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حترير العسكريني كسر حاجز 
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ما الهدية التي يبحث عنها 
الشباب اللبناني في زمن 
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غرائب وعجائب عيد امليالد قراءة في حرب روسيا 
»املقّدسة«

الكلمة صاَر بيننا
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مروى اخلوري

ايستل صهيون

ستيفاني يوسف

يطـل علينـا زمـن امليـاد املجيـد هـذا العـام يف ظـّل تقلبـات عديدة على السـاحة الداخلية 
واإلقليميـة والعامليـة. يطـل علينـا زمـن احلـب والرجـاء والعالـم غـارق يف ظلمـة القتـل 

واإلرهـاب.
يف هـذه الفتـرة مـن كل عـام يضـج العالـم بفرحـة العيـد، وتـزدان الشـوارع والسـاحات 

بالزينةواأللـوان، وتعلـو ضحـكات األطفـال مـن كل صـوب.
اليـوم نـرى »املشـهد« نفسـه مـن زينـة وأضـواء، ولكـن خلـف ضحـكات األطفـال خـوف من 
أن تعلـو أصـوات االنفجـارات والقنابـل... وخلـف الزينـة واأللـوان خـوف مـن أن تتحـول 

السـاحات إلـى لـون واحـد: »األحمـر«.
هـذه هـي صـورة الواقـع املريـر، ويف أعمـاق تلـك الصورة وخلف خطوطهـا تكمن احلقيقة 

التـي ال يدركهـا اجلميع.
نعـم، هـو زمـن امليـاد. يف هـذا الزمـن نسـتعّد ونتهيـأ السـتقبال »الطفـل يسـوع«، هـذا 
الطفـل اإللهـي الـذي اختـار شـرَقنا املتألـم ليكـون مهـداً لوالدتـه وطريقاً النطاق مسـيرة 

خـاص هـذا العالـم. لـم يكـن مـزود »بيـت حلـم« مضجـع »الطفـل يسـوع« عـن عبـث.
فنحـن أبنـاء هـذا الشـرق، نحـن مـن اندمجـت دمـاء شـهدائنا بهـذا التراب فُولـدت مع كل 

قطـرة دم حيـاةٌ جديـدة متجـذرة يف أرضنـا، مؤمنة برسـالتنا.

هـم يحاولـون نـزع فرحـة العيـد منـا، ونحـن سـننتزع ثقافة املـوت منهملنـزرع ثقافة احملبة 
واحلياة.

مع »الطفل يسـوع« سـنقلب املوازين ونحّول اخلوف شـجاعًة، وأداة القتل وسـيلًة تسـتنبط 
احلياة،والظلـم عدالً، واحلقد حّباً.

كيـف  قـوًة،  والضعـُف  رجـاًء  األلـُم  ليتحـول  البسـمات،  مكانهـا  ونـزرع  الدمـوع  فنمسـح 
ال، ونحـن أبنـاء هـذه األرض؟! نحـن أحفـاد »قديسـن« فّتتواالصخـور وزرعـوا الوديـان 

أحـراراً. ليبقـوا  واجلبـال 
يف هذا الزمن املجيد نرفع الصاة من أجل من يقتلون بإسـم »اهلل« طالبن من »الطفل 
يسـوع« أن ينيـر قلوبهـم بأنـوار امليـاد، فيـزرع فيهـا احلـب، وعندهـا سـيعرفون أننـا قـوم 
ال نخـاف الليـل والظـام، فمـن قلـب الليـل أعلـن املائكـة البشرى:«أبشـركم بفـرح عظيـم 

يكـون للعالـم كلّـه: لقدولدلكـم اليـوم املخلّـص الذي هواملسـيح الرب«.

قـد يكـون الصمـت إيجابيـا، يف بعـض االحيـان، وقـد يكـون سـلبيا... فعندمـا »يصمـت 
الكاتـب ينطـق التاريـخ« كمـا تقـول الكاتبـة أحـام مسـتغاني.

مـن املؤكـد، أن بعـد تعـّرض لبنـان لسلسـلة مـن العمليـات اإلرهابيـة التـي طالـت مختلـف 
املناطـق مـن دون إسـتثناء، أدرك حكامـه أن هـذه األرض يف حاجـة ماسـة الـى حـّل فعلـي، 

يزيـل األشـواك مـن ترابـه ويـزرع السـام يف باطنـه.
إعاميـا  املوقـف،  سـّيد  الصمـت  بقـّي  ولكـن  تشـاور.  اآلخـر  والبعـض  تنـازل،  البعـض 

وسياسـيا.
عسـكريا، بعـد صمـت اعامـي وسياسـي تـام ألكثـر مـن يومـن، كسـر التفـاوض حاجـز 
الصمـت، معيـدا معـه العسـكرين املخطوفـن لـدى النصـرة بعـد سـتة عشـر شـهرا علـى 
االختطـاف. بعـض وسـائل اإلعـام التزمـت بطلب األجهزة األمنية بعدم نشـر أي معلومة 

حـول عمليـة التفـاوض إسـهاما منهـا يف إجنـاح العملية، فيما اختارت املؤسسـات األخرى 
منافسـة »شـقيقاتها« يف سـباق صحفـي »مريـر« وكأن »اإلنسـانية« ورقـة تسـلية ال أكثـر 

. وال أقـلّ

أسـلحة العسـكر، انحنـت خشـوعا لعودتهـم سـاملن، ورصـاص بنادقهـم احلـرة صمتـت 
»كاملّيـت« وكأنهـا جعلـت مـن نفسـها ورودا بيـض يف »زفـاف« عودتهـم أحيـاء.

ذلـك الصمـت املريـب، دخـل قلـوب األهالـي خلسـة، ليتكلـل بفرحـة عارمـة عّمـت خيـم 
األهالـي يف ريـاض الصلـح. ولكـن، بقيـة هـذه الفرحة ناقصة ألهالي العسـكرين التسـعة 

املخطوفـن لدى داعش. 

رئاسـيا، صمـت آخـر لـّف دوامـة اللقـاءات واملشـاورات. فبعـد مـرور أسـبوعن علـى لقـاء 
رئيـس تيـار املسـتقبل سـعد احلريـري برئيـس تيـار املـردة النائـب سـليمان فرجنيـة، لـم 

يخرقـه كام وال مؤمتـر وال تصريـح.
فـراغ  فيمـا  اجلمهوريـة،  رئاسـة  ملـف  تسـكن  و«أسـرار«  عرسـال،  هـدد  حـذر  سـكون 
»الصـوت« ميـأ قاعاتـه ومنابـره. فهـل يكـون النائب سـليمان فرجنية »كلمة السـر« إلنهاء 
الفـراغ الرئاسـي؟ أم تكـون قضيـة العسـكرين احملرريـن حلحلـة لذلـك امللـف العالـق يف 

أدراج املجالس؟ 

ألن... يف املطبـخ اللبنانـي، طّباخـن مجهولـن الهويـة يعـّدون مآدبـة عشـاء... أفلسـت 
و«الدميقراطيـة«. »احلريـة«  لنكهـة 

حترير العسكريني كسر حاجز الصمت...
ولّف ملف الرئاسة

 »Follow Me Suitcase«
اختراع لبناني يسّهل حياة صاحبها

»Follow Me Suitcase« اختـراع لبنانـي تفـّوق علـى  750 اختراعـاً مـن 45 دولـة يف 
العالم، يعود خلمسـة طاب لبنانين من مدرسـة اجلمهورشـاركوا  يف معرض نورينبورغ 
الصناعـي يف أملانيـا، وهـم: أالن أبـو راشـد، جوزيـف زاخر، رالف شـلهوب، مكسـيم حداد 

ومـارك غاريوس.

املواقـع  حتديـد  ونظـام  مبحـرك  مجهـزة  ذكيـة  حقيبـة  الشـباب  هـؤالء  اختـرع  فقـد 
لـه واحلـد مـن  آلّيـاً يف جميـع حتركاتـه، بهـدف توفيـر الراحـة  )GPS(،تتبـع املسـافر 
السـرقات وتخفيـف عنـاء السـفر. حتتـوي احلقيبة على جهاز إلكترونـي موصول بكاميرا 
أمامية تقرأ الـ«باركود« على يد صاحبها، وترسل موجات السلكية حمراء.  كما تستطيع 
هـذه احلقيبـة التوقـف تلقائيـاً علـى بعـد 20 سـنتمتر مـن صاحبهـا، ويف حـال ابتعـدت 
ـل علـى الهواتـف  ألكثـر مـن 6 أمتـار تنـذره. وقـد عمـل هـؤالء الشـباب علـى تطبيـق يُحمَّ

الذكيـة يسـتطيع تزويـد صاحـب احلقيبـة بوزنهـا، مـكان وجودها،وبتفاصيأخـرى. 
شـارك الطـاب اخلمسـة مـع هـذا االختـراع يف مبـاراة نّظمتهـا اجلامعـة األميركيـة يف 
بيـروت، ليخوضـوا بعدهـا مسـابقة يف »مبـاراة العلـوم« اللبنانيـة حيـث حققـوا امليداليـة 
الذهبيـة. بعـد هـذا الفـوز، اختارتهـم »الهيئـة الوطنيـة للعلـوم والبحـوث« لتمثيـل لبنان يف 

معـرض نورينبـورغ يف أملانيـا، والـذي يعـّد مـن أهـم املعـارض الصناعيـة.
يف هـذه املسـابقة، عـرض الطـاب اختراعهـم علـى حوالـى 20 جلنـة، كمـا عّرفـوا أكثـر 
مـن  50 ألـف زائـر علـى هـذه احلقيبـة الذكيـة، واسـتطاعوا الفـوز بامليداليـة الذهبيـة 
وباحلصول على لقب »أفضل مخترعن للعام 2015«. ونشـير أيضاً الى أنهم يسـتعّدون 

للسـفر الـى الكويـت للمشـاركة يف مبـاراة جديـدة يف التكنولوجيـا. 
مـن جهـة أخـرى، يسـعى الطـاب لتطويـر هـذا االختـراع وتصنيعـه يف لبنـان لعرضـه يف 
األسـواق، خصوصـاً بعـد تعّرفهـم علـى عـدد مـن الشـركات خال مشـاركتهم يف املعرض.  
وبعـد عودتهـم الـى لبنـان، نظمـت وزارة الصناعـة وجمعيـة الصناعيـن اللبنانيـن حفـًا 
تكرمييـًا لهـم، بحضـور وزيـر الصناعـة حسـن احلـاج حسـن الـذي نـوه بإجنـاز الطـاب 
وعّبر عن فخر لبنان بهم، مشـدداً على ضرورة التعاون بن املؤسسـات العامة واخلاصة 

لتصديـر اختراعـات الطـاب وحتقيـق املزيـد مـن النجاحـات العامليـة. 
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حتـت عنـوان »You Can Make It Happen« خاضـت »القـوات اللبنانيـة« وحلفائهـا 
املعركـة االنتخابيـة حيـث فـازت »القـوات« بأكثريـة سـاحقة يف االنتخابـات الطالبيـة يف 
اجلامعـة اليسـوعية USJ ، يف معظـم مجمعاتهـا يف الشـمال وزحلـة وبيـروت، كمـا حقـق 

خرقـاً كبيـراً يف مجمـع عبـرا. 
فاكتسـحت »القوات« مجمع زحلة حيث فازت به بنتيجة 13 - 1 )جميع املقاعد الفائزة 
لـ«القـوات«(، ويف الشـمال حصـدت قـوى »14 آذار« 7 مقاعـد )5 منهـا لـ«القوات«( مقابل 
3 مقاعـد لــ«8 آذار«، كمـا سـجلت »14 آذار« خرقـاً مهمـاً يف مجّمـع عبرا يف اجلنوب بعد 

حصولهـا علـى 3 مقاعـد مقابل 4 لـ«8 آذار«. 
ويف بيـروت، فـازت »القـوات« مبعظـم كليـات حـرم Huvelin حيـث اكتسـحت كليـة إدارة 
األعمـال بنتيجـة 10-5 والتأمـن 11-0 وكليـة احلقـوق 8-4، يف حـن فـاز املسـتقلون 

بكليـة العلـوم السياسـية. 
ويف حرم العلوم الطبية CSM يف املتحف، فازت »القوات« و«14 آذار« بـ4 كليات وهي: 
الصيدلة، القبالة القانونية، التمريض والتغذية، وفازت قوى 8 آذار بكليتي طب األسنان 
والعلـوم املختبريـة. وأيضـاً يف املتحـف، يف كليـة العلـوم اإلنسـانية، فـازت »14 آذار« يف 
معهدي »الدراسـات املسـرحية والسـمعية البصرية والسـينمائية« و«الكتابات الشـرقية«، 
وحصـدت 8 آذار كليـة وحيـدة وهـي »اآلداب والعلـوم اإلنسـانية«، أمـا الكليـات اخلمـس 
الباقيـة فآلـت ثاثـة منهـا إلـى املسـتقلن وإثنـن بالتوافـق. وحـرم االبتـكار والرياضـة يف 
املتحـف، فـازت »القـوات« و«14 آذار« يف كليتـي العـاج الفيزيائـي واالقتصـاد )8 – 5(، 

وشـهدت كليتـي العـاج النطقـي واحلركيـة تعـادالً بـن الفريقن. 
باالنتقال الى مار روكز حرم العلوم والتكنولوجيا CST فازت »8 آذار » يف ثاث كليات 

يف حن فازت القوات اللبنانية و » 14 آذار » مبعهد ادارة االعمال. 
وبالتالـي تكـون »القـوات« و«14 آذار« قـد حصـدت 12 كليـة يف بيـروت مقابـل 6 لتحالـف 
»8 آذار« و6 للمسـتقلن. وعلـى صعيـد آخـر، شـهدت »اجلامعـة األميركيـة« يف بيـروت 
آذار« املتحالفـة مـع  الكليـات بـن قـوى »14  »AUB« معركـة دميقراطيـة يف مختلـف 
»احلـزب التقدمـي االشـتراكي« و«8 آذار« واملسـتقلن، انتهـت بفـوز »8 آذار« يف احلكومـة 
الطالبيـة، يف يـوم انتخابـي طويـل انطلقـت فيـه عمليـة االقتـراع عنـد العاشـرة صباحـاً 
وانتهـت عنـد اخلامسـة مسـاًء. وهنـأت مصلحـة الطـاب يف »القـوات اللبنانيـة« يف بيـان 
لهـا، جميـع الفائزيـن يف االنتخابـات، وشـكرت كل الطـاب الذيـن صوتـوا ملرشـحيها كمـا 
كل مـن سـاهم يف إجنـاح هـذه العمليـة الدميقراطيـة. ووعـدت مصلحـة الطـاب جميـع 
التاميـذ، بانهـا سـتبقى العـن السـاهرة علـى اجلامعـة مـن موقعهـا يف املعارضة، طارحة 

الصـوت بالنيابـة عـن كل الطـاب بكافـة مشـاكلهم وتؤكـد ان العمـل الطالبـي ال يتوقـف 
علـى فـوز او خسـارة يف انتخابـات، بـل هـو مسـيرة مسـتمرة علـى مـدار السـنة. 

وعلـى اثـر الفـوز قـام طـاب اجلامعـة اليسـوعية بزيارة لرئيـس حزب »القـوات اللبنانية« 
الدكتـور سـمير جعجـع يف معـراب، يف حضـور االمـن العـام املسـاعد لشـؤون املصالـح 
الدكتـور غسـان يـارد، رئيـس مصلحـة الطـاب يف احلزب جاد دميان، رؤسـاء الدوائر يف 

مصلحـة الطـاب باإلضافـة إلـى مختلـف أعضـاء مكتـب املصلحـة. 
هّنـأ جعجـع الطـاب علـى ربحهـم أكثريـة املعـارك االنتخابيـة يف اجلامعـة وقـال رئيـس 
القـوات متوجهـاً الـى الطـاب: »طاملـا أنتـم تناضلـون كمـا يجـب يف سـبيل حريـة وسـيادة 
واسـتقال لبنـان، طاملـا نحـن أمامكـم علـى هـذا الطريـق، وطاملـا أنتـم ترفعـون عاليـاً 
مبـادئ 14 آذار، طاملـا تضمنـون ألنفسـكم عوامـل النجـاح وتكونـون أمنـاء لنضال األجيال 
السـابقة”. وختـم جعجع:”بالنسـبة لنـا، 14 آذار أوالً ألن لبنـان أوالً، ولبنـان لـن يسـتقيم 

إال بنََفـس وروح ومبـادئ 14 آذار”. 
وكان كلمـة لرئيـس مصلحـة الطـاب جـاد دميـان توجـه بهـا إلـى الطـاب مشـيدا بعملهم 
كمـا شـكر كل مـن سـاهم أو سـاعد يف إمتـام العمليـة االنتخابيـة. وبـدوره أشـار رئيـس 
دائـرة اجلامعـات الفرنكوفونيـة رالـف عقـل الـى اجلهـد الـذي قامـوا بـه كمـا وجه الشـكر 
إلـى طـاب الكليـات الذيـن لـم يحالفهـم احلـظ علـى اجلهـود التـي بذلوهـا طالبـاً منهـم 
أن يسـتبعدوا اليـأس فاملعركـة لـن تتنتهـي إمنـا مـا حصـل هـو انطاقـة جديـدة للمرحلـة 
املقبلـة. كمـا عـرض الطـاب وثائقـي حـول مختلـف املشـاريع االنتخابية التـي خاض على 

اساسـها الطـاب معركتهـم.

»القوات« أثبتت من جديد، اليسوعية قوات لبنانية
وقلعة حصينة لطالبها 

احليـاة  يف  الفكـر  “أهميـة  علـى  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة  القـوات  حـزب  رئيـس  شـدد 
كبيـراً يف التأسـيس  السياسـية والسـيما أن الفكـر السياسـي يف لبنـان لـم يلعـب دوراً 
الفعلـي ملسـتقبل وطننـا”، مشـيراً الـى أن “القـوات اللبنانيـة منـذ انطاقتهـا وحتـى يف 
عـّز أيـام احلـرب، “تنذكـر ومـا تنعـاد”، بـدأت دورات التنشـئة الفكرية وال زالت مسـتمرة 

بهـا حتـى يومنـا هـذا”.
 ولفـت جعجـع الـى أن “العمـل السياسـي يف لبنـان ينقصـه وجـود فكـر سياسـي ووعـي 
علـى املسـتويات كافـة، فكمـا تكونـون يوّلـى عليكـم، ولبنـان يتمتـع بنظـام مُيّكـن الشـعب 
مـن اختيـار ممثليـه يف املجلـس النيابـي ومحاسـبتهم كل أربـع سـنوات، وهنـا يأتـي دور 
الفكـر السياسـي يف توجيـه النـاس ليعرفـوا حقوقهـم وواجباتهـم، فالفكر السياسـي يجب 
أن يرتبـط باإلطـار الزمنـي واملكانـي واملجتمعـي، ليُمّكـن كل مواطـن مـن امتـاك العقـل 

النقـدي واملعرفـة الصحيحـة ملسـار األحـداث السياسـية يف بلـده”.
 كام جعجـع جـاء خـال حفـل تخـرج أكادمييـة الكـوادر للعـام 2015 يف معـراب، حتـت 
عنـوان “درب املعرفـة، إميـان والتـزام”، الـذي نظمـه مكتـب االعـداد الفكـري والتوجيـه 
يف مصلحـة الطـاب، حيـث قـال:”ان املعرفـة يجـب أن تترافـق ُحكمـاً مـع إميـان والتـزام، 
ألن الفكـر واملعرفـة ال يكتمـان بـدون اإلميـان واإللتـزام، فالفكـر احلقيقـي هـو الفكـر 
عـن  بعيـداً  نظريـاً  أكادمييـاً  اليومـي، مـاذا وإال يُصبـح فكـراً  بالواقـع  النظـري املمتـزج 
الواقـع، وانطاقـاً مـن هنـا أدعـو جميع الطاب إلى تنميـة فكرهم باملعرفة ولكن أدعوكم 
أيضـاً الـى االنخـراط يف واقـع بلدكـم واملشـاركة يف همومـه لتكونـوا مسـاهمن يف إيجـاد 

احللـول لهـا”.
 وختـم جعجـع بتهنئـة الطـاب املتخرجـن، داعيـاً إياهـم الـى أن متتـزج اخلبـرات التـي 
تلقوها يف دوراتهم مع الواقع، “ألننا حزب واقعي قدم آالف الشـهداء وضّحى يف سـبيل 
الوطـن لنصـل يومـاً مـا الـى بنـاء اجلمهوريـة الفعليـة القويـة التـي نطمـح اليهـا جميعـاً، 

وسـنبقى يف زمـن السـلم اليـد التـي تبنـي، ويف وقـت األزمـات قـوات”…
الوطنـي  بالنشـيدين  اسـتُهل  إيسـتيل صهيـون،  الـذي قدمتـه الصحافيـة   وكان احلفـل 
ـرِة  والقواتـي، ثـم كلمـة لرئيـس مصلحـة الطـاب جـاد دميـان أعلـن فيها:”إطـاق املفِكّ
اِتنـا اليوميَّـِة.  اتيَّـِة، الِتّـي سـيتُمّ توزيُعهـا اليـوَم، كـي ترافَقنـا يف جميـِع محَطّ احلزبيَّـةِ القَوّ
ـرة قـد قاَمت على أسـاِس فكرٍة مماثلـة يف مدينة جبيل،  جتـدُر اإلشـارة إلـى أَنّ هـذِه املفِكّ
وحتِمـل يف طيَّاِتهـا هدَفـن اثنَـن أال وُهمـا، اإلعـداُد الفكـرُيّ مـن جهـٍة والتَّوعيـُة من جهٍة 
ـة طبَعـت مسـيرةَ القـَوّات، كمـا تندرُج  ـرةُ معلومـاٍت عـن أحـداًث ُمهَمّ ثانيـة. إذ حتـوي املفِكّ
ُد علـى ضـرورِة اإلبقـاِء  رات. انطاًقـا مـن هنـا، أشـِدّ يف إطـاِر حملـِة التَّوعيـة ضـَدّ املخـِدّ
اتي.  ـباب القَوّ ـنواِت الاحقِة لتكوَن صلَة وصٍل بَن مختلِف الَشّ رة يف الَسّ على هذه املفِكّ
اِت اللبنانيَّـِة هـَو أكثـُر مـن حـزٍب،  ، ال بُـدَّ لـي مـن التَّأكيـِد علـى أَنّ حـزَب القـَوّ ويف الِنّهايـةِ
إنَّـه نهـُج حيـاٍة يجعـُل مـن الفـرِد إنسـاًنا أفضـَل مـن أجـِل قيـاِم جمهوريَّـٍة قـادرٍة قويَّـٍة. 

فكونـوا خميـرةَ الفكـِر أينمـا حللتُـم فمـن فكِركـم يعرُفونَكـم…”
 تـاه كلمـة لرئيـس مكتـب اإلعـداد الفكـري والتوجيـه يف مصلحـة الطـاب رامـي جبـور 
توّجـه خالهـا الـى الطـاب بالقول:”علينـا سـوياً يـا رفـاق أن نكـون مهيئـن مـن خـال 
هـذه الـدورات كـي نحمـل مبـادىء وفكـر القضيـة يف مجتمعنـا وأن نسـتمر يف العمـل 
الـدؤوب كـي يصبـح لدينـا اآلالف علـى مثالكـم، كـي يسـتقيم املجتمـع ويرتفـع لبنـان مـن 
جديـد. حتمـل هـذه الـدورات علـى املـدى البعيـد جتربـة تغييريـة نسـعى مـن خالهـا الـى 
وضـع ديناميـة جديـدة تنشـئ نخـب سياسـية حاملـة يف وعيهـا منـوذج مضـاد للسياسـات 

التقليديـة، ولهـذه النخـب -أي أنتـم- واجبـات وحتديـات كبيـرة وكثيـرة.”
 وتخلـل االحتفـال فيلمـاً قصيـراً متحـور حـول أهمية دور الفكـر يف العمل احلزبي وتوزيع 

الشـهادات مـن قبـل جعجع على املتخرجن.

جعجع في حفل تخرج أكادميية الكوادر 
للعام 2015: للمشاركة في هموم بلدكم

إلياس الشدياق
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دائرة اجلامعة اللبنانية

احتفلـت خليـة »القـوات اللبنانيـة« يف كليـة العلـوم االقتصاديـة وإدارة األعمـال - الفـرع 
الثانـي، بعيـد ميـاد مؤسسـها الرئيـس الشـهيد الشـيخ بشـير اجلميـل الــ68، يف حـرم 
الكليـة، بحضـور جنـل الرئيـس الشـهيد النائـب ندمي اجلميل، حيث جـال يف أرجاء الكلية 
والتقـى أعضـاء الهيئـة الطالبيـة وخليـة »القـوات اللبنانيـة«، وألقيـت كلمـات يف املناسـبة.

 ،The Revival“ « وأقامـت الهيئـة الطالبيـة سـهرة التعـارف السـنوية حتـت عنـوان
يف ملهـى »The Club”13 يف جـل الديـب، بحضـور عـدد كبيـر مـن الطـاب احلاليـن 

والسـابقن ومسـؤولن يف مصلحـة الطـاب.
ويف كليـة اإلعـام – الفـرع الثانـي، وضمـن حملـة التوعيـة للكشـف املبكـر عـن سـرطان 
الثـدي، شـاركت الهيئـة الطالبيـة بحملـة التوعيـة للكشـف املبكر عن املـرض، حيث وّزعت 
علـى جميـع الطـّاب “ruban” باللّـون الزهري، كما ارتدى أعضاء الهيئة لباسـاً موّحداً 

باللّـون الزهـري تضامنـاً مـع احلملة.
 Back“ كمـا أقامـت الهيئـة الطالبيـة يف الكليـة سـهرة التعـارف السـنوية حتـت عنـوان
السـهرة  أجـواء  اشـتعلت  حيـث  الكسـليك،  “Prestige” يف  ملهـى  On Track” يف 

بأفضـل األغانـي حتـى سـاعات الصبـاح االولـى.
وأقامـت خليـة »القـوات اللبنانيـة« يف معهـد الفنـون اجلميلـة - الفـرع الثانـي نشـاط » 
“Barbecue Festival، يف حديقة املعهد، مبناسـبة انطاق العام اجلامعي اجلديد، 
وشـارك مـا يزيـد عـن 170 طالبـاً يف هـذا النشـاط الذي يهدف إلـى تعزيز االنخراط بن 

الطـاب وسـط جـو مـن الفـرح والرقص واملوسـيقى واملشـاوي.
مـن جهتهـا، افتتحـت خليـة »القـوات اللبنانيـة« يف كليـة اآلداب والعلوم اإلنسـانية - الفرع 
وأحيـا   ،Sheller“  « ملهـى  يف  بالطـاب  ترحيبيـة  بسـهرة  الدراسـي  عامهـا  الثانـي، 

السـهرة النجـم باتريـك صـايف، ورافقـه يف الغنـاء الفنـان الصاعـد روي خليفـة.

دائرة الشمال
نظمـت دائـرة الشـمال يومـاً ترفيهيـاً يف بلـدة قنـات - قضـاء بشـري، تخللتـه ألعـاب حتـدٍّ 
بدنية وفكرية جمعت أكثر من عشـرة فرق من كل مناطق محافظة الشـمال على امتداد 
النهـار، وذلـك بهـدف تقويـة روح العمـل اجلماعـي واملنافسـة بـن الطـاب. حضـر هـذا 
اليـوم رئيـس مصلحـة الطـاب جـاد دميـان، رئيـس دائـرة الشـمال غابريـال سـعد وحشـد 
طابـي كبيـر. وقـد فـاز يف املرتبـة االولـى فريـق قطـاع طـاب قضـاء زغرتـا، ويف املرتبـة 
الثالثـة فريـق قطـاع طـاب قضـاء  املرتبـة  الــNDU ويف  الثانيـة فريـق خليـة جامعـة 

البترون.
مـن ناحيـة أخـرى، التقـى أعضـاء مكتـب دائـرة الشـمال عضـَو كتلـة »القـوات اللبنانيـة« 
النائب إيلي كيروز يف مكتبه يف طبرجا، حيث قدم كيروز حملة عن الوضع السياسـي يف 
اآلونـة االخيـرة، كمـا تطـرق املجتمعـون الـى وضـع دائـرة الشـمال واخلطـة التـي وضعتهـا 

للعـام املقبل.
كمـا لّبـى شـباب وطـاب شـّكا يف دائـرة الشـمال دعـوة منسـق منطقـة البتـرون شـفيق 
نعمـة الـى العشـاء يف منزلـه يف كفرحبـاب، وشـارك يف العشـاء رئيـس دائـرة الشـمال يف 

املصلحـة غابريـال سـعد.

إلياس الشدياق

دائرة كسروان/ جبيل
أطلقـت دائـرة كسـروان-جبيل العمـل الشـبابي والطالبـي يف قضـاء كسـروان، خـال لقـاء 
عـام ُعقـد لشـباب منطقـة كسـروان يف مركـز »القـوات اللبنانيـة« يف طبرجـا، بحضـور 
دميـان،  جـاد  الطـاب  مصلحـة  ورئيـس  خليـل،  جوزيـف  احلـزب  يف  كسـروان  منسـق 
باإلضافـة الـى رئيـس الدائـرة الرفيـق رامـي سـابا. واسـتهل خليـل احلديـث، مشـيراً الـى 
أهميـة العمـل القواتـي خصوصـاً العنصـر الشـبابي منـه، مؤكـداً العمـل علـى انطاقـة 
دور مصلحـة  دميـان عـن  كمـا حتـدث  الشـباب.  القضـاء مبسـاعدة هـؤالء  جديـدة يف 
الطـاب ونشـاطاتها، والعمـل علـى تفعيـل دور الشـباب يف احلـزب ويف املجتمـع. بـدوره، 
حتـدث سـابا عـن دائـرة جبيـل - كسـروان التـي اسـتُحدثت مؤخـراً يف مصلحـة الطـاب، 
وأشـار الـى ضـرورة تكثيـف اجلهـود مـن أجـل متابعـة املسـيرة الناجحـة ملصلحـة الطـاب 

يف املنطقـة.

دائرة املنت وبيروت

وّزع قطـاع مهنيـة الدكوانـة يف دائـرة املـن وبيـروت بيانـاً ترحيبيـاً بالطـاب مـع بدايـة 
العـام الدراسـي اجلديـد، متطرقـاً الـى أزمـة النفايـات التـي نعانيهـا. ويف خطـوة توعويـة، 
وّزعـت كمامـات للتحذيـر مـن مخاطـر األمـراض التـي ميكـن أن تصيـب املواطـن جـراء 

تراكـم النفايـات.

دائرة بعبدا عاليه والشوف
مـع بـدء العـام الدراسـي، نظمـت دائـرة بعبـدا عاليـه والشـوف لقـاء لتاميـذ مـدارس 
منطقـة بعبـدا مـع رئيـس مصلحـة الطـاب الرفيـق جـاد دميـان، بحضـور رئيـس الدائـرة 
الرفيـق سـليم أبـي ضاهـر. وافتتـح اللقـاء الرفيـق سـليم أبـي ضاهـر بتهنئـة التاميـذ 
لعملهـم خـال السـنة املاضيـة وأهميـة االلتزام واالسـتمرار، وأطلق شـعار »#انتماؤكم_

بأعمالكـم« للسـنة املقبلـة. أمـا دميـان فألقـى محاضـرة تركـزت علـى احلـوار مـع التيـار 
الوطني احلر، وشـغور موقع رئاسـة اجلمهورية، وحملة مصلحة الطاب ضد املخدرات 

وملـف النفايـات.

دائرة البقاع
يف إطـار احلملـة التـي أطلقهـا حـزب »القـوات اللبنانيـة« ملكافحـة آفـة املخـدرات، نّظـم 
»قسـم كسـارة« بالتعـاون مـع مكتـب الرياضـة يف منسـقية زحلـة ودائرة البقـاع يف مصلحة 
طـاب »القـوات اللبنانيـة« سـباقاً حتـت عنـوان »اركـض معنـا حملاربـة اإلدمـان«، وشـارك 
يف السـباق املئـات مـن أبنـاء زحلـة والبقـاع باإلضافـة الـى عضـو كتلـة القـوات النيابيـة 

النائـب شـانت جنجنيـان.
ومبناسـبة بـدء العـام الدراسـي اجلديـد 2016/2015، نّظمـت دائـرة البقـاع سـهرة يف 
مطعـم »نغـم« يف زحلـة، وحضـر السـهرة عضـو كتلـة »القـوات« النيابيـة النائـب شـانت 

جنجنيـان وحشـد طابـي كبيـر

عيد اإلستقالل
ـ الفـرع  اللبنانيـة« يف مختلـف كليـات ومعاهـد اجلامعةاللبنانيـة  أقـام طـاب »القـوات 
الثانـي، نشـاطاتها يف ذكـرى اسـتقال لبنان،حيـث وزع الطـاب منشـوراً موّحـداً وهـو 
عبـارة عـن العلـم اللبنانـي باللـون األسـود واألبيـض، مكتـوب عليهـا الشـعار التالـي: »ال 
اسـتقال مـن دون رئيـس.. اجلمهوريـة القوية«.ورافقـت النشـاط أغـاٍن وطنيـة وحزبيـة، 

كمـا رفعـت االعـام اللبنانيـة وأعـام حـزب »القـوات اللبنانيـة« علـى أبـواب الكليـات.
بعيـد اإلسـتقال يف كّل مـن  أمـا دائـرة اجلامعـات الفرنكوفونيـة فقـد احتفلـت أيضـاً 
و«القديـس  القـدس«  »الـروح  جامعتـي  بكفيـا،  »الكنـام«  بعبـدا،   – األنطونيـة  اجلامعـة 
وعلـى  الطـاب  زمائهـم  علـى  اللبنانيـة  األعـام  بتوزيـع  الطـاب  قـام  يوسـف«،حيث 
املواطنـن خـارج حـرم اجلامعـات، كمـا وجـه طـاب اخلليـة رسـالة عبرمناشـير تتضمـن 
بيانـاً عـن اإلسـتقال، مطالبـن مـن خالـه برئيـس للجمهوريـة كيـا نبقى »جمهـوراً« كما 
ذكروا،عبرالهاشـتاغ« »#تيكمل_االسـتقال«، فاإلسـتقال املنتظـر سـيبنى علـى أكتـاف 
وسـواعد هـؤالء الطـاب مـن أجـل الوطـن، مـن أجـل القضيـة، ومـن أجـال جمهوريـة، 

ألنهـم لـن يقفـوا مكتـويف األيـدي »كاجلماهيـر«.
كمـا أقـام طـاب القـوات اللبنانيـة يف اجلامعـة اللبنانيـة – الفـرع الرابـع كليتـي الفنـون 
واحلقـوق يف الشـمال، نشـاطاً مبناسـبة عيـد االسـتقال حيـث مت توزيـع بيـان حـول عيـد 

االسـتقال علـى وقـع األغانـي الوطنيـة.

مصلحة الطالب

نظمــت مصلحــة الطاب يف »القوات اللبنانية« محاضرة حتت عنوان »قانون االنتخابات 
وتشــريع الضــرورة«، ألقاهــا رئيــس حتريــر إذاعــة »لبنان احلــر« أنطوان مــراد يف قاعة 
كنيســة مــار اليــاس - انطليــاس. تنــاول مراد دور الســلطة التشــريعية الفعلــي وضرورة 
انتخاب رئيس للجمهورية ألنه يعتبر العمل األول واألساس لهذه السلطة يف ظل الشغور 
الرئاســي، مشــيراً الى أنه ال ميكن للمجلس التشــريع أو مساءلة احلكومة أو محاسبتها. 
وشرح مراد سبب مشاركة »القوات« يف جلسة »تشريع الضرورة« واالنتصار الذي حققته 
مــن خال إقرار قانون اســتعادة اجلنســية، كما شــرح القانون االنتخابــي املختلط املتفق 

عليه بن »القوات اللبنانية« و«تيار املستقبل« و«احلزب التقدمي االشتراكي”.
من ناحية أخرى، عقد مكتب مصلحة الطاب خلوته السـنوية يف بيت عنيا يف حريصا، 
متـت خالـه مناقشـة خطـة العمـل للمصلحـة للعـام الدراسـي 2015-2016، وشـارك يف 
جانـب مـن اخللـوة مديـر مكتـب رئيـس حـزب »القـوات اللبنانيـة« الدكتـور سـمير جعجـع 
األسـتاذ إيلـي براغيـد الـذي وضـع أعضـاء املكتـب يف أجـواء الوضـع السياسـي يف لبنـان 

واملنطقـة واسـتمع إلـى هواجسـهم وتطلعاتهـم.

LF Youth Europe events 
LF Youth France - Lebanese Students Business Forum
More than a hundred Lebanese students and young professionals 
were present at the Biermans-Lapôtre Grand Hall in Cité 
Internationale Universitaire de Paris to participate in the 10th 
edition of the Lebanese Students Forum of France (Forum des 
Etudiants Libanais de France). The Forum is organised by the 
Paris branch of LF Youth France, with the help of partners, 
including Net-Recruit. The Lebanese Students Business Forum 
helps students in their first steps in the professional world by 
connecting them to potential recruiters. Lebanese students are 
linked to professionals from different fields of expertise, such 
as engineering, finance, IT, law and medicine among others, 
to help find internships and discuss the students’ aspirations 
and possibilities. This years’ edition presented 21 stands, 25 
speakers, 72 internship opportunities, 7 theses offers, workshops 
on resume and body language, interviews and networking 
opportunities.The idea of the event is to help young Lebanese 
students to capitalize their professional experience in Europe for 
their further careers in the country of the Cedars. The Facebook 
Group FELF also regularly posts different internship, thesis and 
job offer in Lebanon. 

Political lectures between LFSA and LF Youth Europe
In October, the information sharing between LFSA Intellectual 
Development Bureau and the LF Youth Europe Committee 
commenced with the first lecture in a series of political 
information sharing. Since then, the lectures have continued 
bimonthly with a different topic and lecturer each time. Till now, 
the committee members have had lectures on the Lebanese 
Forces history with Head of LFSA Intellectual Development 
Bureau comrade Ramy Jabbour, Vice President Rani Nakhle 
and Treasurer Christopher Succar. Comrade Nadim Chammas 
has given a lecture on the Lebanese Forces manifesto, as well 
as a lecture on strategic political advocacy, as shown in the 
picture. Lastly they have had a lecture on the governments and 
institutions of Lebanon with Dr. Al Hindy. The lectures are a part 
of a 3 months intense information sharing designed to develop 
the members into cadres and expand their knowledge. 
The LF Youth Europe Committee is comprised of the chairman 
or a representative of each youth chapter in Europe, namely 
comrades Alex Kayrouz from Greece, Stephanie Harb from the 
UK, Georges Damien from France, Markus Rezek from Germany, 
Rachel Kazzi from Sweden and LF Youth Europe Coordinator 
Stephanie Abi Khalil from Denmark. 
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بعد ثاث سـنوات من بروز »الدولة اإلسـامية« التكفيرية وغيرها من املنظمات 
املتطرفـة يف سـوريا والعـراق، ، وتخـاذل التحالـف الدولـي  يف القضـاء عليهـا، 
قـررت روسـيا التدخـل عسـكرياً حتـت شـعار »دحـر« اإلرهـاب املتفاقـم الـذي بدأ 
يهـدد الغـرب بجديـة بعـد اعتداءات عدة تكـررت يف أوروبا وكان عّرابها اإلرهاب 
»الداعشـي« ، وقـد باركـت الكنيسـة الروسـية هـذه احلـرب »املقدسـة«  ـ بحسـب 

تسـميتهاـ  ومنحـت تأييدهـا الصريـح للرئيـس فادمييـر بوتـن .

عبـارة »احلـرب املقدسـة« تذّكـر مـن دون شـك بتاريـخ املسـيحية وأثرهـا العميـق 
يف احلياة االجتماعية والوطنية والسياسـية الروسـية. ويف ما يلي حملة تاريخية 

عـن اواقع املسـيحي يف روسـيا.

بعـد الثـورة البولشـيفية عـام 1917، وفـرض العقيـدة املاركسـية الشـيوعية يف 
روسـيا، كان مـن أبـرز الشـعارات التـي طبعـت هـذا النظـام الديكتاتـوري شـعار 
»الديـن أفيـون الشـعوب«، والـذي شـكل غطـاء ملنـع الطقـوس الدينيـة أو حصرهـا 
وعوقـب  األحمـر،  بالشـمع  الكنائـس  فأُقفلـت  الروسـية،  األراضـي  علـى  جـداً 
بالنفـي كل مؤمـن يضبـط وهـو ميـارس طقوسـه املسـيحية، بصفتـه يرتكـب جرماً 
بحـق »العقيـدة املاركسـية«. وعلـى الرغـم مـن ذلـك لـم تتخـلَّ روسـيا عـن إميانهـا 

املسـيحي، واسـتمرت األمهـات يف تلقـن أبنائهـن سـّراً تعاليـم املسـيح، ومـن تلـك 
األمهـات الصاحلـات »ماريـا إيفانوفنـا« والـدة الرئيـس » بوتن«. ولـم يأبه العديد 
مـن املؤمنـن باألخطـار التـي أحدقـت بهـم، متامـاً كاملسـيحين والرسـل األوائـل؛ 
وعنـد سـقوط االحتـاد السـوفياتي  العـام 1990، عّبر الـروس عن ابتهاجهم بفتح 
أبـواب الكنائـس مجـددا وقـرع األجـراس إيذانـاً بعودة روسـيا إلى ذاتهـا وهويتها.

اليـوم، روسـيا »املسـيحية« أصبحـت يف موقـع قـوة أكثـر تقدمـاً، ودخلـت الشـرق 
األوسـط عسـكرياً حتـت شـعار«محاربة اإلرهـاب«، علـى أن »الدولـة اإلسـامية« 
ال متثـل اإلرهـاب الوحيـد يف املشـرق، وليسـت الوحيـدة التـي يجـب التخلـص مـن 
شـرها، فروسـيا اليـوم تضـرب إرهابـاً، وتنّمـي إرهابـاً آخـر اليقـل خطـراً، بـل هـو 
أكثـر خبثـاً، ويتمثـل بالنظـام األسـدي السـوري الـذي يفـوق »الدولـة اإلسـامية« 
املسـيحين  اللبنانيـن  بحـق  ارتكبهـا  التـي  املذابـح  ننسـى  فهـل  يف ممارسـاته؛ 
يف بادهـم؟ مـن حـرب املئـة يـوم يف األشـرفية الـى زحلـة وغيرهـا مـن املناطـق 
اللبنانيـة، إلـى مجـازر عـدة علـى غرار مجزرة القاع ومجـزرة بدادون بعد الهجوم 
السـوري علـى مناطـق العمـاد عون،حيـث بطـش »األسـد« بأطفـال ونسـاء وشـيوخ 
وشـباب مسـيحين، وكان معـدل القصـف السـوري علـى املناطـق اآلهلـة يصـل 
معدلـه يف بعـض األحيـان الـى 100 قذيفـة بالدقيقـة الواحـدة؛ وعلـى الرغـم مـن 

ذلـك كانـت تقـام القداديـس يف املاجـئ، ولـم يستسـلم املسـيحيون ولـم يسـلموا 
سـاحهم، فحـاول »األسـد« معاقبتهـم علـى صمودهـم، وهاجـم مناطـق مسـيحية 
أخـرى ضعيفـة، وحـّرض أخوتهـم اللبنانيـن عليهـم، وأشـعل احلـروب الطائفيـة 
التـي أودت بحيـاة عشـرات اآلالف. ثـم بعـد كسـر اجلنـاح املسـيحي عسـكرياً، 
علـى  بالكبيروالصغير،واعتـدى  ينـكل  راح   ،2005 حتـى  عامـاً   15 مـدى  وعلـى 
حرمـة املقدسـات املسـيحية. ومبسـاعدٍة  مـن بعـض عمائـه، جعـل مـن وزارة 
الدفـاع اللبنانيـة، و«البوريفـاج« مراكـز للقتـل والتعذيـب بحـق الطـاب واملقاومن 
، ونفـذ اغتيـاالت بحقهـم، وسـلب املـال العـام وكرامـة الدولـة اللبنانيـة وشـعبها 
لسـنن سـود طويلـة؛ وال يـزال مصيـر املئـات مـن املعتقلـن اللبنانين يف السـجون 

السـورية حتـى يومنـا هـذا، مجهـوالً؛ ومـن املعـروف أن سـجون النظـام السـوري 
هـي مـن أسـوأ السـجون يف العالـم حيـث متـارس فيهـا أبشـع صنـوف التعذيـب 

حتـى املـوت أحيانـاً.

بأفعالـه تلـك، كان النظـام األسـدي يعاملنـا كمـا يعامـل شـعبه والسـوري، فصـدق 
»البشـير« عندمـا قـال: »أنـت بربـري، أنـت قسـتنا علـى نفسـك وعاملتنـا مثلمـا 
النظـام  كان  عـام 2011  اندلعـت  التـي  السـورية  الثـورة  فقبـل  تعامـل شـعبك«. 
األسـدي نظامـاً دكتاتوريـاً بحـق شـعبه، وعمـد الـى التمييـز الطائفـي واملذهبـي، 
فعـّزز املركـز العلـوي يف الدولـة واملؤسسـات العامـة والبلديـات واخلدمـات علـى 
أنواعهـا علـى حسـاب الطوائـف األخـرى ما زاد النقمـة الطائفية واملذهبية عليه؛ 
وال بـد مـن التذكيـر مبجـازر »حمـاه« التـي نفذهـا النظـام بحق شـعبه العام 1982 
والتـي أودت بحيـاة نحـو 40 ألـف شـخص، إلـى مجـازر السـجون التـي نفذهـا 
بحـق اآلالف. ونشـدد علـى أن النظـام هـو مـن دفـع الـى إشـعال الثـورة السـورية 
بإصـراره علـى إطاقـه النـار مـراراً وتكـراراً علـى تظاهـرات سـلمية مناهضة له. 
وهـل ننسـى االنتخابـات الوهميـة والهزليـة التـي نظمهـا تكـراراً ؟ فلـو أراد بشـار 
األسـد اخليـر لشـعبه وبـاده، لـكان اسـتقال منـذ انـدالع الشـرارة األولـى للثـورة 
ومع سـقوط أول قتيل؟ وكيف ميّر مرور الكرام قتل األطفال بالقنابل والبراميل 
املتفجـرة والقذائـف الكيماويـة والفوسـفورية املمنوعـة دوليـاً؟ وهـل ننسـى كيـف 
عامـل الفنانـن املؤيديـن للثـورة؟ مـن اقتـاع حناجرهـم وذبحهم وتعذيبهم بأبشـع 
الطـرق؟ وكيـف عامـل مجتمعـه ومعتقليـه بطـرق تفـوق التصـور، وترفـض حتـى 
الهمجيـة التشـبه بهـا؟! والدليـل علـى كل ذلـك أن بشـار اليـزال حتـى السـاعة 
متمسـكاً بكرسـي الرئاسـة ولو على حسـاب موت شـعبه وفناء دولته غير مكترث 
لشـاالت الدمـاء التـي تهـدر يوميـاً علـى أرض سـوريا؛ وهـا هـو يسـعى بكل خبث 
ثقـة  ولكسـب  اإلجراميـة  لتبييـض صفحتـه  كوسـيلة  املسـيحين  اسـتعمال  الـى 

الغـرب وضمـان مصاحلـه الذاتيـة وبقائـه يف السـلطة.

عـدو  فاإلرهـاب  اإلرهـاب،  أنـواع  مختلـف  علـى  الروسـية  احلـرب  نؤيـد  نحـن 
احلضـارة والتطـور. وكل حـرب علـى االرهـاب هـي قضيتنا أيضـاً، وهي يف صلب 
عقيدتنـا املسـيحية التـي تنشـد السـام واحلضـارة وبنـاء األوطـان وحفـظ حقوق 
الشـعوب وحرياتهـا. ولكـن مـن ناحيـة أخـرى ال شـك  يف أن النظـام األسـدي 
وحلفـاءه هـم يف يف طليعـة اإلرهابيـن، فكمـا يجـب إزالـة  » الدولـة اإلسـامية« 
و«النصـرة«، ال بـد مـن إزالـة ظواهـر ارهابيـة مماثلـة ال تقـّل خطرأ عنهـم، تفادياً 
التـي  السـيناريوهات  لتكـرار  ومنعـاً  األبريـاء،  لدمـاء  وحقنـاً  همجيـة،  حلـروب 

حصلـت وحتصـل يوميـاً مـن إبـادات ومجـازر.

يف النهايـة، البـد مـن قتـاع جـذور اإلرهـاب كلهـا ، فمـا النفـع إذا قضينـا علـى  
»الدولـة االسـامية« وعمدنـا الـى تعزيـز دولـة إسـامية أخـرى؟

ميالد أنطوان

قراءة في حرب روسيا »املقّدسة«
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أسرة آفاق الشباب

عيـد امليـاد عيـد السـام واحملبـة، جتتمـع فيـه القلـوب بدفـئ قـرب مغـارة يسـوع وفيـه 
يتسـامح االفـراد... ويف ظـروف الوطـن العصيبـة يفقـد هـذا العيـد مـن جوهـره الكثيـر، 

ويضـع الشـباب يف افـاق تسـاؤالت عـن سـنة جديـدة ومـا حتملـه.
ظـروف ارغمـت الشـباب علـى الهجـرة وابعادهـم عـن اهلهـم ووطنهـم، فمـاذا يطلبـون 
سـوى العـودة الـي وطنهـم وحتسـن ظـروف املعيشـة وايجـاد عمـل ضمـن اختصاصهـم 

باجـر مائـم.
والعنـف  االرهـاب  مـن  جـو  يف  الهديـة  هـذه  اثمـن  مـا  والسـام!  والسـام  السـام 
واالنفجـارات. شـباب الغـد شـباب طموحـن، هـم التغييـر وهـم قـوة الوطـن وركيزتـه. هم 

احلـق. وهـم  العادلـة  القضيـة 
ان تظهـر احلقيقـة ويحاكـم املجرمـون، ان يبقـي السـاح الوحيـد بيـد الدولـة، ان ينتخـب 
رئيـس قـادر ان يؤمـن االسـتقرار يف الوطـن وان ميسـك االمـن ويلـوح للمسـتقبل اجلميل.

الربيـع الوطنـي بـات كاحللـم امنـا مـن يحلـم ويصـر يحقـق... ال لشـاهادات متـزق، ال 
لهجـرة تقتـل، ال الرهـاب يسـتمر، ال لوطـن لـم يعـد يف رتبـة االوطـان.

مـا نريـده نحـن الشـباب هـو التضامـن والتعـاون والسـام وهـذه مـن ابسـط متطلبـات 
الشـباب يف وطـن نظامـه دميقراطـي.

الغـد افـق مظلـم وظالـم ان لـم يـدرك املسـؤولون واجباتهـم بعيدا عن املصالح الشـخصية 
والرغبـات والغايـات ويبـدؤون مشـروع وطـن للشـباب وال وطـن لتاريـخ مضـى ومسـتقبل 

عدم
دائرة اجلامعة اللبنانية

عيـد، وبـأي حـاٍل عـدت يـا عيـد؟ إلـى وطـن فقدنـا األمـل فيـه؟ هـل أصبحـت أحامنـا 
وأمنياتنـا بعيـدة عـن أرضـه وتاريخـه ومجـده؟ يـا عيـد، وبـأي حـاٍل عـدت وشـعبك يحلّـق 
فوق سـماء اإلغتراب فأصبحت وحيداً، تائهاً، حتاول التحل إلسـترجاع شـعبك، فتحاول 

وحتـاول وحتـاول لكـن األوان قـد فـات.. فأجنحتـك باتـت متكّسـرة
وعنـوان  امليـاد  أبنـاء  فنحـن  مننـا،  واحـد  كل  بيـد  تعديلهـا  لكـن  نعـم،  موجعـة   صـورة 
املسـامحة، لنضع يدنا بيد لبناننا ونسـاهم يف تغيير واقع حزين ومسـتقبل أليم ولنحقق 
حلـم لبنـان أوالً معـاً، بقـّوة وإميـان وإلتـزام فعسـانا نغّيـر مجـرى تاريٍخ حـاول الكثير جّرنا 
إليـه ليمحـوا رؤيتنـا ويقتلـوا أحامنـا، حلـم البشـير، حلـم سـمير، حلمنـا، حلـم شـعٍب 

يرفـض الرحيـل، يرفـض اخلضـوع ويرفـض اإلستسـام.
 معاً، نحو وطٍن رأسه غير مقطوع وجسده »شرعي”.

فالهديـة التـي يبحـث عنهـا الشـباب اللبنانـي يف زمـن امليـاد هـي ميـاد حقيقـي بالفعـل! 
فـأي هديـة أخـرى قـد يبحـث عنهـا، وهـو غيـر قـادر علـى تامـن وظيفـة تؤمـن لـه أبسـط 
مسـتلزمات احليـاة! اقتصـاد قـوي اي دولـة قويـة، والدولـة القويـة هـي دولـة واحـدة ال 

دويـات وال ميليشـيات تهـدد أمننـا  إسـتقرارنا يف كل حـن.
وأخيـراً وليـس آخـراً نقـول أنـه مهمـا متـادت يـد الشـر فنحـن أبنـاء املخلـص، أبنـاء يسـوع 
املسـيح الـذي ولـد يف مـزود لكنـه أخضـع املسـكونة لـه. ونحـن أبنـاء لبنـان املذكـور مـراراً 

ما الهدية التي 
يبحث عنها الشباب 

اللبناني في زمن 
امليالد؟

وتكـراراً يف الكتـاب املقـدس. لـذا سـنكون ضنـن علـى إرثنـا، أوفيـاء لتاريخنـا، مؤمنـن 
برّبنـا حاضريـن يف أي وقـت لبـذل أنفسـنا علـى مذبـح الوطـن لكـي نهب األجيـال القادمة 

الوطـن الـذي ال طاملـا متنينـاه.
دائرة اجلامعات األميركية

يعـود امليـاد يف كل عـام ليحـل السـام علـى قلـوب املؤمنـن، فهـو زمـن الرجـاء والفرح... 
ولكـن أي فـرح هـو يف ظـّل كل هـذه األوضـاع التـي ميـر بهـا لبنـان واملنطقـة أو باألحـرى 

العالم؟
أمنياتنـا هـي أبسـط حقوقنـا التـي شـاء الزمـن أن يحرمنـا منهـا، نحـن كشـباب وطـاب 
ينيـر الطريـق إلنتخـاب رئيـس للجمهوريـة، رئيـس  املغـارة أن  لبنانـي نطلـب مـن طفـل 

يحفـظ كرامـة لبنـان وسـيادته ويديـر أمـور البـاد ليعـود لبنـان منـارة الشـرق.
أمنيتنـا أن يعـود اإلسـتقرار اإلقتصـادي واألمنـي إلـى وطننـا فيندحـر الظلـم ويخـرج مـن 

أرضنـا ألنهـا أرض قداسـة وإميـان.
ال ميكـن أن ننسـى الهديـة التـي وصلتنـا وطلـع هـذا الشـهر وهـي حتريـر العسـكرين 
الــ16 املخطوفـن لـدى »جبهـة النصـرى« ولكـن الهديـة والفرحـة ناقصـة لذلـك نصلـي 
ونضـيء الشـموع أمـام املغـارة علـى نيـة عـودة جنودنـا املخطوفـن لـدى تنظيـم »الدولـة 

اإلسـامية”.
»أرض  فلبنـان  بتحقيقهـا  إميـان  كلنـا  ونحـن  الزمـن،  هـذا  يف  نتمنـى  ممـا  عينـة  هـذه 

فيـه. راسـخة  وجذورنـا  القداسـة« 
دائرة اجلامعات الفرنكوفونية

يف ظـل هـذه األوضـاع الّصعبـة، السـؤال يُطـرح نفسـه وأقـل مـا ميكـن التفكيـر فيـه هـو 
فسـحة »أمـل وأمـان« يف هـذه الظـروف املتشـّنجة التـي ميـر بهـا لبنـان.

ولكـن ملـاذا التفكيـر باألمـل واألمـان كهدّيـة ال بغيرهـم؟ يف الواقـع إن هاذيـن املفهومـن 
متازمـان ال ميكـن الفصـل بينهمـا، وانطاقـاً مـن هنـا، تصبـح هاتـن اخلطوتـن بـاب 
أّول لإلنطـاق، فيتوالـد مـن خالهمـا خطـوات متاحقـة، فاألمـان  يوّلـد اإلسـتقرار، 
واإلسـقرار يوّلـد البقـاء، البقـاء يوّلـد العمـل، العمـل يوّلـد اإلنتاجّيـة وهكـذا دواليك، ومن 

خـال هـذه السلسـلة، يولـد األمـل بحيـاة أفضـل.
إذاً، إن تأّمنـت هـذه املقّومـات، هـل يعـاود  املواطـن اللبنانـي وباألخـص الشـباب منهـم 
التفكيـر بالهجـرة؟ ببسـاطة ال، ألن بطبيعـة احلـال كل مـا سـيُقدم لـه يف اخلـارج سـيناله 
هنـا ولكـن املفارقـة هـي أنـه سـيبقى يف أرضـه ويوّظـف قدراتـه لصالـح وطنـه ال للخـارج.

ويف اخلتام، ميكن إستخاص عبرة ال جدال فيها:
مـن أراد للحيـاة مـكان، عليـه أن يعلـم معنـى الـوالدة اجلديـدة، متسـلّحاً باألمـل وإرادة 

احليـاة.
دائرة الشمال

الشـاب اللبنانـي ليـس بحاجـة إلـى أي هديـة ماديـة مثـل الثيـاب، سـيارة، أو شـقة. لكـن 
هـو بحاجـة إلـى طمـأن أو هديـة مـن الطبقـة سياسـية ليصبـح وطنهم حـر. يحتاجون إلى 
وطـن يقـدر أن يأملـن اسـتقرار ليقـدر الشـاب اللبنانـي ليطمـح أن يؤمـن حاجتـه. وطـن 
يوجـد فيـه األمـان ليقـدر اسـيس عائلـة. بهـذه الهديـة بكـون الطبقـة السياسـية يطمئـن 
الشـاب اللبنانـي ليؤمـن بلـده ويبقـى يف وطنـه. أجمـل هديـة ممكن تقدمه لشـاب اللبناني 

هـو ضمانـات وتأمينـات هـو موجـود يف دولـة تقـدم وحتفـظ لـه جميـع حقوقـه. 
باألخيـر أهـم الهدايـا يكـون عندمـا لـه معنـى وعبـرة. وأجمل الهدايا يكون عندما تسـاهم 

يف بنـاء حيـاة شـخص أخر 
هـذه الهديـة أكثـر هديـة بحاجـة إليهـا الشـاب اللبنانـي الـذي هـو محبـط وبحاجـة إلـى 

أمـل ليبقـى بلـده.
“كل عيد وانتو والوطن بخير”

دائرة بعبدا الشوف – عالية

كل عـام ومـع حلـول شـهر كانـون االول تتمحـور احليـاة اليوميـة حـول عيـد ميـاد السـيد 
املسـيح. األطفـال يكتبـون رسـائل، مخاطبـن بابـا نويـل، وطالبـن الهدايـا التـي يريدونها. 
لكـن مـا الهديـة التـي يبحـث عنهـا الشـباب اللبنانـي؟... كنـا نتمنـى لـو أن اجلواب بسـيط 
ميكـن أن جنـده يف رسـالة طفـل ينتظـر ثيـاب جديـدة، لعبـة أو هديـة ميكـن شـرائها، 
لكـن ولأسـف شـباب لبنـان أضحـو يائسـن! رسـائلهم موجهـة الـى السـفارات عسـى 
أن يحصلـوا علـى تأشـيرة دخـول الـى أي بلـد آخـر للخـروج مـن لبنـان بسـبب الوضـع 
املعيشـي... يبحثون عن هدايا ال توجد يف األسـواق... فتجارها هم من يعرقلون احلياة 

السياسـية واإلجتماعيـة يف البلـد ومينعـون اإلزدهـار اإلقتصـادي.
يف احلقيقـة، ان مطالـب الشـباب اللبنانـي ال يجـب أن تكـون هديـة يف عيـد امليـاد فهـي 

أبسـط حقـوق االنسـان التـي يجـب أن ينعـم بهـا...
شـبابها  دولـة  بئـس  نظافـة...  عمـل،  فـرص  الئـق،  معيشـي  مسـتوى  اسـتقرار،  أمـن، 
يطالبـون بهكـذا مطالـب يف القـرن 21... علـى أمـل أن يحمـل رجاء هـذا العيد احللول... 

ولـو متأخـرة!
دائرة جبيل كسروان

يف زمـن امليـاد، زمـن األمنيـات وزمـن العجائـب اإللهيـة، كل مـا يتمنـاه الشـاب هـو بعـض 
وخلـق  اإلقتصـاد  لنمـو  اإلسـتقرار  بعـض  أهلـه،  بـن  و  مجتمعـه  للبقـاء يف  اإلسـتقرار 
فـرص العمـل ومياديـن عمـل جديـدة كـي ال يضطـر للسـفر بحثـاً عـن مسـتقبل ورغبة منه 

بالوصـول الـى طموحاتـه وعـدم اإلكتفـاء مبـا هـو موجـود او »ميشـي حالـو”.
اإلستقرار من أجل اخلروج ليا و بدون اخلوف من سرقة او قتل او فلتان امني.

اسـتقرار كـي ال يضطـر تـرك مدينتـه وأهلـه او حتـى بلـده مـن أجـل متابعـة حتصيلـه 
التنميـة االجتماعيـة ومعهـا اجلامعـات  العلمـي، فمـع اإلسـتقرار اإلقتصـادي، تتحسـن 
واملـدارس ويعـود التعليـم الرسـمي الـى امجـاده السـابقة ويتخلـص املواطـن مـن اعبـاء 

اخلـاص. التعليـم 
فمشـكلة لبنـان األساسـية هـي األمـن الـذي بوجـوده تطبـق  األنظمـة والقوانـن  ويسـمح 

للمستسـمرين بخلـق فـرص عمـل للشـباب  فتحـل معظـم مشـاكله.
دائرة البقاع

هديـة  ينالـوا  ان  آلخـر  ميـاد  ومـن  وسـنوات  سـنوات  منـذ  اللبنانـي  الشـباب  ينتظـر 
متعطشـن لهـا، هديـة يعـد يـوم تلقيهـا عيـد جديـد لهـم، فتسـليم سـاح حـزب اهلل غيـر 
الشـرعي هـو حاجـة اساسـية حتجـب عنهـم هدايـا كثيـرة. سـاح حـزب اهلل مينـع علـى 
اللبنانيـن عمومـا واجلنوبيـن خصوصـا هدايـا وحاجـات كبيـرة وابرزهـا االمنـاء املتوازن 
بـن القـرى اجلنوبيـة واملسـاواة بـن ابنـاء املنطقـة الواحـدة، اذ هنـاك تفـاوت يف البنـى 
التحتيـة بـن القـرى كذلـك تدخـل احملسـوبيات يف الوظائـف ويف غيرهـا مـن املواضيـع 

وذلـك السـباب طائفيـة ومذهبيـة.
والـرأي مهمـا  التعبيـر  للعيـش حـر يف قـراه، متمتعـا بحريـة  اللبنانـي بحاجـة  الشـباب 
التـي جتبـر  القـوة  املنطقـة اي حـزب اهلل، هـذه  املسـيطرة يف  القـوة  آراء  مـع  تعـارض 
املواطـن علـى السـكوت وكبـت مواقفـه عندمـا يكـون ضمـن نطاق سـلطته. هذه الشـريحة 
املغبونة من اللبنانين وباالخص املسـيحين فيها، يتعطشـون الى رئيس قوي للجمهورية 
ومجلـس نيابـي ينتخـب علـى قانـون عـادل يحفظ حقوق املسـيحين لتشـكل حكومة تعمل 

بشـكل طبيعـي وال تعتمـد التسـوية كحـل لكافـة املشـاكل.
كذلـك يعانـي الشـباب مـن ازمـة النـزوح اذ يخسـر اللبنانييـون فـرص عمـل كثيـرة بسـبب 
قنابـل  تعـد  التـي  الفلسـطينية  املخيمـات  الـى  باالضافـة  هـذا  بالنازحـن،  اسـتبدالهم 

موقوتـة يجـب ايجـاد حلـول سـريعة لهـا.
دائرة اجلنوب
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لــكل عيــد مــن األعياد تقاليده اخلاصــة واملميزة التي تختلف من بلــد إلى آخر. منها ما 
يعّد مألوفاً وقريباً من عاداتنا كلبنانين،ومنها ما هو غريب وبعيد كل البعد عن عاداتنا 

وتقاليدنا؛وهنا نعرض لكم بعضاً من »غرائب وعجائب عيد املياد«...

يف قريــٍة بالبيــرو، يحتفــل الســكان يــوم عيد املياد بضــرب بعضهم البعــض كي تصفى 
القلوب مع بداية عاٍم جديد، فيتضاربوا يف ساحةالبلدة، وخصوصاً املتخاصمن. وعند 
االنتهــاء، يتصافــح املتعاركــون ويتوجــه اجلميــع إلى احلانات ليحتســوا املشــروب ســوياً 

ويحتفلوا بالعيد.
Santa Claus- تذهــب الى بلــدة  Santa Claus جميــع الرســائل املوجهــة الــى

Indiana
ليلــة امليــاد مــن عــام 1914، وخــال احلــرب العامليــة األولى ُعِقــَدت هدنة بــن األملان 
واإلنكليــز حيــث تبــادل الطرفان الهدايا ولعبوا مباراة كرة قــدم وّدية، كما زينوا املتاريس 
واخلنــادق. فبعــد أن طالــب البابــا بندكتوس اخلامس عشــر بهدنة بــن الطرفن قابلها 
رفض شديد،تبادل اجلنودليلة عيد املياد غناء أغاني العيد على سماع بعضهم البعض. 
وصبــاح العيــد، خرج األملان مهنئن اإلنكليز، األمر الذي لــم يصدقه البريطانيون، ولكن 

األعداء أتوا ُعّزالً،وتبادل الطرفان الهدايا ككعكات اخلوخ والسجائر.

يحتفل اليابانيون يف عيد املياد بعشاء عند الـKFC  وذلك نتيجة حملة دعائية ضخمة 
قامــت بهــا هــذه األخيرة حيث وصل األمر الى االضطرار للحجز املســبق قبل شــهرين. 
مبــا أن 1% مناليابانيــن ينتمون إلى الطائفة املســيحية فعيــد املياد ليس عيداً وطنياً، 
لذلــك ال قيمــة كبيــرة له. ومبا أن الدجاج إلى جانب احلبش ليــس مناللحوم املألوفة يف 
اليابان، قامت سلســلة املطاعم األميركية KFC بإطاق حملة باملناســبة عام 1974 ما 
 chicken and wine أّثر باليابانين وأصبح األمر تقليداً وخصوصاً مع بروز عرض

بـ 10 $ فقط.

أكثــر مــن نصــف مالكي احليوانات األليفة يهــدون حيواناتهم يف عيد املياد يف الواليات 
املتحــدة، منفقــن مــا يعــادل 46 $. 63% منالــكاب و 58% منالقطــط يحصلون على 
هدايــا العيــد وتتضمــن ثيابــاً، ألعابــاً ومأكــوالت خاصة. يصرف ســنوياً ما يقــارب الـ 5 
مليــارات دوالر علــى الهدايا املعطاة الى احليوانــات األليفة التي يعتبرها أصحابها فرداً 

من العائلة.

كان Santa Claus)القديس نيقوال( شــاحباً وهزيًا،أما صورته احلالية فهي نتيجة 
.Santa Claus حملــة دعائيــة لكوكا–كوال.واملعــروف أن القديس نيقوال هو أســاس

وقبــل عــام 1930 كان يُرســم بزي املطارنة، وحتى أن بعــض الصور تظهره قصير القامة 

شربل حوكو

غرائب وعجائب عيد امليالد

وشــبيهاً باألقزام، إلى أن قررت شــركة كوكا - كوال اختيار Santa Claus كشخصية 
دعائيــة، فقــام الفنــان Haddon Sundblomبتغييــر صورتــه، وعــام 1964 أصبح 

Santa Claus  بشكله احلالي.

الفترة املمتدة بن 14 و 24 كانون األول هي الفترة األشهر إلنهاء العاقات.

بالرغم من ذكرهم،إال أن اإلجنيل لم يأِت على ذكر عدد املجوس. فهو ذكر قدوم مجوس 
مــن الشــرق ولكــن لم يذكر عددهم وال حّتى أســماءهم. ولكن من أيــن أتت فكرة العدد؟ 
يذكر القديس مّتى أنهم قّدموا ثاث هدايا، ومن هنا ولد التقليد. كانMelchiorعاملاً 

فارسّياً و Caspar هندّياً و Balthazar بابلّياً.

أعــاد املبشــرون البروتســتانت اإلحتفــال بعيد امليــاد يف الواليات املتحــدة بعد أن كانت 
حتتســب جرميــة بــن عاَمــي 1659-1681. لذلك يحتفــل األميركيون بعيد الشــكر قبل 
امليــاد، فكمــا تقول التقاليد،إن املبشــرين التقوا بالســكان األصليــن محاولن إدخالهم 
الى املسيحية وتبادلوا الهدايا عربون حسن نية)لذلك يدعى الشكر( فقد كان ما حصل 

جزءاً من حملتهم التبشيرية.

Rudolph the red nose reindeer هــو شــخصية دعائيــة ألحد املخازن عام 
.1939

اإلجنيل ال يضع تاريخاً ملياد املسيح، وقداختير 25 كانون األول إللهاء املسيحين اجلدد 
عــن عيــد الشــمس الوثنــي. فقد كان العيد أساســاً يف 6 كانون الثانــي ولكن وبعد توقيع 
إتفاقية ميانو واعتناق معظم الوثنين الديانة املســيحية بقوا متأثرين بديانة أجدادهم 
وباإلحتفال بعيد الشمس يف 25 كانون األول، فقررت الكنيسة نقل التاريخ إللهاء الناس 

عن التقاليد الوثنية مع فكرة أن املسيح هو النور احلقيقي.

يعتقــد بعــض املؤرخــن أن املســيح ولــد يف فصــل الربيــع، والبعض اآلخر يحــدد مياده 
بتاريــخ 6-7 حزيــران، متكلــن علــى بعض النصوص وجتلــي النجم يف الســماء )مظهراً 

صفاء اجلو( وسجات القيد الرومانية، فيوسف كان ذاهباً ليكتتب.

لزيــارة كل أطفــال العالم عشــية عيــد املياد، على Santa Claus  أن يســافر 3000 
مرة أسرع منالضوء زاِئراً ما يزيد عن 800 منزل يف الثانية.

يف كاتالونيــا، يقــوم الســكان بوضــع متثــال صغيــر يدعــى الـCaganerعلــى أطــراف 
املغــارة، وهــو متثــال صغير يظهر رجًا يقوم »بفعل فعلته«. أّما ســبب هــذا األمر املقزز 
فهــو اعتقادهــم أن هذا املشــهد ميثــل إعادة اخلصوبة إلى األرض، كما يجســد فكرة أن 
النــاس سواســية، فمهمــا عــا شــأنها ســتبقى منالبشــر، وما يــدل على ذلك هــو قضاء 
احلاجة. أما هذه الظاهرة فهي منتشرة يف العديد مناملناطق ككتالونيا، البرتغال، جنوب 

فرنسا،وميانو-إيطاليا...
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Georges El Wady 

Diabetes self-care is a pain—literally. It 
brings the constant need to draw blood for 
glucose testing, the need for daily insulin 
shots and the heightened risk of infection 
from all that poking. Continuous glucose 
monitors and insulin pumps are today’s 
best options for automating most of the 
complicated daily process of blood sugar 
management – but they don’t completely 
remove the need for skin pricks and 
shots. But there’s new skin in this 
game. Echo Therapeutics (Philadelphia, 
PA) is developing technologies that 
would replace the poke with a patch. The 

company is working on a transdermal 
biosensor that reads blood analyses 
through the skin without drawing blood. 
The technology involves a handheld 
electric-toothbrush-like device that 
removes just enough top-layer skin cells 
to put the patient›s blood chemistry within 
signal range of a patch-borne biosensor. 
The sensor collects one reading per 
minute and sends the data wirelessly 
to a remote monitor, triggering audible 
alarms when levels go out of the patient›s 
optimal range and tracking glucose levels 
over time.

ور جان بول منُّ

بعضهــا يفيــد وبعضها يضّر. بعضها نعتبره مفيداً للصحة، وبعضها اآلخر نســيء تقدير 
فوائده. مأكوالت يتمحور حولها الكثير من األفكار اخلاطئة، ويبقى السر يف االعتدال!

كعكــة النخالــة:)Bran Muffins(علــى الرغــم مــن أنها حتتــوي على األليــاف املفيدة، 
إال أنهــا قــد تتضّمــن أيضاً مواد مضافة أخرى قد ال تكــون صحّية، ذلك أنه يتم إضافة 
مجموعــة مــن الســكريات والدهون الســيئة إلــى النخالة من أجــل إعطائها طعمــاً حلواً 
مقبــوالً ولذيــذاً؛ فــإذا كنت ترغب يف تناول كعكة النخالــة، حاول أن حتّضرها يف املنزل، 

مستخدماً عصير التفاح والعسل واحمُلليات الطبيعية.

األطعمــة القليلــة الدهون: يتجه كثيرون نحو تناول مختلف األطعمة اخلالية من الدســم 
أو القليلة الدسم. نتناولها وننسى أنها مشبعة بالنكهات االصطناعية والكثير من السكر 
الــذي ميكــن أن يــؤدي إلى داء الســكري من النوع »الثاني«، وامللح الذي يســهم يف ارتفاع 
ضغط الدم. واحلل؟ يجب أن نتوخى االعتدال يف الكمية التي نستهلكها من هذه املواد. 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن االمتنــاع عن تنــاول الدهون عمومــاً هو خيار خاطــئ. لذا، من 
املهم أن نتناول حصة مقبولة من الدهون اجليدة )زيت الزيتون غير املطبوخ، املكّسرات 
احملّمصة أو النيئة، الســلمون والتونا...(، وأن نتجّنب اســتهاك الدهون الســيئة )رقائق 

البطاطاChips، املقالي على أنواعها، الشوكوال باحلليب، الـ«اآليس كرمي...”(. 
الشــوكوال: اســمها يترافــق دومــاً مــع مفــردات تثير القلــق، كالســعرات احلراريــة وَحّب 
الشــباب والســكر والكافين. لكن الشــوكوال الســوداء ميكن أن تبدد هذا القلق، بخاف 
الشــوكوال باحلليب. ذلك أن األولى حتتوي على مرّكبات مضادة لأكســدة )يطلق عليها 
إسم الفافونويد، وجندها أيضاً يف النبيذ األحمر والشاي األخضر والفواكه واخلضر(. 
هــذه املرّكبات تؤدي دوراً كبيراً يف تقليل نســبة أخطــار التعّرض ألمراض القلب التاجّية 
واإلصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. لكن الدراسة األملانية التي 
أضاءت على هذه الفوائد الصحّية للشــوكوال الســوداء، وجدت أن اجلســم يحتاج فقط 

الستهاك مرّبع واحد صغير منها يومياً. 

زبــدة الفــول الســوداني: يعتقــد معظــم الناس أن زبــدة الفول الســوداني القليلة الدســم 
قــد تشــكل حــًا بديًا مــن تناول تلــك العاديــة الغنّية بالوحــدات احلراريــة. يف الواقع، 
إن املكّونــات التــي ينبغــي جتّنبهــا يف زبــدة الفول الســوداني ليســت الدهــون عموماً، بل 
الســكرّيات املضافة والزيوت املهدرجة التي تبقى نســبتها عالية أيضاً يف هذه املنتجات 
القليلة الدسم. لذا، ومرة أخرى، يجب االعتدال يف تناولها، أو االعتماد على زبدة اللوز 
التــي يقتــرب طعمهــا كثيراً من زبدة الفول الســوداني، مع مكّونــات صحّية أكبر. كذلك، 
إعلْم أن الدهون املتعددة غير املشــبعة وغير املشــبعة األحادية يف زبدة الفول الســوداني 

العادية، جيدة للجسم، وما من داع لامتناع عنها.

البيــض:إذا كنــت تعانــي ارتفاعــاً يف معــدل الكوليســترول يف الدم أو مشــكلة يف القلب، 
ينبغــي عليــك احلد من اســتهاك البيض. فماذا عن أولئــك الذين ال يعانون أّياً من هذه 

األمراض؟ تشــير دراســات حديثة إلى أن البالغن األصحاء ميكن أن يستهلكوا بيضة يف 
اليوم. ووفق جمعية القلب األميركية، ميكن أن تؤدي مادة الـ«لوتن« املوجودة يف البيض، 
دوراً وقائّيــاً ضــد تفاقــم أمــراض القلــب. لكن، يف املقابــل، أظهرت دراســة أجراها قبل 
أيــام باحثــون يف جامعة »وســترن« األميركية، أن صفار البيض يســهم يف تســريع تصلّب 
الشــراين بطريقة شــبيهة بتلك التي يحدثها التدخن. لذا، وبســبب تضارب الدراسات، 

يبقى االعتدال يف تناول البيض، اخليار األمثل.

الزيــوت: يعتبــر زيــت الزيتون صحّياً. أما يف الطبخ، فزيت جوز الهند يبقى األفضل ألنه 
ال يتأثــر كثيــراً بعوامل احلرارة التي ميكن أن حتّول بعض أنواع الزيوت مواد مســرطنة. 

كذلك، ميكن االعتماد على زيت بذور العنب وزيت السمسم.

اللــن احمللّــى واملجّمد:وســط موجات احلّر نبحــث جميعاً عن مأكوالت باردة ومنعشــة. 
وألن اللــن يبــدو خيــاراً مناســباً، نكثــر من تناوله علــى اعتبار أنه صحــي ومفيد لعملية 
الهضم؛ إاّل أن املسألة تختلف عند احلديث عن اللن احمللّى أو املجلّد، ذلك أن الكائنات 
الصغيــرة التــي يحتويهــا والتي تســاعد يف الهضم، تكون قد غابــت  أثناء الطهو. كذلك، 
فــإن اللــن احمللّى يحتوي على الكثير من الوحدات احلرارية والدهون والســكرّيات التي 
تفــوق مضارهــا أي فوائــد أخرى للن العــادي. فما رأيك لو أضفت الــى طعامك، بعض 

قطع الفواكه إلى اللن الطبيعي؟

األفوكادو:كثــر يعتبــرون أن األفــوكادو مضــّرة بالصحــة كونها ترفع نســبة الكوليســترول 
يف الــدم، وتســهم يف تفاقــم أمــراض القلــب. إاّل أن منافــع هــذه الفاكهــة كثيــرة أيضــاً. 
ذلــك أنهــا – وبفضــل غناهــا بحمض األوليــك – تقي من اإلصابة بســرطان الثدي، كما 
أظهرت دراسات عدة. كذلك، هي حتتوي على نسبة عالية من »بيتا سيتوستيرول«، وهو 
مرّكب تبّن أنه يخّفض مســتويات الكوليســترول. ويف دراسة واحدة، الحظ 45 متطوعاً 
انخفاضاً يف معدل الكوليســترول بنســبة 17٪ بعد تناول األفوكادو )نصف حبةأفوكادو 
يوميــاً( خــال أســبوعن. كذلــك، فإّن كوبــاً واحداً من األفــوكادو يحتوي علــى 23٪ من 
القيمــة اليوميــة املوصــى بها حلامض الفوليك الذي يخفف من نســبة اإلصابة بأمراض 
القلب، وخصوصاً أنه يتضّمن أيضاً نسباً من فيتامن E والدهون األحادية غير املشّبعة، 

والـ«جلوتاثيون« املفيدة للقلب.

من األفوكادو والنخالة إلى الشوكوال...
هل نعرف ماذا نأكل؟

NEEDLE-FREE DIABETES CARE

جورج خاطر
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راني نخلة

تسارعت احلوادث يف الفترة األخيرة الى درجة أننا كدنا ننسى جبال النفايات املتراكمة 
بن منازلنا ويف شوارعنا. وما أزمة النفايات إال ترجمة فعلية لوضعنا احلالي، إجتماعياً، 

سياسياً، واقتصادياً.  
املنطقة تغلي من اليمن إلى شـواطئ طرطوس، وال حّل يلوح يف األفق، وأضحى الشـعب 

السـوري مختبر جتارب لأسـلحة األميركية والروسية.
أمـا علـى الصعيـد الداخلي،فاألزمـات واالنفجـارات مـا زالـت تتوالـى علينـا، ونحـن  لـم 
نتعلـم بعـد. املشـاكل ذاتهـا واألفـق مسـدوٌد دائماً. سياسـات الترقيع واحللـول اجلزئية لم 
تعـد تنفـع، واملخيـف أن اللبنانـي تعـّود علـى هـذا والوضـع فلـم يعـد يسـعى الـى أن يغيـر 

واقعه املرير.  
عبـر التاريـخ، تخطـى لبنـان كل األزمـات ورّحـل كل الطغاة واحملتلّن، وبقي صامداً، ولكن 
لـن تسـلم اجلـّرة يف كل مـرة إن لـم نسـَع بأيدينـا حلـّل نهائـي يسـمح لشـبابنا ببنـاء الوطـن 

احللـم الـذي نرجتيـه. ولكـي نحقـق ما نصبـو إليه يجب:
1- إزالة أزمة الثقة املوجودة بن كل مكونات هذا البلد.

2- عودة جميع األفرقاء إلى انتمائهم اللبناني، واالبتعاد عن كل احملاور اإلقليمية.
3- إزالة أزمة الثقة املوجودة بن املواطن والدولة.

4- إزالـة كل رمـوز الفسـاد يف هـذا البلـد والسـماح لطاقـم شـاب نظيـف كفـؤ أن يشـّكل 
حكومـة تكنوقـراط قـادرة علـى حـّل كل املشـاكل.

5- البدء بوضع قانون انتخابي نهائي يسمح بتمثيل عادل لكل الطوائف واملكونات.
6- وضع خطة طويلة األمد تشمل األصعدة االقتصادية واإلمنائية واإلجتماعية ... 

شـرعي  غيـر  سـاح  امتـاك  حتـى  أو  عبثيـة  حـروب  خـوض  مـن  فريـق  أي  منـع   -7 
واالنضـواء حتـت سـقف الدولة،واعتبـار أي تصـرف خارج إرادة املؤسسـات الشـرعية هو 

فعـل خيانـة بحـق الوطـن.
 

إنهـا الفرصـة األخيـرة حلـّل كل األزمات وبنـاء الوطن الذي نريد، وإن لم ننجح، فسـيأتي 
مـن يسـتفيد مـن  انقسـامنا ويحـّول لبنان إلـى البلد الذي ال نريد.

الفرصة األخيرة 

“A child’s smile is like the sun, whenever it rises the world 
becomes so much brighter.”

Tamanna is a non-profit organization that grants the wishes 
of children with critical illnesses. Turning a wish into 
reality empowers a child to combat his illness, giving him 
hope and happiness in times of great stress and hardship. 
Any child between 3 and 18 years with a critical illness, 
residing or being treated in Lebanon, is eligible for a wish. 
Today, Tamanna serves 15 hospitals across the country. 

Turning a wish into reality empowers the child to combat 
the illness, giving hope at times of great stress and 
hardship.The impact of the wish on the physical and 
emotional state of the child can be significant. A wish 
granted brings a little sunshine into lives that have been 

dominated by pain. It provides an escape from a difficult 
reality, lifting the spirits of the child and his family. 
Any child between 3 and 18 years with a critical illness, 
living or being treated in Lebanon, is eligible for a wish.

Tamanna serves children without regard to nationality, 
religion, socio-economic, or cultural background. The 
question they ask the child is “If you could have one wish, 
what would it be?” After the child paints a clear picture of 
his wish, the Tamanna team sets out to create a magical 
experience, making every effort to involve the child’s family. 
Wishes vary from having a particular toy, to meeting a 
celebrity, travelling or becoming someone the child hopes 
to be as an adult. Tamanna tries to be limited only by a 
child’s imagination, 750 dreams were realized so far since 
December 2005.

“A wish granted brings a little sunshine into lives that 
have been dominated by pain. It provides an escape from 
a difficult reality, lifting the spirits of the child and his 
family.”

Nadine Berkachy

TAMMANA
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وهيب وهبةرشا احللو

العطـاء، هـو شـعوٌر داخلـي نابـٌع مـن عمـق التفكيـر الكامـل بالفـرح والسـام الداخليـن.. 
أن تقـدم للذيـن مـن حولـك مـا هـو موجـود عنـدَك لكـن بـدون شـروط وال أوامـر  فالعطاء 

ليـس بقيمـة مـا نقّدمـه... بـل مبعنـاه والفـرح به...

عندمـا نفكـر ماليـاً بكيفيـة وماهيـة العطـاء بحـِد ذاتهـا، جنـد املوضـوع فيـه شـيءٌ مـن 
التعقيـد كيـف أعطـي مـن أعماقـي وأنـا منغمـٌس يف دوامـة األنانيـة التـي رمانـي بهـا عالم 

اليـوم... 

العطـاء هـو مصـدر كل شـيء، بغـض النظـر هـل مـن يقّدمهـا علـى يقـٍن تـام بـه أم ال... 
فمثـًا هـل األُم مجبـرةٌ علـى أن تعطـي احلنـان ألطفالهـا؟؟؟ اإلجابـة ال ولكنهـا تفعـل 
هـذا بـكل محبـة، هـل األب مجبـٌر علـى أن يعانـي األَمّريـن ليعطـي لقمـة العيـش لعائلتـه 
وأبنائـه؟؟؟ اإلجابـة ال ولكنـه يفعـل ذلـك بـكل حـب فهـذا هـو العطـاء مـن غيـر شـروط و 

حـدود.

ولكـن مـا هـو سـر االنسـان وهـو علـى يقـن مبـا يفعلـه مبسـاعدة احملتاجـن خـال زمـن 
امليـاد حتديـداً دون أي مناسـبات أخـرى، علـى العلـم أنهـم ميكنهـم مسـاعدتهم يف أي 

وقـت مـن أيـام السـنة؟

»يسـوع  أبنـه  ميلـك  مـا  أغلـى  وأعطانـا  علينـا  أنعـم  اهلل  واحـد،  جـواب  هنـاك 
بهـا  نقـوم  ان  يجـب  التـي  األعمـال  علـى  ليرشـدنا  ومثالـه  صورتـه  علـى  املسـيح«، 
الثالـث  اليـوم  يف  ويقـوم  ميـوت  سـيصلب،  أنـه  العلـم  علـى  ابيـه،  محبـة  لنكسـب 
نقـوم  اليـه  بحاجـة  هـو  مـا  احملتـاج  نعطـي  عندمـا  األصليـة.  اخلطيئـة  مـن  ليخلصنـا 
اهلل. اياهـا  اعطانـا  التـي  بثمـن  تقـدر  ال  التـي  الثمينـة  الهديـة  عـن  مصغـرة   بصـورة 

حيـاة االنسـان تقـاس وتقيـم مبقـدار مـا يقدمـه مـن عطـاء. لذلـك كل يـوم ميـر علينا دون 
ان نعطـي فيـه شـيئا« لغيرنـا، ال يحسـب هـذا اليـوم مـن أيـام حياتنـا. علـى أمـل أن يبقـى 

النـاس علـى يقـن انـه ميكنهـم مسـاعدة احملتاجـن دون اي مناسـبة.

اإلبن الضال العطاء.. وزمن عيد امليالد
يف بلـدٍة يشـوبها صـراٌع بـن عائلتـن كبيرتـن علـى رئاسـة البلديَّـة، 
ا ونفوذ ضيِّق  ظهـر ممثِّـل عـن عائلـة أخرى تتمتَّـع بتمثيل محدود جّدً
ـخص أنَّـه يدعم إحـدى العائلتن  ـاحة. يُعـَرف عـن هـذا الشَّ علـى السَّ
الكبيرتـن يف حـن أنَّـه يرمـي جـامَّ حقده على األخـرى، مع العلم أنَّه 
ى علـى أمـاك  أيًضـا صديـٌق لرئيـس بلديَّـة مجـاورة غالًبـا مـا يتعـدَّ
البلـدة وأبنائهـا. وعنـد ظهـور اسـمه إلـى العلـن، بـدأ يقـوم بحركـة 
ي لم يروِّح فرصة إالَّ  واسـعة وزيـارات لبعـض ممثِّلـي العائلـة، هو الـذِّ
ـا البعـض اآلخـر فلـم يسـتقبله، ليـس بسـبب كرهه  وشـتمهم فيهـا. أمَّ
ي يعتـدي بصـورة دائمة على  لهـم بـل ألنَّـه صديـق رئيـس البلديَّـة الـذِّ

أبنـاء بلدتهم.
ـقيق األصغـر لكبيـر العائلـة يقطـن  ـة، أنَّ الشَّ ولكـنَّ الغريـب يف القصَّ
لـه  البلـدة املجـاورة  بلديَّـة  بلـدة بعيـدة بسـبب تهديـدات رئيـس  يف 
ل  مـا شـكَّ املنـزل  قتـل ربَّ  قـد  كان  األخيـر  أنَّ هـذا  بالقتـل، علًمـا 
دمـة األكبـر ظهـرت عندمـا لبَّ هـذا املمِثّل  صدمـة كبيـرة. ولكـنَّ الصَّ
ـتائم واالتِّهامـات  عـوة، وبسـرعة خياليَّـة بعـد جميـع الشَّ غيـر الدَّ الصَّ
الِتّـي وجههـا إليـه، وذلـك عندمـا بـدأ يلمـس أنَّ آمالـه بالوصـول إلـى 
رئاسـة البلديَّـة بـدأت تظهـر فتناسـى جميـع األحقـاد وسـارع للقائـه! 
بعـد الِّلقـاء، حصلـت بلبلـة كبيـرة يف العائلـة وخاصـًة أنَّ شـقيقهم 
ئاسـة! ولكـنَّ األخ الكبيـر  األصغـر قـد بـاع دمـاء ربِّ البيـت مقابـل الرِّ
ي لـم يخفـه يوًمـا ال رئيـس البلديَّـة العتيـد  امـد يف البلـدة، والـذِّ الصَّ
وال غيـره، والـذي لـم يخيِّـب أمـل عائلتـه يوًمـا، بقـي صامًتـا. فـكلُّ 
مـا كان يقولـه عندمـا يُسـأل عـن هـذا املوضـوع: »لـم نخـف يوًمـا... 
غيـر  ـا شـقيقي الصَّ ودمـاء والدنـا وأبنـاء بلدتنـا لـن تذهـب هـدًرا. أمَّ
ي سـيعود إلى أحضـان العائلة معترًفا  ـال الذِّ فليـس سـوى اإلبـن الضَّ
ـد مـن أنَّ أحـًدا لـن يكـون أميًنـا علـى  بخطيئتـه جتاههـا بعـد أن يتأكَّ

دمـاء والـده وأبنـاء بلدتـه كشـقيقه الكبيـر!«
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