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الحدث أول شي

»إننا نعيش اليوم في وضع طارئ ومشكلة آنية 
متمثلة بوجود حزب مس�ّلح إلى جانب الدولة 
يتصرف خارج األطر الش�رعية تجعلنا عاجزين 
عن العم�ل السياس�ي الديمقراطي، كمثل ما 
في  الحكومي  الموض�وع  ف�ي  ويحدث  حدث 
المقتضبة،  العب�ارات  بهذه  الحاضر.«  الوقت 
وصف  الدكتور س�مير جعجع الوضع اللبنانّي 
القائم ف�ي الفترة األخيرة. ه�ذا الوضع الذي 
والرّد،  األخذ  وبي�ن  والقال  القيل  بين  يتأرجح 
على ألس�نة هذا الرئي�س وذاك الوزير وذاك 
النائب... وما أكثر الرؤساء في بلٍد هاجر شبابه 

ولم يبق فيه إال القليل القليل من شعبه!

إال أّن�ه مقابل كل هذا التده�ور الحاصل على 
صعيد لبنان، ها هي »القوات اللبنانية« تش�ّق 
األفق صع�ودا في مرحل�ة جدي�دة عنوانها 
التنظيم من أجل التفعيل والتطوير والتحديث 
داخل صفوفها، إيمانًا منها بأن ال حياة سياسية 
س�ليمة في أي مجتمع أو بل�د من دون أحزاب 

ديمقراطية فعلّية وفّعالة. 

انطالقًا من هنا، باش�رت »القوات« في إطالق 
ورش�تها الحزبية الداخلية. هذه الخطوة التي 
الحزبي  نظامها  مس�وّدة  لتحويل  ُتس�تكمل 
إلى دس�تور تعمل بموجبه، األمر الذي سيوّلد 
س�يعتمد  حيث  داخلها،  جدي�دة  دينامي�ة 
القواتي�ون ألول مرة على قواع�د عمل حزبية 
الكفاءة  س�تكون  كم�ا  ومح�ددة.  واضحة 

المراكز  لتبوؤ  األساسيان  المعياران  والجدارة 
والمناصب مما سيش�ّكل حاف�زا ديمقراطيا 
لجمي�ع القواتيين، ذلك إضاف�ة إلى فتح باب 
االنتساب أمام نخب سياس�ية جديدة تجد أّن 

قضيتها تتجّسد في القضية القّواتّية.

إّن خط�وة »الق�وات« هذه ليس�ت بخطوة 
س�هلة وبس�يطة البّتة، إذ إنها خطوة اولى في 
مش�وار األلف مي�ل حي�ث إّن المطلوب من 
القواتيين، على األصعدة كافة، االنتقال بثبات 
من المس�توى النظري إلى المس�توى العملي 

التطبيقي في سياق ما تقدم. 

وهنا ال بد من أن نلف�ت الّنظر إلى بعض الذين 
يحاول�ون أن يصطادوا في الم�اء العكر، حين 
يس�ألون » كيف لجعجع أن يقن�ع جياًل قواتيًا 
بكامله اعتاد رؤيته بالبزة العس�كرية؟ وكيف 
قانون  في  الجي�ل  هذا  مناقش�ة  اليوم  يمكنه 
فلهؤالء  داخلي�ة؟«  عمل  آلي�ات  أو  انتخابي 

نقول إن مياهنا ليست ِبعكرة، فهي مياه صافية 
كدم شهدائنا، وحزبنا ليس بميليشيا استهوته 
الحرب واس�تماله القتال محب�ة منه بالعنف 
والدم�ار، إال أن الواج�ب الوطني ن�اداه في 
مرحلة معينة للدفاع ع�ن أرضنا وأهلنا، لذلك 
الحكيم  عرفنا  اننا  صحيح  النداء...  حينها  لّبى 
ببّزته العس�كرية إال انه لطالم�ا كان وال يزال 
هو  أبدًا  ش�عارنا  واإليمان.  والقيم  الفكر  رجل 
هو »قوة ف�ي العقيدة، عمٌق في االيمان، صالبة 
في االلت�زام«، فنحن مقتنعي�ن كل االقتناع 
بواجبنا ف�ي أن نلّبي نداء بن�اء دولة القانون، 
الحقيقية  اللبنانّية  الميليشيات  بعكس  وذلك 
التي ال تبني مؤسس�اتها غير الشرعّية إال على 
أنقاض المؤسسات الشرعّية التي تسعى جاهدة 

لهدمها.

ميراي عوض 

حدود »القوات« آفاقها
توّتـــــر... عـــــالي

يعني كأّنو بوس�طة التوّتر العالي ما بتش�تغل إال على خط المنصورّية - 
عين س�عاده وبين المدارس واألوالد والبيوت والمستشفيات، أو كأّنو 
نّواب “التّيار” ما بيكون قلُبن على أهال�ي المنطقة إال لّما يعوزو صواُتن 
قب�ل اإلنتخابات! ما قدرنا نغّض النظر على س�كوت هالن�ّواب، بينما 
“رفيُقن” الوزير باسيل عم يش�ّن حرب ضروس إلتمام هالمشروع بعهد 
 MISSION كرسّي يمكن ما يرجع يقعد علي، بركي بينّصب حالو وزير ال

وبيثّبت إّنو هيك مشاريع ما بّتم إال ب عهدو!   IMPOSSIBLE

تعّديات... على األمالك العاّمة
إنت من الحزب وبّدك تتجّوز ؟ ما معك تشتري بيت ؟ عبالك شقفة أرض 
لقطة ؟ راجع المس�ؤل فالن بالمرّبع علتان، عندو حّبات نضيفة، أمالك 

كرسي رسولي، أمالك عامة أو خاصة ووين ما بّدك ... 
دولة؟ درك؟ ما يهّمك، م�ا نحنا قرطة المدعومي�ن، منحرق دواليب، 
منقّوس، منعتدي ع مصّورين، مين بيس�ترجي يّطّلع فينا أو يحكينا؟! ما 

نحنا عقد التفاهم البرتقالي حامينا!

جورج مارديني

يجتاح العال�م العربي اليوم مناخ الحرية الناتج 
عن معاناة متراكمة منذ ستة عقود؛ في منطقة 
الحرب  خ�الل  الدولية  التقلب�ات  أش�بعتها 
الباردة، فقرًا وبؤس�ًا وظلم�ًا وحرمانًا وإتجارًا 
بقضاياها المحقة والعادلة وعلى رأس�ها قضية 
فلسطين، وسط عالم يتطور ويزدهر، في سباق 
مع الزمن. العالم كان يتقدم ، والشرق كان إما 

واقفًا أو يتراجع.
ش�كلت قضايا الش�رق العادلة مادة دس�مة 
بعض  أتقنتها  التي  السياس�ية  »للسمس�رة« 
سطوتها  لتثبيت  أوس�طية  الش�رق  األنظمة 
على المواطنين »الرعايا«، وحرمانهم أبس�ط 
حقوقهم في الحرية والحياة. لم تستهلك ثروات 
المنطقة لبناء األوط�ان وتطوير المجتمعات، 
القمعية،  الدول�ة  لترس�يخ  ه�درت  ما  بقدر 
وتنظيم البوليس السري )المخابرات( الذي لم 
المستبدين  حماية  سوى  مهمات  من  لديه  يكن 

وترويج الرشوة والفساد... 
كان أف�ق الش�باب العربي مس�َيجًا بالحدود 
الجغرافي�ة لدول�ه. ل�م يكن هناك ش�بكة 
»أنترنت«، وال هاتف محمول ، وال تلفزيون غير 
شاشة الدولة التي تتولى قمع فكر هذا الشباب 
المتنور، وحراس�ته داخ�ل »حظيرة« الجهل 
والتخُلف. حتى الصحف والمجالت واإلذاعات، 

غير  المستبد  »الس�ًجان«  بفكر  تزدهر  كانت 
العادل؛ وإال كان مصيره�ا اإلقفال؛ وفي أكثر 
محاولة  عل�ى  تجرأوا  الذين  اغتي�ال  األحيان 
تلويث »طهارة » النظام وأهله، إذا لم ينجحوا 
في اله�رب من س�ًجانيهم إلى عال�م الحرية 
األوسع. كان الش�باب العربي تَواقًا لمعرفة ما 
يحصل خلف » قضبان » سجنه الواسع . فماذا 

استجَد مؤخرًا ليتحرر؟؟ 
أفلت الش�باب العربي من عبودية الجهل يوم 
وف�رت له ثورة » األنترن�ت » المعرفة الكافية 
صدأ  فتلَمس  العال�م؛  في  يحصل  ماذا  ليدرك 
قضبان سجنه . رافق س�عة المعرفة هذه ، ثورة 
كبرى ثانية ف�ي اإلتصال والتواصل عبر الهاتف 
بس�رعة  المعرفة  س�عة  اقترنت  المحم�ول. 
ساحات  إلى  للنزول  الشباب  فتنادى  ؛  التواصل 
الحرية متحٍديًا سيطرة ظالميه، الستعادة حقه 
ثقاب  عود  كان  والحي�اة.  الحرية  في  الطبيعي 
واحد، إس�مه » محمد البوعزيزي » في تونس، 
المشبع  الهشير  في  والثورة  النار  إلشعال  كافيًا 

يباسًا من المحيط إلى الخليج. 
حكم  اس�تبدال  عل�ى  الي�وم  جيل  يش�هد 
الديكتاتور الف�رد بأنظمة ديموقراطية عادلة. 
قد التتحقق العدالة غدًا لكن األهم أن الشعوب 
نحو  الصحيح  طريقها  عل�ى  تعَرفت  المقهورة 
العدال�ة. فهل م�ن خطر على لبن�ان من هذا 

التغيير؟ 
كال. ال بل العكس هو الصحيح. فمشكلة لبنان 
األساس�ية كانت مع تلك األنظمة المستبدة. 
أما وقد أظهرت ثورة األرز أهمية إرادة الشعوب 
في إنتاج األنظمة العادلة؛ فذلك يعتبر الضامن 
األهم لعالق�ات لبنان اإلقليمية على أس�اس 
المصالح المشتركة، وليس على أساس التبعية 

للحاكم المستبد. 

ثورة الش�عوب العربية يعيش�ها جي�ل اليوم 
بحلوه�ا ومَرها، ويس�اكنها حتى ف�ي مرارة 
تطورها وقس�اوة تحقيقها وارتفاع ثمنها. لكن 
األجيال المقبل�ة، بعد قرن أو قرنين، س�وف 
كمحطة  الحقيقي،  التاريخي  إطارها  في  تضعها 
عبور من العبودية إل�ى الحرية، من الظلمة إلى 
النور، من أجيال العتمة قب�ل الثورة إلى أجيال 
النور بعدها.... وقد تطلق عليها تسمية: »نهاية 

تاريخ وبداية آخر«. 

بالش�ائعات  التؤخذوا  القواتيين:  الرفاق  وإلى 
المحبط�ة ؛ فأنت�م أبناء الحرية م�ذ ولدتم ، 
الحرية  وأبناء  ؛  الش�رق  كل  في  أزهر  وربيعكم 
ال يخافون م�ن األحرار الج�دد ألنهم حلفاء 
طبيعيين لهم؛ والحرية تستظل جميع عشاقها 
ألي وط�ن انتموا. الغد لكم؛ كون�وا على قدر 

المسؤولية لتفعيل وطن الرسالة. 

أمين السر العام في حزب القوات اللبنانية
 العميد الركن )م( وهبي قاطيشه 

نهاية تاريخ... وبداية آخر

قيل وقال

بإختصار

العربي  الش�باب  أفل�ت 
م�ن عبودي�ة الجهل يوم 
وفرت له ثورة » األنترنت« 
ليدرك  الكافية  المعرف�ة 

إّن خط�وة »القوات« هذه ماذا يحصل في العالم؛
ليس�ت بخط�وة س�هلة 
إنها  إذ  البّت�ة،  وبس�يطة 
مش�وار  في  اولى  خط�وة 

األلف ميل 
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والمفّكرين،  والمحّللين  المراقبين  لغالبّية  تبعًا 
ف�ي فلك أّي مح�ور عرب�ّي دارت انتماءاتهم 
ووقعت اعتقاداته�م، فلقد انطلق ربيع العالم 
على  دولة  غير  في  ش�بابه  انتفض  الذي  العربّي 
األنظمة  ه�ذه  الرجعّية.  القمعّي�ة  أنظمت�ه 
س�ّدة  إلى  غالبّيتها  وصلت  الت�ي  رة«  »الُمعمِّ
واالش�تراكّية  التقّدمّية  حص�ان  على  الحكم 
منها  كان  فما  األبي�ض،  االجتماعّية  والعدالة 
اّدعاءاتها،  كّل  الحي�ن  ذاك  مذ  نقضت  أن  إّلا 
االستبداد  أنواع  كاّفة  ش�عوبها  بحّق  مماِرَسًة 

والقمع وانعدام العدالة والحرّية.
وبمعزل عن تحالف أو تخاصم قوانا السياس�ّية 
الّلبنانّية مع أّي نظام قد سقط أو هو على شفير 
السقوط، فإّن ترحيبنا بأّي تحّرك أو ممارسة أو 
شجبنا لهما، س�وف يكون، حصرًا، انطالقًا من 
قناعتنا بحّق الش�عوب في تقرير مصيرها وفي 
رفضنا ألن ُتخضعه�ا أنظمتها بالقّوة، مغتصبًة 
كرامتها وسالبًة إّياها أبسط حقوقها في العيش 

الكريم. 
تداعيات غير إيجابّية 

وإن نب�دأ بتصّف�ح أوراق انتفاضات ش�عوبنا 
الياس�مين«  »ثورة  من  نبدأ  ال  فكيف  العربّية، 
في تون�س التي أطلق�ت الش�رارة األولى في 
منطق�ة كانت تقب�ع تحت ظّل إقف�ال أفواه 
أنفسهم  لهم  ُتس�وِّل  الذين  كّل  أظافر  وتقليم 
أن يحلم�وا بوطنهم مرتع�ًا للحرّية والحترام 
حقوقهم وكرامتهم اإلنسانّية. فبعد أن نجحت 
العابدين  بزين  اإلطاحة  في  التونسّية  االنتفاضة 
بن علي الذي حكم البالد بقبضة من حديد ثالثة 

وعشرين عامًا، انطلقت »العدوى اإلنتفاضّية« 
باّتجاه مصر حيث أفضت المظاهرات المليونّية 
ألنصار »ث�ورة الخامس والعش�رين من يناير«  
إلى تنّحي محّمد حسني مبارك وإسقاط نظامه 

الذي ترّبع عليه زهاء الثالثين سنة.

إّلا أّن التداعيات اإليجابّي�ة التي كان ينتظرها 
الشعبين التونسّي والمصرّي غداة انتفاضتيهما، 
لم تَر النور حّتى الساعة، ذلك في ضوء وضعهما 
االقتص�ادّي الذي ي�زداد تده�ورًا وفي ضوء 
الفوضى غير المسبوقة والوضع األمنّي الّصعب 
الذي تعيشانه اليوم. هذا خصوصًا عندما ينحو 
منح�ًى طائفّيًا كما هو الحال ف�ي مصر، مع ما 
بعد  طائفّي  اقتتال  من  مؤّخرًا  شوارعها  شهدته 
أن نفضت النزعات الس�لفّية المتطّرفة الغبار 

عنها لتعود وتطّل برأسها. 
بل  ال  البّتة،  أفض�ل  ليس�ت  فالحال  ليبّيًا،  أّما 
أكثر تعقيدًا، حيث تش�هد البالد حربًا داخلّية 
وعملّي�ات كّر وفّر بين كتائ�ب معّمر القّذافي 
الذي تس�ّلم زمام السلطة منذ أكثر من أربعين 
عامًا، وبين »الثّوار« المدعومين عس�كرّيًا من 

حلف »الناتو« تحت غطاء مجلس األمن. 
نحو شبه الجزيرة العربّية

ش�به  وباّتجاه  الّس�مراء«  »القاّرة  من  وبعيدًا 
الجزي�رة العربّي�ة، ل�م تكش�ف التحّركات 
اإليجابّية  نتائجه�ا  عن  النقاب  بعد  الش�عبّية 
المرجّوة، حيث س�قطت االنتفاضة البحرينّية 
بعد أن حادت مطالبها اإلصالحّية عن مسارها 
الُمحّق، نتيجة  للتدّخالت اإليرانّية التي حاولت 
الوضع  تأجيج  بغية  المذهبّية،  أوتار  على  الّلعب 

وزرع الّلا اس�تقرار في الخليج الذي ال تريده إّلا 
»فارسّيًا«. 

أّما اليم�ن فبدأ يغرق في بح�ر الحرب األهلّية  
في حي�ن  يرفض الرئيس عل�ي عبداهلل صالح 
التنّحي، على الرغم من انتقاله إلى الس�عودّية 
قصف  أص�اب  أن  بع�د  االستش�فاء  بغرض 
مدفعّي مسجده الرئاسّي... وعلى الرغم من  أّن 
المجتمع الدولّي بأسره يؤّيد مطالب المعارضة 
في وقفتها الس�لمّية ضّد نظام�ه الذي دخل 
عامه الثالث والثالثين. إّلا أّن الخطر األكبر على 
الصعيد اليمنّي، يبقى  أّن عدم االس�تقرار في 
البالد عاد وفتح المج�ال أمام تنظيم القاعدة 

ليسترّد أنفاسه ويعيد تعزيز قواه فيها. 
ِلَم الكيل بمكيالين؟

ختام  إلى  تركناها  فإننا  س�وريا،  إلى  وبالوصول 
مقالتنا، عمدًا، من أجل ع�دم وضعنا في خانة 
تقّصد التعّرض لنظامها   والتصويب عليه. وإن 
كنا س�نقّيم وضعها اآلن، فذل�ك انطالقًا من 
المبدأ نفس�ه الذي قاربنا م�ن خالله األوضاع 
في الدول العربّية اآلنفة الذكر. اس�تطرادًا، إّن 
الوضع الس�ورّي يحاكي هذه األوضاع محاكاًة 
تاّمًة، حيث ش�رع النظام الحاكم وال يزال في 
مواجهة المتظاهرين بالقمع، من دون أن يأخذ 
وفي  كّلها  الدولّية  المناش�دات  االعتبار  بعين 

مقّدمها تركيا.
وق�د اصبح�ت االحتجاجات مش�هدا يوميا 
الدول  تسعى  فيما  الس�ورية  المدن  غالبية  في 
االوروبية والواليات المتحدة الس�تصدار قرار 
في مجلس االمن يدين النظام السوري ويفرض 

عليه العقوبات.
في الخالصة

في الخالص�ة، نتبّين أّن اإلنتفاض�ات العربّية 
كّلها، أَفِشلت في إسقاط النظام الذي انتفضت 
تصل  لم  التغييرّي،  مسعاها  في  نجحت  أم  عليه 
بعد إلى خواتيمها المرج�ّوة. ويبدو أّن الفراغ 
الموقف  أسياد  هم  األمنّية  والزعزعة  والفوضى 
في تونس ومصر، في حين أّن القمع وإراقة الدّم 
المتبّقّية.  األخ�رى  الدول  ف�ي  الطاغيان  هما 
على  العربّية،  مجتمعاتن�ا  مكّونات  على  عليه، 
اختالفها، التكاتف سوّيًا والترّفع عن مصالحها 
تجاذبات  أّي�ة  عن  بنفس�ها  والنأي  الخاّص�ة 
بين  الفاصلة  الهّوة  ردم  أجل  من  ذلك  خارجّية، 
والقانون  والعدالة  الحرّية  وحلم  الحالّي  واقعها 

الذي تنشد. فإّن درب التغيير لطويل طويل!

 فرحات الخوري

تحليل تحليل

عادة ما يرغ�ب القارئ في ان يب�دأ الموضوع 
الذي اختاره بتاريخ محدد ينطلق منه لتوصيف 
واقع ما حصل قب�ل وخالل هذا التاريخ ومن ثم 
ذلك.  عن  يترتب  ان  يمكن  وما  االشكالية  طرح 
لن اشذ عن هذه الرغبة وسأبدأ بالثالث عشر من 

حزيران عام 2011.
هذا اليوم كان نذير ش�ؤم ل�دى عدد كبير من 
القواتيي�ن عموما والش�باب منهم خصوصا. 
لقد خس�روا، فغضبوا وحزن�وا. حزنوا لرحيل 
رفيقة دربه�م النضالي ورفيقة حبهم لما آمنوا 
والتزموا به. توفيت رئيسة خلية القوات اللبناني 
العلوم  – كلية  اللبنانية  الجامعة  في  الس�ابقة 
المفعمة  والعشرين،  التاسعة  ابنة  االجتماعية، 

بالحياة وحب اهلل ميراي بيروتي.
“اهلل معك يا ميراي”، سبق وقلناها لرمزي.

انه الحدث، ولم اش�أ ان أبدأ من دون ان اوجه 
الف تحية وتقدير لرفيقتي ميراي.

انه الحدث بالرغم من تزامنه مع اعالن تشكيل 
الحكومة واسماء الوزراء االفاضل، بكل بساطة 
المرحلة  هذه  في  منتظرا  كان  االعالن  هذا  الن 
الدقيقة بالنس�بة لس�وريا بعد اعطائها ضوء 

لبنان،  في  باسمها  للمتكلمين  االخضر  الحسم 
والن تكوينها كان ايضا منتظرا وليس مفاجئا، 
فه�ؤالء ال�وزراء متوقع�ون، وزراء  مواجهة 
سياسية ال عمل تنفيذي وزاري، بغض النظر عن 

االسماء.
اذا ما عدنا الى ال�وراء قليال، نرى خرقا التفاق 
الدوحة، قمصان س�ود، عروض تهويلية يومية 
عن  بعيدة  غي�ر  مباغتة  عالي�ه،  منطق�ة  في 
حافة  على  ان�ه  قيل  من  باس�تبدال  طبيعتهم 
الموت بآخر مهّد له اخاه في باب سوريا العالي، 

وصول  ضمان  اجل  م�ن  فقط  تعجيزية  طلبات 
من يمك�ن ان يصوت على قرار ف�ك االرتباط 
بين لبنان والمحكم�ة الدولية من جهة ولبنان 
والمجتمع الدولي من جهة اخرى، هجوم شرس 
على رئيس الجمهورية ووزراء رئيس الجمهورية 
كان اخره�ا فيلم نحاس الطوي�ل َضَمن عدم 
فعالية الرئيس ووزيره، التنازل من كيس طائفي 
البقاء جميله�م على طائفة اخ�رى، محاولة 
اقناع المجتمع بالقوة بس�لبيات عدم تشكيل 
الحكومة كما يري�دون على العالقات اللبنانية 
السورية وعدم استقرار سوريا يؤثر على تشكيل 
في  للفلس�طينيين  مفاجئ  تحريك  الحكومة، 
منطقة الشريط الحدودي... و”مين بزيد ومين 

بيتذكر”...
مسار رس�م طريق تش�كيل الحكومة واسماء 
المواجهة، ليسوا اال نتيجة ما ورد اعاله ونتيجة 
سوريا  “استقرار  معادلة  البقاء  س�ورية  طبخة 
مسؤولية المجتمع الدولي واما الفوضى العارمة 
في كل من لبنان وفلسطين والعراق والجوالن”.
قي�ل الكثير عن ه�ذه الحكومة وما س�ينتج 
المجتمع  مواجه�ة  “حكومة  وابرزه�ا  عنها، 
الدولي” و “حكوم�ة االنتقام والكيدية”. فمن 
جهة، مواجهة المجتمع الدولي س�بب اساسي 
لتش�كيل هكذا حكومة من قبل س�وريا. ومن 
جهة اخ�رى، االنتقام من جمهور ث�ورة االرز 
الذي اخرج القوات الس�ورية من لبنان وسمح 
بعودة االنفتاح عل�ى المجتمع الدولي، وذلك 
من خالل الكيدي�ة المتوقعة من قبل الحكومة 
في كافة الوزارات الى جانب توظيف استئثارهم 
بالسلطة في وظائف الفئة االولى الشاغرة والتي 

تناهز ال47% من مجمل الوظائف.
كل ذلك صحيح ومتوق�ع، واترك لكم الحكم 
تباعا، خصوصا بعد تبشيرنا من قبل وزير سوريا 
برفضه�م لقان�ون حماية المرأة م�ن العنف 
االسري، ونائب س�وريا برفض الحكومة اذا ما 
لم تلِغ بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية، 
وما هي اال البداية. فلستم بمبتدئين، وسياسات 
قوى الثام�ن من آذار او ابواق س�وريا في لبنان 

ليست بجديدة عليكم.
ولكن م�ا يمكن ان اطلبه، وم�ا تطلبونه انتم، 
موجه الى قياديي الرابع عش�ر من آذار. عودوا 
الى ث�ورة االرز، ولتكن “ث�ورة ارز 2”، ليس من 

اجلنا بل من اجل لبنان الحضارة والحياة.
لبنان  واطلقوا  استفيقوا  اقول:  ان  لي  واسمحوا 

الرهينة.

جورج شويح

عليكم .. قياديي 14 آذار
ان تطلقوا لبنان الرهينة

على درب اختراق جدار 
ديكتاتورّية األنظمة العربّية 

فلقد انطل�ق ربيع العالم 
العربّي الذي انتفض شبابه 
أنظمته  على  دولة  غير  في 

القمعّية الرجعّية.
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قرائنا الكرام،
معكم من “استديو” نش�رة آفاق الشباب ميراي عوض: 
إليكم نشرة آفاق الشاب لألخبار بحلتها الجديدة، نجول 
من خاللها على نش�اطات دوائر مصلحة الطالب اإلثنا 

عشرعلى أمل أن تنال إعجابكم.

بدايًة نس�تهل نش�رتنا بانجاز جديد لمصلحة 
طالب القوات اللبنانية من برلين،

لطالما كانت دائرة العالقات الخارجية جس�ر 
عبور القوات ال�ى بلدان العالم، فقد ش�ارك 
وف�ُد طالبي من مصلحة الط�الب في المؤتمر 
الس�نوي الذي تنظمه جمعية ش�باب الحزب 
الحزب  باستضافة   »YEPP« األوروبي  الشعبي 
في  الحاكم،  االلماني  المس�يحي  الديمقراطي 
العاصمة برلين. ويش�كل ه�ذا المؤتمر إنجازًا 
اس�تراتيجيًا جديدًا في مسيرة دائرة العالقات 
الخارجية حي�ث تّم التصويت عل�ى العضوية 
الجمعية.  ف�ي  الط�الب  لمصلحة  الكامل�ة 
وبالتالي، وكالعادة انفرد طالب القوات بتمثيل 
لبنان والش�رق األوس�ط باعتباره�م العضو 
الوحيد من تل�ك المنطقة داخل هذه الجمعية 
التي ال تضّم س�وى أحزاب أوروبية. كما التقى 
الوفد المش�ارك كل من المستشارة االلمانية 
أنجيال ميركل، ورئيس الحزب الشعبي األوروبي 
ألفريد مارتنز، ونواب�ًا ووزراء ألمان وأوروبيين، 
إضاف�ة الى جول�ة داخل البرلم�ان وعدد من 

الوزارات.

ننتقل إل�ى اخبار دائرة الجامع�ة اللبنانية مع 
مراسلتنا ماريا جعجع،

نعم ميراي، تحت رعاية وزارة السياحة اللبنانية، 
نظمت كلي�ة اإلعالم والتوثي�ق الفرع الثاني 
إنتخاب ملكة جمال كلّيتها حيث ُتّوجت نيبال 
عواد - س�نة أولى عالقات عام�ة ملكة جمال 
الهيئة  أقامته  حفل  خالل  وذلك  للعام،  الكلية 

الطالبية في مطعم بيبلوس باالس- جبيل.

وفي سلس�لة نش�اطات الدائرة، مناورة اليازا 
لطالب كلّية الفنون الفرع الثاني، فرن الشباك. 
الرحلة الس�نوّية الى األرز لط�الب القوات في 
سلس�لة  الدائرة  نّظمت  واخيرا  العلوم.  كلّية 
محاضرات سياس�ية تثقيفّية شارك فيها عدد 

من طالب جميع الكلّيات.

مراس�لتنا  الى  ننتقل  اللبنانية  الجامع�ة  ومن 
راش�يل رعد في دائرة الجن�وب لتنقل لنا آخر 

نشاطات الطالب هناك،
أحيت دائرة الجنوب عش�ائها الس�نوي تحت 
عنوان »الجنوب بخور قداس�ة وصمود« وذلك 
مساء يوم الس�بت 14 ايار 2011، في مطعم جنة 
الصنوبر- جزين، حضره عدد من الش�خصيات 
السياس�ية واالجتماعية. تخل�ل الحفل كلمة 
الطالب  في مصلح�ة  الجنوب  لرئيس دائ�رة 
القوات اللبنانية س�امر عون ال�ذي تطّرق الى 
مقّدم�ة النظ�ام الداخلي للق�وات اللبنانية 
وتوّجه بتحّية للطالب الجنوبيون الذي يتحّدون 
يوميًا الصعوبات ومظاهر القمع واإلس�تبداد. 
كم�ا ختم  كلمت�ه بتحّية إج�الل للبطريرك 
م�ار نصراهلل بط�رس صفي�ر والبطريرك مار 
بش�ارة بطرس الراع�ي. كان معكم راش�يل 
في  ميراي  ال�ى  نعود  جزين،  منطق�ة  من  رعد 

»استديوهاتنا«.

من جزين جنوبا، نعود وننتقل إلى مراسلتنا ماريا 
لتنقل لنا اخبار دائرة الجامعات الفرنكوفونية،

نعم مي�راي، تحت عن�وان »انتص�ار االرادة 
على الس�الح«، أقامت هذه الدائرة عش�ائها 
السنوي في مطعم منارة الخليج- جونيه، حيث 
النائب  التنفيذية  الهيئ�ة  رئيس  نائب  حضرها 
القوات  طالب  مصلح�ة  ورئيس  عدوان  جورج 
اللبنانية شربل عيد وعدد كبير من الشخصيات 
تخّلل  واالعالمي�ة.  واالجتماعية  السياس�ية 
الحفل كلم�ة لنائب رئيس الهيئ�ة التنفيذية 
دائرة  لرئيس  وكلم�ة  ع�دوان  جورج  النائب 
الجامعات الفرنكوفونية نديم يزبك. كما جرى 
تكريم لط�الب الدائرة وُعرضت تقارير مصّورة 

عن الدائرة.

قبرص  الى  س�فرة  نشاطاتهم،  سلسلة  وضمن 
لطالب ح�رم العلوم االجتماعي�ة في جامعة 
ندوات  سلسلة   .HUVELIN يوس�ف،  القديس 
حبشي  انطوان  الدكتور  مع   CNAM ال  لطالب 
انطوان  والرفيق  اللبناني�ة  القوات  تاريخ  حول 
شهال حول حقبة 1975 والرفيق طوني بدر حول 
النظام الداخل�ي للقوات. نعود إلى اس�تديو 

نشرو آفاق الشباب، اليك ميراي. 

ش�كرا ماريا، من الجامعات الفرنكوفونية إلى 
عروس البقاع زحلة،

مصلح�ة  ف�ي  البق�اع  دائ�رة  نظم�ت 
الطالب،عش�ائها الس�نوي في مطعم التالل 
� كس�ارة، حضره عدد كبير من الشخصيات 
السياس�ية واإلجتماعّية وش�ارك فيه وفد من 
جميع  تكريم  تم  كما  الطالب.  مصلحة  مكتب 
الرؤس�اء الذين تعاقبوا على دائ�رة البقاع في 

المصلحة. 

ومن البقاع إلى دائرة العالقات العامة، 
من أبرز نشاطات مكتب العالقات العامة، بتاريخ 
10و20 نيسان الفائت شارك وفد من المكتب في 
لبرنامج  النهائية  المق�ّررات  لوضع  إجتماعين 
»لبنان غ�دًا« الذي تنّفذه الجمعّي�ة اللبنانّية 
لتعزيز الشفافّية »ال فساد« بتمويل من جمعّية 
فريد ريش ناوم�ن والذي يهدف الى طرح نقاط 
حكومية  غير  جمعي�ات  و  احزاب  بين  التالقي 

حول ملفات سياسية،اجتماعية، اقتصادية.

وفي 14 أيار الفائت، ش�ارك وف�د من المكتب 
بحلق�ة تدريبّية ح�ول مفهوم »السياس�ات 
أما  »مس�ار«.  جمعّية  تنظيم  من  الش�بابّية« 
ف�ي 20، فقد ش�ارك رئيس مكت�ب العالقات 
Beyond شركة   نّظمتها  نقاش  بجلسة  العامة 
لإلستش�ارات والدراس�ات في إطار إعدادها 
وفي  الشبابّية«.  »البطاقة  حول  جدوى  لدراسة 
28 و29 أيار ش�ارك وفد م�ن مكتب العالقات 
العام�ة في ورش�ة تدريبّية على م�دى يومين 
 advocacy  - المناص�رة  »أس�اليب  ح�ول 
اللبنانّية  »الجمعّية  تنظيم  من   »technique
– ال فساد« ضمن إطار برنامج  لتعزيز الشفافّية 

»لبنان غدًا«.

جولة على اخبار الجامعات األميركية، والزميلة 
ماريا جعجع من جديد، 

سلسلة  الكندية  اللبنانية  الجامعة  طالب  نظم 
االنتخابات  بع�ودة  للمطالب�ة  إعتصام�ات 
الجامعة  الى  الطالبية  الهيئ�ة  وعمل  الطالبية 
طالب  خلية  رئيس  مزهر  مايكل  الرفيق  وعودة 
القوات البنانية الذي طرد تعس�فا بسبب هذه 

النشاطات المحقة.

كما ف�ازت الئحة طالب »الق�ّوات اللبنانّية« 
بكامل المقاعد ف�ي انتخابات الهيئة الطالبّية 
فش�ل  بعد  حاالت،   »AUT»��ال جامعة  في 
»التيار الوطني الحر« للسنة الثالثة على التوالي 
في تش�كيل الئحة مضادة وخ�وض المعركة 
نش�اطات  ضمن  ومن  الجامعة.  في  اإلنتخابّية 
اللبنانية في  هذه الدائرة أقام طالب الق�وات 
 Automotive Day ح�االت AUT جامعة ال
شارك فيه عدد من س�ائقي الرالي المحترفين 

وقدموا عروضا في القيادة.

ش�كرًا ماريا واآلن ننتقل الى دائرة الشمال مع 
راشيل رعد،

ش�ارك طالب الق�وات اللبنانية ف�ي جامعة 
أقامتها  التي   Founders Day ال  في  البلمند 
 .Free Willال ن�ادي  خالل  من  الجامعة  ادارة 
تضّمن نشاط هذا النادي رسم على اليد بالحّنة، 
 barman و   fireworks show ك�ّف،  بّصارة 

 .show

نعود الى استديوهاتنا اليِك ميراي،
نّظمت دائرة اإلعالم سلس�لة أعمال تطبيقّية 
على  والجامعات  الدوائ�ر  جميع  إعالم  ألمناء 
مدى ايام عدة من العام الدراسي الفائت، حيث 
تّم تعريفهم عل�ى دور أمين اإلعالم في الخلّية 
والدائ�رة وكيفّية التواصل بي�ن أمين اإلعالم 
ودائرة اإلعالم. كما جرى تدريبهم على كيفّية 
التغطي�ة وتحضي�ر الخبر والبي�ان وتقنيات 
التصوير ف�ي المجال اإلعالم�ي باإلضافة الى 
كيفّية التحضير اإلعالمي ألي نش�اط أو خالل 

يوم إنتخابي.

>>>>
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األخبار األخبار

ننتقل الى اتصال مباشر مع رئيس دائرة المهنيات الرفيق رفيق شاهين الذي سيخبرنا
عن دور هذه الدائرة وأوضاعها اإلدارية والتعليمّية:

»الى جانب دورها السياس�ي، تلعب دائرة المهنيات دورا بارزا في االمور االكاديمية واالجتماعية 
للطالب، حيث تعمل على خلق اجواء مريحة لهم، إلى جانب المدافعة عن حقوقهم لتغطية الفراغ 
الناتج عن عدم وجود هيئات طالبية. كما تقوم بعملّية إحصاء للطالب المتخّرجين محاولة توفير 
فرص عمل لهم. تنّظم الدائرة نش�اطات اجتماعية في كافة المناسبات وتخلق مناخ من التعارف 
وتبادل اآلراء. تسعى الدائرة الى اعادة االعتبار للتعليم المهني والتقني من حيث تشجيع الطالب 
الى االنتس�اب للمعاهد بالتعاون مع االدارات واالساتذة بغية انش�اء نقابات تحفظ حقوقهم، 
والعمل على خلق نظام جديد يخ�ص المدارس المهنية بنظام داخلي خ�اص. مع العلم أن أهم 
مش�اكل هذا القطاع تكمن في الخضوع لنظام مدرس�ي واحد ال يلحظ اعتبار المعاهد بمستوى 
جامعي، باإلضاف�ة الى عدم وجود نقابات لخريجي المعاهد يمكن ان تحفظ حقوقهم باس�تثناء 
خريجي اختصاص المساحة أو الطوبوغرافيين. لذلك نالحظ نزوح الطالب الى الجامعات الخاصة 
الحديثة وذلك لس�هولة نيلهم الشهادات ولحسن تقديرها في س�وق العمل بالرغم من المستوى 
التعليمي المش�كوك فيه لدى كثير من هذه الجامعات. يض�م التعليم المهني والتقني المدارس 
المهني�ة،BT – BP ، يمكن للتلمي�ذ ان يصل فيها الى صفBT3  وهي تعادل في القانون  ش�هادة 
الثانوية العامة. كما يضم القطاع المعاهد المهنية TS – LT، التي هي بحس�ب القانون فقط معّرف 
عنها بمس�توى جامعي ويمكن ان يحصل فيها الطالب على ش�هادة امتياز فني�ة او اجازة فنية، 
وتخضع هذه المعاهد للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي يس�يطر عليها فريق سياسي 

معروف ويجتاحها اليوم الفساد والصدأ مما يؤثر سلبيا على هذا القطاع التعليمي الكبير«

نداء العمالقة

رغم وفرة »النجوم« الصاعدين على خش�بات 
المس�ارح، ال زالت ألفئدتنا ذاكرة ال تنس�ى 
الخالدة  بأعمالهم  أتحفونا  الذين  الفّن  عمالقة 
التي ال تقارن بأعم�اٍل فنّية فقيرة قد ال تتقبلها 
اأُلذن أحيانا في ايامنا هذه وغالبا ما نعّرف عنها 
»حرطوقة«. أسأل نفسي دوما أين تلك النقابات 
وأين وسائل اإلعالم التي يجب أن تسّلط الضوء 
عل�ى التراجع التدريجي للف�ن األصيل في بلد 
يعتب�ر منبعا للحضارات. لألس�ف الّش�ديد 
يبدو أن االس�تهتار الّلاحق بحق�وق الفنانيين 
المنتمين إلى العصر الذهبي لالغنية في ازدياد 
مستمر. أسماء كثيرة لمعت كسفيرة لبنان إلى 
النجوم فيروز، الّشحرورة صباح، العمالق وديع 
الّصافي، الموسيقار ملحم بركات، وغيرهم من 
الذين أثمرت جهودهم أروع المقاطع وأس�مى 
األلحان، كل إس�م من هذه األس�ماء له قصة 
كف�اح رائع. إبداع لبنان�ي منفتح وعذب كان 
واإلنسانية  بالحيوية  مليئ  لمجتمع  مرآة  بمثابة 
واإلجتماعية، فأي�ن زال كل هذا؟ صيف لبنان 
يقرع بابه وما أجمل واروع من أن تبدع العمالقة 
الكبار والصغار بفنها على مسارح بعلبك وبيت 
الّدين وجبيل وجونية وصور وبيروت عّل  أصداء 

فّنها تعيد االصالة إلى الساحة مجددا.

جولييت جعلوك

ننتقل الى الزميلة ماريا لتنقل لنا نشاطات دائرة 
الثانويات،

برعاية رئيس مصلحة ط�الب القوات اللبنانية 
دورة   الدائرة  نظم�ت  عيد،  ش�ربل  المحامي 
كس�روان.  في  الثانويين  Street Ballللطالب 
شارك في الدورة 14 فريقا من مدارس وثانويات 
الجوائزعلى  تس�ليم  وجرى  كسروان،  منطقة 

الرابحين. نعود اليك ميراي.

واآلن مع الزميلة راشيل ودائرة المهنيين،
»ماتوا  عنوان  وتحت  الشهداء  ذكرى  بمناسبة 
ما  أبرز  بيانا  المهني�ات  دائرة  اصدرت  لنحيا« 
جاء فيه: » غابوا لنبقى وه�م على يقين أّننا لن 
أجسادهم.  من  ُذِرفت  واحدة  دم  بنقطة  نفّرط 
ماتوا وهم يضحكون ألنهم تركوا خْلفُهم رجااًل 
يقودون المس�يرة من بعدِهم وُيكملون إضاءَة 
الُش�علِة، أرادوا تحقيق ما نعج�ز عن تحقيقِه 
اليوم ببناِء دولة مؤسس�ات ال يستشرس فيها 

الفساد والالمباالة.« 

Aventador LP700 - 4
“Roma Capitale e Lamborghini” is where the innovative Aventador LP700 - 4 was 
launched. It features a brand new 6.5 litre V12 engine, producing 691 hp. Performance 
is set to be 0100- km/h in 2.8sec and a top speed of 350 km/h. Lamborghini said that 
the Aventador is two generations ahead of anything else, using Formula One-style 
suspension and a lightweight carbon fibre monocoque. Its transmission is a single-clutch 
7-speed semi-automatic and despite being single-clutch, gear-shifts are accomplished 
significantly faster than a dual clutch, in only 50 milliseconds. The Aventador was named 
for a Spanish fighting bull. Signed number 32 on its hide, Aventador gained fame in 1993 
in the town of Zaragoza, Spain after a notably spirited, bloody and violent battle with a 
torero that earned it a Trophy for its courage. 

Cars

Sudoku
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الكبيرة لها مندوبين بنسب معّينة من األصوات 
وهذا يعن�ي أن هناك تمثيل نس�بي ومن جّهة 
أخرى لدي�ك الرئيس ونائ�ب الرئيس ورئيس 
كّل  من  مباش�رة  ُينتخبون  التنفيذي�ة  الهيئة 
األعضاء، لذلك أين يوجد ديمقراطية وشفافية 
أكثر من هكذا عم�ل؟ والديقراطية هنا هي أن 
القواعد هي من ستنتخب من سيرأسها وبالتالي 
لقد وضعنا كّل األمور التي تكفل الديمقراطية.  

هناك م�ن يقول إن الق�وات اللبنانية حتى ولو 
العام  مؤتمرها  وأطلق�ت  المس�ودة  وضعت 
فنظرًا لإلصطفافات السياسية والوالء األعمى 
للدكتور س�مير جعجع سوف يبقى هذا األخير 
رئيس�ًا للقوات والهيئ�ة التنفيذية الموجودة 

ستبقى كما هي، ما هو رأيك في هذا الكالم؟
بالنتيج�ة إذا أراد أحدهم أن يل�ّح »عنزة ولو 
طارت« فهو يستطيع فطبعًا مهما فعلت هناك 
من سيبقى يقول »نعم ولكن« نحن نريد أن نقول 
األمور كما هي نعم إن الدكتور س�مير جعجع 
س�يكون رئيس الحزب وذلك بإرادة القواعد، 
فهل بإسم الديمقراطية نمنعه من الترّشح؟ إّن 
وليس  اإلنتخابات  تأتي  أن  يعني  السلطة  تداول 

أن نمنع أحدهم من الترّشح...

ما ه�ي المراحل التي س�تتعاقب بع�د إقرار 
النظام؟

اآلن علينا إقراره وبعدها سيكون لدينا اإلعالن 
السياسي الذي سيستغرق شهرًا الى شهر ونصف 
وهي  خاصة  لجنة  يوجد  الغرض  ولهذا  الش�هر 
بناًء على تكليف م�ن الهيئة التنفيذية، والذي 
سيكون بناًء عليه اإلنتساب للحزب لذلك وبعد 
االتطالع على مبادئ الحزب وكيفية الممارسة 
الحزبية ُيفتتح باب اإلنتس�اب وذلك س�يمتد 
إلى حوالي أواخر هذه الس�نة وبعد اإلنتسابات 
س�نخوض مرحل�ة اإلنتخاب�ات وبعدها يأتي 

المؤتم�ر العام األول ولكن طبع�ًا ليتكّون أي 
حتى يتم انتخاب رؤساء المراكز ونوابهم الذين 

سيكونون في المؤتمر.

ما هي آلية وكيفية اإلنتساب الى حزب القوات 
الش�خص  يفعل  أن  يجب  م�اذا  اي  اللبنانية؟ 
لإلنتس�اب الى الح�زب؟ وما هو الف�رق بين 
الحزب  في  مس�ؤوليات  لديه  الذي  الش�خص 

وشخص مناصر فقط؟
كان لدينا بخصوص ه�ذا الموضوع الكثير من 
اإلقتراح�ات فالمناصر س�يذهب الى المركز 
الموجود في منطقته ولكن هناك من هو ساكن 
في منطقة غير منطقته لذلك قررنا ترك الحرية 
له واختيار ما يراه مناسبًا أي اإلنتساب الى مركز 
منطقته أو الى مركز المنطقة التي يسكن فيها 
ويوضح في ورقة اإلنتس�اب أين يريد أن يكون 
وسيعّرف شخصين عنه ونأخذ طبعًا رأي منّسق 
المنطقة التي توجد نفوس�ه فيه�ا وذلك كي 
نتعّرف قلياًل على هذا الش�خص. أما بالنس�بة 
للفرق بين الشخص الذي لديه مسؤوليات وبين 
المناصر فإن الشخص لكي يكون حزبي عليه أن 
يعطي قلياًل له�ذا الحزب طبعًا هناك حّد أدنى 
للعمل وطبعًا كّل م�ا قّدم للحزب كّل ما تقّدم 
فيه، وذلك ألننا ال نريد تعبئة بطاقات إنتساب 
الشخص  يكون  أن  يمكن  األدنى  فبالحّد  فقط. 
حزبي أي أن يلتزم بالحزب ويحضر إجتماع مّرة 

في الشهر ويدفع اش�تراكًا، ألنه أقل من هكذا 
وضع س�نكون »تيار« ونح�ن ال نريد أن نكون 

هكذا وال حتى كنا يومًا هكذا. 

بالنس�بة لألش�خاص الذين عملها يقع ضمن 
هذه المصالح هل ينتسبون الى المصالح أو الى 
المنطقة؟ إذا كان الشخص منتسبًا الى مصلحة 
االنتخابات  في  يش�ارك  أن  يستطيع  أال  معّينة 

الحزبية؟
هؤالء  المصال�ح.  صف�وف  ضمن  ينتس�بون 
هيئة  وكذلك  رئي�س  ونائب  رئي�س  ينتخبون 

تنفيذية ودوائر المصلحة.

ما هو الوضع الخاص لمصلحة الطالب؟
بما أنه لدينا قس�م من المنتسبين عمرهم أقل 
من العمر القانوني المس�موح به  لإلنتس�اب 
الى األحزاب ف�ي القوانين اللبنانية إذ يجب أن 
يكون عمرهم 20 س�نة فلذلك هؤالء الش�باب 
الموحودين في المصلحة هم ليس�وا منتسبين 
رس�ميًا الى الح�زب، أما الذين يس�تطيعون 
على  ثالث  أو  س�نتين  سيبقون  فهم  اإلنتساب 
األكث�ر ليرحلوا فبالتال�ي إن مصلحة الطالب 
ليس  ولكن  األش�خاص  من  الكثير  فيها  يوجد 
األشخاص نفسهم لهذا السبب سيكون رؤساء 
الدوائ�ر معينين إذ لن نس�تطيع تغييرهم كّل 
ما تغّيرت األش�خاص أي كّل سنة إذ عليهم أن 
يتمّرسوا وأيضًا ليس باإلمكان إنتخابهم من قبل 
سيتم  السبب  لهذا  المصلحة  تركوا  أش�خاص 
تعيينه�م، وكّل طالب ينتس�ب الى المصلحة 
الى  اإلنتساب  الى  ويّتجه  يتركها  يتخّرج  عندما 
منطقته أو قطاعه، ولذلك سيتم تأسيس دائرة 
الخّريجين حتى ولو تّم تجربتها من قبل ولكن لم 
يتم تجربتها بشكل صحيح. وعمل هذه الدائرة 
يّتسع إلى حّد أن تساعد الطالب بالحصول على 

عمل .

»القوات  ح�زب  قان�ون  إق�رار  بع�د 
فتح  أبواب  وعل�ى  الجديد  اللبناني�ة« 
باب االنتس�اب إلى الح�زب، كما على 
األولى  الحزبّي�ة  االنتخاب�ات  أب�واب 
والمؤتم�ر األول... كان ال بّد من اللقاء 
تقّدم  ما  كل  من  رأيه  على  للوقوف  معه، 
في  تجول  كثيرة  أسئلة  عن  واالستفسار 
خاطرنا وخاطر »القّواتّيين«. من مكتبه 
في مكاتب مؤسسة »أوكسيليا«، كانت 
جلسة حوار دارت حول مواضيع وشؤون 
الخاص  القواتي  الوض�ع  من  بدءًا  جّمة 
وصواًل إلى الوضع اللبناني العام. جلسة 
حوار هذا العدد من »آفاق الشباب« إذًا 
هي مع أمين سر اللجنة النهائية لصياغة 
قانون حزب »القوات اللبنانية«، الوزير 

السابق الدكتور طوني كرم.  

منذ أكثر من ش�هر ونصف تابعنا ورش�ة عمل 
كبيرة طبع�ًا أتت كتتويج لعم�ل كان قد بدأ 
منذ خمس س�نوات تقريبًا في حزب »القوات 
اللبناني�ة« وهي ورش�ة المؤتم�ر العام األول 
للقوات، ماذا تقول لنا بدايًة عن هذه الورش�ة؟ 
وأركان  أركانها  أبرز  أحد  وأنت  شعورك  هو  وما 

لجنة الصياغة لمسودة القانون؟
ما ن�راه اليوم ه�و تتويج لعمل بدأ منذ س�نة 
2006. فق�د بدأ بوضع مس�ودة أول�ى للنظام 
ليست مس�توحاة من أي نظام آخر، بحيث إننا 

التي  اللبنانية  القوات  مع  يتناسب  مما  انطلقنا 
تنظيم  من  وانطقلت  س�نين  منذ  موجودة  هي 
على  يكون  ومما  سياس�ي،  حزب  الى  عسكري 
مس�توى تطلعات اللبنانيين إذ إن هذا الحزب 
ليس للقواتيين فقط ب�ل لكّل اللبنانيين الذين 
يرون في�ه تطّلعاتهم. إذًا فق�د بدأنا من ورقة 
بيض�اء واتفقنا بع�دم تش�ويش أفكارنا بما 
لألح�زاب األخرى من أنظم�ة إن كان محليًا، 
وحقيقًة لي�س لديها الكثي�ر، أو األوروبّية أو 
األميركي�ة وطبع�ًا أخذنا بعي�ن اإلعتبار أن 

يتماش�ى بقدر اإلمكان مع العقلية الموجودة 
من جّهة ويتماش�ى على األرض من جهة أخرى 
وطبعًا يجب أن يكون متناسقًا مع بعضه البعض 
فلهذا أخذ معن�ا وقتًا طوياًل. من بعدها انتقلنا 
لمناقش�ته في الهيئ�ة التنفيذية حيث عادت 
اللجنة  الى  عدنا  لذل�ك  مالحظاتها،  ووضعت 
وهكذا  المالحظات  به�ذه  للبحث  جديد  من 
دواليك ال�ى أن وصلت أمام الهيئة العامة التي 
كانت  طبعًا  تعديالته�ا...  وضع�ت  أيضًا  هي 
تجربة جديدة وفري�دة من نوعها من جّهة ومن 
جّهة أخرى يجب األخ�ذ بعين اإلعتبار أنه عند 
التنفيذ س�يكون هناك أم�ور بحاجة لتعديل 
ليتماشى مع الوضع أكثر لذلك ُوجدت الجمعية 
تريد  ما  تعّدل  أن  باس�تطاعتها  التي  العمومية 

بشروط معّينة.

إن األحزاب في لبنان تعق�د مؤتمراتها العامة 
هذه  جانب  ال�ى  دائمًا  وهي  س�نوي  بش�كل 
أي  ُجدد  أعضاء  انتخبت  إنها  تقول  المؤتمرات 
الكّل يّدعي أن لدي�ه ديمقراطية داخل حزبه، 
لذلك اليوم وفي هذا النظام الجديد ماذا تقدم 
مس�توى  على  جديدًا  ش�يئًا  اللبنانية  القوات 

الحياة الحزبية والسياسية في لبنان؟
نح�ن ال نريد أن نق�ارن بل نري�د أن نرى ماذا 
فعلنا أو ما هو مطروح ألنه ف�ي المؤتمر الذي 
آخر  في  العام�ة  الهيئة  ولك�ن  األول  ليس  هو 
الذي  الداخل�ي  النظام  س�تقّر  له�ا  إجتماع 
يحتوي على كّل التفاصي�ل واألنظمة المّتبعة 
إلى  اإلش�ارة  وتجدر  الديمقراطية.  تكفل  التي 
أن الديمقراطي�ة ممكن أن تكون ش�كلّية أو 
نس�بّية ونحن نعمل على أال تكون كذلك. أخذ 
علينا البعض أنه في بعض األماكن هناك تعيين 
وللتوضيح  المنطقة  منّسق  مثاًل  إنتخاب  وليس 
إن منس�ق المنطقة يمّثل القي�ادة المركزّية 
القيادة  لدى  المنطق�ة  يمّثل  وال  المنطقة  في 
المركزّية بينما رؤس�اء المراك�ز في البلدات 
والقرى هم منتخبين وبالتالي يكون لهم صوتهم 
في المؤتمر العام أي ف�ي المؤتمر العام هناك 
والمراكز  مركز  رئيس  ألنها  منتخبين  أشخاص 

جلسة حوارجلسة حوار

الوزير السابق طوني كرم:
 الديمقراطية ممكن أن تكون شكلّية أو نسبّية ونحن نعمل على أال تكون كذلك في »القّوات«... 

وال  ال�وراء  إلى  ع�ودة  ال 
البديل  يكون  أن  من  خوف 
عن نظام األس�د اإلسالم 

المتطّرف

>>>>
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جلسة حوار جلسة حوار

تنزل أو تعل�و ولكن الوضع لي�س بيدهم فقد 
جاءتهم التعليمات فوقية حتى أنه يوجد بعض 
الجمهورية  كرئيس  ذلك  يريدون  ال  األشخاص 
وبالتالي  الدستورية  سلطته  يستعمل  لم  ولكنه 
نحن معارضينها في السياس�ية فبالنتيجة نحن 
60 نائبًا. أم�ا إذا حصل لدين�ا كيدّية وعملية 
محاولة »سلبطة« وقرصنات وتصفية حسابات 
بين هاللين ه�ذه تواجه حينه�ا كما يجب أن 
من  كله  هذا  واإلعتصامات  كاإلضرابات  تواجه 
األساليب المشروعة وطبعًا ذلك بشكل سلمّي.

ما هو جدول أعمالكم؟ 
لدينا 60 نائبًا س�يعملون ما يجب فعله فهناك 
ق�وى وأح�زاب س�تراقب وإذا رأت فعاًل أن 
العملية وصل�ت الى حّد معّين فع�اًل .... ثورة 
األرز ال تزال وهي ستبقى ولن تتوقف ولكن ليس 
من الضروري أن تبقى عل�ى الطريق فطبعًا في 
بعض األوقات من الواجب األخذ بعين اإلعتبار 
هنا  المتعددة  واألراء  وأوضاعه�م  حلفائ�ك 
ال نرميها على بعضنا ولك�ن األراء تختلف في 

بعض األمور وبطريقة المعالجة.

ماذا سيتغّير إذا بعد 5 س�نوات من ثورة األرز 
وبعد ما أنجزته وكّل الش�هداء الذين سقطوا. 
هل ضاعت كل هذه اإلنجازات سدًى خاصة وأن 

اركان الحكم الجدد يتهمونكم بالفساد؟
الس�كوت  يمكن  ال  التي  األمور  من  هذه  طبعًا 
عنها، فاذا ت�م اتهامنا فليقّدموا ما في أيديهم 
من إثباتات، وبالنسبة لل5 سنوات من ثورة األرز 
أمضوا  قد  أكثر  وحتى  مثلي  والكثير  أنا  فهناك 
35 سنة من النضال وأكثر وليس فقط 5 سنوات 
ماذا نفعل أنيأس ونق�ف؟ فهذا هو وضع البلد 
فهذا هو قدرنا صحيح أنني أتكلم عن 35 س�نة 
ولكن مقاومتنا عمرها 1400 سنة وليس في هذين 
اليومين س�ينتهي هذا الوضع، ولكن أين تكمن 
المشكلة؟ إن المشكلة هي عندما تأتي الضربة 
من داخل البي�ت أي أننا الي�وم وفي ظّل هذا 
فلكان  موّحدين  كنا  فلو  المس�يحي  اإلنقسام 

التوازن موجودًا.

لها  ونضرب  نحّييها  تونس  في  الياس�مين  ثورة 
التحّية، ثورة مصر أيضًا وأيضًا  فهي كلها ثورات 
س�لمية مع القليل من اإلختراقات وصوال إلى 

اليومي  القتل  حيث  س�وريا  الى  نصل  اليمن... 
وجرائ�م بحق المواطني�ن وإذا تضامنا معهم 
هذه  أفق  هو  ما  التهدي�دات...  ونتلقى  نهاجم 

الثورة وهل سنرى سوريا جديدة برأيك؟ 
هذه  مع  نختل�ف  ال  اإلنس�انية  الناحي�ة  من 
الثورات جميعا، إال ان�ه ليس من المفروض أن 
نتدخل في هذه المواضيع، لماذا؟ ألنها س�بب 
إنقس�ام داخلي ونح�ن التواقين ال�ى الحرية 
والديمقراطي�ة طبع�ًا لن ننظ�ر إليها بنفس 
النظرة كأمثال األشخاص الديكتاتوريين الذين 
 400 أو   300 إعادتن�ا  بامكانهم  كي�ف  يبحثون 
س�نة الى الوراء وإقامة مجتمع مغلق فنحن من 
الطبيعي أن نحّي�ي كّل الثورات علماّ بأنه ليس 
كل الثورات مبنية على ش�يء معين حتى أنها 
دائمًا تأخذ الجيد مع القبيح. هذا بالمطلق أما 
بالعودة الى موضوعنا أي سوريا فأنا ال أعتقد أن 

الذي بدأ سيعود الى الوراء.

الى جانب أن الثورة هي سبب جديد إلنقسامنا 
الداخلي هل هناك خوف م�ن أن يكون البديل 
عن نظام بش�ار األسد هو اإلس�الم المتطّرف 

الذي سيبيد المسيحيين في سوريا؟
كال، فه�ذه النظري�ة ق�د ُوجدت م�ن قبل 
السوري  النظام  عن  يدافعون  الذين  األشخاص 
لذلك يجب أخذ الموضوع من الناحية البسيطة 
وهي أن الش�عب ينفض عنه الطغيان السياسي 
وبالطبع لن يأت�ي بالطغيان الدين�ي الذي هو 
ظالم أكثر ومظلم أكث�ر فهنا ال داعي للخوف 
ألن الشعوب بعدما وصلت الى هنا وقدمت كّل 
هذه التضحيات لن تس�مح بإيصال ما هو أظلم 

مما طالبت بإزاحته.

إذًا ال خوف من ان يحّل بمس�يحيي س�وريا ما 
اصاب مسيحيي العراق؟

كال فكل ما عليهم فعله ه�و القيام بعملهم. 
الخوف هو على مس�يحيي لبن�ان إذ وكما هو 
مرتبط  الشرق  في  المسيحيين  بقاء  أن  معروف 
ذّمة  أهل  بقاءنا  ولي�س  وبقوتنا  ثابتين  ببقائنا 
فنحن ال نس�تطيع ترك دورن�ا ولكن هم أيضا 
عليهم القيام بدورهم، وفي سوريا ال يزالون كُثر 
التوازنات  إن  وكذلك  اإلتفاق  وباس�تطاعتهم 
الطائفية ستعود وال يمكن أن تبقى الهيمنة من 
أحد على اآلخ�ر، فالحركة اليوم ذاهبة في غير 

إتجاه ونجاحها مرتبط بالوقت.

جو القزي

أال ترى أن المس�ؤولية اليوم ه�ي كبيرة على 
حزب الق�وات اللبنانية إذ ف�ي الماضي كانت 
كّل األنظ�ار مّتجهة عليه كون�ه كان الحزب 
العسكري الحامي ليس فقط لمنطقته بل أيضًا 
فإلى  فريدة،  تجربة  يقّدم  واليوم  بأكمله  للبنان 
أي مدى هذه المس�ؤولية هي كبيرة وفي هكذا 
تنفيذ  ستس�تطيعون  فهل  سياس�ية؟  أجواء 

رؤياكم وتحّولونها الى واقع؟
هذا العمل يجب فعله إذ بدون الوضوح واألمور 
الثابت�ة لن يبقى الح�زب ولن تبق�ى فعالّيته. 
الظروف ه�ي التي أخّرتنا فاألم�ر مهما تأجل 
فبالنهاية س�ينّفذ. إن الثواب�ت الموجودة في 
الحزب تعود له�ا عندما يوجد خضات فيمكن 
أن يك�ون لديك وزراء أو ال يك�ون وممكن أن 
أو  ثالثة  عددهم  بل�غ  مهما  نواب  لديك  يكون 
خمسة أو حتى خمسة عش�ر نائبًا ولكن هؤالء 
ال يفعل�ون الحزب بل الحزب ه�و من يفعلهم 
فلذلك إن األولوية لدينا جميعًا هي تأسيس هذا 

الحزب.  

باإلنتقال الى األوض�اع العامة، ُوِلدت حكومة 
كيف  الحكومة  هذه  تشكيل  مع  الواحد،  اللون 
تنظرون للوضع في لبنان وإرتباط هذا الموضوع 

بالثورات العربية؟ فإلى أي حّد ممكن أن يكون 
انعكاس هذه الثورات لترييحها أو لترييحنا؟

يستطع  لم  فبعدما  بامتياز  سورية  حكومة  إنها 
تركهم  يريد  كم�ا  تركيبها  الس�وري  النظام 
يتخّبط�ون ببعضهم البع�ض ولكنه وصل الى 

إقناع أن يش�ّكلها حتى يرت�اح. فمن الواضح 
أنها حكوم�ة بأمر مهّمة س�وري وعلى عجلة 
وذلك بسبب األوضاع الراهنة في سوريا خاصًة 
أنهم ال يريدون اإللتفات الى الوراء مع اقتراب 
الحكومة  من  فالمطل�وب  ومهّمة  كثيرة  أمور 
هو مواجهة مثاًل الق�رارات الدولية، المحكمة 
الدولية... اآلن ال أس�تطيع أن أق�رر إن كانت 
قادرة بغض النظر عن األش�خاص الموجودين 
فيها ولكن هذه الحكومة مرتبط وضعها بوضع 
سوريا فاذا س�قط النظام السوري تسقط معه 

وإذا عاش ستعيش معه.

لنفترض أنها نجحت بمكافحة الفساد...
إن الكالم شيء والواقع شيٌء آخر فهل الفاسد 

سيصّلح؟

الى أي درجة ق�ادرة اليوم 14 آذار بعدما فقدت 
نهائيًا قوة تأثيرها في المؤسس�ات الرس�مية؟ 
المجلس  في  األكثرية  لديها  يعد  لم  اليوم  فهي 
بكيدّية  تصّرف�وا  إذا  لها  بق�ي  فماذا  النيابي، 
واضطهدوا اللبنانيين واألحزاب كما حصل في 

السابق؟
فنحن  نراقبهم  نحن  مقتضاه.  الشيء  على  يبنى 
اآلن في موقع المعارضة ونح�ن من انتقى هذا 
الوض�ع وقلنا لهم أننا ال نري�د الحكومة وقلنا 

لهم أنش�ئوا الحكومة طبعًا ليس حكومة تحّد 
بل لكي يتسيس�ر البل�د، فحكومة تكنوقراط 
أو غيرها المهم أال تكون مسّيس�ة ألنها ليس 
بوقتها خاص�ًة في هذا الوق�ت وفي خضم ما 
التي  األنظمة  م�ع  مواقف  نأخذ  ال  كي  يحصل 

ثورة األرز ال تزال وهي 
ستبقى ولن تتوقف ولكن 

ليس من الضروري أن تبقى 
على الطريق فطبعًا في 

بعض األوقات من الواجب 
األخذ بعين اإلعتبار 
حلفائك وأوضاعهم 

واألراء المتعددة هنا ال 
نرميها على بعضنا ولكن 

األراء تختلف في بعض 
األمور وبطريقة المعالجة.
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تحقيق تحقيق

صيدا بعين مجردة وبكل جرأة، النتهى التسويق 
سمير  والدكتور  اللبنانية  القوات  بأن  الرخيص 
جعجع يتحملون مس�ؤولية تهجير شرق صيدا 

والشوف. 

شرق صيدا... وحقيقة ما جرى...
بعد نجاح إنتفاض�ة 12 اذار 1985 ، وفيما كان 
الدكتور س�مير جعجع منهمكا بمعالجة وضع 
في  البعض  كان  الخروب،  واقليم  صيدا  ش�رق 

المجل�س الحربي يعمل اليص�ال ايلي حبيقة 
الى رئاس�ة الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية. 
وبدأت حملة تسويق تهدف الى اظهار الحكيم 
مس�ؤوال عن االحداث التي وقعت هناك، فيما 
السلطة  بلعبة  يتلهون  الحقيقيون  المسؤولون 

كّل في مؤسسته. 

قمع حريات... ش�راء أراض�ي... ومنع بيع 
الكحول !!!

لكن  الي�وم  األحداث  ه�ذه  خط�ورة  تتكرر 
بس�يناريو جديد ابطاله حلف�اء من كان أحد 
اليوم  أحداث  سيناريو  أحداث الماضي.  أسباب 
يتمثل بقم�ع الحريات، الترهي�ب والتخوين، 
شراء أراٍض شاس�عة، بهدف السيطرة الكاملة 
عل�ى ال10452. فمن�ذ حرب تم�وز المدمرة 
واالنتص�ار اإللهي على إس�رائيل يقدم حزب 
اهلل على قضم االراضي الشاس�عة في الجنوب 
والبقاع االوس�ط والغربي والش�مالي وجبيل 

والمتن بوتيرة متسارعة ومتزايدة. يدفع أسعارا 
أراض  فيشتري  الس�وق  أسعار  من  بكثير  أعلى 
لبنان  أنح�اء  مختلف  في  إس�تراتيجية  تعتبر 
اللبنانية  الدول�ة  تقاع�س  الحزب  ويس�تغل 
وعجزها ليس�يطر عمليا عل�ى المرتفعات من 
ش�مال البالد إلى جنوبها، إذ لم تعد السيطرة 
عل�ى البق�اع وهضاب جنوب لبن�ان بكامله 
المرتفعات  على  للسيطرة  يسعى  وبات  تكفيه، 
في جبل لبنان إلط�الق صواريخ بإتجاه الجليل 
في حال نش�وب ح�رب مع اس�رائيل. القرى 
محاطة بأراض  كلها  باتت  المسيحية  الجنوبية 
للحزب وفي بعض الق�رى تغلغلت قواه داخل 
باسم  المسيحيين  لحماية  ذلك  يتم  هل  القرى، 
العوني؟؟  والتي�ار  الحزب  بي�ن  التفاهم  ورقة 
لعقارات  االلهي  الحزب  جانب احتكار  هذا إلى 
بعض األش�خاص ومنعهم من دخولها، اذ بات 
كل خراج بلدة مربع أمني، فمن يضمن حقنا في 

إمتالك اراضينا؟؟ 

وبعد شراء األراضي والترهيب والتخوين وقمع 
الناس  على ممتل�كات  والس�يطرة  الحريات 
علي  ابو  يأتي  القرى المس�يحية،  تشهده  الذي 
إل�ى صاحب احد محال المش�روبات الروحية 
في الحي المس�يحي في النبطية ويقول له:”إذا 
منش�وف  س�اعة  ب-48  بتس�كر المحل  ما 

شغلنا!!!”... وهنا نسأل ما هو “شغلهم”؟؟؟ 
واقفلوها،  طرقات  معروفا،  “الشغل”  هذا  بات 
وس�يطروا  مطار  واحرقوها،  اإلعالم  وس�ائل 
عليه، اغتي�االت، وقمع وقت�ل وترهيب، هذا 
عن  حريتنا؟  ع�ن  المس�ؤول  فمن  ش�غلهم. 
اراضينا؟ هل انصفتنا ورقة التفاهم  كمسيحيين 

جنوبيين وحافظت على كراماتنا؟ 

جورج فاخوري ولوسيان غريشي                                       

في البدء كانت ارضن�ا وارضنا عند اهلل مميزة 
واآلن م�ا زالت ارضنا وعن ارضن�ا لن نتخلى... 
لبنان وخصوصا الجن�وب كان مميزًا عند اهلل 
اّلذي خّصه بعظمته والوهيت�ه في قانا الجليل 
حين حول الم�اء إلى خمر... بين ي�ارون وقانا 
كان العهد القدي�م، بين صور والصرفند إيمان 
الكنعانية العظيم، في مغدوشه كان اإلنتظار... 
من هن�ا انطلقت المس�يحية حيث مكث مار 
بطرس س�بعة أيام في صيدا... هو الذي قال له 
المسيح: “أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني 

كنيستي وقوات الجحيم لن تقوى عليها”.

معاناتهم
وجود المس�يحيين في ه�ذه المنطقة بدأ مع 
مّر  على  ذاقوا االضطه�اد  أنهم  ااّل  المس�يح 
العصور. اليوم، يجد مسيحيو الجنوب أنفسهم 
عالقين بين نيران حزب اهلل والجيش اإلسرائيلي، 
األول يقصف شمال إسرائيل أو يقوم بمغامرات 

غير محسوبة النتائج، والثاني يرد بكل ما يملك 
م�ن مدفعية ثقيل�ة وطيران حربي وأس�لحة 
مدمرة وبين هذا وذاك دمرت البلدات والقرى 
المسيحية والكنائس وشرد أهلها. وعلى خالف 
اإلعتقاد الش�ائع فالمس�يحيون ليسوا اقلية 
في جن�وب لبنان بل يش�كلون الطائفة الثانية 
ناخب  ألف   180 عدده�م  ويبلغ  الش�يعة  بعد 
يتوزعون عل�ى محافظتي الجن�وب والنبطية 
ويتواجدون بقوة ف�ي اقضية جزين ومرجعيون 
وحاصبيا وصور وصيدا والزهراني حيث تنتش�ر 
المسيحية  والقرى  والبلدات  المدن  عش�رات 
الت�ي تتعايش م�ع 660 ألف ش�يعي و150 ألف 
سني و35 ألف درزي، رغم أّن احصاءت الحرب 
األخي�رة بالغت في تع�داد النازحين ألهداف 
دعائية. أهمل اإلعالم اللبناني والعربي والدولي 
ما جرى ف�ي المناطق المس�يحية في الجنوب 
ألسباب عدة ربما تقوم احداها على الرغبة في 
تظهير الصراع ايرانيا-إس�رائيليا. لكن معاناة 

ودفعوا ثمنا  كبيرة  كانت  المسيحين الجنوبين 
المسيحي  بعض الشباب  إنضمام  ورغم  باهظا. 
إال  اهلل  حزب  مع  العوني المتحال�ف  التيار  إلى 
أن ك�وادر العونيي�ن لم يقنعوا المس�يحيين 
ومردودها  الحرب  ق�رار  بجدوى  اللحظة  حتى 
التهجير  مش�هد  مع  “االنتصاري” خصوص�ًا 
الش�امل ال�ذي طال البل�دات المس�يحية 
وعلما  ابل  وعي�ن  مرجعيون  مث�ل  الحدودية 
الشعب والقوزح وغيرها. هذا إلى جانب تحويل 
القرى والكنائس إلى محطات إلطالق راجمات 
الصواريخ مثل ما حصل في دير مار ماما في بلدة 
دير ميماس، إلى جانب العديد من الكنائس في 
مرجعيون والخيام وراش�يا الفخار. لكن “ظلم 
ذوي القربى على المرء أش�د م�رارة” وما قام 
ب�ه مقاتلو الحزب اإللهي م�ن تحويل البلدات 
مدفعية  ومرابض  متاري�س  إلى  اآلمنة  والقرى 
وراجمات صواريخ أمر ال يجد له المس�يحيون 
في الجنوب تفسيرا إال من منظار آخر يرون فيه 

تهديدا لوجودهم وكرامتهم وقيمهم.

هل على المس�يحيين تحّم�ل أخطاء اآلخرين 
والعق�اب ب�دال منه�م؟ أم�ا إن اللبنانيين 
لم يعودوا قادرين على العيش المش�ترك فيما 
بينه�م؟ حتى الح�رب مع الفلس�طينيين لم 
تقتلع مسيحي ش�رق صيدا وإقليم الخروب من 
ارضهم بالرغم من المجازر والجرائم التي جرت 
في الدامور وغيرها. فلو ُس�ردت أحداث شرق 

أنا مسيحي جنوبي!!!

وسائل  واقفلوها،  طرقات 
مطار  واحرقوها،  اإلعالم 
وسيطروا عليه، اغتياالت، 
هذا  وترهيب،  وقتل  وقمع 

شغلهم.
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استراتيجيا بيناتنا

في خضّم الثورات العربية التي غّيرت وس�تغّير 
وجه الش�رق األوس�ط، بش�كل دراماتيكي، 
يظهر لنا وكأّن الش�ارع اإليران�ي هادئ وكأّن 
تجافي  الحقيقة  لكّن  متراّص.  اإليراني  الداخل 
ما نراه على الس�طح: إّن النظام اإليراني يواجه 
ضغوطات داخلية جّمة، بدأت وستبدأ بالظهور 
تباعا، من اآلن وحتى انتخابات ش�باط ال 2012 
النيابية، وانتخابات ال 2013 الرئاسية. أضف إلى 
ذلك، الضغوطات الخارجية، التي سبق وأوردنا 

تفاصيل متعددة حولها في مقاالت سابقة.

عل�ى الصعي�د الداخل�ي، برز ص�راع جديد 
بين المرش�د األعل�ى آية اهلل عل�ي خامنئي 
وبي�ن الرئيس أحمدي نجاد، ح�ول الموضوع 
األكثر دقة وحساس�ية في إيران، وهو موضوع 
في  عليها.  ويسيطر  يديرها  ومن  االستخبارات، 
الش�كل، تظّهر هذا الخالف في 17 نيسان 2011، 
يوم أقال أحم�دي نجاد، وزير االس�تخبارات 
ويرفض  األعلى  المرشد  ليعود  ُمصِلحي،  حيدر 
إقال�ة مصلحي وذلك بعد ُس�َوْيعات فقط من 
قرار نج�اد. وبعيًدا عن االتهامات بالش�عوذة 
اإلطار  تحديد  يمكننا  السحر،  أعمال  وممارسة 
الفكري-اإليديولوج�ي له�ذا الصراع، حيث 
يظهر الخ�الف بين أحمدي نج�اد والمقّربين 
منه من جهة - وأهّمهم صديقه وقريبه وحليفه 
السياس�ي إصفنديار رحيم مشائي - المنتمين 
إلى عقي�دة “الحّجتيين” الت�ي تؤمن بمجيء 
المهدي ولكن ترف�ض مبدأ والية الفقيه، وبين 
مجلس  خاصة   - ل�ه  والموالين  الفقي�ه  الولي 
الخبراء المؤلف من رج�ال دين ُيعّينهم عملًيا 
الولي الفقيه - من جهة أخرى. وفي هذا اإلطار 
الفكري، يمكننا فهم تصريحات نجاد ومشائي 
المهدي  بمجيء  يبّشر  عندما  فنجاد،  األخيرة. 
المنتظر، إّنما يرس�ل رس�الة مبّطنة إلى رجال 

انتهاء  يعني  المه�دي  مجيء  إّن  حيث  الدين، 
دور هؤالء، وانتفاء الحاجة إلى ولي فقيه ليقوم 
مقام اإلمام حتى ظهوره. ومشائي، عندما فاجأ 
الجميع بالدعوة إلى إحياء القومية الفارس�ية 
للدولة اإليرانية، بدل التشّيع، إّنما قصد توجيه 
رسالة إلى رجال الدين الحاكمين بأن فكرة والية 
التي  عشرية،  اإلثني  البيت  أهل  وعقيدة  الفقيه 
عنها  االستغناء  يمكن  عروشهم،  على  تبقيهم 
لصالح عقيدة أكثر تجذًرا في التاريخ وأبلغ فعًلا 
وتفاعًل�ا في الالوعي الجماع�ي اإليراني، وهي 

قضية االنتماء للحضارة الفارسية العريقة.

لماذا لم يقم الولي الفقي�ه برّدة الفعل ذاتها، 
عندم�ا أقال نج�اد وزير الخارجية منوش�هر 
مّتقي وهو في مهّمة ديبلوماس�ية خارجية؟! إّن 
االمعان في التفكير حول هذه المس�ألة يدّلنا 
على أهمية الصراع على الس�يطرة على أجهزة 
وخصوًصا  الفريقين،  عند  واالستخبارات  األمن 
عند الخامنئي، الذي هّب بس�رعة عندما تعّلق 
األمر بالمركز األكثر حساس�ية في الجمهورية 
الحازم  األعلى  المرش�د  تحّرك  إّن  اإلسالمية. 
بإعداده  بدأ  مشروع  مع  يترافق  هذا،  والحاسم 
وتس�ويقه منذ فترة، وهو تحوي�ل وزارة األمن 
تعمل  مس�تقّلة،  منّظمة  إلى  واالس�تخبارات 
خارج رقابة الس�لطة التنفيذية - التي هي بيد 
نجاد - وترفع تقاريرها مباش�رة إلى المرش�د 
األعلى، وهذا ما س�يرّتب تداعيات، ليس فقط 
على توّزع السلطة داخل الجمهورية اإلسالمية 
إّنما على قدراتها االستخباراتية في المستقبل. 
فالخامنئي، وهو المشهود له بحنكته السياسية 
عهَدْي  تمري�ر  خالله�ا  م�ن  اس�تطاع  التي 
رفس�نجاني وخاتمي وخرج رابًح�ا منهما في 
النهاية، يريد أن يرّوض نجاد، هذا الرئيس الذي 
استطاع التموضع في هيئة السياسي المحافظ، 

المحبوب من الشعب، والقريب في الوقت ذاته 
“الخطأ  فهم  ساعتئذ  يمكننا  هل  العسكر.  من 
التقني” الذي أّدى إلى االنفجار الذي حصل في 
المكان والزمان إياهما لزيارة نجاد التدش�ينية 

إلحدى مصافي النفط؟!

وال يقتص�ر الصراع في الداخ�ل اإليراني على 
الرئيس والمرشد األعلى. فقد دخل رفسنجاني، 
رجل الدين الذائع الصيت والقوي العالقات مع 
الثورة  ومهندس  السابق  والرئيس  التجار  طبقة 
في عهد الخميني على الخ�ّط، في إطار إعادة 
الس�لطة  رئاس�ة  إلى  المحافظ  الديني  التيار 
الريجاني  لألخوين  دخوًلا  ونرى  كما  التنفيذية. 
على خط الصراع، من باب السلطة التشريعية. 
الذي  وأهمية،  خط�ورة  األكثر  الفري�ق  ولعّل 
الذراع  ه�و  الناش�ئ،  الصراع  خ�ط  على  برز 
االس�تخباري لحرس الثورة، الذي وعلى الرغم 
من ارتباطه مباش�رة بالولي الفقيه، إال أنه بدأ 
يلعب على وتر الصراعات الداخلية التي ذكرنا، 
أحمدي  خطوات  واستثمار  استثمارها  ويحاول 

نجاد خاصة، لصالحه. 

الضغ�وط  ورد،  م�ا  كل  إل�ى  أضفن�ا  وإذا 
الخارجية التي ب�دأت تضّيق الخناق على إيران: 
العقوب�ات االقتصادي�ة المس�تمرة، تزعزع 
وضع حليفتها األساس�ية سوريا، عدم انقشاع 
العس�كرية  ذراعها  أمام  المس�تقبلية  الرؤية 
على المتوس�ط أي حزب اهلل، انخراط حماس 
الداخلية،  الفلس�طينية  السياسية  اللعبة  في 
والمصالح�ة المفاجئ�ة م�ع فت�ح، والعمل 
أيلول  في  دولي  اعتراف  انتزاع  على  السياس�ي 
ال  ح�دود  وفق  فلس�طينية  بدولة  المقب�ل 
احتمال  أرجحية  عن  المستجّد  والكالم   ،1967
تجديد الحكومة العراقية لالتفاقية األمنية مع 
تطلب  بل  ال  تجي�ز،  والتي  المتحدة،  الواليات 
بقاء القوات األميركية ف�ي العراق إلى ما بعد 
انته�اء ال 2011... فيمكننا الق�ول، أّن الهدوء 
َوري لن يس�تمّر في إيران، وأّنه على األقّل،  الصُّ
من هنا إلى موعد انتخابات شباط 2012 النيابية، 
هناك عاصفة تتحّضر في األعماق، ولعل رياحها 

لن تكون بحت محلية.

اندرو حبيب
أمين إعالم دائرة الش�مال في مصلحة طالب 

القوات اللبنانية

إيران: هدوء في الصورة،
وعاصفة تتحّضر في األعماق!

في األعماق

من لبنان

يا والدة االله صّلي ألجلنا...
انتظرنا شهر ايار كما ننتظره في كل عام... لماذا؟ ألنه شهر الزهور. شهر 
ممّيز للمؤمنين ألن الكنيسة كّرس�ته لتكريم العذراء مريم أجمل زهور 
الدنيا. التي بطاعتها اهلل وثقتها بكالمه جلبت الخالص للبشرّية جمعاء.

ه�ي األم الحنون الس�اهرة دومًا على أبنائها، ترش�دهم الى المس�يح 
المخّلص. من خاللها نستطيع الوصول الى اهلل بشفاعتها ألن كلمة األم 
مسموعة دائمًا لدى ابنها، ربنا وآلهنا يسوع المسيح. نراها دوما حاضرة 
تترقب طلباتنا لتفرح بها وتحملها فورا الى إبنها، تتوّس�له لمساعدتنا. 
فهي تعرف حاجاتنا وتصّلي ألجلنا فكلمتها الدائمة في جميع ظهوراتها 
»احبائي«... لهذا ُوجب علينا تكريمها وتكريس أجمل شهور السنة لها 

عربون شكر ومحّبة لها. 
فإليك الورد يا مريم. يا ام اهلل...

جانين ن. عوض

جونية

قال علي الحاج في جونية:

لما الرب المسكوني      كونها بكلمة كوني
الدنيا زينها بلبنان       وزّين لبنان بجونية

كيلومترًا  العشرين  حوالى  بيروت  اللبنانية  العاصمة  عن  »جونيه«  تبعد 
وسوقها  المعمارية  هندستها  في  العريق  اللبناني  التراث  بسحر  وتعبق 
وخدماتها  الواسعة  طرقاتها  في  بالحداثة  تتميز  انها  كما  القديم. 
الطبيعي  جمالها  ويكمن  الذهبي  بشاطئها  تشتهر  العديدة...  السياحية 
في خليجها المرسوم بدقة على سجادة البحر المتوسط، إلى جانب الجبال 
الخضراء الرائعة التي تتبلل اقدامها بمياه المتوسط عند شاطئ المدينة 
من  الزوار  جونية  تجذب  حاريصا.  سيدة  لبنان،  سيدة  اقدام  عند  وتنتهي 
يتناسون  منتجعًا  فيها  يجدون  اللبنانيين  أن  حتى  وصوب،  حدب  كل 

عنده ضغوط الحياة اليومية. تضم اكثر من ثالثين فندقًا وحوالى عشرين 
الكسليك  وسوق  القديم  التجاري  سوقها  الى  اضافة  سياحيًا،  منتجعًا 
الحديث. وقريبا منها يمكث سوق الذوق التراثي في بلدة ذوق مكايل... 
اليوم، تعمل البلدية جاهدة في جونية الزالة المخالفة من سوقها القديم 
وتنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية المنتشرة فيه. كما تسعى 
المحمية  وصيانة  شوارعها،  وتنظيم  المدينة  طرقات  تأهيل  إلى  البلدية 
نموذية  خضراء  مساحة  انشاء  إلى  اضافة  حاريصا،  جبل  على  الممتدة 
الستكمال  السعي  المدينة،  داخل  والتنزه  واالسترخاء  للترفيه  ومميزة 
حلم انشاء مرفأ جونية السياحي الدولي وتأهيل شاطئ المدينة وتنظيفه 
عامة  حديقة  وانشاء  طوله،  على  المنتشرة  البشعة  المخالفات  من 
ضخمة عند منطقة الشير، إلى جانب تأهيل مجمع فؤاد شهاب الرياضي 
الستقبال الدورات الرياضية الدولية، لتحويل جونية عبر العمل الشاق إلى 

موناكو الشرق بالكلمة والفعل. 
مهرجانات  اطالق  على  المدينة  اصدقاء  وجمعية  البلدية  عملت  كما 
حيث   ،I Love Jounieh عنوان  تحت  االولى  بنسختها  الدولية  جونية 
طول  على  النارية  وااللعاب  لالضاءة  باهر  بعرض  المهرجانات  افتتحت 
اطالق  وترافق  الشير.  منطقة  وحتى  المعاملتين  من  الخليج  شاطئ 
المهرجان مع مسابقة دولية للهواة والمحترفين من لبنان وعدد من دول 
 Hot الهوائية  المناطيد  إلى  اضافة   ،Parapante ال  رياضة  في  العالم 
اترتفعت في سماء المدينة وخليجها. واستضافت  التي   Air Balloons
فني  حفل  في  الرومي  ماجدة  المطربة  شهاب  فؤاد  ملعب  في  جونية 
ضخم. اضافة إلى عروض ترفيهية ومسرحية ساحرة من حول العالم زينت 
شوراع السوق القديم، ويوم خاص لالطفال، وعرض مميز لمحبي رياضة 
السيارات تحت عنوان Red bull show. والمفاجأة الكبرى كانت في 30 
حزيران حين اقفل ال� sky bar أبوابه في بيروت وقّدم سهرة مميزة من 

فوق مرفأ جونية محاطا بالقوارب واليخوت.

فيوليت سعادة
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SPOTLIGHT

Our beloved Pope John Paul II, 
Single sign of religiousness is the need and capability in a person 
to love the world as God loves it. This letter is an entire symphony 
dedicated to your life that included many efforts to reach out to 
others: your profound insights given over years of Wednesday 
Audiences and other of your writings, your fruitful outreach 
(leading up to the 2000 Jubilee) to all those who have felt they 
were far from the Church, and your love and insight into the role 
and significance of the Apostolic Churches. In all these parts, you 
were absolutely visionary and courageous. 
We as Lebanese Youth and Christians following the Catholic 
Church in Vatican, would like to reflect on your love for the 
Apostolic Churches, especially at you what did in your wise and 
prudent need to convoke the Synod for Lebanon in 1995.
Our dearly loved John Paul II, you developed the exceptionally 
popular moral notion that says “Lebanon is more than a country, 
it is a mission.” You viewed our Lebanese society as a model for 
religious and cultural plurality, and Islamo-Christian dialogue 
at the level of life, culture and politics. Your love for Lebanon 
is similar to your gratitude for having accepted so many Polish 
seminarians and priests who need shelter during the Nazi and 
later Communist oppression of the Church. 
Your visit to our scared country on May 10 and 11, 1997 was to 
celebrate the closure of the Synod for Lebanon and to deliver the 
Apostolic Exhortation that had a tremendous effect on promoting 
Lebanon, our country, as a message and perfect model to 
the East and the West. You renewed faith within us to begin 
working together in better harmony. We became more aware 
of our spiritual, social, cultural and political role in Lebanon 
and throughout the Middle East as well as of their apostolic 
mission. Your beatification on May 1, 2011 attracted thousands of 
Lebanese to the Vatican on that blessed day!!
All these and many more graces given upon your blessings 

were the result of the visionary and courageous revelation of 
you our Dear John Paul II. You loved the world as God loves it, 
you recognized in the Apostolic Churches of the Middle East 
a treasure, and you had the confidence and bravery to call us 
not only to a greater Catholic-Orthodox unity, but also to better 
witness to non Christians the immeasurable treasures of Jesus 
Christ.

Issam Eid

Letter to Pope John Paul II

ROUND UPNO COMMENT
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حق وحقيقة

عندما تخاطب راحال، ال بّد لك أن تس�تعمل صيغ�ة الغائب... لكن من 
نخاطب ههنا ليست بغائبة بل هي الحاضرة أبدا، الحاضرة حضور الشمس 
في النهار والقمر في الليل، الحاضرة حض�ور األرزة في العلم، الحاضرة 
حضور القّوات اللبنانية في الوطن... ميراي، لن نقول “س�نتذّكرك” ألّننا 
لن ننساك أبدا، لن ننس�ى خلية كلية العلوم االجتماعية التي كنت لها 
فخر رئيس�ة، لن ننس�ى عملك الدؤوب بين الّطالب، بيننا نحن، رفاقك، 

جمعتنا بكل حنان االخت وديناميكية العامل وذكاء المفّكر...
قالوا: “بعد صراع طوي�ل مع المرض”... مي�راي صارعت المرض نعم، 
لكنها غلبته!! كيف وقد غابت؟ نعم صارعته وغلبته ببس�متها الّدائمة 
الّتي كانت تش�رق على وجهها كل ي�وم من خلف س�تار األلم، غلبته 
بنش�اطها الّذي كان يمّيزها في المرض كما ف�ي الّصحة. ميراي حملِت 
القضية من الّرمق األول حتى الّرمق األخير، ألّنها كانت الوفية المخلصة 
المقدامة. نعاهدك ميراي اننا سنكون على ذكراك كما بقينا على ذكرى 
كل ش�هدائنا األبرار... وألننا شعب مسيحي مؤمن بقيامة مسيحه نقول: 
“من آمن بي وان مات فسيحيا” و كيف التي آمنت باهلل والوطن والقضية 

!!
اسرة آفاق الشباب

الى روحك يا ميراي بيروتي...

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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آخر شي

كنت قد ق�ررت اال اكتب في زاوية حق وحقيقة لهذا العدد احتراما للتحية التي 
نوجهها إلى الرفيقة ميراي بيروتي رحمها اهلل. إال ان معجزة تشكيل حكومة ال 
fill in the blanks من النظام الس�وري المتهاوي لحسم الجدل على الساحة 
اللبنانية واراحة خاصرته في ظل تفاقم الثورة الس�ورية وتوّس�ع مروحة الثوار 
وتنظيم صفوفهم وبدء تفعيل اش�كال الدعم الدول�ي لهم في مواجهة حرب 
االبادة الشرسة والجرائم الشنيعة بحق االنس�انية التي تمارس بحق شعب يثور 
من اج�ل الحرية والحق في العيش بكرامة... ازاء ه�ذه المتغيرات دوّنت بعض 
المالحظات المقتضبة واردت أن الفت النظر اليها بشكل سريع للتاريخ فقط، 

كي ال تمر ابداعات جهابذة مواالة 8 مرور الكرام... 
الجنرال المتقاعد ميشال عون والتيار العوني، هللوا لحكومة النظافة واالصالح 
والتغيي�ر، حكومة ليس فيها إال ثالثة وجوه من الفئة العمرية الش�ابة، حكومة 
خالية تماما من الس�يدات اللواتي يشكلن 56% من الش�عب اللبناني، حكومة 
اصالحية، قوامها شربل نحاس وجبران باس�يل والراسب نقوال صحناوي وعلي 
قانصو وعلي حسن خليل وفايز غصن واحمد كرامي ووو.... أما الجنرال المتقاعد 
فكان�ت ابرز تعليقاته ابان التأليف، انه قطع one way ticket للرئيس الحريري 
وليس لدى 14 اذار فرصة بعد اليوم في انتخابات العام 2013. مسكين هذا الجنرال 
المتقاعد تناسى الهرب في العام 1990. كيف قطع له السوريون انذاك بطاقة بال 
رجعة وكيف استقبلته فرنسا وزحف لنيل رضا اميركا  ودعمها فيما يهاجمهما 
اليوم... »الحكي« في هذه االيام مثل البضاع�ة التي يهّربها جماعة الحزب من 

خارج الحدود، اكيد من دون جمرك.
وزير المال االصالحي في حكومة التعتي�ر االصالحي، محمد الصفدي، وعوض 

ان يستحي بعد ان ركب موجة 14 اذار منذ العام 2005 وكاد يتحول الحد صقورها 
ليعود وينقلب عندما نادت مصالحه الش�خصية واطماعه السلطوية، بدأ ينتقد 
المعارضة الجديدة وصوال إلى اتهامها بأح�داث قديمة جديدة بين باب التبانة 
وبعل محس�ن في طرابلس على خلفية االعتداء على مسيرة تضامن مع الشعب 
الس�وري كان يقوم بها اهالي باب التبانة قبل ان يش�تبك بهم جحافل النظام 
الس�وري في بعل محس�ن. أال يجدر بالوزير القدير أن يضبضب حلفاءه في بعل 
محس�ن وينظف بؤرتهم من الس�الح بمونت�ه الجديدة عليهم ب�دل أن يقوم 
بالتنظير على من انتخبه عام 2009 ويطلق باتجاه اهل مدينته االتهامات جزافا... 

اللي استحى مات!!!
نادين نجيم 2. يفترض أن تكون«اكس ميس ليبان« ومس�عفة نش�يطة مثقفة 
منفتحة غير منحازة في الصليب االحمر. ل�ن اكلف دماغي عناء التفكير بالرد 
على ما تقيأته عبر هواء »االو تي في« ضد الدكتور سمير جعجع وجمهور القوات 
اللبنانية الذين يشكلون نصف الشعب المسيحي على االقل، مش حرزانة. لكنني 
س�أقول للمرة االولى ما كنت اردده في داخلي ف�ي كل مرة رأيتها خالل احدى 
المناسبات أو تصوير احدى الحلقات. »انت اقبح شيئ زرع على تاج ملكة جمال 

لبنان في تاريخ االنتخابات كلها... قلبا وقالبا«...
الرجاء اعتبار ما كتب في هذا المقال رأيي الشخصي وال يلزم النشرة. وشكرا.

جو القزي
رئيس دائرة االعالم - مصلحة طالب القوات اللبنانية  

معارضة وبكل فخر...


