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الحدث أول شي

أْن ُتسأل عن حّبك لهذا الوطن، وعن التبريرات 
العقلية لتعّلقك بأرضه، وأن يكون الجواب نابًعا 
من الوجدان، متخّطًي�ا حدود العقل، مقتصًرا 
على كلمات “أنا أحّب�ه، وال أعرف لماذا أحّبه، 
وأعرف فقط أّني مجبول به، وهو مطبوع فّي”... 
هذه ه�ي المارونية، وهذا ه�و تعانق المارونية 
ولبنان. هذه هي الوصية، التي تناقلها األسالف 
فأضحت  بأمانة،  األخ�الف  إلى  ونقلوها  بورع، 
اإلرث الذي اّتصل إلينا، وسيس�تمّر معنا، جيًلا 

في أعقاب جيل، ما ظّل وظّل لبنان.
في الليلة الثالثة والثالثين بعد عيد مار مارون، 
انتخب البطريرك السابع والسبعون، مار بشارة 
بطرس الراعي، خلًفا لسلفه مار نصراهلل بطرس 
صفير، الذي أبى، إال وأن يترك كرس�ي بكركي، 
بتواض�ع، وهو بكام�ل قواه العقلي�ة، قاطًعا 
الطريق أمام لعبة القدر، وماسًكا زمام المبادرة 
اإلنس�انية في كتابة التاريخ. وكما أتى صفير، 
المطران الضليع باللغة والالهوت والسياس�ة، 
على رأس الكرس�ي البطريركي في زمن صعب 
وأوقات حالكة، كذلك خلفه المطران الراعي، 
وقت  في  واإلعالم،  والالهوت  بالقانون  الضليع 
دقيق وفي مرحلة أقل ما يقال عنها إّنها ضبابية، 

إن لبنانًيا أو إقليميا.
إّن العملي�ة االنتخابي�ة، الت�ي وصل�ت إلى 
خواتيمها بعد نحو أس�بوع م�ن بدئها، والتي 
انتهت  االنتخاب،  عمليات  وأرفع  أرقى  من  ُتعّد 
بشارة  المطران  اس�م  حول  إجماع  ش�به  إلى 
مجد  على  الجدي�د  المؤتمن  ليك�ون  الراعي، 
لبنان. وجاءت النتيجة بش�ارة لكل اللبنانيين، 
بالراع�ي الجديد، القريب أصال من الش�عب، 
والواضح أبًدا، في ما يتعّل�ق بالثوابت الوطنية 

يوم  جلًيا  ب�رز  وما  الماروني�ة.  للبطريركي�ة 
جميع  من  الكبير،  االلتفاف  هو  النتيجة،  إعالن 
اللبنانيي�ن، حول البطري�رك الراعي لتهنئته، 
حيث أّمت الصرح، وفود من كافة المش�ارب 
والطوائف،  المذاهب  كافة  ومن  واالنتماءات، 
ومن دول عّدة، مجاورة وبعيدة. ولعّل شخصية 
البطريرك الجديد، التي التف حولها هذا الكم 
في  أساسًيا  دوًرا  وستلعب  لعبت  المهّنئين،  من 
الحفاظ على دينامية بكركي وتقوية محوريتها 
ف�ي المجال السياس�ي اللبناني، وستس�تمّر 
اللبنانية،  المش�اكل  لتباحث  قبلة  جعلها  في 
ساع  وكل  حق  طالب  كل  يعتليه  وطنًيا،  ومنبًرا 
إلى ح�ّل معضلة. إّن ما هو ملق�ى على أكتاف 
البطريرك الجديد، ليس بحمل يس�هل حمله. 
وأن تكون وريث مار يوحّنا مارون ومار نصراهلل 
بط�رس صفير، على كرس�ي أنطاكيا وس�ائر 
ألجل  الخاص  الس�ينودوس  زمن  في  المشرق، 
مسيحّيي الشرق، وفي زمن التقّلبات واللحظات 
التاريخي�ة، هو أمر مه�ول، إدارة الدفة فيه لن 
تكون سهلة، ولكّنها ليست مستحيلة، خصوًصا 
البطريركية  كمؤسس�ة  عريقة  مؤسسة  ضمن 
المارونية، وفي يد بطريرك، يّتخذ من الش�ركة 
والمحب�ة عنواًنا، ولديه م�ن الوزنات ما يكفي 
الملقاة  الجسام  المس�ؤوليات  لتحّمل  ويزيد، 

على عاتقه ومنها:
- العم�ل وفق توصيات الس�ينودوس الخاص 
الوجود  عل�ى  للحفاظ  الش�رق،  بمس�يحّيي 
المسيحي المشرقي، وتفعيله في هذه المنطقة. 
وهذا العمل له ارتباط وثيق بالوضع المس�يحي 
في لبنان، لما له من ارتباط  بالوضع المس�يحي 
في الش�رق برّمته، وبوجود المسيحية في هذه 
البقعة من العالم، التي هي مهد المسيح ومكان 

انطالق البشارة.
- االهتم�ام بالوضع الداخل�ي اللبناني العام، 
خصوًصا في إطار الص�راع القائم بين األفرقاء 
السياسيين، وفي وجود خطر داهم على الكيان 
والصيغ�ة، هذا الخط�ر المتأّتي م�ن احتدام 
الصراع الطائفي اإلسالمي، ومن وجود دويالت 
وميليش�يات على أطراف الدولة وفي داخلها، 
تعمل على تقويض هذه الدولة، خدمة لمشاريع 

ال عالقة لها بلبنان.
- االهتمام بالوضع المس�يحي اللبناني، بكافة 
جوانبه، لوقف النزيف الحاصل داخل المجتمع، 
والمتأتي بش�كل أساس�ي من عوامل الهجرة 
عانى  التي  الدول�ة،  إلى  االنتماء  حس  وانتفاء 

ومازال يعاني منها اللبنانيون المسيحيون.
وتفعيل  الماروني،  الكنسي  بالوضع  االهتمام   -
االرتباط  أواصر  وزيادة  الكنس�ية  المؤّسسات 
والتعاون بين الرهبنات والبطريركية، خصوًصا 

أّن البطريرك الراعي هو إبن الرهبة والبطريركية 
مًعا.

س�ّيدنا البطريرك مار بش�ارة بطرس الراعي: 
إعلموا أّننا نّتخذ من عباءتكم درًعا يقينا ويقي 
رجاءنا  وأّن  الش�ريرة«،  »األعم�ال  من  لبنان 
بالحياة األبدية، ال يقّل رجاًء، عن رجائنا بقيامة 
لبنان تحت لوائك�م وحكمتكم، وأّننا خلفكم 
ومعكم في هذه المس�يرة الش�اقة والطويلة، 

وعسى أن يوّفقكم ويوّفقنا اهلل.

أّما أن نخت�م، فكيف نخت�م، دون تحية ذاك 
نصراهلل  »مار  التاري�خ،  مرابض  على  المرابط 
لبنان،  خالص  عيناه  رأت  الذي  صفير«،  بطرس 
هذا الخالص الذي صنعته ي�داه، فقال »أطلق 
عب�دك يا رّب«، وكانت االس�تقالة. س�ّيدي 
لحظة  هي  حاس�مة،  لحظة  الدائم:  البطريرك 
خطيئة،  اختصرنا،  فإّن  وإليكم:  فيكم  الكتابة 
وإن أسهبنا، تضيق بنا الكتب. لقد رسمتم، بين 
التواضع والحزم، بين الوداعة والشجاعة، خًطا 
رفيًعا، من الس�يف حّده، وم�ن الصليب أناته 
َفنا، في الكالم فيكم، أن نسرق  والّتؤدة، فش�رَّ
كلمات الشاعر قزحيا ساسين ونقول، أّنه كانت 

بالفعل:
»فيّ�ة صليبك سيف«

اندرو حبيب
أمين إعالم دائرة الش�مال في مصلحة طالب 

القوات اللبنانية

فّية صليبك سيف انكشف المستور وبانت النفعّية في التعاطي العوني على بساط السياسة 
اللبنانّية. وما قاله نائباه حول »ح�زب اهلل« والتحالف معه وتبّيّناه عبر 
وثائ�ق »ويكيليكس«، م�ا كان إال غيضًا من في�ض المواقف الخطرة 
الت�ي يّتخذها ع�ون ومن حوله، بع�دم اقتناع، وم�ع إدراك تام بمدى 
الضّيقة.  السياسّية  المكاس�ب  بهدف  فقط  اللبنانّية،  للدولة  تهديدها 
فمن المعيب يا أّيها العونّيون أن تس�تمّروا في منحاكم هذا الذي يهّدد 
الكيان اللبنانّي بأسره، بحيث إّن المصلحة العامة يجب أن تعلو أبدًا على 
كّل مصلح�ة خاصة آنّية. وللتذكير فقط، فلق�د اعتبر النائبان ابراهيم 
كنعان وفريد الياس الخازن، غداة انطالق حرب تموز، أن تحالف »التيار 
الوطني الحر« و«حزب اهلل« غلط�ة، مضيفين أنه يجب تقليص قدرات 
»الحزب« العسكرّية وصّد س�عيه لوضع نفسه في موقع السلطة األعلى 
في لبنان، واصفين عملّية 12 تّموز بالتهّور وبأّنها تهّدد بتدمير ديمقراطّية 
لبنان وبإعادته إلى األحضان الس�ورّية...  ولم تك�ن تصريحات الرئيس 
نبيه بري والوزير محمد جواد خليف�ة بعيدة عن هذه االجواء.... فكيف 

يريد سماحة الس�يد رفع دعاوى بحق رموز من 14 اذار مصدرها تسريبات 
“ويكيليكس”؟؟؟ وكيف سيتعاطى في هذا االطار مع اشقاءه وحلفاءه 

في جبهة 8 اذار؟

لم يكن مفاجئًا التط�اول الذي تعّرض عبره الوزير الس�ابق وئام وهاب 
للمرأة المس�لمة المحجبة واصفًا إياها ب”كي�س الزبالة”. فاألخير ذو 
باع طويل في نسف المبادئ األخالقّية وانتهاك الحرمات واألعراف. إال 
أن المفاجئ جدًا كان س�كوت حلفائه المشين عن كالمه الذي يهينهم 
كما يهين إخوانهم السّنة والمسيحّيين، بحيث إّن التعّرض ألّي مذهب أو 
طائفة هو بطبيعة الحال تعّرض للمذاهب والطوائف كّلها في ظّل إيماننا 
بالتعددّية واحترام اآلخر والتمّس�ك بالعيش المشترك. فمن المخزي 
أن نضرب باألخالقّيات كّلها عرض الحائط بغية كس�ب سياسّي من هنا 

وتسّتر على بوق في جوقتنا من هناك.
 

الث�ورة عندنا تلبس ألوان�ا مختلفة، غير الوان 
الس�احات العربية، المتهالك�ة على حرياتها 
المستعَبدة منذ عهود وعهود. لون الثورة عندنا 
أحمر على أخضر على أبيض. هناك وهنالك في 
تلك الس�احات القريبة البعي�دة ، يلوح فيها 
الكثير م�ن اللون الرمادي. لعّله لون الس�الح 
ول�ون االنظمة المقبل�ة بَنَهم عل�ى افولها. 
ه�ي الحرية في كل أرض ودني�ا. نحن من زمان 
فعلناها . اعتنقناها ، أوحينا لكل تلك الساحات 
المتأّخرة عن وميضها ، أوحينا لها بما يجب أن 
تفعل. تأخرت لكنها فعلتها أخيرا. الثورة عندنا 
رائحة زهر اللوز بدأ مع تباشير نيسان. زهر الثورة 
هنا فاح في 13 اذار، و 14 ش�باط، و20 كانون، و7 

تش�رين، و30 اب وايلول ونّوار... وفي عّز البرد 
وزهو الربيع وغرور الصي�ف... هذه هي. هذا ما 
مغرورة  امرأة  ثورتنا  الغرور.  سواها.  عن  يمّيزها 
بالغ�ة الجم�ال ، متغاوية على قل�وب رجال، 
يلهثون وراء عطر الريح فيها، ونس�اء يتهالكن 
الفضفاض.  بثوبها  اللصيقة  الصقر  عيون  خلف 
كل يوم عندنا عاد يعود 13 و 14 اذار. كل شمس 
لتعّلقه  الش�عاع  تقطف  عادت  صباح،  كل  من 
على كرامتنا. ع�ادت تقطف القمر لتنثره فوق 

عشقنا... الثورة ، ثورة األرز ما غيرها. 
الشمس،  البس  مستعادة،  حريات  رياح  والدنيا 
أسكن الليل والنهار في ساحات االرز، أدعو على 

المستعَبدين الذين ما زالوا نائمين في 

من  توقظهم  أرز،  بث�ورة  عليهم  أدعو  الخوف، 
رعب المحاول�ة. موتوا أح�رارا. تذوقوا طعم 
االرز ورائحته ولو لس�اعة، لدقيقة، لعمر هارب 
لم يكتمل، عل�ى اال تموتوا في ظم�أ الحرية. 
نحن نمزمز الكأس. نشربها حتى آخر القطرات 
من  الكثير  فيه�ا  ثورة  كأس  ونمأله�ا.  ونعود 

رائحة اهلل...

أرزة بو عون

يا ثورة انت ريح اهلل...

قيل وقال

الثورة عندنا تلبس
ألوانا مختلفة
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تحليل تحليل

تلك التي ُغّيبت قس�رًا في محط�ات عّدة عن 
التأثير ف�ي مجريات القرار. وف�ي هذا اإلطار، 
نذكر “المعارضة الش�يعّية” التي ش�ّكلت في 
وقت سابق “كبش المحرقة” بدءًا من التحالف 
الرباع�ّي ف�ي ال 2005 وصوًلا إل�ى االنتخابات 
أن  عليها  واجٌب  كذل�ك،   .2009 ال  في  النيابّية 
تعّزز القدرة التأثيرّية للمجتمع المدنّي وللفيف 
في  المتحّزبين  غي�ر  والليبيرالّيين  المثّقفي�ن 
صفوفها والذين ش�ّكلوا الرافعة األساسّية في 

إنجاح الثورة األولى في ربيع ال 2005. 

كما نحّذر من خطورة أن تلقى القاعدة الدرزّية 
المصير نفس�ه بعيد خ�روج وليد جنبالط من 
المثال  ش�ّكلت  أّنها  خصوًصا  آذار،   14 صفوف 
الشاخص للقاصي وللداني بأّن الشعب اللبنانّي 
دائمًا ما يسبق زعماءه في تطّلعاته االستقاللّية 
رياح  اش�تّدت  مهما  أنملة  قيد  عنها  يحيد  وال 
التهويل. ول�م يكن الحش�د المليونّي الملّون 
 14 ذكرى  في  كاف�ة،  اللبنانّي  المجتمع  بفئات 
ا...، مفاجًئا  ا أو مناطقّيً ا أو مذهبّيً آذار، إن طائفّيً

في نفس هذا اإلطار. 
وإنصاًفا مّنا للوقائع المّتصلة باألفكار المذكورة 
أعاله، فلقد جاء الميثاق السياسّي الثالث لهذه 
القوى، مع فحاوى كلمات خطبائها والمواقف 
ليؤّكدوا  لقياداته�ا،  المتتابعة  والتح�ّركات 
التوّجه في التعاطي، أكان على صعيد  على هذا 
مكّوناتها الداخلّية أم مع خصومها السياسّيين.  
الخصوم  أخطاء  تزال  ال  اآلخر،  المقلب  في  أما 
تنفخ الريح في أش�رعتها. وفي هذا السياق، ال 
تزال قوى 8 آذار “تتخابط” ف�ي ما بينها، كما 
مع حليفها الجديد الرئيس المكّلف تش�كيل 
األخير  فيتص�ارع  ميقاتي.  نجي�ب  الحكومة 
من جهة مع “الش�هّية اإللغائّية” لبعض من ال 
يكّل وال يمّل ينس�ف مقّوم�ات الدولة واحًدا 
تلو اآلخر، عّله يصل إلى س�ّدة الرئاسة األولى، 
الهيستيرّي  باالنقضاض  فصوله  آخر  فتجّس�د 

على فخامة الرئيس. 
إضاف�ة إلى أّن�ه يتص�ارع )أي ميقات�ي(، من 
جهة أخ�رى، مع خطر اإلح�راق الكّلي لورقته 
ا، ف�ي حال قبوله  ا وخارجّيً السياس�ّية، داخلّيً

بشروط تنسف ما تبّقى له من غطاء محلّي شبه 
والش�رعّية  المجتمع  مع  ُتعاديه  كما  موجود. 
الدولّيين، ما قد يفتح الباب عاليًا أمام عقوبات 

جّمة تستهدف حكومته. 

ف�ي المحّصلة، بات م�ن المح�ّرم أّي تفريط 
بالش�عب الذي فّوض القيادات تمثيله والنطق 
بلس�ان حاله، ولو تحت أّية حّجة أو أّي ش�عار 
س�قط هذا التفري�ط. فالقاعدة هي أس�اس 
أعلى الهرم، وهي ثابت�ة في عزمها على اختراق 
جدار الترهيب وغلبة الس�الح، وفي استكمال 
أّي  بإمكان  يكون  لن  الذي  الوطنّي  مش�روعها 

يكن إيقاف عجالته. فحذار مّما سبق!

فرحات الخوري

عادت قيادات قوى الرابع عش�ر م�ن آذار إلى 
جذوره�ا، من أين ب�زغ فجره�ا وانبلج صباح 
اس�تقالل لبنان الثاني. فبعد أن ترّيثت مطّواًل 
في محاولة منها الحتواء غوغائّية الطرف اآلخر 
بواقع  واصطدمت  عادت  مؤّسساتًيا،  وترويضه 
الخسارات المتتالية، عبر تنازل من هنا وآخر من 
هناك، في س�بيل ما هو من سابع المستحيالت 
مع من يملك الس�الح غير الشرعّي تحت لواء 

الدويلة والحكم شبه الذاتّي.
اعترفت قي�ادات 14 آذار بأخطائه�ا إذًا تجاه 
مناصريها ولو كان�ت قد ارتكبتها كّلها بهدف 
الحرص النبيل عل�ى الوحدة الوطنّية. اعترفت 
بأخطائها وقالتها جه�ارًا وبالفم المآلن: “أل، 
مش ماش�ي الحال!”، بعد أن قالها الرأي العام 

الموال�ي لها م�رارًا وتكرارًا على فترة ش�هور 
وشهور.

الغتيال  السادسة  الذكرى  إحياء  من  فانطالقًا 
مرورًا  “البي�ال”،  في  الحريري  رفي�ق  الرئيس 
في  المشاركة  ورفضها  “البريس�تول”  بلقاءي 
بمنجزات  واإلطاحة  االنقالب  تش�ّرع  حكومة 
االس�تقالل الثاني، كما إطالقها ورشة داخلّية 
لقواها،  جدي�دة  سياس�ّية  وثيقة  عنها  نتجت 
ا في  وصواًل إلى إحياء ذك�رى 14 آذار جماهيرّيً
ساحة الش�هداء... اس�تطاعت قيادات ثورة 

األرز أن تعيد األمور إلى نصابها الصحيح بعد أن 
انتفضت على نفسها، مخرجًة مارد الثورة على 
الثورة من قمقم الح�ذر وتدوير الزوايا وتجّنب 

المواجهة، ولو عن نّية حسنة ووطنّية!
وعماًل بمقولة: “إّنك تربح الكثير عندما تخسر 
في الوقت المناسب«، نشطت هذه القوى حّتى 
اإليجابّي-الوطنّي  االستثمار  عملّية  في  الساعة 
لخسارة المواقع في السلطة، في مقابل كسبها 
الوافر لهامش التحّرك والمعارضة البّناءة بغية 
العبور إلى الدولة ب�كّل ما لمفهومها في »علم 
السياس�ة« من معنًى، مع غطاء ش�عبّي كامل 

ومتجّدد. 
جوهر  على  الضوء  تلق�ي  أن  من  تاليًا  وتمّكنت 
األزم�ة بع�د أن دارت حولها طوي�اًل دون أن 
في  عاليًا  الصوت  فرفع�ت  عمقها،  في  تطالها 
وجه السالح غير الشرعّي الذي يوّجه إلى صدور 
اللبنانّيين كّلما أبوا اإلذعان والخضوع، وأكدت 
األمنّية  والق�وى  اللبنانّي  بالجيش  تمّس�كها 
الش�رعّية حامي�ًا وحيدًا للألرض وللش�عب 
بالعدالة  كما  المطلقة،  السياس�ّية  وللسلطة 
وبالمحكمة الدولّية الخاصة بلبنان كي ال يبقى 

األخير لقمة سائغة في فم األيادي المجرمة.
إال أنه وبناًء على ما تقّدم، ل�م يعد أّي خطأ أو 
هفوة من قبل قيادات ث�ّوار األرز مقبواًل البّتة. 
فهي عليها أن تكمل مثلما انطلقت في منحاها 
باألفعال  أقواله�ا  إقران  في  ُممعن�ًة  الجديد، 
والخط�وات المتالحقة، التزام�ًا منها بإرادة 
األكثرّي�ة اللبنانّي�ة المؤّيدة إلرس�اء الدولة 

الفعلّية. 
وبالتالي، يجب عليها أن تفس�ح بالمجال أكثر 
منها  خصوًصا  كاف�ة،  قاعدتها  مكّونات  أمام 

الكثي�ر  ترب�ح  “إّن�ك 
الوقت  في  تخس�ر  عندما 

المناسب«

آذار   8 ق�وى  ت�زال  ال 
بينها،  م�ا  في  “تتخابط” 
الجديد  حليفه�ا  مع  كما 
تشكيل  المكّلف  الرئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي.

الثورة الجديدة انطلقت
حتى زوال الدويلة وقيام الدولةداخل صفوف قوى 14 آذار:
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القوات  طالب  مصلحة  عش�اء 
اللبنانية السنوي

اللبنانية  الق�وات  ط�الب  مصلح�ة  نّظمت 
عشاءها الس�نوي في مطعم بيبلوس باالس - 
جبيل - مساء 25 آذار 2011، بحضور رئيس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور س�مير 
جعجع والنائبان س�تريدا جعجع وأنطوان زهرا 
وأمين س�ر الهيئة التنفيذية العميد المتقاعد 
الفاعليات  م�ن  كبير  وع�دد  قاطيش�ا  وهبة 
السياس�ية والطالبي�ة ومس�ؤولي المناطق. 
اس�تنكر رئيس الهيئة التنفيذي�ة في القوات 
اختطاف  كلمت�ه  في  جعجع  س�مير  اللبنانية 
السياح األستونيين السبعة، معتبرًا “ اننا دخلنا 
مرحلة رهائن اجانب من جدي�د وهذا أمر غير 
مقبول”، الفت�ًا الى ان “هذه القضية ليس�ت 
ش�خصية”. ودعا “ كل الس�لطات على كافة 
السياسيين  المسؤولين  وباألخص  المستويات 
ممكن  وقت  بأسرع  يتحركوا  لكي  الش�رعيين 
حتى ال تتلطخ صورة لبنان اذ ال يجوز ان يختفي 
اجانب على ارض الدولة اللبنانية. وشدد جعجع 
على ان “هناك اس�تحالة لقيام اي دولة جدية 
بوجود س�الح ودويالت الى جانبها”، مش�يرًا 
وقلنا  مرات  عدة  كلمته  قال  الس�الح  “ان  الى 
كلمتنا عدة م�رات وفي نهاية المطاف ال يصح 
اال الصحيح وس�تبقى الدولة ويزول السالح”. 
جعجع وّج�ه تحية “الى بطريركن�ا الدائم مار 
نصراهلل بطرس صفير واصفًا اياه ب�” بطريرك 
لبنان،  عن  الوصاية  رفع  وبطريرك  االس�تقالل 
بطريرك نهاية الحرب في لبنان والملجأ االمين 
واالم الحنون ل�كل مضطهد”. كما وّجه تحية 
ثانية الى البطريرك الجديد مار بش�ارة بطرس 

الراعي.
ودع�ا رئيس مصلحة طالب الق�وات اللبنانية 
ش�ربل عيد دعا في كلمته جمي�ع الرفاق الى 
ع�دم الملل الن الس�الح قد يك�ون قد قال 
كلمت�ه اال انه لن يس�ّيرنا ال�ى عالمه االصفر 

ودويلة تواجه العن�ف بتقديس العنف وتواجه 
عيد  واضاف  اهلل.  باس�م  واالس�تكبار  الظلم 
“انه ومع كل اشراقة ش�مس جديدة تتكّشف 
مالمح مش�روع حزب اهلل اكثر واكثر وهذا ما 
اكثر  السالح  نزع  بمبدأ  تمسكًا  القواتيين  يزيد 
واكثر”. وتوجه عيد بالش�كر الى جميع طالب 
الجامع�ات مهنئًا اياهم بالف�وز الذي حققوه 
في االنتخابات الطالبية في كس�روان وبيروت 
جهودهم  شاكرًا  والبقاع  والجنوب  والش�مال 
وتعبهم.  كم�ا القى رئيس جمعية “اليازا” زياد 
عقل كلمة اس�تعرض فيها لمح�ة عامة حول 
نشاطات “اليازا” مع مصلحة الطالب. واستمع 
الجميع الى ش�هادة الرفيق طون�ي نصر الذي 
روى حادث الس�ير المرّوع الذي تعّرض له من 
جراء تهّور س�ائق مس�رع مما ادى الى اصابته 
بش�لل دائم. وحّذر رفاقه الشباب من خطورة 
الس�رعة ونتائجها الهالكة. وكان لألب مجدي 
عالوي كلمة باس�م جمعية “سعادة السماء” 
تحدث فيها ع�ن آفة ادمان المخ�درات التي 

تفتك بشباب لبنان، وشدد على اهمية التوعية. 
هذه  بين  المش�تركة  النش�اطات  عن  وتكلم 
الجمعية ومصلحة طالب القوات اللبنانية وعن 
بدأ التعاون فيما بينها لتشجيع الطالب وحثهم 
وتضمن  الجمعية.  هذه  محاضرات  متابعة  على 
الحف�ل الذي قدمه جو الق�زي تكريمًا لرئيس 
مصلحة الطالب السابق دانيال سبيرو وقدامى 
مصلحة الطالب، وتقري�رًا تحت عنوان “تبقى 
اعداد  من  معًا”  الغد  لنبني  وتس�تمر...  الثورة 
دائرة االعالم ف�ي مصلحة الطالب، اضافًة الى 
مش�اهد نقدية س�اخرة من كتابة نائب رئيس 
طالب  واداء  دروي�ش  طوني  الطالب  مصلحة 

القوات اللبنانية، وبرنامج فني ساهر.

كلية  ف�ي  الطالبي�ة  الهيئ�ة 
االع�الم والتوثيق تحتفل بعيد 

األم
االعالم  كلي�ة  في  الطالبية  الهيئ�ة  أقام�ت 
والتوثيق - الفرع الثاني نشاًطا ترفيهًيا لمناسبة 
عي�د األم، نه�ار األربع�اء 23 آذار الس�اعة 
العاشرة والنصف صباًحا في حرم الكلية. تخلل 
النشاط ألعاٌب ومسابقة ترفيهية بين الطالبات 
 »FUTURE MOM« لقب  على  المتنافسات 
اللواتي قمن ببعض األعم�ال المنزلية في اطار 
من  مؤلفة  حكام  لجنة  باش�راف  المنافس�ة، 
شباب الكلية. وبعدها، تم توزيع الهدايا الرمزية 

على الفائزات.

»المواطن  بعن�وان  محاض�رة 
والمواطني�ة« في كلي�ة ادارة 
النائ�ب  بحض�ور   ٢ االعم�ال 

أنطوان زهرا
نظم ط�الب الق�وات اللبنانية ف�ي الجامعة 
اللبناني�ة، كلي�ة العلوم اإلقتصادي�ة وإدارة 
األعم�ال- الف�رع الثان�ي محاض�رًة بعنوان 
»المواطن والمواطنية‹‹ بحضور كل من النائب 
أنطوان زه�را، ومدير الكلية الدكتور س�مير 
طنوس، ورئيس دائرة الجامع�ات اللبنانية في 
مصلحة طالب القوات اللبنانية ش�ربل شويح. 
مقدمة  المحاض�رة  ف�ي  زهرا  النائب  تن�اول 
الدس�تور اللبناني، التي اعتبرها مقدسة وغير 
قابل�ة للتعديل كونها تدعم التن�وع في لبنان 
بناء  ضرورة  وأّكد  المشترك.  العيش  عن  وتعّبر 
جميع  على  س�يادتها  الفارضة  الدول�ة  لبنان 
اراضيها، مشيرا إلى تحول المقاومة من مقاومة 
وطنية إلى مقاومة إس�المية. وأكد أن مشروع 
الق�وات اللبنانية يقضي بالتع�اون مع جميع 
اللبنانيين من أجل تطبيق الدس�تور والقوانين 

على كل المواطنين.

إط�الق مؤتمر ال��IYDU في 
بحض�ور  الع�راق  كردس�تان 
القوات  ف�ي  الطالب  مصلح�ة 

اللبنانية 
القوات  ف�ي  الطالب  مصلحة  من  وفد  س�افر 
الى  الخارجية  العالق�ات  دائ�رة   - اللبناني�ة 
العاصمة الكردس�تانية أربيل، تلبية لدعوة من 
ومن  الحاكم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
جمعية IYDU الذي نظمته بحيث شارك اكثر 
من 40 حزب�ًا ديموقراطيًا من كافة انحاء العالم 
في المؤتم�ر. تناول المؤتمر موض�وع الحرية 
الدينية وتسليط الضوء على األحداث األخيرة 
التي تعرض لها المسيحيون في العديد من دول 
الشرق األوس�ط. وألقيت كلمة باسم مصلحة 
الطالب كونها ممثلة الشرق األوسط الوحيدة 
الوفود  قامت  كما  العالمي،  اإلتحاد  هذا  داخل 
القيادات  اب�رز  مع  اللق�اءات  من  بسلس�لًة 
الش�بابية والمس�ؤولين في إقليم كردستان. 
الرئيس  م�ع  جمعهم  خاص  لق�اء  إلى  إضافًة 
مسعود البرازاني ورئيس الحكومة برهام صالح. 

وسياس�ية  روحي�ة  زي�ارات 
لمصلحة طالب القوات اللبنانية 

في قضاء زحلة 
اللبنانية  الق�وات  طالب  مصلحة  من  وفد  قام 
برئاسة رئيس المصلحة ش�ربل عيد وعدد من 
رؤس�اء الدوائر في المصلحة بزيارة إلى مدينة 
زحلة في 2٦ و27 ش�باط 2011 حيث استقبلهم 
اعض�اء مكت�ب دائ�رة البقاع ف�ي مصلحة 
الطالب. قام الوفد بزيارة  للمطران اندره حداد 
ومنسق  المدينة،  ونواب  ورده،  س�ليم  والوزير 
منس�قية  واعضاء  القوات  ف�ي  زحلة  منطقة 
منطق�ة زحلة والبقاع األوس�ط ف�ي القوات 
اللبناني�ة، باالضافة إلى لقاء حاش�د عقد مع 

طالب القوات في مدينة زحلة.

لبى ع�دد كبي�ر من الط�الب دع�وة دائرة 
الجامع�ات الفرنكوفونية ف�ي مصلحة طالب 
القوات اللبنانية إلى مس�يرة شموع مساء يوم 
الجمعة 15 نيس�ان في ذكرى ان�دالع الحرب 
اللبناني�ة تحت عنوان “ال للس�الح”، فانطلق 
المش�اركون من أم�ام مدرس�ة الحكمة في 
وسط  ساسين  س�احة  الى  ليصلوا  األش�رفية، 

واألعالم  الشموع  حاملين  الوطنية  األناش�يد 
اللبناني�ة والقواتية. فور وصولهم الى س�احة 
الزهر  من  إكلياًل  المش�اركون  وضع  ساس�ين 
ونص قان�ون المحكمة الدولي�ة على النصب 
ومن  الجمّيل،  بشير  الشهيد  للرئيس  التذكاري 
ثّم ألقى رئيس دائ�رة الجامعات الفرنكوفونية 
في القوات نديم يزبك كلمًة، وجه فيها رس�الة 

إلى حزب اهلل، ورسالة إلى روح الرئيس الشهيد 
بش�ير الجميل وتحية إلى ارواح الشهداء كافة 
الدولة  بمشروع  القوات  طالب  تمس�ك  معلنا 

والثورة السلمية بوجه السالخ غير الشرعي.  

لوسيان غريشي                                                                                                                                                                       

يزبك في مسيرة الجامعات الفرنكوفونية في القوات: عندما ُفرضت الحرب علينا حاربنا من هم أقوى من حزب اهلل، 
ولكن اليوم نقول ال للسالح ألننا فعليًا نريد بناء الدولة.

مصلحة  في  البقاع  دائرة  طالب 
الطالب يحيون عيد األم

في  البقاع  دائ�رة  وّزعت  األم،  عيد  بمناس�بة 
األمهات  على  اللبنانية  القوات  طالب  مصلحة 
والمارة بطاقات معاي�دة حملت جملة »وجه 
أمي .... وجه أمتي«. اضافة الى صورة س�يدتنا 
وش�معة،  الجميع  أم  هي  التي  الع�ذراء  مريم 
وذلك على الطريق العام � مس�تديرة المنارة 
� زحلة. متمنين لجمي�ع األمهات دوام الخير 

والصحة وطول العمر.

اس�تعراض للّدف�اع المدن�ي 
والياس�ا في الجامعة اليسوعّية 

حرم العلوم اإلجتماعّية

اللبنانية  الق�وات  طالب  مصلح�ة  من  بدعوة 
والهيئات الطالبية، زار وف�د من جمعّية اليازا 
والّدفاع المدني كلية العل�وم االجتماعية في 
آذار   28 اإلثنين  هوفلين   - اليس�وّعية  الجامعة 
2011. بدأ الّلقاء عند الّس�اعة الحادية عش�رة 
ورئيس  مؤسس  ش�رح  حيث  صباحا،  والّنصف 
اليازا زياد عقل أهّمي�ة دور الّدفاع المدني في 
لبنان وتخّطيه للمصاع�ب اليومّية في الحرائق 
إحترام  ضرورة  على  مش�ّددا  الّسير،  وحوادث 
نظام الّس�ير. بعد ذلك، ج�رى تمثيل عملّية 
إنقاذ دّراج سقط تحت السّيارة بعد اصطدامه 
بها، إضافة إلى إستعراض كيفّية إنقاذ مواطنين 
إحتجزوا داخل الس�ّيارة بعد وق�وع الحادث 
أخيرا،  وس�ريعة.  متطّورة  وس�ائل  بإستعمال 
قام عناصر الّدفاع المدني بمناورة ش�رحوا من 
خاللها س�بل الدخول والخروج من األبنية في 

حال إشتعال الّنيران بداخلها.
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في اتصال مباشر مع نش�رة آفاق الشباب روى 
نائب رئي�س مصلحة الط�الب طوني درويش 
مش�وار نضاله في مصلحة الطالب منذ س�نة 
199٦ ف�ي كلي�ة ادارة االعمال ف�ي الجامعة 
لقاءات  في  الرفاق  يجتمع  كان  حيث  اللبنانية، 
سرية جدا. واضاف، “اسسنا خلية قواتية حيث 
كنت فيها عضوا ناشطا كما باقي الرفاق ، من ثم 
فيما  نتواصل  كنا  الخلية.  لهذه  رئيسا  أصبحت 
بيننا بطرق بدائية كي ال نقع في قبضة األجهزة 
المحاضرات  نتب�ادل  س�را  كنا  وقد  األمنية، 
والنشرات القواتية والصورواالشرطة المسجلة 
ولألس�ف لم يكن ف�ي ذلك الوقت قد ش�اع 
التواصل  ط�رق  م�ن  وغي�ره   Facebook ال 
اإللكتروني الس�ريع. خالل هذه الفترة تعرفت 
الى الرفيق الش�هيد رمزي عيراني رئيس دائرة 
الطالبية  اإلنتخابات  خضنا  اللبنانية،  الجامعة 
في الجامعة وعرفنا الخس�ارة عدة مرات قبل 
وعلى  كبيرة  انتص�ارات  بتحقي�ق  نبدأ  ان  ان 
س�بيل المث�ال ال الحصر احتفظ�ت القوات 
اللبناني�ة بالفوز في كلية العل�وم اإلقتصادية 
وإدارة األعم�ال منذ ال2000 حت�ى اآلن. مررنا 
واالضطهاد  القمع  عشنا  حيث  قاسية  بظروف 
اختطاف  تجربة  عشت  لقد  والخوف،  واإلذالل 
فترة  و  استشهاده،  ثم  من  عيراني  رمزي  الرفيق 
كانوا  مرة  من  اكث�ر  وفي  الكثيرة  االعتقاالت 
يجبروننا ان نوّقع على اوراق تفيد بعدم تعاطينا 
العمل الحزبي من جديد، ولكن كل اس�اليبهم 
وايمانا  ثبات�ا  نزداد  كنا  ألننا   بالفش�ل  باءت 
في  نضالنا  اس�تكمال  على  وتصميما  بالقضية 

سبيل حرية لبنان واس�تقالله وخروج الدكتور 
سمير جعجع من سجنه.

س�نة 2000 ومع بيان مجلس المطارنة الموارنة 
األمني  النظام  لك�ن  اكبر  حرية  هامش  اخذنا 
كان بالمرصاد وانقض على الش�باب السيادي 
ف�ي 7 و 9 آب ال2001  وقد اعتقلُت مع مجموعة 
بدأنا  حيث   2005 الع�ام  الى  وصوال  الرفاق.  من 
مرحلة انتقالية جديدة مع اغتيال الرئيس رفيق 
الحري�ري و انطالق انتفاضة االس�تقالل التي 
أدت إلى تحرير لبنان من الجيش السوري وعودة 
السجن.  من  جعجع  الدكتور  خروج  و  المنقيين 

كان ط�الب الق�وات اللبنانية من مؤسس�ي 
مخي�م الحرية في وس�ط المدين�ة ومنظمي 
التحركات الش�عبية. تحركنا مع الرفاق في 14 
آذار وتحققت اإلنجازات التاريخية التي لطالما 
حلمنا بحدوثها. وجاء اليوم الكبير حيث خرج 
الحكيم من سجن 11 سنة، التقيته ألول مرة في 
المطار، وكم كان هذا اللقاء مؤثرا إذ كنت قد 
والصور  واألخبار  الكت�ب  عبر  وأحببته  عرفته 

ولم أكن قد التقيته شخصيًا من قبل.

وهن�ا انتقلن�ا كقواتيين ف�ي مصلحة طالب 
الق�وات اللبنانية إل�ى تنظي�م صفوفنا وقد 
تدّرجت ألصبح رئيس�ا للدائ�رة اإلعالمية في 
مجموعة  مع  أسس�ت  حيث  الطالب  مصلحة 
من الرفاق نشرة آفاق الشباب، وبدأنا نتجه نحو 
العمل السياسي المؤسساتي المنّظم، فمصلحة 
الطالب هي مس�تقبل القوات ودورها أساسي 
والطالب  الشباب  بين  السياسي  الوعي  نشر  في 
الحزبي.  االلتزام  ومفهوم  المناقبية  إلى  إضافة 
أمنيتي الدائم�ة لها أن تك�ون قوية وحاضرة 
وتطال  فأكثر  أكثر  القواتي  للش�باب  وحاضنة 
هواجسهم وطموحاتهم، كما يجب ان تواكب 
كاف�ة اهتمامات الش�باب  وان تحقق التقدم 

الدائم إلى األمام وأال يصيبها جمود أو خمول.
لش�باب لبنان اقول، انتم حملة الش�علة التي 
تنتقل م�ن جيل إلى جيل منذ مئات الس�نين، 
حافظوا على شعلة القضية مضاءة في قلوبكم 
وعقولك�م ألنه�ا تضيء لك�م درب الماضي 
لتحققوا الوع�ي لهويتكم التاريخية وتنير لكم 
طريق الحاضر لتدركوا االتجاه الصحيح للنضال 
وهي  تجاهها  ومسؤولياتكم  واجباتكم  وتعرفوا 
تس�لط لكم الضوء على مساحات المستقبل 

وانتم تصنعوه اليوم بأيديكم... 

ميراي عوض

Comme son grand frère le Sudoku, le Kakuro vient du Japon. Ce 
jeu de logique est souvent défini comme le «Sudoku pour ceux 
qui peuvent compter». Appelé également Kakro ou Cross-sum 
en anglais, c’est un croisement diabolique entre le Sudoku et nos 
traditionnels mots-croises.
But et règle du jeu:
Chaque grille de Kakuro se compose d’un nombre variable de 
cases blanches et noire, comme dans une grille de mots croises.
Chaque case noire est divisée en deux afin de contenir un ou deux 
chiffres ou nombres, appelés les «indices». lesquels sont situes 
en face d’un ensemble de plusieurs cases blanches, appelées 
«bloc».
Le but du jeu est de compléter la grille en respectant ces trois 
règles:
•  le total des cases de chaque bloc doit être égale a l’indice situe  

en face.
• vous ne pouvez utiliser que les chiffres de 1 a 9.
•  Un même chiffre ne peut apparaitre plus d’une fois dans 

chaque bloc.
Malgré les apparences, le Kakuro ne demande aucune 
connaissance en mathématiques. Juste de savoir additionner 2+3 
ou 5+7 ce qui, même pour ceux qui n’ont jamais été très doués 
en maths, reste dans le domaine du possible. Comme avec le 
Sudoku, c’est a votre logique et votre concentration qu’il faudra 
avant tout faire appel.

En Kakuro, trouver le bon ensemble de chiffres ne suffit pas. 
Il faut pouvoir placer chaque chiffre de façons a éviter qu’on le 
retrouve dans les autres solutions avec lesquelles il a une case en 
commun. Il faut donc trouver le bon ordre, le bonne combinaison.
Pour «7» en 3 cases, nous pourrons donc disposer les chiffres 
1, 2 et 4 dans les combinaisons suivantes: (1,2,4); (1,4,2); (2,1,4); 
(4,2,1); ou (4,1,2)...
Le choix de la bonne combinaison dépendra du reste de la grille 
et des chiffres déjà places.
C’est la recherche de cette bonne combinaison qui fait tout 
l’intérêt du Kakuro.

طوني درويش آلفاق الشباب : 
حافظوا على شعلة القضية مضاءة في قلوبكم وعقولكم ألنها تنير لكم

طريق الحاضر والمستقبل

LE KAKURO, KEZAKO?

SUDOKU
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كيف تصف يوم 13 اذار ٢011؟ البعض اعتبروه 
مشهدا مكّررا للتجمعات التي شهدناها في 
واخرون  الس�ابقة...  االعوام  من  شباط   14
اعتبروه متمّيز وبالتالي يشبه إلى حد كبير 

يوم 14 اذار ٢005... كيف تصف هذا النهار؟
هذا النهار كان له نكهة مختلفة عن كل س�نة. 
برأيي هناك جمهور كبير ما زال يؤيد ثورة االرز 
وهو يشكل أكثرية اللبنانيين، اكثرية تريد فعليا 
بناء دولة واحترام المؤسس�ات، هذا الجمهور 
المتنوع الذي نزل في 14 آذار 2005، عاد وشارك 
قسم كبير منه يوم 13 اذار هذا العام. بعد سوء 
نهّمش  جعلتنا  والت�ي  بها  قمن�ا  التي  اإلدارة 
مكّونا أساسيا من الدولة اللبنانية وهو الطائفة 
الش�يعية، حيث ان وجوها كثي�رة من بينهم 
ش�اركوا في البريستول ولكن التحالف الرباعي 

دفع بقوى 14 اذار إلى قطع التواصل معهم نتيجة 
التحالف الذي قام مع ح�زب اهلل وكذلك مع 
الرئيس بّري لكي ال “يزعل” الرئيس بري وهذا ما 
دفع بنا إلى تهميش مكون اساسي من األفرقاء 
في ثورة االرز. انا برأيي رغم كل ش�يء بقي هذا 
ولكن  سنة  بعد  سنة  ثباته  على  بتنوعه  الجمهور 
مؤخرًا كانت الناس مستاءة من التنازالت التي 
قدمتها قوى 14 اذار. ول�و بقي الوضع كما كان 
أي عل�ى تدهور وتقهقر لم�ا كان أحد نزل إلى 
الس�احة من جديد. الناس نزلت لكي تقول أن 
االمور ال تدار بهذه الطريقة وأنه يجب أن يكون 
هناك موقف واضح بالنس�بة لعدم اس�تعمال 
الس�الح في الداخل. عندما يكون لدينا رسالة 
واضحة تتحرك الناس. انا جزء من هذا الجمهور 
واعتبرت أنه يج�ب أن أكون موجود بينهم في 
هذا اليوم وال أس�تطيع أال أك�ون موجود. لم 
من  جزء  انني  مع   VIP sectionال في  اتواجد 
هذه التركيبة السياسية وأفتخر بأن اكون منها 
ولكن يجب أن نكون مّتفقين على نقاط واضحة 
لكي ال نعود وندخ�ل بظروف كالتي دخلنا بها 

مسبقًا. 

من ناحية الخطاب ال شك انه هناك تغيير... 
عدنا إل�ى الخطاب الواض�ح الذي نحب أن 
نس�معه... ما الذي يجب أن تفعله اليوم 14 
آذار وكي�ف يجب أن تق�ّوم هذا اإلعوجاج 
الحاصل لكي تعود لتمسك بزمام المبادرة 
وتحقق مطالبها على مختلف المس�تويات 

شعبيًا سياسيًا...
هي بكل بس�اطة بحاجة لذهنية جديدة طالما 
تحررنا م�ن الضوابط الس�ابقة وعدنا للجذور 
أي اننا بحاجة لذهنية جدي�دة للتعاون واليوم 
لدين�ا اطراف كثي�رة يجب أن ننفت�ح عليها 
والتنسيق معها. ال أريد الدخول بأسماء. انا من 
نتشارك  طالما  أنه  يعتبرون  الذين  األش�خاص 
النظرة والمبادئ نفسها فهذا يعني أهاًل سهاًل 
بالجميع ألنه يجب أال ندخل بحزازيات شخصية 

وسجاالت على حساب القضايا الكبرى.

ولكن في البريس�تول ش�ارك اكثر من 300 
واالحزاب  التوجهات  مختلف  من  شخصية 
والتيارات وصوال إلى المستقلين والمجتمع 

المدني
انا عايش�ت البريس�تول في مختلف مراحله. 
اذكر جي�دا انني كن�ت الس�ني الوحيد في 
البداي�ات، وكذلك عايش�ته عندم�ا لم يعد 
هناك أماك�ن للجلوس وعدت واختبرته اليوم، 
إذا فالبريس�تول لم يعد المعيار. يجب ان نقوم 

بتطبيق اس�تراتيجية عمل جديدة وفعالة ألنه 
من األفضل أن نطل على الناس بخطة ش�املة 
على كافة المستويات الصغيرة والكبيرة، اذ إن 
المؤسس�ات الموجودة في لبنان تعود إلى سنة 
19٦3 فيما نحن اليوم ف�ي عام 2011 لذلك يجب 
أن يكون لدينا ط�رح واضح لما هو مطلوب من 
بتحقيقها  نقوم  أن  الممكن  من  التي  اصالحات 
لتطوير وتعزيز مؤسس�ات الدول�ة. كما يجب 
ان نقوم بتعزي�ز التواصل مع الناس في مختلف 

المناطق.

باإلنتق�ال الى تش�كيل الحكومة والوضع 
الراهن في لبنان الي�وم كيف تصف الحالة 

التي وصلنااليها؟
ليس  االخر  الفريق  ه�ذا  أن  واضح  أصبح  برأيي 
اهلل  حزب  فريق  فريقين،  هناك  حيث  متجانسا، 
الذي يتكلم بإسمه الجنرال ميشال عون وذلك 
واضح جدًا إذ إنه صحيح أن حزب اهلل ال يطالب 
بحزب  يستقوي  الذي  عون  ميشال  أن  إال  بشيء 
اهلل يقول وبصراحة إما أن تفعلوا ما نطلب وإما 
سترون ماذا سيحصل... بسالح من يهدد؟ طبعًا 
بس�الح حليفه حزب اهلل... إذًا أصبح جليًا أن 
اهلل  حزب  طروحات  هي  عون  ميشال  طروحات 
الذي يريد وضع ي�ده على أكبر عدد ممكن من 
المؤسس�ات والوزارات والسيطرة على الدولة 
وهناك فريق آخر هو فريق الرئيس ميقاتي الذي 
هو من بيئة سياس�ية مح�ّددة والذي نجح في 
اعيد  محّددة  وقواعد  أس�س  على  اإلنتخابات 
التأكيد عليها في وثيق�ة دار اإلفتاء وهو يقول 
عن نفس�ه بأنه معتدل، إذًا ال يمكنه أن يس�ير 
إذًا  له.  رسمها  يحاولون  كالتي  محددة  بتركيبة 
فهناك فريق�ان وأصبحت المش�كلة القائمة 
بينهما واضحة وبرأيي فان الرئيس ميقاتي أمام 
خيارات أصبحت واضحة. فإما أن يقبل بالطرح 
كل  خس�ر  قد  يكون  وهنا  علي�ه  ُيفرض  الذي 
مصداقيته واما أن يثب�ت على مواقفه ويحاول 
تش�كيل حكومة وعندها يك�ون برأيي قد قام 
بدور إيجابي في هذه المرحلة. لكن ما فعله حتى 

اليوم هو أنه كان وسيلة بين ايدي حزب اهلل...

انه الش�اب الذي وان غاب عن المجلس النيابي 
يبقى  جدواها،  ع�دم  اثبتت  تحالف�ات  بفعل 
صوت�ا صادحا قوي�ا ثابتا على مب�ادئ تالقى 
عليها االس�تقالليون خالل ابشع ايام الوصاية 
واالحتالل... ه�و رفيق ث�ورة االرز من قبل ان 
الحركة  ون�واة  المعارضة  زم�ن  خالل  تولد... 
االس�تقاللية مع بي�ان المطارن�ة ولقاء قرنة 
ش�هوان... ش�اهد على اعظم انج�ازات ثورة 
والنكسات  الظروف  واقسى  لبنان،  وربيع  االرز 
الت�ي عصفت بها، وص�وال إلى ع�ودة الروح 
اليه�ا اليوم... يق�رأ ع�ودة 14 اذار اليوم إلى 
بالثوابت  التمس�ك  إلى  ويدعو  بت�أن  الجذور 
والجذور التي عادت اليها، واالنفتاح على كافة 
مكونات الثورة، مس�تقلين ومجتمع مدني من 
مختلف الطوائ�ف والمناطق، وصوال إلى رفض 
مب�دأ التنازالت، وتطبيق خط�ة عمل واضحة 
ومشروع ش�امل لبلوغ دولة تشبه جمهور ثورة 
اللبناني  الش�عب  اطياف  وكافة  المتنوع  االرز 
الس�الح  ورفض  والتحرر  الحداثة  إلى  الطامح 
غير الش�رعي. في منزله كانت جلس�ة الحوار 
لهذا الع�دد من آفاق الش�باب، ان�ه النائب 
التجدد  حركة  رئيس  ونائب  والدائم،  الس�ابق 

الديمقراطي، مصباح عوني االحدب.

جارفا  تي�ارا  ش�كلت  التي  األرز  ثورة  بعد 
ان تحقق أحالم  كان م�ن الممك�ن  والتي 
اللبنانيين ولكن ألسباب معروفة ومجهولة 
كالتنازالت التي حصل�ت وصلنا لما وصلنا 
اليه، برأيك الي�وم هل أن المراجعة الذاتية 
التي تق�وم بها 14 آذار كافي�ة أم هي مجّرد 

عناوين طرحتها بعد خروجها من الحكم؟
كان من الض�روري حصول ذلك على األقل هذا 
إعتراف أنه كان يوجد ثغرات في اإلدارة جعلت 
األمور تتعّثر ب�دل أن تكون ه�ذه الثورة ثورة 
ش�عبية جارفة. وهذا يعني بالتالي أنه تّم وضع 
اتخاذها  تم  التي  مناسبة  الغير  للقرارات  حدود 

في مفاصل حساس�ة. المراجعة مهمة ولكنها 
انطالق  نقطة  تشكل  أن  يجب  بل  كافية  ليست 
للمرحلة الجديدة. لذلك علينا اليوم أن نتحقق 
من استراتيجية العمل الجديدة وأيضًا يجب أن 
نأخذ بعين اإلعتبار بأنه هناك الكثير من األوراق 
التي كانت موجودة ولم تعد إذ إن هذه المرحلة 
حساس�ة جدًا وصعبة ومن المفروض أن يكون 
هناك توافر لكل القوى ويج�ب أن نرى طريقة 
جديدة في التطبي�ق. الجميع أعاد اإلتصال بنا 
بعدما اكتش�ف أننا كنا على صواب إذ إننا لم 
نقبل باإلنحراف الذي حص�ل وبرأيي أننا لعبنا 
دور مهم أال وه�و أننا حافظنا عل�ى المبادئ 
األساس�ية  لثورة االرز. ال يزال الزحف الدؤوب 
لحزب اهلل مس�تمر الى طرابل�س وذلك عبر 
حلفاء له لذلك هناك ردة فعل ش�عبية واضحة 
وقد اثبتناها في طرابلس وبالتالي إن الش�مال 
كله رفض تس�مية رئيس حكومة من قبل حزب 
اهلل ورفض م�ا يحصل اليوم م�ن معارك على 
المؤسسات الدس�تورية كافة وصوال إلى رئاسة 

الجمهورية.

ما تعليقق على الوثيقة التي صدرت عن لقاء 
البريستول قبيل ذكرى 14 اذار؟

هو كم صفحة؟ 40؟ ال شك أنهم يكتبون بشكل 
جّيد ولكن عندما تدعى إل�ى لقاء كبير ألجل 
فيقولون  الوثيقة  هذه  مس�ودة  وتطلب  وثيقة 
لك ال نستطيع أن نرسلها لذلك ليس نحن فقط 
بل هناك فريق آخر حليف كبير ليس مستعد أن 
يقف فقط ويشارك ش�كليا في هذه المواقف 
الس�يما أنه  كان هناك أمور مفصلية قالئل هم 
من ش�اركونا ووضعوا دمهم عل�ى كّفهم. لنا 
الحق أن نسأل بالنسبة للقضية السيما اننا مررنا 
في مرحلة وحصل اإلنحراف وتبين أننا كنا على 
صواب. هذه أم�ور يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار 

وإال سنعود ونقع بنفس األخطاء .

جلسة حوارجلسة حوار

مصباح االحدب:
المراجعة التي قامت بها 14 اذار مهمة ويجب أن تشكل نقطة انطالق للمرحلة الجديدة... تفويض 

جمهورنا الجديد مرتبط بخطاب محدد وصحوة بعد اخطاء كبيرة ولن يسامحنا بعد اليوم

كبير  جمهور  هناك  برأيي 
ما زال يؤيد ثورة االرز وهو 

يشكل أكثرية اللبنانيين
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جلسة حوار جلسة حوار

بتحقيق إعادة نظر عامة على مس�توى قوى 14 
آذار مما سينعكس ايجابيا على اداء هذه القوى 

وعلى الوضع اللبناني عامة. 
الرئيس ميش�ال س�ليمان: يجب أن نقف الى 
جانبه إذ يتع�ّرض للكثير من الضغوطات الغير 
مقبولة السيما أنها حملة تهدف إلى وضع اليّد 

على المؤسسات الدستورية.
انا لم أص�وت له عندما قام  الرئيس نبيه بري: 
الجمي�ع بالتصوي�ت له للتجديد ل�ه كرئيس 
يلدغ  “ال  يقول  مث�ل  لدينا  النيابي...  للمجلس 
المؤمن من الجحر مّرتي�ن” بري لدغهم مرات 

عديدة ونتمنى أال يلدغهم مرة جديدة.
السيد حس�ن نصراهلل: لديه كريزما جدًا قوية 
وهو  للبنان  بالنس�بة  محق  غي�ر  طرحه  ولكن 
يقول أنه يفتخر بأنه يتلقى اوامره مباش�رة من 
الولي الفقيه. ان�ا كمواطن لبناني بعيد عن كل 
ما الطروح�ات ذات الخلفي�ات الطائفية وال 
أقبل أن يكون هناك قوة سياس�ية مسلحة في 
لبنان ذات صلة وارتباط مع دولة لها طموحات 
إقليمية توس�عية تمتد إلى لبن�ان وباقي دول 

المنطقة.
األمانة العام�ة ل 14 آذار: هم يتعرضون للكثير 
الواجهة  يش�كلون  أنهم  إال  اإلنتق�ادات  من 
آذار   14 قيادات  أن  حي�ن  في  القرارات  إلصدار 

تقوم بإتخاذ كافة القرارات.

ماذا تقول للسفير اإليراني: لم يخطر لي يومًا أن 
أوجه له كلمة...

وللسفير السوري: هو شخص محترم جدًا وأريد 
أن يكون لنا عالقة ممتازة مع سوريا ولكي تكون 
كذلك يجب أن تكون هذه العالقات مبنية بين 

دولتين كاملتي السيادة.

لبنان  في  للطوائف  العاب�رة  الحركات  من 
حركة التج�دد الديمقراطي ولكن البعض 
يأخذ عليك�م أنكم نخبوي�ون بالرغم من 

الخطاب الشعبي الواسع...
انه  هذا ألننا لم نفتح باب اإلنتس�اب بعد، إال 
والحمداهلل ن�رى تجاوب كبي�ر ولكننا مررنا 
بظروف معينة إذ إننا كنا محاربين من مختلف 
االطراف نتيجة التسويات التي شهدناها خالل 
مرحلة الس�نوات الخمس الماضية. نحن اليوم 
مكون مدني ومنذ 11 س�نة لم نأخذ قرارات إال 
بعد تش�اور بين كل األطراف من كل الطوائف 

الموجودين ضمن صفوف حركتنا.

أي من ه�ذان الحدثان كان ل�ه تأثير اكبر 
على المش�هد اللبناني؟ اجتياح حزب اهلل 
لبي�روت وجبل لبن�ان في 7 أي�ار ٢008 أم 
حزيران   7 في  العام�ة  النيابية  االنتخابات 

٢009؟
7 أي�ار بالطب�ع، ألن�ه انتج تس�وية الدوحة، 
وانتخاب�ات 7 حزي�ران، وحكومة م�ا بعد 7 
الذي  التدهور  ه�ذا  كل  إل�ى  وصوال  حزيران، 
وصلنا اليه من تس�ويات غير منطقية وتنازالت 
من  بالرغم  ذل�ك  كل  المنط�ق،  مع  تتناقض 
التفويض ال�ذي منحنا اياه الش�عب اللبناني 
الذي لم يفّوت مناس�بة إال وقّدم لنا شك على 
بياض. اما اليوم فالذي أس�تطيع أن أؤكده لك 
هو أن تظاهرة 13 اذار لم تكن ش�كًا على بياض 
بل ستكون مرتبطة بخطاب محّدد وصحوة بعد 
أخطاء كبيرة وأعتقد انه إذا كان تكررت نفس 
األخطاء ل�ن يكون هناك تأيي�د ودعم لنا من 

الشارع بعد اليوم. 

نشهد اليوم تسونامي ثورات شعبية سلمية 
تنتقل من بلد الى آخر في عالمنا العربي... 
ه�ل ه�ذه الث�ورات تتحرك بفع�ل دعم 
تبلغ  بأن  الشعوب  هذه  ستنجح  هل  أجنبي؟ 
ما تطالب به؟ ولمصلحة اية قوى اقليمية أو 

دولية تصب هذه الثورات؟
العربي  عالمنا  مستوى  على  كبير  اشكال  هناك 
ان على المس�توى اإلجتماع�ي أو اإلقتصادي 
والمعيش�ي وص�وال إل�ى االوض�اع االمنية 

حد  إلى  مضغوط  ش�عب  هناك  والسياس�ية. 
االختناق... ما ادى بهذا الوضع إلى االنفجار... 
الوضع اختلف اليوم عن الس�نوات الس�ابقة 
إذ في الماضي لم يكن هناك تقنيات ووس�ائل 
اتصال متطورة وس�ريعة بمتناول الجميع ولم 
internet وشبكات اتصال وتواصل  يكن هناك 
الكتروني س�ريع... الناس في كل األماكن وفي 
اللحظة  ف�ي  يحصل  ماذا  تعل�م  الوقت  نفس 
نفس�ها... في الس�ابق كانت السلطات تعلم 
فتذهب  المظاهرات  يحّرك  معين  فريق  بوجود 
من   facebook ال  وبوج�ود  اليوم  أما  وتقعمه 

ستقمع هذه القوى وبوجه من ستقف؟؟ 

تعاني  التي  لطرابلس  األولى  رسالتين،  آخر 
اجتياحا من قبل حزب اهلل، إلى جانب واقع 
إلى  والثانية  صع�ب،  وإجتماعي  معيش�ي 
برأيك  االرز.  ثورة  شباب  اللبناني،  الشباب 
كيف يجب أن يك�ون التحرك على الصعيد 

اإلجتماعي والمعيشي؟
رس�التي واحدة، ال تس�تطيع أن تحصل على 
إقتصاد جيد إذا كان الوضع األمني غير مستقر 
فهناك وضع أمني في طرابلس وعلى مس�توى 
لبنان من غير المس�موح أن نس�كت عنه بعد 
اليوم. ح�زب اهلل يزحف زحف�ا دؤوبا باتجاه 
المدينة وعدد من المناطق اللبنانية ويسعى من 
خالل المال الذي يقدمه والسالح الذي يمتلكه 
إلى الس�يطرة على البالد. يجب أن نبني كقوى 
14 اذار شبكات فعالة تستطيع أن تساند الناس 
على المستويات كافة، ان على مستوى الحقوق 
ظروفهم  لتحس�يين  السعي  مس�توى  على  أو 
المعيش�ية والعمل على تقدي�م افاق جديدة 
ومش�اريع كبرى لمس�تقبل الئق لهم. وصوال 
إلى خط�اب واضح وصريح ال يقب�ل التنازالت 

والتهميش والترهيب والخوف بعد اليوم. 

جو القزي

تط�رح ق�وى 8 آذار عناوي�ن كبيرة حول 
محاربة الفساد والهدر في حال تم تشكيل 
الحكومة... ما مدى جدية هذه الطروحات؟
كل الن�اس تعرف أن الفس�اد موجود وهناك 
مش�ارك  الكل  كان  البلد  في  موجودة  تركيبة 
فيها أي أنه من الطبيعي أن نوّجه تهم س�ابقة 
حول  األسس  وضع  تم  يكون  أن  المفروض  ومن 
كيفية اإلنطالق ولكن الذي أراه أنه يوجد فريق 
يريد الس�يطرة على الدولة وال يوجد أي معيار 
لديه غير توجيه الته�م واالطالق الوعود... ما 
الذي يريدون فعله؟؟ هم غير ملتزمين بالدستور 
اللبناني ولدى فريقهم قراءة خاصة للدس�تور 
تتناقض مع المنطق والواقع. انا غير مطمئن وال 
جدّية  عون  الجنرال  طريقة  على  اإلصالح  أعتبر 
الش�خص  نظافة  معيار  هو  ما  معروف  ليس  إذ 
بل  كذلك  تكون  لن  فالمعركة  له....  بالنس�بة 
س�تكون معركة وضع اليد على المؤسس�ات 
تحت شعارات عديدة محقة وهذا الطرح يجب 
احد  هذه  ولألس�ف  نطرحه  من  نحن  نكون  أن 
األمور التي لم تؤخذ بعي�ن اإلعتبار بعد اذ انه 
شاب  لكل  المستقبل  آمال  يلبي  وطني  مشروع 

وشابة في لبنان.

تألفت  اذا  الب�الد  س�تواجهها  أزم�ة  أية 
حكومة حزب اهلل في لبنان؟

الدولي...  المجتمع  مع  مشكلة  لديه  اهلل  حزب 
لماذا؟ ألن�ه يعتبر أن هناك ظل�م في تركيبة 
ه�ذا المجتمع وانا ق�د أوافقه. ولك�ن أنا ال 
معركة  نفتعل  أن  يج�ب  لبنان  في  باننا  أوافقه 
لكي نصح�ح اإلعوجاج الموج�ود في العالم. 
إمكانات  من  لدين�ا  ماذا  خاطئ.  المنطق  هذا 
ومكونات لكي نفتح معارك في مصر والبحرين 
واليمن والكويت والس�عودية والمغرب وباقي 
دول العالم؟ من قال أن ه�ذا هو المطلوب من 
س�يوضع  المرحلة  هذه  في  اللبناني،  المواطن 
لبنان في موقع المواجهة. إن إقتصاد حزب اهلل 
مبني على دعم مالي آٍت من إيران لذلك لكن ال 
الدولة  واسس  مقومات  كافة  نجعل  أن  يمكننا 
بس�بب  إقتصادي  نمو  ألي  قابلة  غير  اللبنانية 
الوضع األمن�ي الغير منضب�ط. ال يمكننا ان 
نعيش في ظل إقتصاد ريعي آٍت من إيران لدعم 
حزب اهلل. في لبنان الي�وم رأينا المخاطر على 
القطاع المصرفي. هذه األمور والمشاكل يجب 
أن يأخذها رئيس الحكومة بعين اإلعتبار خاصًة 

أنه آٍت من خلفية األعمال والمصارف. 

وجهات  ش�خصيات  اسماء  عليك  سأطرح 
عدة، وانت تعطيني رأيك حول اداءها...

النائب ولي�د جنبالط: ال أوافق�ه على طريقة 
كالمه ولكن سياس�يًا ال أعتقد أن�ه كان لديه 
خيارات كثيرة ال سّيما بعد االخطاء المتعددة 

التي شهدناها في االداء. 
الرئيس س�عد الحريري: الرئيس الحريري شاّب 
ممتاز ولديه نواي�ا طيبة ولكنه يتعرقل بأمور ال 
يعلم كيف يخرج منه�ا وبالتالي عليه أن يخرج 

منها نحو خط ثابت ال يتحرك عنه.
تيار المستقبل: هم أخواننا وأحبابنا وجمهورنا 
ولكنه�م بحاج�ة لتحس�ين اإلدارة اذ إنهم 
يواجهون مشاكل على المستوى اإلداري ونحن 
فلينظروا  لذلك  يتقّدم�وا.  أن  نريدهم  بالتالي 
الى العمل المنتظم لدى غيرهم كأداء القوات 

اللبنانية.

الرئي�س فؤاد الس�نيورة: رج�ل محّنك جّدًا 
وسياسي بارع.

يتميز  السياس�ي  مس�ارهم  اللبنانية:  القوات 
بثوابت ل�م يتراجعوا عنها وهذا ش�يء مفيد 
وعليهم ان يستمروا في العمل لمصلحة القوات 
اللبنانية ومصلحة العامة اللبنانية على السواء.

اداءه  تطوير  على  عمل  جعجع:  سمير  الدكتور 
بطريقة ج�د إيجابية وهو يعم�ل على تحويل 
القوات اللبنانية إلى مؤسس�ة، ال بّد أن يساهم 

ماذا لدينا من إمكانات 
ومكونات لكي نفتح 

معارك في مصر والبحرين 
واليمن والكويت 

والسعودية والمغرب 
وباقي دول العالم؟
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ا أي ما يعادل نص�ف أو أكثر من  5۰۰$  ش�هرّيً
ذوي  للموّظفين  الّش�هري  المدخ�ول  نصف 
الّدخل المح�دود وهم أكثر م�ن يعانون وفي 

الّنهاية يدفعون ثمن المنزل ويبقى لمالكه.
مثلٌث أو مربع او مس�تطيل، مس�احة شاسعة 
أم زاوية صغي�رة، كّل هذا لم يعد مهّمًا، المهّم 
هو أن يتم بناء الحجر بغض النظر عن مس�توى 
المبنى فخمًا  كان أم عادّي�ًا فالبناء الفخم هو 
وللمالكين  الطائل�ة  الثروات  ألصحاب  حكرًا 
االجانب والعرب والّسكن العادي لمن يستطيع 
“أن يفكر بالش�راء”. ولكن هناك سؤال موّجه 
لكّل ه�ؤالء الّتجار الذين يجلدون البش�ر، لو 
كنتم مكان  من ال يملك م�اذا كنتم لتفعلوا؟ 

هل كان باستطاعتكم أن تشتروا منزاًل لكم أو 
لم تفكروا بعد؟ 

يذهلون كيف أن س�ن الزواج تاخ�ر كثيرًا في 
لبنان حيث تخّطى المع�ّدل الطبيعي فلم يعد 
أي شاب يس�تطيع أن يكّون عائلة قبل سّن ال 
۳5 في بلٍد بات فيه الحجر أغلى من البش�ر وال 
من يسأل أو يحاس�ب. يطالعنا أحد تجار البناء 
في أحد البرامج اإلذاعّية  بأن س�بب الغالء هو 
شدة الطلب على المس�اكن في المدينة بينما 
األراضي في المناطق المرتفعة ال تزال بورًا فلَم 
ال يتوجه المواطن إليها ويس�تقر فيها وقيمتها 

الشرائية أقل بكثير.
ُنجيب هذا المتذاك�ي، بأنه متى فكر الذكّي أن 

يفعل بما تنصحه، عليه األخذ بعين اإلعتبار:
زحمة السير في لبنان 

الطرقات غير المؤهلة
المواصالت غير المنظمة 

الحاجة الماسة للمسكنات العصبية
كم�ا أننا نس�أله:”إذا فكرنا بتل�ك المناطق 
وُحلَّْت كّل تلك المشاكل من سيضمن لنا أنك 
لن تتوس�ع إلى تلك المرتفعات لتوسع تجارتك 

وأرباحك؟”
نسمع بأن أسعار الشقق ستتدّنى في خطوٍة أولى 
الى حوالي ۳۰% وصواًل الى 5۰% بس�بب الركود 
الحاصل في هذا المجال وعدم قدرة الناس على 

االستهالك.
كما نرّد بأن ذلك هو ش�به مس�تحيل حتى لو 

حصل ألننا في لبنان وهذا يعني كثيرًا:
ما من شيء ارتفع سعره ثم عاد وانخفض

هي  ما  يعلم  وكلن�ا  التجارّية  الش�عب  طبيعة 
التجارة

غياب شبه كّلي لحماية المستهلك وأمور كثيرة 
قد ال نستطيع عّدها.

عبث�ًا نفكر في بلدن�ا فجمهورية اإلس�منت 
أقارب  وحتى  مواطنون  مس�ؤولون،  فيها:  بمن 
أصبحت خالية من النبض اإلنس�اني وبات كلٌّ 
منهم يفك�ر فقط بالحج�ر أو اذا صّح التعبير 
بات الكّل متحجر القلب فكما يقولون في علم 
اإلجتم�اع الوطن لوال المواطنين هو مس�احة 
شاسعة من الجالميد المرتفعة. عزيزي المواطن 
الحّل بي�ن يديك ولكن علي�ك أن تعرف ماذا 
ستفعل وأن تتجّرأ على القيام بالخطوة الّلازمة، 
ال تبع أرضك لغير اللبنانيين عّلك تساهم بعدم 
إرتفاع األسعار فقد تخطى ذلك حّد الجنون ولم 

يعد يستطيع العاقل أن يفهم.
هنيئًا لنا في لبنان بهذا العمران، لكن ال تنس�وا 
فّكروا لو كان�ت األدوار بغير ترتيب ماذا كنتم 

لتفعلوا؟؟؟ 

عبدو غصن
أمين إعالم دائرة المهنيين

ن؟ حاجة للَمسَكن أم للُمَسكِّ
فيقفون  للزواج  يتحضرون  وش�ابات  ش�باب 
عاجزي�ن أمام وط�أة ما يواجه�ون، غالء في 
البناء،  تج�ارة  ف�ي  استش�راس  المعيش�ة، 

واستنزاف واضح للمساحات الصالحة للبناء.
قام تّجار البناء بنش�ر مبانيهم الهندسّية على 
منها  الخضراء  واألراضي،  المس�احات  كامل 
والبور، حتى لم يبَق موقف سّيارة، وكل هذا من 
أجل الّتجارة والّربح الّس�ريع لألموال الطائلة. 
فصاحب األرض يرفع الّسعر ومالك البناء يريد 
كسب ُضعَفي تكاليفه في بيع ما أنجز، والّشاري 

ال حول وال قّوة.
ش�قٌق س�كنّية بأس�عاٍر خيالّيٍة، أقّلها س�عر 
المتر المرّب�ع فيها 12۰۰$ وأكث�ر في المناطق 
العادّية، بعيدًا عن منطقة “س�وليدير” وخارج 
“األشرفّية” حيث لم يعد هناك تصنيف للمدن 
أو تنظي�م وال احترام للّطبيعة، واس�ترخاص 
يملكون،  من  نفوس  في  الّطمع  دّب  لإلنس�ان. 
وفاض الجش�ع عند من يبيعون، ال يهّم إذا كان 

البناء قديمًا أم جديدًا. إّنها فورٌة عمرانّية 

العهد  القديم  الّسكن  فصاحب  رابحة،  وصفقٌة 
والبناء  به،  اش�ترى  ما  أضعاف  بخمس�ة  يبيع 
ث وال ح�رج، فتكون اإلجابة لماذا  الجديد حدِّ

أبيع أرخص من غيري؟ أال يحّق لي أن أربح؟
يتسّكع.  وشباب  تتقّطع  أشجار  ترتفع،  عمارات 
نعم شباب يتس�ّكع على أبواب المصارف يمّد 
يده للقروض الّس�كنّية، فيرج�ع خائبًا عندما 
يسمع قيمة العروض والّشروط المطلوبة لدرس 
الّطلب، ناهيك عن األجور المتدّنية للموّظفين 

فيكون العرض أقّل بكثير من الحاجة.
يفّكر البعض بعدم الّش�راء ويفّضل اإلستئجار 
فيصدم أيًض�ا بأّن قيمة المس�كن تتخّطى ال 

جمهورّية اإلسمنت

ش�قٌق س�كنّية بأس�عاٍر 
خيالّيٍة، أقّلها س�عر المتر 
المرّبع فيه�ا 1٢۰۰$ وأكثر 

في المناطق العادّية
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استراتيجيا بيناتنا

جارفة...  عفوي�ة  ش�عبية  اعتراضية  حركات 
شعوب تنتفض وتكس�ر حاجز الخوف والرهبة 
المنطقة  ربي�ع  والمجازر...  القت�ل  وتتحدى 
العربية عكس الحاجة إلى الحرية والعدالة ضد 
الطغيان. هذا هو العال�م العربي الجديد الذي 
يتحدث الجميع عن�ه. نحو أي نوع من االنظمة 
الجديدة س�تتوجه هذه الدول المنتفضة؟ وما 

هو الدور الجديد الذي ينبغي أن يكون للعرب؟ 
التقييم  نم�اذج  تع�رف  ال  إي�ران  كانت  إذا 
الش�عبية  الحركات  لهذه  الصحيحة  والقراءة 
الجارفة فتس�عى إل�ى تصويرها بغي�ر اطارها 
الصحي�ح، يمك�ن لنظامه�ا المحافظ الذي 
يسيطر على شعبه بقوة النار والحديد ان يتعلم 
من تجارب أخرى مثل تركيا واندونيسيا لمعرفة 
حاجة شعبها قبل ان تسحق الجماهير الغاضبة 

انظمتها المتحكمة ظلما بمصيرها. 

محرك هذه التغييرات، أتى ببس�اطة عن طريق 
التقدم التكنولوجي والعولمة ومواقع التواصل 
تالقت  حيث  االنترنت،  شبكة  عبر  االجتماعية 
حاجة الش�عوب في هذه الدول، وعلى رأسهم 
الش�باب، إلى العي�ش بكرام�ة والتعبير عن 
حاجز  كسر  إلى  داعية  وتفجرت  بحرية،  آرائهم 
الخ�وف والظلم. وإذ كان الق�ادة العرب، قد 
حولوا في الماضي دولهم إلى مجموعة شركات 
وممتلكات خاصة، وفي ظل ازدياد في اإلقبال، 
ش�هدته الس�نوات العش�رين الماضية، على 
الشباب  اكتش�ف  والتثقيف،  التعليم  مجالي 
أنهم س�يكونون من الخريجي�ن العاطلين عن 
العمل المغلوب عل�ى أمرهم، وهكذا تفجرت 
هذه الثورات بوجه المنتفعين للتحرر من قبضة 
الطغاة الذين ال عمل لهم س�وى قمع شعوبهم 

واسكات الرأي االخر.  
هل كل هذا ينطوي على تغيير في العالقات مع 
الغرب والوالي�ات المتحدة؟ الجواب يمكن أن 
يكون نعم. هل يعني ذلك إنش�اء شرق أوسط 
إس�المي؟ بالتأكي�د ال. فالث�ورات في مصر 
وتونس وليبيا والبحرين واليمن وسوريا ال تعلن 

فقط االنتفاضة على سياس�ة انظمتها وطريقة 
ادارتها لبلدانها فقط، بل تشيرإلى فشل القوى 
االسالمية في السيطرة على الحكم بعد سقوط 
تلك االنظمة. اذ كان يش�اع ب�أن هذه القوى 
فور  البالد  هذه  بحكم  االس�تثار  من  ستتمكن 

سقوط االنظمة الحاكمة فيها. 
ما مصير ش�رارة االنتفاضية الشعبية السلمية 
الحزب  نظ�ام  بوجه  س�وريا  في  انطقت  التي 
في  الياس�مين  ثورة  تبلغ  هل  الحاكم؟  الواحد 
تونس حلمها المرجو في بل�وغ دولة الحريات 
والحداثة؟؟ ه�ل تتمكن مصر من اس�تكمال 
ثورته�ا في انتخابات برلمانية ورئاس�ية تحقق 
يتجاوز  هل  التحرير؟؟  ميدان  ش�باب  تطلعات 
اليمن قطوع االنقسام بين اصرار المعارضة على 
البقاء؟  على  اص�راره  مقابل  في  الرئيس  تنحي 
اعادة  م�ن  البحرين  مملكة  س�تتمكن  كيف 
االس�تقرار إلى ربوعها بعد ان�زالق المطالب 
االصالحية إلى انقس�ام طائف�ي خطير يواجه 
البالد؟ مت�ى ينجح الدعم العس�كري الدولي 
للثوار باسقاط حكم القذافي الذي احرق ارض 
ليبيا وش�ن حملة ابادة ض�د المنتفضين على 

حكمه من ش�عب امته؟؟؟ هل من دول جديدة 
ستشهد ثورات ش�عبية ضد االستئثار والظلم 
والقمع؟؟؟ اسئلة ال بد ان تتبلور االجابات عنها 

في القريب العاجل...

في خضم هذه الحركية والتغيرات شّكل لبنان 
مثاال رائع�ا من خالل ث�ورة االرز التي جددت 
دمها ف�ي ربيع هذا العام. اطلق لبنان ش�رارة 
االنطالق االولى من خالل ثورة االرز، فانطلقت 
مختلف  في  الش�عبية  الثورات  حرك�ة  بعدها 
وللعالم  الدول  لهذه  لبنان  قّدم  العربية.  الدول 
من خالل ثورته مث�اال عن اتحاد المواطنين من 
الوالء  راية  تح�ت  والطوائف  األديان  مختلف 
للوطن والتعايش مع�ا في وئام ومحبة ومتابعة 
مس�يرة النضال من اجل ص�ون الديمقراطية 
وتحقي�ق العدالة والتحرر من س�لطة احتالل 
شقيقة والعمل على اسقاط سالح غريب يتلطى 
تحت غطاء مقاومة العدو اإلسرائيلي، في حين 
أمعن في التدخل بمس�ار الحياة السياس�ية، 
من  كل  وقت�ل  وتخوين  ترهي�ب  إل�ى  وصوال 
يخالفه في محاولة للس�يطرة على قرار الدولة 

ومؤسساتها. 

عصام عيد

موجة ثورات جارفـــــة
نحو عالـــــم عربـــــي جديـــــد

في األعماق

من لبنان

وقام في اليوم الثالث
ان كان المس�يح لم َيُقم، فِكرازتنا إذن باطلة وايمانكم ايضا باطل )اكو 

)14:15
ان االنسان بموت المسيح يتحّرر من الخطيئة وبقيامته يفتح لنا المدخل 
الى حياة جدي�دة. هذه الحياة ه�ي التبرير الذي ُيعيدن�ا الى نعمة اهلل 

وُيشركنا في الملكوت؛ فقد حّولنا بقيامته الى أخوة له.
ان القيامة هي قمة ايماننا المسيحي، فحياتنا كلها مبنية عليها الننا َنِعُد 
انفس�نا بالحياة االبدية التي نحيا حياتنا االرضية كلها ساعين للوصول 

إليها، لمشاهدة وجه اهلل. فلو لم يقم المسيح لكّنا أشقى األشقياء.
وهذه القيامة هي مبدأ وينب�وع قيامتنا اآلتية، فكما بآدم يموت الجميع 
كذلك ايضا بالمسيح القائم س�يحيا الجميع. وفي انتظار هذا التحقيق 

يحيا المسيح القائم من الموت في قلوب مؤمنيه.
كما في القيامة، يتذّوق المس�يحيون قّوات الدهر اآلتي وحياتهم يشّدها 
المس�يح الى قلب الحياة االلهية لكي ال يحيا األحياء ألنفسهم بل للذي 

مات وقام ألجلهم.
المسيح قام، حقًا قام                                    

جانين ن. عوض  

البتـــــرون

عرفت بالد البترون الحضارة منذ العصور الحجرية حيث سكن االنسان 
البترون  اسم  ان  يقول  المؤرخين  بعض  سنة.  المليون  حوالي  منذ  أرضها 
يحمي  الذي  السور  الى  باالشارة  “باتر”  الفينيقية  الكلمة  الى  يعود 
شواطئها من االمواج العالية, وآخرون يقولون ان اسمها ياتي من العبارة 
االمبراطورّية  عصر  في  السيد.  بيت  ومعناها  ترونا”  بيت   “ الفينيقية 
الرومانّية عرفت البترون تطورًا الفتًا وبات اسمها »بوتريس«، أي عنقود 
العنب. في التاسع من تموز 551، تعرض ساحل المتوسط الشرقي لزلزال 
عنيف تسّبب بتدمير البترون. ولكن التغير الجغرافي الذي حصل تسبب 
العصر  وفي  األيام.  تلك  في  السفن  أكبر  يستقبل  كان  مرفأ  إنشاء  في 

عاصمة  صور  لمطرانية  تابًعا  أسقفًيا  مركزًا  البترون  كانت  البيزنطي، 
الفينيقية  القلعة  كانت  الصليبي  الحكم  وخالل  األولى.  فينيقيا  والية 
 Seignerie»إسم البترون  على  أطلقت  التي  الصليبية  لإلدارة  ا  مقّرً
فيها  واألديرة  الكنائس  توفر  إلى  نسبة    »de la Sainte Montagne
والتي تعود إلى أوائل المسيحية. في عهد المتصرفية عرفت المدينة أوج 
ازدهارها، إذ تم خاللها بناء أكبر قسم من األبنية بواسطة الحجر الرملي 

الذي كانوا يقتطعونه من السور الفينيقي.

البترون مدينة س�احلية، تبعد ع�ن العاصمة بي�روت 50 كلم، تمَيزت 
بموقع سياحي جذاب، شَجع المس�تثمرين إلنشاء المطاعم والمسابح 
والمنتجعات السياحية، ونش�طت الرياضات البحرية. اشتهرت البترون 
بصناعة الليموناضة، ومنذ أواخر التسعينات عاد الشارع العام الى نبضه 
السياحي المعهود، كما نشطت الحياة الليلية بعد انتشار أندية الرقص. 
أما اهم المواقع االثرية في المدينة فهي الس�ور الفينيقي، كاتدرائية مار 
اسطفان و كنيسة مار جرجس األثرية و س�يدة البحر العجائبية، سيحيا 
الجميع أروقة العقد في السوق القديم المرَمم حديثا، و أخيرا و ليس آخرا 

ال بَد من زيارة المدرج الروماني المنحوت في صخور حي مراح الشيخ.

جورج سيف

اسم البترون يعود الى الكلمة الفينيقية 
“باتر” باالش�ارة الى السور الذي يحمي 

شواطئها من االمواج العالية

شعبية  اعتراضية  حركات 
عفوية جارفة...
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The 83rd Academy Awards ceremony, presented by the 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), honored 
the best films of 2010 and took place February 27, 2011, at 
theKodak Theatre in Hollywood, Los Angeles. The winners were 
announced during the awards ceremony and were presented in 

24 competitive categories. The prestigious ceremony was hosted 
by James Franco and Anne Hathaway. And here are some of the 
results for some categories

• Actor in a Leading Role: Colin Firth in “The King’s Speech”
• Actor in a Supporting Role: Christian Bale in “The Fighter”
• Actress in a Leading Role: Natalie Portman in “Black Swan”
• Actress in a Supporting Role: Melissa Leo in “The Fighter”
• Animated Feature Film: “Toy Story 3” 
• Cinematography : “Inception” 
• Costume Design and Art Direction: “Alice in Wonderland” 
• Directing: “The King’s Speech” Tom Hooper
•  Documentary (Feature): “Inside Job” Charles Ferguson and 

Audrey Marrs
•  Documentary (Short Subject): “Strangers No More” Karen 

Goodman and Kirk Simon
•  Music (Original Score): “The Social Network” Trent Reznor and 

Atticus Ross

MAGAZINE

SPOTLIGHT

He’s the first artist ever to have seven 
songs from his debut album chart on the 
Billboard Top 100. He had both Usher and 
Justin Timberlake clamoring to sign him, 
and after signing with Usher’s label, now 
counts the superstar as a close personal 
friend. He has performed for U.S President 
Obama and worked with Ludacris, Kanye 
West and Miley Cyrus amongst others, and 
he’s only 17 years old!
 
He is of course, Justin Bieber, and his 
story is nothing short of amazing¬–
especially when you consider that he 
really only started singing three years 
ago. In fact, it was someone else’s belief 
in the youngster’s talent which alerted 
Justin Bieber himself to the fact that he 
might have a little something extra to 
offer. In 2007, merely a couple of years 
before tickets for Justin Bieber tour dates 
became worth their weight in gold, the 
boy star entered a local talent content in 
his native Ontario, Canada. Competing 
against peers who, unlike himself, were 
vocally trained and preened for the stage, 
Justin Bieber beat the odds, showcasing 

a natural talent which was impressive 
enough to win him second place overall. 
And thus, a seed was planted. 
 
Wanting to share his success with friends 
and family, the would-be teen superstar 
posted video from the competition on 
YouTube. Encouraged by the enthusiasm 
of those in his inner circles, Justin Bieber 
followed up with additional videos of 
himself singing covers of well-known 
songs by the likes of Stevie Wonder, Ne-
Yo and Usher. In 2008, he was officially 
signed to Island Records and just three 
years later, Justin Bieber tour dates 
are now amongst the most anticipated 
events on the pop music calendar.  
 
In 2010, he guest-starred in the 
season premiere of CSI: Crime Scene 
Investigation. Of his meteoric rise to 
fame, he says, “I’m looking forward to 
influencing others in a positive way. My 
message is you can do anything if you just 
put your mind to it.” 

Elissa Khoury

83rd Annual Academy Award

Justin Bieber… Canadian Teenage Phenomenon

ROUND UPNO COMMENT
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في كل لحظة نس�تذكر فيه�ا االب والحاضن 
بأنه  نصدق  ال  نكاد  االس�تقالل  لحركة  االكبر 
وس�ائر  انطاكيا  عرش  العرش،  عن  التنازل  قرر 
المش�رق. قرر دعم بطريرك جديد، مكرس�ا 
اياه ابا جديدا للموارن�ة. نعم البطريرك صفير 
اتخذ م�ن جناحه الخاص الجدي�د في الصرح 
الجديد.  منس�كه  بكرك�ي  في  البطريرك�ي 
تنازل ع�ن العرش وهو في ع�ّز عطائه مختتما 
ومتوجا  مارون  مار  لوفاة  ال1٦00  اليوبلية  السنة 
سلس�لة زياراته وانجازاته الكنس�ية والوطنية 
بإعالن أب الموارنة ش�ريكا أزليا في كنيس�ة 
روما المقدسة، فش�مخ تمثال أب الموارنة في 
س�احة بازيليك القديس بطرس، مقابل المقر 
الحبري لخليف�ة بطرس، وعلى مس�افة أمتار 
إلى  وجهت  لطالما  السيس�تين.  كنيس�ة  من 
ص�دره الطعنات وآلمته االنتق�ادات الالذعة 
باالنحياز  التهامه  ظهرت  تارة  التي  واالتهامات 
لفريق دون آخر حي�ن لم تجري رياح غبطته بما 
تلبث  ما  ثم  االطراف،  اولئك  مصالح  تش�تهي 
ان تختفي اذا ما تالقت مع اهوائهم ومواقفهم 

المتقلبة واطماعهم السوداء بكراسي السلطة 
المثيرة  والعفة  والتغيير  االصالح  عناوين  تحت 

لالشمئزاز.
وصدق  بأمانة  فحمل�ه  له،  اعط�ي  لبنان  مجد 
ولم يف�ّرط به لحظة. كان االمي�ن على ثوابت 
فتحدت  االضطه�اد،  قاومت  التي  الكنيس�ة 
الظالم وحملت رس�الة العل�م ونبض الحرية 
إلى ما بع�د البح�ار. وعندما ش�عر بالحاجة 
إلى نقل الش�علة بآمان، نقله�ا إلى خلف على 
قدر المس�ؤولية ليتابع مس�يرة الرجاء. االب 
الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير اس�تحق 
لق�ب البطريرك الدائم، ألن�ه اعتصم بالحق، 
وقاوم س�لطات االمر الواقع. كان الملجأ لكل 
مضطهد وتابع مس�يرة تثبيت وانهاء الصراع 
الطائف  اتفاق  اب  فكان  اللبنانيين،  بين  العليل 
انتفاضة  شرارة  وُمطلق  الجبل،  مصالحة  وبطل 
يسهر  اليوم  وهو  المطارنة.  بيان  في  االستقالل 
الس�يادة  طريق  اس�تكمال  على  صومعته  من 
والحرية واالستقالل وبناء الدولة القوية القدارة 
العادلة. دولة ال يستقوي فيها طرف على طرف 
خالفه  ان  بتخوين�ه  يقوم  وال  يرهب�ه  وال  اخر، 
الرأي. البطريرك صفير س�لم عصا الرعاية إلى 
االنطالق  األمين،  الراعي  وعلى  األمين،  الراعي 
في ث�ورة تحديثية داخل صفوف المؤسس�ات 
االباء  بين  والتعاضد  التعاون  لتعميق  الكنسية 
والجامعات  والم�دارس  الرعايا  في  واالخوات 
ابناء  وبين  جه�ة،  من  الصحية  والمؤسس�ات 
الكنيس�ة المارونية في لبنان والعالم من جهة 
اخ�رى. البطري�رك الراعي تعهد كما س�لفه 
الشباب  تثبيت  مس�يرة  باس�تكمال  العظيم 
اللبناني في ارضه والنضال في س�بيلها لو مهما 

ابتعد في الجغرافيا عنها.
نصراهلل  م�ار  الكاردينال  الدائ�م  البطريرك 
بطرس صفير، ابانا الحبيب لم يقرر ان يكون اب 
ثورة االرز، لم يكن ذلك خيارا. لم يكن بطريرك 
الق�وات وال الكتائ�ب وال تيار المس�تقبل أو 
الوطنيي�ن االح�رار واش�تراكيي الجبل. هو 
لم يك�ن بطريرك الم�ردة او التي�ار العوني. 
البطري�رك صفير اختار الدفاع باس�تماتة عن 
العيش  حرية  التعبير،  وحري�ة  العامة  الحريات 

بكرامة دون قمع أو ذل أو اضطهاد. البطريرك 
صفير قاوم من موقعه االعتداءات االسرائيلية 
والنظام  الس�وري  االحتالل  قوات  وس�يطرة 
وقرارها  اللبنانية  الدولة  مقدرات  على  السوري 
والتدخل الس�افر في التفاصيل اليومية لحياة 
اللبنانيين. اطلق الصرخة ف�ي نداء المطارنة، 
وجمع المس�يحيين المتنازعي�ن على عناوين 
صغيرة، الموحدين ح�ول العناوين الكبرى في 
ذلك الحين، حول طاولة لقاء قرنة شهوان، دفن 
احقاد التفرقة بين ابناء قرى الجبل في مصالحة 
تاريخي�ة. والقى غضب الجمه�ور ابان اغتيال 
الش�وارع  فتوحدت  الحريري،  رفي�ق  الرئيس 
وكانت انتفاضة االس�تقالل... وانتصرت ثورة 
االرز. لم يس�اير االب الحبيب في الخطأ يوما، 
فتصدى لبدعة التحالف الرباعي وتغييب القرار 
المسيحي، وكان موقفه إلى جانب التيار العوني 
بعد ف�وزه في معظم المناطق المس�يحية في 
انتخابات العام 2005. وتابع في المسيرة نفسها، 
المهادنة  رفض  إلى  وصوال  نفس�ها،  والثوابت 
استقرار  على  القابض  شرعي،  الغير  السالح  مع 
لبن�ان وأرواح أبناءه، وأعلن رفض�ه له ونادى 
كما دائما ببن�اء دولة قوية قادرة عادلة ترفض 

االغتياالت والقتل والدويالت وتحقق العدالة.
فيا أبانا الحبيب، أب االستقالل، واب ثورة االرز، 
تحية اجالل ل�ك من مصلحة ط�الب القوات 
اللبنانية وشباب لبنان. الشباب الذي وجد فيك 
االب الدائم له والحاضن االكبر في ابشع االيام 
واكثرها شدة وظلما. ابناء لبنان سيبقون دائما 
اوفياء لمس�يرة الحرية والسيادة واالستقالل، 
وأجدادهم  ووطنهم  كنيستهم  لمبادئ  اوفياء 
بحروف  اسمك  سيكتب  والتاريخ  وشهدائهم. 
ماس�ية غالية مرصعة بآي�ات الطهر وااللتزام 
المناضلين  انصف�ت  ال�ذي  انت  والمحب�ة. 
والش�رفاء في اقسى الظروف، س�تبقى دائما 

االب الحبيب وقديس الوحدة الوطنية.

جو القزي
رئيس دائرة اإلع�الم - مصلحة طالب القوات 

اللبنانية

بين اب االســـــتقالل،
وثورة االســـــتقالل

نشرة آفاق الشباب بحاجة القتراحاتكم وافكاركم 
وعملكم معنا بيساعدنا نكبر. نتطور. ونستمر...
راسلونا على البريد االلكتروني الخاص بالنشرة 

lfsamedia@lebanese-forces.com
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