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إلتزامنا، بقاٌء للبنان
ايها العتيق، نحن هنا جبور: »كل ما نعيشه 

اليوم سببه سالح حزب 
الله...

الذي يريد الدولة شرطيا ً 
في خدمته”

كهرباء الزيادة... 
بنور العلم

لبنـــــان للبريد 
الســـــريع
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الحـــــدث أول شــــي

أحي���ا حزب “الق���وات اللبنانية« الذكرى الس���نوية 
لشهداء المقاومة اللبنانية تحت شعار »أبطال كّنا 
… ومنبق���ى« في قداس احتفالي حاش���د في باحة 
المق���ر العام للحزب في معراب التي ازدانت بصورة 
كبيرة للرئيس الشهيد بشير الجمّيل ولوحة كبيرة 

ُكتبت عليها أسماء جميع الشهداء.

»إن م���ا جمعت���ه الحري���ة والنض���ال ف���ي س���بيل 
ال  تفريق���ه  عل���ى  تق���وى  ل���ن  اللبن���ان،  ه���ذا 
إرهابي���ة. مح���اوالت  وال  جغرافي���ة   مس���افات 

إن  المش���رقيون…  المس���يحيون  ايه���ا 
ل���ن  وتعاظم���ت،  اش���تدت  مهم���ا  العواص���ف 
 تس���تطيع اقتالعك���م م���ن ارضك���م إالّ إذا ضعفت���م.

ال تكونوا ش���هود زوٍر على ما ُيرتكب بحق الحرية 
واإلنس���ان؛ إذ إن ش���اهد الزور هو شيطاٌن أخرس 

سرعان ما يلفظه التاريخ.«
كلم���ة الحق والحريّة عوّدنا عليها قائد جّبارعرف 
باس���م الحكيم، كلمة من لم يس���معها بأذن صاغية 

لن يعرف قراءة ما بين سطور الكلمات.

» نحن اليوم نتحّدث باسم جيل الغد، ُخلقنا وعلى 
مس���امعنا جدودن���ا وأهلن���ا يخبرون ع���ن القوات 
اللبناني���ة وعن الحرب التي مّرت عليهم، عش���قوا 
القضّي���ة وربّون���ا على حبن���ا إليها، قرأن���ا وتابعنا، 
اخترن���ا واقتنعن���ا.. تأكدنا أنّه ل���وال وجود األبطال 
الش���هداء لما كنا الي���وم موجودين، ل���وال تضحيات 
ونض���االت هؤالء األبط���ال لما تعلمن���ا معنى النضال 
واإلس���تمرارية في س���بيل القضية. ش���هادتهم هي 
أمان���ة برقابنا، إما أن نك���ون أوفياء ونحافظ عليها 
ونكمل المس���يرة، إم���ا أن نكون خونة مثل الكتير 
من الناس غيرنا عندها حكمًا ال نكون نتحّدث عن 

القوات اللبنانية. 

نح���ن الجيل الذي يريد دائمًا مبدأ »أجيال تس���ّلم 
أجيال«، حملنا الرسالة من األبطال وبإيماننا تبقى 
ش���علة القضية مضويّة الى أبد األبدين.. »هيك كنا 
وهيك منبق���ى«، القوات اللبناني���ة هي هي، نضال 

وشهادة واحدة!! 

ال خوف على مقاومة أشبالها أبطال، القوات اللبنانية 
تفتخ���ر بالمقاومين أمثالك يا قائد ونحمد اهلل أننا 
كثر، تمامًا، المقاومة بالقلم ال تقل شراسة وشرفًا 
ومج���دًا عن المقاومة المس���لحة التي ال نخافها لو 
اضطررنا، ولكن ربما من صلب الوفاء لشهدائنا أن 
نحافظ على حياة أحّبائهم متى استطعنا لذلك سبيلًا 

من دون التنازل عن المبادئ والرسالة.

فكي���ف لن���ا أن ال نك���ون أوفي���اء، وأنت���م أس���اس 
وجودن���ا وبقائنا في هذا الش���رق، كي���ف ال نكون 
 أوفي���اء وأنت���م حبر كت���ب التاري���خ ودّم صخوره،

فقط قولوا لنا.

وف���ي النهاية مهما كان���ت الصعوبات ومهما واجهنا 
 من تحديّات،  س���نبقى صامدين ال���ى أبد األبدين.

أبطالًا كّنا، وأبطاال على العهد نبقى.

قيل إن المواطن اللبناني اعتاد ان يستوقفه على طريق مركز المعاينة المكانيكية 
شباٌن يافعين، يعرضون خدماتهم اما لتصليح السيارات واما إلنجاحها بطرق لولبية.

ام���ا اليوم فق���د وجد هؤالء - فروخ المقاومين - عمالاً اش���رف وارقى وهو ايقاف 
الس���يارات للتدقيق بهوية الس���ائقين وطبعا باالضافة الى تفتيش دقيق للس���يارات، 

بحثاًا عن ذاك المجرم الذي يهدد امن حزب اهلل.
ه���ذا وكل العملي���ة خاضع���ة بالطب���ع لمزاجية »حس���ونة« وكمي���ة »الكبتاغون 
والسيمو« المتعاطاة. وهنا نسأل، من قال أو اعطاهم الحق في توقيف الناس تحت 

اعين الجيش وقوى االمن الداخلي؟ وكيف اقتنع هؤالء ان االرهابي سيس���لك طريق 
بعبدا الحدث مرورا بالحاجز المنصوب لُيكشف امره؟

يا اطفال المقاومة ال معنى لممارس���ة االمن الذاتي في منطقة ذاتية وانتم في ذات 
أنفس���كم مدركون بس���ذاجة تدابيركم. وال تس���تغربوا، فمن ُقِتل ابنه وامرأته في 

القصير، سيأتي للضاحية الجنوبية ويقاصص القاتل. واالرهاب يولّد ارهابًا.
 » الكبتاغ���ون والس���يمو« مواد مخ���درة تتعاطاها وتتاجر به���ا حصريا المقاومة 

االسالمية في لبنان.

خفف سيرك... هنا حسونة

نديم يزبك - رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية

يا أبناء ثورة األرز…كونوا مستعدين، ألّنكم الصخرة التي 
ُيبنى عليها لبنان الجديد من جديد.

استيفاني يوسف

قيل منذ بداية الحرب السورية، لم يأبه نظام االسد للرأي العام المحلي او الدولي. 
بالنسبة إلى أنصار النظام، فهم مدّجنين فكرياًا بما فيه الكفاية لالقتناع بان مشهد 

الثورة مفبرك في هوليوود او ديزني الند.
وقال بالنسبة الى العالم فتواطؤ غض النظر مستمر ودائم. لكن ما لم يفقه ويتنبه 
له سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ االسد ان استعمال السالح الكيماوي يشكل 
خرق���ا ل���كل قوانين الحرب. لم يحس���ب ان العال���م ال يمكنه رؤي���ة مئات ومئات 
االطف���ال مرميي���ن عل���ى االرض بدون نقط���ة دم، ال يمكنهم ان ي���روا ذلك ويقفوا 

ساكنين.
فيا بشار الكيميائي، لو انك استعملت خبرات الكيميائيين لديك في تطوير الزراعة 

في صحراء تدمر لعله افضل من رميها عبثاًا في غوطة دمشق.
اما بثينة فلها رأي آخر ورواية أخرى.

وزارة الدفاع تحذر: ان الحياة مضرة بالصحة

الياس ملكي

الياس ملكي

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

أتوجه إليكم في بداية هذا العام لتهنئتكم جميعًا على 
الجه���ود المهّولة التي بذلتموه���ا والتي أثمرت تقدمًا 
وتطوي���رًا لمصلحة الط���الب ولدورها عل���ى الصعيد 

حزبنا والوطن.
خطابك���م المدوي في الجامع���ات والمدارس والمعاهد 
أوص���ل رؤي���ة حزبنا إل���ى الجميع، عملك���م الدؤوب 
أوص���ل ص���ورة الق���وات الحقيقية إلى العي���ن والعقل 
والقلب، تنظيمكم فرض نفس���ه على الساحة كأبرز 

وأقوى تنظيم شبابي في لبنان...
الغ���د لنا! فلقد زرعنا خير زرٍع وابتداءاً من هذا العام 
س���وف نقطف ثم���ار كل عملنا. فكل تعبن���ا  في األيام 
المنصرم���ة، كما كل عملنا ف���ي المرحلة القادمة لن 

... يذهب سدىاً
أيه���ا الرف���اق، لقد وصلن���ا إلى آخر فص���ل من كتاب 
مواجهتن���ا الطويلة مع حزب البعث الس���وري، وحلم 

س���يطرته على بلدنا وهو ذاهب ال محال لكن حلفاءه 
في لبنان ما زالوا أقوياء.

لذا أطلب منكم أن تكونوا جاهزين للمواجهة: أمامنا 
الكثي���ر على ه���ذا الصعيد، في السياس���ة والنش���اط 
والعمل األكاديمي الممنه���ج وفي خدمة طالبنا... كل 
هذا من أجل الحفاظ على الس���احة الش���بابية، بيئة 

حاضنة لفكر القوات اللبنانية وللخط السيادي.
في النهاية، معلوٌم أن عملنا في مصلحة الطالب مضٍن 
وش���اق، لكن إلى جانبه ال يجب أن نهمل الدراس���ة 
فنح���ن طالب، ال بل خيرتهم، والنجاح في الوطن يبدأ 

من النجاح في المدارس والجامعات والمعاهد...

أيتها الرفيقات وأيها الرفاق،
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لبنـــــان للبريد الســـــريع

أثبت���ت العق���ود الثالثة المنصرمة بما ال يقبل الش���ك 
ان النظ���ام الس���وري ح���اول جاهدًا تحري���ر الجوالن 
انطالق���ًا من جنوب لبنان، بدم���اء اللبنانيين وأمالكهم 
وأرزاقهم وإقتصادهم، كل ذلك من خالل جهة لبنانية 
الهوية، إيرانية االنتماء والوالء وس���ورية المصلحة...

ه���ذه الجهة كانت على الدوام تقّدم إلس���رائيل العصا 
الغليظة لتضرب بها العمق اللبناني بشراسة كبيرة ما 
ي���ؤدي الى هروب االس���تثمارات ووقف تدفق رؤوس 
االم���وال وتضخ���م اقتصادي مريع وبطالة مستش���رية 
ودمار هائل وتفكك اجتماعي وانعدام سياحي وتوتر 

امني وسياسي داخلي ...

هذا على الضفة اللبنانية، اما في الجانب الس���وري – 
وبمع���زل عن فترة الثورة – فجبهة هادئة، اهلها نيام 
نوم اهل الكهف، اقتصاد ينمو، سياحة مزدهرة ،تطور 
صناعي، امن وامان، اس���تقرار سياس���ي وكل مظاهر 

الرخاء االجتماعي .

ام���ا اليوم فالمش���هد ذاته يتكرر و«ب���االدوات ذاتها«، 
النظام الس���وري يوّجه رس���ائل امنية عدة  وفي كل 
االتجاه���ات انطالقًا من«المربع االمن���ي اللبناني«أولها 
لتركي���ا من خالل خطف طياري���ن تركيين اثنين في 

محي���ط مطار رفيق الحريري الدولي الذي ُيفترض أن 
يكون واحة أمن كما كل مطارات العالم ال بؤرة فلتان 
تسرح فيها المجموعات المدرجة على لوائح االرهاب 
االميرك���ي واالوروب���ي لتنّفذ أمر مهم���ة عاجل أتاها 
م���ن خارج الحدود اللبنانية وتتبّرع بالتنفيذ المتقن 
لتعيد لبنان عشرات السنين الى الوراء، وتذّكر العالم 
بأسره أن لبنان وطن غير آمن ووجهة سفر ممنوعة 

وتضيف أزمة فوق بحر من االزمات المتراكمة.
 الرس���الة الثانية فقد كتبها النظام السوري، الحليف 

لقوى الثامن من آذار، بأجس���اد طرية، ندية، سورية 
هذه المرة  وبموت عصري، رحيم وراٍق أي من دون 
دم���اء أو دمار، ب���دون أوجاع وآه���ات، بدون حرائق 
وخراب، ابادة عصرية من خالل اس���تخدام االسلحة 
الكيميائية على بعد مرمى حجر من أعين المراقبين 
الدوليي���ن في الغوط���ة الش���رقية والغربية في ريف 
دمش���ق. هذه الرسالة أراد النظام من خاللها أن يقول 
للعال���م أجمع:«إما ان ابقى قابضًا على زمام الحكم في 
س���وريا من خالل عدم التدخل العس���كري الخارجي 

مارون مارون - رئيس دائرة اإلعالم الداخلي في القوات اللبنانية

وإم���ا تعميم هذا النموذج – االب���ادة على دول الجوار 
ومنها اسرائيل وتركيا”.

أم���ا الرس���الة الثالثة الت���ي أرادها »النظ���ام« فكانت 
باتجاه الداخل اللبناني من خالل مسلسل المتفجرات 
الجوالة والتي تهدف أولًا الى إشاحة النظر عن مجازر 
االس���لحة الكيميائي���ة وثاني���ًا الى فت���ح الملف االمني 
على مصراعيه للضغط على القوى الوس���طية كرئيس 
الجمهورية والنائب وليد جنبالط للمضي في حكومة 

تضم رفاق السالح في سوريا كي ال نقول رفاق القتل 
أي حزب اهلل، وقد أّدت هذه الرس���الة دورها بحيث 
ج���اءت كلمة رئيس الجمهورية مس���اء الس���بت بعد 
تفجي���ري طرابل���س ليدعو فيها الى تش���كيل حكومة 
وحدة وطنية أي بمش���اركة ح���زب اهلل وجعل قوى 
الرابع عش���ر من آذار الرافضة لمثل هذه المشاركة، 
»كب���ش محرقة« والدعوة الى طاول���ة الحوار بدون 
ش���روط ما يعني تماشيًا مع رغبة حزب اهلل الرافض 

لبحث البند الوحيد المتبقي على جدول االعمال .

وبعد كل ما تقدم، يثبت بما ال يقبل الش���ك ان النظام 
الس���وري يس���تغل الس���احة اللبناني���ة الهّش���ة بفعل 
ممارس���ات اتباع���ه وبفعل اس���تخدامه لها كصندوق 
بريد س���ريع للدف���ع باتجاه تأخير بقائه في الس���لطة 
م���ا ينعكس س���لبًا على الداخل اللبنان���ي بحيث باتت 
مؤسس���ات الدولة شبه أشالء وقيامها يتطلب معجزة 
في ظ���ل االوضاع الراهن���ة المأزومة، ه���ذا عدا عن 
ت���ردي عالقات لبنان الدولي���ة حيث بات ُيصنف بين 
ال���دول العاجزة وغير القادرة عل���ى حكم ذاتها، وإن 

كان هذا التصنيف غيرُمعلن حتى الساعة.

والى ان يقضي اهلل أمرًا كان مفعولًا ،يبقى لبنان معّلق 
المصير في ثالجة مبّردة ومقفلة بش���كل محكم،وفي 
االنتظ���ار نأم���ل أن يقتنع قس���مٌ  م���ن اللبنانيين ان ال 
بد م���ن العيش معًا فوق تراٍب رويناه بالدماء وجبلناه 
بع���رق الجبين معًا...ونتطلع أيضًا ال���ى ان يعود للحق 
كلم���ة وللع���دل مي���زان وللمواطن كرام���ة وللجيش 
هيب���ة وللدولة س���لطة وللبنان ع���زٌة ومجٌد وتاريٌخ 
يشهد...ويروي معاناة شعب يرفض الموت والخضوع  

ويقاوم للبقاء وللوجود...

تحليـــــلتحليـــــل
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أخبـــــارناأخبـــــارنا

أقامت مصلحة الطالب لقاءاً عاما لكوادرها، بحضور مستش���ار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد 
المتقاعد وهبي قطيش���ا تحت عنوان »بتحب الجيش... س���لموا س���الحك« الذي أكد في كلمة له 
على الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية وان ال شرعية خارج سالح الدولة الشرعي داعيا الجيش 
اللبناني لضرب بيد من حديد واستئصال كافة البؤر األمنية. كما دعا الجهات المسلحة الى التمثل 

بالقوات وتسليم السالح للدولة.

دائرة الجامعة اللبنانية

أقامت دائرة الجامعة الّلبنانّية في مصلحة الطالب في القّوات الّلبنانّية مخّيمها السنوي تحت عنوان »بإلتزامنا ثابتون 
 وفي جامعاتنا مستمرون ».أقيم المخيم في دير مار يوسف في منطقة برقا -دير األحمر واستمّر لمدة ثالثة أيّام.

تخّلل المخّيم Debate    سياسي بين الرفاق تناول عددًا من المحاور منذ عام 1958 حتى يومنا هذا، باإلضافة 
إل���ى عرض لكيفّية س���ير العم���ل اإلداري للخاليا، ولتقوية روح الجماعة والقيادة عند الرفاق، تّم تقس���يم الرفاق 
إلى فرق عّدة يتنافس���ون حول ألعاب عدة، من ناحيٍة أخرى تضمن البرنامج س���هرة نار وMarche  صباحّي في 
أحضان الطبيعة، كما إحتفل الرفاق بالذبيحة اإللهّية مع األب جهاد س���عاده في س���احة الدير. إختتم المخّيم، مع 
تسليم الرفيقة إستال خليل جائزة الرفيقة سينتيا زريبي السنوية عن عملها الدؤوب والمستمر كرئيسة خلّية 

كلّية األداب بالرغم من كّل ما واجهته من صعوبات وتحديات
وعل���ى صعي���د آخ���ر أقامت خلية القوات اللبنانية في معه���د الفنون الجميلة - الفرع الثاني - فرن الش���باك يوم 
ترفيهي لطالبها في منطقة العقيبة نهر ابراهيم، إلستقبال فصل الصيف. تخلل النهار Barbecue، ونشطات عديدة.
كما نّظمت الهيئة الطالبية في كلية العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال - الفرع الثاني رحلتها السنوية  إلى مدينة 

زحلة.
وإحتفلت دائرة الجامعة الّلبنانّية في مصلحة طاّلب القّوات الّلبنانّية بالقّداس اإللهي لراحة نفس الرفيقة المهندسة 
الش���ابة س���ينتيا راوول الزريبي في الذكرى االولى إلنتقالها إلى بيت اآلب في مزار س���يدة لورد في باحة معهد 
الفنون الجميلة - الفرع الثاني- فرن الش���باك بعد ترميمه ووضع تمثال للقديس مار انطونيوس تقدمة عن نفس 

المرحومة سينتيا.
شارك في القداس عائلة سينتيا وأصدقائها ومدير معهد الفنون الجميلة ووفد من أساتذة المعهد  ورئيس مصلحة 

طالب القوات اللبنانية نديم يزبك ورئيس دائرة الجامعة اللبنانية إيلي جعجع ورفاقها في مصلحة الطالب.

دائرة الشمال

أقام���ت دائرة الش���مال في مصلحة الطاّلب القوات اللبنانية بالتنس���يق مع منطقة عكار في الق���ّوات الّلبنانية، لقاءاً 
بمناس���بة إنطالق العمل الطالبي في عّكار، بدأ اللقاء بالنش���يد الوطني اللبناني وبنش���يد القوات اللبنانّية وكانت 
ار سامر الخوري  الكلمة الترحيبّية لمسؤول مكتب القبيات رؤول الزريبي، كلمة لمسؤول مكتب الّطالب في عكاً
الذي شدّد على أهمّية التواصل بين الطاّلب في كافة المناطق وتفعيل دور الشباب في العمل السياسي، كما بارك 
رئيس مصلحة الّطالب نديم يزبك إنطالق العمل الطالبي في عّكار مش���يرًا إلى مدى قّوة اإللتزام لدى ش���باب اليوم 
أخيرًا ألقى ممثل الدكتور جعجع الدكتور نبيل سركيس كلمة أثنى فيها على هذه الخطوة وإطالق العمل الطالبي 
في عّكار مما يؤكد على تفوق القوات في جذب الجيل الجديد وهذا ما يجعل من العمل الّطالبي عجلة ال تتوقف 
داخ���ل الحزب وإختتم اللقاء بورش���ة عمل حول أهمية التواصل داخل المجتم���ع القاها الرفيق روي حداد رئيس 

دائرة الجامعات األمريكّية.
كم���ا نظم���ت دائرة الش���مال ف���ي مصلحة الطالب الي���وم اآلول م���ن آب 2013 تحركًا جديدًا في إيط���ار حملة دعم 
الجي���ش اللبنان���ي التي أطلقها حزب القوات اللبنانّية تحت عنوان: »بتحب الجيش؟ س���ّلمو س���الحك«  من خالل 
إيقامة »حواجز المحبة« في كّل من كوس���با – الكورة، وحصرون – بش���ري ومنطقة الش���الل في بشري أيضًا. 
سبق هذا التحرك لقاء في مكتب عضو كتلة القوات النيابّية الدكتور فادي كرم بعدها توجه الطالب إلى »حواجز 
المحبة« التي أنشؤوها حيث تّم توزيع Stickers  العلم اللبناني مع شعار الحملة وبيان دعم من مصلحة الطالب 

بعنوان في عيد الجيش اللبناني، نعم لسالحه وحده

مكتب التنسيق المناطقي

احيا مكتب التنسيق المناطقي في مصلحة طالب القوات اللبنانية عشاءه السنوي االول في مطعم 
الش���وار – ضبية، تخلل الحفل عرضًا وثائقيًا عن خريجي مصلحة الطالب ومهمة المكتب، كما 
تّم تكريم ستة طالب خريجين من مصلحة الطالب، تخلل الحفل كلمة للعميد وهبي قطيشا هّنأ 
فيها انطالقة المكتب، كما تطرق ايضا الى الوضع السياسي الراهن و قد سلط الضوء على صوابية 
خيارات القوات من جميع االمور والعناوين المطروحة على الس���احة السياس���ية اللبنانية وحتى 

االقليمية، كما كانت كلمة ترحيبّية للرفيق انطون شهال.

في إنتخابات الفصل الصيفي فاز مرّش���ح قوى الرابع عش���ر من آذار »رمزي طيبا« برئاس���ة الحكومة الطالبية في الجامعة 
األمريكية في بيروت بنتيجة 3-صفر. كما فاز مرشحو القوات الّلبنانية وحلفاؤهم بكافة مقاعد الحكومة الطالبية وبذلك 
قد استحقت قوى الرابع عشر من آذار من نيل اعلى المراكز الطالبّية في جامعة الAUB بعد فوزها الكاسح وللمّرة األولى 
ف���ي كلّية الهندس���ة في اإلنتخابات الطالبّية الس���ابقة، وبذلك تكون القوات اللبنانّية ق���د حصدت 6 مقاعد مقابل مقعديين 

للتيار الوطني الحّر من أصل 17 مقعدًا في الحكومة.

نظمت دائرة البقاع في مصلحة طالب القوات اللبنانية مخيمًا في جرود منطقة وادي العرايش، استمر لمدة ثالثة ايام، تخلله قداس ودورات فكرية ونشاطات كشفية اضافة الى عدد من 
 اللقاءات ضمت، الدكتور انطوان حبشي حيث تناول الفرق بين األصولية السنية واألصولّية الشيعية، معتبرًا ان األصوليات السنية مجّزأة أما األصولية الشيعية فتكتسح المجتمع بأكمله.
الحال���ي. السياس���ي  الوض���ع  ع���ن  الط���الب  م���ع  وتح���دث  األخي���رة  زحل���ة  ن���واب  كتل���ة  مب���ادرة  ش���رح  ال���ذي  المعل���وف،  جوزي���ف   النائ���ب 
 كما كان للطالب لقاء مع النائب ش���انت جنجنيان، الذي نّوه بدور الش���باب في المجتمع واكّد على ضرورة ان يناضلوا وال ييأس���وا للوصول الى مبتغاهم وتحقيق أهدافهم.

وختموا لقاءاتهم مع منس���ق منطقة زحلة في حزب القوات اللبنانية األس���تاذ ميش���ال التنوري، الذي ش���دد على كيفية تعاطي القوات اللبنانية مع اإلستفزازات. وضرورة 
اإللتفاف حول الجيش اللبناني الذي يشكل ركيزة الوطن.

أق���ام مكتب اإلع���داد الفكري ف���ي مصلحة الطالب ف���ي القوات اللبناني���ة، خلوة في 
مكتب المصلحة ضبية، ضّمت الخلوة عددًا من الرفاق الّذين تباحثوا في ش���ؤون 

األكاديمية السياسية للعام القادم 2012-2013

نظ���م مكت���ب اإلع���الم والتواص���ل، ف���ي مصلح���ة الطالب ف���ي القوات 
اللبنانّية دورة تدريبّية للتصوير الفوتوغرافي تحت إش���راف األستاذ 
ج���ان - بي���ار طربي���ة، إمت���دت ال���دورة إلى أربع���ة أس���ابيع، وأربع 
حص���ص ثالث���ة منها دروس نظريّ���ة حول تاريخ ه���ذه المهنة وتطور 
التقني���ات الفوتوغرافّية، أما الحصة الرابعة توجه الفريق إلى س���يدة 
الق���رن - اللقلوق في أعالي جرود لبنان، منذ س���اعات الفجر األولى 
 لتطبي���ق التقني���ات التي س���بق وإكتس���بوها من الدروس الس���ابقة. 

فكانت صور لنور الصباح بعد إش���راقة الشمس، والعديد من المناظر 
الطبيعّية والحياة الريفّية اللبنانّية.

مصلحة طالب القوات اللبنانية

دائرة الجامعات األميركية

مكتب اإلعداد الفكريدائرة البقاع

مكتب اإلعالم والتواصل
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إلتزامنــا... بقاٌء للبنان، المخيم الســنوي لمصلحة 
الطالب في القوات اللبنانّية

اللبنانّي���ة  الق���وات  ف���ي  الط���الب  نظم���ت مصلح���ة 
تح���ت  الع���ام  له���ذا  الس���نوي  الصيف���ي  مخيمه���ا 
ش���عار:”إلتزامنا، بق���اٌء للبنان”. ف���ي منطق���ة منت���زه 
كفرذبي���ان، ض���ّم المخي���م 386 طالب���ًا  ناواوي���س – 
م���ن كاف���ة دوائر المصلح���ة ومكاتبه���ا باإلضافة إلى 
 أعض���اء مكتب المصلح���ة وأعضاء مكات���ب الدوائر.

  
إنطل���ق المخي���م  بلق���اء مع مرش���ح الق���وات اللبنانّية 
عق���ل«  »ري���اض  الثالث���ة  بي���روت  دائ���رة  ف���ي 
ال���ذي أطل���ع الط���الب عل���ى تفاصي���ل ح���رب الجبل 
القي���ادة. الحكي���م  تس���لم  وكي���ف   ،1983  ع���ام 

  
إفتت���ح الي���وم الثاني من المخيم برف���ع العلم على وقع 
النش���يدين اللبنان���ي ونش���يد الق���وات. كان���ت أولى 

محطات ه���ذا اليوم الطويل مع رئي���س مكتب اإلعداد 
الفكري، مارون كي���روز، الذي ألقى محاضرة بعنوان 
»لم���اذا أنت قوات���ي؟«  تابع بعده���ا الطالب محاضرة 
حول خط���اب المصلح���ة وأهمّي���ة العم���ل الحزب���ي 
داخ���ل الخاليا الجامعّية، ش���رح فيه���ا رئيس مصلحة 
الط���الب، نديم يزب���ك، تفاصيل العم���ل الطالبي داخل 
الح���زب حي���ث يش���كل الط���الب المح���رك األس���اس 
داخ���ل األح���زاب، فيتمك���ن م���ن خالله دف���ع الحزب 
إل���ى األمام للوص���ول إلى درج���ات عالية م���ن الرقّي 
السياس���ي. كما شدد على ضرورة الترسخ في األرض 
 والعم���ل عل���ى الحّد م���ن هج���رة الش���باب اللبناني.

وف���ي إيط���ار التثقي���ف السياس���ي تش���ارك الط���الب 
م���ع اإلعالمّية »إلديكو  في »DEBATE« سياس���ي 

إيليا قمير« تحت عنوان«حوار عن قرب« فانقس���م 
الطالب إلى مجموع���ات تمثل كافة األحزاب اللبنانّية 
وتناقشوا حول آخر المستجدات السياسّية في لبنان 
 والمنطقة كما طرحوا همومهم وتطلعاتهم المستقبلّية.

ماريــــا جعجــــع

كل���ل الط���الب يومه���م الثان���ي م���ن المخيم باأللع���اب 
وال����«TEAM BUILDING«به���دف  الرياضّي���ة 
 تغذي���ة روح التع���اون بي���ن الرفاق والعم���ل كفريق.

  
إختت���م الط���الب المخي���م  بالذبيح���ة اإللهّي���ة ف���ي 
كنيس���ة البل���دة ع���ن نّي���ة لبن���ان وش���عبه طالبين 
م���ن اهلل حماي���ة الوط���ن م���ن كّل ش���ّر وم���ن كّل 
خط���ر، كما رفع���وا الصلوات عن نّية الش���هداء الذين 
 س���قطوا في اإلنفج���رات األخي���رة التي ه���زت لبنان.

كما كان للطالب لقاء أخير مع أمين عام حزب القوات 
اللبنانّية، الدكت���ور فادي س���عد، الذي وضعهم بصورةٍ 
عام���ة للوض���ع السياس���ي الحال���ي متطرق���ًا لمواضيع 

عديدة.

المخيم السنويالمخيم السنوي
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في ظل الوضع السياسي القائم حاليا اً في لبنان، وتأثره باألزمة السورية خصوصا اً 
بعد انغماس حزب اهلل في الصراع السوري، والتطور الذي شهدته األزمة السورية 
مع اس���تخدام الس���الح الكيماوي من قبل النظام. وما تبعه من تغيير في المش���هد 
السياس���ي الدولي بدءا اًبتهديد الواليات المتحدة بالتدخل العس���كري وصوال اً إلى 

اإلتفاق مع روسيا.
فكان من البديهي على نشرة آفاق الشباب أن تتطرق في هذا العدد إلى الموضوعيين 
اإلقليمي والداخلي. بعد أن أنجزت الدولة إنتش���ار أجهزتها األمنية في الضاحية. 
أجرى فريق عمل النش���رة، جلس���ة حوار م���ع رئيس تحرير جري���دة الجمهورية 

األستاذ شارل جبور الذي أجاب على أسئلة عديدة طرحت عليه.
كيف تمكن شارل جبور من تكوين شخصيته الصحافية المعروفة بكتباتها؟

ع���ن طريق اإللتزام في صفوف ح���زب الكتائب اللبنانية، بعدها في صفوف القوات 
اللبنانية، من ثم عبراإللتزام بخط 14 آذار السياسي منذ العام 2005 . هذه الخلفية 
الملتزمة تدفع المرء ليكون ناقدا اً فتمكنه من تسليط الضوء على الحقيقة فقط.

ذلك عبر التعبيير عن القناعات السياس���ية التي تمثلها قوى الرابع عش���ر من آذار 
اليوم، من موقع المحايد رغم اإللتزام. أجد أنه هناك قراءة خاطئة لمسألة أساسية 
وهي الموضوعية في العمل الصحافي. فالموضوعية ال تعني أن يكون اإلنسان على 

مسافة واحدة من الخير والّشر بل تعني عدم تحريف الخبر وتشويه الحقائق.

م���ا هي العقبات والمش���اكل الت���ي تواجهكم ف���ي الصحيفة، خصوص���ا اً مع التطور 
التكنولوجي اليوم وتقنية الخبر السريع، أين تكمن قيمة الجريدة؟

رغ���م التطور التكنولوجي وبروز المواق���ع اإللكترونية، لم تتمكن هذه األخيرة أن 
تشكل بديال اً عن الصحف ألسباب عديدة أهمها:

ع���دم تحوي���ل أي موقع م���ن المواقع اإللكتروني���ة بعد إلى صحيف���ة يومية، لجهة 
تن���وع األبواب ف���ي الصحف أكانت سياس���ية، ثقافية وإقتصادية. مما ال ش���ك فيه 
، لكنها تبقى م���ن يحدد الخبر صباح���ا اً وإتجاهاته  أن الصح���ف ش���هدت تراجع���ا اً
السياسية وأكبر دليل هو أن كل المواقع تنقل األخبار الصباحبة عن الصحف. فهي 
الش���ريك األساسي في صناعة الحدث، والتأثير في مواقع القرار السياسي، هذا ما 
ال نجده في المواقع اإللكرونية. إذا للصحف الدور الريادي في اإلعالم حتى يومنا.

بين حرية التعبيير، والصحافة الصفراء ما هي الضوابط؟
بغياب المحاسبة والرقابة على العمل الصحافي، ونظرا اً لوجود قوى أمر واقع. يلجأ 
بع���ض الصحافين لما يعرف بالصحافة الصفراء، ألن الدويلة أقوى من الدولة، هذا 
الواقع سيبقى قائما اً وسيستمر البعض في تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام، في 

ظل الواقع السياسي المأزوم ووجود سالح حزب اهلل.

الوضع السياس���ي الحالي... تشكيل الحكومة؟ ظاهرة األمن الذاتي... تدخل حزب 
اهلل في سوريا؟

الموضوع الحكومي والوضع اللبناني عامة اً سيبقى في حالة مراوحة، حتى تظهر 
. لكن الخوف يكمن بين بقاء الوضع السياسي على ما  معالم الحل، سوريا اً وإيرانيا اً
هو عليه أو االنتقال إلى الحرب بعيدا اً عن مناخات 1975 . فال أمل لحلول محلية، 

للوضع اللبناني وكافة الحلول الداخلية مسكنات.

دويلة حزب اهلل... وتدخلها في سوريا؟
كل األزمة التي نعيش���ها اليوم في لبنان س���ببها س���الح حزب اهلل، وال حل للسالح 
خ���ارج إيطار الدولة عب���ر الحوار، ذلك أن الحزب يأتمر بإي���ران، رغم أنه مكون 
أساس من المجتمع اللبناني. فالحوار مع الحزب مرفوض وغير مرحب به، بإنتظار 

مآل التطورات الخارجية لنتمكن من حسم ملفاتنا الداخلية.
ح���زب اهلل مس���تمر بتعطي���ل الحي���اة السياس���ية اللبنانية، وهو ح���اول أن يرث 

جبور: »كل ما نعيشه اليوم سببه سالح حزب الله...
الذي يريد الدولة شرطيا ً في خدمته”

أســـــرة آفــــاق الشبــــاب

جلســــة حوارجلســــة حوار

الوصاي���ة الس���ورية، بوصاية إيرانية جديدة. ه���ذه الوصاية التي منعت لبنان من 
إس���تعادة عافيته منذ الخروج السوري. والحل يكون عبر جعل السالح جزءا اً من 
الدول���ة، م���ن دون تمييز. فعلى س���بيل المثال لم يتم تطبيق الطائف ليس بس���بب 
الوجود الس���وري فحس���ب، بل بس���بب اإلمتياز الذي أعطي للحزب من دون غيره 
من المليش���يات اللبنانية التي سلمت سالحها مع نهاية الحرب عام 1990 . فحزب 
اهلل ليس مقاومة بل مليش���يا لبنانية بتكليفٍ  إيراني وعليه تس���ليم سالحه. ألن 
تطبيق الطائف يبدأ يوم يس���لم الحزب هذا الس���الح. فالوج���ود هو للدولة وحدها 

وعلى الجميع تقديم التنازالت ألجلها.

الحوار... والمقاطعة القواتية داخل فريق 14 آذار؟
الق���وات اللبنانية أعلنت صراحة اًرفضها الح���وار إنطالقا اً من تجربة خاضتها منذ 
ال����2005 . ه���ي أدركت أن الط���رف اآلخر لم يلتزم بتنفيذ مق���ررات طاولة الحوار 
الوطني وهو يقاتل في الداخل الس���وري بال حس���يب وال رقيب. الحوار مع حزب 
اهلل يعطيه ش���رعية كما يعطي الغرب إش���ارات على س���المة الوضع اللبناني وهذا 
غي���ر مقب���ول ألن واقعنا مريض والمطل���وب من المجتمع الدول���ي التدخل لتنفيذ 
الق���رارات الدولي���ة بخاصة القرار 1559 أما التمايز داخل 14 آذار فدليل عافية، إذا 
كان هذا التمايز على قاعدة التواصل وليس على التباعد والبرهان على ذلك إقرار 

إعالن بعبدا بغياب القوات.

مفهوم األمن الذاتي... وبروزه على الساحة اللبنانية من جديد؟
يجب عدم التركيز على مسألة األمن الذاتي، ألنها ليست المشكلة. فلبنان موجود 
تح���ت أم���ن حزب اهلل في كاف���ة المناط���ق اللبنانية ألنه يصادرالقرار السياس���ي 
للدولة، ما يجعل من األمن الذاتي تفصيال اً. فالحزب يفرض ما يشاء متى شاء في 
الحياة السياس���ية اللبنانية، بالقوة واألمن يخض���ع الجميع لهيمنته. أما بيان كتلة 
الوفاء للمقاومة فواضح في هذا الخصوص، في ما يتعلق بشبكة اإلتصاالت في زحلة 

وأمن المقاومة سينفذ.

ماذا عن خطوة دخول القوى الشرعية إلى الضاحية، إالَم يمكن أن تؤدي؟
خط���وة دخ���ول الدولة إلى مناطق حزب اهلل أمر مرح���ب به، لكن ما قبل دخول 
القوى األمنية إلى الضاحية كما بعده. فالمعضلة في جوهر دخول الدولة خدمة اً 

للحزب الذي أدرك أن األمن الذاتي مضرله. وهو يستفيد من هذه الخطوة ليحتضن 
بيئته من جديد تحت عباءة خياراته اإلس���تراتجية. فالدولة بالنس���بة إليه هي 
ش���رطي داخل مناطقه، اليحق لها التدخل بقرار الس���لم والحرب وكل ما يعتبره 
. أم���ا المطلوب فأن تكون الدولة اآلم���ر الناهي على ال 10452  الحزب إس���تراتجيا اً

كلم، وليس حزب اهلل.

في ما يتعلق بالتفجيرات األخيرة، أين تقع مسؤولية الحزب في تنفيذها ؟
أس���تبعد أن يكون حزب اهلل من وراء التفجيرات التي اس���تهدفت الضاحية. كما 
أع���ارض فك���رة أن تكون س���وريا من نفذ تفجي���ري طرابلس والروي���س ألن النظام 
بحاحة إلى الحزب الذي يقاتل بجانبه. أما أي صراع سني شيعي في لبنان فسيدفع 

بحزب اهلل للخروج من سوريا.

بالنسبة الى الشغور في المراكز األمنية، هل نحن أمام عمليات إغتيال جديدة؟
لبن���ان مفتوح على كافة اإلحتماالت، بش���غور المراكز األمني���ة أو عدمه، فالفراغ 
يالحق المؤسسات الدستورية من المجلس النيابي، إلى الحكومة فالفراغ المرتقب 
ف���ي رئاس���ة الجمهوري���ة، وح���زب اهلل يدفع بإتجاه الف���راغ الت���ام بإنتظار لحظة  

التسوية اإلقليمية.

األزمة السورية إلى أين، مع تعدد األفرقاء المتصارعين؟
النص���رة وغيره���ا إفرازات طبيعية لألزمة الس���ورية التي طال���ت، ونحن نعلم أن 
الثورة بعيدة كل البعد عن التطرف، وعمليا اً دخلت فصلها األخير، فما لم تحققه 
الضربة العسكرية حققته السياسة باإلتفاق الروسي األميركي على إستبعاد بشار 
األسد عن أي تسوية مرتقبة. إن الضربة العسكرية ستنفذ في حال لم ينفذ هذا 

البند في االتفاقية.

ماذا عن التقارير اإلسرائيلية بشأن استعداد حزب اهلل لحرب جديدة؟
يوجد تضخيم إس���رائيلي دائم، لقوة حزب اهلل العس���كرية بهدف توجيه رس���ائل 
للداخل حول الخطر المحدق بغرض ش���د عصب المجتمع اإلسرائيلي. أما الحزب 
فل���ن يك���رر حرب ال� 2006 ،إال بقرار إيراني وه���ذا أمر ال يمكن أن يحصل في ظل 

القيادة الجديدة.

ما هو دور الشباب اليوم في الثورة وفي حل األزمات السياسية؟
إن أه���م ث���ورة في تاريخ المنظمات الطالبية، هي ثورة اإلس���تقالل عام 2005 . وأرى 
من المؤسف اليوم أن يجدد الشباب المصري إنتفاضته في الوقت الذي ال يستطيع 
الش���باب اللبناني أن يعود للثورة من جديد. هناك تراجع كبير في دور المنظمات 
الطالبية منذ ال�2005، فقد أصبحت تكتفي بقرارات القيادات السياسية فيما دورها 
الحقيقي هو كس���ر الجمود الحاصل في الحياة السياس���ية وتقديم األفكار الخالقة 

والجديدة.

هل من الممكن أن ينجح الحراك الشيعي في مواجهة حزب اهلل؟
إن الحراك الش���يعي أمر مطلوب، لكن هناك من يحمل قوى 14 آذار مسؤولية عدم 
دعمه، بالمقابل هناك مش���كلة تنظيمية تواجه التركيبة الشيعية فهي غير قادرة 

على تأسيس لقاء شيعي يكسر الحلقة السياسية الشيعية القائمة.
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كهرباء الزيادة... بنور العلم

لما كانت بداية العام الدراس���ي هذه الس���نة تش���به س���ابقاتها، خصوصا اً 
لناحي���ة زيادة األقس���اط المدرس���ية، وأعباء التعليم عل���ى كاهل األهل في 
المدارس اللبنانية. ومع مطالبة األس���اتذة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب 
في التعليم الخاص والرس���مي، لكاف���ة موظفي القطاع العام بدأت الصرخات 
تعل���و من كل حدب وصوب. فالقيم���ون على المدارس لوحوا بإقفال بعضها 
واإلس���تغناء عن عدد كبير من الموظفين واألساتذة؛ إن تم إقرار السلسلة 
التي كبلت أواصل األهل على اإلستمرار بتسديد أقساط أوالدهم المرتفعة 
أص���ال اً ناهي���ك عن هم المعيش���ة المميت���ة في لبنان. فالمس���ؤولون عمت 
بصيرتهم المسؤولية، وصموا األذان عن صوت الشعب وأوجاعه وهمومه 

اليومية. كل واحٍد يقذف التهمة على اآلخر، ففقد العلم جوهره.
الزيادة باألرقام...

م���ع كل زيادة لألجور يهلل الش���عب اللبناني ولك���ن الفرحة ال تصل يوما اً 

لخاتمتها الس���عيدة... فمع إقرار الدولة زيادة األجور زادت األقس���اط ، ومع 
سلسلة الرتب والرواتب زادت األقساط. لكن المضحك المبكي أن كل هذه 

الزيادات تتبخر في خبر كان.
إليكم شرح بسيط كيف تمت الزيادة في إحدى المدارس على سبيل المثال 

ال الحصر:
زيادة 350 ألف ليرة لبنانية لصفوف الروضة

زيادة 400 ألف ليرة لبنانية للصفوف اإلبتدائية
زيادة 500 الف ليرة لبنانية في المرحلة المتوسطة والثانوية.

بحس���اب بسيط ألس���رة تتألف من أربعة أوالد في مراحل التعليم المختلفة 
المذك���ورة أعاله، يكون األهل قد تكبدوا زيادة 1750 ألف ليرة لبنانية، من 

دون قرطاسية ولوازم أخرى.
أما اإلدارة في المدرسة فقد زادت أجور المدرسين والمستخدمين كالتالي:

175 ألف ليرة لبنانية، كحد أدنى.
275 ألف ليرة لبنانية كحد أقصى.

وبالنس���بة ال���ى عدد الطالب في كل ص���ف، 25 طالبا اً ليتبين في ما بعد أن 
كل صف يحوي على 30 طالبًا.

وإذا تم إحتس���اب كلفة المس���تخدمين بكلفة نصف أستاذ على زيادة 275 
ألف ليرة كحد أقصى، تكون الزيادة على كل شعبة اربعة ماليين وتسعمئة 

وخمسين ألف ليرة لبنانية.
فرضا اً أن رقم 25 طالبا اً في الصف صحيح في صفوف الروضة: 25 × 350 

= 8750 ألف ليرة لبنانية.
يتم خصم زيادة األجور أي : 8750-4950 = 3800000 ألف ليرة لبنانية عن 

كل صف روضة.
25 × 400000 = 10000000 ، يخصم بدل زيادة األجور أي: 10000000 – 4950000 

= 5050000 من الصفوف اإلبتدائية أما الصفوف الثانوية،فبعد خضم الزيادة 
تك���ون قد إس���تفادت المدرس���ة من مبل���غ 7550000 من كل ص���ف ثانوي، 

بمجموع عام 16400000 ليرة لبنانية فقط ال غير.
أم���ام هذا الواقع من المتوقع أن ينتقل ع���دد كبير من الطالب إلى المدارس 

الحكومية يفوق األعوام المنصرمة.
ما هو الحل؟؟؟

أمام ما يشهده القطاع التربوي من تشويه للرسالة التعليمية تبرز مبادرات 
لتحفيز الطالب على متابعة تحصيلهم العلمي أبرزها ل�ِ »جمعية لبنانيون« 

التي تؤمن منح بقيمة 1000 دوالر أميركي لطالب المدارس.
أهداف الجمعية 

جمعية لبنانيون تؤمن أن قيمة اإلنسان في المجتمع هي قيمة القيم. تضع إمكانياتها 
 في خدمة الطالب وتعمل في سبيل دعم قيام مجتمع حّر، مسؤول ومعرفي.

نحن نتدخل حيث المجتمع يحتاجنا : الخير العام , الخدمات الصحية ,المشاكل 
االجتماعي���ة الملحة , التربية ,المواضيع االقتصادي���ة، المواضيع االنمائية, 
 البيئة ,حقوق المراة والطفل ,دعم المس���نين و ذوي الحاجات الخاصة….
نح���ن ملتزمون ان نكون قريبين من الناس , ان نس���تمع اليهم ,ان نتفاعل 
معهم , ان نس���اهم مساهمة فعالة وايجابية في حياتهم ونعمل لجعل لبنان 

وطنا نهائيا لجميع ابنائه.
ولكن؟؟؟ 

ه���ل تكفي المبادرات الفردية، هل يكفي عمل جمعية من هنا وأخرى من 
هناك؟؟؟ أمام فداحة الوضع التربوي واإلقتصادي. 

كشباب نبحث عن المستقبل، كيف نستمر؟؟؟ طبعا اً نريد حلوال اً جذرية 
لواقع الحال الذي نعيش���ه م���ع أهلنا أكان في الم���دارس والجامعات إرتفاع 

لألقساط بشكل ٍ رهيب بال حسيب وال رقيب.
نريد لطالب لبنان أن يتعلموا، نريد لهم مس���تقبال اً، في الوطن وليس على 

أبواب السفارات .

نناشد المعنيين بالقطاع التربوي في لبنان، أن يجدوا الحلول لواقع التعليم 
وإرتفاع األقساط .

نناش���دكم أيها المسؤولون في بالدي، علكم تس���معون!!! إرفعوا أيديكم عن 
مس���تقبل ط���الب لبنان. ال تجعلوا من رس���الة العلم والمعرف���ة، تجارة في 

هيكل التربية.
كف���ى! كف���ى!! كفى!!! ال تتظلل���وا بأثواب الزه���د!!! كفى إس���تخداما اً لكهرباء 

الزيادة... لضرب نور العلم.

شربل مخلوف

 تحقيــــق تحقيــــق



آفاق الشباب 15 lfstudents.com

األوراق نتنهي والكت���ب تديق... فكيف لي أن ألخص 
حي���اة أبين���ا البطري���رك صفي���ر ف���ي أس���طر وفقرات 
معدودة؟ في هذا العدد من نش���رة آفاق سنلقي نظرة 
س���ريعة على الترجمات التي قام بها غبطة البطريرك 

وعلى إنجازاته اإلجتماعّية والزراعّية والثقافّية.
من الكتب التي ترجمها: 

“يس���وع حي���اة النف���س« )1966، ع���ن الفرنس���ية(، 
»دس���تور رس���ولي ف���ي عقي���دة الغفران���ات وقواعد 
اكتساب الغفرانات« )1967، عن الالتينية (، »إرشاد 
راعوي بشأن وسائل اإلعالم« )1971، عن الفرنسية(، 
و«توجيهات بش���أن العالقات المتبادلة بين األس���اقفة 

والرهبان في الكنيسة« )1978،عن الفرنسية(.
كما ق���ام بترجمة وث�ائ����ق البابا يوحن���ا بولس الثاني 

نذكر منها:
رسالة عامة »فادي اإلنسان« ) 1979، عن الالتينية(، 
إرشاد رسولي »في واجب تلقين التعليم المسيحي«) 
1979، ع���ن الالتينية(، رس���الة عام���ة »في الرحمة 
اإللهية« )1980، عن الالتينية(، إرش���اد رس���ولي«في 
وظائ���ف العائلة المس���يحية في عالم الي���وم« )1981، 

ع���ن الالتيني���ة(، إرش���اد رس���ولي »ف���ي المصالحة 
والتوب���ة في رس���الة الكنيس���ة الي���وم« ) 1984، عن 
الالتينية(، رسالة عامة »في األلم الخالصي«) 1984، 
عن الألتينية(، »ثالث رس���ائل بش���أن مأساة لبنان« 
) 1984، عن الفرنس���ية(، رس���الة »إلى جميع شبان 
العالم« ) 1985، في مناس���بة اليوم العالمي للش���بيبة، 

عن الفرنسية(.
 أما على الصعيد االجتماعّي والزراعّي والتراثّي فكان 

للبطريرك إنجازات عديدة:
فتح مجال إللغاء الش���راكة وتمليك الش���ركاء بيوتهم 
في الديمان: منذ 1987، تأسيس الصندوق االجتماعّي 
المارونّي: 1987، اس���تصالح اراٍض في الديمان: 1995 
و1999، إنش���اء صندوق ضمان المطارنة المتقاعدين 
المش���ترك: 1996، إعالن وادي قنوبين ومنطقة االرز 

محمّية تراثّية دولّية: 1999.
وإلى مزيد من األعمال المقدسة في األعداد القادمة.

ل���م يكن إعتقال الدكتور س���مير جعجع نهايةاً للق���ّوات الّلبنانّية وال محطة 
ي���أس وإحباط لش���بابها بل على العك���س كان تجديدًا للعنف���وان والرجولة 
ووالدة مقاومة س���لمية أخذت مختلف األش���كال ولكن في س���بيل قضية 

واحدة مقّدسة محّقة. 
فكانت والدة مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية التي تابعت ملف 
إعتق���ال الحكيم وباقي الرفاق وملفات حزبية أخرى ما زالت تتابعها حتى 

اليوم باإلضافة إلى اهتمامها بالعمل النقابي.

تعاقب على رئاس���تها كل من نادي غصن، س���مير الزغريني وروبير توما 
 الذي عّين في 23 آذار 2009 وال يزال يترأس هذه المصلحة حتى تاريخه. 
بي���روت  دائ���رة  دائرتي���ن:  م���ن  القانوني���ة  المه���ن  مصلح���ة  تتك���ون 
ودائ���رة الش���مال. كم���ا تنبث���ق منه���ا لج���ان ع���ّدة نذك���ر منه���ا اللجن���ة 
الم���رأة،  لجن���ة  المتدرجي���ن،  لجن���ة  النقابي���ة،  اللجن���ة  القانوني���ة، 
 لجن���ة حق���وق اإلنس���ان، باإلضاف���ة إل���ى أمانة الصن���دوق وأمانة الّس���ر. 

تعق���د المصلح���ة إجتماعاته���ا بش���كل دائ���م ومن أب���رز مهامه���ا التحضير 
لإلنتخابات النقابية والنيابية إذ تعتبر جزءًا ال يتجزأ من قوى 14 آذار. كما 
تهت���ّم مصلح���ة المهن القانونية بطالب الحقوق وتس���عى لتأمن لهم مكاتب 
للت���درج ومزاولة مهن���ة المحاماة كما تس���اعدهم ف���ي التحضير إلمتحان 

النقابة.
وأخي���رًا يبقى ح���زب القّوات الّلبنانّية مؤسس���ة نحو المس���تقبل  وحزبًا 
رائ���دًا متكاملًا يهتّم بكل جوانب الحياة السياس���ية والمهنية واالجتماعية 
والثقافية والتربوية والمعيش���ية بفضل هيكليته المتماسكة المؤلفة من 
مختل���ف القطاعات والدوائر والمصالح واألجهزة والمكاتب وتبقى مصلحة 
المهن القانونية المدافع األول عن حقوق المواطنين والعين الس���اهرة على 

مصالح الناس والمحافظ الصلب على القانون.

البنية القطاعية المدنّية: الهيئات الشعبّية ومجموعة غامامار نصرلله بطرس صفير بطريرك اإلستقالل الثاني

مصلحة المهن القانونية

مـــــروى الخـــــوري

الياس روحانا

شخصية

مصالحنا

تاريخنا

يـــــارا الخـــــوري

قواتيــــاتقواتيــــات

إس���تكمالًا لعرضنا للبنية التاريخّي���ة المدنّية والتي 
كانت تابعة للقّوات الّلبنانّية، س���وف نلقي الضوء في 
هذا العدد على كّل من الهيئات الش���عبّية ومجموعة 

غاما.
الهيئات الش���عبّية: لما غابت أجهزة الدولة كلّيًا، عاد 
الش���يخ بش���ير إلى الفكرة التي أطلقها الشيخ موريس 
الجمّيل س���نة 1970 وهي تأس���يس الهيئات الش���عبّية 
تحت إسم »البرلمانات الشعبّية« الهادفة إلى تحميل 
المواطن مسؤوليته الشخصّية ومساعدة األفراد على 
اإلجتم���اع لتأمي���ن حاجاتهم الخاص���ة وأّن المقاومة 
اإلجتماعّي���ة توازي بأهميته���ا المقاومة العس���كريّة 

وتساندها.
وكان���ت أّول إنطالقة لهذه الهيئات ف���ي كانون الثاني 
1976 ف���ي األش���رفّية وما لب���ث العم���ل أن بدأ حتى 
جعلت هذه الهيئة فروعًا لها في كّل أحياء األشرفّية، 
ثّم توس���عت الهيئ���ات حتى أصبحت مئ���ة هيئة عام 

1980 وعّمت كّل المناطق.
وم���ن أه���ّم م���ا قام���ت ب���ه ه���ذه الهيئ���ات: إنش���اء 
المس���توصفات، إزالة النفايات، تأمين اإلغاثة، إنش���اء 
أسواق خضار، إنشاء مركز إعانة للطالب المحتاجين 

يوزع الكتب المدرس���ّية مجانًا، إنش���اء نواد رياضية 
تربويّة، تأسيس مدارس مهنّية، تنظيم محاضرات عن 
القضّية الّلبنانّية، نش���ر الكت���ب اإلعالمّية الموجهة، 
إقامة الجس���ور، إنشاء اإلذاعات الصغيرة، شق الطرق، 
مراقبة المأكوالت والمش���روبات وغيرها من األعمال 

العديدة.
مجموع���ة غام���ا: ف���ي 9 ش���باط 1982 أنش���أ الش���يخ 
بش���ير مجموعة غاما و«غاما« كلم���ة يونانّية تعني 
الديناميكّية. وعمل���ت المجموعة بجد فتناولت كّل 
القطاعات وبدأ النقاش والبحث والتحضير والتخطيط. 
وتحت عنوان »الخيارات األساس���ّية لبرنامج حكم« 
وضعت المجموعة دراسة كاملة وضعتها في خدمة 
الش���يخ بش���ير قبيل انتخاب���ات رئاس���ة الجمهوريّة. 
بعدها طلب منهم إعداد الخطة المستقبلّية األساسّية 
لبناء لبن���ان تحت عنوان »دول���ة نموذجّية«، إنتهى 
البرنامج ولم يتس���ن للبش���ير الوق���ت لالطالع عليه، 

فاختار الشهادة طريقًا.

Sleep may seem a trivial or a non significant activity of daily living 
but it is however of the utmost importance when it comes to a 
person’s health and well-being.
While the exact mechanism of sleep is yet to be understood, it 
is believed that it is regulated by the internal body clock called 
the circadian rythm. This biological clock is under the influence 
of both environmental cues, such as light, and innate hormones 
which are produced during the day and degraded throughout the 
night.

Sleep is essential for the maintenance of both physical and 
mental health. As a matter of fact, sleep helps the brain commit 
new information to memory and improves learning abilities in 
addition to creativity. Furthermore, studies have shown that 
sleep deprivation interferes with the emotional well-being of 
an individual, resulting in mood distubances and prediposing to 
depression and risk-taking behavior. 

On the other hand, sleep has been found to play an important role 
in the body’s metabolism and weight by regulating the release 
of hormones which affect appetite and carbohydrate storage, 
therefore making sleep deprivation an additional risk factor for 

obesity and diabetes. Moreover, long term sleep deprivation 
impairs the body’s immune system, alerting its response to 
common infections and making it more prone to malignancies. 
Finally, although the amount of sleep required varies from 
one individual to another, researchers at the National Sleep 
Foundation have roughly estimated sleep hours in correlation 
with age groups as follows:

Need for sleep

Khalil CHALHOUB

صحـــــة
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ستراتيجيا

في 26 تموز من هذا العام، ُتوفي جورج فيدياس ميتش���ل، الرجل الذي ُيحتمل أن 
يكون صاحب التأثير األكبر في تحّوالت السياس���ة الخارجية األمريكية في العقد 
الثان���ي م���ن األلفية الثانية. ميتش���ل لم يك���ن وزيرًا، أو عضوًا ف���ي الكونغرس، أو 
مس���ؤولًا في دوائر وزارة الخارجية، أو حتى رجلًا سياسيًا. بل كان رجل أعمال 
ومقاول���ًا. ففي بداي���ة األلفية الثانية، ابتكر وطّور تقنّيتين جديدتين في التنقيب 
عن الغاز والنفط هما »التنقيب األفقي« و-«التصديع الهيدرولي«. وبفضل هاتين 
التقنّيتين، يصبح ضمن المتناول إس���تخراج »غاز اأُلردواز » )shale gas(، وهو 
عب���ارة عن غاز طبيعي محبوس بين طبقات من األحجار األردوازية التي تتواجد 
في عمق بضعة كيلومترات تحت سطح األرض. والتصنيع الهيدرولي يقوم على شق 

تلك األحجار بضغط من المياه، للوصول إلى الغاز أو النفط المحبوس في طّياتها.

في الس���نتين األخيرتين، إنتشر إس���تعمال تلك التقنّيات على صعيٍد واسٍع في كل 
أنح���اء الواليات المتحدة، فأّدى ذلك إلى تغّيرات في اإلقتصاد األمريكي، نتجت عنها 
إطالق ما ُس���ّمي »ث���ورة الطاقة » )energy revolution(، بحيث إنخفض س���عر 
الغ���از الطبيع���ي في أمريكا من حوالي 13 دوالر ل���كل مليار وحدة حرارية إلى أقل 
م���ن 4 دوالرات. وأوقدت هذه الث���ورة االقتصاد األمريكي برّمته، فخرجت الواليات 
المتح���دة من حالة الركود إلى حالة النمو اإلقتصادي خالل العام الفائت، في حين 
ال ت���زال باقي ال���دول الُمتقّدمة تتخبط ف���ي ذيول األزمة المالي���ة العالمية. وبناءاً 
عليه، يتوّقع الخبراء أن تتحّول أمريكا من دولة مستوردة للنفط والغاز، إلى دولة 
مص���ّدرة لهم���ا مع حلول العام 2020، مع العل���م أن مخزونها من غاز األردواز كفيل 

بسد حاجاتها اإلستهالكية على 118 سنة وفقًا للتقديرات.

ومن المعلوم أن منطقة الشرق األوسط كانت تحتّل مركز الصدارة بين اإلهتمامات 
الخارجي���ة األمريكي���ة في العق���ود األخيرة )خصوصًا بعد األزم���ة النفطية في عام 
1973(، وذل���ك به���دف تأمي���ن س���المة مصادر الطاق���ة، التي تعتمد عليها بش���كل 
كبي���ر ُمحّركات االقتص���اد األمريكي. وأبهى تعبير لهذا االهتمام كان تدّخل الواليات 
المتحدة مّرتين في العراق وفي أفغانس���تان. والكلفة المالية لتلك الحملتين فاقت 
800 ملي���ار دوالر من���ذ 2003 للع���راق، و-650 مليار دوالر منذ 2001 ألفغانس���تان. 
وم���ع إرتفاع وتيرة ثورة الطاقة األمريكية، تك���ون النتيجة الحتمية لهذه الظاهرة 
إنخفاض الشرق األوسط في سّلم أولويّات اإلدارة األمريكية،خصوصًا بعد إنسحاب 
الجي���ش األمريكي من الع���راق في كانون األول 2011 ومع إلت���زام الرئيس اوباما في 
إنه���اء المهمة األفغانية خالل ع���ام 2014. ويتزامن ذلك كّله مع صعود الفت للصين 
الشعبية، التي قد تسبق أمريكا في حجمها اإلقتصادي وفي االنفاق العسكري خالل 

السنوات العشرين القادمة إذا إستمّر نمط نمّوها على ما هو عليه اليوم.

وإنطالقًا من تلك الوقائع، أعلن اوباما في 2012 عن »إس���تدارة إلى ش���رق آس���يا« 
)Pivot to Asia( س���وف ُتنّفذه���ا أمريكا، بحيث أنها س���تصّب الج���زء األكبر من 
اهتماماته���ا وجهوده���ا في احت���واء الصين لمنعه���ا من زعزعة إس���تقرار المنطقة 
المحاذية للمحيط الهادئ خالل عملّية صعودها كقّوة عالمّية. ولهذه الغاية، زادت 
أمريكا من حضورها العس���كري ومس���اعداتها إلى حلفائها في المنطقة، ونس���جت 
تحالف���ًا مع ال���دول المحيطة للصين، م���ن اليابان، وتايوان، والفلبين، وأس���تراليا، 
وكوريا الجنوبية، وتايالند، وحتى عدّوة الماضي الفييتنام التي أصبحت من امتن 
حلفاء أمريكا في المنطقة نظرًا لعدائها التاريخي مع الصين. وإن إنفتاح أمريكا في 
العامين األخيرين على ميانمار بعد أربعة عقود من القطيعة ال يمكن إال تفسيرها 
ضم���ن هذا الس���ياق. ويبدو أن اتفاق »الش���راكة االقتصادية اإلس���تراتيجية عبر 
المحيط الهادئ«، الذي أُتِلقت المفاوضات حوله األسبوع الفائت، والذي يضّم معظم 
الدول المذكورة، ليس إال غطاء إقتصادي لمضمون إستراتيجي أوسع. ورغم تأكيد 
الرئيس اوباما أن هذه اإلس���تدارة االس���تراتيجية لن تلهي أمريكا عن التزاماتها في 
الش���رق األوسط، يبقى أن نرى مدى اس���تعدادها إلى الذهاب بعيدًا في هذا اإللتزام 
في السنين القادمة، خصوصًا بعد أن تكون قد رّسخت استقاللّيتها االقتصادية عن 
المنطقة. وفي الس���ياق نفس���ه، ال يمكن للمحّلل إال أن يسأل: في هذه الحال، ألن 
يناس���ب السياسة األمريكية أن تعّم الشرق األوسط الفوضى، مما يؤدي إلى ارتفاع 
في س���عر برميل النفط، أو حتى تهديد مصادر تصديره، عندما تصبح الصين أكبر 

مستورد للنفط بعد أن تصبح أمريكا مكتفية ذاتيًا؟

مارون كيـــــروز

السياسة الخارجية االميركية الجديدة
واالستدارة إلى شرق آسيا

مجتمع مدني

Crossroad is a Nongovernmental Organization (NGO) that looks 
over the war wounded and disabled.  The association’s main 
cause is to help them reincorporate in their communities, to 
rehabilitate them and to ensure they are getting the minimum 
care they deserve for they once fought for a cause. You will find 
some of the NGO’s main activities, services and projects below.

Activities:
• Annual Mass on behalf of the soul of war casualties.
•  Diverse activities with the objective of bonding with the 

association’s members.
•  Prepare lectures and conferences with topics related to the 

disabled.
•  Printing and distributing holiday greeting cards for funding 

purposes.
• Prepare an annual fundraiser dinner.

Services:
• Insuring that medicine is brought for those in need.
•  Insuring transportation for the disabled who do not have the 

means.
•  Insuring all kinds of arousing needs from wheelchairs to daily 

wants.
•  Following up on laws concerning the disabled with other NGOs 

and communities
• Giving financial benefits in some extreme cases.

Projects:
•  Building a center for the disabled: the center will include the 

association’s offices, a lecture hall, an entertainment center 
and a rehabilitation center with the purpose of pushing the 
disabled to become independent and involved in the community.

•  Twinning project: aims at providing a sum of money for the 
disabled incapable of work or of learning a craft, through 
twinning each one with their beneficiary for a more personal 
and direct relationship.

•  Health insurance project: provide a health insurance card for 
the disabled in order to get equal treatment in hospitals while 
waiting for the ministry of health to improve the laws and make 
sure they are being applied.

•  Wheelchairs project: provide specialized wheelchairs that 
allow the disabled to be more independent in movement and 
that are easier to fold and keep in cars.

Some numbers:
• Members in association: 215
• Ages:  32 to 70
• Number of war wounded: 95 (44%)
• Number of wheel chaired disabled: 145 (67%)
• Number of disabled working: 140 (65%)
• Annual entertaining activities: 4
• Annual intellectual activities: 4

How you can help: you can ask your school to provide some 
assistance for the NGO and you can donate your money and time. 
Phone: 9613759800   - Email: info@crossroadleb.org

CROSSROAD

Rim Mecherkani
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» محاوالت اختراق القوات اللبنانية، وبرغم كل 
الدماء الت���ي دفعها ش���هدائنا وكل المجازر التي 
عان���ى  منها ش���عبنا على يد االحتالل الس���وري، 
كان يف���رخ على جذوعنا كل عدة س���نوات ايلي 
حبيقة ونادر س���كر وفؤاد مالك وجورج انطون 
وكريم بقرادوني آخر يمثلون الخط السوري في 

القوات.
أيه���ا الرف���اق، إحدى أه���م ثوابتنا ه���ي محاربة 
يوضاس���يي الداخل ومقاومتهم كم���ا باقي أعداء 
القضي���ة والش���عب والوط���ن ف���إن كان ألعدائنا 
التارخيي���ن ف���ي مصالحه���م وحس���ابتهم حجة 
وس���بب يتخذونها زريعة لضربنا فال حجة لمن 
كان���وا قي صفوفنا لضربنا من الداخل إال الخيانة 
وقلة الضمير والرضوخ المذل لجزمة المحتل« 

)حنا العتيق 13 كانون االول 2005(

ه���ذا الكالم ليس محض خيال���ًا وال تلفيقًا اعالميًا 
وال دعاية سياس���ية، انما هذا ليس سوى تصريح 
لحنا العتيق، ردًا على س���ؤال ح���ول المحاوالت 

السورية إلختراق القوات اللبنانية.

حنا العتيق القائد الس���ابق لوح���دات النخبة في 
الق���وات اللبنانية إبّ���ان الحرب وقلي���ل الضمير 
الراضخ المذلول للجزمة السورية، لم أفكر يومًا 
بالكتابة عن هذا الوقح الذي فاق يهوذا بالخيانة، 
ولكن بعد اس���تضافته من قبل الشاشة المحتلة 
عنيت بها شاش���ة المؤسسة اللبنانية لإلرسال، 
كان البد لنا من تذكيره بهذا التصريح عله يكون 
وخذة ضمير تعيده الى رش���ده وتذكره بما هي 

القوات اللبنانية ومن هو قائدها.

أيه���ا العتيق، تذكر اننا ابن���اء قضية قدمت آالف 
الش���هداء، ولم تخ���ف. آباؤنا قاوم���وا ولم يهربوا 
إعتقلوا عذبّوا إستشهدوا ولكننا لم نخن الرفاق 

ولم نغّير قضيتنا.

أيه���ا العتيق، تذكر دومًا ان مؤسس���نا قّدم ابنته 
ونفسه ش���هداء على مذبح الوطن، رئيس حزبنا 
إعتق���ل ول���م يبع القضية بثالثي���ن من فضة كما 

تفعل انت اليوم.

أيه���ا العتيق، تذكر م���ن التجأ ال���ى ايلي حبيقة 
قبل تس���ليم القوات س���الحها عام 1990، وعندها 
س���تعلم انك عتيق، نعم عتيق في الخيانة والغدر 
والخضوع والعمالة والتبعية للجزمة السورية.

ايها العتيق، مبروك عليك منصبك الجديد ضمن 
منظومة »المكاومة الوتنية« للدفاع عن سوريا 
وحزب اهلل، التي يرأس���ها البت���ل المكاوم اميل 
لح���ود، ويعاون���ه لفي���ف م���ن اصح���اب التمثيل 
الشعبي الوازن الهادر من امثال: نادر سكر، فؤاد 

مالك، كريم بقرادوني، ناصر قنديل... 

ايه���ا العتيق، انت العتيق في قلة الوفاء والخيانة، 
نحن هنا، لك بالمرصاد، ملتزمون بلبنان، ثابتون 
ف���ي نضالنا م���ن أجل لبنان، ل���ن نحيد عن خط 
رسمناه بدماء شهدائنا ونضاالت رفاقنا من أجل 
حفنة م���ن األموال، فكن على ثقة اننا س���نبقى 

دائمًا نقول:
» ُكْن رجل���ًا فوق الرجال، ُكْن واحدًا مّنا، نحن 

القوات اللبنانية«

ايها العتيق، نحن هنا

جوزيف مخايل   |  رئيس مكتب اإلعالم والتواصل روال األحمر

لطالما م���ّر لبنان بأصعب المراحل، لطالما س���اء 
الوض���ع األمني في المنطقة، لطالما أزاح الش���عب 
اللبناني الغيوم السوداء عن سمائه و تغّلب على 
جميع المش���ّدات  فتخّطاها بقّوة عزمه و إيمانه 

بغٍد أفضل.

ف���ي ظل األح���داث الّتي يتع���ّرض له���ا بلدنا من 
س���رقات و تفجيرات و فت���ن و خطف... ما زال 
الفرح يع���ّم أبناء هذا الوطن و مناطقه، وما زال 
حّبه���م للحي���اة يض���يء األمل في عيونه���م. بذلك 
تنتص���ر إرادة البقاء رغم المخاط���ر بتغّلبنا على 

أصعب المراحل. يشبك اللبنانيون سواعدهم في 
األف���راح و األتراح، في الماضي كما اليوم برقصات 
الدبك���ة و المهرجان���ات التي تضيء قلب االله و 

تزيح عنه غبار ماٍض حاضر.

عل���ى الرغ���م م���ن الوض���ع األمن���ي و السياس���ي 
والضغوط���ات الت���ي تتع���ّرض له���ا المهرجان���ات، 
اس���تطاع ش���عبنا التغّلب على األوضاع الس���ّيئة. 
نج���وٌم عالمّيون ومحّليون يعتلون المس���ارح في 
كل أنح���اء لبن���ان، من الش���مال حت���ى الجنوب، 

جميع الفئات العمريّة مرّحٌب بها  بالمشاركة.

نب���دأ م���ن مهرجانات بعلب���ك الت���ي أحيلت إلى 
س���د البوشرية ألس���باٍب أمنّية، من هنا نستنتج 
ع���زم اللبنانّيي���ن وإرادته���م لتخّط���ي الضغوطات 
والمحاوالت البائسة إللغاء المهرجان، لألسف أّن 
ذل���ك أّدى إلى إلغاء بعض الحفالت، كحفلة مغنية 
األوب���را »ريني���ه فالمينغ«. وتج���اه تطور الوضع 
الع���ام، إخت���ار المنّظمون االس���تمرار بمهرجانهم 
ف���ي مكاٍن جدي���د وبصورة إس���تثنائية. من هنا 
مش���اركة الفناني���ن »اليان إلياس« و«مرس���يل 
خليفة« و«س���يدي الرب���ي الش���رقاوي« الّذين 
ق���ّرروا إحي���اء المهرجان فكانت ثالث أمس���ياٍت 

ساحرة.   
 بصرخ���ة »رفيق علي أحم���د« وصوت »عبير 
نعم���ة« انطل���ق مهرجان بي���ت الدي���ن، لوحات 
ممّي���زة أبدعت ف���ي تأديتها ف���رٌق راقصة، عمل 
مس���رحي ُمتقن و بارع أُّدي على هذا المس���رح. 
ننتق���ل إل���ى القيصر كاظم الس���اهر ال���ذي أخذ 
المس���تمعين إلى عال���م الخيال مقّدم���ًا باقةاً من 
أجمل أغنياته. إضافةاً إلى ذلك، تنّوعت العروض 
الغنائّية والراقصة مع مواهب محلّية و عالمّية.

م���ن بيت الدين إلى بيبل���وس حيث للمهرجانات 

كال  عالمّي���ة  ف���رق  قّدم���ت  ش���بابي،  طاب���ع 
»س���كوربيونز« الذي���ن أحي���وا عرض���ًا باهرًا و 
المغني���ة »النا ديل راي« و ق���د تبّين من خاللها 
قدرة الّلبناني على تنظيم حفالت مكّللة بالنجاح 
بهذا الحجم، و تعّلق اللبناني بالحياة مس���احة ال 
قي���اس لها، فق���د نجح منّظمو هذا الحفل بش���مل 
جميع األذواق الش���بابّية الموسيقّية، من الروك 
أن���د رول، م���رورًا بالفالمينك���و م���ع »بامو دي 
لوتش���يا«، إل���ى األوبيرا مع »س���مر س���المة« و 
»طوني أبو جودة«. حّب الحياة عند الش���باب و 
الش���غف الّذي يتمّتعون به ال يقاس و ال يتهّدم ال 

بوضع أمني سّيء و ال بترهيب.

و م���ن مّنا ال يتذّكر مهرجان���ات جونية الدولّية 
واأللعاب الناريّة الّت���ي أُطلقت ليلة اإلفتتاح؟ من 
مّنا يستطيع نسيان أو تناسي هكذا أحداث فنّية. 
لق���د تنّوعت النش���اطات ضمن ه���ذا المهرجان، 
بذلك جرى يوم بيئي في جونية، و أحيا السوبر 
س���تار »راغب عالمة« حفل���ة غنائّية بامتياز، 
كما المغّني العالمي »ميش���ال ساردو« و«كريس 
دو برغ« و نجوم برنامج »ز فويس« فرنس���ا مع 

النجم اللبناني »أنظوني توما«.

كم���ا هن���اك مهرجان���ات أخ���رى، نذك���ر منه���ا 
مهرج���ان زوق مخاي���ل، »إهدنّيات« و مهرجان 
»فوريس���تونيكا«  لمحبي االستمتاع بالموسيقى 

وبالثقافة البديلة في الهواء الطلق.

ختامًا و على الرغم من الوضع األمني و السياسي 
و الضغوطات الذي تعّرضت لها بعض المهرجانات، 
أظهر ش���عبنا أنّه أقوى من كل محاوالت تيئيسه 
و أّن ش���مس حّب���ه للحياة ال تغي���ب، ألنّها مضاءة 
بأرواح آالف الش���هداء الذين استشهدوا ليضمنوا 

لنا البقاء.

إرادة الحياة عند الشعب العظيم

spotlightحق وحقيقة
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