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منذ العام 1996.. وأنا قواتّي 

»موجـة وماشـية بمجتمعنا، لشـو األحزاب؟ شـو طالعلكـم؟ ركزوا على 
جامعاتكـم ونسـوا السياسـة؟ جيبـوا الشـهادة ضبـوا الشـنطة وعمـرو ما 

يكـون هيـدا البلد«!!!

لهـذه الموجـة ناسـها، أولئـك المتفرجيـن الذيـن ال يرضيهـم أي شـي اال 
انهـم ال يحاولـون التغييـر، هـم فقـط يقضـون يومهـم بالنـق والكفـر بكل 

شـيء واالنتقـاد غيـر البناء.

لـو فكـر أجدادنـا بهـذه العقليـة، أمـام تحديـات واجهوهـا أصعـب مـن 
لبنـان، ومـا ورتونـا هويـة،  تركـوا  اليـوم، كانـوا هـم ايضـاً  تحدياتنـا 
إنمـا تركونـا علـى أبـواب بلـدان بأفضـل حاالتنـا فيهـا نسـمى الجئيـن. 
لـو فكـر آباؤنـا بهـذا االسـلوب الرخيـص كانوا حملـوا امتعتهـم ووفروا 
دمـاء سـقطت للحفـاظ علـى هـذه االرض لكنهم كانـوا خسـروا كرامتهم 

وخسـرنا معهـم كرامتنـا ال محـال.

بـدل مـن التفكيـر ليـل نهـاراً بالهجـرة، ناضلـوا فـي أحـزاب اختاروهـا 
حسـب رؤيتكـم للبنـان، احزاب تضمـن حرية فكركـم وتوصل صوتكم، 
الدسـتورية  الحيـاة  فـي  نضالكـم  ترجمـة  علـى  قـادرة  تكـون  احـزاب 
السياسـية. ال تتفرجـوا علـى وطـن مسـؤوليتكم القيـام بـه مـن احوالـه 

السـيئة، وال تختـاروا الهريبـة كالغـزالن.

قـد يتفاجـأ بعضكـم بكالمـي، ونحن نمـر بأزمـة اقتصادية حـادة، أعاني 
منهـا مثلكـم تمامـاً، اال انـي مقتنعـة ان الهجـرة ليسـت الحـل ألن فاقـد 

الكرامـة والوجـود واالرض ال شـيء لـه ولـو ملـك العالـم.

يليـق  واقـع  علـى صنـع  واعملـوا  النـق  شـيطنوا  تملـوا،  ناضلـوا وال 

بكـم كشـباب لبنانـي باختـالف انتماءاتكـم. ال تسـمحوا لبعـض البيوتـات 
ابسـط  اال  هـي  مـا  صغيـرة  بخدمـات  تمنينكـم  االقطاعيـة  السياسـية 
حقوقكـم يـوم نصـل الـى دولة فعليـة، نصل اليهـا يوم نعمـل بجهد داخل 
االحـزاب، ونضمـن حريتنـا ألن حزبنـا يعير عنها ويتماهـى مع افكارنا 

وتطلعاتنـا.

مسـؤوليتكم كبيـرة يا شـباب لبنـان، عليكـم ان تعلموا ان الهويـة اللبنانية 
التـي تجمعنـا أغلـى مـا نملـك، عليكم ان تعلمـوا ان لبنان اليـوم اكثر من 

اي وقـت مضـى بحاجة لكـم... هلموا لبـوا النداء.

لـم نكـن نعلـم بالرغم مـن إيماننـا العميق بأحقيـة قضيتنا أنه سـوف يأتي 
يومـاً وننجـح بإخـراج الحكيم مـن معتقله وأن نعمل تحـت قيادته.

دخلـت العمـل الطالبـي في العـام 199٦ ليس طمعـاً بمنصب في حزب 
كباقـي االحـزاب. فالقـوات يومهـا كان »محظـورة« وحمـل قضيـة هذا 
الحزبـا بالنسـبة لـي، وبعـد سـنتين علـى اعتقـال الحكيـم، كان ضربـاً 
مـن »االلتـزام  غيـر المحـدود. مـن رئيـس خليـة جامعـة سـيدة اللويزة، 
لرئيـس دائـرة الجامعـات األمركيـة، أيـاُم مـن النضال طبعت ورسـمت 

مـا انـا عليـه اليـوم فكريـاً وعملياً وسياسـياً. 
فالعمـل الطالبـي يومهـا كان المتنفـس الشـبه وحيـد العـالء الصـوت 
بوجـه االحتـالل السـوري وتوازيـاً إلطـالق صـراح  الدكتـور سـمير 
جعجـع. مـرة األيام بصعوباتها، بخيباتهـا، بحالوتها، بنقائها، بمرارتها، 
برومنسـيتها، وبـكل ألوانهـا وخـرج مـن هـو اليـوم رئيسـاً ألكبـر حزب 

ولبناني. مسـيحي 

 وهـا أنـا اليـوم، بعـد نضـاٍل طويـٍل مؤتمـٍن علـى منطقـة عاليـه فـي 
القـوات اللبنانيـة وعضـو في المجلـس المركزي للقوات، بعـد أن أنهيت 
عملـي فـي مكتـب الدعايـة الحزبيـة وقبله دائـرة االعـالم والتواصل في 

منطقـة بيـروت القواتية.
أهـم الخبـرات أخذناهـا مـن العمـل الطالبـي : االنتخابـات، الرفاقيـة، 
التنظيـم، المرونـة، التنميـة الفكريـة، النقاشـات مـع الخصـوم، االتـزام 
الحزبـي ... ال مجـال الن نسـقل نفسـنا وشـخصيتنا اال من خالل عيشـنا 
المرحلـة الطالبيـة بـكل جوانبهـا. و ها هـو »القوات« يفتـح المجال لمن 
كانـوا فـي الطـالب ليعبـروا عـن افكارهـم فـي مواقـع مسـؤولية كثيـرة 
وأنـا مـن هـؤالء. لنتذكـر دائمـا أن روح المجموعـة وبقائهـا هـو أسـاس 
النجـاح ومـا نحـن األفـراد سـوى خدامـاً للقضيـة ولمقاومة قدمـت خيرة 
شـبابها دفاعـاً عـن القضيـة ولبنـان ومـا نحن سـوى األجيال التـي تَُكِمل 

األجيـال التـي سـبقتنا، ليحيـا لبنان.
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مارك سليمان
رفيقي برناركلمة على السريع

ماجد إيدي ابي اللمع
نائب في البرلمان اللبناني

خسرناك على األرض،
ربحناك بالسماء

والتغييـر  لبنـان  لخدمـة  هـو  القـوات  وحـزب  الحـزب،  مسـتقبل  »إنتـو 
للبلـد. الحقيقـي  واإلصـالح 

طمنـوا بالكـم عندكـم وزراء بينرفع الراس فيهـم، عندكم نواب عم 
يتعبـوا ويجهدوا لبنـاء لبنان الحلم.

صـورة  هـو  اليـوم  اللبنانيـة  القـوات  حـزب  أن  أكيديـن  تكونـوا  بـدي 
يضـل. رح  وهيـك  كان  هيـك   ، الصحيـح  والعمـل  والمثابـرة  للنظافـة 

شـغلنا النظيـف رح يوصـل لبنـان أن يصيـر أحسـن رغـم كّل المصاعـب 
لـي عـم يواجهها.

يـا رفـاق، نحـن بعـد عنـا كـم سـنة نخـدم فيهـا ومـن بعدهـا أنتـو رح 
تسـتلموا، كرمـال هيك تسـلحوا بالعلم، بالمعرفـة، بالثقافة، بالوعي 

والثقـة وكفـوا لـي بلشـنا من 1000 سـنة.
يعطيكم ألف عافية«. 

وعينـا السـبت علـى أبشـع خبـر معقـول واحـد يسـمعوا، »برنـار عمـل 
حـادث، و عطـاك عمـره«.

 يـا خيّـي مـش معقـول، ولـك قبـل بليلـة كنّـا عم نخطـط لإلسسـتحقاقات 
الجايـة. هيـك خبريـة مـش بالهيّـن الواحد بيسـتوعبها، وكرمـال هيك أنا 
نطـرت لليـوم، تأكتبلـك رسـالة مـن القلـب، و جـّرب أوصـف للعالم كله 

نحنـا شـو من شـوف فيك.
نحـن مـن أول نهـار تعّرفنـا فـي عليـك، مـا شـفنا منّـك إاّل برنـار القائد، 
الخـي، الصديـق الوفـي. برنـار الروح المرحـة و الهضامـة المطلقة. ما 

فينـا نقلـك إاّل، شـكراً برنار.
شـكراً علـى وقفتـك حدنـا، حتّـى من بعـد تخّرجك. شـكراً علـى كل مّرة 
كنّـا فيهـا متردديـن، و نصيحتـك هيّنـت علينـا ناخـد قـرار. شـكراً علـى 
ضحكتـك، يلّـي بتشـيل الهـّم عن القلب. شـكراً علـى قعدتك الحلـوة، يلّي 
بتطـّول العمـر. شـكراً ألنـك زرعـت فينـا حـّس المسـؤولية، و فرجيتنـا 
أجمـل وجـه للعمل الحزبـّي، إن كان على نطاق الجامعـة، أو بالمناطق. 
شـكراً ألنـك بتضـل عتـالن همنـا و خايف علينـا. وباآلخر، أهـم و أكبر 
شـكر أللكـم، أبـو برنـار و إم برنار. منشـكركم على برنـار، و على كّل 

شـيء قدّملنـا يـاه و ضّحـى كرمالنا.
ختامـاً، بـدّي أوعـدك يـا برنـار، عـن لسـاني و لسـان كل رفاقـك بـال 
NDU و دائـرة الجامعـات األميركيـة، أنـو هالزخـم و العنفـوان يلّـي 
زرعتهـم إنـت فينـا، رح يضلـوا معنـا، وبـكل مـّرة من حّس أنـو تعبنا و 

بدنـا نوقـف، رح نكفّـي كرمالـك.
رح نشتقلك كتير يا بيرو، دير بالك علينا من فوق بشرفك. 
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الحدث
جاك-أنطونيو العلم

لبنان اليوم أمام إختبار 13 نيسان 

تحليل
إلياس شالله

والية الفقيه، دينية أم سياسية؟

ــن  ــق اللبنانيي ــادة قل ــا أدى لزي ــرة دافعً ــابيعِ األخي ــداث األس ــت أح كان
لناحيــة وضــع بلدهــم األمنــي، ومــّرة جديــدة عــاد الســؤال عــن احتمــال 
ــة ليطــرح مــن قبــل  ــٍة ثانيــٍة بيــن األطــراف اللبنانيّ انــدالع حــرٍب أهليّ

ــن...  الكثيري
ــا أمــام خطــر تكــرار تجربــة الثالــث عشــر مــن نيســان  فهــل نحــن حقًّ

عــام الخمســة والســبعين؟

ــالل  ــر خ ــى وخس ــد عان ــع ق ــن أّن الجمي ــةً ع ــد بداي ــن التّأكي ــدّ م ال ب
ســنوات الّصــراع فــي حيــن أّن الّطــرف الرابــح الوحيــد كانــت األيــادي 
إلــى تأميــن  الخارجيّــة الّتــي اســتغلّت انشــقاقاتنا الدّاخليّــة ســاعيةً 
ــة  ــي المنطق ــا وفــرض نفوذهــا ف ــذ مخططــات هيمنته ــا وتنفي مصالحه
ــن  ــّي بي ــرض الســلم األهل ــة وف ــن الحماي متســتّرةً تحــت غطــاء »تأمي

اللبنانييــن«. 
كمــا أّن الذاكــرة اللبنانيـّـة تتألـّـم فــور الرجــوع إلــى تلــك الحقبــة الدّاكنــة 
ــد  ــاء ق ــاءات جمع ــف واإلنتم ــن الطوائ ــة وجماعــٍة م ــك أّن كّل عائل ذل
ــا أّن جــرح الماضــي  دفعــت الثّمــن باهًظــا، مــن هنــا يمكــن الفهــم جليًّ
األليــم قــد أفهــم اللبنانــّي مــدى مــرارة الحــرب وقســوتها الظالمتيــن. 

النّائــب جوزيــف اســحق  يؤّكــد عضــو تكتّــل الجمهوريّــة القويّــة 
لمجلــة »آفــاق الشــباب« أننــا لســنا أمــام 1٣ نيســان ثــاٍن فبــات أغلــب 
ــون بالوعــي رغــم بعــض الخطابــات التــي  المســؤولين اللبنانييــن يتحلّ

قــد تصــدر وتعتبــر اســتفزاًزا لآلخريــن: »إّن أغلــب القــادة اليــوم 
يســعون وراء التالقــي واإلنفتــاح علــى اآلخــر متخطيــن صفحــات 
ــد.« ــي جدي ــال نشــوب صــراع داخل ــدم احتم ــا يع الماضــي البائســة م

ــال  ــد احتم ــي بع ــم الرياش ــابق ملح ــالم الس ــر اإلع ــزم وزي ــك يج كذل
نشــوب حــرب لبنانيـّـة معتبــًرا أننــا امــام مخــاض إقليمــي كبيــر قــد يؤثــر 
علــى الداخــل فــي حــال لــم ننتبــه ونتنبــه الهميــة صيانــة المصالحــات 

وحمايــة الكيــان ووقــف التســطيح والرعونــة.

لســنا إذًا أمــام خطــر قــد يــودي الشــتعال فتيــل الحــرب فــي المجتمــع 
اللبنانــي ثانيــةً، إنّمــا أمــام اختبــار لمــدى قــدرة بعــض األفــراد والقــادة 
ــداًل عــن العمــل لنشــر  ــاء الجســور ب ــة الحــوار وبن ــى ترســيخ ثقاف عل
الحقــد والبغــض ومــدى اســتعدادهم لمجابهــة اإلنغــالق والتعصــب 

ــش الواحــد المشــترك.  ــدأ الشــراكة والعي ــم بمب والتزامه

ــة، ولنطلــق العنــان ألصــوات  فلتخــرس إذًا أبــواق التعّصــب والكراهيّ
ــة! الشــراكة والتعــاون بيــن كامــل األطــراف اللبنانيّ

عــّل البعــض ينــدرك أّن ثقافــة الحــوار والّســالم ألشــدّ وطــأة مــن ألــف 
كلمــٍة جارحــة لتحقيــق مشــروع »الوطــن« ... 

لبناننا الجديد لن يبنى إاّل بسواعد كامل أبنائه.

ــور  ــى أم ــة تقتصــر عل ــدة ديني ــي عقي ــل ه ــه؟ ه ــة الفقي ــي والي ــا ه م
الديــن و اآلخــرة أم تتخطاهــا لتصبــح عقيــدة سياســية تفــرض قوانيــن 
ــدة التعايــش مــع نظــام  ــى الجماعــة ؟ هــل ممكــن لهــذه لعقي ــة عل مدني

ــك؟ ــدى الكاثولي ــا ل ــه يشــبه الباب ــي الفقي ــي؟ هــل الول علمان
ــا مــع ولييــة  ــة التــي يرأســها الباب ــة بيــن الكنيســة الكاثوليكي إن المقارن
الفقيــه هــو مقاربــة خاطئــة بســبب اإلختــالف بيــن الدينيــن. قــد يجــوز 
هــذا التشــبيه قبــل مرحلــة فصــل الكنيســة عــن الدولــة و لكنــه ال يصلــح 
اليــوم . ذلــك أن القــرآن الكريــم كتــاب منــزل مــن هللا يحمــل شــرائع و 
قوانيــن منزلــة مــن هللا ال يجــوز للبشــر تبديلهــا. أمــا اإلنجيــل ال يتدخــل 
فــي شــؤون الدنيــا »أعطــوا مــا لقيصــر لقيصــر و مــا هلل هلل« )مرقــس 

)1٧ : 1٢
إن واليــة الفقيــه هــي نظريــة حكــم داخــل المذهــب الشــيعي و طرحهــا 
كنظريــة دينيــة فحســب غيــر صحيــح. فــي غيــاب واليــة الفقيــه أو فــي 
حــاالت عــدم تأييــد هــذه النظريــة تعــود أمــور المســلمين الشــيعة إلــى 
مرجــع دينــي يقلدونــه و يتبعــون إجتهاداتــه و تفســيراته ألمــور الديــن. 
ــي مــن أجــل إنشــاء حكومــة إســالمية لهــا  ــه فهــي تأت ــة الفقي أمــا والي
ــم.  ــة الحك ــه صالحي ــود ل ــذي تع ــب ال ــام الغائ ــن اإلم ــوب ع ــم ين حاك
تقــوم هــذه الحكومــة مــن أجــل تنفيــذ الشــريعة و الحــرص علــى تطبيقها 
ــي ال  ــام الخمين ــماحة اإلم ــالمية« لس ــة اإلس ــاب »الحكوم ــب كت فبحس
ــرف إال  ــوم هــذه الحكومــة بســن الشــرع فالتشــريع هــو هلل و ال تعت تق
ــذه  ــتخراج ه ــى إس ــر عل ــة يقتص ــذه الحكوم ــة هللا و إن دور ه بحاكمي

القوانيــن و تفســيرها و الحــرص علــى تطبيقهــا لذلــك فــإن الحكــم فــي 
هــذه الحكومــة هــو لإلمــام و العلمــاء. يشــدد فــي الكتــاب أيضــا علــى 
ــه  ــل أحكام ــور الشــخصية ب ــي األم ــا يتعاطــى ف ــس دين أن اإلســالم لي
ــة باألمــور الماليــة و  ــة إنشــاء الحكومــة و إدارة الدول تصــل إلــى كيفي
القضائيــة. أهميــة هــذه الحكومــة إنهــا تأمــر بالمعــروف و تنهــي عــن 

المنكــر. 
يعتبــر كتــاب الحكومــة اإلســالمية أن ال شــرعية ألي قوانيــن وضعهــا 
البشــر و يعطــى عــدة أمثلــة عــن ســوء األحــوال تحــت حكــم الشــاه فــي 
إيــران الــذي أســقط عنــد قيــام الثــورة اإلســالمية. بالطبــع لــم يكــن ذلــك 
ــه  ــوري ال لكون ــه نظــام ديكتات ــك لكون ــود ذل ــن يع النظــام عــادالً و لك
غيــر إســالمي بمعنــى آخــر يســتغل شــعور الشــباب اإليرانــي لتثبيــت 

نظريتــه. 
ــو  ــط ه ــة فق ــة ديني ــا نظري ــى إنه ــه عل ــة الفقي ــة والي ــار نظري إن إعتب
ــارض  ــة تتع ــذه النظري ــن. ه ــن و المضللي ــا إال الضالي ــة ال يتبناه تعمي
مــع الدســتور اللبنانــي العلمانــي مــن خــالل دعــوة الشــباب إلــى الثــورة 

ــة. ــر ديمقراطي ــة غي ــن بطريق و الجهــاد لفــرض قواني
و لمــن يصــر مــن المســيحيين علــى إبقــاء الســتارة علــى وجهــه نقتبــس 
مــن كتــاب الحكومــة اإلســالمية ص 1٢1: »فــي طهــران تنتشــر 
مراكــز التبشــير الكنيســي و الصهيونــي و البهائــي، لتضليــل النــاس و 
إبعادهــم عــن تعاليــم الديــن و مبادئــه. أليــس تحطيــم هــذه المراكــز مــن 

ــا؟« واجبن
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السباحة... ملجٌأ لإلنسان 

ــة، نجــد أن الّرياضــة جــزء  ــاة اإلنســان اليوميّ ــى حي إن اســتطلعنا عل
ال يتجــّزأ مــن طبيعــة اإلنســان، علمــاً أن هــذا الكائــن البشــري للحفــاظ 
ــة يلجــأ فــي العديــد مــن المــّرات  علــى بنيتــه الجســدية وحالتــه الّصحيّ
إلــى الّرياضــة كــدواء للجســد والنفــس. توّســع حقــل الّرياضــة فــي يومنا 
الحالــي وأصبــح يضــّم العديــد مــن مظاهــر التــدرب مّمــا ســمح لإلنســان 
ــا  ــم اعتبروه ــه، منه ــر تناســب ظــروف حيات ــار رياضــة أو أكث باختي
هوايــة ومنهــم مــن برعــوا فيهــا ليصحبــون منافســين وأضحــت مهنتهم، 

ومنهــم مــن يزاولهــا كوصفــة مــن طبيــب.
ــع  ــي تدف ــة الت ــة المائيّ ــباحة، الّرياض ــة الّس ــواع الّرياض ــرز أن ــن أب م
ــة  ــاليب معيّن ــن أس ــه ضم ــل عضالت ــك كام ــى تحري ــّي عل ــن الح الكائ
ــاه، إن كان فــي مســبح أو نهــر  ــاء فــوق ســطح المي ــى البق تســاعده عل
ــة للجميــع، فمــن  ــد البعــض ليســت ممكن أو بحــر. والســباحة كمــا يعتق
ــذه  ــن ه ــد م ــاك العدي ــاه، وهن ــق أو المي ــباحة أو العم ــن الس ــاف م يخ
ــا.  ــذه الّرياضــة لخطــورة نتائجه ــة ه ــه مزاول ــب علي ــاالت، يصع الح
لكــن تعلّمهــا ليــس مســتحيل، فيمكــن لشــخص وحــده التمــّرن بالتـّـدّرج 
أو يمكــن التــدرب علــى يــد أخصائييــن حائزيــن علــى شــهادة فــي 
الســباحة ومخّوليــن للتعليــم واإلنقــاذ عنــد الحاجــة. أمــا أمكنــة الّســباحة، 
ــد  ــي العدي ــل ف ــو حاص ــا ه ــة كم ــروف المناخي ــة بالظ ــت مرتبط فليس
ــه أصبــح باإلمــكان التحكــم بحــرارة الميــاه  مــن المناطــق والــدول، ألنّ
حتـّـى يتقبّلهــا الجســم ويتمّكــن مــن الّســباحة حتـّـى فــي فصــل الّشــتاء، أو 

ــدل مــن النهــار. الســباحة ليــالً ب
كمــا نشــدّد علــى تنــّوع طــرق الّســباحة، فهــي ليســت فقــط التواجــد فــي 
الميــاه وقضــاء وقــت ترفيهــي، بــل قطــع المســافات فــي الميــاه تتقّســم 

ــا  ــباحة الحــّرة. كّل منه ــى ســباحة الصــدر، الّظهــر، الفراشــة، والّس إل
كمــا يــدّل اســمها تقتضــي بتحريــك أطــراف معيّنــة مــن الجســم.

 عنــد بلــوغ مســابقات وبطــوالت، يســعى الّرياّضــي إلــى تنظيم أســلوب 
يخّصــه ويهــدف مــن خاللــه إلــى الفــوز. تلعــب الّســرعة دوراً أساســيّاً 
فــي الســباق وهــي التــي تحســم عادة المنافســات. كمــا أن هــذه البطوالت 
تحــول فــي المراحــل المتقدّمــة مــن مزاولتهــا إلــى كســب المــال فتصبــح 
ــة«  ــارس »مهن ــن يم ــل كّل م ــة دخ ــي. إّن قيم ــل للّرياض ــدر دخ مص
الســباحة تختلــف بيــن دول وأخــرى: فــي بعــض الــدول تحّصــل هــذه 
الرياضــة دعمــاً كبيــراً بتأميــن جميــع مســلتزماته المادّيــة واللوجســتية 
واإلعالنيــة والبشــرية، فــي المقابــل يختفــي حتـّـى ذكــر هــذا النــوع مــن 
الرياضــة بســبب عــدم اإلكتــراث أو لغيــاب المســؤولية التــي تنبثــق مــن 

خاللهــا تلــك المســتلزمات المذكــورة ســابقاً.
باإلضافــة إلــى ذلــك، تصنـّـف الّســباحة علــى أنهــا رياضــة فرديـّـة، هــذا 
النــوع لــه مميزاتــه وســلبياته التــي يتطابــق أيضــاً عنــد النــوع اآلخــر، 
أي الرياضــة الجماعيــة مثــل كــرة القــدم، كــرة الّســلة... نجــد فــي 
الّســباحة أن الشــخص يبتعــد عــن همــوم ومشــاكل محيطــه الخارجــي 
واإلجتماعــي فيعيــش حالــة مــن الهــدوء واالســتجمام التــي تريــح عقليّته 
ــيطاً  ــخصاً نش ــع ش ــة يرج ــه العادي ــى حيات ــه إل ــد عودت ــيّته، عن ونفس
ــاً، جاهــزاً إلكمــال أعمالــه ومتابعــة نشــاطاته األخــرى.  جســديّاً وذهنيّ
كمــا أن الرياضــة الفرديــة ال تســبب غضــب عنــد الالعــب تجــاه زمالئه 
ــا  ــة، مّم ــي الرياضــة الجماعي ــا ف ــق الخصــم كم ــق أو للفري ــي الفري ف
يخفـّـف مــن حالــة التوتــر التــي تفرزهــا هرمونــات الجســم، بــل تضيــف 
ــابقة  ــدي والمس ــي التّح ــه ف ــن عزيمت ــوي م ــه وتق ــخص بنفس ــة الش ثق

وتزيــد أيضــاً مــن وتيــرة التفكيــر والبحــث فــي عقلــه.
 فــي المقابــل، يعتبــر العمــل الجماعــي شــبه محــذوف عنــد الــذي 
ــن  ــدام التواصــل المســتمر بي ــك إلنع يمارســون رياضــة الســباحة وذل
أعضــاء فريــق والتــي تنعكــس بدورهــا علــى الحيــاة اإلجتماعيــة خارج 
ــة،  ــة، الترفيهي ــاطاته، العملي ــع ونش ــي المجتم ــم ف ــة التّأقل ــاه وكيفيّ المي

ــة...  العائلي
قيــل أن اإلنســان مــن التّــراب وإلــى التّــراب يعــود، لكــن وجــدت 
نظريّــة قابلــة للنّقــاش، تــدّل علــى أن اإلنســان كائــن مائــي. ففــي 
الّســابق ذكرنــا أن الســباحة يمكــن أن تمــارس بوصفــة طبيــب، كيــف ال 
ونحــن نــدرك فوائدهــا الطبيــة المتعــدّدة. إن تعــرض اإلنســان لجــروح 
ــاه البحــر صالحــة  ــاه المالحــة أي مي ــر المي ــة، يعتب أو عــوارض جلديّ
ــي  ــاع ف ــى أوج ــر إل ــدّم العم ــع تق ــان م ــّرض اإلنس ــا يتع ــفاءه. كم لش
المفاصــل والعظــام والعضــالت، لذلــك مــن خــالل الســباحة  يســتطيع 
إرخــاء وتلييــن عضالتــه مــن التشــنجات وغيرهــا. كمــا تتكاثــر أمراض 
القلــب والتنفــس، فممارســة الســباحة تســاهم فــي تخفيــض ضغــط الــدّم 
وتقويــة عضلــة القلــب، كمــا الــدورة الدمويــة فــي الجســم، وتطيــل مــن 
نفــس الشــخص بتهوئــة الّرئتيــن والقلــب. وأخيــراً تســاعد فــي خســارة 
الــوزن مــن خــالل حــرق الســعيرات الحراريــة ومعالجــة الكولســتيرول 
فــي الــدّم الّتــي تظهــر مــع ازديــاد الــوزن بشــكل غيــر اعتيــادي. نتيجــة 
ــه  ــر يواج ــن البح ــت م ــمكة، إذا خرج ــان كالّس ــدرك أن اإلنس ــك ن لذل
مشــاكل فــي التنفــس وإن عــاد للميــاه تخلـّـص مــن العديــد مــن الشــوائب 

الخاّصــة.
ــل  ــر: »العق ــذ الّصغ ــامعنا من ــى مس ــول عل ــردّد ق ــراً، نســتذكر ت وأخي

الّســليم فــي الجســم الّســليم«. مــن هــذا المنطلــق يمكــن اعتبــار الّرياضــة 
بشــكل عــام والســباحة بشــكل خــاص، طريــق إلعــادة ترميــم وصيانــة 
ــال  ــى اكتم ــاً إل ــعيان مع ــد ويس ــن جدي ــل م ــي العق ــى يالق ــم حت الجس
ــتمراريّته  ــان واس ــدّد اإلنس ــة تج ــذه المعّضل ــي ه ــر ف ــان، ونعتب اإلنس
فــي التقــدّم بالعمــر بحالــة مســتقرة، وكأنّنــا ندعــو الجميــع إلتبــاع نظــام 
ــوازي حياتهــم كمــا ينصــح بالســباحة لمــا ذكــر عنهــا مــن  رياضــي ي

فوائــد.



»القوات« و»الحكمة« 
 لديهما نهج وطني كبير

»الرياضة هي للجميع 
والنوادي ال يجب أن 

تكون حكرًا ألي طائفة أو 
حزب سياسي«.
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حوار
فرنسوا سلوان

ــًا  ــط وجودي ــة إرتب ــادي الحكم ــي: ن حصبان
ــي ــان اللبنان ــوات بالكي ــل الق مث

الحكمــة نــاٍد لبنانــي بيروتــي يشــارك فــي الــدوري اللبنانــي لكرة الســلة، 
وكذلــك فــي دوري كــرة القــدم. نــاٍد لــه تاريخــه ليــس فقــط علــى صعيــد 
وطنــه لبنــان بــل علــى صعيــٍد دولــّي. تأســس عــام 19٤٣ ودخــل فــي 
الــدوري اللبنانــي بفريــٍق لكــرة القــدم وأســس فريــق لكــرة الســلة عــام 
ــرة  ــيوية لك ــة آس ــة وأندي ــوالت عربي ــدة بط ــارك بع ــث ش 199٢ حي

الســلة وكان أول فريــق عربــي يحصــد كّل هــذه البطــوالت.
هــذا هــو التعريــف العلمــّي والموضوعــي لنــادي الحكمــة أمــا تعريفــه 
ــاٍد عريــق كان ملعبــه خــالل  »القواتــي« يأتــي علــى الشــكل التالــي: ن
الوصايــة الســورية منبــراً لمنــادات شــباب »القــوات« بحريــة قائدهــم 
الحكيــم، هــو حكايــة مجــٍد ومشــروع إســتقالل ُحقــق مــن خاللــه 

ــم. ــم ومطلبه ــا إيصــال صوته ــدّة أبرزه إنتصــاراٍت ع
 

ختــم نــادي األخضــر سلســلة إنتصاراتــه عــام ٢٠٠٤ ودارت بــه األيــام 
ــة. ولكــن، ورغــم  ــه التنافســية والقتالي ــة بقدرت لتتحكــم المشــاكل المادي
كّل الفســاد والفشــل الــذي طــال النــادي منــذ العــام ٢٠٠٥، لــم يتــرك كّل 
حكمــاوي ناديــه وتكلــل هــذا العنــاد بفــوز الئحــة »إنقــاذ نــادي الحكمــة« 
ــة  ــات اللجن ــي إنتخاب ــةً ف ــة كامل ــوات اللبناني ــة مــن حــزب الق المدعوم

اإلداريــة للنــادي.

»أنــا رح أوفــي بــكّل شــي وعــدت فــي النــادي وجمهــوره« بهــذه 
الكلمــات إســتهل رئيــس إدارة نــادي الحكمــة األســتاذ إيلــي يحشوشــي 
ــة  ــادي الحكم ــور ن ــا ولجمه ــد لن ــاق الشــباب« ليؤك ــة »آف ــه لمجل حديث

أن البرنامــج الــذي تضمــن خطــة جديـّـة إلنقــاذ نــادي الحكمــة ســيحقق. 
 مــن هنــا، شــدد رئيــس إدارة النــادي أّن الخطــة بــدأ تنفيذهــا منــذ 
اليــوم األول خصوصــاً مــع تنظيــم هيكلــة نــادي الحكمــة وتعييــن دولــة 
ــى  ــة إل ــاء باإلضاف ــس األمن ــاً لمجل ــي رئيس ــان حاصبان ــس غس الرئي
ــذه  ــّل كّل ه ــي ظ ــة. وف ــة التحتي ــع البني ــة م ــادي الحكم ــر لن ــن مق تأمي
ــكلة  ــه أي مش ــة ال يواج ــادي الحكم ــي أن ن ــدّ اليحشوش ــرات أك التغيي
ــول  ــل أيل ــي أوائ ــة ف ــادي الحكم ــدة، وأضــاف: » ســيعلن ن ــة جدي مالي

ــي.  ــه اإللكترون ــن موقع ع
 

أمــا فيمــا يخــص اإلنتســابات لنــادي الحكمــة، وعــد الرئيــس يحشوشــي 
ــة  ــة العمومي ــى الجمعي ــاب ال ــواب اإلنتس ــح أب ــادة فت ــن بإع الحكماوي

ــم  ــور مســاعدة ناديه ــن الجمه ــب م ــران، وطل ــي أواخــر شــهر حزي ف
ــة  ــة اإلداري ــروي: » إّن اللجن ــة والت ــى النهاي ــه حت ــى جنب والوقــوف ال
الحاليــة تعمــل جهــداً إلنقــاذ النــادي ونحــن نطلــب مــن جمهــور الحكمــة 

الوفــي أّن يدعــم النــادي وأّن يثــق بنــا وبــه«. 
ــة  ــة كــرة الســلة وعضــو فــي اللجن ــا، أشــار نائــب رئيــس لجن مــن هن
اإلداريــة الســيد ســمير صالــح إلــى أّن اإلتفــاق مــع الالعبيــن فــي فريقي 

كــرة القــدم وكــرة الســلة يشــرف علــى اإلنتهــاء. 

ــدّ  ــة، أك ــادي الحكم ــارب ن ــن يح ــاك م ــال إذ كان هن ــؤال حي ــي س وف
ــون  ــن باق ــداً: »نح ــهم جي ــون أنفس ــم يعرف ــار« وأنه ــن كت أّن »المحبي
ــدة  ــإلدارة الجدي ــه ول ــر« وبالنســبة ل ــض األخي ــى النب ومســتمرون حت

ليــس لديهــم أي أعــداء أو أخصــام بــل وجهــات نظــر مختلفــة وطريقــة 
ــل«.  ــة العم ــذه هــي ديمقراطي ــف:« ه ــل تختل العم

توجــه فريــق مجلــة »آفــاق الشــباب« لرئيــس اللجنــة اإلعالميــة الســيد 
ــة  ــة العمومي ــة االنتســاب للجمعي ــد أّن ألي ــدوره أك ــذي ب ــي نصــر ال ايل
ستنشــر خــالل شــهر :« كّل حكمــاوي لديــه الحــق باالنتســاب للجمعيــة 
دون  مــن  للجميــع  تفتــح  ســوف  اإلنتســاب  أبــواب  وإن  العموميــة 

ــتثناء«. إس
مــن هنــا شــدد علــى أّن هــدف الجمعيــة العموميــة ليــس فقــط إنتخــاب 
ــرأي: »علــى  ــّق فــي إبــداء ال إدارة للنــادي بــل كّل منتســب لــه الح

ــة  ــه المدني ــع بحقوق ــنة ويتمت ــد تخطــى ال1٨ س ــون ق المنتســب أن يك
وال جنيــة عليــه وعمليــة اإلنتســاب مفتوحــة لــكّل النــاس مهمــا كانــت 

ــار«.  ــو المعي ــة ه ــادي الحكم ــاء لن ــية، الوف ــه السياس ــه وميول طائفت

ما هو مجلس األمناء؟
ــة.  ــادي التنفيذي ــؤون الن ــر ش ــة تدي ــة إداري ــو لجن ــاء ه ــس األمن »مجل
إســتحدث ليكــون هيئــة عليــا تعنــى أوالً بالنظــرة اإلســتراتيجية للنــادي 
ــى إدارة  ــا عل ــة لتحســين قدرته ــة اإلداري ــع وتدعــم الهيئ ــم تتاب ومــن ث
بعــض الشــؤون اإلداريــة الهيكليــة للنــادي، وثانيــاً تقــوم بتعزيــز 
ــة«.  ــة اإلداري ــل اللجن ــب عم ــي تراق ــادي، فه ــل الن ــي عم ــفافية ف الش
بهــذه الكلمــات عــّرف دولــة الرئيــس حصبانــي مجلــس األمنــاء، 
وأضــاف لمجلــة » آفــاق الشــباب« أّن الخطــة التــي وضعتهــا كّل مــن 

ــة. ــادي الحكم ــاذ ن ــدف إلنق ــاء ته ــس االمن ــة ومجل ــة االداري اللجن
 

ــات  ــة طموح ــادي الحكم ــي ن ــس أن يالق ــة الرئي ــد دول ــا وع ــن هن وم
ــرة إلســتعاد نشــاطه الســابق إمــا مــن  ــى فت الجمهــور، فهــو بحاجــة إل
ــوره  ــالل جمه ــن خ ــف النــادي أو م ــن مداخيــل لمصاري خــالل تأمي
المتماســك:« الرياضــة جــزء أساســي إلســتقرار ونمــو مجتمــع ســليم.، 

ــة«. ــذاء والطباب ــة الغ ــن أهمي ــا م ــط فأهميته ــة فق ــي ليســت ترفيهي ه

ــاب:«  ــة« أج ــوات« و« الحكم ــن« الق ــط بي ــن الراب ــؤاله ع ــد س وعن
ــوات  ــاً كالق ــط وجودي ــة ارتب ــادي الحكم ــان، ن ــر لبن ــن عم ــرن م عم

اللبنانيــة بالكيــان اللبنانــي«.
وأضــاف أن« القــوات« و« الحكمــة« لديهمــا نهــج وطنــي كبيــر: 
ــادي  ــوم ن ــده والي ــل قائ ــن إعتق ــة حي ــى درب الجلجل ــّر عل ــوات م »الق

ــة«. ــى القيام ــماء إل ــو الس ــر نح ــه ينظ ــي آالم ولكن ــر ف ــة يم الحكم
أمــا فيمــا يخــص تأثيــر وتدخــل السياســة فــي عمــل النــوادي الرياضيــة 
أكــدّ حصبانــي أن السياســية هــي أكثــر مــا يؤثــر علــى عمــل النــوادي 
الرياضيــة: »الرياضــة هــي للجميــع والنــوادي ال يجــب أن تكــون 

ــة أو حــزب سياســي«.  حكــراً ألي طائف
وأضــاف: » إّن نــادي الحكمــة ال يتدخــل بــه أحــداً سياســياً، كّل عضــو 
فــي اللجنــة االداريــة ومجلــس االمنــاء يتمتــع بآرائــه السياســية وداعمــي 
النــادي االخضــر هــم مــن جميــع الطوائــف واألحــزاب والمناطــق 

ــة«.  اللبناني

»وبعــده هالنــادي مخبلنــا كتيــر مفاجــأت تكريمــاً لــروح الرئيــس 
الشــويري..« أنطــوان 
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ليش أنا قوات

إشتركوا بمجلة المسيرة لتصلكم شهريًا عبر اإلتصال على األرقام التالية
٠٤/٥٤٤٠٥٩ – ٧٩/١١٠٤٥٢ – ٧٩/١٠٤٥٢٦ - ٠٣/٤٢٣١٥٥

أو من خالل موقع المسيرة اإللكتروني
www.almassira.com

»نحن الخميرة الجيدة« 
مالك طوق

ــس الن  ــالق لي ــى االط ــب عل ــؤال االصع ــو الس ــوات؟ ه ــش ق ــا لي ان
ــول  ــة ح ــرد االجاب ــة االســطر الن مج ــبب قل ــل بس ــدة ب ــة معق االجوب
ــه  ــرد علي ــن ال ــب، وال يمك ــب وكت ــن ان تصــدر كت ــؤال يمك ــذا س هك
ــا التــي راوح عمرهــا  ــاول قضيتن ــن اتن ــوم ل ببعــض المقاطــع لكــن الي
ــير  ــن بش ــارون وال ع ــا م ــار يوحن ــن م ــر ع ــن اخب ــنة، ول 1٥٠٠ س
الجميــل، لــن اتكلــم عــن انتصاراتنــا فــي المعــارك وكيــف دافعنــا عــن 
ــة،  ــي الزنزان ــم ف ــود الحكي ــول صم ــرد ح ــن اس ــم²، ل ال 1٠٤٥٢ كل
ــا  ــا وال عــن رؤيتن ــا ووزرائن ــكالم عــن عمــل نوابن ــد ال وايضــا ال اري

ــتقبل. ــان المس للبن

ــش،  ــة عي ــي طريق ــيء ه ــل كل ش ــوات قب ــة الن الق ــوات لبناني ــا ق ان
اســلوب مميــز عــن غيــره، فأحمــل ثوابــت القــوات فــي تفاصيــل حياتــي 
اليوميــة، فأكــون قــوات لبنانيــة كمــا يقــول بشــير الجميــل عندمــا احتــرم 
وعــن صغــر االدارة واالســتاذ، عندمــا اتفــوق فــي العلــم، عندمــا احتــرم 
اشــارة الســير، عندمــا احتــرم البوليــس، عندمــا ادرك ان الطريــق العــام 
هــو لنــا كلنــا واهتــم بنظافتــه، عندمــا ال اغــش وال اســتعمل الواســطة، 
عندمــا اتعامــل باخــالق مــع الغيــر، واحتــرم اختــالف وجهــات النظــر، 
عندمــا اؤمــن بالعيــش المشــترك، وعندمــا اعمــل كل مــا بوســعي 

الكــون المثــال الصالــح فــي الَمجتمــع...

رفاقــي، القــوات اللبنانيــة قبــل ان تكــون حــزب وتكــون قضيــة وتكــون 
مقــر عــام وهيئــة تنفيذيــة، هــي اخــالق، إن حملناهــا نكــون قــد انتســبنا 

للحــزب فانتســابنا للحــزب يكــون بهــذه الطريقــة وليــس ببطاقــة، 
فالبطاقــة الحزبيــة هــي فقــط ألمــور لوجســتية تنظيميــة. فمــاذا ينفــع اذا 
اطلقنــا ثوابــت وشــعارات مثــل غيرنــا ولــم نلتــزم بهــا ونطبقهــا علــى 
ارض الواقــع، مــاذا ينفــع إن كنــا كغيرنــا مــن االحــزاب ندّعــي محاربــة 

الفســاد ورأس هرمــه فاســد...

فمــع كل اختالفنــا مــع حــزب هللا فــي العقيــدة وااليديولوجيــا وبالنظــرة 
المســتقبلية للبنــان نتعامــل معــه باخــالق فــي السياســة، مــع كل اختالفنــا 
مــع ســوريا ونظــام االســد تحديــداً احترمنــا الواجبــات االنســانية 
ــة يصــرح  ــوات اللبناني ــم حــزب الق ــل رأيت ــد، ه ــا بباســل االس وعزين
ــى المنابــر لوقــف التوظيــف العشــوائي ويذهــب فــي الوقــت نفســه  عل
يســتغل نفــوذه بالدولــة ليوظــف اشــخاصاً ليربــح اصواتهــم االنتخابيــة؟ 
ــال ال الحصــر اوالً  ــى ســبيل المث ــادة عل ــة عــن القي هــذه بعــض االمثل
ــة ليســت إال  ــاً الن القاعــدة القواتي ــع وثاني ــة واضحــة للجمي ــا امثل النه

انعكاســاً لقيادتهــا. 

ــا  ــب النن ــب واصع ــوم اصع ــة الي ــة المهم ــوات اللبناني ــي الق ــي ف رفاق
نحــن الخميــرة الجيــدة فــي قلــب المجتمــع، فيجــب أال نتعــب وأال نرتــاح 
ويجــب ان نعلــم ان باعمالنــا هــذه نقــوم بتبشــير الغيــر علــى المواطنيــة 
ــن  ــن دون مواط ــح م ــن صال ــي وط ــن ان نبن ــه ال يمك ــة، الن الصالح

صالــح وهــذه مســؤوليتنا.
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Elissa T. Hajj
A Tale of Two Parties

Race to the White-Rock
Once upon a time in a beautiful exotic jungle far far 
far away from the Middle East lived a massive variety 
of animals divided into two prevalent communities: 
The first ruled by a Donkey and the second ruled by 
an Elephant.
Since 1853, a classless tradition takes place every 
4 years where the entire breeds vote for one Jungle 
Chief based on his skills, preparations, public affairs 
and performance in the Race to the White-Rock. 

Now back to reality.

Why is the Democratic Party symbolized by The 
Donkey?
Presidential candidate Andrew Jackson was the first 
Democrat ever to be associated with the donkey sym-
bol. His opponents during the election of 1828 tried to 
label him a “jackass” for his populist beliefs and slo-
gan, “Let the people rule.” Jackson was entertained 
by the notion and ended up using it to his advantage 
on his campaign posters.
But cartoonist Thomas Nast is credited with making 
the donkey the recognized symbol of the Democratic 
Party. It first appeared in a cartoon in Harper’s Week-
ly in 1870, and was supposed to represent an anti-Civ-
il War faction. But the public was immediately taken 
by it and by 1880 it had already become the symbol 
of the party.

Why is the Republican Party symbolized by The 
Elephant? 
Political cartoonist Thomas Nast was also responsible 
for the Republican Party elephant. In a cartoon that 

appeared in Harper’s Weekly in 1874, Nast drew a 
donkey clothed in lion’s skin, scaring away all the an-
imals at the zoo. One of those animals, the elephant, 
was labeled “The Republican Vote.” That’s all it took 
for the elephant to become associated with the Repub-
lican Party.

The US Presidential elections is taking place on Tues-
day November 3, 2020 and the conflict between the 
two United States parties intensifies by the second.       
Till the moment, 24 democrats are running against 
Donald Trump while on the other hand the Republi-
cans nominated Will Weld aside of Trump against this 
political democratic invasion. 
The difference between both US parties manifests in 
their comments, decisions, philosophy and history. 
Meaning differences on ideological, political, social 
and economic paths, the Democrats being domestic 
oriented and the Republicans being diplomacy orient-
ed; both parties want to make America great again.

History
Democratic Party: Of the two, the Democratic Par-
ty is older and originated from anti-federalism sen-
timents during the US’ independence from Great 
Britain. The Donkey symbol of the party came into 
play during Andrew Jackson’s 1828 campaign. Party 
organ, the Democratic National Committees started in 
1848 and, during the civil war, this party split into two 
parties, those who supported slavery left and those 
who did not remained behind. The Democratic Party 
of today is a result of the split. To date, there have 
been 15 Democrat Presidents.

Republican Party: In 1854, anti-slavery activists and 
agents of modernity founded the Republican Party 
(Grand Old Party -GOP( and, Abraham Lincoln be-
came the first Republican President whereas the party 
started using the elephant symbol in 1874. Lincoln’s 
presidency, policies and ideologies solidified the par-
ty and gave it a strong foundation. The US has had 19 

Republican Presidents to date.

Philosophy
Democrats: Democrats are usually to the “left” of 
Republicans on many issues. For starters, Democrats 
support domestic social services but majorly not very 
aggressive on foreign policy. Being liberal, they root 
for a strong government to improve social structures 
and, unlike Republicans, Democrats support equality 
and communal responsibility.

Republican: Republicans advocate for limited gov-
ernment intervention on domestic issues but dominate 
on international relations. While on the far right, Re-
publicans are pro-military, pro-business, pro-religion, 
and campaigns for people have freedoms and to take 
personal responsibility for their actions. On approach, 
this party is socially and fiscally conservative in na-
ture advocating for a lean government and strong free 
market (Darwinian Capitalism(.

Practical Differences
Democrats: In general Democrats are more reluc-
tant to use military force against other countries and 
advocate slow increases of military budgets. Recent-
ly, they favor gun control legislation arguing on the 
basis of the increase in the number shootings and ir-
responsibility by civilian gun holders. On social is-
sues, Democrats openly support abortion as well as 
LGBTQ rights as people have freedom of choice, but 
when it comes to the death penalty, a majority seem 
to oppose. Democrats favor higher taxes for high-in-
come earners and the increase of the minimum wage.

Republicans: Republicans mostly favor rapidly 
increasing the military budget and take hard lines 
against other countries like Iran. They are pro second 
amendment (right to bear arms( and support carrying 
concealed weapons in public. Party supporters have 
tough stands on abortion, contraceptive and LGBTQ 
rights with the belief that legalizing them ruins the so-
cial fabric of the society. On tax, Republicans seem to 
favor tax cut for all, be it rich or poor, and for the mar-
ket to control the minimum wage. Republican policies 
favor strong border controls and limited immigration 

as opposed to Democrats who are more open.

Geography and Demographics
The Democratic Party usually dominates politics 
in the Northeast and Great Lakes region as well as 
the Pacific Coast. Recent patterns show Democratic 
candidates faring well in some Southern states like 
Arkansas, Virginia, and Florida as well as around the 
Rocky Mountain States like Colorado, New Mexico, 
Nevada, and Montana. Republicans control the South 
and West especially Idaho, Wyoming, Utah, Nebras-
ka, Kansas, and Oklahoma.
In 2016, there were more the red states (Republi-
can-controlled( than blue states (Democrat-con-
trolled(. Most young voters affiliate with the Dem-
ocratic Party as older people tend to support the 
Republican Party. On gender, Republicans receive 
more support from men than women.

Who’s running for president in 2020?

It feels as if half the Democratic Party is running for 
the White House.
In fact, it’s only 24 people officially. 

MEET YOUR DEMOCRATS CANDIDATES:

Michael Bennet, 54, Senator from Colorado
“We cannot be the first generation to leave less to our 
kids, not more. That’s why I’m running for President. 
Let’s build opportunity for every American and re-
store integrity to our government.”

Joseph R. Biden Jr., 76, Former vice president 
“If we give Donald Trump eight years in the White 
House, he will forever and fundamentally alter the 
character of this nation, who we are, and I cannot 
stand by and watch that happen.”

Cory Booker, 50, Senator from New Jersey
“If we give Donald Trump eight years in the White 
House, he will forever and fundamentally alter the 
character of this nation, who we are, and I cannot 
stand by and watch that happen.”
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Steve Bullock, 53, Governor of Montana 
“We need to defeat Donald Trump in 2020 and defeat 
the corrupt system that lets campaign money drown 
out the people’s voice, so we can finally make good 
on the promise of fair shot for everyone.”

Pete Buttigieg, 37, Mayor of South Bend 
“I launched a presidential exploratory committee be-
cause it is a season for boldness and it is time to focus 
on the future.”

Julian Castro, 44, former housing secretary and 
mayor of San Antonio
“I’m running for president because it’s time for new 
leadership. Because it’s time for new energy.”

Bill De Blasio, 58, Mayor de New York City 
“As president, I will take on the wealthy. I will take 
on the big corporations. I will not rest until this gov-
ernment serves working people.”

John Delaney, 56, Former congressman from 
Maryland                                                                  
 “I think I’m the right person for the job, but not 
enough people knew who I was or still know who I 
am.”

Tulsi Gabbard, 38, Congresswoman from Hawaii                                                                         
 “There are a lot of challenges that are facing the 
American people that I’m concerned about and that I 
want to help solve.”

Kirsten Gillibrand, 52, Senator from New York 
and congresswoman                                           
 “I’m going to run for president of the United States 
because as a young mom I am going to fight for other 
people’s kids as hard as I would fight for my own.”
Kamala Harris, 54, Senator from California, former 
attorney general of California                        “I believe 
our country wants and needs some leadership that 
provides a vision of the country in which everyone 
could see themselves.”

John Hickenlooper, 67, Former Governor of Col-
orado                                                                   
  “I’ve proven again and again I can bring people to-
gether to produce the progressive change Washington 
has failed to deliver.”

Jay Inslee, 68, Governor of Washington State, for-
mer congressman                                           
 “I’m running for president because I am the only can-
didate who will make defeating climate change our 
nation’s No. 1 priority.”

Amy Klobuchar, 59, Senator from Minnesota                                                                                     
“It is time to organize, time to galvanize, time to take 
back our democracy.”

Wayne Messam, 45, Mayor of Miramar                                                                                      
“America belongs to all of us. The promise of Amer-
ica belongs to all of us. That’s why I’m going to be 
running for president. To be your champion.”
Seth Moulton, 40, Congressman from Massachusetts                                                                       
“I’m running because we have to beat Donald Trump. 
And I want us to beat Donald Trump because I love 
this country.”

Beto O’Rourke, 46, Former congressman from 
Texas                                                                     
“This is going to be a positive campaign that seeks to 
bring out the very best from every single one of us, 
that seeks to unite a divided country.”

Tim Ryan, 45, Congressman from Ohio                                                                                               
 “I’ve watched the American Dream slip through the 
fingers of many Americans ... It’s time for us to start 
building the America we deserve.”

Bernie Sanders, 77, Senator from Vermont, for-
mer congressman                                                 
 “The only way we will win this election and create a 
government and economy that work for all is with a 
grassroots movement — the likes of which has never 
been seen in American history.”

Joe Sestak, 67, Former congressman from Penn-
sylvania                                                                
“Our country desperately needs a President with a 
depth of global experience and an understanding of 
all the elements of our nation’s power.”

Eric Swalwell, 38, Congressman from California                                                                                
“The biggest question that any candidate should ask 
themselves is, ‘Can you make a difference for the 
people who you’d serve?’ And I believe I could.”
Elizabeth Warren, 70, Senator from Massachusetts                                                                         
“It’s time for women to go to Washington and fix our 
broken government, and that includes a woman at the 
top.”

Marianne Williamson, 66, Self-help author                                                                                                  
“We need a moral and spiritual awakening in the 
country … Nothing short of that is adequate to fun-
damentally change the patterns of our political dys-
function.”

Andrew Yang, 44, Former tech executive and 
founder of economic development nonprofit
 “Universal basic income is an old idea, but it’s an old 
idea that right now is uniquely relevant because of 
what we’re experiencing in society.”

MEET YOUR REPUBLICANS CANDIDATES

Donald J. Trump, 73, U.S president                                                                                                   
“Considering that we have done more than any ad-
ministration in the first two years, this should be easy. 
More great things now in the works!”

William F. Weld, 73, Former governor of Massa-
chusetts                                                        
 “I hope to see the Republican Party assume once 
again the mantle of being the party of Lincoln.
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كاريكاتير
شارلي عازار Nour Chehade

Health
Are We Trendy Healthy
 or Really Healthy?

Healthy lifestyle is a one of those recurrent words 
in our smart modern jargon. Hopeful celebutantes 
jumped on the healthy lifestyle wagon and somehow 
changed the inherent meaning of the expression, 
turning it into a simple hashtag. In fact, the reality of 
a healthy lifestyle is far more than being a stepping 
stone towards brand endorsements and a purposeless 
career as a digital influencer. Let’s have a look behind 
the almost fifty million vulgarizing posts and learn to 
enjoy a truly healthy lifestyle.
On the most basic level, healthy and lifestyle are two 
independent words when put together – thus forming 
the famous expression – mean a collection of routines 
and behaviors adopted by a person in order to improve 
this person’s health and wellbeing. 
People who lead healthy lifestyles try avoiding toxicity 
in their lives. This is easier said than done. As one 
cannot shelter one’s self, every person can create their 
very own healthy bubble minding the factors they can 
control: in other words, while we cannot choose our 
teachers, colleagues and avoid traffic, we can decide 
what we eat and how much activity our body gets. 
The core pillar of a healthy lifestyle is balance; 
extremism is never a solution! There’s a reason we 
studied the food pyramid in school, and that reason 
wasn’t torturing our young souls but understanding 
that our bodies can’t go on with only one food group 
no matter how healthy that group is perceived to be. 
Eating healthily is not the only component of a 
healthy lifestyle. The latter is the resultant of healthy 
eating, physical activity, weight management and 
stress management.
If you feel that’s too much to deal with and harmonize, 
remember that these components are interdependent 
and complementary: weight management depends on 
healthy food and physical activity. Physical activity 
is a true and tried stress management tool. From this 
perspective, a balanced diet and physical activity – 
don’t go on any whim here, call your doctor or book 

an appointment with a nutritionist – will allow you to 
lead a healthy lifestyle.
What’s a balanced diet you might ask? Go green, 
drink water, eat protein and avoid processed foods, 
saturated fats and added sugars. Avoid carbs after 
seven and remember that an alcoholic drink every 
now and then never killed anyone. Don’t go crazy you 
might not be able keep up with this new leaf. 
As for physical activity, walking is truly the joker card. 
If you don’t like the treadmill, take long walks! But 
walking isn’t the only recommended physical activity. 
You can do yoga – it has the added value of meditation 
which helps even more in stress management – pilates 
or just some good old aerobics. Don’t focus on the 
name, focus on stretching your body, burning calories, 
and clearing your mind.
A balanced diet and physical activity need to be 
combined with sleeping. Your body needs to relax 
and recuperate and nothing’s more effective than a 
good night’s sleep. 
If your lifestyle is far from healthy, you might dread 
the change: how do you overhaul your whole routine? 
One step at the time is the answer! Start by drinking 
more water and sleeping early, and you’ll find yourself 
more mentally and physically energized during the 
days. As more energized, you can focus better and 
work better. When you work better you have time 
to exercise. And somewhere in there, control what 
you’re eating. A couple of weeks and you’ve eased 
into a healthy lifestyle and once you see the changes 
it will bring on, you’ll happily maintain it. 
Once achieved, a healthy lifestyle will most definitely 
lead to a happy lifestyle. That is a long lasting life 
full of energy and void of worry or stress. Follow the 
steps and rebuild your routine in a way to fit in the 
fast moving, e-smart and modernized present, in a 
healthier, better and much more fulfilling aspect.  
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