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التدخل الروسي في سوريا: 
كيف سيكون الرد االقليمي؟

جوزيف املعلوف: القوات 
تتعاون مع اجلمعيات 

والقانونيني إلقرار قانون 
جديد وااللتزام مفتاح النتشار 

احلملة.

والثعلب يتعـــــــــــــــّلم شّكة وحدة، بتوّجعك كل 
العمر!

نّقــــي حياتــــك
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مروى اخلوري

ايستل صهيون

ستيفاني يوسف

ـاحة  ات اللبنانيَّـة أن تكـون حزًبـا فاعـًا علـى السَّ يتسـاءل كثيـرون كيـف اسـتطاعت القـوَّ
ولـة بغيـاب رأسـها. ي تعانـي منـه الدَّ ـلل الـذِّ اخليَّـة واإلقليميَّـة يف ظـلِّ الشَّ الدَّ

مـوا أنفسـهم مـن أجل بقاء  يـن قدَّ ـهداء الذِّ اتيـون اليـوم هـم أبنـاء أولئـك الشُّ كيـف ال والقوَّ
لبنان؟

ياسـي ال ميكـن أن يكون غريًبا عن  ات حـزب سياسـيٌّ بامتيـاز، واحلـزب السِّ نعـم، إنَّ القـوَّ
ـات االجتماعيَّة  ات علـى عاتقها معاجلة عدد من امللفَّ شـعبه وأرضـه. لذلـك، أخـذت القـوَّ
ل،  واإلداريَّـة وغيرهـا: مـن مؤمتـر احلكومـة اإللكترونيَّـة، ومؤمتر اإلعـام اإللكترونّي األوَّ
إلـى لقـاءات حواريَّـة عديـدة حـول مواضيـع داخليَّة وإقليميَّة وصواًل إلى احلملة الواسـعة 
ات، بدعـم حزبـّي كبيـر وهـي حملـة »مكافحـة  ب يف القـوَّ التِّـي أطلقتهـا مصلحـة الطـاَّ

رات«. املخدِّ
اهن. يتساءل كثيرون عن أهميَّة هذا امللّف يف الوقت الرَّ

ولة يكون يف ظلِّ مجتمع سـليم  بهـا مؤمنـون بـأنَّ قيـام الدَّ ات وطاَّ مـا ال شـكَّ فيـه أنَّ القـوَّ
بعيـد عن اآلفات.

ات تعمـل علـى اسـتئصال األورام اخلبيثـة مـن املجتمع اللبنانـّي، لنصل ولو بعد  نعـم، القـوَّ
حني إلى دولة ذات جسـم صحيٍّ سـليم.

ي  ـلطة، وليـس فقـط احلـزب الـذِّ فاحلـزب النَّاجـح ليـس فقـط احلـزب املتواجـد يف السُّ
يحصـد أكبـر عـدد مـن األصـوات يف االنتخابـات النيابيَّـة أو العـدد األكبـر مـن املقاعـد 
ي يدخـل إلـى صميـم مجتمعـه،  الوزاريَّـة يف احلكومـة. احلـزب النَّاجـح هـو احلـزب الـذِّ

زمـة لقيـام الدولـة. يبحـث يف مشـكاته ويعمـل علـى اسـتنباط احللـول الاَّ
لبنان أمانة يف أعناقنا، نحافظ عليه من خال احملافظة على املجتمع.

رة يومهـا،  ات يف زمـن احلـرب قويَّـة وقـادرة علـى حمايـة املناطـق احملـرَّ كمـا كانـت القـوَّ
ولـة، هـا  وكمـا قامـت بإنشـاء واسـتحداث كلِّ مـا يلـزم لتهيئـة مجتمعهـا لاندمـاج يف الدَّ
هـي اليـوم علـى اخلـطِّ واملسـار نفسـهما، تعمـل علـى تقـومي املجتمـع وحتريره مـن اآلفات 

سـات. ليكـون أرًضـا خصبـة لقيـام دولـة املؤسَّ
ـلم اإليـد البتعمـر  ت ألكثـر مـن ١٦٠٠ سـنة بـ«وقـت السِّ وتُختصـر هـذه املسـيرة التِّـي امتـدَّ

ات«. نحنـا... وقـت اخلطر قـوَّ
حـزب  أفـراٌد يف  ألنَّكـم  أس  الـرَّ مرفوعـي  القامـة  مسـتقيمي  سـيروا  رفاقـي،  رفيقاتـي 
ـرق املتألِّـم. سـيكون يف القريـب العاجـل قـدوًة لألحـزاب يف العالـم العربـّي ويف هـذا الشَّ

لينعمـوا باحليـاة  املـوت اختـاروا... ركبـوا زوارقهـا  مـن قفـص االسـتعباد، رحلـة  هربـاً 
األبديَّـة!

رحلـة املـوت التِّـي دخلـت عاملنـا مـن حيـث ال نـدري، سـرقت منَّـا أشـخاًصا كثـًرا ذنبهـم 
الوحيـد أنَّهـم أرادوا أن ينعمـوا بحيـاة كرميـة. مـن مرفـأ طرابلـس إلـى أزميـر يف تركيـا، 
د ملن  ـط. صغـاًرا وكبـاًرا، ما من عمـر محدَّ جئـني البحـر األبيـض املتوسِّ كسـت قـوارب الاَّ

أراد شـراء تذكـرة »رحلـة املـوت.«
ول بسـبب  وليَّـة التِّـي تتعـرَّض لهـا بعـض حكومـات الـدُّ غـم مـن االنتقـادات الدَّ علـى الرُّ
جئـني، والتِّـي تسـعى إلـى تكثيـف اجلهـود األمنيَّة وفرض  مواقفهـا مـن أزمـة الهجـرة والاَّ
ة األوروبيَّـة،  جئـني حالـة مـن االسـتياء يف القـارَّ القوانـني علـى حدودهـا، أثـارت أزمـة الاَّ
حـف الَّلبنانيَّـة بوجـود  جئـني. ويف لبنـان، أفـادت إحـدى الصُّ األكثـر قبـواًل وترحيًبـا بالاَّ

ـم رحات غير شـرعيَّة لعائـات لبنانيَّة والجئني  »مافيـات« تركيَّـة - لبنانيَّـة مشـتركة تنظِّ
لنقـل  املعتمـدة  ريقـة نفسـها  بالطَّ أوروبـا، وذلـك  إلـى  لبنـان  فلسـطينيني مـن مخيَّمـات 

ـوريني. النَّازحـني السُّ
لقـد دفـع الفقـر واجلـوع ناهيـك عـن احلـرب النفسـيَّة واإلجتماعيَّـة، آل صفـوان إلـى 
الهجـرة مـن بلـد يعيـش حـراًكا شـعبّيًا عجـز يف إعـادة إضـاءة شـعلة »األمـل« يف مجالـس 
ـرعيَّة إلى  سـاته وقصـره. فأعـادت مأسـاة هـذه العائلـة أزمة الهجرة غير الشَّ لبنـان ومؤسَّ
ى إلـى تعاظمهـا  ـلطات اللبنانيَّـة عـن حلِّهـا، مـا أدَّ ا، بعدمـا تقاعسـت السُّ الواجهـة مجـدّدً
ا. يعانـي لبنـان كغيـره مـن دول املنطقـة مـن أزمـة اقتصاديَّـة تدفـع مبواطنيـه إلـى  مؤخـّرً

ـرق الاشـرعية وحلِّهـا بالوسـائل عينهـا. معاجلـة أمـوره بالطُّ
حراك شعبيٌّ يف العاصمة بيروت وضواحيها ينتفض ويثور من أجل احلياة... ويف املياه 
ـا احلكومـة اللبنانيَّـة فصامتـة،  اإلقليميَّـة، أرواح األبريـاء ترقـص علـى أنغـام املـوت.  أمَّ
اب كعادتهـم يتصارعـون علـى حلبـة املجلـس حتـت عنـوان »أنـت فاسـد، بّيك فاسـد،  والنـوَّ
ث عـن الفسـاد هـو نفسـه من »أفسـد« حياة  معلّمـك فاسـد«، وهـم ال يـدرون أنَّ مـن يتحـدَّ

العشرات من اللبنانيني.  

كـون  نرتعـش اليـوم مـن األْسـِر والـِرّق يف قفـص االسـتعباد، وعلـى األرض شـباب يتحرَّ
عـاع. نبحـث يف أوراق مجالسـنا »املسـتوطنة« عـن مفتـاح فكِّ  بـ«حريَّـة مطلقـة« يف بلـد الرُّ

ـلطة »املكّبلـة بحكامهـا.« ـاحات مجتمـع يثـور يف وجـه الّسً االعتقـال، ويف السَّ
د رفًضا  شـهور ال بـل سـنني مـّرت والوضـع علـى حالـه... ننتفـض مـن أجـل احلريَّـة ونتمـَرّ

شـون علـى كراسـيهم »يـا جبـل مـا يهـّزك ريح.« للعبوديـة، وهـؤالء املتعِرّ
وكأنَّه لم يعد يتَّسع يف قلب الُّلبناني من همٍّ إالَّ »الهجرة غير الشرعيَّة.«

ة قاتلة! نحو حريَّ

ة جديـدة علـى  ـد مـرَّ ـابات اللبنانيَّـات مـا يؤكِّ متايـز جديـد للبنـان يتمثَّـل بفـوز إحـدى الشَّ
ق على الرُّغم من جميـع العوائق. لورا معربس،  قـدرة اللبنانـّي وعزمـه علـى النَّجـاح والتألُـّ
فتـاة طموحـة تعلَّمـت رياضـة الـ«أيـس سـكايتنغ«، فبرعـت فيها واختارت تطويـر قدراتها. 
صـة  مراكـز متخصِّ وجـود  وعـدم  ياضـة  الرِّ بهـذه  لبنـان  اهتمـام  غيـاب  ظـلِّ  ولكـن ويف 
لتطويـر قـدرات الهـواة، مـا كان علـى لـورا سـوى متابعـة طريـق رسـمتها لنفسـها خـارج 

احلـدود اللبنانيَّـة.
هـي ابنـة الــ25 سـنة، التِّـي بـدأت مبمارسـة رياضة التَّزحلق على اجلليد قبل ١٠ سـنوات 

فـت لفتـرة قليلـة بعـد أن أقفلـت جميـع املراكـز يف لبنـان. ولكـنَّ هـذه االسـتراحة  وتوقَّ
ـخ يف ذهـن لـورا وحلًمـا يحـارب منطـق  القسـريَّة جعلـت مـن متابعـة املسـيرة فكـرة تترسَّ
االستسـام، فنجحـت بالفـوز يف إحـدى املسـابقات يف برلـني يف آذار 2٠١5 لتعـود الـى 

لبنـان بطلـة يف رياضـة غريبـة عـن اللبنانيـني.
»artisting skating« معربس األولى يف

ل  شـاركت معربـس يف مسـابقة يتنافـس خالهـا املتشـاركون يف شـقني. يتعلـق الشـقُّ األوَّ
قـص  ـز علـى الرَّ ـا الشـقُّ الثَّانـي، فيركِّ باألمـور التقنيَّـة ويُعـرف بالــ«free skating«. أمَّ
والتَّعبيـر »artisting skating«. وقـد اسـتطاعت معربـس الفـوز باملرتبـة الثَّانيـة يف 
املسـابقات التقنيَّـة لتحتـل املركـز األوَّل يف املسـابقة الثانيـة. متيَّـزت معربـس خـال تلـك 
غـم مـن أنَّ عـدد املتباريـن  ـرق االوسـط، علـى الرُّ املسـابقة نظـًرا لغيـاب أي متبـاٍر مـن الشَّ

المـس املئتـني. 
ـت لـورا معربـس متارينهـا يف أملانيـا، حيثمـا اسـتطاعت، فكانـت تـزور البلـد املضيـف  تلقَّ
ـفر إالَّ قبـل  ـنة وتعـود لتتابـع دراسـتها يف لبنـان، حتَّـى أنَّهـا لـم تسـتطع السَّ ة يف السَّ مـرَّ

ـة. أسـبوع واحـد مـن املسـابقة، فخضعـت خالهـا لفتـرة مكثَّفـة مـن التَّماريـن اخلاصَّ
»خطوة أولى يف مسيرة طويلة« لتحقيق احللم ورفع اسم لبنان

»لـن يكـون هـذا النَّجـاح سـوى خطـوة أولـى يف مسـيرة طويلـة مـن احللـم«. بهـذه اجلملـة، 
يف  مشـاركتَها  مقاباتهـا  إحـدى  يف  ـد  تؤكِّ إذ  املسـتقبليَّة،  خططهـا  معربـس  تختصـر 
ـق لهـا حلًمـا رافقهـا منـذ سـنوات وجناًحـا ترفـع بـه اسـم لبنـان  مسـابقات أخـرى حتقِّ
موحـة، علـى  وتعكـس أفضـل صـورة لـه يف العالـم. يرافـق هـذا الهـدف هـذه الفتـاة الطَّ
عايـة املعنويَّة من خال  م لهـا أيَّ دعـم مـادي، بل اكتفت بالرِّ الرُّغـم مـن أنَّ دولتهـا لـم تقـدِّ

لـب حنَّـاوي.  ياضـة عبـد املطَّ ـباب والرِّ وزيـر الشَّ
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إنتخابات
فـوز حتالـف »القـوات« و«١4 آذار« يف رئاسـة الهيئـة الطالبيـة يف LAU فـرع جبيـل و«8 

آذار« يف فـرع بيروت
اللبنانيـة  اجلامعـة  انتخابـات  يف  آذار«   ١4« وقـوى  اللبنانيـة«  »القـوات  حتالـف  فـاز 
الدميقراطيـة الختيـار ١5 مرشـحاً  العمليـة  الناخبـون يف  – جبيـل، شـارك  األميركيـة 
موزعـني علـى كافـة الكليـات. ويف التفاصيـل، فـازت قـوى »١4 آذار« بــ١١ منهـا، وزعـت 
علـى الشـكل التالـي: 7 لـ«القـوات اللبنانيـة« و2 لـ«املسـتقبل« و2 لـ«الكتائـب«، وحصـد 
املسـتقلون علـى مقعديـن واحلـزب »التقدمـي االشـتراكي« املتحالـف مـع قـوى »8 آذار« 
علـى مقعـد واحـد و«حركـة أمـل« علـى مقعـد واحـد بالتزكيـة يف كليـة الصيدلـة، يف ظـل 
إعـان »التيـار الوطنـي احلـر« مقاطعتـه للمعركـة االنتخابيـة. ويف بيـروت فـازت قـوى 
»8 آذار« يف االنتخابـات الطالبيـة بــ8 مقاعـد، مقابـل 7 لتحالـف »١4 آذار« و«التقدمـي 

االشـتراكي«.

جتدر اإلشـارة إلى أن »القوات اللبنانية« سـبق وسـحبت ترشـيح طابها يف بيروت لكنها 
لم تقاطع اإلنتخابات، واقترعت ملرشـحي »املسـتقبل«.

ليصبح مجموع مقاعد الفرعني: ١٦ لـ«١4 آذار«، 9 لـ«8 آذار«، 3 لـ«التقدمي االشتراكي«، 
2 للمسـتقلني، مـا يعنـي عمليـاً فـوز قـوى »١4 آذار« برئاسـة الهيئـة الطالبيـة يف اجلامعـة 

.LAU اللبنانية األميركية

مكتب اإلعداد الفكري
مــن ضمــن ســـلسلة محاضــرات لتبــادل املعلومــات السياســية بني مصلحــة الطاب يف 
»القــوات » ومكتــب اإلعداد الفكري وشـــبيبة مقاطعة أوروبا، ُعـِقـــدت احملاضرة األولى 
بعنــوان تاريــخ ومواقف »القوات اللبنانية«، وُقســمت احملاضرة إلــى ثاثة أجزاء إلعطاء 
الشـــبيبة معرفــة أكثــر حــول تاريخ »القــوات«: »القوات« ما قبل اغتيال الرئيـــس بشـــير 
اجلميــل/ احلقبــة مــا بعد اغتيال اجلميــل إلى مؤمتر الطائف/ مرحلــة ما بعد الطائف 
إلى ســـنة 2٠٠5 وثورة األرز. وهذا هو املشــروع األول ما بني شـــبيبة »القوات اللبنانية« 
يف أوروبــا ومصلحــة الطــاب يف لبنــان للعمل ســـوياً والتواصل ملســتقبل أفضل لقضية 

»القوات اللبنانية«.

سارة مرعي

دائرة اجلامعة اللبنانية 
إسـتقبلت الهيئـة الطالبيـة يف كلية العلـوم اإلقتصادية وإدارة األعمال-2، الطاب اجلدد 
بزيـارة الصفـوف وتوزيـع ملفـات تتضمـن تفاصيـل عـن مختلـف اإلختصاصـات باإلضافة 
إلـى األقـام التـي حملـت شـعار الهيئـة. كمـا وزعـت خليـة القـوات اللبنانيـة بياًنـا ترحيبيا 
علـى شـعار مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبنانيـة »نقـي حياتـك« ملكافحـة املخـدرات، 

متمنيـة للطـاب النجـاح والتوفيـق لهـذا العـام بإميـان قـوي واندفـاع عـاٍل.

مـن ناحيـة أخـرى، أقامـت الهيئـة الطالبيـة يف الكليـة قداًسـا لراحـة نفـس الرفيـق شـربل 
الــ23. حضـر القـداس عائلـة الفقيـد،  يونـان ولإلحتفال مبناسـبة حلـول عيـد ميـاده 
مديرة الكلية الدكتور رميا سـلياتي وعدد من األسـاتذة، وأصدقاؤه ورفاقه يف مصلحة 
الطـاب - دائـرة اجلامعـة اللبنانيـة. تـرأس القـداس األب مجـدي عـاوي الذي تكلم عن 
الصفـات التـي متيـز بهـا شـربل. كمـا تخلـل القـداس كلمـات عديـدة ومؤثـرة ألقاهـا كل 
مـن مديـرة الكليـة الدكتـور رميـا سـلياتي والرئيسـان األسـبقان خلليـة القـوات اللبنانيـة 
يف اجلامعـة الرفيـق رودريـغ جرجـس والرفيـق جوزيـف رحمـة. ثـم مت عـرض شـريط 
يتضمـن صـوًرا لشـربل تختصـر حياتـه املليئة بالبسـمة والتواضع واحملبـة الدائمة لعائلته 
وأصدقائـه وجامعتـه. كمـا وزعـت الهيئـة الطالبيـة تـذكاًرا عبـارة عـن صـورة لشـربل مـع 

صاة.

ورحبـت خليـة القـوات اللبنانيـة يف معهـد الفنون اجلميلة-2 بطاب السـنة األولى بشـكٍل 
لتـي  ا مج  لبرا ا فيه جميع  مدمج  على قرص  يع حقيبةحتتوي  ز بتو مت  فقا مميز 
وقلمـاً  دفتـراً  تتضمـن  كمـا  الدراسـي،  خال عامهـم  الطـاب  سـيحتاجها 
باإلضافة إلى كتيـب وفيديو يختصـران النشـاطات التي قامـت بهـا اخلليـة يف السـنتني 
املاضيتـني. ووزعـت الكروسـان والقهوة علـى جميع الطـاب والدكاترة واإلداريني متمنني 

بالنجـاح. مكلـًا  دراسـياً  لهـم عامـاً 

وهـا هـي املسـيرة التـي يقودهـا طـاب خليـة القـوات اللبنانيـة يف كليـة احلقـوق والعلـوم 
السياسـية-2 الطامحـة إلـى حتسـني اجلـو األكادميـي، وها هم الرفـاق يقومون بأعمالهم 
الفعالـة بتوزيـع بيـان وDVD »املقاومة املسـتمرة« يوضحـان أهداف اخللية وطموحاتها. 
ومت التأكيـد علـى املشـروع احلزبـي واملسـيرة السياسـية والغايـة مـن كل نشـاط، كمـا مت 
التذكيـر بالعزميـة والهـدف املـراد الوصـول إليهمـا. ولـم تنـس اخلليـة دورهـا يف األمـور 
األكادميية، فوّزعت ملًفا يتضمن أقاًما مطبوًعا عليها شـعار القوات وجدول احلصص 
وبيـان شـرحت فيـه نظـام اجلامعـة وكيفيـة سـير العمـل اإلداري املتعلق باملـواد وحصة كل 

واحـدة منها.

كذلـك اسـتقبلت الهيئـة الطالبيـة يف كليـة احلقـوق والعلـوم السياسـية واالداريـة - الفـرع 
الثانـي عامهـا الدراسـي اجلديـد بلباسـها املوحـد املكلل باألبيض. مت توزيـع دفاتر وأقام 
حتمـل شـعار الهيئـة الطالبية باالضافـة الـى برامـج سـنوات احلقـوق والعلـوم السياسـية 
ا مليًئا بالنجاح والتفوق. كاملة عربون ترحيب بالطاب اجلدد، متمنني لهم عاًما دراسـّيً

علـى صعيـد أخـر، افتتحـت الهيئـة الطابيـة سـنتها اجلامعيـة يف كليـة احلقـوق والعلـوم 
السياسـية واالدارية-2 بحفلتها السـنوية يف حرمها اجلامعي يف جل الديب. وقد حضر 

احلفـل أكثـر مـن أربعمئـة شـخص مـن طـاب الكليـة والكليـات االخرى.
فنيـة  موسـيقية وراقصة عروضاً  فـرق  أحيـت  حيـث  مفاجـآت  عـدة  السـهرة  تضمنـت 

باإلضافـة الـى الفنانـة »سـاريا برقاشـي« التـي قدمـت باقـة مـن أغانيهـا.
أن  االنسـانية-2  والعلـوم  اآلداب  كليـة  اللبنانيـة يف  القـوات  خليـة  تقبـل  لـم  وكعادتهـا، 
اسـتقبلتهم اخللية بتوزيع  والفـرح.  باحليويـة  ملـيء  باسـتقبال  إال  طابهـا  تسـتقبل 
الكرواسـان بنكهـات مختلفة، باإلضافـة إلـى الدفاتـر واألقـام التـي طبـع عليهـا شـعار 

والتفـوق. بالنجـاح  مليئـاً  مثمـراً  عامـاً  لهـم  متمنيـة  اللبنانيـة«،  »القـوات 

روميـة  الهندسـة-  كليـة  يف  اللبنانيـة  القـوات  خليـة  أقامـت  وأيضـاً  أيضـاً 
نشـاط الـ »welcome day« عنـد مدخل الكليـة للترحيـب بالطـاب اجلـدد مـع بدايـة 
العـام الدراسـي بأحلى طريقـة. فقدمـت الفطـور للطاب كما وزعـت لهم أقاًما محفوًرا 
والتقـدم. بالنجـاح  حافـًا  دراسـّيًا  لهم عاًمـا  »LFSC« متمنيـة  اخلليـة  شـعار  عليهـا 

 باإلضافـة إلـى ذلـك، أقامـت خليـة القـوات اللبنانيـة يف الكليـة نفسـها، للسـنة اخلامسـة 
عنـوان  حتـت   “  Lebanese National Day”السـنوي على التوالي، نشـاطها 
»١٠٠% عاللبناني«. تخلـل هـذا املهرجـان تقـدمي التبولـة واملـازات اللبنانيـة واملعجنـات، 
والعـرق البلـدي والنبيـذ باإلضافـة الى سندويشـات الشـورما وعرانيص الـذرة على أنغام 

املوسـيقى اللبنانيـة وحلقـات الدبكـة طـوال النشـاط.

العـام اجلامعـي اجلديـد  الهندسـة-2  كليـة  اللبنانيـة« يف  »القـوات  افتتحـت خليـة  كمـا 
 .»Caprice« »The Hangover« يف  بعنـوان  تعـارف  بإقامـة سـهرة  بأفضل الطـرق 
شـارك يف السـهرة اكثـر مـن 75٠ شـخصاً مـن طـاب الكليـة وطـاب كليات الفـرع الثاني 
يف اجلامعـة اللبنانيـة يف صـورة معتـادة كل عـام تؤكد الوحدة بني جميع الكليات واخلايا 

يف دائـرة اجلامعـة اللبنانيـة.
إقامـة  خـال  مـن   2   - كمارحبت الهيئة الطالبية يف كلية اإلعـام 
الهيئـة  اعضـاء  ووزع   ،»Welcome Back« العـام  هـذا  األول  نشـاطها 
الطالبية على زمائهم الطاب دفاتر وأقاًما مطبوًعا عليها إسـم الهيئة الطالبية، 

واملعجنـات. الكرواسـون  مـن  تشـكيلة  الـى  باالضافـة 

وأخيـراً وليـس آخـراً، أقامـت دائـرة اجلامعـة اللبنانيـة مخيمهـا السـنوي يف ديـر »مـار 
كليـات  طـاب  املخيـم  يف  شـارك  مسـتمرة«.  »القافلـة  عنـوان  حرديـن حتـت   - فوقـا« 
اجلامعـة اللبنانيـة مـن الفرعـني االول والثانـي، وتضمـن املخيـم عـدة نشـاطات أبرزهـا 
محاضـرات فكريـة وسياسـية ودينيـة، باالضافـة إلـى تنظيـم بعـض األلعـاب بـني الطـاب 
التـي مـن شـأنها أن تعـزز عمـل املجموعـة كمـا تفّعـل دورها. وافتتح املخيـم رئيس الدائرة 
شـربل اخلـوري الـذي حتـدث عـن أهميـة هـذا املخيـم وشـرح برنامجـه ومـاذا سـيتضمن. 
ومـن ثـم، شـرح القّيـم علـى الديـر األب يوسـف صالـح تاريـخ الديـر وأصـل تسـمية قريـة 
حرديـن، تاهـا محاضـرة سياسـية ألقاهـا نائـب رئيـس الدائـرة شـربل غصـوب. وبـدأ 
برنامـج اليـوم الثانـي بعـرض لألمانـات املوجـودة يف اخلايـا وطريقـة عملها، تبعه نشـاط 
تخللـه ألعـاب بنـاء الفريـق والتخطيـط، هدفهـا تعزيز روح املجموعـة وزيادة التعاون يف ما 
بينهـا. وألقـى رئيـس جهـاز اإلعـام والتواصل يف »القوات« ملحم الرياشـي محاضرة عن 
»االسـتراتيجية السياسـية«، كما ألقى األب مارون عودة محاضرة حتت عنوان »القضية 
اللبنانيـة«. ويف اليـوم األخيـر، سـار الطـاب مـن الديـر حتـى محابس حرديـن حيث زاروا 
املـكان املقـدس وجالـوا فيـه، كمـا ألقـى اخلوري محاضرة حتدث فيهـا عن أبرز احملطات 
التاريخيـة يف تاريـخ »القـوات«. وشـارك الطـاب يف القـداس اإللهي حيـث رفعت الصاة 

عـن راحـة نفـس الرفيـق شـربل يونـان وعلـى نيـة الطـاب والعـام اجلامعـي اجلديـد.

مصلحة الطالب

اســتكماالً لـــ حملــة مكافحــة املخــدرات التــي أطلقها حــزب »القــوات اللبنانيــة« يف يوم 
الطالب يف األول من أيار يف معراب، ملا تشــكله من خطر على املواطن بشــكل عام وجيل 
الشــباب بشــكل خاص، حيث نشــر رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور سمير جعجع 
عبــر صفحتــه اخلاصة على موقع Facebook ووســائل التواصــل االجتماعي اخلاصة 
مبصلحــة الطــاب مقطع فيديو يهدف الى توعية الشــباب اللبناني على مخاطر تعاطي 

املخدرات وتأثير هذه اآلفة على املجتمع ككل.
سـوف تُسـتكمل بالتعـاون مـع جميـع اجلمعيـات التـي تتعاطـى هـذا الشـأن، كما سيسـاهم 
احلـزب يف نشـر التوعيـة يف املـدارس واملعاهـد واجلامعـات علـى األراضـي اللبنانيـة كافة 
بالتزامـن مـع حملـة إعانيـة ودعائيـة ضخمـة، حيـث سـيتم عـرض شـريطي الفيديو على 
مختلـف شاشـات التلفزيـون اللبنانيـة وإذاعـات الراديـو باإلضافـة إلـى عـدد كبيـر مـن 

اللوحـات اإلعانيـة علـى الطرقـات.
وصورت مصلحة الطاب متثيلية يف كلية الطب يف جامعة القديس يوسف، ويف تفاصيل 
الـFlash Mob، قام فريق العمل بتصوير شريط فيديو داخل حرم الكلية يبدأ بتقرير 
حــول النفايــات ليتحــول فجــأة إلى تعــرض طالب )كارل ضاهــر( لنوبة جراء اســتهاك 
جرعــة زائــدة مــن املخدرات التي اســتحصل عليها من زميلة له تدعــى )ليا ونس( والتي 

حاولت الهرب ولكن سرعان ما قامت قوى األمن بتوقيفها.
مـن جهـة أخـرى، عقـد مكتـب مصلحـة الطـاب يف »القـوات اللبنانيـة« خلوته السـنوية يف 
بيـت عنيـا يف حريصـا، وتضمـت اخللـوة مناقشـة خطـة عمـل املصلحـة للعـام الدراسـي 
2٠١5 – 2٠١٦. وشـارك يف اخللـوة مديـر مكتـب رئيـس حـزب »القـوات اللبنانيـة« إيلـي 
واملنطقـة  لبنـان  السياسـي يف  الوضـع  أجـواء  املكتـب يف  أعضـاء  الـذي وضـع  براغيـد 

واسـتمع إلـى هواجسـهم وتطلعاتهـم. 
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دائرة املدارس – قطاع كسروان

نظـم مكتـب قطـاع كسـروان يف دائـرة املـدارس يف مصلحـة الطـاب مخيمـاً يف منطقـة 
آسـيا – تنوريـن، وشـمل املخيـم عـدًدا مـن احملاضـرات التي هدفت إلى التنشـئة الثقافية 

مـع بدايـة العـام الدراسـي اجلديد.
كمـا وبالتعـاون مـع جمعيـة Donner Sang Compter نظـم قطـاع كسـروان حملـة 
للتبـرع بالـدم حتـت عنـوان »مـا تأدمـن علـى املخـدرات، أدمـن علـى التبـرع بالـدم«، حيـث 
شـارك عـدد كبيـر مـن الطـاب يف احلملـة. كمـا شـارك الطـاب مـن مختلـف القطاعات 
يف املاراتـون الـذي نظمـه جهـاز تفعيـل دور املرأة يف القوات، بعنوان »ألنو حياتك أبدى... 
أدمـن علـى الركـض«، وحصـدت الرفيقـة داريـن غـامن مـن قطـاع جبيـل املركـز األول عـن 

فئـة الــ5 كلـم مـن ١5 إلـى ١8 سـنة.

LF YOUTH EUROPE EVENTS
LF Europe Martyr Masses
Throughout September and October the Lebanese Forces 
in Europe held masses commemorating the heroic 
sacrifice of the martyrs of the Lebanese resistance. 
Several of the youth chapters were the driving force behind 
the organisation and coordination of the Martyr Masses. 
In Paris the chairman of LF Youth France comrade Younane 
Nassif delivered a beautiful poem entitled ”Martyr“ in 
honour of the fallen heroes, reminding us of their sacrifice 
and immortality.

Belgian comrade wins Miss Brussels 2016
With her Lebanese beauty, her wide smile and brains, 
comrade Elisabeth Assaf stole the heart of the jury and 
was crowned among 11 candidates as Miss Brussels 2016 
on September 19th. 
This title allowed her to compete in another contest to 
determine whether she qualified for the Miss Belgium 2016 
competition. First there were 2000 girls and ultimately 
30 finalists were selected. Comrade Elisabeth Assaf was 
selected to be among the 30 finalists in the contest for the 
Miss Belgium 2016 crown. The final crowning will take 
place on January 9th.

LF Youth France – Paris preparing for the 10th edition 
of FELF
The Paris branch of LF Youth France met on October 3rd to 
start the preparations for the 10th edition of the Lebanese 
Students Forum of France (Forum des Etudiants Libanais 
de France - FELF). It will take place Saturday November 
14th at Cité Internationale Universitaire de Paris. The FELF 
helps students in their first steps in the professional world 
by connecting them to potential recruiters. Lebanese 
students are linked to professionals from different fields 
of expertise, such as engineering, finance, IT, law and 
medicine among others, to help find internships and 
discuss the students’ aspirations and possibilities. 
The idea of the event is to help young Lebanese students 
to capitalize their professional experience in Europe for 
their further careers in the country of the Cedars.

دائرة الشمال

شـارك رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور سـمير جعجع يف املؤمتر السـنوي لدائرة 
الشـمال يف مصلحـة الطـاب الـذي ُعقـد يف معـراب حيـث قـام عضـو املجلـس املركـزي 
يف احلـزب بيـار جبـور بتقـدمي عـرض حـول زنزانـة »احلكيـم« وفتـرة اعتقالـه يف وزارة 
ناقـش الطـاب مشـاكل  اللبنانيـة، كمـا  املقاومـة  تاريـخ  الـى حملـة عـن  الدفـاع إضافـة 
وهمـوم العـام الدراسـي اجلديـد ووضعـوا خارطـة طريـق للعمـل. واختتـم املؤمتـر بلقـاء 
مـع رئيـس »القـوات« بحيـث ناقـش احلاضـرون متطلبـات وحاجـات الطـاب يف مطلـع 

كل عـام دراسـي.

كمـا نظـم مكتـب شـباب وطـاب القـوات اللبنانيـة ـ بشـري محاضـرة »تاريخيـة وثقافيـة« 
بعنـوان »أيـوب الزمـن اللبنانـي الصعـب« حيـث تعـرف الطـاب مـن خالهـا علـى تاريـخ 

حـزب القـوات.
حاضـر يف الطـاب عضـو كتلـة القـوات النيابيـة النائـب إيلي كيروز الذي تنـاول البدايات 
وحقبـة اإلعتقـال، وتخللـت احملاضـرة نقاًطـا سـّتًا أساسـية: التأسـيس والبدايات، سـوريا 
محـاور،   4 ضمـت  واإلعتقـال،  احلـل  التاريخيـة،  السلسـلة  احلـرب،  وانتهـاء  والقـوات 
التعذيـب  إلـى منطـق  إلـى احليـاة، إضافـة  القـوات والعـودة  وختمـت احملاضـرة مبـوت 

واجلـواب املقـاوم.

حضـر احملاضـرة رئيـس مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبناية جاد دميان، منسـق منطقة 
بشـري املختـار فـادي الشـدياق، نائـب رئيـس دائرة الشـمال يف مصلحة الطـاب أنطونيو 
علـم ممثـًا رئيـس الدائـرة غابريـال سـعد ومكتـب الدائـرة، مسـؤول الطـاب يف قطـاع 
بشـري حنـا رحمـه، رئيـس مكتـب شـباب وطـاب القـوات اللبنانيـة يف بشـري زيـاد كـرم، 

وعـدد مـن مسـؤولي قطاعـات القـوات يف جبـة بشـري وحضـور طابـي حاشـد.
مـن جهـة أخـرى، أقـام طـاب القـوات- الكـورة مخيمـاً صيفيـاً يف بلـدة قنـات قضـاء 
بشـري، إمتـد لثاثـة أيـام، تخللتـه ألعـاب عديـدة فكريـة وترفيهيـة هدفـت الـى تدريـب 
الشـبيبة ليكونـوا قـدوًة يف التنظيـم وااللتـزام. وحضـر منسـق قنـات منصـور جعجع الذي 
أطلـع الطـاب علـى تفاصيـل معركـة قنـات وشـهادة حيـاة، كما حضر املخيـم رئيس دائرة 
الشـمال يف مصلحـة الطـاب غابريـال سـعد الـذي بـدوره ألقـى محاضـرة حـول اإللتـزام 

والعمـل الطابـي.

دائرة اجلامعات الفرنكوفونية

نظمـت دائـرة اجلامعـات الفرنكوفونيـة حفـًا ضخًما يف ملهى )O١ne( وسـط العاصمة 
ـ  القـدس  الـروح  وجامعـة  يوسـف  القديـس  جامعـة  احلفـل  يف  شـاركت  وقـد  بيـروت. 
حضـور  بعـد  األجـواء  اشـتعلت  األنطونية، حيـث  وجامعـة  احلكمـة  وجامعـة  الكسـليك 

منسـقة املوسـيقى العامليـة دج. ب جونـز )B Jhones( ملـدة سـاعتني.
ورحـب طـاب القـوات يف اجلامعـة األنطونيـة علـى طريقتهـم بالعـام اجلامعـي اجلديـد، 
إذ احتشـدوا مرتديـن قمصاًنـا خصصـت للمناسـبة، مكتـوب عليهـا اسـم اخلليـة، ووزعـوا 
األقـام وأقراًصـا مبرمجـة )CD( حتـوي بعـض املعلومـات عـن اجلامعـة، إضافـة إلـى 

فيديـو يبـرز إجنازاتهـم للعـام الفائـت.

دائرة البقاع

بقاعاً، نظم جهاز التنشئة السياسية يف »القوات« ودائرة البقاع يف مصلحة الطاب 
لقاء توعية ضد »املخدرات« يف قاعة احملاضرات يف مستشفى »خوري العام« بحضور 

عدد من فاعليات املنطقة إضافة الى عدد من احملازبني واملناصرين.

تضمـن اللقـاء كلمـات عديـدة حيـث تنـاول الدكتـور جـان ميشـال حجـار الشـق العلمـي 
والطبي ملشـكلة املخدرات، متحدثاً عن أنواعها وتأثيرها على اجلهاز العصبي، ومشـيراً 
الـى أن وزارة الصحـة تؤّمـن بالتعـاون مـع عـدد مـن اجلمعيـات عاًجـا مجانّيًـا للمدمنني.
أمـا يف الشـق الروحـي، فقـد حتـدث األب مجـدي عـاوي عـن اإلدمـان بـني االخاقيـة 
واالنسـانية، فأكـد أن ال إنسـان يتمنـى أن يكـون مدمنـاً بـل إن الظـروف التـي ميـر بهـا لها 
تأثيـر مـن عائلـة ومحيـط ومجتمـع، كمـا متنـى علـى االحـزاب عدم تغطيـة املدمنني وإمنا 
نشـر التوعيـة. وتطـرق الدكتـور جـوزف جنيـم بـدوره الـى املقاربـة النفسـية لإلدمـان على 
املخـدرات حيـث أشـار الـى أن هنـاك عوامـل مباشـرة وغيـر مباشـرة لإلدمـان منهـا تاريخ 
الطفولـة واملراهقـة واخلـوف والقلـق. كمـا أكـد أنـه ال يجـب التسـتر ونكـران إدمـان الولـد 
إذ يـؤدي ذلـك الـى زيـادة املشـكلة، بـل يجـب طلـب مسـاعدة اختصاصيـني. وختـم اللقـاء 
ممثل جمعية الشـبيبة ملكافحة املخدرات االسـتاذ إيلي حلود، متناوالً الواقع االجتماعي 
لإلدمـان، ومؤكـداً أهميـة دور العائلـة يف التسـبب يف اإلدمـان، إضافـة الـى أهمية التربية 

التـي يجـب أن تواكـب هـذا العصر.

كما نشـر مكتب طاب »القوات« حوش األمراء إعاناً مصوراً حتت عنوان »املخدرات… 
أخطـر سـاح« يهـدف الـى توعيـة املواطنـني بشـكل عـام والشـباب بشـكل خـاص علـى 

مخاطـر هـذه اآلفـة التـي تـودي الـى الهـاك.
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خلـق التدخـل الروسـي يف سـوريا ديناميـة جديـدة وخطـرة يف بلـد يعيـش الكثيـر 
مرحلـة  مـن  مسـتفيدًة  التعقيـدات،  مـن  املزيـد  يحتمـل  يعـد  ولـم  األزمـات  مـن 
مـن  كل  الـى طمأنـة  الروسـي  الرئيـس  املنطقـة. سـعى  األميركـي يف  الاقـرار 
السـعوديني واألتراك واإلسـرائيليني عبر اتصاالت أجراها معهم عشـية التدخل 
العسـكري يف سـوريا، كمـا أطلـع امللـك السـعودي علـى نتائـج زيـارة األسـد الـى 
روسـيا، فضـًا عـن املشـاورات التـي قـام بهـا مـع جنـل امللـك السـعودي األميـر 
محمـد بـن سـلمان وولـي عهـد أبـو ظبـي األميـر محمـد بـن زايـد. لكـن وبالرغـم 
مـن سياسـة الطمأنـة التـي اعتمدتهـا لـم متتنـع روسـيا مـن اسـتهداف الفصائـل 

التـي تعـد حليفـة لبعض هـذه الـدول.
لقـد فتـح هـذا التدخـل بـاب التحليـات ملتتبعـي الوضـع السـوري، ودارسـة كيفية 
تأثيـر هـذا الهجـوم علـى مختلـف الفصائـل وعلـى مسـار املعركـة باإلضافـة إلـى 
تقدير نوعية الرد اخلليجي والتركي، إذ وبالرغم من النية السعودية - الروسية 
لتخفيف حدية تأثير التدخل العسـكري الروسـي على العاقات ما بني البلدين، 
لـم مينـع ذلـك القيـادات اخلليجيـة مـن الرد سـريعاً على موسـكو وزيادة التنسـيق 
مع القيادة التركية ملواجهة أي محاولة روسـية - إيرانية لتعومي األسـد عسـكرياً 

أو سياسياً.

لإلطاحـة  دعمها للمعارضـة  زيـادة  اخلليجيـة  الـدول  لنيـة  األول  املؤشـر  متثـل 
باألسد والتخفيف من فعالية التدخل الروسي، بالتصاريح الديبلوماسية النارية 
لوزيَري خارجية السـعودية وقطر؛ فعندما سـئل وزير اخلارجية السـعودي عادل 
اجلبير عن اجلهة التي ستسـاهم عسـكرياً بإسـقاط بشـار األسـد يف حال رفض 
التنحـي بإرادتـه، رد بحـزم مسـتخدماً عبـارة »بتشـوف!«، أمـا وزيـر اخلارجيـة 
القطـري خالـد العطيـة، فقـد صـرح بأنـه ال يسـتبعد حـًا عسـكرياً يف سـوريا 

بتعـاون قطـريـ  سـعودي - تركي. 

اجتماعـني  عقـد  أنـه مت  سـوريا  الثـوار يف  مصـادر  أكـدت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
»اجتمـاع  وهـو  األول/أكتوبـر  تشـرين  بدايـة  يف  عقـد  األول  تركيـا،  جنـوب  يف 
الـذي عقـد يف العاشـر مـن تشـرين األول/أكتوبـر فـكان  الثانـي  طـوارئ«. أمـا 
احلاضريـن  اتفـاق  علـى  املصـادر  هـذه  أكـدت  وقـد  »اسـتراتيجي«،  طابـع  لـه 
ضـد  قـوي«  »رد  علـى  والثـوار،  األتـراك  القطريـني،  أي  اإلجتماعـني،  لهذيـن 
التدخـل الروسـي يف سـوريا. كمـا جتـدر اإلشـارة الـى أن اجتماعـاً آخـر حصـل 
بـني األميركيـني والسـعوديني والثـوار بحسـب مـا ذكـر قائـد »لـواء فرسـان احلـق« 
الكولونيـل فـارس البيـوش. وصرحـت مصادر ديبلوماسـية أخرى عن نية خليجية 

لتشـجيع التعـاون بـني اجليـش السـوري احلـر وامليليشـيات اإلسـامية تصديـاً 
للتدخـل الروسـي. وحتـدث مديـر معهـد »بروكينغـس« يف الدوحـة، بـروس ريـدل 
لبلومبـرغ، عـن دور لولـي العهـد السـعودي محمـد بـن نايـف، املقـرب مـن دوائـر 
يقـوم  حـني  حاليـاً، يف  الثـوار  بدعـم  األميركيـة،  املتحـدة  الواليـات  يف  القـرار 
أفصـح  وقـد  املقابـل.  يف  موسـكو  مـع  بدور املفـاوض  باالضطـاع  سـلمان  بـن 
الدبلوماسـي والباحـث السـعودي نـواف عبيـد، عـن زيـادة الدعـم الـذي يتلقـاه 
الثـوار السـوريون مـن صواريـخ »TOW« املضـادة للـدروع، وقـد سـرب أيضـاً عـن 
إتفاقية سـعودية مع دولٍة ما لشـراء منظومة صواريخ »أرض ـ جو« قد تسـتخدم 
ضد الطائرات الروسـية يف سـوريا، ما قد يسـتنزف اجليش الروسـي عسـكرياً. 

أمـا الزيـارة التـي قـام بهـا رئيـس هيئـة األركان العامة للقوات املسـلحة السـعودية 
عبـد الرحمـن بـن صالـح البنيـان لتركيـا واسـتقباله مـن قبـل رئيـس هيئـة األركان 
عسـكري  لتعـاون  كمؤشـر  مؤخـًرا  بـرزت  فقـد  أكار،  هولسـي  اجلنـرال  العامـة 

محتمـل يف املرحلـة املقبلـة مـا بـني األتـراك والسـعوديني.

تبقـى النوايـا السـعودية والروسـية إلبقـاء التواصـل بينهمـا واضحـة علـى الرغـم 
مـن دعـم كل جهـة لطـرٍف مختلـف يف احلـرب السـورية، وذلـك ألسـباب عديـدة: 
يفضـل السـعوديون أن يكـون الـروس بـدالً مـن اإليرانيـني شـركاءهم يف حتديـد 
مسـتقبل سـوريا، خصوصاً يف ظل العداوة السـعودية - اإليرانية والتنافس على 

مختلـف امللفـات يف املنطقـة بـدًءا مـن اليمـن وصـوالً إلـى لبنـان.

يتفـق الطرفـان علـى ضـرورة تشـكيل »هيئـة انتقاليـة« كحل لألزمة السـورية على 
الرغـم مـن اإلختـاف علـى دور األسـد يف مسـتقبل سـوريا، حيـث صـرح وزيـر 
اخلارجيـة السـعودي مؤخـراً أن األسـد هـو »مغناطيـس« لإلرهـاب، جازمـاً أنـه 

ليـس جـزًءا مـن احلـل لألزمـة.
يتشـارك الطرفـان خطـر اجلماعـات االرهابيـة خصوصـاً تنظيـم داعـش وجبهـة 
النصـرة، مـا يجعلهمـا متفقـني علـى ضرورة احلفاظ على ما تبقى من مؤسسـات 

الدولـة السـورية باإلضافـة إلـى التنسـيق مـا بـني الطرفني ملكافحـة اإلرهاب.

روسـيا  خارجيـة  وزراء  جمـع  الـذي  الرباعـي  اللقـاء  يكـون  أن  الطبيعـي  مـن   
والواليـات املتحـدة والسـعودية وتركيـا يف النمسـا بغايـة األهميـة، خصوصـاً أنـه 
كـرر يف تصريـح  الـذي  بوتـني  ولقائـه  زيـارة األسـد لروسـيا وحيـداً  بعـد  يأتـي 
صحـايف بعـد اللقـاء عبـارة »املرحلـة اإلنتقاليـة« أكثـر مـن خمـس مـرات. تبقـى 
املفاوضـات علـى مسـتقبل سياسـي لبشـار األسـد العقـدة األساسـية والدائمـة 
حلـل األزمـة السـورية، كمـا التغييـب اإليرانـي املتكـرر عـن هـذه املفاوضـات قـد 
إبقـاء  مـن  الرغـم  وعلـى  احلالـي.  الوقـت  حلـول يف  أي  الـى  الوصـول  يصّعـب 
زالـت  بـني األطـراف اإلقليميـة والدوليـة مفتوحـة، مـا  الدبلوماسـية  اخلطـوط 
املعركـة العسـكرية الداخليـة هـي املؤشـر األساسـي لرسـم املسـار السياسـي يف 

سـوريا.

رامي جبور

التدخل الروسي في سوريا:
 كيف سيكون الرد االقليمي؟
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أسرة آفاق الشباب

مجتمعنا يواجه وباًء فتاًكا بشبابنا حيث تسلل إلى مدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا بسرعة 
املخـدرات.  األبيـض…  السـم  إنـه  حياتهـم.  ويدّمـر  شـبابنا،  علـى  يقضـي  وبـدأ  قياسـية، 
وألجـل هـذا الوبـاء قامـت القـوات اللبنانيـة بحملـة ضـد هـذه اآلفـة وقـررت مواجهتهـا 
ومحاربتهـا حتـى النهايـة مهمـا طـال الزمـن. ولإلطـاع أكثـر، قامـت أسـرة حتريـر آفـاق 
الشـباب بزيـارة لعضـو كتلـة القـوات اللبنانيـة، النائـب جوزيـف معلوف لإلطاع أكثر على 

امللـف وبعـض النقـاط القانونيـة.

١- كيـف يلحـظ القانـون اللبنانـي موضـوع املخـدرات، وهـل يتـم تطبيـق القانـون، ومـا هـي 
املـواد التـي يجـب إعـادة النظـر بهـا كـي يصبـح القانـون أكثـر فعاليـة؟ 

يحتـاج قانـون املخـدرات الـى بعـض التعديـات، خصوًصـا يف آليـة التعاطـي مـع املدمـن 
البنـود  بعـض  القانـون  هـذا  يضـم  العدلـي. لألسـف  السـجل  إليـه، كموضـوع  والنظـرة 
اجليدة، إال أن بعضهاغير مطبق كالبند الذي ينص على تشـكيل جلنة من عدة معنيني، 
والبنـد الـذي يوجـب وزارة الصحـة تأسـيس مصحـات للمدمـن، إضافـة الـى آخر يتحدث 
عـن إنشـاء املجلـس الوطنـي لشـؤون املخـدرات وعـدد مـن التفاصيل االخرى. وأشـير الى 
أن املسـؤولية يف هـذا املوضـوع تعـود الـى عـدد مـن الـوزارات املعنيـة، لهـذا السـبب توجـه 
النائـب ايلـي كيـروز بسـؤال الـى احلكومـة حـول هـذه التفاصيل وسـواها، لكنـه لم يحصل 

علـى جـواب ضمـن املهلـة احملـددة، فتحـول الـى اسـتجواب. 
كمـا أن حـزب القـوات اللبنانيـة يتعـاون منـذ سـنوات مـع املجتمـع املدنـي، أي قبـل إطـاق 
احلملـة ضـد املخـدرات، وبنـاء علـى طلـب مـن رئيـس احلـزب الدكتـور سـمير جعجـع، 
أتابـع هـذا امللـف كنائـب يف كتلـة القـوات. واليـوم نعمـل، بالتنسـيق مـع هـذه اجلمعيـات، 
علـى مشـروع قانـون جديـد تعـدل فيـه بعـض البنـود، ونتعـاون مـع قانونيـني كـي نصـل 
الـى مسـودة تُطـرح علـى أعضـاء تكتـل القـوات للموافقـة عليـه، قبـل طرحهـا علـى الكتـل 

النيابيـة األخـرى، لتسـريع سـير األمـور خـال اللجـان والوصـول الـى الهيئـة العامـة. 

٢- اذا انتهينـا مـن مشـروع القانـون ولـم يعـد املجلـس النيابـي الـى عملـه الطبيعي، فكيف 
سـيكون التعاطي مع امللف؟

طبعـاً أملنـا الكبيـر أن يُنتخـب رئيـس للجمهوريـة كي تعود احلياة للمؤسسـات الدسـتورية 
بشـكل طبيعـي. شـئنا أم أبينـا، نحـن أمـام قضيـة شـهدت تقصيـًرا كبيـًرا مـن الدولـة 
اللبنانيـة وخلـًا واضًحـا يف التنسـيق بـني الدوائـر املعنيـة، خصوًصـا جلهـة التعاطـي مـع 
املدمـن حتـى مثولـه أمـام القضـاء، لهـذا لعـب املجتمـع املدنـي الـدور األكبـر واضطـر الـى 
التدخـل. مـن هنـا عليـه متابعـة هـذا الـدور يف ظـل الشـلل النيابـي احلاصـل، الـى جانـب 
تفعيـل دور القـوى االمنيـة التـي أبـدت رغبتهـا يف التعـاون وجهوزيتهـا للنظـر يف بعـض 

األمـور وحتسـني البعـض اآلخـر.

خيارات اإلنسان تنطلق من املعرفة والقوات تسعى ملنهجة التوعية 

٣- ماذا تقول عن احلملة الوقائية التي تقوم بها القوات؟
حمـات  وتتضمـن  اللبنانيـة،  القـوات  حـزب  يف  الطـاب  مصلحـة  بهـا  بـدأت  احلملـة 
إعانيـة وإعاميـة ورسـائل صوتيـة تقـوم بتوعيـة الشـباب كـي تخلـق مناعـة لديهـم ولدى 
املجتمـع ككل. فخيـارات اإلنسـان يجـب أن تنطلـق عـن معرفـة تترسـخ لـدى املواطـن مـن 

اخترنا آفة املخدرات ألنها خطر 
على قيام الدولة السليمة...

املعلوف: القوات تتعاون مع 
اجلمعيات والقانونيني إلقرار 
قانون جديد وااللتزام مفتاح 

النتشار احلملة

خـال التثقيـف والتوعيـة، مـن هنـا تسـاعد هـذه احلمـات الفـرد علـى اتخـاذ خياراتـه 
بوعـي وإدراك كبيريـن. كمـا أن هـذه احلمـات تخلـق نوًعـا مـن حـوار يف املجتمـع، فهـي 

تخلـق حـواًرا مثـًا بـني القطـاع التعليمـي واألهـل أو بـني األهـل واألوالد.
مـن املفتـرض اليـوم أن نصـل الـى شـراكة أكبر يف املجتمع، لـذا علينا تفعيل هذا املوضوع 
والعمـل علـى خلـق شـراكات يف إطـار واسـع؛ يف هـذا االطـار، عقدنـا لقـاءات عديـدة مـع 
اجلمعيـات املعنيـة وبدأنـا نخلـق نوًعـا مـن الشـراكة بيننـا. وألفـت الـى حديـث أجـري مـع 
عـدد مـن الـوزارات وعلـى رأسـها وزارة التربيـة ملنهجـة هـذا املوضـوع مـن خـال بعـض 
االجـراءات التـي ميكـن اتخاذهـا، وأعطـي مثـًا إدخـال بعـض احلصـص يف مـادة التربيـة 
املدنيـة للتوعيـة علـى تعاطـي املخـدرات أو إعطـاء حصـص مسـتقلة ضمـن املناهـج أسـوة 
بقانـون السـير اجلديـد. إذ مـن خـال الشـراكة املجتمعيـة يتحول املواطن مـن متفرج الى 

شـريك ومسـؤول يف مجتمعـه، فيسـاعد علـى مكافحـة آفـة املخـدرات.

٤- ما هي أهمية أن يطلق حزب سياسي هكذا حملة يف ظل التركيبة احلالية للمجتمع 
ا؟ ا أو مجتمًعا مدنّيً اللبناني، خصوًصا وأن الغالبية ال تؤمن مبا يسمى حراًكا مدنّيً

لدينا اليوم كحزب سياسـي عدة أدوار ونتحمل مسـؤوليات كثيرة جتاه هذا املجتمع، من 

ضمنهـا قضايـا مـن الواجـب تبنيهـا ال تقتصـر علـى السياسـة فقـط، بـل تتعداهـا لتصـل 
الـى كافـة الشـؤون احلياتيـة التـي تخـدم املجتمـع. قضايـا تؤّمـن اسـتمرارية بنـاء وقيـام 
دولـة سـليمة، والدولـة السـليمة تبنـى مـن خـال املواطـن السـليم واملجتمـع السـليم، لـذا 
فمـن الطبيعـي ان نتبنـى كقـوات لبنانيـة هـذه القضيـة االجتماعيـة األساسـية للمواطـن 

واملجتمـع ككل، ملـا لهـا مـن أبعـاد وتأثيـرات سـلبية علـى املجتمـع اللبنانـي.
 القـوات اللبنانيـة وكمـا ياحـظ اجلميـع تتبنـى ملفـات عديـدة  تخـدم املواطـن، نذكـر 
منهـا أيًضـا احلكومـة االلكترونيـة التـي ال حتمـل فقـط طابًعـا إدارّيًـا بـل هـي ذات طابـع 

مجتمعـي إذ تسـهل حيـاة املواطـن اللبنانـي والـدورة االقتصاديـة وحتـد مـن الفسـاد. 
فنحـن حـزب سياسـي منثـل املواطـن اللبنانـي، ومـن خـال هـذا الـدور التمثيلـي علينـا 
مواكبـة هـذه القضايـا، إذ لدينـا دور مجتمعـي تثقيفـي بشـكل عـام يرتكـز علـى مبـادئ 
واضحـة تتاقـى مـع مبـادئ املواطـن الصالـح، وبالتالـي تتاقـى مـع قضيـة محاربـة هـذه 

اآلفـة.

ال حلول يف املناطق اخلارجة عن سلطة الدولة وهي ملجأ للتجار واملهربني

٥- الـى أي حـد تنتظـرون أن يتجـاوب املجتمـع مـع هـذه احلملـة، باألخـص يف مناطـق 
االطـراف البقاعيـة التـي تنتـج هـذه املـواد؟ وهـل سـتعملون إليجـاد زراعـات بديلـة؟ وهـل 

زراعـة احلشيشـة؟ سـتحاربون 
بدايـة، نؤكـد أن زراعـة احلشيشـة يف لبنـان انخفضـت بنسـبة كبيـرة بعد اعتمـاد زراعات 
ا وتأتـي مبـردود جيـد للمـزارع كالعنـب الـذي يسـتعمل يف النبيـذ ويعـد  بديلـة ناجحـة جـّدً

ذات جـودة عاليـة. مبـا يخـص محاربـة هـذه الزراعـة، مـا ال شـك فيـه أن خطـورة املـواد 
تختلـف مـن مـادة الـى أخـرى، إال أنهـا جميعهـا تبقـى مـواد مخـدرة. حتـى احلشيشـة، 
إن تناولهـا بشـكل دائـم يـؤدي الـى تطـور سـلبي واحتمـال لانتقـال الـى مخـدرات أخـرى 
وتصرفـات سـلبية. ولألسـف، يقـوم املروجـون والتجـار باسـتغال الشـباب جلّرهـم الـى 

اإلدمـان الـذي يـؤدي الـى ارتكابـات جرميـة. 
وبالنسـبة لهـذه املناطـق، شـئنا أم أبينـا، فهـي خارجـة عـن سـلطة الدولـة اللبنانيـة ومـن 
الصعـب الوصـول الـى حلـول معهـا، ولكـن علينـا اإلصـرار وااللتـزام بهـذه القضيـة مـا 
سيسـاهم يف إجنـاح هـذه احلملـة وانتشـارها تدريجّيًـا لتشـمل أكثريـة املناطـق اللبنانيـة.
تقـوم بعـض الـدول اليـوم بقوننـة بعض أنواع املخدرات حلجة االسـتعمال الطبي أو لتلبية 
بعـض حاجـات املرضـى. وهنـا ندخـل يف موضـوع العمـل التشـريعي. إذا أردنـا أن تسـتمر 
اسـتعمالها  ويُحصـر  بقوننتهـا  تقـوم  ان  الدولـة  املناطـق علـى  الزراعـات يف هـذه  هـذه 

للحاجـات الطبيـة فقـط وليـس لاسـتهاك الفـردي أو ألعمـال تضـر املجتمـع.

هـذا  يف  فلتـان  مـن  تعانـي  والتـي  الدولـة  سـلطة  عـن  اخلارجـة  باملناطـق  رأيـك  مـا   -٦
املوضـوع؟

لألسـف، ال تسـتطيع الدولـة أن تدخـل الـى بعـض البـؤر األمنيـة يف البلـد مـا يسـتغله 
أن تصبـح  أيًضـا  ونأسـف  األمنيـة.  القـوى  مـن  والتخفـي  لاختبـاء  والتجـار  املروجـون 

لبنـان.  لبعـض اجلهـات يف داخـل وخـارج  املخـدرات وسـيلة متويـل 
حبـوب  كقضيـة  اللبنانيـة،  الدولـة  يف  العارمـة  الفوضـى  نتجاهـل  أن  ميكـن  ال  ولكـن 
الكبتاغـون التـي تصّنـع يف لبنـان يف آالت خاصـة أُدخلـت الـى البلـد عـن طريـق مرفـأ 
بيـروت، بعـد تسـهيل دخولهـا. هـذا العمـل املمنهج يف تصنيع املخـدرات وتصديرها ينجح 
بشـكل رئيسـي ألن الدولـة عاجـزة عـن بسـط سـلطتها علـى كافـة أراضيهـا، فضـًا عـن 

الفسـاد املتفشـي يف كافـة مؤسسـاتها.

الـى  توجههـا  التـي  األخيـرة  الكلمـة  مـا  احلملـة،  هـذه  يف  وناشـط   لبنانـي  كنائـب   -7
الطـاب؟

أنا أب وكنت شاّبًا يف وقت سابق، لذا أدرك جيًدا أن الشباب يرغب بتجربة أمور عدة، 
ولكـن أطلـب منهـم قبـل اختيـار عمـل ما أن يدركوا جيًدا نتيجـة أفعالهم وخياراتهم. وهنا 
ال نطلـب منهـم املثاليـة يف احليـاة، إذ مـا مـن أحـد يسـتطيع النجاح يف ذلـك ومن البديهي 
أن نقـوم يف بعـض املـرات بأعمـال متهـورة، إال أننـي أمتنـى عليهـم مسـاءلة التصـرف أي 

اعتمـاد خياراتهـم بعـد تفكيـر طويـل يف نتيجة هـذا اخليار وأبعاده.
مـن جهـة أخـرى، أُلفـت الـى ضـرورة التعاضـد لتقليـص هـذه األخطـار، ألن الفـرد يتخـذ 
القـرارات اخلاطئـة يف أوقـات صعبـة وعنـد مـروره باملشـاكل، هنـا يكمـن دور اآلخر الذي 
يبـدي جهوزيـة يف تقـدمي املسـاعدة.  ففـي اخلتـام لاعتمـاد املتبـادل أهميـة كبيـرة، لـذا 
يُطلـب مـن الشـباب التعـاون واملسـاعدة مـن خـال االسـتماع الى مشـاكل اآلخـر وإعطائه 

النصائـح اجليـدة كـي ال يستسـلم للخطـأ.
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ك بتوقِّف!... لك  ة، مــني قلَّك رح تعلق؟ ما إنت بطل وســيِّد حالك، بس بــدَّ »خدلــك شــمَّ
ينا!... ِكاَّ سيجارة حشيش، وكّل العالم بتدخنها شو وقفت  ة؟ مشِّ شو رح تأدمن من شكَّ

عليك؟« 
ابة، تخدع البصر... قل البصيرة! لذلك، سأســمح  إنَّها ومن دون أدنى شــّك عبارات جذَّ
لنفســي اليوم أن أســتفيض يف الكام وأن أجيب عن العبارات املســتفحلة هذه. سأسمح 
لنفسي أن أعيِّر قائلها باجلنب واجلهل واإلجرام. سأسمح لنفسي أن أعبِّر عن سخطي 
رات، وهــي أرقــام تــدقُّ ناقــوس اخلطر بشــكل  وأملــي حــني أقــرأ أرقــام متعاطــي املخــدِّ
مأســاوي... فأيــن أنــِت يــا دولتــي، وهل تكفي اإلجــراءات املتَّخــذة على املطــار لتوقيف 
ار احملتجبة خلــف نوافذ بنايات  رات؟ أيــن أنِت مــن أوكار التجَّ اســتيراد وتصديــر املخــدِّ
ون أمام أبواب اجلامعات واملدارس  ين يصطفُّ ــكينة؟ أين أنت من أولئك الذِّ التَّقوى والسَّ

يستهم؟ أين أنت...؟ الصطياد فرِّ
د األســباب والنَّتيجة واحدة« لكنَّني أكــره هذه العبارة بكلِّ ما حتمله  يقولــون دائمــا »تتعدَّ
رف عن األســباب هــو ما أوصلنا  ــة النَّتيجة وغّض الطَّ مــن معــان. فالتَّشــديد على أهميَّ
د األســباب يا ســادتي هو مشــكلة بحدِّ ذاتهــا والنَّتيجة  إلــى مــا نحــن عليه اليوم. إنَّ تعدُّ
ر... وإذا كانــت النَّتيجة، يف حالتنــا هذه، ارتفاع عــدد املتعاطني  ليســت إالَّ مــا هــو مقــدَّ
ائدة، فإنَّ األسباب هي األساس، والعودة إليها ملعاجلتها هي  وعدد ضحايا اجلرعات الزَّ
رات. بناء عليه، ســنطرح فيما يلي مجموعة  اخلطــوة األولــى نحــو مجتمع خال من املخدِّ

رات: اب يف لبنان إلى تعاطي املخدِّ من األسباب التِّي تدفع بالشَّ
أوَّال: املشاكل املنزليَّة

ي يدخلــه الفرد تدريجّيًا. لذلك،  را عن املجتمع الكبير الذِّ ل األســرة مجتمًعــا مصغَّ تشــكِّ
واب. إنَّ  يعتبــر دورهــا دورا محورّيًــا يف بنــاء شــخصيَّة الفرد وتوجيهــه على طريــق الصَّ
فل  ة الطِّ ي نعيشــه، ويا لألسف اليوم، ينعكس وبشكل حاّد على صحَّ ق األســرّي الذِّ التمزُّ
واملراهــق النفســيَّة. فعندمــا ينفصــل الوالــدان أو عندمــا يشــتدُّ العنف يف املنــزل، أكان 
ابة عرضة ملخاطر االنحراف بشتَّى أشكاله،  اب/الشَّ عنًفا معنوّيًا أو جسدّيًا، يصبح الشَّ

رات. يُضــاف إلــى ذلك، قيام الوالديــن بإهمال ولدهمــا أو اإلفراط يف  خصوًصــا املخــدِّ
االهتمــام بــه، ما قد يدفعه إلى البحــث عن هويَّته يف املكان اخلاطىء. إنطاقا من هنا، 
يجــب علــى األّم واألب عــدم نقل اخلافات النَّاشــبة بينهما إلــى األوالد، إذ إنَّ تعاونهما 

رة. يساهم يف جتنيب األطفال املخاطر النفسيَّة املدمِّ
ثانًيا: املشاكل االجتماعيَّة

ا  ا جّدً »قل لي من تعاشر، أقل لك من أنت«. إنطاقا من هنا، يؤدِّي األصدقاء دورا مهّمً
داقة  يف حياة الفرد، لذلك يجب االنتباه إلى معشــر األوالد. نشــير إًذا إلى ضرورة الصَّ
فــوا على أصدقــاء أوالدهــم للتأكُّد من  التِّــي يجــب أن تبنــى بــني األهــل وأوالدهم فيتعرَّ
ا أال وهي تناقل  ــياق، تبرز يف اآلونة األخيرة مشــكلة خطيرة جــّدً أخاقهــم. يف هــذا السِّ
ابعة عشــرة )  رات بــني جــدران املــدارس وانخفاض ســّن املدمنني إلــى ما دون الرَّ املخــدِّ

الريسا أبو حرب

ك كّل العمر!  ة وحدة، بتوجعَّ شكَّ

نسبة املدمنني يف لبنان ملن هم بني الرابعة عشر والعشرين هي 57%(. بيد أنَّ املوضوع 
ال يزال طيَّ الكتمان خوًفا من تشــويه صورة بعض املدراس. ينجو الفرد من منزله ليقع 

يف شرك مجتمعه... 
ا، ال تزال منتشــرة لألســف يف  مــن ناحيــة أخــرى، يتناقل املجتمــع معتقدات خاطئة جّدً
ة وتشــعره بســعادة  ة الفرد اجلنســيَّ رات تزيد من قوَّ بلدنا. إذ يشــير البعض إلى أنَّ املخدِّ
عارمــة تنســيه هموهــه. وعلى الرُّغم من حمــات التَّوعية التِّي تُشــكر جمعيَّات املجتمع 

املدنّي عليها، إالَّ أنَّ النِّسبة آخذة يف االرتفاع.
ثالًثا: املشاكل االقتصاديَّة 

باب  واتب املتدنيَّة إلى االستدانة، مشاكل اقتصاديَّة كبيرة تفتك بالشَّ من البطالة إلى الرَّ
وء أساًسا على تشريع احلشيشة يف لبنان. فقد اشتهر لبنان  اليوم. بيد أّننا سنلقي الضَّ
لطات جميع  رات حتَّى ُضرب به املثل. الحقا، أتلفت السُّ خال احلرب األهليَّة ببيع املخدِّ
راعات  مس. بيد أنَّ هذه الزِّ ار الشَّ راعات البديلة كزراعة دوَّ حقول احلشيشة ونادت بالزِّ
لم تلَق رواًجا يف لبنان ما دفع باملزارعني إلى اعتماد احلشيشة من جديد. لسنا بصدد 
ــة ومردودهــا الكبيــر على لبنــان إذا ما متَّ  ناعــة الطبيَّ نكــران فوائــد احلشيشــة يف الصِّ

ار محليني  ع علــى جتَّ تصديرهــا إلــى اخلــارج، لكــن من يكفــل أنَّ هذه احلشيشــة لن توزَّ
دد، أشــار النَّائب عاطف مجدالني  ين يتعاطون؟ يف هذا الصَّ ليبيعوهــا بدورهــم إلــى الذِّ
ا وليس  خــال مقابلــة مــع صحيفــة »النَّهار« إلى أنَّ فوائد احلشيشــة طبّيًا محــدودة جّدً
ر من خطورة تشــريع احلشيشــة إذ  هنــاك توافــق دولــّي حول هذا املوضــوع. كذلك، حذَّ

باب عليها أوَّال قبل االنتقال إلى تعاطي الهيرويني والكوكايني. سيدمن الشَّ
ات  ب القوَّ هنا إلى رئيس مصلحــة طاَّ رات، توجَّ ية إلى املخــدِّ بعــد عــرض األســباب املؤدِّ
رات،  مها احلزب ضــدَّ املخدِّ ــوء على احلملة التِّــي ينظِّ ــة جــاد دميــان إللقــاء الضَّ اللبنانيَّ
ياســيَّة والقضايــا االجتماعيَّة، وقال:  فأشــار إلــى ضــرورة التَّكامــل بني الطروحــات السِّ
ــة التِّــي تضــرب مجتمعنــا، يكمن يف صلــب اهتماماتنا،  »إنَّ تخفيــف املشــاكل االجتماعيَّ
ــليم.« وأضاف: » ما ال شــكَّ فيه أنَّ األرقام  ألنَّ املجتمع يقوم أساًســا على اإلنســان السَّ
تظهر فداحة التَّعاطي إذ ارتفع عدد املتعاطني بشــكل كبير، كما انخفض ســنُّ التَّعاطي 
من الثَّامنة عشــر عاًما إلى الثَّالثة عشــر عاًما، ما يظهر أنَّ املشــكلة ال تنحصر فقط يف 
اجلامعات بل باتت تطال املدراس أيًضا. هناك ضرورة إًذا لبناء حاجز نفسيٍّ كبير يحول 
ــباب يف وحــول املخــدرات، ويحوِّل نظرهم نحو أهــداف وغايات بنَّاءة،  دون انغمــاس الشَّ
زهم وتدعم خطواتهم.«  ويدفعهم إلى االنخراط يف جمعيَّات اجتماعيَّة أو سياسيَّة حتفِّ

ا... فا تختر العبوديَّة! لقد خلقك اهلل حّرً
رات عــن قناعــة، قلهــا عن وعــي وإدراك وثقافــة... قلها ألنَّــك رأيت بأمِّ   قــل ال للمخــدِّ
ين يحبُّوك! قل ال... واختر احلياة  ي تخلِّفه... قل ال محبَّة بالذِّ مار الذِّ العينني حجم الدَّ

ألنَّها تليق بك!

املراجع:
دونــا معــاوي. )24 كانــون الثانــي 2٠١5(. تشــريع احلشيشــة بني املــردود املالــي واألخطــار عائداتها تقارب 

امللياَرْي دوالر. النهار.
سلوى أبو شقرا. )25 كانون الثاني 2٠١5 (. لن تصدقوا كيف تدخل املخدرات الى املدارس اللبنانية. النهار.

مكتب اإلعداد الفكري والتنشئة السياسية يف مصلحة طاب القوات اللبنانية. ) 28 ايار 2٠١5(. املخدرات... 
السم األسود. مصلحة طاب القوات اللبنانية .
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Georges El Wady 

MEMRISTOR
Researchers at Hewlett-Packard have developed a working unit 
of a memory circuit that could ultimately replace RAM and make 
computers more intelligent by tracking data it has retained.
it could allow computers to make decisions by understanding 
past patterns of data it has collected, similar to human brains 
collecting and understanding a series of events.
For example, a memristor circuit could be capable of telling a 
microwave the heating time for different food types based on the 
information it has collected over time.
Through prototypes, HP is trying to show circuit designers what 
memristor is capable of doing. ”What we have done is confirmed 
a concept for a new electronic device that was originally proposed 
nearly 40 years ago,“ Williams said.

Memristor is the fourth fundamental circuit element, joining the 
other three - resistor, capacitor and inductor - that had been 
known for 150 years. The element has properties that cannot be 
duplicated by any combination of the other three elements.
”It is as fundamental to electronic engineering as a chemical 
element is to chemistry or an electron is to physics,“ Williams 
said.

ور جان بول منُّ

ح وصوله قريًبا إلى املرتبة  ــى عــدد املصابني به يف لبنان الـ3٠٠ ألف، واألرقام ترجِّ تخطَّ
ــابعة علــى الئحــة أكثر األمراض تســبيًبا للوفــاة. وعلى الرُّغم من ذلــك، ميكن احلّد  السَّ
ــنوات، بات داء  مــن أعــراض هذا املــرض ببعض خطوات يوميَّة بســيطة. فمع مرور السَّ
ًما يف قائمــة أكثر األمراض فتًكا، حتَّــى بات بعضهم يصفه  ري يحتــلُّ موقًعــا متقدِّ الســكَّ
ــي يف جميع املجتمعات، نتيجة االرتفاع امللحوظ وغير املســبوق  بـ«الوبــاء العاملــّي« املتفشِّ
ر منظمة  الت البدانة واتِّباع نظام حياة يفتقر إلى احلركة والنَّشاط البدنّي. وتقدِّ يف معدَّ
اء املزمن بنحو 34٦ مليون مريض عاملّيًا، يف وقت  ة العامليَّة عدد املصابني بهذا الدَّ الصحَّ
ــط أو املتدنِّي. كذلك، تشــير أرقام  خل املتوسِّ يعيش زهاء 8٠% منهم يف املناطق ذات الدَّ
مــة إلــى أنَّ نحو 3.4 مايني شــخص فارقوا احلياة عــام 2٠٠4 نتيجة عواقب هذا  املنظَّ
ــابعة  قم مع حلول ســنة 2٠3٠ ليصبح يف املرتبة السَّ ح أن يتضاعف هذا الرَّ اء، وترجِّ الدَّ
ا يف ما يخصُّ لبنان، ونتيجًة لدراسة أجريت  على الئحة أكثر األمراض تسبيًبا للموت! أمَّ
راســات على  ر عــدد املصابــني به بنحو 3٠٠ ألف شــخص. وأضاءت الدِّ عــام 2٠١٠، قــدِّ
أنَّ نحو 7٠% من اللبنانيني املصابني مبشــكات صحيَّة يف شــبكات العني أو يف األوعية 
م. فكيف ينتشــر هذا املرض  ر املرتفــع يف الدَّ ل الســكَّ الدمويَّــة، هــم أيًضــا من ذوي معدَّ

رعة؟ بهذه السُّ
م.  ر يف الدَّ ل الســكَّ  اإلنســولني هــو هرمــون يفرزه البنكريــاس للمحافظة على ثبات معدَّ
اقــة يف  اًل عــن إنتــاج الطَّ ة املســؤولة أوَّ ر )Glucose( هــو املــادَّ ومــن املعــروف أنَّ الســكَّ
ري  هون، ومن ثمَّ البروتينات يف حالة التجويع. من هنا، ينتج داء السكَّ اجلسم، تليها الدُّ
ة، أو  ة اإلنســولني بكميَّة كافيــة، أو مقاومــة اخلايا لهذه املــادَّ اء عــدم فرز مــادَّ مــن جــرَّ
عام،  ا اجلواب فهو أنَّ بعد هضم الطَّ ــؤال: كيف يحصل ذلــك؟ أمَّ اإلثنــني مًعا. ويبقى السُّ
ة اإلنســولني املفرزة من  م. وهنا - مبســاعدة مــادَّ يدخــل الـــGlucose إلــى مجــرى الــدَّ
ل  هن، ليتحوَّ البنكريــاس - يصــل إلى خايا اجلســم مثل الكبد والعضات وطبقــات الدِّ
ر  ل السكَّ ري، فمعدَّ ا بالنسبة إلى املصابني بالسكَّ ن ألوقات الشَح. أَمّ إلى  طاقة أو يتخَزّ
ا، إذ إنَّ الـGlucose ال يكون قادًرا على دخول خايا اجلسم،  م يكون مرتفًعا جّدً يف الدَّ
ة  ا لعدم وجود هرمون اإلنسولني أو لقلَّته، أو ألنَّ هذه اخلايا ال تستجيب وتقاوم مادَّ إمَّ
ة وطويلة األمد،  ا للسببني مًعا. نتيجًة لذلك، يعاني املصاب بأعراض عدَّ اإلنسولني، وإمَّ

ة. اء تعطيل عمل أعضاء عدَّ من جرَّ
 

ري وما هي أسبابها؟  ما هي أنواع السكَّ
ل بكميَّة اإلنســولني املفرزة من خايا البنكرياس )فبســبب نقص إفراز   يرتبط النَّوع األوَّ
م، ما ال يســمح باســتعماله يف خايا اجلســد(.  ر يف الدَّ اإلنســولني، يتكاثف وجود الســكَّ
يصيب هذا النوع األعمار كلَّها عموًما، واألطفال واألوالد بشكل مكثَّف، علًما أنَّ العوامل 
ة بعض  املســبِّبة لــه ال تــزال غيــر معروفة حتَّــى اليوم، كذلك نشــأة هذا املرض. كمــا ثمَّ
األعــراض التِّي تعتبر مبثابة إشــارات أوليَّة لإلصابة بهــذا النوع، منها: العطش املفرط، 
ديد، التَّعب الدائم، العرق البارد، تشويش النَّظر، التنميل يف األطراف، خسارة  اجلوع الشَّ
ة أيًضا بعض األعراض التِّي تشــير إلى تفاقم هذا املرض،  الــوزن، والتبــُوّل املفــرط. وثمَّ
ــريع، اإلحســاس بالنَّشــفان يف الفم واجللد، رائحة الفّم،  منها: التنفُّس الســطحي والسَّ
ا الفحوص املتَّبعة عادًة لتشــخيص هذا املرض، فهي قياس مســتوى  وخة والتقيُّؤ. أمَّ الدَّ

ر  ى مستوى السكَّ ص املرض يف حال تعدَّ م بعد صيام لليلة كاملة حيث يشخَّ ر يف الدَّ السكَّ
م عشــوائّيًا خال  ر يف الدَّ تــني علــى األقّل،  وقياس مســتوى الســكَّ م الـــ ١2٦، مرَّ يف الــدَّ
م  الـ 2٠٠، إضافة إلى   ر يف الدَّ ى مستوى السكَّ ص املرض يف حال تعدَّ النهار حيث يشخَّ

م ويجب أالَّ يتعدى الـ5.7 %.   ر يف الدَّ قياس مخزون السكَّ
ري. وهنا،  ل نحو 9٠ % من حاالت داء الســكَّ ا النَّوع الثَّاني فهو األكثر انتشــاًرا، ويشــكِّ أمَّ
نلفت إلى أنَّه يصيب الكبار عادة وهو ال يعتمد على كميَّة اإلنسولني، إذ إنَّ جسم املريض 
قد يبدي مقاومة لها، ما يفقد اخلايا القدرة على اإلستجابة لهذا الهرمون. وبينما يُعدُّ 
احلزن والقلق والبدانة وقلَّة احلركة من أبرز مسبِّباته، فإنَّ املصابني به ال يحتاجون إلى 
ريات  حقن اإلنسولني، بل إلى االعتماد على الوجبات الصحيَّة واالمتناع عن تناول السكَّ
واء التِّي  ياضيَّة، إضافة إلى تناول حبوب الدَّ ســمة واإلكثار من التَّمارين الرِّ واألطباق الدَّ
م.  من ناحية أخرى، قد ال يشــعر  ر يف الدَّ ل الســكَّ تعمــل علــى احملافظــة على ثبات معدَّ
ة، إالَّ أنَّ الفحوص املتَّبعة يف النَّوع  املصاب بهذا النَّوع بأيِّ أعراض أو إشارات ألعوام عدَّ
ين يعانــون وزًنا زائًدا.  ة لألشــخاص الذِّ ل، تنطبــق هنــا أيًضــا وتعتبر ضروريَّة وملحَّ األوَّ
ل.  ا بعد تفاقم املرض، فتبدأ أعراض شبيهة بتلك التِّي حتصل لدى مرضى النَّوع األوَّ أمَّ

ر يف الّدم  الت السكَّ من ناحية أخرى، عادًة ما تصاب النِّساء احلوامل بعدم اتِّزان يف معدَّ
ر  ل طبيعي للســكَّ أثناء احلمل، والســبب عادًة غير معروف. وينبغي أن حتافظ على معدَّ
ة اجلنني، وقد يولد مصاًبا بتشــوُّهات  أي بــني 8٠ و١١٠، إذ إنَّ ارتفاعــه يؤثِّــر على صحَّ

خلقيَّة. 
ة، فهو يسهم يف تفاقم أمراض القلب واألوعية  ري تداعيات عدَّ يف اخلاصة، لداء السكَّ
جلني.  الدمويَّــة، كذلــك يف تلف بعــض األعصاب واألوعيــة، خصوًصا يف األطــراف والرِّ
ونتيجــة لذلــك، فــإنَّ أّي جــرح أو إلتهــاب يف القــدم قــد ال يشــعر به املصــاب يف الوقت 
ي قــد  تلتهب به القدم، وينتشــر اإللتهاب ليصل إلى حــدود البتر يف بعض األحيان.  الــذِّ
للحمايــة قبــل اإلصابــة وبعدها، يجب خســارة الــوزن واإلكثار مــن التماريــن الرياضيَّة، 
وتخفيــف تنــاول احللويــات واملأكوالت الغنيَّة بالنشــويَّات مثــل األرّز األبيض واإلكثار من 

تناول األلياف املوجودة يف الفاكهة واخلضار وغيرها، وعدم التَّدخني.

ري... قبل أن يفتك بك! إفتك بالسكَّ

كريستي مطران
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الريسا أبو حرب

بصغرهـا  ُعيِّـرت  دول  حطـام  علـى  أمجادهـا  تتعاظـم  أن  الكبيـرة  ول  الـدُّ قـدر  ويبقـى 
األبـدّي! فمـا يجـري يف سـوريا خيـر دليـل علـى كامنـا هـذا. مـن نـزاع »أهلـّي« إلى حرب 
ي مـا زالـت سـفن فظائعـه متخـر عبـاب  ـراع الـذِّ دوليَّـة بالوكالـة، تدرَّجـت مراحـل الصِّ
إنسـانيَّة صامتـة... تائهـة! مـن ثـورة شـعبيَّة علـى حكـم أسـديٍّ ظالـم إلـى ثـورة سـلطويَّة 
لـت التَّسـميات  ول اخلمـس الكبـرى - زائـد اثنـني أي إيـران وأملانيـا- ، تبدَّ أبطالهـا الـدُّ
، قـْل »أفـق حـّل«. بيـد أنَّ  والنَّتيجـة واحـدة: أزمـة تطـوي عامهـا اخلامـس مـن دون حـلٍّ
وسـي احلالي  ل الرُّ ـؤال األكبر يكمن يف التَّغطية اإلعاميَّة الكثيفة واملقصودة للتدخُّ السُّ
ـرف  ـات اخلارجيَّـة مـن كلِّ حـدب وصـوب قـد ُغـضَّ الطَّ يف سـوريا، خصوًصـا أنَّ التدخُّ
ل وما هـي نتائجه وما  عنهـا بعـد فتـرة قصيـرة علـى بروزهـا. فمـا هي أسـباب هذا التدخُّ

هـي مواقـف العالـم منـه؟ 

ـار األسـد يف  ئيـس بشَّ اعـم لنظـام الرَّ د روسـيا يوًمـا يف اإلعـان عـن موقفهـا الدَّ لـم تتـردَّ
سـوريا، فاسـتخدمت مـراًرا حـقَّ النَّقـض / الفيتـو ملنـع مجلـس األمـن مـن إدانـة النِّظـام 
ـوري باألسـلحة،  األسـدّي وجرائمه ضدَّ شـعبه. كذلك، اعترفت دوًما بتزويد اجليش السُّ
ه. بيـد أنَّ  وليَّـة التِّـي حيكـت ضـدَّ ي لهـذه »املؤامـرة« الدَّ رة منهـا، للتصـدِّ خصوًصـا املتطـوِّ
التطوُّر األسـاس ظهر يف مطلع شـهر أيلول / سـبتمبر من هذا العام، حني انتشـرت على 
ات النِّظـام  مواقـع التَّواصـل اإلجتماعـي صـوٌر تظهـر جنـوًدا روس يقاتلـون إلـى جانـب قـوَّ
يف سـوريا. سـارعت روسـيا إلى نفي اخلبر، مختبأة خلف حججها املعتادة. لكن، لم يكد 
ل يف سـوريا حملاربة داعش  حت روسـيا عانيَّة عن نيَّتها التدخُّ ميرُّ أسـبوعان، حتَّى صرَّ
م يف  راسـات، مـن التقـدُّ ـن هـذا التَّنظيـم اإلرهابـي، وبحسـب مجموعـة مـن الدِّ بعدمـا متكَّ
ـل  ئاسـّي. جتـدر اإلشـارة إلـى أن تدخُّ دمشـق حتَّـى وصـل إلـى حـدود متاخمـة للقصـر الرِّ
رفـان بخسـائر فادحـة  عـا، فقـد ُمنـي الطَّ إيـران وحـزب اهلل لـم يـؤِت بثمـاره كمـا كان متوقَّ

كمـا تراجعـت نبـرة التَّهديـد يف مواقفهمـا، مـا دفـع بروسـيا ) بقـرار اتُِّخذ حتـت الطاولة( 
ـة »محاربـة داعش«.  ـل، مسـتخدمة حجَّ إلـى التدخُّ

نافيـة  داعـش،  معاقـل  األخيـرة ضـرب  هـذه  باشـرت  الروسـّي،  ـل  التدخُّ تفاصيـل  ويف 
ئيـس  د الرَّ وسـيَّة، ومسـتخدمة فقـط سـاحها اجلـوّي. إذ شـدَّ التعـرُّض للمعارضـة الرُّ
أنَّ بعـض  برّيًـا يف سـوريا، علًمـا  باالنخـراط  بـاده  بوتـني علـى عـدم رغبـة  فادمييـر 
املواقـف  ناحيـة  ذقيَّـة. مـن  بـريٍّ روسـّي يف طرطـوس والاَّ إلـى وجـود  التَّقاريـر تشـير 
العسـكرّي  ـل  التدخُّ إدانـة  إلـى  كيـري  وزيـر اخلارجيَّـة األميركـيّ جـون  وليَّـة، سـارع  الدَّ
، لكـنَّ ذلـك لـم يـدم طويـا! إذ ويف حـني كانـت فرنسـا وبريطانيـا والواليـات  وسـيّ الرُّ
املتَّحـدة ترفـض التَّفـاوض مـع األسـد، بـرزت منـذ أسـبوعني مواقـف متناقضـة تنـادي 
دد،  بضـرورة التَّفـاوض معـه بغيـة تأمـني انتقال سياسـّي للسـلطة يف سـوريا. يف هذا الصَّ
ل يسـتند علـى عاملـني اثنـني أال وهمـا صعـود جنـم  راسـات إلـى أنَّ هـذا التبـدُّ تشـير الدِّ
فـة - داعـش وأخواتهـا - يف املنطقـة والتَّقـارب اإليرانـيّ – األميركـيّ  اجلماعـات املتطرِّ
اتِّفـاق بـني اسـرائيل  أيَّـام قليلـة  بـرز منـذ  النَّـووي. مـن ناحيـة أخـرى،  نتيجـة االتِّفـاق 
وروسـيا من جهة وروسـيا وتركيا من جهة ثانية لتنسـيق الطلعات احلربيَّة الروسـيَّة فوق 
ة بالطائـرات اإلسـرائيليَّة  وسـيَّ سـوريا، واحلـؤول دون اصطـدام املقاتـات احلربيَّـة الرُّ
كـر أيًضـا، أنَّ بعـض املصـادر السـوريَّة قـد ذكـرت ل«رويتـرز«  والتُّركيَّـة. مـن اجلديـر بالذِّ
أنَّ هجومـا برّيًـا سـورّيًا – إيرانّيًـا علـى حلـب سـيبدأ يف األيَّام القليلـة املقبلة حتت تغطية 
جويَّـة روسـيَّة، مـا يشـير إلـى أنَّ روسـيا تضـرب اجليـش احلّر مباشـرة يف بعـض املناطق.
ـدا أنَّ بوتـني اليـوم هـو سـيِّد الُّلعبـة السياسـيَّة يف سـوريا، إذ إنَّـه جنح يف  أخيـرا، بـات مؤكَّ
ـؤال يبقى: »ماذا يجري  حتريك أطراف النِّزاع كدمى يلعب بها كيفما يشـاء. غير أنَّ السُّ

ـر املنطقة لقنبلة سياسـيَّة مـن العيار الثقيل؟« مـن حتـت الطاولـة وهـل تتحضَّ

روسيا... على عرش املنطقة! 

In the decade following the end of the Civil War, there was 
a notable increase in substance addiction in the Lebanese 
community, and addressing substance dependence 
became a pressing matter that demanded earnest and 
immediate attention. Mrs. Nadia Mikdashi, Ms. Sara Trad 
and Dr. Ramzi Haddad decided to fill this much-needed 
niche. Skoun was first conceptualized in 2001 but it wasn’t 
until 2003 that it became officially registered as an NGO 
concerned with providing specialized treatment services 
for substance users. Since it started, Skoun has had high 
success rates and has helped people reclaim their lives 
and resume productive paths, thus earning widespread 
credibility as one of Lebanon’s pioneering rehabilitation 
centers with around 250 patients treated every year at a 
cost no more than USD 1000 per patient annually. 

Substance users usually approach Skoun through one of 
three following ways: some visit the center of their own 
volition; others are encouraged by their friends or family 
to contact the center while numerous cases are referred 
by schools, hospitals, psychologists or the judiciary. The 
treatment at Skoun is administered by a multidisciplinary 
team consisting of psychiatrists, psychotherapists, clinical 
supervisors, addiction counselors, family medicine 
specialists and registered nurses who work together to 
cater to the needs of patients struggling with substance 
use and to facilitate their recovery process.

Adolescence is usually fraught with intense emotional and 
interpersonal problems where teenagers face extreme 
hormonal and psychological fluctuations. The Skoun 
prevention team also provides training for teachers and 

staff to help integrate the Life Skills education program 
into the curriculum. A Mobile Education Unit is also 
available to disseminate drug-related information and 
promote prevention practices among all community 
members during music events or schools fairs to name 
but a few.

Lebanon is home to 11 NGOs and 15 hospitals specialized 
in the treatment of substance dependence. Skoun was 
the first to conduct an overarching nationwide study on 
such dependence in Lebanon. The study revealed that 
the majority substance users in 2009 were between 18 
and 34 years of age with males forming an overwhelming 
majority. Although substance users came from all socio-
economic backgrounds, 37 to 62% were found with a low 
socio-economic status. Cannabis, heroin and cocaine 
were classified as the substances most consumed across 
all samples.

Nadine Berkachy

SKOUN: LEBANESE ADDICTIONS CENTER
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ملحم الرياشي | رئيس جهاز االعالم والتواصل في القوات اللبنانيةرفقا  اخلوري

ـد مـن قبـل شـخص مـا إلنهـاء حياتـه. ولانتحـار أسـباب  االنتحـار هـو التصـرُّف املتعمَّ
كحـاالت  إجتماعيَّـة  ومنهـا  ـيروتونني،  السِّ نقـص  أو  كالوراثـة  عضويَّـة  منهـا  عديـدة، 
ـعور باألمـان  الفقـر واإلدمان، ومنهـا فيزيولوجيَّـة كاملـأكل واملشـرب واملـأوى وعـدم الشُّ
ات، إضافـة إلـى ازديـاد حـاالت  ، هنـاك عامـل مهـّم أال وهـو حتقيـق الـذَّ واالسـتقرار. ثـمَّ
يـق يف املجتمـع الُّلبنانـيّ وسـرعة التغيُّـر يف أسـاليب احليـاة وزيـادة متطلِّباتهـا وعـدم  الضِّ
ه  ـه يف احلياة والتوجُّ القـدرة علـى احلصـول عليهـا مـا يدفع باإلنسـان إلى التخلِّي عن حقِّ

نحـو االنتحـار.

رائـق  ـة يسـتخدمون الطَّ جـال عامَّ جـال والنِّسـاء. فالرِّ تختلـف طرائـق االنتحـار بـني الرِّ
رائـق غيـر العنيفـة  ـا النِّسـاء فيلجـأن إلـى الطَّ ـرايني وإطـاق النَّـار، أمَّ العنيفـة كقطـع الشَّ
ح احتمال أن تلقى  رات، وهذا يرجِّ نسـبّيًا كتناول السـمَّ أو تعاطي جرعة زائدة من املخدِّ
جـال جناًحـا أكثـر منهـا عنـد النِّسـاء، إذ هنـاك امـرأة واحـدة  محـاوالت االنتحـار عنـد الرِّ

فقـط مقابـل كّل ثاثـة رجـال ينتحـرون. 

فمنـذ العـام 2٠١2 وحتَّـى العـام املنصـرم 2٠١4، شـهد لبنـان 3٦4 حالـة انتحـار، أّي وفـاة 
ي أجرته  ل شـخص كّل ثاثة أيَّام. وأظهرت نتائج التَّقرير الذِّ ١2١ شـخًصا سـنوّيًا مبعدَّ
ـودان ولبنان هما  ول العربيَّـة أنَّ السُّ ـة العامليَّـة حـول نسـبة االنتحـار يف الـدُّ ـة الصحَّ منظمَّ
ـعوديَّة ودول أخـرى  ول التِّـي حتظـى بنسـبة عاليـة مقابـل اململكـة العربيَّـة السَّ مـن بـني الـدُّ
التِّـي حظيـت بنسـبة غيـر مرتفعـة، كمـا كانـت ليتوانيـا مـن بـني أكثـر الـدول التِّـي ترتفـع 

فيهـا نسـبة االنتحـار يف العالـم.

أي  ـر سـوى بنفسـه. واالنتحـار هـو نـوع من االنفـراد بالرَّ إنَّ اإلنسـان بطبعـه أنانـّي وال يفكِّ
واالنفـراد باحلـلّ ومصـادرة جميـع اآلراء األخـرى، بـل وإنـكار أحقيَّـة كلِّ وجـود آخـر غيـر 
ات. فاإلنسـان ال ينتحـر إالَّ يف حلظـة دكتاتوريَّـة مطلقـة، يف صميمـه منازعـة اهلل؛  الـذَّ
ـرورة الكفـر بـاهلل وإنـكار فضلـه، واليـأس من  ـن بالضَّ ولهـذا كانـت حلظـة االنتحـار تتضمَّ

ـخص.  ر كيف ومتى ميوت الشَّ رحمتـه، ورفـض عدلـه وأحكامـه.  فـاهلل وحـده هـو من يقرِّ
ل  ـخص علـى االنتحـار، فـإنَّ ذلـك ال يشـكِّ س، إذا أقـدم الشَّ وفًقـا لتعاليـم الكتـاب املقـدَّ
س يـرى أنَّ االنتحـار مسـاٍو  ـماء أم ال. فالكتـاب املقـدَّ د دخولـه إلـى السَّ العامـل الـذي يحـدِّ
للقتـل، إذ إنَّ املنتحـر يكـون مصيـره جهنَّـم لرفضـه اخلـاص واإلميـان بيسـوع املسـيح. 
كذلـك، يذكـر اإلجنيـل أربعـة أشـخاس أقدمـوا علـى االنتحـار أال وهم: شـاوول )صموئيل 
األولـى 4:3١( أخيتوفـل )صموئيـل الثانيـة 23:١7(، زمـرى )امللـوك األول ١8:١٦(، يهـوذا 

) متَّـى 5:27(. وجميعهـم كانـوا شـريريَن وخاطئـني.

م يف اإلسـام لقول اهلل تعالى يف القرآن:  ين اإلسـامّي، فاالنتحار محَرّ ا بالنسـبة للدِّ أمَّ
يـا أّيهـا الذيـن آمنـوا ال تأكلـوا أموالكـم بينكـم بالباطـل إاّل أن تكـون جتـارة عـن تـراض 
منكـم، وال تقتلـوا أنفسـكم، إن اهلل كان بكـم رحيمـاَ )النسـاء :29(. فالنَّفـس ملـك هلل 

وليـس ألحـد أن يقتـل نفسـه، ولـو زعـم أنَّ ذلـك يف سـبيل اهلل.
اس  كتـور زياد نحَّ ـب النَّفسـّي يف اجلامعـة األميركيَّـة يف بيروت الدُّ أطلـق رئيـس قسـم الطَّ
ـة العاملّيـة. كذلـك، أُعلـن  مـة الصحَّ حملـة للتوعيـة ضـّد االنتحـار تزامًنـا مـع حملـة منظَّ
ـبب  ي يعُدّ السَّ العاشـر مـن أيلول/سـبتمبر مـن كلَّ عـام يوًمـا عاملّيًـا ملكافحـة االنتحـار الـذَّ
يـن ينجـون  مـة إلـى أنَّ عـدد الذِّ ـرطان. كمـا أشـارت املنظَّ الثَّالـث للوفـات بعـد القلـب والسَّ

ة عمـن يلقـون حتفهـم بالفعـل انتحـاًرا. مـن االنتحـار يزيـد عشـرين مـرَّ

والثعلب يتعــّلم ين االنتحار والدِّ
دعـت اللقلـق يومـاً صديقهـا الثعلـب الـى الغـداء، وقدمـت لـه أشـهى اللحـوم التـي حّركـت 
غريزتـه بقـوة رائحتهـا وطيـب طعمهـا، لكنهـا وضعـت الطعـام يف ابريـق ضّيـق متامـاً كمـا 
االبريـق الـذي وضعتـه لنفسـها... جـّن جنـون الثعلـب وصـار يـدور حـول االبريـق، يعجـز عن 
ادخـال فّكـه ليـأكل، ويخشـى ان يحّطمـه فيمتـزج الطعـام بالزجـاج،.. اسـتمّر الثعلـب علـى 
هـذا املنـوال الـى حـدود اليـأس، فـكان ان انهـت اللقلـق طعامهـا وشـبعت، ثـّم ادخلـت اللقلـق 
منقادهـا الطويـل واخرجـت اللحمـة واطعمتـه. فـكان ان أكل حلسـابها ومنـه، ولـم يكـن ان 

حِسـَب يومـاً هـذا احلسـاب.
خـرج الثعلـب مـن الغـداء منكسـراً مضّرجـاً بالهزميـة، لكنـه تعلّـم درسـاً قاسـياً، ال تسـتعجل 

شـهوًة مـن رائحـة، الن احلصـول عليهـا قـد يكلّـف اكثـر مـن اشـتهائها.
هكـذا عندمـا تلعـب القـوى الصغيـرة مسـتكبرًة يف ماعـب الكبـار، فتدفـع الثمـن، وتشـتهي 

»اللحمـة« وتقـع فريسـة املـوت وفريسـة كل احلسـابات اال مـا حسـبته لنفسـها.
غادروا سوريا!
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