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أنا من الطالب...
والى الطالب أعود

بأيـة حـال عـدت والبلد مشـلول ،يعطله صغـار النفوس ،معلقين تشـكيل
الحكومـة؟ بأيـة حـال عدت والسلاح غير الشـرعي ينخـر عظام وطن
جريـح؟ أعـدت لتـرى التبعيـة والذمية تقطنان في زوايا استشـهد اآلالف
ألجلها؟
بأيـة حـال عـدت يـا عيـد واإلسـتقالل يتدافع مـع سـارقه بمحاولة فاشـلة
لتشـكيل الحكومـة؟ بأيـة حال عـدت واالصطفافـات الضيقـة ترفع كأس
انهيـار الوطـن؟ عـدت وبعـض ابنائـك مـن صغيـري النفـوس بـدالً مـن
انتظـارك ينتظـرون قـرارا ً ايراني الهـوى ليوافقوا على تشـكيل حكومة
تعنـى بشـؤون شـعب مـل وكل وتعب...
إنصاف...
لكنك عدت وفي عودتك
ُ
إنصـاف لجماعـة مـا برحت تحـارب ألجلك ،تقـاوم باللحم الحـي ،تقاتل
ابناء الذمـة والمحتلين.
فـي عودتـك يـا عيد ،تاريـخ نضالنا وحاضرنـا ،تاريخ حارب به سـمير
جعجـع مـن حدود زنزانة محاوالتهم البائسـة ومشـاريعهم «الفوفاشـية»
التقسـيمية التـي مـا هدفـت اال الـى ادراج لبنـان ضمـن خانـة سـوريا
الكبـرى ...وهـم علـى وحـدة سـوريا مـا عرفـوا ان يحافظوا.

مـا فعلـه كل مـن سـمير جعجـع وسـليمان فرنجيـة فـي هـذه المصالحـة
ليـس تفصيلاً .الرجلان بـكل مـا يحمالنـه مـن تاريـخ ومسـؤولية قررا
طـي الصفحـة والنظـر الـى األمـام ،قـررا ان يغـدو الحـوار لغتهمـا
االولـى واالخيـرة فيحملان مجتمعهما نحـو آفاق جديـدة .مصالحة غير
مشـروطة اال بالسلام ،اال بمبـادئ مسـيحيتنا ،مبـادئ شـمالنا الكبيـر
عودتـك هـذا العـام لهـا طعـم مختلف ونحـن فتحنـا ايادينا لسلام عميق ،النفـس ،النابـض بالكرامـة والعنفـوان.
وضعنـا يدنـا ،صالحنـا وتصالحنـا وطوينـا صفحـة أليمـة مـن تاريخنـا
المسيحي.
فـي عيـد االسـتقالل ،نجـدد عهدنا ووعدنـا ان نبقى في طليعـة المدافعين
ابنـاء
الغـد،
ابنـاء
اننـا
لتؤكـد
«المـردة»
«القـوات»
مصالحـة
تأتـي
عـن حريـة وكرامـة وسـيادة هـذا الوطـن ،مهمـا علـت اصواتهـم التـي
السلام والمسـتقبل ،تأتي بارقة أمل لشـعب ال يرى اال التقاتل والتناتش ،ترتجـف امـام الحـق ،سـيبقى ايماننـا منبثقا ً مـن ثقتنا المطلقـة انه ان كان
تأتـي هـذه المصالحـة تحـت عبـاءة بكركـي كصرخـة تؤكـد ان اليـأس للباطـل جولـة فللحـق ألف جولـة وجولة.
مـوت ونحـن ابنـاء الحيـاة ولـن نسـمح لـه بالتسـلل إلينا.
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هذا لسان حالي معكم اليوم.
فمـن أجمـل سـنوات عمـري هي الفتـرة التي زخـرت بنضالـي الطالبي
الحزبي.
مـن مفوضيـة اإلعلام فـي خليـة المدرسـة الثانويـة الـى رئاسـة خليـة
الجامعـة ،ومـن رئاسـة دائـرة الجامعـات الخاصـة الـى رئاسـة مصلحة
الطلاب ،محطـات كثيـرة اختلطـت فيهـا الثـورة بالرومانسـية،
وااليديولوجيـا بالنضـال المقـاوم.
ّ
وكأن موقعـي لـم يتغيّر
وأنـا اسـتعد اليـوم لمهـام جديـدة وكبيـرة ،أشـعر
البتـة ،برغـم العمـر وتبـدل الظـروف واألزمنة.
أمضـي بعفويـة وبـراءة صوب أماكن في الذاكرة والتاريخ ،فأجد نفسـي
بيـن المقاعـد والصفـوف مسـتمعا ً صاغيا ً الـى محاضرة أو مشـاركا ً في
نقاش وجدال.
أ ّحـن الـى اجتماعـات «المصلحـة» وليالـي تحضيـر «االنتفاضـة»
ودكتيلـو بيانـات «الثـورة والتغييـر».
أشـارك فـي حلقـات الفكـر والتوجيـه وأبحـث عـن وسـائل الدعايـة
والبروباغانـدا .يتـوه حنينـي فيجـد ضالتـه علـى موقـع مـن مواقـع
التواصـل االجتماعي-إاللكترونـي ،أو فـي رسـالة واتسـآب وتغريـدة
علـى تويتـر.
أعتلـي منبـرا ً فـي مؤتمـر أو نـدوة أو مهرجـان ،فيعلـو صوتـي حتـى
البحـاح وال يخفـت إال بعـد سـماع صـدى األيـام والسـنين.
أشـتاق الـى «القطارة» وديرها وكنيسـتها ،أزورها مـع «الخاليا» للقاء
«الحكيم» الثائـر والمف ّكر والقائد...والرمز.
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تحملنـي النوسـتالجيا الـى «البيت المركـزي» حيث المدرسـة األم والى
«المجلـس» حيـث بشـير واألركان ،فـأرى سـرايا الطلاب تنطلـق مـن
هنـاك لتملأ دنيـا المخيمـات والثكنـات واألجهزة...والمتاريس.
ق ودم،
تجتـاح مخيّلتـي قصـص وروايـات حقيقية أبطالها من ٍ
لحـم وعر ٍ
آمنـوا بقضيـة سـامية مقدسـة فبذلـوا فـي سـبيلها الكثيـر مـن العـرق...
والدم.
«أجيـال تسـلّم أجيـال» ،صحيح .وربما األصح أن أجيـاالً تواكب أجيال
فيحافظـون علـى تاريـخ نضالـي مجيـد ،ومعـا ً يصنعـون مسـتقبالً يليـق
بنـا وبشـعبنا ووطننا.
علـى مـر األيام والسـنين كان «القوات» وسـيبقى حافـظ وديعة القضية،
وحارس هيـكل الحرية واألرض والوجود.
حسبنا أن نبقى جميعا ً على قدر اآلمال الكبار والوزنات الكثيرة.
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تحقيق

فرنسوا سلوان

يا صانعي الزعماء ...إصنعوا وطنًا

يحتفــل الشــعب اللبنانــي فــي  ٢٢تشــرين الثانــي مــن كل عــام بإســتقالل
بلدهم.
ومــع مــرور  ٧٥عــام علــى االســتقالل ،لــم يحــظ لبنــان حقيقـةً يومـا ً
بــه؛ يعانــي لبنــان مــن عوائــق كثيــرة تمنــع نهوضــه بــدءا ً باإلجتياحــات
اإلســرائيليّة والحــروب مــع الفلســطينيين والســوريين وال تنتهــي
بالتدخــات الصــادرة عــن بعــض الــدول األجنبيــة بغيــة اهــاك الدولــة
اللبنانيّــة اقتصاديــاً ،سياســيا ً وعســكرياً« .سويســرا الشــرق» مقســمة
ي وسياســتها
اليــوم تقســيما ً طائفي ـا ً وكل طائفــة لهــا مرجعهــا الخارج ـ ّ
الخاصــة.
ً
 ٧٥عام ـا والدولــة اللبنانيــة المحاطــة بالميــاه شــعبها يتمنــى وصولهــا
إلــى بيتــه.
ع
ي بهويتــه اللبنانيــة مــزرو ٌ
 ٧٥عامــا ً مــن االســتقالل
ٌ
وجيــش فارســ ٌ
ً
علــى كامــل األراضــي اللبنانيــة ٧٥ .عام ـا علــى االســتقالل والجيــش
اللبنانــي يقــف عنــد مدخــل بعــض القــرى والمناطــق ويُمنــع ببســط أمنــه
عليهــا.
 ٧٥عاما ً والمجرمون هاربون من وجه العدالة.
وأخيــرا وليــس آخــراً ٧٥ ،عام ـا ً علــى اإلســتقالل وبقعــة مــن اليابســة
تنتظــر قــرارا ً وإمضــاءا ً مــن جانــب احــدى الــدول لخــروج المحتــل
منهــا.
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فــأي اســتقالل تعيشــون؟ أإســتقاللنا يعطــى فقــط بعــودة الجيــش
ي
الفرنســي إلــى أرضــه؟ إن الوقــت قــد حــان ليثبــت الشــعب اللبنانــ ّ
مــدى وفائــه ألرضــه ووطنــه فأنتــم مــن تصنعــون إســتقالل بلدكــم
وأنتــم مــن تحــددون خيــارات زعمائكــم فــي السياســات المصيريــة.
أنتــم يــا مــن أعدتــم أدراج الجيــش الســوري إلــى داره يــوم خروجكــم
عــن صمتكــم يــوم  ١٤آذار  ،٢٠٠٥قومــوا مجــددا ً وكرســوا مبــدأ
اإلســتقالل.
ـكين كيــف يحبنــا ونحــب عليــه .مسـ ٌ
ـكين هــذا الوطــن ،مسـ ٌ
مسـ ٌ
ـكين كيــف
يتواطــأ البعــض عليه.
ٌ
مســكين هــذا الوطــن كيــف نتناتــش كل قطعــ ٍة منــه قطعــ ٍة لنــا
و لمصا لحنــا .
فقــد حــان الوقــت أن نتزعــم للبنــان وأن نصــون أرضــه مــن ك ّل
محــاوالت اإلحتــاالت أكانــت عســكرية أم سياســية.
نحــن نعــرف قــدرة اللبنانييــن إلنعــاش بلدهــم ونجــزم مــدى قدرتهــم
علــى التغييــر.
اليــوم ،وبمناســبة عيــد االســتقالل ،نتعهــد كمــا تعهدنــا فــي الماضــي
أن نصــون أرض وطننــا ونحــارب بالكلمــة عــن جيــش بلدنــا حامــي
الحــدود وإذا دعــت الحاجــة نحــارب إلــى جانبــه كتفـا ً علــى كتــف مــن
اجــل حريــة وســيادة واســتقالل وطننــا لبنــان.
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الحدث

جاك أنطونيو العلم

وزراء «القوات» ...حراس الحكومة

ب بآمــال المواطنيــن بقــدر مــا يفعــل بــدوره يؤ ّكــد األســتاذ كميــل أبوســليمان ،وزيــر العمــل المفتــرض
ي حــز ٍ
بــات واض ًحــا عــدم إهتمــام أ ّ
ّ
أن وزارة العمــل مــن الــوزارات التــي تضــم الكثيــر مــن التّحديّــات
ســباق دو ًمــا فــي إختيــار خيــرة أبنائــه
حــزب القــوات اللّبنانيّــة وهــو ال ّ
والملفّــات المه ّمــة التّــي ســيعمل حــزب القــوات اللبنانيّــة علــى حلّهــا
لتولّــي المناصــب خاصـةً الوزاريّــة منهــا.
ي
مش ـ ّكالً بذلــك ضمان ـةً للّبنانييــن خا ّ
ص ـةً فــي هــذا الوضــع اإلقتصــاد ّ
ـر بــه لبنــان.
أمــام تشــبّث البعــض بمحاولتــه ألخــذ ح ّ
صــة «الغــول» مــن مقاعــد الدّقيــق الّــذي يمـ ّ
الحكومــة الجديــدة معرقـاً بفعلــه ســير العمليّــة التّشــكيليّة علــى نحوهــا
ّ
أن مــا ســبق مــن أقــوال ليــس دعاي ـةً
ي جيّ ـدًا ّ
ي المتــوازن ،أطـ ّل سـيّد معــراب واضعًــا النّقــاط علــى الحروف وأضــاف« :يعلــم اللّبنان ـ ّ
الطبيعـ ّ
ليعلــن وبحكمتــه قــرار «القــوات» بالمشــاركة فــي الحكومــة المقبلــة سياســيةً بــل يشــ ّكل ّ
خطــة عمــ ٍل ســتترجم نقاطهــا خــال المرحلــة
ص ِنّفَـ ْ
ـت مــن قبــل البعــض المقبلــة مــن قبــل وزراء نظيفــي الكــف والسّــمعة ،تشــهد مســيراتهم
رغــم محاولــة تحجيمهــا وإحراجهــا بحقائــب ُ
بالحقيــرة ،موض ًحــا ّ
المهنيّــة عــن مــدى كفائتهــم وجهوزيّتهــم لورشــة بنــاء الوطــن».
ـاس حقيــرون»!
أن ليــس هنــاك «ســوى أنـ ٌ
فــي هــذا الســياق ،يؤ ّكــد الدكتــور ريشــارد قيومجيــان ،وزيــر الشــؤون
االجتماعيــة المفتــرض أنــه وبغــض النظــر عــن نــوع الحقائــب التــي
أوكلــت إلــى «القــوات» فقــد حصــل علــى أربعــة وزارات« :ســنعمل
ـرا ألدائنــا المميّــز ومنهجيّــة عملنــا العلميّــة المتّصفة
علــى تطويرهــا نظـ ً
بالوضــوح وال ّ
صــدق تجــاه الــرأي العــام».
وال
ّة
شــفافي
ّ
وأضــاف« :كنــت ومنــذ البدايــة مؤيّــدا ً لقــرار مشــاركتنا فــي الحكومــة ،لــن يتعــب وزراؤنــا ...لــن ينعســوا حراســنا؛ لــن يســمحوا لنيــرون-
ســلطة وقــد أُثبِــت ذلــك خــال أداءنــا اليــوم بإعــادة فعــل مــا اقترفــه ماضيًــا ...فقــد يحــرق نفســه ال رومــا!
نحــن فعّالــون متــى شــاركنا فــي ال ّ
الســابق ،نحــن نمثّــل آمــال النّــاس وتطلّعاتهــم لبنــاء الدّولــة القويّــة م ّمــا
يدفعنــا للعمــل بجهـ ٍد وجدّيّــة لتحقيــق هــذه التّطلّعــات».

شــدياق المشاكســة ،حاصبانــي الهــادئ ،قيومجيــان المثابر وابوســليمان
ي ...فرســان أربعــة سيشـنّون حربًــا مــن دون هــوادةٍ ضـدّ الفســاد
الجـدّ ّ
صفقــات المشــبوهة وملفّــات النهــب ومخالفة الدّســتور،
والتّعتيــم علــى ال ّ
عنوانهــا العريــض :الكرامة.
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تحليل

طانيوس توما
ي كمــا تحــاول بعــض وســائل
ال تحظــى الدولــة اإليرانيّــة بإكتفــاء ذات ـ ّ
إعــام الممانعــة الترويــج.
تســتورد إيــران آالف المنتجــات الصناعيّــة والزراعيّــة ،وبعــد تطبيــق
تلــك العقوبــات ،ســتمنع إيــران مــن إســتيراد إحتياجاتهــا األمــر الــذي
ســيأثر ســلبا ً علــى كافــة القطاعــات التجاريــة.
ي
وتشــكل صــادرات النفطيــة إليــران  %٣٢مــن مجمــل الناتــج المحل ـ ّ
أي أن العقوبــات ســتحرم إيــران مــن ثلــث مدخولهــا علــى األقــل .ناهيك
عــن العقوبــات التــي تطــال قطــاع المصــارف و الطيــاران وسيســمح
فقــط إليــران بإســتيراد بعــض األدويــة والمــواد األوليــة.

هل إنتصرت الجمهور ّية
اإلسالمية على الشيطان األكبر؟
ّ

أمــا فيمــا يتعلــق بســماح واشــنطن لبعد الــدول بإســتيراد النفــط اإليراني،
فاألمــوال الناتجــة عــن شــراء النفــط لــن تتحــول إلــى الداخــل اإليرانــي
بــل ســتوضع فــي حســابات مصرفيّــة فــي الــدول التــي تســتورد النفــط
ويســمح فقــط إليــران إســتخدام تلــك األمــوال لشــراء بعــض األدويــة
والمــواد األوليــة .يهــدف قــرار واشــنطن هــذا الــى منــع إرتفــاع أســعار
النفــط عالميـاً.

فــإذا ً مــن المؤكــد أن العقوبــات األميركيــة التــي تطــال حميــع القطاعــات
ســترخي بظاللهــا علــى اإلقتصــاد اإليرانــي ،فمــا هــي تأثيــرات
العقوبــات علــى الشــرق األوســط وكيــف ســترخي بظاللهــا علــى
الوضــع القائــم؟

فــي خضــم الصــراع الملتهــب فــي الشــرق األوســط والتدخــل اإليرانــي
الســافر فــي بــاد المنطقــة عبــر دعــم ميليشــيات مصنفــة إرهابيّــة فــي
لبنــان ،ســوريا ،العــراق واليمــن ،باإلضافــة إلــى إســتكمال إيــران
ببرامجهــا النوويــة والصاروخيــة ،علقــت الواليــات المتحــدة اإلتفــاق
النــووي وفرضــت مجــددا ً عقوبــات إقتصاديّــة تطــال معظــم القطاعــات
فــي إيــران.
فــي حيــن حــاول إعــام محــور الممانعــة تصويــر المشــهد علــى أنــه
إنتصــار إليــران عبــر محاولــة التخفيــف مــن وطــأت العقوبــات علــى
اإلقتصــاد اإليرانــي وأيضــا ً بســبب رفــض الحكومــات األوروبيّــة
اإلنســحاب مــن اإلتفــاق النــووي والســير بالعقوبــات .باإلضافــة إلــى رغــم معارضــة دول اإلتحــاد األوروبــي وعلــى رأســها فرنســا والمانيــا
ســماح الواليــات المتحــدة لبعــض الــدول إســتيراد النفــط مــن طهــران لقــرار دونالــد ترامــب ،بــدأت العديــد مــن الشــركات األوروبيّــة
األمــر الــذي إعتبــره محــور إيــران بالتمــرد علــى «الشــيطان األكبــر» .باإلنســحاب مــن الســوق اإليرانــي أبرزهــا :توتــال ، BSA،بوجــو،
رونــو ،ســيمنز وغيرهــا ...األمــر الــذي ســيأثر ســلبا ً علــى اإلقتصــاد
ً
هــل فع ـا تمكنــت إيــران مــن كســر هيمنــة الواليــات المتحــدة علــى اإليرانــي.
القــرار العالمــي؟ وهــل فعـاً لن يتأســر اإلقتصــاد اإليرانــي بالعقوبات؟
آفاق الشباب
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ي ورحنــا نــردده بحمــاس
حفظنــا منــذ صغرنــا النشــيد الوطنــي اللبنان ـ ّ
فــي مالعــب المــدارس ،علــى شــرفة المنــزل وفــي الطرقــات .رددنــاه
دون ّ
أن نــدرك معنــاه كلمــة كلمــة لكننــا لفظنــاه حرفــا ً حرفــا ً دون
تمعّــن .ومــرت بنــا األيــام لنصطــدم بنشــيد آخــر رددنــاه فــي الشــوارع
والكنائــس لنؤكــد علــى قضيتنــا وعلــى إســتمرارنا.
«نحــن القــوات  ...دروب الخطــر كلهــا مشــينا ،صــوب الحـ ّ
ـق ،وإنــت
ّ
الحــق يــا لبنــان» .جملــةٌ تختصــر مضمــون نشــيد حــزب القــوات
اللبنانيّــة« .القــوات» ليــس بميليشــيا تبحــث عــن مصلحتهــا الخاصــة بــل
ـخص
ـر والمســتقل .وكــم مــن شـ ٍ
حــزبٌ يســعى لبنــاء لبنــان السـيّد ،الحـ ّ
لتفوقــه عليــه أيَّــام الحــرب وأيَّــام
يجهــل حقيقــة هــذا الحــزب أو يهابــه ُّ
الســلم علــى ح ـ ٍدّ ســواء.
«القــوات اللبنانيّــة» مدرســة تعطــي دروســا ً فــي اإلنتمــاء والكرامــة
والنزاهــة والوفــاء.
«القــوات اللبنانيّــة» مدرســة تبحــث عــن إســتقالل لبنــان فــي ظــل
إحتــا ٍل مــن نــوعٍ أخــر ،فــي ظـ ّل ســيطرة المحــور اإليرانــي الســوري
وازالمــه علــى األراضــي اللبنانيّــة.
آفاق الشباب

«القــوات اللبنانيّــة» مدرســة الكرامــة والعــز والعنفــوان ،ســاحها
ّ
ـش فنحــن
الكلمــة تحــارب مــن أجــل لبنــان فقــط،
و»إن دعــا داعٍ أو داعـ ٍ
للمقاومــة جاهــزون».
فنحــن «القــوات»  ...كلنــا للوطــن :فكرنــا نكرســه لبنــاء لبنــان وإذا
تطلــب األمــر نقــدم أنفســنا شــهدا ًء علــى مذبــح الوطــن.
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عيد اإلستقالل

حوار
عقيــص :المســتقبل فــي لبنــان هــو
اللبنانيــة»
لخطــاب «القــوات
ّ
«أنــا مرشّــح غيــر تقليــدي عــن حــزب غيــر تقليــدي فــي منطقــة
إســتثنائية» بهــذه الكلمــات دخــل القاضــي الســابق جــورج عقيــص
الحيــاة السياســيّة.
ب ناشــطٍ يمثــل
نائــ
إلــى
اللبنانــي
الشــعب
بإســم
قــاض يحكــم
مــن
ٍ
ٍ
ّ
التغييــري فــي لبنــان ،هاهــو اليــوم
تطلعــات المواطــن والشــباب
ّ
النائــب عقيــص يحقــق نجــاح علــى صعيــد لبنــان كك ّل ليــس فقــط علــى
صعيــد دائرتــه اإلنتخابيّــة.
في الشق السياسي
ي فــي الوطــن وحيث
«القــوات هــو القاســم المشــترك لــك ّل مــا هــو إيجابـ ّ
تصطــدم مصالــح اآلأخريــن برؤيتــه يحاولــون عزلــه» بهــذه الكلمــات
إســتهل النائــب جــورج عقيــص حديثــه لمجلــة «آفــاق الشــباب» ليؤكــد
لنــا مــدى أهميّــة مشــاركة حــزب القــوات اللبنانيّــة بالحكومــة الثانيــة
أن الــوزارة تشــكلت مــن صــورة سياس ـيّة معيّنــة بعــد سلســلة ضربــات متتاليّــة بــدأ يشــعر الجمهــور القواتــي باليــأس
للعهــد؛ وأشــار إلــى ّ
ّ
لذلــك يهــم النائــب عقيــص التأكيــد علــى أن حــزب القــوات فــي تصاعــد
ي اليــوم هــو الحفــاظ علــى قواعــد «القــوات».
والهــدف األساسـ ّ
مســتمر منــذ العــام « :٢٠٠٥حصدنــا تمثيــاً مهمــا ً علــى صعيــد
ي اإلنتخابــات النيابيــة ،الطالبيّــة ،البلديّــة والنقابيّــةّ .
إن المســتقبل فــي
وتابــعّ :
«إن الحلفــاء األساســيين للقــوات هــم تيــار المســتقبل ،التقدم ـ ّ
ي واحــد لبنــان هــو للخطــاب الــذي يطرحــه القــوات فقــط ال غيــر».
ي وحــزب الكتائــب الــذي يجمعنــا بــه فكــر سياســ ّ
اإلشــتراك ّ
واضــح ،ونحــن جاهــزون للتحالــف مــع أي حــزب يريــد مصلحــة وأضــاف« :لــن ينجــح أح ـدّ بتحجيــم حــزب القــوات وإتهامنــا بعرقلــة
الحكومــة هــو إتهــام إعالمــي فقــط ال غيــر».
لبنــان فقــط ال غيــر».

إنضمامي شخصيًا
إلى القوات اعتبره
نموذجًا عن القدرة
اإلستقطابية
للقوات

إتهامنا بعرقلة
الحكومة هو إتهام
إعالمي ال غير
تاريــخ المنطقــة المقــاوم وســتبقى زحلــة لبنانيــة حتــى النهايــة».
وعنــد ســؤاله عــن زحلــة بعــد  ٤ســنوات ،أشــار إلــى أن المنطقــة جــزء
ال يتجــزأ مــن لبنــان وتمنــى ّ
أن تحـ ّل عقــدة الكهربــاء والنفايــات والســير
ـوم مــن األيــام حـ ّل مشــكلة
والصحــة والتعليــم واإلســكان لنتمكــن فــي يـ ٍ
القضــاء فــي لبنــان والرقابــة علــى الحريــات العامــة بهــدف ّ
أن نعيــش
للمــرة األولــى فــي الوطــن الــذي نطمــح إليــه».

للقــرارات السياسـيّة مــن قبــل الطرفيــن« :مصالحــة معــراب وبنشــعي
هــي إثبــات أنّــه يمكــن للجــراح أن تندمــل ،وإثبــات أنــه يمكــن للخــاف
السياســي أن يكــون ديمقراطيــاً».
ً
ّ
ختــم عقيــص هــذه الفقــرة مؤكــدا أن لبنــان يخــوض اليــوم معركــة
بشــقين :األول ،معركــة إقتصاديّــة تتطلــب المبــادرة بمشــاريع ،Cedre
إقــرار موازنــة عصريّــة غيــر جامــدة ووضــع خطــة واضحــة للرقابــة
ووقــف الهــدر والفســاد« :يجــب إنقــاذ لبنــان مــن شــبح اإلفــاس»؛
الثانــي ،معركــة سياسـيّة تتطلــب عــودة سياســة النــأي بالنفــس ،التخفيف عن اإلستقالل
مــن التشــنج الــذي ســينتج عــن العقوبــات علــى إيــران ومواكبــة الحـ ّل يــرى القاضــي الســابق جــورج عقيــص أننــا لــم نصنــع ســوى نظــام
ي مــن دون ّ
طائفــي« :لــم نبنــي حتــى اليــوم جمهوريّــة وال حافظنــا علــى إســتقاللها
أن يدفــع لبنــان فواتيــر سياســية جديــدة.
الســور ّ
ي
بــل بنينــا طوائــف أعطيناهــا قـ ّـوة وحصانــة؛ يجــب علــى ك ّل لبنان ـ ّ
معرفــة مقومــات الدولــة المســتقلة والتفكيــر هــل فعـاً بنينــا دولــة قويــة
ي يحتضــن المصلحة
أم دوايــات؟» .وأضــاف« :أعتــب علــى ك ّل لبنانـ ّ
األجنبيــة ويفضلهــا علــى المصلحــة اللبنانيــة العليــا».
مــن هنــا ،أكــدّ النائــب جــورج عقيــص ّ
أن الخطــة الموضوعــة مــن
قبــل حــزب القــوات لتقويــة مؤسســات ك ّل الدولــة هدفهــا تعزيــز متانــة
إســتقالل لبنــان وبنــاء الوطــن الحلــم.
في الشق الزحالوي
أن وجــه زحلــة ال يــزال مقاومـا ً رغــم بنشــاطه وحماســه الملفــت ،يســتقطب محبيــن مــن ك ّل لبنــان وليــس
أكـدّ النائــب عــن منطقــة زحلــة ّ
تمــدد حيتــان المــال فــي المنطقــة« :اليــوم أنــا مؤتمــن علــى التاريــخ زحلــة فحســب ،ولكــن بعــد النيابــة أيــن يتموضــع جــورج عقيــص؟
ب  ...هكــذا رســم جــورج عقيــص
إن الصعوبــات كبيــرة ومتزايــدة ولكــن نحــن هنــا ولــن مــن قـ ٍ
ب ،إلــى كات ـ ٍ
ـاض ،إلــى نائ ـ ٍ
الزحــاويّ ،
ـر نجاحــي الوحيــد هــو المثابــرة ،وأدعــو
ـ
«س
:
ـة
ـ
ي
المهن
ـه
ـ
حيات
مســيرة
ّ
ّ
نســمح ألحــد بتغييــر هويتهــا».
أن يصنــع نفســه بنفســه ّ
وتابــع« :زحلــة  ٢٠٢٢تشــبه تاريخهــا وأحالمهــا ،ســنحافظ علــى ك ّل شــخص ّ
وأن يحقــق ك ّل مــا يتمنــاه».

يجب إنقاذ لبنان من
شبح اإلفالس

يخــص مصالحــة «القــوات» و»المــردة» طلــب النائــب
أمــا فيمــا
ّ
عقيــص تحصينهــا وتعويلهــا ووضــع خطــة عمــل جديّــة واضحــة
آفاق الشباب
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أخبارنا
نشاطات مصلحة الطالب

«القــوات» يشــارك فــي المؤتمــر الـــ ١٢لمنطمــة شــباب الحــزب
الشــعبي األوروبــي

اإلنتخابات الطالبية

لقاء بين ابي اللمع ومنتدى الشباب للسياسات الشبابية

شــارك عضــو تكتــل الجمهوريــة القويــة النائــب ماجــد ايــدي ايب اللمــع يف لقــاء
شــارك مكتــب العالقــات العامــة والخارجيــة يف مصلحــة طــاب القــوات اللبنانيــة يف مــع وفــد مــن منتــدى الشــباب حــول السياســات الشــبابية ،يف مع ـراب ،مــن تنظيــم
املؤمتــر الثــاين عــر ملنظمــة شــباب الحــزب الشــعبي األورويب يف أثينــا يف اليونــان مــن مصلحــة طــاب القــوات اللبنانيــة وحضــور عضــو جهــاز العالقــات الخارجيــة يف
 ١إىل  ٤ترشيــن الثــاين تحــت عنــوان «الثــورة الرقميــة :واجــب أوروبــا يف القيــادة» .الحــزب نديــم شــاس.
ضــم هــذا اللقــاء ممثلــن عــن الجمعيــات والقطاعــات الشــبابية لالح ـزاب اللبنانيــة
اآلتيــة :ســكريتاريا املنتــدى جمعيــة مســار ،تيــار املســتقبل ،حركــة أمــل ،تيــار املــردة،
التيــار الوطنــي الحــر ،حــزب الطاشــناق ،تيــار العــزم ،مؤسســة الصفــدي ،الحــزب
الدميقراطــي اللبنــاين ،حــزب القــوات اللبنانيــة.

فوز «القوات» وحلفائها للسنة  ٢٢في الـ« »LAUجبيل وبيروت

ٌ
فوز كاس ٌح لـ «القوات اللبنانية» في إنتخابات الـ «»NDU

فــاز تحالــف حــزب القــوات اللبنانيــة وتيــار املســتقبل والحــزب التقدمــي اإلش ـرايك
وحــزب الطاشــناق بـــ 10منهــا ،ونظـرا ً ألن القانــون االنتخــايب املعتمد هــو “One Man
 ،”One Voteيصبــح مــن شــبه املســتحيل ان يحصــد اي فريــق ســيايس مقاعــد الكليــة
كافــة ،لــذا حصــد املســتقلون عــى  0وقــوى “ 8آذار” عــى  5مقاعــد.
ويف بــروت ،فــاز “القــوات” وحلفــاؤه يف االنتخابــات الطالبيــة بـــ 7مقاعــد ،مقابــل 5
لتحالــف “ 8آذار” و  3مقاعــد للمســتقلني.

فــاز حــزب القــوات اللبنانيــة بـــ 26مقع ـدًا يف كافــة الكليــات وهــو يخــوض املعركــة
الدميقراطيــة منفــردا ً بوجــه باقــي األح ـزاب .ونظ ـرا ً ألن القانــون االنتخــايب املعتمــد
يف معظــم الكليــات هــو «القانــون النســبي» مــا عــدا كليتــي «الحقــوق والعلــوم
السياســية» و»التمريــض والعلــوم الصحيــة» هــو « ،»One Man One Voteفيصبــح
مــن شــبه املســتحيل أن يحصــد أي فريــق ســيايس مقاعــد الكليــة كافــة ،لــذا حصــد
تحالــف التيــار الوطنــي الحــر ،تيــار املــرده ،حركــة أمــل والحــزب القومــي الســوري 7
مقاعــد وحصــد حــزب الكتائــب مقعديــن ومل يحصــد املســتقلون والحــزب اإلش ـرايك
أي مقعــد.

وبذلــك يصبــح مجمــوع مقاعــد الفرعــن 17 :لتحالــف “القــوات و”املســتقبل”
و”االش ـرايك” و”الطاشــناق”  10 ،لـــ” 8آذار” 3 ،مقاعــد للمســتقلني ،مــا يعنــي عملي ـاً
فــوز “القــوات” وحلفائــه برئاســة الهيئــة الطالبيــة يف الـــ”.”LAU

انتخابات الجامعات اللبنانية ...الى متى؟
أقامــت دائــرة الجامعــة اللبنانيــة يف مصلحــة طــاب حــزب القــوات اللبنانيــة حركــة
شــملت كليــات الجامعــة اللبنانيــة الفــرع الثــاين وقامــت بتوزيــع بيــان صــادر عــن مسابقة دورة الشهيد الرفيق طوني ضو
الدائــرة للمطالبــة بعــودة اإلنتخابــات الجامعيــة وعــودة الحيــاة السياســية إىل كليــات
الجامعــة وكانــت هــذه الخطــوة الثانيــة بعــد أن كانــت الدائــرة قــد بــدأت حملــة قامــت دائــرة املــدارس يف مصلحــة طــاب القــوات اللبنانية-مكتــب االعــداد الفكــري
واســعة وتدريجيــة األســبوع املــايض.
مبســابقة فكريــة باســم الرفيــق الشــهيد طــوين ضــو .وتجــدر اإلشــارة انهــا تختلــف
هــذه الســنة عــن الســنوات التــي مضــت ،ال ســيام فيــا يخــص نشــاطات االعــداد
الفكــري للمــدارس .فـــ «القــوات» كــا ســابقاً يدفــع شــبابه نحــو االنخـراط يف مواضيــع
السياســة العامــة وثقافــة البــاد ،ويقودهــم إىل املعرفــة وااللت ـزام.
آفاق الشباب
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مسلسل االنتصارات يستمر ...القـوات تفوز في الـ «»USJ
«القوات» لخصمها في الـ »AUB« :نحن هنا
أتت نتائج «الحكومة الطالبيّة»  USFCالتي تضم  19مقعدا ً عىل الشكل اآليت:
 8مقاعد :لـ «القوات» و «املستقبل»
 6مقاعد :لـ «التيار الوطني الحر» وحلفائه
 5مقاعد :للنادي العلامين
آفاق الشباب

فــاز حــزب القــوات اللبنانيــة بالتحالــف مــع تيــار «املســتقبل وحــزب الكتائــب
اللبنانيــة يف بــروت بنتيجــة  13كليــة مقابــل  6لتحالــف التيــار الوطنــي الحــر ،حــزب
اللــه وتيــار املــرده وحركــة أمــل والحــزب القومــي الســوري االجتامعــي .كــا فــاز
املســتقلون بـــ 1كليــة رغــم خــوض االنتخابــات عــى القانــون «النســبي» .اشــارة إىل ان
ســت كليــات مل تشــهد انتخابــات هــذا العــام.
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حرة
مساحة ّ

كارال كالس

زلت اسيرة ظلمهم!
وال
ِ
ختامها مسك في الـ - NDUبرسا ..فوز «القوات» وحلفائه
فــاز تحالــف “القــوات” و”املســتقبل” الــذي يضــم “الكتائــب” و”حركــة االســتقالل”
بـــ 4مقاعــد يف كافــة الكليــات ،كــا حصــد تحالــف تيــار املــردة والحــزب القومــي
الســوري  3مقاعــد.

ـأن تديــر شــؤونه االجتماعيّــة والعائليّــة وال ّ
ـرض لــه مــن تحقيــر وتهميــش وراضي ـا ً بـ ّ
شــخصيّة هكــذا
كأنّــه ال يكــف المــرأة اللّبنانيّــة مــا تتعـ ّ
مــرت علــى المحاكــم لــم نعلــم بهــا
فــي مجتمعنــا ،لتأتــي قوانيــن وتقضــي علــى حقوقهــا ،والّتــي مــن قوانيــن .وكــم مــن قضايــا خفيّــة ّ
ي ،قامعــا للمــرأة
ي وغيــر منصــف ،رجعــ ّ
المفتــرض أنّهــا تحميهــا وتحــرص علــى صيانــة كرامتهــا وتثبيــت وكان حكمهــا غيــر منطقــ ّ
ّ
والطفــل؟
وجودهــا ودورهــا الفعّــال فــي المجتمــع.
فماذا ننتظر من مجتمع تحكمه قوانين رجعيّة ،متخلّفة؟
اســتمرينا علــى هــذا النّحــو ،فاعلمــوا انّنــا لــن ننهــض بمجتمعنــا
ومــن يحمــي المــرأة مــن ظلــم القوانيــن المجحفــة بحقّهــا وبحقــوق اذا
ّ
ّ
وسنســحق انجــازات وســمعة بلدنــا المعــروف أنــه مــن المؤسســين
االنســان كك ّل؟
لشــرعة حقــوق االنســان ،ســنظ ّل بيــن البــاد األكثــر فســادا ً وستســود
كطالبــة حقــوق ،أشــعر باالهانــة واالذالل ك ّل مــا جلســت علــى مقاعــد البربريّــة ويحكمنــا التّخلّــف والجهــل .ان المجتمــع الــذي تكــون فيــه
ـر عليهــا الدّهــر وظلّــت المــرأة مظلومــة وراضخــة ،لــن يعــرف يومــا التّق ـدّم واالزدهــار ،اذ
الدّراســة ،أســتمع الــى شــرح وتفســير قوانيــن مـ ّ
ّ
ان المــرأة هــي الدّاعمــة والمربيّــة ومــن دونهــا ال و لــن تنمــوا األجيــال
الرجعيّــة والتّخلّــف معلّقــة علــى موادهــا ،فــاذا اخذنــا علــى ســبيل
غبــار ّ
ّ
المثــال قوانيــن األحــوال الشــخصيّة ،ففــي لبنــان  ١٨طائفــة ،و لــدى ك ّل بثبــات واســتقرار.
منهــا قانونهــا الخــاص لمعالجــة قضايــا األحــوال ال ّ
شــخصيّة ،كمــا و ألنّــه لــن نقبــل بعــد اليــوم أن تحــرم أ ّم مــن حضانــة طفلهــا ،وأن تســكت
ّ
ان هنالــك بعــض المــواد الموجــودة فــي القانــون الجزائــي التــي تعتبــر مغتصبــة عــن جريمــة اغتصابهــا ّ
ّ
ألن المجتمــع ســيعيّرها ويتّهمهــا
للتطــور االجتماعــي ،ال تراعــي بالعهــر وقلّــة األخــاق ،أو أن تقتــل النّســاء اثــر تعذيــب وتعنيــف
مواكبــة
وال
مالئمــة
غيــر
ظالمــة
ّ
ّ
تتــزوج القاصــرات بالغصــب
والطفــل ،فهــي بعيــدة ك ّل أســري دون رقيــب أو حســيب ،أو أن
مصلحــة أفــراد المجتمــع وباألخــص المــرأة
ّ
البعــد عــن الدّراســات العلميّــة واالجتماعيّــة الحديثــة وال تمـ ّ
ـت للعــدل والتّرهيــب ،و ألنّــه «صــار ب ـدّا» قوانيــن حديثــة ،عادلــة ومنصفــة ،
نطالــب اليــوم بتعديــل بعــض القوانيــن المعيبــة والمجحفــة بحـ ّ
ـق المــرأة
بصلــة.
ّ
ّ
بســن قوانيــن جديــدة تراعــي ظــروف القضايــا المتعلقــة بالنّســاء
أو
ً
ّ
ّ
طــور االجتماعــي.
ت
وال
ّم
د
قــ
ت
وال
للعدالــة
ا
تحقيقــ
واألطفــال
فهــل يعقــل انّنــا فــي عــام  ٢٠١٨وال زلنــا نشــهد علــى أحــكام وقــرارات
ّ
صــادرة عــن المحاكــم تقضي:
ّ
ّ
صــوت والمحاربــة للحصــول علــى حقوقنــا ،فالتكتــم
بمعاقبة المغتصبة وتبرير المغتصب؟
علينــا رفــع ال ّ
عليــك بالمواجهــة!
والتّســتّر لــن يجــدي نفعــا...
بمجرد المطالبة بتحقيق رغبة طفلها بالبقاء الى جانبها؟
بحبس األ ّم
ِ
ّ
ّ
لســن
ســيتحرك المجلــس النّيابــي ويســتعمل ســلطته بالتّشــريع
فهــل
بتبريء زوج من جريمة ضرب وتعنيف زوجته حتّى الموت؟
ّ
وك ـ ّم مــن ريتــا شــقير ورولــى يعقــوب عــرف مجتمعنــا وظ ـ ّل صامت ـا ً قوانيــن عادلــة تحمينــي ،تحميكــي وتحمــي مجتمعنــا كك ّل؟
آفاق الشباب

14

آفاق الشباب

15

تكنولوجيا

جان-ماري الباشا

ورشة عمل لتفعيل قضايا
المجال الرقمي

نظمــت االمانــة العامــة لمجلــس النــواب والمركــز الدولــي لعلــوم
االنســان برعايــة االونيســكو ومؤسســة «ويستمنســتر للديمقراطيــة»،
ورشــة عمــل عــن دور المنظمــات والجمعيــات فــي تفعيــل قضايــا
المجــال الرقمــي بحضــور وزيــرة التنميــة االداريــة فــي حكومــة
تصريــف االعمــال عنايــة عــز الديــن ممثلــة رئيــس مجلــس النــواب
نبيــه بــري ،والنــواب ديمــا جمالــي ،علــي درويــش ،شــامل روكــز،
نــواف الموســوي ،روال الطبــش ،اليــاس حنكــش وهنــري شــديد،
المديــرة العامــة لــوزارة العــدل ميســم النويــري وممثلين عــن الوزارات
والجمعيــات العاملــة فــي المجــال الرقمــي والجهــات المنظمــة للورشــة.
ُ
شــملت ورشــة العمــل هــذه بتوصيــات ســترفع إلــى اللجنــة النيابيــة،
أبرزهــا:
 تشــكيل لجنــة مصغــرة مــن الجمعيــات المشــاركة والمتخصصــة فــيالمجــال الرقمــي تتابــع تنفيــذ توصيــات الورشــة ،وتعمــل علــى رفعهــا
إلــى لجنــة تكنولوجيــا المعلومــات واللجــان النيابيــة المختصــة.
 إســتكمال االجتماعــات بيــن الجمعيــات المتخصصــة بهــدف رســمسياســة رقميــة متكاملــة ترفــع إلــى الجهــات المعنيــة.
 تحديــد جلســة مناقشــة بيــن الجمعيــات المتخصصــة فــي المجــالالرقمــي واللجنــة النيابيــة المتخصصــة لدراســة مشــروع قانــون
االعــام.
 مراجعــة القانــون  ٤٣١وتطويــره وتفعيلــه ليتماشــى مــع وتيــرةآفاق الشباب

تطــور قطــاع االتصــاالت والمعلوماتيــة.
 مراجعــة قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية ووضــع مالحظــاتالمجتمــع المدنــي حولــه ورفعهــا إلــى المجلــس النيابــي.
 وضــع ضوابــط علــى قانــون التنصــت تخضعــه إلــى معاييــر واضحــةورقابــة قضائية مســبقة.
 وضع خطة عمل وطنية للحماية من الجرائم الرقمية. إقرار قانون متكامل لحماية البيانات الشخصية. العمــل علــى وضــع اقتراحــات تطــال تعديــل المناهــج بشــكل يســمحلهــا التكيــف مــع احتياجــات ســوق مجتمــع المعرفــة.
 تشــجيع التعليــم المهنــي المرتبــط بســوق المعرفــة والعمــل علــىتغييــر الذهنيــة التــي تفضــل التوجــه نحــو التعليــم االكاديمــي علــى
حســاب التعليــم المهنــي.
 دمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة ضمــن قطــاع تكنولوجيــا المعلوماتواالتصــاالت وفتــح فــرص العمــل لهــم ضمــن اداراته.
 وضــع أســس لتكريــس شــرعة ألخالقيــات التواصــل والنقــاش عبــرالوســائط الرقميــة تطــال جميــع المســتخدمين.
 العمــل علــى تشــريع الشــركة االجتماعيــة Social Enterpriseكنــوع جديــد مــن الشــركات.
 تعزيــز الوعــي الشــبكي لــدى المســتخدمين ،والعمــل علــى محــو أميــةاالنترنت.
 -العمل على إنشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات.
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مــن هنــا ،نالحــظ أن اللبنانييــن يعيشــون فــي خطــر ،ليــس خطــرا ً أمنيّـا ً
بــل خطــرا ً تكنولوجيّــاً :إســتعمال بياناتنــا الشــخصية ألهــداف غيــر
مشــروعة.
إن كانــت الكهربــاء مقطوعــة ،فهــذا ال يمنعنــا مــن إســتعمال تطبيقــات
المراســلة ،وإن كانــت حالــة الطرقــات ســيئة ،فهــذا ال يمنعنــا مــن
الشــراء عبــر المواقــع اإللكترونيّــة ،وإن كانــت الميــاه ملوثــة ،فهــذا ال
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يحــول دون إعطــاء بصمتــك للنــادي الرياضــي  ...كل المشــاكل التــي
تــدور فــي لبنــان ،ال تمنــع أحــدا ً مــن اإلنغمــاس فــي عالــم التكنولوجيــا،
وتســليم أهــم وأخطــر بياناتــه لجهــات قــد ال تحــرص علــى حمايتهــا
بالشــكل المطلــوب!
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كاريكاتير

Céline Sleiman

ARTS

Colors; A Language
I Speak Through
Everyone has a unique skill and many talents; that is
what makes each one of us special. Everyone has at
least one thing they are really good at. When each of
us brings their individual talents together, the world
becomes a masterpiece painting.
Colors. The first things our parents teach us. Before
we start writing or holding a pen, we start to draw
with our fingers and sometimes our feet too! We enjoy
mixing the red with the blue to create purple, the yellow and the blue to form the grass green... We grow
with colors around us. Can you imagine a world in
all black and white? I personally can’t. Colors are my
language, a language I speak through my artistic creations that lead me to discover my talent: artistic face
painting.
I was enjoying this, and people too. My friends and
My name is Céline Sleiman and I’m proud I have
family were thrilled to see my creations and they were
discovered my talent. I’m capable now to escape the
excited to paint on their face too! So thanks to their
world and all its problems by simply opening my colpositive attitude and their support I decided to take
oring box and watching all my palettes.
this talent to another level by creating: #Celine.Creations I am now a freelancer, going to many events as
My story is very smooth:
a face painter, adding more colors to the occasion and
boosting the pictures with my magical glitter.
Since I was a kid I hear that art doesn’t buy a life and
that’s never enough. Unfortunately in the country we
Long story short: with perseverance, hard-work, but
live in, it’s the case. But that didn’t stop me. This demainly PASSION, I’ve taken an endless road, like
layed my practices. I have grown with colors, drawing
reaching the bottom of a rainbow, to spread my talbasics and randomly painting on my friend’s faces.
ent that makes people happy, different, and shining
Until I became “adult” enough to find a job that meets
uniquely and that keeps pushing me to grow better.
with art. Then, I found what suits me best: kids and
art. I went for birthdays and events to throw my colors
For everyone who’s reading this: YOU are talented,
always on the little kids’ faces. So I started practicing
whether you discovered your talent or didn’t yet. Do
face painting by imitating the work of art of the prowhat you love and love what you do.
fessionals on the kids’ faces. Day after day, I realized
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