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قيل بأن لبنان ميّر بأزمات جعلت الوضع فيه غير مريح الستقطاب السّياح .. قيل ايضاً 
بان تفلت السالح الغير الشرعي هو من االسباب االساسية التي ادت الى ذلك. البعض 
 كان يشـدد دائماً على ان املقاومة وسـالحها سـيغّيران وجه لبنان وال لبنان لوال املقاومة!

ولكـن مـا اصبـح شـائعاً هـو ان احلـزب غّيـر فعـاًل وجـه لبنـان بنشـره ثقافة املوت. يسـعى 
وراء تنظيـم صفوفـه العسـكرية وقيـل بانـه يسـعى دائًمـا بـان يكـون يف صفـوف القتـال 

االماميـة.

اّمـا مـا اصبـح واضحـاً ان لبنـان وسـياحته مـع كل الضبـاب الـذي شـهده هـم بافضل حال 
واملهرجانـات التـي تقـام هـي خيـر دليـل على ذللك وابرزها مهرجانات االرز التي شـهدت 
حضـور كثيـف واجـواٍء رائعـة. غّيـرت القـوات اللبنانيـة مفهـوم التنظيم من العسـكري الى 
تنظيـم اهـم املهرجانـات وبشـكٍل غيـر مسـبوق كمـا كانـت قيادتهـا يف الصفـوف االماميـة 
وعلـى رأس الدبكـة اللبنانيـة ال بصفـوف احلـرب االماميـة التـي تدبـك لبنـان وسـياحته! 
قيـل بـان املقاومـة ال بديـل عنهـا وهـذا مـا تفعلـه القـوات اللبنانيـة اذ انهـا تقـاوم ثقافـة 

املـوت مسـتبدلًة اياهـا بثقافـة احلياة!

جاد دميان - رئيس مصلحة الطالب في القوات اللبنانية

ستيفاني يوسف

وهيب وهبه

مستقبل لبنان يتوقف على نهج جديد ينبثق من رحم تطلعات وآمال شبان وشابات لبنان
تتعمد القوات اللبنانية يوماً بعد يوم بنهج املؤسسات وقيم الوجود.

ال يخفـى علـى احـد بـأن منـاذج اغلبيـة االحـزاب اللبنانيـة قـد زعزعـت ثقـة املواطنـن اللبنانيـن بقـدرة االحـزاب علـى تطويـر املجتمـع، مـن هنـا تكمـن ضـرورة انخـراط الشـباب يف 
العمـل السياسـي مـن اجـل كسـر هـذه النمطيـة التـي نخـرت احليـاة السياسـية.

ان وجودنـا يف القـوات اللبنانيـة هـو امتـداد للتاريـخ الـذي طبـع االيـام بنضـاالت وبطـوالت نحتـت بالـدم. إن وجودنـا هنـا هـو ترسـيخ للمبـادئ احلزبيـة التـي تدفـع إلـى التخلـي عـن 
األنانيـة الذاتيـة مـن أجـل مصلحـة املجموعـة... 

وبالتالي ان اي امل يف قيام جمهورية قوية يف لبنان ال ميكن ان يتحقق اال من خالل منطق االحزاب الدميقراطية.
مـن هنـا يتوجـب علينـا جميعـاً التخلـي عـن بعـض املوروثـات االجتماعيـة والعائليـة التـي حتـاول تسـخيف العمـل احلزبـي وربطـه بالسـلبيات، إن مسـتقبل لبنـان يتوقف علـى نهج جديد 

ينبثـق مـن رحـم تطلعـات وآمال شـبان وشـابات لبنان.

لبنـان أرض خصبـة وبيئـة حاضنـة للتطـرف واإلرهـاب، سـاوم  قيـل أن بعـض مناطـق 
البعـض علـى اعتـدال اإلسـالم السـني يف لبنـان وخرجـت أبـواق كثيـرة حتـاول تشـويه 

االعتـدال. هـذا 

فمن شيخ يخطب يف مسجد بالل بن رباح إلى »قائد« جماعة خارجة عن القانون.
هـو خـاض املعركـة يف عبـرا ضـد اجليـش اللبنانـي متزرعـاً بحجـة أن ما يعـرف باملقاومة 

أي حـزب اهلل يقـوم بتحريـك اجليـش وجـره ملواجهـة أهل السـنة.

وقـال واقـع األمـر، احلقيقـة الصعبـة هـا هـو قاتـل جنـود بـالدي، واخلـارج عـن القانـون، 
ذلـك الـذي أراد أن يشـكل إمـارة هـرب... تنكـر... تخبـى كخفافيـش الليـل يقـع يف قبضـة 
األسـير  وليصبـح  اإلرهابيـة...  مخطاطاتـه  التحقيـق  ليكشـف  اللبنانـي  العـام  األمـن 

أسـيرا...
أسير أفعاله وعدم والئه للدولة اللبنانية.

إجنـاز لبنانـي جديـد يخطـف األضـواء احملليـة والدوليـة واالقليميـة، بعدما أغلقت شـعبة 
املعلومـات يف االمـن العـام بـاب الهـروب امـام احمـد األسـير، يف وقـت عجـزت فيـه عـن 
قطـع طريـق اإلختبـاء لنحـو سـنتن ونصـف، حيـث اوقفتـه يف مطـار رفيـق احلريـري 
الدولـي أثنـاء محاولتـه مغـادرة البـالد الـى نيجيريـا عبـر القاهـرة مسـتخدما وثيقة سـفر 

فليسـطينية مـزورة وتأشـيرة صحيحـة للبلـد. 

لبنانـي  وبعيـدا عـن الصفقـات االمنيـة والسياسـية اخلارجيـة، وبجهـد داخلـي  هكـذا، 
بحـت، جـاء توقيـف األسـير ليعيـد ولـو بنسـبة جزئيـة ثقـة املواطـن باألجهـزة االمنيـة 

وهيبـة الدولـة اللبنانيـة يف ظـّل الفلتـان االمنـي الـذي نشـهده يف بعـض األماكـن. 
حسـنا، األسـير أسـيرا... وفضل شـاكر طليقا، كذلك روائح النفايات التي غزت شـوارع 

لبنـان مـن الشـمال الـى اجلنـوب، حيـث بات حـّل أزمة النفايات من االمور املسـتعصية يف 
لبنـان يف ظـّل غيـاب احللـول القابلة للتطبيق. 

بيـروت وريـاض  اعتصامـات شـبه اسـبوعية ملجموعـة »طلعـت ريحتكـم« غـزت شـوارع 
الصلـح خصوصـا، لتكـون باملرصـاد يف كّل مـّرة عقـدت اللجنـة الوزاريـة املكلفـة متابعـة 

ملـف ازمـة النفايـات.

إجنـازات أمنيـة عاليـة املسـتوى تنفذهـا األجهـزة األمنيـة يف لبنـان يف وقـت إيجـاد حـّل 
بسـيط لـ«كومـة نفايـات« غّطـت األخضـر واليابـس بقّيـت يف دوامة املناقصـات والعروض 

التـي جتادلهـا اللجنـة اسـبوعيا دون البـّت بهـا.
املناقصات لم تفّض والنفايات باقية أشـهرا... األسـير خلف القضبان »يتلو« باعترافاته 
امـام األمـن العـام واحملكمـة العسـكرية، والشـعب اللبنانـي، بـن البهجـة والبـكاء، عاجـٌز. 
لطاملـا، طغـى امـر علـى آخـر يف لبنـان، لتفتـرش النفايـات هـذه املـرة أرض املواطنـن 
بروئحهـا السـامة الطليقـة يف الهـواء، ألن ال اجهـزة أمنيـة حتـّد منهـا وال رقابـة كثيفـة 

علـى انتشـارها. 

مـن يسـأل؟ ال بـد أن املواطـن منشـغل مبخططـات االسـير وجماعتـه، فهـو يخـاف القنبلة 
والسـالح واالغتيـال، يخـاف املـوت – هكـذا يفكـرون. ولكنهـم، ال يعلمـون ان املوت االقبح 

الـذي ينتظرنـا هـو طمرنـا بنفايـات كل مـن حـاول طمر شـوائبه بها.

األسير يتلو إعترافاته...
وروائح النفايات »طليقة« في الهواء!
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رامي جّبور

The situation in Syria is witnessing diplomatic, military 
and breakthroughs of previous taboos.
It was interesting, at the political level, the Saudi 
announcement of the Syrian intelligence officer Ali 
Mamlouk’s visit to Saudi Arabia meeting Saudi Crown 
Prince Mohammed bin Salman in Jeddah. The revelation 
came after the leak by the pro Hezbollah newspaper Al 
Akhbar that coincided with the visits by Foreign Minister 
Walid al-Moualem to Russia, Iran and Oman1.  Mamluk’s 

visit represents the first time Saudi Arabia have invited a 
senior Syrian official to the Gulf to discuss a settlement. 
This visit was followed by major questions regarding the 
Saudi future role in Syria: Did the Saudis change their 
stance toward Syria’s future? Do they accept Bachar 
El Assad’s leadership for an interim Syrian government 
following a political settlement? Will the Syrian regime be 
included in a strategy for an anti-terrorism alliance?

Russian’s efforts to forge an anti-Islamic State alliance 
that would include Turkey, Saudi Arabia, Jordan, and 
Syria enhanced the political discussions over a post- al 
Assad government. As Russia hopes, the anti-Islamic 
state platform may facilitate negotiations between Assad 
and his opponents about a power-sharing agreement in 
Damascus2 . KSA, as a key player in the Syrian crisis and a 
supporter for the Syrian opposition, is a necessary partner 
for Russia in this alliance sharing both the Islamic State 
threat. A Saudi-Russian rapprochement followed the 
nuclear deal struck between Iran and six world powers 
was presented by a historical visit by Deputy Crown Prince 
and Minister of Defense Mohammed bin Salman to St. 
Petersburg where he signed several agreements with 
the Russians concerning cooperation on oil, space and 
peaceful nuclear energy3.

As several sources claimed, the visit discussed the Syrian 
situation and prepared the ground for future discussions 
and cooperation including the Syrian crisis4. Following 
that meeting, Syrian National Security Bureau chief Gen.
Ali Mamluk made a quiet visit to KSA and met Bin Salman. 
Pro-Iranian media interpretations indicated that this visit 
marked a change in Saudi stance toward the Syrian regime 
headed by Bachar by considering him part of the anti-
Islamic state coalition. These interpretations contradict 
the latest developments occurring in Syria where Bachar 
El Assad is facing battlefield setbacks and acknowledged 
lately that the Syrian military would be obliged to withdraw 
from certain areas. The rebel militias’ moves toward the 
Alwaite regions have increased the danger situation for 
the regime adding to it the Turkish effort to create a safe 
zone in Northern Syria5.  Saudi Arabian foreign minister 
“Adel Al Jubeir” press conferences cleared that the Saudi 
position in Syria will remain the same by stressing that 
Al Assad cannot be part of a political solution in Syria. 
Mamlouk’s visit to Saudi Arabia emphasizes Riyadh’s hope 
to be seen as a constructive partner in Moscow’s diplomatic 
efforts. In addition, Saudi invitation to Mamluk marks that 
Riyadh alongside USA, Russia and several Middle Eastern 
powers are worried toward the post-Assad Syria fearing a 
deeper collapse of the country that could strengthen the 
Islamic state military, and for this reason it would seek 
a political solution between the different groups in the 

future to fight ISIS6.  Jubeir affirmed this idea by indicating 
in an important statement that the Syrian army should be 
protected as a future partner in the war against terrorism 
in Syria7. 

A political solution in Syria will remain far as long as the 
Iranian regime isn’t an essential part in the negotiations. 
According to foreign policy journal, Syrian army and 
intelligence officials have expressed growing unease 
with the dominance of Iran over the Syrian state. It is 
impossible for Assad who is totally dependent on Iran to 
take a major decision without their agreement. Tehran 
announced an initiative to resolve the Syrian crisis that 
preserves its interests with providing some concessions 
to the GCC countries, but it remains far from the Saudi 
demands expressed to Mamluk in their meeting in Jedda8.  
Moving to the regional spectrum, the Saudis have 
succeeded so far to overcome their Iranian opponents in 
several regional files as their allies’ forces in Yemen have 
succeeded military to recover many southern provinces 
from Houthis9. 

Furthermore, Riyadh improved its relations with Hamas10  
and with the Sudanese state; not to mention the Iraqi 
developments affecting negatively Iranian allies in 
Baghdad. These developments may alter the continued 
progress of the Saudi position in Syria and stick to the terms 
of the solution that suits them, especially the formation of 
a transitional body in Syria dismissing any role for Bachar 
Al Assad; in addition to the withdrawal of Iranian backed 
militias from Syria. On the other hand, Riyadh will make 
sure to continue its negotiations through the Russian and 
Omani channels to safeguard that any solution will protect 
the Syrian institutions (including the Syrian army) as a 
future tool for their fight against terrorism. Saudi Arabia’s 
diplomacy in Syria was best described by Al Arab journalist 
Jamal Khashoggi stating in an interview to Al Masr el 
Yawm, that the two key elements of Riyadh’s diplomacy 
are protecting the region from further meltdowns that 
led to terrorism and to diminish the Iranian role in the 
region11. 

A NEW SAUDI STRATEGY IN SYRIA?
AL MAMLUK VISIT IMPLICATIONS ON THE SAUDI 
POLICY TOWARD SYRIA
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هــو تاريخ شــعوٍب وهوية أرٍض عرفــت أن تعطــي للعالم حضارات 
عديدة، هو الشــرق مهد احلضــارات واألديان، هو قلب العالم النابض 

منه إنطلقت شرارة الفن واإلبداع.
هــذا التاريــخ الذي صمد على مدى العصور أتــى اإلرهاب ليمحوه من 
الذاكــرة فــي دقائق قليلة... أتى اإلرهاب ليمســح مــن العالم إنتاج 
وفكر وحضارة الشرق... حيث قام تنظيم »داعش« بتدمير وتخريب 
أهم املعالم التاريجية في الشرق وإعتبر فعله املشني هذا »إنتصار« 
للدين... ونحن نسأل عن أي »دين« يتكلم وهل من عاقٍل أن يقبل 

بتدمير هذا اإلرث الثقافي؟!

•  مدينـة احلضـر يف العـراق: تقـع يف صحـراء نينوي شـمال العراق، ويعود تاريخ إنشـائها 
ألكثـر مـن ألفـي عـام، وتشـتهر مبـزج الهندسـة الشـرقية والغربيـة، وهـي واحـدة مـن 4 

مواقـع عراقيـة مدرجـة علـى الئحة اليونسـكو للتـراث العاملي.

•  متحـف املوصـل: ثانـي أهـم متحـف يف بغـداد بعـد املتحـف الوطنـي، ويحـوي متاثيـل 
وآثـاًرا يعـود تاريًخـا للعصـر الرومانـي،  دمرهـا عناصـر »داعـش« وحطـم حوالـي 90 

قطعـة أثريـة ومتثـال غالبيتهـا أصلـي.

• مكتبة املوصل: وحتتوي على آالف الكتب واملخطوطات النادرة داخلها

• قبر النبي يونس يف العراق: يعد قبر النبي يونس من أشهر املعالم يف املوصل

• قلعة تلعفر يف العراق: وهي قلعة أثرية تقع غرب املوصل

•  الكنيسـة اخلضـراء يف العـراق: تعـود لعـام 1300 يف تكريـت، وتعـود شـهرتها للمجـزرة 
التـي تعـرض لهـا املسـيحيون علـى يـد املغـول عـام 1258.

•  مـزار األربعـن أو مرقـد األربعـن يف العـراق: يضم رفـات 40 جندًيا من جيش اخلليفة 
عمـر بـن اخلطاب خالل الفتح اإلسـالمي للعراق

• متثال أبو متام يف العراق: أقيم للشاعر العباسي يف املوصل خالل القرن التاسع

•  مدينـة منـرود اآلشـورية: مـن أشـهر املـدن الثريـة بالعـراق، تقـع جنـوب شـرق املوصـل، 
وهـي مدرجـة علـى الئحـة اليونسـكو للتـراث العاملـي، حيـث يعود تاريخها للقـرن الثالث 

عشـر قبـل امليالد.

القلعـة تقـع ضمـن  لقـرون وكانـت هـذه  تاريخهـا  يعـود  الديـن األيوبـي:  •  قلعـة صـالح 
السـابق صـدام حسـن. للرئيـس  تابعـة  كانـت  التـي  الرئاسـية  القصـور 

ميالدًيـا،   1050 لعـام  تاريخـه  يعـود  الـذي  فتحـي  الشـيخ  املوصـل: ضريـح  •  أضرحـة 
ومسـجد الشـيخ قضيب البان الذي يرجع لعام 1150، باإلضافة ملراقد اإلمام الباهر 

واإلمـام يحيـى أبـو القاسـم واإلمـام عـون، ومسـاجد النبـي جرجيـس والنبـي شـيت.

ـروا العديـد مـن التماثيل باملدينـة، باإلضافة لتدمير  •  مدينـة تدمـر األثريـة: حطمـوا ودمَّ
عـدد مـن آثـار متحف مدينـة تدمر.

سـوريا،  بحلـب شـمال  الثريـة  للقلعـة  الرئيسـي  السـور  مـن  جـزء  انهـار  حلـب:  •  قلعـة 
العاملـي للتـراث  اليونيسـكو  الئحـة  علـى  املدرجـة 

•  املسـرح الروماني: بعدما سـيطر »داعش« على مدينة تدمر، جعل التنظيم من املسـرح 
الرومانـي موقًعـا لتنفيذ جرائمه بإعدام ضحاياه.

•  ديـر »مـار إليـان الناسـك« يف مدينـة القريتـن بريـف حمـص يعـود إلـى القـرن اخلامـس 
امليالدي

مروى اخلوري

معالم أثرية دمرهــا »داعش«... 
تاريخ ميحوه اإلرهاب!
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أسرة آفاق الشباب

بشـير اجلميـل اسـم ارتبـط بتاريـخ لبنـان احلديـث، هـو »حلـم اجلمهوريـة«، اجلمهوريـة 
القويـة التـي يحلـم بهـا كل لبنانـي مؤمـن بكيـان لبنـان الوطـن السـيد، احلـّر واملسـتقل.
هـو »البـاش« الـذي قلـب املوازيـن وضـرب بيـد مـن حديـد كل مـن حـاول أن يقصـي لبنـان 
عـن اللعبـة اإلقليميـة، هـو االبـن األصغـر للزعيـم املسـيحي بيـار اجلميـل مؤسـس ورئيـس 
حـزب الكتائـب اللبنانيـة، مـن بكفيـا ـ املـن، ولـد يف 10 تشـرين الثانـي مـن العـام 1947، 
تلقى دروسه االبتدائية والثانوية يف مدرسة سيدة اجلمهور، حاز على إجازة يف احلقوق 
عـام 1971 وإجـازة يف العلـوم السياسـية عـام 1973، متأهـل مـن صـوالجن توتنجـي، وأجنـب 
تفجيـر  السـنتني يف محاولـة  بعمـر  وهـي  )اغتيلـت  ومايـا اجلميـل  نـدمي ومينـى  منهـا: 

لسـيارة والدهـا(. 
تـدرج يف حـزب الكتائـب حتـى أصبـح قائـده العسـكري. أسـس القـوات اللبنانيـة وتقلـد 
منصـب رئاسـتها. انتخـب رئيسـًا للجمهوريـة يف  21 آب عـام 1982  واغتيـل بتاريـخ 14 

أيلـول مـن العـام نفسـه قبـل تسـلمه منصـب رئاسـة اجلمهوريـة اللبنانيـة.
كل  مـن  حولـه  اللبنانيـني  جمـع  الـذي  الشـاب  ذلـك  البشـير،  باغتيـال  أنهـم  ظنـوا  هـم 
الطوائـف واملذاهـب وخلـق حالـة مميـزة مـن املواطنيـة يف فكـر وقلـب الشـعب اللبنانـي، 

لكـن ظنهـم خـاب! احللـم...  علـى اجلمهوريـة  قـد قضـوا  يكونـون 

البشـير، مـا زال فكـره حّيـاً يف  علـى اغتيـال  اليـوم، وبعـد مـرور ثالثـة وثالثـن عامـاُ 
قلوبنـا. إعتمدنـا نحـن طـالب القـوات نهجـه وفكـره. حافظنـا علـى مبادئـه لنحافـظ على 

اجلمهوريـة التـي أرادهـا.
واليوم ها هو يسـتمع إلى هواجسـنا وكالمه ينبض يف القلوب كأنه بيننا حي يرزق. ولنا 

منه بعض التوصيات وإجابات على أسـئلة عديدة! 

نحن اليوم من دون رأس للدولة، فأي رئيس يجب أن ننتخب؟!
جـواب البشـير واضـح: »نريـد رئيسـاً تأمتنـه املقاومـة اللبنانيـة على إجنازاتها ومكاسـبها 
فـال يسـتعملها للمقايضـة أو ملصاحلـه اخلاصـة، نريـد رئيسـاً يقيـم عالقـات متناسـقة 
بـن مختلـف حـواس الوطـن، ويكـون صاحـب رؤيـة وطنيـة تبلـغ حـد احللـم  ال صاحـب 
شـهوة سياسـية ال تتعـدى حـدود احلكـم. نريـد رئيسـاً وقـف ولـو مـرة واحـدة علـى قبـر 
شـهيد، نريـد رئيسـاً يسـتعمل أفعـال الغضـب والتحذيـر وأحـرف الربـط  وأدوات اجلـزم. 
نريـد رئيسـاً يصـرف فعـل لبنـان يف صيغـة املسـتقبل. نريـد رئيسـاً ينقـل لبنـان مـن حالـة 
التعايـش مـع األزمـة ومشـاريع احللـول إلـى حالـة اخلـروج مـن األزمـة وفـرض احللـول«.

الدولة شبه منهارة، ماذا باستطاعة الرئيس اجلديد أن يفعل؟
»نعـم، يعـود فشـل االسـتقالل الـى قيـادة الدولـة، ولكـن إن أولـى مهمـات احلكـم اجلديـد 
هـي إخـالء سـبيل كل مؤسسـات الدولـة، وسـيكون اجليـش اللبنانـي يف الطليعـة، شـجاعاً 
مؤمنـاً بالقضيـة، مرتفـع املعنويـات، وطنـي األهـداف، شـعبي اإلنتمـاء، ميدانـي التنشـئة، 
ـظ بعـد اليـوم علـى أي جهـاز وال رفـض ألي إدارة. إن الدولـة  عمالنـي القيـادة. فـال حتفُّ
وحـدة ال تتجـزأ، تُقبـل بكلّيتهـا أو ترفـض بكلّيتهـا. وال يحـق أساسـاً ألي فئـة أن تعـارض 
الشـرعية يف ممارسـة حقوقهـا، بـل مـن واجبهـا الدفـاع عن شـعبها. فاملعارضة تقف عند 

سياسـة الدولـة وال تطـاول مؤسسـاتها«.
أنفسـهم حمـاة  وينّصبـون  ويرّوجـون لإلرهـاب  وتهديـد وجودنـا  إخافتنـا  يحاولـون  هـم 

لبنـان ملسـيحيي 
اللبنانـي،  الوطـن  علـى  املؤامـرات  سلسـلة  حلقـة يف  هـو  يحـدث.  مـا  مسـتغرباً  »ليـس 
تنتقـل مـن منطقـة الـى أخـرى ومـن بلـدة الـى أخـرى، وهدفهـا بسـط الهيمنة علـى الوطن 
واملواطـن. إن املرحلـة احلاسـمة والدقيقـة واخلطـرة التـي متـّر بهـا املنطقـة أصبحـت 
تواجـه لبنـان بخطـر مضاعـف، إذ يبـدو أن محـاوالت التفتيـت والهيمنـة والسـلخ التـي 
تفـرض عليـه مـن الداخـل علـى أيـدي الغربـاء باتت تفـوق ما قد يترّتب عليـه من املخاطر 
اخلارجية«. ولكن إن نسـوا ذّكروهم: »نحن قديسـو هذا الشـرق وشـياطينه، نحن صليبه 

يعود فشل االستقالل 
الى قيادة الدولة... 

الرئيس بشير اجلميل: الدولة 
وحدة ال تتجزأ واملعارضة 

تقف عند سياسة الدولة وال 
تطاول مؤسساتها

وحربتـه، نحـن نـوره ونـاره، قـادرون علـى إحراقـه إن أحرقـوا أصابعنـا، وقـادرون علـى 
إنارتـه إن تركونـا علـى حريتنـا«.

بعد اإلتفاق النووي، ما هو مصير لبنان؟
»نأمـل يف أن تكـون كل التطـورات املرتقبـة علـى سـاحة الشـرق األوسـط ملصلحـة لبنـان 
وإلنهـاء الكابـوس املسـلّط علينـا، وذلـك بسـعي مـن الدولة اللبنانية واجليش. إذ إن شـعباً 
دفـع مـا دفعنـاه هـو شـعب ال ميـوت وال يركـع وال يأمتـر بـإدارة غاصـب »فيؤشـمل« أو 

يهرب«.
يقولـون إنـه بالرغـم مـن اإلتفـاق لـن تهـدأ السـاحة اللبنانيـة وكل اإلحتمـاالت واردة يف 

ظـل غيـاب الرئيـس
قولـوا لهـم إذاً أن يعـودوا إلـى التاريـخ فهـو أكبـر شـاهد، ذّكروهـم أنـه »بضيعـة زغيـرة 
بالشـمال إسـما قنـات 40 مقاتـل مـن القـوات اللبنانيـة مـّدة سـّت ايـام خربطـوا حسـابات 
طويلـة عريضـة للقيـادات السـورية بلبنـان وبالشـمال بصـورة خاصـة«، إن لـم يقتنعـوا 
تابعـوا سـرد األحـداث: »زحلـة كانـت مدينـة لبنانيـة فقـط، معكـم أصبحـت مدينـة عاملية، 

لقـد خضتـم أروع معركـة يف أدق منطقـة، يف أشـرس حـرب، يف أحلـك ظـرف«.
نشـهد اليـوم حتـركات عديـدة حتـت شـعار »املجتمـع املدنـي« و«احلقـوق املهـدورة« وهـي 

تطالـب بإسـقاط احلكومـة
يحتـاط  التقـدم،  يواكـب  التـراث،  يجّسـد  اللبنانـي طموحـاً  مجتمعنـا  يكـون  أن  »يجـب 
للمسـتقبل، يغـرف مـن املعرفـة، يتمسـك بالقيـم، يتعـظ مـن األحـداث، ينظـر إلـى البعيـد 
سياسـياً وأمنيـاً، وإلـى فـوق روحّيـاً ومثالّيـاً. بارتقائـه يسـمو علـى املصالـح العسـكرية 
واإلقتصاديـة إلـى األهـداف اإلنسـانية الكبـرى كاإلزدهـار واإلسـتقرار والسـعادة، ويجعل 
ثقافتـه إسـتطالعاً لآلتـي ال مجـرد إطـالع علـى املاضي. يجب أن يكون مجتمعنا اللبناني 
ـداً ملفاهيـم أفـكاره ومعنـى كلماتـه، فتعنـي السـيادة سـيادة، واألمـن أمنـاً، واحلريـة  موحِّ

حريـة، واإلسـتقالل اسـتقالالً«.
لذلـك اسـمعوا: »ال نريـد حريـة تصـل الـى حـد الفوضـى ألن الفوضـى عـدوة احلرية، وال 
نريـد تخطيطـاً يصـل الـى حـد التوجيـه امللـزم ألن التوجيـه امللـزم عـدو اإلنتـاج، وال نريـد 
انتاجـاً متوحشـاً يـأكل فيـه اللبنانـي أخـاه اللبنانـي بـل انتـاج عـادل يتضامـن فيـه اللبنانـي 

مـع أخيـه اللبنانـي فتتحقـق العدالـة واملسـاواة وتكافـؤ الفرص«

ماذا يقول البشير إلى اللبنانيني بعد غياب دام ثالثة عقود من الزمن؟
أتذكـرون خطـاب القسـم؟! دعونـي إذكركـم بـه: »أيهـا اللبنانيـون، أيـاً كنتـم وأّنـى كنتـم، 
لإلنقسـام  نهائـي  حـد  وضـع  إلـى  التاريخيـة،  املسـؤولية  مـدى  حتسـس  إلـى  أدعوكـم 
والتعصـب وسـوء الظـن والفهـم، إلـى وقـف املمارسـات الباليـة واإلتهامـات الباطلـة، إلـى 
إزالـة األحقـاد وتصفيـة القلـوب، إلـى رفـع احلواجـز وتكثيـف التالقـي لنبدأ فوراً مسـيرة 
اإلنقـاذ وورشـة اإلعمـار والنهضـة الكبيـرة. أدعوكـم، مواطنن ومسـؤولن، إلـى اإللتفاف 

حـول الشـرعية. أدعوكـم إلـى بنـاء دولـة األمـة«.
»فليكـن سـالم وطننـا علـى حجـم وعينـا وجديتنـا وقوتنـا كمـا جـاءت احلـرب علـى حجـم 

إتكاليتنـا وإهمالنـا وضعفنـا«.

آمنـوا  طـالب  اللبنانيـة،  القـوات  لطـالب  حديثـه  البشـير  يختـم  كيـف 
الفخامـة؟ لقـب  يسـتحق  مـن  أنـك  واعتبـروا  احللـم  باجلمهوريـة 

»حـان الوقـت ليطلـع وطـن بـكل معنـى الكلمـة، وطـن حريـات، وطـن أبناؤه مسـؤولن عنو، 
ووالؤن بكون لهالوطن دون سـواه، والؤن بكون مطلق وغير مشـروط بأي انتماء ديني أو 
بـأي انتمـاء طائفـي أو بـأي انتمـاء آخـر مهمـا تنوعـت هاإلنتماءات...  كفانا لبنان املشـلّع 
األبـواب، واحليـط الواطـي بكـون عرضـة لألذيـة واإلهانـة مـن كل األجانـب... وباآلخـر، 
وأهـم شـي، إذا قررتـوا إنـو تبقـوا، اعرفـوا شـغلة وحـدة: االبطـال بتموت وما بتستسـلم«.

»يجب أن يكون مجتمعنا اللبناني طموحاً 
يجّسد التراث، يواكب التقدم، يحتاط 

للمستقبل، يغرف من املعرفة، يتمسك 
بالقيم، يتعظ من األحداث، ينظر إلى البعيد 

سياسياً وأمنياً، وإلى فوق روحّياً ومثالّياً.
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ي ياهـا  يدخـل املتجـر، بيـده سـيجار اجلـاه يحتـرق، فيقتـرب مـن املسـؤول ليقـول لـه: »بـدِّ
اقـة،  طّيبـة علـى ذوقـك.« يهـزُّ صاحـب املتجـر رأسـه ويدخـل الغرفـة ليجلبهـا، نظيفـة، برَّ
جاهـزة للعمليَّـة املرتقبـة. يأخذهـا وبعـد بضـع سـاعات يرميهـا من جديـد يف تلك الغرفة 
عينهـا... ال تخدعنَّـك الكلمـات عزيـزي القـارئ! فأنـا لسـت يف صـدد الـكالم عن بضاعة 
م عـن جتارة املمنوعات )قـل العياذ باهلل( لكنَّني  سـة جاهـزة لالسـتعمال، كمـا ال أتكلَـّ مكدَّ
يا سـيِّدي أتكلَّم عن فتاة يتاجرون بها كسـلعة وأتكلَّم عن قاصرة »بلديَّة« أو »مسـتوردة«، 
ـت بكارتـه وال يـزال  ُوجـدت لتلبِّـي حاجـات البعـض اجلنسـيَّة. وأسـفاه علـى مجتمـع ُفضَّ
م عـن التِّجـارة بالبشـر إذ لـم تكـِف التَّجـارة  هـارة! إنَّنـي أتكلَـّ يف عينـه الغشـاء دليـل الطَّ

مـت وإلـى متـى اخلجـل مـن واقـع بائـس مرير؟ باحلجـر! فإلـى متـى الصَّ

ق بتلبيـة احلاجـات  ي ذكرنـاه أعـاله واملتعلِـّ ال يقتصـر االجتـار بالبشـر علـى النَّـوع الـذِّ
ي اسـتؤصلت منه،  ـخص الذِّ ة، بـل إنَّـه يشـمل بيـع األعضـاء مـن دون موافقـة الشَّ اجلنسـيَّ
ـر  واج القسـرّي وجتنيـد األطفـال، ناهيـك عن جميع أشـكال العبوديَّة. يف لبنان، يفسِّ والـزَّ
ـكل اآلتـي: »اجتـذاب شـخص أو نقلـه  القانـون الُّلبنانـّي ماهيَّـة االجتـار بالبشـر علـى الشَّ
ة أو اسـتعمالها، أو  أو اسـتقباله أو احتجـازه أو إيجـاد مـأوى لـه، بواسـطة التَّهديـد بالقـوَّ
عـف، أو إعطـاء أو  ـلطة أو اسـتغالل حالـة الضُّ االختطـاف أو اخلـداع، أو اسـتغالل السُّ
ـي مبالـغ ماليَّـة أو مزايـا، أو اسـتعمال هـذه الوسـائل علـى مـن لـه سـلطة على شـخص  تلقِّ
آخـر وذلـك بهـدف اسـتغالله أو تسـهيل اسـتغالله مـن الغيـر. وال يعتـّد مبوافقـة املجنـيِّ 
ة 586 )1( عقوبـات( ال  عليـه يف حـال اسـتعمال أي مـن الوسـائل املبيَّنـة أعـاله.« )املـادَّ
مجـال للشـكِّ فيمـا يقولـه القانـون وال مجـال للشـكِّ يف قيمـة اإلنسـان التِّـي وهبـه إيَّاهـا 

اهلل حـن قـال أنَّـه خلـق اإلنسـان علـى صورتـه ومثالـه. 

أنَّ  الُّلبنانيـن مفادهـا  إلـى هواتـف  العـام، وصلـت رسـالة  مـن هـذا  هـات  األمَّ يف عيـد 
العيـد.  العامـالت األجنبيَّـات مبناسـبة حلـول  بتنزيـالت علـى  ـركات قامـت  الشَّ إحـدى 
فعلـت أصـوات املجتمـع املدنـّي مطالبـة بوقـف هـذه املهزلـة العلنيَّـة التِّـي جعلتنـا نعتقـد 
ـؤال  د قيمـة اآلخـر بالقطـع املعدنيَّة. انطالقا من هنا، يطرح السُّ أنَّنـا أصنـاف آلهـة، نحـدِّ
اآلتـي نفسـه: »مـا هـو واقـع هـذه املشـكلة يف لبنـان؟ ومـا مـدى تفّشـي هـذا الوبـاء يف 
بلدنـا؟« يدمـي اجلـواب قلوبنـا باخلجـل! فقـد أشـار تقريـر صـادر عـن األمم املتَّحـدة أنَّ 
ـة لالجتـار بالبشـر، خصوًصـا فيما يتعلَّق بالنِّسـاء الوافـدات من أوروبا  ـة هامَّ لبنـان محطَّ
ـع العديـد مـن الفتيـات الفقيـرات باإلجمـال عقـودا لعـرض األزيـاء أو  ـرقية. إذ تُوقِّ الشَّ
العمـل يف وكاالت »محترمـة«، ومـا إن يصلـن إلـى لبنـان حتَّـى تصـادر جـوازات سـفرهنَّ 
القاصـرات  ل زواج  ثانيـة، يشـكَّ ناحيـة  عـارة. مـن  الدَّ ارغامهـنَّ علـى ممارسـة  ويجـري 
نقطـة سـوداء جديـدة تُضـاف علـى سـجلِّ لبنـان اإلنسـانّي. إذ إنَّ نسـبة الفتيـات الَّلواتـي 
واج قبـل سـنِّ الثَّامنـة عشـرة قـد تضاعفـت، مـا يـدقُّ حقيقـة ناقـوس  أُجبـرن علـى الـزَّ
ـا إذا مـا قمنـا بجولـة علـى عـدد ضحايـا بيـع األعضـاء، فنجـد أنَّ العـدد ال  اخلطـر. أمَّ
ينفـكُّ عـن االرتفـاع منـذ بضـع سـنوات إذ وجـد البعـض يف األمـر جتـارة مربحـة! ناهيـك 
رقـات وغيرهـا مـن أشـكال  عـن االغتصـاب، واسـتخدام األطفـال لبيـع الـورود علـى الطُّ

العبودّيـة القـذرة.

يحاسـب القانـون الُّلبنانـي كلَّ شـخص ميتهـن االجتـار بالبشـر وتتـراوح عقوبـة االعتقـال 
بـن خمـس وسـبع سـنوات إضافـة إلـى دفـع غرامـات ماليَّـة. بيـد أنَّ حـال هـذا القانـون 
عـارة معروفـة االسـم  كحـال البـالد متاًمـا! فـإذا مـا اسـتقصينا لوجدنـا أنَّ مراكـز الدَّ
واملـكان، وعصابـات اخلطـف معروفـة أيًضـا. و«سـلملي عالقانـون«! لسـنا هنـا يف صـدد 

الريسا أبو حرب

ما بتعملنا سعر؟!

الـكالم عـن سـيجارة أشـعلها أحدهـم يف مـكان مغلـق ولسـت أتكلـم عـن شـخص تخطـت 
سـرعة سـيَّارته املئـة... إذ إنَّنـي أعتقـد أنَّ اسـتعمال بعضنـا البعـض جلنـي األمـوال أشـدُّ 
ـرات  م عـن القانـون وصاحـب املتفجِّ ـيجارة! لكـن مهـال، كيـف لـي أن أتكلَـّ خطـورة مـن السِّ

قـد حكـم بثـالث سـنوات ال أكثـر وال أقـل؟!

ولكـن، مـا هـو مصيـر ضحايـا االجتـار بالبشـر؟ إذا ما بدأنا بالفتيـات لوجدنا أنَّ للدعارة 
نتائـج جسـديَّة ونفسـيَّة. فاخلضـوع ملمارسـة اجلنـس يعـرِّض الفتاة ملخاطر جسـديَّة تبدأ 
ث وال حـرج...  ـا االنعكاسـات النفسـيَّة فحـدِّ بااللتهابـات وصـوال إلـى النَّزيـف القاتـل. أمَّ
مـن االنتقـام مـن النَّفـس إلـى كـره اآلخـر وكره احلياة وصـوال إلى بروز النَّزعـة اإلجراميَّة 
حية  ـا القاصـرات الَّلواتـي لـم يريـن مـن احليـاة سـوى بؤسـها فهـنَّ الضَّ لـدى املُغتَصـب. أمَّ
ـا وهـب األعضـاء »القسـرّي«  األكبـر. طفـل يربِّـي طفـال ليحـرم االثنـان مـن طفولتهمـا! أمَّ
فغالبـا مـا يجـري خـالل عمليَّـات جراحيَّـة سـريَّة، أغلبهـا بدائيَّـة كـي ال نقـل قاتلـة. هـذه 

هـي إذا نتائـج العبوديَّـة وهـذه انعكاسـات »تسـليع« اآلخر.

غينـة... ليـس لـون بشـرتنا  ـرِّ والضَّ فـن، بـل نزعتنـا إلـى الشَّ يـن مـا يجعلنـا متطرِّ ليـس الدِّ
مـا يجعلنـا عبيـدا، بـل سـكوتنا عـن احلـقِّ لصالـح باطـل يكبِّلنـا... ليـس جنسـنا مـا يعيـق 
انتماؤنـا  ليـس  عـف...  الضُّ مبوقـع  للظهـور  املسـاواة  لقضايـا  اسـتغاللنا  بـل  منـا،  تقدُّ
ياسـيّ مـا يجعلنـا أعـداء، بـل حـبُّ الكراسـي... لنقـل »ال« لالجتـار بالبشـر وليكـن  السِّ

صداهـا مدوّيًـا ألنَّ تاجـر احلـرام سيُحاسـب يومـا... وباحلـالل! 

يحاسب القانون الُّلبناني كلَّ شخص 
ميتهن االجتار بالبشر وتتراوح عقوبة 

االعتقال بني خمس وسبع سنوات 
ة. إضافة إلى دفع غرامات ماليَّ
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الفرنكوفونيــة: اجلامعــات   دائــرة 
نفــذ طــالب القــوات اللبنانيــة والتيــار الوطنــي احلــّر يف اجلامعــة األنطونيــة يف بعبدا، 
اعتصامــن رمزيــن احتجاجــا على زيــادة األقســاط، وطالبوا إدارة اجلامعــة »بخفضها 

حتسسا باألوضاع املعيشية يف البالد”. 

دائرة اجلامعات االميركية

معــراب،  االول يف  الســنوي   - العــام  مؤمترهــا  االميركيــة  اجلامعــات  دائــرة  نظمــت 
وحضــره رئيــس حــزب القــوات اللبنانية الدكتور ســمير جعجــع، النائب الســابق لرئيس 
مصلحــة الطــالب يف القــوات اللبنانيــة والرئيــس اجلديــد جــاد دميــان، رئيــس دائــرة 
اجلامعــات األميركيــة فــارس طــراد باإلضافــة إلــى أعضــاء مكتــب الدائــرة، رؤســاء 
اخلاليــا وأعضائهــا. واســتهل الطــالب يومهــم بزيــارة إلــى مجســم »الزنزانــة« حيث مّت 
عــرض لالحــداث التــي كانــت جتري خــالل فتــرة االعتقال، كمــا تخلل املؤمتــر مداخلة 
لطــراد عــرض مــن خاللهــا أعمال الطــالب للعــام املنصــرم باإلضافة إلى طرحــه رؤية 
مســتقبلية للعمــل الطالبــي.  وبــدوره أطلــع دميــان الطــالب على مجريــات احلملة ضد 
املخدرات كما ســجل مداخالت من رؤســاء اخلاليا حول أعمال خالياهم وســير العمل 
يف اجلامعــات للتعــرف أكثــر علــى كل املشــاركن يف املؤمتــر. وإجتمع الطــالب بالدكتور 
جعجــع بحلقــة حــوار تناولــت مواضيع عديــدة أهمها االوضاع السياســية، كمــا أطلعهم 
 جعجع على البعض من جتربته أثناء عمله الطالبي وأهمية العمل احلزبي لبناء الدولة.

إختتــم بـ«ألعــاب تثقيفيــة« حيث تقســم الطــالب إلى فرق وقــام كل فريــق باإلجابة على 
مجموعة من األسئلة التي متحورت حول تاريخ القوات اللبنانية.

دائرة الشمال
نّظم مكتب شــباب وطاّلب القوات اللبنانية بشــّري بالتنســيق مع منّســقية عاليه وقطاع 
الطــاّلب يف عاليــه رحلــة ترفيهيــة، يف 5 متــوز 2015. وكانت كلمة ملنّســق عاليه الرفيق 
كمــال خيــراهلل رّحب بها بطالب بشــّري، قائاًل »نحن ندين لبشــّري بالــّدم«، وواعداً برّد 
الزيارة. وقّدم مسؤول الطاّلب يف بشري زياد كرم لوحة تذكارية من خشب األرز عربون 

شكر ملنسقية عاليه بشخص رئيسها.
الرياضـي  املهرجـان  الرياضـي  قنوبـن  ونـادي  بشـري  اللبنانيـة  القـوات  طـالب  ونظـم 
قنوبـن.  نـادي  ملعـب  علـى  واحـد  الطاولـة السـبوع  كـرة  بطولـة  واسـتهل يف  اخلامـس 
وشـارك فيها 16 العباً من بشـري واملنطقة ترواحت أعمار املشـاركن بن 14 و28 سـنة 
ُقّسـموا علـى 4 مجموعـات فتأهـل األول والثانـي مـن كل مجموعـة الـى دور الربـع نهائـي 

الـذي شـهد مباريـات حماسـية. 
وشـهد األسـبوع الثانـي مـن املهرجـان منافسـات عديـدة يف كـرة الصـاالت والشـطرجن، 
والكـورة وبيـروت  كـرة الصـاالت 8 فـرق مـن بشـري واملنطقـة  فقـد شـارك يف بطولـة 
ومتّيزت مبارياتها مبسـتوى عاٍل من املهارات الكروية.  اما يف بطولة الشـطرجن فشـارك 
12 العبـًا مـن بشـري ونخبـة مـن العبـي الشـطرجن علـى مسـتوى الوطـن وأشـرف احلكـم 
الدولـي الدكتـور إيلـي خيـراهلل والبطـل العاملـي السـابق واملـدرب احملترف السـّيد ڤيكتور 

موسـكالينكو علـى البطولـة. 
كمـا قـام طـالب القـوات اللبنانية-حـدث اجلبـة بتنظيـم حفـل يف سـاحة القريـة، احيـاه 
الفنـان دوري خبـاز، وذلـك لإلحتفـال مـع طـالب البلـدة الناجحـن بالشـهادات الرسـمية، 

تخللـه عرضـاً ملواهـب شـابة مـن القريـة وقطـع قالـب حلـوى يف املناسـبة.
بـدوره، نّظـم قطـاع البتـرون يف مصلحـة الطـالب دورة كـرة السـلة حتـت عنـوان »نعـم 
– شـكا.  ملعـب حامـات  النـور« يف  »أم  مـع جمعيـة  بالتعـاون  للمخـدرات«  للرياضـة ال 
للمركـز  ألـف دوالرا  بـن  للفائزيـن  الـدورة 12 فريقـا. وتراوحـت اجلوائـر  وشـارك يف 
األول و750 دوالرا للمركـز الثانـي و500 دوالرا للمركـز الثالـث، إضافـة الـى امليداليـات 

والـكأس.

إيستل صهيون

دائرة البقاع:

اقامت دائرة البقاع يف مصلحة طالب القوات اللبنانية عشائها السنوي يف التالل كسارة 
– زحلــة، حيــث حضــر احلفل رئيس كتلة نــواب زحلة انطوان ابو خاطر و النواب جوزف 
املعلوف وشانت جنجيان وممثل النائب عقاب صقر، محمود شكر، باإلضافة إلى رئيس 
منسقية زحلة يف القوات اللبنانية ميشال تنوري، رئيس مصلحة الطالب السابق جيرار 
سمعاني وعضو البلدية السيدة مهى القاصوف ورجال األعمال ابراهيم الصقر وطوني 

طعمة والعميد سامي نبهان وحشد طالبي. 
والقـى سـمعاني كلمـة إسـتهلها بعبـارة للرئيـس الشـهيد بشـير اجلمّيـل »األبطـال مبوتـو 
ومـا بيستسـلمو “...، مسـتذكرا معركـة زحلـة وانتخابـات عـام 2009 . وأشـار سـمعاني 
إلـى »أن املنطقـة اليـوم تشـهد أبشـع أنـواع التطـرف واإلرهـاب يف ظـل تكفيـر متبـادل، 
ولبنـان يف هـذه املرحلـة يواجـه خطريـن يهددان كيانه. واكد متسـك القوات بخيار الدولة 
اللبنانيـة، بخيـار اجليـش اللبنانـي املسـؤول الوحيـد عـن حمايتنـا، نحـن متمسـكن بخيـار 
اجلمهوريـة القويـة وبخيـار إنتخـاب الرئيـس القـوي، نحـن متمسـكن بخيـار لبنـان، لبنـان 

الــ 10452 كـم2 وطـن نهائـي تعـددي لـكل أبنائـه”. 
كمـا كان لرئيـس دائـرة البقـاع ابراهيـم الصليبـي كلمـة يف مسـتهل العشـاء، قـال فيهـا:  
نحـن الشـباب نريـد العمـل والتطبيـق علـى األرض، كمـا تريد أن ال يتحـول اإلختالف إلى 
خـالف بـن مكونـات الوطـن. ولفـت الصليبـي إلى أنه »من بعد كلمـة رئيس حزب القوات 
اللبنانيـة الدكتـور سـمير جعجـع يف يـوم الطالـب، واطالقه حملـة »مكافحة املخدرات« يف 
محاولـة إلنقـاذ طالبنـا ومجتمعنـا مـن هـذا املـرض القاتـل، بـدأ التحضيـر لنشـاط كبيـر 
بالتعـاون مـع اجلامعـة الشـعبية يف زحلـة ملعاجلـة هـذه اآلفـة التـي غـدرت بعـدد كبيـر 
مـن خيـرة شـبابنا وكانـت كاملـرض القاتـل تفتـك بهـم”. وشـدد الصليبـي علـى أن »العمـل 
الناجـح ليـس بالعمـل الفـردي بـل هـو نتيجة عمـل مجموعة متجانسـة ومتكاتفة كل واحد 

منهـا يقـوم بعملـه علـى أكمـل وجه”. 
وتخلـل حفـل العشـاء تكـرمي كل مـن رئيـس دائـرة البقـاع السـابق فيليـب ملحـم، أمينـة 
زوقـي علـى  السـابقة سـتيفاني  السـّر  وامينـة  السـابقة هبـى شـمعون صدقـة  اإلعـالم 

الدائـرة. القضيـة وتطويـر عمـل  الكبيـرة يف خدمـة  جهودهـم 
كمـا نظـم طـالب قطـاع كسـارة - دائـرة البقـاع شـهر حملـة توعيـة حـول قانـون السـير 
اجلديـد، حيـث قـام الطـالب بتوزيـع Flyers بعنـوان »مـا بدنـا األحبـة يصيـروا صـور« 

وكانـت نقطـة التجمـع بالقـرب مـن مطرانيـة املوارنـة يف كسـارة.

دائرة املدارس
أقــام مكتــب قطــاع املــدارس يف مصلحة طــالب القــوات اللبنانية-دائرة البقــاع مخّيمه 
الســنوي، وتخلّلــه لقــاء مع كل من النائب شــانت جنجنيان، منســق منطقــة زحلة والبقاع 
األوســط ميشــال التنوري، رئيس دائرة البقاع األســبق شربل الصقر، رئيس دائرة البقاع 
الســابق فيليــب ملحــم ورئيــس الدائــرة احلالــي ابراهيم صليبــي.  وتضّمــن املخيم لقاء 
روحي مع أحد الكهنة حتت عنوان »أين أنا كلبناني من مسيحيتي« تاله قداس صباحي، 

باالضافة الى شق ترفيهي وسهرة نار إختُِتَمت مبسيرة ليلية.
مكتـب  يف  خاطـر  أبـو  طونـي  النائـب  زحلـة  نـواب  كتلـة  رئيـس  لقاء مـع  عقـد  كمـا 
واملنطقـة،  البلـد  يف  الراهنـة  السياسـية  األوضـاع  حـول  متحـور  زحلـة،   - القـوات 
الداخليـة. السـاحة  علـى  السياسـية  األجـواء  يف  الطـالب  خاطـر  أبـو  وضـع   حيـث 

علـى  إمتـدت  التـي  السـنوية  خلوتهـا  الطـالب  مصلحـة  يف  املـدارس  دائـرة  ونّظمـت 
يومـن، وتخلـل هـذه اخللـوة التنظيميـة عـدد مـن احملاضـرات وحلقـات التدريـب أهمهـا 
»اإلنتخابـات الطالبيـة«. وحضـر هـذه اجللسـة النائـب السـابق لرئيـس مصلحـة الطـالب 
والرئيـس احلالـي جـاد دميـان، رئيـس مكتـب اإلنتخابـات روبـن صغبينـي ورئيـس دائـرة 

اجلامعـات األميركيـة  فـارس طـراد ورئيـس دائـرة املـدارس جيمـي بسوسـي. 

لقاءات
لقاء جمع مكتب مصلحة طالب القوات مبصلحة الطالب يف حزب الكتائب:

 يف اطـار التواصـل والتنسـيق الدائـم بـن طـالب »القـوات« و«الكتائـب«، ُعـــقد لقـاءٌ بـن 
الهيئتـن يف مكتـب مصلحـة طـالب القـوات اللبنانيـة يف الضبيـة- املـن وذلـك بحضـور 
رئيـس مصلحـة طـالب القـوات السـابق جيـرار سـمعاني والرئيـس اجلديـد جـاد دميـان، 
ورئيـس مصلحـة طـالب الكتائـب رالـف صهيـون وجميـع األعضـاء. وقـد بحـث الطرفـان 
يف مجموعة نقاط، تهّم الطالب والشـباب، اهمها عودة العمل السياسـي إلى اجلامعات 
يف لبنـان، وملـف الفـروع الثانيـة يف اجلامعـة اللبنانيـة، الـى اإلنتخابـات الطالبية وغيرها 

مـن امللفات املشـتركة.
لقـاء بـني مصلحـة الطـالب يف القـوات اللبنانيـة ومفوضيـة الشـباب يف احلـزب 

التقدمـي اإلشـتراكي ومنظمـة الشـباب التقدمـي:

كمـا عقـدت مصلحـة طـالب القـوات ومفوضيـة الشـباب يف احلـزب التقدمي اإلشـتراكي 
ومنظمة الشـباب التقدمي لقاء يف الضبية بحضور مفوض الشـباب يف احلزب التقدمي 
االشـتراكي صالـح حديفـة، وامـن عـام منظمـة الشـباب التقدمـي أحمـد مهـدي، ورئيـس 
مصلحـة طـالب القـوات السـابق جيـرار سـمعاني والرئيـس احلالـي ملصلحـة الطـالب 
القـوات. التقدمـي ومصلحـة طـالب  الشـباب  مكتـب  أعضـاء  مـن  وعـدد  دميـان،   جـاد 
القـوات  طـالب  مصلحـة  بهـا  تقـوم  التـي  اللقـاءات  سلسـلة  اللقـاء ضمـن  هـذا  ويأتـي 
ومختلـف املنظمـات الطالبيـة، حيـث ناقـش املجتمعـون عـدد مـن املسـائل املتعلقـة بالعمل 
الطالبـي  وتأكيـد عالقـات التعـاون والتواصـل الدائمـة بـن شـباب احلزبـن يف مختلـف 

املناطـق واجلامعـات تثبيتـاً لنهـج احلـوار واملصاحلـة.
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By now, most of us know about Google Glass. It’s a 
wearable computer with a head-mounted display that 
kind of looks like a pair of eyeglasses. It contains an 
improved Intel Atom processor, battery life (up to 2 
hours), wireless connectivity and a battery pack that can 
be magnetically attached to the module. You can take 
pictures, record video, send messages, and share what 
you’re looking at and much more. It comes in multiple 
colors, and let’s faces it—it’s neater than Jell-O. Your 
Google Glass screen flashes a reminder with your flight 
information and directions to the nearest taxi. Google 
Glass offers apps that aid in navigation, emergency 
notifications, and currency conversion. Google Glass apps 
like YourShow, Glassentation and Speech Helper allow 
speakers to display and control slides for presentations 
and view notes while speaking. The greatest buzz centers 

on using wearables such as Google Glass and other IoT 
devices for jobs that are more mobile and don’t necessarily 
require a display, such as those in manufacturing, energy, 
logistics, transportation and health care. 

محاوالتـه  يف  كبيـراً  يعيـش حتديـاً  الطـب  يـزال  ال  الهائـل،  التكنولوجـي  التطـور  رغـم 
احلثيثـة لتفعيـل ُسـبُل محاربـة االمـراض التـي تصيب اإلنسـان، وإيجاد الوسـائل الوقائّية 
الناجعـة التـي حتميـه منهـا. لكـن، رغـم التقدم الذي حتقق يف هذا املجال، يبقى اإلنسـان 
عرضـة للمشـكالت الصحّيـة اخلطـرة التـي قـد تصيبـه يف أي حلظـة، ومـن دون أعـراض 

أو حتـى إشـارات
 السكتة القلبّية 

 يُعـُدّ املـوت املفاجـئ للقلـب أو مـا يسـمى  بالسـكتة القلبّيـة )SCD(، مـن أكثـر احلـاالت 
الصحّيـة اخلطـرة التـي حتصـل بطريقـة غيـر متوقعـة، وتـؤدي حكمـاً إلـى املـوت. وهـو 
هـذا  يحصـل  القلبّيـة.  األمـراض  عـن  الناجمـة  الوفيـات  حـاالت  نصـف  عـن  املسـؤول 
األربعينّيـات،  أو  الثالثينّيـات  منتصـف  البالغـن يف  عنـد  االحيـان  معظـم  العـارض يف 
ويصيـب الرجـال مرتـن أكثـر مـن النسـاء، فيما يندر حصوله عنـد األوالد. وتوقف القلب 
املفاجـئ ليـس نوبـة قلبّيـة )احتشـاء عضلـة القلـب(، ذلك أن األخيرة حتدث لدى انسـداد 
واحـد أو أكثـر مـن الشـراين التاجّيـة، ممـا مينـع القلـب مـن تلقي ما يكفي مـن الدم. وإذا 
تعّثـر وصـول األوكسـجن املوجـود يف الـدم إلى عضلة القلـب، يؤدي هذا األمر إلى تلفها. 
أمـا التوقـف املفاجـئ للقلـب، فيحصـل عندمـا يتعّطـل النظـام الكهربائـي لهـذه العضلـة. 
حينهـا، يفقـد القلـب حركتـه املنتظمـة، فتتسـارع دقاتـه بسـرعة خطيـرة، ممـا يـؤدي إلـى 
الوعـي، فيمـا  إلـى فقـدان  تاليـاً  إلـى الدمـاغ، ويعـّرض املصـاب  الـدم  انخفـاض تدفـق 
تصبـح اإلسـعافات الطارئـة ضـرورة قصـوى قبـل فوات األوان. ويف حـاالت الطوارئ، يتّم 
اإلعتمـاد أوالً علـى اإلنعـاش القلبـي )CPR( الـذي يبقـي مـا يكفـي مـن األوكسـجن يف 
الرئتـن التـي تنقلـه إلـى الدمـاغ، ويتـم بعدهـا اسـتعادة إيقـاع القلـب الطبيعـي، مبسـاعدة 
الصدمـات الكهربائيـة أيضاً. عوامـل عـدة تسـهم يف زيـادة نسـبة خطـر اإلصابـة بتوقـف 
القلـب املفاجـئ، لعـل يف مقدمهـا: معـدل السـكر يف الـدم، ضغـط الـدم، السـمنة الزائـدة، 

قلّـة احلركـة، مشـكالت سـابقة يف القلـب والعوامـل الوراثّيـة.

 السكتة الدماغّية 
تدعـى أيضـاً هجـوم الدمـاغ )CVA(. وهـي حتصـل نتيجـة فقـدان سـريع لبعـض خاليـا 
الدمـاغ مـن جـراء تعطـل تدفـق الـدم إلـى جـزء منـه، كذلـك ميكـن أن تـؤدي إلـى أضـرار 
عصبّيـة دائمـة أو حتـى إلـى املوت. تقسـم السـكتات الدماغّيـة إلـى نوعـن: أوالً، السـكتة 

الدماغّيـة التـي تعـود إلـى نقـص يف الترويـة، سـببها إنقطـاع إمـدادات الـدم إلـى الدمـاغ 
نتيجـة جلطـة يف الـدم، هـي األكثـر شـيوعاً. أمـا النـوع الثانـي فهـو السـكتة الدماغّيـة 
النزفّيـة التـي يسـّببها متـزق أحـد األوعيـة الدموّيـة، فتحـدث نزيفـاً يف الدماغ. عـادًة، 
ميكـن مالحظـة أعـراض السـكتة الدماغّيـة قبـل ثـوان أو دقائـق قليلـة مـن حدوثهـا، علماً 
أن هـذه األعـراض تختلـف باختـالف املنطقـة املصابـة مـن الدمـاغ، وكميـة األنسـجة التي 
السـاق  أو  الـذراع  أو تخـّدر مفاجـئ: يف  وأبـرز هـذه األعـراض: 1- ضعـف  تضـررت. 
أو الوجـه، وخصوصـاً مـن جانـب واحـد.2- االضطرابـات الكالمّيـة: ارتبـاك مفاجـئ، 
اضطرابـات يف الـكالم أو يف فهمـه.3- أعـراض بصرّيـة: مشـكلة مفاجئـة يف الرؤيـة )يف 
عـن واحـدة أو يف العينـن(. 4- أعـراض احلركـة: مشـكلة مفاجئـة يف املشـي، الشـعور 
بالـدوار أو فقـدان التـوازن والقـدرة علـى تنسـيق احلـركات. 5- صـداع شـديد: صـداع 
تزيـد مـن نسـبة خطـر  التـي  العوامـل  مفاجـئ وحـاد، سـببه غيـر معروف. ومـاذا عـن 
اإلصابـة بالسـكتة الدماغّيـة؟ مشـكالت يف القلـب، ارتفـاع معـدل الكولسـترول، تراكـم 
الترسـبات يف الشـراين... أضـف إلـى ذلـك أن ضغـط الـدم - وعلـى املـدى الطويل - قد 
يتلـف األوعيـة الدموّيـة، ممـا يسـبب نزيفـاً داخـل املـخ. وميكـن أن يزيـد التدخن وتعاطي 
السـكتات  إلـى  تاليـاً  والوصـول  الدموّيـة،  املشـكالت يف األوعيـة  تفاقـم  املخـدرات مـن 

الدماغّيـة.

جان بول منور

دائرة اجلامعة اللبنانية

حتــت شــعار »املخــدرات بتنهيــك الرياضــة بتحميــك« وبرعايــة رئيــس حــزب »القــوات 
اللبنانيــة« الدكتــور ســمير جعجــع، أقامت دائرة اجلامعــة اللبنانيــة يف مصلحة الطالب 
نهائي بطولة الشــهيد رمزي عيراني الثالثة يف كرة الســلة على ملعب مجّمع ميشــال املّر 
الرياضي بالتعاون مع مكتب الرياضة يف حزب »القوات اللبنانية«. وحضر املباراة األمن 
املســاعد لشــؤون املصالح يف احلزب الدكتور غســان يارد ممثاًل لرئيس احلزب الدكتور 
ســمير جعجع، الرئيس الســابق ملصلحة الطالب الرفيق جيرار سمعاني، رئيس مصلحة 
املهندســن الرفيــق نزيــه متى، رئيس جهاز الشــهداء واملصابن واألســرى الرفيق طوني 
درويــش، رئيــس مكتــب الرياضة بيار كخيا ممثــاًل بنائب الرئيس أنطــوان فغالي، رئيس 
دائــرة اجلامعــة اللبنانيــة يف مصلحــة الطالب الرفيق شــربل اخلوري، مختــار اجلديدة 
شــربل مرشــد اخلــوري، باالضافــة الــى زوجة الشــهيد رمــزي عيراني جيســي عيراني 
واوالده، بحضــور حشــد جماهيــري كبير.ومتكــن فريق »كلية احلقوق والعلوم السياســية 
واالدارية« وللعام الثاني على التوالي من الفوز يف البطولة، يف لقاء حماسي، على حساب 
فريــق »كليــة العلــوم اإلقتصاديــة وإدارة األعمــال«، الــذي كان فاز بالبطولة يف نســختها 
األولــى، وبنتيجــة )52-43(.وبــن شــوطي املباراة، القى رئيــس دائرة اجلامعــة اللبنانية 
الرفيق شربل اخلوري كلمة اكد خاللها اهمية ما قام به الشهيد رمزي عيراني، مشيراً 
الــى ان استشــهاده وضعنا امام مســؤولية كبيــرة ونحن باقون على نهجه ومســتمرون يف 
النضال الذي استشهد الجله.وبعدها سلّم اخلوري خمسة دروع تقديرية، لعائلة الشهيد 
رمزي عيراني، ملكتب الرياضة يف »القوات اللبنانية« كعربون شــكر على املســاعدة التي 
قدمتها لتنظيم هذه الدورة، ملختار بلدية اجلديدة شربل اخلوري جلهوده يف اجناح هذه 
الدورة، للرئيس  السابق مصلحة الطالب الرفيق جيرار سمعاني، لرئيس دائرة اجلامعة 
اللبنانية السابق الرفيق ايلي جعجع لعطائاته يف مصلحة الطالب والدائرة خصوصاً انه 
هو من اطلق هذه البطولة منذ ثالث ســنوات. ومت تســليم الكؤوس وامليداليات واجلوائز 
والتقاط الصور التذكارية بعد انتهاء املباراة، حيث نال الالعب جان قباني جائزة افضل 

العب يف املباراة النهائية.

كما أحيت خلية القوات اللبنانية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية- الفرع الثاني سهرتها 
السنوية الثانية يف منتجع  “Canarias”- جونية.

وأقامــت الهيئــة الطالبيــة يف كلية العلوم اإلقتصادية و إدارة األعمــال - الفرع الثاني يف 
  Ocean Blue  اجلامعــة  اللبنانيــة حفل خريجــي دورة العام  2014-2015  يف مطعم
جبيل، حضر احلفل عدد كبير من الطالب املتخرجن و أعضاء الهيئة  الطالبية وممثلي 
األحــزاب . وألقــى جوزيــف رحمــة، رئيــس خلية القــوات اللبنانية كلمة عّبــر من خاللها 
عــن عــدم رضى الهيئة الطالبية عــن اإلدارة وكيفية تعاملها مع التالميذ من عدة نواحي 
كامللعــب واإلمتحانــات اجلزئيــة ومحاولة عرقلة بعض النشــاطات التي تقــوم بها الهيئة. 

ووجه شكر للطالب القدامى .
مــن جهــٍة أخــرى أقامت الهيئة الطالبيــة يف كلية احلقوق والعلوم السياســية واإلدارية - 
الفــرع الثانــي حفــل خريجي دورة العام  2014-2015 يف منتجع  -  VEER الكســليك 
ويف الربــع الســاعة األخيــرة، إعتــذرت إدارة الكليــة عــن حضــور احلفــل وأوعــزت إلــى 

الدكاتــرة اإلنســحاب من التخرج. وقد شــكل هــذا التصرف املعيب التــي قامت به إدارة 
الكليــة صدمــة إيجابية ألهالي الطالب الذين شــكروا الهيئة الطالبية على املجهود التي 

قامت به إلجناح هذا التخرج واحملافظة الدائمة على حقوق أبنائهم.

وحتت عنوان »دور اجلامعة اللبنانية: بن الواقع واملرجتى« لبى رئيس اجلامعة اللبنانية 
الدكتــور عدنــان الســيد حســن، الدعوة لندوة حواريــة يف اجلامعة اللبنانيــة كلية العلوم 
اإلقتصاديــة وإدارة األعمــال - الفــرع الثاني حيث جال على أرجــاء الكلية برفقة املديرة 
وبعــض الدكاتــرة ومن ثم كان اللقاء بحضور عميد الكلية الدكتور غســان شــلوق ومديرة 
الفــرع الدكتــورة رميا ســليالتي وحشــد من الدكاتــرة و الطالب. وكانت كلمــات لكل من 
العميــد واملديــرة والرئيــس الذي حتدث عــن دور اجلامعة وأهميتها. وفتح باب األســئلة 

على الطالب وممثلي األحزاب لطرح مشاكلهم ومحاولة إيجاد احللول املناسبة.

كمــا نّظمــت الهيئــة الطالبية يف كلية العلــوم اإلقتصادية وإدارة األعمــال - الفرع الثاني 
مهرجــان الشــيخ بشــير اجلميــل الرياضي تخلّلــه رياضات عــّدة اهمها كرة الســلة وكرة 
القدم وكرة الطائرة وســط مشــاركة كثيفة ومنافســة شــديدة بن املشــتركن. ويف ختام 
املهرجــان  مت تســليم الكــؤوس وامليداليات للفــرق الفائزة بحضور النائــب ندمي اجلمّيل 
ومديرة الكلية الدكتورة رميا ســليالتي وعدد من األســاتذة واإلدارين.وقد ألقى النائب 
نــدمي اجلمّيــل كلمــة اثتــى فيها على دور الرياضــة يف تنمية املجتمع وابعاد الشــباب عن 

املخاطر شاكراً جهود الهيئة الطالبية وكّل من ساهم يف اجناح هذا املهرجان.

ختامــاً إحتفلــت دائرة اجلامعــة اللّبنانّيــة يف مصلحة طــاّلب القــّوات اللّبنانّية بالقّداس 
اإللهي لراحة نفس الرفيقة املهندســة الشــابة ســينتيا راوول الزريبي يف الذكرى الثالثة 
إلنتقالهــا إلــى بيــت اآلب يف مزار ســيدة لــورد يف باحة  معهد الفنون اجلميلــة - الفرع 
الثاني- فرن الشباك.شارك يف القداس الذي ترأسه األب شارل كساب، عائلة املرحومة 

سينتيا وأصدقائها  ورفاقها يف دائرة اجلامعة اللبنانية.
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ملى الترك

ابـع  ـيطان األكبـر« وإيـران »اإلرهابـّي األّول« إلـى أن حـّل الرَّ لطاملـا كانـت أميـركا »الشَّ
ولتـان بعـد عـداوة دامـت عقـودا. فهـل  ـوز 2015، حـن تصافحـت هاتـان الدَّ عشـر مـن متُّ
يكـون هـذا االتِّفـاق نهايـًة لشـبه حـرب بـاردة بـن واليـاٍت متَّحـدٍة تـزداد مخاوفهـا يومـاً 
بعـد يـوم مـن االمتـداد النَّـووّي اإليرانـّي، وإيـران تتألَّـم أكثـر فأكثـر حتـت وطـأة عقوبـات 

مفروضـة عليهـا؟  
ي دام خمسـا وثالثن  جت ألوان االحتفاالت يف طهران عقب رفع احلصار الذِّ مهما تأجَّ
ـارع اإليرانـّي املؤيِّـد لالتِّفـاق، لن ميحو ذلك  عامـا، ومهمـا علـت هيصـات االبتهـاج يف الشَّ
ـب  عـم اإليرانـّي والتعصُّ ول العربيَّـة املنقسـمة مـا بـن الدَّ مـاء التِّـي تُهـدر يومّيًـاً يف الـدُّ الدِّ
اخلارجيَّـة  وزيـر  أدلـى  ومهمـا  ولبنـان.  وسـوريا  والعـراق  اليمـن  السـنِّي، خصوًصـا يف 
ريـف بعـد االتِّفـاق بتصريـحٍ مييـل إلـى االعتـدال غيـر االعتيـادّي  ـد الظَّ اإليرانيَّـة محمَّ
إليـران، تبقـى عالمـات االسـتفهام حـول مصداقيَّـة هذا الـكالم لتذكِّر مبشـاهد اإلرهاب 
وليَّـة  ـل مسـؤوليَّتها إيـران بشـكٍل أو بآخـر. فـإن كانـت االتِّفاقـات الدَّ واملـوت التِّـي تتحمَّ
تصـبُّ يف أغلـب األحيـان ملصلحـة احللقـات األضعـف، فقـد عرفـت إيـران كيـف تسـتغّل 

ذلـك لتحصيـل مكاسـب يف جميـع املجـاالت.

بينهـا  عسـكريَّة  مواجهـة  تفـادي  املتَّحـدة  الواليـات  أرادت  العسـكرّي،  املجـال  يف  أّوال 
وبـن إيـران، كانـت لتكـون دمويَّـة، كمـا وجـدت أّن مـن مصلحتهـا احلفـاظ علـى جنودهـا 
واالنسـحاب شـيًئا فشـيًئا مـن املنطقـة حيـث كانـت حتمـي شـعوبا غيـر قادرة علـى حماية 
نفسـها، ليميـل هـذا اخليـار ملصلحـة إيران التِّي ستسـتفيد من الغيـاب الغربّي يف املنطقة 
ومـن تقويـة داعميهـا األساسـين كروسـيا. كمـا أنَّ االتِّفـاق ال مينـع إيـران مـن اسـتيراد 
أهـّم األسـلحة والتطـوُّر يف هـذا املجـال، مـع العلـم أنَّهـا ستسـتفيد اقتصاديـاًّ واجتماعيـاً 

ة يف املنطقـة.  مـن التَّخفيـف التَّدريجـّي للعقوبـات لتصبـح أكثـر قـوَّ

رفـن كبيـرا، ال ميكـن أن تظـّل العـداوة  ياسـيَّة، ومهمـا كان حـذر الطَّ ـا مـن النَّاحيـة السِّ أمَّ
ل مـن  ولتـن باحلديَّـة ذاتهـا،  مـا يصـبُّ أيضـا  يف مصلحـة إيـران التِّـي سـتتحوَّ بـن الدَّ
ـع أن تبنـي عالقـات دبلوماسـيَّة مـع بـالد  مجتمـع إرهابـّي مخيـف إلـى دولـٍة طبيعيَّـة، يُتوقَّ
الغـرب يف مرحلـة مـا بعـد االتِّفـاق.  فبعـد أن كانـت الواليـات املتَّحـدة حتـارب إيـران بـكلِّ 
ة االتِّفـاق. يف هـذا الوقـت،  قواهـا ملنـع برنامجهـا النَّـووّي، باتـت تكتفـي اليـوم بتأجيـل مـدَّ
العقـول  العلمـاء، أي  باسـتجواب  ـماح  السَّ بعـدم  هـا  إيـران قـد اسـتفادت مـن حقِّ تكـون 

الباحثـة التِّـي سـتكون قـد تطـوَّرت يف مرحلـة مـا بعد االتِّفاق، لتظلَّ إيـران على بُعد بضع 
سـنوات فقـط مـن تطبيـق برنامجهـا النَّـووّي، بخاصـًة وأّن ال شـيء مينـع مـن تطـوُّر العدّو 

اإلسـرائيلّي يف هـذا الوقـت.  

إذاً، ال ميكننـا احلسـم بـأنَّ إيـران قـد تغيَّـرت، أو إن كان مـن املمكـن أن تتغيَّـر، لكـن مـن 
ك  الواضـح أنَّ الواليـات املتَّحـدة تريـد االنسـحاب مـن املنطقـة، خصوّصـا وأنَّها لـم تتحـرَّ
مباشـرة يف سـوريا وكانـت متوازنـة يف العـراق باإلضافـة إلـى موقفهـا يف اليمـن مـن أجـل 
ح يف مقالـة خـصَّ بهـا اجلريـدة  إجنـاح االتِّفـاق. ويأتـي وزيـر اخلارجيَّـة االيرانيَّـة ليصـرِّ
ة«،  ـفير الُّلبنانيَّـة بأنَّـه مـع »تسـوية اخلالفـات سـلمّياً ومنـع التَّهديـد أو اسـتخدام القـوَّ السَّ
ول إذ »إنَّ تشـكيل مجمع للحوار اإلقليمّي يف منطقتنا  ـداً انفتـاح إيـران علـى باقـي الدُّ مؤكِّ
ـرق األوسـط لغـرض تسـهيل التَّعامـل هـو  ومـن ثـمَّ بـن جميـع الـُدول اإلسـالميَّة يف الشَّ
ـة، كان ينبغـي املبـادرة إليـه قبـل ذلـك بكثيـر.« يرمـي هـذا الـكالم الكـرة يف  حاجـة ماسَّ
مانات  غـم مـن الضَّ ي يرفـض رفضـاً رديكالّيًـاً هـذا اإلتِّفـاق علـى الرُّ امللعـب الّسـعودّي الـذِّ
غـم مـن  هـات إيـران جتـاه مصـر، علـى الرُّ ـع أن تتغيَّـر توجُّ األمريكيَّـة. كمـا أنَّـه مـن املتوقَّ
عـة بـن مصـر واسـرائيل، لنكـون بصـدد تغّيـرات جذريَّـة يف املنطقـة  إتفاقيَّـة الهدنـة املوقَّ
ا  إبَّان اكتسـاب إيران شـرعيَّة دوليَّة داخل اإلقليم وبالتَّالي زيادة حضورها اإلقليمّي.  أمَّ
يف سـوريا، فقـد الحظنـا تراجعـا للنِّظـام مـا بعـد االتِّفـاق، أيكون ذلك نتيجـًة لالتِّفاق كما 

حصـل يف اليمـن بعـد تراجـع احلوثيـن مـن عـدن؟ 

يقلـب هـذا االتِّفـاق إذاً املنطقـة رأسـاً علـى عقـب. إذ إّنـه يقـّوي إيـران مـن جهـة ويعطيهـا 
ـيعيَّة،  ة الشِّ ـني يف وجه القوَّ صـورة االعتـدال، ويزيـد مـن جهـة ثانيـة تصاعد التطرُّف السُّ
ة دسـمة لداعـش وأمثالهـا مـن أجـل تخويـف السـنَّة ومتابعـة  فيكـون هـذا االتِّفـاق مـادَّ
ـف االتِّفـاق مـن  عـوة نحـو اجلهـاد. وبالتَّالـي، عوضـاً عـن أن يخفِّ ائفـّي والدَّ خطابهـم الطَّ

وهـج االنقسـام يف العالـم العربـّي، فـإذا يزيـد مـن الثَّغـرات واإلنشـقاق. 
يدخـل العالـم العربـّي مـا بعـد االتِّفـاق يف معـادالت جديـدة وتغيُّـرات إسـتراتيجيَّة يف 
ول املتأثِّـرة مـن هـذا االتِّفـاق، ملـاذا وكيـف غيِّبـت عنـه؟  التَّحالفـات. ولكـن، أيـن هـي الـدُّ
أال تقـوم هـذه االتفاقيَّـة علـى جثَّـة العالـم العربـّي وسـلمه وشـهدائه وكّل معارضـة حلمـت 

ميقراطيَّـة وآمنـت بهـا...؟ بتحقيـق الدِّ

ة من؟ االّتفاق الّنووّي، على جثَّ

World Vision has been active in Lebanon since 1975, 
when it provided shelter, food, and medicine for people 
affected by the civil and regional wars. Today World Vision 
promotes programmes that are planned, designed, and 
executed through full ownership and involvement of the 
communities with which World Vision partners.

While more than a quarter of the Lebanese population 
lives below the poverty line, marginalisation and 
vulnerability are even more widespread. Children and 
youth are dropping out of school to join the labour force 
and contribute to the family’s income. Many have no hope 
for a secure future. Lack of job opportunities and choices 
make children in Lebanon more vulnerable to trafficking 
and exploitation. Corporal punishment and domestic 
abuse against children are prevalent and the country’s 
under-resourced child protection system is failing them, 
accompanied by issues of marginalisation, powerlessness 
and voicelessness shape the quality of life for a significant 
number of the Lebanese population.

World Vision believes that the best way to improve 
children’s lives is through child-focused development. We 
work with communities and children through a range of 
programmes that promote change and improve their well-
being. World Vision’s development work aims to ensure 
that children:
ENJOY GOOD HEALTH.
ARE EDUCATED FOR LIFE.
EXPERIENCE THE LOVE OF GOD AND THEIR NEIGHBOURS.
ARE CARED FOR, PROTECTED AND PARTICIPATING.

World Vision believes improving job opportunities for 
parents enables them to better meet the needs of their 
children. World Vision strives to boost the capacity of 
small- and medium-sized businesses to provide liveable 
incomes for parents.
World Vision Lebanon (WVL) has been operating since 
1975 contributing to the well-being of children and their 
families especially the most vulnerable throughout its 
development, Humanitarian Emergency Affairs (HEA) 
and advocacy pillars. Today World Vision promotes 
programmes that promote change and improve their well-
being. These programmes are planned, designed, and 
executed through full ownership and involvement of the 
communities with which World Vision partners.

Nadine Berkachy

WORLD VISION LEBANON
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ميشال أبو كرم - رئيس مكتب النشاطاتنعيم يوسف اخلوري

ين املسـيحّي، فليس  ة تاريخيَّة عظيمة يف الدِّ ابع عشـر من أيلول... إنَّها محطَّ إقترب الرَّ
ليب املقدس! ـنة بـل إنَّه عيد مجيد، إنَّه عيد إرتفـاع الصَّ هـذا اليـوم كسـواه مـن أيَّـام السَّ

ليـب مطمـوًرا بفعـل اليهـود حتـت تـلٍّ يف القمامـة. ويف العـام 326م،  ليـب : ظـلَّ الصَّ الصَّ
أّم اإلمبراطـور قسـطنطن  امللكـة هيالنـة،  س مبعرفـة  املقـدَّ ليـب  متَّ الكشـف عـن الصَّ
قـوا يف  عها ابنهـا علـى ذلـك فأرسـل معهـا حوالـي 3000 جنـدّي، تفرَّ الكبيـر، التِّـي شـجَّ
ال، يشـعل نـاًرا كبيـرة يف أعلـى  ليـب أوَّ مختلـف األنحـاء واتَّفقـوا علـى أنَّ مـن يجـد الصَّ
ليـب يف عيـده. ويف الّتفاصيـل، اجتمعـت  ة، وهكـذا ُولـدت عـادة إضـاءة »أبُّولـة« الصَّ التلَـّ
يـس مكاريـوس، أسـقف املدينـة، وأبدت لـه عن رغبتها يف البحث  امللكـة يف أورشـليم بالقدِّ
عـن الّصليـب. وبعـد جهـٍد كبيـر، أرشـدها إليـه أحـد اليهـود فعثـرت علـى ثالثـة صلبـان 
وعلـى الَّلوحـة املكتـوب عليهـا: »يسـوع النَّاصـري ملـك اليهود«. اسـتطاعت امللكـة أن متيِّز 
صليـب املسـيح بعـد أن وضعـت شـخصا، كان قـد تـويف وكان أهلـه يف طريقهـم ليدفونـه، 
ليـب  ل والّصليـب الثَّانـي فلـم يقـم. أخيـراً، وضعتـه امللكـة علـى الصَّ ليـب األوَّ علـى الصَّ
ليـب إلـى أورشـليم وأقامت كنيسـة القيامـة على مغارة  الثَّالـث فقـام! عندهـا، أخـذت الصَّ

ليـب حتَّـى يومنـا هـذا. ليـب وأودعتـه فيهـا. وال تـزال مغـارة الصَّ الصَّ

ليب يف كنيسـة القيامة حتَّى 4 أيَّار 614 حن أخذه الفرس بعد احتاللهم  بقي عود الصَّ
اإلمبراطـور  انتصـر   ،629 سـنة  ويف  القيامـة.  كنيسـة  وهدمهـم  »القـدس«  أورشـليم 
ليـب إلـى أورشـليم. بعدهـا، ويف  هرقليـوس علـى كسـرى، ملـك بـالد فـارس، فأعـاد الصَّ

ليـب إلـى رومـا. ـابع، متَّ نقـل جـزء مـن الصَّ القـرن السَّ

ين  س رمَز الدِّ ليب املقدَّ ا، وبعد حوالى سـبعة عشـر قرناً على هذه األحداث، ظلَّ الصَّ أمَّ
مـان،  ليـب. علـى مـرَّ الزَّ ابـع عشـر مـن أيلـول عيـد ارتفـاع الصَّ املسـيحّي، وظـلَّ تاريـخ الرَّ

يـن حاولـوا  الذِّ كثـٌر هـم  س.  املقـدَّ املسـيحّي وضـرب صليبـه  يـن  الدِّ كثـٌر ضـرب  حـاول 
اضطهـاد املسـيحين وقمعهـم وذلِّهـم وإخضاعهـم. كثـٌر أيضـاً حاولـوا إخفـاء املسـيحين 
عن هذه األرض! لكنَّهم نسوا أنَّ يف قمعهم ملسيحيٍّ واحٍد، والدة لعشرات املسيحين... 
ويف قتلهـم لعشـرة، والدة املئـات! إنَّنـا باقـون رغـم كلِّ شـيء، إنَّنـا باقـون ألنَّ هـذه األرض 
ة علـى هـذه األرض تسـتطيع إلغـاء  راب ترابنـا! باقـون ألنَّ ال قـوَّ هـي أرضنـا وهـذا التُـّ

س! ة املسـيح وصليبـه املقـدَّ يسـن، بقـوَّ ة املالئكـة والقدِّ تنـا، بقـوِّ اآلخـر! باقـون بقوِّ

فلنعـد بذاكرتنـا إلـى الـوراء، ليـس إلـى األمس البعيد بل القريب... لنعـد بذاكرتنا أربعن 
ـرق إضطهـاد املسـيحين.  ـعوب حاولـت يف هـذا الشَّ سـنة إلـى الـوراء ونـرى كـم مـن الشُّ
لنـرى كـم حاولـوا احتـالل لبنـان، وقـف اهلل، فمـا اسـتطاعوا! وهـا نحن اليـوم نرى داعش 

ابـع مـن أيَّـار سـنة 614! وأمثالـه يف العـراق وسـوريا. هـؤالء هـم فـرس الرَّ

ـرق ويف العالم كلِّه، شـاء من شـاء وأبى من أبى! فأبواب اجلحيم  نحن باقون يف هذا الشَّ
ـرق... باقـون وسـيبقى  يسـو هـذا الشَّ لـن تقـوى علـى أحفـاد مـار يوحنَّـا مـارون! نحـن قدِّ
لـن نركـع ولـن نسـتكن، وسـتبقى  إلغاءنـا.  صليبنـا طعنـة يف قلـب كلِّ متطـرِّف حـاول 
ون  أجـراس كنائسـنا تـدقُّ وسـيظلُّ صليبنـا مرتفعـا علـى كلِّ تلـة ويف كِلّ قريـة. مسـتمرِّ
بشـفاعة قديسـينا وأرواح شـهدائنا من عليائهم، شـهداء الكنيسـة املسـيحيَّة! مسـتمرون 

يف النِّضـال ألنَّ ليـس للحيـاة قيمـة إالَّ إذا وجدنـا فيهـا شـيئاً نناضـل مـن أجلـه.
ـالم واألمـان علـى لبنان وشـعبه، وأزال احملن التِّي ميرُّ  أعـاد اهلل هـذا العيـد املبـارك بالسَّ

يسـينا من أجل بقائنا ونيل شـفاعتهم. فيهـا وطننـا. ولنصلـي لقدِّ

»أن ننسى لن ننسى من إستشهد كي نبقى نحن ان ننساهم 
هي اخلطيئة املميتة« شارل مالك

ليب عيد الصَّ

علـى مـر التاريـخ قـاوم أباؤنـا وأجدادنـا اإلحتـالل قاومـوا باللحـم احلـي، بالعقيـدة، باإلميـان واإللتـزام، قوافـل مـن الشـهداء سـقطت راويـًة بدمائهـا تـراب لبنـان فبقـي األز صامـداً 
شـامخاً بوجـه الريـاح و التحديـات. مـن املماليـك و العثمانيـن وصـوالً  ملشـروع الوطـن البديـل واإلحتـالل السـوري مالحم مـن البطـوالت سـطرها شـهدائنا األبـرار فإندحـر احملتلـون 

وبقـي لبنـان سـيداً  حـراً مسـتقالً . شـبان وشـابات لبـوا نـداء الواجب متخلـن عـن ملـذات احليـاة هبـوا للدفـاع عـن الوطـن قدمـوا حياتهـم فـداء لنـا لكـي نبقـى ونسـتمر.

ايهـا الرفـاق و الرفيقـات مـا مـن حـب أعظـم مـن ان يبـذل اإلنسـان نفسـه يف سـبيل مـن يحـب فكيـف باألحـرى ان يقـدم نفسـه قربانـاً علـى  ّمذبح الوطـن. رفاقي ورفيقاتـي نحن أبناء 
املقاومـة اللبنانيـة أبنـاء القـوات اللبنانية ابنـاء تلـك املقاومـة التـي قدمـت عشـرات اآلف الشـهداء  تلـك املقاومـة التـي إستشـهد مؤسسـها لكي يبقى لبنان سـيداً، حراً، مسـتقال فلنكن 
علـى قـدر تلـك التضحيـات  فلنكـن الرائديـن يف املجتمـع  فلنكـن األوائـل يف مدارسـنا، معاهدنـا وجامعاتنـا  فلنعمـل لتحقيـق األهـداف اللتـي إستشـهدوا مـن أجلهـا ويف طليعتهـا بنـاء 

الدولـة القـادرة العادلـة القوية.

أمـا أنتـم شـهداءنا األبـرار نامـوا قريـري العـن  فاملسـيرة مسـتمرة حتـى حتقيـق أهدافهـا كونـوا مطمئنـن مرتاحـي البـال فكمـا كنتـم أنتـم حيـث ال يجـرؤ األخـرون فنحـن دائمـا أبـدا 
علـى خطاكـم حيـث ال ولـم ولـن يجـرؤ األخـرون. إن ذكراكـم خالـدة يف أذهاننـا و قلوبنـا، نسـتمد منهـا القـوة واإلميـان  للمضـي قدمـا ببنـاء اجلمهوربـة القويـة مهمـا إشـتدت الريـاح و 

مهمـا كثـرت التحديات.

نبقى ونستمر
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