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أطـّل األمـني العـام حلـزب اهلل السـيد حسـن نصـراهلل بعـد نحـو أسـبوعني علـى تبنـي 
التغييـر  تكتـل  رئيـس  ترشـيح  جعجـع  سـمير  الدكتـور  اللبنانيـة  القـوات  حـزب  رئيـس 
واإلصـاح النائـب ميشـال عـون لرئاسـة اجلمهوريـة. أطـّل االمـني العـام وكأنـه قـادم مـن 
جبـال املونتـي روزا يف سويسـرا، داعيـاً الـى املزيـد مـن احلـوار، ومتهربـاً مـن دعـوة فرقاء 

قـوى 8 آذار لتبنـي ترشـيح حليفـه العمـاد عـون. 
فجـأة، حتـّول نصـراهلل مـن سـّيد الـى هـارب مـن االنتخابـات الرئاسـية، فحزبـه الـذي ال 
يشـارك يف جلسـات انتخاب الرئيس، ال يضغط يف املقابل على حلفائه لتأييد ترشـيحه 
لعون، إذ أصبح يف قوى 8 آذار مرشـحان اثنان: مّرشـح بنشـعي ومّرشـح الرابية، واإلثنان 

مدعومـان من 14 آذار.
مـن أفـواه احللفـاء واألخصـام، السـؤال عينـه يُطـرح: ملـاذا لـم يعـد نصـراهلل قـادراً علـى 
فـرض رأيـه وموقفـه علـى حلفائـه يف قـوى 8 آذار؟ فهـل أصبـح مـن السـهل علـى السـيد 
أن ينسـى كيـف أّصـر علـى وزرائـه باالسـتقالة يف العامـني 2006 و2011 ، أي مـن حكومة 
اليـوم هـو عاجـز عـن فـرض  الرئيـس فـؤاد السـنيورة والرئيـس سـعد احلريـري؟ فلـَم 

قراراتـه؟ 

بعيـداً عـن سـيادته، مّتكـن القائـدان املسـيحيان مـن صنـع لعبـة الرئاسـة. سـّيد معـراب 
واجلنـرال لـم يعـودا الـى احلـزب، ففـي 18 كانـون الثانـي اجتمعـا وأعلنـا قـرار معـراب، 
التغييـر  تكتـل  رئيـس  ترشـيح  تبنـت  اللبنانيـة  القـوات  مـن هنـا«...  بعبـدا متـّر  »طريـق 

واإلصـاح! 
واليـوم، إذا صـّح القـول، يف حـال وصـل رئيـس تيـار املـردة النائـب سـليمان فرجنيـة الـى 
الرئاسـة يكـون احلريـري هـو صانعهـا، ويف حـال وصل العماد ميشـال عـون يكون احلكيم 
صانعهـا... وهنـا التأكيـد علـى أن قـوى 14 آذار باقيـة ومسـتمرة يف مشـروعها، علـى 

الرغـم مـن االختـاف يف مّرشـح الرئاسـة! 
إطالـة نصـراهلل التلفزيونيـة، التـي أتـت بعـد أسـبوعني علـى إعان معـراب، كانت كفيلة 
لتؤكـد أن احلـزب وسـيده لـن يسـمحا بـأن تخـرج لعبـة الرئاسـة مـن يـده... ولـن يسـمحا 

مبـرور االنتخابات!
ألن السـيد »مـش مسـتعجل« بحسـب مـا ختـم خطابـه، مطالبـاً باملزيـد مـن احلـوارات 
والتفاهمـات واللقـاءات... ال بـّد أن يعـود بالذاكـرة الـى تاريـخ 18 كانـون الثانـي ليتأكـد 

مـّرة أخـرى أن بعبـدا متـّر مـن معـراب! 

جاد دميان - رئيس مصلحة الطالب

ايستل صهيون

ستيفاني يوسف

السياسة بني بيالطس ويهوذا
إن  واالجتماعيـة.  السياسـية  املفاهيـم  قدسـية  لتخـدش  التعطيـل  ذهنيـة  تغلغلـت 
الـى  اللبنانيـني  مـن  كبيـراً  قسـماً  دفعـت  قـد  العائليـة  وخاصـًة  التاريخيـة  املوروثـات 
والويـات. املشـاكل  كافـة  وحتميلـه  لبنـان  بأزمـات  وربطـه  السياسـي  العمـل   تسـخيف 

ال يخفـى علـى أحـد بـأن منـوذج األحـزاب اللبنانيـة قـد كـرس بأغلبيتـه صـورة مشـّوهة 
وسـيئة عـن الهـدف والغايـة مـن وجودهـا يف املجتمـع، لكـن هـذه الصـورة ال تعّبـر عـن 
واقـع األمـور، إذ إّن ال قيـام للمجتمعـات ولفكـر الدولـة إال مـن خـال انخـراط الشـباب 
يف العمـل السياسـي، وذلـك مـن بوابـة األحـزاب السياسـية. إن األحـزاب السياسـية هـي 
اإلطار الطبيعي والسـليم للنشـاط السياسـي حيث تذوب املصلحة الذاتية أمام مصلحة 
املجموعـة. هنـا ال بـد مـن التطـرق الـى جدليـة يحـاول البعـض مـن خالهـا تشـويه صـورة 

احلزبيـني ووصفهـم بـ«الغنـم«.
إن ذوبـان املصلحـة الذاتيـة أمـام مصلحـة املجموعـة ال يعنـي تخلـي الفـرد عـن قيمتـه 

احلزبـي  االنتمـاء  إن  العكـس.  علـى  بـل  الشـخصية،  حريتـه  عـن  وبالتالـي  الفرديـة 
مـع  وتطلعاتـه  أفـكاره  مناقشـة  مـن  الفـرد  خالهـا  مـن  يتمكـن  التـي  الوسـيلة  هـو 
الذاتيـة  نشـر خصوصيتـه  الـى  يؤهلـه  مـا  العامـة،  املبـادئ  يتاقـى معهـا يف  مجموعـة 
وبالتالـي إمكانيـة تبنيهـا مـن قبلهـم ضمـن اإلطـار املؤسسـاتي الـذي تنّظمـه العمليـات 
الدميقراطيـة. إن تغييـر الواقـع العجـوز الـذي يتخبـط فيـه املجتمـع اللبنانـي ال ميكـن 
وهنـا  الوطنيـة،  ملسـؤولياتهم  لبنـان  وشـبان  شـابات  حتمـل  خـال  مـن  إال  يتحقـق  أن 
ُكلِّ  علـى  واجـٌب  السياسـي  العمـل  »إنَّ  فرنسـيس  البابـا  قـول  الـى  التطـرق  مـن  بـد  ال 
بياطـس  دور  ولعـب  الواجـب  مـن  التنصـل  ميكننـا  ال  املسـيحيني  نحـن  مسـيحي. 
بغسـل أيدينـا مـن املسـؤولية! هـذا ليـس ممكنـاً! علينـا أن ننخـرط يف السياسـة، ألن 
العـام«. اخليـر  لتحقيـق  تسـعى  احملبـة، حيـث  أعمـال  مـن  أعلـى شـكل  هـي   السياسـة 

إن شـابات وشـبان لبنـان ال ميكـن أن يلعبـوا دور بياطـس يف التهـرب مـن املسـؤولية عبـر 
حيادهـم، كمـا أنهـم ال يجـوز أن يلعبـوا دور يهـوذا عبـر تكاسـلهم عـن القيـام بواجبهـم 

الوطنـي جتـاه مجتمعهـم، والـذي يجـوز تسـميته »خيانـة«.

الفريسة خلف جدران املمناعة...
واألسد حارس اجلمهورية!

بعــد جوائــز عاملية عــدة.. 
إيليان فرســان تفوز بـ«جائزة 

الرئيس أيزنهاور« 

إيليـان فرسـان،  ليسـت فقـط إبنـة كسـروان املتحـدرة مـن 
عائلـة متواضعـة، أو الشـابة املجـازة يف التاريخ من جامعة 
الـروح القـدس ـ الكسـليك، بـل هـي إبنـة الــ35 عامـاً التـي 
اسـتطاعت الفـوز بـ«جائـزة الرئيـس أيزنهـاور” الى جانب 

24 سـيدة مـن مختلـف أنحـاء العالم.

وقع اختيار اللجنة على فرسـان هذه السـنة كونها رئيسـة 
احتـاد لبنـان للتنميـة التـي  تطمـح لتطويـر منصـة مدنيـة 
لتحقيـق مجتمـع أكثـر مسـاواة جتـاه املـرأة. وتهـدف هـذه 
املنصـة الـى إصـدار بحـوث وحتليـات هادفـة، توضـع يف 
خدمـة تقنيـات مدافعـة ومناصـرة اجتماعيـة ـ سياسـية، 
علـى  فقـط  ليـس  اجلندريـة،  الهـوة  لتقليـص  وإجـراءات 
صعيـد املؤسسـات وإمنـا أيضـاً علـى صعيـد السياسـات 
الرسـمية وسياسـات القطـاع اخلـاص املجحفـة، للتوصـل 
إلـى مجتمـع أكثـر عدالـة وإنصافـاً، بحسـب مـا فّسـرت 

فرسـان. 

كـي  حـان  الوقـت  أن  املقابـات،  إحـدى  يف  واعتبـرت،   
يسـتفيد لبنـان واملجتمـع املدنـي مـن اخلبـرة العامليـة يف 
النضـال مـن أجـل حقـوق االنسـان. إيليـان فرسـان ُعرفـت 
العدالـة  عـن  الدائـم  لتحدثهـا  بـني أصدقائهـا  بسـقراط 

االجتماعيـة. 

خـال دراسـتها، قامـت بالعديـد مـن األبحـاث وعملـت مع 
مؤسسـات أميركيـة عـدة، وبعـد تخرجهـا عملـت مـع وزارة 
الثقافـة اللبنانيـة  ووزارة اخلارجيـة اللبنانيـة وذلـك خال 

انعقـاد مؤمتـر القمـة الفرنكفونيـة يف العـام 2002.
وبعد عملها يف عدد من املؤسسات يف لبنان، بدأت العمل 
لـأمم  كمستشـارة    2009 عـام  االميركيـة  السـفارة  يف 

املتحـدة. فيمـا بعـد طلبـت سـفيرة أميـركا يف لبنان آنذاك 
ميشـيل سيسـون أن تعمـل معهـا بشـكل دائـم، ورشـحتها 
بعدهـا جلائـزة عامليـة لهـا عاقـة بالريـادة لتمكـني املـرأة 
يف لبنان. واسـتمرت يف السـفارة لـ6 سـنوات، واستطاعت 
أن تعمـل يف الوقـت نفسـه يف  بيـت الشـباب والثقافـة يف 

ذوق مكايـل حتـى غـادرت لبنـان عـام 2014.
نالـت  قـد  فرسـان  كانـت  أيزنهـاور«،  »جائـزة  نيلهـا  قبـل 
مـن  العربـي«  الوطـن  مـن  »النافـذون  برنامـج  يف  جائـزة 
وزارة اخلارجيـة الهولنديـة، الـذي شـاركت فيـه يف عاَمـي 
2014 و2015، والتـي ستشـارك فيـه هـذا العـام أيضـاً.

جتـدر اإلشـارة الـى أن “جائـزة الرئيـس أيزنهـاور« تسـعى 
العامليـة مـن خـال  القيـادة  تعزيـز احلـوار وحتفيـز  إلـى 
وقـد رعـت هـذه  واألفـكار.  املعلومـات واخلبـرات  تبـادل 
املؤسسـة أكثـر مـن 2100 فائـز وفائـزة، منهـم 200 رئيـس 
دولة والعديد من الشـخصيات املؤثرة من 108 دول حول 

العالم. 
وتهـدف هـذه املؤسسـة إلـى إلهـام القـادة مـن كل أنحـاء 
العالـم لتحـدي أنفسـهم، ومطالعـة آفـاق جديـدة وإشـراك 
اآلخريـن يف بحثهـم والتعمـق بقدراتهم الذاتية لاسـتفادة 

مـن مواهبهـم اخلاصـة لتحسـني العالـم مـن حولهـم. 
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مشاركة مصلحة الطالب في مؤمتر 
CAFCAWالـ

نظـم امللتقـى األكادميـي املسـيحي للمواطنـة يف العالـم العربـي”CAFCAW”  مؤمتـراً 
حتـت عنـوان »الشـباب اللبنانـي واملواطنـة« يف أوتيل مونرو، شـارك فيـه وفد من مصلحة 

الطاب.

إطالق سراح املجرم ميشال سماحة

شـاركت مصلحـة الطـاب يف اعتصـام املنظمـات الشـبابية لقـوى »14آذار« و«احلـزب 
التقدمي االشـتراكي« أمام منزل اإلرهابي ميشـال سـماحة يف االشـرفية رفضاً إلطاقه 

وسـط إجـراءات أمنيـة مشـددة.
وحتـدث رئيـس املصلحـة الرفيـق جـاد دميـان معلنـاً »أن هدفنـا اليـوم مـن االعتصـام هـو 
تأكيـد هيبـة الدولـة والقضـاء، والتشـديد علـى إيقـاف املجـرم وردعـه، وإخـاء سـبيل 
سـماحة ليـس حكمـاً عـادالً وال يبرهـن عـن عدالـة، بـل هـو دليل أن هناك تشـريعاً وقوننة 

للجرميـة«.
كمـا شـاركت مصلحـة الطـاب يف االعتصـام الثانـي أمام احملكمة العسـكرية يف املتحف، 
باإلضافـة الـى االعتصامـات التـي دعـت إليهـا املنظمـات الشـبابية لقـوى »14آذار« يف 

طرابلـس وصيـدا.

إلياس الشدياق

دائرة الشمال

فقـدت دائـرة الشـمال ومصلحـة الطـاب رئيـس خليـة طـاب »القوات اللبنانية« – برسـا 
ونائـب رئيـس خليـة الــ«NDU« يف الشـمال الرفيـق شـربل العضيمـي الـذي تـويف إثـر 
تعرضـه حلـادث سـير مـرّوع، حيـث وّدعتـه بلدتـه برسـا - الكـورة يف مـأمت مهيـب شـارك 

فيـه رفاقـه يف مصلحـة الطـاب.
مـن ناحيـة أخـرى، نظمـت خليـة طـاب »القـوات اللبنانيـة« يف كليـة العلـوم االقتصاديـة 
وإدارة األعمـالـ  الفـرع الثالـث، محاضـرة حتـت عنوان »مسـتقبلكم هدفنـا«، وقدم رئيس 
دائرة الشـمال غبريال سـعد ورئيسـة اخللية أنطونيا مارون عربون شـكر وتقدير باسـم 

اخلليـة لـكل مـن احملاضريـن وملديـرة الكليـة الدكتـورة جميلـة ميني.
وقـام طـّاب بشـري حتـت عنـوان »أن ننسـى لـن ننسـى« بزيـارة حوالـى 100 عائلـة مـن 
عائـات شـهداء بشـري املقيمـني يف بشـري واخلالديـة واخلـان وبـاد جبيـل وكسـروان 

واملـن وبيـروت وبعبـدا.
وُقّسـم الطـاب الـى 4 مجموعـات بقيـادة الرفـاق: زيـاد كـرم، دانـي جعجـع، هانـي رحمه، 
أنطونـي فنيانـوس. متّيـزت الزيـارات بجـو مـن التعـارف بـني جيـل أكـّد أّن كل نقطـة دم 
بذلـت هـي سـبب بقائنـا، متعهـداً إكمـال املسـيرة مهمـا كان الثمـن، وجيـل إفتخـر بأنـاس 
يحافظـون علـى إرث أبنائهـم وعّبـروا عـن حرقـة قلوبهـم وفخرهـم بدمـوع وروايـات عـن 

الشـهداء أّثـرت وُطبعـت يف صميـم اجليـل الصاعـد.
مـت الـدروع مـن خليـة بشـري بإسـم كل شـهيد وصورتـه مـع آيـة مـن إجنيـل مّتـى   كمـا قُدّ

تقـول: »طوبـى للمضطهديـن مـن أجـل احلـق ألن لهـم ملكـوت السـماوات«.

دائرة اجلامعة اللبنانية
أقامـت دائـرة اجلامعـة اللبنانيـة عشـاء امليـاد املجيـد الـذي ضـم إلـى جانـب أعضـاء 
مكتـب الدائـرة رؤسـاء اخلايـا يف الكليـات، يف مطعـم الشـوار - ضبيـة، وتخلـل العشـاء 
كلمـة لرئيـس دائـرة اجلامعـة اللبنانيـة الرفيـق شـربل اخلـوري وتكـرمي الرفيـق اليـاس 

شـاال لتفوقـه يف أكادمييـة الكـوادر يف مصلحـة الطـاب.

دائرة بعبدا عاليه والشوف
أقـام قطـاع املـدارس يف دائـرة بعبـدا وعاليـه والشـوف يف مصلحـة الطـاب يف »القـوات 

اللبنانيـة« خلوتـه التنظيميـة األولـى لعـام 2016، يف عـني الرمانـة.
وكانـت البدايـة مـع رئيـس قطـاع املـدارس الرفيـق جـورج خاطـر الـذي شـرح أهـداف 
القطـاع والنشـاطات املقبلـة، فيمـا عـرض رئيـس مكتـب اإلعداد الفكـري الرفيق إيلي جو 

درغـام ألهميـة »البوانتـاج« والطريقـة املتبعـة.
 واختتمـت اخللـوة مبداخلـة لرئيـس الدائـرة الرفيـق سـليم أبـي ضاهـر حتـدث فيهـا عـن 

احلالـة السياسـية ومواقـف احلـزب األخيـرة.

مكتب اإلعداد الفكري
حتـت عنـوان »درب املعرفـة، إميـان والتـزام« وبرعايـة وحضـور رئيـس احلـزب الدكتـور 
سـمير جعجـع، نّظـم مكتـب اإلعـداد الفكـري والتوجيـه يف مصلحـة الطـاب، يف املقـر 

العـام للحـزب يف معـراب، حفـل تخـرج أكادمييـة الكـوادر للعـام 2015.
وألقـى الدكتـور جعجـع كلمـة يف املناسـبة، دعـا خالهـا جميـع الطـاب إلـى تنمية فكرهم 
باملعرفـة واالنخـراط يف واقـع بلدهـم، واملشـاركة يف همومـه ليكونـوا مسـاهمني يف إيجـاد 

احللـول لها.
ولـم يتأخـر كثيـراً مكتـب اإلعـداد الفكري حيث بدأ عـام 2016 بإطاق أكادميية اإلعداد 
الفكـري لهـذا العـام مـن معـراب، حيـث ألقـى الدكتـور جعجـع أول محاضـرة أمـام مـا 

يقـارب 500 طالـب وطالبـة.

دائرة البقاع

أقامـت دائـرة البقـاع وجمعيـة األرز الطّبيـة يومـاً صّحياً مّجانياً يف منّسـقية زحلة للقوات 
اللّبنانيـة تتضّمـن قيـاس السـّكري يف الدم وإعطاء إرشـادات مـن قبل أطباء مختّصني. 

شـارك يف هذه احلملة كل من النائب شـانت جنجنيان، منسـق زحلة يف القوات االسـتاذ 
ميشـال التّنـوري، مديـر جمعيـة األرز الطّبيـة الرفيـق زاهـي الهيبـة، باإلضافـة الـى حشـد 

مـن املواطنـني مـن زحلـة وضواحيها.
واختُِتَم هذا النهار مبحاضرة حول هذا املرض وكيفية الوقاية منه.

شـهدت الفتـرة األخيـرة نشـاطاً كبيـراً علـى أكثر من صعيد ويف مختلـف الدوائر واملكاتب 
أكادمييـة  شـهادات  تسـليم  بحفـل  بـدأت  اللبنانيـة«،  »القـوات  الطـاب يف  يف مصلحـة 
اإلعـداد الفكـري، مـروراً بعيـد امليـاد، وصـوالً الى االعتصام تنديـداً باإلفراج عن املجرم 

ميشال سـماحة.
وللسـنة الثانيـة علـى التوالـي، أحيـت الهيئـات الطالبيـة املدعومـة مـن مصلحـة الطـاب، 
عشـاءها امليـادي السـنوي الثانـي حتـت عنـوان »Christmas Reunion 2« يف مجمع 

.Forum de Beyrouthالــ
حضـر احلفـل رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور سـمير جعجـع وعقيلتـه النائـب 
سـتريدا جعجـع، باإلضافـة الـى نـواب ومسـؤولني يف احلـزب، وقدمـت للحفـل اإلعاميـة 
جويـل فضـول، وأحيـاه كل مـن عازفـة الكمـان ديفانيسـا، والفنانـة هيفـاء وهبـي والفنـان 

وائـل كفـوري.
اجلامعـات  يف  متفرقـة  مياديـة  نشـاطات  الطـاب  مصلحـة  دوائـر  مختلـف  وأقامـت 

املناسـبة. يف  العيـد  وحلـوى  الهدايـا  وّزعـت  حيـث  واملناطـق، 
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يـس فالنتـني« مناسـبة يُحتفـل بهـا يف مختلـف أنحـاء  ل عيـد احلـّب أو »عيـد القدِّ يشـكِّ
ـهداء  العالـم يف 14 مـن شـباط مـن كلِّ عـام. وأتـى عيـد احلـبِّ كذكـرى الثنـني مـن الشُّ
املسـيحيني اللَّذيـن كانـا يحمـان اسـم »فالنتـني«. بعـد ذلـك، أصبـح هـذا اليـوم مرتبًطـا 
جيفـري  اإلنكليـزي  األديـب  عنـه  التَّعبيـر  يف  أبـدع  ي  الـذِّ  ، ومانسـيّ الرُّ احلـبِّ  مبفهـوم 
تشوسـر يف أوج العصـور الوسـطى التِّـي ازدهـر فيهـا احلـبُّ الغزلـّي. ويرتبـط هـذا اليـوم 
أشـدَّ االرتبـاط بتبـادل رسـائل احلـّب املوجـزة التِّـي تأخـذ شـكل »بطاقـات عيـد احلـّب«. 
ي يجتمـع فيـه العالـم علـى احلـّب، يف طيَّاتـه طرًقا عديـدة للتعبير  يحمـل هـذا اليـوم، الـذِّ
عـن احلـّب، تختلـف مـن شـخص إلـى آخـر، ومن دولة إلى أخرى. كذلـك، تتميَّز كلُّ مدينة 
أ مـن حضارتهـا ومعتقداتهـا  أو منطقـة بعـادات وتقاليـد مختلفـة، تعتبرهـا جـزًء ال يتجـزَّ
القدميـة التِّـي تفخـر بوجودهـا. وكمـا هنـاك اختـاف يف العادات والتَّقاليـد من دولة إلى 
أخـرى، فهنـاك تفـاوت أيًضـا يف الطـرق املتَّبعـة لاحتفـال بالعديـد مـن املناسـبات كعيـد 

. فلنقـم بجولـة سـريعة علـى أبـرز طـرق االحتفال بهـذا العيد! احلـبّ

ومنسـّي يف الثَّانـي عشـر مـن حزيـران، وتطلـق  البرازيـل: حتتفـل البرازيـل بهـذا اليـوم الرُّ
أنَّ  كمـا  األزواج.  بـني  والهدايـا  ـوكوال  الشُّ تبـادل  خالـه  يتـمُّ  »اإلفتتـان«.  إسـم  عليـه 
ـا  البرازيليـني ال يقومـون باالحتفـال بهـذا العيـد يف اليـوم الثَّالـث عشـر لكونـه يوًمـا مهّمً
يـس أنتونـي. يف هـذا اليـوم، تقـوم  النِّسـاء العازبـات بطقـوس معيَّنة جلذب  وهـو يـوم القدِّ
اجلنـس اآلخـر. ومـن الغريـب أيًضـا، عـدم احتفالهـم بعيـد احلـّب يف شـهر شـباط لقـرب 

ـون بـه فهـو يعبِّـر عـن الكثيـر مـن الفسـق والشـّر. موعـده مـن موعـد كرنفـال يهتمُّ

ابـع عشـر مـن شـباط إسـم »اليـوم األبيـض«، ويتـمُّ   ـة: يُطلـق علـى يـوم الرَّ كوريـا اجلنوبيَّ
ابـع عشـر مـن نيسـان إسـم  خالـه إعطـاء الهدايـا واحللـوى للنسـاء. ويُطلـق علـى يـوم الرَّ
»اليـوم األسـود«، إذ تذهـب النِّسـاء الَّلواتـي لـم يحصلـن علـى أيِّ شـيء يف »اليوم األبيض« 
ـوداء حداًدا على  إلـى مطعـم للمأكـوالت الصينيَّـة ويقمـن بتنـاول صحـن من املعكرونة السَّ
. كمـا حتتفـل كوريـا اجلنوبيَّـة بـكلِّ يـوم رابـع عشـر مـن كلِّ شـهر  كارثـة احلـب يف حياتهـنَّ
مبناسـبات مختلفـة وغريبـة، فهنـاك يـوم العنـاق واليـوم األخضـر ويـوم األفـام وغيرهـا 

رائـف العجيبـة. مـن الطَّ

ابـع عشـر مـن شـباط بعيـد احلـّب مـن منطلـق  سـلوفينيا: حتتفـل هـذه املدينـة يـوم الرَّ
تعلُّقهـا مبثـل شـعبّي ينـصُّ بـأنَّ »يـوم احلـّب يجلب مفاتيح اجلذور«، وذلك حسـب اعتقاده 
هـور والنَّباتـات بالنمـّو. لذلـك، يقـوم املزارعـون بـزرع  ان البلـد بأنَّـه يـوم تبـدأ فيـه الزُّ سـكَّ
ي تقـوم خالـه الطيـور بالتَّـزواج، ويقـوم األطفـال  البـذور، كمـا ويعتقـدون بأنَّـه اليـوم الـذِّ
يف العـادة بصنـع قـوارب مـن الـورق أو اخلشـب حتمـل شـموًعا ويرسـلونها خـال النَّهـر 
ـولفينيُّون  السُّ يقـوم  نفسـه،  الوقـت  ويف  األنـوار.  مـن  اكتفائهـم  عـن  ذلـك  يف  معبِّريـن 
ي يعتبر عيًدا  يس غريغوريـوس، الذِّ باالحتفـال بيـوم الثَّانـي عشـر مـن آذار، وهـو يوم القدِّ

بيـع. ل مـن فصـل الرَّ للحـّب حسـب التَّقاليـد املعتـادة واليـوم األوَّ

بريطانيـا: يتميَّـز عيـد احلـبِّ يف مدينـة  نورفوللـك البريطانيَّـة بوجـود شـخص يُدعـى 
طرقـه  طريـق  عـن  والبالغـني  لأطفـال  واحللـوى  الهدايـا  بجلـب  يقـوم  فالنتـني،  جـاك 
لأبـواب واختفائـه بطريقـة ترعـب األطفـال وتخيفهـم. فيتـرك الهدايـا ويختفـي مـن غير 

أثر.

الهنـد: يعتبـر بعـض احملافظـني الهنـدوس عيـد احلـّب عـادة غريبـة مناقضـة للثقافـة 
الهنديَّـة. وأعلنـت مجموعـة هندوسـيَّة ميينيَّـة عـن عزمهـا إرسـال فـرق إلـى املتنزهـات 
واملراكـز التجاريَّـة يف العاصمـة الهنديَّـة ملاحقـة أي عاشـقني يظهـران عواطفهمـا علـى 
املـأ. وعـادة مـا تشـهد البـاد مظاهـرات بعضهـا عنيـف، ضـدَّ عيـد احلّب، يقـوم خالها 
ـون بتدميـر الفتـات أو إتـاف بطاقـات معايـدة يف املراكـز التِّجاريَّـة، أو رّش طـاء  احملتجُّ

يـن يظهـرون عواطفهـم علـى املـأ. أسـود علـى وجـوه العشـاق غيـر املتزوِّجـني، الذِّ

غـم مـن وجـود بعـض القيـود التِّـي تفرضهـا احلكومة على هـذا االحتفال،  إيـران: علـى الرُّ
ه وشـراء الهدايـا واالحتفال. وقد  ـباب اإليرانيـني يخرجـون يف هـذا اليـوم للتنـزُّ إالَّ أنَّ الشَّ
ـنوات قيـام املتاجـر بتزيـني واجهاتهـا بنمـاذج للحيوانـات األليفـة،  تزايـد مـع مـرور السَّ
والشـوكوال املصنوعـة علـى هيـأة قلـوب، والبالونـات احلمـراء احتفـااًل بهـذه املناسـبة. 

ويعبِّـر املراهقـون عـن مشـاعر احلـّب بالسـير متشـابكي األيـدي يف شـوارع طهـران.

املغـرب: ينظـر املغاربـة إلـى مسـألة مظاهـر االحتفـال بعيـد احلـّب علـى أنَّهـا مـن األمـور 
ـخصيَّة، وأنَّهـا احتفـال أوروبـّي خـرج إلـى العامليَّـة، وال يـرى معظمهـم يف ذلـك أي  الشَّ
تناقـض مـع قيـم املجتمـع. فهـو احتفـال رمـزيٌّ يتبـادل من خالـه النَّاس الـورود والهدايا. 
هـذه  أنَّ  إالَّ  املغـرب،  يف  احلـبِّ  بعيـد  لاحتفـال  افضـة  الرَّ األفـكار  مـن  غـم  الرُّ وعلـى 
املناسـبة أخـذت مكانتهـا يف املجتمـع، خصوًصـا أنَّهـا تُعتبـر مناسـبة حلصـد األمـوال. 
ـار باسـتغالها، لبيـع الـورود والهدايـا العاطفيَّـة، وكذلـك تدُخـل ضمـن  بحيـث يقـوم التجَّ
ـياحي، لـذا فـإنَّ حتالـف املـال واحلـّب أَصبـح قـادًرا علـى جعلهـا مناسـبة  التَّنشـيط السِّ
سـنويَّة إيجابيَّـة. كمـا أنَّ العديـد مـن املغاربـة ال يـرون يف ذلـك أيَّ سـلبيَّة أو مـّس بالثَّقافة 
ي يعرفونه منذ  املغربيَّـة بشـكٍل عـاَم، بـل تصنَّـف يف نطـاق االنفتـاح والتَّفاعـل الثَّقـايّف الـذِّ

العصـور القدميـة.

مروى اخلوري

عيد احلّب في أوجه مختلفة:
ز والعادات الغريبة! ة، والتميُّ بني الرُّومانسيَّ
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مـا زالـت تداعيـات خطـوة معـراب التاريخيـة تتصـدر عناويـن الصحـف واإلعام 
رسـمياً  عـون  اجلنـرال  ترشـيح  اللبنانيـة  القـوات  تأييـد  بعـد  واملسـموع  املرئـي 
ملنصـب رئاسـة اجلمهوريـة، يف املقـر العـام للحـزب، بحضـور حشـد غفيـر مـن 
املقاومـني السـابقني وعائـات شـهداء حـرب اإللغـاء وكـوادر مناطقيـة وطابيـة 

قواتيـة.
نكـرر هـذه التفاصيـل الصغيـرة ألن املشـهدية التـي ظهـرت فيهـا هـذه اخلطـوة 
الفعـل  ردات  خانـة  يف  وتصنيفهـا  حتجيمهـا  تتعـدى  أبعـاد  لهـا  االسـتثنائية، 
تلـك  التـي حتمـل يف طياتهـا  التفاصيـل  بعـض  إذاً  لنسـتعد  واآلنيـة.  الصغيـرة 

أبعادهـا: بشـرح  ولنقـم  األبعـاد 
إن دعـوة العمـاد عـون إلـى معـراب لـم تكـن مفاجـأة بالفعـل ألن الدكتـور جعجـع 
كان زار الرابيـة يف حزيـران الفائـت، كاسـراً اجلليـد مـا بـني القـوات والتيـار، 
إلـى  الوصـول  بـني احلزبـني متهيـداً حملاولـة  النوايـا  إعـان  ورقـة  عـن  ومعلنـاً 
قواسـم مشـتركة. يف حينها لم تكن صدمة األفرقاء السياسـيني كبيرة بقدر رّدة 
فعلهـم العشـوائية اليـوم بعـد تأييـد القـوات ترشـيح عـون، ألن الرهـان كان علـى 

فشـل هـذا التفاهـم إنطاقـاً مـن مبـدأ العـداء الدائـم بـني الطرفـني. 
لكـن املفارقـة األساسـية هـي أنـه يف السياسـة »مـا مـن حلـٍف دائٍم، ومـا من عداٍء 
 Nothing is certain in politics« :مسـتمر!« كمـا تقـول احلكمـة الصينيـة

.»but uncertainty

وانطاقـًا مـن احتـرام القـوات اللبنانيـة لشـهداء املقاومـة اللبنانيـة الذيـن أعطـوا 
أغلـى مـا لديهـم دفاعـاً عن الهوية اللبنانية، خاصًة يف احلوادث األكثر حساسـية 
أال وهـي حـرب اإللغـاء، كان ال بـد مـن الوقـوف علـى رأي أهالي ورفاق الشـهداء، 
ـدة  واقتناعهـم بهـذه اخلطـوة، ودعوتهـم حلضـور هـذه املصاحلـة التاريخيـة املمهِّ

حلقبـة جديـدة تطـوى معهـا أحقـاد املاضي الدمـوي األليم.
ومـن يعـرف القـوات اللبنانيـة يعـرف جيـداً أنهـا ال تسـاوم وال تهـادن علـى قيمهـا 
ومبادئهـا وعقيدتهـا: ومـن هـذا املنطلـق، كان ال بـد مـن توقيـع ورقـة »عشـرية 
البنـود« تلخـص هـذه املبـادئ وتثبتهـا مـع هذه املصاحلـة وخطوة تأييد الترشـيح. 
لقد القت هذه الورقة ببنودها العشـرة استحسـاناً كبيراً يف األوسـاط الداخلية، 
آذار   14 مبـادئ  مـع  تتماشـى  ال  فضفاضـة«  »بنـوداً  اعتبرهـا  البعـض  أن  إال 
املبـادئ  عنـد  الوقـوف  مـن  بـد  ال  لـذا  والتحريـف.  للتأويـل  وتصلـح  وثوابتهـا، 
األساسـية لهـذه الورقـة، وشـرح هـذه الثوابـت التـي غفلـت عـن البعـض الـذي لـم 

يقـرأ فيهـا مصلحـة شـخصية لـه وحلزبـه:
التأكيـد علـى نهائيـة كيـان لبنـان الدولة السـيدة احلرة املسـتقلة، وهـي من ثوابت 
وقيـم 14 آذار، مـع وضـع اإلصبـع علـى التمثيـل الدبلوماسـي السـليم للجمهوريـة 
اللبنانيـة يف احملافـل الدوليـة مبـا يحتـرم عاقاتنـا مـع جميع الـدول التي جتمعنا 
بهـا مصالـح مشـتركة، واحتـرام القوانـني الدوليـة واالتفاقيـات واملعاهـدات التـي 
صـادق ووّقـع عليهـا لبنـان )أهمهـا احملكمـة الدوليـة اخلاصة بلبنـان(، أضف إلى 

ذلـك التأكيـد علـى دسـتور الطائـف ومبـدأ املناصفـة )وبالتالـي إقفـال الباب أمام 
أي محاولـة للذهـاب نحـو مؤمتـر تأسيسـي جديـد(، مـع تسـجيل إصابـة مباشـرة 
يف مرمـى حـزب اهلل يف البنـد املتعلـق بدعـم اجليـش اللبنانـي وتزويـده بالسـاح 

ومسـاعدته علـى بسـط سـلطته علـى كامـل أراضـي الدولـة اللبنانية.
ومبـا أن البنـود العشـرة التـي وافـق عليهـا العمـاد عـون يف معـراب تـوازي، ال 
بـل تتجـاوز، بأبعادهـا السياسـية وبأهميتهـا الوطنيـة، بنـود ومندرجـات »إعـان 
بعبـدا«، فقـد شـّكل ذلـك، إربـاًكا واضحـاً حلـزب اهلل جتلـى ببقائـه أحـد عشـر 
يومـاً لدراسـة موقفـه وإعانـه رسـمياً مـن قبـل أمينـه العـام يـوم اجلمعـة الفائت. 
ومـا أربـك احلـزب فعليـاً، هـو وضعـه أمـام احلقيقـة املـّرة: »إمـا أن تكـون صادقـاً 

بدعـم عـون ومتّهـد لـه السـاحة الوطنيـة لوصولـه إن كنـت جديـاً يف ترشـيحك 
لـه، أو تُكشـف علـى حقيقتـك و«يبـان املـرج مـع ذوبـان الثلـج«. ومـن جهـة أخـرى، 
فـإن أمـام عـون مجهـوداً كبيـراً إلقنـاع الكتـل النيابيـة بالتصويـت لـه، إضافـة الـى 
مجهـود أكبـر إلقنـاع حليفـه »حـزب اهلل« بالبنـود العشـرة التي وافـق عليها والتزم 

بتنفيذهـا.

إن املتفـق عليـه حتـى اآلن هـو أن مـا بعـد اتفـاق معـراب التاريخـي لـن يكـون كمـا 
قبلـه، وأصبـح واضحـاً أن التعاطـي مـع هـذه اخلطـوة علـى أنهـا رّدة  فعـل علـى 
ترشـيح الرئيـس سـعد احلريـري للنائـب سـليمان فرجنيـة  قـد أصبـح سـاذجاً 
وسـخيفاً، وجتلـت علـى أنهـا جهـد مـن »القـوات اللبنانيـة« ملـلء الفـراغ يف رئاسـة 
اجلمهوريـة، ومحاولـة ذكيـة إلعـادة االسـتحقاق الرئاسـي إلـى دائـرة اللبننـة بعـد 
أن متـادى البعـض يف تدويـل هـذا امللـف وتغميـس الـدول الكبـرى يف تفاصيلـه.

تبقـى العبـرة اآلن يف تأمـني النصـاب جللسـة االنتخـاب املقبلـة، إال أن األمـر 
اإليرانـي برفـع اليـد عـن امللـف الرئاسـي لـم يـأت بعـد، غيـر أن هـذه اخلطـوة 
اإليجابيـة للقـوات قـد أعـادت القطـار الرئاسـي إلـى سـكته الصحيحـة وخلطـت 
األوراق واالصطفافـات الداخليـة، فأعطـت السياسـة اللبنانيـة نكهـة مميـزة مـن 

طعـٍم آخـر!

وعلـى غـرار مـا صـرح بـه النائـب شـانت جنجنيـان يف حديـث لـه عبـر املركزيـة: 
الدفـع  األحـزاب األخـرى مـن هـذا  اللبنانيـون، خصوصـاً  أاّل يسـتفيد  »حـرام« 

الرئاسـي مـن أجـل إنهـاء الشـغور!

أّيـد الدكتـور سـمير جعجـع ترشـيح العمـاد ميشـال عـون لرئاسـة اجلمهوريـة، 
انتـزاع بطاقتـني سـياديتني مـن اجلنـرال: ولكنـه اسـتطاع باملقابـل 

الشـرعية  وسـيادة  املقبلـة،  املرحلـة  يديـر  كدسـتور  الطائـف  باتفـاق  التسـليم 
وجيشـها مـن دون غيرهـا علـى األراضـي اللبنانيـة. وهـذه ضربـة مؤملـة على كتف 

حـزب اهلل.
أما اإلجناز األكبر لهذا االتفاق، فهي عودة القوة إلى زنود املسـيحيني من الباب 
العريض الى السياسـة اللبنانية، مسـتعيدين دور املبادرة الفعلية، وواضعني حّداً 
أمـام اسـتئثار »اآلخريـن« بامللـف الرئاسـي. وسـوف يصبـح املسـيحيون ـ يف ظـل 
االنقسـام السياسـي االسـامي الـذي يعيشـه لبنـان املتأثـر باالنقسـام اإلقليمـي 
حة يف أي حكومة أو ائتاف سياسي  رة واملرجِّ والدولي العام ـ القوة االولى املقرِّ

يف املرحلـة االنتقاليـة القادمة.

أخيـراً، إن هـذه اخلطـوة السياسـية هـي اإلجـراء األكثـر تأثيـراً علـى السـاحة 
اللبنانيـة يف التاريـخ اللبنانـي احلديـث مـن دون أدنـى شـك؛ ومـن يشـكك بالبنـود 
البيـان  مـن  ومصداقيـة  فعاليـة  وأكثـر  أقـوى  أنهـا  نذّكـره  وبفاعليتهـا،  العشـرة 
الـوزاري الـذي وّقعتـم عليـه مـن دون تـردد. وقد أثبتت القوات اللبنانية من جديد 
أنهـا الرقـم الصعـب يف السـاحة اللبنانيـة، وسـتكون بانتظـار القانـون االنتخابـي 
اجلديـد الـذي سـينهي إجحـاف قانـون السـتني الذاهـب إلـى غيـر رجعـة، لتثبـت 

قدرتهـا وحجمهـا الفعلـي يف املجتمـع اللبنانـي. 

سيريل بدوي

اخلطوة  تاريخية... واجلوائز باجلملة!
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أسرة التحرير

ات اللبنانيَّة يف معراب،  بعـد املصاحلـة التَّاريخيَّـة التِّـي شـهدها لبنـان من مقّر حزب القـوَّ
كتـور سـمير جعجـع بتبنِّـي ترشـيح رئيـس  ات اللبنانيَّـة الدُّ حيـث قـام رئيـس حـزب القـوَّ
ل التَّغييـر واإلصـاح العمـاد ميشـال عـون إلـى رئاسـة اجلمهوريَّـة، معلنـني بذلـك طيَّ  تكتُـّ
ي دام حوالـى الــ30 سـنة، أتـت هـذه املصاحلـة  صفحـة احلـرب اللبنانيَّـة والتَّباعـد الـذِّ
ات اللبنانيَّـة، رئيـس جهـاز اإلعـام والتَّواصـل  لتتـوِّج عمـًا دؤوًبـا قـام بـه مـن طـرف القـوَّ
ياشـي. وبالتَّالـي، كان ال بـدَّ مـن لقائـه للدخـول أكثـر يف صلـب هـذه املصاحلـة  ملحـم الرِّ

ي نتـج عنهـا. لـزال السياسـّي الـذِّ والزِّ

عيديـن الوطنـّي واملسـيحّي.  ياشـي أنَّ ملصاحلـة معـراب أهميَّـة علـى الصَّ ـد الرِّ بدايـًة، أكَّ
دت  عيد املسـيحّي، أنهت املصاحلة خاًفا عمره 30 سـنة بني املسـيحيني وحدَّ فعلى الصَّ
ا لبنيـة مسـيحيَّة متطـوِّرة حضاريَّـة حتمـي التنـوُّع بإطـار الوحـدة واملوقـف  اًهـا جديـدً اجتِّ
اآلخـر  ـريك  الشَّ حسـاب  علـى  ليـس  املسـيحيني،  حقـوق  ـن  يؤمِّ ي  الـذِّ ـد  املوحَّ الواحـد 
ة  قـوَّ لبنـان مـن  ة  الوطنـي، فقـوَّ عيـد  الصَّ ـا علـى  أمَّ لتأمـني حقوقهـم.  ة  قـوَّ بـل يعطيهـم 
ـن  املسـيحيني، ألنَّ لبنـان يف األسـاس فكـرة مسـيحيَّة. وتكمـن أهميَّـة لبنـان يف أنَّـه يؤمِّ
عيـد الوطنـّي إلعطاء منوذج رسـولّي للحقَّ  ـريك اآلخـر علـى الصَّ احلضـور املسـيحّي والشَّ
وللحريَّـة، كمـا قـال البابـا يوحنَّـا بولـس الثَّانـي. لهـذا جنحـت املصاحلـة يف إقفـال امللـّف 
لـت امليسـحيني يف لبنـان ليكونـوا شـركاء حقيقيـني مـع اآلخـر ومصلحـني  اخلـايّف وأهَّ

بـني اآلخريـن.

ياشـي أنَّ مصاحلـة معـراب هـي زلـزال سياسـّي  وعـن مواقـف الفرقـاء يف لبنـان، رأى الرٍّ
نـات الوطـن، لـذا يقـوم كلُّ فريـق بإعـادة حسـاباته.  داتـه أصابـت مكوِّ بحـدِّ ذاتـه، وتردُّ
وأضـاف: »ال أعتقـد أنَّ موقـف حـزب اهلل ضبابـّي، لكنَّـه يدرس احلسـابات التِّي تتناسـب 
مـع خياراتـه االسـتراتيجيَّة. إالَّ أنَّ األكيـد، بحسـب اجلنـرال عـون، أنَّ حـزب اهلل يؤيِّـد 
ا إذا كان يكفي هذا التَّأييد، كان اجلواب واضًحا:  ترشـيحه للرئاسـة.« وعند سـؤالنا عمَّ
»طبًعـا ال. يجـب أن يُترجـم يف املجلـس النيابـّي ونتـرك هـذا املوضـوع للـدرس بـني عـون 

ـيء مقتضـاه.« وحليفـه ليُبنـى علـى الشَّ

ة  ة لبنان من قوَّ الرِّياشي: قوَّ
املسيحيني ومصاحلة معراب 
هداء  هي زلزال سياسّي... الشُّ

ي فرَّخت هذا  هم البذور التِّ
الم. السَّ

ي بعـد »املناوشـات« التِّـي دارت بينـه وبـني  اب نبيـه بـرِّ وعـن موقـف رئيـس مجلـس النـوَّ
ي واحلكيـم، ولكـنَّ حركـة  ياشـي إلـى أنَّ ال مناوشـات بـني الرئيـس بـرِّ جعجـع، لفـت الرِّ
ي السياسـيَّة خيـر تعبيـر علـى أنَّ مـا جـرى يف معـراب ليـس بقليل، فقد أعـاد االعتبار  بـرِّ
ائـف. وبعـد جميع هـذه التَّعديات على  ائفـي بحقيقتـه ضمـن اتِّفـاق الطَّ إلـى التَّـوازن الطَّ
نـني أساسـيني  ، أيـن أصبحـت 14 آذار، خصوًصـا بعـد ترشـيح مكوِّ ياسـيّ عيـد السِّ الصَّ
ـع أحـزاب وليسـت  ياشـي علـى أنَّ 14 آذار هـي جتمُّ د الرِّ ـحني مـن 8 آذار؟ شـدَّ فيهـا ملرشَّ
حزًبـا، كمـا تضـمُّ أناًسـا غيـر حزبيـني مسـتقلِّني ومجموعـات عبَّـرت عـن رأيهـا يف يـوم 
ات مـن أكبـر املدافعـني عنها حتَّى  مـن األيَّـام لتحريـر لبنـان. هـذه الفكـرة موجـودة، والقـوَّ
ات ليسـت 14 آذار بـل هـي 18 آذار أي مـن صقـور 14 آذار.  قبـل تشـكيل 14 آذار. القـوَّ
ة فيـه حتَّـى النِّهايـة، لـذا هـذا ال يتـاءم مـع  فهـي رأس حربـة يف مشـروع سياسـّي مسـتمرَّ
ي يعتبـر أنَّ ترشـيح عـون أنهـى مشـروع »14 آذار«، خصوًصـا أنَّ شـروط  التَّوصيـف الـذِّ
احيات موزَّعة على  سـوريَّة حتمي املشـروع يف حدِّ ذاته، كون الصَّ ة والدُّ ياسـيَّ الُّلعبة السِّ
ـروط  اجلميـع ومعروفـة. شـروط الُّلعبـة حتمـي الُّلعبـة، ويف الوقـت نفسـه، مـن أهـّم الشُّ

اليـوم هـو تكبيـر 14 آذار واأليَّـام سـتظهر مـا أعنيـه.

ـؤال التَّالي: كيف سـيتمُّ  وعـن البنـود الــ10 التِّـي أكملـت ورقـة إعـان النيَّـات، طرحنـا السُّ
ـاح غيـر  ئاسـة، خصوًصـا يف مـا خـصَّ السِّ ترجمـة البنـود بعـد وصـول عـون إلـى الرِّ
ياشـي إلـى أنَّ البنـود التِّـي ذكـرت يف ورقـة إعـان  ـرعّي واجليـش اللبنانـّي؟ أشـار الرِّ الشَّ
ـر بـأنَّ علـى  ـرت بإعـان التَّرشـيح. هـذه البنـود تذكِّ النيَّـات تبلـورت لتكـون البنـود التِّـي ذكَّ
نـات التِّـي دعمتـه، إلـى تطويرهـا وتطبيقهـا وفـق آليَّـة سـلمية  عـون أن يسـعى، مـع املكوِّ
ولـة. أضفنـا: »كان الفًتـا العاقـة  ـركاء وحتمـي حقـوق الدَّ وائـف والشُّ حتمـي حقـوق الطَّ
التَّغريـدات  ل التغييـر واإلصـاح، فمـاذا عـن  التِّـي جمعتـك مـع أمـني سـّر تكتُـّ املميَّـزة 
املميَّـزة بينكـم وبـني النَّائـب ابراهيـم كنعـان؟« فأجـاب: »هدفـت التَّغريـدات مـع كنعان إلى 
ات والتيَّـار وبـني املراقبـني قبـل إعـان املبـادرة مـن معراب.  خلـق حالـة تفاعليَّـة بـني القـوَّ
فإعـان ترشـيح عـون مـن قبـل جعجـع حـدث يف وقـت وزمن ال يجرؤ فيهمـا اآلخرون. إنَّ 
ـات املصاحلة املسـيحيَّة - املسـيحيَّة إذ ما من حماية  ـة مـن محطَّ هـذا اإلعـان هـو محطَّ
حقيقيَّـة للبنـان يف حـال لـم يكـن املسـيحيُّون أقويـاء. فـإذا كان املسـيحيُّون غيـر مرتاحـني 
ـراع بـني  ي أصـاب املسـيحيني كان الصِّ فلبنـان سـيكون غيـر مرتـاح، والعطـب األكبـر الـذِّ

ات والتيَّـار. القـوَّ

كني  للمشـكِّ تقـول  فمـاذا  اللبنانيـني  مـن  معـنيَّ  عـدد  معـراب  مصاحلـة  »تعجـب«  لـم 
، فالتَّشـكيك  ـه التحيَّـة وأمتنَّـى منهـم االسـتمرار يف الشـكِّ كني أوجِّ اكني؟ »للمشـكِّ والشـكَّ
اكني، فأقـول: خسـرمت ألنَّكـم  ـا للشـكَّ يخـدم القضيَّـة ويسـاهم يف دفعهـا إلـى األمـام. أمَّ
ـهداء وأبنـاء هـذه القضيَّـة، أنَّ مـن  لـن تصلـوا إلـى أيِّ نتيجـة. كذلـك أقـول ألهالـي الشُّ
ات، وهذا االستشـهاد يؤكِّد أنَّهم البذور  استشـهد، استشـهد يف سـبيل هذه القضيَّة بالذَّ
ت املقاومـة. هـذه املصاحلـة هدفـت الحـال  ـام، ولوالهـم ملـا اسـتمرَّ التِّـي أزهـرت السَّ

ـام لأجيـال القادمـة.« السَّ

ات؟ فأجـاب:  ب القـوَّ يف النِّهايـة، سـألناه: هـل مـن عـودة إلـى الـوراء؟ ومـاذا تقـول لطـاَّ
د علـى أنَّ  ـاه واحـد. أشـدِّ »ال مجـال للعـودة إلـى الـوراء، فهـذه املصاحلـة تسـير يف اجتِّ
ب، بـل إنَّهـا تضاعفـت بعـد املصاحلـة. فهـم  املسـؤوليَّة كبيـرة بـني أيـدي رفاقـي الطـاَّ

ة لبنـان.« املسـؤولون عـن حمايـة املصاحلـة حلمايـة قـوَّ

ة وأمتنَّى  ه التحيَّ كني أوجِّ »للمشكِّ
 ، منهم االستمرار في الشكِّ

ة ويساهم  شكيك يخدم القضيَّ فالتَّ
في دفعها إلى األمام.«
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ملقاربــة موضــوع التَّواصــل االجتماعــّي، علينــا البدء بتعريفــه. إذ تُعتبر مواقــع التَّواصل 
صــة للتعاون  االجتماعــّي اجلماعــّي مــن قنــوات االتِّصــاالت عبر اإلنترنــت، وهي مخصَّ
ل املواقع اإللكترونيَّة  وإلدخال املعلومات وتبادلها، وللتفاعل بني املســتخدمني. كما وتشــكِّ
ــبكات االجتماعيَّة وغيرها  غيرة والشَّ نات الصَّ صة للمنتديــات واملدوِّ والتَّطبيقــات املخصَّ
ــا التَّواصــل االجتماعــّي فيختلــف عن  مختلــف أنــواع وســائل التَّواصــل االجتماعــّي. أمَّ

اإلعام التقليدّي يف عدد من النُّقاط، أال وهي:
اهني ونظامه مفتوح وواضح.  التَّواصل االجتماعّي: هو قائم على تبادل املعلومات باالجتِّ
ي يكون أصيــًا ومتوفــًرا مــن دون مقابل. أضف  يقــوم املســتخدم بنشــر املضمــون، الــذِّ
عبني األساســيني هم  إلــى ذلــك أنَّ مقيــاس النَّجاح هو التَّفاعل مع املســتخدم، ولعلَّ الاَّ
ــا اتِّخــاذ القــرارات فيعود إلــى املجتمع يف حــني أنَّ التَّواصل  املســتخدمني واملؤثِّريــن. أمَّ
ــة، كمــا أنَّ املواضيع تُنشــر فوًرا. كذلــك، تنطلق اســتراتيجيَّته من  فيــه ال يخضــع لهيكليَّ
ة، والُّلغة املســتخدمة هي غير رســميَّة. جتدر اإلشارة إلى أنَّ املشاركة  القاعدة نحو القمَّ

فيه نشطة.
اإلعام التَّقليدّي: هو قائم على انتقال املعلومات من طرف إلى آخر ونظامه مغلق وغير 
واضح.  يتعلَّق بالوســيلة اإلعاميَّة بحدِّ ذاتها، هي التِّي تنشــر احملتوى املهنّي واملصقول 
ــة مدفوعــة. أضف إلى ذلــك أنَّ مقياس النَّجاح هو نســبة الوصــول إلى أكبر  علــى منصَّ
عبني هم املشــاهير. وتخضــع صناعة القــرارات لعوامل  عــدد مــن املتابعــني، وأبــرز الاَّ
ر فيه املواضيع قبل نشرها. فيما يخصُّ  اقتصاديَّة يف حني أنَّ التَّواصل مضبوط، وحُتضَّ
ة إلى القاعدة، والُّلغة املســتخدمة هي لغة رســميَّة،  االســتراتيجيَّة، فهي تنطلق من القمَّ

ا املشاركة فخاملة. أمَّ

واصل االجتماعّي وما هي خصائصها؟ فما هي أبرز مواقع التَّ
Facebook: موقع مجانّي لنسج العاقات االجتماعيَّة عبر اإلنترنت. يقوم املستخدم 
ســائل والبقاء علــى تواصل مع  ور والفيديو، وإرســال الرَّ بخلــق شــخصيَّة، وحتميــل الصُّ

العائلة واألصدقاء والزُّماء.
دين، ببّث  لني، أي املغرِّ ــة تســمح للمســتخدمني املســجَّ Twitter: خدمــة تدويــن مجانيَّ
ديــن إعادة بــّث التَّغريدات  ى tweet أو تغريــدة. ومُيكــن للمغرِّ مشــاركات قصيــرة تُســمَّ
دة. ويف  ات وأجهــزة متعدِّ ومتابعــة أخبــار املســتخدمني اآلخرين، وذلك باســتخدام منصَّ
ياســّي  حــني أنَّ Facebook ميلــك طابًعــا أكثــر عائليَّة، ينجــح »تويتر« يف املجالني السِّ
واملهنــّي، حيــث نــرى أنَّ عــدًدا كبيــًرا مــن السياســيني يلجأ إلــى »تويتر« إلطــاق بعض 

املواقف.
Google +: هــو مشــروع التَّواصل االجتماعــّي اخلاّص بـGoogle، يهدف إلى تكرار 
ا هــو عليه على  ــبكة العنكبوتيَّة علــى نحو أوثق ممَّ طريقــة تفاعــل النَّــاس بعيــًدا عن الشَّ
ا شــعار املشــروع فهو »مشاركة واقعيَّة للحياة  ــبكات االجتماعيَّة األخرى. أمَّ خدمات الشَّ

ة من أجل اإلنترنت«. مصممَّ
ة ومفتوحــة احملتوى على اإلنترنت. متَّ إنشــاء هذا املوقع  Wikipedia: موســوعة حــرَّ
عــن طريــق جهــد تعاونّي من مجتمع من املســتخدمني املعروفني باســم »الوايكيبيديون«. 
ل على املوقع أن يخلق مقااًل للنشــر، كما أنَّ املوقع ال يشــترط  وميكن أليِّ شــخص مســجَّ
ست Wikipedia يف كانون  تسجيل املستخدم لتعديل املواد. جتدر اإلشارة إلى أنَّ تأسَّ

الثَّاني عام 2001.
يًصا ملجتمع األعمال. الهدف من  ــم خصِّ LinkedIn: موقــع للتواصــل االجتماعّي ُصمِّ
فون عنهم  لني بإنشاء شبكات من األشخاص يعرِّ LinkedIn هو السماح لأعضاء املسجَّ

شربل غصوب

واصل االجتماعّي... هل يقرِّب املسافات التَّ

ة؟  خصيَّ أو يقضي على العالقات الشَّ

 LinkedIn ويثقون بهم مهنّيًا، وتوثيقها. وجند أنَّ العديد من املستخدمني يلجأون إلى
فني محتملني لتوظيفهم. ركات بالبحث عن موظَّ للبحث عن وظائف، وبدورها تقوم الشَّ

ــة ومنتــدى يتــمُّ عليــه نشــر املواضيــع التِّــي يروِّج  Reddit: موقــع لأخبــار االجتماعيَّ
ن املوقع مــن مئات املجتمعــات الفرعيَّة، املعروفة باســم  لهــا األعضــاء يف املوقــع. ويتكــوَّ
ياســة أو  د مثــل التِّكنولوجيا أو السِّ »subreddits«. كلُّ subreddit لــه موضــوع محــدَّ
املوســيقى. ويُعرف مســتخدمو املوقع باســم redditors، وهم يقومــون بالتَّصويت على 
ر  وايــات األكثر متابعــة تتصدَّ املــواد املنشــورة مــن قبــل أعضاء آخريــن، بهدف جعــل الرِّ

فحات الرئيسيَّة للموقع. الصَّ
ور املوجودة على اإلنترنت وتصنيفها. يتطلَّب  Pinterest: موقع اجتماعّي لتبادل الصُّ
ئيســّي للموقع هو بصــرّي. كذلك، ينقلك  Pinterest وصًفــا موجــًزا، ولكــنَّ التَّركيز الرَّ
النَّقــر علــى صــورة ما إلــى املصدر األصلّي. لذلك، وعلى ســبيل املثــال، إذا قمت بالنَّقر 
علــى صــورة لــزوج من األحذية، قــد يتمُّ نقلك إلــى املوقع حيث ميكنك شــراؤها؛ صورة 
ـوت، قد تنقلــك إلى وصفة ما؛ صورة ملنزل طيور، قــد تنقلك إلى صفحة  فطائــر مــن التُـّ

من التعليمات حول كيفيَّة تركيبه.
ــور والفيديوهــات، تســمح للمســتخدمني بالتقــاط  Instagram: خدمــة لتبــادل الصُّ
ا عبر التَّطبيق، أو من خال مجموعة  ا علًنا أو سّرً ور ومقاطع الفيديو ومشاركتها إمَّ الصُّ
ــبكات االجتماعيَّة، مثل فيســبوك، وتويتر، وفليكر،  ات الشَّ متنوِّعــة مــن غيرها من منصَّ

وغيرها.
ر النَّتائج  ن خدمة البحث واالكتشاف محلّيًا ويوفِّ Foursquare: تطبيق محمول يؤمِّ
م Foursquare توصيات لأماكن األنســب ليذهب إليها املســتخدم،  ملســتخدميه. يقدِّ
ــابقة التِّي ذهب إليها املســتخدم، واألشــياء التِّــي ذكر هذا  آخــًذا باالعتبــار األماكــن السَّ
األخيــر أنَّهــا حتلــو لــه، ناهيك عن النَّصائــح التِّي يعطيها مســتخدمون آخــرون يثق بهم 

املستخدم.
ا لن تكفي صفحات  ة وخصائصها، فلرمبَّ إذا أردنا تعداد مواقع التَّواصل االجتماعّي كافَّ
هــذا العــدد لنشــرها، إالَّ أنَّنــا اخترنــا األكثــر شــهرة واســتخداًما لدى مســتخدمي، قل 

مدمني، مواقع التَّواصل االجتماعّي.
أ من احليــاة على اإلنترنت، يف  لــذا، أصبحــت مواقــع التَّواصــل االجتماعّي جزًء ال يتجزَّ
ظلِّ تكاثر املواقع االجتماعيَّة والتَّطبيقات. وتشمل معظم وسائل اإلعام التقليديَّة عبر 
ــة«، مثــل حقــول تعليق للمســتخدمني. يف مجــال األعمال،  اإلنترنــت  »عناصــر اجتماعيَّ

يتمُّ اســتخدام وســائل اإلعام االجتماعيَّة لتســويق املنتجات، وتعزيز العامة التجاريَّة، 
والتَّواصل مع العماء احلاليني وتشجيع األعمال اجلديدة.

واصل االجتماعّي،  غم من كّل ما سبق وذكرناه من حسنات ومواصفات ملواقع التَّ على الرُّ
ة، أال وهي: ئات عدَّ تظهر أيًضا سيِّ

ــة احملادثــات باســتخدام وســائل التَّواصــل  1( تفتقــر إلــى االتِّصــال العاطفــّي: إنَّ نوعيَّ
خص اآلخر، ما  عور بالعاطفة أو باحلماس من الشَّ االجتماعّي فظيعة ألنَّ ال ميكنك الشُّ

يجعلك تتساءل إذا ما كان يعني يف الواقع ما يقول.
2( تســمح للبعض بأن ميارســوا األذيَّة: لقد بات التَّواصل االجتماعّي يســمح للمستخدم 
اشــة يسمح للكاتب أو  ــخصّي. فوجود الشَّ بالقول ما ال يســتطيع قوله على املســتوى الشَّ

اء أو املتابعني. للناشر بأن يقول ما يشاء، من دون األخذ بعني االعتبار مشاعر القرَّ
3( تخِفّض مهارات التَّواصل وجًها لوجه: ميكن أن يضّر االعتماد على الكمبيوتر بقدرة 
ــخص علــى أن يكــون له محادثة وجًهــا لوجه بجعلها غريبة وغيــر عادية، وذلك عبر  الشَّ
خص  سماع شيء ما والرّد برسالة مدروسة من خال الكلمة املنطوقة، نظًرا العتماد الشَّ

على لوحة املفاتيح لنقل الرسائل.
4( تنقــل تعابيــر غيــر أصيلــة: متتلئ مواقع التَّواصــل االجتماعّي بعبــارات مثل »هاها«، 
حك. وقد أصبح هذا االختزال طبيعة  »LOL«، وتعابيــر أخــرى تهدف للتعبير عــن الضِّ
حك يف احلياة  ثانية وغالًبا ما يستخدمه املرسل، حتَّى حينما ال يبتسم، ناهيك عن الضَّ

الواقعيَّة.
5( تلغي التَّفاهم واالكتراث باآلخرين: انخفضت نوعيَّة احملادثات بشكل كبير منذ إنشاء 
مواقع التَّواصل االجتماعّي ، فالنَّاس يقضون وقًتا كبيًرا على اإلنترنت ما يخفِّض نسبة 
فهم اآلخرين، حتَّى ولو أرســلوا رســالة نصيَّة أو صوتيَّة. فماذا لو لم يكن هناك وســيلة 
ــبكات االجتماعيَّة؟ قد يضطر املســتخدم إلى إرســال بريد إلكترونّي  للتواصــل عبــر الشَّ

وهذا ينمُّ عن اهتمام فعلّي باآلخر!
عور بانقطاع االتِّصال وجًها لوجه: جعل إعطاء االهتمام دائًما للهواتف  6( تؤدِّي إلى الشُّ
احملمولــة إطاق محادثة مباشــرة مع اآلخرين، ولو كانوا يبعــدون عنَّا أمتاًرا قليلة، أمًرا 

داقات. ا ما خلق ثغرات يف العاقات والصَّ صعًبا جّدً
سائل إلى األصدقاء  ل اخلمول: يف العصر النَّاشــط اجتماعّيًا، أصبح إرسال الرَّ 7( تســهِّ
عام تتمُّ  أسهل من الهرولة إلى منزلهم. كذلك، أصبحت دعوة أفراد العائلة إلى مائدة الطَّ
هاب إلى غرفهم. ســمحت مواقع التَّواصــل االجتماعّي ملدمنيها  عبــر الهاتــف عوض الذَّ

بكة من دون أن ميارسوا التَّمارين أو أيِّ نشاط آخر. بقضاء ساعات على الشَّ
8( تخلق صورة ذهنيَّة مغايرة للواقع: نعمد إلى خلق صورة مثاليَّة عن أنفســنا، ويحاول 

بعضنا إسقاط هذا اخليال على الواقع بداًل من البقاء أوفياء ملن نحن.
ــة، جند  ـل مــن التَّقــارب العائلــّي: يف معظــم األحيــان، وعنــد االجتماعــات العائليَّ 9( تقلِـّ
ــباب بشــكل أساســّي ال يتواصل مــع العائلة بل يركِّز علــى الهاتف مع جميع  أنَّ جيــل الشَّ

تطبيقاته.
هن وااللتهاء: عند اســتخدام الهواتــف الذكيَّة، خصوًصا من  10( تــؤدِّي إلــى تشــتيت الذِّ
ت  أجل مواقع التَّواصل االجتماعّي، غالًبا ما يصبح املســتخدم معزواًل عن الواقع ومشــتَّ

االنتباه وكأنَّه يف عامله اخلاَص.
عد، وساهمت  ال شكَّ يف أنَّ مواقع التَّواصل االجتـــماعّي قد خلقت ثورة على جميع الصُّ
بشــكل كبيــر بجعــل العالم »قرية واحدة«. ولكنَّ االســتخدام املفرط لهذه التقنيَّة، شــأنه 
شــأن أّي إدمــان آخــر، ينعكس ســلًبا على حياة اإلنســان وعاقاته مبحيطــه. لذا، يجب 
دة واالنغماس  التنبُّه إلى ضرورة املوازنة بني استخدام هذه املواقع لغايات وأهداف محدَّ

الكلّي، بحيث يصبح الفرد ساكًنا عامله االفتراضي املنفصل عن الواقع.
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Georges El Wady 

Blaze Fitness Watch is a health and fitness 
device that lets you monitor your health 
while practicing in sports activities. The 
Blaze boasts enhanced fitness features 
such as the Fit bit’s FitStar app, which 
features on-screen workouts, as well as 
Connected GPS, Pure Pulse heart rate 
tracking, and SmartTrack automatic 
exercise recognition to help users stay 
motivated. The Blaze also includes a 
host of smart notifications such as call, 
text, and calendar alerts. Multi-sport 
mode lets Blaze’s users record specific 
activities, such as biking, cardio, running, 
weights, and yoga, for which the device 
will provide real-time performance 

statistics. The SmartTrack feature 
automatically recognizes and records 
continuous movement activities like 
biking, hiking, and running, with general 
categories for aerobic workouts and 
sports. Users can also deploy on-screen 
controls on the Blaze to access playlists 
and volume when playing music from a 
connected smartphone. On the style side, 
the device’s modular design lets users 
insert the tracker into a new frame. The 
Blaze can be dressed up at work and then 
swapped into a new frame designed for 
gym use.

ور جان بول منُّ

عمــل متعــب، ســاعات طويلة خلــف املكتب، حتى ابنك بــدأ يعاني بســبب مكوثه الطويل 
أمــام شاشــة التلفزيــون. بعــض اإلرشــادات الفّعالــة، من اخلطــوات اليومية إلــى العاج 
الفيزيائي، أن العضات يف جسم اإلنسان تؤدي دوراً جوهرياً يف حركته. ومن هنا، يعتبر 
العاج الفيزيائي عنصراً اساســياً يف رعاية العمل الوظائفي للجســد، إضافة إلى تفعيل 
امكاناته وقدراته. فهو مينع تفاقم أو حتى حصول عاهات يف املفاصل، كما مينع نشــوء 
تشــّوهات أو تقلّصــات يف أنســجة اجلســم. كذلك، فــإن تقوية العضــات وإعادة تهذيب 
وتنســيق احلركــة وحتســني التوازن، تعــد إحدى الوظائف األساســية لهــذا العاج. وهو 
أيضاً أساسي لضمان استقالية حركة وتنقل املريض اخلاضع لعمليات جراحية حرجة، 
أو الــذي ُمنــي بانتكاســات صّحيــة عّطلــت أو شــلّت حركتــه. ونطاق خدمة هــذا العاج 
واســعة، تشــمل أمراضاً عدة، من مشــكات القلب والرئتني إلى إصابات اليدين أو تلك 
الناجمة عن ممارسة بعض الرياضات، واحلروق، ومتاعب األطراف، وعاهات الفك... 
أما أنواع العاج الفيزيائي فتبدأ من إعتماد احلركة، مروراً باستعمال الطرق الكهربائية 
مثــل الليــزر، وصــوالً إلــى إتباع العاج بواســطة احلــرارة، وأخيــراً طرق إعــادة التأهيل 
الوظيفية مثل العجات. وسط كل ذلك، يبرز السؤال: هل العاج الفيزيائي هو التدليك؟ 
كا، املعروف أن التدليك هو مجموعة حركات تستهدف بعض النقاط يف جسم اإلنسان، 
إذ تدّلك الطبقات الســطحية واملتوســطة للعضات، فتزيل التشــنج وتســاهم يف تطوير 

الشــعور باإلرتيــاح. أمــا العــاج الفيزيائــي فهو علم يحمــي ويعالج الكثيــر من األمراض 
واإلصابات.

بعض الدراسات تظهر أن غالبية األوالد الذين يدخلون املستشفى بسبب معاناتهم من آالم 
الظهر،  نتيجة ثقل احلقائب املدرسية واجللوس املفرط أمام شاشات الكومبيوتر بطرق 
غير سليمة. أما العاج الفيزيائي، فيتدخل هنا ليعطي احللول والنصائح الفّعالة لتجنب 
هذه األوجاع عند األطفال. لذا بنصح األوالد بتخفيف ساعة اجللوس أمام الكومبيوتر، 
وحتســني وضعيتهم أثناء تركيزهم على الشاشــة الصغيرة. كيف؟ على ظهرهم أن يوازي 
مــع بقيــة اجلســد 90 درجــة أثناء اجللــوس، وأن تكون أعينهم موازية لوســط الشاشــة. 
كذلك تشــدد على أهمية احلركة لأطفال وحتى املســنني، ألنها متنع تقلّص العضات. 
وأخيــراً، أن التدليــك ميكن أن يســتعمل كإحدى وســائل العــاج الفيزيائي، إمنا ال ميكن 

إتباع ذلك دائماً ألنه قد يؤدي يف بعض احلاالت إلى أضرار عدة. 
عن العضات، وحركة اجلسم، والعاج الفيزيائي، نتوقف عند بعض األمور األساسية:

 لفحــات الهــواء ال يوجــد شــيء يعرف بـ«لفحات الهواء« )ســفقة هوا(، بــل هي تقلّصات 
وتشّنجات يف العضات نتيجة تغيير حاد

وسريع يف املناخ. فعلى سبيل املثال ال احلصر، أي إنسان يخرج من احلمام بعد »دوش« 
مــاء ســاخن إلــى الهواء املنخفض احلرارة، يتعّرض لهذه التشــّنجات. احلل األنســب هو 
»لبخــات« املــاء الفاتــرة علــى العضلــة املتشــنجة وتنــاول األدويــة التي ترخــي العضات 
وتخفــف األلــم، طبعاً بعد إستشــارة الطبيب. أما التدليك فليس اخليار األنســب، إذ أنه 

يزيد الوجع ويؤخر وقت الشفاء.
 

الوزن الثقيل: كيف حتمل وزناً ثقيًا، من دون أن يؤثر ذلك على العضات:
إبعد رجليك عن بعضهما البعض.

وّزع وزنك على القدمني بالتساوي: إطِو ركبتيك، إبِق رقبتَك وظهرَك مستقيمني وال حتِن 
ظهرك وال تلّوح إلى األسفل.

 خذ الهواء من أنفك واحبُس نفسك.
شّد عضات بطنك إلى الداخل.

إجعل الوزن قريباً من جسمك، مما يخّفف الضغط عن ظهرك.
إحمل الوزن وابق ظهرَك دائماً مستقيماً.

أخرج الهواء من فمك.
إذا كان الوزن خفيفاً، إحمله بالوضعية التي تريحك.

 
 كيف نختار املكتب املناسب؟

إرتفاع املكتب: يجب أن يسمح علو املكتب بأن يشكل ظهرك زاوية 90 درجة، فيما تبقى 
اليــدان عليــه. ويف حال عدم توافر كرســي ومكتب مناســبني، ميكن إســتعمال وســادات 

رقيقة لتعديل علو وإنحناء الكرسي.

ع األوجاع... وحتمي عضالتك هكذا تودِّ

BLAZE FITNESS WATCH

إيلي نصار
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كريستوفر سكر

خلطـت  جعجـع  سـمير  الدكتـور  مبـادرة  أّن  فيـه  شـّك  ال  مـا 
الرئاسـة.  ملـّف  سـخونة،  األكثـر  امللـف  يف  األوراق  جميـع 
وأصبحـت  معـاً،  والقريـب  البعيـد  املبـادرة  هـذه  أربكـت  فقـد 
العـام. الـّرأي  أمـام  ـمس  الشَّ وضـوح  واضحـة  طـرف  كّل   مواقـف 
إربـاك  مؤّشـر  هـو  الصمـت  وهـذا  صامًتـا،  زال  مـا  اهلل  فحـزب 
إلـى  يتَّجـه  أن  يريـد  اهلل  حـزب  أّن  ويُشـاع  حسـابات.  وخلـط 
ًزا وجـوده يف احلكـم. يف املقابـل، قـد يقـوده  مؤمتـر تأسيسـّي معـِزّ
أساسـي.  اسـتراتيجي  حليـف  خسـارة  الـى  عـون  ترشـيح   رفُضـه 

بالنسـبة للرئيـس نبيـه بـّري، ناحـظ تبايًنـا يف املواقـف بـني املاضـي 
ح أنَّه يقبل بأّي رئيس تتَّفق عليه األقطاب  واحلاضر. ففي املاضي، صرَّ
املسيحّية األساسية. أّما اليوم، فها هو يراوغ معتبًرا مبادرة معراب 

غير مكتملة وطنّيًا. من جهته، يتمّسـك سـليمان فرجنّية بترشـيحه، 
 وقد بدأت عامات التشنُّج والتَّباعد تتجلَّى بينه وبني اجلنرال عون.

اجلميـل  سـامي  ـيخ  الشَّ بـادر  فقـد  الكتائـب،  حـزب  يخـّص  مـا  يف 
الدفـاع  محـاواًل  الرّنانـة  الّشـعارات  وأطلـق  االتفـاق،  مهاجمـة  إلـى 
معهـا. تبايـن  يف  دائًمـا  كان  أنَّـه  علًمـا  األرز،  ثـورة  مبـادئ   عـن 
ًبا مببادرة  ح، مرِحّ ًكا بفرجنّية كمرشَّ أخيًرا، ال يزال تّيار املستقبل متمِسّ
 معـراب كعامـة نقلـت املعركـة مـن معركـة أحادّيـة إلى أخـرى ثنائّية.

بالفعل أسقطت »ضربة املعِلّم« جميع األقنعة!

ضربة معِلّم!

On the morning of October 19th 2003, Lebanon witnessed a 
unique event in its history and hosted its first international 
Marathon. It all began with a dream that May El Khalil had 
of bringing the running culture to Lebanon. After surviving 
a near fatal accident while running, May El Khalil began to 
actualize her dream: from her hospital bed, she oversaw 
the emergence of the Beirut Marathon Association. Armed 
with determination, unwavering resolve, and the help of 
her family, friends, and a dedicated team of supporters, 
May succeeded in establishing one of the most successful 
running events in the region, the Beirut International 
Marathon. Since the launching of that first race in 2003, 
the Association has grown and continued to thrive adding 
annual races, events, and activities that encouraged 
the growth of the running culture in the country. Today, 
the Beirut Marathon Association organizes the yearly 
Youth Race, Women’s Race, Half Marathon and Beirut 
International Marathon. All this is accomplished with one 
goal in mind: to build the running community and culture 
across Lebanon with the message of peace and love.

Additionally, the BMA provides logistic help and offers its 
know-how to different organizations and communities 

around Lebanon and the Middle East, which want to 
organize races of their own.

OBJECTIVES
Sports: To create a whole new generation of roadrunners 
and wheelchair racers in Lebanon, giving amateurs the 
opportunity to improve and professionals the chance to 
compete.
Health & Fitness: To encourage healthy living through 
running events.
Tourism: To promote Lebanon and the city of Beirut 
worldwide by attracting international elite marathoners. 
Charity: To enable charitable organizations within Lebanon 
to benefit from sponsored participants
The Beirut Marathon Association’s mission is to 
passionately organize running events that inspire unity, 
positively change lifestyles, promote wellness, and provide 
an experience of challenge, achievement, joy, and glory; 
for the benefit of Lebanon, both now and for generations 
to come.
By 2020, BMA will be a leading global expert running 
organization, attracting international runners, and 
organizing world-class running events. Moreover, The 
Beirut Marathon Association Board of Trustees acts as an 
advisory board for the Association. It includes prominent 
Lebanese and international industry leaders, community 
leaders, and sports experts.

Nadine Berkachy

Beirut Marathon Association
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وهيب وهبةنعيم اخلوري

التحـوالت  زمـن  الكبيـر،  الصـوم  لزمـن  ممّهـداً  اجلليـل«  قانـا  »عـرس  أحـد  اقتـرب 
والتأمـات، زمـن احملبـة واملغفـرة، زمـن العـودة إلـى اهلل. »العـودة إلـى اهلل« جملـة ُردِّدت 
كثيـراً وال تـزال علـى ألسـنة املؤمنـني واملؤمنـات، وهنـا يُطـرح السـؤال: كيـف تكـون العـودة 
إلـى اهلل؟ فهـل تكـون عبـر االمتنـاع عـن األكل لبضـع سـاعات أو عـن السـهر أو غيرهـا؟ 

زمـن الصـوم والعـودة إلـى اهلل هـو جوهر الدين املسـيحي، ففـي زمن الصوم تكون املغفرة 
واحملبـة، يكـون التكفيـر عـن الذنـوب وحرمـان النفـس مـن امللـذات، والتفكيـر بالفقـراء 

وعمـل اخلير.

يف زمـن الصـوم، يجـب التأمـل بـاهلل وقـدرة اهلل علـى كل شـيء. علينـا أن نتذكـر شـفاء 
سـيدنا يسـوع املسـيح لأبـرص، للمنزوفـة، للمخلـع واألعمـى. علينـا أن نتذكـر مثـل اإلبـن 

الشاطر. 

مقومـات الصـوم الكبيـر هـي الرجـوع إلـى اهلل وطلـب رحمتـه مـن خـال أعمـال التوبـة 
إطـاق  وعـن  والكراهيـة،  اخلطيئـة  والغضـب  عـن  االبتعـاد  يعنـي  الصـوم  والصـاة. 

االحـكام علـى اآلخريـن وإدانتهـم. إنـه يعنـي وباختصـار، التعبيـر عـن اإلميـان والعمـق 
الروحـي والنمـو يف محبـة اهلل.  

أمـا املعنـى الثانـي للصـوم فيتجسـد يف حرمـان أنفسـنا مـن امللـذات اليوميـة كـي نسـاعد 
أناسـاً فقـراء فقـدوا حقهـم يف العيـش،  أناسـاً رمبـا هـم مـن مجتمعنا أو مـن مجتمع آخر 
، فنحـن كلنـا أبنـاء اهلل، وزمـن الصـوم هـو بالنسـبة لنا زمن املشـاركة باألحـزان واألفراح، 

زمـن العطاء واملسـاعدة.

مسـيحيني  قطبـني  بـني  معـراب  يف  حدثـت  تاريخيـة  مصاحلـة  لبنـان  يشـهد  واليـوم 
متخاصمـني منـذ أكثـر مـن ربـع قـرن، مصاحلـة هـزت لبنـان والشـارع املسـيحي بأكملـه. 
نسـأل اهلل بـأن يسـير اللبنانيـون وزعماؤهـم علـى خطـى أسـافهم القديسـني والكهنـة 
والرهبـان والنسـاك، علـى خطـى املغفـرة واملسـامحة، وأن تكـون تلـك املصاحلـات خيـراً 
لنـا وللوطـن، وأن يلتـزم العالـم  كلـه بوصيـة البابـا فرنسـيس لهـذا العام لنـرى غداً أفضل 

للمسـيحيني خاصـة واللبنانيـني عامـة. صـوم مبـارك!

بني عماد وحكيم ... شيخ زمن الصوم

كان أحـد كبـار قريـة نائيـة، ويُدعـى »عمـاد«، يشـعر أنـه الزعيـم األوحد، ويسـعى دومـاً الـى االسـتقالية يف الـرأي والسـيطرة علـى مجريـات 
األمـور، فـكان يحـاول، انطاقـاً مـن قريتـه، أن يترّبـع علـى عـرش كل القـرى املجـاورة املتعـددة األهـواء واالنتمـاءات. وكان عليـه أن يتفاهـم، 
ة طويلـة، مـع شـيخ أوهمـه أنـه قـادر علـى إيصالـه الـى الزعامـة التـي يطمح إليها- مع العلم أن هذا الشـيخ كان يسـعى من خـال التفاهم  ملـدّ

الـى إيجـاد غطـاء الرتكاباته...

ه بني مناصري »عماد« ومناصري مرّشـح آخر يُدعى »حكيم«، وكان تاريخ الفريقني قاسـياً ودموياً  من جهة أخرى،  كان اخلاف على أشـدّ
بينهمـا، مـا انعكـس سـلًبا علـى أجـواء القريـة. واكتشـف »حكيـم« أن هنـاك لعبـة حتـاك مـن قبـل قـرى مجـاورة لضـرب احلريـة السـائدة يف 
القريـة وفـرض أمـر واقـع مـن خـال ترشـيح شـخص ضعيـف يـدار مـن تلـك القـرى، فما كان منـه إاّل أن جمع أنصـاره لتوضيح األمـور وإنهاء 
النـزاع الـذي طـال بينـه وبـني »عمـاد«، ودعـم خصمـه لتوّلـي زعامـة القريـة، ولكن هذا الدعم أتى على أسـس واضحة حتمـي القرية وأبناءها 
بشـكٍل كبيـر. وبهـذه اخلطـوة طـوى صفحـة سـوداء طويلـة، ووضـع الشـيخ وأتباعـه يف موقـف حـرج ألنـه فضح بهـذه اخلطوة عـدم إخاصهم 
ملـن أّمـن غطـاء كبيـراً لهـم طيلـة فتـرة التفاهـم... ويف الوقـت عينـه وضـَع كل من نادى بضرورة االتفاق بني املرشـَحني الكبـار أمام مأزق كبير 
ألن تلـك العبـارات التـي طاملـا أطلقوهـا داعـني الـى االتفاق لم تكن سـوى مفرقعات ألنهم لم يسـتوعبوا صدمـة التقارب، فاألغلبية  أصبحت 
مـع اتفـاق الزعيمـني مـا دفـع الصغـار الـى نفـض الغبـار عـن آرائهـم العفنـة ومحاولـة ضـرب االتفـاق ألنهـم كانـوا املسـتفيدين األوائـل مـن 

اخلـاف الـذي كانـوا دومـاً يعملـون على تغذيته بغية االسـتفادة مـن بعض املراكز. 

هـذا االتفـاق التاريخـي أظهـر كًا مـن الشـيخ وأتباعـه وصغـار القـوم علـى حقيقتهـم وهـي أنهـم ال يأبهـون إذا سـقط املزيـد من الشـهداء بني 
الفريقـني، بـل مـا يهمهـم هـو املراكـز يف القريـة، يف الوقـت الـذي يبحـث فيـه الزعيمان عن مخرج تكون القرية هـي الرابح ومن بعدها الوطن 

... هـم تّوحـدوا ولتمـِت البقية بغيظها.
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