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ولد في شرقنا... 
فلنتجذر به
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ال خوف على لبنان مع يسوع 
والقديسني... األب خضرا: 

»هجرتنا تسمح للغريب بتلف 
قبور أجدادنا وزوالنا من هذه 

االرض«

هبات الدول العربية... لن 
حترر "أسيرًا" ولن ُتعيد 

"شهيدًا"

بني الشعبوية والرؤيوية.. 
أتت الشهادة

AL NUSRA FRONT’S 
OFFENSIVE AGAINST 
SRF IN IDLIB



آفــــــاق الشـــــباب 3 l f s t u d e n t s . c o m

هـل نطمئـن الـى مصيـر بالدنـا والـدول العربيـة تسـتعجل 
يف تقـدمي هباتهـا املاليـة للمؤسسـة العسـكرية اللبنانيـة؟ 
هـل ننـام مرتاحـي البال على مصيـر جنودنا »املخطوفني« 
ودولتنـا الكرميـة تركـض ميينـاً ويسـاراً باحثـة عـن »منبـر« 
أن  لنـا  كيـف  الطائلـة؟  املبالـغ  بتلـك  عليـه  مـن  ترّحـب 
يـوم  بعـد  يومـاً  تتصاعـد  »أسـرانا«  وأصـوات  نسـتيقظ 

خوفـاً مـن »خنجـر املـوت« علـى رقابهـم؟ 
املسـألة ال تتعلـق فقـط بتسـليح اجليـش ملواجهة اإلرهاب، 
وال بعـدد األسـلحة التـي يحتاجهـا، وال بنـوع »الطائـرات 

واملروحيـات« التـي يبحـث عنهـا.. املسـألة أبعـد مـن هـذا 
بكثير..

 أكثـر مـن ثالثـة أشـهر ومصيـر جنودنـا مـا زال مجهـوالً. 
أكثـر مـن ثالثـة أشـهر والعسـكريون املخطوفـون مـا زالـوا 
 مرمّيني يف دهاليز السياسة اللبنانية - العربية - الدولية. 
أكثـر مـن ثالثـة أشـهر وفيديوهـات األسـرى تنتشـر علـى 
مواقـع التواصـل اإلجتماعـي، والوصـول الـى »اخلـالص« 

مسـتحيل.

فـال سـكني »داعـش« يحـّرك مشـاعر »رجـال الدولـة« وال 
»تهديـد« جبهـة النصـرة »يحسـم القـرار«. أمهـات تبكـي 
ليـل نهـار. أوالد تنـام يف اخليـم »إحتجاجـا«، وآبـاء تفتـش 
بيـأس عـن حـلٍّ ما يقطع »يـّد اإلرهاب« عن رقاب أبنائها. 
أيهـا السـادة، هـل يقطـع متويـل الـدول العربيـة للمؤسسـة 
بأنهـا  املواطنـني،  أذهـان  مـن  الشـّك«  »حبـل  العسـكرية 
جانـب  الـى  وقوفهـا  ويؤكـد  ومتولـه،  اإلرهـاب  تدعـم 
اإلعتـدال السـني والتعايـش املشـترك يف لبنـان ومحاربتها 
لإلرهـاب؟ هـل الـدول العربيـة »الشـقيقة« لهـا األسـبقية 
يف حرصهـا علـى أمـن واسـتقرار لبنـان؟ امتألت الصحف 
يـوم أعلنـت السـعودية وغيرهـا مـن الـدول تقـدمي هبـات 
األوروبيـة،  الـدول  مـع  بالتعـاون  اللبنانـي  اجليـش  الـى 
مبقـاالت »الشـكر« والتهنئـة للدولـة اللبنانيـة على ما تقوم 
بـه مـن أجـل مؤسسـتها العسـكرية. لألسـف، إن النـاس، 

كمـا يقـول املثـل، »مـا بيشـوفوا إاّل راس اخليـط«.
 دولتنـا تعيـش يف غيبوبـة أبديـة، ومصير جنودها مجهول.

لـن  باطلـة،  أقاويـل  فليتـان«...  و«شـكراً  فـالن«  »شـكراً 
شـهيداً.  تعيـد  ولـن  أسـيراً  حتـرر 

قيـل إن التيـار الوطنـي احلـر هـو حـزب سـيادي وأعمالـه تصـب يف مصلحة لبنان وشـعبه 
الشـرعية  يحمـي  التمديـد،  برفضـه  احلـر،  الوطنـي  التيـار  بـأن  أيضـاً  العظيم.وقيـل 
الوطنـي حتالـف  التيـار  الـى بعـض األحـداث، فـإن  بالعـودة  والدسـتور والدميقراطيـة. 
املشـبوهة. مشـاريعها  الدولـة يف  وتتخطـى  والسـلم  احلـرب  بقـرار  تسـتأثر  دويلـة   مـع 

حـرّي  فـكان  التمديـد،  مبعارضتـه  الشـرعية  يحمـي  التيـار  أن  عـن  أمامايقـال 
االمـور  تسـر  لـم  إذا  لالنتخابات،حتـى  للتحضيـر  احلكومـة  ضمـن  بهأوالًالعمـل 
كان بوسـعهم تعطيـل العمـل داخـل احلكومـة كمـا عطلوهـا أشـهراًقبل تشـكيلها  جديـاً 
وليستعسـفياً؛  محقـاً  التعطيـل  يكـون  احلالـة  هـذه  ويف  توزير«الصهـر«،  أجـل  مـن 
مجلـس  يُنتخـب  بعدهـا  ومـن  رئيـس  النتخـاب  النصـاب  يؤّمـن  بهـأن  حرّيـاً  كان  كمـا 
 جديـد؛ وبـدل تقـدمي الطعـن باملجلـس املمـدد لـه، كان عليهـم تقـدمي اسـتقالتهم منـه.

الشـرعية ال حتمـى مـن قبـل سـارقيها، فمـن يحمـي الشـرعية عليـه أن يعطـل احلكومـة 
مـن أجـل الضغـط حلصـول االنتخابـات وليـس مـن أجـل توزيرشـخص أقـل مـا يقـال عنـه 

إنـه فاسـد !

رئيس مصلحة طالب 
القوات اللبناينة - جيرار سمعاني

هبات الدول العربية...
لن حترر »أســـــيرًا« ولن ُتعيد »شـــــهيدًا«

ستيفاني يوسف

وهيب وهبه

 يف قناعـات البعـض أن القـوات اللبنانيـة وملـرات متعـددة 
ومتكـررة تذهـب الـى خيـارات غيـر شـعبوية منـذ القانـون 

األورثوذكسـي وصـوالً الـى التمديـد للمجلـس النيابـي.
ويسـأل البعـض ملـاذا علـى القـوات اللبنانيـة دائمـاً إتخـاذ 

املواقـف الصعبـة وحتّمـل تبعاتهـا؟
دائماً علينا أن نسـأل أنفسـنا سـؤاالً مختلفاً: متى القوات 

اللبنانية سـارت يف القطيع، ومتى جّيرت قرارها؟
هـل بعـدم املشـاركة يف احلكومة األخيـرة، حكومـة تقاسـم 

احلصص؟ 
هـل مبقاطعـة احلـوار،  حـوار الطرشـان املمتـد لسـنوات 

مـن دون أي نتيجـة؟
أم بالتشديد على السيادة وحصرية السالح؟

قبـل السـؤال عـن شـعبية املوقـف أو عدمها علينـا التبصر 
يف انعكاسـات هـذا املوقـف علـى مصلحـة لبنـان ومصلحة 

املسـيحيني الكبرى.
القـوات اللبنانيـة بـأي حـال مـن األحـوال  قـادرة أن تكـون 
صـداً لسياسـاٍت شـعبوية فارغـة تؤّمـن اسـتغالالً ُمربحـاً 

للسـلطة. ال ميكـن للقـوات اللبنانيـة إال ان تكـون نشـيد 
ثـورة الشـعب ومعـني قدرتـه.

هـدف القـوات اللبنانيـة األول يف كل زمـان صناعـة إرادة 
لـدى النـاس العاديـني الذين تسـتثنيهم التفاهمات الكبرى 
يف  غارقـة  وأوهـاٌم  فارغـة  شـعاراٌت  وتطيـح  بآمالهـم 

العجـز واخلنوع. 
عنـد كل مفتـرق سياسـي أساسـي تأخـذ القـوات اللبنانيـة 
ويسـاهم  النـاس  تطلعـات  علـى  يحافـظ  الـذي  املوقـف 
يف إنتـاج إرادة لهـم مؤثـرة وقـادرة . فهـي حافظـت علـى 
اختـارت  عندمـا  املشـترك  والعيـش  اللبنانيـة  الصيغـة 
القانـون اإلنتخابـي املختلـط املنصـف والعـادل للبنانيـني 

خاصـًة. وللمسـيحيني  عامـًة 
القـوات  رفضـت  احلكومـة  يف  املشـاركة  موضـوع  يف 
اللبنانيـة ان تقبـل حصـة يف جبنـة السـلطة والتسـتر علـى 

سـيادته. وانتقـاص  البلـد  أمـن  انتهـاك 
اللبنانيـة  القـوات  النيابـي أصـّرت  التمديـد للمجلـس  يف 
التنفيذيـة  السـلطة  علـى  كان  التـي  اإلنتخابـات  علـى 

التحضيـر اجلـدي لهـا؛ وحـني بـات اخليـار بـني التمديـد 
والفـراغ اختـارت وبـكل وضـوح التمديـد حفاظـاً على بقاء 
النظـام السياسـي الـذي يُسـعى لتقويضـه وضربـه. وهـذا 

مـا أّكـد عليـه املجلـس الدسـتوري يف قـرار رّد الطعـن.
اللحظـات التاريخيـة تتطلـب املواقـف الشـجاعة، وهكـذا 
وأعلنـت  قائدهـا  رشـحت  حـني  اللبنانيـة  القـوات  فعلـت 
برنامجـاً رئاسـياً واضحـاً متكامـاًل يؤّمـن احللـول ملعظـم 
كافـة  تأمـني  الـى  الشـائكة،  وسـعت  اللبنانيـة  املواضيـع 
مقومـات جنـاح العمليـة اإلنتخابيـة رغـم إصـرار الكثيرين 

علـى الفـراغ وتعطيـل املؤسسـات وتقويـض الدولـة.
ال، لـن نتـرك البـالد رهينة ألحالمهـم ورهاناتهم اخلاطئة 

اليـوم كمـا لم نتركها سـابقاً؛
احلريـة  مذبـح  علـى  الشـهداء  قـدم  مـن  أن  وليعلمـوا 

مجتمعـه.  حمايـة  علـى  املؤمتـن  هـو  والكرامـة 
هذا هو قدرنا .... هكذا كّنا .... وهكذا سنبقى

القوات اللبنانية واخليارات الصعبة 

بـني  إشـكاالت  حصـول  مـن  واخلـوف  البلـد،  يف  احلاصـل  التشـنج  بـأن  قيـل 
الطالبيـة  االنتخابـات  “تعليـق”  أو  إلغـاء  يف  الرئيسـيان  السـببان  همـا  الطـالب، 
الضغـط  هـو  ويُذكـر  يُقـل  لـم  مـا  ولكـن  متثيـاًل.  األكثـر  اجلامعـات  بعـض  يف 
 السياسـي الـذي حصـل علـى بعـض اجلامعـات ذات احلضـور املسـيحي القـوي.

بالعـودة الـى النقطـة االولـى فـإن اجلامعـة هـي صورة عن املجتمـع، وهي التي يجب 
أن تعكـس طريقتهـا يف التعاطي على هذااملجتمع. 

 ويف اجلامعة يتعلم كل فرد كيفية التعاطي مع كل استحقاق بشكل حضاري ودميقراطي، 
فمن املعيب ان تتسّتر بعض اجلامعات وراء أسباب حتاربها هي بنفسها من خالل 
 تعليم طالبها على التعامل بطريقة حضارية مع كل استحقاق أكان نيابياً أم بلدياً.
امـا النقطـة الثانيـة، فـكان واضحـاً جلـوء بعـض اجلهـات الـى التهويـل علـى بعـض 
مـن  بإلغـاء االنتخابـات خوفـاً  إدارات اجلامعـات بحصـول إشـكاالت رغبـة منهـا 
 النتيجـة التـي أصبحـت معروفـة مسـبقاً بسـبب انقـالب اجلـوي املسـيحي العـام.
بتعطيـل  الفرقـاء  بعـض  بـأداء  اجلامعـات  بعـض  تتمّثـل  أن  القـدر  سـخرية  مـن 

بهـا. املجتمـع  يتمّثـل  أن  بـدل  دميوقراطيـة  اسـتحقاقات 

فال سكني »داعش« 
يحّرك مشاعر »رجال 

الدولة« وال »تهديد« 
جبهة النصرة 

»يحسم القرار«.



آفــــــاق الشـــــباب 5 l f s t u d e n t s . c o m

Recently, Al Qaeda’s group in Syria, Al Nusra Front, 
launched an attack on the moderate rebels in Idlib, Syria 
Revolutionaries’ Front (SRF) and Hazm Movement, and 
they were able to take over their headquarters and bases 
(Lund, 2014).

Before these clashes, the SRF’s fighters performed joint 
operations with Al Nusra Front, and Maarouf, the leader 
of the SRF, had stated that they will not fight Al Qaeda 
because it is an external problem; in addition, he “does 
not have a problem with anyone who fights the regime in 
Syria” (Hunter, 2014).

The first major clashes that occurred were in September, 
but a ceasefire agreement was reached after an intervention 
by other rebel groups. The ceasefire was broken by the US 
air strikes against the group and its associates (Khorasan), 
especially since SRF and Hazm Movement both have well-
known ties and are backed by the West (Lund, 2014). 
Shortly after, violent clashes resumed, and Al Nusra 
Front was able to take over the SRF’s bases in the region 
of Jabal Al Zawiya, including DeirSinbel the home town 
of Jamal Maarouf. The SRF defended their positions as 
best they can, but they were overrun by the Nusra Front. 
Maarouf stated that they withdrew in order to prevent any 
civilian deaths and stated that the battle is not over. He 
added that Al Nusra Front is a tool of the Assad regime and 
accused them of being as extreme as ISIS (Lund, 2014). 
These attacks were seen as a pre-emptive strike by Al 
Nusra against the SRF which is the main moderate rebel 
group the US and the West aim to support in the fight 
against the extremists factions in Syria and the Assad 
regime in the future. 

There have been reports of defections from SRF to Al 
Nusra during the battle. A fighter from Nusra confirmed 
the reports by stating that they retreated because “they 
knew he was wrong and delusional”. He also accused 
Maarouf of abandoning his soldiers while they were still in 
battle. On the other hand, sources close to the SRF denied 
the occurrence of any defections (Karouny, 2014).
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It is widely believed that ISIS sent more than 100 fighters 
to help Al Nusra Front in their final attack on SRF’s areas 
in Idlib. Al Nusra did not really need the ISIS fighters; 
it is more of a symbolic gesture. The Khorasan group 
is mediating the negotiations between the two jihadist 
groups; in addition, the coordination against SRF was 
agreed upon in a meeting held in the town of Atareb, west 
of Aleppo, a few nights before the final attack (Dettmer, 
2014).

Moderate factions in Idlibwere a crucial part of Obama’s 
plan to equip and train Syrian rebels, and Idlib is an 
important area which might be used internationally to 
organize the resistance against ISIS and the Assad regime 
(Hubbard, 2014).

The loss of the stronghold of SRF is a major blow to 
the moderate rebels, and Al NusraFront seems to 
have established itself as the most dominant faction in 
Northwest Syria (Lund, 2014).

IT IS WIDELY BELIEVED THAT 
ISIS SENT MORE THAN 100 
FIGHTERS TO HELP AL NUSRA 
FRONT IN THEIR FINAL ATTACK 
ON SRF’S AREAS IN IDLIB.
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روال احمر

فــوز كاســح للقــوات اللبنانّية و14 آذار في في الـــ LAU جبيل، وفوز بارز 
فــي بيــروت، بنتيجة نهائية 19 مقعدًا للقوات و14 آذار، 10 مقاعد لـ8 آذار 

والتيار العوني، ومقعد للمستقلني
لعبـة  دخلـت  أن  وبعـد  الدولـة،  يسـود مؤسسـات  الـذي  الكامـل  الشـلل شـبه  رغـم جـو 
»خنـق الدميقراطّيـة« حـرم معظـم اجلامعـات يف لبنـان، أبـى طـالب اجلامعـة اللبنانّيـة 
الطالبّيـة  اإلنتخابـات  يف  احلـّرة  كلمتهـم  ويقولـوا  أمرهـم  يحزمـوا  أن  إال  األميركّيـة 
ظـّل  يف  آذار  و14  القـوات  حصـدت  وبيروت، حيـث  جبيـل  يف  اليـوم  خاضوهـا  التـي 
السـاحقة يف جبيـل  املتبـع يف اجلامعـة“One Man On Vote“ األغلبّيـة  القانـون 
األولـى،  وللمـرة  بيـروت،  يف  آذار.أمـا   8 لقـوى   4 مقابـل  مقعـداً   11 بنتيجـة  بفوزهـا 
دخلـت القـوات اللبنانّيـة هـذه اإلنتخابـات مـن بابهـا العريـض مـع ثالثـة مرشـحني لهـا، 
وخمسـة مرشـحني لتيـار املسـتقبل، وحققـت الفـوز بنتيجـة 8 مقاعـد مقابـل 6 لقـوى 
التالـي: 19  الشـكل  النهائيـة علـى  النتيجـة  للمسـتقلني.  جـاءت  واحـد  آذار ومقعـد   8
للمسـتقلني.  ومقعـد  العونـي،  والتيـار  آذار  لــ8  مقاعـد  آذار، 10  و14  للقـوات   مقعـداً 
وأكـد طـالب القـوات أن انتصارهـم هـذا هـو تأكيـد مـّرة جديـدة علـى انتصـار مبـادئ 14 
آذار السـيادّية علـى مبـدأ التبعّيـة واإلرتهـان للخـارج، مؤكديـن أن التوجـه الطالبـي اليـوم 
يتـم يف خـّط مسـتقيم نحـو بنـاء الدولـة السـيدة، احلـّرة، واملسـتقلة، وثقافتهـم هـي إرادة 

احليـاة والعيـش احلـّر وليسـت ثقافة املـوت والدمار. 

فوز حتالف القوات، املســتقبل واالشــتراكي في اإلنتخابــات الطالبّية في 
اجلامعــة األميركّيــةـ  بيروت AUB بنتيجــة 8 مقاعد مقابل 6 لتحالف 8 

آذار و4 مقاعد للمستقلني.
الثانـي 2014  الثالثـاء 18 تشـرين  يـوم  بيـروت  شـارك طـالب اجلامعـة األميركّيـة يف 
هـذا  لإلنتخابـات  كانـت  والدميقراطّيـة.  الهـدوء  مـن  جـّو  الطالبّيـة يف  اإلنتخابـات  يف 
العـام ميـزة خاصـة يف حتالـف القـوات واملسـتقبل باإلضافـة إلـى اإلشـتراكي الذي خاض 
 معركـة كبيـرة يف وجـه حتالـف القومـي السـوري، حركـة أمل، حـزب اهلل،  والتيار العوني.
احلكومـة  نتائـج  سـنوات، وأتت  منـذ  املتبـع  القانـون  أسـاس  علـى  اإلنتخابـات  جـرت 
لتحالـف  مقاعـد   8 التالـي:  الشـكل  علـى  مقعـداً   18 تضـم  الطالبّيةUSFC  التـي 
القـوات واملسـتقبل واإلشـتراكي 6مقاعـد لتحالـف القومـي السـوري، حركـة أمـل، حـزب 

. للمسـتقلني  مقاعـد   4 العونـي  اهلل والتيـار 
يهـدي طـالب القـوات هـذا الفـوز إلـى زمالئهـم يف اجلامعـات اللبنانّيـة كافةخصوصـاً 
مـن ُحرمـوا مـن ممارسـة حقهـم علـى مـدى 6 سـنوات يف اجلامعـة اللبنانّيـة، وطـالب 
جامعـة سـيدة اللويـزة، واجلامعـة اليسـوعّية، داعـني املعنيـني الـى العـدول عـن قرارهـم 

هـذا وإعـادة احلرّيـة إلـى حـرم اجلامعـات يف لبنـان.

طالب القوات يحتفلون
مبناسبة االستقالل

احتفـل طـالب القـوات اللبنانيـة على طريقتهم ملناسـبة عيد االسـتقالل، فنظمت اخلاليا 
يف الكليـات واجلامعـات حتـركات سـلمية ووزعـت بيانـات تعبـر عـن آراء الشـباب القواتي 
واندفاعه.  ومتيزت هذه النشـاطات بأنها نُظمت يف كليات مُينع فيها العمل السياسـي، 

مـا يعرقـل عمل اخلاليـا القواتية.
البدايـة مـن جامعـة الـروح القـدس – الكسـليك، حيـث نظمـت خليـة القـوات اللبنانيـة 
حتـركاً رمزيـاً أمـام حـرم اجلامعـة ملناسـبة عيـد االسـتقالل، حتـت عنـوان: »إيـد بإيـد... 
قلعـة منصيـر«. وتخلـل التحـرك أغـان وطنيـة وُرفعـت االعـالم اللبنانيـة وأعـالم القـوات، 
ووزع بيـان بعنـوان »اسـتقاللنا، ثـورة ال تنتهي«.كمـا احتفـل طـالب القـوات اللبنانيـة يف 
ـ نهـر ابراهيـم، يف حتـرك تضمـن أغانـي وطنيـة ظللـت   CNAMجامعتـي احلكمـة و
االعـالم اللبنانيـة واالعـالم القواتيـة كلماتهـا. ومتيـز نشـاط طـالب الــ CNAM بأنـه 
األول خلليـة القـوات يف اجلامعة.وأحيـا الــ LF Club يف البلمنـد احتفـاالً متيـز مـن 
خـالل نشـر صـور للعلـم اللبنانـي األول، باالضافـة الـى توزيـع الطـالب أرزة لبنـان علـى 
زمالئهـم كونهـا الرمـز الوطنـي الكبيـر. وتخلـل النشـاط حلقـات فلكلورّيـة مـن الدبكـة 

اللبنانّيـة وتقـدمي بعـض املـازة واألطعمـة التراثّيـة.
أما طالب الثانويات يف املنت اجلنوبي فنظموا نشـاطاً للمناسـبة يوم اجلمعة 21 تشـرين 

الثاني 2014، تخلله بيان بعنوان »اسـتقالل عام الـ 1943« أمام ثانوّية سـعيد.

املنظمات الشبابية في »14 آذار«
األمانـة  مقـر  يف  اجتماعـاً  آذار«   14« قـوى  والطالبيـة يف  الشـبابية  املنظمـات  عقـدت 
العامـة يف األشـرفية، بحثـت خاللـه زيادة الرسـوم على تسـجيل طـالب اجلامعة اللبنانية 
وأعلنـت رفضهـا الكامـل لهـذا القـرار. واعتبـر املجتمعـون يف بيـان أن »هـذه الزيـادة هـي 
اسـتهداف ألكبـر شـريحة طالبيـة يف لبنـان، والذيـن يعتبـرون بأغلبيتهـم السـاحقة مـن 
مـن تعزيـز مجانيـة التعليـم نتفاجـأ بقرارات غيـر  الطبقـة املتوسـطة والفقيـرة، فبـدالً 
مسـؤولة. ويف ظـروف تتطلـب دعمـاً واهتمامـاً أكبـر بفئـة الشـباب الـذي يعانـي البطالـة 
والهجـرة واليـأس واالحبـاط بفعـل االحـداث والتطـورات احملليـة واالقليميـة وانسـداد يف 

االفق«.
كمـا عقـدت املنظمـات الشـبابية والطالبيـة اجتماعـاً عصـر يوم اجلمعـة 26 أيلول 2014 
التقدمـي واحتـاد  التقدمـي االشـتراكي، بدعـوة مـن منظمـة الشـباب  يف مقـر احلـزب 
اجلامعـة  يف  التسـجيل  رسـوم  زيـادة  موضـوع  خاللـه  ناقشـت  الدميقراطـي  الشـباب 

اللبنانيـة.

مصلحة الطالب
مكتـب  معـراب،  يف  جعجـع  سـمير  الدكتـور  اللبنانيـة  القـوات  حـزب  رئيـس  التقـى 
الطـالب  ملصلحـة  اجلديـد  الرئيـس  يترأسـه  اللبنانيـة  القـوات  طـالب  مصلحـة 
احلـزب  عـام  أمـني  بحضـور  املكتـب،  أعضـاء  إلـى  باإلضافـة  جيـرار سـمعاني  الرفيـق 
يـارد. غسـان  الدكتـور  املصالـح  لشـؤون  املسـاعد  واألمـني  سـعد  فـادي   الدكتـور 
سـمعاني  املصلحة: جيـرار  إلى رئيـس  باإلضافـة  اجلديـد  املكتـب   ويضـم 
الصندوق: طونـي  مخايل، أمانـة  السـّر:ميريام  دميان، أمانـة  الرئيس: جـاد  نائـب 
مكتـب  مخايل، رئيـس  والتواصل: جـوزف  اإلعـالم  مكتـب  نصر، رئيـس 
مكتـب  الهيبي، رئيـس  زاهـي   ICS الــ  مكتـب  كرم، رئيـس  أبـو  النشاطات: ميشـال 
اخلارجّية: أنطونـي  العالقـات  مكتـب  جبور، رئيـس  والتوجيه: رامـي  الفكـري  اإلعـداد 
اإلنتخابات: روبـن  مكتـب  العامة: نـدمي شـماس، رئيس  العالقـات  مكتـب  نشـار، رئيس 
صغبيني، رئيسـة مكتـب التنسـيق املناطقي:سـتيفاني البيراق، رئيـس دائـرة اجلامعـات 
طراد، رئيـس  األميركّية: فـارس  اجلامعـات  دائـرة  عقل، رئيـس  الفرنكوفونّية: رالـف 
الثانويني: جيمـي بسوسـي،رئيس  دائـرة  اللبنانّية: جـورج كورّية، رئيـس  دائـرة اجلامعـة 
دائـرة  سـعد، رئيس  الشـمال: غابريال  دائـرة  عون، رئيـس  املهنيني: اليـاس  دائـرة 

شـاهني. اجلنوب: ميـالد  دائـرة  ملحم، رئيـس  البقاع: فيليـب 

دائرة اجلامعة اللبنانّية
 - السياسـّية  والعلـوم  احلقـوق  كلّيـة  يف  اللبنانّيـة  القـوات  خلّيـة  رئيـس  شـارك 
عبـر  اليـوم«  »حـوار  برنامـج  يف  ملكـي  إليـاس  الرفيـق  الديـب،  جـّل   - الثانـي  الفـرع 
اللبنانيـة.  اجلامعـة  يف  التسـجيل  رسـوم  رفـع  مشـكلة  متنـاوالً   ،OTV الــ   شاشـة 
الديـب  جـل   - الثانـي  الفـرع  السياسـية  والعلـوم  احلقـوق  كليـة  افتتحـت  كمـا 
مزوديـن  اجلـدد.  الطـالب  الطالبيـة  الهيئـة  اسـتقبلت  الدراسـيحيث  عامهـا 
اخلـاص. الهيئـة  شـعار  حتمـل  التـي  واالقـالم  بالدفاتـر  اجلامعـة  إلـى   الوافديـن 
 وأقامـت خليـة القـوات اللبنانيـة يف كليـة الهندسـةيف اجلامعـة اللبنانيـة ــالفرع الثانـي 
 Lebanese” نشـاط إطـالق العـام الدراسـي اجلديـد 2014-2015 ضمـن سلسـلة

 “One Nation ... One Flag” وحتـت عنـوان “National Day
باالضافـة الـى ذلك،نظمـت  الهيئـة الطالبيـة يف كليـة إدارة االعمـال-2 وقفـة احتجاجيـة 
لسـاعتني أمـام الكليـة، اسـتنكاراً للهجـوم الـذي تعـرض لـه عميـد الكليـة الدكتـور غسـان 
شـلوق، وللتأكيـد علـى ضـرورة اإلبقـاء علـى امتحـان الدخـول الـى املاسـتر-2، بحضـور 
كثيـف لطـالب القـوات ومبشـاركة االحـزاب االخـرى الفاعلـة يف الكليـة. وشـاركت إدارة 
الكليـة يف االحتجـاج، متحدثـاً باسـمها أمـني السـّر »حبيـب اجلـردي« مؤكـداً دعـم اإلدارة 

للعميد. 
واحتفلـت خليـة القـوات اللبنانيـة يف كليـة إدارة االعمـال والعلـوم االقتصاديـة-2 بعيـد 
ميـالد مؤسـس الكليـة الشـيخ بشـير اجلميل،أمـام الكليـة، بحضـور النائـب نـدمي اجلميـل 
وأمـني سـر الكليـة حبيـب اجلـردي وحشـد كبيـر مـن الطالب.وطمـأن اجلمّيـل يف كلمتـه، 
الشـباب مـن املخاطـر احمليطـة بهـم، منتقـداً بعـض التيـارات والوسـائل االعالميـة التـي 

حتـاول تخويفنـا بداعـش وأمثالـه.
التعـارف  بسـهرة   2- االعمـال  وإدارة  االقتصاديـة  العلـوم  كليـة  طـالب  احتفـل  أيضـاً، 
السـنوية التـي تنظمهـا الهيئـة الطالبيـة، يف أجـواء حماسـية بـارزة، يف الــ“options“ ـ  

الكسـليك.

دائرة الشمال
حتـت عنـوان: »مـن فتـح مدرسـة أقفل سـجناً«، دعت املنظمات الطالبيـة يف قوى 14 آذار 
يف الشـمال باالضافـة الـى رابطـة الشـباب املسـلمني وشـباب التنميـة واملجتمـع املدنـي، 
الـى اجتمـاع يف مركـز قطـاع الشـباب يف تيـار املسـتقبل ـ طرابلـس، رفضـاً لقـرار زيـادة 
االقسـاط يف اجلامعـة اللبنانيـة الوطنيـة، وطالـب املجتمعـون احلكومـة اللبنانيـة بعـدم 

السـير بـأي زيـادة مهمـا بلغـت قيمتهـا ومهمـا كانـت أسـبابها.
بإلغـاء اإلنتخابـات الطالبّيـة لهـذا  اللويـزة قـراراً  إدارة جامعـة سـيدة  بعـد أن اتخـذت 
العـام، ويف خطـوة أولّيـة لطـالب القـوات واعتراضـاً علـى هـذا القـرار املجحـف بحقهـم، 
 Recruitment ـ برسـا مبقاطعة النشـاط السـنوي NDU قام طالب القوات يف ال
القواتيـون  الــ الطـالب  اجلامعة.حّضـر  حـرم  داخـل  االربعـاء  يـوم  أقيـم  Day الـذي 
 No Election No Free« اخلـاص بهـم وألصقـوا يافطـات حتمـل عبـارة Stand
Will«، منتظرين بدء النشـاط  للتوجه الى الكافيتيريا، مع العلم أنهم ميثلون الشـريحة 

االكبـر يف اجلامعـة.
 Mini Footballالــ دورة يف  الكـورة،  قطـاع  اللبنانيـة،  القـوات  مكتـب طـالب  نظـم 
يف بصرمـا، شـارك فيهـا عـدد كبيـر مـن الفـرق يف املنطقة.وتواجـه فريقـا ضهـر العـني 
ورشـدبني يف النهائـي حيـث فـاز االخيـر يف البطولة.مـع انتهـاء البطولـة مت تكرمي الشـاب 
إبراهيـم شـاهني بطـل لبنـان يف كـرة املضـرب ’tennis’ وهـو ابـن منطقـة الكـورة. وكان 

قـد كـّرم الفائزيـن كل مـن السـيدة مـاري فريـد حبيـب والنائـب فـادي كـرم.

دائرة اجلامعات الفرنكوفونّية
 In o1ne, a o1ne of a kind night club that offers the best mood for
 only the best people. Friday was o1ne of the best nights where
 the DUFP and LFAD held the most “on fire” welcome party of
 happy faces and smiles,  2100 the year, attended by more than
 dances and songs kept on going played by the best Dj in town till

.the sun came up

دائرة الثانويات
القـوات  يف  الطـالب  مصلحـة  يف  الثانويـات  دائـرة  يف  الشـمالي  املـنت  قطـاع  نظـم 
اللبنانّيـة  خلوتـه السـنوية يف منطقـة قرطبا.تضمنـت اخللـوة عـدداً مـن احملاضـرات ومت 
التشـديد مـن خاللها علـى ضـرورة التمسـك بـاالرض والهويـة وأهميـة العمـل السياسـي 
مـن أجـل بنـاء وطـن أفضل.كمـا نظـم طـالب قطاع كسـروان يف دائرة الثانويـات، مصلحة 
طـالب القـوات اللبنانيـة، عصـر اليوم حتركاً حتت عنوان » جونية ليسـت املوصل«، تخلل 
التحـرك أغـان وطنّيـة، ووزع الطـالب علـى املارة بياناً أوضحوا فيه أّن املسـيحيني ليسـوا 

بحاجـة ألحـد حلمايتهـم، ولـوال حـزب اهلل لـكان لبنـان بعيـداً عـن كل األزمـة السـورية.

دائرة اجلامعات األميركّية
 The Debate Club at NDU hosted yet another hugely successful
 event called “Red Circus this time we exceeded all expectations
 by bringing inflatable games, music and a whole lot of candy to
 people attended the event “A SKYBAR Full of  1362!the campus
 to make it the biggest NDU event  24  Stars” on Friday October

!so far

دائرة املهنيات
أقامـت دائـرة املهنيـات يف مصلحـة طـالب »القـوات اللبنانيـة« Welcome Party يف 
الرسـمية  املعاهـد  مـن مختلـف  الطـالب  الـى جانـب  كلـوب - بصاليـم،  لـودج  كونتـري 

واخلاصـة، وكانـت احلفلـة مناسـبة لتعـارف الطـالب مـع بـدء العـام الدراسـي.
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بيروت:
كمـا كل سـنة تشـهد العاصمـة بيـروت  احتفـاالت بعيـد امليـالد مـع إضـاءة شـجرة العيـد 
وأمسـيات  موسـيقية  دينيـة  وكالسـيكية  يف  كنائسـها  األثريـة  متتـد مـن األول  مـن  كانـون 
 األول /   ديسـمبر ،  الـى الثالـث  والعشـرين  منـه،  ضمـن  مهرجـان » بيـروت  تـرّن« ،  يف  حـدث 
 هدفـه  إبراز« وجـه  بيـروت  احلضـاري  املتنـوع« ،  بحسـب  املنظمـني.  وهـي  السـنة  السـابعة  

علـى  التوالـي  التـي  يقـام  فيهـا  هـذا  املهرجـان. 
وأوضحت   مؤسسـة  املهرجان  ممثلة  برئيسـته  ميشـلني  ابي  سـمرا  أن«  ما  مييز  املهرجان 
 هـذه  السـنة  أننـا  نسـير  عكـس  تيـار  الـدم  واملشـاكل  والعنـف  السـائد  سـالكني  تيـار  احملبـة 
 والسـالم«.  أضافـت: »نأمـل  يف  أن  نكمـل  الشـهر  فاحتـني  أبـواب  كنائـس  العاصمـة  كمنبـر 
 موسـيقي  وروحـي  ضمـن  أمسـيات  موسـيقية  راقيـة  تعكـس  وجـه  بيـروت  احلضـاري  الغني 
 واملتنـوع«.  وأوضحـت أيضـا  أن “ املهرجـان  يسـتقطب  عـدداً  كبيرا  من  املوسـيقيني  العامليني 
 واللبنانيـني  الذيـن  سـيقدمون  حفـالت  راقيـة«.  وسـيكون  الدخـول  إلـى  أمسـيات  املهرجـان 
 مجانيـا  إنطالقـا  مـن  اإلميـان  بـأن  املوسـيقى  حـق  للجميـع  ويجـب  أن  تكـون  متاحـة  لـكل 
 النـاس.  ويفتتـح  املهرجـان عـازف  البيانـو  اللبنانـي  املعـروف عامليـا  عبـد  الرحمـن  الباشـا، 
 مطلـع  الشـهر  املقبـل  يف  كاتدرائيـة  مـار جرجـس  املارونيـة .  ويف  اليـوم  التالـي،  ويف  كنيسـة 
جوقـة   االميـان  ادريـس،  سـترتفع  أصـوات    القديـس  لويـس  الكبوشـي  يف  شـارع  بـاب  
 الفرنسـية  بقيـادة  جويـل  سـوهوبيت.  كمـا  يطـل عـازف  األرغـن  العاملـي  اللبنانـي  األصـل 

 ناجـي  حكيـم  يف  كنيسـة  قلـب  يسـوع  يف  اجلميـزة . 
وتقـدم  عازفـة  الكمـان  اإليطاليـة  فرانشيسـكا  ديغـو ، ترافقهـا  علـى  البيانـو  فرنشيسـكا 
ليونـاردي “ سـوناتات  بيتهوفـن« يف كنيسـة  مـار  مـارون  اجلميـزة.  ويف  البرنامـج  أيضـاً  حفلة 

 ميالديـة  األجـواء  مـع  املغنيـة  اللبنانيـة  عبيـر  نعمـة،  وثانيـة  مـع  غـادة  شـبير. 
 يختتـم  املهرجـان  بأمسـية  يف  كنيسـة  مـار  مـارون  اجلميـزة  حتييهـا  اوركسـترا  احلجـرة 
 اخلاصـة  باملهرجـان  والتـي  تضـم  مواهـب  لبنانيـة  شـابة  بقيـادة  املايسـترو  الفرنسـي 

. “ االبتهـاالت  ملـرمي«   سيباسـتيان  دوسـيه  عنوانهـا  

جبيل:
ملناسـبة حلـول األعيـاد املجيدة، إفتتحـت بلدّيـة جبيـل برعايـة “بنـك بيبلـوس” زينـة عيـد 
امليالد حيث اسـتهّل اإلحتفال بإضاءة شـجرة عيد امليالد الرئيسـية يف الشـارع الروماني 
والتـي يصـل ارتفاعهـا إلـى ثالثـني متـراً وعرض املغـارة احلديثة التصميـم يف داخلها إلى 

12 متـراً، علمـاً بأنهـا مغطـاة بــ2500 ورقـة مـن احلديـد املطلـي باللـون الذهبـي. تتميـز 
زينـة مدينـة جبيـل هـذه السـنة بتجسـيدها مشـاهد عـدة مـن ميـالد السـيد املسـيح مـن 
خـالل تصاميـم مؤلفـة مـن طبقـات متعـددة األشـكال أهمهـا املشـهدان يف سـوق جبيـل 
الرئيسـي، ويف داخـل شـجرة امليـالد الرئيسـية. ومتتـد الزينـة يف مختلـف أرجـاء املدينـة 
وبهجـة مـن خـالل اإلنـارة املميـزة بأكثـر مـن   ً لتعطيهـا رونقـاً ميالديـاً خاصـاً وفرحـا 

400000 ملبـة موّحـدة اللـون.
وتخلّـل االحتفـال ريسـيتال ميـالدي جلوقـة املدرسـة املركزيـة جونيـة برفقـة الفنانـة كاتيا 

حـرب، واختتـم باأللعـاب النارية.

بـأي  الفرنسـيني اليؤمنـون  وأن معظـم  بأنهـا علمانيـة  إدعـاء فرنسـا  مـن  الرغـم  علـى 
شـجرة  بيتـه  أمـام  فرنسـي  كل  يضـع  حتـى  امليـالد  عيـد  يقتـرب  إن  مـا  ولكـن  ديـن، 
والتبريـكات. التهانـي  لتبـادل  القـداس  إلـى  الذهـاب  علـى  النـاس  ويتسـابق   امليـالد، 
العاصمـة،  أجـواء  الهـدوء  ويعـم  الراحـة،  الـى  الباريسـيون  يخلـد  اليـوم،  هـذا  يف 
وتخلـو شـوارعها مـن النـاس، فالـكل يحبـذ البقـاء يف بيوتهـم، ففـي هـذا العيـد الـذي 
مائـدة  حـول  نـادراً،  إال  تلتقـي  ال  التـي  الواحـدة  العائلـة  جتتمـع  صرفـاً،  يعتبرعائليـاً 
الغداءوالعشـاء للتمتـع بالوجبـات املتعـددة واحللويـات الدسـمة التـي يتهافـت الفرنسـيون 
االسـعار. بأغلـى  يبيعونهـا  الذيـن  احملترفـني  احللويـات  صانعـي  مـن  شـرائها   علـى 

هـذه الفتـرة تتطلـب حتضيـرات كثيـرة مـن اجـل هذه املناسـبة السـعيدة، فالباريسـيون بل 
وأغلـب الفرنسـيني يتناولـون مـا يسـمى بالفواكـه البحريـة مثـل احملـار وسـرطان البحـر 
وأخطبـوط البحر..الخ.الـى الفواكـه التـي تكلـف ثـروة صغيـرة كمـا يقولـون، ولهـذا فهـم 
يتسـابقون علـى شـرائها طازجـة مـن سـوق )رجنـس(، وهـو سـوق ضخـم يقـع يف ضواحـي 
باريـس يفتـح أبوابـه يف الرابعـة صباحـا، حيـث تنتظـر طوابيرمـن النـاس لشـراء مـا لـّذ 

وطـاب ألن املـواد اجليـدة قـد تختفـي قبـل السـاعة السادسـة صباحـا .

الشـوارع التجاريـة الرئيسـية للعاصمـة لنـدن مثـل اكسـفورد وريجنـت سـتريت تسـتقطب 
عشـرات املئـات مـن املواطنـني والسـياح االجانـب عنـد  االعـالن الرسـمي عـن انطـالق 
االحتفـاالت الرسـمية وغيـر الرسـمية بأعيـاد السـنة امليالديـة اجلديدةلتتـم إنـارة شـارع 

ريجنـت سـتريت الـذي يُعـد القلـب النابـض للحركـة التجاريـة يف العاصمـة لنـدن. 

سـنة بعـد سـنة تزهـو العاصمـة األملانيـة بأضـواء عيـد امليـالد الباهـرة. األمـر لـم يختلـف 
كثيـراً هـذا العـام. يحظـى زوار برلـني بـدالل فائـق وخيـارات متنوعـة يف أسـواق عيـد 
اليدويـة،  احلـرف  أعمـال  واخليـم  الصغيـرة  األكشـاك  يف  املـرء  يجـد  حيـث  امليـالد، 
واملشـروبات السـاخنة اللذيـذة واملأكـوالت الشـعبية املعـدة خصيصـاً لفتـرة عيـد امليـالد، 
ناهيـك عـن الشـوكوال، خبـز الزجنبيـل أو ملبـس اللـوز. وتزخـر أسـواق عيد امليـالد أيضاً 

مبحركـي الدمـى، ورواة القصـص، وألعـاب األطفـال الـدوارة.
ويتميـز التسـوق يف برلـني بنكهـة خاصـة أثنـاء فصـل الشـتاء، سـواء فيمـا يتعلـق بهدايـا 
عيـد امليـالد واملأكـوالت املعـدة منزليـًا واملالبـس املنتجـة عضويـًا أو بأحـدث تصاميـم 
املوضـة واملجوهرات.وتقـدم برلـني عروضـاً خاصـة يف فتـرة مـا قبـل عيـد امليـالد، وال 
سـيما يف مركـز التسـوق »كيـه ديـه فيـه«، الـذي يعتبـر أكبـر مركـز تسـوق يف أوروبـا، أو 
يف شـارعي )كورفورسـتندام( و)فريدريش شتراسـه( وكذلك يف مركز التسـوق )أليكسـا( 

وغيرهـا 
يف النهايـة يجـب أن نتذكـر أن محـور العيـد ليـس يف الهدايـا واالضـواء والطعـام،  بـل يف 
ذكـرى والدة املخلـص . والبشـرى املسـيحية األولـى تركـز علـى اإلميـان باملسـيح املائـت 
والقائـم مـن املـوت خلالصنـا. اإلميـان املسـيحي إميـان قائـم علـى الصـالة والتأمـل يف 

الـوالدة والقيامـة.

ماريانا يونس

ولد املسيح ... هللويا!!
ولد املسيح ... هللويا !! ولد املسيح ... هللويا !!
 24 كانون األول هو عشــية ميالد املخلص الذي غّير حياة العالم وأوجد األمل واحملبة واإلميان ..!!! 

ولكل بلد عادات وتقاليد متيزه عن غيره ويحتفل في عيد امليالد على طريقته:

ما  مييز  مهرجان 
بيروت  هذه  السنة  أننا 
 نسير  عكس  تيار  الدم 

 واملشاكل  والعنف  
السائد  سالكني  تيار  

احملبة  والسالم
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أسرة آفاق الشباب

عـاش لبنـان 15 سـنة مـن الوصايـة السـورية التـي أثـرت علـى شـبابه عمومـاً ومسـيحييه 
خصوصـاً وحاولـت التخفيـف مـن عزمهـم وإرادتهـم وشـغفهم يف خدمـة البلـد، مماِرسـًة 
كافـة الضغوطـات إلبعادهـم عـن املؤسسـات الوطنيـة. ورغـم خـروج اجليـش السـوري من 
لبنـان إال ان تداعيـات أفعالـه ال تـزال تنعكـس سـلباً علـى شـجاعة الشـباب املسـيحي 

لالنخـراط يف مؤسسـات الدولـة.
مـن هنـا أنشـأ االب طونـي خضرا مؤسسـة »البورا« التي تهـدف الـى تأمـني فـرص عمـل 
للشـباب املسـيحي يف السـوق احملليـة وتسـعى إلعادتـه  الى مؤسسـات الدولة مـن خـالل 
تشـجيع هـؤالء علـى التقـدم الـى وظائـف القطـاع العـام واحلـد مـن الهجرة. التقـت االب 
خضـرة لتقف علـى رأيـه يف التطـورات احملليـة يف لبنـان وتأثيـر Labora علـى انخـراط 

الشـباب املسـيحي يف الدولـة وأهميـة هـذا االنخـراط.
 

ال خوف على 
لبنان مع يسوع 
والقديسني... 
األب خضرا: »هجرتنا تسمح 
للغريب بتلف قبور أجدادنا 

وزوالنا من هذه االرض

أين هم مسيحيو الشرق ولبنان يف ظّل تنامي األصوليات؟
 

نحن أبناء املسيح ال نخاف وال نضعف وينقصنا راٍع صالح 
اعتبر األب خضـرا ان وجـود املسـيحيني يف الشـرق ولبنـان رائـع جـداً ألن هـذا الوجـود 
يرتكـز علـى يسـوع املسـيح الـذي يـدرك كيفيـة الدفـاع عـن هـذا الوطـن وعـن أبنائـه، 
كمـا أن لبنان يتميـز بوجـود قديسـيه، لذلـك لـن مُيَّس مهمـا حاولـت اصوليـات العالـم 
االسـتالء عليـه. ورأى أن علـى املسـيحيني يف لبنـان والشـرق العمـل علـى تنفيـذ مشـاريع 
اعمالـه يف  ويجسـدوا  املسـيح  يسـوع  قـوة  يبـرزوا  كـي  بقاءهـم  واسـتراتيجيات حتفـظ 
املجتمـع، مضيفـاً: »ال يجـب علينـا ان نظهـر ضعفنـا وخوفنـا فنحن ابناء املسـيح ال نخاف 
راٍع صالـح يسـهر علـى  ان املسـيحيني ينقصهـم  نيـأس«. وشـدد علـى  وال نضعـف وال 
حمايتهـم وبقائهـم، اي سياسـيني صاحلـني يعملـون علـى حمايتهـم وحتقيـق أهدافهـم. 

 
ما هي انعكاسات الشغور الرئاسي على الشباب املسيحي؟

 
وجودنا يف الدولة أساس يف قدرتنا على التحكم باألمور

 
 أكـد األب حضـرا ان الرئاسـة يف لبنـان حتمـل اهميـة معنويـة للشـعب املسـيحي، فهـي 
حتقـق التـوازن يف الدولـة وتسـاوي املسـيحيني بالطوائـف االخـرى، خصوصـاً انهـم يف 
الـدول العربيـة االخـرى يفتقـدون هـذه النقطـة القويـة، فلبنـان هـو البلـد العربـي الوحيـد 

الـذي يتمتـع برئيـس مسـيحي.
وأشـار الى ان غياب الرئيس يؤثر سـلباً يف قدرة املسـيحيني باملشـاركة احلقيقية يف ظل 
عدم تكافؤ السـلطات، كما تضعف ثقة املغترب املسـيحي، مشـدداً على ان العيب االكبر 

يكمـن يف محاولة بعض املسـيحيني تعطيل وصـول الرئيس والقبول بالفراغ.
واندفاعـه  املسـيحي  الشـباب  انخـراط  علـى  سـلباً  ينعكـس  الوضـع  هـذا  ألن  وتأسـف 
يف مؤسسـات الدولـة، متمنيـاً ان حتـل هـذه االزمـة قريبـاً لتعيـد التـوازن الـى الطائفـة 

املسيحية. 
 

مـن املعـروف أن نوعـاً مـن اإلحبـاط يجتـاح الشـباب اليـوم يف ظـّل اخللـل األمنـي، مـا هـو 
احلـل برأيك؟

 
أجـاب: هـذا االحبـاط املوجـود لـدى الشـباب أدى الـى تأسـيس البـورا التـي حتـاول اليـوم 
ان تعـوض الفـراغ احلاصـل وتبعـد االحبـاط واليـأس والهجـرة عنهـم. وأضـاف: »البـورا 
متشـي عكس التيار وتعمل لعودة الشـباب الى مؤسسـات الدولة، وحلسـن احلظ النتائج 
بـدأت تظهـر مـع ارتفـاع نسـبة طلبـات الشـباب املسـيحي املقدمـة الـى وظائـف الدولـة«، 
مسـتعيناً بدراسـات تبـني ان نسـبة الطلبـات املقبولـة ارتفعـت مـن 14% عـام 2008 الـى 
الـى 48% عـام 1990. وأوضـح ان  ان هـذه النسـبة وصلـت  العـام، ومذكـراً  35% هـذا 
البـورا تتعـاون مـع جميـع االحـزاب املسـيحية كـي تعيـد ثقـة الشـباب املسـيحي بالدولـة 
ومؤسسـاتها. واحلل هـو بتعـاون األحـزاب مـع البـورا لدفـع الشـباب اللبنانـي نحـو اخلـط 

املسـتقيم لبنـاء الدولـة التـي يرغـب بهـا.
 

ما مدى أهمّية إنخراط الشباب املسيحي يف الدولة؟
 

فسـر األب خضرا اهميـة هـذا االنخـراط الـذي يثّبـت املسـيحيني يف الدولـة مـن الناحية 
االقتصاديـة، شـارحاً ان موازنـة الدولـة املقسـمة بـني رواتـب املوظفـني والضرائـب تصـل 
الـى 17 مليـاراً، يصـرف 10 مليـارات منهـا علـى الضرائـب ليكـون مـا تبقـى مـن حصـة 
املوظفـني الـذي ينـال املسـيحيون منـه فقـط ملياريـن لعددهـم الضئيـل، ويضيـف ان زيادة 
هـذا العـدد يسـاهم يف زيـادة االمنـاء وتعيـش مـن خالله عائـالت كثيـرة. ويبرهـن مـن 
الناحيـة االخـرى ان الدولـة للجميـع، وللمسـيحيني سـلطة فيهـا كباقـي الطوائـف متنـع 

اي هيمنـة عليهـا، مذكـراً ان هـذه املشـاركة تسـاعد علـى زيـادة نسـبة حصـول املسـيحيني 
علـى اهـم املراكـز يف الدولـة، مـا يقـوي القـدرة والقـوة السياسـية، فالسـلطة تتكامـل مـع 

وجـود الشـباب يف الدولـة.
 

كلمة أخيرة للشباب اللبناني
 

ووّجـه األب خضرا رسـالة الـى كل من يئـس مـن هـذا البلـد ويريـد أن يهاجـر، قائـاًل إن 
لبنـان لـم ولـن يكـون يوماً »اوتيل« يغـادره الفـرد عندما ينزعج منـه. وأضاف: »هذا تفكير 
خاطـئ، عندمـا نغـادر لبنـان نتـرك مجـاالً لشـخص آخـر ان يحـل مكاننـا، مـا مينـع ذلـك 
الفـرد وأوالده مـن العـودة مـن جديـد«. وبجملـة »لبنـان هـو لبناننـا، لبنـان اجلميـع، مـن 
يغـادره ال يسـتحقه«، يكمل األب خضـرا حديثـه، مشـدداً علـى ان هـدف املرء ليس العمل 
فقـط بـل العيـش بكرامـة للحفـاظ علـى بقائـه يف هـذا البلـد واسـتمرارية املسـيحية يف 

هذا الشرق، فيغرس املسيحيون الصلبان على كل صخرة يف لبنان.    
وأكـد ان املهاجـر يتعـذب مـع تـرك بلـده والتوجـه الـى بلـد غريـب حيـث يكافـح لسـنوات 
طويلة قبل تأسـيس نفسـه، مطالباً الشـباب التمسـك بلبنان ألن قبور الشـهداء واالجداد 
هـي يف حمايـة كل مسـيحي ولـد يف هـذا البلـد، ومبغادرتـه نسـمح للغيـر بنبـش هـذه 
القبـور وتلفهـا وإنهـاء تاريخنـا، مشـدداً علـى أنـه »ممنوع ان نفكر هكذا، ممنوع االسـتالم 

واليأس«.
كمـا اعتبـر ان العيـد مـن دون الشـباب ال طعـم لـه، محمـاًل هؤالء مسـؤولية بنـاء لبنان من 
خـالل عملهـم املتواصـل وسـعيهم لتحسـني مـا مـن حولهـم، مـن بلداتهـم وأماكـن سـكنهم، 
بطمـوح وأمـل كبيريـن يجعـل مـن العيـد حالـة يوميـة يعيشـها لبنـان. وختـم بالقـول: »يف 
املسـيحية، األلـم واملـوت همـا حيـاة تتطلـب التعـب وااللـم كـي نصـل الـى مـا نحلـم بـه يف 
النهايـة، وواجبنـا ان نتوحـد يـداً بيـد ونتجاهـل املشـاكل الصغيـرة التـي تفرقنـا وجنتمـع 

علـى قضيتنـا الكبـرى«.

إن لبنان لم ولن يكون 
يوماً »اوتيل« يغادره الفرد 

عندما ينزعج منه.
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»احتفاليـة  لــ  حـّد  لوضـع  كافيـة  كانـت  عبـارات  ثـالث 
التمديـد« السياسـية واالعالميـة: »قبـول املراجعة شـكاًل، 
رّد الطعـن للحيلولـة دون التمـادي يف حـدوث الفـراغ يف 
يف  القـرار  هـذا  نشـر  وأخيـراً  الدسـتورية،  املؤسسـات 

الرسـمية”. اجلريـدة 
مطالعتـه  الدسـتوري  املجلـس  ختـم  العبـارات  بهـذه 
الدسـتورية بالطعـن املقـدم مـن تكتـل التغييـر واالصـالح 
يف قانـون متديـد واليـة مجلـس النـواب حتـى 20 حزيــران 

.2017

باالسـباب  وربطهـا  احليثيـات  شـرح  يف  االسـهاب  بعـد 
الدسـتوري  املجلـس  وّزع  والدسـتورية،  الفقهيـة  املوجبـة 
تاريـخ 2014/11/28 بشـأن  رقـم 2014/7  قـراره  نـص 
الطعـن بقانـون متديـد واليـة مجلـس النـواب املنشـور يف 
العـدد 48 مـن اجلريـدة الرسـمية بتاريـخ 2014/11/11.

التـي  والدمياغوجيـة  العشـوائية  املزايـدات  عـن  وبعيـداً 
قـام بهـا نـواب التكتـل، اسـتفاض املجلـس الدسـتوري يف 
ملجلـس  وتسـمح  حتّتـم  التـي  القانونيـة  االسـباب  شـرح 
أخـرى،  زاويـة  ومـن  القاتـل.  الفـراغ  بتفـادي  النـواب 
املسـّوغات  علـى  مباشـرة  غيـر  بطريقـة  املجلـس  صـّدق 
التـي طرحهـا الدكتـور سـمير جعجـع والتـي دفعـت نـواب 
القـوات اللبنانيـة علـى مصادقـة اقتـراح قانـون التمديـد 
داخـل املجلـس النيابـي. فأتـت الشـهادة مـن أعلـى سـلطة 

البـالد. يف  دسـتورية 

»لهـم عارهـم وعجزهـم ولنـا مبدئيتنـا وشـرف احملاولـة«، 
املجلـس  قـرار  عشـية  كنعـان  ابراهيـم  النائـب  قالهـا 
الهزليـة  علـى احملاولـة  بصمـة  آخـر  ليتـرك  الدسـتوري، 
منهـا  مـّل  بشـعبوية  وصبغهـا  التمديـد  حقيقـة  لطمـس 

بأمـني سـّر التكتـل ان يفّنـد  اللبنانيـون. فكـم كان حريـاً 
الدكتـور  بهـا  قـام  التـي  االعالميـة  املسـاءلة  علـى  ويـرّد 
جعجـع خـالل مؤمتـره الصحـايف عشـية اجللسـة املقـررة 
الدكتـور  وصـف  النيابي.حينهـا  املجلـس  واليـة  لتمديـد 
جعجـج القواتيـني بــ »الــجمهوريني«، مـا يعنـي أنهـم مـع 
وتبـنّي  الدسـتورية.  واالسـتحقاقات  واملهـل  الدسـتور 
الراهنـة،أن  االوضـاع  يف  التمعـن  اللبنانية،بعـد  للقـوات 
الدكتـور  ووّضـح  فيهـا.  للمشـاركة  نيابيـة  انتخابـات  ال 
جعجـع حينهـا ان االنتخابـات ليسـت شـعاراً يُطرحبـل هي 
وخصوصـاً  درايـة،  علـى  واحلكومـة  عملّيـة،  حتضيـرات 
تلـك الكتـل املشـاركة يف احلكومـة التـي لطاملـا نـادت بــ«ال 
للتمديـد«، وعـن سـابق تصـور وتصميـم، لـم تشـّكل هيئـة 
االشـراف على االنتخابات، حتى أن وزارة الداخلية دعت 
الهيئـات الناخبـة بعـد أربـع وعشـرين سـاعة مـن املوعـد 
الدسـتوري،كما ان احلكومـة لـم تقـّر موازنـة لالنتخابـات 
قبـل سـتة أشـهر مـن موعدهـا.... باالضافـة الـى العديـد 
مـن التجـاوزات واملخالفـات القانونية والتقنية - االدارية. 
وعشـية جلسـة التمديـد للمجلـس النيابـي، حّمـل الدكتـور 
خـالل  مـن  املسـؤولية  واالصـالح  التغييـر  تكتـل  جعجـع 
تعطيله االنتخابات الرئاسـية خلمسـة أشـهر على التوالي 
املشـهد  علـى  أضفـى  مـا  شـاغرة  الرئاسـة  سـّدة  وإبقـاء 
كمـا  وسياسـياً،  دسـتورياً  تقصيـراً  لبنـان  يف  السياسـي 
تواطـؤه مـع اآلخريـن يف احلكومـة على تعطيل االنتخابات 
النيابيـة مـن خـالل اتخـاذ اخلطـوات القانونيـة والعمليـة 
الالزمـة حلصـول هـذه االنتخابـات، مـا حـرم اللبنانيـني 
مـن حقهـم باختيـار ممثليهـم مـن جديـد. وقد شـّكلت هذه 
االخـالالت باملسـؤوليات أحـد أبـرز املبـررات الـذي انطلق 
املقـدم مـن  لـرد الطعـن  منـه املجلـس الدسـتوري الحقـاً 

هـؤالء بالـذات.

املجلـس  ربـط  الدسـتورية   - الفقهيـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
الدسـتوري يف قـراره رقـم 2014/7 تاريـخ 2014/11/28 
شـرعية وصوابيـة قـرار التمديـد بنفـس االسـباب املوجبـة 
املرفقـة باقتـراح قانـون التمديد، اي الظروف االسـتثانية. 
وعلـى الرغـم مـن أنـه ال يحـق للمشتــرع أن يحــدد مــدة 
اإلنتخابيــة  األنظمــة  وضــع  ألن  اإلنتخابيــة،  الوكالــة 
النيابيـة أو احملليـة يدخـل يف اختصاصـه، إال انه وألسبـاب 
مستمــدة مـن ضــرورات قصــوى ويف حــدود املــدة التــي 
تستدعيهــا هــذه الضــرورات، أي يف حــال وجــود ظـروف 
 )Circonstances Exceptionnelles(إستثنائيــة
يحـق للمشتــرع أن »يخالــف« أحكــام الدستــور واملبــادئ 
الدستوريــة أو القواعــد ذات القيمــة الدستوريـة، حفاظـاً 
على سالمـة الشعـب والنظـام العـام، أو ضمانـاً الستمـرار 
سيـر املرافـق العامـة وصونـاً ملصالـح البـالد العليـا. ويعـود 
للمشتــرع أن يقــدر وجــود ظــروف استثنائيــة تستدعــي 
منـه سـن قوانيـن ال تتوافـق مع النصـوص املكتوبـة، لكنهـا 
مكرسـة مببـادئ دستوريـة أو ذات قيمـة دستوريـةتبررهـا 

الظــروف االستثنائيـة.

فتتشـكل  لبنــان  يف  القائمـة  االسـتثنائية  الظـروف  أمـا 
مـن تعــّذر، إن لــم نقــل استحالـة،إجــراء االنتخابــات يف 
ظــل الفتــن واإلضطرابــات والعصيـان القائـم واملؤامـرات 
والصيغــة  الكيــان  تهــدد  والتـي  اخلــارج،  مـن  اآلتيــة 

املشتــرك. والعيــش 
استدركــت  حديثــاً  الصــادرة  الدساتيــر  بعــض  أن  كمـا 
وأدرجــت يف دستورهــا اجلديــد صراحــة أن الظــروف 
االستثنائيـة تعطـي املجلـس النيابـي حـق التمديـد لنفسـه 
بقانـون إذا كـان هنـاك خطـر داهـم. كما هي حال تونـس، 

إلياس ملكي

التـي أدرجــت يف دستورهــا والسيمــا الفصــل 56 الــذي بني الشعبوية والرؤيوية.. أتت الشهادة
نــص علــى مــا حرفيتـه:

خــالل  سنــوات  خمــس  ملــدة  الشعــب  مجلــس  “يُنتخــب 
تعــذر  إذا  النيابيــة.  املــدة  مـن  األخيــرة  الستيــن  األيــام 
إجـراء االنتخابـات بسبـب خطـر داهـم، فإن مـدة املجلـس 

مُتـددبقانــون«.

كذلـك بالنسبـة لرئيـس اجلمهوريـة فنـّص يف الفصـل 75 
على مــا حرفيتــه:« إذا تعــذر إجـراء االنتخـاب يف موعـده 
بسبــب خطــر داهـم، فإن املـدة الرئاسيـة متـدد بقانـون«.

يف  أجـازت  عراقةودميقراطيـة،  االكثـر  الـدول  ان  كمـا 
فالدسـتور  االسـتثنائية.  الظـروف  مشـروعية  دسـاتيرها 
انــه:  نــّص بشكــل صريــح علـى  الفرنسي)الفصــل 80( 
»لرئيــس اجلمهوريــة يف حالــة خطــر داهــم مهـدد لكيـان 
الوطــن وأمــن البــالد واستقاللهــا، يتعــذر معــه السيــر 
العــادي لعجلة الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التي حتتمهــا 
تهــدف هــذه  أن  ... ويجــب  تلــك احلالــة االستثنائيــة، 
التدابيــر إلى تأميــن عــودة السيــر العــادي لعجلة الدولـة 
يف  الشعــب  نــواب  مجلــس  ويعتبــر  اآلجــال،  أقــرب  يف 
مرحلـة انعقـاد دائـم طيلـة هـذه الفتـرة. ويف هـذه احلالـة 
ال يجــوز لرئيــس اجلمهوريــة حــّل مجلـس نـواب الشعـب، 

كمــا ال يجــوز تقديــم الئحــة لــوم ضــد احلكومــة.

ان هـذه املـواد الدسـتورية تسـتقي مصدرهـا االسـاس من 
Laubadère التيوبحسـب  القانونيــة،  العامــة  املبــادئ 
هي املبــادئ التــي ال “تظهــر مصاغــة يف نصـوص مكتوبـة 
ولكــن يعتــرف بهــا القضـاءباعتبارهــا واجبــة اإلحتــرام 
مـن االدارة، وأن يف لغتهــا متثــل انتهـاكــاً للمشـروعيــة«.
لقواعــد  أهميــة  األكثــر  املكتــوب  غيــر  املصــدر  فهـي 
املشروعيـة،رغـم أنهـا قواعـد غيـر مكتوبـة وليـس لهـا إذاً 
مصــدر تشريعــي مباشــر، إال أنهــا قواعــد أساسيــة أو 
جوهريـة مبعنـى أنهـا تكـاد تفـوق يف أهميتهـا املوضوعيـة 

القواعــد التشريعيــة املوجــودة يف القوانيــن املكتوبــة.
فاملبــادئ العامــة للقانــون وإن كانــت عمومــاً تستوحــي 
وحقوقــه  الفــرد  حلمايــة  واملســاواة  احلريــة  فلسفــة 
مقابلــة  منناحيــة  يستهــدف  بعضهــا  أن  إال  وحرياتــه، 
وسالمــة  أمــن  حمايــة  أو  العــام  املرفــق  سيــر  حمايــة 

الدولــة.
املبــادئ  بـأن  القــول  الـى  الفقهــاء  كبــار  ذهــب  وقــد 
اإلستثنائيــة  نظريـةالظــروف  خلقــت  التـي  هـي  العامــة 
وأكــّدت أن الظــروف اإلستثنائيــة تشــّل القوانيـن العاديـة 
العامــة،  املبــادئ  مـن  ُمستوحــى  خاصــاً  وتخلـققانونــاً 
ألن بقــاء الدولــة والوطــن والصالــح العــام يسمــو علـى 

ويضعفهــا. املكتوبــة  النصــوص 
يف لبنــان، أوردتوثيقــة الطائــف يف مستهلهــا عــدداً مـن 
املبــادئ العامــة التي حــرص املجلـس النيابـي على جعلهـا 
مقدمــة الدستــور. وامللفـت أنـه وردت يف املقدمـة املبـادئ 

والسيمــا الفقــرة »ي« التي نصــت على أنــه: »ال شرعيــة 
ألي سلطــة تناقــض ميثــاق العيـش املشـترك« كبنـد أخيـر 
يف املقدمـة متوجـاً وجامعـاً يف منظومـة واحـدة مجموعـة 

املبـادئ.

هــذه املبــادئ مبــا تضمنتـه من حلــول وضمانـات وثوابـت 
هي الشرعــة الناظمــة للعيــش املشتــرك يف إطــار حكــم 
برملانــي دميوقراطـي.لــذا حــرص املجلــس النيابــي علـى 
للدستــور  كمقدمــة  دستــوري  إعــالن  بصيغــة  وضعهــا 
إظهــاراً ألهميتهــا، وثباتهـا، ودميومتهـا، وتعلـق اللبنانييـن 
بهــا والتزامهــم مضامينهـا.وقــد أضفــى الدكتــور ادمــون 
ربــاط على هــذه املبــادئ صفــة القدسيــة ألنهــا بحســب 
تعبيـره »مبثابـة اإلعـالن الدستـوري ملـا يستنـد إليـه لبنـان 
مـن األركــان الثابتــة والعقيــدة القوميــة... وملــا تنطــوي 
 عليـه كـل كلمـة منهـا من حـل إلشكـال نفسـي أوسياسـي« .
ومبـا أن العيـش املشتـرك يف خطـر نتيجـة اإلرهـاب النائـم 
واملترقـب، والكيـان يف خطـر نتيجـة املؤامـرات واألحـداث 
الطائفيــة  علـى  واملنتظرةوالقائمــة  القائمــة  األمنيــة 
والظالميــة والتكفيــر، وكلهــا تشكــل ظروفــاً استثنائيــة؛ 
تعطــي للمشتــرع وحــده أن يقــّدر هــذه الظــروف ويتخــذ 

اإلجــراءات والتدابيــر التي حتمــي العيــش املشتــرك.
أضـف الـى ذلـك احلالـة املؤسسـاتية املعقدة التي يعيشـها 
لبنـان مـع شغــور ســدة الرئاســة. فوفــق الدستــور، عنــد 
شغور مركز الرئاسة تنـاط صالحيـات رئيـس اجلمهوريـة 
مبجلــس الــوزراء وفقــاً للمــادة 62 مـن الدستـور.وعنــد 
استقالــة احلكومــة فاملــادة 69 من الدستــور نصـت على: 
»عنــد استقالــة احلكومــة أو اعتبارهــا مستقيلــة يصبــح 
مجلــس النــواب حكمــاً يف دورة انعقاديـة استثنائيـة حتـى 

تأليــف حكومــة جديــدة ونيلهـا الثقـة«.

تصعيــد  مـع  وتالزمهــا  احلالــة  هــذه  النعكــاس  ونظــراً 
سياســي وانقســام يأخــذ يف كثيــر مـن األحيــان أبعــاداً 
مذهبيــة وطائفيــة حــادة تنــذر تداعياتهــا بالفتنــة التــي 
أصبحــت معاملهــا تتنقــل مـن مكــان الـى آخــر وبأشكــال 
متعـددة.ومبـا أن مجمـل هـذا الوضـع األمنـي والسياسـي 
اخلطــر يعطــل بشكـل كبيــر إمكانيـة تطبيق أحكـام املـادة 
58 مـن قانــون االنتخابــات احلالــي، أي القيــام بتحــرك 
للمواطــن  تسمــح  التــي  احلمــالت  وتنظيــم  انتخابــي 
وللمرشـح مبمارسـة حقهمـا يف إطـار القوانيـن واألنظمـة 
وتعطـل قـدرة التواصـل بينهمـا يف أغلـب املناطـق وخاصـة 
يف املــدن الكبــرى ومنهــا وإليهــا. وهــذا أمــر جوهــري 

يعطــل العمليــة االنتخابيــة برمتهــا ويبطلهــا. 
وتزامنــاً مع عــدم االستقــرار األمنــي هــذا تأتــي مشكلــة 
غيـاب االستقـرار السياسـي.فاألوضـاع األمنيـة ال تسمـح 
بإجــراء االنتخابــات النيابيــة يف يــوم واحــد عمـاًل باملـادة 
لعــدم  حاليــاً  بــه  املعمــول  االنتخابــات  قانــون  مـن   80
إمكانيــة اجليــش واألجهـزة األمنيــة مـن تأميــن سالمــة 

االقتـراع يف هـذه الظـروف اخلطـرة. كمـا أن االضرابـات 
تدفــع  قــد  واملوظفيــن  األساتــذة  صفــوف  يف  القائمــة 
باملضربيــن إلى عــدم االلتحــاق مبراكــز أقــالم االقتـراع، 
للفقــرة  وفقــاً  برمتهــا  االنتخابيــة  العمليــة  يعطــل  مــا 
الرابعــة من املــادة 79 من قانــون االنتخابــات املعمــول بـه 

. حاليـاً

كمــا أن املــادة 68 مـن قانــون االنتخــاب معطلــة وغيــر 
مطبقـة وال يتـم التقيـّد بأحكامهـا، ومخالفـة هـذه األحكـام 
لإلبطـال،فبعــض  برّمتهــا  االنتخابيــة  العمليــة  يعــرض 
إثــارة  بــث مــا يتضمــن  وسائــل اإلعــالم ال متتنــع عـن 
النعــرات الطائفيــة أو املذهبيــة أو العرفيــة أو التحريض 
على ارتكـاب أعمـال العنـف أو الشغـب أو تأييـداإلرهـاب 
أو اجلرميـة التخريبيـة، كمـا أن بعـض وسائـل اإلعـالم ال 
متتنــع عن بــث وسائــل الضغــط والتخويــف أو التخويــن 

أو التكفيــر.

قانــون  مـن   105 املــادة  أحكــام  تــراع  لــم  إذا  أنــه  كمــا 
االنتخــاب بالنسبــة للمغتربيــن فهــذا األمــر يــؤدي أيضـاً 

برمتهــا. االنتخابيــة  العمليــة  إبطــال  إلـى 
انتهــت  لـو  السـؤال:  يبقـى  املسـوغات  هـذه  كل  وبعـد 
وكالــة النــواب وانتهــت واليــة املجلــس يف 2014/11/20 
والظـروف االستثنائيـة األمنيـة القائمـة لم تسمـح بإجـراء 

االنتخابــات يف موعدهــا، فمــاذا كان سيحصــل؟!

كانـت البـالد ستسـير علـى غيـر هـدى كمركـب مـن دون 
قـد  نكــون  وعندهــا  املؤسســات  قبطان،إذستتالشــى 
التآمــري  املنــاخ  هــذا  ويف  القاتــل.  جلبنابأيدينـاالفــراغ 
الــذي يعيشــه الشــرق االوســط برمتــه، ال يُستبعــد أن 
االنتخابــات  باجتــاه  الدفــع  هـي  خطــة  هنـاك  تكــون 
قــد  املجلــس  واليــة  حتصـل،فتكــون  أن  دون  مـن  إمنـا 
انتهـت،وعندهــا نكــون نحــن قــد نفذنــا املؤامــرة ووقعنـا 
يف احملظـور، أي الفــراغ الكبيــر.... لـكل هـذه االسـباب 
التمديـد. علـى  اللبنانيـة  القـوات  وافقـت  الذكـر  اآلنفـة 

الدميوقراطيــة ليســت يف صنــدوق اإلقتــراع وحــده بــل 
هــي منــط حيــاة، وسلــوك شعــب، ومؤسســات تعمــل يف 
ظـل القانـون ويف ظـروف عاديـة هانئـة. وقـد أثبتـت األيـام 
أنــه جــرت انتخابــات كثيرة يف عدةبلدان من أفغانستــان 
الظــروف  وبقيــت  ليبيــا  الـى  تونــس  الـى  العــراق  الـى 
اإلستثنائيـة قائمـة، والبـالد معطلـة، واألزمـة اإلقتصاديـة 
متفاقمة، واملؤسســات مشلولــة، وسالمـة الشعـب مهـتزة، 
واألوطــان مهــددة بالتقسيــم والتفتيـت، والفتـن تسـرح يف 
كــل املناطــق. فقــد جــرت االنتخابــات يف أكثــر مـن بلــد 

إمنـا لــم تنقــذها،ولم حتقـق الغايـة  املنشـودة.
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اإلفتتـاح  مبـاراة  خسـارته  بعـد  االسـكندري  اإلحتـاد  نظيـره  مـن  احلكمـة  نـادي  ثـأر 
تألـق  بفضـل   73-77 بنتيجـة  عليـه  بفـوزه  القادسـية  دورة  لقـب  وأحـرز   )  80-89(
بينيغـار وتيريـل اسـتوغلني مبعـدل 29 نقطـة و 13 متابعـة  الالعبـني األجانـب دزمـني 
حاسـمة  متريـرات   4 و  متابعـات   3 و  نقطـة   17 و  لـألول  حاسـمة  متريـرات   5 و 
. متابعـات   8 مـع  نقطـة   14 خـزوع  جوليـان  احلكمـة  العـب  إليهمـا  وأضـاف   للثانـي، 
أرباعهـا  وانتهـت  الوقـت  طيلـة  الفريقـني  بـني  متقاربـة  فكانـت  املبـاراة  أمـا 
. األخضـر   النـادي  ملصلحـة   )  77-73  /61-58  /41-38  /24-27  ( 
 وتألق من الفريق املصري مهند الصباغ بـ 17 نقطة والالعب رامي ابراهيم بـ 15 نقطة  .
وأخيـراً بعـد صـوم 8 أعـوام عـن األلقـاب، احلكمـة يحـرز لقبـه األول بعـد التغلـب علـى 
نـادي الفتـح  ) 100- 76 ( والنصـر )100- 24( والقادسـية الكويتـي يف ربـع النهائـي 

 )82-69( والتضامـن اللبنانـي )89- 82( الـذي بـدوره احتـل املركـز الثالـث يف الـدورة .
النـادي  برهـن  اخلضـراء،  القلعـة  بهـا  تخبطـت  التـي  والنزاعـات  املشـاكل  كل  رغـم 
صفـوف  جداً،واكتمـال  رفيـع  لعـب  ومسـتوى  السـنة  هـذه  كبيـرة  قـوة  عـن  البيروتـي 
 2014-2013 لعـام  لبنـان  بطـل  وصيـف  مُتّكـن  لـم  التـي  الثغـرات  ومعاجلـة  النـادي 
النـادي  إليـه جمهـور  يتعطـش  الـذي  اللقـب  هـذا   .. املاضـي  العـام  اللقـب  انتـزاع  مـن 
الكبيـر والـويف ويطمـح إليـه هـذه السـنة بقـوة املـدرب فـؤاد أبـو شـقرا بضمـه الالعـب 
الفريـق  كابـنت  علـى  واإلبقـاء  غطـاس  وجـو  كيوكوشـيان  هايـك  املوهـوب  الصاعـد 
رودريـغ عقـل وإيلـي رسـتم وإيلـي اسـطفان وجوليـان خـزوع  ودانيـال فـارس وغيرهـم 
 .. فهـل يفعلهـا أبـو شـقرا ؟ وهـل يعـود العصـر الذهبـي يف عهـد الرئيـس نـدمي حكيـم؟

انطلقت بطولة لبنان لعام 2014-2015 وهي ستجيب عن كل هذه التساؤالت .

The flu is a contagious respiratory 
illness caused by influenza viruses 
that infect the nose, throat, and 
lungs. It spreads among people when 
it typically starts in the fall and peaks 
in January or February. These viruses 
can spread not only by droplets made 
when people with flu cough, sneeze or 
talk; but can also be transmitted after 
touching a contaminated surface or 
object.

Signs and symptoms of the flu 
include:
Fever, cough, sore throat, runny or 
stuffy nose, muscle or body aches, 
headaches and fatigue. Treatment 
modalities are mainly symptomatic 
and do not decrease contagiousness 
of the disease. These modalities 
comprise drinking clear fluids such as 
water or juice to prevent dehydration 

and relieve nasal congestion, in 
addition to symptom targeted 
medications such as pain killers or 
anti-inflammatory drugs.

The best prevention is a recommended 
yearly flu vaccine forall individuals 
older than 6 months of age.The 
vaccine should be in accordance 
with the current season’s dominant 
viruses due to their high mutation 
rate.
Other protective measures include 
avoidance of close contact with sick 
people as well as of touching the 
mouth or nose in addition to washing 
hands frequently.

Khalil Chalhoub

Georges El Wadi

Apple has launched two new iPhones, the 4.7-inch iPhone 6 and 

the 5.5-inch iPhone 6 Plus. Along with larger screens and a 

completely new iPad-style design with an ultra-thin body and 

rounded corners, the two new phones offer faster processors, 

better cameras, and Apple’s new Apple Pay payment system. 

While both models include the same 64-bit A8 chip and the same 

general design, there are several differences between the two 

phones. The iPhone 6 measures 6.9mm, while the iPhone 6 Plus 

is slightly thicker at 7.1mm. 

Apple’s iPhone 6 Plus also has three major differentiating 

factors: 

optical image stabilization for the camera

longer battery life

iPad-style landscape mode that displays more content on the 

screen.

Though the iPhone 6 Plus has optical image stabilization, both 

phones acquired some major camera improvements in form 

of sensor upgrades, enhanced tone mapping, better noise 

reduction, and new “Focus Pixel” technology, which increases 

the phone’s ability to select autofocus points. 

For videos, there’s a new240fps slo-mo option, along with the 

support for shooting in 1080p at 60fps. The front-facing camera 

was also upgraded, with anf/2.2 aperture that lets in more light 

and new burst mode capabilities.

Both phones have an impressive new “Retina HD Display,” with 

the iPhone 6 featuring a resolution of1334 x 750 (326 ppi) and 

the iPhone 6 Plus featuring a resolution of 1920 x 1080 (401 ppi).

To further make its devices easier for one-handed usage, Apple 

has added in a new double tap home button gesture called 

“Reachability,” which moves items from the top of the screen to 

the bottom of the screen for quick access.

Other new features in the iPhone 6 and iPhone 6 Plus include WiFi 

calling support, faster 802.11ac WiFi, and support for Voice over 

LTE (VoLTE).

إدغار فارسجسي احلاج

ورسـام  وكاتـب  وشـاعر  فيلسـوف  جبـران  خليـل  جبـران 
لبنانـي عربـي مـن أدبـاء وشـعراء املهجـر. ولـد يف  6 يناير 
1883 فيبلـدة بشـري شـمال لبنـان. والدتـه كاميليـا رحمة 
مـن عائلـة متدينـة ومحترمـة. جبـران لـم يدخـل املدرسـة 
بسـبب سـوء وضـع عائلتـه املـادي واسـتهتار والـده. لذلـك 
كان كاهن القرية يأتي الى منزله ويعلمه االجنيل والعربية 
والسريانية.  لقد تعلم مبادئ القراءة والكتابة من الطبيب 
الشـاعر سـليم الضاهـر. كان جبـران ميـاالً منـذ الطفولـة 
إلـى الوحـدة والتأمـل أحـالم اليقظـة. وظـل يف مراهقتـه 
منطويـاً علـى نفسـه، بعيـداً عـن األقـارب واجليـران. وكان 
أنانيـاً. كان  ولكنـه  وطموحـاً،  متواضعـاً  البديهـة،   سـريع 

الـى  أخيـه  و  اخواتـه  و  والدتـه  مـع  هاجـر   ،1895 عـام 
الواليـات املتحـدة حيث سـكنوا يف بوسـطن. بـدأ بالذهاب 
يف  أيضـاً  جبـران  سـبتمبر1895التحق   30 للمدرسـة يف 
مدرسـة فنـون قريبـة مـن منزلهـم. ومّنـت مواهبـه الفنيـة 
وشـجعته »فلورنسـبيرس«معلمة الرسـم يف املدرسـة، كان 
دغيسـيبيل«التي   « اآلنسـة  املدرسـة  هـذه  أعضـاء  مـن 
الغنيفريدهوالندداي،وهـو  املثقـف  صديقهـا  إلـى  كتبـت 

الـذي شـجع جبـران ودعمـه ملـا رأى محاوالتـه اإلبداعيـة، 
الفكـري  توجيهـه  يف  أثـرت  التـي  الكتـب  يعيـره  كان 
والفنـي وقـد اسـتخدم فريـد بعـض رسـومات  والروحـي 
 جبـران ألغلفـة الكتـب التـي نشـرتها دار«كويالانـدداي«. 

عائلتـه  مـع  جبـران  عشـر،عاد  عمراخلامسـة  يف 
مارونيـة  إعداديـة  مدرسـة  يف  ودرس  بيـروت  إلـى 
أدبيـة  مجلـة  بـدأ  احلكمـة.  تدعـى  ومدرسـة 
شـاعرالكلية. انتخـب  ثـم  دراسـة،  زميـل  مـع   طالبيـة 

كان يقضـي العطلـة الصيفيـة يف بلدتـه بشـّري ولكنـه نفـر 
 من والده الذي جتاهل مواهبه، فأقام مع ابن عمه نقوال.

أسـتاذ  وصداقـة  الطبيعـة،  يف  عـزاءه  جبـران  وجـد 
طفولتـه سـليم الضاهـر. ومـن عالقـة احلـب بينـه وبـني 
حـال الضاهـر التـي اسـتوحى قصتـه )األجنحةاملتكسـرة( 
قبـل  عـدة  سـنوات  بيـروت  يف  بقـي  بعدعشرسـنوات. 
إلـى بوسـطن يف 10 مايـو 1902. قبـل عودتـه  أن يعـود 
سـنة،  بعـد  بالسـل.  سـلطانة  أختـه  توفيـت  بأسـبوعني 
بسـبب  أمـه  وتوفيـت  املـرض  بنفـس  بطـرس  تـويف 

الوحيـدة  فهـي  جبـران،  ماريانا،أخـت  أمـا  السـرطان. 
خياطـة. محـل  يف  للعمـل  معه،واضطـرت  بقيـت   التـي 

 أمـا يف مـا يخـص كتاباتـه، فكانـت تسـير علـى اجتاهـني، 
الديـن،  عقائـد  علـى  ويثـور  بالقـوة  يأخـذ  أحدهمـا 
النقيـة  باحليـاة  اسـتمتاع  ويحبـال  امليـول  يتتبـع  واآلخـر 
أهمهـا  مـن  وكان  عصـره،  قضايـا  مـع  جبـران  وتفاعـل 
يف  حاربهـا  والتـي  العثمانيـة  للدولـة  العربيـة  التبعيـة 
فقـد  املسـيحية،  خلفيتـه  إلـى  وبالنظـر  ورسـائله.  كتبـه 
ِضـًدا  ليـس  حـرص جبـران علـى توضيـح موقفـه بكونـه 
بلـه  مجـده،  عـودة  ويتمنـى  يحترمـه  الـذي  لإلسـالم 
أواملسـيحي. اإلسـالمي  سـواء  الديـن  تسـييس   وضـد 

أبريـل   10 يف  نيويـورك  يف  جبـران  خليـل  جبـران  تـويف 
1931وهـويف الــ 48 مـن عمـره. كان سـبب الوفاة هوتليف 
الكبـد وسـل. وكانـت أمنيـة جبران أن يُدفـن يف لبنان،وقد 
صومعتـه  يف  جبـران  ُدفـن   .1932 لهذلكفـي  حتققـت 
متحـف  باسـم  الحًقـا  ماُعـرف  يف  لبنـان،  يف  القدميـة 

جبـران.

جبران خليل جبران

DOWN
WITH THE 

FLU

احلكمة اللبناني بطل دورة القادسية الكويتية
وبطولة دبي الدولية ٢٥

هل عادت أيام العز؟

IPHONE 6 & IPHONE 6+
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In the decade following the end of the Civil War,the 
Lebanese community witnessed a remarkable increase 
in substance addiction. Therefore, addressing substance 
dependence became a pressing matter that demanded 
earnest and immediate attention. Alarmed by the number 
and severity of addiction cases they encountered in their 
medical practice, and conscious of the growing need for 
drug rehabilitation centers in Lebanon.Skoun was first 
conceptualized in 2001, but it was not until 2003 that it 
became officially registered as an NGO concerned with 
providing specialized treatment services for substance 
users. Currently, Mrs. Nadia Mikdashi holds the post 
of Executive Director at the Center. Ms. Sara Trad is 
President of the Board while Dr. Ramzi Haddad serves 
as Team Coordinator.Since its beginning, Skoun has had 
high success rates and has helped people reclaim their 
lives and resume productive paths, as one of Lebanon’s 
pioneering rehabilitation centers with around 250 patients 
treated every year at an annual cost of no more than USD 
1000 per patient. 
Substance users usually approach Skoun through one of 
three following ways: some visit the center as their own 
choice, others are encouraged by their friends or family 
to contact the center while numerous cases are referred 
by schools, hospitals, psychologists or the judiciary 
team members in Lebanon.The treatment at Skoun is 
administered by a multidisciplinary team consisting of 
psychiatrists, psychotherapists, clinical supervisors, 
addiction counselors, family medicine specialists and 
registered nurses who work together to cater to the needs 
of patients struggling with substance use and to facilitate 
their recovery process.

The first step includes a comprehensive case assessment, 
based on which the team develops a holistic treatment 
plan tailored to the needs of each individual patient.The 
treatment plan may include counseling sessions, case 
management and regular follow-ups and reviews, group 
therapy, and family sessions. Based on the outcome of the 
assessment, this treatment plan can also include medical 
treatment, as well as other psychiatric medication, with 
regular monitoring and reassessment. Regular medical 
check-ups, after-care support and family support are all 
part of the treatment services. Even when discharged, 
patients remain part of the Skoun family and are welcome 
to drop in again if the need arises.

Adolescence between 15 and 17 is usually fraught with 
intense emotional and interpersonal problems where 
teenagers face extreme hormonal and psychological 
fluctuations accompanied with an inability to fit in what 
it seems to them an ever complex world.Skoun sets up 
awareness and prevention sessions in particular for 
this age range.The campaigns target over 30 schools 
annually and the programs are addressed to over 3000 
students between 13 and 16 years of age, around 500 
teachers, school staff and parents.It organizes training 
sessions,interactive workshops and discussion groups to 
educate youth about drugs and enhance the essential skills 
they need to foster their critical thinking, self-esteem 
and emotional maturity. The Skoun  team also provides 
training for teachers and staff to help integrate the Life 
Skills education program into the curriculum.A Mobile 
Education Unit is also available to disseminate drug-
related information and promote prevention practices 
among all community members during music events or 
schools fairs to name but a few.
Lebanon is home to 11 NGOs and 15 hospitals specialized 
in the treatments. Although psychiatry departments at 
hospitals are equipped to accommodate a larger number 
of patients than NGOs, the cost of treatment amounting 
to 234 USD per day, is too expensive for drug addicts to 
afford. 

مجتمع مدني

Nadine Berkachy راني نخلة

بــ 95 صوتـاً مـدد املجلـس النيابـي لنفسـه، منهيـاً أي احتمـال بالفـراغ كانـت سـتحصل. 
إنه التمديد الثاني يف زمن السـلم بعدما كان شـهد زمن احلرب متديداً من سـنة 1976 

إلـى سـنة 1992.

الدولـة  وبنـاء  السـالح  عـن  التخلـي  اللبنانيـة  القـوات  عندما قـررت   1990 سـنة 
القوية،أخـذت علـى نفسـها إلتزامـاً بحمايـة الدسـتور واملؤسسـات الشـرعية واحملاربـة 
بـكل الوسـائل القانونيـة والسـلمية للوصـول إلـى لبنـان الـذي نطمـح إليـه، ولـو أدى ذلـك 
إلـى تضحيـات وتنـاول الكـؤوس املـّرة الواحـدة تلـو األخـرى، فمـن قـّدم أغلـى مـا عنـده يف 
زمـن احلـرب لـن يبخـل بالقليـل يف زمـن السـلم. إن التصويـت بالتمديـد للمجلـس النيابي 
هـو كأٌس مـرة بالفعـل، كنـا نتمنـى عـدم الوصـول إليـه، فاإلنتخابـات كنـا ننتظرهـا بفـارغ 

الصبـر إلثبـات صوابيـة قراراتنـا ونتائـج العمـل السياسـي يف السـنوات األخيـرة.
إلقامـة  عن  العمـل  احلكومـة  تقاعـس  إلـى  األول  بالسـبب  يعـود  التمديـد  إن حصـول 
انتخابـات نيابيـة. فلـم تقـم بـأي خطـوة وكأن اجلميع مقتنع باسـتحالة حصول انتخابات. 
ولكـن مـا ليـس مفهومـاً أو مقبـوالً هـو كيـف يعـارض التمديـد من هـو يف احلكومة بحصة 
مـددت  اللبنانيـة  القـوات  انتخابـات.  يذكر للوصول  إلـى  جهـد  بـأي  يقـم  ولـم  وازنـة 
للمجلـس الـذي لـم ينتخـب سـمير جعجـع رئيسـاً للجمهورية، ويف ذلك داللـٌة على تفضيل 

املصلحـة العامـة علـى املصالـح الشـخصية الضيقة. 

تكملـة  إال  هـو  مـا  التمديـد  خلفيـة  علـى  القـوات  علـى  للتيـار  اإلعالمـي  الهجـوم  أمـا 
للنهـج الدائـم للعونيـني يف التصويـب ورمـي املسـؤولية علـى القـوات، فمنـذ 1988 حتـى 
اآلن، النفـاق ذاتـه واالسـتراتيجية ذاتهـا: اتخـاد قـرارات غيـر مسـؤولة ملصالـح ضيقـة، 
والهجوم على سـمير جعجـع لكسـب شـعبية ضئيلـة. والـى جانـب الشـعبوية والتصويـب 
علـى القـوات يبقـى الهـدف اإلبقـاء علـى الفـراغ والفوضـى علّهـا تؤجـج حظـوظ عـون 
بالرئاسـة. واملضحـك املبكـي أن التيـار الوطنـي لـم يعاتـب حلفـاءه املسـيحيني واملسـلمني 
يف موضوع التمديـد،إذ ليـس التمديـد مـا يؤرقهـم، بـل وجـود القـوات اللبنانيـة يف وجهـه 
يف كل محاولـة لتعطيـل الدولـة. مـا حكـي عـن خرق لإلجماع املسـيحي هـو أيضاً من باب 
التضليـل، فلـم يحصـل إجمـاع مسـيحي وحيـد يف هذا املوضوع،ألن اإلجماع املسـيحي يف 
نظرهـم هـو املوافقـة علـى مـا يريـده عون. أمـا مقولة:«القـوات أعطت الشـرعية والغطاء 
املسـيحي للتمديد« فنشـكر اجلنرال عليها إذاعترف بأن القوات هي فعلياًاملمثل األقوى 

للمسـيحيني، وهـي مـن تعطـي أو تأخـذ الشـرعية املسـيحية.

إن التمديد جّنبنا الفراغ لكنه يعاكس العمل الطبيعي للدميوقرطية، وإن كان املعارضون 
للتمديـد جاديـن فلينزلـوا الـى املجلسـالنتخاب رئيس للجمهورية فيبطـل حينها التمديد. 
ليـس هنـاك أي سـبب ملقاطعـة إنتخابـات الرئاسـة إال خـوف التيـار مـن عـدم النجـاح 
وهـذا ليـس مبـرراً، وماهـي إال تأكيـد علـى فلسـفة إلغـاء اآلخـر وعدم تقبـل الدميقراطية 
وتفضيـل، كالعـادة، مقولـة أنـا أو ال أحـد. لألسـف الشـديد، لـم نـر يومـاً أي قـرار مـن 
اجلنـرال عـون يصـّب يف مصلحـة املسـيحيني أو اللبنانيـني، وهنـا نلقـي املسـؤولية علـى 
كل مـن يـزال يدعـم ويشـجع هـذا التيـار الـذي كمـا يف 1989 يقضـي علـى آخـر ركائـز 

الدولـة اللبنانيـة.

نفاق
التمديد

SKOUN:
LEBANESE 
ADDICTIONS CENTER
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جوزيف مخايلرامي مارون

يف هـذا امليـالد يـا يسـوع، لـن تسـرقنا أنـوار العيـد عن نـوِرَك املُنبعث من مذود اإلنسـانّية 
املتأمّلـة، يف هـذا العيـد يـا رّبـي لـم نعـد نـرى الفـرق بـني خشـب املـذود وخشـب الصليـب! 
ليـس ألّننـا اعتدنـا التشـاؤم، بـل ألن كّل مـا جـرى ومـا يجـري مـن حولنـا مـن أحـداٍث 

ونكبـات، كان كفيـاًل بـأن ينـزح فينـا إلـى األعمـاق...
د التغييـر، بـل ألّن  نعـم إلـى األعمـاق ننـزح يف هـذا امليـالد، ليـس ألننـا نحـّب التغييـر ملجـرَّ
شـجرة العيد التي اعتدنا التحلُّق حولها قد ذبلت أوراقها، وألّن األشـخاص البالسـتيكّية 
التـي متثِّـل مشـهد امليـالد مـا عـادت كفيلـة بـأن تضعنـا يف صلـب احلـدث، وألن املغـارة 
التـي اعتدنـا التسـابق إلـى صنعهـا يف إحـدى زوايـا منزلنـا مـا عـادت حتتـوي الفقـر الذي 

لناهـا كل مـا نُِحـّب مـن ماّديـة ونرجسـّية واسـتهالكّية... اخترتـه يـوم ُوِلـدت، بـل َحمَّ

لـت املغـارة يف هـذا العيـد، ألّن مغارتـك يف  نعـم إلـى األعمـاق ننـزح يـا يسـوع ألّنـك بَدَّ
هـذا العـام أضحـت يف خيـام الالجئـني، وحتـَت ركاِم منـازل املُسـتَضَعفني، وعلـى قارعات 
طـرق املشـّردين... نعـم لقـد انتقلـت املغـارة مـن ذلـك اإلسـطبل يف بيـت حلـم حيـث كانـت 
احليوانـات تعطـف علـى اإلنسـان، إلـى إسـطبٍل عاملـّي حيـث ال عطـف وال دفء، بـل حيث 

ـص احليـوان ليفتـرس أخـاه ولـو كان طفـاًل يف عمـر الـورود... اإلنسـان يتقمَّ

ف أكثـر علـى واقـع املغـارة،  يـا يسـوع! ال لننتحـب، بـل لنتعـرَّ إلـى هـذه األعمـاق ننـزح 
لنتعـّرف علـى البـؤس الـذي ُوِلـدَت فيـه، والـذي يُشـابُه إلـى حـٍد بعيـد البؤس الـذي نعيش 

فيـه... ويف قلـب هـذا البـؤس يـا يسـوع كنـَت الفـرح ولـم تـزل! فأنـَت يـا أّيهـا الطفـل 
اجلميـل، يـا أخانـا بخبـز األرض، يـا شـقيقنا بالبـؤس والفقـر، أنـت يـا عّمانوئيـل، أنـت 
إلهنـا معنـا، كمـا كنـت مـع الرعـاة والفالحـني وصيـادي السـمك منذ اليـوم األّول مليالدك، 
أنـَت معنـا نحـن التائقـني اجلائعـني احلاملـني بخبـز احلرّيـة وبطعـم احليـاة، وأنـت احلياة!
مـن قلـِب واقعنـا نهتـف إليـك يـا يسـوع: تعـال! تعـال وليـس فقـط لكـي تولـد فينـا، تعـال 
لتجعلنـا نُخلَـق فيـك مـن جديـد، تعـال لكـي ننـزح معـك إلـى العمـق دائًمـا، تعـال يـا رّبـي 
يسـوع فقـد سـئمنا أن نكـون ورقـة نعـوة معلَّقـة علـى أبـواب هـذ الشـرق، ونحـن بأَمـّس 
احلاجـة إلـى أن نكـون النجمـة علـى بـاب املغـارة، يف هـذا امليـالد، وَكُكلِّ ميالد،مـا زالـت 
دعوتنـا أن نكـون هـذه النجمـة التـي تقـود املجـوس إليـك، وإن تغيَّـرت هوّيـة املجـوس مـن 

جيـٍل إلـى جيـل تبقـى أنـت هوّيـة كّل جائـع إلـى احلقيقـة وكّل تائـق إليـك! 

وإن تغيَّـرت املغـارة يـا يسـوع تبقـى أنـت امليـالد، وإن تغيَّـرت هوّية املجـوس تبقى أنت قبلة 
لـت الظـروف نبقـى يـا يسـوع الرعـاة املسـاكني الذيـن  األنظـار، وإن تغيَّـر الزمـن وإن تبدَّ
يفرحـون بـك والذيـن ينشـدون مـع املالئكـة أمـام مغارتـك : املجـد هلل يف العلـى، وعلـى 

األرض السـالم، والرجـاء الصالـح لبنـي البشـر!..

يوم قررت الدولة فرض هيبتها

في هذا 

امليالد

كثيـرة هـي األزمـات التـي متـر بهـا البـالد، وليـس آخرهـا أزمـة العسـكريني احملتجزيـن لـدى املجموعات اإلرهابية، هؤالء اجلنود البواسـل الذين وقعوا يف األسـر حيث سـيكتب التاريخ 
عنهـم وعـن دولتهـم التـي قررت اسـترجاع هيبتها املفقـودة يف عز أزمتهم.

 صحيـٌح أن قطـع الطـرق أمـٌر مرفـوض، وعلـى الدولـة وقواهـا األمنيـة منـع حصولـه، ولكـن هـل يجـوز تطبيـق القانـون علـى جـزٍء مـن الشـعب فيمـا اجلـزء اآلخـر يحـق لـه مـا ال يحـق 
لغيـره؟ وهـل يجـوز اسـتعمال العنـف ورش أهالـي املخطوفـني املتظاهريـني بامليـاه بالرغـم مـن قلّـة عددهـم؟ اجلـواب ليـس بصعب، هيبة الدولـة ال تصان بالعنف إمنـا بتطبيق القوانني 
علـى اجلميـع سواسـية، لـذا اسـمحوا لنـا أن نسـأل الدولـة، أيـن كانـت هيبتهـا يـوم قطعـت الطرقـات مـن قبـل املياومـني؟ أيـن كانـت هيبـة الدولـة يـوم انتشـر السـالح يف 7 أيـار؟ أيـن 
كانـت هيبـة الدولـة يف 23 كانـون؟... وبعـد أيـن هيبـة الدولـة يـوم يرفـض وزراءٌ يف احلكومـة مبـدأ التفـاوض مـع اإلرهابيـني ليطلـوا علينـا بعـد أيـاٍم معـدودة ليحتفلـوا باسـتقبال احـد 
عناصرهـم احملـرر مـن أسـر هـذه املجموعـة اإلرهابيـة إثـر عملّيـة تفـاوض وتبـادل مّتـت مـع هذه املجموعات؟ يف احلقيقـة، هيبة الدولة ال تصان وال حتترم إال بـاإلرادة اجلامعة لكافة 

األفرقـاء باحتـرام قراراتهـم ودولتهـم والدفـاع عنهـا، أّمـا سياسـة الصيـف والشـتاء حتـت سـقٍف واحـد فهـي سياسـة ضـرب الدولة واملؤسسـات.

ختامـاً، سـيكتب التاريـخ عـن تلـك احلكومـة التـي أرادت فـرض هيبتهـا، فخسـرت كّل مـا تبقـى لهـا مـن هيبة، فعناصراجليش والقـوى األمنية التي حتمي وتصـون الوطن ال تعامل على 
أنهـا شـعوب درجـة ثانيـة، هـؤالء قّدمـوا حياتهـم ذوداً عـن لبنـان فحـريٌّ بالدولـة ان تصـون كرامتهم وكرامة أهلهم ال أن تتركهم أسـرى التالعب والتراخي واإلسـتهتار.
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