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الدولة اإلسالمّية وأهل الذّمة رسالة الى المسيح: »ان كنت 
ابن الله انزل عن الصليب 

وخّلصنا«

الجيش اللبناني، بين صالبة 
جنوده وفقر عتاده، يختصر 

الشرعّية بقبضته

ويأبى العدو،إّل.. أن يخرجنا من 
بيوتنا           !!

ال تخافوا
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الحـــــدث أول شــــي

»غزة تنتصر واســرائيل توافق على وقف اطالق 
النــار«. هكــذا انتهــى العــدوان اإلســرائيلي على 
غــزة لتتفتح األزهار معطرة هواء مدينة األشــالء 
والدمــار. ففي أرض المعــاد »المحتلة«، ضاعت 
األلــوان وامتزجت األلواح، وقتلــوا الفنان، فحتى 
األموات لم يســلموا من صواريخ العدو. اما الواقع 
العربي، فهو حتمًا سيروي الدماء ولكن الحقيقة 

في نهاية المطاف ستعكس »هزيمة« الكّل. 
انتصارهــا..  تعلــن  غــزة  وشــيكًا.  األمــل  بــات 
والموصل ما زالت تحت يّد اإلجرام، ُتحرق على 
يّد المتطرفين المســلمين المتشــددين وعرسال 
وأســلحتها.  قذائفهــا  إلخــراج  األرض  »تنبــش« 

الجيــش اللبنانــي يســتنجد بــكل »فاعــل خير« 
والعالــم العربي يرســل المســاعدات اإلغاثية من 
جهــة ويدعــم »الدولــة اإلســالمية« مــن جهــة 

أخرى. 
فــي أرض الِمعــاد »المحتلــة«، ضاعــت األلــوان 
وامتزجــت األلــواح، قتلــوا الفنــان ولــم يســلموا 

األموات من صواريخهم.
ليس باألمر المشبوه.

بعدمــا حاول العدو إحــراق هوية العرب، ها هو 
العالم العربي اليوم يحرق نفسه بنفسه. 

من لبنان أوالً، الشــغور الرئاســي محور جلسات 
مجلس النواب، وملف سلســلة الرتب والرواتب 

قضيــة مجلــس الــوزراء، أّمــا موضــوع مؤسســة 
كهربــاء لبنان »ســلٌم أهلي«، ال تيــار في المنازل 
وال كهربــاء فــي ضمائــر المعنييــن. إضافــة الــى 
ملف »الجفاف« والشــّح في المياه وغالء أســعار 
المزروعات والخضار خالل الشهرين المقبلين.. 
أمــور مصتعصيــة يعانــي منها المواطــن اللبناني، 

حيث ال حّل لها وال كالم حولها. 
مــن الموصــل ثانيًة، مصير مســيحّي العراق بات 
محصــورًا بيــن »اإلســالم« و«القتــل«. كنائــس 
العــراق ُهّجــرت وُهدمــت، ومنهم مــا جعل منها 
ســاحة معركــة.. ُيقتــل فيهــا المؤمن ويســُكنها 
الكافر. هؤالء ليســوا بمســلمين، هــم انفصاليون 

خلعوا رداء اإلسالم ولبسوا ثوب »اإلرهاب«. 
مــن أرض الوحدة واإليمان، وبالفّم المآلن أختم: 
»اإلســالم ديــن المحبــة واإلعتــدال، ديــن اإلخاء 
والسمو،اإلســالم الــذي اعتــرف بعدالتــه اعدائه 
ال يعــرف اإلبــادة، فلــو زاَر المســلمون كنائســنا، 

لَجعلوا منها مسجدًا لهم«.
لو زاَر المســلمون كنائســنا، لَجعلوا منهامسجدًا 

لهم«.

قيل إن لبنان والمنطقة تتعرض لغزو إرهابي منذ ســنتين تقريبًا وداعش هو ذلك 
التنظيــم اإلرهابــي.. وقيل أيضًا بأن حزب اهلل هو حزب مقاوم وممانع وأن أعماله 

تصب في مصلحة حّرية وسيادة واستقالل لبنان...
ولكــن فــي الواقــع وكما اثبتت األحــداث فان حزب اهلل داعشــي او بالمعنى األصح 
داعــش هــي وليــدة حزب اهلل والنظام الســوري.. فمن يســعى او يقــوم بطريقٍة او 
باخرى بإشعال حرب وتدمير لبنان وتكليف دولته أثمانًا باهظة ال يختلف عن من 
يدّمر بالدًا ليست له أساسًا... وقاتل االطفال والنساء في بيروت في ٧ ايّار الشهير 

وفي سوريا ال يختلف عن قاتلهم في العراق و سوريا وال يقّل عنه إجرامًا...
امــا بمــا يخص االعتــراف دوليًا واإلجمــاع على ان داعــش تنظيم إرهابــي، فالجناح 

العسكري لحزب اهلل مدرج على قائمة اإلرهاب في اهم الدول وأكثرها نفوذًا...
االرهاب ارهاب واالجرام اجرام تعريفهما واحد في كل زمان ومكان... أّما اذا كان 
الســبيل للقضاء على االرهاب يتطلب االســتعانة بإرهاب من نوٍع اخر فذلك مماثل 

لمحاولة إخماد النيران بصب الزيت عليها.

قيــل إن العــّد العكســي قــّد بــدأ إلفراغ هذا »الشــرق« من مســيحيه، وإن 
الخالفه اإلســالمّية قد عادت لتســترد مجد »األندلس« الضائع والغارق في 

عصر »الكفرة«. 
البدايــة كانــت فــي »العــراق« مجموعــات أقل ما يقــال عنها إنهــا خارجة 
عــن القانــون والدين، بايعت ولي الخالفة »البغدادي« لتعطي مبررًا ألبشــع 
الجرائــم التــي ترتكب بإســم »اهلل«. وهــم يتوعدون بجعل لبنــان الوالية 

الجديدة لهذه الخالفة الغريبة عنه وعن شعبه...
قــال التاريــخ ويشــهد، أن لبنان وطــّن األرز والمقاومة، فيه المســيحيون 
عامــًة والموارنــة خاصــًة نحتــوا تاريخــه بصخــور اإليمان الجلّيــة بوادي 
القديســين، وعلى كّل هضبة أو تّلة فيه. غفلوا أن المســيحيين في لبنان 
هــم المقاومــون الفعليــون، هم أجيــال مقاومة منذ أكثر من 1600 ســنة. ال 

يهابون أي قاتل وأي نظام إرهابي وأي مجموعات خارجة عن كنف الدولة 
أو الدين.

بعضهــم، خــاف على حياته فإختار أســهل الحلول، منهــم من بايع »داعش« 
ومنهــم مــن هجر أرضه وإلتجأ إلــى دول أخرى... ولبنان ليس بغريب عما 
يحــدث، فبعض مســيحييه بايع »حالش« النســخة اللبنانّيــة من »داعش« 
وســاعدها على إحكام الســيطرة على ملفات الدولة الحساسة. ومنهم من 

إختار اإلبتعاد عن هذه الفوضى فخان الوطن بسكوته المدمر.
ولكــن، ال يمكن أن ننســى اللبنانييــن الفعليين الذين ال يهابون أي من هذه 
المجموعــات. نعــم، ندعــوا للّلــه أن يبعد هذا الشــّر عن لبنــان، وإن أتانى 
يومًا، ســنفرح بمقاتلته، فاإلضتهاد وســام على صدورنا، والموت بالمســيح 

ربٌح لنا...

جوزيف مخايل

ويأبى العدو،إّل.. أن يخرجنا من بيوتنا           !!

ستيفاني يوسف

وهيب وهبة

م.خ

 قيــــل وقــــال

 قيــــل وقــــال

بإختصـــــار

... كثــرت فــي اآلونة االخيــرة االحاديث عــن تهجير 
المســيحيين والســعي للقضــاء عليهــم وكثــرت معهــا 
الدعــوات لتســلح وحمــالت تخويــف المســيحيين،ال 
بــل وصلــت الحالة ببعــض ضعفاء النفــوس واصحاب 
المصالح الضيقة للدعوة الى االمن الذاتي والتسلح فات 
هؤالء الرعاع اننا نؤمن بدولة المؤسســات الشــرعية 
 التــي هــي وحدهــا تحمــي الوطــن وتصون حــدوده.

انطالقــًا  نطلقــه  شــعار  تخافــوا  ال  اللبنانيــون،  ايهــا 
من تجربتنا وايماننا بالوطن والمؤسســات، فجيشــنا 
البطل اثبت انه على قدر المســؤولية وحمى الوطن 
وقّدم الشهداء لنبقى في هذه االرض نحيا بحرية، ونحن 
 علــى ثقــة بقدرته على الحفاظ والدفــاع عن وطننا.

ال تخافــوا، شــعار اردنــا التركيــز عليه ألنــه نابٌع من 

صميم ايماننا المســيحي الصحيح، فهذا الشــعار تردد 
فــي الكتــاب المقدس 365 مرة، فاهلل اراد ان يقول لنا 
انا معكم في كل يوم من الســنة الى جانبكم احميكم 

وأُنير دربكم، فاذا كان اهلل معنا فمن يقدر علينا?
ختامًا، »ال تخافوا«، ألن الخوف هو ملجأ الضعفاء، اّما 
نحــن ابناء يوحنا مارون، الذين قاومنا الغزاة والطغاة 
وجعلنــا الجبــال والمغــاور وطنــًا لنــا ألننــا اعتنقنــا 
الحريّة ، فنحن ال نعرف معنى الخوف والضعف، ألننا 
وبــكل بســاطة ابناء المقاومــة اللبنانية المســيحية 
التي ال تعرف ســوى االيمان بالوطن والتمسك باالرض 

لنبقى ونستمر.

ل تخافوا
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رسالة الى المسيح:
»ان كنت ابن الله انزل عن الصليب وخّلصنا«

أسس يسوع الكنيسة كي تبقى الى منتهى الدهور، وأسسها كحبة الخردل لتنمو 
وتتطّور وتنتشر في الجهات االربع، داعيا تالميذه لنقل البشارة الى جميع االمم. 

في احدى محطاته الدهرية، قال االله المتجسد »سأبني كنيستي وأبواب الجحيم 
لن تقوى عليها«.. فلم يفهم بطرس هذا االعالن بعد اعترافه ان السيد هو ابن اهلل، 
فأجابه ابن االنسان »طوبي لك يا سمعان بن يونا. فما أعلن لك هذا لحم ودم، بل 

أبي الذي في السموات”.
ونحن اليوم ايضا لم نفهم. عذرا. فتوقف ايها الســيد واســمح لنا ان نناقش كالمك 

الذي ال يزول وان زالت السماوات واالرض.

نحادثــك فــي زمــن، ضريبة الحوار فيه ضربة ســيف. نحن علــى دراية أنك »أبو 
الديمقراطيــة والحريــة«، كيــف ال وأنت الذي خّيرت آدم وحــواء، وخّيرت حواء 
الجديدة امنا مريم في مشروع التجّسد، وخّيرت االنسان بالسير معك أو ضدك.

اســمح لنــا ان نســتغل رحابــة صــدرك، وندعــوك الى مجادلــة الى مائدة الشــرق 
المقّدس، وعليها أطباق متنوعة من الرؤوس واالمعاء واالشــالء واالجســاد، وأيضا 
كؤوس خمر مســكوبة من دماء متعددة الفئات، منها المســيحي واإلزيدي، الشيعي 
والســني، الكردي والتركماني... كلها تشــرب نخب ابيك الســماوي، فسال االحمر 

من عروقها الممزقة نصرًة هلل!

عّجل في مجيئك، لنعاتبك على قدر محبتك لنا، ال محبتنا نحن لك! 

قلــت إن ابــواب الجحيــم لن تقــوى علينا. فأصبحت الشــياطين فــي ديارنا عامرة، 
ترقــص فــوق ركام كنائســنا، والجحيم اســتوطن بيوتنا ومدننا، حتــى النجم الذي 
بان في ســماء الشــرق يوم ميالدك غّلفه ثقب أســود، يرفع راية ســوداء، رجاالته 
يكتســون الســواد قلبا وقالبا، وفي أياديهم ســكاكين الشّر تنحر الشرق من  وريد 

دمشق الى وريد ما بين النهرين.

تذكرنــا يــا رب بأننا تراب، وها هم االطفال واالمهات والســبايا والحبائل والثكالى  
فــي ســنجار يعــودون الــى التراب، يدفنــون احياء في رمــاٍل التهمت من االجســاد 
وامتصــت من الدماء حتى التخمة.. ولم تشــبع! فصراخهــم وأنينهم وبكاؤهم يكاد 

يزحزح االرض عن دورانها الفلكي، وهي التي خرجت عن محورها االنساني.
أتباعــك اليــوم ينقرضــون من خارطــة »غوغــل«، اال اذا كنت تريــد ان تصنع من 
الحجر بشــرا ليعبدوك ويبشــرو بالهوتك وكلماتك التي ليســت كالكلمات. وانت 

الذي وصفتنا بـ«شعب فاسق يطلب آية«، حتى العجائب ال تنصرنا.
تدعونا يا ســيدي ان نبشــر بك جميع االمم. الى ســهل نينوى في العراق ارســلت 
يونان ليدعو اهلها لاليمان، فهرب الى ترشيش، ليس وحده، بل أهلها رحلوا تاركين 
وراءهم اكثر من الفي سنة، تاريخ يمزق في لحظات.. كطفل يلهو بقطعة زجاجية 

عتيقة في قيمتها فيكسرها في ثوان، تاريخ ُتحرق ورقاته كالنار في الهشيم.
نينوى، المدينة العظية، المأهولة والغالبة في الحروب، سقطت بعد حصار قصير 

جدا استغرق ثالثة شهور، سقطت بدون مقاومة وكان سقوطها عظيما.

وفي الموصل تحققت بها نبوءات »آدوم والبتراء«، فقال آشــعيا: »للرب ســيف قد 
لى بشــحٍم، بدم خراٍف وتيوس.. ألن للرب ذبيحة في بصرة،  ويســقط  امتأل دما اطَّ
البقــر الوحشــي معهــا، والعجول مــع الثيران، وتروى أرضهم من الــدم وترابهم من 

الشحم ُيَسّمن،
ليال ونهارا ال تنطفىء. الى األبد يصعد دخانها، من دور الى دور تخرب،

ويطلع في قصورها الشــوك القريُص والعوســج في حضونها. فتكون مسكنا للذئاب، 
ودارا لبنات النعام.

وتصير عجبا لكّل مار بها، يتعجب ويَْصِفر بسبب كل ضرباتها، فيهزمها الوثنيون 
وتسكنها الحيوانات المتوحشة...«

وفي دمشق، المدينة التي اهتدى بها بولس عظيم رسلك الى االمم، مبشرا، محطما 
اصنام الوثنية من طرطوس الى روما. بعض أتباعك لم يبشروا باسمك، بل باسياد 

طوني عطية

وأصنــام متحركــة تجوب الســاحات والمدن والمجالس والحكومــات والقصور في 
جمهوريــة يبرع فيها المســيحيون في مجاالت التبخيــر والتعظيم والتكبير لرئيس 

قال التباعك: »أنا حاميكم، أنا مخلصكم«... فأنت على الصليب يا سيد! 
أيها المصلوب..

كلّص اليســار نعلن لك، ان الكنيســة التي شــيدت على اســمك في هذا المشــرق 
العربــي، تدحرجــت حجارتهــا كالــرؤوس، ألن تلــك »المســيحية« لــم تكتب في 

تاريخها المعاصر والحديث على االقّل، صفحة مقاومة واحدة.
المســيحيون في ســوريا والعراق وجوارهما اكتنزوا بالتجــارة واالمالك واالموال، 
صفقــوا لــكّل جالــس علــى كرســي المملكــة، صفقوا للملكيــة في بغداد ودمشــق، 
وبعدهــا لالنظمــة العســكرية التوتاليتارية، واليوم حصدوا الهروب من وحشــية 
»المجاهدين« في سبيل اله جبار، قوي، شجاع، في الدعوة الى القتل واالجرام... 

ال في المحبة، ألن شمسه تشرق فقط على »امته التي اخرجها خيرا للناس!«.
ال عتــب علــى الذئــاب، ففي طبعها االفتراس، اللوم على الحمالن التي تهرب كالنعاج 

خائفة بال أمل.

امضــت ايامهــا وســنواتها فــي الرخاء، تغفو في ســبات عميق كالعــذارى الجاهالت، 
فاالفــكار القومية والعروبة اســكنتهم في قصور العــاج والحرير، لم يفهموا انهم ذو 
»هويــة مجتمعيــة حضاريــة« متمايــزة عن ســواهم. فكانوا في هــذا العالم ومنه، 
غاب عنهم انهم ملح هذه االرض. فَذِوبوا في االيديولوجيات كالحديد في النار، ولم 

يخرجوا منها كالذهب.
هذه »البيعة« يا سيدي، تفقد حضورها ودورها وصيرورتها كاوراق نقدية تفقد 

قيمتها عند تََمُزِقها، ال كااللماس الذي يحافظ على جوهره وإن تجزأ.
وكثر من رؤســاء الشــعب والبيعة، كبنات أورشــليم يندبن في الندوات، العامرة 
بأصحاب أربطة االعناق، يتسابقون في مهارات الخطابة، يلقون اللوم شماال ويمينا، 
يســتعطون العطــف والشــفقة، ال الرحمــة، فغالبيتهم كانوا من حاملــي المباخر، ال 

الذبائح التي ُتسَفك من اجل الكثيرين، المتعبين والمضطهدين.  
وحتى مجالس االمم، المتحدة على المصالح لم يرتجف ضميرها، فســقتنا خاّلً من 
المواقف واالستنكارات والشجب الكالمي. أما الضربات الجوية لبعض معاقل الظالم 
في العراق أتت بسبب تهديدها آلبار الدم االسود )النفط( االغلى من دماء االنسان.

»التينة يبست، قطعت وفي النار احرقت..« ماذا عن االرز؟!
هيــا معــي الــى لبنان، الى بالد البطاركــة والجراجمة والمردة، الى موطن النســاك 
واعمــاق االيمــان الصاعــد مــع البخــور مــن قنوبيــن، الى بالد شــارل مالــك وفؤاد 

افــرام البســتاني، الــى ادوارد حنيــن الذي يأخذك الــى »البعيد البعيــد، من الجبل 
العنيــد الشــهيد لبنــان.. يخبرك حكاية شــعب مشــى علــى اليم، فطــرد الجن من 
مياهــه، ابتكــر األبجديــة علــى شــطآنه، كافــح الجهــل، وابتنــى أول بيــت مــن 
 حجــر، فمّكــن للحضــارة أن تكــون وزرع أول حبــة قمــح، فأنعش اإلنســان بذلك.
حكايــة قلــة مــن الشــعوب احتموا في بطــون األودية ليحمــوا فيها معهــم حريتهم 
وعنفوانهــم واســتقاللهم.  وحكايــة قلــة مــن الشــعوب اجتــازت بخطــى العمالقة 

المسافات الدهرية التي ما بين البهيمية والجاهلية والتمدن”.

من على صليبك، أرمق بناظريك “جمهوريّة لبنان”، الوطن الوحيد في العالم العربي 
الذي يتولى رئاسته مسيحي، واحة أرادها المسيحيون امارة حرية للهاربين من 
اســياد »داعــش« ذاك الزمان، فأســالفهم وســالطينهم تهــاووا كأوراق الخريف أمام 
شموخ أهل االرز، فجبة بشري والبترون وجبيل وكسروان وجزين.. تشهد على 
انتصارات كتبت بحبر الدم المسفوك، ليبقى صليب الحرية عالمة فارقة في هذه 

النقطة من العالم.
وســاهم المســيحيون في لبنان خالل القرنين التاســع عشر والعشرين في حركة 
النهضــة العربيــة، فلعبــوا دورًا هامــًا فــي النهضــة الثقافيــة والسياســية العربيــة 
كفتــح المــدارس، إحياء اللغــة العربية، إصدار الصحف، تأســيس الجمعيات، واألهم 
المســاهمة فــي تأســيس الجمعيــات السياســية العربية مــع المســلمين والمطالبة 

بالالمركزية وبجعل اللغة العربية رسمية في إدارة الدولة والمحاكم وغيرها.
وفــي شــيخوخة لبنــان الـ ٧0، عندما اتــى »الحرامي بليلة شــتي، تمزقت حجار، 

تخزقت عمار، قناديل نوصنا، فقدنا االمان شو عاد خلصنا!« .. وقفة عنفوان.
مــن قلــب الدمار وصراخ االطفال ودعوات االمهات، مــن قلوب الرجال االبطال، من 
ضلوع االرز وزند الصخر، من جبل لبنان.. ظهر نجم في سماء المقاومة الللبنانية 
، ظاهــرة ال تتكــرر فــي تاريخ المســيحيين اال كل الف عام... بشــير الجميل. صانع 
جمهوريــة الحلــم، لكنهــا  معطلة اليوم من اهل البيت، مــن الدواعش الجدد الذين 
يرتدون وداعة الحمل، احفاد يهوذا الخائن، فرعون الجديد، يريد ان يســرق منا 
الحلم ليبتلعه كالتنين في بطنه الفارغ من كل قيم ســوى الشــهوة والعنجهية. فلن 

يحصد سوى اليأس.

ال. لن نيأس ألن مسيحنا مسيح األلم واألمل. وصليبنا جعله مسيحنا خشبة خالص 
وعالمة نصر.

نعم يا رب، لن نخاف، لن نرحل، عمرنا من عمرك على االرض،
نحن موجودون في قلب اهلل وعقل اهلل وتدبير اهلل منذ ما قبل التكوين،

نبكي وفي قلبنا ابتسامة المسيح، نذبح وعلى وجوهنا عالمات االنتصار،
نرســم صليبنــا بعمق، نحمله بايمــان ونرفعه بفخٍر.. فتنتصــر المحبة، التي على 

صخرتها بني لبنان بمسلميه ومسيحييه و«دواعش« الشرق لن تقوى علينا.

2014 سنة حرية
مش مزحة انك تكون مسيحي

تحليـــــلتحليـــــل
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أخبـــــارناأخبـــــارنا

أحيــت خليــة القــوات اللبنانّيــة فــي كليــة الهندســة فــي - الجامعــة 
اللبنانّية الفرع الثاني – روميه الذكرى الثانية عشــرة للشــهيد رمزي 
في كنيســة مار ضومط - روميه، بحضور   نفســه،  لراحــة  بقــداس 
الســيدة جوسلين عيراني، ورئيس قطاع المهندسين نزيه متى، ورئيس 
دائــرة الجامعــة اللبنانيــة فــي القــوات اللبنانّيــة ايلي جعجع، واســاتذة 
وإدارييــن وحشــد من الطــالب، كما إحتفلــت دائرة الجامعــة الّلبنانّية 
نفــس  لراحــة  اإللهــي  الّلبنانّية بالقــّداس  القــّوات  طــاّلب  في مصلحــة 
الرفيقة المهندســة الشابة ســينتيا راوول الزريبي في الذكرى الثانية 
إلنتقالهــا إلــى بيــت اآلب في مزار ســيدة لــورد في باحة  معهــد الفنون 
الجميلــة - الفرع الثاني- فرن الشــباك، وقد شــارك فــي القداس عائلة 

المرحومة سينتيا وأصدقائها و أساتذتها وزمالؤها.
إيمانــًا منهــا بضــرورة العمــل الثقافــي لغد أفضــل، اقامت خليــة القوات 
اللبنانيــة فــي معهــد الفنــون الجميلــة - الفــرع الثاني وللمــرة الثامنة 
دورات تدريبيــة لمبــراة الدخول إلى المعهد.شــارك في الــدورات التي 

امتدت شهرًا أكثر من 200 طالب.
احرزت كلية »الحقوق والعلوم السياســية« لقب بطولة الشهيد رمزي 

عيراني الثانية في كرة السلة التي نّظمتها دائرة الجامعة اللبنانية وقد 
فازت في المباراة النهائية على كلية »العلوم« بنتيجة 68-45.واعتمد 
هــذا العام نظام الدوري هذا العام بمشــاركت ســتة كليــات من الجامعة 
اللبنانية هي كلية »الحقوق والعلوم السياسية«، كلية »العلوم«، كلية 
»االعالم«، كلية »الهندسة«، كلية »العلوم االقتصادية وادارة االعمال«، 
كلية »الفنون«، باالضافة الى فريق مثل مكتب دائرة الجامعة اللبنانية 
فــي مصلحــة الطالب. وكان فريق كلية »الحقــوق« االفضل منذ انطالق 
المباراة حتى نهايتها وتمكن من فرض نفسه سريعًا مدعومًا من جمهور 
كبير من طالب الكلية حضر لتشجيع فريقه. واتت نتيجة االرباع على 
التوالــي: )14-٧(، )21-14(، )20-16(، )13-11(. وكان افضــل مســجل في 
اللقاء للفريق الفائز كل من ادغار منصور وايليا منصور بـ19 نقطة، فيما 

كان جو قاضي افضل مسجل للفريق الخاسر بـ22 نقطة.

دائرة الشمال

إنطلقت دورة الشــهيد بيار إســحاق وشهداء القوات اللبنانّية - لكرة القدم من 
تنظيم مصلحة الطالب في القوات اللبنانّية قطاع الكورة وفي قطاع البترونوتضم 

الدورة 24 فريق من أبناء المنطقة.

وقــد نظمــت مصلحــة الطالب في القوات اللبنانّية - قطاع الكورة بالتنســيق مع 
بلديّة كوســبا، يوم جامعي طويل »Open Door« بحضور عضو كتلة القوات 
 The Future« النيابّية الدكتور فادي كّرم، الجمعة 25 تموز 2014، تحت شعار
You See« فــي حديقــة الشــيخ فريــد كوســبا - الكورة.تعــرف الطالب خالل 
النشــاط علــى اإلختصاصــات المتاحة في الجامعات المشــاركة وعلى ما يلزمهم 
 Open مــن المســتندات لتقديم طلبات الدخــول واإلمتحانات.  وشــارك في الـ
 AUB, AUT, NDU, AUCE, LIU, :العديــد من الجامعات نذكــر Door

.Manar, USJ, AOB, UPA

رول األحمر

04:1803:15

شــارك طالب القوات اللبنانّية في االعتصام الذي نفذه زمالؤهم امام حرم جامعة الروح القدس – الكســليك 
احتجاجا على زيادة سعر الوحدة الدراسية ”Credit“ بمعدل 20% عن العام 2015 – 2014 اي بما 

يعادل وســطًيا 2000$ عن كل طالب في العام الجامعي“.وطالبوا االدارة ”باعادة النظر في هذا القرار المجحف 
بحقهم واعادة االقساط الى ما كانت عليه العام الماضي نظرا لالوضاع االقتصادية الصعبة”.

كمــا نظمــت خليــة القــوات اللبنانيــة فــي جامعة الحكمــة حفلة بمناســبة انتهــاء الفصل الدراســي تحت 
عنوان welcome summer 2014 في الـ ROOJ   -الحمراء، بمشاركة عدد كبير من طالب الجامعة.

رأى رئيــس حــزب “القــوات اللبنانية” الدكتور ســمير جعجع أنه “ال يوجد أســباب موجبة وقاهرة لعدم إتمام االســتحقاق الرئاســي، فنحن قــادرون كلبنانيين بكل 
بساطة أن ينزل نوابنا الى المجلس النيابي وينتخبوا الرئيس الذي يريدونه، ولكن لألسف انطالقًا من طموحات شخصية غير مشروعة وبطريقة غير مشروعة 
تم تعطيل انتخابات الرئاســة ويســتمر هذا التعطيل حتى هذه اللحظة، وللهروب من مســؤولية التعطيل لجأ الفريق اآلخر الى بدعة التعديالت الدســتورية بينما 
الزمان والمكان ليســا مناســبين لمثل هذه التعديالت المطروحة لمئة ســبب وســبب قام كثٌر من النواب والوزراء والسياســيين بشــرحها في أكثر من مناسبة”.
جعجع وفي كلمة له في العشــاء الســنوي لطالب دائرة البقاع في “القوات اللبنانية”، اســتهلها بالترحيب بالحضور والطالبات والطالب، أشــاَد باالنســجام بين “القوات 
اللبنانيــة” والبقــاع وباألخــص مدينــة زحلــة “باعتبار أن زحلة والبقاع لطالما كانا على خط المواجهةولطالما كانا همــا المقاومة وبالطبع ألن القوات اللبنانية هي 
المقاومة بحّد ذاتها”.وكان العشاء، الذي حضره النائبان ايلي ماروني وشانت جنجنيان، رئيس إقليم زحلة الكتائبي روالن خزاقة، منسق منطقة زحلة والبقاع 

األوسط في حزب القوات اللبنانية ميشال تنوري، رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية نديم يزبك، قد اسُتهل بالنشيدين الوطني والقواتي.
بــدوره، ألقــى رئيــس دائــرة البقاع في مصلحة طالب القوات اللبنانية فيليب ملحم كلمًة ســأل فيها:” هل هو زمن الجمهوريــة أو زمن الالجمهورية، لبنان “قطعة 
ســما” أو لبنان والية الفقيه، لبنان بلد الثقافة والمعرفة، أو لبنان اإلرهاب، لبنان كميل شــمعون وبيار الجميل أو لبنان عمالء وتبعية؟”وختم ملحم: “إن لبنان 
معرض للخطر ومرحلة صعبة ودقيقة على مســتوى الوطن والمنطقة ترتســم أمامنا عالمة وجودنا أو زوالنا، نحن نريد رئيســًا خارج القصور، رئيســًا اختبر 

الجوع واأللم والعطش والعذاب، نريد رئيسًا يشبه بشير جميل، نريد الدكتور سمير جعجع رئيسًا للجمهورية”.
ومن ثم قّدم النائب شــانت جنجنيان، منســق منطقة زحلة والبقاع األوســط في حزب القوات ميشــال تنوري، رئيس مصلحة طالب القوات اللبنانية نديم يزبك، 
ورئيــس دائــرة البقــاع فــي مصلحة طالب القوات فيليب ملحم دروعًا تكريمية لكّل من الشــاعر الدكتور جورج كفوري، مدير عام كهرباء زحلة المهندس اســعد 
نكد ممثاًل بالســيد كميل الشــدياق، األســتاذة نويل أبي شــهال تقديرًا لجهودهم في خدمة زحلة والبقاع. واختتم العشــاء بحفٍل غنائي أحياه الفنان الشــاب سامي 

حدشيتي.

دائرة الجامعات الفرنكوفونّية:

دائرة البقاع

Like . Comment . Share . about an hour ago .

Like . Comment . Share . about an hour ago .

دائرة الجامعة اللبنانّية:
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صيف لبنان 2014 

انه صيف لبنان 2014 النابض من أقصى شــماله إلى أقصى جنوبه ..... رغم الوضع  
األمني  و الحروب و سفك الدماء في المنطقة بالعموم و الفراغ الرئاسي و حرب 
عرســال و االنفجــارات المتفرقــة خصوصــًا و الخوف  من خطــر داعش القريب و 
تــرّددات نتائــج تدّخــل حــزب اهلل على الداخل اللبنانــي إالّ أّن ثقافــة الحياة دائمًا 
تتغّلــب علــى المــوت و روح التفاؤل تنتصــر ليبقى األمل موجودًا مع كل إشــراقة 

شمس جديدة. 

مهرجانات جونية الدولية...أشعلت سماء لبنان :
بعــد النجــاح الالفت الذي حققته مهرجانات “جونية” الدولية في الســنوات الثالث 
الماضية،اســتمّر نجاحها الســنة أيضًا بحيث شــهد ملعب فؤاد شــهاب في جونية 

إحتفاالت عديدة وذلك من 2 تّموز إلى 10 تّموز 2014.

تعّهــد مهرجــان جونيــه علــى ارضــاء مختلــف األذواق الفنّيــة ، فجمــع  بيــن 
 األصالــة اللبنانيــة واإلطاللــة الفرنكوفونية والــروك األميركي والمواهب الشــابة

في الســهرة اإلفتتاحية، ليل األربعاء 2 تموز 2014، مألت ألحان المايســترو الكبير 
اليــاس الرحبانــي، مجّمــع فؤاد شــهاب، وأضفت الــدفء وأعادت الحنيــن في قلوب 
 الحاضريــن، الذين عشــقوا موســيقاه التي باتــت جزءاَ ال يتجزأ مــن إرثنا اللبناني

ليل الخميس 3 تموز 2014، أشعل صوت النجمة الفرنسية العالمية “ZAZ” أجواء 
مجّمــع فــؤاد شــهاب، حيث أّدت أشــهر أغنياتها مثــل “Je veux” و”On ira”، لتمّد 
 كلمــات وألحان وطاقة هذه الفّنانة الشــابّة معجبيهــا بالحماس والغبطة المتجّددة

أيًضــا لفريــق الروك األميركّي، “Imagine Dragons”، الــذي حصد نصيبه الوافر 
مــن النجــاح في كلٍّ من حفل جوائز الغرامي 2014 وحفل توزيع جوائز الموســيقى 
األميركيــة )AMA(، محّطــة خاّصة في جونيه ضمن جولتــه العالمّية المنتظرة. 
 ”Rock“ ففــي ليــل اإلثنيــن ٧ تموز شــهد مجّمــع فؤاد شــهاب أضخم وأكبر حفــل

لصيف هذا العام

مهرجان إهمج الدولي :
تســتعّد إهمج في صيف 2014 لمهرجانات مليئة بالموسيقى واإلحتفاالت. فتستقبل 
فــي 21 آب الفّنــان الّلبنانــي عاصــي الحاّلني وفــي 22 آب الفّنانَين الســوريَّين علي 

وحسين الديك وفي 24 آب الفّنان وائل كفوري. 

مهرجان قبّيات الدولي لصيف 2014:
للمرة األولى أطلقت البلدة العكارية و ينسختها االولى مهرجانات القبيات الدولية 
لتكون بذلك األولى بمحافظة عكار التي تقيم مهرجان يجمع التراث و الفن لتنعش 

المنطقة اقتصاديًا و تعيد الحياة ألبنائها 
تفتتح المهرجانات رســميًا مع الفنانة نجوى كرم ليلة الجمعة 15 آب، لتكمل، يوم 

ماريانا يونس

الســبت منذ الصباح، بزيارة أجمل المواقع الطبيعية والحرجّية في جرود القبيات 
وعكار )مثل غابة العذر، حيث أشجار العذر الوحيدة في الشرق األوسط(، وصوال 
الــى ســهل القموعــة في أعالي جبال عكار،بالتعاون مع مجلــس البيئة في القبيات. 

يختتم النهار الثاني بحفل غنائي مع الفنانة هيفاء وهبه.

أمــا بالنســبة إلــى اليوم الثالــث واألخير، فيبدأ بزيــارة المواقع الســياحية الدينية 
واالثريــة فــي المنطقــة وذلــك بدءًا من قلعــة الحصن الرومانية فــي أكروم مرورًا 
بســيدة القلعــة فــي منجــز على النهر الكبيــر ودير مار الياس فــي عندقت عودين 
وبدير اآلباء الكرمليين ومتحف الطيور والفراشات في القبيات وصوال الى دير مار 
شــليطا االثــري. تختتــم المهرجانات مســاء االحد 1٧ آب مع الفنــان عاصي الحالني 

وفرقته للدبكة اللبنانية.
تشكل هذه المهرجانات فسحة ألبناء المنطقة من أجل عرض المنتجات القبياتية 
والعكاريــة، إذ ان معــارض ســياحية وفنيــة وتراثيــة وصناعيــة وحرفيــة تمتد 
علــى مدى ثالثة ايام متتالية، يعرض فيها ســكان المنطقــة صناعاتهم ومنتوجاتهم 

القروية.

مهرجانات بعلبك 2014:
فــي محاولــة جديــدة لتحــدي  االوضــاع السياســية واالمنيــة فــي البــالد اطلقت  
مهرجانــات بعلبــك حفلــة »عاصي...الحلم«،مــن 30 تّموز إلــى 1 آب احياها الفنان 
عاصــي الحالنــي وفــي 3 آب المغنّية الرومانّية أنجيال غورغيــو وفي 10 آب، ظافر 
 doigts de la main Sequence ٧ Les« يوسف مع الجاز الشرقي، في 16 آب
8« باإلضافــة إلــى الرقــص البهلوانــّي وأخيرًا في 31 آب، الممّثل الفرنســي جيرارد 

ديبارديو وفاني آردان.

مهرجانات أعياد بيروت الدولّية لصيف 2014:
أطلقــت مهرجانــات أعياد بيروت وللســنة الثالثة على التوالــي  بالتزامن مع عيد 
الفطــر و بــدأت مــع جورج وســوف فــي 29 تموز. فارس كــرم في 31 تمــوز.. زياد 
الرحبانــي فــي ٧ آب. إجــالل للراحل وديــع الصافي في 12 آب مــع جوزيف عطيه، 
سارة الهاني، جورج الصافي وأنطوان الصافي. إليسا في 21 آب. و غارو في 6 أيلول.

 في النهاية، هذه كانت لمحة سريعة على بعض المهرجانات على أمل أن تستمّر 
الحياة نابضة في جميع أنحاء البلد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب و يحارب 

اللبنانّيون اآلالم بالفرح والموت بالحياة والعنف بالسالم والقذائف بالموسيقى.
ذكرنا القليل من األفراح التي مألت أراضي لبنان هذا الموسم وتبّقى منها الكثير 

SpotlightSpotlight
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أسرة التحرير

رإي حّررإي حّر

 بإختصار، كيف ترى مستقبل المسيحيين في لبنان في ظّل 
الوضع الراهن؟ وما مدى صعوبة المرحلة؟

 1- لدى المسيحيين خيارات عدة لحسم مصيرهم في لبنان والشرق مستقبليا، منها إحياء المقاومة العسكرية للدفاع عن مصيرهم ووجودهم في لبنان كما فعلوا في 
الماضي بوجه الفلســطيني والســوري وبرهنوا أنهم شــعب ســلمي وحضاري ومثقف، وفي الوقت عينه شعب شرس وعنيد في الدفاع عن األرض والكنائس والوجود، أو 

أن ينزحوا و يهاجروا الى بلدان فتحت لهم أبواب سفاراتها، كما حصل مع مسيحيي الموصل في العراق ومسيحيي سوريا....
شــخصيًا، أرى أن الشــعب المســيحي في لبنان حين تدق أجراس الخطر ســيلّبي الدعوة والنداء كما دائما وتاريخه خير دليل على ذلك، ولكن هذه المّرة تحت راية 
الجيش اللبناني، الذي من أولوياته الدفاع عن لبنان ومواطنيها ضد العدوان الخارجي، والحفاظ على االستقرار الداخلي واألمن، ومواجهة التهديدات ضد مصالح البالد 
الحيويــة، قــد تكــون هــذه المرحلــة من أصعب المراحل التي ســيمّر فيها مســيحييو لبنان في حال لم يكونــوا يدًا واحدة وبندقية واحدة مع الجيــش أما إذا تكاتفوا معا 

فسيبرهنوا للعالم بأكمله معنى المسيحيية والوجود.
إدمون صليبا

2- مما ال شــك فيه ان العصور تغيرت واالعوام مرت اال ان حقيقة واحدة ثابتة كانت وال تزال، فنحن اوالد يوحنا مارون ونحن من قاومنا وســنقاوم الخر قطرة دماء 
وجدت فنحن مســتعدون لكي نســقط شــهيدًا تلوى االخر فنحن هنا لنحافظ على جوهر وجودنا فاالحتالل الفلســطيني سنة 19٧5 والوجود السوري لم يرهبنا يومًا ولن 

يرهبنا اليوم عملة جديدة اسمها »داعش« فمصيرها مصير سابقيها فنحن هنا لنبقى ولنستمر
مريانا يونس

3- المســيحية في لبنان تاريخ طويل ومســتمر منذ بداية المســيحية، فالمســيح زاره وقام بعدد من األعاجيب على أرضه. والتاريخ يشــهد على تمســك المســيحيين 
اللبنانيين في لبنان. فالمســيحيون القدامى حفروا الصخور وســكنوا المغاور، وعانوا اضطهادات عنيفة ولم يتخلوا عن هذه األرض. هذا هو حال المســيحية في لبنان، 

مستمرة وستبقى متجذرة في تراب لبنان ال محال.
واليــوم وفــي ظــل موجة اإلرهاب التكفيري، تمســك مســيحيو لبنان في ارضهم أكثر وأعظــم من قبل. بالنظر إلى الخلفيات التاريخية لوجودنــا في لبنان، كان للمقاومة 

المسيحية دوٌر مهم وما زال هذا الدور حتى أيامنا هذه.
المقاومــة المســيحية اليــوم تتجســد فــي القــوات اللبنانية، فهي المدافعة عن وجودنا المســيحي والحريصة على بقائنا على هذه األرض. في ظــل كل ما يمر به لبنان، 
والموقــف الــذى اتخذتــه القــوات يظهــر أهمية دور هذه المقاومة. هذا الحزب الذي برهن أنه عند الحرب هو في الطليعة لتقديم أغلى القرابين،  وعند الســلم هو أول 

مسهم فيه، فكيف ال تكون المقاومة كما دائمًا في أوجها وهي محصنة بقضية وجودنا وبقائنا كمسيحيين في لبنان .
المرحلة الحالية ال تنبئ بالخير، فراٌغ رئاسي في ظل إصرار الجنرال على مبدأ أنا أو ال أحد، عدد هائل من النازحين السوريين وانعكاسه سلبًا على الوضع الداخلي، 

وظاهرة »داعش« وخطفها لعناصر من الجيش اللبناني... ولكننا مصرين على اإلستمرار في هذه األرض، مدافعين عن كل شبٍر بها حتى الرمق األخير.
إيفون نجم

4- ال يمكن ان نختلف على ان مستقبل المسيحيين مرفق بالمخاطر، كثيرة هي اإلضطرابات التي تدور حوله.
ان الشرق االوسط يعيش أزمات وحاالت تطرف مختلفة وفي الداخل هنالك من يحاول جر المجتمع المسيحي لفتنة او لصراع داخلي من اجل ضرب استقراره وانهيار 
آخــر مقومــات بنــاء الدولــة القوية. بنظرة تاريخية ان المجتمع المســيحي عبر التاريخ كان مجتمعا مقاوما من الطــراز العريق محافظا على الكيان والوجود وعلى وطن 
االجداد مستمدا القوة من ايمانه بحريته وقوة التزامه. من وجهة نظري ال خوف على الوجود المسيحي في لبنان طالما مشروعنا واضح وصريح وهو الدولة القادرة 

العادلة القوية، وطالما الدولة بخير فلبنان والمسيحيون بخير.
إلياس فارس

5- الفتح اإلسالمي، العثمانيون، الفرنسيون، الفلسطينيون والسوريون.. و شعوب كثيرة احتّلت لبنان واغلب هذه البلدان كانت ذا مرجعية دينية غير مسيحية حاولوا 
كثيرًا الضغط على مسيحيي لبنان عسكريًا ومعنويًا ولكن كل محاوالتهم باءت بالفشل.

المقاومة كانت دائمًا وسيلتهم الوحيدة لمواجهة المحتل والظالم وكل من يسعى وراء تهجيرهم.. عشرات اآلالف استشهدوا دفاعًا عن وجودهم على هذه االرض ووفاءًا 
لها.. فإيمانهم ثابت وأبدي ومتجّذر في هذه االرض. مهما اشتدت الصعوبات عليهم سيبقوا صامدين مدافعين ومتجّزربن في لبنان. 

المقاومة لم تنته يومًا مع العلم بان المقاومة العسكرية انتهت منذ اكثر من عشربن سنة ولكن مع والدة كل مسيحي يلد معه انسان مقاوم وتلد معه روح المقاومة، 
فالمقاومة االن في اوّجها، مقاومة كل من يريد تعطيل مؤسسات الدولة مقاومة كل من يسعى لخلق فتنة ومقاومة كل سالح خارج عن الشرعية. 

المقاومة المسيحية العسكرية لن تعود االّ في حال عدم تحمل الدولة واجباتها في حال اي غزو عسكري. المرحلة دقيقة جّدًا خصوصًا بظّل الفراغ الرئاسي ومشاركة 

حزب اهلل بالحرب الســورية وظهور »داعش« وغيرها من المتطرفين على الحدود اللبنانية -الســورية ولكن كما دائمًا اللبنانيبن اعتادوا على اجتياز كل المصاعب 
الن بالد األرز ال تعرف الراحة وال النوم طالما هناك من يسعى اليقاعه بفخ الفتنة فبالد البشير لن ترتاح حتى تحقيق حلم الـ 10452

وهيب وهبة

6- إن االخطار التي تحيط بالمســيحية وتهدد المســيحيين في منطقة الشــرق األوســط ليســت جديدة. فهذه المنطقة ومنذ 2000 ســنة كان سكانها بأغلبيتهم الساحقة 
من المسيحيين الذين بدأ وجودهم باإلنحسار وباإلنكفاء من الشــرق بإتجــاه الغــرب منــذ 1500 ســنة. وتــدل األبحــاث بــأن األســباب الحقيقيــة لهذا التقهقــر تعود الى 
االنقسامات الداخلية الحادة التي كانت تســود العالقة فيما بينهم، والتي كانت موضع تزكية وإســتغالل ذكي من المتربصين بهم، ولو كانوا أقل عددًا وأضعف قوًة. هذا 
التشــرذم وهذه الخالفات الداخلية كانت إما دينية ما بين مســيحيٍة غربية ومســيحيٍة شــرقية نشــأت بعد المؤتمر الخلقيدوني الذي إنعقد منذ 1600 ســنة ومازالت 
حتى اليوم من دون معالجة. وإما سياســية ما بين الحكام الروم، والشــعب والمرجعيات الدينية والسياسية والشــعب الذي كانت الضرائب، والجزية، ترهقانه. وإما 
خالفات وصراعات على السلطة وعلى الحكم ما بين المسيحيين الشرقيين أنفسهم. والعبرة التي لم يتعظ منها المسيحيون من تاريخهم الطويل فهي: أّن خسارتهم في 
كل المجاالت كانت خسارة أبدية. فليس هناك من أرٍض تركوها وعادوا إليها. وما من كنيسة تحولت إلى مقام ديني مغاير وعادت مسيحية. وما من مجموعة غيرت 

دينها عن خوف أو عن مصلحة وعادت إلى مسيحيتها.
أما الوضع المســيحي في لبنان الذي يعتبر عرين المســيحية، والمتراس األخير لوجودها في الشــرق، هو بكل اســف في تقهقر مســتمر، ديموغرافيًا وجغرافيًا، وجودًا 
وحضورًا. نختصر األسباب بأنها وبمجملها داخلية، وتنحصر أوالً في الصراعات الحادة بين القيادات المسيحية، وصراعاتهم على السلطة، والتي من الممكن أن تتحول 
فــي أي ظــروف مؤاتيــة إلــى صراعات دموية. ثانيًا بعدم تغليبهم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتعاميهم عن األخطار شــبه المؤكدة على المســيحيين، والتي 

اقتربت منهم أكثر، ال بل بدأت تقرع أبوابهم.
أمــا موضــوع المقاومــة المســيحية فيمكننــا القول إن أفضل تجلياتها هو بتوجه الدكتــور جعجع نحو االندماج الكلي بالدولة وربط مصيرهــا بمصير الجيش اللبناني ألن 
الخوف كل الخوف من أن تعود إذا ما إشــتد ســاعدها، إلى تكرار لعبة اإلنتحار الذاتي التي حدثت ما بين 1988 و-1990، والتي يختصر عنوانها بحرب اإللغاء والتي ما 

زلنا حتى اليوم نواجه ونعالج نتائجها وتداعياتها. بكل خوف وهلع نصرح بأننا ما زلنا نعيش مناخاتها المعشعشة في الصفوف الداخلية في مجتمعنا.
نقولها بكل شجاعة: الحل كل الحل ال يكون إال بوحدة الصف وبوحدة القيادة وإال »البحر من ورائنا!«

أنطوني مسّلم

٧- مع وصول المســيحيين الى لبنان، كنا عرضة لالضطهاد من قبل عدد كبير من الشــعوب والحضارات، من االمويون والخالقة العباســية والمماليك والحكم العثماني 
وصوال للفلسطنيين والسوريين، الذين قاموا بغزونا محاولين اذاللنا واخضاعنا لهم لكنهم فشلوا الننا لم نتردد في اللجوء الى المقاومة وتحّدي االخطار ففتتنا الصخور 
وبنينا األديار وحولنا الجبال مالجئ لحماية انفسنا، فتشبثنا بهذه االرض وآمّنا باننا من صلبها وقلبها ولم نستسلم امام جبروت الغزاة بل عشنا قناعاتنا وانتشرنا في 

لبنان من شماله وصوال ألقصى جنوبه واثقين بان اهلل معنا فلم نستجد ال امنا وال امانا متكلين عليه مبشرين بتعاليمه.
امام عظمة تاريخنا المليء بالصعوبات والتحديات والمقاومات واالنتصارات فان المســتقبل ســيكون تكرارًا لماضينا فمن كتب ماضيه بالدم للبقاء ســيكتب مســتقبله 
بالدم أيضًا فيجب ان نكون جاهزين للمواجهة والصمود فالمرحلة صعبة، دقيقة وشاقة تتطلب الحكمة والصبر والهدوء والتأني في اتخاذ القرارات ألنها ستؤثر على 

مستقبلنا و مستقبل األجيال المقبلة.
اما المقاومة فهي شعلة ال تنطفئ، هي روح تتجدد مع كل مسيحي يولد، هي وجدان نبض وقلب كل مسيحي مؤمن بوجودنا الحّر في هذا البلد، فال خوف علينا مهما 
اشــتدت االخطار واالضطهادات ومحاوالت اإللغاء فلهم نقول: »نحن ثابتون في لبنان والشــرق لن نســاوم، لن نضعف، لن نتهاون لن نخاف ولن نطلب الحماية من احد، 

سيظل صليبنا مغروزًا في قمم جبالنا وستظل اجراس كنائسنا تقرع فإما العيش معنا واحترامنا واما للمقاومة جاهزين ولن نموت اال واقفين«.
مارك أبو كرم

8- لقد كان المسيحيون في لبنان في أساس تكوين الهويّة الوطنّية والقومّية بالّرغم من التحّديات المتعاقبة ومخّططات الّتذويب واستبداديّة األنظمة التي هدفت إلى 
تفريغ الشرق منهم. لم يخافوا من الموت وحاربوا بصدر واسع كل من هدد وجودهم وسيحاربون مرة أخرى وأخرى كل من سيتطاول عليهم.

إن المقاومــة فــي األمــس ال تختلــف عــن المقاومــة اليوم أو غدًا عندما تدعو الحاجة، ألن الخطر اآلن إختبرناه ســابقًا وخرجنا منه منتصريــن، نحن بقينا وهم إختفوا، 
ونحن سنبقى هذه المرة أيضا« وهم إلى الزوال إلى نار جهنم وهناك البكاء وصرير األسنان.

شربل مينا
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 تحقيــــق تحقيــــق

الجيش اللبناني هو الجيش النظامي للجمهورية اللبنانية، شــعاره »شــرف تضحية 
وفــاء« ويتألــف رمــزه من أرزة، محاطــة بإكليلي غــار فوق رموز القــوات البريّة 

)السيفان( والبحرية )المرساة(، والجوية )جناحان(.
مهمة الجيش اللبناني الدفاع عن لبنان ومواطنيه ضد العدوان الخارجي، ومواجهة 
التهديــدات ضــد مصالح البالد الحيوية، واالنخراط في أنشــطة التنمية االجتماعية 

والقيام بعمليات االغاثة بالتنسيق مع المؤسسات العامة واإلنسانية.
تتشكل هيكلية الجيش اللبناني اليوم، من قيادة الجيش والقوات البريّة والبحرية 

والجوية إضافة إلى الكليات والمدارس ومركز البحوث والدراسات.
قيادة الجيش: تتمركز قيادة الجيش اللبناني في اليرزة. تتضمن الهيكلية التنظيمية 
لقيــادة الجيــش: قائــد الجيــش؛ رئيــس األركان؛ نــواب رئيــس األركان وعددهــم 4، 

المديريّات المختلفة.

القوات البريّة: يعتمد الجيش اللبناني بشكل كبير على القّوات البريّة المؤلّفة مما 
يلــي: قيــادات المناطق منطقة بيــروت؛ منطقة البقاع؛ منطقة جبــل لبنان؛ منطقة 
الشمال؛ منطقة الجنوب، األلوية المؤللة: يوجد 11 لواء مؤلاًل مرقمة من األول إلى 
الثاني عشر، ما عدا الرابع. لواء الحرس الجمهوري؛ فوجا المدفعية األول والثاني.

أفواج التدخل فوج المغاوير؛ الفوج المجوقل: هو فوج المغاوير المحمول جوا. فوج 
مغاوير البحر؛ وحدات الدعم؛ الطبابة العسكرية؛ الشرطة العسكرية؛ لواء الدعم؛ 

اللواء اللوجستي؛ فوج األشغال المستقل.
في عودة إلى التاريخ، تشــكلت نواة الجيش اللبناني األولى تحت قيادة األمير فخر 
الدين الثاني في القرن 1٧ خالل إمارة لبنان )1516-1840(. وجاء أول انتصار كبير 
في 31 تشــرين األول 1622 ضد العســكر العثماني في معركة مجدل عنجر، حيث 

فاق عدد الجنود 5000 جنديا لبنانيًا.
خالل فترة  المتصرفّية، 1861 و1914، وفي ظّل الحكم الذاتي أنشــأ لبنان جيشــه 
الــذي تكــون مــن المتطوعيــن وميليشــيات حرة تتمركز فــي الجبــال ال يتقاضون 

أجورًا، وغير موحدي اللباس... 
نشأت بدايات الجيش الحديثة خالل عام 1916، عندما أنشأت الحكومة الفرنسية 

»فرقة الشرق«، التي شملت جنوداُ لبنانيين.

بعــد الحــرب العالميــة األولى تــّم االنتداب الفرنســي على لبنان في نيســان 1920، 
حيث شــكلت فرنســا جيشــًا من لبنان وســوريا، أعيد تنظيمه في وقت الحق في 
»فرق Spéciales دو المشرق العربي« وتتألف هذه القوات من مجندين لبنانيين 

وسوريين. 
عــام 1926، تــم إنشــاء أول وحدة قّناســة لبنانية وإعتبرت نذيرا مباشــرًا للجيش 
اللبناني خالل الحرب العالمية الثانية، حاربت القوات اللبنانية في لبنان مع قوات 

فيشي الفرنسية ضد القوات الفرنسية والبريطانية. 
بعــد  االســتقالل عــام 1943، شــكلت الحكومــة اللبنانيــة وفدا رســميا عــام 1944 

للتفاوض مع الفرنسيين لتسليم الجيش اللبناني.
في 1 آب 1945 وضعت الســلطات الفرنســية الجيش اللبناني تحت الســلطة الكاملة 

للحكومة اللبنانية. ومذ ذاك يتم االحتفال بهذا اليوم عيدًا للجيش اللبناني. 
الجيش اللبناني يتألف بحسب المراجع من 56 ألف عنصر، 54 ألف جندي عاملين 
مع القوات البرية، أما القوات الجوية والدفاع الجوي فتتألف من حوالي ألف جندي، 

وألف جندي في القوات البحرية.
تخضــع هــذه الفروع جميعها إلمرة قيادة الجيش، الواقعة في منطقة اليرزة، شــرق 

العاصمة بيروت.

يحتل حاليا الجيش اللبناني المرتبة 6 في العالم من حيث النمو، ففي لبنان ســت 
كليــات عســكرية ومدارس كما يتم إرســال ضباط لبنانيين إلــى الواليات المتحدة 

األميركية ودول االتحاد األوروبي وروسيا وغيرها لتلقي تدريبات إضافية.
قديمــة هــي المعــدات التــي يمتلكهــا الجيش اللبناني، وذلك بســبب نقــص األموال 
والمشــاحنات السياســية التي تدخل الجيش في زواريب السياســة الضيقة، كما 
لعب وجود القوات السوريّة في لبنان بعد انتهاء الحرب في لبنان، دورًا مهمًا بعدم 

تسليح الجيش اللبناني كما يلزم.
ونلفت النظر هنا إلى إنه يتم تســليح الجيش عبر مســاعدات وتبرعات متواضعة 
أو أســعار رمزيّــة ،مــن دول الخليج ودول أوروبيا والواليــات المتحدة األميركّية. 
والجدير بالذكر أن حوالي 85 ٪ من معدات الجيش اللبناني هي من صنع اميركي 

أما المتبقية فهي أسلحة بريطانّية وفرنسّية وروسّية.

مروى الخوري

القــوات اللبنانيــة الخاصــة والنخبة في الجيــش اللبناني، الذيــن يخضعون ألنظمة 
تســجيل التدريــب الصــارم لضمــان فعالية مثل هــذه القوة النخبوية، يتم إرســال 
العديد من عناصرها وضباطها إلى الخارج مثل الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
لتلقي تدريبات إضافية في المجاالت المتخصصة. حيث إن الجيش غير قادر على 

توفير مثل هذه اإلمكانيات في لبنان.
فللجيش اللبناني ســت كليات عســكرية رسمية ومدارس تؤدي مجموعة واسعة 
من المهام من تدريب الضباط على برامج وطنية وتشــرف على تجنيد الشــباب. 
المــدارس والكليــات هي :كليــة فــؤاد شــهاب للقيــادة واألركان؛ الكليــة الحربّية؛ 
مدرسة القّوات الجويّة؛ مدرسة التزلّج والقتال في الجبال؛ معهد التعليم؛ المركز 

العالي للرياضة العسكرية؛ مركز البحوث والدراسات اإلستراتيجية.
بعــد إنتهــاء الحرب في لبنــان خاض الجيش اللبناني العديد مــن المعارك الداخلّية 
وعلــى الحــدود، أثبتــت يومًا بعد يــوم أن الجيــش اللبناني وحده القــادر أن يؤمن 

الحمايّة والشرعّية ووحده حامي اإلستقالل.

نذكر أحداث الضنّية في العامين 1999 و2000.
حرب تموز 2006: لم يدخل الجيش اللبناني في صراع مباشر مع الجيش اإلسرائيلي، 
وإستشــهد خــالل هــذه الحرب 49 جنديــا لبنانيا. بعد حرب تموز انتشــر الجيش 
اللبنانــي فــي جنوب نهر الليطاني للمرة األولى منذ عــام 1968 لتنفيذ قرار مجلس 
األمــن رقــم 1٧01. وفــي ٧ شــباط 200٧، أطلــق الجيــش اللبناني النار علــى جرافة 

إسرائيلية اقتربت من الحدود، مما أجبرها على التراجع.
معركــة نهــر البــارد 200٧: اندلــع القتــال بيــن حركة فتح اإلســالم، وهــي منظمة 
متشــددة، والجيــش اللبنانــي فــي 20 أيــار 200٧ في مخيــم نهر البــارد، وهو مخيم 
لالجئين الفلسطينيين قرب طرابلس. ودارت فيه معارك شرسة، انتهى النزاع في 
2 أيلول من العام نفسه بعد أن سيطر الجيش اللبناني على المخيم، بعد إستشهاد 

155 عنصرًا من المغاوير والمشاة. 
أحداث ٧ أيار 2008.

أحداث عبرا حزيران 2013 التي حدثت مع مجموعة الشــيخ أحمد األســير، الذي 
الذ بالفرار مع الفنان السابق فضل شاكر وقد سقط للجيش 18 شهيدًا بعد أحكامه 

السيطرة على منطقة عبرا كاملًة.
آخــر المعــارك التــي خاضهــا الجيش اللبناني لم يمِض عليها شــهٌر مــن الزمن، ففي 
األول مــن آب 2014 كانــت عيديّــة الجيش اللبناني بعيده الـ69 معركة شرســة في 
جرود منطقة عرســال الحدوديّة في البقاع الشــمالي. معركة خاضها الجيش بكّل 
قوة وعزم ضد مجموعات مختلفة، تنظيم »داعش« مجموعة من »جبهة النصرة« 
ومجموعــات مخربــة أخــرى، أحكــم الجيــش ســيطرته علــى المنطقة وقــام بطرد 
اإلرهابييــن إلى جرود »عرســال« وال تــزال نار المعركة حتى تاريخ هذا التحقيق 
تحــت الرمــاد إذ أن هــذه الجماعــات أســرت عــددًا من العســكريين )جيــش وأمن 
داخلي( وتفاوض إلطالقهم مقابل اإلفراج عن مساجيين من المتشددين االسالميين 

في سجن رومّية. سقط للجيش في أحداث عرسال حتى تاريخه 20 شهيدًا.
بناًء على ما تقدم، تكمن أهمّية العمل على تقويّة الجيش اللبناني وجميع األجهزة 
األمنّية اللبنانّية، فمهما بلغت قّوة الســالح غير الشــرعي، وحدها الشــرعّية تؤمن 

اإلستمرار واألمن والسالم.

ونحــن كطــالب هدفنــا الوصــول للدولــة الســيدة، نرفــع الصــوت اليــوم، ونتوجه 
أوالً »لحــزب اهلل« وندعــوه للعــودة إلى الدولة وتســليم ســالحه للجيش اللبناني 

والعدول عن تنفيذ أي مخطط يرسم خارج الحدود اللبنانّية.
ثانيــًا نطالــب المعنيين بالعمل للحصول على الهبات كافة المقدمة للجيش اللبناني 

والقوى األمنّية.
ثالثًا، ندعوا الشــباب اللبناني وخاصًة المســيحي، اإلتحاق بصفوف الجيش اللبناني 
والقوى األمنّية ليس فقط من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي في لبنان بل من 

أجل المحافظة عليه في الشرق أيضًا، فلبنان وطننا وفيه باقون.
فهذا الجيش الفقير بعتاده هو غنّي بأبطاله وبقوتهم وعزمهم. ونكرر اليوم كما في 
األمــس والغد، وحدها الشــرعّية مــن تبني األوطان، واألوطان تبنــى بالفعل وليس 

بالقول، من هنا »بتحب الجيش؟! سّلموا سالحك«.

الجيش اللبناني، بين صالبة جنوده وفقر عتاده، 
يختصر الشرعّية بقبضته
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كرة السلة اللبنانية.. راوح مكانك!!شارل دباس

هبة شمعون

شخصية

جورج خاطر

قواتيــــاتقواتيــــات

لم يكن حال الصيف الحالي افضل من الذي سبقه على صعيد كرة السلة اللبنانية 
التي دخلت مؤخرًا في ازمة اقتصادية تهدد مصير االندية والبطولة ايضًا، بسبب 
وضــع البلــد االمنــي واالقتصادي بشــكل عــام و«هــروب« المموليــن خصوصًا وان 

االستثمار في كرة السلة سلبي اكثر منه ايجابي.
اذًا، ال يخفــى علــى احــد ان انديــة كرة الســلة اللبنانية تعاني كثيرًا هذا الموســم 
لكي تنطلق بتحضيراته للموسم الجديد فهي طلبت من االتحاد مجتمعة، باستثناء 
نادي الرياضي بيروت، السماح لها باعتماد ثالثة العبين اجانب على ارض الملعب 
لتخفيــف الميزانيــة وتوزيع دائرة المنافســة من الحكمــة والرياضي الى اكثر من 
فريــق. هــذا االمــر واجهه االتحاد بالتريث، وهو لم يتخذ اي قرار حتى كتابة هذه 
االســطر، لكــي يحدد شــكل البطولة ولكــي تعرف االندية كيفية التصرف وشــكل 
الفريــق الــذي تريد ان تبنيه للموســم المقبل وبــاي ميزانية. وهذا االمر يزيد من 

حجم االزمة التي تضرب اللعبة االكثر شعبية محليًا.
من ناحية اخرى، لم يقدم االتحاد الحالي حتى االن اي خطة لمنتخب لبنان االول 
الــذي امامــه اســتحقاق مهم الصيف المقبل في بطولة آســيا المؤهلــة الى اولمبياد 
2016، ال بــل اعتــذر عــن المشــاركة في بطولــة »جونز كاب« الســباب ماديًا على 
حســب قولــه فــي حين كانت هذه المشــاركة مهمة للمنتخب حتى ولم يشــارك 

بالعبي الصف االول.
وعلى صعيد نادي الحكمة، فهناك قرارًا بتخفيض اجور الالعبين اسوة بكل االندية 
فــي الدرجــة االولــى واعلن مــدرب الفريــق فؤاد ابو شــقرا في حديــث لصحيفة 

»المســتقبل« ان الميزانيــة هــي حتــى االن مليون و200 الــف، 600 الف دوالر من 
حــزب »القــوات اللبنانية« و500 الف من عائلة جورج شــلهوب. لكن الصورة غير 
واضحــة حتــى االن من جهة تجديد عقد بعض الالعبين وتدعيم الفريق بالعبين 
اخريــن للمنافســة علــى اللقــب خصوصًا وان نجــم منتخب لبنان فــادي الخطيب 
ارتبــط كثيــرًا بفريــق الحكمة وهو اعلن اكثر من مرة هــذا الصيف ان يقترب من 

التوقيع لفريق الحكمة وهناك اتفاقًا شفهيًا مع ادارة النادي.
بالنسبة لباقي االندية، يبقى النادي الرياضي بيروت االكثر ثباتًا كل موسم في ظل 
سياسة واضحة ال تعتمد فقط على بناء الفريق االول بل هناك مدرسة عريقة في 

كرة السلة تعمل على مدار السنة، وهذا االمر يتبعه ايضًا نادي هوبس.
اّمــا نــادي عمشــيت، فاصبــح من شــبه المؤكــد انضمامه الــى فريق بيبلــوس على 
صعيد كرة الســلة، كون الفريق يضم اكثر من رياضة ابرزها الكرة الطائرة، وهذا 
االمــر ســيحدث مــن خالل انتقال بعض الالعبين الى بيبلــوس في حين يلعب نادي 
عمشــيت ضمن مصاف الدرجة الثانية. وبالرغم من الجمود الحاصل على صعيد 
االنتقاالت، تعاقد نادي التضامن الذوق مع العب فريق هوبس حســين توبه والعب 
الرياضي عّزت قيسي في حين لم يجدد عقد العب بشير عّموري الذي هدد النادي 

برفع شكوى عليه لدى الفيبا لعدم دفع كل مستحقاته.
اذًا فــي ظــل هــذا الوضــع، كرة الســلة اللبنانية مهددة والمشــكلة هــذه المرة هي 
اقتصادية اي اخطر من اي مشكلة اخرى لكن ال بد من تفرج في مكان ما خصوصًا 

وان هذه اللعبة تبقى اللعبة الشعبية االولى في لبنان.

شــارل دباس، أول رئيس لبناني، ولد ألسرة مسيحية 
تنتمي إلى طائفة الروم األرثوذكس، درس في الثانوية 
اليســوعية فــي بيــروت، ثم ذهــب إلى باريس ودرس 
الحقــوق فــي جامعاتهــا، وتــزوج فرنســية، ثــم عــاد 
وعمــل  األولــى،  العالميــة  الحــرب  إلى بيروت قبــل 
الحريــة La Liberté التــي أصدرهــا  فــي جريــدة 
اإلصالحيون، خصوم أتراك االتحاد والترقي، وكان ذلك 
بعد إعالن الدســتور العثماني سنة 1912 وكان هدفها 
السياســي الالمركزيــة  فــي الحكــم. وعندمــا قامــت 
الحــرب، هــرب إلــى فرنســا، وحكــم عليــه المجلــس 
العدلــي التركي باإلعدام غيابيًا مع آخرين، ثم عاد مع 
الجيــش الفرنســي بعــد الحرب، فعين مديــرًا للعدلية 
ونظــم المحاكــم ونقابــة المحاميــن. عــرف بالنزاهة 

والعــدل والهدوء والميل إلــى العزلة بعيدًا عن الناس 
فــي مكتبــه، ولم يكن مياالً إلــى صداقة رجال الدين، 
لكنه تقرب منهم بعد الرئاسة. وكان متقشفًا يرضى 
بمعاشــه، ولكــن بطانته لم تكــن نزيهة، وكان يحب 
قراءة كتب القانون وموضوعات الحكام الدكتاتوريين 
والعظمــاء، ويحــاول منع أي منافس له على الرئاســة. 
وقال عنه المفوض السامي ويغان إنه وضع اللبنانيين 
في جيبه. وحين عين هنري دي جوفينل مفوضًا ساميًا 
في سورية ولبنان ســنة 1926 ألّف مجالس تمثيلية، 
حولها فيما بعد إلى مجلس نيابي ومجلس شــيوخ  في 
لبنــان، ودعــا في 23 أيــار 1926 المجلســين لالنعقاد، 
وأعلــن أمــام النــواب والحاكــم والمديريــن والقضــاة 
وكبار الموظفين الدســتور اللبنانــي الجديد، وطلب 
من المجلســين انتخاب رئيس جمهورية، وأشــار إلى 
شارل دباس، ورّشحه للرئاسة، وكان مدير العدلية، 
ورشــحه تقديرًا لمزاياه وعلمــه وخبرته واعتداله 

وعدم انتسابه لحزب.
زار الدبــاس الحويــك، بنــاًء علــى نصيحــة المفــوض 
السامي السيد األول واألخير الحقيقي في لبنان، الذي 
كان يــرى الدبــاس معينــًا له ومطيعًا ومــن المخلصين 
لفرنســا ففعل، ورد البطريــرك له الزيــارة راضيًا، مع 
تحفــظ مبدئــي احتياطــًا للمســتقبل وحــق الموارنة 
فــي الرئاســة األولى. وصفه صديقه بشــارة الخوري 
بأنه كان علــى كفــاءة للمنصــب الخطير الــذي تواله، 
وأن الفرنســيين كانــوا يراعــون خاطــره واللبنانيين 
يحترمون رأيه، وكان محمد الجســر رئيس المجلس 
صديقــًا لــه، ولكن كان للدبــاس خصــوم مــن الكبــار 

كإميل إدة وغيره. جمعت بينه وبين بشارة الخوري 
صداقــة حميمــة، وكانــا يجتمعــان كثيــرًا فــي الليل 
يتــداوالن األفكار، وعين الدبــاس الخوري مرات عدة 
لرئاســة الوزارة، وســّهل الخوري علــى الدباس مهمة 
الحكــم ألنه ترك لمعاونيه التصرف بالحكم، وهذا ما 
حمــاه من التدخل الفرنســي المباشــر. وكان الدباس 
يدعــم الخــوري معظــم الســنين حتــى ســاءت بينهما 
العالقة في أوائل الثالثينات، ألن الدباس بحســب رأي 
الخوري تحول إلى حاكم مســتبد بأمره، تســنده قوة 
المفوضيــة الفرنســية. وأصبــح الدبــاس يقبل تجديد 
الرئاســة عــن طريــق أوامــر المفــوض الســامي بدل 
موافقــة المجلــس، كمــا أنــه رفــض تعديل الدســتور 
حتــى ال يغضب الفرنســيين. جرى فــي عهده إحداث 
البكالوريــا اللبنانية وإنشــاء المتحف )1932( وأعمال 

أخرى.
فــي عهــد دباس تــم تنظيــم المحاكــم ووضع النشــيد 
الوطنــي اللبناني كما تّم تأســيس البكالوريــا اللبنانية 
ومرســوم إنشاء المتحف الوطني. كما عّدل الدستور 
مّرتين العام 192٧ حيث دمج مجلس الشــيوخ بمجلس 
النــواب؛ والعــام 1929 حيــث أصبحــت واليــة الرئيس 
ست سنوات غير قابلة للتجديد بدالً من ثالث، علًما 

أّن الرئيس دبّاس رفض أن يستفيد من هذا التعديل
بدأ حكم شارل دباس يتداعى من سنة 1932 وخاصة 
ســنة 1933، وكان المطــران مبــارك يقاومــه ويعادي 
الفرنســيين. وانضم الخــوري إلى صفوف المعارضة،  

لكنه وسافر إلىفرنسا وتوفي بعد مرض قصير.

sport

Motor vehicle crashes are the leading cause of death 
among teenagers nowadays. Fortunately, a little bit of 
knowledge and awareness can go a long way toward 
keeping you safe. A preventable hazard for driving is 
drinking alcohol and as the vulnerability to the deleterious 
effects of alcohol on driving is person dependent, it is 
recommended not to drink any alcohol if you plan to drive. 
Among these effects are: impaired vision, reduced reaction 
time, decreased concentration, increased somnolence 
and over confidence.

Other steps to minimize the risk of being injured in a car 
crash include:
Always wear seatbelts and put children in car seats.
Do not use your mobile phone while driving.
Respect speed limits, traffic lights.
Be aware of pedestrians, cyclists, children and 
motorcyclists.
Do not tailgate other drivers at close distance.

Cloud Computing has become the latest 

technology buzzword. Everyone wants to 

be a part of the ‘almighty cloud’ and be 

able to access all of their personal data 

anytime. Although this has just recently 

become a household term, the theory 

behind cloud computing has been around 

and used for several years.

The idea of cloud computing is for 

information, software, and resources to 

be shared across a network, generally 

with a centralized API. The information is 

either stored on a main server or servers 

but can be accessed and changed across 

all cloud clients. The typical personal 

computer is limited to the information 

that is specifically installed on that one 

unit. But even this unit has the potential to 

access the data kept on a cloud server by 

using applications or a web browser. And 

this access is the same for all devices that 

connect to a cloud server.

Ten years ago, it was not uncommon for 

a person to own a cell phone, a pager, 

a palm pilot, an iPod, and a computer. 

Each device has a very specific function 

but the limitations were a lack of data 

convergence. If you wanted the contacts 

you kept on your cell phone, put onto your 

palm pilot or your computer, you had to go 

to great lengths to sync them. Sometimes 

you had to purchase special software and 

take several hours of tweaking to do it. 

Not only was this time consuming, but 

also ineffective, since this process had to 

be repeated every single time you made 

a change to one of the devices. With the 

use of a cloud server, you have one place 

that your data is kept and all the devices 

in turn sync to the cloud, keeping every 

device up to date and consistent. This is a 

wonderful concept.

Khalil Chalhoub

Georges El Wadi

Health

Health

Road safety tips

Cloud Computing
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One of the earliest mentions of the term “NGO” was in 
1945, when the United Nations (UN) was created. The 
UN, which is an inter-governmental organization, made 
it possible for certain approved specialized international 
non-governmental organizations to be awarded. Later the 
term became used more widely and today, according to the 

UN, any kind of private organization that is independent 
from government control can be termed an “NGO”.
A non-governmental organization (NGO) is an organization 
set up by ordinary citizens, driven by people with 
common interest and performs a variety of service and 
humanitarian functions which bring citizen concerns 
to Governments. Some are   organized around specific 

issues, such as human rights, environment or health. 
They provide analysis and expertise and could be funded 
by governments, foundations, businesses, or private 
persons.
NGO exist in Lebanon as well because even during the 
killing and destruction, the reconstruction process never 
ceased and there was always someone to carry out 
whatever repair work was needed on hospitals, schools, 
welfare establishments, housing and so on.The examples 
of this reconstruction process are striking. Before the 
war, for instance, there were 20 societies for the disabled, 
whereas now there are approximately 80.
These organizations spread throughout most areas 
of Lebanon, in which they have been established by 
geographical area.
The good thing is that these nongovernmental 
organizations are in direct contact with people and listen 
to their concerns.

هــل هنــاك دولــة إســالمية أم دول إســالمية؟ ماهــي 
الدول التي ينطبق عليها إســم الدولة االســالمية؟ ما 
هــو دســتورها؟ ومــن أين تســتمد قوانينهــا؟ هل من 
ديمقراطيــة فــي الدولــة االســالمية؟ هل مــن رئيس 

يترأّس هذه الدولة أم هناك خليفة؟
بالمفهــوم  الدولــة  تشــبه  ال  االســالمية  الدولــة  إّن 
العصري بل هناك دولة إســالمية واحدة تضم واليات 
على رأسها واٍل يعّينه الخليفة، ولدت  دولة الخالفة 
االســالمية عقب وفاة رســول االســالم في ســنة 11هـ، 
الُموافق فيه سنة 632م، وقد توالى على الخالفة كلٌّ 

اب وُعثمان بن  مــن أبــو بكر الصّديق وُعمر بــن الخَطّ
ان وعلّي بن أبي طالب، ُيضاف إليهم اإلمام الحسن  عَفّ
بن علّي بن أبي طالب الذي يعّد البعض عهده القصير 
فــي الحكــم ُمتمًما لعهد األربعة الذين ســبقوه، إنتهت 
هذه الدولة بحروٍب ومعارك كثيرة بين سّنة وشيعة 
، أّدت إلــى قتــل مئــات اآلالف منهــم. عقب ذلك ولدت 
الدولة األمويّة عام 41 هـ )662 م(. وما زالت مفاعيل 
دولة الخالفة الراشدية حّتى يومنا هذا، حيث تدور 
معارك مذهبّية بين ســّنة وشيعة في العراق واليمن 
وسوريا ترتكب فيها المجازر التي تقشعّر لها األبدان، 

حيث ُتقطع الرؤوس وتهدم المساجد وُتسبى النساء.
وفــي عــوٍد على بدء، كان دســتور هــذه الخالفة التي 
تواّلها الخلفاء الراشدون يعتمد على القرآن والسّنة، 
أي أحاديــث الرســول، حيث طّبق علــى من كانوا من 

غير المسلمين قانون أهل الذّمة.

أّمــا اليــوم فإّن الدولة اإلســالمّية تقســم إلــى نوعين: 
شــيعّية أي دولــة واليــة الفقيــه التــي يعّرفها الشــيخ 
نعيــم قاســم كمــا يلي: واليــة الفقيه هي المســؤولية 
التــي يتصدى لها أحد الفقهــاء الذي يكون عالما عادال 
ومجتهــدا يســتطيع اســتنباط األحــكام الشــرعية من 
الشريعة المقدســة، وهو يتصدى لشؤون المسلمين 
بحيث يدير قضاياهم العامة التي ترتبط بشؤون األمة 
والحكومــة بشــكل عام، لكــّن التطبيق أثبــت أّن هذا 
النظام سلفي ظالمي قامع للحريّة، يدعو إلى القتل وال 
يعترف بحقوق االتســان وال بالديمقراطّية الحقيقية، 
وقــد أنشــأت ودعمــت حــزب اهلل كفصيــل يمــارس 
االرهاب والقتل ضد من يخالفه الرأي من سياســّيين 
وعســكريّين. وســّنّية العودة فيها إلى تقاليد األسالف 
مــع كل التناقضــات مــع عصرنا الحالي مــا يجعل األمر 

بعيدًا من الواقعية وموضع صراع دام مع كل الناس.
 إّن كلتّي الدولتين السلفّيتين تنطلقان من فكٍر ظالمي 
يعيدنــا إلــى زمٍن جاهليٍّ مؤمن بفكر الســيف والغزو 
والّســبي واســتعباد الناس وهنا نســأل من الذي أطلق 
مــارد التخّلــف والجهــل هذا من قمقمــه حيث يعيث 
فســادًا وقتاًل من أفغانســتان حّتى العراق وبالد الشام 
تحت أســماٍء مختلفة وهدف واحد، أليست الواليات 
المّتحدة من أوجدت ودعمت القاعدة في أفغانســتان 
بهدف هزيمة جيش االتحاد الســوفياتي الســابق هناك 
؟ والتــي ولــد مــن رحمهــا داعــش والنصــرة وأنصار 
الشــريعة التــي ترتكــب كل هــذه المجــازر الفظيعة، 
ألــم يتــّم تجنيــد غالبية هــذه المنّظمات في مســاجد 
لندن وباريس وأوستراليا وهولندا وسويسرا؟ سؤاٌل 
مشــروٌع ُيطرح، أليست الصهيونّية هي وراء كل هذه 
الســلفّيات وحاميتها؟ أليست أمريكا من حاولت منع 
إسقاط نظام اإلخوان المسلمين في مصر، عندما بدأت 
الثورة ضّدهم؟ الّلهم نّجنا من القاعدة وبناتها الّنصرة 

وداعش، ومن هكذا إسالم فاحش.

ستراتيجيا

حبيب األحمر  |  محّلل في السياسات المستقبلّية
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بعــد مــوت وقيامة الرّب يســوع المســيح، دفن يهــود الصلبان الثالثــة وردموا قبِر 
الُمَخلِّــص، إلخفــاء معالــم الجريمــة، ولمحاولــة إخفــاء أِدلَّــة القيامة مــن الصليب 
ر  د مــن المصلــوب، إلى القبــر الفارغ من زائــره. بعد قرنين مــن الزمان ّقرَّ الُمَجــرَّ
االمبراطــور قســطنطين وأّمه القّديســة هيالنة إيجاد الصليــب، وعند العثور على 
الصلبان الثالثة إقترح القّديس كيرلُّس بطريرك أورشــليم وضع جثة على الصلبان 
لمعرفــة صليــب المســيح من صلبــان اللصوص، وعنــد وضع الجثة علــى الصليب 
األخيــر عــادت الحياة للميت عندها قامت الفرق العســكرية المكلَّفة بالبحث عن 
فق على حدوثهــا عند إيجاد  الصليــب بإضــرام النــار على قمــم الجبال كعالمــة ُمتَّ
الصليب، وحدث هذا في الرابع عشر من أيلول، لذلك ما زلنا إلى اليوم نضرم النار 
ــكنا بالصليب  علــى قمــم الجبــال في هذا التذكار إحتفاالً بالمناســبة ولتأكيد تمسُّ

ك بالقيامة. كما نتمسَّ

ما تبّقى من صليب ربِّنا يقبع في روما بعيًدا عن شرقنا وفي عناية السّدة البابوية 
منــذ أن ُوِجــَد الصليــب على أرضنا ونحن في هروٍب مســتمٍر منــه، وكّلما هربنا 
ا، إلبالغ العالم بأننا  من صليٍب إرتفع لنا صليٌب آخر، وإشــتعلت الناُر فرًحا أو َغّمً

وجدنا صليبنا الجديد...
نا أن الصليب هو  نا أننا ُولدنا في بالد الُمَخلِّص، ومن حســن حظِّ فمن حســن حظِّ
الجســر الوحيد إلى بالدنا في الســماء! ومن غيرة الرّب على قطيعه الشــرقّي أنه ال 

يعدمنا جسًرا لبلوغ حضرته...
نََعــم لقــد ُعلِّقنا علــى الصليب، هذا العرش الذي إرتفع عليه ربّنا يوم أراد مخاطبة 
شــعبه، فخاطبنــا بذاتــه، خاطبنا بالكلمــة، وما كانت الكلمة ســوى الحّب، وبهذا 

الُحّب نلنا الخالص وافتدينا بدم ربِّنا!...
نعــم لقــد ُعلِّقنــا علــى رايــة الصليــب، وهي العلــم الوحيد فــي العالم الــذي إرتوى 
بــدم الســيِِّد، ال بــدم الجنود وال بدِم الشــعب، وهي العلم الوحيــد الذي ليس لبالده 
جغرافيــة، وليــس لبــالده تاريخ يقاس بالوقــت أو الزمن، فالزمن علــى الصليب هو 

زمن الخالص!...
نعم لقد ُعلِّقنا على الصليب، نحن الذين نكره اإلنكســار ونكره الهزيمة، لم يشــأ 

ل كالصليب  لنــا ربنــا أن نمــوت نياًما، فوهبنا الصليــب لنموت كاألشــجار، ولنتحوَّ
إلــى شــجرة الحيــاة، ولتقطفنــا األرُض ثمرة أو عالمة ألبديَّة تبدأ في أجســادنا وال 

تنتهي!...
نعم لقد ُعلِّقنا على الصليب، عالمة نهاية، وبداية ما ليس له نهاية... لقد إرتفعنا 
على الخشــبة في شــرٍق يعبُق بحساباٍت وهمية للربح والخسارة، فمن من العقالء 
قــد يــرى في صليبنا نصًرا؟! ومن منا إذا عاد إلى المنطق المتعارف عليه يقتنع بأن 

النصر يكمن في صليبه؟!

رنا، ُذبحنا، نقصنا... نعم لقد ُهزمنا وأضحت أجســادنا حقل  نعم لقد خســرنا، ُهجِّ
إختباٍر لكّل أداة تعذيب ولكل وسيلة إعدام يبتدعها العقل البشرّي، نعم لقد تعبت 

مّنا مسامير الصليب، وأضحى الخشب تحت جثثنا يَِئنُّ وُيَجنُّ من عنادنا...
ونحن لســنا مثل من إرتفع على الصليب قبلنا، قد نكون كاللصوص الذين رافقوه 
فــي لحظاتــه األخيــره قبل تســليمه الروح، قــد نكون مرغمين على التســّمر على 
صلباننا كما أُرغمنا على الوالدة في هذا الشــرق، وكما ُيرَغُم المدان على الجلوس 
ة المشــنقة... إال أّن الثابت الوحيد هو  على كرســي الكهرباء أو على إعتالء منصَّ
الصليب ال وبل رّب الصليب، يبقى لنا أن نختار، الموت كضحايا، أو كاألبرياء الذين 
رون عناويــن األخبــار، وقد يصبح الكرســي المدولب أو فراش المستشــفى  يتصــدَّ
صليبنا المرفوض، قد نموت موتًا ال عالمة من بعده وال قيامة، وقد يصبح الصليب 

خيارنا األصيل، فيصبح الموت لعبتنا، ويصبح الردى نزهتنا...

نعــم بهــذه العالمة ننتصر! بصليــب ربّنا ننتصر، والكلمة األخيرة ليســت لمملكة 
الشــّر وال لطواغيت األرض، فالكلمة األخيرة لربِّنا وإلهنا يســوع المســيح، الكلمة 
األخيــرة محّبــة! الكلمــة األخيــرة وعد الرّب الصــادق لنا، الكلمة األخيــرة قيامة ! 

وقيامة! وقيامة !

س تذكار إرتفاع الصليب المقدَّ

رامي مارون

في األعماق

رفيقي الشهيد،
إســمح لي أن أوّجه لك هذه الرســالة، وأنت في 

عليائك، في أحضان اآلب وبين جموعه.
رفيقي الشهيد، أنت يا من ال إسم لك وال إنتماء، 
فلقد قبلت إسم الرفيق وانتميت إلى لبنان حتى 

الشهادة.
رفيقي، يا شهيد القوات والوطن، يا من اختصرت 
حياتــك بإرادتك لتزيد مــن عمر وطنك وجبلت 
دمــك بترابه لتنثر رائحة الحريّة الطّيبة، يا من 
أحببــت لبنان وآمنت بالقضّيــة حتى الموت في 
زمن الســلم وزمن الحرب، وهل من حب أعظم 
من أن يبذل اإلنســان نفســه في ســبيل أحبائه 

ورفاقه ووطنه؟
رفيقــي، أنــت يــا مــن قبلــت المــوت فــداًء لنــا 
وللوطــن، فرســمت بشــجاعتك خارطــة لبنــان 
الحــّر المســتقّل علــى صفحــات الزمــن وكتبت 
بحــروف مــن نــور ونــار معنــى الشــهادة الحّقة 

والتضحية على صفحات التاريخ.
رفيقــي، يــا من حملت صليب القضّية ومشــيت 
به درب الجلجلة وغرســته عاليًا ليصبح عالمة 

القيامة واإلنتصار.
شــكرًا لــك، ألنّــك عّلمتنــا أّن حــّب الوطــن ليس 
حروفًا على كتاب أو كلمات تصدح، بل إنّه نبض 

القلب وشريان الحياة.
شــكرًا لــك، ألنّــك جعلتنــا نــرى النبل فــي أروع 
صــورة والكــرم فــي أعلى مرتبــة والتضحية في 

أبلغ معانيها.
شكرًا لك، ألنّك رسمت لنا صورة لبنان الرسالة 
حللهــا،  بأبهــى  والتقــّدم  واإلنســان  والحضــارة 
ورســمت لنــا المســتقبل الوطن المشــرق الذي 
وكمــا قال البشــير أصبح بشــهادتك أرض أطفالنا 

وأحفادنا ال أرض آبائنا وأجدادنا فحسب.
رفاقــي، اليوم وأعــداء لبنان كما قبــل، ال يلبثون 
أن يســتغلوا الفرصــة تلو األخــرى إلحراقه، لكم 

مّنــا وعد أن نســتمّر ونناضل كما فعلتم بالصالة 
والعلم والسالح.

لكــم مّنــا وعد، أن تبقى القضّيــة هدفنا الوحيد، 
وألجلها وحدها نعمل، قضّية لبنان ال 10452 كم 
مربّع، لبنان حلم البشــير، لبنان الشهداء األبرار، 
لبنــان القائــد الحكيــم الذي عاش الشــهادة داخل 

الزنزانة.
رفاقي، يا من أعطيتم أيلول الموت شــرف أيلول 
الشهداء، وأعطيتم الشهادة شرف حمل أسمائكم، 
إنعمــوا بالحيــاة األبديّة التي أعــّدت لكم، فلبنان 

اليوم بأياد أمينة، أيادي الحكيم وجميع الرفاق.
وآباؤكــم  فأمهاتكــم  اآلب،  بجــوار  إســتمتعوا 
وإخوتكــم هم أهلنــا وعائلتنــا ورفاقنا، ووطنكم 

هو كنز لن نتركه أبدًا.
كرمــال الّلــي راحــوا والّلــي صــاروا الحنيــن ... 

سنبقى ونستمّر.

ي خ

رفيقي الشهيد ...

حق وحقيقة
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