـه كل اللبنانيـني وبخاصـة 
املغتربـني ليسـتعيدوا جنسـيتهم ويسـتثمروا يف لبنـان. فكفـى لهكـذا محاكـم إسـتثنائية، 

لهكـذا محاكـم تغطـي اإلجـرام وتقتـل الوطـن«. 

بـدوره رئيـس دائـرة الشـمال يف مصلحـة طـاب »القـوات اللبنانيـة« غبريال سـعد أكد يف 
كلمـة لـه أن »التحـرك هـو لرفـض القـرار الذي صدر عن احملكمة العسـكرية بحق املجرم 
ميشـال سـماحة الـذي اعتـرف أمـام جميـع اللبنانيـني باجلرميـة التـي ارتكبهـا وباملخطط 
الفتنـة الـذي كان يحضـر لـه يف لبنـان«. أضـاف: »ال ميكننـا إال أن نحّيـي اللـواء الشـهيد 
وسـام احلسـن الـذي وقـف بوجـه هـذا املخطـط وجّنـب لبنـان الفتنـة التي كانـت معّدة له. 
ونحـن كطـاب قـوات لبنانيـة نؤكـد متسـكنا بالدولـة اللبنانيـة واجليـش اللبنانـي، ومـن 
أجـل هـذا نرفـع صوتنـا الـى كل املسـؤوليني واملعنيـني مـن وزيـر الداخليـة ووزيـر الدفـاع 
الـى وزيـر العـدل، وكذلـك قيـادة اجليـش ألخذ اإلجراءات بهذا احلكـم الذي صدر وتعيد 

النظـر بـه لنسـتطيع رد ثقـة اللبنانيـني بدولتهـم وقضائهم«.

وكانت كلمة لوالد الشـهيد اللواء احلسـن عدنان احلسـن قال فيها: »أواًل أشـكر اجلميع 
الندفاعهـم، وكل مندفـع بهـذا اخلصـوص، ألن احلكـم الـذي صـدر بحـق سـماحة فعـًا 
لـم يكـن علـى مسـتوى اجلرميـة الكبيـرة التـي كانـت سـتحصل. ونحـن ال نسـتطيع القـول 
إن هـذا احلكـم إهانـة بحقنـا فحسـب، ولكنـه إهانـة بحـق املسـتهدفني أكثر مـن إبننا، ألن 
ابننـا قـام بواجبـه وقـدم احلقيقـة للقضـاء لكي يتمكن من إصـدار احلكم احلقيقي، ولكن 

ال أعتقـد أن احلكـم كان مبسـتوى اجلرميـة«.

دائرة اجلنوب
شارك طاب القوات أهالي وبلدية عني إبل يف القداس اإللهي يف ذكرى شهداء البلدة. 
وبعــد القــداس مّت تكريــس الصليب املوضوع على شــجرة يف ســاحة البلــدة والذي قّدمه 
مركــز القــوات - عــني إبــل، كما قام طاب قطاع بنت جبيل بإضاءة الشــموع أمام نصب 

شهداء عني إبل يف البلدة.

دائرة املدارس

نظمــت دائــرة املــدارس يف القوات اللبنانية - قطاع جبيل ، دورة »شــهادة البكالوريا« يف 
مركز منســقية جبيل. ويشــكر الطاب كل من ســاهم يف مســاعدتهم من منســقية جبيل 

ودائرة  املدارس واالساتذة، على أمل جناح  والتفوق للطاب.

The Lebanese forces students at LAU - Jbeil (LSF) 
organized an Event entitled: “Cedars Day”, during which 
they distributed cedars on the students. The event included 
Lebanese food, drinks, parade and other. Our club proved 
once again that it is the most important club at LAU.
Moreover, the club organized the second annual dinner at 
Edde Sands. It was an occasion for the LSF alumni and the 
current members to gather. The General Secretary of the 
Lebanese Forces Party attended the event and delivered 
a speech. The dinner included also a speech delivered by 
the president of LFAD Fares Trad and the president of LSF 
Joe Tawk.

The Debate Club AUL made part of the “AUL Day” during 
which the club’s students won two prizes for being the 
best club and for having the best stand (ChinaLand). The 
event took place on the 22nd of May at Kaslik.

Things from now on need to have a meaning› Bachir 
Gemayel. Inspired by Sheikh Bachir, the Debate Club NDU 
decided to give the Founders’ Day a new meaning and to 
donate food to all families in need instead of spending 
lots of money on stands. A huge number of donations was 
raised and the Debate Club NDU was as usual shining and 
leading.
The Student Union at NDU Louaizé organized the event 
entitled: «Orphan’s day» to spend happy moments with 
children in order to put a smile on their faces.
Lebanese forces students participated also in the 
Armenian Genocide Memorial in NDU, by laying a wreath 
to honor the Genocide martyrs. 



آفــــــاق الشـــــباب 9 l f s t u d e n t s . c o m

كانـت منـذ خمسـني عامـاً علـى الدّكانـة التـي كنـا نشـتري منهـا يف زاروب احلـي، هكـذا 
هي احلياة السياسـية اآلن ال ميكنها أن تقوم إال على التجمعات السياسـية الكبيرة، أي 
على األحزاب. ومن هنا أدعوكم، ومن خالكم أدعو كل الصبايا والشـباب يف مجتمعنا، 
الـى اإلنتسـاب الـى حـزب القـوات اللبنانيـة، وتشـكيل القـوة السياسـية الازمـة لتحقيـق 
حلمنـا الدائـم بقيـام دولـة احلـق والقانون واإلنسـان يف لبنان.” وأردف: »يف هذا السـياق 
بالـذات، مـع أن البعـض ميكـن أن يعتقـد أنـه ال يأتـي ضمـن هذا السـياق، أريد أن أتوقف 
عنـد موضـوع مهـم جـداً جـداً جـداً، ألنـه ممكـن أن يطيـح بـكل آمالنـا وأحامنـا بأجيـال 
طالعـة وبوطـن جديـد، هـذا املوضـوع هو تعاطي املخدرات؛ أنـا أطلق هذه الصرخة اليوم 
مـن هنـا بوجودكـم ألنـي أشـعر أن قسـماً مـن األجيـال اجلديـدة، والكثيريـن مـن األهالـي، 
ال يولـون هـذا املوضـوع األهميـة الازمـة، يوجـد أنـاس كثـر يف املجتمع يسـّوقون نظريات 
مجرمـة، مثـًا أّن املخـدرات اخلفيفـة ال تضـّر، وهـي كنايـة عـن منبهـات أو مهدئـات 
أو مـا شـابه، بينمـا الواقـع العلمـي مختلـف متامـاً، فاملخـدرات علـى أنواعهـا، اخلفيفـة 
والثقيلـة، هـي كنايـة عـن سـموم تقضـي تدريجيـاً وتباعـاً، ولـو بسـرعات متفاوتـة، علـى 
قـدرات اإلنسـان، وباألخـص العقليـة منهـا والنفسـية، وحتّولـه الـى مجـرد كائـن بيولوجـي 
هائـم علـى وجـه األرض، مـن دون بوصلـة، مـن دون قضيـة، ومـن دون معنـى وال هـدف.”

وأضـاف:« لقـد قـال ماركـس املفّكـر املهـم، بغـض النظـر عـن رأينـا باملاركسـية، »الديـن 
أفيـون الشـعوب«، وطبعـاً مـا كان يقصـده ماركـس هـو أن الديـن يخـّدر الشـعوب ويعميها، 
فتصبـح راضخـة مستسـلمة ومـن دون حيـاة فعليـة. لقـد أصـاب ماركـس، طبعـاً ليـس يف 
تشـبيهه الديـن باألفيـون، ولكـن مبفعـول األفيـون، وهـذا هـو مفعـول األفيـون وكل بقيـة 
املخـدرات ولـو بدرجـات متفاوتـة. هـل مـن جرميـة أكبـر مـن قتـل اإلنسـان الكامـن داخـل 
اإلنسـان، وتركـه مجـّرد جّثـة متحركـة، أو حتـى جثـة متحركـة الـى حـني؟ هـل مـن جرميـة 
أكبـر مـن قتـل عقـل اإلنسـان وحتويلـه الـى مجـرد ماكينة بيولوجية، وأيضـاً الى حني؟ هل 
مـن جرميـة أكبـر مـن جتريـد اإلنسـان مـن طاقاتـه العقليـة والنفسـية األساسـية؟ هـذا ما 
تفعلـه املخـدرات علـى أنواعهـا، اخلفيـف منهـا واملتوسـط والثقيـل، الكيميائيـة والرقمية، 
ولـو بسـرعات مختلفـة، مـن هـذا املنطلـق أدعـو اليـوم مـن هنـا، مـن معـراب، األهـل ليعـوا 
مخاطـر تعاطـي املخـدرات ولكـي يُبقـوا عيونهـم علـى أوالدهـم كـي ال يقعـوا يف هـذا الفخ 
الرهيب. كما أدعو الصبايا والشـباب الى املقاومة وأال يَُغّشـوا وال ينجّروا وال بأي شـكل 
مـن األشـكال حتـت تأثيـر رفقـة لهـم، الـى هـذا املقتـل الرهيـب، فكمـا رفضتـم أي تبعيـة 
، ارفضـوا أي تبعيـة ألي نـوع مـن أنـواع املخدرات إن كانت حشيشـة، أو حبوباً،  ألي محتـلّ

أو كوكايـني، أو هيرويـني، أو إبـراً، أو مخـدرات رقميـة...”
ودعـا جعجـع الدولـة اللبنانيـة »الـى تفعيـل أنشـطة املكافحـة التـي تقـوم بهـا للقضـاء على 
اللبنانيـة حتّضـر حلملـة  القـوات  أن »مصلحـة الطـاب يف  التجـار واملرّوجـني«، معلنـاً 
كاملـة يف املـدارس واجلامعـات ضـد تعاطـي املخـدرات سـتبدأ مـع مطلـع العـام الدراسـي 
٢٠١٥- ٢٠١6، لـذا كونـوا مسـتعدين لنقضـي علـى هـذا املـرض قبـل ان يقضـي علـى 
مجتمعنـا، وال تنسـوا أننـا ثـورة علـى كل شـيء فاسـد ومهترئ يف لبنـان، ويف الطليعة على 

تعاطـي املخـدرات.”
أيـام، مـرت الذكـرى العاشـرة النسـحاب اجليـش  أنـه »منـذ بضعـة  الـى  ولفـت جعجـع 
السـوري مـن لبنـان التـي يجـب ان نتوّقـف مطّوالً عندها لنأخذ منها عبراً أساسـية، ألنها 
صراحـًة كلهـا عبـر، وأول عبـرة أنـه ال يصـح إال الصحيـح ولـو بعـد حني، فّكـروا معي: من 
كان يقـول إن هـذا اإلحتـال العسـكري واألمنـي السـوري الطاغـي علـى لبنـان لـه نهايـة؟ 
غّمضنـا عـني وفّتحنـا عـني، وجـاءت نهايتـه؛ أمـا العبـرة الثانيـة هـي أنـه وبخـاف املثـل 

اللبناني العامي، »العني قاومت املخرز«، وهل من عني حّساسـة أكثر من العني اللبنانية، 
وهل من مخرز أكثر أذى من مخرز النظام السـوري الذي نراه كل يوم ماذا يفعل بشـعبه 
بالـذات؟!! وبالرغـم مـن كل ذلـك، هـذه العـني اللبنانيـة قاومـت املخـرز األسـدي؛ والعبـرة 
الثالثـة هـي أن اللبنانيـني حـني توّحـدوا يف ١٤ آذار، رأيتـم مـاذا اسـتطاعوا أن يفعلـوا«. 

واعتبـر جعجـع »أن ١٤ آذار ليسـت حركـة حزبيـة باملعنـى الضّيـق للكلمـة، بـل هي ضرورة 
وطنيـة؛ تخّيلـوا لبنـان للحظـة اآلن مـن دون ١٤ آذار، كان مـا تبّقـى مـن الدولـة اللبنانيـة 
صـار بخبـر كان، ألن هـذا هـو املشـروع الوحيـد الـذي يُخرجنـا مـن احلفـرة التـي نحـن 
فيهـا، ويوصلنـا الـى دولـة حتافـظ علـى سـيادة لبنـان واسـتقاله، دولـة حتافـظ علـى 
حيـاده، ودولـة تعمـل لتؤّمـن مصالـح اللبنانيـني وليـس لتضحـي بهـم علـى مذبـح قضايـا 

أخـرى ال عاقـة لهـا بلبنـان وال باللبنانيـني«.
وختـم جعجـع متوّجهـاً الـى الطـاب: »كما أنتم أبطال اإلنتخابـات الرابحة يف اجلامعات، 
عليكـم أن تكونـوا هكـذا يف املناطـق أيضـاً، دوركـم يبـداً وال ينتهـي حـني تتخرجـون مـن 
اجلامعـة، وحينهـا بالفعـل »أجيـال تكّمـل أجيـال«، دوركـم ينتهـي حـني يتحقـق احللـم. إن 
ربيـع القـوات بـدأ وهـو مسـتمر، أنتـم زهـور ربيـع القـوات، أنتـم الشـعلة التـي ال تنطفـئ: 
شـعلة احلرية، شـعلة التاريخ وشـعلة املسـتقبل، هنيئاً لنا بكم، هنئياً للقوات بكم، فإتكال 

لبنـان عليكم...”

وأغـاٍن  أناشـيد  تخللتـه  والقواتـي،  اللبنانـي  بالنشـيدين  اسـتُهل  الـذي  االحتفـال،  وكان 
حزبيـة وتقاريـر مصـورة. كمـا ألقـى رئيـس مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبنانيـة جيـرار 
سـمعاني كلمـة قـال فيهـا: »نحـن موجـودون اليـوم هنـا لنؤكـد مـّرة مـن جديـد أن مصلحـة 
طـاب القـوات اللبنانيـة هـي املعادلـة الطالبيـة األقـوى علـى مسـتوى لبنـان، مـن مثلّـث 
الصمـود ويـوم الطالـب األول يف عـني الرمانـة عـام ٢٠١٣، الـى يـوم »اجلمهوريـة القويـة« 
مـن قلعـة معـراب الشـامخة يف العـام ٢٠١٤، واليـوم مـرة مـن جديـد نطـّل عليكـم من هنا، 
مـن رأس حربـة الدفـاع عـن حريـة وسـيادة واسـتقال لبنـان، لنوّجـه رسـالة الـى كل مـن 
يفّكـر أن يعتـدي علـى هـذا الوطـن ونقـول لـه »إيـدك عـن لبنـان!” ولفـت الـى أن »النظـام 
السـوري الـذي اغتـال البشـير ليغتـال احللـم، والـذي اغتـال الرئيـس رينيه معـوض ليغتال 
الطائـف، والـذي فّجـر كنيسـة ليغتالنـا سياسـياً، هـذا النظـام لـم يقبـل أن يذهب من دون 
أن يغتال قافلة من شـهداء ثورة األرز، وها هو اليوم بدأ يغتال أدواته اإلجرامية، ليدفن 
معهم أسـراراً قد تورطه أكثر ...” وأشـار سـمعاني الى أنه »يف هذه املناسـبة، ويف شـهر 
أيـار، وعلـى بُعـد ٢٠ يومـاً مـن الذكـرى الــ١٣ الستشـهاد رمـزي عيرانـي، ال مُيكنني إاّل أن 
أوّجـه حتّيـة لـه ولـكل شـهداء مصلحـة الطـاب بيـار بولـس وطونـي ضـو، وأقـول لهـم إن 

عدالـة السـماء بـدأت تتحقـق ولـو بعـد ١٣ سـنة.”

وختـم سـمعاني متوجهـاً الـى الطـاب يف احلـزب بالقول: »لنكـون فاعلني أكثر يف املعادلة 
أنتـم هـذا  اللبنانيـة، يجـب أن يكـون لدينـا حـزب قـادر ومتطـّور وعصـري،  السياسـية 
احلـزب، ومثلمـا أنتـم اليـوم ناشـطون ومحفـزون يف مصلحـة الطـاب، هكـذا يجـب أن 
تبقـوا بعـد أن تتخرجـوا، فالنضـال احلزبـي يـا رفـاق يبـدأ يف مصلحـة الطـاب ولكـن 
ال ينتهـي فيهـا، لـذا بعـد تخرجكـم انتسـبوا يف مراكـز بلداتكـم وانقلـوا كل اخلبـرة وكل 

التصميـم واإللتـزام الـذي تعلمتمـوه هنـا، وهكـذا تبقـى القـوات وهكـذا تسـتمر«.
كمـا تخلـل النشـاط تقـدمي درع كعربـون »تقديـر ووفـاء« الـى الرئيـس السـابق ملصلحـة 
طـاب القـوات اللبنانيـة، نـدمي يزبـك الـذي بدوره شـكر الطاب على تقديرهـم، متوجهاً 
لهـم بالقـول: »أفتخـر أنـي كنـت واحداً منكم، وأفتخر بانتمائي الى هذا احلزب العريق.”

نظمـت مصلحـة الطـاب يف حـزب القـوات اللبنانيـة احتفـاالً حاشـداً يف معـراب شـارك 
فيـه حوالـى  ثاثـة آالف طالـب مـن كل لبنـان، حتـت عنـوان: »إيدك عن لبنـان...«، إحياًء 
لذكرى »يوم الطالب« السـنوية، يف حضور النواب سـتريدا جعجع، انطوان زهرا، جوزف 

املعلـوف، وشـانت جنجنيـان، أمـني عـام احلـزب د. فادي سـعد وأعضـاء الهيئة العامة.
وألقـى رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع كلمـة قـال فيهـا: »إذا سـألوكم مـن 
أنتـم؟ قولـوا لهـم نحـن رمـزي عيرانـي، وبيـار بولـس، وطونـي ضـو. وإذا سـألوكم مـن هـو 
رئيسـكم؟ قولـوا لهـم بشـير اجلمّيـل. وإذا قالـوا لكـم: لكـن هـؤالء ماتـوا وليسـوا أحيـاء! 
فقولوا لهم: هؤالء أبطال، والبطل ال ميوت!  كّل الناس ميوتون، إاّل هؤالء يبقون أحياء. 
“ ووّجـه جعجـع »حتّيـة لـكل طالبـة، لـكل طالـب، لـكل طالـب حرّيـة وسـيادة واسـتقال، 
لطـاب القـوات اللبنانيـة، ألحفـاد املقاومـة اللبنانيـة، حتّية للقمحة التي سـتصبح سـنبلة 
والتـي ممكـن أن تنحنـي مـع الريـح لكنهـا ال تنكسـر أبـداً أبـداً أبـداً!” وتابـع جعجـع: »كلّنا 
نتذّكـر عنجـر، كلّنـا نتذّكـر البوريفـاج، وكلّنـا نتذّكـر عهـد الوصايـة، كلّنا نتذّكـر اإلضطهاد 
والتعذيـب، كلّنـا نتذّكـر ٢٣ آذار تاريـخ حـّل احلـزب، كلّنـا نتذّكـر ٢١ نيسـان تاريـخ اعتقـال 
رئيسـه، كلّنـا نتذّكـر 7 آب، كلّنـا نتذّكـر رمـزي عيرانـي وبيـار بولـس، كلّنـا نتذّكر ١ تشـرين 
رفيـق  الرئيـس  اغتيـال  شـباط   ١٤ نتذّكـر  كلّنـا  مـروان حمـاده،  اغتيـال  محاولـة  األول 
احلريـري، كلّنـا نتذّكـر هـذه التواريـخ، ونتذّكـر عهـد الوصايـة، ونتذّكـر األوصيـاء: مـات 
غـازي كنعـان، ثـم حلـق بـه جامـع جامـع، واآلن رسـتم غزالـة، كلّهـم راحوا، وبقيـت القوات 

وبقـي لبنـان! األرض والسـماء تـزوالن وحـرف واحـد مـن كامـك يـا رب ال يـزول!”
أضـاف: »لقـد سـمعنا يف الفتـرة األخيـرة بعـض الذيـن يقومـون بطمأنتنـا ويقولـون لنـا: 
ال تهتمـوا وال تخافـوا! نحـن نحميكـم مـن داعـش والنصـرة! أّوالً يـا حبيبـي مـن قـال لـك 
إننـا خائفـون؟ ثانيـاً مـن طلـب حمايتـك أنـت؟ كّل مـا طلبنـاه منـك أن تكـّف شـّرك عّنـا! 
ثالثـاً، مـن قـال لـك إننـا متروكـون؟ رابعـاً، كل هـذا اجليـش أمامـك كّل يـوم، مبدفعيتـه 
ودّباباته وطّياراته وعسـكرييه وبطوالته، كّل هذا اجليش ال تراه؟ وإذا افترضت أن هذا 
اجليـش ميكـن يف وقـت مـن األوقـات أال يعـود قـادراً، وأنـك أنـت حينهـا سـتكون قـادراً، 
تكـون مخطئـاً جـداً! إذا ال سـمح اهلل ألـف مـرة ووصلنـا الـى هـذه املرحلـة، لسـت أنت من 

سـتكون قـادراً، بـل نحـن، وهـؤالء هـم القـادرون!”
الـى  للوصـول  مسـتمرة  مقاومـة  كحركـة  القـوات  عـن  نتكلـم  دائمـاً  »أننـا  علـى  وشـدد 

بالفعـل، دولـة قويـة تضمـن أمـن أوالدهـا  بالفعـل، مسـتقلة  بالفعـل، حـرة  دولـة سـيدة 
واسـتقرارهم، دولـة كل السـاح بيدهـا، وكل القـرار لهـا وحدهـا. هـذا كلّـه صحيح، وأكثر 
مـن صحيـح، ولكـن الـى جانـب كل هـذا، القـوات هـي ثورة: ثـورة على الامباالة والكسـل، 
ثـورة علـى منطـق »حايـدي عـن ضهـري بسـيطة«،  ثـورة علـى منطـق »اإليـد اللـي مـا 
فيـك عليهـا، بوسـها ودعـي عليهـا بالكسـر«... القـوات هـي ثـورة علـى الفسـاد، ثـورة على 
الزبائنيـة والواسـطة وعـدم الكفـاءة، ثـورة على اإلهمـال، وباألخص ثورة على غّش الناس 

والتاعـب مبصيرهـم ومصاحلهـم«.

وتابـع: »إن القـوات ليسـت حزبـاً تقليديـاً، لـذا عملكـم ال ميكـن أن يكـون تقليديـاً، وكـي 
ال يكـون تقليديـاً، ال ميكنـك أن تكـون راسـباً يف املدرسـة أو يف اجلامعـة، ألنـك تصبـح 
بحاجـة الـى »واسـطة«، كمـا ال مُيكنـك أال حتتـرم أهلـك وبيتـك، ألن الوطـن احملتـرم هـو 
كنايـة عـن مجموعـة بيـوت محترمـة، وال ميكنك أال حتترم اجلامعة وإدارتها لكي حتافظ 
علـى مؤسسـات املجتمـع، وال ميكنـك أال حتتـرم رفاقـك، مـن هـم معـك وليسـوا معـك، 
ألنـك ال تعـود دميقراطيـًا، وال ميكنـك أن تنسـى يف أي حلظـة أّن اجلامعـة مخصصـة 
للدراسـة وليسـت حلبـة مصارعـة، وال ميكنـك أال حتتـرم القانـون ألن الدولـة ال تقـوم مـن 
دون قانـون، وال ميكنـك أن جتلـس علـى احليـاد يف مواجهـة األحـداث وقضايـا شـعبك 
ومجتمعك، وال ميكنك أن تؤثر يف قضايا شـعبك ومجتمعك إذا بقيت لوحدك أو عملت 
بشـكل تقليـدي، وال ميكنـك أن تعطـي نتيجـة إاّل إذا جتّمعـت مـع غيـرك وشـّكلتم قـوة 
تغييـر، وهـذا ال يتـم إال مـن خـال اإلنتسـاب الى أحـزاب. وإذا أردت أن تكون مقاوماً من 
جهـة، وثوريـاً غيـر تقليـدي مـن جهـة ثانيـة، تعـال وانتسـب الـى القـوات. قـوة يف العقيـدة، 
عمـق يف اإلميـان، صابـة يف اإللتـزام، صمـود يف وجـه املخاطـر، وثـورة علـى كل شـيء 

فاسـد ومهتـرئ يف لبنـان، هـذه هـي القـوات!”

ورأى جعجـع أنـه »ال ميكـن التفكيـر أنـه سـيُصبح لدينـا وطـن أو مسـتقبل زاهر مثل الذي 
نحلـم فيـه مـن دون أن تكـون لدينـا أحـزاب. ليسـت صدفـة أّن احليـاة السياسـية، يف كل 
املجتمعـات املتطـورة، مـن أميـركا الـى اليابـان، ومـن فرنسـا وبريطانيـا وكل أوروبـا الـى 
أسـتراليا، تقـوم علـى األحـزاب... فكمـا أن احليـاة اإلقتصاديـة ال ميكنهـا أن تقـوم مثلمـا 

طالب القوات أحيوا يوم الطالب في معراب 
بعنوان إيدك عن لبنان
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Jonathan Ritchey has invented the Watermill, which is an 
atmospheric water generator. It converts air into fresh 
water. This latest technology invention produces fresh 
water at a cost of about 3 cents a liter (1 quart). Originally 
designed for areas that do not have clean drinking 
water, the Watermill is for households that prefer an 
eco-friendly, cost effective alternative to bottled water. 
Atmospheric water generators convert air into water when 
the temperature of the air becomes saturated with enough 
water vapour that it begins to condense (dew point).

“What is unique about the Watermill is that it has 
intelligence,” says Ritche. This makes the appliance more 
efficient. It samples the air every 3 minutes to determine 
the most efficient time to convert the air into water. It will 
also tell you when to change the carbon filter and will shut 
itself off if it cannot make pure clean water.

Georges El Wadi

THE WATERMILL

Take a break and
train your brain

الوطنـي  التيـار  يف  الشـباب  وقطـاع  اللبنانيـة   القـوات  يف  الطـاب  مصلحـة  نظمـت 
مكتـب  وأعضـاء  الطـاب  مصلحـة  مكتـب  أعضـاء  مـن  شـخصاً   ٤٠ ضـم  لقـاًء  احلـر 
حـزب  رئيـس  مفاجـئ  وبشـكل  الحـق  وقـت  يف  الطـاب  إلـى  وإنضـم  الشـباب،  قطـاع 
الدكتـور سـمير جعجـع كمـا إنضـم رئيـس جهـاز اإلعـام والتواصـل  اللبنانيـة  القـوات 
كنعـان. إبراهيـم  احلـر  الوطنـي  التيـار  سـّر  وأمـني  الرياشـي  ملحـم  القـوات   يف 
ويأتي هذا اللقاء الذي إنطلق صباح اليوم األحد ٢١ حزيران ٢٠١٥ يف بيت عنيا - حريصا 
األول بعـد إعـان النوايـا بـني القـوات والتيـار وإسـتهل بصـاة يف كنيسـة سـيدة لبنـان – 
حريصـا، كمـا عقـد الطـاب خلوة إسـتمرت لنصف سـاعة تاها مؤمتـراً صحفياً لرئيس 
 مصلحـة طـاب القـوات جيـرار سـمعاني ورئيـس قطـاع الشـباب يف التيار أنطون سـعيد.

أكـد رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة سـمير جعجـع »ان اول خطـوة جلمع القوى السياسـية 
اللبنانيـة،  والقـوات  احلـر  الوطنـي  التيـار  بـني  يحصـل  الـذي  التقـارب  هـو  لبنـان  يف 
وسـوف نسـتجمع الـى جانبنـا قـوى أخـرى حـول برنامـج سياسـي واضـح لنتمكـن مـن 
ايصـال أي طـرح مسـتقبلي«.وأكد أن مـا يقومـون بـه ليـس مجـرد خطـوة تكتيكيـة لهـا 
مسـتوى  علـى  هـي خطـوة  بـل  الراهـن  الوقـت  املطروحـة يف  املواضيـع  ببعـض  عاقـة 
تغييـر  علـى  القـادر  الوحيـد  هـو  السياسـية  القـوى  »ان جتميـع  وتاريخيـة«.ورأى  اكبـر 
الوضـع يف لبنـان باعتبـار أن احـدى مشـاكلنا الكبيـرة هـو تشـرذم الفرقـاء السياسـيني 
جتتمـع  لبنـان  يف  كبـرى  سياسـية  قـوى  تتوافـر  لـم  »اذا  أنـه  جعجـع  البلد«.وشـرح  يف 
علـى أهـداف مشـتركة، فلـن يتـم التمُكـن مـن دفـع األمـور نحـو االمـام، وجميعنـا ميلـُك 
احامـًا كبيـرة نطمـح الـى حتقيقهـا مستقبًا«.وأشـار الـى ان »لبنـان اليـوم يعانـي مـن 
مشـاكل كبيـرة«، شـدد جعجـع علـى »اننـا نسـتطيع املواجهـة يف ظـل وجـود سـلطة فعليـة 
يف البلـد وهنـا تكمـن اهميـة اللقـاء اليـوم«.ويف اخلتـام، هّنـأ جعجـع مصلحـة الطـاب 
بهـا. قامـا  التـي  املبـادرة  علـى  احلـر  الوطنـي  التيـار  يف  الشـباب  وقطـاع  القـوات   يف 

وبـدوره اعتبـر رئيـس مصلحـة طـاب القـوات جيـرار سـمعاني ان »ورقـة إعـان النوايـا 
باتـت حقيقـة بعـد لقـاء الدكتـور سـمير جعجـع واجلنـرال ميشـال عـون، مؤكـدا ان هـذا 
مـن  مشـابهة  توجيهـات  قابلهـا  للشـباب  جعجـع  وجههـا  توجيهـات  بعـد  انعقـد  اللقـاء 
اجلنـرال لشـباب التيـار. كمـا وصـف هـذا اللقـاء بالتاريخـي ألنـه بالروحيـة نفسـها التـي 
اعلنـت بهـا ورقـة إعـان النوايـا وهذه الروحية اسـتطاعت كسـر تراكمات  تعود ألكثر من 
٣٠ سـنة وهـي مبنيـة علـى أسـس يتوجـب علينـا كطـاب التمثـل بهـا وتطبيقهـا، وتتجلـى 

علـى اإلحتـرام املتبـادل و العمـل علـى القضايـا املشـتركة وتنظيـم اإلختـاف السياسـي. 
ورأى ان هـذا اللقـاء هـو بدايـة لتجربـة جديـدة يف العمـل السياسـي يف لبنـان، مشـددا 
علـى انهـا تعتمـد احلـوار كحـل وحيد حلّل اخلافات وعلى التنافس السياسـي الشـريف، 
مضيفـاً: »نحـن  شـباب وبنـات القـوات والتيـار مؤمتنـني علـى اجنـاح هـذه التجربـة، ألنها 
جنـاح ملسـتقبلنا يف هـذا الوطـن الـذي ضحينـا ألجلـه. هـذا العمل اجلديد يجّسـد التفوق 
للحيـاة السياسـية الدميقراطيـة ويسـاهم يف نقـل اخلطـاب الراقـي واحلضاري لألجيال  
القادمة«.وركـز علـى تصميـم شـباب القـوات للوصـول الى الهدف املرتقـب، وأردف: »نعد 
احلكيـم و اجلنـرال اننـا علـى قـدر مـن املسـؤولية إلكمـال مـا قـد بدأنـا بـه«. كمـا لفـت يف 
كامه الى ان وجود شباب الطرفني اليوم للتكامل ال يعني التحالف كما ان االختاف ال 
يجب ان يترجم باخلاف، مشـيرا الى ان االختاف يعود لقضايا سياسـية أساسـية، ما 
يعنـي امكانيـة االتفـاق حـول عـدد كبيـر مـن القضايا الطالبية املهمـة. وتطرق لبعض هذه 
القضايـا كعـودة العمـل السياسـي يف اجلامعـة اللبنانيـة وإعـادة اإلنتخابـات الطالبيـة إذ 
هـي املجـال احليـوي األساسـي ملمارسـة احليـاة الدميقراطيـة، كمـا االتفاق علـى املطالبة 
مبجمـع مّوحـد للفـروع الثانيـة. وختـم بالتأكيـد ان الطريق صعب وان هذا اللقاء لن ينهي 
جميع املشاكل لكنه يجدد االلتزام بعدم اضاعة اي فرصة للوصول الى ارضية مشتركة 
 يبنـى عليهـا للمسـتقبل البعيـد، داعيـا يف نهايـة كامـه الـى التوفيـق الجنـاح هـذا اللقـاء.

امـا سـعيد فـرأى ان هـذا اللقـاء هـو االول بـني طـاب التيـار والقـوات منـذ أكثـر مـن 
١٠ سـنوات أي الفتـرة التـي إمتـدت مـن بعـد خـروج اجليـش السـوري مـن لبنـان عـام 
الــ٢٠٠٥ حيـث سـجل تباعـد بسـبب اإلسـتحقاقات اإلنتخابيـة السـنوية يف اجلامعـات 
بعـد  النوايـا«  لـ«إعـان  النتفذيـة  املرحلـة  ببدايـة  ايـاه  واصفـا  السياسـة،  والتباعـد يف 
الطرفـني  بـني  املشـتركة  النقـاط  حـول  النقـاش  بـدء  عـن  وجعجع.واعلـن  عـون  لقـاء 
ال  حـق  تعتبـر  التـي  الطالبيـة  واإلنتخابـات  اجلامعـات  يف  السياسـي  العمـل  وأهمهـا 
مـن  السياسـية  التوعيـة  علـى  العمـل  علـى ضـرورة  شـدد  كمـا  عنـه.  اإلسـتغناء  ميكـن 
اجلامعـة  أو  املدرسـة  إلـى  الطالـب  يدخـل  ال  كـي  وسياسـية   فكريـة  نـدوات  خـال 
وهـو متأثـر بفكـر أهلـه وأرائهـم مـا يسـاهم يف اعتبـار الفريـق اآلخـر خصـم أو عـدو 
وبالتالـي،  الوطـن  لبنـاء  معـه  التعـاون  الواجـب  مـن  سياسـي  منافـس  مجـرد  انـه  رغـم 
لبنـان. علـى  للمحافظـة  واحلضاريـة  الدميقراطيـة  األطـر  ضمـن  يكـون   فالتنافـس 

وعـن وضـع اجلامعـة اللبنانيـة، قـال سـعيد: »اإلنتخابـات يف اجلامعـة اللبنانيـة توقفـت 
منـذ سـنوات رغـم املطالبـات الدوريـة بإعادتهـا  مـا ادخلنـا يف دوامة »الوراثـة«، فالهيئات 
الطالبيـة اليـوم هـي متوارثـة بحسـب نتائـج االنتخابـات االخيـرة، وال ميكـن االسـتمرار 
علـى هـذا النحـو النـه يعلـم الطالـب »الوراثة السياسـية«، التي تعد امـر مخجل ومرفوض 
مـن الطرفـني. لـذا سـيكون هـذا العمـل مـن أوالوياتنا، كما نسـعى لتطوير وحتسـني وضع 
الفـروع الثانيـة يف اجلامعـة اللبنانية.«أمـا عـن الغـاء االنتخابـات يف  اجلامعات اخلاصة، 
اإلنتخابـات  بإلغـاء  اخلاصـة  اجلامعـات  يف  اإلدارات  قيـام  »الحظنـا  سـعيد:  فاضـاف 
بـني  املفتعلـة  باملشـاكل  متحججـني  االخـرى  بعـد  وجامعـة  االخـرى  تلـو  سـنة  الطالبيـة 
القـوات والتيـار لكـن هـذه »احلجـة« املعتـادة لـن تنجـح بعـد اليـوم. نحـن اليـوم مجتمعـون 
بإعـادة االنتخابـات واحليـاة السياسـية إلـى كافـة اجلامعـات يف لبنـان  ونطالـب سـوياً 
لنخـوض التنافـس السياسـي بالطـرق احلضاريـة ولـن نعـود بعـد اليـوم إلـى الوراء.«واكـد 
لـن يتحـول  التيـار والقـوات هدمـت، واخلـاف يف السياسـة  ان احلواجـز بـني طـاب 
إلـى توتـر أو خـاف علـى الصعيـد الطالبـي، خامتـا بالقـول: »مـن املمكـن يف املرحلـة 
 القادمـة أن نشـهد حتـركات مشـتركة وجلسـات مشـتركة حـول امللفـات التـي طرحناهـا«.

واختتام اللقاء بغداء ضم املجتمعني باإلضافة إلى الرياشي وكنعان واالعاميني.

لقاء مصلحة الطالب في القوات اللبنانية
وقطاع الشباب في التيار الوطني احلر
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أسرة آفاق الشباب

الفريقـني كإعـادة العمـل السياسـي يف اجلامعـات، حتسـني الفـروع الثانيـة يف اجلامعـة 
اللبنانيـة وغيرهـا. 

مصلحـة الطـاب يف »القـوات اللبنانيـة« جهـاز كامـل متكامـل، مـا هـي أهـداف املصلحـة 
وخطـة العمـل للعـام الدراسـي القـادم؟

إن مصلحـة الطـاب حققـت تقدمـاً كبيـراً جـداً علـى املسـتوى التنظيمـي، إن مـن حيـث 
املكننـة أو مـن حيـث اإلنتشـار يف اجلامعـات واملـدارس واملعاهـد كافـة.

إن أهـداف املصلحـة للعـام الدراسـي القـادم هـي، أوالً، احملافظـة علـى هـذه اإلجنـازات 
وتطويرهـا، وثانيـاً، تنظيـم طـاب املناطـق، ويعكـف مكتـب مصلحـة الطـاب على دراسـة 
كيفيـة تطويـر العمـل الطالبـي يف املناطق، وثالثاً، إسـتكمال برامـج تطوير القدرات لكافة 
املسـؤولني الطالبيـني ومواكبـة حملـة التوعيـة ضد املخـدرات، ورابعاً، حض الطاب على 

اإلنتسـاب الـى مراكـز قراهـم ونقـل اخلبـرة والتصميـم واإللتزام الـى املناطق. 
والهـدف الدائـم هـو أن يتخـرج الطالـب مـن املصلحـة جاهـزاً ملواكبـة املراحـل كافـة التـي 

يتطلبهـا النضـال القواتـي.

 
شـهد األول من أيار وعلى مدى ثاث سـنوات »يوم الطالب«. كيف تقرأ األعداد املشـاركة، 

وما الرسـالة التي وصلت؟
إن قـدرة حتريـك ٢8٠٠ طالـب يف يـوم واحـد وعظمـة التنظيـم الواضحـة تؤكـدان أن 
مصلحـة الطـاب يف »القـوات اللبنانيـة« هـي املعادلـة الطالبيـة األقـوى علـى مسـتوى 
لبنـان. هـذا باإلضافـة إلـى تأكيـد اجليل القواتي اجلديد أنه مسـتمر يف مسـيرة األبطال 

حلمايـة هـذه األرض والدفـاع عنهـا واحلفـاظ علـى الشـرعية والدولـة.
يـوم الطالـب هـذه السـنة الـذي حمـل عنـوان »إيـدك عـن لبنـان« متّيـز بالبرنامـج حيث مت 
عـرض أفـام وثائقيـة عـن تاريـخ »القـوات« وأنشـدت أناشـيد »القـوات« حيـث اسـتذكر 

الطـاب تاريـخ املقاومـني األبطـال عبـر التاريـخ.

كيف ينخرط الشباب القواتي يف املجتمع بعيدًا عن السياسة؟
إن الشـاب القواتي هو جزء ال يتجزأ من هذا املجتمع وهموم الشـباب القواتي وضبابية 
مسـتقبله هـي نفسـها همـوم كل الشـباب اللبنانـي. إن الوضـع اإلقتصـادي املـزري وقلـة 
فـرص العمـل وعـدم اإلسـتقرار ينعكـس أيضـاً علـى الشـباب القواتـي كباقـي الشـباب 
اللبنانـي. لكـن مـا مييزنـا نحـن القواتيـني هـو أننـا ال نيأس وال نستسـلم. هـو أننا مؤمنون 
أن هـذه األرض لنـا ومسـتعدون لبـذل كل التضحيـات للوصـول الـى لبنـان الـذي نحلـم بـه 

مهمـا كانـت الصعوبات.

ما مدى أهمية احلملة ضد املخدرات التي باشرمت بها؟
إن هـدف نضالنـا السياسـي هـو اإلنسـان لكـي يتمكـن مـن العيـش الكـرمي يف دولـة عادلـة 

تؤّمـن لـه جميـع حقوقـه وحتميـه مـن إي خطـر. هـذا اإلنسـان الـذي هـو محـور نضالنـا 
يتعـرض اليـوم خلطـر يهـدد حياته وهو املخدرات على كافة أنواعها. وتشـير اإلحصاءات 
إلـى أن نسـبة تعاطـي  املخـدرات  قـد زادت بشـكل كبيـر يف السـنوات األخيـرة وخصوصاً 
عنـد طـاب اجلامعـات، واألخطـر عنـد تاميـذ املـدارس. مـن هنا كانت حملـة املخدرات 
للتوعيـة عـن هـذا اخلطـر واملسـاهمة يف إنهـاء هـذه اآلفـة مـن مجتمعنـا وخصوصـاً مـن 
مجتمـع الشـباب. سـنحارب هـذه اآلفـة بـكل قوتنا لكي نصل إلـى مجتمع خاٍل من تعاطي 

املخـدرات وكل اآلفـات املتصلـة بها. 

كلمة أخيرة للطاب...
أقـول للطـاب إن قيمـة وقـدرة وقـوة مصلحـة الطـاب هـي مجمـوع القيـم والقـدرات 
والقـوى الفرديـة لـكل طالـب، وبالتالـي مجهـود كل طالـب لـه تأثيـر كبيـر جـداً يف تقـدم 

وانتشـارها.  املصلحـة 
أؤكـد لهـم  بـأن جهودهـم والتزامهـم وتضحياتهـم ال بد أن تثمر يف املسـتقبل وطناً. هكذا 
هـي »القـوات« حركـة مقاومـة دائمـة تأخـذ أشـكاالً متعـددة، وهـذه املرحلـة تتطلـب مّنـا 
ثباتـاً ومجهـوداً مضاعفـاً لنتمكـن مـن اخلـروج مـن النفـق املظلـم نحـو اجلمهوريـة القوية.
 ويف النهايـة، نحـن طـاب القـوات اللبنانيـة، مسـؤوليتنا أن نبنـي لبنـان الوطـن،  لبنـان 
احللـم، لبنـان الدولـة،  لبنـان اجلمهوريـة القويـة،  ونحن قررنا أن نتحمل هذه املسـؤولية. 

في البداية، نحن مؤمنون كمصلحة طالب أن احلوار بني »القوات« 
و«التيار« هو ضروري لردم هوة كبيرة امتدت ألكثر من ٣٠ سنة بني 
تيارين مسيحيني، وهناك إمكانية جدّية للوصول إلى أرضية مشتركة 

ميكن البناء عليها ملشاريع مستقبلية مشتركة.

رئاسـة  إلـى  الوصـول  حتـى  البدايـات  مـن  تذكـر  مـاذا  طويـل،  احلزبـي  اإللتـزام  طريـق 
الطـاب؟  مصلحـة 

يف ١99٤ عنـد اعتقـال الدكتـور جعجـع شـعرت كمـا الكثيـر أن ظلمـاً وقـع علـى مجموعـة 
مـن املسـيحيني مـن دون معرفـة التفاصيـل. لم أعرف احلكيـم قبل اعتقاله وال »القوات«، 
وأنـا التلميـذ الثانـوي يومهـا محـاط مـن مجتمـع يعتبـر أن األحزاب عامـة هي خطر يجب 

التخلـص منه. 
هـذا الشـعور دفعنـي الـى البحـث والسـعي ملعرفـة مـن هـي »القـوات« وملـاذا تضطهـد. 
وروايـات  وامللفـات  احملاكمـات  عـن  حينهـا  املتوافـرة  األخبـار  أتابـع  وأنـا  مّرتـا  سـنتان 
الشـباب اخلارجـني مـن جحيـم اإلعتقـال. هـذا الظلم خلق بداخلي دافعـاً قوياً لانضمام 

إلـى هـؤالء الشـباب واملسـاهمة مبـا أمكـن يف املقاومـة السـلمية.
أول تعبيـر علنـي عـن رفضـي هـذا الظلـم كان يـوم أُعلنـت بـراءة احلكيـم يف ملـف كنيسـة 
سيدة النجاة، فشاركت مع شباب قريتي حصرون باالحتفاالت يومها، وكانت البداية. يف 
الــ١996 انتسـبت الـى جامعـة البلمنـد وأسسـنا مع مجموعة من الطـاب خلية لـ«القوات 
اللبنانيـة«. خضنـا أول انتخابـات طالبيـة يف الــ١998 حتـت رايـة »القـوات اللبنانيـة« يف 
البلمنـد. لـم نتوقـع يومهـا أن خـوض انتخابات طالبية سـيزعج ويسـتنفر سـلطة اإلحتال 
السـوري، فكانـت سلسـلة مـن اإلسـتدعاءات والتهديـدات لكننـا اسـتمرينا وحققنـا رقمـاً 
مهمـاً أسـس لنهضـة قواتيـة يف البلمنـد. سـنة ١999 اسـتلمت رئاسـة اخلليـة. وتدّرجـت 
مـن رئاسـة اخلليـة إلـى ملـف اجلامعـات اخلاصـة يف دائـرة الشـمال ومـن ثـم إلـى نيابـة 
رئاسـة الدائرة فرئاسـة الدائرة من ٢٠٠7 إلى ٢٠١٢. تابعت من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤ ملف 

مهندسـي قضـاء بشـري إلـى أن كلفـت سـنة ٢٠١٤ برئاسـة املصلحـة.
 

أين تكمن أهمية االنتساب احلزبي، وما أهمية انخراط الشباب يف العمل السياسي؟
اإلنتسـاب احلزبـي مبفهومـه املطلـق هـو انخراط الفرد يف إطار يسـمح لـه حتقيق أفكاره 

وأهدافـه وتشـكيل قـوة تغييـر على املسـتوى اجلماعـي بطريقة فعالة أكثر.
يف مـا يخـّص حـزب »القـوات اللبنانيـة« فـإن النظـام الداخلي املعاصر الـذي أقّره احلزب 
يؤّمـن للمحـازب القـدرة علـى التأثيـر يف السياسـات احلزبيـة وطـرح اآلراء وتطويرهـا، 
واألهـم أنـه يتيـح للمحـازب الفرصـة لتحقيـق النجـاح والتـدرج يف املسـؤوليات احلزبيـة 

بحسـب كفاءتـه وجهـوده.
إن »القـوات اللبنانيـة« ليسـت حزبـاً تقليديـاً، فـ«القـوات« ثـورة علـى كل شـيء فاسـد، مـن 
هنـا فـإن العصـب األساسـي لـ«القـوات« هـو الشـباب احلاملـون روح الثـورة علـى الفسـاد، 

علـى الزبائنيـة، علـى »الواسـطة«، وعلـى غـش النـاس.
 إن انتسـاب الشـباب إلـى حـزب »القـوات اللبنانيـة« هـو حاجـة لـ«القـوات« وفرصـة لهـم 

لتحقيـق أحامهـم وذاتهـم السياسـية.

كيـف ينعكـس احلـوار بـن »القـوات اللبنانيـة« و«التيـار الوطنـي احلر« على الطاب بشـكل 
عام؟ 

هـو  و«التيـار«  »القـوات«  بـني  احلـوار  أن  طـاب  كمصلحـة  مؤمنـون  نحـن  البدايـة،  يف 
ضـروري لـردم هـوة كبيـرة امتـدت ألكثـر مـن ٣٠ سـنة بـني تياريـن مسـيحيني، وهنـاك 
البنـاء عليهـا ملشـاريع مسـتقبلية  إلـى أرضيـة مشـتركة ميكـن  إمكانيـة جدّيـة للوصـول 

مشـتركة.
إن هـذا احلـوار أدى إلـى خفـض التصاريـح اإلسـتفزازية وبالتالـي انعكـس علـى القاعـدة 
الطالبيـة وخّفـض منسـوب التوتـر وأعطانـا فرصـة للتواصـل مع مسـؤولي قطاع الشـباب 

يف »التيـار« مـا سـّرع يف حـّل اخلافـات إن حصلـت.
ال بـد هنـا مـن اإلشـارة إلـى ان »التنافـس السياسـي الهـادئ بـني »القـوات« و«التيـار« هـو 
صحـي مـع عـدم حتـّول هـذا التنافـس إلـى قطيعـة، وبالتالـي باإلمـكان إسـتمرار اخلاف 
تعنـي  مشـاريع  لصـوغ  التوصـل  املمكـن  مـن  لكـن  اخلافيـة  املواضيـع  علـى  السياسـي 

سمعاني : التنافس 
السياسي الهادئ 

بني »القوات« 
و«التيار« صحي

بعد إلتزام حزبي طويل ونضال ضد الظلم الذي 
حلق بحزب القوات اللبنانية في زمن الوصاية، ها 

هو جيرار سمعاني يكمل املسيرة بعد توليه رئاسة 
مصلحة الطالب في القوات اللبنانية، من هنا كان 

لنشرة آفاق الشباب هذا احلديث معه:
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جلـس أحفـاده إلـى جانبـه وسـألوه أن يخبرهـم عـن وطنهـم الضائـع يف األحـام. صمـت 
لبرهـة وأغمـض عينيـه مسـترجعاً صورة تلك اجلبال الشـامخة عـّزاً واملاحم والبطوالت 
واالنتصـارات. صمـت وال يـزال صامتـاً... فكيـف يخبرهـم عـن بلـد تخلـى عنهـم ولـم 
يعتـرف بهـم؟ كيـف يخبرهـم عـن »بلدهـم« الـذي وصمهـم باخليانـة والتعامـل مـع العـدو؟ 

صمـت وال يـزال صامتـاً، فالصمـت يف حضـرة املصائـب أبلـغ الـكام.
مشـكلة ليسـت جديـدة العهـد بـل هـي قدميـة قـدم احلـرب اللبنانيـة أال وهـي مشـكلة 
املبعديـن إلـى اسـرائيل. بـدأت القصـة عندمـا دخـل الفلسـطينيون لبنـان فأباحـوا احملرم 
بشـيبهم  املسـيحيون  اندفـع  عندهـا  بالـدم،  وتضريجهـا  بـادي  سـيادة  هتـك  وحاولـوا 
القـدس  طريـق  اليـوم  لكانـت  ولوالهـم  لبنـان،  وطنهـم  عـن  والدفـاع  للقتـال  وشـبابهم 
متـر يف جونيـة! تسـارعت وتيـرة األحـداث واهتـز لبنـان علـى جميـع األصعـدة. اغتيـل 
والفلسـطيني،  اللبنانـي والسـوري  بـني  الوضـع منقسـماً  البشـير واسـتلم األمـني وبقـي 
فضاعـت هويـة لبنـان خـال سـنوات سـوداء. عندهـا، طلـب اجليـش اللبنانـي مـن قيـادة 
اللـواء املوجـود يف اجلنـوب أن تسـرح عناصـره لصعوبـة وصـول املـواد الغذائيـة واألعتـدة 

الريسا ابو حرب

والذخائـر، وأن يلتحـق العناصـر بأقـرب مركـز ممكـن. بيـد أن اجلنـود رفضـوا التخلـي 
عـن أرضهـم فوقفـوا يف وجـه العـدو الفلسـطيني والسـوري ومـا لبثـوا أن تلقـوا الدعم من 
اجليـش االسـرائيلي الـذي اسـتفاد مـن وجودهـم، إذ إنـه كان بحاجـة إلـى حليـف يضـرب 
الفلسـطينيني مـن جهـة، وإلـى فريـق ينفـذ خططـاً كان اجليـش قـد وضعهـا بالنسـبة إلـى 
لبنـان مـن جهـة ثانيـة. كثيـرون يقولـون إن اجليـش يف اجلنـوب إنشـق، لكـن الوقائع تشـير 
إلـى أن القـرار القاضـي بتسـريح اجلنـود كان قـد صـدر قبـل نشـوء احللـف بينهـم وبـني 
اسـرائيل، حـني ُعرفـوا باسـم »جيـش لبنـان اجلنوبـي« أو »جيـش حلـد« فيمـا بعـد نسـبة 

إلـى القائـد أنطـوان حلـد. 

يف العـام ٢٠٠٢، انسـحب اجليـش االسـرائيلي مـن اجلنـوب اللبنانـي فوضـع العائـات 
إلـى  اللجـوء  أو  لبنـان  يف  البقـاء  إمـا  اثنـني:  خياريـن  أمـام  معـه«  »املتعاملـة  اللبنانيـة 
اسـرائيل علـى أن تقـدم لهـم هـذه األخيـرة األمـن واالسـتقرار. لـم يكـن البقـاء يف لبنـان 
حـًا مطروحـاً أمـام اللبنانيـني إذ اغتيـل العديـد منهـم علـى يـد عناصـر مـن حـزب اهلل، 
عندهـا  اسـرائيل.  مـع  بالتعامـل  اتُهمـوا  بعدمـا  عاشـوه  الـذي  االضطهـاد  عـن  ناهيـك 
قـرروا الرحيـل... رحلـوا وال تـزال أصواتهـم املطالبـة بالعـودة تقـّض مضاجـع مـن اتهمهم 
واضطهدهـم وظلمهـم. ليـس مـن العـدل أن تُطلـق األحـكام جزافـاً علـى أشـخاص حاولوا 
مبـا ميلكـون الدفـاع عـن وطنهـم، كمـا ليـس مـن العـدل أن مُينعـوا من العـودة إلى أحضان 
األرض التـي رّبتهـم. جتـدر اإلشـارة إلـى أن أغلبيـة اللبنانيـني املبعديـن إلـى اسـرائيل هي 
مـن الطائفـة املسـيحية الكرميـة، خصوًصـا مـن املوارنـة. كمـا يُقـدر عـدد العائـات التـي 
رحلت بـ٢٥٠ عائلة كان أحد أفرادها من كبار الضباط أو القياديني السابقني يف جيش 

حلـد وبــ٤7٠ عائلـة كان أحـد أفرادهـا مـن اجلنـود السـابقني يف اجليـش.
تعـددت مواقـف األحـزاب اللبنانيـة، فمنهـا مـن دعـم ومنهـا مـن اعتـرض. علـى الصعيـد 
والتيـار  اللبنانيـة  والكتائـب  اللبنانيـة  كالقـوات  األساسـية  األحـزاب  تتوافـق  املسـيحي، 
الوطنـي احلـر علـى ضـرورة عـودة املبعديـن إلـى أراضيهـم ألنهـم كانـوا مسـّيرين غيـر 
مخيرين، وطالبت بتسـهيل عودتهم مع تأمني حمايتهم والتعويض عليهم. جتدر اإلشـارة 
هنـا إلـى أن العديـد مـن األشـخاص قـد عـادوا وحصلـوا على تعويضات، غيـر أن الغالبية 
تخـاف ممـا سـيواجهها إذا عـادت. يف هـذا الصـدد، تشـمل ورقـة التفاهـم التـي وّقعهـا 
والعمـل علـى حـل  املبعديـن  ينـص علـى عـودة  بنـداً  الوطنـي احلـر  والتيـار  حـزب اهلل 
ملفهـم. مـن جهـة حـزب اهلل وأمـل، ال يزال املعتقد السـائد قائًمـا على أن معظم املبعدين 
هـم خونـة. لذلـك، نحـن بحاجـة إلـى موقـف واضـح وعلنـي يضمـن حقـوق عـودة أولئـك 

املبعديـن ويهـدئ أنفـس أنصـار احلزبـني.

مـن اجلهـة الدينيـة، جـاءت زيـارة البطريـرك مـار بشـارة بطـرس الراعـي إلـى األراضـي 
املقدسـة لتحمـل أمـًا إلـى قلـوب أحبائنـا اللبنانيـني. وال تـزال الكنيسـة حتـى يومنـا هـذا 
تطالـب بصـوت صـارخ، البحـث يف امللـف حللـه ألن أبنـاء الكنيسـة ليسـوا خونـة! كذلـك، 
أوضحـت الكنيسـة بأنهـا ليسـت يف صـدد الدفـاع عـن بعـض املجرمـني الفاريـن، لكنهـا 

ترفـض رفضـاً تامـاً أن يوَصـم اللبنانيـون املبعـدون باخليانـة.
معتقلـون يف السـجون السـورية... مبعـدون إلـى األراضـي االسـرائيلية... مهاجـرون إلـى 
األراضـي الكنديـة أو األسـترالية... مقموعـون علـى األراضـي اللبنانيـة... هـذا هـو وبكل 
بسـاطة الوضـع احلالـي يف لبنـان. ال أدري مـا إذا كنـا ننتقـل مـن سـّيئ إلـى أسـوأ لكننـي 
أعلم أنني كشـابة قواتية سـأعمل من أجل بلدي، سـأطالب وأضحي بحياتي إذا اقتضى 
األمر ألرى لبنان شـامخاً كما يليق به! بشـبابنا وبقوتنا وبلبنانيتنا سـنبقى ونسـتمر حتى 

يبقـى لبنـان ويسـتمر رغم كل املشـاكل!

وحان وقت 
العودة!

بــدأت القصة عندمــا دخل الفلســطينيون لبنــان فأباحوا احملرم 
وحاولــوا هتــك ســيادة بــالدي وتضريجها بالــدم، عندهــا اندفع 
املسيحيون بشيبهم وشبابهم للقتال والدفاع عن وطنهم لبنان
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جسي احلاج

سـعيد عقل )٤ متوز/ يوليو ١9١٢ – ٢8 تشـرين الثاني/
نوفمبـر ٢٠١٤(، ولـد يف زحلـة، يف محافظـة البقـاع  يف 
اللبنانيـني  الشـعراء  أبـرز  مـن  لبنانـي  لبنـان. هـو شـاعر 
املعاصريـن. لُقـب بالشـاعر الصغيـر نسـبة إلـى أنـه كان 
شـاعراً منـذ طفولتـه، وقـد متيـز شـعره بالتجديـد. نشـأ 
علـى كثيـر مـن احلـب والـدالل، آخـذاً عـن أّمـه الطهـارة 
النخـوة  زحلـه  بلدتـه  وعـن  العطـاء،  روح  أبيـه  وعـن   ،

والبطولـة. 
وكانـت لـه إطالـة فريـدة، ونبـوغ أكيـد. َوبَـَرز متفوقـاً يف 
دراسـته  بـدأ  زحلـه حيـث  املرمييـني يف  اإلخـوة  مدرسـة 
يعتـزم  وكان  الثانويـة.  املرحلـة  مـن  قسـماً  أمّت  حتـى 
التخصص يف الهندسـة، إال أنه وهو يف اخلامسـة عشـرة 
مـن عمـره وقـع والـده حتت َخسـارة مالية كبيـرة، فاضطر 
الفتـى الـى أن ينصـرف عـن املدرسـة ليتحمـل مسـؤولية 
ضخمـة وأعبـاء بيـٍت عريـق، فمـارس الصحافـة والتعليـم 
يف زحلـة، لكنـه اسـتقر يف بيـروت منـذ مطلـع الثاثينيـات 
و»املعـرض«  »البـرق«  بجـرأة وصراحـة يف جرائـد  وكتـَب 
 .» »الصيـاد  مجلـة  ويف  و»اجلريـدة«  احلـال«  و»لسـان 
اآلداب  مدرسـة  ويف  العليـا،  اآلداب  مدرسـة  يف  ودّرس 
دار  ويف  اجلميلـة،  للفنـون  اللبنانيـة  لألكادمييـة  التابعـة 

الفكـر  تاريـخ  دّرس  كمـا  اللبنانيـة.  واجلامعـة  املعلمـني، 
اللبنانـي يف جامعـة الـروح القـدس وألقـى دروسـاً الهوتيـًة 
األشـرفية.  ـ  انطونيـوس  مـار  يف  الاهـوت  معهـد   يف 

اللبنانيـة،  القوميـة  دعـاة  أكبـر  مـن  عقـل  سـعيد  يُعتبـر 
وقـد سـاهم بشـكل كبيـر يف تأطيـر فكرهـا اإليديولوجـي 
حيـث  اللبنانيـة«،  »اخلاصيـة  علـى  التركيـز  خـال  مـن 
التجـدد  حـزب  مؤسسـي  مـن  كان   ١97٢ سـنة  إنـه 
الروحـي حلـزب حـراس  يعتبـر األب  كان  كمـا  اللبنانـي. 
أرز(.  )أبـو  صقـر  إتيـان  يتزعمـه  كان  الـذي   األرز 
باجتيـاح  ترحيبـه  منهـا  واسـعاً،  جـدالً  مواقفـه  أثـارت 
القضـاء  لهـا  ودعوتـه   ،١98٢ العـام  يف  للبنـان  إسـرائيل 
ينتمـي  ال  فينيقيـاً  لبنـان  واعتبـاره  الفلسـطينيني،  علـى 
إلـى احمليـط العربـي، ودعوتـه للتخلـي عـن اللغـة العربيـة 
الفصحى واعتماد اللهجة العامية كلغة قومية لبنانية، وقد 
 وضـع »األبجديـة اللبنانيـة« التـي تُكتـب بحـروف التينيـة. 
تويف عن عمر ١٠٢ يف ٢8 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

سعيد عقل

Khalil Chalhoub

Whether it gets you up on an early Monday, keeps you 
going through a rough university day or allows you to 
concentrate on those long studying hours, coffee has 
made its way into our lives but it is has been  traditionally 
regarded as a harmful addiction. Recent studies have 
shown multiple health benefits associated with moderate 
consumption along with multiple downsides.

Benefits include protection against the development of 
diabetes, lowering the risk of liver cirrhosis in addition to 
decreasing the rate of cognitive decline in patients with 
dementia and Alzheimer. These effects are related to 
the fact that coffee is one of the major sources of dietary 
antioxidants which allows it to fight free radicals produced 

in the body or originating from environmental toxins which 
are harmful to cells.

On the other hand, coffee can be addictive with resulting 
withdrawal symptoms of headache, irritability and fatigue 
when not ingested in the usual amount. Coffee may also 
disrupt the sleep pattern and render elevated blood 
pressure difficult to control by medications. It is also a 
known cause for acid reflux or heartburn and can either 
trigger or worsen its symptoms. While these effects are 
not detrimental on health, they must be outweighed with 
the emerging benefits and most importantly cutting down 
coffee intake should be done gradually to avoid withdrawal 
effects.

COFFEE

AFDC is a non-profit, non-governmental organization 
established in 1993. The Association’s aim is to achieve 
sustainable conservation of natural resources, raise 
awareness and build capacities that contribute to the 
national efforts for better environmental management. 
AFDC implements four programs: Nature Conservation, 
Outreach and Communication, Research and Project 
Development, and Advocacy.

Lebanon and the Near East region lost vast expanses of 
forest and scrublands through the millennia, therefore 
reforestation become vital.  AFDC works in close 
collaboration with the various local community groups to 
restore and rehabilitate forest degraded lands using native 
species and taking into consideration the biodiversity of 
intervention areas.

Looking back at its rich reforestation experience, as well 
as that of other major stakeholders in the country, AFDC 
went on to upgrade its reforestation skills and knowhow in 
collaboration with various international and local experts 
in the field. Additionally, as of 2009, the organization 
began a transition from mere reforestation towards the 
more holistic restoration approach. Restoring landscapes, 
especially forest landscapes, is a holistic approach that 
aims to restore all the ecological services the forests used 
to provide and not limited to a small number of priorities 
such as pine nut production. 

Plus To reflect its outlook on reforestation and forest 
landscape restoration, AFDC acquired knowledge in the 
production of many native trees, shrubs and aromatic 
plants that are typical of Lebanon and the Eastern 
Mediterranean.

AFDC has acquired knowledge in seed collection timing 
which differs according to species and post collection 
handling and storage.  All the necessary techniques needed 
to break seed dormancy (stratification, scarification...) are 
conducted with success even on difficult species such 
as Juniper’s excels. Seeds are then grown in proper media 
and irrigated and fertilized carefully till they are ready to 
be hardened and planted on site.

Nadine Berkachy

ASSOCIATION FOR FOREST 
DEVELOPMENT & CONSERVATION
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فؤاد ابي عساف

تسـارعت األحـداث السـورية بوتيـرة لـم تشـهدها خـال أربـع سـنوات من الثـورة، فأصبح 
الـكام عـن انحسـار نفـوذ النظـام واقعيـاً أكثـر فأكثـر علـى وقع متدد واسـع جليش الفتح 
الـذي يضـم أبـرز الفصائـل املعارضـة وجبهـة النصـرة، ليصبح بشـار األسـد مبوقف حرج 
للغايـة إذ سـتقتصر سـيطرته علـى الساحل السـوري واملناطـق العلويـة فقـط، يف حـني 
يعتبـر مراقبـون للوضـع السـوري أن البقـع اجلغرافيـة اخلاضعـة لـه ال تتجـاوز الــ ٢٢ % 
من مسـاحة سـوريا. فما هي آخر التطورات العسـكرية على السـاحة السـورية ودالالتها 

االستراتيجية؟ 
اندلعـت اإلشـتباكات بـني مسـلحي تنظيـم الدولـة اإلسـامية »داعـش« وجيـش األسـد 
مـن  التنظيـم  مسـلحو  بعدهـا  متكـن  أيـام  ثمانيـة  حوالـى  واسـتمرت  تدمـر  مدينـة  يف 
السـيطرة علـى  مدينتـي تدمـر والسـخنة وعـدد مـن اآلبـار النفطيـة، والتـي منهـا حقـل 
جـزل والهيـل وشـركة غـاز أراك والقريـة املجـاورة لهـا. وبذلـك أصبحـت عـني التنظيـم 
علـى  الباديـة السـورية املمتـدة من محافظـة حمـص )وسـط( حيـث تدمـر وحتـى احلدود 
اجلغرافيـة  نصـف مسـاحة سـوريا  علـى  يسـيطر  فقد بـات  وبالتالـي  العراقيـة شـرقاً، 
لهـذه  تقريبـاً، بحسـب منظمـة غيـر حكوميـة وخبراء. وتكمـن  األهميـة اإلسـتراتيجية 
العملية باعتبارهـا الرابـط بـني شـرق سـوريا وغربهـا، وبالسـيطرة عليهـا يقتـرب التنظيم 

أيضـاً مـن العاصمـة دمشـق.
أمـا يف مدينـة أريحـا، آخـر معاقـل النظـام يف محافظـة إدلـب، أكبر احملافظات السـورية، 
فقـد متكنـت األلويـة العسـكرية والفصائـل املقاتلـة املنضويـة حتـت رايـة جيـش الفتـح 
النظام والسـيطرة علـى مناطـق  قـوات  انسـحاب  مـع  كامـل  بشـكل  املدينـة  مـن حتريـر 
القرميـد  ومعسـكرا  الشـغور  وجسـر  احملافظـة  مركـز  أبرزهـا  احملافظـة  يف  عـدة 

الطريـق  علـى  وقوعهـا  تكمـن يف  املدينـة  لهـذه  االسـتراتيجية  واملسـطومة. واألهمية 
الدولـي الواصـل بيـت مدينـة الاذقية السـاحلية، خزان النظام البشـري، وطريق اإلمداد 
الرئيسـي لقواتـه يف مدينـة حلب. وتُعتبـر أيضـاً  بوابـة جبل الزاوية من اجلهة الشـمالية، 
كمـا يوجـد فيهـا  جبـل األربعـني املطـل على مسـاحة واسـعة من جبل الزاويـة وريف إدلب 
الغربـي، ناهيـك عـن أن قـوات جيـش الفتـح  باتت علـى بعـد نحـو عشـرين كيلومتـراً مـن 

مسـقط رأس آل األسـد يف القرداحـة.
جهـة  مـن  الفتـح  جيـش  بـني  مسـتمرة  اإلشـتباكات  تـزال  ال  القلمـون،  إلـى  وباإلنتقـال 
ومسـلحو النظـام وحـزب اهلل مـن جهـة أخـرى وسـط عمليـات كـّر وفـّر بـني الطرفـني. 
وتترافـق هـذه املعركـة مـع تهويـل وضجيـج إعامـي ضخـم مـن جانـب النظـام وحزب اهلل 
بهـدف التغطيـة علـى االنتكاسـات واخلسائر العسـكرية التـي مينـون بهـا يوميـاً، ولتبريـر 

اإلنخراط العسـكري للحـزب يف احلـرب السـورية أمـام الـرأي العـام اللبنانـي. 
مـن املؤكـد أن املعركـة القادمـة هـي معركـة دمشـق، إذ إنها آخر معاقل األسد، وسـقوطها 
يعنـي سـقوط النظـام بشـكل كامـل، لتدخـل سـوريا يف مرحلـة جديـدة مامحهـا ليسـت 
العربـي  للـدور  إقليمية تعيـد  توازنـات  معهـا  سلسـلة  وترسـي  اللحظـة،  واضحـة حتـى 

وهجـه وتقلـص الـدور اإليرانـي املتنامـي.
 

على وقـع هـذه التطـورات املتسـارعة يدخـل الصـراع السـوري يف ديناميكيـة جديـدة غيـر 
مـع  بالتزامـن  املقبلـة  القليلـة  كبيـرة يف غضـون األشـهر  الـى حتـوالت  تؤّشـر  مسـبوقة 
األحـداث اإلقليميـة لتصبـح قناعـٌة لـدى اجلميـع بـأن ال دور لبشـار األسـد ونظامـه يف 

سوريا اجلديدة. 
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داعش وحزب الله
وجهان لعملة واحدة

املنظمـة  فهـذه  داعـش،  توصيـف  علـى  اثنـان  يختلـف  ال 
التـي تكّفـر كل مـن يخالفهـا الـرأي، وتسـعى إلـى فـرض 
معتقداتهـا وأفكارهـا علـى اآلخريـن بقـوة السـاح متخـذة 
مـن الديـن اإلسـامي مطّيـة ألفكارها، معروفة املنشـأ، ال 
بـل أكثـر، فـإن تصرفاتهـا وهجماتهـا املنظمـة يف سـوريا 
األنظمـة  صنيعـة  أنهـا  باليقـني،  الشـك  تؤكـد  والعـراق 

اإليرانيـة. السـورية  املخابراتيـة 

ولكـن، هـل مـن قواسـم مشـتركة بينهـا وبـن أدوات إيـران 
املنطقـة؟ األخـرى يف  وسـوريا 

سـؤال يُطـرح واإلجابـة عليـه سـهلة، يكفـي املقارنـة بـني 
القواسـم  لتتضـح  لبنـان  يف  اهلل  وحـزب  داعـش  تنظيـم 
املشـتركة بينهمـا؛ فاحلـزب يعتمـد سياسـة التكفيـر ذاتهـا 
مـع اللبنانيـني ولكـن مبنهج مختلف، فـكل معارض للحزب 
وملواقفـه وتصرفاتـه يعتبـر عميـًا صهيونيـاً. وأكثـر مـن 
ذلـك، إن عدنـا الـى تاريـخ انطـاق احلـزب جنـده ينتهـج 
السياسـة نفسـها التـي تنتهجهـا داعـش اليـوم، فاحلـزب 
لـم يوفـر أحـداً، واألعـوام ما بـني ١98٢ و١99٠ تتكلم عن 

بطوالتـه؛ يومهـا فّضـل توجيـه بندقيتـه الـى الداخـل فكان 
األمـس  أمـا  الشـيوعية،  الوطنيـة  املقاومـة  قـادة  سـقوط 
وراسـخة يف  حاضـرة  تـزال  ال  أيـار   7 فتجربـة  القريـب 
أذهـان اللبنانيـني... أمـا جديـد التاقـي بـني حـزب اهلل 

وداعـش فنقطتـان:

توحـد  هـي  آن،  يف  ومسـتغربة  واضحـة  وهـي  األولـى، 
األهـداف واألعـداء بشـكل مسـتمر بـني داعـش مـن جهـة 
وحزب اهلل والنظام السـوري من جهة أخرى، وآخر مثال 
أصبـح اجليـش  وإدلـب، حيـث  معـارك حلـب  ذلـك  علـى 
احلـر بـني مطرقـة داعـش وسـندان حـزب اهلل والنظـام 
السـوري، أمـا معركـة القلمـون فاملفاجـأة كانـت بالتزامـن 
بـني هجـوم داعـش علـى جبهـة النصـرة من جهـة لياقيها 
حـزب اهلل والنظـام السـوري بالهجـوم من اجلهة األخرى.
النقطـة الثانيـة هـي تاصـق التوصيـف، فداعـش يعتبـر 
اجليش السـوري احلر عميًا للسـفارة األميركية وغيرها 
مـن السـفارات، يف حـني يصـف حـزب اهلل معارضيـه مـن 
السـفارة  علـى  داللـًة  السـفارة  بشـيعة  لبنـان  الشـيعة يف 

األميركيـة يف لبنـان.

انطاقاً من كل ما سبق، قد ينجح  حزب اهلل يف تصوير 
نفسـه علـى أنـه احلامـي لفئـة معينـة مـن الشـعب، لكن كل 
ذلـك ال يلغـي تاريخـه الدمـوي واملؤذي كمـا تنظيم داعش. 
الرافـض  ومنطقـه  اإلقصائيـة  سياسـاته  فـإن  كذلـك 
تصّنفـه  لتوجهاتـه  املناهضـة  ولـآراء  الفكريـة  للتعدديـة 
يف خانـة التكفيـر وعـدم قبـول الـرأي اآلخـر، ولـه النتائـج 
داعـش، وال  تأثيـر  كمـا  الوطـن  الشـركاء يف  علـى  ذاتهـا 
يسـعنا إال القـول إن »حـزب اهلل وداعـش وجهـان لعملـة 

واحـدة«.
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