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 إميانهم أنار ساحة املعركة.. 
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آفــــــاق الشـــــباب 3 l f s t u d e n t s . c o m

37 سـنة مّرت على مجزرة بلدة القاع البقاعية، وال تزال تلك الذكرى محفورة يف قلوب 
وأذهـان أهاليهـا، وكأنهـم كتبـوا تاريخهـا علـى الصخـر. 37 سـنة والباطـل يرتـع واحلـق 
مفقـوٌد، وكأن كل مـا يفتقـده األهالـي مجـزرةٌ ثانيـٌة تأخذهـم الـى 1978 لينبـض فيهم من 

جديـد ألـم املاضـي ويصـرخ الوجع »آخ«. 

صبـاح 27 حزيـران 2016، انتشـرت رائحـة جثـث االنتحاريـن النتنـة مـّرة جديـدة يف 
أرض اهلل – القـاع، وبقيـت علـى األرض تدوسـها األرجـل، فيماُحِملـت علـى األكف نعوش 

رجـاالت الوفـاء، أجسادالشـهداء األبرار،يفـوح منهـا عبـق الرجولـة وعطـر الشـهادة.

يف ذكرى مرور 37 سنة على املجزرة، استفاق أهالي القاع ذاك االثنن على 4 انفجارات 
انتحاريـة شـّوهت البلـدةَ البقاعيـة بأشـاء اإلنتحاريـن، وروت دماءُ الشـهداءاألرَض وفاًء 
وعطـاًء... إرهابيـون لـم يتركـوا أهلهـا تبكـي أبنائهـا، حتـى نفـذوا 4 عمليـات انتحاريـة 
أخـرى ليـًا... فقـط ألننـا نعيـش يف بلـد نضـيء فيـه شـمعة اخلـاص ليـًا ليطفئهـا 

اإلرهـاب صباحـاً.

مـا حصـل يف بلـدة القـاع البقاعيـة، اسـتدعى حمـل السـاح مـن بعـض الشـباب والنسـاء 
ملسـاعدة اجليـش والقـوى األمنيـة يف عمليـات احلراسـة، الليليـة خصوصـاً. فـكل مـن 
هاجـم أهالـي البقـاع عمومـاً والقـاع خصوصـاً، هـو جاهـل ملعنـى املقاومـة والشـهادة. أال 
تعلمـون أن القـاع، ومـن زمـٍن، تعانـي وتطالـب بتعزيـزات أمنيـة حتمـي أهلهـا وأرضها؟ أال 
تعلمـون أن مـن يرفـض السـاح الـذي يحمـي أرض الوطـن وأبنـاءه، ويؤيـد السـاح غيـر 
الشـرعي الـذي يقاتـل حاملـوه ويحاربـون يف وجـه نظـام ال ميّثـل لبنـان ال شـعباً وال أرضـاً 
وال دولـًة، هـو إرهابـي شـرعي؟ أسـلحة القـاع التـي ظهـرت بعدمـا انفجـرت قنبلـة اخلطر 
عنـد أبـواب البلـدة، كان أمـام أعـن اجليـش وعناصـره، فهـي لـم تتصـدَّ حلظـة ألوامـر 

العسـكرين، ومتـى ُطلـب منهـم »ضبضبتهـا« ، امتثلـوا مـن دون أي اعتـراض. 

كونـوا أكيديـن، لـوال عنفـوان وشـجاعة أهلهـا، لكانـت القاع اليوم سـاحة معركـة، أطرافها 
اإلرهابيـون مـن جهـة واجليـش اللبنانـي مـن جهـة، ليبقـى األهالـي ضحيـة الرصـاص 

االرهابـي وشـهادة األرض. 
ويف سـياق متصـل، ال بـد مـن التعليـق علـى َمـْن انتقـد صـور النائـب أنطـوان زهـرا برفقـة 

رجـال القاع املسـلحن.
يـا أصحـاب  يـا ناشـري احلقـد واالرهـاب،  يـا كارهـي السـام واألمـان،  إليكـم أتوجـه 
العقـول املتطرفـة اإلجراميـة، لـو قـرأمت كتـب التاريـخ، لعرفتـم أن ذلـك الرجـل قبـل أن 
يربط »الكرافات« حول عنقه، ويرتدي »البذلة السياسـية«، لم يكن يعرف سـوى »البذلة 
الزيتيـة« التـي تضّمخـت بدمـاء شـهداء املقاومـة، والتـي دافعـت عن شـرف أرضها وتراب 
مناطقهـا. هـو املناضـل العتيـق واملقاتـل املقـاوم يف صفـوف »القـوات اللبنانيـة«، هـو لـم 
يخلـع ذلـك النضـال الـذي لبسـه طيلـة تلـك السـنوات، والدليـل »صمـوده يف القـاع« ليلـة 

اخلطـر الكبيـر. 
للمقاومـة  فنحـن  داعـش...  أو  داٍع  دعـا  »إذا  حكيمنـا  قالـه  مـا  وأردد  أتوجـه،  إليكـم 

جاهـزون«.

ولإليضـاح، السـاح القاعـي ليـس بندقيـة »إرهـاب« وال قنبلـة موقوتـة.. هـذه بندقيـة 
إميـان وقـّوة، هـذه البندقيـة سـتكون دائماًوأبـداً يف سـاحات اخلطـر، وطبعـاً حتـت إمـرة 

اجليـش اللبنانـي... ألن حـراس املقاومـة اللبنانيـة »مـا بينعسـوا«.
أنهـي مقالتـي بكلمـة للحكيـم: »إرفعـوا جباهكـم عاليـاً يـا أهلنـا يف القـاع، فقـد حميتـم 

لبنـان كلّـه، حميتـم الـدار«.

ستيفاني يوسف

إميانهم أنار ساحة املعركة..
ودماؤهم روت األرض!

ماريا جعجع - رئيسة حترير نشرة آفاق الشباب

ايستل صهيون

رفاقي..
اليقـوى اإلنسـان يف احليـاة علـى أي عمـل مـن دون أن يعاونـه رفـاق ويقفـوا معـه؛ فاليـد 
الواحـدة ال تصّفـق، وقـد سـعى اإلنسـان،منذ اخللق،الـى االجتمـاع مـع أخيـه اإلنسـان 
والّتعـاون معـه السـتثمار خيـرات األرض وتطويعهـا خلدمـة البشـرّية، فـكّل إنسـاٍن لـه مـن 
املّيـزات مـا ليـس لآلخـر، لذلـك علينـا جميعـاً معاونـة بعضنـا البعـض مـن أجـل أن تسـير 
عجلـة احلـزب ونواجـه التحديـات بـكل قـوة وعزميـة، فبالعمـل اجلماعـي تسـّخر جهـود 

الّنـاس نحـو حتقيـق األهـداف.
وكلنا يعلم أن هدف أي عمل سياسـي حلزب معن هو لنقل النظرية الى املمارسـة، لذا، 

وبنـاًء النتمائنـا الـى حـزب القـوات اللبنانيـة وإميانـاً منـا بوجـوب دفعـه وتقّدمـه، يتوجـب 
علينـا االلتـزام بفكـره السياسـي والعلـم لتحقيـق برنامجـه السياسـي وحتديثه واملسـاهمة 
يف تعديـل اخلطـة إذا كان هـذا ضروريـاً، علـى أن ينسـجم ذلـك مع التطورات االجتماعية 
والسياسـية، ولكـن طبعـاً، كل هـذا يتطلّـب االلتـزام والعمل اجلماعي بشـكل جدي مقرون 

بالوعـي واملسـؤولية واحلمـاس بن الرفاق.
رفاقـي، آمنـوا بقدرتكـم علـى التغييـر، علـى حتويـل اليـأس إلـى أمـل، واخلمـول إلـى إرادة 
ها أسـافنا حتـى جنعـل مـن حزبنـا حزبـاً  ريـق الَّتـي شـقَّ ـير يف الطَّ حديديَّـة، وتابعـوا السَّ

قويـاً ومتطـّوراً أكثـر فأكثـر، فنقـّدم األفضـل لوطننـا احلبيـب لبنـان .

اعتـاد اللبنانـي منـذ والدتـه علـى الغـاء والضرائـب ودفـع االقسـاط، مقابـل أجـور ال 
تؤّمـن احلاجـات االساسـية باحلـد األدنى،هـذا فضًا عن املشـاكل التـي تظهر بن الفترة 
واألخـرى مـن تلـوث امليـاه والنفايـات وأزمة سـامة الغذاء والتقنـن وغيرها...إال أن هذه 

املشـاكل توّلـد العـزم واإلصـرار لديـه علـى النجـاح وحـّل مشـاكله بنفسـه.

ففـي صلـب أزمـة الكهربـاء، عندمـا لـم يكـن سـّخان امليـاه يعمـل بسـبب هـذه املشـكلة، 
خطـر علـى ذهـن الشـاب ايلـي هيـكل ابتـكار، فاخترع قطعة إلكترونيـة صغيرة تخّفف من 

اسـتهاك سـّخان امليـاه للكهربـاء بنسـبة 40 و%50. 
يتميـز الــ”Current saver بصغـر حجمـه ويجعلـه سـهل التركيـب، ويقلّل من مصروف 
سـّخان امليـاه مـن 6 أمبيـر تقريبـاً إلـى 3.2 أو 3.5 أمبيـر، يف حـن أن سـعره مـع تكلفـة 
تركيبـه ال يتجـاوز الــ50 دوالراً مـع ضمانـة ملـدة سـنة. كمـا أن هـذا املنتـج يعتبـر جهـاز 
حمايـة للمسـتخدم أكثـر فعاليـة مـن قاطـع الكهرباء، إذ يفصل الكهرباء بسـرعة كبيرة يف 

حـال حـدوث أي مشـكلة كهربائيـة.
إيلـي ابـن بلـدة »جـورة أرصـون« املتنيـة، لـم يجـد أي دعـم رسـمي مـن الدولـة الختراعـه 
حـن أراد تسـويق هـذا املنتـج، فتكفـل مديـر التسـويق يف شـركة “EBP” ميشـال عبـدو 

بهـذه املهمـة، وصـار شـريكاً معـه.
ابتـكارات هيـكل لـم تنحصـر يف سـخانات امليـاه فقـط، بـل بـادر الـى صنـع آلـة تسـتخدم 
للمكـواة، للغايـة نفسـها، وهـو يعمـل علـى تصنيـع قطعـة ملكيفـات التبريـد وأخرىملكافحـة 

كل أنـواع احلشـرات مـن دون اسـتخدام مـواد كيميائيـة.

»the current saver« بدأت تباع يف االسـواق منذ أشـهر، ومتكنت من احلصول على 
بـراءة اختـراع مـن وزارة االقتصـاد مـا يسـاعد علـى حمايـة املنتـج مـن القرصنـة، إال أن 
املشـكلة تكمـن اليـوم يف جتـاوب التجـار مـع الشـابن، إذ يـرى التجار أن هـذا االختراع لن 

يلقـى جتاوبـاً مـن اللبنانين. 
املعنيـة  الـوزارة  مـن  اختـراع  بـراءةُ  اليـوم  الطمـوَح  الشـباَب  يكفـي  هـل  السـؤال،  يبقـى 
فقط؟ومتـى تصبـح الـوزارات واجلهـات الرسـمية حاضنـة وداعمـة للمبدعـن الشـباب؟ 

ابتكار لبناني لتخفيف كلفة الكهرباء... مبعزل عن الدولة 
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اعتصامات
شـاركت مصلحـة الطـاب يف االعتصـام الـذي دعـت إليـه املنظمـات الشـبابية يف قـوى »14 آذار« بعنـوان »الرصـاص اإلبتهاجـي جنايـة مـش جنحـة« وذلـك اسـتنكاراً للسـاح املتفلـت 

الـذي يقـع ضحيتـه أبريـاء، مطالبـن الدولـة بوضـع حـد لـه.
وألقى، باملناسبة، رئيس مصلحة الطاب جاد دميان كلمة أكد فيها استمرار اإلميان بفكر ومشروع اجلمهورية القوية وهي ليست »إذا اتفق اثنان يكون الرصاص ثالثهما«.

وقد شارك يف االعتصام كل من مصلحة طاب »القوات اللبنانية«، قطاع الشباب يف تيار »املستقبل«، منظمة الطاب يف »حزب الوطنين االحرار« ومنظمة الشباب التقدمي.
كمـا شـاركت مصلحـة الطـاب يف الوقفـة الرمزيـة التـي دعـت إليهـا أيضـاً املنظمات الشـبابية والطالبيـة يف »14 آذار«، دعماً للقطاع املصريف واالقتصـاد اللبناني يف وجه االعتداءات 

التـي تطالـه، ومّثـل مصلحـة الطـاب رئيـس مكتـب العاقـات العامة الرفيق ندمي شـّماس الذي ألقى كلمة باملناسـبة.

إلياس الشدياق

املؤمتر العام

عنـوان  األوَّل حتـت  العـام  مؤمترهـا  الُّلبنانيَّـة«  ات  »القـوَّ يف  ب  الطـاَّ مصلحـة  مـت  نظَّ
كتور  »شـباب اليـوم… قـادة الغـد«، يف ديـر سـيِّدة اجلبـل يف فتقـا، بحضور األمن العـام الدُّ
فـادي سـعد، ومديـر مكتـب رئيـس احلـزب احملامي إيلي براغيد، األمن املسـاعد لشـؤون 
كتـور غسـان يـارد، مكتـب مصلحـة الطـاب، وقيـادات شـبابيَّة يف أحـزاب  املصالـح الدُّ

وائـر. أوروبيَّـة، إلـى جانـب املندوبـن ومكاتـب الدَّ
كتـور سـمير جعجـع وعقيلتـه النَّائب سـتريدا جعجع احلاضرين  وفاجـأ رئيـس احلـزب الدُّ
ب الهواجـس واألسـئلة الَّتـي تنتابهـم، فأجـاب رئيـس القـوات  بقدومهمـا. وطـرح الطـاَّ

عليهـا جميعهـا.
ب كانـت قـد أجـرت على مدى أسـبوعن انتخابـات متهيديَّة  يُشـار إلـى أنَّ مصلحـة الطـاَّ
يف صفـوف دوائرهـا، أفـرزت مـن خالهـا مندوبـن ميثِّلون هذه الّدوائـر يف املؤمتر العام.

الرفيـق جـاد دميـان كلمـةرأى فيهـا »أن هـذا املؤمتـر  وألقـى رئيـس مصلحـة الطـاب 
هـو تقـّدم جديـد للمصلحـة يضـاف إلـى النجاحـات السـابقة، فقـد اسـتطاعت أن تربـح 

االنتخابـات الطالبيـة حيـث كان لهـا وجـود فاعـل ومنظـم«.
ولفـت إلـى أّن املصلحـة اسـتطاعت أن تطـّور عملهـا بعـد انسـحاب النظـام السـوري مـن 
لبنـان، مشـدداً علـى أّن هـذا املؤمتـر سـمح للطاب مبمارسـة االنتخابـات الداخلية للمرة 
األولـى. وشـرح مضمـون املؤمتـر الـذي سـتنتج عنـه توصيـات سياسـية وقضيـة إجتماعية 

سـتتبّناها مصلحـة الطاب.
وختـم بالقـول: »ال ميكـن للقـوات إالأن تكـون فخـورة بهـذا املؤمتـر الـذي سـتتخلله عمليـة 
تصويـت تتجلـى فيهـا الـروح الدميقراطية، فالدميقراطية تعشـق محاولـة تكبيلها لتبرهن 

للواهمـن بأنهـا تسـتحق معناها«.

وكانت أيضاً كلمة لبراغيد حول االلتزام احلزبي، ونقاش بن احلضور.

قضيَّـة   24 طرحـت  حيـث  ة  السياسـيَّ التَّوصيـات  املجتمعـون  ناقـش  ل  األوَّ احملـور  يف 
وائـر، ومتَّ التَّصويـت عليهـا لتخلـص مصلحـة الطـّاب إلـى تبنِّـي 7  سياسـيَّة مـن قبـل الدَّ

قضايـا سياسـيَّة شـبابيَّة، هـي:
انيَّة التَّعليم وإلزاميَّته - إصدار قانون مجَّ

- تعديل كتاب التَّاريخ
- تعزيز التَّعليم املهنّي وتطويره

- تعديل املناهج التَّعليميَّة وحتديثها
- تعزيز النَّقل العام

- رفع سعر التَّبغ والتِّنباك
مع جامعّي للفروع الثَّانية يف اجلامعة الُّلبنانيَّة - إنشاء مجَّ

علـى قضايـا  قـوى ضغـط  تشـكيل  كيفيَّـة  حـول  عمـل  ورشـة  العـام  املؤمتـر  كمـا شـهد 
فيق جوليان كورسون.  ات، الرَّ اجتماعيَّة، أدارها رئيس دائرة املندوبن الثَّقافين يف القوَّ

ـامة  بالسَّ ق  تتعلَـّ اجتماعيَّـة  قضايـا  ثـاث  املجتمعـون  فناقـش  الثَّانـي،  احملـور  ـا يف  أمَّ
الثاثـة  املشـاريع  عـرض  وبعـد  البيئـّي.  وامللـّف  والتَّعليمـّي،  التَّربـوّي  وامللـّف  العامـة، 
ومسـتوى  »التربيـة  لصالـح قضيَّـة  باألكثريَّـة  املطروحـة، صـوَّت احلاضـرون  والقضايـا 
ب، يضـاف إلـى حملـة  التعليـم واألقسـاط« لتكـون مشـروعاً جديـداً تتبنَّـاه مصلحـة الطـاَّ

الـب 2015. الطَّ يـوم  الَّتـي أطلقتهـا يف  رات  مكافحـة املخـدِّ
ب، وتاوة  اخلي ملصلحة الطاَّ  واختتـم املؤمتـر العـام بورشـة عمـل حول تطويـر العمل الدَّ

رات املؤمتر. مقرِّ

أخبار الدوائر
دائرة البقاع

هـذه  يف  وشـارك  ـنوي،  السَّ العشـاء  حفـل  ب  الطـاَّ مصلحـة  يف  البقـاع  دائـرة  أقامـت 
ـابق  املناسـبة عـدٌد كبيـر مـن الفعاليَّـات احملليَّـة منها: النائب شـانت جنجنيان، النائب السَّ
سـليم عـون، رئيـس بلديَّـة زحلـة أسـعد زغيـب واألعضـاء، باإلضافـة إلـى رجـال األعمال.
كمـا شـارك حشـٌد قواتـيٌّ كبيـر مـن جميـع القطاعـات واملصالـح، باإلضافـة الـى حضـور 

الفـت للتيَّـار الوطنـي احلـّر وحـزب الكتائـب.
كتـور سـمير جعجـع اعتبر فيها  ات الُّلبنانيَّـة، الدُّ وتخلَّلـت احلفـل كلمـة لرئيـس حـزب القـوَّ
ليعـة يف  ان االنتخابـات البلديَّـة يف زحلـة تـدّل علـى أنَّ زحلـة بالطليعـة، كمـا كانـت يف الطَّ

ق باملصاحلة املسـيحيَّة. ليعـة فيمـا يتعلَـّ املقاومـة، فإنَّهـا أيًضـا يف الطَّ
فيق  وألقـى رئيـس مصلحـة الطـاب جـاد دميـان كلمـة، كمـا ألقـى رئيـس دائـرة البقـاع الرَّ
ابراهيـم صليبـي كلمـة عـرض خالهـا العمـل وكل النشـاطات التـي قامـت بهـا الدائـرة 

طـوال عـام 2015.
ائـرة وإجنازاتهـا منـذ العام 2004  ـن تاريـخ الدَّ ر يتضمَّ بعـد ذلـك، متَّ عـرض شـريط مصـوَّ
ب لتوجيـه  ـريط مـن أداء الطـاَّ حتَّـى اليـوم، باإلضافـة إلـى فقـرة متثيليَّـة يف هـذا الشَّ
ائرة سـنة 2015 بعد أن أعطوها الكثير.  ب غادروا الدَّ م ثاثة طاَّ رسـالة معيَّنة. كما كرِّ

ـن احلفـل سـهرة فنيَّـة مميَّـزة، واختتـم بقطـع قالـب كبيـر مـن احللـوى. كذلـك، تضمَّ

دائرة اجلامعة اللبنانية

الثانـي، روميـة، قّداسـها  اللبنانيـة« يف كليـة الهندسـة - الفـرع  أقامـت خليـة »القـوات 
السـنوي لراحـة نفـس الشـهيد رمـزي عيرانـي، وحضـر القداس الى جانب زوجة الشـهيد 
الشـهداء  نائـب رئيـس جهـاز  نزيـه متـى،  املهندسـن  جيسـي عيرانـي، رئيـس مصلحـة 
الرفيـق جـاد  الطـاب  ابـو خالـد، رئيـس مصلحـة  فـادي  الرفيـق  واالسـرى واملصابـن 
دميـان، رئيـس دائـرة اجلامعـة اللبنانيـة الرفيـق شـربل اخلـوري، مرشـح نقابة املهندسـن 
يف بيـروت املهنـدس نبيـل ابـو جـودة. كمـا حضـر مديـر الكليـة الدكتـور ميشـال خـوري مع 

عـدد كبيـر مـن طـاب الكليـة.
 ووزِّع بعد القداس تذكار عبارة عن مسبحة وكتيب يحتوي حملة عن حياة الشهيد.

وأقامـت خليـة »القـوات« يف معهـد الفنـون اجلميلـة 2، القـداس السـنوي الرابـع يف ذكـرى 
وفـاة الرفيقـة سـينتيا الزريبـة داخـل حـرم الكليـة، بحضـور نائـب رئيـس جهـاز الشـهداء 
واالسـرى واملصابـن الرفيـق فـادي ابـو خالـد، رئيـس الدائـرة شـربل اخلـوري وأعضـاء 

مكتـب الدائـرة، باإلضافـة الـى أهـل الفقيـدة ورفـاق مـن خايـا اجلامعـة اللبنانيـة.
وبعـد انتهـاء القـّداس، مت توزيـع جائـزة الرفيقـة سـينتيا الزريبـة السـنوية ألفضـل خليـة 
واالداريـة«  السياسـية  والعلـوم  احلقـوق  »كليـة  خليـة  نصيـب  مـن  وكانـت   ،2016 للعـام 

برئاسـة الرفيقـة أّنـا كريسـتينا فخـري.
هذا وأطلقت الدائرة بطولة رمزي عيراني السنوية الرابعة يف كرة السلة.

وف دائرة بعبدا، عاليه والشُّ

انـا،  حمَّ بلـدة  أقيـم يف  الَّـذي  الكـرز  والشـوف مبهرجـان  عاليـه  بعبـدا،  دائـرة  شـاركت 
ائرة بزيارة مختار البلدة السـيد  فيـق جـاد دميان، وقامت الدَّ بحضـور رئيـس املصلحـة الرَّ
ات، إدمـون رزق، إلـى  انـا يف القـوَّ يـارة تلبيـة دعـوة رئيـس مركـز حمَّ شـاهن رزق، وتلـت الِزّ

ـق بعبـدا، السـِيّد جوزيـف أبـو جـودة. مأدبـة غـداء بحضـور منِسّ
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برعاية وحضور رئيس حزب »القوات اللبنانية« الدكتور سـمير جعجع ومبشـاركة فارس 
الفنـان عاصـي احلانـي ويف إطـار اسـتكمال حملتهـا ضـد مكافحـة  العربيـة  األغنيـة 
املخـدرات، أطلقـت مصلحـة الطـاب يف حـزب »القوات اللبنانية« أغنيـة »قرارك طبيب« 

ودعايـة التوعيـة اخلاصـة بهـا خـال احتفـال أقيـم يف مقـر عـام احلـزب يف معـراب.
وحضـر االحتفـال النائـب جـوزف املعلـوف، الوزيـر السـابق جو سـركيس، أمـن عام حزب 
القـوات الدكتـور فـادي سـعد، األمـن املسـاعد لشـؤون اإلدارة احملامـي فـادي ظريفـة، 
االمـن العـام املسـاعد لشـؤون املصالـح يف احلـزب الدكتـور غسـان يـارد، العميـد فـؤاد 
اخلـوري مـن مكتـب مكافحـة املخـدرات، الشـاعر نـزار فرنسـيس، املوزع املوسـيقي جان-
مـاري رياشـي، رئيـس جمعيـة »سـعادة السـماء« األب مجـدي العـاوي، رئيسـة جمعيـة
 CHANCE “ فرصة للحياة« ديامان جعجع، وحشد من االعامين ومصلحة الطاب.

  
القـاع،  أرواح شـهداء  عـن  دقيقـة صمـت  والوقـوف  والقواتـي  اللبنانـي  النشـيدين  بعـد 
مت إطـاق دعايـة التوعيـة حلملـة مكافحـة املخـدرات، وحتـدث رئيـس حـزب »القـوات 
ارى  حولنـا،  مـن  يحصـل  مـا  كل  »يف خضـم  فقـال:  جعجـع  سـمير  الدكتـور  اللبنانيـة« 
طبيعـي«. بشـكل  بـه  نقـوم  ومـا  طريقنـا  نكمـل  أن  هـو  اإلرهـاب  علـى  رد  أفضـل   أن 

خمسـة  سـقوط  مـن  بالرغـم  القـاع  يف  تامـاً  فشـًا  فشـل  االرهـاب  »ان  جعجـع  وأّكـد 
نكمـل  ان  يجـب  لـذا  بطـل  شـعبنا  ان  انغماسـين،  انتحاريـن   8 هجـوم  بعـد  شـهداء 
املخـدرات«. مبكافحـة  نسـتمر  ان  ويجـب  االرهـاب  علـى  حملتنـا  سـياق  يف   مسـيرتنا 

ورأى ان »املخـدرات ليسـت أقـل ارهابـاً مـن االرهابيـن، فتنظيـم »داعـش« مثـًا موجـود 
ولكنـه لـن يبقـى كذلـك وسـيزول قريبـاً بينمـا املخـدرات موجـودة دائمـاً وصـراع البشـرية 

مـع املخـدرات طويـل جـداً ويجـب ان نضـع لهـذه اآلفـة حـّداً«.
فنانـن  ثاثـة  بيننـا  يحضـر  اذ  خـاص  طعـم  لهـا  املناسـبة  »ان  جعجـع:  واضـاف 
جـان- واملـوزع  فرنسـيس  نـزار  الشـاعر  احلانـي،  عاصـي  الفنـان  هـم:  كبـار 

ويف  املخـدرات  ضـد  احلملـة  هـذه  يف  باملسـاهمة  قبلـوا  الذيـن  الرياشـي  مـاري 
نحـن  الصاعـدة،  ولألجيـال  لنـا  كبيـر  مكسـب  هـي  التـي  االنسـانية  احلملـة  هـذه 
واالنسـانية«. الوطنيـة  بصفـة  نفسـه  بالوقـت  يتمتعـون  فنانـن  لدينـا  ان   نفتخـر 
النهايـة«. حتـى  املخـدرات  مكافحـة  بحملـة  مسـتمرون  اننـا  »أعدكـم  جعجـع:   وختـم 

 كمـا  ألقـى رئيـس مصلحـة الطـاب يف »القـوات اللبنانيـة« جـاد دميـان كلمـة قـال فيهـا: 
»مرة من جديد، نلتقي اليوم لنستكمل قضية إنسانية جمعتنا وهي مكافحة االدمان على 
املخـدرات، هـذه اآلفـة التـي تضـرب مجتمعنا اللبنانـي وخصوصاً صبايانا وشـبابنا، هذه 
القضيـة التـي اطلقهـا رئيـس حـزب القـوات اللبنانيـة يف يـوم الطالـب 2015 واسـتطاعت 
مصلحة الطاب أن تضيء عليها من خال مخيمات للطاب الثانوين، ندوات وحمات 
داخـل اجلامعـات باالضافـة الـى احلمـات علـى الوسـائل االعاميـة ووسـائل التواصـل 
االجتماعـي، كمـا انـه وبجهـد كبيـر مـع النائـب جوزيـف املعلـوف وبالتعـاون مـع اجلمعيات 
املدنية التي تُعنى مبوضوع مكافحة املخدرات تبنى ووقع تكتل »القوات اللبنانية« يف 10 
 أيـار املاضـي خـال إحتفـال يف معـراب علـى مشـروع تعديـل قانـون املخـدرات احلالـي.”
سـيكون  العاجـل  بالقريـب  انـه  أمامكـم  اعلنـا   2016 الطالـب  يـوم  »يف  دميـان:  وتابـع 
صـورة  تُظهـر  وفنيـة،  محترفـة  بطريقـة  القضيـة  هـذه  علـى  جديـدة  اضـاءة  هنـاك 
علـى  ايضـاً  امنـا  واالداري  السياسـي  الفسـاد  علـى  فقـط  ليـس  العاصـي،  احلـزب 
الفسـاد االجتماعـي. ومـن هنـا ال ميكننـي إال أن أشـكر فـارس االغنيـة العربيـة الفنـان 
الكبيـر عاصـي احلانـي والشـاعر املبـدع نـزار فرنسـيس واملـوزع جـان مـاري رياشـي 
 واملخـرج جونـي عبـدو علـى انسـانيتهم غيـر املشـروطة الجنـاز هـذا التعـاون املشـترك.”
وختـم دميـان: »اليـوم ومـن خـال هـذا العمل، نبرهـن اهمية االيجابيـة بالتعاطي مع هذه 
القضية، واهمية تعزيز روح اخلير على روح الشـر. اليوم وبطريقة مختلفة نظهر للناس 
ان ارادة احليـاة ال بـد إال وأن تنتصـر علـى ارادة الشـر. اليـوم صرخـة جديـدة لنقـول لـكل 
أب وام لـكل شـاب وصبيـة: »نحنـا حـدك، ايدنـا بإيـدك تترجـع تختـار احليـاة«، ألننـا ال 
نريـدك ان تغامـر بعمـرك، الن أمـرك يهمنـا، وكل شـي مطلـوب منـك هـو ان يكـون... 

قـرارك طبيب”.

وبدوره قال الفنان عاصي احلاني يف كلمته:« ال شكر على واجب حن يكون العمل ذات 
أهـداف انسـانية، فلألسـف لبنـان أصبـح بيئـة حاضنة لتجارة املخـدرات وتعاطيها، وهذا 
هـو العمـل الاانسـاني الـذي يدمـر شـبابنا ومجتمعنـا«. وأضـاف:« انـا ال أفصل االرهاب 
 عـن املخـدرات والسـيما ان معظـم املنظمـات االرهابيـة مُتـول مـن اإلجتـار باملخـدرات”.

الوطـن  وبالتالـي  املجتمـع  يدمـرون  املخـدرات  »جتـار  ان  الـى  احلانـي  واشـار 
حاليـاً”. نشـهدها  التـي  االنقسـامات  ظـل  يف  بـه  ننهـض  أن  يجـب   الـذي 
مـن  األمـوال  »تُقـدر حجـم  املتحـدة  األمم  أجرتهـا  بدراسـة  األغنيـة  فـارس  واستشـهد 
صفقـات جتـارة املخـدرات بحوالـي 8 مليـارات دوالر بينمـا ضررهـا علـى البشـرية يصـل 
الى 160 مليار دوالر، وانطاقاً من هنا قررُت مسـاندة االنسـان لتفادي ضرر املخدرات 

والسـيما جتنـب ضررهـا علـى الشـباب اللبنانـي”.
الفرصـة  لـي  أتاحـت  التـي  اللبنانيـة  القـوات  وختـم احلانـي:« أشـكر مصلحـة طـاب 
الدكتـور سـمير جعجـع الداعـم لهـذه  لتقـدمي هـذا العمـل االنسـاني كمـا أشـكر ايضـاً 
 احلملـة ضـد املخـدرات، علـى أمـل أن نبقـى دائمـاً يف تعـاون وتكاتـف لننهـض بوطننـا”.

يفTeaser  األغنيـة  شـاركت  احلانـي  ماريتـا  الفنانـة  أن  الـى  اإلشـارة   جتـدر 
عاصـي  الفنـان  وحلنهـا  فرنسـيس،  نـزار  الشـاعر  كلماتهـا  كتـب  التـي 
الـTeaserحتـت  تصويـر  جـرى  وقـد  رياشـي.  جان-مـاري  ووزعهـا  احلانـي، 
املريسـة-بيروت. عـن  يفPalm Hotel يف  عبـدو  جونـي  املخـرج   إشـراف 
وقـد اختتـم االحتفـال بتقـدمي الـدروع الـى كل مـن الفنـان عاصي احلاني والشـاعر نزار 

فرنسـيس واملوزع املوسـيقي جان-ماري الرياشـي، وتاه حفل كوكتيل باملناسـبة.

أغنية عن املخدرات »قرارك طبيب«
أطلقت مصلحة الطاب يف املقر العام حلزب »القوات اللبنانية« أغنية يف إطار حملتها ملكافحة املخّدرات، من غناء فارس الغناء العربي عاصي احلّاني وابنته ماريتا. 

وحتمـل األغنيـة عنـوان »قـرارك طبيـب« وهـي مـن كلمـات الشـاعر نـزار فرنسـيس وأحلـان عاصـي احلانـي وتوزيـع جـان مـاري الرياشـي، ومت تصويـر »فيديـو الكليـب« اخلـاص فيهـا 
يف فنـدق »بالـم بيتـش« يف عـن املريسـة.

إطــاق أغنية »قرارك طبيب« في معراب.. جعجع: املخدرات 
ليست أقل ارهاباً من االرهابيني
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When someone comes to study Lebanon and its political 
landscape, one of the main parties that is playing an 
influential role is Hezbollah. Hezbollah has many fronts 
it can work from. Whether its Hezbollah’s social, military, 
or political components, it has given them a growing 
influence in Lebanese community. In the United States, 
Hezbollah had been designated as a terrorist group 
without distinguishing between the military or political 
wing but in Europe they have designated their military 
wing only as a terrorist group yet both sides have taken 
actions to contain the group financially.
Hezbollah is considered a main social component in the 
Lebanese society especially in the Shiite dominated areas 
like Southern Lebanon, Northern Beqaa, and the South 
Suburb of Beirut. Their activities are not only restricted to 
in resisting Israel and to interfering in the Syrian civil war. 
Moreover, Hezbollah’s presences stretches from South 
East Asia to South America in countries like Venezuela and 
Mexico. Hezbollah had paid particular attention to their 
social network concentrating on providing basic needs in 
areas that have come under the party’s control due to the 
inability of the Lebanese government to provide citizens 
these needs1.
A sample of this phenomenon was the foundation of 
the “Jihad Al-Binna Association” (for construction and 
development) that restored and rebuilt the buildings in 
several Lebanese areas affected by bombings caused 

1 Naim Qassem, Hizballah: The Story from Within, 2005

by Israel aggression (from 1985 and as recently as July 
2006)2. This association is estimated to have restored 
around 18,000 households3. Hezbollah has provided these 
restoration efforts without any financial fee requested by 
the residents but funding of these operations came from 
outside government’s budget4.

These financing operations for the party’s social and 
military budget have been both legal and illegal in nature. 
Several illicit activities from drug and human trafficking 
to money laundering activities are main tools for terrorist 
financing. These sources are Hezbollah’s main revenues, 
but if targeted properly they become their weak points. 
The US financial system gave its government the desired 
power to cause the beginning of the downfall of Hezbollah 
by implementing financial sanctions against their financial 
sources. The US congress passed on December 16, 
2015 the H.R.2297 – Hezbollah International Financing 
Prevention Act of 2015 and designated the group as a 
“transnational crime organization”5.

This law directly targets all the Hezbollah’s funding and 
monetary activity. Hezbollah’s affiliation with Iran and its 
close cooperation with Iranian Revolutionary Guard along 
with its terrorist and criminal acts had made it a target 
2 Naim Qassem, Hizballah: The Story from Within, 2005
3 Naim Qassem, Hizballah: The Story from Within, 2005

4 Dr. Hussein Faddallah, 2015 , حزب هللا والدولة في لبنان - الرؤية والمسار
5 Hizballah International Financing Prevention Act of 2015, https://www.congress.govbill/114th-
congress/house-bill/2297, 2015

for financial sanctions. Due to sanctions on Iran and 
Hezbollah, the Lebanese Shiite party has become more 
reliant on illegal activities. One of the major revelation of 
a major money laundering operations were uncovered in 
2011.  Hezbollah relied on Lebanese banks like Lebanese 
Canadian Bank in order to launder millions of dollars 
related to drug proceeds from South America and another 
operations related to millions of dollars raised from used 
car dealings in United States6. All these operations were 
detected and stopped by the US Treasury department in 
order to limit the funding of Hezbollah. Most recently, 
US Drug Enforcement Agency (DEA) along with several 
European counterparts have uncovered and arrested 
several members of Hezbollah international network of 
drug smuggling7.

These members were part of an international funding and 
money laundering operation that assumed to be directly 
connected to Hezbollah. The new law, which was passed 
by congress at the end of 2015, has increased the pressure 
on Hezbollah and its funding operations in and outside of 
Lebanon. This bill states that it shall be U.S. policy to: (1) 
prevent Hezbollah’s global logistics and financial network 
from operating in order to curtail funding of its domestic 
and international activities; and (2) utilize diplomatic, 
legislative, and executive avenues to combat Hezbollah’s 
criminal activities in order to block that organization’s 
ability to fund its global terrorist activities8. This bill will 
block and freeze assets of individuals or companies that 
directly or indirectly facilitate transactions of which the 
“beneficial owner” will be Hezbollah. Furthermore, its gives 
US government authority to work with other governments 
to prevent funding from reaching Hezbollah. One of the 
first victims of this law was Trade Point International SARL 
with its owner Mohammad Noureddine and his employee 
Hamdi Zaher El Dine.

The office of Foreign Asset Control (OFAC) accused Mr. 
Noureddine to have used a far-reaching network across 
Asia, Europe and the Middle East to provide money 
laundering, bulk-cash shipment, black-market currency 
exchange and other financial services to clients that are 

6 Juan Zarate, Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare, 2013
7 American War on Hezbollah: Drug Dealing Network Arrestted (Alarabe, 2015)
8 Hizballah International Financing Prevention Act of 2015, Congress.gov, 2015

connected to Hezbollah affliates. He has also provided 
services to Adham Tabaja, and his company Al-Inmaa 
Engineering and Contracting, both of whom were placed 
under U.S. sanctions in June 20159. OFAC is starting to 
target third parties10 related to Hezbollah in order to stop 
and limit their funding. This law also gives the treasury 
and OFAC in particular authority to freeze assets and 
punish financial entities such as bank who refuse to freeze 
Hezbollah affiliated assets. Sanctions for these entities 
include freezing a bank’s assets and suspending their 
activities with the US financial system.

This law has given United States more legitimacy to target 
companies who have been intermediaries to Hezbollah’s 
activities. Given their increasing role in Syria, US and 
EU have become more active in combating Hezbollah’s 
financial network. Many business owners,  especially in 
the Shiite society, that business related to this financial 
network created by Hezbollah and for the first time it 
is starting to feel pressure of the US sanctions. These 
actions is starting to effect Hezbollah’s financial structure 
and weaking their political and military influence. This 
law has put the Lebanese banking system in an akward 
position. Due to the law’s indecisiveness, Lebanese 
banks do not have a clear criteria which accounts need 
to be frozen or not. Bank Med bombing happened when 
rumors surfaced when the bank was taking severe actions 
againsts accounts related to Hezbollah. The bombing is 
being considered an indirect mesage to the banking sector 
so that they do not implement the American law severly. 
After the bombing, new questions have risen for everyone 
concerned and there is no answers or solutions that can 
be reached. 

9 Samuel Rubenfield, U.S. Puts Sanctions on Alleged Hezbollah Money Launderers, Wall Street 
Journal 2016
10 Third Parties are companies that are working on the behalf of Hezbollah

Elie Dargham

The American Law’s repercussions
on the Lebanese Economy
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أسرة آفاق الشباب

أثبتـت مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبنانيـة أنهـا »خـزان« هـذا احلـزب الـذي ال يتوقـف 
عـن ضـخ الطاقـات الشـبابية الفاعلـة يف جميـع املجـاالت، مـع النجاحـات التـي حتققهـا 
املصلحة إن من خال التنظيم الداخلي املتن إلى جانب األعداد الكبيرة من املنتسيبن 
إلـى هـذا اجلسـم الطابـي، دون أن ننسـى دخولهـا إلـى السـاحة اإلجتماعيـة اللبنانيـة 
مـن بـاب مكافحـة املخـدرات، خاضـت مصلحـة الطـاب يف القـوات اللبنانية اإلسـتحقاق 
البلـدي األخيـر بعـدد مـن املرشـحن الذيـن بـرزوا بعملهـم احلزبـي حتـت سـقفها، هـؤالء 
دوائـر  ورؤسـاء  ناشـيطن  وطـاب  خايـا  رؤوسـاء  القريـب،  األمـس  يف  طابـاً  كانـوا 

وغيرهـا، ليصبحـوا اليـوم أعضـاء منتخبـن يف بلديـات مـن مختلـف املناطـق اللبنانيـة.
كان ألسـرة نشـرة »آفاق الشـباب« جولة على الرفاق الفائزين يف هذا اإلسـتحقاق الذي 
أثبـت أن العمـل السياسـي الطابـي قـادر علـى خلـق قـادة جـدد يزرعـون كل جديـد يف 

احليـاة السياسـية اللبنانيـة.

البدايـة مـن رئيـس مصلحـة الطـاب السـابق، الرفيـق جيـرار سـمعاني الفائـز يف رئاسـة 
بلديـة حصـرون الـذي يعتبـر أن«طبيعـة الـدور املطلـوب مـن األحـزاب اللبنانيـة هـو وضـع 
تصـور إمنائـي واضـح وشـامل باإلضافـة الـى مشـروعها السياسـي. وهكـذا تفعـل القوات 
القـوات  الوطـن تضـع  الواضـح علـى مسـتوى  السياسـي  اللبنانيـة، فإضافـة ملشـروعها 
مشـروع إمنائـي شـامل تكـون البلديـات جـزء ال يتجـزأ منـه وحتـرص هـذه البلديـات علـى 
التكامـل مـع هـذا املشـروع وهـذه الرؤيـا مـن خال املشـاريع التـي تقوم بهـا البلديات ذات 

الطابـع القواتـي«.
ويضيف سـمعاني، »روح الشـباب يف املجلس البلدي ضرورية فهي تزيده حيوية ونشـاط 
وتخـرج البلديـات مـن الروتـن القاتـل التـي شـهدته يف الفتـرات السـابقة واحلسـابات 
احملليـة الضيقـة«. متابعـاً، الشـباب هـم أداة تغيير حقيقية نحو بلديات شـفافة، متطورة، 
خاليـة مـن الفسـاد واحملسـوبيات وهـذا يتطلـب جهـد كبيـر ونظـرة مختلفة الشـباب يكون 

يف صلبهـا«.
وتوجـه سـمعاني إلـى الطـاب بالقـول: »طـاب القـوات، انتـم قـادة الغـد طبعـاً، فانتـم 
املسـتقبل واألمـل ومـن هنـا يأتـي انخراطكـم يف تفعيـل مجتمعاتكـم مـن خـال مشـاريع 

بنـاءة تعكـس توجهاتكـم وتطلعاتكـم املنسـجمة مـع الديناميكيـة التـي تتسـمون بهـا«.
متابعـاً، »كونـوا علـى قـدر املسـؤولية التـي حملهـا االبطـال الذيـن سـبقوكم والتـي القوهـا 
علـى اكتافكـم لتكملـوا مسـيرة النضـال والنهـوض مبجتمعنـا والوصـول بـه الـى بـر االمـان 
الـذي حلمـوا وحتلمـون بـه، فيكـون لنـا لبنـان الدولـة السـيدة احلـّرة، الدولـة القـادرة على 

تلبيـة طموحـات شـبابها وإحتضـان قدراتهـم وتنميتهـا«.
فانتـم املسـتقبل، انتـم االمـل، انتـم كل مـا نطمـح واخيـرا انتـم قواتنـا يف زمـن باتـت فيـه 
املسـؤولية واجـب ينـادي اجلميـع، فكيـف باحلـري طـاب قضيـة عمرهـا مـن عمـر لبنـان 

بـدأت معـه وال تنتهـي إال بـه.

وبـدوره أكـد الرفيـق جوزيـف شـعيا الفائـز بعضويـة بلديـة الدامـور أن » العمـل احلزبـي، 
يف طبيعـة احلـال، هـو دائمـاً يف أسـاس العمـل السياسـي والبلـدي يف املناطـق، اذ أول 
مـا يتعلمـه الفـرد يف اخلليـة واحلـزب »التنظيـم«، »املناقبيـة يف العمـل«، »منهجيـة العمـل 
ضمـن مجموعـة« دون أن ننسـى أهـم عنصريـن أي »اإلنضبـاط واإللتـزام«، مضيفـاً كل 

هـذا يسـاهم يف العمـل السياسـي ويكـون أساسـاً للعمـل البلـدي الناجـح«.
وعـن أهميـة تواجـد العنصـر الشـبابي يف البلديـات رأى شـعيا أن »التواجـد الشـبابي 
يجـب أن يكـون مـن األولويـات الكبـرى وأهمهـا، فمـا مـن أحـد بإسـتطاعته أن ينقـل واقـع 
»األرض« وحيوية الشـباب إلى »طاولة« البلدية غير الشـباب نفسـهم«. موضحاً أنه »من 
الصعـب أن جنـد شـخصاً يف سـن متقدمـة بإمكانـه أن ينقـل همـوم الشـباب وتطلعاتهـم 
التـي تـزداد يومـاً بعـد يـوم يف ظـل التطـور الـذي نشـهده والتبـدالت التـي تسـير بوتيـرة 

سـريعة والشـباب هـم يف صلـب هـذه التغيـرات«.
وأشـار شـعيا إلـى أن »شـباب اليـوم وتواجدهـم يف العمـل السياسـي والبلـدي يعتبـرون 
»قيمـة« إضافيـة، فهـم أسـاس يف إنشـاء وطـرح مشـاريع جديـدة وكبـرى يف إطـار تنظيمي 

دقيـق وتخطيـط علـى املـدى الطويـل«.
هنـا ال ميكـن أن ننسـى طريـق النضـال الطويـل الذي مررنا به كشـباب »القوات اللبنانية« 
أيـام الوصايـة والنظـام األمنـي - املخبراتـي الـذي حـاول إسـكاتنا عـن احلـق ممـا كـرس 
فينـا روح النضـال واملسـؤولية السياسـية، اليـوم الوضـع مختلـف فهـذا النظـام إندحـر 
ولكـن عوامـل عديـدة جتعـل مـن طابنـا وشـبابنا يف حـال مقوامـة دائمـة يف وجـه بعـض 

رواسـب تلـك املرحلـة«.
يف  الطالبيـة  لإلنتخابـات  املبـرر  غيـر  »اإللغـاء  نذكـر  العوامـل  هـذه  مـن  شـعيا،  وتابـع 
اجلامعـة اللبنانيـة، كمـا ملـف الفـروع الثانيـة الـذي لـن نتخلـى عـن حقنـا به مهمـا حاولوا 
حتييدنـا عـن الهـدف، وال ميكـن أن ننسـى إنتقـال العـدوى إلـى بعـض اجلامعات اخلاصة 
هذا كله يصب يف إطار جلم العمل الطالبي والسياسـي عند الشـباب مما ينعكس سـلباً 
علـى الشـباب وتأسيسـهم يف العمـل السياسـي، لذلـك يجـب علـى الشـباب اللبنانـي ان ال 
يستسـلم عنـد أول عقبـة مبسـيرته السياسـية إمنـا عليهـم املواجهـة بقـوة وأن يتعلمـوا من 

من مقاعد الدراسة والساحات اجلامعية... إلى طاولة البلدية! 
طاب اليوم... قادة الغد

تاريـخ »القـوات« الصابـة واإلميـان بالقضيـة التـي يحملونهـا ممـا يعطيهـم الدافـع يف 
اإلستمرار«.

وختـم شـعيا، »شـباب اليـوم هـو نـواة ملجموعـة رياديـة وهـم سـيكونون قـادة املسـتقبل، 
واألهـم هـو التركيـز علـى األسـس وجوهـر القضيـة التي يحملون، فهم اليـوم ال يخوضون 
البـاد يف  إدارة  إدارة اجلامعـة إمنـا  املسـاهمة يف  الطالبيـة ملجـرد  اإلنتخابـات  فقـط 

املسـتقبل«.

أمـا الفائـز بعضويـة بلديـة عبريـن، الرفيـق شـاهن ساسـن إعتبـر أن »هـدف األحـزاب 
هـو الوصـول إلـى السـلطة واملشـاركة يف الشـأن العـام، ونحـن كوننـا منتمـون ملتزمـون يف 
حزب القوات اللبنانية ال ميكن إال أن يكون الشـأن احلزبي مندمج يف عملنا وأوالوياتنا 
ومناطقنـا، فـأوالً إليصـال املشـروع والرؤيـا التـي يريـد حزبنـا تقدميهـا للمجتمـع، ثانيـاً، 
نحـن بصـدد خدمـة املناطـق التـي إختارتنـا أن منثلهـا كحزبيـن. فاليـوم احلـزب إختـار 
مرشـحيه وهـو يقـدم الدعـم املعنـوي واملالـي والسياسـي علـى كافـة األصعـدة، مـن هنـا 
ال ميكـن أن يكـون العمـل السياسـي يف املناطـق بعيـد عـن العمـل احلزبـي دون أن ننسـى 
احلفـاظ علـى خصوصيـة وحيثيـة كل منطقـة وقريـة وبلديـة التـي تنشـاء يف التكامـل بـن 

سـكانها وأبنائهـا«.
أمـا عـن أهميـة تواجـد العنصـر الشـبابي يف العمل البلدي قال ساسـن: »للشـباب املتعلم 
أهميـة كبيـرة حيـث يجمـع األفـكار اجلديـدة واألفـكار التنمويـة واملشـاريع ذات الطابـع 
املتطـور فتكـون كل هـذه اخلبـرات والتكنولوجيـا واملعرفـة بخدمـة البلديـة مـن هنـا تكمـن 
أهميـة العنصـر الشـبابي، والفعـال الـذي يجمـع األفـكار اجلديـدة ومـا تعلمـه يف مجـات 

عديـدة ليسـخر هـذه املعرفـة خلدمـة املجتمـع.
وأضـاف، ال ميكـن أن ننسـى شـكائنا يف العمـل البلـدي ذوي اخلبـرة يف هـذه األعمـال 
فهـم متمرسـون يف اخلدمـة والشـأن العـام وميلكـون مـا يكفي من اخلبـرة يف هذا املجال، 
واجلدير بالذكر أنه ال ميكن أن نفصل بن العنصرين فكافة املجالس البلدية وباألخص 

يف بلدتـي يجمـع املجلـس البلـدي بـن عنصـر اخلبـرة وعنصـر الشـباب وخاصـًة املتعلم.
وتوجـه ساسـن إلـى الطـاب متمنيـاً عليهـم اإلهتمـام يف العمـل احلزبـي يف اجلامعـات 
وممارسـته بالطـرق السـليمة، فهـذا العمـل هـو مـن أمّنـا بنـا طريقـة تفكيـر منهجيـة مـن 
حيـث حـّل املشـاكل وتنظيـم اخلافـات والرحـات والنشـاطات علـى أنواعهـا، مشـدداً 
علـى »أهميـة هـذه اخلبـرة بالرغـم مـن »صغرهـا« علـى النطـاق اجلامعـي التـي تعطـي 
خبـرة واسـعة ميكـن أن نسـتفيد منهـا علـى نطـاق املجتمـع الصغيـر وصـوالً إلـى مجتمـع 

الدولـة ككّل«.
وختـم، نعـم طـاب اليـوم هـم فعـًا قـادة الغـد! »ومـن خبرتـي املتواضعـة كرئيـس خليـة 
يف كليـة إدارة األعمـال - اجلامعـة اللبنانيـة - أشـرفية ملـدة ثـاث سـنوات فقـد كسـبت 
اجلـزء األكبـر مـن خبرتـي وطريقـة التفكيـر املنهجية من خال هـذا العمل احلزبي«. كما 
متنـى أن تبقـى مصلحـة الطـاب سـاحة لصنـع القـادة، فقضيـة القـوات اللبنانية »قوة يف 
العقيدة، عمق يف اإلميان، صابة يف اإللتزام« مبادئ مقدسـة يجب علينا إسـتعمالها يف 

كل مـكان نتواجـد بـه، فـكل مـن ينشـأ علـى هـذه املبـادئ سـيكون يومـاً مـا »قائـداً«، فنحـن 
اليـوم قـادة، وغـداً قـادة وإلـى سـنوات طـوال سـيكون شـبابنا قادة«.

واخلتـام، مـع عضـو بلديـة زحلـة – املعلقـة – تعنايـل الرفيـق فيليـب ملحـم الـذي اعتبـر 
ان »العمـل احلزبـي الـذي يخـدم قضيـة معينـة يعـد اسـمى بكثيـر مـن العمـل الهـادف 
الـى مناصـب ومراكـز فقـط«، متمنيـا علـى الرفـاق »السـعي لتحقيـق املصلحـة احلزبيـة 
واالبتعـاد عـن املصالـح الشـخصية، فاحلـزب يـدرك كيفيـة اختيـار الشـخص املناسـب يف 

املـكان املناسـب«.
واضـاف: »نحـن فعـا شـباب الغـد، اننـا طـاب اليـوم اال اننـا سـنكون اصحـاب قـرارات 
يف املسـتقبل، شـرط االلتـزام بالقـرارت احلزبيـة والسـير علـى الطريـق الصحيح«.العمـل 
احلزبـي يف املناطـق اساسـي، الن احلـزب يعمـل وفـق  اسـتراتيجية معينـة وهـدف معـن 
يصـب يف مصلحـة اجلماعـة الرافضـة للمصالـح الشـخصية ويتبـع خطـة عمـل وضعـت 

بالتعـاون مـع خبـراء ومتخصصـن ليطبقهـا يف مكانهـا املناسـب«.
 وذكـر ان »االحـزاب السياسـية تديـر الـدول االهـم يف العالـم حيـث تتنافـس االحـزاب 
املوجـودة ضمـن لعبـة ديقراطيـة«، معتبـرا ان »لبنان يشـهد حتسـنا يف االنتقال من احلياة 

السياسـية التقليديـة اي االقطاعيـة الـى احليـاة احلزبيـة«.
وشـرح ان »احلـزب ميثـل شـريحة  كبيـرة مـن املجتمـع متتـد على امتداد الوطـن، وبالتالي 
فهـو يحتـك مـع النـاس لاطـاع علـى مطالبهـم، يف وقـت تسـتطيع البلديـة حتقيـق هـذه 
املطالـب، وهنـا تظهـر اهميـة الترابـط بن العمـل احلزبي والبلدي والسياسـي، خصوصا 

يف ظـل تقصيـر الدولـة، فالبلديـة »حكومـة مصغرة«.
وركـز علـى »اهميـة انخـراط الشـباب يف العمـل البلـدي اذ يتميـز هـذا اجليـل بالتكيـف 
مـع التكنولوجيـا والتطـور كمـا انـه جيـل مثقـف يحمـل نظـرة خاقـة للمسـتقبل وافـكار 
ايجابيـة، اضافـة الـى ان هـذا االنخـراط يضـخ دمـا جديـدا يف املجلـس البلـدي يكـون 
صاحـب رؤيـا مسـتقبلية طموحـة تسـاهم يف تقـدم املجتمـع وتسـهل احليـاة وتنـزع عبـاءة 

العمـل التقليـدي عـن البلديـات«. 
 وتابـع: »علـى البلديـة ان تضـم اكبـر عـدد ممكـن مـن الشـباب ممـا يعطـي زخمـا اكثـر 
ويتيـح الفرصـة امـام البلديـات للمشـاركة يف مؤمتـرات ونـدوات محليـة وعامليـة اسـوة 
بالدول االخرى املشـاركة من خال شـبابها.« وختم بالتأكيد ان »مسـتقبل لبنان سـيكون 

افضـل ممـا هـو عليـه اليـوم، وهـو بحاجـة الـى متاسـك شـبابه وتعاونهـم للنهـوض بـه«.
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مع انطاق كل عام دراسي تعود احلياة إلى ما كانت عليه: الطاب إلى جامعاتهم 
ومدارســهم، واألهل إلى االســتدانة والدفع. الهّم الكبير يعود ويتغلغل يف أرجاء 
البيت، وال يعرفه إال األهل الذين يواجهون هذا »االستحقاق« الساقط كالفاجعة 

على رؤوسهم، سنة تلو سنة.
العودة إلى اجلامعات واملدارس هذه السنة ال تقتصر فقط على الغاء املعيشي، 
بل أيضاً على غاء األقســاط املدرســية واجلامعية، وال أحد يســتمع الى صوت 
املواطن اللبناني الذي يتقن الشكوى ليعود ويرضخ لألمر الواقع من دون البحث 

عن حلول تخفف العبء.
إن الهبات التي قدمتها وتقدمها بعد البلدان العربية ومنظمة اليونسكو للمدارس 

الرسمية تعد قليلة، ولكن »بحصة بتسند خابية«.
يف لبنــان انقســمت املــدارس واجلامعــات الى نوعن: مــدارس وجامعات خاصة 
»لوكــس« ترتادهــا طبقــة اجتماعيــة مرموقــة إذ إن أقســاطها مرتفعــة جــداً ال 
تســتطيع الطبقة املتوسطة حتّملها؛ ومدارس وجامعات رسمية »عادية« يرتادها 
الطاب من ذوي الدخل احملدود. ولكن يجب التوضيح هنا، بأن عدداً كبيراً من 
الطــاب يف اجلامعــات اخلاصة يســتفيدون من حســومات تبدأ مــن 20 إلى 60 
باملئــة بعــد أن تــدرس إدارة اجلامعة وضعهــم االجتماعي واملــادي، او يصار الى 
دفع االقساط شهرياً تسهيًا ألولياء الطلبة، كما تقدم منحاً مادية  للمتفوقن.

يف لبنــان أكثرمــن 2698 مدرســة: 1361 مدرســة رســمية، 370 مدرســةخاصة 

ليا غامن

األبناء يدخلون اجلامعات 
واآلباء يفلسون...

مجانيــة تدعمهــا الدولــة اللبنانيــة، 967 مدرســةخاصة غيــر مجانيــة، وتتــرك 
احلكومة لهذه األخيرة حرية حتديدا ألقساط، مع األخذ بعن االعتبار القوانن 
والشــروط احلكومية مثل القانون 515 الصادرعام 1996 الذي يحدد ما يشــمله 

القسط من تعليم ونشاطات تربوية وإلزامية وتأمن.
إن احملللن الذين يدرســون الفروق بن املدارس واجلامعات اخلاصة والرســمية 
وصلــوا إلــى طريــق مســدود حول َمــْن يتحّمل املســؤولية، ففئة تعتبــر أن الدولة 
هــي مســؤولة عــن هــّم التربية والتعليــم، وفئة أخــرى تعتبر أن األهل مســؤولون 
عــن أوالدهــم وعــن تعليمهم. ولكــن يف الواقع، نرى أن املدارس تتصرف حســب 
مصاحلهــا، واألهــل يجهــدون ويتحملــون أكثــر منقدرتهم املادية يف ســبيل تعليم 

أوالدهم وتأمن مستقبل آمن ورغيد لهم.
منهنا يجوز القول إذاً بأن اجلميع يعمل جاهداً للتشــبث أكثر بالعلم وعدم ترك 
املقاعد الدراســية بســبب األقســاط الكبيرة،على أمل أن تباشر الدولة بتحسن 
مســتوى التعليم الرســمي املجاني واالرتقاء به الى مصاف املدارس واجلامعات 
اخلاصــة، وحينهــا فقط تنتفــي حاجة األهل الى إرســال أوالدهــم إليها، ويخّف 

عنهم العبء املادي.



آفــــــاق الشـــــباب 15 l f s t u d e n t s . c o m

Jean Marie Bacha

The Apple Worldwide Developers Conference, 
which was held on the 13th of June in California, 
released the new iOS 10 that brought new 
changes and improvements in most apps 
and system features. Apple made lots of 
major changes, bringing incredible features 
in Messages and an all-new design for Maps, 
Photos and Apple Music. 
We will mention in this article the coolest 
features added to the system in general, 
Messages, Siri and Maps. 
Messages:
With the new iMessage app, you can now write 
with your hands, add tonality to your text, 
stickers, replace your text with simple emojis 
and easily access your favorite apps to create 
and share content and even make payments 

without leaving messages.  
iMessage app will suggest specific information 
based on what you’re writing, and it can change 
a word to an emoji:
It will also provide iPhone users with “Invisible 
Ink” letting them send a message or photo that 
remains hidden, and receivers just need to 
simply swipe and reveal it.
Siri:
With iOS 10, you can use Siri to book a ride 
through Lyft, or send money to someone with 
Square.
System Features:
With iOS 10, you can simply pickup your iPhone 
to wake it up and see your notifications (No 
need to click on the home button). Apple Pay 
will be integrated with your browser offering a 

faster, safer and more private online shopping.
With the new Multilingual Typing feature, you 
can type in two languages at the same time 
without having to switch between keyboards. 

Please note that iOS 10 will be available for:

iPhone 5/5c/5s/SE/6/6 Plus/6S/6S Plus
iPad mini 2/3/4
iPad 4th generation
iPad Air/Air 2
iPad Pro 9.7-inch/12.9-inch
iPod 6th generation

Source: www.apple.com

ور جان بول منُّ

إنــه موســم النشــاطات املتنّوعة، لكنه أيضاً موســم األمــراض املختلفــة... هنا مجموعة 
أخطــار صحّيــة نتعــّرض لها – بعلمنــا أو من دون علمنا – وبعــض اخلطوات التي ميكن 

اتباعها ملواجهتها: 
 سرطان اجللد 

أحد أكثر أنواع السرطانات انتشاراً، يصيب نحو مليون شخص سنوياً، وإذا مّت تشخيصه 
باكراً يسهل عاجه لترتفع حينها نسبة الشفاء منه. سرطان اجللد ينتشر خصوصاً لدى 
األشخاص الذين يقضون وقتاً طويًا حتت أشعة الشمس، ويتعرضون مراراً حلروق يف 
اجللد. كذلك، يقع فريستَه أصحاُب اجللد احلساس والشعر القليل، ومن لديهم أقرباء 
أصيبــوا بــه، واألشــخاص الذين تخطوا عتبة اخلمســن.ويف كل األحــوال، إحرص على: 
عدم التعّرض ألشعة الشمس بكثرة، وخصوصاً بن العاشرة قبل الظهر والرابعة عصراً. 
اعتمار القبعات ونظارات الشمس. اإلكثار من دهن كرميات احلماية )كل ساعتن(. عدم 
البقاء لوقت طويل على سطح املياه، ألنها تعكس أشعة الشمس بكثرة وتسّبب احلروق.

 السكتة الدماغية نتيجة احلرارة املرتفعة
هــي إحــدى املشــكات الصحّيــة اخلطــرة جــداً، إذا تؤدي إلــى املوت املفاجــئ. يف حالة 
مماثلــة، ترتفــع وبشــكٍل غيــر طبيعي حرارة اجلســم، ما يؤدي إلى اضطرابــات وتغّيرات 
وظيفّيــة، ســرعان مــا توصــل إلى تدهور ســريع وخطيــر يف صحة املصــاب. تظهر هذه 
األعــراض مــن جراء التعّرض حلرارة الطقس املرتفعة لوقت طويل، ومن أبرز عاماتها: 
لون اجللد الشــاحب. التعب املزمن، الدوخة والتقيؤ. تســارع دقات القلب. تنفس سريع. 
وجــع يف العضــات والرأس.وبالرغــم مــن ذلك، تبقــى الوقاية ممكنة عبــر: اإلبتعاد عن 
اإلرهاق والعمل املضني وخصوصاً يف أوقات الذروة وارتفاع احلرارة. اإلكثار من شــرب 
املــاء مبعــدل ليتريــن إلى ثاثة يف اليــوم )وخصوصاً يف أيــام احلرارة املرتفعــة(. إرتداء 
الثيــاب الفضفاضــة ذات األلــوان الباهتــة والقماش اخلفيف. حن تكــون خارجاً، حاول 
أن تقضي معظم وقتك يف الظل.  إذا شعرت باألعراض املذكورة أعاه، حاول اجللوس 

يف مكان مبّرد، واقصد املستشــفى يف حال لم تشــعر بارتياح. جتّنب الكحول والكافين 
ألنهما يسهمان يف جفاف اجلسم. 

 التسمم الغذائي 
الصيــف هو موســم النزهــات واملثلّجات واحلفــات اخلارجية واملأكوالت الشــهية. لكن 
درجــات احلرارة املرتفعة تســهم بشــكل كبير، يف إفســاد األطعمة، وخصوصــاً تلك التي 
حتتوي على الـ«مايونيز« والبيض ومشتقات احلليب واللحوم على أنواعها. ميكن تخطي 
هــذه املشــكات عبــر اّتبــاع بعض اإلرشــادات البســيطة املتعلقة بســامة الطعــام مثل: 
حفــظ املأكــوالت يف البــراد دائمــاً، وخصوصــاً تلك التــي حتتوي على مشــتقات احلليب 
والبيض. غســل اليدين جيداً قبل حتضير أو تناول أي نوع من املأكوالت. غســل اخلضر 
والفاكهــة جيــداً، وعبر املســاحيق املتخصصة، وخصوصاً يف فصــل الصيف. التأكد من 

نظافة املطبخ الذي تعّد فيه البوظة، والبّراد الذي حتفظ فيه، واحملل الذي يبيعها.
اجلفاف

مــن نافــل القــول، إن امليــاه تــؤدي دوراً أساســياً يف اجلســم، ويف مســاعدته علــى القيام 
بجميــع وظائفــه. وكلنا يعرف أن اجلســم يخســر كميات كبيرة من امليــاه خال الصيف، 
مــا يســتوجب علينــا أن نعّوض هذه اخلســارة عبر شــرب نحو 8 أكواب مــن املياه يومياً. 
وبالنسبة إلى األوالد، على األهل حّثهم على شرب الكثير من املياه والعصير، وخصوصاً 

أنهم قد ال يشعرون كثيراً بالعطش.
الغرق

ألنهــا مــن أكثــر احلــوادث التي نشــهدها صيفــاً، تبقى النصيحــة األهم لألهــل: حاولوا 
دائماً أن تبقوا أوالدكم الى جانبكم، واحرصوا على ارتدائهم جميع وســائل احلماية من 
الغرق. كذلك تأكدوا من أنهم يعرفون طريقة الســباحة جيداً قبل الســماح لهم بالذهاب 
مــع األصدقــاء إلى البحر أو املنتجعات.أما بالنســبة إلى الشــباب، فتذكروا أن ممارســة 

رياضات القفز يف املياه، يجب أن تقام يف األماكن املخصصة لذلك. 
تضرر العن 

إن األشــعة مــا فــوق البنفســجية املوجودة بكثرة يف أشــعة الشــمس تســبب ضــرراً كبيراً 
لشــبكة العن. حن تكون يف اخلارج، تأكد أنك ترتدي نظارات متخصصة تفلتر الكثير 
مــن األشــعة مــا فوق البنفســجّية، وإال فإن نظاراتك غير الفّعالة قــد تؤذي عينيك أكثر. 
كذلــك، حــاول دائماً وضع النظارات الشمســّية حن تكون قريباً من املياه أو تســبح على 
ســطحها ألن ســطح املياه يعكس الكثير من هذه اإلشــعاعات ما فوق البنفســجّية. وقبل 
ذلك، جتّنب النّظارات ذات العدسات املائلة إلى األزرق، ألن هذا اللون ميتص كثيراً من 
األشــعة التــي نريد مواجهتها. واحرص على اعتمار القبعــات ذات القطر الكبير لتحمي 

وجهك من أشعة الشمس.

APPLE iOS 10

إيلي نصار

اخلطايا الست في عّز الصيف
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راني نخلة

منذ 1600 سـنة ُوِجدنا يف هذه األرض، ومنذ 1600 سـنة ونحن صامدون بوجه 
كل الويات واملصائب واحلروب والهجمات.

ـذ بـن ليلـة وضحاهـا،  لـم ينشـأ لبنـان الـذي نعرفـه اليـوم بجـّرة قلـم أو بقـرار نفِّ
بـل كان نتـاج معـارك سياسـية وتضحيـات ال تثمـن، وشـهداء لـم يبخلـوا بدمائهـم 

مـن أجـل األرض التـي نعيـش عليهـا اليـوم.

إنهـا أرض آبائنـا األبطـال وقديسـينا األبـرار، ملجـأ املضطهديـن والباحثـن عـن 
احلّرية.

 
كنـا دائماًنتخطـى كل املصاعـب واملجاعـات واحلـروب، ونصـّر علىبنـاء الدولـة 

القـادرة القوّية،ولـم نـزل.
مصيرنـا يف لبنـان أننقـاوم ولـو اسـتلزمنا 1600 سـنة إضافيـة كـي نصـل الـى 
الدولـة التـي نحلـم بهـا. هـذه إرادة ربنا، أننعيش النضال الدائم والكفاح املسـتمر 

يف سـبيل أن ينتصـر اخليـر واحلـق.
قـدر القاع هـذه املـّرة، وكمـا يف سـنة 1978، أن تنـزف فـداء عـن كل لبنـان نتيجـة 
مغامـرة فصيـل لبنانـي أراد الدفـاع عـن جـّزار دمشـق بحجـة حمايتنـا، فكانـت 
النتيجـة وصـول فصيـل إرهابـي الـى القـاع. ولكـن كمـا كل املـرات سـتضّمد القـاع 

جراحهـا وتتابـع مسـيرتها النضاليـة.
8 انتحاريـن يف أكبـر عمليـة انتحاريـة شـهدها العالـم تسـللوا الـى القـاع وحاولوا 

إبادتهـا ففشـلوا بسـبب يقظـة القاعين.
ومـن سـخرية القـدر أن تعلـو بعـض األصـوات منتقـدًة نخـوة القاعيـن وظهورهـم 
بالسـاح أثنـاء دفاعهـم عـن البلـدة. ومـا أهـون االنتقـاد اجلبـان مـن أنـاس لـم 

يعرفواولـم يخوضـوا معركـة وجوديـة واحـدةيف حياتهـم.
ال يخطئـنّ أحـد، فرهاننـا سـيبقى دائمـاً علـى الدولـة واجليـش، ولكننـا للمقاومـة 

دائمـاً جاهـزون، ولـن منـوت إال واقفن..هكـذا كان آباؤنـا، وهكـذا نكـون نحـن.
ألف حتّية للمقاومن الصامدين يف القاع...وإننا بكم لواثقون. 

من قّنوبني الى القاع... املسيرة مستمرة
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وهيب وهبةالريسا ابو حرب

ور عنَّايا الفّواح... غريٌب أمرك يا بخُّ
موع... مت واأللم والدُّ غريٌب أمرك يا مغمض اجلفنَن، وأنَت مترِجُم الصَّ

ـه مـن خلـف بـاب احملبسـة البـاردة،  غريـٌب أمـرك يـا حبيًسـا جلـَد احلنـن حـن التقـى أمَّ
وأنـت كتلـٌة مـن حـٍبّ وعطـٍف ورحمـة...

يسنا إلى العالم!  ح بقاعكفرا، يا قدِّ غريٌب أمرك يا فاَّ
شـربل... وكـم تطيـب لـي مناداتـك يـا أبـي وأخـي وصديقـي؛ طويلـة هـي الَّليالـي الَّتـي 
ندهتـك فيهـا، فكانـت يـدك تلقـي بحبِّهـا علـى كتفـي، وكأنَّـك تهمـس يف أذنـي: »أنـا هنا«! 
شـربل... قيـل عنـك الكثيـر وُكِتـب األكثـر، فأضحـت الكلمـات خجولـًة، عاجـزًة، يتيمـة 

املعانـي أمـام عظمتـك! شـربل... وقداسـة اإلسـم تكفـي!
ـهر،  ـوز، ينحصـر انشـغال الُّلبنانيـن بحـدٍث واحـد: األحـد الثَّالـث مـن الشَّ مـع إطالـة متُّ
يـن سـاحات بقاعكفـرا، ألنَّ بهحـة  يـس لبنـان والعالـم. متتلـئ شـوارع عنَّايـا وتتزَّ عيـد قدِّ
وائـف واملذاهـب، من  ةٌ ال ميكـن ألحـد أن يسـلبها مـن الُّلبنانيـن. مـن جميـع الطَّ العيـد عـزَّ
جميـع األجنـاس واأللـوان واملناطـق، ميشـون بصمـت، فتقبِّـل أقدامهـم العاريـة طرقـات 
ـتوّي  هبانّي الشَّ ، برٌد، ال فرق! أوليس هو من كان يلبس الثَّوب الرُّ ير واحملبسـة... حرٌّ الدَّ
ت عنايـا باملعجـزات! لـم  ـتاء؟ نعـم... فاضـت سـجاَّ يفـيّ يف الشِّ يـف والثَّـوب الصَّ يف الصَّ
سـائل مـن جميـع أصقـاع العالـم، ولـم يعـد حبـر األب لويـس مطـر  تعـد الكتـب تسـع الرَّ

ـكران بـاهلل« كمـا يحلـو للبعـض  قـادًرا علـى وصـف عظمـة شـربل. خـادم اهلل، »هـذا السَّ
عـات، وحظـي حظـوة مميَّـزة لـدى اهلل، فأمطـر أبونـا مـن خالـه نعًمـا  مناداتـه، فـاق التوقُّ

ـة. غزيـرة علـى البشـريَّة املتأملِّ
شربل... 

ـًرا يف الواليات  أأكتـب عـن معجزاتـك يف املكسـيك، أو أكتـب عـن املـرأة الَّتي شـفيتها مؤخَّ
غيـرة الَّتـي زرتهـا يف خيمـة فقيـرة  ـوريَّة الصَّ فلـة السُّ املتَّحـدة األميركيَّـة؟ أأكتـب عـن الطِّ
ـفاء  يقطنهـا الجئـون، أو أكتـب عـن طفـٍل درزيٍّ أنعمـت عليـه بالشـفاء؟ أأكتـب عـن الشِّ
ـاه كلَّمـا لفحنـا نسـيم عنَّايـا، أو أكتـب عـن دمـوع التَّوبـة الَّتـي تغسـل  وحـي الَّـذي نتلقَّ الرُّ
ـهر احلاشـدة، أو أكتـب عـن  مائـر؟ أأكتـب عـن مسـيرات 22 الشَّ القلـوب والعقـول والضَّ
ـا أكتـب،  صـورك الَّتـي ال يخلـو أيُّ منـزل لبنانـيٍّ منهـا؟ ال أدري... ال أدري يـا شـريل عمَّ

فأنـت نقطـة ضعـف قلمـي ونقطـة ضعـف لبنـان بأسـره...
أخيـًرا، متـرُّ كلَّ يـوم تقاريـر شـتَّى علـى محطـات التَّلفـزة حـول مـن رفعـوا اسـم لبنـان 
ـقف عالًيـا يـا »ختيـار«، فجاب لبنـان من خالك  عالّيًـا... فأبتسـم وأعلـم أنَّـك رفعـت السَّ

زوايـا العالـم أجمـع...
صلِّيلنا!

رجالنا ليسوا سوى ثمرة تاريخ عريق
م! مجبول بالعرق والَدّ

شربل... وقداسة اإلسم تكفي!

مهـِبّ  يف  تقـع  بلـدةٌ  مسـاملون،  رجـال  يقطنهـا  بلـدةٌ  جبـٍل  سـفح  علـى 
الرياح،علـى حـدود بلـٍد يتخّبـط مبشـاكل وحـروب... بلـدةٌ، جرودهـا حتـت 
عـي الدفـاع عـن هـذه البلـدة واملنطقـة أجمـع. أعـن مجموعـة مسـلَّحة تَدّ
البلـدة،  رجـال  واألحاديـث  واحلـوادث  االدعـاءات  هـذه  جميـع  تقنـع  لـم 
فرفضـوا أَيّ مسـاعدة منهـم للدفـاع عنهـم وعـن وجودهـم، مـع العلـم أنَّهـم 

لـم يكونـوا قـد تعَرّضـوا بعـد ألِيّ هجـوٍم مسـلَّح!

ويف نهـاٍر مظلـم، تسـلَّل بعـض اإلرهابيـن وقامـوا بتفجير أنفسـهم، ما أثار 
ا مـن البلبلـة يف املنطقـة كِلّها. جـّوً

عـي أنَـه يريـد  هـذه التفجيـرات لـم تخـدم اإلرهابيـن، بـل خدمـت مـن يَدّ
حمايـة البلـدة والوطـن، لكنَـه لـم يـدرك أَنّ هـذه البلـدة مـَرّ عليهـا وعلـى 

رجالهـا الكثيـر مـن املصاعـب واحملـن، وهـي تسـتطيع حمايـة نفسـها!

األمنيـة  والقـوى  اجليـش  وآزروا  اخلطـر،  وجـه  يف  جـال  الِرّ وقـف  لقـد 
كن  ـقوا معها، والرسـالة األكبر الَّتي أرسـلوها جلميع املشـِكّ الرسـمية ونَسّ
بقدراتهـم علـى حمايـة أنفسـهم ومنطقتهـم هـي التَّاليـة: إن غـاب رجالنـا 

حضـرت نسـاؤنا، واألكيـد أَنّ نسـاءنا أقـوى مـن رجالكـم!

سـالة واضحـة... فرجـال البلـدة هـم أبنـاء تاريـخ عريـق مـن التَّضحيـة  الِرّ
يف سـبيل الغيـر، فكيـف لغيرهـم أن يدافـع عنهـم؟ وكيـف لبعـض املرتزقـة 

ـروا حتَّـى بضربهـم؟! ألـم يقـرؤوا تاريـخ املقاومـن؟  غـار أن يفِكّ الِصّ

ـة ال تنتهـي هنـا؛ فهذه البلدة ليسـت سـوى منوذج عـن باقي البلدات،  القَصّ
م! ورجالها ليسـوا سـوى ثمرة تاريخ عريق مجبول بالعرق والَدّ
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