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قبل كل شيء

مستيكا الخوري

المســاكنة مــع «حــزب اهلل» انتهــت
الــى أجــل غيــر مســمى

فعلها الحريري...
جانـب
إلـى
تعلـو
السـيادية
األصـوات
عـادت
اللبنانيـة»..
«القـوات
الدائـم:
الصـارخ
الصـوت
انتفض رئيس الحكومة الشريك السّني المعتدل على محاوالت جر لبنان
الى تطبيع ممنهج مع محور ميليشيوي يحاول الفتك بكيان لبنان وهدمه..
مرحلة جديدة تلوح في األفق ،وعلى رغم أنها قد تكون صعبة إال انها أفضل
بـآالف المـرات مـن مواصلة مراقبـة جر لبنان الى الحضـن اإليراني...
طـوى رئيـس مجلـس الوزراء سـعد الحريري باسـتقالته مرحلة سـادتها
شـوائب كثيـرة ،مـن محـاوالت التطبيع مـع النظام السـوري ،الى زيارة
وزراء لبنانيين سوريا من دون موافقة الحكومة ،ولقاء وزير الخارجية
جبران باسـيل وزير خارجية النظام السـاقط دوليا ً وليد المعلم ،ثم زيارة
الديبلوماسـي اإليرانـي علـي أكبـر واليتـي بيـروت وإطالقـه مواقـف
صت
تطعـن السـيادة اللبنانيـة ...وغيرهـا مـن تجـاوزات التسـوية التي ن ّ
علـى حيـاد لبنـان والنـأي بالنفـس والتـي قامـت علـى أساسـها الحكومة.
فـي هـذا السـياق ،أكـدت مصـادر قواتيـة لمجلـة «آفـاق الشـباب» ،أن
اسـتقالة الحريـري أدخلـت البلاد فـي مرحلـة سياسـية وطنيـة جديـدة،
ولوحت باالسـتقالة
كانـت «القـوات» أول مـن حـذّر مـن الوصـول إليها ّ
فـي أكثـر مـن محطـة نتيجة أمريـن أساسـيين :أوالً ،البُعد االسـتراتيجي
المتصـل بالخروقـات المتكـررة لمرتكـز أساسـي قامـت عليـه التسـوية
السياسـية هـو سياسـة النـأي بالنفـس القائمـة علـى تحييـد الملفـات
الخالفيـة مـن أجـل االهتمـام بشـؤون النـاس الحياتيـة .وثانيـاً ،شـؤون
النـاس التـي يجـب ان تكـون ناصعـة البيـاض وبعيـدة من الفسـاد ،تلتزم
وتسـتظل الدسـتور والقوانيـن المرعيـة ومؤسسـات الرقابـة .وعندمـا
رأت «القـوات» الخروقـات فـي هذيـن البنديـن ّلوحـت باالسـتقالة.

وأردفـت المصـادر« :مـن يتحمـل مسـؤولية اسـتقالة الحريـري هـو من
خـرج عـن أسـس التسـوية ومرتكزاتها وضـرب بعرض الحائـط كل ما
تـم التوافـق عليـه إلدارة هـذه المرحلـة ،ويتحمـل مسـؤولية مـا وصلـت
اليـه األمـور» .وذ ّكـرت بـأن «القـوات» كانـت السـباقة بالتحذيـر مـن
الوصـول الـى هـذه المرحلـة «ألن هـذا الطرف ظن أن باسـتطاعته أخذ
البلاد رهينـة مجـددا ً على غرار أيام الجيش السـوري فـي لبنان ،إال أنه
لم يقرأ المعطيات السياسـية المتصلة سـواء بالتوازن السياسـي الداخلي
الذي تؤ ّمنه «القوات» و»المستقبل» ،أو التحوالت الخارجية التي بدأت
مـع اإلدارة األميركيـة الجديـدة وصـوالً الـى قمـة الرياض التـي قررت
الدخـول فـي مواجهة في المنطقة تحت عنـوان تحجيم النفوذ اإليراني».
وختمـت المصـادر« :لهـذه األسـباب كافـة تمـت االسـتقالة وهـي
خطـوة مـن ضمـن خطـوات وسـتفتح البـاب أمـام مرحلـة جديـدة
تصعـب معهـا إدارة البلاد وتأليـف أي حكومـة مـع «حـزب هللا»،
وسـتُعلّق المسـاكنة مـع الحـزب حتـى إشـعار آخـر ،أي حتـى
انسـحابه مـن سـوريا وتسـليمه سلاحه الـى الدولـة اللبنانيـة .وسـتكون
األمـور فـي لبنـان مفتوحـة علـى االحتمـاالت والمفاجـآت شـتى.
وتجـدر اإلشـارة الـى أن «القـوات» التزمـت التسـوية وبنودهـا،
إنمـا الطـرف اآلخـر هـو مـن خـرج عنهـا .و»القـوات» كانـت
أول مـن حـذر ،ونذ ّكـر بـكالم الحكيـم فـي قـداس شـهداء المقاومـة
اللبنانيـة ،حيـث رفـع السـقف عاليـاً .وأولويّتنـا كانـت وسـتبقى
سـيادية مـن أجـل قيـام الدولـة فـي لبنـان ونناضـل فـي سـبيل ذلـك».

وأضافـت المصـادر أن تلويـح «القوات» باالسـتقالة «لم يـأت من فراغ
إنمـا نتيجـة مـا رأتـه فـي المرحلـة السـابقة ،مـن الصفقـة مـع «داعش»
الـى المواقـف التـي أعطـت انطباعـا ً وكأن لبنـان الرسـمي يتماهـى مـع
«حـزب هللا» ،مـرورا ً بمحـاوالت األخيـر التطبيـع مع سـوريا ،وصوالً
الـى تعييـن السـفير اللبنانـي سـعد زخيـا فـي دمشـق وتقديـم أوراق
اعتمـاده الـى النظـام السـوري في محاولة إلخـراج لبنان مـن وضعيته،
ووضعـه فـي قلـب محـور الممانعـة .وتشـكل هـذه الخطوة اعتـداء على مـا تقـدم يؤكـد مـرة جديـدة أن االسـتقالة جـاءت فـي سـياقها الطبيعـي،
القضـاء اللبنانـي وسـيادته ،واسـتفزازا ً للمنظومـة العربيـة التـي علقـت وعلـى رغـم أن المرحلـة المقبلـة غيـر واضحـة المعالـم إال أن شـعار
عضويـة النظـام السـوري من خالل الجامعـة العربيـة» .وتابعت« :هذا السـيادة والوطنيـة سـيكون عمادهـا وستنشـأ معارضـة وطنيـة رايتهـا
األداء المعتمـد مـن «حـزب هللا» أوصـل األمـور الـى هنـا ،إضافـة الى الكيـان اللبنانـي بوجـه تعديـات إيرانيـة الهـوى.
تصاريـح الرئيـس اإليرانـي حسـن روحانـي والديبلوماسـي واليتـي
تصـور لبنـان علـى أنـه جـزء ال يتجـزأ مـن المحـور اإليرانـي».
التـي
ّ
آفاق الشباب
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ّ
تسلم أجيال
أجيال

طوني درويش
عضو المجلس المركزي في
حزب «القوات اللبنانية»

رفيقاتي رفاقي الطالب،
ـرت
مــن صفوفكــم خرجــت ،ال لــم أخــرج! بــل تدرجــت ،إذ مهمــا مـ ّ
بــي األيــام والســنون يبقــى ســاكنا ً فــي داخلــي ذاك الطالــب الــذي تو ّجــه
صــل العلــم فقــط ..فانتهــى بــه
ذات يــوم مــن بيتــه إلــى جامعتــه ليح ّ
األمــر مناضــاً فــي ســبيل قضيــة ســامية شــريفة بعدمــا اســتوقفته
محطــاتٌ ال تُحصــى كانــت مزيجــا ً مــن الســهر والتعــب والجهــد
والجــد والخــوف والعنفــوان واالعتقــاالت والمواجهــات واالنتصــارات
واالنكســارات والنهــوض مــن جديــد والحــزن والفــرح واالحتفــال..
وكان لــي الشــرف أن أكتــب ســطرا ً مــن حكايــة مجــد أفتخــر كل الفخــر
بــأن أخبرهــا إلــى األجيــال المقبلــة ،إلــى ولــدي وولــد ولــدي..

الحيــة لمــا تتّســم بــه «القــوات» مــن نزاهــة وصدقيــة ،فــي أعمالنــا كافة
وأينمــا حللنــا ،وعلينــا دائمـا ً أن نبقــى متأهبيــن مســتعدّين لكل اســتحقاق،
ونغــذّي عقولنــا بالفكــر ألن أعظــم خــط دفــاع عــن أي حضــارة أو
وطــن هــو خــط الثقافــة والفكــر ،إذ كلمــا تع ّمــق صعــب اختراقــه..
ال تنســوا أن أهــم ســاح هــو ســاح العلــم والمعرفــة،
وال تهملــوا دراســتكم خــال مســيرة النضــال السياســي،
ّ
ان تحصيلكــم العلمــي هــو أكبــر خدمــة للقضيــة..
إذ

رفيقاتي رفاقي،
ً
تحملــون إرثــا ً كبيــرا فيــه عــرق ودم مــن ســبقوكم ،وفــي طليعتهــم
شــهداؤنا األحبــاء األبــرار رمــزي عيرانــي وبيــار بولــس وطونــي
ضــو ،وعلــى أكتافكــم تقــع اليــوم مســؤولية الحفــاظ علــى هــذا
اإلرث النضالــي الطالبــي العريــق .تذ ّكــروا ّ
أن مــا تزرعونــه
اليــوم يحصــده الرفــاق الذيــن ســيخلفونكم فــي المســتقبل القريــب،
فابقــوا كمــا عهدناكــم دائمــاً ،ســبّاقين مجدديــن مبتكريــن تــد ّل
عليكــم النــاس باألصابــع إعجابــا ً وتتحــدّث باندهــاش عــن التزامكــم أيها األحباء،
ـرفتموني بــأن أو ّجــه إليكــم فــي هــذا العــدد رســالة مــن منبــر عزيــز
ومناقبيتكــم ووفائكــم للقضيــة واندفاعكــم ونشــاطكم الدائــم .شـ ّ
جــدا ً علــى قلبــي وأنــا مــن مؤسســيه وهــو مجلــة «آفــاق الشــباب».
رفيقاتي رفاقي،
أتمنــى لكــم النجــاح الدائــم والنشــاط المســتمر فــي خدمــة القضيــة ولبنان
ّ
ي بنا أن ليبقــى شــعاركم «قــوة فــي العقيــدة ،عمـ ٌ
ـق فــي اإليمــان ،وصالبــة فــي
إن انتماءنــا الــى «القــوات اللبنانيــة» لهــو فخـ ٌ
ـر وشــرف ،وحــر ٌّ
ـرفنا ،ونكون المثــال الصالح والصورة االلتــزام».
ـرف حزبنــا دائمـا ً كما هو يشـ ّ
نشـ ّ

الصحافي المتطرف
النفــوذ والســلطة فــي غالبيــة األحيان يغلّبــان فريقا ً على آخــر ،خصوصا ً نعــم ..كان القــرار حاســما ً وأتــى مــن حيــث يجــب أن يأتــي ،مــن شــباب
إذا كان هذا الفريق يستغل سلطته ونفوذه من أجل الضغط باتّجاه معيّن .الغــد الطامــح بلبنــان أفضــل ،إذ اختــار الحــزب الش ـفّاف القــوي الــذي
يعمــل مــن أجلــه ،ومــن أجــل بنــاء دولة قــادرة علــى إبقائه في بلــده األم،
ولكــن ..لــم يتعلّــم أحــد ال فــي الماضــي وال فــي الحاضــر أن ثمــة والــذي ال يتاجــر بــه وبمســتقبله بصفقــات تنهبــه و «ع عينك يــا تاجر».
فريقــا ً سياســيا ً ال يأبــه بــأي ضغوطــات ،مــن أي جهــة أتــت،
فــي الحــرب كان الحصــن المنيــع بوجــه الطغــاة والمحتليــن ،ويبقــى البعــض يســأل عــن أحجــام متناســيا ً أن الســلطة والمــال ال
وفــي الســلم يشــكل رأس حربــة ضــدّ الفســاد والفاســدين .يصنعــان رجــاالً وال شــعبية ،بــل الرجــال الرجــال هــم مــن يصنعــون
الســلطة الفعليــة .ونحــن رجــال هــذه األرض ،والمســتقبل حكم ـا ً فــي
ّ
ظــن البعــض أن محاولــة تهميــش «القــوات اللبنانيــة» جعبتنــا ..جعبــة لبناننــا المشــرق.
ّ
لكــن صاعقــة الشــباب النابــض بالشــجاعة
ســتكون ســهلة،
والحماســة باغتتــه ..وحلّــت المفاجــأة فــي االنتخابــات الطالبيــة.
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الحدث

ستيفاني يوسف

تمر من معراب!
طريق سوريا ...ال
ّ

قراءة سيادية لمحاوالت التطبيع مع النظام السوري

وســأل« :مــا هــو مصيــر اللبنانييــن فــي الســجون الســورية؟ مــن يحـدّ
التدخــات السياســية الســورية فــي لبنــان؟ مــن يحاســب نظامـا ً ارتكــب
ّ
بحــق الشــعب اللبنانــي وأرضــه وهــو ال يــزال حتــى
جرائــم عديــدة
اليــوم يحــاول تطبيــق أحكامــه علينــا ،بعدمــا احتــل أرضنــا؟» ،جازمـا ً
بضــرورة عــدم التواصــل مــع النظــام الســوري بــأي طريقــة.

وأشــار الــى أن شــكل النظــام فــي ســوريا غيــر واضــح فــي ظــل
الحديــث عــن فدراليــة قــد تحــاول تمريرهــا الفدراليــة الروســية فــي
ســوريا ،مشــددا ً علــى أن عــودة النازحيــن تكــون عبــر الضغــط علــى
األمــم المتحــدة إليجــاد الحلــول.
وعــن موقــف رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري مــن لقــاء بعــض
الــوزراء اللبنانييــن مســؤولين ســوريين ،قــال« :نواجــه األمــور
بطريقــة مــا تيســر ودفــن الــرؤوس فــي الرمــال .لألســف هنــاك دولــة
داخــل الدولــة عنــد البعــض ممــن يقاتلــون فــي ســوريا ،والزيــارات
الــى ســوريا تحصــل خــارج منطــق الحكومــة وتو ّجههــا وال ارتبــاط
لهــا بالتوجــه الــوزاري ...كل وزيــر يعتبــر نفســه ســلطة قائمــة بذاتهــا،
ومرجعيتــه ليســت الحكومــة إنمــا الجهــة السياســية التــي ينتمــي لهــا».

وفــي مــا يتعلــق بملــف عــودة النازحيــن الســوريين ،شــدد شــمعون وفــي شــأن محــاوالت التطبيــع ،قــال « :ليــس أمــام الرئيــس الحريــري
المخولــة التفــاوض والحــوار مــع ســوى الصبــر بإنتظــار اســتقرار األمــور بشــكل نهائــي».
علــى أن األمــم المتحــدة هــي الوحيــدة
َّ
النظــام الســوري مــن أجــل تأميــن عــودة آمنــة للنازحيــن ،إذ التفــاوض
من هنا ،من آفاق هذه المظلة الوطنية السيادية ،نقول:
لح ـ ّل هــذه األزمــة ال ولــن يتــم مــن خــال الجهــات اللبنانيــة.

«قبــل أن يُحــاول البعــض إنجــاز االتفاقيــات علــى أنواعهــا مــع النظــام نعــرض ملفّاتنــا علــى الطاولــة ،أمــام الخصــم أوالً والحليــف ثانيــاً.
الســوري أو إعــادة النازحيــن ،فليُعيــدوا لنــا أســرانا ومفقودينــا فــي
الســجون الســورية وفــي طليعتهــم بطــرس خونــد ،ولتُلــ َغ معاهــدة قلناهــا ،وســنبقى نرددهــا إلــى أبــد األبديــن :ال تفــاوض مــع النظــام
بقــوة القهــر  -الســوري ،ال تعاطــي دبلوماســيا ً مــع ح ّكامــه وال تصافــح باأليــدي ،وك ّل
خــوة والتعــاون والتنســيق التــي كانــت قــد أ ُ ّ
قــرت ّ -
األ ُ ّ
فــي ظــل االحتــال الســوري للبنــان ،وليُلـ َغ المجلــس األعلــى اللبنانــي مــن يخالــف هــذا المبــدأ هــو عمي ـ ٌل نظامــي بهويــة لبنانيــة.
 الســوري ألنــه غيــر دســتوري ،وليُســلَّم المحكومــون قضائيــا ً فــيقضيــة تفجيــر مســجدَي التقــوى والســام وعلــى رأســهم علــي المملوك ،يُقــال «الخــاف ال يعنــي االختــاف» .مــن هنــا ،كونــوا علــى يقيــن
ســم الحــدود مــع ســوريا وليُعتــرف بلبنانيــة مــزارع شــبعا ،وبعدهــا أن شــعلة الســيادة والشــرعية ســتبقى فــي أيادينــا ،وســنواجه كل مــن
ولتُر َّ
لــكل حــادث حديــث» ...ســمير جعجــع فــي ذكــرى شــهداء المقاومــة يحــاول انتقــاص الســيادة اللبنانيــة وتعويــم النظــام الســوري عبــر
البوابــة اللبنانيــة.
اللبنانيــة  10 -أيلــول .2017
هــذا المنطــق «القواتــي» يتالقــى مــع معارضــة الجهــات اللبنانيــة
الســيادية أي عالقــة مــع ســوريا ،فقــد اعتبــر رئيــس حــزب «الوطنييــن
األحــرار» النائــب دوري شــمعون أن أي لقــاء بيــن النظاميــن اللبنانــي
والســوري يعنــي إعطــاء بــراءة ذمــة لســوريا وحكامهــا ،ســواء لمــا
ـر الســنوات فــي لبنــان أو فــي ســوريا.
قامــوا بــه علــى مـ ّ
بــدأتُ مقالــي بمقتطــف مــن كلمــة رئيــس حــزب «القــوات اللبنانيّــة»
الدكتــور ســمير جعجــع ألتو ّجــه بــه إلــى كل مــن يــرى فــي زواريــب
التحالفــات السياســية القائمــة خضوع ـا ً لســلطة اآلخــر.
بــدأت كالمــي بــكالم «الحكيــم» ألتو ّجــه بــه إلــى كل مــن يخشــى
صمتنــا ،فنحــن قــو ٌم ال يُخ ِبّــئ قيمــه ومبادئــه عــن شــعبه ،بكــفٍ مــآن
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شــمعون رفــض فــي حديــث لمجلــة «آفــاق الشــباب» أن يجتمــع أي
قيــادي فــي موقــع المســؤولية السياســية مــع أي سياســي يمثــل النظــام
الســوري مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،مشــددا ً علــى أن الدولــة اللبنانيــة
هــي المســؤولة الوحيــدة عــن أي تعــاطٍ يتــم بيــن البلديــن ،قائ ـاً« :ال
يجــوز التعاطــي مــع نظــام ه ّجــر المالييــن مــن بــاده وتع ـدّى علــى
لبنــان وحــاول كســره».

موقــف «القــوات» تالقــى أيضـا ً مــع تيــار «المســتقبل» إذ أكــد القيــادي
فيــه مصطفــى علــوش أن مســألة التنســيق مــع النظــام الســوري
مرفوضــة تمامــا ً وســابقة ألوانهــا ،خصوصــا ً أن كل الحجــج التــي
يســتخدمها أصدقــاء نظــام بشــار األســد غيــر منطقيــة.

ُمخطــئ مــن يعتقــد أن بإمكانــه تطبيــع العالقــات مــع ســوريا مــن خــال
تمريــر ملــفٍ مــن هنــا وآخــر مــن هنــاكُ ...مخطــئ مــن يعتقــد أن ملــف
عــودة النازحيــن الســوريين الــى بالدهــم قــادر علــى إعــادة العالقــات
الــى مجراهــا مــع نظــام ه ّجــر أبنــاءه ود ّمــر منازلهــمُ ...مخطــئ مــن
يعتقــد أن للبنــان ذاكــرة مفقــودة ،م َحتهــا التحالفــات السياســية وأخفتهــا
التجاذبــات السياســية.

«يحاولــون ابتــزاز اللبنانييــن بمســألة الالجئيــن فــي وقــت كل
المعطيــات تؤكــد أن بشــار ال يريــد عودتهــم إنمــا يرغــب بالتخلــص
ً
مــن هــذا العــبء الســكاني المذهبــي .بالنســبة لــه  10أو  12مليــون نحــن شــعب ال ينســى ...لبنــان يــا إخــوان لــن يكــون ممــرا لعمــاء
إن اســتخدام يتسـ ّكعون علــى مقاعــد لبنانيــة بغطــاء ســوري ،ولبنــان لن يكــون قاعدة
سـنّي خــارج الحكــم فــي ســوريا أمــر مهــم جــداً .مــن هنــا ّ
منطــق ضــرورة التطبيــع إلعــادة الالجئيــن غيــر صحيــح» ،يقــول لنظــام وحاكــم ُمــدان بمحاولــة اغتيــال لبنــان ،سياســيا ً واجتماعي ـاً.
علــوش لـ»آفــاق الشــباب».
نحــن شــعب ال ينســى ...لبنــان يــا إخــوان ،لــن يفــاوض ولــن يبنــي
العالقــات مــع النظــام قبــل أن يعيــد لنــا أســرانا ومفقودينــا فــي الســجون
الســورية ،وقبــل تســليمنا المحكوميــن قضائي ـا ً فــي تفجيــري مســجدَي
التقــوى والســام وعلــى رأســهم علــي المملــوك ،وقبــل ترســيم الحــدود
بيــن البلديــن واالعتــراف بلبنانيــة مــزارع شــبعا.
تمر من معراب!
ُمخطئ من يعتقد أن طريق بشار األسد ّ

ولفــت الــى أن «ســلوك النظــام لــم يتغيــر تجــاه لبنــان ،فمنذ فتــرة وجيزة
بــرز اتهــام بحــق ميشــال ســماحة الــذي يطــال الــرأس األمنــي للنظــام
فــي ســوريا ،وكذلــك اتهــام أحــد األجهــزة األمنيــة فــي ســوريا بتفجيــر
المســجدَين فــي طرابلــس ...عملي ـا ً أي تطبيــع يجــب أن تســبقه إعــادة
األمــور الــى نصابهــا ومحاكمــة المتهميــن باإلغتيــاالت والتفجيــرات».
5

آفاق الشباب

تحليل

رامي جبور

مرحلة ما بعد «داعش» والمواجهة
الحتمية
ّ

دخلــت منطقــة الشــرق األوســط مرحلــة مفصليــة جديــدة بعــد
انتصــارات ســاحقة حققهــا التحالــف الدولــي فــي العــراق وســوريا
مدعومــا ً مــن قــوات محليــة ضــد تنظيــم «داعــش» ،بالتــوازي مــع
تق ـدّم عســكري كبيــر للميليشــيات الشــيعية المتحالفــة مــع إيــران فــي
الــدول ذاتهــا .بــدأت القــوى اإلقليميــة والدوليــة كافــة تبحــث فــي
مرحلــة مــا بعــد «داعــش» وتــدرس التوازنــات فــي منطقــة أشــعلتها
الحــرب .لكــن كيــف يكــون الوضــع فــي األيــام المقبلــة؟ وهــل تتّجــه
المنطقــة إلــى حــروب كبــرى أم ثمــة حــ ّل جــذري للقضايــا كلهــا؟

الــى تق ـدّم قــوات النظــام فــي ســوريا بدعــم روســي  -إيرانــي واضــح.
وأتــت اســتقالة رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري فــي إطــار هــذه
الظــروف اإلقليميــة المتوتــرة والمســاعي الحثيثــة الحتــواء نفــوذ إيــران
فــي المنطقــة علــى رغــم عــدم نضــوج الخطــة بعــد كمــا يبــدو .لــن تقبــل
الســعودية بــأن يكــون لبنــان ســاقطا ً كليًّــا فــي يــد المحــور اإليرانــي
ومقــرا إلعــادة إحيــاء شــرعية نظــام األســد .مــا
وممــرا لمهاجمتهــا
ًّ
ًّ
يزيــد االقتنــاع بهــذه التكهنــات هــو إطــاق مســؤولين ســعوديين
تصاريــح ناريــة وإعــادة لبنــان الــى ســلّم أولوياتهــم الديبلوماســية بعــد
تعييــن ســفير للمملكــة فــي بيــروت بعــد يــوم مــن اســتقالة الحريــري.

علــى رغــم عــدم رضــى الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب علــى
االتفــاق النــووي الــذي توصــل إليــه ســلفه بــاراك أوبامــا عــام 2015
مــع إيــران ،إال أن ســقوط االتفــاق نهائيـا ً يبــدو متعــذرا ً حاليـا ً ألســباب
ـركات الكونغــرس األخيــرة ،تركيــزا ً أميركي ـا ً كبيــرا ً
ع ـدّة .تُظهــر تحـ ّ
فــي العمــل علــى حصــار الميليشــيات الشــيعية المدعومــة مــن إيــران
فــي المنطقــة وتحديــدا ً فــي العــراق وســوريا ولبنــان .يناقــش الكونغرس
مشــاريع قوانيــن كثيــرة تجيــز فــرض عقوبــات علــى تنظيمــات وأفــراد
علــى صلــة بهــذه الجماعــات مــن حيــث التمويــل أو التخطيــط أو
القيــادة .وفــي هــذا الســياق ،طالــب وزيــر الخارجيــة األميركــي ريكــس
ً
تيلرســون انســحاب الميليشــيات «اإليرانيــة» مــن العــراق فــورا .ويبقــى الســؤال ،مــاذا ســيكون ردّ إيــران وحلفائهــا علــى تزايــد
الضغوطــات األميركيــة باإلضافــة الــى الغضــب الســعودي الــذي تــوج
مــن ناحيــة الســعودية وحلفائهــا فــي المنطقــة ،يبــدو أن مرحلــة مــا باســتقالة رئيــس الحكومــة فــي لبنــان ،منهيــا ً مســاكنة ه ًّ
شــة لــم تــدم
بعــد «داعــش» ليســت كمــا قبلهــا .فالمواجهــة مــع إيــران واحتــواء أكثــر مــن ســنة؟
ســع نفوذهــا أكثــر فــي
قوتهــا باتــا أمريــن حتمييــن خصوص ـا ً بعــد تو ّ
ّ
العــراق بعــد اســتفتاء األكــراد وســقوط كركــوك فــي يدهــم إضافــة
آفاق الشباب
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أخبارنا
دائرة الشمال

دائرة الجامعة اللبنانية

ّ
*نظمــت دائــرة الشــمال فــي مصلحــة الطــاب فــي «القــوات
اللبنانيــة» نــدوة سياســية تحــت عنــوان «االنتخابــات ،تقنياتهــا،
أهميتهــا السياســية ،ودور الطــاب فيهــا» مــع رئيــس جهــاز
التنشــئة السياســية شــربل عيــد وعضــو جهــاز االنتخابــات فــي
«القــوات اللبنانيــة» رامــي ســابا فــي « - »Saint Charlesكوســبا.
حضــر النــدوة كل مــن زوجــة النائــب الراحــل فريــد حبيــب ،رئيــس
مركــز كفرعقــا جــان ساســين ممثــاً منســق منطقــة الكــورة فــي
«القــوات» ،الدكتــور فــؤاد بولــس ،منســق منطقــة البتــرون فــي
«القــوات» عصــام خــوري ،مســؤول االنتخابــات فــي البتــرون اليــاس
كــرم ،رئيــس مصلحــة الطــاب فــي «القــوات» جــاد دميــان ،رئيــس
دائــرة الشــمال غابريــال ســعد ورئيس مكتــب المعلوماتيــة روي أنطون.

* بــدأ العــام الدراســي بأفضــل حلّــة فــي كليــات الجامعــة اللبنانيــة
بجــو يبشــر
حيــث اســتقبل طــاب «القــوات اللبنانيــة» زمالءهــم
ّ
بســنة جامعيــة مميــزة .فــي كليــة اإلعــام ّ 2
نظمــت الهيئــة الطالبيــة
يومـا ً ترحيبيـا ً تض ّمــن توزيــع كتــب وأقــام ،وفطــورا ً جمــع الطــاب.

* ّ
نظــم طــاب البتــرون مخيّمهم الســنوي في بلدة كــور ،امتدّ على ثالثة
أيــام وتخللتــه ألعاب ومحاضرات ولقاءات سياســية متفرقــة أبرزها لقاء
مــع الســفيرة والناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان أنطوانيــت شــاهين.

* أقامــت الهيئــة الطالبيــة فــي كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية
وزعــت خاللــه دفاتــر وأقالمــاً ،دليــاً
واإلداريــة  2يومــا ً ترحيبيــا ً ّ
ً
للنظــام األكاديمــي للجامعــة ،وكلمــة لرئيــس الهيئــة الطالبيــة
بيتــر عبــد الســاتر شــرح فيهــا واجبــات الهيئــة وحقــوق الطــاب.
*القــى طــاب كليــة الهندســة  2ترحيب ـا ً مميـ ّ
ـزا ً مــن الهيئــة الطالبيــة
التــي حضّــرت فطــورا ً أمــام الـــ» »Student Centerتشــارك بــه
الجميــع ،كمــا نظمــت ســهرة الـــ Welcome Partyالســنوية تحــت
عنــوان  THUNDERفــي  - LITالزلقــا طغــت عليهــا أجــواء
المــرح .وشــهدت الســهرة حضــورا ً حافـاً مــن طــاب الكليــة بمشــاركة
خاليــا مــن كليــات أخــرى فــي الجامعــة اللبنانيــة ،وتخللهــا عــرض
وعــزف ألحــد الطــاب علــى الساكســوفون.
«»SILK SHOW
ٌ

وشــهد المخيّــم فــي يومه األول مســيرة نحو الصليب المرفــوع على أحد
جبال كور حيث استشــهد المقاتل والمقاوم ميشــال ابراهيم يوســف خالل
الحــرب .ووضــع الطــاب إكلي ـاً مــن الــورود تحــت أقــدام الصليــب * .اســتقبلت خليــة «القــوات اللبنانيــة» فــي كليــة الفنــون
ّ
ووزعــت
الجميلــة  2وفــي كليــة اآلداب  2الطــاب
واس ـتُه ّل اليــوم الثانــي بقــداس إلهــي احتفــل بــه األب مجــدي عــاوي عليهــم دفاتــر وأقالمــاً ،وشــاركوا جميعــا ً بالترويقــة.
تعرفــوا إلــى أحــد الناجيــن مــن عالــم
مــع المخيّميــن الذيــن ّ
إدمــان دائرة المتن  -بيروت
المخــدرات ،ثــم تحـدّى بعضهــم بعضـا ً فــي مســار تحــت أشــعة الشــمس
ولهيــب النهــار ،داللــة علــى الوحــدة والمثابــرة مــن أجــل بلــوغ الهــدف.
عقــد لقــاء مــع األميــن العام الســابق لحــزب «القــوات اللبنانية»
ومســا ًءُ ،
ومرشــحه فــي البتــرون فــادي ســعد ،بحضــور رئيــس منســقية البتــرون
عقد لقاء مع رئيس جهاز التنشــئة السياســية شــربل
عصام خوري ،كما ُ
عيــد ثــم مــع رئيــس دائــرة الشــمال فــي مصلحة الطــاب غابريال ســعد.
* ّ
نظــم قطــاع بشــري البطولــة الســنوية فــي كــرة الصاالت علــى ملعب
نــادي قنوبيــن ،تحــت إشــراف الرفيــق زيــاد كــرم ،شــاركت فيهــا فـ ٌ
ـرق
مــن قــرى المنطقــة .وأحــرز اللقــب فريــق «القــوات»  -حصــرون
بقيــادة الرفيــق ميــاد واكيــم ،إثــر فــوزه علــى فريــق «القــوات» -
بشــري بقيــادة الرفيــق بيتــر جعجــع ،بهدفيــن بــركالت الترجيــح.

فــي افتتــاح الســنة الدراســيةّ ،
وزعــت دائــرة المتــن وبيــروت فــي
مصلحــة الطــاب فــي «القــوات اللبنانيــة» أقالمـا ً وأســاور تحت شــعار
«شــعب دولــة جيــش» ،إضافــة الــى بيــان تض ّمــن تشــجيعا ً للطــاب
علــى تغلــب مــا قــد يواجهونــه مــن صعوبــات خــال الســنة ،وحثًّــا علــى
النجــاح لبنــاء مجتمــع متطــور ،وتأكيــدا ً لدعمهــا الدائــم.
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أخبارنا
دائرة بعبدا الشوف وعاليه

*زار وفــد مــن دائــرة بعبــدا ،الشــوف وعاليــه مكتــب وكالــة داخليــة
عاليــه فــي الحــزب «التقدمــي اإلشــتراكي» حيــث عقــد لقــا ًء مــع منظمة
الشــباب التقدمــي جــرى خاللــه تأكيــد عمــق العالقــة بيــن الطرفيــن،
وتــم التطــرق الــى مواضيــع سياســية واجتماعيــة تهــم المنطقــة.
وضــ ّم وفــد «القــوات» رئيــس دائــرة بعبــدا ،الشــوف وعاليــه ســليم
أبــي ضاهــر ،ونائــب رئيــس الدائــرة ابراهيــم حــداد ،ومســؤول
القطاعــات فــادي أبــو جــودة ،ورؤســاء قطاعــات عاليــه ،بعبــدا،
المتــن األعلــى والمــدارس .وكان فــي اســتقبالهم مســؤول المناطــق فــي
منظمــة الشــباب كمــال عماطــوري وأمنــاء ســر قضــاء عاليــه وبعبــدا.
*الــى ذلــك ،نظمــت الدائــرة بالتعــاون مــع منســقية عاليــه ،قداسـا ً لراحة
أنفــس شــهداء الجبــل فــي بلــدة شــرتون ،حضــره منســق قضــاء عاليــه
فــي «القــوات» بيــار نصــار ،ورئيــس جهــاز اإلعــام والتواصــل
شــارل جبــور ،ورئيــس مصلحــة الطــاب فــي «القــوات اللبنانيــة»
جــاد دميــان ،ونائــب رئيــس مصلحــة رجــال األعمــال زيــاد بجانــي،
وممثلــون عــن :الحــزب التقدمــي اإلشــتراكي ،الحــزب الديموقراطــي
اللبنانــي ،التيــار الوطنــي الحــر ،ورؤســاء بلديــات ومخاتيــر ورؤســاء
مراكــز «القــوات اللبنانيــة» فــي القضــاء.

دائرة كسروان وجبيل

* أحيــت دائــرة كســروان وجبيــل بالتعــاون مــع منســقية جبيــل فــي
حــزب «القــوات اللبنانيــة» ،ذكــرى شــهداء المقاومــة اللبنانيــة ،خــال
ذبيحــة إلهيــة فــي كنيســة ســيدة إيليــج ميفــوق  -القطــارة ،برعايــة
رئيــس الحــزب الدكتــور ســمير جعجــع ممثـاً بالنائــب أنطــوان زهــرا.
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تــرأس الذبيحــة رئيــس ديــر ســيدة ميفــوق األب ميشــال اليــان وعاونــه
المديــر العــام األب طونــي فخــري ،وحضــر ،الــى أهالــي الشــهداء،
عضــو كتلــة «القــوات اللبنانيــة» النائــب فــادي كــرم ،والمر ّ
شــح
المدعــوم مــن «القــوات» زيــاد الحــواط ،واألســتاذ أنطــوان نجــم،
ومنســق قضــاء جبيــل فــي «القــوات» شــربل أبــي عقــل ،ومنســق
منطقــة المنيــة الضنيــة المحامــي ميشــال الخــوري ،ورئيــس رابطــة
ســيدة إيليــج كلوفيــس الشــويفاتي ،ورئيــس مصلحــة طــاب «القــوات»
جــاد دميــان ،وعضــو المجلــس المركــزي فــي «القــوات» بيــار جبــور،
ورئيــس مركــز الدفــاع المدنــي فــي جبيــل شــكيب غانــم ،ومديــر ثانويــة
جبيــل الرســمية جوزيــف مخايــل ،ورئيــس بلديــة ميفــوق القطــارة
هــادي الحشــاش ،ونائــب رئيــس رابطــة مخاتيــر قضــاء جبيــل المختــار
فــؤاد متــى ،ومختــار ميفــوق أنطــوان ســامة ،ومختــار القطــارة كمــال
الحشــاش ورؤســاء بلديــات ومخاتيــر ومســؤولو المناطــق والقطاعــات
فــي «القــوات» ومحازبــون.

الفرنكوفونية
دائرة الجامعات
ّ

إنتخابات
فــوز «القــوات» وحلفائهــا برئاســة الهيئــة الطالبيــة فــي الـــ».»LAU
«القوات» تخطو خطوة واسعة في الـ«»AUB

دائرة الجامعات الفرنكوفونية
فوز ساحق لـ«القوات» وحلفائها في الـ«»USJ
حققــت «القــوات اللبنانيــة» فــوزا ً كبيــرا ً فــي االنتخابــات الطالبيــة فــي
الجامعة اليســوعية « »USJحيث فازت بالتحالف مع تيار «المســتقبل»
وحــزب «الكتائــب اللبنانيــة» فــي بيــروت بنتيجــة  11كلّيــة مقابــل 4
لتحالــف «التيــار الوطنــي الحــر» و«حــزب هللا» و تيــار «المــردة»
وحركــة «أمــل» والحــزب «القومــي الســوري االجتماعــي» .كمــا فــاز
المســتقلون بـــ 5كليــات علــى رغــم خــوض االنتخابــات وفــق القانــون
«النســبي» .إشــارة إلــى أن كلّيتيــن لــم تشــهدا انتخابــات هــذه الســنة.
دائرة الجامعات األميركية

*اســتقبلت خليــة «القــوات اللبنانيــة» فــي جامعــة الــروح القــدس -
الكســليك ،طالبهــا فــي الســنة الدراســية الجديــدة ،بتوزيــع حافظــات
أوراق وأقــام ،واتخــذت شــعار «حـدّك مــن األول» تأكيــدا ً جاهزيتهــا
لدعمهــم ومســاعدتهم منــذ بدايــة مســيرتهم العلميــة حتــى التخــرج.
*تحــت عنــوان  ،Leave your heart in Havanaأقامــت
دائــرة الجامعــات الفرنكوفونيــة ســهرتها الســنوية بمناســبة افتتــاح
الســنة الدراســية الجديــدة فــي  ،SEVEN SISTERSحيــث نقــل
 Artists and Moreأجــواء مدينــة هافانــا الكوبيــة مــن خــال
عــروض راقصــة متواصلــة بأزيــاء متنوعــة .وحضــر الســهرة
التــي أحياهــا أبــرز الـــ  DJsفــي لبنــان ،حوالــى  ١٠٠٠شــخص
رقصــوا علــى أنغــام أشــهر األغانــي رافعيــن نخــب جامعاتهــم.
*افتتحــت خليــة «القــوات اللبنانيــة» في جامعــة الحكمة الســنة الجامعية
بيــوم ترحيبــي « »WELCOME DAYحضــره مديــر الجامعــة
وأســاتذتها وطالبهــا ،وتخلّلتــه ألعــاب عدة إضافة الى مأدبــة طعام غنيّة.
*تحــت عنــوان «تاريخنــا مقاومــة»ّ ،
نظمــت خليــة «القــوات اللبنانيــة»
فــي جامعــة القديــس يوســف  -هوڤــان رحلــة إلــى وادي قنوبيــن
المقــدس ،وســار الطــاب علــى خطــى أجدادنــا المقاوميــن وزاروا
الكنائــس وصلّــوا فــي الكهــوف حيــث كان يختبــئ المقاومــون األوائــل.

جــرت الجمعــة  13تشــرين األول  ،2017االنتخابــات الطالبيــة
فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت « .»AUBوكان التعــادل
ســيّد الموقــف بيــن «القــوات اللبنانيــة» وحلفائهــا مــن جهــة،
و«حــزب هللا» وحلفائــه مــن جهــة أخــرى ،والمســتقلين.
دائرة البقاع
فوز كاسح لـ «القوات» وحلفائها في انتخابات اليسوعية في زحلة
فــازت الالئحــة المدعومــة مــن حــزب «القــوات اللبنانيــة» وتيــار
«المســتقبل» بالتزكيــة بنتيجــة  0-6فــي انتخابــات الجامعــة اليســوعية
فــي زحلــة بعــد عــدم توفــر الشــروط المطلوبــة للترشــح لــدى
الالئحــة المقابلــة المدعومــة مــن المســتقلين و»حــزب هللا» وحركــة
«أمــل» و»التيــار الوطنــي الحــر» والحــزب «الســوري القومــي».
دائرة الشمال

أعلنــت جامعــة ســيدة اللويــزة  -برســا الكــورة ،نتائــج انتخابــات الهيئــة
الطالبيــة الجديــدة بعــد ســاعتين مــن إقفــال صناديــق االقتــراع .وكان
فوز كاسح لـ«القوات اللبنانية» في انتخابات الـ«»NDU
التعــادل ســيد الموقــف .لــذا جــرت ،فــي كليــة العلــوم (،)FNAS
للســنة العاشــرة علــى التوالــي ،فــاز حــزب «القــوات اللبنانيــة» فــوزا ً مراجعــة الـــ” ”GPAالخــاص بالمرشــحين بعــد تعــادل مرشــحي
كاســحا ً فــي انتخابــات جامعــة ســيدة اللويــزة  NDUبحصولــه منفــردا ً “القــوات” و»المــردة” .وعليــه ،حصــل تيــار “المــردة” وحلفــاؤه علــى
علــى  %80مــن المقاعــد .وفــازت «القوات» بـ 33مقعــدا ً من أصل  4 .43مقاعــد ،مقابــل  3مقاعــد لـ”القــوات” وحلفائهــا.
فوز «القوات» وحلفائها في االنتخابات الطالبية في الـ«»LAU
فــاز تحالــف حــزب «القوات اللبنانيــة» وتيار «المســتقبل» في انتخابات
الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة – جبيــل ،التــي جــرت يــوم الجمعــة 6
تشــرين األول  .2017بــدأت العمليــة االنتخابيــة عنــد السادســة صباحاً،
ولــم يتخلــل النهــار الطويــل أي إشــكال ،وشــارك الناخبــون فــي العمليــة
الديموقراطيــة الختيــار  15مرشــحا ً موزعيــن علــى الكليــات كافــة.
وفــي التفاصيــل ،فــاز التحالــف بـــ 10منهــا ،ونظــرا ً إلــى أن قانــون
االنتخــاب المعتمــد هــو « ،»One Man One Voteيصبــح مــن
شــبه المســتحيل أن يحصــد أي فريــق سياســي مقاعــد الكلّيــة كافــة ،لــذا
حصــد المســتقلون علــى مقعــد واحــد وقــوى « 8آذار» علــى  4مقاعــد.
وفــي بيــروت ،فــازت «القــوات» وحلفاؤهــا فــي االنتخابــات الطالبيــة
بـــ 7مقاعــد ،مقابــل  7لتحالــف « 8آذار» و مقعــد للمســتقلين ،ليصبــح
مجمــوع مقاعــد الفرعيــن 17 :لتحالــف حزب «القــوات اللبنانية» وتيار
«المســتقبل»  11 ،لـــ” 8آذار” ،ومقعديــن للمســتقلين ،مــا يعنــي عمليـا ً
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حوار

أسرة التحرير

ســعد :المراهقة السياســية لـــ «حزب اهلل»
مســتمرة ...وال بــد ان يبلغ ســن الرشــد
مــن خضــم الحيــاة السياســية والقواتيــة تحديــدا ً انطلــق ليكــون
مرشــح المقعــد المارونــي عــن دائــرة الشــمال الثالثــة ،فــي ظــل
معركــة محتدمــة ،رئاســية الطبــع ...إنــه األميــن العــام الســابق لحــزب
«القــوات اللبنانيــة» الدكتــور فــادي ســعد.
إبــن البتــرون ،بيــن يديــه برنامــج انتخابــي للنهــوض بالمنطقــة .يشــدد
علــى برنامــج «القــوات» الســيادي الــذي ســيحمله فــي حــال وصولــه
الــى البرلمــان ،ويعتبــر أن حظــوظ الحفــاظ علــى المقعــد القواتــي فــي
البتــرون مرتفعــة جــداً.
«آفــاق الشــباب» تعالــج مــع ســعد ،فــي مقابلــة خاصــة ،آخــر
المســتجدات السياســية والبترونيــة.
العدالة للبشير:
«أهميــة صــدور الحكــم بحــق قتلــة البشــير متعــددة األوجــه ،إذ أول مــا وفــي شــأن شــيطنة البشــير ورمــوز «القــوات» وداللــة ذلــك علــى
يخطــر فــي بالنــا أن الحــق ال يمــوت ،والعدالــة مهمــا تأخــرت ال ب ـدّ أن صفحــة الحــرب األهليــة لــم تطــو بعــد إال بالــكالم ،أشــار ســعد
آتيــة ،والشــعب المثابــر والمتمســك بقضيتــه ال بـدّ مــن أن يصــل إليهــا الــى أن «األثــر األول ألي حــرب أهليــة هــو تنقيــة الذاكــرة ،غيــر أن
ّ
ينــق ذاكرتــه بعــد .وهنــا تُطــرح عالمــات اســتفهام حيــال
مهمــا طــال الزمــن .هــذه العدالــة ال ب ـدّ مــن أن تطــال كل قضايــا مــن شــعبنا لــم
اغتيلــوا ألســباب سياســية وتثبــت وجــود أكثــر مــن «حبيــب شــرتوني» .الفتــرة الممتــدة مــن مــا بعــد الحــرب األهليــة ،وهــل فع ـاً انتهــت أم
أننــا نعيــش فــي مرحلــة الهدنــة والنــار تحــت الرمــاد؟» وأضــاف« :إذا
بهــذه الكلمــات افتتــح ســعد مقابلتــه مــع «آفــاق الشــباب» ،مشــددا ً علــى أردنــا إخمــاد هــذه النــار ،ال ب ـدّ مــن مصالحــة حقيقيــة وتنقيــة ذاكــرة
تمامـا ً كمــا تفعــل «القــوات اللبنانيــة» مــع أخصامهــا التاريخييــن كافــة،
أن لصــدور الحكــم بعــد  35عامـا ً رمزيــة فائقــة األهميــة.
إذ تنتــج المصالحــات وتؤكــد أن ال عــودة الــى الحــرب األهليــة .علم ـا ً
وتابــع« :يظــن القتلــة أن الذاكــرة الجماعيــة ستســامحهم مــع مــرور أن ذلــك ال يمنــع منطــق الحلفــاء واألخصــام فــي السياســة ،لكــن لــن
الزمــن ،فــي حيــن أثبتــت العدالــة للبشــير أن العدالــة ال تمــوت بــل يبقــى لنــا أعــداء».
ســتأتي ،وإن لــم تكــن عدالــة المحاكــم ،فعدالــة التاريــخ ،وإن تأخــرت
وشــدد علــى أن قســما ً صغيــراً ،بالعــدد وبعيــن التاريــخ ،يشــيطن رمــوز
األخيــرة ال هــروب مــن عدالــة الســماء».
«القــوات» .واعتبــر أن الرئيــس بشــير الجميّــل اغتيــل بطريقــة وحشــية
وقُتــل معــه عشــرات األبريــاء ،والحكــم بحــق قاتليــه أقــل الممكــن.
وأردف« :لــن نستســلم قبــل اعتقــال الشــرتوني ،ومســتمرون ليصــل
الحكــم الــى خواتيمــه ،وعلــى العدالــة أن تأخــذ مجراهــا ،ولــن نكتفــي
فقــط بصــدور الحكــم».
وعــن ترميــم المحاكمــة عالقــة «القــوات» – «الكتائــب» المتأزمــة،
قــال ســعد« :لــم نختلــف لحظــة فــي النظــرة االســتراتيجية للبنــان
وســيادته ،والكتائــب هــو الفريــق األقــرب إلينــا فــي الرؤيــة السياســية.
علــى مســتوى األداء ال نعتمــد الطريقــة ذاتهــا ،وبرأيــي يجــب عقــد
اجتماعــات العتمــاد أســلوب غيــر متناقــض فــي التعامــل .لكــن علــى
رغــم اختالفنــا الكبيــر فــي األســلوب ،عالقتنــا اســتراتيجية وذات أهميــة
كبيــرة».
آفاق الشباب
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في الشق السياسي:
سياســياً ،أجــرت «آفــاق الشــباب» مــع ســعد جولــة أفــق علــى
المســتجدات المحليــة ،مــن محاولــة التطبيــع مــع النظــام الســوري،
الــى العالقــة «القواتيــة» – «العونيــة» ،ثــم حــال «القــوات» الراهنــة
وحقيقــة بقائهــا وحيــدة ،وإمــكان
التحالــف مــع «المــردة».
وفــي هــذا الســياق ،أكــد ســعد
أن بعــض المكونــات السياســية
ال يســتطيع إال أن يتبــع الــى
أحــد .وقــال« :عملنــا اللــي مــا
بينعمــل تفللنــا النظــام الســوري،
يفوتــوه
عــم يشــدّوا يرجعــوا ّ
مــن الشــباك» .وتابــع« :لــو كان
هنــاك مــن داع للتطبيــع مــع
النظــام الســوري ،لكنّــا فــي الطليعــة لتحقيــق ذلــك ،لكــن مــا المصلحــة
الوطنيــة مــن التطبيــع مــع نظــام هــو أســاس هــروب النازحيــن الــى
لبنــان ،وأســاس المشــاكل فيــه؟ لــن نقبــل بالتطبيــع وعــودة النظــام
والنفــوذ الســوريين الــى الداخــل اللبنانــي».
وأضــاف« :لبنــان بلدنــا ونحــن حريصــون علــى حريّتــه وســيادته
واســتقالله .دفعنــا دمـا ً ثمــن هــذه العناويــن ،ولــو ظــن البعــض أن لديــه
فائــض قــوة أذ ّكــره بــأن أكبــر امبراطوريــات العالــم ســقطت عندمــا
انغــرت بفائــض القــوة».
ّ

ال
هروب
من عدالة
السماء

نتيجــة رفضهــا التطبيــع ،قــال ســعد« :مســتعدون لتحمــل مســؤولية
عــدم التطبيــع مــع النظــام الســوري الــذي ه ّجــر النازحيــن ،و  80فــي
المئــة مــن بيــن هــؤالء ســيرفضون العــودة بمجــرد قــول إننــا ننســق
مــع النظــام ليعــودوا .مــن يريــد العــودة مــن بينهــم الــى النظــام ال داعــي
لينتظــر التنســيق ،بإمكانــه العــودة».
وفــي شــأن العالقــة المتوتــرة مــع «التيــار الوطنــي الحــر» ،أكــد ســعد
أن مــا يحصــل اليــوم ليــس مفاجئــا ً لكثيريــن فــي صفــوف «القــوات
اللبنانيــة».
وقــال« :مــا قمنــا بــه ،ســواء فــي إعــان النوايــا أو فــي دعــم العمــاد
ميشــال عــون لرئاســة الجمهوريــة ،فعلنــاه ألســباب متعلقــة بنظرتنــا
االســتراتيجية للبنــان .كان هنــاك جــرح مســيحي نــازف وفــي بعــض
المراحــل كان دموي ـاً ،وكان ال بــد مــن أن يتمتــع أحــد بالجــرأة لختمــه
وتنقيــة الذاكــرة .مــن ناحيــة أخــرى جــاء انتخــاب عــون بعــد فــراغ دام
نحــو  3ســنوات وكان علينــا إنهــاء الفــراغ النتظــام الدولة ومؤسســاتها.
هاتــان الخطوتــان اســتراتيجيتان وأدّتــا دورهمــا كمــا يجــب».
ولــم ينــف ســعد االختــاف فــي المقاربــات بيــن «القــوات» و»التيــار»
وفــي بعــض الملفــات ،وقــال« :كل عمرنــا منقــارب المواضيــع بغيــر
طريقــة» .إال أن العمــل مســتمر لتكــون العالقــة طبيعيــة ،وحكمــا ً ال
عــودة الــى عالقــة مــا قبــل المصالحــة .هنــاك تواصــل دائــم ونيــة ثابتــة
لــدى الطرفيــن بعــدم العــودة الــى الــوراء والســماح لالختــاف بالتحــول
إلــى خــاف .إال أن لــكل منــا مقاربتــه ونهجــه وطريقتــه ،وليختــر
الشــعب اللبنانــي النهــج الــذي يمثلــه .هــذا أمــر ديموقراطــي وصحــي
وســليم».
وعــن ارتبــاط االختــاف مــع «التيــار» بعــدم حصــول «القــوات» علــى
رغبتهــا فــي التعيينــات ،أجــاب« :اختالفنــا و»التيــار» لــم يكــن يوم ـا ً
خالفـا ً بســبب تعيينــات أو مناصــب إنمــا اختــاف فــي مقاربــة األمــور.
نحــن حــزب جمهــوري نريــد جمهوريــة قويــة ومؤسســات قويــة قائمــة،
وهنــاك انعــدام ثقــة بيــن المواطنيــن والدولــة وعلينــا إعادتهــا».

ولفــت الــى أن لبنــان بلــد تعــددي ،وينبغــي علــى مــن يريــد العيــش فيــه
احتــرام المكونــات األخــرى مــع الحفــاظ علــى هويتــه وتمايــزه .وشــدد
علــى أن الجميــع فهمــوا هــذا الواقــع ألنهــم خاضــوا مراهقتهــم السياســية
ّ
«عــز مراهقتــه» ،متمنيــا ً
ّ
وتخطوهــا ،إال «حــزب هللا» ال يــزال فــي
أن تنتهــي قريبـا ً ألنهــا تكلفــه وتكلفنــا غاليـاً ،وال بــد مــن أن يبلــغ ســن
الرشــد .واســتطرد« :إذا كان أســلوب «حــزب هللا» يخيــف البعــض فــي
ـر عليهــم مــن هــو أكبــر مــن
لبنــان ،فهــو حتمـا ً ال يخيــف أناسـا ً مثلنــا مـ ّ
«حــزب هللا» ولــم يخافــوا .مســتمرون بنضالنــا ومتمســكون بقضيتنــا وتابــع« :نتمتــع اليــوم بفرصــة بعــد
وال بــد مــن أن يقتنعــوا بــأن لبنــان ال يُبنــى إال بالتعــاون».
دعمنــا الرئيــس القــوي ،ونريــد
أن نعمــم االتفــاق المســيحي علــى
وفــي شــأن تحميــل «القــوات» اللبنانيــة» مســؤولية أزمــة النازحيــن األفرقــاء كافــة ،لنبنــي الدولــة .مــن
هنــا يأتــي عتبنــا علــى أداء البعــض.
بنــاء الدولــة هــو مشــروع  14آذار
األصلــي الــذي ال يمــوت مهمــا
تفككــت التركيبــة».
ً
وطمــأن مــن سـ ّماهم «الغيــارى» بــأن «نفســنا طويــل جــدا ،ونــدرك أن
طريقنــا الــى قضيتنــا طويــل ومســتعدون لخوضــه مهمــا كلفنــا األمــر».

للغيارى
نقول...

وعــن اعتبــار البعــض أن «القــوات» هــي الخاســر األكبــر بعــد ترشــيح
عــون ،وعــدم ســير األمــور داخــل الحكومــة كمــا يفتــرض ممــا ادى
الــى إســتقالة الحريــري ،رأى ســعد أن لبنــان هــو الخاســر األكبــر ال
القــوات .وإذا أصبــح لبنــان اليــوم بلــدا ً نموذجي ـا ً وانتهــت «القــوات»،
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حوار

رأي حر

نحــن علــى أتــم االســتعداد لذلــك .نحــن ال نتعاطــى السياســية إال
لمصلحــة لبنــان ،وأصعــب شــي واحــد يكــون قــوات».
وتابــع« :نطالــب بالســيادة وأي انتقــاص منهــا هــو انتقــاص للبنــان
وليــس لنــا ،ومســتمرون بالدفــاع عــن لبنــان للوصــول الــى الســيادة
الكاملــة والدولــة الضامنــة ألبنائهــا جميعــاً».

الكلفــة المطروحــة فــي الدولــة.
حــان الوقــت لتكــون بطاقــة
الهويــة اللبنانيــة بيومتريــة
لكــن ال يجــوز ربطهــا بإجــراء
االنتخابــات» .ووصــف حصــر
إنجــاز البطاقــة البيومتريــة
باالنتخابــات ب»البدعــة».

البترون
خزان
قواتي
تاريخي

جيلبير متري

حرقة قلب على شباب «حزب اهلل»...
سيد
«كف بالك» يا ّ

وعــن بقــاء «القــوات» وحيــدة فــي محاربــة الفســاد وفــي تحالفاتهــا،
قــال ســعد« :صحيــح أن القــوات تحمــل شــعلة الســيادة إال أنهــا ليســت
وحيــدة .فــي الشــق الســيادي تقــف الــى جانبهــا قــوى « 14آذار» التــي ولفــت ســعد ،الــى أن معركــة
لــم تتخـ ّل حتــى اللحظــة عــن مشــروعها الســيادي ،وفــي ملفــات عديــدة البتــرون االنتخابيــة هــي مــن
نلتقــي مــع أفرقــاء آخريــن».
أصعــب المعــارك نتيجــة الثقــل السياســي فيهــا .وقــال« :البتــرون
خـ ّ
ـزان قواتــي تاريخــي وحظوظنــا عاليــة فيهــا ،وتض ـ ّم  3مرشــحين
أحدهــم سيســقط .التوفيــق علــى هللا».
ب»مرقلــي
وعــن وصــف التحالــف مــع «المــردة» فــي الشــمال
ّ
تمرقلــك» فــي البتــرون ،أكــد ســعد أن قانــون االنتخــاب الحالــي يُســقط
ّ
هــذه المقولــة ،ألن الفريــق الــذي يعتمــد هــذه الطريقــة يلغــي ذاتــه ويجبر
علــى انتخــاب الئحــة كاملــة .وذكــر أن «الهــدف األساســي مــن العالقــة
ي صفحــة الماضــي» ،واســتبعد
مــع «المــردة» هــو تطبيــع العالقــة وطـ ّ
قيــام تحالــف قبــل االنتخابــات نتيجــة عوامــل عــدة.

وختــم الشــق السياســي بالقــول« :نحــن شــعب ال نتعــب وال نمــل فــي
قضيتنــا .ظننــتُ أن القــوات انتهــت يــوم اغتيــل البشــير ،إال أنهــا
اســتمرت ،وتوقعتهــا انتهــت يــوم دخــل الحكيــم الســجن غيــر أنهــا ظلــت
قويــة صامــدة مثابــرة مــن أجــل قضيتهــا ،ومهمــا طــال الزمــن ســنصل
الــى لبنــان الــذي نتمنــاه».
في الشق اإلنتخابي:
إنتخابيـاً ،دخلــت «آفــاق الشــباب» الــى المعركــة البترونيــة عبر مرشــح
«القــوات» الدكتــور فــادي ســعد الــذي كشــف برنامجــه االنتخابــي
وحظوظــه بالوصــول الــى البرلمــان.
«ثمــة رغبــة لــدى البعــض بتجنــب االســتحقاق االنتخابــي ألنــه غيــر
مســتعد لتبيــان حجمــه الحقيقــي ،إذ ان ثقافــة بعــض األفرقــاء فــي لبنــان
هــي ثقافــة غيــر ديموقراطيــة .اال أن تأجيــل االنتخابــات غيــر وارد،
وأحــد ال يحتمــل تبعاتــه بعــد التمديــد الثالــث .مــن جهــة ثانيــة ،هنــاك
نظــرة المجتمــع الدولــي للبنــان وال مجــال لتبريــر تأجيــل االنتخابــات،
وأتوقــع حصــول االنتخابــات فــي موعدهــا وعــدم إرجائها ألي ســبب».
وعــن البطاقــة البيومتريــة ،قــال« :االنتخابــات فــي موعدهــا ســواء
أُنجــزت البطاقــة البيومتريــة أم ال ،مــع التســجيل المســبق أم مــن دونــه.
وهنــاك غمــوض يلــف البطاقــة البيومتريــة ،فبطاقتنــا كـ»قــوات» بطاقة
ذكيــة تضــم كل المعلومــات الالزمــة ،وكلفتهــا أقــل بمئــة مــرة مــن
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وقســم برنامجــه االنتخابــي قســمين :األول برنامــج «القــوات» الــذي
ســيلتزمه فــي حــال وصولــه الــى مجلــس النــواب ،والقســم الثانــي
نظرتــه الــى قضــاء البتــرون وإنمــاؤه .وشــرح أن «مــن بيــن الخطــوط
العريضــة تطبيــق الالمركزيــة اإلداريــة ،إذ ال أحــد أدرى بشــؤون
القضــاء أكثــر مــن أبنائــه ،مــا يؤ ّمــن اإلنمــاء المتــوازن».
وختــم ســعد« :مشــروعنا هــو اإلنســان الحــر الكريــم ،المحفوظــة
كرامتــه».

ّ
عــام ،2006
ظــن األميــن العــام لـ»حــزب هللا» الســيد حســن هدفــه بنــاء الدولــة! ناهيــك عــن أفعــال ومخالفــات تســجل يوميـا ً علــى
نصــرهللا أنــه انتصــر علــى إســرائيل و»دحــر العــدو الصهيونــي «حــزب هللا» بحــق الســيادة اللبنانيــة ومنطــق الدولــة والشــعب اللبنانــي.
الغاشــم» بعــد تدخــل مجلــس األمــن مــن أجــل «كــف بلــى»
ّ
الحــزب عــن لبنــان ،وراح مناصــروه
يوزعــون الحلــوى مــن هنــا ،ألــف تحيــة وتحيــة لـــ علــي شــمص ،إبــن الضاحيــة
علــى المــارة فــي شــوارع الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت .الجنوبيــة الــذي ســئم تصرفــات الحــزب ومخالفاتــه ،علــى غــرار
عــام  ،2008زعــزع الســيد األمــن واالســتقرار فــي العاصمــة فنــزل عــدد كبيــر مــن مناصريــه وحزبيّيــه ،لكنــه كان أكثرهــم جــرأة ً
ّ
وحطمــوا الســيارات ولــم يخلفــوا ســوى
مناصــروه الــى شــوارعها
وتفــوه بكلمــات نابعــة مــن «حرقــة قلــب» ولــو كانــت نابيــة.
ّ
خــراب حــاول البعض مـدّه الى المناطق الشــوفية ذات الطابــع الدرزي« .حرقــة قلــب» علــى زهــرة شــباب ســقطت كأوراق الخريــف
عــام  ،2011قــرر الســيد إقحــام أنفــه فــي حــرب بعيــدة كل البعــد فــي ســاحات القتــال فــي ســوريا ليأتــي الشــتاء ويمحوهــا مــن
مــن الســاحة اللبنانيــة ،فأرســل مقاتليــن الــى ســوريا لـــ «الدفــاع عــن دون أثــر« .حرقــة قلــب» علــى وطــن لطالمــا كان «حــزب هللا»
مقــام الســيدة زينــب» كمــا زعــم ،لكــن لــم يقاتــل هــؤالء إال مــن أجــل أول الســاعين الــى إســقاطه« .حرقــة قلــب» علــى مخالفــات
صمــود نظــام األســد الوحشــي ،علمــا ً أن قتــال الحــزب فــي ســوريا الحــزب التــي بــدأت تطــال البيئــة الشــيعية فــي قلــب الضاحيــة.
يأتــي لــردّ جميــل مــا فعلــه الضبــاط الســوريون فــي تمــوز .2006
المضحــك المبكــي آنــذاك ،كان مقولــة «فــدى الســيد» عنــد رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون ذكــر أن مســألة ســاح
تشــييع أي عنصــر يســقط فــي ســوريا ثــم إرســال شــقيقه لمتابعــة «حــزب هللا» ســتكون مــن الخــارج وليــس مــن الداخــل .وفــي قــراءة
ـف يــد إيــران
القتــال ،ناهيــك عــن شــباب قُتلــوا غــدرا ً علــى أيــدي الحلفــاء مو ّ
ســعة ،يشـ ّكل االتفــاق األميركــي  -الســعودي علــى «كـ ّ
قبــل الخصــوم ،وعالمــات الرضــى تعلــو وجــوه محازبيــه .فــي المنطقــة» خيــر دليــل علــى تحــرك دولــي واســع لح ـ ّل معضلــة
اليــوم ،بعــد إنغمــاس «حزب هللا» في مســتنقع ووحول القتال الســوري ،الســاح غيــر الشــرعي ،إضافــة إلــى تشــديد العقوبــات األميركيــة
انتقلــت قذائــف اإلرهــاب الــى الداخــل اللبنانــي وبــدأت تظهــر خاليــاه علــى الحــزب ،ومــا عــداه مــن خطــوات لتحجيمــه ونــزع ســاحه.
النائمــة .وهنــا ال بــد مــن التنويــه بجهــود الجيــش اللبنانــي الجبــارة التــي
دافعــت عن ســيادة لبنان واســتقراره وســلمه األهلي ،ضباطـا ً وعناصر .وقبــل الختــام نســألك يــا ســيد :هــل تعتقــد بــأن الشــارع الشــيعي
مــا زال بيــن يديــك مخيّــرا ً ال مســيّراً؟ هــل تعتقــد بأنــك أقــوى
إعــام «حــزب هللا» يسـ ّـوق لفكــرة بنــاء الدولــة ...لكــن مــن يقاتــل فــي مــن العقوبــات األميركيــة المفروضــة بتصديــق مــن دول
ســوريا مــن أجــل بقــاء نظــام متوحــش ...يريــد بنــاء دولــة؟ مــن يد ّمــر العالــم؟ هــل تعتقــد بــأن مــا يجــري فــي ســوريا ال يــزال يهــم
ويحطــم مدينــة ويعتــدي علــى أبنائهــا ...يريــد بنــاء دولــة؟ مــن يدخــل األم الشــيعية التــي فقــدت فلــذة كبدهــا فــي ســبيل ذنــب لــم يقترفــه؟
معركــة «إن عدتــم عدنــا» فــي وجــه معركــة جيشــنا الباســل «فجــر لــك يــا ســيد نقــول :إن أفلـ ّ
ـت مــن العقوبــات ،ومــن الدولــة ،ومن ســوريا
الجــرود» لكســر هيبــة المؤسســة العســكرية ...يريد بناء دولــة؟ من يقف ومــن الشــارع الشــيعي ،لــن تفلــت مــن عدالــة الســماء ...فهــي كانــت
بوجــه احتفــال الجيــش بنصــره على اإلرهــاب ...من الطبيعــي أال يكون وســتبقى أكبــر منــك ومــن أفعالــك.
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قضايا وحلول
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الدمية المتجمدة المعالم

صحة

سارة شكور

حمية غذائية منزلية
يُقــال« :العقــل الســليم في الجســم الســليم» ،لكن كيف تحصل على جســم
ســليم؟ اإلجابــة واضحــة :النــوم الكافــي والرياضــة والنظافــة .لكــن هــذه
الحلقــة ال تكتمــل مــن دون عمودهــا الفقــري المتمثّــل بالتغذيــة الســليمة.
وعلــى رغــم أن التغذيــة الســليمة تكتســب أهميــة كبــرى فــي
مرحلــة البلــوغ نظــرا ً الــى النمــو الســريع وازديــاد الحركــة
خــال هــذه الفتــرة ،إال أنهــا أساســية جــدا ً فــي المراحــل العمريــة
المتقدّمــة أيضــا ً كونهــا تعمــل علــى تعويــض الخاليــا واألنســجة
التــي تتعــرض للتلــف ،وتســهم فــي بنــاء البديلــة عنهــا ،وفــي تزويــد
الجســم بالطاقــة الضروريــة والمناعــة التــي تقيــه األمــراض.

«الجمــال مــن عنــد هللا» إذ خلقــه ربّ األكــوان بأشــكال وألــوان
متفاوتــة ،لكــن عندمــا يصبــح الشــكل واحــدا ً واللــون واحــدا ً يفقــد
الجمــال رونقــه ويتحـ ّـول الــى صــورة نمطيــة ونســخة طبــق األصــل.
لــم تكــن عمليــات التجميــل فــي الماضــي عنصــرا ً للتباهــي إذ انحصرت
فــي تنســيق المالمــح وتصحيــح الشــوائب .أمــا اليــوم فأصبحــت
«موضــة» اندمجــت فــي «أساســيات» حيــاة النســاء ،ســواء كـ ّ
ـن بحاجــة
ّ
لكــن هــذا
إليهــا أو ال ،حتــى باتــت تســميتها ب»الهــوس» منطقيــة.
اللقــب قــد ال يشــمل أنــواع العمليــات كافــة فبعضهــا يكتســب أهميتــه
مــن ارتباطــه بالشــق النفســي لــدى المــرأة ،كعمليــات شــدّ التجاعيــد
وتر ّهــات الوجــه التــي تســاعدها علــى إعــادة بنــاء ثقتهــا بنفســها .إال
أن بعضهــا اآلخــر قــد يؤثّــر ســلبا ً فــي صحتهــا الجســدية والنفســية.
تطــورا ً جذريــا ً فــي مظهرهــن بعــد
غالبيــة النســاء يتوقّعــن
ّ
إنجــاز العمليــة لكــن النتيجــة قــد ال تحقــق األحــام ،ففــي أبســط
تشــوه ويصــل األمــر الــى حــدّ
األحــوال قــد يــؤدي فشــلها الــى
ّ
قصــور فــي عمــل العضــو قيــد الجراحــة أو حتــى شــلله بالكامــل.

ولفتــت بجانــي الــى مــا يســ ّمى فــي علــم النفــس ب»الحــال
المرضيّــة» ،أي عندمــا يُجــري الفــرد عمليــات تجميــل متتاليــة مــن
دون الوصــول الــى درجــة القناعــة والرضــى ،وقالــت« :األمــر
المبكــي فــي هــذه الحــال هــو عندمــا ينبــت لــدى المــرء شــعور
بــأن الجميــع أجمــل منــه .هنــا تــؤدي الثقــة بالنفــس دورا ً مهمــا ً
وتعــود ببُعدهــا الكبيــر الــى تربيــة األهــل فــي حــاالت معينــة».
ورأت بجانــي أن «مــا يزيــد الطيــن بلّــة» هــو مشــاهدة بعــض
النســاء مقاطــع فيديــو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
ّ
تمــت الــى اواقــع بصلــة».
مؤكــدة أن «هــذه األمــور مغلوطــة وال
دوامــة
وإذا كانــت الرقابــة الذاتيــة الــرادع األبــرز لعــدم الغــرق فــي ّ
اإلدمــان علــى التجميــل ،إال أن للدولــة دور مهــ ّم جــدا ً لضبــط
تداعياتهــا .وهنــا ال بــد مــن التنويــه بــأداء «القــوات اللبنانيــة»
الحكومــي ،إذ و ّجــه نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الصحــة
العامــة غســان حاصبانــي أخيــراً ،إنــذارا ً الــى عــدد مــن المراكــز
الصحيــة المخالفــة وأقفــل بعضهــا لعــدم امتالكهــا ترخيصــا ً
مســبقا ً فــي حيــن كانــت الرقابــة غائبــة قبــل عهــد بنــاء الدولــة.

فــي هــذا اإلطــار ،أشــارت االختصاصيــة فــي علــم النفــس الدكتــورة
ريمــا بجانــي ل «آفــاق الشــباب» الــى أن عمليــات التجميــل زادت فــي الختــام ،ال يمكننــا إال أن تقديــم بعــض النصائــح لتوخــي الحــذر
بنســبة كبيــرة فــي المجتمــع اللبنانــي ألســباب وعوامــل عــدة .مــن خطــورة عمليــات التجميــل ،لجهــة عــدم التســرع فــي اتخــاذ قــرار
الخضــوع لهــا بــل إجراؤهــا عــن قناعــة مطلقــة نتيجــة تقييــم شــامل،
صصيــن مــن ذوي الكفايــات والخبــرة ،إضافــة الــى
ورأت بجانــي أن النظــرة الــى عمليــة التجميــل تختلــف مــن الناحيــة واستشــارة متخ ّ
النفســية بيــن شــخص وآخــر إذ يشــعر البعــض بعــدم الرضــى عــن ضــرورة عــدم تخطــي الحواجــز الشــرعية فــي بعــض الجراحــات.
نفســه ،والســبب األول فــي هــذه الحــال يعــود الــى تغييــر نظــرة المــرء
الــى ذاتــه ،العتقــاده بــأن العمليــات ســتؤدي الــى اكتمــال التغييــر.
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يُمــارس اإلنســان أنشــطة متعــددة خــال اليــوم لــذا عليــه أن
يمــدّ جســمه بالطاقــة الالزمــة المســ ّماة بالســعرات الحراريــة.
وثمــة طــرق عــدة الحتســاب الســعرات الحراريــة الالزمــة لــكل
شــخص بحســب عمــره ،جنســه ،وزنــه ومــدى نشــاطه الجســدي .أمــا وجبــة العشــاء فيجــب أن تتألــف مــن مشــتقات الحليــب
(اللبنــة أو الجبنــة) الغنيــة بالبروتيــن ،إضافــة إلــى الخضــار.
ّ
يعطــي
«،»Mifflin-St-Jeon
معادلــة
ناتــج
إن
الحــد األدنــى مــن الطاقــة التــي يحتاجهــا الجســم ألداء
ويُحتســب علــى النحــو اآلتــي :وإليــك بعــض النصائــح للحصــول علــى نظــام غذائــي ســليم:
الوظائــف األساســية،
الكيلوغــرام)
(بوحــدة
*10الــوزن
للذكــور:
*5العمــر5+الســنتيمتر)
(بوحــدة
*6.25+الطــول
الكيلوغــرام)
(بوحــدة
*10الــوزن
لإلنــاث:
*5العمــر161-الســنتيمتر)
(بوحــدة
*6.25+الطــول
وتُعتبــر هــذه المعادلــة األدق بحســب الدراســات وهــي
معتمــدة لــدى اختصاصيّــي التغذيــة حــول العالــم.
والكتســاب هــذه الســعرات الحراريــة ،يجــب اتّبــاع
نظــام غذائــي محــدّد ،ونيــل الوجبــات الضروريــة كافــة.

*ابتعــد مــن تنــاول األطعمــة الجاهــزة والســريعة.
يحصــل
حتــى
الطعــام
أصنــاف
فــي
*نــوع
ّ
بالكامــل.
الغذائيــة
احتياجاتــه
علــى
جســمك
*أكثــر تنــاول الخضــروات والفواكــه بيــن الوجبــات.
*إشــرب ليتريــن مــن المــاء علــى األقــل يوميًّــا وأكثــر شــرب
عصيــر الفواكــه الطبيعــي الخالــي مــن الســ ّكر المضــاف.
*اعتــدل فــي تناول الدهون ألنها تتراكم في جســمك وتسـبّب له الســمنة.
*قلّــل تنــاول السـ ّكريات الموجودة في المشــروبات الغازيــة والحلويات.
الغذائــي
نظامــك
الــى
المكســرات
*أدخــل
المشــبّعة.
غيــر
المفيــدة
بالدهــون
مليئــة
فهــي
واقــف.
وأنــت
تــأكل
*ال
*ال تــأكل حيــن تشــاهد التلفــاز ألن ذلــك يــؤدي إلــى
تنــاول كميــات طعــام كبيــرة مــن دون الشــعور بذلــك.
*قلّــل تنــاول األطعمــة المالحــة آلثارهــا الســلبية فــي صحتــك.
*مــارس الرياضــة كل يــوم ولــو لوقــت قصيــر.

فــي الصبــاح ،يشــكل الفطــور إحــدى الوجبــات المهمــة ،إذ يســاعد
علــى زيــادة النشــاط وتخفيــف حــدّة التعــب ،كمــا يســاعد أجهــزة
الجســم علــى العمــل بشــكل ســليم .تســتطيع االعتمــاد علــى
األغذيــة التاليــة لفطــور صحــي :الخبــز ،الكعــك ،العصيــر،
الحليــب ،الخضــار والفاكهــة ،الجبنــة واللبنــة ،البيــض والمــاء...
ثــم تأتــي وجبــة الغــداء التــي تســهم فــي تزويــد الجســم بمــا ال
يقــ ّل عــن نصــف المخصصــات اليوميــة للفــرد .ويُعــدّ األرز أهــم
إتبــع هــذه االستشــارات ّ
ونظــم حياتــك وعندهــا لــن تحتــار فــي اختيــار
طعــام فــي وجبــة الغــداء ،إذ يحتــوي مــع اللحــم أو الســمك أو
الدجــاج أو الحبــوب ،علــى الكثيــر مــن فيتاميــن « .»Bهــذا أجمــل مــا ترتديــه ،ولــن تتــردد فــي ممارســة هواياتــك المفضلــة بــكل
مــن دون إغفــال إضافــة الخضــروات الطازجــة الضروريــة .نشــاط ..فتحافــظ علــى شــبابك جســدا ً وروحـاً.
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رياضة ومالعب

سمير انطون

الرياضــة فــي الجامعــات :غيــاب غيــر
مفاجــئ للدولــة...
مبادرات فردية والمستوى «جيد» ولكن!

في بلد تتآكله السياسة من كل حدب وصوب ،قد ال يكون مفاجئا ً غياب
الدولة التام عن مجال الرياضة في الجامعات ،إذ ال دعم وال خطط عمل
واضحة ،وهو ما دفع تلك الجامعات  -الخاصة تحديدا ً  -إلى اتخاذ مبادرات
فردية ّ
تعزز الرياضة ،في حين يبقى الوضع في الجامعة اللبنانية سيئا ً جدًّا.
من هنا نبدأ ،من جامعة الوطن التي تض ّم أكثر من  70ألف
طالب من المناطق المختلفة .صحيح أن للجامعة اللبنانية خمسة
فروع ،لكن الفرع األول في الحدث هو الوحيد المج ّهز ،إذ يضم
مج ّمعا ً رياضيا ً كبيرا ً فيه ملعب كرة قدم وكرة سلة ومسبح أولمبي
ويتفرد بهذه المواصفات العالمية في لبنان.
ورياضات أخرى،
ّ
لكن لألسفّ ،
إن طالب الجامعة اللبنانية محرومون االستفادة
من هذه المنشآت إذ ال يحق لهم دخولها وممارسة الرياضة فيها.
وكشفت معلومات لمجلة «آفاق الشباب» أن سكان
الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ،يفرضون على من
يريد ممارسة الرياضة في المج ّمع ،خصوصا ً في المسبح
األولمبي« ،دفع مبلغ من المال ال يعود الى إدارة الجامعة».

النشاطات وتنظيم بطوالت في الرياضات التي تضمها من كرة
سلة الى كرة قدم وكرة صاالت وغيرها من الرياضات الفردية.
لكن ما دور اتحاد الجامعات؟
ّ
ينظم االتحاد البطولة التي ننظمها بسبب كثرة
«من الصعب أن
الجامعات وعدم قدرته على إنهاء البطوالت في الوقت المحدد،
خصوصا ً أن لكل جامعة نظامها وامتحاناتها ،لذلك يُجري بطوالت
بنظام مختلف نعتبرها غير كافية لرفع المستوى حالياً» ،قال صليبا.
وأكد أن الحل الذي توصلت إليه الجامعات الثماني غير دائم،
معتبرا ً أن «األمور ستتحسن في حال قدّمت الدولة الدعم الكافي
الى اتحاد الجامعات ،لجهة تنظيم دوري من درجات أولى وثانية
وثالثة كما يحصل في أي بطولة جماعية» ،لكنه استبعد األمر كونه
«بحاجة الى نظام محترف وهو أمر صعب في الوقت الراهن».

متنوعة من بينها
في جامعة الوطن كلية تربية تض ّم اختصاصات
ّ
يضطرها
التربية البدنية والرياضية ،لكنها فقيرة بالتجهيزات ما
ّ
الى استئجار مالعب قريبة لتسيير أمورها ،بحسب ما أفاد أستاذ
في الفرع الثاني مجلة «آفاق الشباب» .وهذا ما يعيدنا الى مشكلة
أساسية لطالما طالبت بحلّها مصلحة الطالب في «القوات اللبنانية»
وخصوصا ً دائرة الجامعة اللبنانية ،لجهة ضرورة إنشاء مج ّمع وأضاء صليبا على مشكلة جوهرية تطال الالعب اللبناني وتتمثل
رياضي للفروع الثانية ،مج ّهز أسوة بالفرع األول في الحدث .بنقص التحضير المبكر .واقترح أن يحصل الناشئون على تدريب
مر ّكز في المدارس فتُخرج منهم أفضل النتائج كما كان يحصل
وإذا كانت الجامعة اللبنانية تعاني في هذا الملف ،إال أن الجامعات في السابق ،غير أنه لم يغفل عن استثناءات تتمثل بتطوير الالعب
الخاصة لم تسلم بدورها ،إذ أفصح مدير قسم الرياضة في قدراته بمجهود شخصي في أكاديميات خاصة خارج المدرسة.
جامعة الروح القدس  -الكسليك فؤاد صليبا ل»آفاق الشباب»
بصراحة عن وضع القطاع ،واضعا ً اإلصبع على الجرح.
قد ال تخفى على أحد أهمية الرياضة لدى الشباب اللبناني ،لذا ال بدّ من تد ّخل
«المبادرة الفردية موجودة دائما ً في ظل غياب الدولة الواضح الدولة لجهة دعم التربية الرياضية في مراحل التعليم قبل وصول الالعب
والمؤسف .الوضع في الفترة األخيرة أفضل من السابق بكثير ،لكنه الى األندية المحترفة .وفي ظل غياب دورات الفئات العمرية وانحصار
بالطبع ليس كما نريد بل هو بحاجة الى تنظيم أكبر» ،قال صليبا .اهتمام االتحادات بالدرجات األولى ،يتزايد دور المدارس والجامعات
في عملية تطوير الشباب اللبناني ،ما يحتّم تفعيل دور اتحاد الجامعات.
ولفت الى وجود دوري محترف بين أفضل ثمانية جامعات لبنانية
يشمل الرياضات كافة تقريباً .وأشار الى أن المنافسة الكبيرة بين انطالقا ً من هنا ،ال بدّ من ورشة عمل تضع خطة طوارئ إلنقاذ هذا
تلك الجامعات رفعت المستوى ما دفعها الى تشكيل لجنة لمتابعة القطاع المهم.
آفاق الشباب
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Technology

Christophe el-Khoury

Saudi Arabia Wants in on the
Futuristic Wave
towards relying on sources of income other than
the fuel and gas it has been feeding on.
Unlike the rest of the Arab Peninsula, this big
move is not just words going into void. The city,
named NEOM, which will span over 26,500 square
kilometers, yes that’s more than twice the size
of Lebanon, already has a Twitter account of its
own… @discoverneom
This city will be backed by more than 500 billion
US Dollars, funded by the Kingdom itself as well
as local and international investors. Though a
big number, this investment is more likely to
pay off in two main aspects. On the one hand,
though building an emission-free country-sizedcity might cost a whole lot of money, it will only
contribute to saving the planet and money down
the line, since wind and solar energy is – to an
extent – free of charge. On the other hand, the
city will be – almost entirely – automated, served
and maintained by robots, thus cutting down
labor cost.
These major announcements happened on
the same week Prince Mohammad bin Salman
announced that conservative Saudi Arabia is
moving towards a more moderate form of Islam.
For what it’s worth, the Kingdom is not only
sugar-coating its appearance by talking,
implementations are already happening. The
problem is, with the new push towards equal
rights and globalization, the Kingdom will have
to balance between providing job opportunities
to its male and female population, not to
mention the agreements it would sign with
various countries to provide job opportunities
for foreigners. Will they be able to manage all of
that? Especially with the rise of automation and
?robotics, would that jeopardize job security

After decades of religious and societal
conservatism, the Kingdom of Saudi Arabia has
finally decided that it is time to move forward,
leave the past in the past and ride the new
wave that is evolution and globalization. This is
happening both from a societal perspective and
a technological perspective, all thanks to Crown
Prince Mohammad bin Salman.
Shortly after allowing women to drive, the
Kingdom granted full citizenship to a female
robot, thus becoming the first country in the
entire world to make such a bold move. What
does this say? Simply put, it sends a message to
the planet stating that this country is opening
its arms for artificial intelligence, technology
and, well, probably equality between men and
women.
In another bold move to promote their vision,
the Kingdom had announced that it will build
a megacity across its borders with Egypt and
Jordan, powered entirely by green, clean energy.
This only shows how the Kingdom is pushing
17
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كاريكاتير

شارلي عازار

fashion

Melissa Charbel

Sweater Weather is here!
It›s time to put your shorts and crop tops away,
and make place for your boots and sweaters.
However, what most people think, is that the
arrival of the colder weather means that you
can›t show off your fashion flair nor your unique
style.

grandma›s knitted one, these oversized knits
have been made both fashionable and trendy, to
match all personalities!

Crisp air, colorful leaves and cool nights, this fall,
it›s all about stating yourself through the most
comfortable wear. Sweater weather is everyone›s
Knitwear season is upon us, which means that favorite, so why not make the most out of it?
despite shorter days and darker nights, it›s time
to stay cozy and comfy. Like a big cuddle or
taking your blanket to work, the right cardigan
or sweater can help you get through your party
hangover, the inevitable seasonal cold, and
Sunday strolls. It›s true that hoodies are still
on top of street wear, but the knit has gotten
a makeover this fall, and fashion houses are
focusing on these sweater trends.
Bright sweaters - As opposed to what you may
think, bright colors are very trendy this fall.
Orange, yellow and pink. This season it›s all about
celebrating the individuality of style through the
multitude of trends and colors waiting to be
worn.
Stripes - While the brightness of this year›s
palette is new, stripes don›t really ever go away.
However, you must forget everything you have
ever read about avoiding horizontal stripes
because they can be just as flattering as vertical
stripes, depending on the width and colors you
choose. Opt for bold mash-ups this season and
experiment with mixing stripes or prints, such as
a striped top under a check shirt. Everyone can
wear stripes, but the key is finding the ones that
make you feel the most confident.
Oversized silhouettes - From Zadig et Voltaire to
Chloe to Mulberry, all the runways have one thing
in common: oversized sweaters. Away from your
آفاق الشباب
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