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فيلم إيراني طويل!

قبل كل شيء

مستيكا الخوري

آفاق جديدة لـ«آفاق الشباب»
وزراء «القوات» ينتمون لمدرسة سياسية جديدة
أن تسيطر غياهب النسيان على فكر من يحمل مسؤولية إرث عظيم،
أن ال يعي اإلنسان قيمة ما بين يديه ،قيمة ما وصله وهو ينعم بحياة
طبيعية ألن سواه عاش ما هو غير طبيعي ...فإن ذلك يشكل نهاية
اإلنسان القاطن في كل منا.
أسته ّل كالمي بهذه العبارة ،وهو العدد األول لي معكم كرئيسة تحرير
«آفاق الشباب» أللقي الضوء على القيمة المعنوية الكبرى لهذه المجلة،
وهي حك ًما إرث من شهدوا لـ«القوات اللبنانية» يوم كانت تلك الشهادة
هي الخطيئة الكبرى« .آفاق الشباب» هي إرث رمزي عيراني ،إرث
بيار بولس ،إرث طالب الحق الذين امتدّت يد الظلم والظالم عليهم في
 ٧آب ،فظلوا أحرارا ً وذهبت هي الى قعر التاريخ .أعاهدكم وأعاهد
نفسي انطالقًا من هذه المسؤولية الكبرى أن تكون لـ«آفاق الشباب»
آفاق جديدة.
باألمس القريب خاض جيشنا البطل معركة شرسة في جرود رأس
بعلبك والقاع ،معركة أثبتت مرة جديدة بما ال يحتمل الشك أن الجيش،
والجيش وحده ،قادر على حماية لبنان من أي محتل وألي فئة انتمى.
الجيش الذي يضم تحت مظلته الوطنية اللبنانيين جميعاً ،والذي لقي في
عا ق ّل مثيله.
معركته إجما ً
وإذ تبرز في أطراف اإلنجاز الوطني محاوالت المزايدة والمصادرة
على صاحب النصر والفخر ،محاوالت بالجملة« ،فوتوشوب»« ،إن
عدتم عدنا» ،وسواها من األعمال التي من شأنها أن تؤذي الجيش
اللبناني وتحدّ من عزيمته ،محاوالت خائبة إذ صوت الحق يعلو وال
يعلى عليه ،يعلو فوق صيحات خوفهم من قوته ،خوفهم من طهارة
شهادته ،من خسارة سالحهم غير الشرعي وتجريدهم من كل الحجج...
فألف تحية الى جيشنا ،قيادة ً وضبا ً
طا وعسكريين ،ألف تحية الى
الشرعي ،الوطني ،حاضن الكل.
تحية الى شهداء الجيش الذين غسلوا بدمائهم أرض الجرود وطهروها
من رجس اإلرهاب ،فحموا لبنان بأسره .وانطلقت أرواحهم صحبة
أرواح العسكريين المخطوفين ،أولئك الذين كنا نتمنى استعادتهم
مصيرا مكلالً بالكرامة والعزة.
أحرارا ،فلقوا الشهادة
معافين
ً
ً

سياسيًا ،يش ّكل وزراء «القوات اللبنانية» في الحكومة رأس حربة في
محاربة الفساد بإعتراف الخصوم قبل الحلفاء ،ذلك الفساد المستشري
في إداراتنا والذي غدا يطال النظام بأسره ال األفراد .من هنا فإن وزراء
«القوات» يتعاملون بمبادئ الحزب الدائمة .أروي حادثة مرتبطة
ارتبا ً
طا وثيقًا بما تقدّم إذ منذ أيام جمعتني دردشة بزميل صحافي
ينتمي الى محور الممانعة علنًا ،وقال لي« :في الحقيقة ما يفعله وزراء
«القوات» ليس بالعابر ،ينتمون الى مدرسة سياسية جديدة ،على الرغم
من اختالفنا التام في السياسة لكن االعتراف بما يفعلونه في وزاراتهم
واجب» ...نعم إنهم مختلفون فنحن كنا ونبقى حبة القمح وسط الزؤان.
داخل الحكومة ثمة قرار بتحييد الملفات الخالفية وذلك حك ًما يصبّ
في مصلحة البلد ،فتسيير شؤون المواطنين يجب أن يشكل األولوية،
صا أن الحاجة ماسة لنمط إداري ومؤسساتي جديد وذلك بهدف
خصو ً
خدمة المواطن بالشكل الصحيح.
نضالنا مستمر ولن نتعب ،نحن الذين نتعب حين نستريح .نضالنا
مستمر بأشكال عديدة ألجل امتداد سلطة الدولة على حدود الـ١٠٤٥٢
كلم ،٢نضالنا مستمر ألننا من رحمه ولدنا ،مستمر بحب القضية،
بقائدها ،مستمر بطالب القضية ،بفكرهم ...بلبنان ...لبنان الذي يشبهنا.
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ّ
تسلم أجيال
أجيال
رفاقي في مصلحة طالب «القوات اللبنانية»،
القوة في العقيدة ،العمق في اإليمان والصالبة في اإللتزام ،طالب
طالب ّ
الشهداء رمزي عيراني ،بيار بولس ،طوني ضو ،طالب التضحية،
والنضال ،طالب  2و  7آب ،طالب الغد المشرق واألمل الواعد...
طالب من أجل القضية...
طالب من أجل الحق...
طالب من أجل الحرية...
فلتنزعوا األثواب البالية عنكم ،أثواب األنانية ،والحقد وحب السلطة
واالستزالم،
ً
كونوا النسور التي تحط على قمم الجبال مقبلة من السماء وال تكونوا
الزواحف التي تصل القمة زحفا ً من قعر الوديان ،فتصل وقد برى
وجردها من كل ما يستحق العيش في هذه الحياة.
الزحف جلدها
ّ
دماء شهدائنا ،أوجاع مصابينا ،تضحيات ونضال رفاقنا الذين سبقونا...
كلها أمانة في أعناقنا ...كونوا عليها أمناء.
أنتم للحزب الغدُ المشرق واألم ُل بإستمرار القضية ببناء لبنان الحلم،
لبنان الدولة القوية القادرة التي تفرض سلطتها على كامل ترابها ،حيث
قوتكم في المستقبل وسالحكم للتقدم والتطور،
تحصيلكم العلمي هو ّ
فإياكم إهماله.
التزامكم السياسي والحزبي هو األساس في بناء الوطن ،فالتزموا
وخوضوا غمار العمل السياسي .اإلثنان معا ً ال واحدة من دون األخرى
وإال فعملكم ناقص.

إيلي جعجع
رئيس مصلحة النقابات

فلنبن وطنا ً ودولةً تكون فيها الكفاية سيدة الموقف ،حيث لشهاداتكم
ِ
الجامعية قيمة ،كي ال تقفوا في الصفوف تقرعون األبواب وتقبّلون
األيــادي طلبا ً لوظيفة من أناس في ظنهم أنهم ورثوكم عن أبائهم
وأجدادهم كما أورثوهم المال والسلطة.
كونوا الثورة على كل بال ،ثورة على اإلقطاع ،ثورة على الفساد،
كونوا أحراراً ...فأنتم طالب «القوات اللبنانية».

المتطرف
الصحافي
ّ
متطرفا ً الى أقصى حدّ ،ليس في استغالل البعض
إسمحوا لي ،سأكون
ّ
لنسج بطوالت وهمية فانية على جثث أبطال ،وليس من خالل قتل
سأتطرف بقول الحقيقة ،مهما كلّف ذلك...
أبرياء بل
ّ
خطونا الخطوة األولى في أيلول ،أيلول الشهادة والوفاء ،أرى شهداء
المؤسسة العسكرية يُقتلون يوما ً بعد يوم! كيف ذلك ونحن لم نعتد إالّ
مرة ً أخرى وهم الذين استشهدوا من
على احترام شهدائنا؟! كيف نقتلهم ّ
أجلنا؟!
متطرف
لم يتغيّر شيء منذ عقو ٍد حتى اليوم سوى نشوء حزب منحرف
ّ
ال يعرف المعنى الحقيقي للشهادة وإطارها الطبيعي! ال يفقه سوى
تطبيق أجندة أسياده في والية الفقيه!
منذ نشأته وهو يُمعن في تدمير الكيان اللبناني ،يتدخل هنا وهناك يأخذ
أبناءنا ليُقتلوا في سوريا ...حزب شبّه سيّدُه لحظةَ تفجير االنتحاري
نفسه بإنسان خارج من «السونا» ويت ّ
شوق الحتساء كوب المياه! تُراه
بذلك ال يشجع على العمليات االنتحارية؟
نعم! «حزب هللا» توأم «داعش» وكالهما وليد النظام السوري .وما
مسرحية عرسال سوى فضح لـ«زواج المتعة» القائم بينهما.

ألم يسأل أحد كيف يسلّم إرهابيّو «داعش» أنفسهم الى «حزب هللا» وهم
يفجرون أنفسهم كلّما سنحت لهم الفرصة؟! ألم يتساءل البعض
الذين
ّ
كيف كانت الجرود والحدود مفتوحة أمام مقاتلي «داعش» بعد أن
وتكرارا أنه والنظام السوري يسيطران على
مرارا
أقر «حزب هللا»
ّ
ً
ً
الجرود؟! ألم يتساءل هؤالء كيف ت ّمت الصفقات بين حالش وداعش
على حساب األبرياء؟!
قُتل من قُتل واستشهد من استشهد ولكن المسؤول عن تدهور الوضع
اللبناني واحد ،والسفّاح واحد معروف اإلسم والهوية يقاتل على حساب
الشعب اللبناني وما هو إال أداة بيد المحور اإليراني  -السوري.
في النهاية ال يسعني إالّ أن أنحني إجالالً أمام نفوس شهدائنا األبرار
الذين لم يسألوا عن أرواحهم ،بل سألوا عن روح وطننا وقلبه النابض
ال ُمرتوي من دمائهم!
ّ
العزة
شهداء المقاومة اللبنانية الفعلية والجيش اللبناني هم شهداء
والكرامة ،علّمونا معنى المقاومة وسنعطي ألجلهم دروسا ً في الرجولة
والوفاء.
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الحدث

ستيفاني يوسف

َ
كيف لنا ...لوالهم!
ألن شهادتهم أمانة ...وألنهم جزء من شهداء لبنان الذين غادرونا
في سبيل الدفاع عنه وعنّا ،عاهدنا أنفسنا على إحياء ذكراهم بقداس
إلهي في األول من أيلول من كل عام ،مجدّدين قسمهم تأكيدا ً إلكمال
مسيرتهم.
لـ«القوات اللبنانية» قافلة من الشهداء بدمائها َروت أتربة األرض،
وقدّست مجراها ،وبأسماء شهدائها كتبت تاريخ المقاومة اللبنانية.
قافلة شهدائنا ،شهداء المقاومة المسيحية اللبنانية ،عمرها مئات السنين.
إذ منذ  ١٤٠٠سنة ،رفض المقاومون العيش ذ ّميين ،رفضوا ترك
أرضهم والتخلي عنها للمحتل .منذ  ١٤٠٠سنة حتى اليوم ،خيار
المقاومة كان دائ ًما «المواجهة» دفاعا ً عن أجراس كنائسها وإيمانًا
منها ّ
بأن صلبان كنائسها وضعت لتبقى صامدة.
نلتقيهم كل عام في الموعد نفسه ،نلتقيهم والعالم يواجه بركان النار
والموت .نلتقيهم ،ألننا على يقين أن شهداء المقاومة ماتوا لتُثمر
َّ
َّ
يزايدن
يزايدن أحد عليكم ،وال
شهادتُهم كرامةً واحترا ًما وسيادة .ال
أحد على حزب «القوات اللبنانية» ،فنحن أبناء المسيح ،أبناء الشهيد
األول في المقاومة المسيحية .منه تعلّمنا وعلى خطاه مشينا.
أيها الرفاق األبرار ،شهادتكم جنّبت لبنان الويالت ،خلّصت أرضه
توزع يمينا ً ويساراً ،شماالً
شر المحتل في وقت باتت «الشهادة» َّ
من ّ
ً
وجنوبا ،لبنانيًّا ودوليًّا ...نحن اليوم ،نركع إكرا ًما لشهادتكم ،واحترا ًما
لدمائكم ،نركع تحت أقدام الصليب الذي حمل أوجاعكم ووقف صامدًا
أمام الغدّارين.
أيها الرفاق األبرار ،كونوا على يقين أن حكيم النضال والقضيّة ،حكيم
األمس هو حكيم اليوم نفسه ،واثق الخطوة والقيادة ...ألن لوالكم ولوال
الـ ١١سنة في الزنزانة لما بقينا مؤسسة مقاومة.
هذه هي «القوات اللبنانية» التي تطلق إسم «شهيد» على من حمل
وصوب أسلحته ومدافعه باتجاه من احتل لبنان واحتل
«العلم اللبناني»
ّ
أنظمته السياسية.
ألن الفرق كل الفرق...
في  ١أيلول من كل سنة ،يحتفل حزب «القوات اللبنانية» وقيادته
وكوادره وطالبه بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية بقداس إلهي ...في
 ١أيلول من كل سنة ،يستذكر الحزب شهداءه ،مج ِدّدًا قسمهم ومؤكدًا
استكمال مسيرتهم.

كيف لنا أال نحتفل بذكراهم ،ولوال بندقياتهم وعنفوانهم لما كان لبنان
اليوم على ما هو عليه؟
كيف لنا أال نكتب عنهم ،ولو لم يختاروا تلبية النداء لما وجدنا أنفسنا
ّ
نخط عن نضالهم وقضيتهم؟
كيف لنا أال نحكي عنهم ،وأبناؤهم يرددون أسماءهم مع ك ّل تنهيدة؟
مرة حاولوا إخضاعنا بسالح
كيف لنا أال نجدد وفاءنا لهم ،وفي ك ّل ّ
ً
ً
كررنا مقولتهم الشهيرة «ال أهال وال سهال بالمحتل،
الغريب والمحتل ّ
غريبًا كان أم قريبًا».
آخرا ،في ظل معركة الجيش اللبناني «فجر الجرود» في
أخيرا وليس ً
ً
رأس بعلبك والقاع ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي ،نقول لكم يا أيها
الشهداء:
«معكم ...أصبحت تُرفع لنا الرايات ،ويُضرب لنا ألف حساب وحساب.
أنتم الجنود المجهولون ...ونحن جنودكم الناطقون» ألننا أوالد «القوات
اللبنانية» ،أوالد مدرستكم إلى أبد اآلبدين.
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تحليل

رامي جبور

فيلم إيراني طويل!

أدخلت معركة «فجر الجرود» التي خاضها الجيش اللبناني ضدّ تنظيم
«داعش» المناطقَ الحدودية في البقاع اللبناني في مرحلة جديدة وآمنة.
تمكن الجيش من خالل جهوزيته وشجاعته ومساعدة حلفائه الدوليين
(الواليات المتحدة ،وبريطانيا) من تحقيق نصر سريع وحاسم في
مناطق جرد القاع ورأس بعلبك الحدودية ما أبهر الكثير من المحللين
العسكريين بقدرات هذا الجيش المرابض على الحدود .لكن ،بموازاة
هذا النصر السريع ،توضّحت أكثر وأكثر مالمح العالقة التي تجمع
«داعش» بالنظام السوري و«حزب هللا» .فما هي أبرز االستنتاجات
من هذه المعركة وكيف استطاع «حزب هللا» إنعاش التنظيم اإلرهابي
بعدما كان في أصعب لحظاته العسكرية؟
ليس غريبا ً أن يخرج مسلحو «داعــش» و«النصرة» من معركة
القصير في العام  2013مباشرة ً الى الجرود اللبنانية  -السورية
بمشهدية مشابهة إلخراج نظام األسد لمعتقلي التنظيمات من سجونه في
بداية الثورة السورية وتمرير مقاتلي «القاعدة» من سوريا الى العراق
للقيام بعمليات إرهابية تحت أعين الجيش السوري .حيثما تحل البيئة
المعارضة لنظام األسد وحلفائه ،تظهر التنظيمات اإلرهابية لضربها
آملةً في تركيعها .منذ بداية تد ّخل «حزب هللا» في سوريا ،استخدم
الحزب اإلطار الديني (حماية مقام السيّدة زينب) لتهيئة الرأي العام
الشيعي للمعركة .والوسيلة نفسها استعملها لمحاولة كسب الرأي العام
المسيحي من خالل تخويفه على مستقبله في حال وصل «داعش» الى
جونية أو بصور لمقاتلي التنظيم في سوريا داخل الكنائس وأمام تماثيل
العذراء مريم .وللغاية نفسها« ،ظهر» انتحاريو «داعش» فجأة ً في
منطقة القاع لترهيب المنطقة المسيحية الحدودية .أما المفاجأة الكبرى،
فكانت خالل التحقيقات التي قام بها الجانب اللبناني والتي أظهرت
وصول انتحاريّي «داعش» من الرقّة .فكيف وصل الدواعش الى لبنان
عابرين مسافة طويلة بوجود كبير لميليشيات األسد وحلفائه؟

قوة الجيش
بالعودة الى معركة الجرود ،يبدو جليًّا قلق «حزب هللا» من ّ
اللبناني حيث حقق تقد ًما ميدانيًّا مه ًّما في األيام األولى ونجح في تحرير
مئة كيلومتر مربع من أصل  120تسيطر عليها مجموعات «داعش»
جوا داخليًّا جامعًا مؤيّدًا للجيش .وما محاولة «حزب هللا»
ما خلق ًّ
فرض التنسيق على الرغم من إعالن الجيش اللبناني رسميًّا مرات
عدّة عدم التنسيق ،إال إشارة واضحة لمنع الجيش اللبناني من تحقيق
النصر «منفردًا».
وبعدما رفض الجيش التنسيق مع الحزب وجيش األسد ،وبعد الخسارات
العسكرية الكبيرة لـ»داعش» ،بدأ «حزب هللا» استغالل مصير الجنود
اللبنانيين المخطوفين مقابل إعادة مقاتلي «داعش» الى سوريا .وقد
أوقع «حزب هللا» اللبنانيين جميعهم بهذا الفخ حيث أوقف الجيش تقدمه
مقابل إفصاح «حزب هللا» عن مصير العسكريين .لقد عمل «حزب
وبقوة  -على إنقاذ عناصر هذا التنظيم اإلرهابي من الوقوع بين
هللا»ّ -
يدي الجيش اللبناني وأرسلهم الى منطقة دير الزور لمواجهة القوى
لم سلّم
الكردية التي تحاول تحرير المدينة من سيطرة «داعش»! وإالَ ،
هؤالء أنفسهم لـ»حزب هللا» ورفضوا تسليم أنفسهم للجيش اللبناني؟
بالفعل فيلم إيراني طويل وعلى أمل أن ينتهي قريباً ...فيلم بدأ بمنع
«حزب هللا» الدولةَ اللبنانية من التفاوض مع «داعش» قبل سنوات
من أجل استعادة جنودها المخطوفين ،واستُكمل بإجبار الدولة اللبنانية
على إطالق عناصر من جبهة «النصرة» في سجونها مقابل أن تطلق
هذه الجبهة أسرى «حزب هللا» الخمسة قبل أقل من شهر من معركة
الجرود .أما المشهد األبرز من هذا الفيلم ،فيتجلّى بمقارنة عودة أسرى
«حزب هللا» من سوريا بينما أعاد «حزب هللا» رفات الجيش شهداء!
فيما يقول «حزب هللا» اليوم ،ومن خالل شبكة من مناصريه في
سياق استهدافهم للجيشّ ،
إن «حزب هللا» أعاد أسراه أحياء من جبهة
«النصرة» ،فيما أعادهم الجيش رفاتا ً وبمساعدة «حزب هللا».
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من مقاومينا

دافيد حبشي

#حكاية_بطل_اسمو ...طوني ضو!
المخابرات السورية يومها.
يصر دائ ًما على مرافقة النائب الشهيد أنطوان غانم ،وأبى
كان طوني
ّ
إال أن يرافقه الى هناك ،حيث السالم المطلق ،حيث ال حدود للحرية.

ننس أيها السادة ال ننسى الخمسة عشر ألفًا من خيرة شبابنا الذين
«إن َ
استشهدوا كي نبقى نحن ،ان ننساهم هي الخطيئة المميتة ،ان ننساهم
ينس
يعني نسياننا ألعظم بطولة قد تكون حاصلة في تاريخ لبنان ،ومن َ
بطولة كهذه ،يستحق هو ذاته النسيان» ،شارل مالك.
ليس غريبا ً أن أبدأ مقالتي بكلمة للمف ّكر العظيم شارل مالك ،هو الذي
كرس وقته وعمله من أجل الشهادة ومن أجل الوطن والقضية.
ّ
إنه أيلول ،أيلول الشهادة ،أيلول المبلّل بدموع أ ّمهات الشهداء واآلباء
واألرامل .أيلول الوفاء لشهدائنا.
منذ  ١٤٠٠سنة والمسيحية تُقدّم الشهداء لنبقى ونستمر.
أعظم ما في الدنيا هو أن نق ِدّم أغلى ما نملك ،وبالفعل قد ّمنا كـ«قوات
لبنانية» الشيخ بشير جميّل رئيس الجمهورية اللبنانية ومؤسس
«القوات اللبنانية» ،شهيدًا على مذبح الوطن .البشير سقط شهيدًا ليلة
عيد الصليب ،ليرتفع الى السماء مع ارتفاع الصليب ،الى جانب قافلة
عا عن
شهداء كبيرة من المقاومة المسيحية اللبنانية والتي سقطت دفا ً
تراب لبنان ،ومن أجل لبنان.
في  ١٩أيلول  ،٢٠٠٧سقط لمصلحة الطالب شهيد ،فبدأت الحكاية
«حكاية بطل اسمو طوني ضو».
صة حزينة أبداً ،هي حكاية طوني سمير ضو ،سطورها
لن أكتب ق ّ
قليلة نسبةً لعمر الشهيد ولكنّها طويلة نسبةً الندفاعه للقضية والوطن.
إنها الذكرى العاشرة لغياب رفيقنا طوني ضو ،عشر سنوات مضت
على ارتفاع طوني من رتبة مناصر الى رتبة شهيد .كان طوني يض ّج
ير تما ًما في
ق والدته ليندا َ
بالحياة والحب والحريّة ،كيف ال ،ومن يلت ِ
عينيها نبض حياة طوني نفسه .عندما التقيتها غلبَنا الحزن ودمعت
عيوننا حين بدأت سرد أخبار طوني المضحكة والمبكية ،مبكية ألنها
كانت تد ّل على أن طوني هو مشروع شهيد.
راوحها الخوف عليه وعلى إخوته ،لكثرة الضغوطات التي مارستها

في ذلك األربعاء من أيلول أصبح طوني حيًّا فينا.
كان ينتظر اللحظة التي تنفجر فيها الكرامة .الشهادة كرامة .لم يكن
يخاف ،يرسم إشارة الصليب صباحا ً وينطلق سه ًما في الحياة ،يعشق
«القوات اللبنانية» ،يُردد «أنا خلقت تَ كون قوات» .أخبار وحكايا عنه
ال تنتهي ...في الكشافة ،في مصلحة الطالب ،رئيس لجنة اإلحصاء في
خليّة الدكوانة في دائرة المهنيين ،كان يفترض أن يتخرج لو لم ...هذه
عبارة تسبق دائما ً شهداء المقاومة اللبنانية ،لو لم ،لو لم يسبقه مجرمون
ظنّوا أنّهم قتلوه فإذا بهم يُقتلون.
رفيقي طوني،
سأتوقف للحظة وأتخيّل أين كنت أصبحت لو لم يغدرك الموت
واالٍ رهاب معًا.
بالتأكيد كنت ال تزال مناضالً أساسيًا في صفوف «القوات اللبنانية»،
كنت اآلن تتحضّر للقاء طالب الجيل الجديد ،لتُحاضرهم عن تاريخ
بحريّة الحكيم.
كنت أنت ورفاق لنا حيث ال يجرؤ اآلخرون في المطالبة ّ
كنت ستُحاضرهم عن مدى خطورة األجــواء التي رافقت نضالك
السري تحت ضغط المخابرات السورية التي لم تترك شابا ً إال وأدخلته
ِّ
وزارة الدفاع للتحقيق معه .ولكن لألسف ،كل هذا يبقى تمنّيًا.
أن طوني غادرنا ّ
صحيح ّ
لكن روحه بقيت ترافق كل طالب من طالب
«القوات» ،ال بل كل مناصر من مناصري «القوات».
وللمرة العاشرة ،نحيي ذكرى استشهاده
وها نحن اليوم كما كل سنة
ّ
بذبيحة إلهيّة ،أمام مدراء معهد الدكوانة وأساتذته وتالميذه ،وبحضور
عائلة طوني ورؤســاء المراكز والمناطق والمصالح في الحزب،
ورفاق الطفولة والدراسة ،ومن تنفيذ وإدارة قطاع المهنيات في دائرة
المتن وبيروت.
قتلوا طوني وظنّوا أننا سنخاف ونعتزل المطالبة بالحرية ونخون
القضية ،ولكن خسارة طوني زادتنا إيمانًا بلبنان وبالقضية وبالحرية...
حتى الشهادة! فنحن اليوم مستعدون لتقديم أرواحنا كما فعل طوني
باألمس القريب ،وكما فعل رفاق لنا باألمس البعيد ،ليبقى لبنان وتبقى
القضية.
رفيقي طوني ،في ذكرى رحيلك العاشرة وفي الكلمة التي ألقيتُها،
هدرا.
حرا ً
عاهدتك بأننا سنكون للوطن ّ
سا كي ال تذهب دماؤكم ً
طوني ...استرح! أنت والرفاق الشهداء جميعاً ،فنحن للدفاع عن لبنان
بر األمان.
جاهزون .سنكمل المسيرة حتى الوصول الى ّ
طوني يا من أصبحت بعمر األرض ،و بعمر أرزةٍ تنضح منها
الحياة ...ص ِّل ألجلنا .ونحن سنصلّي ونجدد العهد ،عهد األمانة والوفاء
لشهدائنا« .وكلما اشتدّ الخطر ...قوات».
المجد والخلود لروحك الطاهرة.
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قضايا وحلول

روي منصف

مواقع التواصل أم مواقع اﻹنقطاع؟

أُعدم الكتاب ومعه أُعدمت الثقافة ،وكأنما هذا المجتمع اختار أن يدخل
نفقًا مظل ًما مد ّم ًرا ،يحمل شبابه الى عالم افتراضي يقضي على الواقع
وعالقاته ويرمي بها في المجهول.
«لم هذا اﻹنهيار الفكري والتواصلي؟» ،بالنسبة لألهل
يتسائلونَ :
عم المواقع االجتماعية
الجواب واضح« :الحق على من اخترع ود َ
من واتساب إلى فيسبوك الى .»...جوابٌ يش ّكل بكل بساطة هروبًا
من مسؤولياتهم ،فاللوم ليس على المخترع بل عليهم ...نعم على روح
العائلة ،على اﻷب واﻷم ومتابعتهما لألبناء.
تُ ِ ّ
ب هائل يتجاهله
خزن مكاتب الجامعات كنزا ً ﻻ يفنى ،أرشيف كت ٍ
الطالب ويصل األمر ببعضهم الى حدّ تقليل قيمته واالستهزاء به.
يجوز أنهم ﻻ يعرفون أو نسوا أو تناسوا أن مصدر ثقافة األجيال
القديمة بناها الكتاب ومن خالله حفر األجداد أسس العلم وبنوا المعرفة.
ت َراها أساسات العلم والثقافة يُحدق بها خطر كبير اليوم ،إذ ﻻ من يقرأ
كتابًا ،وال من تستوقفه معلومات عامة.
في أميركا يُباع كتاب جبران خليل جبران «المتنبّي» بسعر مرتفع
جدًا ،إحترامهم لكتبه يفوق الطبيعة ،أما في لبنان فيا حسرة على بعض
الشابات والشبان ،ال يعرفون جبران!
هذه العوامل وسواها أدت إلى شرخ كبير في العائلة .فال تواصل
منطقيًا وسلي ًما ،ﻻ أحد يستجيب لآلخر ولو جمعه به سقف واحد إﻻ
إذا ...كلّمه عبر «الوتساب».
وفي هذا السياق ،أكدت المعالجة النفسية ريما بجاني أن سوء استعمال
أثارا سلبية كأي شيء آخر في الحياة،
مواقع التواصل االجتماعي يولّد ً
ضاربةً المثل بالسيارة التي اختُرعت لتس ّهل حياة اإلنسان وتنقالته لكن
حولها الى أداة قد تنهي حياته.
عندما بات يقودها بسرعة فائقةّ ،
ن لمواقع التواصل االجتماعي
بجاني لفتت عبر «آفاق الشباب» الى أ 
ضا هامش واسع من الحسنات شرط أن ينتبه
سيئاتها ولكن لها أي ً

األهل ألوالدهم ويحدّدوا أوقات إستعمالها كما كانوا يفعلون سابقًا مع
التلفزيون ،إذ ان «مواقع التواصل االجتماعي تقدّم لألوالد انفتا ًحا
واسعًا تجاه األمور الجديدة والجيدة التي تساهم في بناء ثقافتهم،
وهنا دور التوعية على ضرورة االستفادة من هذه اإليجابيات بدالً
من إمضاء اليوم بالتلهي .هذه المواقع تساهم ببناء عالقات اجتماعية
يطورها وينقلها من العالم
واسعة تعطي الثقة للفرد الذي يفترض أن ّ
االفتراضي الى العالم الطبيعي.
من هنا فإن األذى ليس بسبب مواقع التواصل ،إنما بسبب التربية،
فعندما ال نعطي أبناءنا اهتمامات أخرى ونتركهم يتصفحون هذه
المواقع طوال اليوم بدالً من أن نلفت انتباههم الى نشاطات كالرقص
والرياضة والمطالعة وسواها ،فإن الخطأ يكون خطأ األهل».
وث ّمنت بجاني الثقة المتبادلة بين األهل واألوالد والتواصل بينهم قائلة:
«إنها أمور فائقة األهمية إذ عندما يشعر الولد والمراهق بأنه قادر على
مشاركة أهله بأي شيء ويمكنه سؤالهم عن أي فكرة رآها عبر مواقع
التواصل ،فذلك هام جدًّا ليتمكن األهل من تأدية دورهم وتوعية أبنائهم
على كيفية استعمال هذه المواقع لما فيه خيرهم وخير المجتمع».
وختمت« :هناك تخوف من أن يعيش مستخدم هذه المواقع في عالم
وهمي ،يتأثر بما يراه وبالمظاهر وصور البعض ونمط حياته ،وهنا
أيضا يبرز دور التربية والى أي حد أعطينا للمظاهر أهمية ونحن نلقّن
أوالدنا دروس الحياة».
دور اﻷهل هو اﻷســاس ،هم المنوطة بهم وظيفة التربية الصالحة
والعادلة .هم من عليهم ضبط األمور ،وعليهم تقع مسؤولية تلقين
الطفل ّ
عدوا بل معرفة ،وأن مواقع التواصل االجتماعي
أن الكتاب ليس ًّ
تتحول الى مواقع للتواصل ...المعدوم!
مفيدة بشروط ،كي ال
ّ
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أخبارنا

دائرة البقاع

أقامت دائرة البقاع عشاءها السنوي التاسع على التوالي في مطعم ديوان
األمراء  -حوش األمراء ،وحضر العشاء ممثل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الدكتور أنطوان حبشي ،النائب طوني
أبو خاطر ،النائب جوزيف المعلوف ،النائب شانت جنجنيان ،منسق
منطقة زحلة والبقاع األوسط في «القوات اللبنانية» ميشال التنوري،
النائب السابق سليم عون ،رئيس مصلحة الطالب جاد دميان ،أعضاء
بلدية زحلة والمعلقة وتعنايل ،رجال أعمال المنطقة ،وحشد كبير من
الطالب وأهالي البقاع.
وكانت كلمة عبر الشاشة للدكتور جعجع أكد فيها ّ
أن «العد العكسي قد
بدأ ،فاالنتخابات النيابية ستحصل في  ٦أيار  .٢٠١٨قد يعتقد البعض
أنها فترة طويلة لكن «منغ ّمض عين ومنفتّح عين منصير ب  ٦أيار»،
لذلك أطلب منكم أن تتعاونوا بأسرع وقت ممكن مع المصالح المختصة
صا مصلحة االنتخابات ومع مناطقكم ومراكزكم في القرى
خصو ً
المنتسبين إليها ،للتحضير لالنتخابات على أفضل ما يكون».
وأضاف رئيس «القوات»« :طبعا ً وصولنا لقانون انتخاب جديد هو
بطولة ولكن البطولة األكبر هي أن نستفيد من هذا القانون ونحصل
على كتلة نيابية تحلمون بها منذ زمن بعيد وتطمحون لها».

دائرة الجامعات الفرنكوفونية

دائرة بعبدا عاليه والشوف

أحيت دائرة بعبدا عاليه والشوف سهرتها السنوية األولى في Matter
في الضبية ،شارك فيها نحو  ٢٠٠شخص من شباب مناطق بعبدا
وعاليه والشوف ،باإلضافة الى رئيس مصلحة الطالب الرفيق جاد
دميان وأعضاء من مكتب المصلحة.
ّ
نظمت خلية طالب «القوات اللبنانية»  -حارة حريك رحلة ترفيهية
سياسية ،شملت زيارة مزار سيدة لبنان  -حريصا وزيــارة مجسّم
الزنزانة  -معراب.
ّ
نظم قطاع شباب بعبدا محاضرة تحت عنوان «سنستمر بمكافحة
المخدرات بكل ما أوتينا من قوة» مع األب مجدي عالوي ،في مج ّمع
الشياح بحضور ممثل عن رئيس بلدية الشياح ،ورئيس بلدية فرن
الشباك ،ورئيسة مكتب اإلعداد الفكري في مصلحة الطالب الرفيقة أنّا
كريستينا فخري ممثلةً رئيس المصلحة.
وألقى نائب رئيس الدائرة الرفيق فادي أبو جودة كلمة في المناسبة
ضا لمشاريع المصلحة كمشروع الحملة ضد المخدرات،
تضمنت عر ً
وملف التربية ،وحوادث السير.
ثم كلمة لمنسق منطقة بعبدا الرفيق سمير بو يونس أشار فيها الى
تجربته الطالبية ومشاركته في حمالت لمكافحة آفة المخدرات التي
تفتك بمجتمعنا ،ومشاركته في محاربة هذه اآلفة عندما أصبح رئيسا ً
لثكنة قصرجيان.
وختم اللقاء بكلمة لألب مجدي عالوي وشهادة حياة.

دائرة الجامعة اللبنانية

في بداية شهر أيلول الشهداء هذا وتحت عنوان «تاريخنا مقاومة»،
ّ
القوات اللبنانيّة في جامعة القديس يوسف  -هوڤلين رحلة
نظمت خلية ّ
المقاومة المسيحية إلى وادي قنوبين المقدس ،وذلك نهار الجمعة الواقع
في  ١أيلول .٢٠١٧
ّ
ّ
الطلب على خطى أجدادنا المقاومين ،وزاروا الكنائس وصلوا
سار
في الكهوف التي فيها كان يختبئ جدودنا.

أقامت الهيئة الطالبية في كلية «العلوم االقتصادية وإدارة األعمال» -
الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية ،دورة الراحل شربل يونان السنوية
بكرة السلة ،وذلك على مالعب مدرسة الـ» »Frèresفرن الشباك.
وتبارت ثمانية فرق على اللقب وهي كلية اإلعالم ،العلوم ،الزراعة،
إدارة األعمال ،رشميا  A B Cوفريق أصدقاء يونان.
ووصل فريقا كلية إدارة األعمال ورشميا  Aإلى النهائي وتمكن فريق
رشميا من أن يهزم فريق الكلية محقّقًا بذلك اللقب.
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أخبارنا

دائرة الشمال

دائرة المتن وبيروت

أضيئت سماء «وردة الجبل» حصرون بمهرجاناتها الصيفيّة لعام
 ٢٠١٧في باحة مدرسة السيدة لآلباء األنطونيين من تنظيم وإشراف
بلدية حصرون وطالب دائرة الشمال في مصلحة طالب «القوات
اللبنانية» ،وبرعاية الـ mtv، loco the clubو .roof top
ّ
ً
افتتح الفنّان جورج نعمة وفرقته المهرجان في يومه األول محققا نجا ًحا
ّ
ليتخطى الحضور الـ 700شخص.
كبيرا
ً
واستمر النجاح لليوم الثاني بعرض فرقة «ما في متلو» الكوميدية
ّ
التي رسمت عالمات الفرح على وجوه الحاضرين المالمسة أعدادُهم
الـ 800شخص.

ّ
نظمت مصلحة الطالب في «القوات اللبنانية»  -دائرة المتن وبيروت
مخيّمها الصيفي يومي  ٢٦و  ٢٧آب  ٢٠١٧في منطقة رام  -ميفوق
تحت عنوان. ”One For All , And All For One“ :

واختتم المطرب ملحم زين المهرجان في اليوم الثالث واألخير بحضور
أكثر من  700شخص.
أ ّما طالب دائرة ٰ
الشمال فقد اجتهدوا وعملوا بنشاط بهدف إنجاح
المهرجان ،سواء من ناحية بيع البطاقات ،أو تأمين الحجوزات أو
تنظيم األمور على األرض (أمن ،بروتوكول.)...

دائرة كسروان وجبيل

استُهل اليوم األول برفع علمي لبنان وحزب «القوات اللبنانية» بالتزامن
مع النشيدين الوطني والقواتي .بعدها ألقى رئيس دائرة المتن وبيروت
الرفيق ماريو طنوس كلمة ر ّحب فيها بالحاضرين وشدّد خاللها على
ضرورة التزام التعليمات واالنضباط خالل المخيّم .كما أشار الى أننا
بحاجة إلى رفاق ورفيقات جديّين ،يعملون جاهدين لمستقبل المع ،على
علم برسالتهم في هذه النقطة بالشرق كي نبني وطننا لبنان .وأشار
طنّوس الى ّ
أن الجمهورية القوية تبدأ من كل شخص من خالل احترام
اإلنسان اآلخر ،بالتزام القوانين من قاعدة الهرم إلى رأسه.
ّ
حث الطالب على االلتزام وتفعيل العمل
ـدف هذا المخيم إلى
هـ َ
رص صفوف أعضاء القطاعات ،وتثقيفهم
الجماعي ،كما العمل على
ّ
سياسيًّا واجتماعيًّا .وقد شارك الطالب بألعاب قدّمت لهم الفائدة على
أصعدة مختلفة.
وقد زار رئيس مصلحة الطالب في «القوات اللبنانية» الرفيق جاد
دميان المخيم حيث أمضى وقتًا مع الطالب .كما حضر المناضل بول
عنداري مسا ًء لمشاركة الطالب بمسيرته القتالية والنضالية في الحزب
بد ًءا من الشمال ثم إلى ثكنة القطارة برفقة الحكيم وصوالً إلى حرب
الجبل .وقدّم عنداري كتابيه «الجبل حقيقة ال ترحم» و»هذه شهادتي»
إلى الدائرة.
واختتم النهار بجلسة حول النار تناول فيها الجميع مواضيع إجتماعية
مختلفة.

ّ
نظم قطاع فتوح كسروان في دائرة كسروان وجبيل ،سهرة فنية ليل
السبت  5آب في نادي جورة الترمس .أحيا السهرة الفنان غدي غانم،
الفنانة يارا قرقماز والفنان طوني عازار ،وحضرها نحو  300شخص
أبرزهم مر ّ
شح «القوات اللبنانية» في كسروان وجبيل شوقي الدكاش،
رئيس بلدية جورة الترمس وأعضاؤها ،ورؤساء مراكز «القوات
اللبنانية»  -الفتوح وجوارها باإلضافة إلى الرفاق وأهالي بلدة جورة
الترمس والقرى المجاورة.

أما اليوم الثاني فاستُه ّل بمسيرة إلكتشاف المنطقة واختُتم بألعاب
ترفيهية حيث قدّم الرفيق ماريو طنوس كأسا ً وميداليات للمجموعة
التي أحرزت أعلى نقاط في مجموع األلعاب.
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حوار

أسرة التحرير

حبشي :لماذا س ّلم «داعش» نفسه لـ«حزب هللا»
والنظام السوري وليس للجيش اللبناني النظامي
المتمتع بالمناقبية العسكرية؟

من رحم المعاناة ،من رحم القضية ،قضية المقاومة
اللبنانية التي لطالما استشهد من أجلها الكثيرون لتبقى،
لنبقى ،ليبقى لبنان ،ولد أنطوان حبشي المقاوم ،الحزبي،
واليوم المرشح السياسي.
في زمن الحرب ،كان حبشي مثال الملتزم الذي وضع
دماءه على كفه دفا ً
عا عن األرض اللبنانية بوجه السوري
والفلسطيني وكل من حاول احتاللها.
وفي الحزب ،كان حبشي رمز القواتي أينما ذهب وأينما
وُ جد ،ولمستُه طالت قطاعات عدّة في «القوات» منها
«آفاق الشباب».
اليوم ،بعد أن بدّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» المشهد
السياسي في لبنان وقلب الطاولة على رأس الالعبين ،ها
نحن نرى حبشي ،إبن دير األحمر ،مرشحًا عن دائرة بعلبك
 الهرمل واضعًا في جعبته مشاريع عدّة للمنطقة ،ليكسرالنمطية السائدة.
حبشي المقاوم
«نضال «القوات اللبنانية» بدأ يوم أحدق الخطر بلبنان
كوطن ،مقاومتنا منذ بدايتها اتخذت الصفة الوطنية اللبنانية
ولم تكن يو ًما إال لبنانية وبإمتياز وال يمكن أن تعني فريقًا
بدون آخر».
بهذه الكلمات استه ّل الدكتور أنطوان حبشي حديثه لـ»آفاق
الشباب» مستعيدًا ذاكرته الى زمن الحرب حيث «في بدايتها
كانت المقاومة ردّة فعل طبيعية ونزل الناس الى الشارع
لحماية أنفسهم ومنازلهم بشكل أساسي ،واجهوا الخطر األول

المتجسد بإمكان أخذ لبنان كوطن بديل للفلسطيني ومنعوا
ذلك ال كر ًها بالفلسطيني إنما لضرورة الحفاظ على الذات
والوجود ،وما تقدم هو ما سمح في وقت الحق للفلسطيني بأن
يصبّ جهده كله في أرضه ،في فلسطين ،بإنتفاضة الحجارة،
وهو ما سمح له بالحصول على إمكان إقامة الدولة الفلسطينية
بدالً من البحث عن وطن بديل في لبنان واألردن».
وتابع حبشي« :نضالنا انطلق بهذه الطريقة .بدأت «القوات
اللبنانية» تلمس الحاجة للتنظيم ،إتجهت الى المرحلة
التنظيمية فكانت والدة «القوات اللبنانية» كمؤسسة ،وكانت
آنذاك عسكرية كفدرالية أحزاب ،ومجلس قيادة «القوات»
كان يضم ممثلين عن األحزاب المسيحية المقاومة جميعاً،
فالمسألة العسكرية دقيقة وكانت هناك سلطةٌ مركزيةُ السالح
لديها والقرار السياسي لدى الجبهة اللبنانية ،أي أن «القوات
اللبنانية» في بداياتها كانت الذراع العسكرية للقرار السياسي
الذي تتّخذه الجبهة اللبنانية.
بعد حرب زحلة تغيرت األمور ،زحلة أخرجت «القوات»
من إطار محلي الى إطار إقليمي ودولي تحدث عنه
العالم كله ،وأثبتنا يومها للعالم بأسره أن ثمة قضية لبنانية
ومجموعة لبنانية تحمل حالً لبنانيًّا للمشكلة الموجودة على
األرض اللبنانية ،إن كان بمواجهة السوري أو أي أحد آخر
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يريد التعدي على هذه األرض
وإلغاء الكيان وتفريغ الدولة
من مضمونها.
اتخذ بُعدًا مؤسساتيًّا «المعرفة
هذا اإلطار
أكبر مع الدكتور سمير جعجع ،تحرركم»
فبعد اإلنتفاضة التي حصلت
بين سمير جعجع وإيلي حبيقة
عام  1986باتت «القوات اللبنانية» مؤسسة عسكرية ولكن
عينها على المشاريع السياسية والتنموية ،وسعت إلعطاء
مجتمعها مقومات البقاء كلها .البقاء والنضال ال ينحصران
بالشق العسكري .المقاومة هي إستجابة للتحدي على مستوى
البقاء واالستمرار .هي بناء رؤية شاملة تخاطب أعماق
إنساننا وتم ّكنه من صناعة مستقبله وحماية أمن هذا المستقبل
وصوالً للسالح إذا إقتضى األمر».
وأضاف« :القوات اللبنانية» بعد الـ 1986تنظمت كجيش،
بات هناك معهد في غوسطا للكوادر العسكرية يتدرب فيه
الشباب المتخرجون من الشهادة الثانوية لمدة سنتين ويقدّمون
امتحانات ليتمكنوا من دخول معهد بشير الجميل .كانوا
يدرسون التاريخ واالقتصاد باإلضافة الى األمور العسكرية،
وأمور متعلقة بتاريخ باقي المجموعات ،وبالدستور اللبناني.
وكانت تنبت الى جانب المؤسسة العسكرية مؤسسات
اجتماعية واقتصادية لمصلحة مجتمعنا».
وهنا خاطب الطالب قائالً« :أنتم كطالب «القوات اللبنانية»
ً
مميزا
يجب أن تعرفوا وتفتخروا بأننا يوم نظمنا نقالً مشتر ًكا
كان يضاهي الموجود في أفضل دول أوروبا ،واليوم لألسف
ال يوجد في الدولة اللبنانية نقل مشترك يعمل بالطريقة نفسها،
فلتعرفوا أننا نظمنا مشروع توأمة وربطنا العائالت األقل
فقرا بعائالت من الخارج لتلقي المساعدات من جهة وليشعر
ً
اللبناني المقيم في االغتراب بأنه معني بما يحدث في لبنان.
افتخروا ،ففي تلك المرحلة كانت هناك مشاريع طبية
وعمليات قلب مفتوح كانت في بدايتها .مع الدكتور جعجع
كنا أول مؤسسة في لبنان تكون ممكننة بشكل كامل .افتخروا
بأنكم طالب «القوات اللبنانية» فيوم كان الحديث عن
التنمية المستدامة مغيّبًا كنا ندرك ضرورة أن يكون هناك
إنماء لمناطق األطراف« ،القوات» أنشأت المجلس الوطني
لإلنماء الذي كان يجتمع مع البلديات ويحاول مساعدتها
ويخلق مشاريع بإطار التنمية المستدامة وسواها من المشاريع
لنم ّكن مجتمعنا من البقاء في ظل إهمال الدولة .الحديث عن
هذه المسائل اليوم بديهي لكن الفعل غير موجود ،وفي تلك

المرحلة الحديث عنها لم يكن بديهيًّا لكننا تكلمنا عنها وحاولنا
تطبيقها.
من هنا ،أداء وزراء «القوات» ال يمكن أن يكون إال على ما
هو عليه وال تتفاجأوا بتميزه في هذه المرحلة ،ففي الماضي
أكثر من  %55من ميزانية «القوات» كانت مخصصة
لحاجات مجتمعها ،وكانت «القوات» الوسيلة يوم غابت
الوسيلة .اليوم الخصم السياسي غير قادر على الهروب من
مناقبية وزرائنا وأدائهم المميز ونتمنى كلما دخلنا الدولة أن
تعود الشفافية وأن نكون الخميرة».
واستحضر حبشي تاريخه في العمل السياسي الذي بدأه مع
معتبرا أن «ما نعيشه في صفوف الطالب مسألة
الطالب
ً
مهمة جدًّا ،ما تبنونه اليوم كطالب هو ما ستكونون عليه
غدًا .أدعوكم لتهتموا بالمضمون ،ال تعطوا للشكل أهمية

على حساب الجوهر ،تتثقفوا وتستلّموا مسؤوليات أنتم أهل
لها ،إبرعوا في اختصاصاتكم واقرأوا الوضع السياسي .كي
تبنوا وطنكم عليكم أن تبنوا الجوهر أوالً .المعرفة تحرركم،
فعندما تطلعون على تاريخ اآلخرين تفهمون أنهم ليسوا
أعداء إنما آخر مختلف .أنا انطلقت من هذا الجو وكنت في
أول دورات تدريب الطالب التي كانت تقام في الضبية.
يهمني أن تعرفوا أن «القوات» كانت دقيقة ببنائها وكانت
تختار النخبة .كان نحو  3000و  4000طالب يتقدمون الى
معهد بشير الجميل لينجح منهم  ،40وقد كنتُ واحدا ً منهم.
تابعت الدورات العسكرية
لمدة سنتين بعدها سلمنا
اإلطار العسكري فإتجهت الى
اإلطار الفكري ،حيث كنت
نائب رئيس الطالئع وهي
نوع من مدرسة الكوادر،
برئاسة الدكتور إدوار بستاني

«اتصل بي
جعجع وقال... :
بدي ياك تشرف
عالموضوع»
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حوار

 رحمه هللا  -فكنت نائبه ومساعده في تلك المرحلة ،والحقًاشكل الدكتور أنطوان نجم فريقًا فكريًّا لبلورة األمور الفكرية
السياسية وكنت في صفوفه ،وتم تنظيم ندوة الثلثاء التي كانت
سا حتى من فئات سياسية أخرى».
تستقطب أنا ً
حبشي مؤسس «آفاق الشباب»
من الطالب الى المؤسس انتقل حبشي في عمله السياسي،
حكرا على
لينقل الفكر الى َمن بعده ،فـ«القوات» لم تكن يو ًما ً
شخص بل هي قضية متناقلة عبر األجيال.
«كان الدكتور جعجع يعرف أن ال شيء يمكن أن يكون سلي ًما
ما لم يكن طالب «القوات اللبنانية» سليمين ،وهؤالء ال
يمكن أن يكونوا سليمين إال ببناء الجوهر ،فاتصل بي وقال:
«طوني ،الطالب عم يفكروا يبنوا مجلة ذات طابع فكري
سياسي إللن ،وبدي منك تشرف عالموضوع» ،قال حبشي
راويًا مسيرة تأسيس نشرة «آفاق الشباب»« ،الطالب كانوا
متحمسين جدًّا وكانت كل دائرة تحاول إنتاج نشرة منفردة
فقررنا أن تكون لهم نشرة موحدة .اجتمعتُ بالطالب ،كان
شادي ديراني آنذاك الذي هو في االغتراب اليوم برفقة فريق
من الطالب ،وكان حولي فريق من أبناء الصحافة والعلوم
االجتماعية طلبت منهم أن يشاركوا معنا في فترة التأسيس،
وماريا ابو عبدهللا ،مروان رفول ،جورج العاقوري ،ترايسي
ابو مراد ،إيلي شربشي ،جورج شواح ،طوني درويش،
كارول ابو فرح ،إيلي قزح لإلخراج الفني وجوني الزغبي
كمصور ،عملنا جميعًا خالل مرحلة التأسيس وعملنا ألشهر
ّ
عدة حتى بات الطالب جاهزين إلستالمها».
وعلى هذا الصعيد ،رأى حبشي أن «القوى الشبابية هي
قوى التغيير بمعنى أن الشباب يحملون المثالية في قلوبهم
وذلك يكون بعيدًا كل البعد من المصلحة الشخصية .الطالب
كبيرا في معارضة حرب فيتنام ،الطالب هم
دورا
أدّوا
ً
ً
الذين خاضوا مظاهرات في الصين ودفعوا الثمن ليؤ ّمنوا
الديمقراطية لمجتمعهم ولم يتمكنوا فإتخذ األمر بُعدًا اقتصاديًّا،

«تفاهم معراب
طوى صفحة
ليبني وط ًنا...
ونتمنى أن نختم
أي جرح
أينما وُ جد»
الطالب هم من صنعوا أيار  1968في فرنسا حين كان العالم
مستخفًّا بالمسألة بمعزل عن موافقتنا على االتجاه أو عدمه،
ً
بارزا،
دورا
وفي الستينيات أدّت الحركات الطالبية في لبنان ً
ففي مرحلة النضال السلمي كانت هناك مجموعات كثيرة
تال َحق ويضيَّق على حركتها ،وعلى الرغم من ذلك كانت
التحركات تحصل بشكل سري .يكفي أن نذكر شهداءهم في
تلك المرحلة لتعرفوا نضالهم ،رمزي عيراني وبيار بولس.
وبالتالي أريد منكم أن تعرفوا أهمية الطالب ،أنتم من داخل
الحزب قادرون على أن تكونوا ثورة حقيقية عندما تقدّرون
قيمة الفكر والفكرة ،على صورة ومثال إنسان لم يفكر في أنه
قائد وال يستطيع العيش في سجن ،بل دخل قمة التضحية ألن
المصير كان مجهوالً وأمضى  11سنة في زنزانة! فلو لم
يكن متماس ًكا من الداخل ويعرف قضيته المبنية لديه بالجوهر
ال بالشكل والسلطة ،لكان من المستحيل أن يخرج من السجن
محاف ً
ظا على صحته النفسية.
فلننظر الى اإلنسان القاطن في الدكتور سمير جعجع الذي
عاش  11سنة في مساحة زنزانة .يوم كان الجميع قد قطع
األمل من تغير الوضع اللبناني واستكثر التضحية في سبيل
لبنان ،كان هناك إنسان قائد جعل األمل يبزغ من طاقة
زنزانة وجعل من مساحة هذه الزنزانة مساحة حرية ال تُقهر
حول التضحية من أجل
في وطن رضخ للقهر والذل مما ّ
لبنان الى قيمة مرغوبة».
حبشي السياسي والمرشح
ّ
ألن من يجدّ يجد في «القوات» ،وألنها حزب ثوري يرفض
القبوع في اإلقطاع والوراثة السياسية ،نرى اليوم أنطوان
حبشي مرش ًحا عن المقعد الماروني في دائرة بعلبك  -الهرمل
حيث يخطط لورشة إنمائية سياسية واقتصادية في منطقة
«تحتضر».
«كلما زرتُ بعلبك  -الهرمل أتفاجأ ،ليس بما خص المناطق
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المسيحية فحسب إنما بما يتعلق بالمناطق الشيعية والسنية
صا غير
أي ً
ضا من إهمال للطرقات واإلنارة .المنطقة تعاني نق ً
عادي ،إنمائيًّا واقتصاديًّا ،ونطمح ألن نستقطب لها أمرين:
تنوع سياسي وازهار اقتصادي» ،يقول حبشي مؤكدًا أننا
«مستعدّون للتعاون إنمائيًّا ،موقفنا السياسي سنردده دائ ًما
وبوضوح لكن التعاون ضرورة إلنماء المنطقة ،فأي مواطن
من النبي شيت وبعلبك والهرمل يعنيني تما ًما كإبن دير
األحمر وعرسال والقاع ،والمنحى االقتصادي االجتماعي
الذي نحاول استقطابه للمنطقة هو ألجل الجميع وليس
للقواتي فحسب فهذا جزء من إيماننا وهذه أخالقنا وأداء
وزرائنا أكبر دليل .نريد أن نُدخل الى المنطقة مشاريع
تنموية ،نريد ربط البقاع بالشمال لنتمكن من تنميته ،يجب
ربطه بطرابلس والساحل بنفق يربط عيناتا بطرابلس مما
ً
مركزا قضائيًّا وسرايا
يخلق تبادالً تجاريًّا ،يجب أن نخلق
حكوميًّا في دير األحمر ،نطمح ألن تفرض القوى األمنية
سلطتها في المنطقة ...فال يجوز ترك البقاع معزوالً كما ال
يجوز أن يبقى مواطنوه متروكين بهذا الشكل».
وأبدى حبشي تفاؤله بمعركة  2018االنتخابية واصفًا
إياها بأنها «غير سهلة إنما غير مستحيلة ،فمن اعتادوا
على إدارة االنتخابات في المنطقة تاريخيًّا يؤكدون إمكان
الخرق بمقعدين ،وإذا جرت المعركة بشكل صحيح وفعلي
وبدون ضغط السالح سنتفاجأ بنسبة ناخبين كبيرة لديها آراء
مغايرة ،وفي هذه الحال ليس مستحيالً إمكان الخرق بـ 3و4
نواب ،ويبقى الرهان على من يتواصلون معنا ويخبروننا
بانزعاجهم تحت الطاولة ،أن يتمتعوا بالجرأة ويجاهروا بما
يؤمنون به فوق الطاولة».
كما أبدى تفاؤله بقانون االنتخاب الجديد الذي هو ثمرة تفاهم
معراب .وفي هذا الصدد أعرب حبشي عن اقتناعه «اليوم
أكثر من أي وقت مضى بأن ما قمنا به بتحالفنا مع «التيار
الوطني الحر» خلّص لبنان من نفق كان سيدخله ولن يخرج
منه بسهولة .ما فعله الدكتور جعجع بتفاهم معراب مسألة
أساسية جدًّا ،فلبنان منذ  2005حتى اليوم كان جامد الحركية
السياسية ،الغالبية فيه ال تستطيع أن تحكم وفيه سالح خارج
سالح الدولة ...مجموعة مسائل معقدة تتطلب حالً ،ووصل
الخطر لق ّمته بفراغ رئاسي المس السنتين ونيّفًا ،وجرح
مسيحي يجب أن يتمتع أحد بالجرأة على لحمه .نحن امتلكنا
هذه الجرأة .الدكتور جعجع طوى صفحة ليبني وطنًا .لم
يط ِوها عكس قناعاته وإنما باتجاهها.
سا للجمهورية.
تفاهم معراب خرق مرحلة الجمود وأنتج رئي ً

ومن نتائج الحياة السياسية الجديدة التي خلقها تفاهم معراب
إنتاج قانون انتخاب جديد جمع اللبنانيين جميعًا ،قانون منذ
سنوات لم تتمكن القوى السياسية من إنجازه لكن «القوات»
ق مشتركة ،ألن
أنجزته وجمعت اللبنانيين في مساحة تال ٍ
«القوات» بتركيبتها تبحث عن مساحات التالقي .قد ال يكون
أفضل قانون انتخاب ولكن يجب أال ننسى أن السياسة هي ّ
فن
الممكن ،ومررنا من األسوأ الى شيء جيد وغدًا سنمر من
الجيد الى األفضل».
وتمنى حبشي «أن نتالقى مع الجميع ،وكما تالحظون هناك
لقاءات مع تيار «المردة» ونتمنى أن نختم أي جرح أينما
ُوجد ألن التالقي مع الناس والمجموعات هو في أساس الحياة
السياسية .في الحكومة ثمة ملفات حياتية كثيرة نتالقى بها
مع «حزب هللا» فهل نرفضها ألننا مختلفون بالسياسة؟ هذا
مرفوض وها هي ممارسة وزرائنا تؤكد أننا نعمل وفق مبدأ
«الدولة للجميع» ،فعلى سبيل المثال أي مواطن ألي فئة
انتمى يدخل وزارة الصحة يعامل بالطريقة نفسها .هذه هي
مدرستنا».
وتطرق مرشح بعلبك  -الهرمل الى معركة الجرود قائالً:
ّ
««فجر الجرود» أثبتت أن الجيش اللبناني قادر وجاهز أكثر
من أي أحد آخر وأن لديه خبرة عسكرية كبيرة وأنه المؤسسة
قوة الجيش تكمن في أن
األمنية الوحيدة التي تحمي لبنانّ .
شرعيته منبثقة من الشعب اللبناني فكل القتاالت التي حدثت
في الجرود لم تنل اإلجماع الذي القاه الجيش اللبناني ...أين
رأينا نساء الجيش واألرامل ومتقاعدي الجيش في المطابخ
يحضّرون الطعام لدعم العسكر؟ اللبنانيون جميعهم يصطفّون
خلف الجيش ،والمعادلة الذهبية هي جيش شعب ودولة ،وعلى
أي فريق يملك سال ًحا خارج الجيش أن يفكر كيف يمكنه أن
يكون داخل هذه المؤسسة الجامعة ،فوجود قدرة عسكرية
خارج الدولة يضرب المؤسسة العسكرية ،ولن نتمكن من
بناء دولة طالما هناك سالح خارج الدولة».
وأعرب عن ثقته بقيادة الجيش وحيّا المؤسسة العسكرية
وشهداءها قائالً« :شهادة العسكريين المخطوفين هي كرامة
أهاليهم وكرامتنا وكرامة الوطن ونشكرهم على التضحية
ونعلن تضامننا مع عائالتهم» ،كما أكد وقوفنا كحزب
وكمواطنين خلف المؤسسة العسكرية ،مضيفاً« :قيادة الجيش
أكدت أن ال تنسيق مع الجيش السوري وأي لبناني يقول
العكس يحاول إلغاء الجيش اللبناني ويستغل األمور إعالميًّا
لضرب صدقية الجيش».
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رياضة ومالعب

سمير انطون

نادي الحكمة والفشل و»طائر الفينيق»!
.

من فريق حلم الى حلم بتشكيل فريق ...هكذا تبددت آمال عشاق نادي
الحكمة  -بيروت بعد المشاكل األخيرة التي عصفت به والتي أطاحت
برئيس النادي وعضوين في اللجنة اإلداريــة ،ليبقى أربعة أعضاء
من دون راعٍ بعد أن قررت مجموعة صحناوي المتمثلة بمصرف
« »SGBLوقف الدعم على الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي
بذلك.
بدأ الصيف الحالي بآمال وطموحات كبيرة بعودة األمجاد الى النادي
األخضر الذي أحرز سابقًا أغلى األلقاب المحلية واآلسيوية ،وها هو
الصيف يشارف على اإلنتهاء مع مشكلة جديدة تعيدنا بالذاكرة سنوات
قليلة الى الوراء.
فعليًّا لم يعرف نادي الحكمة الراحة منذ وصول الرئيس السابق إيلي
مشنتف الى رئاسته .في وقتها وعلى الرغم من تشكيل فريق قوي
منافس ،إال ّ
أن إدارة مشنتف لملفاته باءت بالفشل بعد تدخل أكثر من
طرف لدعم الفريق ونقل الخالف السياسي في حينها الى قلب النادي.
استمر الفشل مع خروج مشنتف ووصول إدارة جديدة على رأسها
الرجل الطموح والخلوق نديم حكيم .سعى األخير مع فريق عمله الى
تشكيل فريق قوي ،وهذا ما حصل فعالً ووصل الفريق الى نهائي
بطولة لبنان ،لكن المشاكل لم تغادره أبدًا ،لتطيح بهذه اإلدارة ويصل
أخيرا ً الرئيس المستقيل مارون غالب.
مع غالب دخل نادي الحكمة مرحلة جديدة .وعود كثيرة مع وصوله،
لكن هذه الوعود لم تتحقق في بادئ األمر كما وعدت الئحة غالب
بحجة ّ
أن من قرر دعم النادي قد أخ ّل بوعده ،حتى وصول مصرف
« »SGBLالذي بالفعل دفع مبلغا ً كبيرا ً إلخراج النادي من ديونه.
الى أن «بان الثلج» وظهرت مشاكل جديدة في صفوف الفريق الواحد.
فريق يريد تلبية مطالب الراعي وإعطاءه الحق باتخاذ كل القرارات
ثان يرفض «الخضوع»
في فريق كرة السلة لمدة أربع سنوات ،وفريق ٍ
على اعتبار أن اللجنة اإلدارية سيدة نفسها.
تطورت األمور الى أن غادر فادي الخطيب الذي كان قد وقّع مع
الفريق ،ثم تبعه باسل بوجي .ودخل النادي مرة جديدة في نفق مظلم،

وكأن «المصائب» ال تريد مغادرة هذا النادي ،وكأنه أصبح الز ًما على
جمهور الحكمة أال يفرح أبدًا بفريقه.
اليوم وضع فريق الحكمة على الشكل اآلتي »SGBL« :لم يخرج
صا بعد استقالة بيار
رسميًّا من الفريق لكن ال قرار واض ًحا منه خصو ً
شهوان من رئاسة مجلس األمناء ،وهو كان ممثالً للراعي في النادي.
ما تبقى من اللجنة اإلدارية عمل على إبقاء ما يمكن إبقاؤه من العبين
فأ ّمن  -كما قالوا  -أموال عقود  7العبين كانوا قد وقّعوا في السابق مع
جار على اختيار ثالثة العبين أجانب.
الفريق ،والعمل ٍ
ومع هذه الحركة اإلنقاذية ،أطلق العب الحكمة القديم الجديد نديم
تعبيرا عن والئه لفريق الحكمة وقراره
سعيد شعار «حتى آخر نفس»
ً
البقاء ورفض العروض المقدَّمة له كلها ،وهو عمل على إقناع زميله
علي مزهر بالبقاء ،من جانبه أكد مرة أخرى صباح خوري البقاء في
«منزله» مهما حصل.
ما يحصل في نادي الحكمة فعليًّا مؤسف للغاية ،لكن لحسن الحظ تبقى
دائما ً فسحة أمل ألكبر جمهور كرة سلة في لبنان ،في بناء فريق قوي
من جديد في ظل الظروف التي يعانيها ،والتي بكل تأكيد كانت لتد ّمر
ي نا ٍد آخر ،إال أن إرادة البقاء واالستمرار وفا ًء للجمهور الكبير ،هما
أ ّ
دائ ًما ما يجعل من نادي الحكمة كطائر الفينيق ...ينطلق من جديد مع
كل أزمة «حتى آخر نفس».
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صحة

ماري تيريز داغر

ّ
ّ
توقوه!
مؤخرًا...
«الميالنوما» يصيب الشباب

ملوثة ،طعام فاسد ،أزمة نفايات ،بحر تخلّى عنه اللون
في ظ ّل بيئة ّ
األزرق ...يعيش المواطن اللبناني في خوف يومي من إصابته بمرض
جديد قد ال يجد له عال ًجا شافيًا في الوقت الحالي.
الميالنوما ،أي سرطان الخاليا الصبغية ،يُعتبر أحد األمراض التي
تهدد المواطن اللبناني وهو من أكثر أشكال سرطان الجلد فت ًكا ،إذ
يصيب الخاليا المسؤولة عن إنتاج الميالنين ( ،)Melaninوهو
الصباغ الذي يعطي الجلد لونه ،وقد يتطور الورم الميالنيني حتى
داخل مقلة العين.
الميالنوما مرض يغزو األنسجة التي تقع مباشرة أسفل الجلد ،ومقدار
توغله في األنسجة المجاورة يحدد مدى خطورة المرض :فإذا لم ُ
يغز
الميالنوما سوى النسيج المجاور له ،يمكن شفاؤه ،وإذا فلت عيار
الخاليا وسبح داخل األوعية الليمفاوية واتجه إلى العقد الليمفاوية
القريبة ثم انتشر الى األعضاء األخرى ،حينئ ٍذ يكون المرض فتّا ًكا.
يرتفع عدد اإلصابات بهذا النوع من سرطان الجلد حول العالم بسرعة،
وتفوق نسبة تشخيصه في دول مثل أستراليا  %80من مجموع حاالت
السرطان المش ّخصة حديثًا .ومعظم تلك الحاالت ألشخاص بين عمر
الخامسة عشرة والتاسعة والثالثين.
يصيب هذا الورم بشكل خاص األطفال المصابين بوحمات صباغية
إنتشارا عند الفئة العمرية الممتدّة من الـ  30الى
خلقية إال أنه أكثر
ً
الـ.50
ضا ويُر ّجح
كذلك ،فإن خطر اإلصابة به يرتفع
مؤخرا لدى الشباب أي ً
ً
لتعرضهم المستمر ألشعة الشمس ولجلسات
أن يكون السبب عائدًا
ّ
السوالريوم.
تتعدد عوامل اإلصابة بالميالنوما ،منها هرمونية وأخرى عائلية.
وتتمثل العالمات التحذيرية العامة للميالنوما بتغيّر لون شامة أو
حجمها أو شكلها ،وأحيانًا ال تظهر له عالمات مبكرة.
وللوقاية من هذا المرض يجب تجنب التعرض الدائم للشمس واستخدام
الكريم الواقي من األشعة فهذان العامالن ضروريان للحصول على
أقصى درجة من الحماية ،ويجدر الخضوع لفحوصات منتظمة للجلد

فضالً عن إبالغ الطبيب بأي تغيير تتم مالحظته.
وأفضل عالج لهذا المرض في مراحله المبكرة هو االستئصال بعملية
جراحية .يمكن استئصال األورام الميالنينية الدقيقة كليًا من خالل
إجراء الخزعة وفي هذه الحال ال يتطلب سرطان الميالنوم أي عالج
إضافي.
انتشارا ،يقوم الطبيب الجراح باستئصال
لكن ،إذا كان السرطان أكثر
ً
الورم باإلضافة إلى النسيج الجلدي المعافى المحيط بالورم والنسيج
الجلدي الموجود تحته .وفي معظم الحاالت ،يقضي هذا اإلجراء على
السرطان بشكل كامل.
مؤخرا دواء جديد لمعالجة الحاالت المستعصية
في بريطانيا اكتُشف
ً
من المرض ويترقب المرضى قــرار الجهات المسؤولة القاضي
بتوفير الدواء مجانًا من خالل مؤسسة الضمان االجتماعي والذي من
المفترض أن يصدر في تشرين األول المقبل.
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FASHION

Alice Zeinoun

What Should You Wear This Winter Season?

How to stand out of the crowd with just one piece!

Polka dots are in the spotlight. No matter how long we’ve
been wearing them, this year you can still use and abuse
them under one condition: black and white only. Nothing
else.
Folk: mixing, overlapping and stitching may seem very odd
at first, but the more we see it on the runway, the more we
fall in love with it. Alexander McQueen, Maison Margiela
and Gucci took the risk and presented the most beautiful
runways!
Double Denim: hit the denim from tip to toes. Giving you
the maximum elegance for day in and day out, all the
while bringing the 80s back to life.
Cozy Knits: before you freak out, these are not your average
Christmas-eve-grandmother-all-favorite-present. Its a
mixture of modern technology the oldest coziest feeling.
Wool is broken down and restructured in a way that hugs
the body in smoothly, sometimes having fringes as your
topping, stretched or over-sized.
Shoulder pads are back on track and from what we can
see, square shoulders are sticking around this season.
Exaggerated suit jackets and coats, giving the power pose
a whole new meaning!
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TECHNOLOGY

Melissa Charbel

RaaS: Your new go-to cloud computing unit!

Due to the rapid pace of change in both machine learning
and artificial intelligence, it is rather hard to predict the
future of robotics. But one thing is certain: robots will play
a very important role in business and life in general.
Research firm International Data Corporation (IDC) unveiled a couple of predictions for worldwide robotics that
might have significant impact on today’s society.
For starters, one of the major robotic trends is the growth
of “Robot as a Service” (RaaS). Anyone who is familiar with
cloud computing, must certainly know about “softwareas-a-service”, “infrastructure-as-a-service”, and other
delivery models. RaaS leverages the cloud, and makes
it possible for any organization to integrate robots and
embedded devices into the web and cloud computing environments. Since robots are becoming more and more
common in work environments such as warehouses, distribution centers and stores, the implementation of this
capability is becoming increasingly important. With RaaS,
data captured by robots, such as customer preferences
or even inventory status, can be stored on a cloud-based
system and simply retrieved by any human worker with
the click of a button. It uses existing services to compose
different applications at work-flow level, which significantly reduces the learning curve of robotic programming.
This model gives value to companies operating a fleet of
hundreds of robots, each performing a variety of tasks.
It is important to note the many benefits of this system,
most importantly: cost savings, an easy management,
scalability, and a great amount of flexibility.
However, currently the term “robot-as-a-service” is used
to describe two separate robotic approaches: the first being more of a technical method, referred to as “cloud robots”. This approach includes internet-connected robots
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using cloud-based, pay-as-you-go, computational or data
storage resources.
In the second one, RaaS is used in business models. It is
where robotic systems are rented on a monthly basis and
often with technical support, real-time monitoring, and
other included services.
Therefore, the emergence of the combination of both
technical and business-oriented RaaS reflects the broader move to service-based models in technology.
By 2019, 30% of commercial service robotic applications
will be in the form of a RaaS business model rather than
any other currently-known services. This trend amongst
many technology providers is a long term move away
from selling products to selling services, since they have
a recurrent revenue, and are favorable to both technology
providers and the investment community. Similar to the
technology sector at large, suppliers of robotic technologies have adopted RaaS business models and this trend
seems to be accelerating.

ألعاب
الكلمة الضائعة
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