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يـوم أطـّل طـاب حـزب القـوات اللبنانيـة يف معـراب إلحيـاء »يوم الطالب« يف 16 نيسـان، 
الرئيـس رفيـق احلريـري  الشـهيد  الفرنسـي فرنسـوا هوالنـد يف مطـار  الرئيـس  أطـّل 
ـًا رجالنـا وقادتنـا باقـة مـن التسـاؤالت اخلجولـة حـول رؤيته للبنان يف ظّل الشـغور  محمِّ

الرئاسي.

هـو الـذي قـال »أنتـم مـن يختـار رئيسـه« يف خال سلسـلة مـن املؤمتـرات الصحافية التي 
قـام بهـا بعـد زيـارة ساسـتنا، فأكـد رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة الدكتـور سـمير جعجـع 

مـن معـراب أن محـور املمناعـة هـو املسـؤول األكبـر عـن تعطيـل االنتخابات الرئاسـية.
ويف الوقـت الـذي غرسـت جـذوُر املجـد والعنفـوان أرَض الكرامـة والوطنيـة يف معـراب، 
مؤكـدة مـّرة أخـرى حـرص حراسـه علـى حمايـة »اجلمهوريـة القويـة« والنضـال مـن أجـل 
حتقيقها، ُسّجل لباريس هبٌةبـ50مليون يورو كـ»مساعدات لاجئني السوريني« يف لبنان، 

والتـي اعتبرهـا بعـض قيـادات8 آذار محاولـة باريسـية لتطمينهـم.

البـد مـن أن تكـون شـعبية هوالنـد يف لبنـان أكبـر مـن شـعبيته يف بـاده، وذلـك وفقـاً 
آلخـر التحاليـل والبيانـات التـي أظهـرت أن أقـل مـن 10يف املئـة مـن الفرنسـيني يؤيـدون 

 .BFM قنـاة  اسـتطاع  سياسـته،وفق 

إّن العاقـات اللبنانيـة الفرنسـية تاريخيـٌة أكثـر منهـا واقعيـة )بالنسـبة ملـا نعيشـه اليـوم(. 
وساسـتنا الذيـن يتقنـون اللغـة العربيـة واللغة الفرنسـية، والذين ميلكـون عدداً من املنازل 
على األراضي الفرنسـية، يتباهون بشـهاداتها اجلامعية املعلّقة على جدران منازلهم، وال 

يخجلـون مّمـا آلـت إليـه قراراتهـم وعنادهم من تدهور وتراجع وشـغور رئاسـي.

هوالنـد الـذي زار لبنـان مـن دون أن يسـتقبله رئيسـه، ال بـد أن يكـون الترحيـب بـه يف 
أعلـى مسـتوياته، فهـو الـذي مّتكـن مـن إرشـاد النـواب الـى الطريـق الصحيـح، مـن خـال 
توجههـم الواحـد تلـو اآلخـر الـى قصـر الصنوبر ملاقاته، يف حني عجز الشـغور الرئاسـي 
الـذي يدخـل عامـه الثانـي، مـن جمعهـم يف مجلـس النـواب اللبنانـي إلنهـاء هـذه الفوضـى 

الرئاسية.

فمـا كان املطلـوب إال أن يلبـس قصـر الصنوبـر ثـوب »مجلـس النـواب« وإرغـام نوابـه على 
انتخـاب رئيـس اجلمهورية. 

لكـن، وبالرغـم مـن الدخـان األسـود الـذي يتصاعـد مـن مجالسـنا النيابيـة والوزاريـة، 
وموجـة الفسـاد التـي تطـال القطاعـات كافـة يف أجهـزة الدولـة األمنيـة والوزاريـة، إال أن 
رايـة االسـتقال واحلريـة سـتبقى مرفوعـة علـى قمـم جبال معراب التي سـتبقى احلصن 

املنيـع يف وجـه كل الفاسـدين.

ستيفاني يوسفندمي يزبك - رئيس سابق ملصلحة الطالب في القوات اللبنانية

رفاقي،
منـذ العـام 1٩6٩، قـاوم أهلنـا مشـروع تهجيرنـا مـن لبنـان على مدى 
وزهـرة شـبابهم.  ودماءهـم  أرواحهـم  مـوا خالهـا  قدَّ ثاثـة عقـود، 
تهـم  بقوَّ اسـتطاعوا  لكنَّهـم  قليلـة!  ة  قلَـّ وكانـوا  بالبندقيَّـة،  قاومـوا 
التَّهجيـر  مشـروع  فأفشـلوا  املوازيـن  قلـب  والتزامهـم  وإميانهـم 

ـورّي.... والسُّ الفلسـطينّي 
إلينـا، نحـن  انتقلـت شـعلة املقاومـة  القـرن املنصـرم،  يف تسـعينات 
قاومـوا  الَّذيـن  هـم  النِّضـال...  يف  أهلنـا  شـاب  بعدمـا  ـباب،  الشَّ
بصـدور عاريـة، آلـة أمنيَّـة بوليسـيَّة قمعيَّـة كان دورهـا منعنـا مـن 
ممارسـة حريَّاتنـا وحتجيـم دورنـا يف لبنـان. واسـتطعنا عـام ٢005 
أن ندحـر احملتـلّ وبدأنـا حينهـا نحلـم ببنـاء دولـة تلبِّـي طموحاتنـا 
كشـباب. لكنَّنـا اصطدمنـا يف مرحلـة أولـى مبشـروع 8 آذار املنـايف 
ضنـا لنكسـات كثيـرة بسـبب مسـاومات  ولـة متاًمـا، ثـمَّ تعرَّ ملنطـق الدَّ
ـا دورنـا كشـباب، كأسـافنا،  وتنـازالت رفـاق األمـس أمـام 8 آذار. أمَّ

فيكمـن باالسـتمرار باملقاومـة مـن أجـِل غـد أفضـل.
رفاقي،

ؤوب.  ياسـة واالقتصـاد والعمـل احلزبـّي الـدَّ علينـا أن نثابـر يف السِّ
علينـا أن نناضـل بـا هـوادة، فـإذا خملنـا أو يئسـنا نكـون قـد سـلَّمنا 
لبنـان إلـى الفاسـدين واملسـتزملني للخـارج. يقول أفاطـون إن إحدى 
ياسـّي هـي أنَّنـا ننتهـي  عواقـب االمتنـاع عـن املشـاركة يف العمـل السِّ
بتسـليم احلكـم إلـى مـن هـم أدنـى منَّـا... فيجـب أالَّ نسـلِّم احلكـم 
يـوم  فكـرة  أتـت  هنـا  مـن  اخلـارج.  إلـى عميـل  وال  الفسـاد  إلـى  ال 
ـابات عـن آرائهـم وتطلُّعاتهـم  الـب: يـوم يعبِّـر خالـه الشـبَّان والشَّ الطَّ
ة  اًتا شـبابيَّة سياسـيَّ الب، نظهر أمام لبنان قوَّ وأحامهم. يف يوم الطَّ
ياسـّي، فنعطـي بذلـك  جاهـزة خلـوض غمـار العمـل اإلمنائـّي والسِّ

أمـًا للبنانيـني بغـٍد أفضـل.
رسـالتي لكـم يـا رفـاق: ال تيأسـوا! كلُّ شـيء مـن حولنـا يدعـو لليـأس 
الواقـع!  هـذا  تغييـر  علـى  بقدرتكـم  آمنـوا  والقـرف.  واالستسـام 
لـوا اليـأس إلـى أمـل، واالستسـام إلـى رجاء، واخلمـول إلى إرادة  حوِّ
ها أسـافنا بدمائهـم.  ريـق الَّتـي شـقَّ ـير يف الطَّ حديديَّـة، وتابعـوا السَّ

ـا أن ننتصـر! ـا أن ننتصـر... وإمَّ فإمَّ

16 نيسان... إطاللتان سياسيتان أعادتا اجلذور 
املتروكة الى أرضها
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إلياس الشدياق

حتت شـعار »نقاوم لغٍد أفضل« جتّمع طاب »القوات اللبنانية« من كل املناطق اللبنانية 
يف يـوم الوفـاء للمقاومـة اللبنانيـة وشـهدائها، يف السـاحات، علـى الطرقـات العامـة، أمام 
املـدارس واجلامعـات، وانطلقـوا نحـو املقـر العام للحزب يف معـراب إلحياء »يوم الطالب« 

يف 16 نيسان ٢016.
العمـل علـى إحيـاء »يـوم الطالـب« هـذا العـام، وكمـا يف األعـوام الثاثـة السـابقة، كان 
أشـبه بخليـة النحـل، إنطاقـاً مـن رأس الهـرم أي رئيـس مصلحـة الطـاب الرفيـق جـاد 
دميـان، مـروراً مبكتـب املصلحـة مـن مكتـب النشـاطات ومكتـب اإلعـام والدوائـر وصوالً 

الـى أصغـر خليـة.
الهدف كان مشـتركاً، إظهار أفضل صورة ممكنة لطاب القوات اللبنانية يف يوم أصبح 
تقليـداً سـنوياً يلتقـي خالـه اجليـل اجلديـد مـع اجليـل القـدمي، علـى أنغام »أجيال تّسـلم 

أجيـال«، و«نشـيد القـوات« وكل األغاني احلزبيـة القدمية واجلديدة.
أّمـا ملـاذا مت اختيـار يـوم 16 نيسـان هـذا العـام وليـس 1 أيار كما جرت العـادة، فهذا يعود 
الـى مصادفـة املوعـد مـع عيـد الفصـح عنـد الطوائـف التـي تّتبـع التقـومي الشـرقي وعيـد 
العمـال وصعوبـة إحيائـه يف هـذا املوعـد، لكـن هـذا األمـر لـم يقـف عائقـاً أمـام حضـور 

الطـاب، حيـث فـاق عددهـم أكثـر مـن 3000 طالـب.
 

التنظيم
عمـل مكتـب النشـاطات منـذ نحـو شـهر علـى موعـد »يـوم الطالـب« مـن دون كلـل إلجنـاح 
هـذه احلفـل، فتـم مضاعفـة عـدد أعضـاء الَّلجنـة التَّنظيمّيـة ووضعـت آلّيـة مسـتحدثة 

السـتقبال الّرفـاق وإجاسـهم يف مواقعهـم.
ومت االتفـاق حتـى علـى مواعيـد انطـاق مواكـب الطـاب مـن مختلـف املناطـق لتجنـب 
االزدحـام علـى أبـواب معـراب، بالتنسـيق مـع مكتـب املعلوماتّيـة الـذي لعـب دوراً بـارزاً 
يف إجنـاح هـذه احلـدث الضخـم، مـن ناحيـة التسـجيل والتدقيـق يف أسـماء الوافديـن 

للمشـاركة يف هـذا اليـوم.
وكانـت عمليـة التسـجيل تتـم عبـر اإلنترنـت عـن طريـق إدخـال رقـم بطاقـة االنتسـاب 
ـخص منتسـباً إلـى املصلحـة، أو إسـم اخللّيـة الَّتـي ينتمـي إليهـا إذا كان غيـر  إذا كان الشَّ
منتسـب، ليحصـل علـى رقـم دخـول. وفـور الوصـول إلـى معـراب، تواجـدت مجموعـة مـن 

الـب إظهـار بطاقـة  ب، وكان علـى الطَّ ـباب علـى مداخـل الّسـاحة السـتقبال الطـاَّ الشَّ
انتسـابه أو الّرقـم الَّـذي حصـل عليـه.

 
املواكبة اإلعالمية

ملكتـب التواصـل واإلعـام يف مصلحـة الطـاب دور بـارز يف احلشـد لهـذا اليـوم الكبيـر، 
تتحـدث عـن هـذا  التحضيـرات مبقـاالت مختلفـة  كل  االلكترونـي  املوقـع  واكـب  حيـث 
اليـوم، رافقـه يف ذلـك نشـر أكثـر مـن فيديـو عـن املناسـبة علـى مختلـف مواقـع التواصـل 
االجتماعي، رافقه هاشتاغ »#نقاوم_لغٍد_أفضل« الذي انطلق صباح »يوم الطالب«.

كمـا مت حتضيـر أكثـر مـن فيديـو ُعرضتأثنـاء إحيـاء يـوم الطالـب تظهـر فيهـا تضحيـات 
ومعانـاة طـاب »القـوات« يف زمـن االضطهـاد يف عهـد الوصايـة السـورية.

 
حتضير الدوائر

تزامنـاً مـع عمـل املكاتـب يف املصلحـة، كان للدوائـر أيضـاً عمـل كبير علـى االرض للدعوة 
الـى هـذا اليـوم والتحضيـر لـه وحتديـد أماكـن االنطـاق والطـرق التـي يجـب اتباعهـا 

للوصـول الـى »قلعـة معـراب«.
ـوف، املـن وبيـروت، وكسـروان  وكان التحـدي كبيراًأمـام كل مـن دائـرة بعبـدا وعاليـه والشُّ

وجبيـل، خصوصـاً وأنهـا حديثـة النشـأة؛ وألن »مـا بينعسـوا احلـّراس«، لّبت هـذه املناطق 
الدعـوة بأكبـر عـدد ممكن.

واملنتسـبني  املناصريـن  مئـات  الدوائـر  باقـي  حشـدت  احلديثـة،  الدوائـر  الـى  إضافـة 
الفرنكوفونيـة  باجلامعـات  مـروراً  الشـمال  مـن  الطـاب،  مصلحـة  يف  والناشـطني 

واجلنـوب. البقـاع  الـى  وصـوالً  اللبنانيـة  واجلامعـة  واالميركيـة 
 

عهد الطالب
بتضحيـات شـبابنا،  ذكـّرت  التـي  القواتيـة  األغانـي  ألبـرز  الطالـب عرضـاً  يـوم  وشـهد 
مراحـل  كل  فيهـا  ُعرضـت  املناسـبة،  لهـذه  صـت  ُخصِّ فيديـو  مقاطـع  الـى  باإلضافـة 

هـذا. يومنـا  الـى  وصـوالً  القـوات  طـاب  تضحيـات 
ويف نهايـة احلفـل، ومـع انتهـاء كلمـة رئيس احلزب الدكتور سـمير جعجع، ردد املشـاركون 

معـه عهـد الطالـب ليرافـق كل طالـب »قواتي« يف مسـيرته، وجاء فيه:
نحـُن ُطـّاب املقاوَمـة اللبنانيَّـة، ِشـعاُرنا قـّوةٌ يف العقيـدة، ُعْمـٌق يف اإلميـان، وَصابـٌة يف 
ـهداَء واملُقاومـنْي، نُعاِهـُد آباَءُهـْم  ااِللِتـزام، نُعاِهـُد، َكمـا الباِرَحـة، اليَـوم وغـداً، نعاهـُد الشُّ
ـوا ِلنَبْقى، نعاِهـُد اللبنانينَي َجميعاً، بأنَّنا  هاِتِهـْم، نُعاِهـُد كلَّ َمـْن َسـبَُقونا، وُكلَّ مـْن َضحُّ وأمَّ
ِبِعلِْمنـا َوَعَمِلنـا، َسـنُِكِمُل املسـيرة، ِليَبْقـى لبنـاْن، أّوالً وأَخيـراً، َوطنـاً ِنهائيـاً جِلميـِع أبناِئـِه، 

يَّـةِ وكراَمِة اإِلنسـان«. َمرتَعـاً ِللُحرِّ

الكلمات
بعـد النشـيدين اللبنانـي والقواتـي، أّكـد رئيـس »حـزب القـوات اللبنانيـة« سـمير جعجـع 
أن »يـوم الطالـب بـات عـرس املقاومـة«، وحّيـا طالبـات وطـاب القـوات اللبنانيـة حيـث 
اعتبرهم »القمحة التي تنمو لتصبح سـنبلة ميكن أن تنحني مع الريح يف يوم من األيام، 
ولكـن ال تنكسـر أبـداً أبـداً«. وأصـّر على أنهم«ليسـوا فقط طـاب القوات بل أيضا قوات 

الطـاب وقـوات القـوات وقـوات ثـورة األرز وقـوات لبنـان«.
واعتبـر جعجـع أن »محـور الصمـود والتصـدي واملقاومـة واملمانعـة كان نشـيطاً جـداً يف 

السـنوات املاضية، كان نشـيطاً لدرجة أعطى نتائج باهرة، إن كان على مسـتوى املنطقة 
او علـى مسـتوى لبنـان. فعلـى مسـتوى املنطقـة: فكفكـة أكثريـة دول املنطقـة، حـروب ال 
تنتهـي، بحـار مـن الـدم والدمـوع وخـراب يحتاج الى عشـرات السـنوات ليتـم بناؤه، أما يف 
لبنـان، فأبـرز نتائـج نشـاطه كانـت تعطيـل انتخابـات الرئاسـة، شـلًا سياسـياً شـبه كامل، 
تدهـوراً اقتصاديـاً كبيـراً، قلقـاً أمنيـاً أكبـر، عزلـة عربيـة شـبه كاملـة، ال سـواح، ال حركة، 

ال أمـوال، وفسـاد فسـاد فسـاد علـى مـد العـني والنظـر«.
وتوجـه الـى »محـور املمانعـة واملقاومـة« بالقـول: »يعطيـك ألـف عافيـة، بـس صـار الزم 
ترتـاح شـوي هلـق. مرتـا مرتـا، تقومـني بأعمـال كثيـرة واملطلـوب واحـد. املطلـوب واحـد 
هـو قيـام دولـة فعليـة يف لبنـان، ال القتـال يف سـوريا سـيضمن لنـا مسـتقبلنا، وال التدخـل 
اليمـن سـوف يحمـي حدودنـا، وال مهاجمـة السـعودية ودول اخلليـج سـوف تنعـش  يف 
إقتصادنا. وال أيضاً تكديس السـاح خارج اجليش اللبناني سـوف يؤمن لنا إسـتقرارنا. 
مرتـا مرتـا، تهتمـني بأمـور كثيـرة واملطلـوب واحـد. فاملطلـوب اإلنسـحاب مـن كل حـروب 
املنطقـة وأزماتهـا والعـودة الـى لبنـان. واملطلوب جمع كل السـاح يف يد اجليش اللبناني. 
واملطلـوب فـك احلصـار عـن انتخابـات الرئاسـة. واملطلـوب تطبيـق الدسـتور والقوانـني 
والعـودة الـى احليـاة السياسـية الطبيعيـة. املطلـوب أن نضـع جهودنـا كلنـا سـوياً لتقـوم 

دولـة فعليـة يف لبنـان«.
وتابـع: »إنطاقـاً مـن هنـا، شـعارنا هـو: القـوات اللبنانيـة هيـي بتحمي الشـرعية، القوات 
اللبنانيـة بـدا دولـة فعليـة، وطموحنـا وأملنـا أن يصبـح هذا الشـعار: كل اللبنانيني يؤيدون 

الشـرعية، كل اللبنانيـني يريـدون دولـة فعلية«.
وتطـرق الـى »املصاحلـة القواتيـة- العونيـة«، فقـال: »أجمـل عنـوان رأيتـه لهـذه املصاحلـة 
هـو: »أوعـا أوعـا خيـك!«، فنحـن نعتبـر يـوم 18 كانـون الثانـي ٢016 يومـاص وإجنـازاً 
تاريخيـاً يف كل املقاييـس وبشـهادة اجلميـع، إال قلـة قليلـة لـم جتـد هكـذا أبـداً، وانتفضت 
منـذ اللحظـة األولـى لترفـض املصاحلـة وتهاجمهـا وتنعيهـا، بعكـس التيـار والقـوات وكل 

النـاس، وكل منطـق يف هـذه الدنيـا«.
وتابـع: »البعـض اعتبـر أن هـذه املصاحلـة لعبـة خطـرة، وأننـا سـنتحالف وسـيدفع غيرنـا 
الثمـن، وصـاروا يقولـوا: شـو نحنـا غنـم؟ كيـف هيـك بيروحـوا وبيتصاحلـوا؟ هيدي جبهة 

طائفيـة، وصـاروا يقولـون ويقولـون ومـا زالـوا حتـى اآلن يقولـون.
للبحر مد وجزر، وللزمن صيف وشـتاء، أما احلق فا يحول وال يزول وال يتغير. فلماذا 
حتاولـون تشـويه وجـه احلـق؟ ملـاذا حتاولـون رفـض هـذه املصاحلـة؟ لم يبَق أحـد على مر 
السـنني مـن كل الذيـن ينتقـدون اليـوم إال وقـال لنـا: يـا عمـي ليـش متخانقني مـع العونيي 
وليـش مـا بتتصاحلـوا وبتخلصونـا بقـا؟ وحـني تصاحلنـا، لـم يتركـوا حلظـة متـر مـن دون 
التفتيـش عـن علـة لهـذه املصاحلـة. لـكل هـؤالء نقـول: لكـم سـلبيتكم وبغضكـم وحقدكـم، 
ولنـا إيجابيتنـا وقناعاتنـا وثورتنـا واملسـتقبل، ولسـان حالنا كل الوقـت: أوعا أوعا خيك«.

وتنـاول جعجـع احلكـم الصـادر بحـق ميشـال سـماحة، الـذي لـم يُفـرح القـوات إذ اعتبرته 
نوعـاً مـن جائـزة ترضيـة، »أطـال الذنَـب وأهمـل الرأس«.

وتوجـه جعجـع الـى طالبـات وطـاب لبنـان بالقـول: »االنتخابـات البلديـة هـي انتخاباتكـم 
بإمتيـاز، فالبلديـة هـي أقـرب جـزء مـن الدولـة إليكـم، من دون بلدية جيـدة ال يوجد نادي 
جيـد، وال قريـة مزدهـرة عمرانيـاً، وال وجـود لدولـة فعليـة.إن البلديـة ليسـت للوجاهة بل 
للعمـل الـذي ال ينتهـي يف أصغـر التفاصيـل وأدقهـا، مـن هنـا علينـا جميعـاً أن نشـارك 
باإلنتخابـات البلديـة، نشـارك ليـس مـن أجـل انتخاب أحد أقربائنا رئيسـاً للبلدية، أو من 
أّمـن لنـا بعـض اخلدمـات الشـخصية، ولكـن لنختـار األفضل واألنشـط واألفعل واألنظف 

كائنـاً من كان«.
وأعلـن أن »شـعار حملتنـا االنتخابيـة البلديـة لهـذا العـام سـيكون »عّمرهـا«، وأريد من كل 
واحـد منكـم أن يضـع هـذا الشـعار نصـب عينيـه ويتحضـر لانتخابـات، حتى نعمـل فعلياً 
للـذي يريـد أن يعّمـر، وليـس للـذي يريـد السـرقة أو اسـتغال املنصـب بـأي شـكل مـن 
األشـكال. لـذا أطلـب يف هـذه املناسـبة مـن النـاس أن يعطونـا ثقتهـم أينمـا كانـوا، لنتمكن 
مـن أن نعمرهـا، كمـا نحـن فاعلـون يف املناطـق التـي منحونـا فيهـا ثقتهـم، وال تنسـوا 

للحظـة أننـا، وقـت السـلم، اإليـد التـي تعمـر«.

يوم الطالب
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وزارة  أمـام  حتـركاً  والطابيـة،  الشـبابية  املنظمـات  مـن  عـدد  أخرى،نفـذ  ناحيـة  مـن 
قطـاع  يف  والهـدر  الفسـاد  »فضائـح  علـى  احتجاجـاً  بيـروت،  وسـط  يف  االتصـاالت 
القـوات  حـزب  يف  الطـاب  مصلحـة  التقدمـي،  الشـباب  منظمـة  ضـم  االتصـاالت«، 
اللبنانيـة، قطـاع الطـاب يف »التيـار الوطنـي احلـر«، قطـاع الشـباب يف »تيـار املسـتقبل«، 
مصلحـة الطـاب يف حـزب الكتائـب اللبنانيـة، منظمـة طـاب حـزب الوطنيـني األحـرار، 

الشـبابي. واحلـراك  املدنـي  املجتمـع  وهيئـات  »االسـتقال«  حركـة  وطـاب 
وأكـد رئيـس مصلحـة طـاب القـوات جـاد دميـان خال التحـرك »أن املنظمات الشـبابية 
والطالبية واملجتمع املدني سـتكون السـد املنيع لكل شـخص يحاول القيام بأي محاوالت 
فسـاد يف لبنان«. وقال:  »نحن اليوم جنتمع على قضية واحدة، فهنا كبعض األشـخاص 
يف لبنـان يحلمـون بـأن يتـم تهجيـر الشـباب مـن هـذا البلـد، ويعملـون كـي نيـأس ونتركـه، 
لكننـا نؤكـد أننـا نحـن كشـباب وشـابات لبنـان سـنبقى هنـا وسـنكون السـد املنيـع لـكل 

شـخص يحـاول القيـام بـأي محاوالت فسـاد«.
وأضـاف دميـان:  »نحـن اليـوم مـع كافـة املنظمـات الشـبابية واملجتمـع املدنـي نشـارك يف 
قضيـة أساسـية، فمـن غيـر املقبـول أن يكـون لدينـا أسـوأ خدمـة انترنـت ولكـن يف الوقـت 
نفسـه هـي األغلـى.  نحـن نطالـب األجهـزة األمنيـة والسـلطات القضائيـة أن تتحمـل 
مسـؤوليتها وتقـوم بواجباتهـا ألنـه مـن غيـر املقبـول االسـتمرار بسياسـة التسـتر وتغطيـة 

الفاسـدين«.
وتابـع: »نحـن لسـنا هنـا إلطـاق أحـكام مسـبقة، لكـّن هنـا كأشـخاصاً يجـب أن تتحمـل 
مسـؤوليتها، ونحـن اليـوم جنتمـع لتشـكي لقـوة الضغـط التـي سـتؤمّن الشـرعية الشـعبية 

لـكل شـخص يحـاول أن يكـون سـداً منيعـاً بوجـه الفسـاد يف لبنـان«.
وأمـل دميـان أن تبقـى املنظمـات الشـبابية واألحـزاب واملجتمـع املدنـي مجتمعـني شـعباً 

موحـداً حملاربـة الفسـاد.

إلياس الشدياق

وعـن ملـف الفسـاد، أكـد جعجـع أن ليـس هنـاك جانـب مـن جوانـب حياتنـا العامـة إال 
وضربـه الفسـاد بشـكل مـن األشـكال. وأنـه مـن القائـل يف لبنـان هـم مهيـؤون حملاربـة 
الفسـاد، وسـوف حتاربـه القـوات اللبنانيةوتقضـي عليـه، ولكنهاتريـد فقـط ثقـة النـاس، 
وذّكـر أن كل املواقـع واملسـؤوليات التـي حصلـوا فيهـا علـى ثقـة النـاس خاليـة متامـاً مـن 

الفسـاد، وهـذا فخـر كبيـر حلـزب القـوات، ووعـد مبحاربتهـا .
مـن ناحيـة أخـرى جـدد التأكيـد علـى أن »موضـوع املخدرات سـيبقى على جـدول أعمالنا 
حتـى القضـاء عليـه، فمنـذ السـنة املاضيـة الـى اليـوم، قمتـم بنشـاطات وخطـوات كثيـرة 
علـى هـذا الصعيـد، ولكـن ينقصنـا الكثيـر بعـد، فأنـا أهنئكـم علـى كل مـا قمتـم به السـنة 
املاضيـة ملكافحـة املخـدرات، ولكـن أطلـب منكـم حتضيـر برنامـج جديـد للسـنة املقبلـة 

للقضـاء علـى هـذه اآلفـة متامـاً، ألن ليـس لدينـا مسـتحيل«.
وختـم جعجـع: »أنتـم براعـم جديـدة، كلكـم أمـل باحليـاة، وكلنـا أمـل فيكم.أنتـم براعـم 
جديـدة تضـج حيويـة ومسـتقبا، ولكـن ال يغيـب عـن بالكـم حلظـة أنكـم براعـم علـى 
شـجرة موجـودة أصـًا، أغصانهـا ممدودة مثل شـجرة األرز وجذورهـا ضاربة يف التاريخ 
كجـذوره، ال تنسـوا كـم مـن األجيـال سـبقتكم وضحـت وتعبـت، وقاومـت، فالبعـض منـا 
أصيـب واستشـهد لتكونـوا أنتـم اليـوم هنـا، واقفـني بـكل عـز وكرامـة، األرض ال تسـعكم، 
والسـماء حدودكـم. أنتـم اليـوم هنـا ألن قبلكـم كان يوجـد نـاس، وقبلهـم أيضـاً وأيضـاً، 
سلسـلة مترابطـة مـن املقاومـني، أصحـاب القضيـة الذيـن ضحـوا وبذلـوا أنفسـهم لنكـون 
نحـن اليـوم هنـا ولنبقـى. بإمكانكـم اليـوم أن تكونـوا فخوريـن باحلزب الـذي تنتمون إليه، 
ال بـل بالقضيـة والوجـدان اللذيـن تنتمـون إليهمـا ألن القـوات أكبـر مـن حـزب وأوسـع من 
سياسـة. ميكنكـم أن تكونـوا فخوريـن بحزبكـم ألنـه ليـس حزب مناصـب وال حزب منافع؛ 
حزبكـم حـزب قضيـة ومبـادئ وتضحيـة علـى طـول اخلـط. كونـوا فخوريـن ألن حزبكـم 
حـزب شـهداء، رفـض السـلطة مـرات ومـرات حـني كانـت تتعـارض مـع قناعاتـه، وألن 
حزبكم حزب اإلسـتقامة السياسـية واألخاقية، لم يسـتطع أحد تشـويه صورته بالرغم 
مـن أخبـار الفسـاد املستشـري. صحيـح هـذا كلـه مدعـاة فخـر كبير لكم، ولكـن يف الوقت 

نفسـه يحملكـم مسـؤولية كبيـرة ال ميكـن ألي كان أن يحملهـا«.

لبنـان  يكـن  لـم  لـو  أنـه  أّكـد  كلمـة  دميـان  الطـاب جـاد  رئيـس مصلحـة  ألقـى  بـدوره، 
وطنهاختـار لبنـان وطناًلـه. إذ برغـم كل احلـروب واملشـاكل واالضطهـاد الـذي مـّر بـه 
بقـي لبنـان ولـم يتغيـر ال اسـمه وال حـدوده وال شـعبه وال هويتـه. لبنـان املقاومـة اللبنانيـة 
التـي انبثقـت منـه ولـم تصـّدر إليـه، لبنـان الذي لم يشـبعوا من إضعاف قواته العسـكرية، 
االقتصاديـة، السياسـية، وامليثاقيـة. ولكـن هـذا هـو نفسـه لبنـان الـذي ال يصـح فيـه إال 
الصحيـح. لبنـان الـذي يرهـن للظاملـني يف نيسـان، أنهـم هـم مـن سـجنوا وبقيـت القـوات. 

ويف حـال خرجـوا مـن السـجن، فبوجـود القـوات سيسـجنون مـن جديـد.
وتابـع أن الطـاب هـم مفتـاح التغييـر والتطـور الـذي يحتاجه بلدنا، ولكن لاسـف، توجد 
غيمـة سـوداء فـوق رأس الشـاب اللبنانـي تظّهـر صـورة خاطئـة عنـه الـى العالـم. وأكـد 
أن العمـل السياسـي هـو مـن يحـدد مصيـر اي مجتمـع إن كان بالوجـود او االقتصـاد او 
التطويـر،إذ ال خـاص للبنـان إال إذا كان شـبابه حراسـه الذيـن ال ينعسـون. حـراس ضـد 

االفـكار التقليديـة التـي جعلهـا الزمـن مـن املاضـي، ولكـن دولتنـا ال. حـراس ضد الفسـاد 
والاعدالة. حراس يغلّبون املصلحة العامة على املصالح الضيقة، وال يسـتطيع اإلقطاع 
حتـى لـو كان شـفافاً وحامـًا قضايـا نبيلـة أن يلتـزم بهـا لدرجـة أن يلغـي نفسـه. لذلـك 
واجـب علينـا أن نكـون يف أحـزاب تخـدم هـذه املصلحـة العامـة حتـى نتمكن مـن خدمتها، 
إذ يجـب أن تكـون األحـزاب غيـر قائمـة علـى شـخص إمنـا علـى نظـام داخلـي، أحـزاب ال 
تتغـذى مـن السـلطة إمنـا السـلطة تتغـذى منهـا. أحـزاب ال تسـاوم على مبادئهـا ومنفتحة 
علـى اآلخريـن. أحـزاب، إذا زعماؤهـا أضاعـوا دربهـا فهـي قـادرة أن تشـهد انتفاضـات 
إذ  اللبنانيـة«،  القـوات  حـزب  مثـل  بسـاطة  بـكل  أحـزاب  التاريخيـة.  ملسـيرتها  تعيدهـا 
الـى جانـب مسـيرته النضاليـة والسياسـية علـى مـر التاريـخ، أطلـق رئيـس احلـزب يف 
يـوم الطالـب السـنة املاضيـة قضيـة اجتماعيـة هـي مكافحـة املخـدرات. هـذه القضيـة 
كانـت مـن أولويـات مصلحـة الطـاب علـى مـدار السـنة وبخاصـة أن الشـريحة االولـى 
التـي تفتـك بهـا هـذه اآلفـة هـي الشـباب. وقـد اسـتطاعت مصلحـة الطـاب أن تلقـي 
الضـوء علـى هـذه القضيـة مـن خـال مخيمـات للطـاب الثانويـني، نـدوات وحمـات 
داخـل اجلامعـات باإلضافـة الـى احلمـات علـى الوسـائل اإلعاميـة ووسـائل التواصـل 
االجتماعـي. وأعلـن أن هنـاك قضيـة اجتماعيـة جديـدة بصـدد تبنيهـا قريبـاً يف املؤمتـر 
العـام االول ملصلحـة الطـاب، وسـوف يتـم اسـتكمال قضيـة املخـدرات بطريقـة محترفـة 
وفنيـة، تظهـر صـورة احلـزب العاصـي ليـس فقـط علـى الفسـاد السياسـي واإلداري إمنـا 

أيضـاً علـى الفسـاد االجتماعـي.
أضـاف أنـه ال ميكـن أن يتجاهـل الطابدورهـم والسـكوت عـن املشـاكل، فبادنـا ليسـت 
بخير،فالنفايات على الطرقات، رشاوى وفساد وصفقات. فا يكفي البرغش السياسي 
حتـى أتـى البرغـش البيولوجـي. اجلامعـة اللبنانيـة تضربها احملسـوبيات بينما اجلامعات 
اخلاصة واملدارس أقسـاطها موجعة. مناطق وبلديات توّقف عندها الزمن. فسـأل »هل 
نهاجـر أم نرضـخ لألمـر الواقـع؟ أكيـد كا. مـا اخليـار إذاً؟ اخليـار هـو مـا كان وسـيكون 
دائماً وأبداً: أن نقاوم كما قاوم أجدادنا االحتاالت العسـكرية. علينا كشـباب أن نقاوم 
االفـكار التـي تفشـلنا وتفشـل بلدنـا. فكمـا قـاوم أجدادنـا الذميـة علينـا كشـباب أن نقاوم 
الفسـاد واحملسـوبيات لتطهيـر مجتمعنـا. نقـاوم اجلهـل بالعلـم والدراسـة. قاومـوا كل من 
يحـاول إعادتكـم الـى االقطاعيـة، ارجمـوه بأفـكاره الهمجيـة وتسـلحوا مبشـروع القـوات. 
قاومـوا قاومـوا قاومـوا ليكـون الغـد أفضـل مـن اليـوم. نعدكـم بنشـاطات المركزيـة متثـل 
حضوركـم داخـل املناطـق. هـذا كلـه ال يتـم مـن دون وجـود مكتـب مصلحـة يعمـل كخليـة 

النحـل. قلـب واحـد، عائلـة واحدة«.
وختـم دميـان أنـه أمـام عظمـة هـذا النهـار، مـن معـراب اللبنانيـة، يف شـهر نيسـان، وأمام 
رئيـس حـزب وحـزب  مـع  التطـور واالرادة،  التغييـر،  شـباب وصبايـا يف وجوههـم روح 
لـم يتركـوا زاويـة علـى أي صعيـد تدفـع بلبنـان الـى األمـام إال وقامـوا بهـا. »اسـمح لـي 
يـا جبـران أن اسـتفيض بحكمتـك الرائعـة وأقـول: لـو لـم تكـن القـوات اللبنانيـة حزبـي، 

الختـرت القـوات اللبنانيـة حزبـاً لـي«.
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يف مقدمـة سـريعة، ال بـد مـن إعـادة احلديـث عـن األسـباب املوجبـة التـي دفعـت 
باألحـرى حتديـد  أو  السـوري عسـكريًا،  املعتـرك  الدخـول يف غمـار  الـى  الـروس 
األهـداف املرجـوة ملعرفـة وحتليـل االنسـحاب التكتيكـي وتداعياتـه علـى املشـهد 

السـوري. اجليوسياسـي 
ال يختلـف اثنـان حـول مـدى تعقيـد الوضـع السـوري وضيـق أفـق احلـل القريـب 
لألزمـة. إال أن التطـورات العسـكرية التـي أنـذرت بسـقوط دراماتيكـي لقـدرات 
األسـد وجيشـه ونظامـه أدت إلـى تدخـل مباشـر مـن القـوات الروسـية يف امليدان 
أيلـول  يـوم 30  الروسـية  للمقاتـات  الغـارات اجلويـة  أولـى  بـدء  مـع  السـوري، 

 .٢015
واحلقيقـة أنـه منـذ انـدالع الثـورة السـورية كانـت روسـيا داعًمـا أساسـًيا لنظـام 
بتوفيـر  السياسـية، وذلـك  أو  املاديـة  أو  العسـكرية  الناحيـة  األسـد، سـواء مـن 
اجلديـة  املبـادرة  زمـام  اتخاذهـا  األسـد،أو  جلرائـم  األمـن  مجلـس  يف  الغطـاء 

السـورية بشـكل مباشـر.  أجـواء احلـرب  ودخولهـا 
ويعود ذلك العتبارات روسية أساسية أربعة:

أوالً: تعتبـر روسـيا أن سـورية هـي احلليـف االسـتراتيجي لهـا منـذ حقبـة مـا 
بعـد سـايكس-بيكو وحتديـداً يف فتـرة احلـرب البـاردة، حيـث انتقـل اآلالف مـن 
الروس )السـوفييت يف حينها( إلى سـورية واسـتقروا فيها، وذلك مرّده لإلعتبار 

التاريخـي مـا بـني هاتـني الدولتـني.
مواجهـة  يف  عظمـى  إقليميـة  كقـوة  نفسـها  لتثبـت  دومـاً  روسـيا  تتطلـع  ثانيـاً: 
الغـرب، وبالتالـي فـإن دعـم نظـام األسـد يتوافـق مـع تطلعاتهـا هذه، ألن سـقوطه 
يعنـي فقـدان القاعـدة العسـكرية الروسـية الوحيـدة البعيـدة جغرافيـاً عـن حدود 
السـوري  النظـام  إلـى جانـب  السـوفياتي سـابقاً. ومـن خـال تدخلهـا  االحتـاد 
لدعمـه عسـكرياً، تضمـن روسـيا موطـئ قـدٍم كان ثابتـاً لهـا يف الشـرق األوسـط 
قبـل الثـورة السـورية وقبـل تراجـع القـدرة العسـكرية للنظـام األسـدي، وبالتالـي 

كانـت تضمـن لنفسـها إطالـة بحريـة علـى احلـوض الشـرقي للبحـر األبيـض 
املتوسـط، وحـدوداً مشـتركة مـع الـدول املفاتيـح فيـه. )إعتبـار جيوسياسـي(

قبـل  مـن  األولـى  املسـتهدفة  نفسـها  روسـيا  تعتبـر  الباطنـي،  عقلهـا  يف  ثالثـاً: 
اإلرهـاب اإلسـامي واجلماعـات اإلسـامية املتشـددة، وقد عّبـر وزير خارجيتها 
والتيـارات  روسـيا  بـني  خاصـة  حساسـية  عـن  املاضـي،  الصيـف  الفـروف، 
االسـامية املتشـددة، مـا دفـع رأس الكنيسـة الروسـية األرثوذكسـية حينهـا إلـى 
إعـان »احلـرب املقدسـة علـى اإلرهـاب«، وهـذه الفكـرة تفتـح البـاب واسـعاً أمام 
الدخول الروسـي العسـكري املباشـر يف احلرب القائمة على األراضي السـورية.

وبالتالـي، فـإن بقـاء الدولـة السـورية بنظامهـا احلالـي وعـدم انهيـاره، هو مسـألة 
حيـاة أو مـوت بالنسـبة لروسـيا البـل حتـى قضيـة وجـود، ألن خروجهـا خاسـرًة 
إلـى  مـن سـورية يعنـي خروجهـا مـن املنطقـة ككل. كمـا جتـدر اإلشـارة أيضـاً 
أن اإلسـتقرار يف سـوريا يعـزز اإلسـتقرار يف املناطـق اجلنوبيـة لروسـيا، حيـث 

الغالبيـة السـكانية املسـلمة والبيئـة احلاضنـة لإلسـام املتطـرف.

ننتقل اآلن الى حتليل االنسـحاب العسـكري الروسـي املفاجئ من سـوريا أسـباباً 
وتداعيات بالنسـبة لوضع األزمة السـورية.

تتعدد األسباب والنظريات، والنتيجة واحدة!
سياسـية  أسـباب  إلـى  اإلنسـحاب  قـرار  واحملللـني  اخلبـراء  بعـض  يحيـل 
قـد  روسـيا  أن  الكرملـني  مـن  املقـرب  اآلخـر  البعـض  يـرى  بينمـا  واقتصاديـة، 
وقـد أعطـت يف  العسـكرية،  الضربـات اجلويـة  املرجـوة مـن  حققـت األهـداف 
األسـاس سـقفاً زمنياً لهذا التدخل يصل يف حده األقصى إلى 18 شـهراً. ويرى 
بعـض احملللـني أن  روسـيا جنحـت يف حتقيـق الكثيـر لتعلـن نفسـها كاعـب قـوي 
يف سـاحة الصـراع السـوري. وقـد أدرك الـروس علـى مـدى السـنوات الثـاث 
األخيرة، أهميـة املفاجـآت، وأخـذوا زمـام املبـادرة بيدهم. ولذلك، بـدأت العملية 
يف سـوريا، يف وقت لم ينتظرها فيه أحد، وكذلك حدث االنسـحاب. فقد فازت 

روسـيا بكثيـر مـن الغمـوض الـذي أحاطـت سياسـتها بـه.
ومـن بـني أسـباب االنسـحاب أيًضـا، أن روسـيا أدركـت أن االسـتمرار قـد يـؤدي 
إلـى مواجهـة مسـلحة مـع تركيـا وهـو أمـر ال يدخـل يف حسـابات روسـيا، وهـي 

بغنى عنه. 
ونلحـظ وجـود وجهـة نظـر عسـكرية تربـط اإلنسـحاب بفشـل حتقيـق أهـداف 
الضربات اجلوية للسـاح اجلوي الروسـي، وأن امليدان السـوري وطبيعة األرض 
واملواجهـات تتطلـب تدخـًا عسـكرياً بريـاً، وهـذا عبءٌ ال تسـتطيع روسـيا حتمله 
ال اليـوم وال غـداً، ألنهـا رأت مـاذا حصـل لغرميهـا األميركـي حـني تدخـل بريـاً يف 

العـراق القريـب والشـبيه جغرافيـاً واجتماعيـاً مـن امليـدان السـوري.
وهنـاك نظريـة غامضـة تعلـن عـن إتفـاق سـّري بـني الـروس والـدول اإلقليميـة 
األخـرى وعلـى رأسـها الواليـات املتحـدة األميركيـة، مفـاده إعطـاء روسـيا ضمانة 
لبقـاء نظـام األسـد أقلـه يف الوقـت الراهـن، ريثمـا تصـل مفاوضـات جنيـف إلـى 

احلـل الـذي يرضـي اجلميـع.

يف العالقة مع طاولة مفاوضات جنيف
أمـا يف احلديـث عـن مفاوضـات جنيف، أسـئلة كثيـرة تتدحـرج مـن هـذه اخلطـوة 
الروسـية املفاجئـة مبـا فيهـا: هـل تقايـض موسـكو يف مـكان مـا؟ وعلـى مـاذا؟ 
خصوصـاً وأن البعـض يربـط اخلطـوة الروسـية اليـوم مبا قامت بهـا اإلمبراطورة 
كاثريـن الثانيـة سـابقاً يف عاقتهـا مـع السـلطنة العثمانيـة. وال بـد مـن اإلشـارة 

إلـى أن اإلنسـحاب الروسـي أّثـر مباشـرًة علـى املفاوضـات الدائـرة علـى طاولـة 
البحـث يف جنيـف، وقـد وضعـت حـداً للشـروط والشـروط املضـادة بعدمـا كانـت 
العسـكري ذريعـًة لرفـض أي مفاوضـاٍت  التدخـل  السـورية تتخذمـن  املعارضـة 
قائمـة. لـذا كان مـن شـأن هـذه اخلطـوة الروسـية املفاجئـة أن تسـاعد يف تكثيـف 
يف  الروسـية  لامتيـازات  دائمـة  وتسـوية  سياسـٍي  حـّل  إلـى  للتوصـل  اجلهـود 
املنطقـة، يف مطبـخ املفاوضـات حيـث تضـع روسـيا آمـاالً كبيـرة علـى مسـتقبل 

هـذه احملادثـات واملفاوضـات.

ويتضمـن هـذا االنسـحاب رسـائل عـّدة للـدول اإلقليمية مفادها بأن روسـيا ليس 
النيـة للدخـول يف مواجهـة عسـكرية معهـا، وهـي رسـالة تطمـني أيضـاً  لديهـا 
للقـوى الدوليـة بالتزامهـا باحلـرب علـى اإلرهـاب، وأن روسـيا دولـة ميكـن العمـل 
العالـم، وبخاصـة يف  علـى حـّل املشـاكل يف مناطـق أخـرى مـن  معهـا سياسـياً 
أوكرانيـا. يف السياسـة، ال بـد مـن توسـيع أفـق »الرؤيـة« أبعـد مـن األنـف حسـب 
التعبيـر الشـعبي، فلـكل قـرار أو خطـوة يف أي مـكاٍن، خاصـًة مع الـدول اإلقليمية 

الكبـرى، ال بـد مـن وجـود همسـات يف األذن مللفـاٍت أخـرى مسـتترة.

ولتبسـيط األمـور، إن النظريـة األكثـر شـيوعاً  تربط قرار االنسـحاب من سـوريا 
الفتـرة األخيـرة، وبخطر تنظيـم  العسـكري يف شـرق أوكرانيا خال  بالتصعيـد 
الدولة اإلسـامية والتنظيمات اجلهادية يف منطقة آسـيا الوسـطى، إضافة إلى 
الوضـع االقتصـادي الصعـب يف البـاد، حيـث يسـعى بوتـني إلـى اخلـروج مـن 
اللعبـة بأقـل اخلسـائر املمكنـة، إضافـًة إلـى حفـظ الـدور الروسـي القـوي علـى 

طاولـة املفاوضـات يف جنيـف كمـا سـبق وذكرنـا.

الدميقراطية البعثية يف أبهى حللها
وتزامناً مع بدء جولة جديدة من احملادثات يف جنيف، قامت السلطات السورية 
بتنظيـم انتخابـات نيابيـة هـي الثانيـة منـذ بـدء النزاع السـوري يف آذار ٢011، لم 
حتمل أي مفاجأة ألنها كانت محسـومة سـلفاً ملصلحة احلكومة السـورية، أسـوًة 
باإلنتخابـات املعلبـة التـي امتـاز النظـام السـوري علـى فبركتهـا وإخراجهـا بحلـة 

دميقراطيـة راقيـة، علـى مدى العقـود املنصرمة.
ووصـف معارضـو النظـام السـوري االنتخابـات بأنها »اسـتفزازية وغير شـرعية«، 

كمـا وصفهـا العالم الغربـي باملهزلة.

إذاً، ال بـد لأليـام املقبلـة أن حتمـل يف طياتهـا مـا يوضـح مـا سـتؤول إليـه املرحلـة 
املقبلة يف سـوريا، حيث ال احللفاء وال اخلصوم يعرفون مدى عمق الوحول التي 

يغـرق فيهـا العالـم يف هذه البقعة من الشـرق األوسـط.
 والبـد مـن أن تثمـر محادثـات جنيـف عـن مفاوضـات جديـة للوصـول إلـى حكـم 
إنتقالـي معتـدٍل وسـلس، ألن التجـارب قـد أثبتـت أن احلـروب الطويلـة األمـد ال 
جتـدي نفعـاً، وأن احلـل السياسـي والدبلوماسـي هـو أفضـل احللـول. ال ننسـى 
طبعاً أن ال أحد سـيرضى أن يخرج من هذه األزمة خاسـراً، من دون أن يقطف 
ثمـار مكاسـبه.. يبقـى األسـد ونظامـه الوحيديـن اللذيـن لـن ينعمـا مبسـتقبٍل يف 
املرحلـة املقبلـة، إن لـم يكـن يف القريـب العاجـل، فـرأس بقائـه هـو يف إعطـاء 
روسـيا ضمانـات جديـة تبقيهـا كاعـٍب إقليمـٍي أساسـٍي يف الشـرق األوسـط، 

ويتسـاقط نظـام البعـث كورقـة اخلريـف إلـى غيـر رجعـة.

سيريل دانيال بدوي

إنسحاب الدب الروسي: حتليل وتداعيات
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أسرة التحرير

فنا من هو أبونا مجدي؟ من أيِّ رهبنة؟ وكيف وصل إلى ما هو عليه؟ اًل، عرِّ أوَّ
أنـا خـوري أبرشـّي تابـع ألبرشـيَّة زحلـة للـروم امللكيـني، وكنت قبـل ذلك كاهًنا يف أبرشـيَّة 
وم امللكيـني. بـدأت رسـالتي قبـل أن أصبـح كاهًنـا، حـني كنـت أسـتاًذا يف  طرابلـس للـرُّ
فـت علـى شـخٍص يتعاطـى  أكثـر مـن مدرسـة يف املنصـف، وقرطبـون وغيرهـا إلـى أن تعرَّ
رت عندئـذ تـرك التَّعليـم  رات ولـم أكـن أعـرف أيَّ شـيء عـن هـذا املوضـوع، فقـَرّ املخـدِّ
ـخص وأن أسـاعده. وهكـذا، أخـذت شـعاري  لكـي أسـتطيع أن أكـون إلـى جانـب هـذا الشَّ
يـت علـى جروحـات العالـم مهمـا كان  الـح الَّـذي يضـع الزَّ ـامري الصَّ رت أن أكـون السَّ وقـرَّ
لونهـم أو دينهـم، أن أكـون سـمعان القيروانـّي الَّـذي يسـاعد يف حمـل الصليـب وليـس 
بصلـب أحدهـم، أن أكـون احملامـي الَّـذي يدافـع عنهـم، وأن أصبـح كاهًنـا! وبتـرك كلِّ 
ـهادة بعد ٩ سـنوات وليس بعد خمسـة  شـيء ورائي، درسـت الَّاهوت ولكنَّني أخذت الشَّ
ة، يرسـب املـادة، يف  أعـوام، إذ ينـصُّ النِّظـام يف اجلامعـة علـى أنَّ مـن يغيـب ألكثـر مـن مـرَّ
حـن كنـت أغيـب يف كلِّ مـرة ألتقـي خالهـا يسـوع، وكنـت ألتقيـه بـكلِّ شـخٍص يتعاطى، أو 
ب، أو فتـاة متـارس الدعـارة، أو ولـد يبيـع علـى الطرقـات... كانوا هم يسـوع! وهكذا  معـذَّ

بـدأت مسـيرتي ككاهن,

باب يف املركز كي يشفوا من هذا املرض؟ تي يأخذها الشَّ ما هي العالجات الَّ
لدينـا عـاج  كمـا  يومًيّـا،  ات صـاة  مـرَّ  5 ـاة  الصَّ نتلـو  فنحـن  ـاة!  الصَّ األولويَّـة هـي 
ياضـة، وهـو أساسـّي ويجـب ممارسـته يومّيًـا. كمـا يوجـد عـاج مـن خـال املسـرح،  بالرِّ
واملوسـيقى، والعمـل يف األرض، وورش عمـل كالفندقيَّـة، والكهربـاء يف املنـازل... كمـا 
ه لدينا طبًعا  يكـون التَّركيـز دائًمـا علـى تلقـني العلـم يف إطـار فـرق. باإلضافـة إلى هذا كلِـّ

صـني. ة مـع متخصِّ العاجـات النَّفسـيَّ

األب مجدي العالوي... بني 
أوالده و”مجرمي” الدولة.

ون بها؟ تي مترُّ عوبات الَّ  ما هي الصُّ
ـاب ويخـرج من املركـز، لنرى دولتنـا تعيده إلى   أصعـب مـا يحصـل هـو عندمـا يُشـفى الشَّ
ـجن وتعـود ملمارسـة قوانينهـا عليـه، ناهيـك عـن وضـع إشـارة على سـجلِّه، تلزمه أقلَّه  السِّ
ـباب  ن من إلغائها. لألسـف، تنظر دولتنا إلى هؤالء الشَّ من ثاث إلى سـبع سـنوات للتمكُّ
اب، إذ  د أرقـام... فويـٌل لهكـذا دولـة ووزراء ونـوَّ كمجرمـني وليـس كأوالد لهـا! إنَّهـم مجـرَّ
ـاب إلـى  إنَّنـا سـلَّمناهم وطننـا، وبـدل االعتنـاء بـه، هـا هـم يبيعونـه. لألسـف بإعـادة الشَّ
رات مـن بابهـا العريـض مـن املتاجـرة إلـى املمارسـة... وهـذا  ـجن، نعيـده إلـى املخـدِّ السِّ

طبًعـا ال يخـدم شـباب وطننا.

نعلم جميعنا أنَّ اإلنسان املدمن يكون دائًما بعيًدا عن اهلل، فكيف يعود ويثق به؟
يحتـاج هـذا املوضـوع  إلـى وقـت طويـل، فصـورة اهلل تكون مشـوَّهة عند املدمـن، وبالتَّالي 
يكـون علينـا إعـادة ترميمهـا، والتَّرميـم كمـا هـو معلـوم يأخـذ وقًتـا أطـول مـن البنـاء ولكن 
باملثابـرة واإلرادة واإلميـان نصـل إلـى إعـادة التَّرميـم. فمـن عنـده إميـان بحجـم حبَّـة 

اخلـردل ميكنـه إزاحـة اجلبـال.

وكيف يعود إميان االنسان لينتعش ؟ 
الكنيسـة ومـن يسـوع حتديـًدا،  الَّذيـن هـم حولـه، ومـن  النَّـاس  يـراه مـن  الَّـذي  احلـبُّ 
ف على يسـوع أكثر ويعـرف أنَّه مغاير عن  ـر ويـرى أنَّ يسـوع لـم يتركـه، ليعـود ويتعـرَّ فيتذكَّ

ـخص الَّـذي رسـمه يف عقلـه يف الفتـرة الَّتـي كان ضائًعـا فيهـا. الشَّ
رات وزارعيها؟ سالة الَّتي تريد توجيهها إلى مروِّجي املخدِّ - ما هي الرِّ

ج  اهلل سـاكن بـك يـا إنسـان، ونقطـة ضعفـه هـي أنـت يـا إنسـان! يف يـوم مـن األيَّام سـتتزوَّ
وسـيكون لديـك أوالد، ومـن املمكـن أن يتعـرَّض أحـد أفـراد عائلتك لهـذا اخلطر. ها أنت 
ـماء سيسـألك مـاذا فعلـت  تـزرع السـمَّ واألفضـل أالَّ تزرعـه، إذ عندمـا سـتصعد إلـى السَّ
ه وأن تخسـر نفسـك؟ مـا نفـع أن يكـون لديـك املـال وأن  بـي؟ مـا نفـع أن تربـح العالـم كلَـّ
ـر مـن حفـر حفـرة ألخيـه وقـع  تعـرف يف أحـد األيَّـام أنَّ أحـد أفـراد عائلتـك مدمـن؟ تذكَّ
راعـة بزراعـة أخـرى، بشـيء يفيـد أكثـر؟  ل هـذه الزِّ فيهـا! مـن هنـا أسـألهم: ملـاذا ال نبـدِّ

ـم فكـرة أن يصبـح  ـة، كيـف تقيِّ لبنانيَّ ات الُّ تـي بدأهـا حـزب القـوَّ إنطالًقـا مـن احلملـة الَّ
ـة أن  ارت؟ مـا مـدى أهميَّ ـة كاملخـدِّ ـا ببعـض الشـؤون االجتماعيَّ ـا مهتّمً شـباب ملتـزم حزبّيً

يترافـق االلتـزام احلزبـّي بااللتـزام االجتماعـّي؟ 
ات  أوليـس احلزبيُّـون بأنـاس؟ أليـس لديهـم عائلـة، وأوالد؟ أمـا كانـت أولويَّات حـزب القوَّ
فـاع عـن أرض  الُّلبنانيَّـة بنـاء املجتمـع؟ ومـا كان هدفـه قبـل احلـرب الُّلبنانيَّـة؟ أليـس الدِّ
كتـور سـمير جعجـع،  ـد هـذا الهـدف بشـخص رئيسـه، الدُّ لبنـان ومجتمعـه؟ كذلـك، يتجسَّ
ـفر أو الـوزارة  ـجن مـن أجـل شـبابه كـي ال يُعتقلـوا، والَّـذي لـم يقبـل السَّ الَّـذي قِبـل السِّ

حتَّـى ال يفاوضـوا علـى شـبابه. فمـن لـم يقبـل أيَّ شـيء مـن أجـل األرض والوطـن، أعتقد 
أنَّ مـن البديهـّي أن يكـون لديـه حـّب لإلنسـان، وبالتالـي األولويَّـة لإلنسـان. هـذا ورأت 
ات الُّلبنانيَّـة أنَّ وطًنـا مـن دون شـباب ال وجـود لـه، وعائلـة بـدون شـباب ال وجـود  القـوَّ
ـباب،  لهـا، والكنيسـة بدونهـم ال وجـود لهـا أيًضـا! مـن هنـا كان خوفهـا علـى هـؤالء الشَّ
فاليوم شـبابنا يغرقون جميعهم ويأخذون هذا السـّم. وجد هذا احلزب أنَّ األولويَّة هي 
لإلنسـان، علًمـا أنَّ مواضيـع ذات أهميَّـة علـى صعيـد الوطـن كرئاسـة اجلمهوريَّـة مثـًا 
موجـودة. هنـا كان القـرار بالدخـول يف هـذا املوضـوع ونحـن معهـم علـى نفـس اخلـّط. 
ـياق، أقـول اليـوم كلمـة  ـر اليـوم بالشـباب، ال ميكننـا أن نكمـل. ويف هـذا السِّ فـإذا لـم نفكِّ
»شـكًرا« علـى جميـع املبـادرات، كالرالـي يف جونيـة، واحملاضـرات... فهذه سلسـلة تكتمل 

مـع بعضها.

ضت منذ فترة حلادث سير، هل كان محاولة »إلزاحة أبونا مجدي عن الطريق«؟ تعرَّ
»ال تسـقط شـعرة من رؤوسـنا ال يعلم اهلل بها«! سـأبقى أعمل، فا احلبس يخيفني وال 
ـف عن احلّب واملسـاعدة والعطاء. ما أخاف منه  التَّهديـد. مـا يخيفنـي فقـط  هـو أن أتوقَّ
هـو أالَّ أسـتطيع قـول: »أغفـر لهـم يـا أبتـاه...« وأنـا أقـول لهم اليوم: »أغفر لهـم يا أبتاه!«

بالدنـا،  فالوضـع سـيء يف  لبنانـي،  الُّ ـباب  الشَّ إلـى  إرسـالها  تريـد  تـي  الَّ سـالة  الرِّ هـي  مـا 
رات؟ املخـدِّ إلـى  يلجـأ  لألسـف  مـن  ومنهـم 

لفـة لتحـت املـزراب« معقـول؟ »الكحـل أحلـى مـن العمى«، فإذا كان الوضع سـيًِّئا،  »مـن الدِّ
ملـاذا نزيـده سـوًءا إذا كان اهلل قـد أعطانـا احلكمـة؟ يجـب العمـل بهـذه الفطنـة، وبالتالـي 
ـن األمور يف مكان ما. ال شـيء يصعب على اهلل وال شـيء مسـتحيل! علينا فقط  ستتحسَّ
نـا مـرمي العـذراء  اتيَّـة إلـى أمِّ الوثـوق بـه... مـن لـم يجـد وظيفـة بعـد، فليرسـل سـيرته الذَّ
ن لـه أجمـل وظيفـة. إًذا مـا هـو مطلـوب هـو عـدم االبتعاد عن يسـوع  وهـي وحدهـا سـتؤمِّ
وهو سـيعتني بنا. كما ولديَّ سـؤاٌل أخير: يف عزِّ احلرب الُّلبنانية والتَّعذيب الَّذي مررنا 

ب معنـا وهو مـن يقوينا! بـه، لـَم نستسـلم اليـوم؟ الـرَّ

ال تسقط شعرة من رؤوسنا ال 
يعلم الله بها«! سأبقى أعمل، فال 
هديد. ما  احلبس يخيفني وال التَّ

ف عن  يخيفني فقط  هو أن أتوقَّ
احلّب واملساعدة والعطاء.
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يقــول الروائــي الروســي ألكســندر سوجلينيتســني : إذا 
ُفقــد عنصر الشــباب عــن األرض فســتنخفض حرارتها. 
وبالفعل، فالشــباب هم عصب احلياة، هم قادة النهضات 
كـــ »كوبرنيــك« و »برونــو«. إن الثــورات قامــت علــى يــد 
الشــباب كالثورة الفرنســية والثــورة البولشــفية وغيرها.  
لكــن يأتيــك مــن يقــول إّن من يحــّرك هذه القــوة الكامنة 
هم مفكرون وعلماء كبار يف الســن وبالتالي فإن الشــباب 
ليســوا سوى أداة. لذلك ســوف نقوم بعرض بعض القادة 

واملفكرين الذين غيروا وجه العالم وهم بعمر الشباب.
حني نقول »الشباب« نقصد املرحلة بني الطفولة والنضج. 
وحســب اجلمعية العامة لألمم املتحدة فاحلدود العمرية 
لســن الشــباب هي بني الـ 15 و الـ ٢5 ســنة، أما برنامج 
الكومنولث للشباب فهو يعمل مع األشخاص بني الـ 15 و 
الـ ٢٩ من العمر. وبعض املجتمعات تعتبر أن الشباب هي 
الفترة ما دون األربعني )اجتماعياً(. إًذا الشــباب ال يعني 

بالضرورة فترة املراهقة.

أدرك العالم العديد من الشباب الذين تركوا بصماتهم يف 
العديد من املجاالت ونذكر منهم:

إســكندر املقدونــي: أو إســكندر الثالــث ملــك مقدونيــا. 
امللــك الشــاب الــذي اســتطاع أن يؤســس مملكــة متتــد 
مــن مقدونيــا اليونانيــة حتــى الهنــد. ولد عــام 356 قبل 
امليــاد وتولــى احلكــم خلفاً ألبيــه عام 336 ق.م. بســبب 
حبه لاستكشــاف والتوســع بدأ باحتال مصر عام 33٢ 
ق.م. ثــم الحــق إمبراطور الفرس داريــوس الثالث فاحتل 
بــاد مــا بــني النهرين وبابل وبــاد فارس عــام 331 وهو 
يف اخلامســة والعشــرين مــن عمــره، ثم عاد وغــزا الهند 
بعد ســنة. أســس مملكــة ضخمة ســّهلت عمليــة التجارة 
بني الشــرق وأوروبا بعد أن كانت خفيفة خصوصايًف ظل 

الصراع اإلغريقي الفارسي. تويف يف عام 3٢3 ق.م.

نابوليون بونابرت: أحد أدهى وأشــهر القادة العســكريني 
يف التاريــخ. ولد على جزيرة كورســيكا عــام 176٩. دخل 
Brienne-Le- يف  العســكرية  املدرســة   177٩ عــام 

Chateau  حيــث أظهــر ذكاًء ومهــارة جعلته يتفوق على 
أوالد النبــاء. يف عمــر السادســة والعشــرين عــني قائداً 
للجيش الفرنسي يف إيطاليا. يف عمر التاسعة والعشرين 
قــاد احلملــة الفرنســية على مصــر وهــزم املماليك وفتح 
بــاب دراســة مصر القدميــة نتيجة االكتشــافات التي قام 
بها جيشه. وبعمر الثاثني، قام بانقاب ووصل الى مركز 
قنصــل أول ليتيــح املجال أمــام تنصيب نفســه إمبراطور 
فرنسا عام 1804. تويف عام 18٢1 يف منفاه على جزيرة 

القديسة هيلينا.

شربل حاوكو

الشباب وتأثيرهم على العالم

قوانــني  احلركــة،  قانــون  »إكتشــف  نيوتــن:  إســحق 
 ، البصريات، اخترع حساب التفاضل والتكامل خال حتدٍّ
ثم أمّت السادســة والعشــرين«؛ بهذه العبارة نختصر نيوتن 
املذهــل. فمن مّنا ال يعرف قصته الشــهيرة مع التفاحة؟! 
الشــاب  اجلاذبيــة،  مكتشــف  احلديثــة،  الفيزيــاء  أب 
االنكليــزي األصــل ولد عام 164٢ عشــية عيد املياد يف 
مدينة وولســثورب، لينكولنشــاير، تلقــى علومه يف جامعة 
كامبريــدج، وتــويف عــام 17٢6/17٢7 . يعــد ثانــي أعظم 

فيزيائي بعد شخصيتنا التالية.

ألبــرت أينشــتاين: الــكل يظــن أن أعظم فيزيائي هو رجل 
عجوز،أبيــض الشــعر، متجعــد الوجــه. ولكن مــا ال نعلمه 
أنــه بــدأ ثورتــه العلمية وهو بســن السادســة والعشــرين. 
ولــد أينشــتاين عــام 187٩ يف مدينة أولــم، االمبراطورية 
اجلرمانيــة. عــرف بنظرية النســبية عام 1٩05)النســبية 
الكاســيكية  الفيزيــاء  قوانــني  قلبــت  التــي  اخلاصــة(  
وفتحت عصر الفيزياء الكمّية مجيباً على أســئلة لم تكن 
لهــا إجابــات مــن قبــل، مغّيراً قوانــني الفضــاء واحلركة. 
معــروف الكتشــافه النســبية العامــة واخلاصــة، التأثيــر 
البراونيــة،  احلركــة  نظريــة   ،E=mCالكهروضوئــي،٢
معادلة حقل أينشتاين، وغيرها.. تويف عام 1٩55 متمتماً 
كلمــات أملانيــة غير معروفة كــون املمرضة التي ســمعتها 

كانت أميركية.

ايرنيستو تشي غيفارا:  الثائر الشاب األشهر. رمز الثورة 
والتمــرد. طالب طــب أرجنتيني األصل ، ولد عام 1٩٢8. 
بــدأ عملــه الثــوري بعــد أن جــال أميــركا اجلنوبيــة علــى 
دراجــة نارية متفقداً أوضاع الفقراء. قرر بدء ثورته على 
هيمنــة الواليــات املتحــدة مــن كوبا بعد أن علــم بتحضير 
فيديل كاسترو النقاب يطيح بالدكتاتور باتيستا. نزل مع 
مجموعــة صغيرة على شــاطئ كوبا حيــث كمن لهم جنود 
باتيستا وبقي منهم ٢٢ شخصاً حرروا الباد عبر تطوير 
مفهوم القتال الى قتال شوارع. ذكي، فّذ، صارم وشيوعي 
متعصب. تولى مناصب إدارية ووزارية يف حكم كاســترو. 
أعــدم عــام 1٩67 بعــد أن كمنــت له وكالة االســتخبارات 

األميركية وهو يحّضر لثورة يف بوليفيا.

العديــد مــن الشــباب، نســاء ورجــال، غّيــروا العالم رغم 
صغــر ســنهم. ولو أردنــا ذكرهــم جميعااًلحتجنــا أعداًدا 
كاملــة للحديث عنهم. فقف حلظة عزيزي القارئ، لرمبا 

تكون واحًدا منهم يوًما ما.
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Georges El Wady 

”Wouldn’t it be interesting to design a 
camera you can wrap around everyday 
objects to capture views that would 
be difficult to do with one or more 
conventional cameras? Imagine wrapping 
it around a pole to get a 360-degree view 
of the world for security purposes”.
Nayara Computer Scientist at Columbia 
University and his colleagues developed 
a flexible array that consists of nearly 
1,100 lenses made of silicone rubber. By 
optimizing the geometrical proportions of 
the lenses and the material properties of 
the sheet, the scientists found that this 
array could produce high-quality images 
even when bent and twisted.

The researchers tested how well their 
flexible lens sheet created images by 
focusing the light from all of its lenses 
onto a single regular camera. Future 
research still needs to devise a pliable 
grid of light-detecting image sensors to 
accompany each of its lenses and truly 
produce a camera, Nayar said.
The researchers noted that, in principle, 
it is possible to fabricate a lens array the 
size of a credit card made up of millions of 
lenses. One day, it also may be possible to 
print both the lens and the sensor arrays 
together, Nayar said.

ور جان بول منُّ

الكولسترول مرّكب كيميائي أساسي يف حياة اإلنسان، إذ يعتبر من أبرز مكّونات غاف 
كل خايــا اجلســم، واملكــّون الرئيســي ملجموعــة كبيرة مــن الهرمونــات، وخصوصاً تلك 
التي متلك وظائف جنسّية مثل الـ«تستوستيرون« والـ«استروجني« وغيرهما. للكولسترول 
مصدران: االطباق الغنّية باللحوم والدجاج والســمك واحلليب ومشــتقاته، وهي مسؤولة 
عن إنتاج نحو ٢0% من كمية الكولسترول يف اجلسم. أما املصدر الثاني الذي ينتج نسبة 
الـ80% املتبقّية، فهو جســم اإلنســان نفســه، وحتديداً الكبد. كيف؟ هذا العضو األخير 
ينتج الكولســترول تلبية ملتطلّبات اجلســم: بعد تناول طعام غني بهذه املادة، يتم إدخالها 
إلى اجلســم من خال املصران الرفيع، ثم تذهب عبر الدم لتخّزن وتســتعمل يف الكبد. 
وهنا، يســتطيع الكبد حتديد كمية الكولســترول يف الدم، فيزيد إنتاجها إذا كان اجلســم 

بحاجة إلى ذلك، ويخفف اإلنتاج يف حال كان ثمة فائض. 

أنواع الكولسترول
 High Density»أوHDL:  HDLو  LDL نوعــني:  إلــى  الكولســترول  يقســم 
Lipoprotein« هو الكولســترول احلميد. يعتبر مفيداً للجســم كونه يعمل على ســحب 
الكولســترول مــن الترســبات علــى األوعّيــة الدموّيــة، فيمنــع تصلّبها ويرســل هــذا الكم 
مــن املــادة الــى الكبــد. LDL أو »Low Density Lipoprotein« هو الكولســترول 
الضــار. املســتويات العاليــة مــن الـLDL تســهم يف زيادة نســبة خطــر اإلصابة مبرض 
تصلب الشــرايني، أمراض القلب التاجّية )من أبرز أســباب الوفّيات يف الواليات املتحدة 
األميركّية(، السكتات الدماغّية، وأمراض الشرايني الطرفّية. يف حاالت مماثلة، تتجّمع 
طبقــات الكولســترول على مــدار األوعّية الدموّية، ما يقلل مــن مرونتها ويجعلها عرضة 
للتصلّــب واإلنســداد. وهــذان األمــران يقلّــان من كمية الــدم التي متــر عبرها، فتخف 
نسبة تغذية األعضاء. كذلك ميكن لهذه الترسبات، ومن جراء ضغط الدم، أن تُقتلع من 

مكانها وتذهب مع الدم، ما يؤدي إلى حصول اجللطات.

ما الذي يحدد مستوى الـ LDL؟
يعمل الكبد على فبركة وتصدير الـLDL  إلى الدم، كذلك على سحب الكميات الزائدة 
منه بواســطة املســتقبات املتخصصة بهذه املادة والتي تتوافر بكثرة على أنسجة الكبد. 
ومــن املعــروف أن النظــام الغذائــي والوراثة يؤديــان الدور األساســي والفّعال يف حتديد 
مســتوى الـــLDL أو الـــHDL يف الــدم. على ســبيل املثــال، يعتبر إرتفاع الكولســترول 
 LDLالعائلــي إضطرابــاً وراثياً شــائعاً، إذ يعاني املصابون إرتفاعاً كبيراً يف مســتوى الـ
نظــراً الــى كــون املســتقبات اخلاصــة لهــذه املــادة، غيــر موجــودة متامــاً علــى الكبــد. 
واملصابــون بهــذا اإلضطراب، يكونون عرضة لإلصابة بداء تصلّب الشــرايني والذبحات 
القلبيــة يف مطلــع مرحلــة البلوغ.أضف إلى ذلــك، أن الوجبات الغذائيــة الغنية بالدهون 
املشّبعة )أطباق اللحوم ومشتقات احلليب و«املقالي«(، تعمل على رفع معدل الـLDL يف 
الدم، ما يجعل اإلنسان عرضة ألمراض جّمة. كما أن بعض الزيوت النباتية املستخرجة 
من جوز الهند أو النخيل أو الكاكاو، حتتوي على كمية ال بأس بها من الدهون املشّبعة.

كيف ميكن محاربة الكولسترول الضار؟ 
خفض الكولسترول الضار يف الوقت الراهن يعتبر أحد أبرز أهداف مؤسسات الصحة 
 ،LDLالعامــة، وذلــك للوقاية من تصلّب الشــرايني والنوبات القلبّيــة. وفوائد خفض الـ
هــي: تقليــص أو وقف تشــكيل ترّســبات الكولســترول اجلديــدة على جدران الشــرايني.

خفضوجود الكولســترول وكثافته املوجودة أصًا على جدران الشــرايني وتوســيعها. منع 
متّزق ترّســبات الكولســترول التي تبدأ بتشــكيل جلطة دموية وكتل تسّد األوعية الدموية 
فيقلــل مــن أخطــار االصابــة بأزمات قلبيــة. تقليل أخطــار اإلصابة بأمراض الشــرايني 
الطرفيــة. التدابيــر التــي تقلل تضييق الشــرايني التاجية )للقلب( تفيد أيضاً الشــرايني 
الســباتية والدماغيــة )الشــرايني التي توصل الــدم إلى الدماغ(، وكذلك شــرايني الفخذ 

التي تزّود الساقني بالدم، فتمنع حصول اجللطات الدموية. 

والعمل؟ يتوقــف املعهــد الوطنــي للصحــة األميركــي وجمعيــة القلــب األميركيــة والكلّية 
االميركيــة ألمــراض القلــب، عند مجموعة توجيهات ملســاعدة املرضى الذين يعانون من 
إرتفاع الـ LDL للحد من أخطاره، إذا كان السبب يعود إلى أسلوب احلياة املضر الذي 
يّتبعــه املريــض أو إذا كانت األســباب الوراثّيــة.  اإلقتناع أوالً بخطــورة الوضع، وضرورة 
العمــل احلثيــث علــى خفض املعدل املرتفع. اللجوء إلى مشــورة طبّية متخصصة، وإتباع 
وصفة األدوية بحذافيرها. اإلبتعاد قدر املستطاع عن املأكوالت الغنية بالدهون املشّبعة. 
اإلكثار من تناول األلياف إذ إنها تسهم يف امتصاص الكولسترول وحتول دون امتصاصه 
مــن اإلمعــاء. اإلكثار من تناول الســمك كونه غنياً باألحمــاض الدهنّية Omega 3 التي 
تساعد يف خفض معدالت الكولسترول الضار. كأس من الكحول كل يومني يعتبر مفيداً، 
 .LDLالشــاي األخضر يســهم يف تقليل نســبة كولســترول الـ .HDLإذ يرفع نســبة الـ
يعمــل التدخــني على خفض مســتوى الـHDL. اإلكثار من التمارين الرياضّية يســهم يف 

خفض مستوى الدهون.

360-DEGREE CAMERA

إيلي نصار

إعرف عدّوك األول... الكولسترول!
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كريستوفر سكر

ظـل األقليـم الـذي كان خـال احلقبـة السـوفيتية متمتعـاَ بأحـد أشـكال احلكـم الذاتـي 
منتظـراً فرصـة مواتيـة لإلنفصـال عـن آذربيجـان إلى أن حانـت الفرصة عام 1٩88 حني 
قـدم املجلـس املشـرف علـى األقليـم طلبـاَ للمجلـس السـوفيتي األعلـى إلحلاقـه بأرمينيـا 
وهـو مـا القـى اعتراضـاَ مـن جانـب أذربيجـان التـي اشـتبكت قواتهـا مـع سـكان اإلقليـم 
يف محاولـة ملنعهـم مـن االنفصـال. اسـتمر التوتـر العسـكري والسياسـي بـني اجلانبـني يف 
التصاعـد إلـى أن أعلنـت أذربيجـان وأرمينيـا اسـتقالهما عـن االحتـاد السـوفيتي عـام 
1٩٩1 فقـام برملـان اإلقليـم يف مطلـع عـام 1٩٩٢ بالتصويـت باملوافقـة علـى االنفصـال 
عـن آذربيجـان. بعـد عـدة أشـهر مـن حتـرك برملـان اإلقليـم اندلعـت حـرب واسـعة بـني 
أذربيجـان مـن جهـة واإلقليـم مدعومـاً مـن أرمينيـا من جهـة أخرى، حققت قـوات اإلقليم 
خـال هـذه احلـرب التـي اسـتمرت حتـى منتصـف عـام 1٩٩4 نصـراً كبيـراً على املسـتوى 
امليدانـي حيـث سـيطرت علـى مـا بـني ٩ إلـى ٢0 باملائـة مـن أراضـي أذربيجـان مـن بينهـا 
اإلقليم نفسـه والشـريط االسـتراتيجي الفاصل بينه وبني أراضي أرمينيا املسـمى »ممر 
التشـني« وكذلـك أراضـي 6 مقاطعـات أخـرى شـرق وجنـوب اإلقليـم، ترتـب علـى هـذا 
املوقـف إعـان الفصائـل األرمنيـة يف اإلقليـم قيـام »جمهوريـة ناجورنـو كارابـاخ« وتوقفت 
العمليـات العسـكرية التـي حصـدت مـا يناهـز 35 ألـف قتيـل بعـد التوقيـع علـى اتفـاق 
لوقـف إطـاق النـار يف أيـار/ مايـو 1٩٩4 يف العاصمـة البياروسـية مينسـك برعايـة 
منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا بجانـب روسـيا. وعلـى الرغـم مـن هـذا االتفـاق إال أن 
حالـة احلـرب بـني البلديـن ظلـت قائمـة بشـكل ضمنـي فـى ظل جتـدد دوري لاشـتباكات 
احلدوديـة احملـدودة بـني أذربيجـان واجلمهوريـة التـي لـم تعتـرف بهـا أي دولـة لكنهـا 
حتظـى برعايـة ودعـم عـدة دول علـى رأسـها روسـيا وأرمينيا التـي تتعامل معها كجزء من 
أراضيهـا. وقـد مت عـام ٢006 التصديـق على دسـتور جمهوريـة مرتفعـات كارابـاخ الـذي 

نـص علـى أنهـا جمهوريـة تتخـذ النظـام الرئاسـي.
تظهـر الصـورة بشـكل أوضـح إذا مـا اسـتعرضنا األطـراف اإلقليميـة املنخرطـة يف هـذا 
كانـت تسـاند  ألنهـا  النـزاع نظـراً  الرئيسـية يف هـذا  تركيـا مـن األطـراف  تعـد  امللـف. 

أذربيجـان منـذ اسـتقالها عـن االحتـاد السـوفيتي وانضمـت عـام 1٩٩3 إلـى احلصـار 
االقتصـادي اجلـوي والبـري الـذي فرضتـه باكـو علـى األراضـي األرمينيـة وفيـه منعـت 
تركيـا  بـني  احلـدود  مازالـت  إليهـا.  احلديديـة  السـكك  عبـر  والبضائـع  السـلع  وصـول 
وأرمينيـا شـبه مغلقـة حتـى اآلن علـى الرغـم مـن بـوادر تقارب بني البلدين رمبا سـتختفي 
علـى خلفيـة جتـدد التوتـر بخصـوص اإلقليـم، حيـث بـات واضحـاً أن لتركيـا يداً أساسـية 
يف هـذا التجـدد للـرد علـى تعزيـز روسـيا يف الشـهور األخيـرة لعاقاتهـا العسـكرية مـع 
أرمينيـا حيـث قامـت أواخـر العـام املاضـي بتفعيـل قيـادة الدفـاع اجلـوي املشـتركة معهـا 
وأرسـل اجليـش الروسـي قـوات مـن اجليـش 58 املتمركـز يف شـمال القوقـاز تشـمل ألوية 
وأفـواج عسـكرية خاصـة الـى احلـدود تضـم 7000 جنـدي يتمركـزون حاليـاً يف مواقـع 
علـى احلـدود األرمينيـة – التركيـة بجانـب مواقـع دفـاع جـوي حتتـوي علـى بطاريـات 
قاعـدة  النـوع يف  نفـس  مـن  البطاريـات  مـع  بالتكامـل  تشـكل  التـي   ”S400“ صواريـخ 
حميميـم السـورية تغطيـة راداريـة وقتاليـة حلوالـى 70 باملائـة مـن األجـواء التركيـة ممـا 
يشـكل ضغطـاً عسـكرياً كبيـراً علـى تركيـا التـي باتـت تعانـي مـن تبعـات التدهور املسـتمر 

يف عاقاتهـا مـع روسـيا..

متثـل روسـيا وإيـران احلليفـني األساسـيني ألرمينيـا يف هـذا الصـراع، روسـيا على الرغم 
خـال حربهـا  تسـليحياً  أرمينيـا  دعمـت  أنهـا  إال  اإلقليـم  أزمـة  يف  وسـيطاً  كونهـا  مـن 
مـع أذربيجـان وحتتفـظ فيهـا حاليـاً بقاعدتـني عسـكريتني تقعـان يف العاصمـة »يريفـان« 
ومدينـة »غيومـرى« وتسـاهم يف دعـم االقتصـاد األرمينـي بجانـب إيـران التـي بدورهـا 
وبالرغـم مـن أنهـا مـن املفتـرض والبديهـي أن أن تدعـم الطـرف »املسـلم« يف هـذه األزمـة 
وهـو أذربيجـان إال أن الدعـم الفعلـي مـن جانبهـا كان موجهـاً ألرمينيـا حصـراً خصوصـاً 
يف اجلانـب االقتصـادي التـي متثـل فيـه أرمينيـا سـوقاً مهمـة للسـلع اإليرانيـة ولقطـاع 
النفـط اإليرانـي الـذي يصـدر لهـا النفـط وينشـئ حاليـاً خطـاً للغـاز يربـط بـني البلديـن.

ناغورنو كاراباخ...صراع قدمي إلى الواجهة

سارة مرعي

الطابـع  ذات  البحـر  أو  اليابسـة  مـن  مسـاحة  عـن  عبـارة  هـي  الطبيعيـة  احملميـات 
وسـياحية  ثقافيـة  جماليـة  طبيعيـة  ثـروة  وهـي  مميـز،  طبيعـي  منظـر  أو  اإليكولوجـي 
مخصصـة حلمايـة وصيانـة املـوارد الطبيعيـة وخصوصـا التنـوع البيولوجي. كمـا أنها من 
الركائـز األساسـية يف سياسـة التنميـة الريفيـة، وهـي أيضـا مـن أهـم الوسـائل الوقائيـة 
مـن التبـدل االصطناعـي والتدهـور البيئـي والنمـو السـكاني السـريع والتمـدد العمرانـي 

وخطـر فقـدان جـزء هـام مـن تـراث الوطـن الطبيعـي وثروتـه الوطنيـة.
مـن مسـاحة وطـن  تشـكل حوالـي %3  التـي  الطبيعيـة  مـن احملميـات  لبنـان عـدد  ويف 
األرز، حتتـوي هـذه احملميـات علـى تنـوع بيولوجـي غنـي جـدا يتمثل يف حوالـي 370 نوعا 
مـن الطيـور املقيمـة واملهاجـرة ومـا يزيـد علـى ٢000 نـوع مـن النباتـات واألزهـار البريـة 
والكثيـر مـن هـذه النباتـات هـي متفـردة للبنان والبعض منها طبيـة وعطرية ومأكولة هذا 
باإلضافـة إلـى حوالـي ثاثـني نوعـا مـن الثدييـات نذكر منها الذئب والضبـع والهر البري 
والنيـص والسـنجاب. ثاثـة مـن هـذه احملميـات تعتبـر »محميـات منوذجيـة«، وواحـدة 

تعتبـر »محميـة حيوّيـة« يف منطقـة الشـرق األوسـط:
محميـة أرز الشـوف الطبيعيـة: أكبـر احملميـات الطبيعيـة يف لبنـان وأكثرهـا غنـى باحلياة 
البريـة، تعتبـر محميـة منوذجيـة وتصنـف مـع مسـتنقع عّميـق علـى أنهـا محميـة حيويـة 
مهمـة يف الشـرق األوسـط، إذ أنهـا تسـتقطب أعـدادا كبيـرة من الطيـور املهاجرة املألوفة 

والنـادرة. تقـع يف الشـوف وتشـمل جبـل البـاروك.
أيضـا محميـة  تعتبـر  لبنـان،   أكبـر محميـة يف  ثانـي  الطبيعيـة:  إهـدن  محميـة حـرش 
منوذجيـة، وهـي أكثـر محميـات لبنـان غنـى بالتنـوع النباتـي، وفيهـا عـدد كبيـر مـن أنـواع 

األشـجار النـادرة يف شـرق البحـر املتوسـط، وأنـواع زهـور ونباتـات مسـتوطنة فقـط يف 
لبنـان.

مـن  تتألـف  وهـي  لبنـان،  ثالـث محميـة منوذجيـة يف  الطبيعيـة:  النخيـل  محميـة جـزر 
بالتنـوع  غنـى  أكثـر احملميـات  تعتبـر  شـاطئ طرابلـس.  قبالـة  جـزر صغيـرة  مجموعـة 
السـمكي والطيـور البحريـة، كذلـك تُشـكل املـاذ األخيـر لفقمـة حوض املتوسـط الراهبة 

يف لبنـان.
•� محميـة شـاطئ صـور: يعتبـر شـاطئ صـور الرملـي محمّيـة طبيعيـة مهمـة بالنسـبة 
مُينـع   ومنطقـة  والسـباحة،  لاسـتجمام  مخصصـة  منطقـة  إلـى  يُقسـم  وهـو  للبنـان، 
باإلضافـة إلـى مـا تقـدم هنـاك محميـات أصغـر مسـاحة دون أن تقـل عنهـا أهميـة وهـي:

• محمية أفقا الطبيعية
• محمية اليمونة الطبيعية

• محمية مستنقع عّميق
• محمية تنورين الطبيعية

• محمية كرم شباط الطبيعية
• محمية بنتاعل الطبيعية

كمـا مت ترشـيح خمسـة مـن هـذه احملميـات كمواقـع تـراث طبيعـي لتـدرج علـى الئحـة 
العاملـي وهـي: التـراث 

• محمية جزر النخيل الطبيعية
• محمية أرز الشوف الطبيعية
• محمية حرج إهدن الطبيعية

• محمية شاطئ صور الطبيعية
• محمية مستنقع عميق الطبيعية

وهنـاك دراسـة مشـروع شـبكة محميـات بحريـة تدرسـة وزارة البيئـة اللبنانيـة الختيـار 
ثاثـة مواقـع حلمايتهـا وسـتكون مناطـق الشـيخ زنـاد يف الشـمال، الدامـور والناقـورة.

في لبنان... عالم آخر بعيد عن النفايات
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الريسا ابو حربمروى اخلوري

يف البقـاع الشـمالي، تقـع تلـك القريـة املتميـزة بإميانهـا الكبيـر واملعروفـة بتجـذر أبنائهـا، 
فأصبحـت كنيتهـا »ديـر األحمـر اإلميـان«، فيهـا تأخـذ العـذراء مـرمي والـدة اإللـه مكانـة 
واملناطـق  األحمـر  ديـر  حمـت  بشـوات«  »سـيدة  أن  املنطقـة  أبنـاء  يؤكـد  حيـث  خاصـة 

املجـاورة أيـام احلـرب.

واليـوم، تعـّد كنيسـة سـيدة بشـوات أحـد أهـم املـزارات الدينيـة يف لبنان، وقريباً سنشـهد 
األحمـر  ديـر  بـني  بقعـة  عليهـا يف  العمـل  يتـم  العالـم  ورديـة« يف  مسـبحة  »أكبـر  علـى 
وبشـوات، حيـث تعمـل جمعيـة »مسـبحة احلمايـة واخلـاص« والرهبنة اللبنانيـة املارونية 
علـى إنشـاء ديـر ودار سـيدة الورديـة، فيكـون سـياجها أكبـر مسـبحة يف العالـم على أرض 

لبنان.

تعـود القصـة إلـى سـنوات عديـدة حيـث مـّر اللبنانـي بيـار جنيـم باختبـار صعـب أثنـاء 
تواجـده خـارج لبنـان حيـث ُسـِجن ظلمـا٬ً  وبينمـا كان يصلّـي رأى مسـبحة كبيـرة مضـاءة 
يف حلـم أو مايشـبه الرؤيـا٬  وعندمـا عـاد الـى لبنان جلأ الـى الكاهن والرهبنة وأخبرهم 

مبـا حصـل معـه؛ ويـوم زار املوقـع تذّكـر  الرؤيـا٬  وبِوشـر بالعمـل علـى إجنـاز املشـروع.
صـاً  ويف التفاصيـل، املشـروع عبـارة عـن مسـبحة كبيـرة علـى األرض تُسـِيّج مركـزاً مخصَّ
للتأمل والصاة. وهنا كجزء من املبنى أصبح جاهزاً مع الكنيسـة وتقام فيها القداديس 
بصـورة دائمـة، وكذلـك الصالونـات وغـرف الرهبـان وغـرف اجلمعية، كما تقـام كل نهاية 

أسـبوع مسـيرة على أرض املسـبحة، يليها قداس وسـجود للقربان املقدس.

أمـا  املسـبحة فتمتـد  علـى  مسـاحة 6٢5 متـراً تقريبـاً، وسـتكون مضـاءة وظاهـرة للعيـان 
مـن األرض واجلـو، خصوصـاً أنهـا تقـع يف مسـار الطيـران ذهابـاً وإيابـاً، وقـد بـدأ العمـل 
عليهـا منـذ حوالـى ثـات سـنوات،وحتى اآلن إجنـز مـا يزيـد عـن 46 حبـة »سـام« مـن 

أصـل 5٩ حّبـة.

اجلديـر بالذكـر أن كل حبـة »أبانـا« سـتكون كرسـياً لإلعتراف، وحبات »السـام« مزارات 
للقديسـني وسـيرة حياتهم، ويف نهاية املسـبحة صليب القيامة، وكل حبة سـتكون ملّبسـة 

باحلجـر الزهـري اللـون، وتكلفـة كل واحـدة نحـو ٢5 ألف دوالر.
هـذه املسـبحة ال تعكـس فقـط إميـان بيارجنيـم الـذي شـهد الرؤيـا، وال إميـان الرهبـان، 
إمنـا هـي فعـل إميـان جامـع ألبنـاء منطقـة يجتمعـون كل أول سـبت مـن الشـهر عنـد 
السـاعة السادسـة مسـاء يف املـكان للصـاة بحضـور جنيـم وجمعيـة مسـبحة احلمايـة 

واخلـاص للمسـاهمة بإمتـام املسـبحة علـى طريقتهـم.

مى! حرِّروا الدُّ لـ»سيدة الوردية« حصة كبيرة
في بشوات - دير األحمر

ة  ر أن يتلـَو عليهم قصَّ اوي بـني كبـار املجلـس وقـرَّ ر الـرَّ ويف أحـد األيَّـام، قـرَّ
مـن قصـص الفسـاد الكبيـرة، فسـرد عليهـم التَّفاصيـل التَّاليـة: يف بلـٍد من 
ف، كان يعيـش رجـٌل اسـُمه موريـس، ميسـور احلـال،  بلـدان العالـم املتخلِـّ
ـلطة، يف حـني كان زعيتـر يُحكـم قبضتَـه علـى  أنعـم اهلل عليـه باملـال والسُّ
ر  ومينـو. عندهـا قرَّ ولـة ويديرهـا ويتاعـب بهـا كأحجـار الدُّ سـات الدَّ مؤسَّ

موريـس أن ميـدَّ يـده إلـى زعيتـر، فبـادره هـذا األخيـر بالتَّرحـاب.
ت األيَّـام وأخـذت خزائـن املصـارف متتلـىء من أمـوال زعيتر وموريس،  مـرَّ
وكان النَّـاس يف حيـرة مـن أمرهـم وكانـوا يتسـاءلون فيمـا بينهـم: »مـن أيـن 
جال  ـن »الرِّ لهمـا هـذا؟«، إلـى أن ظهـرت احلقيقـة. فبعـد جهـد جهيـد، متكَّ
اخلارقـون«، وهـم املسـؤولون عـن حمايـة البلـد، مـن كشـف خبايـا التِّجـارة 
الَّتـي كان الرجـان يعتمـدان عليهـا جلنـي األربـاح. فوجـدوا أنَّهمـا كانـا 
ـوداء  ـوق السَّ مـى... ولكـن دمـى بشـريَّة! يشـتريانها يف السُّ يتاجـران بالدُّ
وحـذر،  تـأنٍّ  بـكلِّ  عليهـا  يحافظـون  حيـث  مخاِبئهمـا،  إلـى  بهـا  ويأتيـان 
بوهـا، ولكـن مقابـل  بائـن. هـذا ويحـقُّ للزبائـن أن يجرِّ ويعرضانهـا علـى الزَّ
مـى ممنوعـة  ولـة جتارتهمـا، وإذ كانـت جتـارة الدُّ بـدل مـادّي! كشـفت الدَّ
رت أن تقفـل مخابئهمـا »بالَّاصـق األحمـر«. غـداة  يف شـريعة غابهـا، قـرَّ
بـل  ال  فتـح مخابئهمـا،  وأعـادا  الَّاصـق  وزعيتـر  موريـس  نـزع  اإلقفـال، 

ًرا وزخرفـًة. أنشـأوا مخابـىء جديـدة أكثـر تطـوُّ
بائـن، فجـرح بعضهـا  مـى تتقاذفهـا أيـدي الزَّ ومضـت سـنوات طـوال، والدُّ
ـال زعيتـر  ه البعـض اآلخـر... لكـنَّ دميـة واحـدة ُكِسـرت، فقـام عمَّ وتشـوَّ
وموريـس - وهـم وحـوش بأجسـاد بشـريَّة - برميهـا يف اإلسـمنت أثنـاء 
مـى الواحـدة تلـو األخـرى، يف حـني كانـت جيـوب  صيانـة املبنـى. َهـَوت الدُّ
وبسـحِر  ـة!  الفضَّ مـن  ثاثـون  ـة...  وفضَّ ذهًبـا  تفيـض  وزعيتـر  موريـس 
الوحـوش  علـى  وقبضـوا  فداهمـوا  اخلارقـون،  جـال  الرِّ انتفـض  سـاحٍر، 

مـى... الدُّ روا  والحقـوا موريـس وزعيتـر، وحـرَّ
لهـم  يكمـل  أن  اوي  الـرَّ مـن  وطلبـوا  فرحهـم  ة  شـدَّ مـن  جـال  الرِّ فصـاح 
احلكايـة، فقـال: »ال ميكننـي أن أكملهـا... » فغضـب كبـار املجلـس وقالـوا: 
اوي: »يف هـذا البلـد يـا أيُّها »الكبـار«، قصص بطوالت  »ملـاذا؟« أجابهـم الـرَّ
جـال اخلارقـني تـزول، ليبقـى موريـس وزعيتـر أحـرارا! أعدكـم بإكمـال  الرِّ

ـة عندمـا يُرَميـان خلـف القضبـان!«  القصَّ
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