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قبل كل شيء
كلمة النائب انطوان زهرا

رفاقي الطالب. 

معكم نستعيد زماننا جميال مضى، فيه كنا ما انتم عليه اليوم،وفيه ناضلنا كما 

العقول  في  متقدة  حية  القضية  ابقت  التي  والشعلة  االمل  وكنا  فاعلون  انتم 

والقلوب، وحافظنا كما تحافظون على مسار نضال ومقاومة يستمر منذ 1500 عام 

ويدوم بأيمان اجيالنا وتضحياتها الى ابد الدهر. 

رفاقي. طريقنا ليست سهلة وهي لم تكن كذلك يوما ولن تكون، اصال انا اجزم ان 

الصعوبات تحفز وان االيمان والصمود ومواجهة العقبات هي االلف ياء في مسيرتنا 

التي ال تنتهي في هذا الشرق المضطرب على مدى صفحات التاريخ وااليام السود 

والبيص التي مرت وتمر وستمر مستقبال. 

رفاقي الطالب. 

وعدنا  وانكم  الوزنات(  انجيل  والكثير) كما يقول  القليل  على  امينون  انكم  نعرف 

وهذه  جيل،  كل  مع  كما  بسالسة  وسينتقل  امينة  ايد  في  المشعل  وان  وعهدنا 

مسلمات ترسم لنا الدرب التي ستوصلنا ،دون ادنى شك، الى بر االمان الموعود. 

رفاقي. 

ارشاد، هي وجدانيات يخاطب بها قلبي قلوبكم  ليست هذه مقالة وال موعظة وال 

الشجاعة وعقلي عقولكم النيرة وهي دروس نشأ جيلنا وكبر عليها، وينشأ جيلكم 

ايضا، وكل من يأتي بعدنا وبعدكم يسير وفقها النها خارطة طريق ال صرف وال نحو 

وال تعديل وال تبديل فيها او عليها. 

رفاقي. 

ابناء القضية نحن وانتم ،نفعل ما تحتاج كي تبقى وتستمر، ال نتهاون وال نهادن 

واذا استدعت الظروف ان نتمهل حينا ،او نسرع احيانا، فأن هذا امر طبيعي الن مسار 

الحية  الشعلة  المهم فيه هو  ان  بل  والسنين  واالشهر  االيام  ال تختصره  التاريخ 

الخردل" كي نقول  " حبة  الذي يكفي ان يكون قدر  الواضحة وااليمان  واالهداف 

للجبل انتقل فينتقل كما علمنا الرب المعلم االول. 

عليكم  اخاف  وال  اجيالنا،  تتناقله  ارث  وهي  ثابتة  الوصية  الن  اوصيكم  ال  ختاما 

من  المزيد  الى  وادعوكم  ايديكم  على  اشد  بأن  واكتفي  ومؤمنون،  امناء  النكم 

العطاء والتضحيات النه بها وحدها نبقى وتبقى القوات اللبنانية ويبقى لبنان. 

النائب أنطوان زهرا
البترون في 21 شباط 2017

لطشة
وهيب وهبة

 ، فيها  دراستهم   
َ

يتابعون مناطق  عّدِة  من  تالمذة  ناقية،  صغيرة  مدرسٍة  في 

التالمذة  هؤالء  عن  ممثلون  يديرها  الجامعة  نطاق  داخل  نشاطات  تحصل  وهناك 

يتُم انتخابهم حسب قانون معّين، والمشكلة كانت في طبيعة هذا القانون ألنُه لم 

يكن يعّبر بطريقة صحيحة عن التمثيل الفعلي للتالميذ.

المقاعد  نصف  الساحلية  المناطق  أبناء  أعطوا  المدرسة  هذه  على  فالقّيمين 

والمناطق الجبلية النصف االخر بصرف النظر عن االنتماء الديني او العرقي او ما شابه.

حيث  من  الجميع  يناسب  جديد  قانون  انشاء  كيفية  حول  سنوات  دام  خالف  بعد 

، وذلك بفضل جهة كانت هي 
ً
صحة التمثيل، وصل الفريقان الى مكان متقّدم جّدا

الفريق  بأفضل صورة، وهذا  التالمذة  له تعمُل بجهٍد كبير اليصال صوت  العّرابة 

دام  خالف  بعد  الطالب  شؤون  رئيس  خّص  ما  في  تضحيات  قّدم  قد  كان  نفسه 

سنوات.

 اذا كان الفريق نفسه هو عّرابه والذي يسعى 
ً

ولكن ما من أمر يمّر بسهولة خاصة

الى انجاحه، ففي الطرف اآلخر قسم من المشاغبون في المدرسة يعارضون بهدف 

بان  الدراكه    
ً

االول خاصة الفريق  اقصاء  الى   
ً
دائما الطالب، ويسعون  عرقلة شؤون 

تمثيله  يزداد  سوف  االول  الفريق  من  المقدم  القانون  حسب  جرت  اذا  االنتخابات 

بالراحة  التصّرف  المشاغب وسيمنعه من  الفريق  بشكل كبير مّما سيضّر بمصالح 

التي كان يتصّرف بها لنحوه سنوات.

لمصلحة  واالنتصارات  البطوالت  يصنع  من  هناك  المجتمعات  كل  في  بالخالصة، 

الجماعة وهناك من يحاول تدمير واقصاء الجميع لغايات وحسابات شخصية، ولكن 

باألخير ال ولن يصح اال الصحيح !
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الحدث
سياين سلوم

لن نعود الى الوراء!

فاللجان  الموعد  إقتراب  من  وبالرغم  النيابية،  اإلنتخابات  من  شهور  بعد  على  نحن 

المختصة لم تطرح بعد القانون المناسب للسير به، والزلنا حتى اآلن ال نملك قانون 

انتخابي يتوافق عليه قسم كبير من القوى السياسية. 

الحلقة  كوننا  من  تعبنا  لقد  المهزومة«،  »الطائفة  عصر  من  اليوم  انتهينا  لقد 

اإلنتخابات  تخاض  أن  نرض  لن  بالمقابل.  تضحيات   
َ

تتلق وال  تضحي  التي  األضعف 

أن تمارس على حساب  نرض  لن  وأننا  المّرة، كما  على حساب تمثيلنا هذه  النيابية 

الطوائف األخرى. 

ع 
ّ
يوز النواب  لمجلس  انتخاب   قانون  على وضع  نّص  فقد  الطائف،  إلتفاق  عدنا  إذا   

المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، لذا فقانون اإلنتخابات عليه 

 خالل هذا العهد الجديد حيث 
ً

أن يجّسد هذه الشراكة والمناصفة بين الطوائف، خاصة

 للتوّسع على الصعيد الوطني أجمع. 
ً
تم التوافق بين أغلب األطراف المسيحية سعيا

قانون اإلنتخاب لن يظلم المسيحيين بعد اليوم، فالقوى المسيحية قد ظلمت بظل 

الوجود السوري ولكن القانون لن يسمح لهذا األمر أن يتكرر! 

نعيش اليوم أجواء عهٍد جديد، عهٍد يحترم وثيقة الوفاق الوطني ومبدأ الشراكة 

في  المسيحيين  تمثيل  بعودة  إال  صحيح  تمثيل  ال  أن  يعلم  ورئيسه  الوطنية، 

وتمثيل  حقوق  على  تحافظ  التي  الجمهورية  إسترجاع  وقت  حان  لقد  الدولة! 

مختلف الجماعات ولما تركه عهد الوصاية

من تمييز وعزل للقوى المسيحّية.. ستبرهن هذه القوى اليوم أن إتفاق معراب 

 للجمهورية وحسب، بل غايته 
ً
 على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسا

ً
لم يكن مبنيا

أبعد من ذلك وهي إسترجاع حقوقهم، لهذا السبب حاول الجميع افشال ما كنا نراه 

مستحيل وتحقق.  

 على الساحة السياسية حول اعتماد قانون انتخابي جديد أال وهو 
ً
يتم النقاش حاليا

القانون المختلط، الذي يراعي تمثيل جميع الطوائف وال يضرب الشراكة والعيش 

محاولة  وأي  القانون  هذا  عرقلة  الى  البعض  يسعى  لكن  نفسه.  بالوقت  المشترك 

التفاهم  منع  محاولة  سوى  ليست  واألهداف  لإلنتخابات،  جديد  قانون  إلى  للوصول 

المسيحي من تحقيق التوازن داخل المجلس النيابي.

تصحيح  المختلط  القانون  جّراء  من  يريدان  اللبنانية  والقوات  الحر  الوطني  التيار 

بعض  يحاول  حين  في  السوري،  الوجود  حقبة  خالل  ضرب  الذي  السياسي  التمثيل 

ين. وكأن المطلوب إفشال 
ّ

األطراف البقاء في السلطة من خالل التشّبث بقانون الست

العهد الجديد، وإفشال تفاهم معراب والعودة إلى الوراء، إلى ما كنا عليه منذ عهد 

الوصاية السورية. 

نا اليوم ولن نعود الى الوراء. 
ّ

 سنعمد الى أخذ حق
ً
من اآلن وصاعدا

فاق معراب ليس كما بعده.
ّ

، ما قبل ات
ً
احذروا جّيدا



جلسة حوار
التخرج  الثاني 1985:  بو عاصي لنشرة آفاق الشباب: "28 كانون 
من معهد بشير الجميل... 28 كانون الثاني 2017: نيل حكومتنا الثقة" 

أسرة التحرير
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بو عاصي: »أنا وزير حزبي« بكل فخٍر وإعتزاز، اال ان الوزارة لكل اللبنانيين

إلى وزير، مراحل مفصلية  بنانية 
ُ
الل القوات  الُطالب في حزِب  ُمنتسٍب ِلمصلحة  ِمن 

عليها  عنا 
َ
"القوات" أطل وحياة  عاصي  بو  بيار  اإلجتماعية  الشؤون  وزير  حياة  في 

معالي الوزير في مقابلٍة أجريناها معه.

 على الدكتور سمير 
ُ

فت فعن كيفية بداية مسيرته الحزبية قاَل بو عاصي: "تعرَّ

حالة  بخلق   
ً
قرارا معُه  حاماًل   

َ
وكان الجبل  حرِب  من  ُرجوِعه  عنَد   1984 سنة  جعجع 

 حركتُه في الجامعات 
َ
اللبنانية. بدأ إحتراٍف وُبعٍد سياسيٍّ واضح داخل حزب القوات 

م الحزب حلقاٍت فكريٍة تنظيميٍة وسياسية. وعنَد ُمشاركتي في إحدى 
ّ

حيث نظ

 اإلنتساَب إلى 
ُ

عجبت بطريقة مقاربة الحكيم لألمور وبجّديته فقررت
ُ
هذهِ الحلقات، أ

  " ية الحقوق في جامعة القديس يوسف.
ّ
مصلحة الُطالب في كل

ا متكاماًل، أضاف   سياسيًّ
ً
 هناك تصّورا

َ
صّور العسكري في الحزب آنذاك كان

ًّ
إلى جانب الت

ا   أن "لطالما كان في القوات اللبنانية جزٌء فكريٌّ وسياسيٌّ مبنيًّ
ً
معالي الوزير موّضحا

على التاريخ والسياسة وعلى تركيبة لبنان والمنطقة وعلى تصّورنا لمستقبل لبنان." 

في تلك المرحلِة تساءَل بيار بو عاصي وسأل نفسه ما هو األهم، "هل اإلستمرار في 

دراستي للحقوق، التي هي من أجمل السنوات التي عشتها ومن أجمل الدراسات، أو 

ها العسكري التنظيمي؟" وهنا أشاَر 
ِّ

اإلنضمام إلى صفوف القوات اللبنانية في شق

بو عاصي أن "الشق العسكري كان في بدايته من حيث تحويلِه إلى حالة تنظيٍم 

خلي عن 
ّ

ٍب جامعيين مستعدين للت
ّ

واحتراٍف. فكانت القوات اللبنانية بحاجٍة إلى طال

كل شيء، عن دراساتهم وطموحاتهم، وتأسيس مدرسٍة عسكريٍة حربيٍة لتخريج 

 
ً
الكليات قرارا أنا ورفاقي من مختلف  خذناه 

ّ
ات الذي  القرار   محترفين. كان 

ً
ضّباطا

بالكادرات  المعروفة  األولى  الدورة  في   
ً
شابا عشرين  إلى   

ً
تقريبا عددنا  وصل   .

ً
صعبا

 لتخريج الضباط."
ً
التي أنشأت معهد بشير الجميل، معهدا

 ولكن في عمقه كان سهاًل"، قال معالي الوزير وسأل: 
ً
 "كان قرارنا على ظاهره صعبا

القيام بتحركات؟ نعم. ومن كان  لبنان في خطر؟ نعم. هل كان يجب  "هل كان 
من واجبه القيام بهذه التحركات؟ فكان الجواب 'أنا'. تساءلت عّدة مّراٍت والجواب 

بقي هو نفسه. لو كان لبنان "بألف خيٍر" لما كنت وصلت إلى هذا اإلستنتاج ولكن كان 

: "التهديد 
ً
ك كامل." وأكمل بو عاصي شارحا

ّ
وطننا في حالة احتالالت متعّددة وتفك

فكريٍة  بخلفيٍة  ولكن   
ً
عسكريا الردُّ  يكون  أن  من  بد  ال  كان  وبالتالي   

ً
عسكريا كان 

وبالتالي، قّررت  أتحّمل مسؤولياتي.  أن  المواطن، يجب  'أنا'،   ّ
أن سياسية. فشعرت 

ترك جامعتي وتوّجهت إلى غوسطا في األول من تموز 1985 حيث أّسسنا مع رفاقي 

معهد بشير الجميل."

الشباب  وب��إرادة  بأبعادها  رائعة  "مغامرة  بأنها  المرحلة  هذه  عاصي  بو  بيار  وصف 

وخير  المجتمع  لمصلحة  مٍة 
ّ

منظ هيكلّيٍة  على  العمل  على  ومثابرتهم  الرفاق 

الذين يملكون  السابقون  إلى صفوفنا رفاقنا  "بشكٍل سريع إنضمَّ  لبنان." وأضاف: 

 واسعٍة في القوات وخاضوا دورات ُعرفت بدورات إعادة تأهيل." وعن برنامج 
ً

خبرة

الصباِح  في  العسكريِة  بالتدريباِت  نقوُم  "كنا  عاصي:  بو  شرح  المعهد،  في  هار 
ّ
الن

بمثابة  كانت  "المحاضرات  أن  وأض��اَف  هر." 
ُ

الظ بعَد  فكري  توجيٍه  ومحاضرات 

محاضراٍت جامعيٍة وليست "غسل دماغ" وبرأيي هذا هو السبب األساسي في استمرار 

هذه المجموعة إذ إن اإلنسان الخاضع لغسل دماغ سيعي في مرحلٍة ما، أّما القناعة 

فهي راسخة في ذهنه وال تتغّير مدى الحياة."

ها معالي 
َ

في 30 حزيران 1991، صدَر قراُر تسليم سالح القوات اللبنانية. وكما وصف

"لحظة صعبة على كل قواتي، ساَد شعوٌر بعدِم األمان إذ كان السالح  الوزير، كانت 

حة. ولكننا 
ّ
اللبنانية األخرى المسل ح واألطراف 

ّ
الّسوري المسل يحمينا في ظّل الوجود 

فاق 
ّ

 بخيار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بالذهاب إلى ات
ُ

كنا نثق

الّطائف لضرورة إنهاء حالة الحرب."

في 7 تموز 1991، غادر معالي الوزير بيار بو عاصي إلى فرنسا حيث أكمل دراستُه 

وعمل في مهنته ولكن لم يتخلَّ عن العمل القواتي من خالل إقامة نشاطات تجمع 

الرفاق. ومع اعتقال الحكيم سنة 1994، أشار بو عاصي أنه "وقع 'زلزال' داخل كل 

َهْيكلنا بشكٍل 
َ

التزامه وعمله القواتي. سنة 1998، ت رفيق مما أّدى إلى مضاعفة 

منا مؤتمرات في أوروبا و كنا نتالقى 
ّ

 فنظ
ً
أفضل في الخارج حيث أصبحنا أكثر إنتاجا

كمجلس سياسي في واشنطن أو باريس. 

كان  الخارج.  في  للقوات  الفعلي  س 
ّ

المتنف اإلغترابية  المجموعة  هذه  أصبحت 

والمواقف  نفسه  الفكر هو  كان  ولكن  والداخل شبه معدوم  الخارج  بين  التواصل 

  " نفسها فهذه هي روح القوات.

 
َ

في العام 5002، بعد الخروج السوري من لبنان وخروج الحكيم من االعتقال تبين

 فعٍل فعندما ينتفي الفعل تنتهي 
ُ

ة أن "القوات أكثر من مقاومة. المقاومة هي ردَّ

رّدة الفعل وبالتالي ينتهي دور المقاومة. في حالتنا، خرج النظام السوري من لبنان 

حياة،  مشروع  هي  فالقوات  دورها.  بدأ  لقد  بالعكس،  بل  ال  القوات  دور  ينتِه  ولم 

مشروع تنظيم معين وهوية معينة، مشروع بشكل دولة." 

عاد بيار بو عاصي إلى لبنان سنة 1102 حيث استقّر واستلم جهاز العالقات الخارجية 

في حزب القوات اللبنانية. "كان جهاز ممّيز بطبعه من حيث التعاطي بالشأن الدولي. 

الدكتور  لقاءات  ونذكُر  اإلمارات، فرنسا وغيرها كما  للسعودية، قطر،  بزيارٍة  قمنا 

مؤسساتية  ومقاربة  دولي  فكر  لديها  أن  القوات  أثبتت  الدول.  رؤساء  مع  جعجع 

"اكتسبت المصداقية لسببين، األّول ألن  اللبنانية  القوات  ة األمور." وأضاف أن 
ّ

لكاف

المصلحة الوطنية تفوق كل اعتبار والسبب الثاني ألن القوات ال تساوم على مصلحة 

الوطن لو مهما واجهت من ضغوطات."

"تركيزي  الوزير:  معالي  صرح  الوزاري،  والعمل  الحزبي  العمل  بين  التنسيق  وعن 

ولكن  وإعتزاز،  فخٍر  بكل  حزبي،  وزير  أنا  الوزاري.  العمل  على  أساسي  بشكٍل  اليوم 

الوزارة ليست حزبية، الوزارة هي لكل اللبنانيين." وبالنسبة لتّصور بو عاصي لوزارته 

قال: "الشؤون اإلجتماعية هي ثقافة التواصل والتعاضد اإلجتماعي ووجودها مهم 

اللبنانية  للقوات  كان  حيث  الثقافة  هذه  جّسدنا  الحزبية،  بخلفيتي  المجتمع.  في 

ل بعمليات القلب المفتوح، بالنقل المشترك وغيرها 
ّ

جهاز تعاضدي إجتماعي تمث

المحاورين من  الثقافة على جميع  اليوم على تعميم هذه  نعمل  الخدمات.  من 

جمعيات، مجتمع دولي وزمالء وكل من نتعامل معهم. اإلهتمام األول هو بالحلقة 

يكون  فإما  فيه.  األضعف  الحلقة  بقّوة  هو  المجتمع  ألن  المجتمع  في  األضعف 

المجمتع  ليصبح  تقويتها  على  نعمل  وإما  الفئة  هذه  بضعف  ضعيف  المجتمع 

المعّوقين، رعاية  "مشاريع دعم  بو عاصي:  الوزارة، يذكر  أقوى." ومن مشاريع 

 وغيرها."
ً
األطفال المحتاجين أو األيتام، دعم العائلة األكثر فقرا

الّطالب  إلى  رسالة  عاصي  بو  بيار  اإلجتماعية  الشؤون  وزي��ر  وّج��ه  الختام،  وفي 

 
ّ

 ألن المجتمعات ال تنهض إال
ً
بنانيين وهي: "ال تترّددوا ولو للحظة أن تلتزموا حزبيا

ّ
الل

باإللتزام والتنظيم الحزبي." ولطالب القوات اللبنانية قال: "إعملوا حسب قناعاتكم 

 أين ستوصلكم هذه القناعات على مستوى طموحكم الشخصي. 
ً
وال تفكروا يوما

على  أعضاء  طموح  مدرسة  ولكن  شخصي  طموح  مدرسة  ليست  اللبنانية  القوات 

مستوى وطني. أنا اليوم في موقع وزير وأعتبر أن الوزارة هي مهام تساوي أية 

يمكنكم  بما   
ً
دائما فكروا   .

ً
الحقا بها  وسأقوم   

ً
سابقا القوات  في  به  قمت  مهام 

تقديمه للبنان من خالل القوات اللبنانية."

 إلى أنه "في 82 كانون الثاني 5891 تخرجت من معهد 
ً
وختم معالي الوزير ملفتا

تطابق  الحكومة.  في  الثقة  أخذنا   6102 الثاني  كانون   82 وفي  الجميل،  بشير 

تاريخين بفرق 13 سنة!"



 مقاومينا
ْ

ِمن
جاكلين حنا..مقاومة من بالدنا

ميالد أنطوان
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هي القواتية إبنة دوما ، إبنة الفالح ، والعائلة التقليدية المسيحية المقاومة في 

على  لالطمئنان  التي هربت من صفوفها  الجامعية  الطالبة  الحر، هي  الوجود  سبيِل 

الرفيقة  الجبهات ولكي تبقى معهم. لعبت جاكي دور  عوا على 
ّ
الذين توز اخوتها 

. كيف ال ، وهي التي ترّبت وإخوتها السبع  على يد أب 
ً
األم واألخت واألب في آٍن معا

يسمونها  "جاكي" كما  تتحّمل  لم  والوطن.  بالرب  وااليمان  الشغف  معنى  لقنهم 

ٌم 
ْ
ِعل الرفاق ، الكثير قبل ترك صفوف الدراسة وااللتحاق بصفوف دراسة أخر، بل 

ِكَرت في االنجيِل أكثر 
ُ

بحِد ذاته، هو ِعلُم الصمود في وجه الُمعتدي على أرٍض ذ

األربعة،  بإخوتها   
ً

إسوة اللبنانية  القوات  بصفوِف  التحقت  جاكي  مرة.  سبعون  من 

قت شارة المالزم. 
َّ
وشاركتُهم الكأَس نفسه في العطاء، وعل

ألف   15 ال  قضية  ونصرة  الحق  سبيل  في  معروفة  هي  العنيدة" كما  "الشرسة 
صفوف  في  التحاقها  عند  كإمرأة  تجاهها  الُمجتمع  لنظرِة  م 

ّ
تهت لم   ، شهيد 

القوات. هي الُمفعمة بروِح التمرد على كل أنواع القيود ، بل كانت أكيدة أن اكليل 

النضال ألجل ما تحب هو أعظم شرف ألنوثتها ، وهو امتياز لم تنله اال القليالت. هي 

السورية  الوصاية  بعد شّد  ُمغاَدَرِته   على 
ْ

ْرِغَمت
ُ
أ  ، الوطن  التي كان قلبها على هذا 

واستشهاد  اغتيال  حادثة  وكانت  الوصاية،  عهد  في  القوات  على مقاومي  الطوق 

سليمان عقيقي على يد ذلك النظام األثر المدوي في نفسها .

، وربما  أحد  لها قصة بطولة لم يرها  الى فرنسا، كان   
ً
الوطن قصرا أن تركت  بعد 

المتمّرس في  الُمالزم  ِتلَك  ِعناد  ولكن   ، نفسه  بقوِة هرقل  َرُجٌل  لها  َحمَّ
َ

ت لما كان 

كان  واإلغتياالت    اإلضطهادات  تحت  وإخوة  ورفاق  المعتقل،  في  وقائد  التمرد، 

بالنسبة لجاكي أكبر دافع للصمود ، فهي وصلت الى فرنسا "مقطوعة من شجرة" ، 

 طلب المساعدة إليجاد مسكن لها،  واضطرت الى النوم في الحديقة 
ً
ولم يلبِّ أحدا

سر أغصان الشجر 
ْ
ك

َ
، كانت ت العامة لمدة 26 يوم كامٍل ، في ظِل طقس جليدي 

الليلة   في 
ً
ِمرارا  

ُ
فيق

َ
ست

َ
، ت الثلوج  ُه لالحِتماء من 

َ
حت

َ
َعد وتنام ت

ْ
الِمق غطي بها 

ُ
وت

ِلَب البرد ، الى أن وفي أحدى الليالي وهي نائمة تحت 
ْ

غ
َ

ِلبعض التمارين والركض ِلت

الثلوج ، حلمت ب"شيخ يوكزها بعصاه ليوقظها من نوم عميق ، رفعت ناظريها 

كتلة  عن  عبارة  وجهه  رأت  كثيرا" ،  ِعَبة 
َ

وت منهكة  فأنا  انام  اتركني   ، له  لتقول 

من النور ، ظّل الشيخ يوكزها بعصاه ويجبرها على اإلستيقاظ لثالث مرات ، الى ان 

، وسمعته  نام  اتركني  اجريك  ، دخيل  عينّي  الضوء من  أطفئ  بترّجاك   : له  قالت 

م ليقول لها : " طلع الضو " وعندما استفاقت وجدت نفسها في المستشفى ، 
ّ
يتكل

ر ِعظامها 
ُ

خ
ْ
واكتشفت أن قلبها العنيد كاد أن يقف على شدة البرد السام الذي كان َين

صها إليمانها به . تقول جاكي : " من تفتيحة 
ّ
كما وصفته، ولِكن رب القوات خل

 
ً
و شي ؟ "لتدرك الحقا

ّ
عينّي ، وبضياع كامل ، سألت : كيفو الحكيم ؟ حدا عرف عن

بأن الشخص هو ممرض فرنسي لم يفهم ما تقول وهي في مستشفى باريسي .

القوات  في  الضابط  أنا  ألست  ؟  جحيم  يا  تك 
َ

ِعز  
َ

وأين ؟  موت  يا  َبتك 
ْ
ِغل  

َ
"أين

جديد  من  ووقفت  ذل��ك  قالت    " ؟  حنا   ج��ورج  النمر  إبنة  ان��ا  ألست  ؟  اللبنانية 

بالرفيق  التقت  بأنها  المدهشة  وللمفارقة   . وقام  المسيح قد صلب  أن  وتذكرت 

جورج نديم عون في ذاك المستشفى وقد وصل جريح حرب بحالة خطرة . خرجت 

نت بفضل رفاٍق  حة بصالبة تمّردها وإيمانها ، الى أن أمَّ
ّ
جاكي وعادت للحديقة متسل

من بلدة ترشيش ، عمل ومسكن ، وحملت عاتق إخوتها وأوالدهم الرضع األربع على 

كتفيها ، فعهد الوصاية كان في أوّجه ، ووجود عمل كان مستحياًل  لشباب القوات 

ست سبع سنوات   أنهم يتجرجرون الى التحقيقات باستمرار ، فكرَّ
ً

في لبنان وبخاصة

من حياتها في العمل الُمْرِهق ليل نهار، ولكن اللذيذ لذة العسل ، ألنه كان سبيلها 

الوحيد للعيش وإعالة اخوتها وأكثر من ذلك ، لدعم مكتب القوات في فرنسا في 

زمن السلم كما في زمن الحرب ، فعبارة " افهمي بقا، القوات خلصت " من بعض 

الناس،  كانت تفقدها صوابها.

أو  ،  لم توفر فرصة  التضحية والنضال  جاكي  طوال أكثر من ثالثين سنة  من 

  " " القوات اال وقدمته ألجل دعم قضيتها   
ً
أو قرشا أغلى سنين عمرها  ثانية من 

ولحبها لوطنها وشعبه الحر ، كانت وال تزال القلب النابض في أي نشاط تقيمه قوات 

ع هما 
ّ
باريس ، المعروف عنها صراحتها وعفويتها وجرأتها ، أما المسايرة والتصن

عدّواها اللدودين .

 يزعجها سْوال  الناس المتكّرر :  " شو جاييكي وشو اجاكي من القوات ؟ " 

 ، شي  يجيني  بدي  ما   ! عطى 
ُ
أِل ال  عطي 

ُ
أِل "  جئت  العبارة   هذه  تمقت   ، فتنتفض 

 طائر الفنيق من النار، فأخرجت معها حرية الوطن ! 
ًّ
و القوات خرجت ذهبا

ّ
بيكفيني إن

جاكي. البندقية  حاملة  اوية، 
ّ

الحق المؤمنة  اال  تعلمها  ال  مبادئ  الناس  ن 
ّ

لق
ُ

"  ِلت

اخر ما نحب ذكره عن جاكي ، هي أنها يوم تسليم بطاقات االنتساب من ثالث سنوات  

"خط  ، وتوجهت  لبنان  الثالثة في  الساعة  القادمة من فرنسا في  ، غطت طائرتها 

نار " وبسرعة الى معراب، لتصل لحظة بدئ اإلحتفال، واستلمت بطاقتها ، وغادرت 

بعدها  بساعات الى فرنسا .

انا مجنونة  ، تقول ضاحكة:   الرفاق  به  ؛ هذا ما يمازحونها  انت يا جاكي   مجنونة 

حّبي لوطني.

قصة جاكي ، هي قصة وأسطورة, مثال عن المرأة المقاومة ، المناضلة ، الحنونة ، 

ِبَس روحها ووجدانها ، ومؤمنة برب 
َ
َط ِبعروقها منذ الصغر ، ول

َ
ل

َ
ت

ْ
الُمِحّبة ِلتراب بلد ِاخ

نظرتها  ذكائها وثقابة   
ُ

ة ِحدَّ عنها:   المعروف  أما   . واحد  واحد ينصرها ألجل شعب 

الجيل  الرفاق؛   من  كبيرين  واحترام  بحب  تحظى  وهي   ، السياسية  للمواضيع 

 في قوة المشاركة الواسعة التي 
ً
المقاتل والجديد على حّد سواء، ويظهر ذلك جلّيا

 Jaki HnEn تحظى بها صفحتها الفيسبوكية التي هي باسم

جاكي هي التي مهما كتبنا عنها لن نوفيها حقها في العطاء والنضال والصمود.

ويا ريت الكل متل جاكي.



تحليل
هل ستعود المواجهة إلى الشرق األوسط؟

رامي جبور
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كي ال ننسى
سياين سلوم

البطل ما بموت!
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ً
خصوصا العالَم  األميركية  المتحدة  الواليات  لرئاسِة  ترامب  دونالد  انتخاُب  َل 

َ
��ز

ْ
ل

َ
ز

األمور  ُه فقط 
َ

َمواِقف َمَل 
ْ

ش
َ

ت الرئاسية. لم  ُه 
َ

ت
َ
َحْمل ها خالل 

َ
ق

َ
ْطل

َ
أ التي  َمواقفه  بعَد 

عّداها ألخذ َمواِقَف هاّمة والفتة تختّص بالسياسة 
َ

حدة، َبْل ت
ّ

الداخلية للواليات المت

حدة وعن عالقتها ببعِض الُدول.
ّ

الخارجية للواليات المت

ادارة ترامب   
ُ

خاذ
ّ

ات األوسط، هي  الشرق  ُدول  فت 
َ

وق
َ

اْست التي  الَمواقف  ومن بعض 

والتي  سيواجهها  التي  المنظومة  من  جزًء  واعتبارها  اي��ران  من  صارم  موقف 

القرارات  أهم  وما هي  السياسة  تبّينت هذه  لُمراقبتها. كيف  عينه  ُصَب 
ُ
ن َسَيَضع 

والمواقف التي تأّكدها وأين ستقع المواجهة بين البلدين؟

 النووي التي أجرتُه ادارة أوباما مع ايران ليَس 
َ

 اْعتَبَر ترامب وفريق عمله ان االتفاق

حدة وهو نقطة قّوة اليران. ومن المفترض أن ُيعيد ترامب 
ّ

لصالح الواليات المت

ف سياسة ترامب عند اعادة النظر 
ّ

البحث في هذا االتفاق وتقرير مصيره. لم تتوق

ع البحث للنظر بأنشطة ايران وحلفائها في الشرق األوسط التي  بالملف النووي بل توسَّ

األميركية مدّمرة  القوات  أرسلت  ولبنان. وقد  العراق وسوريا  الى  اليمن  تمتّد من 

مع  المتحالفة  الحوثي  َطر 
َ

الخ  
َ

ِمن المائية  الممّرات  حماية  بهدف  الَيَمني  للساحل 

ايران. وقد أتت هذه الخطوة بعد تعّدي الحوثيين على سفينة حربّية للسعوديين 

في اليمن وبعد اطالق ايران صاروخ باليستي ما أغضب ادارة ترامب.

َد ُمستشار ترامب، "وليد فارس" لصحيفة النهار  بالذهاب الى لبنان وسوريا، فقد أكَّ

ووقف  سوريا  من  االنسحاب  وعليها  ارهابية  مة 
ّ

منظ الله  حزب  أن  على  اللبنانية 

 
ً

موازية التصريحات  هذه  أتت  وقد  اللبنانية.  األراضي  على  العسكرية  نشاطاتها 

هو  الله  حزب  أن  فيها  رأى  التي  الفروف  سيرغي  روسيا  خارجية  وزير  لتصريح 

جزٌء من قوى ُمحاربة داعش واالرهاب في الِمنطقة. وقد أَعادت هذه التصريحات 

ُه في واليِة أوباما.
ْ
 عن

َ
الِنقاش حول ُمستقبل ِسالح حزب الله الذي قلَّ الحديث

َعدم  سه 
ْ

ف
َ
ن وبالوقت  ايران  على  ِحصاٍر  رض 

َ
ف ِمن  ترامب  ن 

َّ
َمك

َ
َسَيت كيَف  لكن، 

 
ً
الدينامية خصوصا ِبهذه  ِمل 

ْ
َسُيك ر مع روسيا؟ وهل 

ُّ
للتوت ِبالده  تعريض عالقات 

أكبر  من  َبر 
َ

ُيْعت الذي  فلين  ميكال  القومي  األمن  ِلشؤوِن  شاِره 
َ

ُمْست اسِتقالة  بعد 

األعداء اليران في ادارته؟

قد  ننكرهم؟  أن  مستحيل!  أمٌر  لهو  شهدائنا،  عن  ى 
َّ
نتخل وأن  ننسى...  لن  ننسى،  أن 

ة في الحرب ومرة بالنكران!  تين، مرَّ يحلمون بذلك، فنحن قوم ال يقتل شهداؤه مرَّ

لبنان، قولوا لهم لقد استشهد سمير وديع. فأنت يا  إن سألوكم عن اإلخالص في 

ذي بتنا في 
َّ
 لكلمة إخالص، ال بل أنت المعنى الحقيقي لهذا المفهوم ال

ٌ
سمير ترجمة

الوداعة من دون أن نعرفك... وحدها  أيامنا هذه نفتقده. أحببناك يا وديع يا رمز 

ا لم يضحِّ بحياته من أجل القضية 
ً
تي سمعناها عنك تكفي لكي نعشق إنسان

َّ
األخبار ال

ى  ى من أجل إنسان ضحَّ  تلك التضحية، ضحَّ
ُّ

ى من أجل إنسان يستحق وحسب، بل ضحَّ

ف.  بشبابه إحدى عشر عاًما ونيِّ

ت السنين  ليس غريًبا أن تتزامن ذكرى استشهادك مع أحد تذكار الموتى. فقد مرَّ

هار ليكون ذكرى 
َّ
ى نهار رحيلك! لذا جاء هذا الن

َّ
ر حت ًما على عائلتك أن تتذكَّ وكان محرَّ

ى من دون علمهم.
َّ

وا عن راحة نفسك كلَّ سنة  حت
ُّ
بحدِّ ذاتها، كي يصل

زغرتا  ب 
َّ

طال احتفل  استشهاده،  على  عاًما  وعشرين   
ً

ثمانية مرور  وبعد  اليوم، 

ذاك  راحة نفس  اٍس عن  بقدَّ ة  لبنانيَّ
ُّ
ال ات  القوَّ ب في حزب 

َّ
الطال اوية في مصلحة 

َّ
الز

التفاح  اس في كنيسة مار ضومط - مزرعة  القدَّ قيب المخلص. أقيم 
َّ
الن هيد 

َّ
الش

جعجع؛  سمير  كتور  الدُّ اًل 
ِّ

ممث زهرا،  أنطوان  ائب 
َّ
الن بحضور  ظهًرا  عشرة  انية 

َّ
الث عند 

األستاذ فهد جرجس؛ واألستاذ سركيس  اوية 
َّ

الز ة في زغرتا  لبنانيَّ
ُّ
ال ات  القوَّ ق  ومنسِّ

فيق  مال الرَّ
َّ

فيق جاد دميان؛ ورئيس دائرة الش ب، الرَّ
َّ

ويهي؛ ورئيس مصلحة الطال الدُّ

فاق من  هيد، وأهل بلدته وحشٌد من الرِّ
َّ

اس عائلة الش غابريال سعد. كما شارك في القدَّ

ي. وقد سبق  ى جبلها، من قطاع البترون والكورة وبشرِّ
َّ

مال، من بحرها حت
َّ

دائرة الش

ة في باحة الكنيسة. افة الحريَّ
َّ

اس عرٌض لكش القدَّ

اوية، األستاذ فهد جرجس. وقال: "كيف 
َّ

ق منطقة زغرتا الز ل الحفل كلمة لمنسِّ
َّ
تخل

دا  مؤكِّ العظيم"،  اليوم  "بهذا  فرحه  عن  ًرا  معبِّ األبطال؟"،  من  بطل  وأنت  ننساك 

 سمير وديع بدأ طالًبا، واليوم وبعد فترة طويلة 
َّ

سة "ألن على اطمئنانه على المؤسَّ

غم من عدم معرفته  الرُّ ب بذاتها تستذكره، على 
َّ

على استشهاده، مصلحة الطال

سة  مؤسَّ  
َّ

أن أخرى  ة  مرَّ لنا  د  لتؤكِّ نفسه  راحة  عن  الة  الصَّ جمعتنا  اليوم،  ا.  شخصيًّ

ب هم مستقبل 
َّ

 هؤالء الطال
َّ

ة ال زالت بألف خير." وأشار جرجس إلى أن لبنانيَّ
ُّ
ات ال القوَّ

ة   القضيَّ
َّ

د من أن "سيتأكَّ ه 
َّ
هيد بهم ألن

َّ
ر عن فخره وفخر الش سة، وعبَّ هذه المؤسَّ

ة على أيديهم."  تي استشهد من أجلها، ال تزال مستمرَّ
َّ
ال

ة عن  هيد سمير وديع، بغصَّ
َّ

فيقة تيريز وديع، شقيقة الش رت الرَّ من جهتها، عبَّ

مال أجمع". 
َّ

فرحها بالصالة عن راحة نفس شقيقها "بالعلن أمام منطقة زغرتا والش

ذي 
َّ
اًسا لهذا الجيل الجديد ال ماء أن يكونوا حرَّ ت من الله ومن شقيقها في السَّ

َّ
وتمن

هو مستقبل القضية. وقالت: "إحموهم كي تكون مسيرتهم أسهل من مسيرتنا 

المليئة بالعذاب واالضطهاد."
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أخبارنا
احتفال تخّرج الدورة التثقيفية لطالب"القوات":

أسرة التحرير
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The program covers all technologies related to these 

sectors such as real-time processing of information, 

supervision, databases, network administration, power 

electronics, and computer control. It also addresses 

the concept of project management, entrepreneurship 

and corporate law.

Another attraction of the three-year program, is 

that students also have the opportunity to train at 

Université Paris 11, or Université de Clermont-Ferrand, 

Université de Lauraine, as well as other institutions 

in France.

Mechatronics is a multi-disciplined professional 

engineering field that combines mechanical, electrical, 

control and computer engineering.

The Issam Fares Faculty of Technology at Balamand 

offers a bachelor of technology in mechatronics 

engineering, in English and/or French, on both Koura 

and Akkar campuses.

The difference between a degree in mechatronics 

engineering and other engineering programs is that 

“engineering programs tend to focus on theory and 

conceptual design, while engineering technology 

programs usually focus on application and 

implementation.”

“Mechatronics engineers are able to develop new 

technologies in home automation, control and robotics; 

renewable energy, mobile robots, industrial robots and 

control systems, and the necessary skills to master 

applications of control and supervision of industrial 

processes.”

أقامت مصلحة الطالب في ”القوات اللبنانية“ حفل تخرج الدورة التثقيفية لطالب القوات في معراب تحت عنوان: ”علٌم رائد…جمهورية قوية“، في حضور رئيس الحزب 

الدكتور سمير جعجع واألمين المساعد لشؤون االدارة المحامي فادي ظريفه ورئيس جهاز االعالم والتواصل شارل جبور.

 تخلل الحفل توزيع شهادات على المتخّرجين من قبل رئيس الحزب.

اسماء المتخّرجين :

دائرة الجامعات األمريكية:

وليم نادر

انطوني خشان

شربل ساسين

ليا شماس

ايليو موسى

جورج  نعمة

جو شعيا

جو قرقماز

لوسيان الشيخ

مارك سليمان

مارون  عبود

يورغو متري

ماري رين بو صعب

راشيل أيوب

جاد أبو جودة

دائرة البقاع:

سيلين مطران

شربل شامية 

جودي بعيني 

بول أشقر 

سيمون أبو نعوم

دائرة متن - بيروت:

دافيد حبشي

مكتب اإلعالم:

جابر شاهين

مكتب اإلعداد الفكري:

كلود عاقوري

دائرة بعبدا-الشوف-عاليه:

جورج خاطر

ايلي جو درغام

ماريا أبيض

إلياس الهبر

جو صياح

لوتشيانا فغالي

فؤاد مطر

ابراهيم الحداد

جوني برباري

ريتا سعد

دائرة الجامعات الفرنكوفونية:

ألبير  رحيم

فرح متى

هندا جعجع

ليا ماريا غانم

شانيل شبلي

سيلين يزبك

ايليسا الحاج

مريانا يونس

انطوني رزق

رودولف صوما

روالن ناصر

جان مارك شديد

شربل مينا

إلياس فضول

إلياس معاصري

ميليسا فلوطي

منير طنجر

سمير منصف 

انطوني مسلم

فانيسا مقصود

دائرة الشمال:

أحمد أبو كنج

أندريه حايك

أنا كريستينا رزق

انطوني عسال

أنطونيو إلياس

انطون  مرعب

شربل  عبود

شارلي طوق

شيرلين بولس

كريستيل حيدر

دانيا كيروز

دانيال  داغر

داني جعجع

دياال أميوني

دياال  فيجلون

إليزابيث سكر

فادي عيسى

جورج  شامي

إكتمال الخيال

جايسون نجيم

الريسا أبو حرب

جيني إليا

جو نجيم

جويل بولس

لوسي إلياس

ماريا جعجع

ماريا  موسى

ماريا طوق

ماري تيريز فخري

مروان متلج

ماثيو  متى

ميريام خضرا

دائرة الشمال:

ميريام خضرا

نعيم الخوري

ناجي كنعان

نعمتالله  إلياس

نيكوال دروبي

نور طوق

نور طوق

بول صليبا

ريمون  وردان

روي أنطون

سنا لزم

سهيل منسى

طوني نجيم

دائرة كسروان-جبيل:

أنطوان  فرحات

شادي شلهوب

شربل العنداري

جاد نجيم

جايسن الخازن

جون شمعون

كيمبرلي كميد 

ميا كريم

نادين طوق

رامي  سابا

ريتا جعجع

ريتا يحشوشي

خوسيه سيف

جورج باسيل

ايلي دكاش

اندريا نحاس

جورج سعاده

دائرة الجامعة اللبنانية:

كريستال قزي

جيسيكا فهد

رشا الحلو

ميريام طوق

نانسي الشيخ

ايليو عبدالنور

فارس ابي خليل

جورجين عماد

جويل كالس

لورا  فارس

ماريا  كرم

ميليسا  نجم

روزيت السكاف

عبدو عماد 

مارك حبشي

أماندا حبشي

اندرو فياض

كارين مهنا

كريستينا أبو حال

دانيال حرب

ايلي أبو رعد

ايلي كيروز

جورج فاخوري

ماريا عواد

تيرا رزق

انطوني  ناكوزي

أرنولد ظريفه

سينتيا جعجع

دالي يونان

هشام حنا

إناس شحاده

ماريا غزيري

ماريا اللو

نزار  سمعان

عمر عبد المجيد

هشام سمعان

جولي داوود 

مت الرفيقة الريسا ابو حرب بعد تفوقها في الدورة التثقيفية، كتابين بعنوان السادس والسبعون عن 
ّ
تسل

حياة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، بجزأيه األول والثاني.



منتخب لبنان
منتخب لبنان: بين غرب آسيا والكأس.. مرحلة صعبة لكن الحلم ليس مستحياًل
الياس الشدياق
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أخبار الرياضة 
زياد كرم

كرة قدم عالمية : 
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ة:
ّ
كرة سل

كرة مضرب: 

رّياضات ميكانيكية: 

اإلتحاد  رئاسة  الى  كاخيا  بيار  وصول  مع  جديدة  مرحلة  اللبنانية  السلة  كرة  دخلت 

لمساته  بوضع  قياسية  بسرعة  ليبدأ  الماضي،  العام  أواخ��ر  السلة  لكرة  اللبناني 

السحرية مع فريق عمله على البطوالت التي ينظمها اإلتحاد وعلى المنتخب الوطني.

األردنية  العاصمة  استضافتها  التي  آسيا  بطولة غرب  اللمسات كانت في  آخر هذه 

عمان ما بين 29 كانون الثاني و3 شباط الماضي، حيث أحرز لقبها المنتخب اللبناني 

 5 إنتصارات من 5، ليعود باللقب الى لبنان ويحتفل فيه مع عدد كبير من 
ً
محققا

المشجعين الذين واكبوه عند وصوله الى مطار بيروت الدولي.

ولبطولة غرب آسيا أهمية كبرى كونها كانت البطولة الرسمية األولى واألخيرة التي 

سيشارك فيها المنتخب قبل استضافته بطولة كأس آسيا 2017 في آب المقبل على 

أرضه وبين جمهوره.

ر فيه كاخيا اللبنانيين، بعد جهوده الكبيرة التي أوصلت الى 
ّ

هذا الخبر الرائع الذي بش

رفع عقوبة دولية سابقة كانت مفروضة على لبنان بسبب مشكلة اكتشفها اإلتحاد 

الدولي في أوراق العب هومنتمن الحالي هايك غيموجيان، هو ربما األجمل للرياضة 

اللبنانية في الفترة األخيرة.

لبنان بطولة  التي يستضيف  األولى  المّرة  لها، هي  نتحضر  بدأنا  ، مرحلة جديدة 
ً
إذا

في  الرياضية  المدينة  في   2000 عام  القدم  لكرة  آسيا  كأس  بعد  الحجم  بهذا 

العاصمة بيروت، وبالتالي على اإلتحاد أن يكون بالفعل على قدر المسؤولية.

المبكر  التحضير  هي  آسيا  كأس  قبل  اليها  اإلنتباه  يجب  التي  األم��ور  أهم  ومن 

في  اللبنانية  الفرق  تلعبها  التي  المباريات  ازدحام  مدى  يعرف  فالكل  ف، 
ّ

والمكث

 على الالعبين الذين سُيختارون اللعب مع المنتخب 
ً
 أحيانا

ً
بطولة لبنان ما ينعكس سلبا

من حيث اللياقة البدنية.

القوية  البطولة  حماية  أجل  من  وواقعي  منطقي  جدول  وضع  اإلتحاد  على  لذلك، 

أّواًل ومن أجل حماية العبيه وإلعطائهم الفرصة الكافية للتمّرن والتحضير الجّيد 

وخوض العديد من المباريات الودية.

الى إجابات واضحة حول  س والوصول 
ّ
الالعب المجن  معرفة هوية 

ً
من المهم أيضا

إمكانية مشاركة العمالق جوليان خزوع مع المنتخب كونه سيعطي إضافة كبيرة 

 وخيارات عديدة منها إعتماد مجنس في مركز مختلف عن اإلرتكاز.
ً
جدا

 أن اختيار السنغالي آتير ماجوك لم يكن 
ً
ومن تابع بطولة غرب آسيا يدرك تماما

بيار كاخيا  اإلتحاد  أن رئيس  للفريق، ُيذكر   وهو لم يعط أي شيء إضافي 
ً
موفقا

مستوى  عن  مستواه  يقل  ال  آسيا  كأس  في  س 
ّ
مجن بالعب  اللبناني  الجمهور  وعد 

.)NBA( الدوري األميركي للمحترفين

ف عن اإللتحاق بصفوف 
ّ
مشكلة أخرى يجب حسمها، وهي معاقبة أي العب قد يتخل

الموضوع مرفوض ألن  آخر، فهذا  أمر  أو أي  اإلرهاق  أو  باإلصابة   
ً
المنتخب متحججا

المشاركة مع منتخب لبنان توازي اإلنضمام الى الجيش اللبناني مع اختالف طبيعة 

العمل واألهداف.

أّما المدرب الذي سيتعاقد معه اإلتحاد، فهويته لم تحسم بعد، مدرب هومنتمن 

جو مجاعص لديه تجربة ناجحة بعد الفوز بلقب غرب آسيا، كما أن لبعض المدربيين 

خبرة  شقرا  ابو  وفؤاد  خليل  ومروان  سابا  وباتريك  سركيس  غسان  مثل  اآلخرين 

 أن القرار ال يزال في دائرة 
ّ

واسعة وقدرة على قيادة المنتخب إلى أفضل النتائج، إال

البحث، فربما جتى يتوّجه اإلتحاد لإلعتماد على مدرب أجنبي من الطراز الرفيع.

 عن المدرب والالعبين، ال يمكننا أن ننسى أن أي فريق كرة سلة يلعب من دون 
ً
وبعيدا

اللبناني أمام مسؤولية كبيرة   الجمهور 
ّ

، لذلك فان
ً
 ناقصا

ً
جمهوره سيبقى فريقا

اليوم  من  إبتداًء  جانبه  الى  والوقوف  المنتخب  لدعم  اإلتحاد  لمسؤولية  مماثلة 

مباريات  كل  في  الكثيف  بالحضور  آسيا  كأس  الى  وصواًل  المادي،  الدعم  خالل  من 

المنتخب ليكون الداعم المعنوي األول ألبطال لبنان.

للعرس   
ً
تحضيرا السلة  كرة  إتحاد  في  مصراعيها  على  العمل  ورشة  بدأت   

ً
فعليا

، فالتحّدي كبير والحلم أكبر وأكبر...
ً
السلوي الكبير، لكن المهمة ليست بالسهلة أبدا

على  قادر  وهو  بالمستحيل  يؤمن  ال  أنه   
ً
تماما يدرك  كاخيا  بيار  يعرف  من  لكن 

تحقيق حلم كل لبنان وهو الفوز بالبطولة األهم الغائبة عن خزائنه وهي كأس آسيا 

للمنتخبات.

كؤوس أوروبية : 

كأس ملك إسبانيا: 

بعد خروج ريال مدريد من دور الربع النهائي أمام سلتا فيغو، تخطى برشلونة عقبة 

النهائي مع فريق  النصف نهائي ليضرب موعدا في  أتليتيكو مدريد في موقعه 

ديبورتفو أالفيش، ليقترب بذلك من حصد أّول ألقابه لهذا الموسم وذلك في 27 

أّيار 2017. 

دوري أبطال أوروبا للّسيدات: 

حامل  بين  نارية  مواجهة  للسيدات  أوروبا  أبطال  دوري  من  النهائي  ربع  دور  يشهد 

اللقب ليون الفرنسي ووصيفه فولسبورغ األلماني وفي مواجهة متكافئة فرنسية 

الفرنسي  جرمان  سان  باريس  نظيره  األلماني  ميونخ  البايرن  يلتقي  أخرى  ألمانية 

نظيره  السويدي  الفائز فيها، كما ويلتقي روسنغارد  في مواجهة يصعب توقع 

ومانشستر  الدنماركي  فورتونا  فستجمع  األخيرة  المواجهة  أما  اإلسباني،  برشلونة 

وعين   2017 آذار  و29   23 22و  في  الدور  هذا  مباريات  تجري  اإلنكليزي.  سيتي 

الجميع أن يمضي قدما الى النصف النهائي المؤهل الى نهائي كارديف في 1 حزيران 

 .2017

كأس األمم األفريقية : 

الكاميرون تحصد اللقب الخامس:

إستضافت الغابون النسخة ال31 من كأس األمم األفريقية والتي جمعت 16 منتخبا"، 

وحصد منتخب الكاميرون لقبه الخامس أمام المنتخب المصري صاحب األلقاب ال7، 

وحّل منتخب بوركينافاسو المركز الثالث بفوزه على منتخب غانا الرابع. وبذلك يتأّهل 

الكاميرون الى كأس القاّرات في روسيا لينضم الى كل من ألمانيا وإستراليا وتشيلي.

الدوري اللبناني : 

إقترب نادي العهد وقبل 4 جوالت من نهاية الموسم من تحقيق لقبه الخامس في 

الدوري اللبناني متقّدما بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه

:All stars weekend

ن نجوم 
ّ
إستقبل ملعب مدينة نيو أورليانز أسبوع كل النجوم لهذا العام حيث تمك

المنطقة الغربية من الفوز على أبطال المنطقة الشرقية بفارق 10 نقاط وبنتيجة 

192-182 ليكون الفوز ال29 للمنطقة الغربية مقابل 37 فوز للمنطقة الشرقية، 

في  العب  أفضل  األرض  صاحب  أورليانز  نيو  فريق  العب  دافيس  أنطوني  وكان 

المباراة حيث سّجل 52 نقطة و10 متابعات في 32 دقيقة لعب. وفي تحّدي الثالث 

نقطة  بمعّدل21  الفوز  من  غوردون  إيرك  روكتس  الهيوستون  العب  ن 
ّ
تمك نقاط 

حيث حقق منافسه في النهائي العب الكليفالند كافايرز كيري إيرفينغ معّدل 18 

نقطة من ثالثين ممكنة. وفاز العب اإلنديانا بيسرز غالن روبينسون 3 بمسابقة ال 

سالم دانك. 

بطولة إستراليا المفتوحة: 

نادال  رافاييل  اإلسباني  لكل من  الرجال مباراة مراتونية وعودة قوية  نهائي  شهد 

نهاية  لفترة طويلة، وفي  التتويج  بعد غياب عن  والسويسري روجيه فيديرير 

الكبرى بثالث  البطوالت  ن السويسري فيديرير بحسم لقبه ال18 في 
ّ
المبارزة تمك

مجموعات إلثنتين. 

نت األخت األصغر سيرينا من الظفر 
ّ
وجمع نهائي السّيدات األختين ويليامز حيث تمك

باللقب ال23 في البطوالت الكبرى محّطمة بذلك رقم األسطورة األلمانية ستيفي 

غراف صاحبة ال22 لقب.

فورموال واحد : 

يبدأ  والذي  ال2017،  موسم  يعد  روزبرغ  نيكو  األلماني  اللقب  صاحب  إعتزال  مع 

الثالثة  المقّدمة  فرق  سائقي  بين  محتدمة  بمنافسة  آذار،   26 في  أستراليا  من 

العطش  الفيراري  المنصرمة،  المواسم  في  والسيطرة  اللقب  صاحب  المرسيدس 

لأللقاب بعد إعتزال إسطورته شوماخر، والريدبول الطموح والحصان األسود الدائم، 

مع أفضلية للبريطاني لويس هاميلتون على مرسيدس وغريمه األلماني سيباستيان 

فيتل على فيراري.
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ب حزب 
ّ

في فترٍة زمنية قصيرة، استطاعت دائرة كسروان - جبيل في مصلحة طال

بنانّية أن تثبت مدى تنظيمها وجّديتها من خالل  انتشارها  في المدارس 
ّ
القّوات الل

ع بين كسروان، الفتوح وجبيل، من خالل إقامتها لنشاطاٍت 
ّ
والقرى والمدن التي تتوز

جمعت فيها شابات وشباب القوات. لمعرفة المزيد عن الدائرة ومشاريعها، أجرينا 

 مع رئيسها الرفيق رامي سابا.
ً

مقابلة

انجازها.  تم  التي  للمشاريع  بالنسبة  ناجحة  كانت   2016 ال�  "سنة  أن  إلى  سابا  أشار 

ومدينة  قرية  وعشرين  وخمس  مدرسٍة  عشرين  في  خاليا  تنظيم  استطعنا 

األولى من  المراحل  زالت في  ما  لدائرٍة  بالنسبة   
ً
 جيدا

ً
المنطقة مّما يعتبر عددا في 

مت الدائرة نشاطات في مختلف المجاالت، فمنها كانت 
ّ

" لقد نظ عملها." وأضاف  

سياسية أهّمها إحياء ذكرى تفجير كنيسة سيدة النجاة في معراب وذكرى شهداء 

دائرة  عشاء  وأبرزها  ترفيهية  نشاطاٍت  إلى   
ً

إضافة إيليج.  في  اللبنانية  المقاومة 

عارف فيما 
ّ

كسروان - جبيل حيث اجتمعت جميع الخاليا في الدائرة حيث جرى الت

 
ً

 فنية
ً

منا سهرة
ّ

بينها واّطلعت على عملنا بحضور رؤساء مراكز ومنسقيات. كما ونظ

ال600  إلى  المشاركين فيها  عدد  الترمس في فتوح كسروان ووصل  في جورة 

 بنشاط توعية لمكافحة المخدرات في منطقة العاقورة. 
ً
شخص. ولقد  قمنا أيضا

متها الخاليا في عيَدي الميالد والفصح."
ّ

وكان لنا نشاطات مختلفة نظ

هذه  "هدفنا  سابا:  قال  جبيل   - كسروان  لدائرة  المستقبلّية  للمشاريع  وبالنسبة 

السنة أن نعمل أكثر على توسيع انتشارنا، كما سنقوم بالنشاطات التي قمنا بها في 

العدد  وإشراك  تنظيمها  ناحية  من  تحسينها  سبيل  في  مضاعف  وعمل  ال2016 

األكبر من الطالب. إلى جانب نشاطاتنا، سنعمل على التحضيرات لإلنتخابات النيابية مع 

 أن 
ً
المنسقيات لنبرز وجودنا ولكودرة شبابنا على العمل المناطقي." ولفت سابا أيضا

اإلنتخابات حيث سيكون لهم  الشباب والشابات تضاعف مع اقتراب موعد  "حماس 
العمل  بدأوا  "شبابنا  أن   

ً
التنظيمي واإلداري." وأضاف شارحا الصعيد  دور مهم على 

على إدخال الداتا وعلى خّطة تقسيم المنطقة إلى محاور إنتخابّية حيث سيعملون 

ومتابعة  مندوبين،  النقل،  وسائل  من  اإلداري��ة  المستلزمات  جميع  تأمين  على 

حي المنطقة والمنسقيات."
ّ

اإلنتخابات وغيرها بالتعاون مع مرش

 

 : "لوال تعبكم وسهركم 
ً

وفي الختام وّجه سابا لطالب دائرة كسروان - جبيل رسالة

كانت  ولما  اليوم  عليه  هي  ما  إلى  وصلت  الدائرة  كانت  لما  النشاطات  إنجاح  على 

استطاعت فرض وجودها في المنطقة ,لذلك " يعطيكن ألف عافية يا شباب" على 

جهودكم ومثابرتكم. ونأمل أن نكون على قدر تطلعاتكم فنصل إلى أعلى مراحل 

التنظيم والوعي السياسي لتكونوا أنتم قادة الغد في المنطقة."

 .
ً
من المسلمات أن هدف الكائنات الحية األسمى هو التناسل، التكاثر و التوّسع جغرافيا

فاذا نظرنا قلياَل الى تطّور عدد البشر، نالحظ ان األرقام مذهلة : فقد احتاجت البشرية 

150000 سنة للوصول للمليار سنة 1850 ثم مئة عام لبلوغ المليارين والنصف عام 

1950، ولكن ستون عاما لبلوغ السبعة مليار عام 2011 و من المتوقع ان تتخطى 

االحدى عشرة مليار عام 2050. و لكن هل من الممكن الوصول لهذا العدد؟

معدل النمو هو مليار لكل 12 سنة. و الفضل بذلك يعود لسبب واحد : تطور الطب 

كاكتشاف المضادات الحيوية، اختراع اللقاحات، و تطور األدوية. كل شخص بحاجة 

الى حد  أدنى من كميات الطعام، المياه، األدوية، المسكن... للحفاظ على مستوى 

حياتي الئق. و لكن الطعام بحاجة الى أراض شاسعة للزراعة و حتى الرعي لتأمينه. 

ف 40% من مساحة الكرة األرضية مستخدمة كأراض زراعية و حسب االحصائات، 

فان الشخص الواحد بحاجة الى 2,1 هكتار لتأمين حاجاته الغذائية و بعض المناطق 

كأوروبا و الواليات المتحدة بحاجة الى كميات غذاء أكثر. أما األرض، فتحوي على 

الى هذه األرقام  أردنا االستناد  للزراعة. فاذا  األراضي الصالحة  4,1 مليار هكتار من 

اطعام السبعة مليار بشري بشكل كاف، نحن بحاجة الى كرة أرضية و نصف. عدا عن 

قضم األراضي الزراعية في سبيل تأمين أراض مناسبة للسكن كما فعلت بكين.

هنا نحن أمام مشكلة ازدياد المجاعة مع ازدياد أعداد البشر مما يضعنا أمام ثالثة 

حلول:

فقط  عائلة  لكل  الطفلين  وسياسة  النسل  حد  عبر  البشر  أعداد  تقليص  	•
وا مكان الوالدين و بالتالي نسيطر على األرقام و نحافظ على االستمرارية.

ّ
ليحل

مرفوض حل  هو  و  فرد  لكل  الطعام  تقليص كميات  	•
الجيني,  )التعديل  التكنولوجيا  خالل  من  المزارع  في  االنتاجية  تحسين  	•

اللحم المختبري, تطوير األسمدة...(

هذا األمر يظهر في لبنان أيضا. نالحظ انخفاض نسبة األراضي الزراعية في البقاع و 

الزراعية يتم تحويلها  اللبناني. فاالراضي  الساحل  عكار و شبه اختفائها على طول 

البقاع(، عدا   في 
ً
نازحين )خصوصا او مخيمات  والبقاع(  )الساحل  الى مناطق سكنية 

"التعديات" ستساهم في  عن اهمال الجلول الجبلية بسبب النزوح الى المدن. هذه 

نقص القدرات االنتاجية في لبنان و بالتالي تزداد الحاجة الستراد المنتوجات الغذائية 

ما يعني ارتفاع أسعار الغذاء و انخفاض كمياته. 

من جهة أخرى، ازدياد عدد السكان يهدد هذا البلد الصغير. في حين يتخطى عدد 

يزيد  مربع،  كم   10452 مساحة  على  نسمة  الف  ومئتي  ماليين  األربعة  قاطنيه 

الحاجة الى أوالويات الحياة : فنرى ازدياد في الحاجة الغذائية )مشكلة سعر رغيف 

التي  المشاكل  من  غيرها  و  البطالة  ازدياد  الفقر،  نسبة  ازدياد   ،)2012 عام  الخبز 

ظهرت.  

الحل يكون بعدة نقاط:

في  األكبر  األثر  لهما  والعمل  التعليم  حيث  المرأة،  تمكين  و  تعليم  	•
بعد  الثانية  المرتبة  يحتل  حيث  لبنان  في   %1( السكانية  الزيادة  نسبة  خفض 

تونس في خفض هذه النسبة(

الوقاية. طرق  عن  الدائم  االرشاد  	•
عقود. منذ  رسمية  ألرقام  نفتقر  حيث  سكاني  احصاء  اقامة  	•

صارم. بشكل  العشوائي  البناء  منع  	•
القطاع. هذا  دعم  و  الزراعية  األراضي  حماية  	•

التشجيع على اخضاع المناطق الجبلية الجرداء عبر وصلها بشبكات طرق  	•
عصرية, و بنى تحتية.

الالجئين. مشكلة  حل  	•

في ما يخّص االزدياد السكاني نقف أمام عقبات شتة منها تقاليد و أعراف، منها 

الخفاء  الموضوع في  ابقاء  األولى و أخرى ثقافية. فهل يجوز  الدرجة  دينية في 

خوفا من افكار باتت تهدد أمننا الغذائي و مستوى عيشنا؟
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ما هو الكولسترول؟

     الكوليسترول هو مركب كيميائي أساسي في حياة اإلنسان يعتبر من أبرز مكونات 

و  الهرمونات  من  كبيرة  لمجموعة  األساسي  والمكون  الجسم  خاليا  كافة  غالف 

 تلك التي تلعب وظيفة جنسية مثل التستوستيرون، األستروجين و غيرها. 
ً

بخاصة

مصدر الكوليسترول  إثنان، أواًل الحمية الغذائية الغنية باللحوم والدجاج، والسمك 

والحليب ومشتقاته و هي مسؤولة عن حوالي 20% من كمية الكوليسترول في 

الجسم، أما المصدر الثاني والذي يعتبر المسؤل عن 80% من الكمية فهو جسم 

 
ً

 الكولسترول تلبية
ً
 الكبد، إذ أن هذا العضو األخير ينتج بدوره أيضا

ً
اإلنسان وتحديدا

من  خالية  تكون  ما   
ً

عادة الخضار  من  المكونة  المأكوالت  إن  الجسم.  لمتطلبات 

الكوليسترول. بعد تناول طعام غني بهذه المادة ، يتم ادخالها إلى الجسم من خالل 

بوسع  الكبد. هنا   في 
ً

لتخزن وتستعمل خاصة الدم  عبر  الرفيع، فتذهب  المصران 

بحاجة،  الجسم  إن كان  االنتاج  الدم فتزيد  الكوليسترول في  الكبد تحديد كمية 

وتخفف هذا اإلنتاج إن شعرت بوجود فائض.

ما هو ال-LDL وال-HDL ؟

بالكولسترول   
ً
أيضا "Low Density Lipoprotein" يعرف  أو   LDL إن        

الضار. إذ أن المستويات العالية من ال-LDL مناطة بزيادة في نسبة خطر اإلصابة 

وأمراض  الدماغية،  السكتات  التاجية،  القلب  أمراض  الشرايين،  تصلب  بمرض 

الدموية  األوعية  مدار  على  الكوليسترول  طبقات  تتجمع  هنا  الطرفية.  الشاريين 

ل من كمية الدم 
ّ
ل من مرونتها ويجعلها عرضة للتصلب واإلنسداد مما يقل

ّ
مما يقل

 ، يمكن  الترسبات  هذه  أن  كما  األعضاء.  تغذية  فتقل  عبرها  تمر  أن  تقدر  التي 

ون الجلطة حتى تصل 
ّ
وجراء ضغط الدم، أن تنقلع من مكانها وتذهب مع الدم وتك

إلى أوعية دموية ضيقة وتغلقها.

بالكولسترول   
ً
أيضا "High Density Lipoprotein" يعرف  أو   HDL إن      

الحميد. يعتبر مفيد إذ أنه يعمل على سحب الكوليسترول من الترسبات على األوعية 

الدموية فيمنع تصلبها ويرسل هذا الكم من الكوليسترول إلى الكبد لإلستعمال أو 

 المستويات المرتفعة من LDL وتلك المنخفضة منHDL تساهم 
ً
التخزين. فإذا

في زيادة الخطر من اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، أما تقليل نسبة ال-

LDL  و رفع نسبة HDL يساهم في تخفيف الخطر والحماية.

ما الذي يحدد مستوى LDL كوليسترول في الدم؟

يعمل الكبد على فبركة وتصدير ال-LDL  إلى الدم، كما يعمل على سحب الكميات 

تتواجد  والتي  المادة  بهذه  المختصة  المستقبالت  ال-LDLبواسطة  من  الزائدة 

الدور  يلعبان  والوراثة  الغذائي  النظام  أن  المعروف  ومن  الكبد.  أنسجة  على  بكثرة 

األساسي و الفعال في تحديد مستوى ال-LDL أو ال-HDL  في الدم، فعلى سبيل 

من  المصابون  يعاني  حيث  شائع  وراثي  أمر  هو  العائلي  الكولسترول  المثال،إرتفاع 

إرتفاع كبير في مستوى الكوليسترول وبخاصة ال-LDL إذ أن المستقبالت الخاصة 

اإلضطراب  بهذا  المصابون  فاألشخاص  الكبد.  على  موجودة  غير  شبه  المادة  لهذه 

مرحلة  أوائل  في  القلبية  الذبحات  و  الشرايين  تصلب  بداء  لإلصابة  عرضة  يكونون 

البلوغ.

رفع  على  تعمل  المشبعة  والدهون  بالكولسترول  الغنية  الغذائية  الوجبات  أن  كما 

الدهون، مما  بتلك  اللحوم والحليب ومشتقاته غنية  إن  الدم،  معدل ال LDL في 

يساعد في رفع كمية الكوليسترول في الدم ويجعل اإلنسان عرضة ألمراض جمة. 

كما أن بعض الزيوت النباتية المستخرجة من جوز الهند، النخيل أو الكاكو تحتوي 

على كمية البأس بها من الدهون المشبعة.

هل خفض الكوليسترول الضار يحمي من نوبات القلب والسكتات الدماغية؟

الصحة  مبادرات  من  واحدة  يعتبر  الراهن  الوقت  في  الضار  الكولسترول  خفض 

خفض  فوائد  القلبية.  والنوبات  األساسية  الشرايين  تصلب  من  للوقاية  العامة 

الكوليسترول LDL هي:

- تقليص أو وقف تشكيل ترسبات الكولسترول الجديدة على جدران الشرايين

- خفض تواجد وكثافة الكولسترول الموجودة أصاًل على جدران الشرايين وتوسيع 

الشرايين

تسد  وكتل  دموية  جلطة  بتشكل  يبدأ  والذي  الكولسترول،  ترسبات  تمزق  منع   -

األوعية الدموية فيقلل من مخاطر االصابة بأزمات قلبية

- تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض الشرايين الطرفية

منها  أيضا  تستفيد  قد  التاجية  الشرايين  تضيق  تقلل  التي  التدابير  نفس   -

وكذلك  الدماغ(،  إلى  الدم  توصل  التي  )الشرايين  والدماغية  السباتية  الشرايين 

شرايين الفخذ التي تزود الدم إلى الساقين، فتمنع حدوث الجلطات الدموية.

بالنوبات  االصابة  خطر  من  تقلل  الدم  في  الكوليسترول  مستويات  على  السيطرة 

األميركية  القلب  وجمعية  للصحة،  الوطني  المعهد  الدماغية.  والسكتة  القلبية 

والكلية االميركية المراض القلب نشر مبادئ توجيهية لمساعدة األطباء والمرضى 

الذين يعانون من هذا اإلرتفاع للحد من المخاطر.

- اإلقتناع أواًل بخطورة الوضع وضرورة العمل الحثيث على خفض هذا المعدل.  

 إلى مشورة طبية مختصة، وإتباع وصفة األدوية بحذافيرها.
ً
- اللجوء فورا

- اإلبتعاد قدر المستطاع عن المأكوالت الغنية بالدهون المشبعة.

- اإلكثار من تناول األلياف، إذ أنها تساهم في إمتصاص الكوليسترول وتحول دون 

امتصاصه من قبل اإلمعاء.

- االكثار من تناول السمك إذ أنه غني باألحماض الدهنية omega 3 التي تساهم 

في خفض معدالت الكوليسترول.

.HDL-كأس من الكحول كل يومين يعتبر مفيد إذ أنه يرفع نسبة ال -

LDL-الشاي األخضر يساهم في تقليل نسبة كولسترول ال -

مستوى  خفض  في  يسهم  الكثيرة،  مضاره  عن  وناهيك  التدخين،  أن  كما   -

.HDL الكوليسترول المفيد

- وبالطبع  اإلكثار من التمارين الرياضية يساهم في خفض مستوى الدهون.

Based in Berlin, Germany, ECOSIA is a CO-2neutral search 

engine that donates %80 of its surplus income to tree 

planting programs. When you do a search with ECOSIA, 

a personalized tree counter is displayed on top of 

your screen which shows you how many trees you have 

already helped plant. Believing that everyone can be 

a good influence, the company is working in order to 

empower people everywhere around the globe in favor 

of helping protect our precious planet. But also this 

social business hopes to leave a positive impact and 

engage a maximum number of people in their pursuit of 

a greener world. And since transparency is one of its 

core values, receipts, expenses and business reports 

are published monthly to reduce the gap of doubt in the 

minds of the clients.

Upon funding its one millionth tree in 2014, ECOSIA aims 

to plant one billion trees by 2020. 

You do not need to be a sponsor or a partner in order to 

support them with their project. All you have to do is 

to adopt a greener and more social way of research. In 

brief, the more you search on ECOSIA, the more trees you 

help plant!

Search engines smoothly made their way into our daily 

life to turn surfing the web into an easier task. Since 

Google dominates about %90 of the market, there is 

very little space to new comers, unless they bring 

something new to the table. However, ECOSIA, a search 

engine founded in 2009 by Christian Kroll, caught the 

eye of the public for its innovative work. 

Our modern world is invaded by countless problems 

that need fixing. Deforestation being one of them, 

Christian Kroll quickly realized after his many trips 

to Argentina and Brazil, that a connection exists 

between globalization and climate change, but also 

that planting new trees could actually neutralize CO2 

emissions on a big scale. This is when Kroll engaged in 

forest preservation in order to help the environment. 

He came up with the idea of a search engine that helped 

finance planting trees and restoration projects. 

Nevertheless, the first question that comes to mind is: 

how are planting trees and a search engine related?



في األعماق
ي عنا يا مارون!

ّ
صل

رامي سابا

آفاق الشباب 18

ت�أل�ق
Rayan  Barakat

Mother's Day Surprises

آفاق الشباب 19

يعّيد الموارنة عيد القديس مارون شفيع الطائفة في التاسع من شباط كل عام. 

الكثير من  أذهل  راهب  الصالة،  و  بالصوم  أمضى حياته  الذي  الناسك  الراهب  ذاك 

الجموع اللذين تقاطروا اليه طالبين شفاعته. وما هي الطائفة المارونية اليوم إال 

داللة على شدة تأثر الناس بمسيرة حياة ذاك الراهب. 

لمن ال يعرف سيرة حياة القديس مارون اليكم نبذة عن حياته؛

مدينة  في  نشأ   ، اللغة  وسرياني  العرق  آرامي  ناسك،  راهب  هو  مارون  "القديس 
في  قّمة  مارون  القديس  إختار  وقد   )

ً
حاليا )تركيا  انطاكيا  شرقي  شمال  قورش 

 هيكل وثني 
ً
ضواحي قورش على علو نحو 800 متر، كان قد أقيم عليها قديما

لتكريم الشياطين، وكانت هذه المنطقة قد خلت من سكانها، فقصدها مارون في 

النصف الثاني من القرن الرابع وكّرس هذا المعبد لله وعبادته.

الطبيعة  بغضب  آبه  غير  العراء  في  ولياليه  أيامه  يقضي  مارون  القديس  كان 

ه كان متى اشتّدت العواصف يلجأ الى خيمة نصبها بالقرب من ذاك المعبد، مع 
ّ
ولكن

العلم بأن تلك الخيمة كان قد صنعها القديس من جلود الماعز التي كانت منتشرة 

بكثافة في تلك األرجاء.

والصالة  بالصوم  أيامه  يقضي  الجبال،  تلك  في  ليتنّسك  الدنيا  مارون  هجر  لقد 

ف.
ّ

والتقش

المؤرخ  قورش  أسقف  حياته  أّرخ  وقد  350م  سنة  حوالي  مارون  القديس  ولد 

الشهير تيودوريطس القورشي، صديق القديس مارون ومعاصره.

الشاقة  اليدوية  األعمال  الى  باإلضافة  والتقوى  الصالة  ألعمال   
ً
إذا مارون  انصرف   

 اللباس الخشن.
ً
لقهر الجسد، البسا

مات القديس مارون حوالي سنة 410م )ليس هناك من تاريخ مؤكد فمنهم من 

ذ وصيته، فتنازعت الجموع على جسمانه الطاهر مما 
ّ

يعتبر سنة 422م( ولم تنف

أّدى الى نشوب صراعات بين القرى القورشية، الى أن ظفرت به القرية األقوى في 

جنوب قورش، فنقلته اليها وأقامت عليه كنيسة…"

المسيحيين  سيما  ال  كثر   هم  و  م��ارون،  القديس  سيرة  يعرفون  الذين  أم��ا 

و  قديس  بهكذا   لكم  فهنيئا  الموارنة،  بخاصة  و  انتموا  طائفة  ألي  المشرقيين  

بني على حق هو  ما  لكن  و  زوال  الى  و  باطل  باطل هو  بني على  ما  أن  دائما  تذكروا 

البنيان  أساس هذا  ان كان  باألحرى  أو تجاهله! فكيف  ازالته  أحد قادر على  حق وال 

راهب كالقديس  مارون!؟ فال خوف على مجتمع كان مارون شفيعه ملهمه. لكن 

فلنتوقف للحظة أمام ذاتنا و بخاصة يوم عيد مار مارون و لنسأل بعضنا بعض بضع 

اسئلة ليس اال  في سبيل مراجعة  الحسابات !

أين نحن من الزهد اللذي عاشه مار مارون ؟ و نرى صراعات على السلطة و المادة في 

مجتمعنا اليوم ! أين نحن من نكران الذات؟ واألنا هي اساس كل المشاكل  والفساد و 

االبتعاد عن بعضنا البعض و عن الله !  أين نحن من الجوهر الحقيقي لوجودنا ؟ لقد 

استطاع الراهب مارون ان يؤثر بمجتمع اصبح اليوم دولة و ما كانت أدوات تأثيره 

سوى الصالة و التقوى و الحياة النسكية.

الفكرية و  االجتماعية و  السياسية و  االمكانيات  بالرغم من كل  اليوم و  أما نحن 

الثقافية و حتى المادية ال نزال نراوح مكاننا ان لم نقل نتراجع الى الوراء ! 

ى بها القديس مارون تجاه الهه؟ اين نحن من 
ّ
أين نحن من المحبة الفائقة التي تحل

تواضعه تقشفه من قهرنا الجسادنا عوض قهر اجسادنا لنا؟ 

ا عليها على مّر التاريخ و هي 
ّ
ي عنا يا مارون حتى نحافظ على األمانة التي ائتمن

ّ
صل

المحافظة على مسيرة شعب اقتضى بك وبتعاليمك و كان قيمة فكرية عظيمة 

بهذا الشرق.

أكثر وأكثر من  نتقرب  بها  التي  بتعاليمك  أكثر وأكثر  لنتقيد  ي عنا يا مارون 
ّ
صل

ي عنا يا مارون حتى نكون شعبا" محبا" متواضعا" نعمل من أجل خير 
ّ
الخالق. صل

يا  عنا  ي 
ّ
دائما" حيثما وجدنا. صل الذي نحن فيه  فنكون عالمة مضيئة  المجتمع 

مارون كي نكون شعبا" مبشرا" هاديا" لدروب الكثيرين الذين ال يزالون يبحثون عن 

الله حتى في يومنا هذا.

نحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة اليك، الى شفاعتك، الى حضورك بيننا، 

في ظل كل الصراعات التي نعيشها والتي، بالرغم من كل التطور و التقدم الذي 

ه بسبب التخلف الذي تعيشه عقولنا و قيمنا 
ّ
نعيشه، ال تزال في ازدياد و تفاعل لعل

يوم بعد يوم.  

سنة  كل  من  شباط   9 في  نرددها  السماء!"  طلبة  ملء  ...شفيعا  لنا  مارون  " ابق 
و هي تختصر بجملة واحدة ما نحن اليوم بحاجة ماسة  اليه: لنبقى و نستمر.

3 - Make A Tribute Video

Be creative! Have old friends tell stories, edit in some 

old photos, put her favorite song on the soundtrack or 

perform a clever skit for the camera.

4 - Show Her How Much She’s Loved

Balloon Poetry. Hang balloons around the house with 

personal, thoughtful messages written on them.

1 - Create A Photo Album Of Memories

With a photo album, you get to be creative and put a 

little bit of yourself into it, while also having the 

certainty that she will like some of the photos.

2 - Make Her Dinner

Cook up one of her favorite meals and leave the kitchen 

spotless when you're done. Set the table and let her 

relax and enjoy her meal while you serve her.

Mother's Day is right around the corner, and there's no better way to treat that special lady in your life than 

devising her a surprise she'll never forget.
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