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النائب ف���ادي ك��رم لنشرة آف���اق الشباب:
"عليكم أن تعلموا أن القوات قضية فتحلوا
بالصبر وبالنفس الطويل"
ص4
مش ه ّيني تكون قوات
ص2

ثم ّ
الذات"،
اوال َّ
"الوطن َّ
ردده لسانك
شعار متى َّ
ت��ع� ُّ
�ن ف��ي ب��ال��ك كلمة
"قوات".
ّ
ص3

ق����ان����ون االن���ت���خ���اب���ات
وتحديات العهد
ّ
ص6

أي���وب���ي ل��ن��ش��رة آف���اق
ال����ش����ب����اب" :أث���ب���ت���ن���ا
للهومنتمن أننا لسنا
بالخصم السهل".
ص 12

قبل كل شيء
"مش ّ
هينة تكون قوات"

األمينة العامة شانتال سركيس

«مش هيّنة تكون قوات» ،كنت أرى هذا الشعار على مواقع التواصل
االجتماعي حيث كان يتداوله الرفاق بكثرة ،ولم أكن أعلم معناه
الفعلي إلى أن تو َّليت مسؤوليتي كأمينة عامة للحزب .إنطالقًا من
ً
قيادة
هذه المسؤولية أصبحت على تواصل مباشر مع القواتيين
ورفاقًا واكتشفت حينها أنه ليس ِبشعا ٍر فقط بل هو ممارسة
فعلية تنطلق من إيمان عميق بالقضية .قد يظن البعض أنني
كأمينة عامة أحاول من خالل هذا المقال أن أُ َج ِّم َ
ل صورة الحزب الذي
أنتمي إليه ،قد يكون هذا األمر صحيحًا ،لكن الحقيقة هي أنني قد
أشعر بالتقصير إذا لم أتشارك مع القرَّاء تجربتي الشخصية القصيرة
في موقع المسؤولية.

أكيد «مش هيّنة تكون ق��وات» عندما ترَّشح خصمك السياسي
ضحي من أجل تسهيل الحكومة،
إلى رئاسة الجمهورية ،وعندما ُت ِّ
وعندما تعمل على قانون إنتخابي دون النظر إلى مصلحتك الذاتية
فيه ،وبتبقى قوات.

أكيد «مش هيّنة تكون قوات» عندما تترك كل ما تملك في زمن
الحرب وتحمل دمك على كتفك وتمضي دون النظر إلى ال��وراء،
وبتبقى قوات.

أكيد «مش هيّنة تكون قوات» عندما تص ُّر على تخفيض اإلنفاق في
الموازنة العامة في موسم اإلنتخابات وما يعنيه ذلك من وقف
للتوظيف وغيره من الخدمات الزبائنية ،وبتبقى قوات.

أكيد «مش هيّنة تكون قوات» عندما يكون ثمن إيمانك بهذا الحزب
هو اإلضطهاد والقتل والتعذيب ،فقط ألنك قوات ترفض الخضوع
للمعتدي وتحلم بوطنك ،وبتبقى قوات.

أكيد «مش هيّنة تكون قوات» ،عندما تفرض على نفسك شروط
الكفاءة والنزاهة من أجل تبوُّ ء أي منصب إداري أو غيره ،وبتبقى
قوات.

أكيد «مش هيّنة تكون قوات» عندما ترفض مغانم السلطة من
مناصب وصفقات مقابل التخ ِّلي عن قضيتك في زمن اإلضطهاد،
وبتبقى قوات.

وأكيد «مش هيّنة تكون قوات» ،عندما ترفض اللجوء إلى موضة
الشعبوية ،وتبقى مدافعًا عن قناعاتك بإتزان ،وبتبقى قوات.

أكيد «مش هيّنة تكون قوات» عندما ال تأبه بالحصص في الدولة،
فقط ألنك مؤمن بأن ما يجمعك بشركائك في الوطن هو لبنان أو ً
ال،
وبتبقى قوات.

وأكيد أكيد أكيد «ميش هيّنة تكون قوات» ألنه القوات مجانين
بلبنان ،مش هينة تكون لهل درجة مجنون.
تجربة بسيطة ع َّلمتني الكثير ،ع َّلمتني كيف «مش هيّنة تكون
قوات».

وفي هذه القرية نفسها فئة لم تحصل على حقوقها منذ سنوات
طويلة فحقوقها هذه مهدورة من قبل الفئات االخرى  ،أما اليوم
فهي تحاول العمل جاهدة اليصال افضل قانون انتخابي بلدي
يحقق للقرية تمثيال حقيقيا وفعليا دون ان يفرض عليها من
يمثلها من قبل الفئات األخرى.
وهنا وقع االشكال  ،فمن يسعى الى السيطرة على باقي الفرقاء
وفرض رأيه عليهم لن يرضى بتصحيح التمثيل واعطاء كل ذي
حق ّ
حقه فهو ما زال يعتقد ان االخرين لن يتجرّأوا على معارضته
ومواجهته وانه في جميع االحوال سيبقى هو الرابح الوحيد واألوحد،

ثم ّالذات" ،شعار متى َّردده لسانك تعنُّ
"الوطن َّاوال َّ
في بالك كلمة ّ
"قوات".
كيف ال وهو الحزب الذي يتنازل عن مبدأ المصلحة ّ
الذاتية فداء
يضحي وي َّتخذ جدوال من اإلصالحات تحت
للوطن ،الحزب الذي ما برح
ِّ
راية استمراريّة لبنان وتقدمه؟
الحربي في هذه المقالة ،بل
لن أتفاخر بتاريخ حزب القوّ ات اللبنانية
ّ
التجدد واإلصالح والحلول
سأتطرّأ فيها لتاريخها المعاصر ،لتاريخ
ُّ
ُّ
يخطه قائدها الدكتور سمير جعجع بإرادته ،ال إرادة القدر،
الذي
ِّ
فتوضح بذلك سمات حروفه الذهبيّة أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
سأتك َّلم عن مجموعة من المبادرات وال َّتدابير النيّرة التي ا َّتخذتها
القوات اللبنانيَّة لفرض لبنان أقوى ومستقبل واعد!
�دا ل��ل��ح��وار حتى"مع
�ؤس��س��ه��ا ال���ذي ك���ان م��س��ت��ع� َّ
ع��ل��ى ن��ه��ج م� ِّ
الشياطين"لمصلحة لبنان قد سارت ،مؤمنة بأن ما من شيء يعلو
فوق مصلحة الوطن ،حتى العداوة! َّ
رشحت خصمها ال َّلدود العماد
لكرسي رئاسة الجمهوريّة في مصالحة تارخيّة ،جامعة
ميشال عون
ّ
ِّ
مشكلة قوّ ة مسيحيَّة واحدة
بذلك أشتاتًا كانت قد تفرَّقت لعقود،
قادرة على االتجاه بلبنان نحو األفضل والنهوض به نحو األسمى...
وأكبر ثمرة لهذا ال َّتحالف جاءت بانتخاب عون رئيسا للجمهورية،
باالضافة للعالقة الوطيدة وال ّتشاورات المستمرة حول القضايا
الوطنيّة ومحاربة الفساد التي نشأت بين الرَّئيس الجديد وعرَّاب
الجمهوريّة سمير جعجع وما تالها من تضامن بين ابناء التيَّار الوطني
الح ّر وال��ق��وّ ات اللبنانيّة ووف��اق بين الحزبين ،فكثرت االنتقادات
واالشاعات حول هذا الوفاق من قبل الراغبين بابقاء لبنان في أيامه
المظلمة المفتقرة الدنى بصيص أمل!
لكن ال ،هنا القوّ ات اللبنانيّة!
هنا الحرَّاس التي ال تنعس في ّ
الظلمة!!

لطشة
قرية صغيرةٍ ناقية  ،يسكنها أناس من مختلف المعتقدات
في
ٍ
واالديان  ،وفيها فئة تحاول السيطرة على باقي الفئات والعشائر
عبر طرق واساليب ملتوية دائما بحلةجديدة وعن طريق قوانين
بلدية بعد ان فشلت بفرض سيطرتها على ابناء القرية بالقوة
وباالساليب الوحشية والبربرية .

الحدث

وهيب وهبة
ان من خالل التمديد للمجلس البلدي السابق الذي انتخب على
اساس قانون انتخابي مجحف وان من خالل الضغط بجميع الطرق
على ابناء القرية وتخويفهم وتخوينهم ظ ّنًا منه انهم سيرضخون .
االشكال كان بدأ يتفاقم لوال وعي وادراك رئيس البلدية الذي
فرض سلطته في منع انعقاد المجلس البلدي للتمديد للمجلس
السابق مع العلم انه رئيس البلدية االول في تاريخ هذه البلدة الذي
محاولة منه الستعادة حقوق عائلته الضائعة
يستعمل سلطته في
ٍ
منذ سنوات .
أخيرًا وليس آخرًا  ،االتفاق جا ٍر ومستم ّر لمنع مرور اي صيغة تطيح
بصحة تمثيل اي فئة من فئات هذه البلدة وخاصة الفئات التي لم
ّ
تحصل على حقوقها منذ اكثر من ثالثين سنة  ،فكما يقول ويكرر
جولة
احد ابرز الوجهاء في البلدة  ،ان كان للباطل جولة فللحق الف
ٍ
وجولة !
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جاك-أنطونيو العلم

فمنذ دخل وزراءه��ا الحكومة الحاليّة أعلنتها حربا على الفساد
والرُّكود المتفشيين في الدولة ،فباتوا مثاال يضرب به المثل عند
َّ
تترقب
التك ُّلم عن االصالح في الحكومة ،وباتت أعين المواطنين
مذهولة نشاطاتهم ال��واع��دةُ ،
لتعاين معنى االخ�لاص والوفاء
بالوعود،
«نحنا جايين نعمل ش��ي ،»...يقولها رئيس حزب القوّ ات اللبنانيّة
ِّ
غسان حاصباني
ليؤكد بعده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
َّ
الصحة ّ
بأن «وزراء القوّ ات ليسوا بهواة مناصب...وهدفهم القيام بما يجب
ّ
لسكته الصحيحة!»،فمن
في هذه الفترة القصيرة واعادة القطار
ّ
فوزارةالشؤون االجتماعيّة...انجازات كثيرة
لوزارةالصحة
وزارة اإلعالم
ّ
قد ّ
ِّ
ممهدة لمشاريع كبرى ستنهض بالوطن!
حققت
الدوامة التي فرضها وضع قانون انتخابات جديد ،لم تتعب
وأمام ّ
القوّ ات اللبنانيّة من مواصلة ال َّتشاورات مع األفرقاء واألعمال ا ّلتي
منها ما هو معلن ومنها ما هو مستور  ،لل ّتوصل لل َّنتائج المطلوبة
دون معزل عن رأي أي فريق آخر باعتبارها أن القانون المختلط هو
األمثل بكونه القادر على إرضاء أغلبية األطراف السيّاسيّة مصرَّة على
ِّ
مؤكدة على عدم القبول
إعطاء قانون االنتخابات األولويّة المطلقة،
بال َّتمديد لمجلس النوّ اب مرّة أخرى بعد مهما كانت األسباب!وفي
ِّ
المتفشي في لبنان،
ضد َالفساد
إطار حملته
ّ

َّ
خطة
بادر رئيس حزب القوّ ات ال ّلبنانيّة الدكتور سمير جعجع بطرح
تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في عمليّة انتاج ّ
الطاقة الكهربائيّة
والموافقة عليها من قبل الدولة قبل تصويت وزراء القوّ ات ونوّ ابها
على الموازنة ،األمر الذي يساهم وبشكل واضح بتخفيف العبء
الملقى على عاتق الدولة ال ّلبنانيّة و توفير مبالغ طائلة مهدورة
(تقدر بحوالي المليار وال ّنصف مليار دوالر) مقابل تأمين
سنويّا
ّ
ال ّتيّار الكهربائي للمواطن  ٢٤ساعة في اليوم  ٧أيام في األسبوع،
باإلضافة إلى ال َّتوفير على جيب المواطن الذي يدفع المبلغ الذي
تتكبَّده الخزينة ،واستغنائه عن تأدية رسوم اشتراكات المولدات
الكهربائيّة ،األمر الذي سيساهم حتما برفع مستوى المعيشة لدى
المواطن اللبناني وبدعم خزينة الدولة الفارغة!!
وجه
لم تتعب ال��ق��وّ ات من مالحقة الوضع األمني للبنان ،فقد
َّ
قائدها مؤخرا صرخة لضرورة تسليم كل سالح غير شرعي ووضعه
والمعني األول بحماية امن الوطن
بتصرُّف الجيش اللبناني ،المسؤول
ّ
والمواطنين!
ّ
والضرائب التي أقرَّها مجلس الوزراء
أما عن سلسلة الرّتب والرّواتب
َّ
َّ
تتأخر القوّ ات ال ّلبنانيّة عن إعالن موقفها ،معتبرة أن
مؤخرا ،لم
السلسلة مطلب محق لكل مواطن ويجب تمويلها عن طريق
ّ
وقف الهدر والفساد المالي ال عن طريق رفع قيمة الضرائب على
السلسلة
المواطنين ،مبيِّنة أهميَّة االنتهاء من الموازنة قبل إقرار
ِّ
واال نكون قد حكمنا على الدولة باالفالس!
شدد رئيسها على الحالة الخطيرة المعاشة من قبل الدولة
وقد
َّ
ّ
مؤكدا أن «ليس كل شيء على ما ي��رام» ،مقدما س َّلة من
اليوم،
َّ
تلخص
االقتراحات والبنود الهادفة الى تخفيض عجز الدولة والتي
باآلتي :تخفيض أرقام موازنة السنة من  ٢٦مليار الى  ٢٢مليار ،وضع
ّ
الخاص في الكهرباء من قبل
للشروط ال ّلازمة إلشراك القطاع
دفتر
ّ
وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد االنتهاء من دراسة الموازنة ،وقف
ال َّتهرب ّ
وج ِبي الضرائب من كافة المعامل وأصحاب المهن
الضريبي َ
الخاصة بعد أن بلغت نسبة ال َّتهرب الضريبي نصف قيمة الضرائب،
ضبط وضع الجمارك وزيادة الرَّقابة على المرافئ والمطار والمسالك
ال ِّتجاريّة بعد انتشار المسالك الغير الشرعيّة البحريّة والجويّة والبريّة،
الدولة ال ُّلبنانيّة
ووق��ف ال َّتوظيف «قاطبة» في إدارات ومكاتب
َّ
وال َّتشجيع على زيادة اإلنفاق االستثماري من قبل الحكومة!
َّ
مؤخرا ،ذكرنا منها عيِّنة
مواقف عديدة قد ا َّتخذتها القوات اللبنانية
صغيرة،مؤكدة على رفضها للرُّضوخ واالستسالم أمام المصاعب،
صحة ِّ
َ
البتعمر»،
السلم االيد
الشعار التي
مثبتة
َّ
انتق ْته بأنها «وقت ِّ
ِّ
ّ
ِّ
مثبتة أن ال قوّ ة تعلو فوق قوّ ة الحق والرَّغبة باالزدهار،ممهدة ،ومن
القوي في السلطة ،لبناءها
الفعالة في هذا العهد
خالل مشاركتها
ّ
َّ
مستقبل واعد ،حافل بالمشاريع االصالحيَّة ،خال من الفساد على
انواعه ،فتخطو الدولة خطوتها إلى «حيث ال يجرؤ اآلخرون» ،حيث لم
ولن يفلح أي مخرِّب بالوصول!
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جلسة حوار

أسرة التحرير

النائب فادي كرم لنشرة آفاق الشباب" :عليكم أن تعلموا
أن القوات قضية فتحلوا بالصبر وبالنفس الطويل"
حزبية ،إلى نائب عن القوات اللبنانية في منطقة
عائلة غير
من
ٍ
ٍ
الكورة ،تاريخًا مفص ً
ال تحدث عنه سعادة النائب فادي كرم في
مقابلة لمكتب اإلعالم في مصلحة الطالب معه.
ٍ

أوضح سعادة النائب أنه ال يملك تاريخًا معينًا لدخوله الحزب ،فهذا
هو عهده وهذه هي ذهنيته حتى من قبل وجود القوات اللبنانية
كحزب وقال" :منذ صغري وأنا أملك نظرة وإهتمام وطني عميق
جدًا ،لطالما دخلت في نقاشات مع والدي اللذين لم يحبذا كثيرًا
انخراط ولديهم في الحياة السياسية ،لربما من خوفهم أو من
التربية التقليدية التي عشناها".
أكمل كرم حديثه عن حزنه بسبب وضع لبنان آنذاك خصوصًا في
مرحلة السبعينيات ،حين كان يشعر أنه بحاجة للمدافعة عن وطنه
شباب في الخارج يملكون
موضحًا أن" :المسألة تطورت بالتقاء مع
ٍ
النظرة الوطنية عينها ،فبتنا نتابع أوضاع الوطن معًا ونعاون بعضنا
لنصبح أكثر مكودرين .ولحظة عودتي إلى لبنان ،توصلت مع بعد
األصدقاء وبدأنا ننخرط أكثر في العمل والكودرة الحزبية لكن من
بعيد ".وصل سعادة النائب إلى مرحلة المعتقل وحل الحزب ،فأكد
أنهم لم يتوقفوا يومًا عن المتابعة والقراءة واعطاء ارائهم لكن
عملهم الحزبي قد توقف حتى خروج الجيش السوري المحتل من
لبنان .بعد حركة  14اذار وعودة الحزب قال" :دخلت حتمًا إلى الحزب،
فبدأت اشارك في اجتماعات وكودرنا أنفسنا في الكورة كمجموعة
من الشباب ،فأطلقنا عليها إسم اللجنة الثقافية للقوات في
الكورة ".هذه كانت بداية فادي كرم في العمل الحزبي ،حتى تدرج
ليصبح مسؤ ً
ال عن مصالح النقابات الحرة في مذكرة من رئيس الحزب
ورئيس الهيئة التنفيذية في الحزب انذاك الدكتور سمير جعجع”.
عن التوفيق بين اعماله كنقيبًا في السابق ونائبًا وطبيبًا ،وضح
أنه في البداية فصل مساره النقابي عن مساره الحزبي و ":إعتبرت
انني نقيبًا للجميع ،فأنا لم استلم نقابة أطباء األسنان في الشمال
بترشيح حزبي بل بترشيح نقابي .بالطبع كان هنالك من دعمني
من أصدقاء وأناس كثر ".أكمل حديثه عن المزج ما بين االثنين قائ ً
ال:
"العمل النقابي والحزبي ليسا بعيدين عن بعضهما ،ففي النقابة
نقوم بالعمل الحزبي أو ما يسمى العمل الوطني ،وهكذا انهيت
مسيرتي كنقيبًا ".أجمع أيضًا أن العمل الطبي هو عمل إنساني ،فهو
يخدم الجميع بعيدًا عن السياسة واالحزاب غير أنه ابتعد عن الطب
بعد أن أصبح نائبًا كي يتفرغ إلى عمله النيابي.

سعادة النائب فادي كرم عضو في لجنة الدفاع الداخلية والبلديات،
كما وأنه عضو في لجنة الخارجية وهو يمارس عمله التشريعي في
هذه اللجان خصوصًا بعد طرح بعد القوانين التي يقوم بدراستها
وإعطاء ارائ��ه في معظم اإلجتماعات .أوضح بعد ذلك أن" :بعض
المصالح والقطاعات الوطنية إستشارتني في بعض اإلقتراحات
للقوانين ،وأن��ا حاليًا ادرس حوالي الستة منها وطرحت بعضها
بإسم إلى مجلس النواب بما يتعلق ببعض األساتذة ،ولتعديل بعض
القوانين .لكن العمل النيابي ليس فقط تشريعي ،بل هو انمائي
أيضًا في ما يخص منطقة الكورة التي أنا متواجد بها دائمًا وحوالي
الثمانين بالمئة من اعمالي تكون مكرسة لها".
عبر أيضًا عن راحة ضميره إتجاه مسؤلياته اإلجتماعية ،فهو ال يقفل
باب مكتبه لمن يقصده ،وهو يتابع بشكل مستمر أعمال الوزارات
بكل ما يتعلق بإنماء الكورة مصرحًا" :نحن كقوات لبنانية قمنا
باالعوام الباقية بأعمال انمائية في حوالي المليوني دوالر و هي
ليست فقط من ميزانية القوات بل بمسعى منها و من هيئات و
سفارات غيرها من متابعات لشؤون الناس".
يرى كرم أن القانون األنسب لإلنتخابات النيابية يتمثل بالمشاريع
يؤمن
اإلنتخابية المختلطة التي طرحتها القوات مؤخرًا  ،ألنه
ّ
تمثيل فعلي وحقيقي لللبنانيين بشكل عام وللمسيحيين بشكل
خاص ،على حد قوله خصوصًا أن المسيحيين قد هدر حقهم في
زمن الوصاية السورية .وأكمل قائ ً
ال" :هذا القانون اليوم يعالج هذه
المسألة كما وأن��ه مساحة مشتركة للتفاهم بين المسيحيين
وغير المسيحيين ،وبين القوات اللبنانية ،التيار الوطني الحر ،تيار
المستقبل والحزب التقدمي اإلشتراكي والمستقلين .جميعنا يعلم
أن حزب اهلل هو المعارض لهذا القانون ،فهو ال يظلمه ،بل يمنعه من
ظلم غيره ومن إبقاء مشروعه وخطته اإلقليمية الخارجية داخل
لبنان ".أما بالنسبة للتحالفات ،فقد أكد أن بعض التحالفات بين
بعض األفرقاء هي غير قابلة للفك ،فلها أهدافًا وطنية مشتركة
منها رفض السالح الغير شرعي ومشروع حزب اهلل ،والسعي لبناء
دولة لبنانية كاملة السيادة لمحاربة الفساد.
وجه أخيرًا سعادة النائب كلمات لطالب القوات اللبنانية ،قال بها:
"عليكم أن تعلم أن القوات قضية ،فتحلوا بالصبر وبالنفس الطويل.
تضحياتكم ستكون كبيرة ،فالقوات لن تدخل إلى الدولة كي
تؤمن لكم مناصب ،حزب القوات سيدخل إلى الدولة ليؤمن لكم
دولة ،وأنتم من عليكم البحث عن وظائف .ابتعدوا عن المشاكل
الداخلية التي تدمر القضية ،فال تبحث عن النجاح الخاص ،ألنكم
ستنالون الراحة حين ننجح معًا النجاح الكبير".

ْ
ِمن مقاومينا

ميالد أنطوان

جوزيف إبراهيم ألياس
هو العكاري اب��ن بيت م�لات ،تلك البلدة التي ُ
ظلمت وأحرقها
شياطين األرض بسبب ايمانها المسيحي في منطقة عكارية طرَ فية،
ولم ير من المجزرة اال القليل .يومها  ،ولد لنا مقاوم مسيحي وهو
في التاسعة من عمره من رحم االضطهاد والمعاناة ،يدعى جوزف.
جوزف الذي استشهد جده في المجزرة حين كان يرعى البقر ،ودفن
ب��دون مراسم جنازة بسبب الظروف المزرية التي كانت سائدة،
فاضطر الى ترك «الضيعة» واللجوء الى المدينة ،وفي روحه وعقله «
بيت مالت» .و عندما بلغ الثانية عشرة من عمره ،دخل دير طاميش
ليصبح راهبا ،محاوال أن ينسى الذكريات المؤلمة..
شاءت األقدار ،أنه وجد بالقرب من دير الرهبان ثكنة للقوات دفعه
فضوله الى ارتيادها مرارا وتكرارا ،مكتشفا مرة بعد مرة أهمية الحياة
القواتية في الحفاظ على الوطن والدفاع عنه .فأراد االلتحاق بالقوات
وهو في ال 14من عمره ،هو الذي شربت قريته كأس الشهادة والدم،
أبى أن تحل نفس الكأس بباقي القرى اللبنانبة الحرة.
حاول الشبل االلتحاق بالقوات وهو في ال  ،15فرفضوا ذلك لصغر
سنه « بعدك ولد يا ابني « قالوا له ،ولكن بعض الرفاق رأوا فيه حس
المقاوم وباتوا يدعمونه للبقاء في الثكنة.
كانت معركة تحرير األشرفية من أتباع النظام السوري في أيلول
 1986أول معركة يخوضها «الراهب» ،فيها أثبت أن «الولد» يستطيع
ما ال يستطيعه ربما جيش بكامله ،فبسبب استبساله النادر اثر
شغفه بالقضية ،أص��ر الشهيد «سهيل منسى» على الحكيم
ليلحقه بصفوف القوات الخاصة .وعندها ب��دأت قصة كلماتها
مرسومة بالنور والنار .فشغفه رسى في مكانه بعد طول سنين..

كان أكره ما على جوزف محاربة من اعتبرهم "رف��اق" ،ولكن غدر
الزمان وضعه في  14شباط  1988في مواجهة أكثر من أراد حمايتهم،
وهم عناصر الجيش يومها ،وبعد حصار دام أيام اعتقل ورمي في
زنزانة قريبة من زنزانة "حبيب الشرتوني" وعند علمه باألمر بدأ
بالصراخ" :شيلوني من حد هالمجرم أنا أسير حرب ومش مجرم قاتل
الشيخ بشير! "وما لبث أن أطلق سراحه عند اندالع حرب التحرير فراح
يردد "الجيش اخوتي ،هني أنا وأنا هني" لحظة خروجه ،وأثبت ذلك
بمشاركته جنبا الى جنب مع الجيش في حرب التحرير في سوق
الغرب حيث انصاب في يده ،وأصر على متابعة القتال قائال " اذا
وقفنا الهجوم مين بدو يدافع عن البلد عنا ؟ " ،كانت معركة دامية
والجثث في كل مكان ال تحصى وال تعد ولكن النصر حالف القوات
والجيش وهذا كان همه الوحيد.
اثر ظروف الحرب القاسية ،اضطر الى الهجرة الى السعودية للعمل
وكسب عيشه ،فهو كان عريس جديد ،وله ابنة ،والمجتمع هنا
يرفضه خاصة في ظل الوصاية السورية " ،ما من شغل أزعر حشاش
" أدانوه قبل أن يعرفوا أنه قاوم لبقائهم وبقاء أوالدهم في لبنان
بأمان ،وأنه مقاتل في سبيل قضية الوطن الحر وليس قاتل يهوى
ال��دم .وبعد سنين طويلة من المعاناة والرفض في السعودية
بسبب انتمائه ،استقر وضعه واتيحت له الفرصة لرؤية ابنته "فانيسا"
بعد  10سنوات من الغربة والشقاء ،فرفضته للوهلة األولى ،فهي
كانت تظن أن جدها هو أبيها "مين انت ،انت مش البابا! "فانهال
المقاوم بالبكاء وتذكر ما مر به وحرمانه ابنته وحياته االجتماعية،
ألجل القضية  ،ويا لها من قضية تستحق العطاء!
ولكن اليوم ،جوزف هو من أهم المقاولين في المملكة العربية
السعودية ،ويعتبر عائلته الداعم األول له من زوجته وداد التي ظلت
معه في السراء والضراء رغم وقوف المجتمع ضده ،الى ابنته التي
انتسبت للقوات اكراما لتضحياته وابنه جورج الذي يفتخر بوالده
ويعتبره مثاله األعلى في المحبة والعطاء والخدمة .كذلك ال ينسى
ال هو وال الرفاق أهله «عمو ابراهيم وتانت جوزفين الذين واكبوه
طيلة فترة الحرب وركضوا الى الجبهات في يدهم العسل واللحم
الطعام «الشباب» .هم الذين صعقوا مرات ومرات بخبر استشهاده
الكاذب ،اليوم يعيشون ليروه رجل أعمال ناجح ،مع عائلة مثالية
«اهلل خلصني من الموت كرامة أهلي « يقول« ،الحمدهلل عطاني أكتر
ما بستاهل ،المهم والدي ووالد بلدي اليوم عايشين بكرامة».
وكما في وق��ت الحرب  ،يحافظ ج��وزف على اندفاعه في وقت
السلم أيضا معتبرا أن المعركة المدنية البراز الصورة الحقيقية،
الجميلة لشباب القوات ،المؤمن ،المحب ،الخدوم ال تقل صعوبة عن
المعركة العسكرية ،وهو ال يوفر فرصة أو نشاط البرازها  ،فهو الذي
يدب الحماس فيه ،وبحماسه ألهم الكثيرين من حوله ودفعهم
لالنخراط في القوات ،كيف ال ؟ وهو من النواة المؤسسين للخاليا
القواتية في المهجر ؟
قصة جوزف الياس هي قصة مقاوم  ،راهب وفالح بكل ما للكلمة
للمعنى ،قصة بطل ال تنبته األرض كل يوم !
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تحليل

رامي جبور

ّ
قانون االنتخابات وتحديات العهد

قضايا وحلول
موظفي الدولة… بين الرشوة والراتب

عندما ما تلقي نظرة على نفقات الدولة اللبنانية يخيل لك أن أكثر
تعقيدا يمكن إقامتها في اإلدارة بحدود الخمس دقائق.
معاملة
ً
ال يمكنك تصور أن الكثير من موظفي اإلدارة العامة في لبنان
يتقاضون رواتبهم لشرب القهوة وتنظيم «الصبحيات» االجمل
واالطول .أكبر جزء من نفقات الدولة ،وهو حوالي  %35من الموازنة
العامة ،يستخدم لدفع رواتب القطاع العام ،الغير فعال .من أهم
مسؤوليات الدولة اليوم هو هذا الحد من هذا العجز الهائلة في
الموازنة ووضع خطة جديّة لخفض اإلنفاق وزي��ادة اإلنتاجية في
إدارتها.

جمة رغم االنطالقة القوية بعد
يواجه العهد الجديد تحدِّ يات
َّ
انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل الحكومة
االئتالفية التي جمعت معظم القوى السياسية في لبنان .التحدِّ ي
َّ
يتمثل بالقانون االنتخابي لالنتخابات النيابية حيث تصارع
األب��رز
القوات بكل قدرتها للوصول الى قانون انتخابي تمثيلي يعيد
المسيحيين الى لعب دورهم التاريخي في السلطة السياسية.
لقد أحجمت جميع القوانين االنتخابية منذ عام  ١٩٩٢عن إعطاء
المسيحيين القدرة على انتخاب ممثليهم للندوة البرلمانية بدءًا
من القانون األكثري على صعيد المحافظات ،من ثم ما عرف بقانون
غازي كنعان الذي أعطى المسيحيين قدرة ايصال  ١٦من أصل ٦٤
نائب مسيحي وصو ً
ال الى قانون ال  60الذي أق َّر في انتخابات العام
 ٢٠٠٩والذي لم يعطي المسيحيين القدرة اليصال أكثر من  ٣٤نائب
من أصل  .٦٤تسعى القوات بالتنسيق مع حلفائها للوصول الى
قانون يزيد من قدرة المسيحيين على ايصال نواب يحظون بتمثيل
واسع ،وقد أتت القوانين المختلطة الكافة كجزء من هذا المسعى.
لكن مسعى القوات يواجه رفضًا من حزب اهلل بتع ّنته على قانون
االنتخابات يعتمد النسبية الكاملة على دوائر كبرى كشرط أساسي
للسير باالنتخابات النيابية.

يهدف حزب اهلل من خالل هذا الطرح للوصول الى ثالث أمور أساسية
وهي :خرق القوى المذهبية والطائفية المختلفة بنواب من قوى
 ٨آذار خصوصًا عند الس ّنة والمسيحيين  ،منع القوات والمستقبل
والتيار من الوصول الى أكثرية نيابية ،باالضافة الى العمل لتحجيم
منافسه األساسي أي كتلة القوات اللبنانية الى الحد األقصى.
لقد أتت الحملة االعالمية للقوات في  ١١و  ١٢نيسان والتي َّ
مهدت
للنزول الى الشارع كتحذير أوّ لي من خطورة التمديد بدون الوصول
الى قانون انتهابي عادلُ .
ستبيِّن األيام القادمة اذا بامكان حزب اهلل
ّ
ظل معارضة قواتية ألهدافه المبيّتة.
فرض القانون الذي يريد في

في مواجهة هذا الواقع ،طلبت القوات اللبنانية خفض وتجميد
بشري في
األنفاق ووقف التوظيفات في سنة  .2017لدى الدولة فائض
ّ
إدارتها لكنها تسعى في الوقت نفسه لزيادة عدد الموظفين بحجة
ٌ
صحيح ان توظيف أشخاص كفوئين يحسن أداء
تحسين أداء اإلدارة.
اإلدارة لكن المقاربة خاطئة ألن النظر في أعداد الموظفين ال يجدي
نفعا ،األهم هو تحسين األداء عبر النظر في مناصب الموظفين.
ً
بالرغم من وجود اعدادٍ كبيرة في اإلدارة العامة ،المشكلة األساسية
تبقى الشغور .الشغور هنا يعني غياب الموظفين في الفئة الثانية
والثالثة .فالمشكلة األساس في هذه اإلدارة ليست مشكلة عدد
انما مشكلة توزيع المهام.
في الدرجة األول��ى والثانية ،مثال ،لدى اإلدارة العامة شغور بأكثر
من  %63من المناصب .المعروف أن العمل في اإلدارة يكون في
الدرجات األعلى حيث التخطيط واإلنتاج والفعالية .في ظل شغور
المناصب المهمة من الموظفين ووجود أعداد كبيرة في المناصب
الغير منتجة وإعطائهم جزء كبير من موازنة الدولة ،الحل األول هو
االستفادة من الموظفين الموجودين وزيادة إنتاجيتهم.
المحاسبة أوال .ال يعقل أن يدفع المواطن اللبناني راتب موظف
لممارسة النميمة واشرب القهوة .يجب تفعيل المحاسبة في اإلدارة
وقت ،زيادة ساعات
بدون محسوبيات .على الدولة أيضا ،في أسرع
ٍ
العمل وتوزيع األدوار والمناصب في شكل فعال ومنتج.
ومثل عن اإلص�لاح��ات في اإلدارة هو اعتماد ال��ـ One Stop Shop
ّ
يسهل على المواطن إتمام معامالتهم ،على
لإلجراءات اإلداري��ة
غرار وزارة الصحة العامة والخطوات التي اتبعها نائب مجلس الوزراء
الوزير غسان حاصباني .هذه الخطة تقريب مشروع الـ E-Government
أكثر إلى التطبيق .ويصبح القطاع العام من خالل الخطوات هذه
منتج ويزيد التنمية في الدولة اللبنانية بأكملها.
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كريستل حنا

بحسب دراسة أقامتها  ،REACHاعترف أكثر من  61في المائة من
المشاركين أنهم دفعوا رشاوى من اجل االسراع في اصدار الوثائق
الرسمية ،بينما قال  25في المائة أنهم يلجئون لالبتزاز حيث أنهم
يشعرون بأنها السبيل الوحيد للحصول على الخدمة المطلوبة.
اما األهم هو أن  % 71من رجال األعمال قبل يعتقدون أن محاربة
الحكومة للفساد غير فعالة ،مع فساد الموظفين العموميين في
المرتبة األعلى من حيث التأثير سلبا على أعمالهم .ما يعني أن هذه
األموال تصرف على الرشوة بدال عن دفع الضرائب للدولة .من الجانب
اآلخر ،يعتمد الموظفون على الرشاوى وبدل من العمل بإنتاجية في
جميع األحوال واالكتفاء بالراتب ،فإن عمل االغلبية مشترط بقيمة
الرشوة المعطاة.
ً
بسيطا بل يتطلب
الحل لهذه المشكلة المعقدة والقديمة ليس
وقت وإرادة وطنية.إذ جمع لبنان  28نقطة في مؤشر إدراك الفساد
عام  2016وتراجع من المرتبة  123في عام  2015إلى  136في العام
نفسه من أصل  176بلد .لهذا السبب قدم حزب القوات اللبنانية
مشروع الحكومة اإللكترونية لمحاربة الفساد وزيادة فعالية اإلدارة
العامة.
الحكومة اإللكترونية تعيد هندسة العمليات الحكومية لالستفادة
من التكنولوجيا واستخدام المعلومات واالتصاالت باعتبارها رأس
الحربة لعملية اإلص�لاح وتوفير الخدمات للمواطنين إلكترونيا.
تركز على الخدمات الحكومية التي تهم مجتمع األعمال اللبناني
والمستثمرين األجانب .ويساعد تقديم هذه الخدمات في تعزيز
نمو القطاع الخاص في لبنان ويؤدي إلى تنمية اقتصادية وطنية.
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لديها إمكانات هائلة لتسريع
النمو االقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والتمكين والحد من
الفقر.
اذا المشاكل التي تشكل العبء األكبر على اإلدارة العامة وأدائها هي
عدم توزيع الموظفين بشكل مدروس أي في الوقت عينه شغور
ووجود كمية كبيرة من الموظفين زيادة إلى الفساد المستشري
في جذور اإلدارة .اما الحل فهو إقامة خطة شاملة إلعادة هيكلة
اإلدارة في ظل وجود إرادة سياسية مع االستعانة بخطة الحكومة
االلكترونية.
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نادين أبي نادر

نشاطات مصلحة الطالب:

دائرة بعبدا عاليه والشوف:

أقامت مصلحة الطالب في حزب القوات اللبنانية عشائها السنوي
لكوادرها ومسؤوليها وذلك نهار الجمعة الواقع في السابع من
مساء في مطعم ال «Nuit
شهر نيسان تمام الساعة الثامنة
ً
 »Blancheمنطقة المنصورية.

ّ
نظمت دائرة بعبدا عاليه و الشوف نهار السبت الواقع في ٢٠١٧/٤/٨
خلوة لكوادر القطاعات باإلشتراك مع جهاز اإلنتخابات في الحزب
حيث تم عرض لعمل المكينات االنتخابية من قبل رئيس الجهاز جان
خشان  .تخ ّلل الخلوة لقاء مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع
حديث له ،على اهمية انخراط الشباب في العمل
حيث اكد في
ٍ
الحزبي في المناطق  .حضر ال ّلقاء مساعد األمين العام لشؤون
المناطق االستاذ جوزف أبو جودة ومنسقي مناطق :بعبدا االستاذ
سمير بو يونس ،المتن  ،األعلى االستاذ جان أنطون ,عاليه االستاذ بيار
نصار باالضافة الى رئيس مصلحة الطالب جاد دميان ،الذي بدوره دعا
الشباب الى الحضور بكثافة في يوم الطالب الواقع في  ٢٩نيسان
 ٢٠١٧الن هذا ا ّلنهار مخصص لهم .وبدوره قام رئيس الدائرة سليم
ّ
وحث الشباب بالتمسك بارضهم
أبي ضاهر بعرض هيكلية الدائرة
والدفاع عنها .

حضر العشاء كل من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير
جعجع ممث ً
ال برئيس جهاز التنشئة السياسية الدكتور أنطوان
حبشي ،مساعد األمين العام لشؤون االدارة األستاذ فادي ظريفة،
رئيس مصلحة الطالب جاد دميان وحشد من ك��وادر ومسؤولي
مصلحة الطالب.
افتتح العشاء بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب القوات اللبنانية
ومن ثم ألقى دميان كلمة حيّا فيها طالب القوات اللبنانية على
نجاحاتهم في االستحقاقات االنتخابية الطالبية في جامعاتهم
ونشاطهم الدؤوب في المناطق من خالل الدوائر الجغرافية .وأمل
دميان أن تكون كوادر المصلحة مع حزبهم في السرّاء والضرّاء.
كما رس��م رئيس المصلحة الخطط والنشاطات المستقبلية
للمصلحة من يوم الطالب حتى المؤتمر العام ومشروع تعديل
المناهج التربوية المدرسية .أضاف دميان« :قررنا نجدد ونطوّ ر الموقع
االلكتروني الرسمي لمصلحة الطالب والتطبيق الخاص بالمصلحة».
بعد انتهاء كلمته كرّم دميان كل من رئيس مكتب النشاطات
ميشال أبو كرم ورئيس مكتب العالقات الخارجية أنطوني نشار
لعطائهم الطويل وعملهم الدؤوب داخل مصلحة الطالب .ومن
ثم ألقى دكتور حبشي كلمة تناول فيها موضوعين هامين،
الوضع السياسي الذي اكد فيه على ان اهم اهداف القوات من عام
 ٢٠٠٥وهو بناء الدولة وامكانية اعادة التوازن الداخلي الى النظام
السياسي مصورًا اتفاقية معراب على انها اكبر مثال لبناء دولة
قوية .شدد حبشي على اهمية االنتخابات النيابية و اهمية المداورة
السياسية ،كما تناول حبشي الوضع التنظيمي لمصلحة الطالب
مؤكدًا على اهمية الحركات الطالبية وتأثيرها على حكم التغيير
والتطلع الى المستقبل فالطالب قيمة مضافة تستمد قوتها ممن
سبقوها حتى تثبت وجودها في مصلحة الطالب مؤكدًا ان مصلحة
الطالب هي مستقبل حزب وليس اقل من ذلك مشددًا على اهمية
المسؤولية وااللتزام التي سنحملهما لتبقى شعلة القوات كما
كانت دائمًا مضيئة لطريق نحو جمهورية لبنانية قوية.بعد انتهاء
كلمة ممثل رئيس الحزب تم عرض تقرير مصوّ ر عن أهمية تطبيق
مصلحة الطالب.

ّ
الفرنكوفونية
دائرة الجامعات

أخبارنا
دائرة البقاع:
تحت عنوان "زحلة بين الواقع والمرتجى" أقامت مصلحة الطالب في
القوات اللبنانية-دائرة البقاع لقاء بين رئيس بلدية زحلة  -معلقة
وتعنايل المهندس أسعد زغيب وبين مسؤولين سابقين وحاليين
في هذه الدائرة في منسقية زحلة في القوات ،حضره إضافة لرئيس
البلدية المهندس زغيب ،منسق منطقة زحلة في القوات اللبنانية
األستاذ ميشال التنوري ،عدد من أعضاء بلدية زحلة ،رئيس دائرة
البقاع في مصلحة الطالب في "القوات" إبراهيم صليبي ،ممثلي
وسائل إعالمية وعدد من كوادر مصلحة الطالب .وكان قد سبق
هذا اللقاء استطالع أجرته "الدائرة" عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
استهدف شريحة كبيرة من الزحليين الذين ح��ددوا المشاكل
األساسية التي يعانون منها أبدوا رأيهم في سبل الحل بحيث جاءت
الندوة لتكون مساحة لطرح كل هذه المشاكل واإلضاءة على حلول
لها.
بدأ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد القوات اللبنانية ،تالهما
كلمة لرئيس الدائرة شكر فيها رئيس البلدية ,كما كان هناك كلمة
لعضو بلدية زحلة االستاذ ميشال ابو عبود.
كما كان لمكتب اإلع��داد الفكري في الدائرة محطة مهمة حيث
مفصال حول مشاكل كثيرة يعاني
قدم رئيسه شربل حوكو تقريرًا
ّ
منها سكان زحلة والحلول المقترحة لمعالجتها وقد القت هذه
االقتراحات آذان صاغية واهتمامًا الفتًا من الحضور .تلى التقرير ندوة
حوارية مع رئيس البلدية ف ّند خاللها المشاكل المذكورة وأسبابها
وأكد أن العمل جا ٍر على قدم وساق لمعالجتها ،فالعمل اإلنمائي
ً
ووقت طويال وإنجاز المعامالت في الوزارات والدوائر
يتطلب جهدًا
المعنية ال يتم بالسرعة المطلوبة .وكان الفتًا التوقف مرارًا عند
مشكلة النازحيين السوريين وما تتسبب به من هدر للمال العام
ومنافسة الزحليين في أعمالهم إضافة إلى انتشارهم الكثيف
داخل األحياء ،فالخطة المتبعة للمعالجة تسير بالشكل المطلوب.
كما أن حال الطرقات السيئة يتم العمل على معالجتها .وفي
تم التأكيد على العمل إلنجاز المشاريع المستقبلية للمدينة
النهاية ّ
من إشارات مرور ،تصنيف الشوارع ،مكننة المعامالت االدارية ،إنشاء
مدينة رياضية وغيرها .واختتم اللقاء بحفل كوكتيل في منسقية
زحلة.

دائرة الجامعات األمركيات:
أقامت مختلف خاليا « القوات اللبنانية» في الجامعات األمريكية
النشاطات التالية:

ً
سهرة بعنوان:
نظمت الهيئات الطالببية في الجامعة اليسوعية
«أل��ف ليلة وليلة» ،يوم األح��د الواقع فيه  19آذار  2017في ملهى
( ،)Capriceإذ اجتمع حوالى  500طالب وطالبة قوَّ اتيين من كافة
الجامعات ورفعوا نخبهم حتى الصباح.
تخلل السهرة عروض عدة ضمن برنامج معين من فريق Artists and
 ،moreكما وأنه قد أحيا السهرة  Dj. Markباللغة الفرنسية ،و Dj.
. Danny M

دائرة كسروان وجبيل:

تم جمع التبرعات لجمعية
ففي الجامعة األمريكية في بيروت،
َّ
األب مجدي العالوي ،أيضًا اقاموا ندوة جمعت األب مجدي العالوي
و مستشار وزي��ر الشوؤن الجتماعية ،حيث تكلموا عن مشاريع
ال��وزارة و مشاريع األب مجدي و جمعيته ,كما أن خلية الجامعة
ستزورجمعية االب مجدي لمساعدته و تقديم التبرعات.
بدورها أقامت خلية القوات في الجامعة االمريكية في لبنان
إحتفا ً
ال في الكسليك ،و ذلك نهار الجمعة  21نيسان و جمعت عدد
كبير من الشبان و الشابات.

جعجع في قداس سيدة النجاة« :طالما نحن على إيماننا وثباتنا
وشجاعتنا وإقدامنا ،لن تقوى علينا قوات الجحيم»
بعد أن ارتوت من دماء أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم في ذلك النهار
المشؤوم كانوا يص ّلون على مذبح الرّب ،ها هي طريق النجاة اليوم
تع ّج بالمؤمنين األوفياء الذين توافدوا بالمئات للصالة عن راحة
ُ
أنفس شهداء تفجير كنيسة سيدة النجاة ضمن احتفال أقامه
شباب دائرة كسروان وجبيل في مصلحة ط ّلاب القوات اللبنانية
في الذكرى الثالثة والعشرين للتفجير.
استهل االحتفال بالذبيحة اإللهية لراحة أنفس شهداء الكنيسة،
ترأسها األب ايلي ان��دراوس ومعه األب هاني طوق ،وش��ارك فيها
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممث ً
ال بالنائب
أنطوان زه��را ،عضو المجلس المركزي في حزب القوات اللبنانية
األستاذ شوقي الدكاش ،مساعد األمين العام لشؤون المصالح
منسق
منسق كسروان الدكتور جوزف خليل،
الدكتور غسان يارد،
ّ
ّ
جبيل األستاذ شربل أبي عقل ،رئيس مصلحة الط ّلاب جاد دميان،
مكتب مصلحة الطالب ،رؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها ،وأهالي
الشهداء اضافة الى ممثلين عن األحزاب وشباب وطالب الدائرة .وجه
الدكتور سمير جعجع كلمة متلفزة للحضور وتحدث بعدها رئيس
لجنة أهالي شهداء الكنيسة السيّد جان بطيش .كما كان هناك
كلمة لرئيس دائرة كسروان وجبيل في مصلحة الطالب ،الرفيق
رامي سابا
كما كانت كلمة لمسؤول قطاع شباب كسروان في دائرة كسروان
وجبيل .وتخلل االحتفال فيديوهات ع��دي��دة ،كما أض��اء طالب
المصلحة الشموع أمام الكنيسة على شكل تاريخ وقوع اإلنفجار أي
 ٢٧شباط .١٩٩٤

أقامت خلية جامعة اللويزة لقاء في مقهى في جعيتا ،بهدف
جمع جميع أعضائها و مشاهدة نهايات الكلسيكو.
كذلك أقامت خلية الجامعة اللبنانية االمريكية خلوة في ريفون،
حيث اجتمعت الخلية حول الغذاء و الصالت من بعده!
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دائرة الجامعة اللبنانية:

دائرة المتن وبيروت:

إنطلقت دورة الشهيد رمزي عيراني الخامسة في كرة السلة على
ملعب مجمع ميشال المر الرياضي ،حيث تتنافس  10فرق من مختلف
كليات الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية ،وتلعب الدورة وفق نظام
مجموعتين تضم كل واحدة خمسة فرق.
وتلعب المباريات كل يوم خميس ،والفرق المشاركة هي كلية
الحقوق والعلوم السياسية واالدارية ،كلية الهندسة ،كلية العلوم،
كلية اإلعالم ،كلية التربية ،كلية العلوم االقتصادية وادارة االعمال،
كلية الصحة ،معهد الفنون الجميلة ،كلية الزراعة ،باالضافة الى
فريق مؤلف من مكتب دائرة الجامعة اللبنانية.
« »Roumieh's Got Talentفي موسمه الثاني
َّ
نظمت الهيئة الطالبية في ُكلية الهندسة الفرع الثاني في
السنوي ،في مطعم « »ORIZONفي
الجامعة اللبنانية عشائها
ّ
جبيل ،وحمل العشاء للسنة الثانية على التوالي موضوع «Talents
 ،»Showحيث تبارى فيه المشتركين على لقب. Roumieh's Got Talent
تعددت المواهب وشملت كل من الغناء ،العزف على مختلف اآلالت
الموسيقية والرقص ،وذلك امام لجنة ُح َّ
كام تألفت من العازف
والكوميدي  ،OhMyJadالراقصين المحترفين  Amanda Abi Rachedو
 Mike Poladianورئيس الهيئة الطالبية أرنولد ظريفة.
وتمت عملية التصويت وإختيار الفرقة الرابحة بجمع أصوات الحضور
َّ
ولجنة الحكام ،وفاز الفريق المؤ َّلف من بول نصار ،ايليو جبور ،رالف
حاج ،رمزي قربان ،فادي نصار ،يوسف فهد وجان مارك مجبر ،الذي
قدم لوحة غنائية رائعة بصوت رمزي قربان وعزف باقي الفرقة على
َّ
اآلالت الموسيقية.
كما كان للفنان ميشال القزي وفرقته الموسيقية إطاللة الفتة،
قدم أجمل األغاني اللبنانية الشعبية وعدد من أغانيه ،و َت ِب َع ُه
حيث َّ
 ،DJ BOOZفأذهل الحاضرين بوقع أنغامه المتعدِّ دة األلوانُ ،مضفيًا
جوّ ًا صاخبًا من المرح ،ال مثيل له بالفعل.
كما َن َ
الهي َئ ُة ُ
الطالبية في ُكلية َ
ت َ
الهندسةWelcome back party
ظ َم ِ
ت عُ نوان  One More Danceفي – LOCO The Clubالضبيةَ ،ت َ
خ ّللَ
َ ،ت ْح َ
الد ْربَكة،
الس ْهرَ ة عَ رض  DARBOUKAل ِْل َعازِف  Yves Younesعلى ِ
َ
ستثنائيًا مِ َ
وعَ َدد مِ َ
المفاجئات التي َخ َل َق ْ
المرَ ح.
ت جوّ ًا ِإ ْ
ن َ
ن ُ
« »The Show Must Go Lawمن تنظيم طالب الحقوق
من جانبها ،نظمت الهيئة الطالبية في كلية الحقوق والعلوم
السياسية واإلدارية الفرع الثاني سهرتها السنوية ،تحت عنوان «_the
.»#show_must_go_LAW
وحضر السهرة رئيس مصلحة الطالب في «القوات اللبنانية» جاد
دميان ،رئيس دائرة الجامعة اللبنانية شربل الخوري ،وأعضاء مكتب
الدائرة ،أعضاء من مصلحة طالب حزب «الكتائب اللبنانية» وعدد
كبير من طالب الكلية ومن باقي كليات الجامعة اللبنانية.

وانتو يلي  »،ب منه الكثير َ ُ
طل عطي الكثير ي ُ بالنهاية «من ا انعطيتو
كتير :انعطيتو امجاد بطوالت البشير ورفاقنا الشهدا ،انعطيتو قوة
صمود الحكيم وعزيمة رفاقنا يلي اعتقلو .سنة 1600انعطيتو شرف
االنتماء لمؤسسة مسيرتا عمرها انعطيتو فخر انكن تكونو قوات
لبنانية المسؤولية ،وعلى قدر ّ كرمال هيك مطلوب منكن تكونو
على قد كافي من الوعي بمدارسكم وجامعاتكن ومناطقكن،
وتحفظو تاريخ القوات وتكفو رسالتا ....مطلوب منكم قوة وجرأة،
وعمل دؤوب ،والتزام والتزام والتزام ....النو» هيك منكون قوات».

تكريمي في كليَّة اإلعالم
حفل
ٌّ
من ناحية آخرى ،أقامت الهيئة الطالبيَّة في كليَّة اإلعالم  -الفرع
َّ
ً
الثاني
الدكتورة غالدس سعادة
حفلا تكريم ًّيا للمديرة
َّ
السابقة ُّ
َّ
الدكتور هاني صافي في قاعة الشهيد جبران تويني.
والمدير الحالي ُّ
تضمن الحفل كلمة لرئيسة الهيئة الطالبيَّة السابقة الرَّفيقة
َّ
وتضمن الحفل ً
أيضا
قدمته للكلية.
مستيكا الخوري ،سعادة وما َّ
َّ
كلمة للدكتور حبيب يونس ممث ِّلًا جميع دكاترة الكليَّة ،وكلمة
الدكتور
للمديرة َّ
الدكتورة غالدس سعادة والمدير الحالي ُّ
السابقة ُّ
التكريمي ،كان هناك كوكتيل في باحة
هاني صافي .وبعد الحفل
ّ
الكليَّة ،حيث اجتمع جميع الط َّلاب واحتفلوا مع المديرة السابقة
الحالي.
والمدير
ّ
على صعيد آخر ،وبمناسبة بداية زمن الصوم المبارك أقامت الهيئة
الطالبية في كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية  2 -إفطارًا
القداس االلهي ،من
يوم إثنين الرماد وذل��ك بعد المشاركة في
ّ
تنظيم العمل الرعوي في كنيسة الجامعة.
كما ق��ام ط�لاب «ال��ق��وات» في كلية اإلع�لام بتوزيع كعك وماء
بمناسبة اليوم االول من الصوم المبارك ..على زمالئهم في الكلية.

دائرة الشمال:
برعاية رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ممث ً
ال
بمرشح القوات اللبنانية في البترون الدكتور فادي سعد أحيت دائرة
الشمال في مصلحة الطالب حفل عشائها السنوي في قاعة “سان
ستيفانو” في البترون بحضور النائب فادي كرم ،السيدة ماري فريد
حبيب ،األمين العام المساعد لشؤون المصالح الدكتور غسان يارد،
منسق عام قضاء بشري النقيب جوزيف إسحق ،نقيب المهندسين
في الشمال ماريوس بعيني ،رئيس بلدية البترون مارسلينو الحرك،
رئيس مصلحة الطالب في القوات اللبنانية جاد دميان ،وحشد من
رؤساء البلديات ومخاتير ورؤساء المراكز ومنسقي أقضية البترون
والكورة وزغرتا وبشري وطرابلس وحشد كبير من الطالب والطالبات.
الحفل إستهل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد القوات اللبنانية
ثم ألقت رئيسة تحرير مجلة شمالنا الريسا أبو حرب كلمة ترحيب.
بعدها تم عرض فيديو وجه فيه الطالب تحية الى رؤساء الدائرة
يموني الذين حملوا
السابقين شربل عيد وجيرار السمعاني وخليل ّ
الشعلة وحافظوا عليها ،ثم ألقى رئيس دائرة الشمال غابريال سعد
كلمة حيث قدم كل من رئيس الدائرة ورئيس المصلحة درعين
تكريميين لكل من روي أنطون ووهيب وهبة وألقى رئيس مصلحة
الطالب دميان كلمته .وفي الختام ألقى الدكتور فادي سعد كلمة
راعي اإلحتفال .بعد ذلك قدم عدد من الطالب عدد من الوصالت
الغنائية والموسيقية.

عشتم ،وعاشت القوات اللبنانية.
حضرة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رفيقاتي
رفاقي ....شو لي بميزنا عن غيرنا؟ نحنا مجموعة ،ولدت من رحم
مقاومة ،بوج االضطهاد والظلم ،لجأت للوديان والمغاور ،دافعت
عن حضارتا وثقافتا ،وما بعمرا عرفت اليأس واالحباط والخضوع...
وق��ت يلي دق الخطر ع��ال��ب��واب ،تجمعوا شبابنا وت��رك��و احالمن
ومدارسن وجامعاتن ،ودافعوا عن ه��االرض مثل ما داف��ع عنها
جدودن ،واستشهد قسم كبير منن دفاعا عن هيدا الوطن .نحنا
مجموعة ما عرفت المستحيل ،جربوا يحطونا تحت االرض مفكرين
انو هيك فين يشطبونا من التاريخ ...انتفضنا ،وعدنا بنينا حزب صار
منارة للحريات .هدفنا كتير واضح ،بناء دولة قوية بتمثل طموحاتنا
وتحمي حرياتنا ووجودنا ،وبتأمنلنا حياة عادلة آمنة ومستقرة .شو
بيميزنا عن غيرنا؟ نحنا ،القوات اللبنانية.
بالفترة القصيرة الماضية لما شفنا انو المخطط كان تدمير منهجي
للمؤسسات والدولة ،اخذنا ق��رار ج��ريء ،انو نوضع حد للفوضى،
ونحط اعادة بناء الدولة على السكة الصحيحة ،بلش  ،ى بانتخاب
رئيس للجمهورية ّ بمصالحة معراب ،وكف وتبين للكل انوا خيارنا
كان صحيح لمجرد ما رجعت الحياة  .عنا بالفعل المسيحيين لقرار
الدولة ّ للمؤسسات الدستورية ورج مع تعيين اول ،نحنا بالقول
وبالفعل مؤسسة نحو المستقبل امرأة امينة عامة لحزب ،بلبنان
وبالشرق االوسط ،وقدرنا ،بشهادة خصومنا قبل حلفائنا انو نعطي
اهمية كبيرة لمحاربة الفساد ونسمي وزراء شباب طموحين حاملين
مشاريع واعدة كل همن وشغلتن تأمين حاجة وحقوق المواطن.
نجاحنا على الصعيد العام هو انعكاس لعملنا الداخلي يلي ايمان
بالقضية ،وهل ّ ب منا ّ بعدو بأول الطريق ،وبيطل األيمان بدو التزام،
وااللتزام هو قوة .ما نذكر الشهيد طوني ضو َ ما فينا نحكي عن
االيمان اال يلي سلم شعلة االيمان للرفاق المستمرين باخالصهم
وخدمتهم للقضية بقطاع المهنيات.

كما ونظمت هذه الدائرة نشاط تحت عنوان »:هيك منكون قوات»
يوم  ١٨شباط  ٢٠١٧في معراب بحضور رئيس حزب القوّ ات اللبنانية
الدكتور سمير جعجع ،أمين العام المساعد لشؤون المصالح
الدكتور غسان يارد و رئيس مصلحة الطالب الرفيق جاد دميان .
شارك فيه  ٤٠٠طالب و طالبة من مختلف القطاعات :قطاع مدارس
المتن  ،قطاع شباب المتن ،قطاع مدارس بيروت و قطاع المهنيات.
تضمن النشاط فيديو عن تاريخ القوات باالضافة إلى كلمة لرئيس
الدائرة الرفيق ماريو طنوس و كلمة ألقاها الرفيق جاد دميان .و
ُ
إختتِ م النشاط بكلمة للدكتور سمير جعجع.
كما وأقامت دائرة المتن وبيروت -قطاع المهنيات قداسًا في ذكرى
إستشهاد الشاب طوني ضو ،برعاية رئيس حزب القوات الدكتور
سمير جعجع في قاعات المعهد الفندقي -الدكوانه تحت شعار
«استشهادي ضو لبالدي» ،في حضور وال��دة الشهيد طوني ضو،
منسق منطقة بعبدا سمير بو يونس ،منسق منطقة المتن جان
أبو حيدر،منسق منطقة بيروت بول معراوي،رئيس مصلحة الطالب
جاد دميان،منسقي مناطق ومراكز بحزب القوات ،رئيس دائرة
المتن وبيروت الرفيق ماريو طنوس ومديرين وأساتذة التعليم
المهني،باإلضافة إلى عدد من طالب دائ��رة المتن وبيروت .بعد
اإلحتفال بالذبيحة االلهية عن راحة نفس الشهيد ضو ،تم عرض
فيديو تضمن أرشيف ذكرى استشهاده من العام  ٢٠٠٧وحتى اليوم
 .ثم ألقى رئيس قطاع المهنيات في طالب القوات دايفد حبشي
كلمة هيا فيها الشهيد ثم ألقت والدة الشهد ليندا ضو كلمتها
وإختتم اللقاء بكلمة للرفيق جاد دميان.

بال ما نذكر شباب قطاع بيروت ،ما فينا نقول التزام شباب شغفن
العمل الحزبي ،قوتن من صالبة هاألرض ،ما ترددوا وال لحظة اللتزامن
بالقضية ،وهل االلتزام ورتو من صمود المية يوم ألشرفية البشير
ويلي لح يورتو لالجيال القادمة.
ما فينا ننسى أنو أساس العمل الحزبي ببلش من خلية مدرسة،
هل الخلية لي بتعمل على كودرة الطالب وتنمية األجيال وتحفيزن
لاللتزام الحزبي .الخلية هي قطاع مدارس المتن ،وقطاع مدارس
المتن هو قوة ،وهل القوة قوّ ات.

وأحيا السهرة الفنان جورج صياح وفرقته الموسيقية و،DJ mickey
تضمنت فقرة « »stand-up comedyمع اإلعالمي هشام حداد
كما
َّ
تضمنت السهرة
يرافقه الكوميدي والعازف « ،»Oh My Jadكما
َّ
عروضًا متنوعة كالرقص و الـ.parade

امانة بين  ،وانتوا يا شباب ،انتو مستقبل القوات بالمتن ايديكن
تكفوا المسيرة اللي بلشتوا بجامعاتكن وتندمجو بمراكز لب
منكم االستمرارية وصب ّ مناطقكن النو العمل الحزبي بيط كل
قدراتكن لخوض االنتخابات القادمة.
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مقابلة رياضية

فانيسا فرحات

أيوبي لنشرة آفاق الشباب" :أثبتنا للهومنتمن أننا لسنا بالخصم السهل".

عمر أيوبي ،إبن الخامسة والعشرين ،العب فريق المتحد طرابلس،
إستطاع خالل الدقائق القليلة التي ُتمنح له في المباريات ،أن يفرض
إسمه كالعب ذو مستقبل المع في كرة السلة اللبنانية .وفي
تحدث أيوبي عن مسيرته
مقابلة مع فريق عمل مج ّلة آفاق الشباب،
َّ
كمحترف وعن دوره في صفوف فريق المتحد في هذا الموسم.
كيف بدأت مسيرتك كالعب كرة سلة؟ ولماذا إخترت هذه اللعبة؟
ِّ
سن الثانية عشر قبل وصوله
بدأت مسيرتي مع فريق المتحد في
للدرجة األول��ى ،كما لعبت مع فريق مدرستي وبعدها إنتقلت
والمتحد للدرجة األول��ى .كوني أنحدر من عائلة رياضية تعشق
ي ،فوالدتي كانت ُمدرِّبة
اللعبة ،أشعر وكأنني ورثت حبها من وال َِد َّ
ووالدي كان العب كرة س َّلة .ومع مرور الوقت زاد تع ُّلقي بها.
بحسب ما تم تداوله لقد تلقيت عرض لل ّلعب مع فريق في بلغاريا،
ومع العلم أنك لبناني بلغاري فلماذا َّ
فضلت البقاء في لبنان؟
بالفعل ،لقد ت َّلقيت عرضًا لل ّلعب مع فريق في بلغاريا لكنني
رفضته .أو ً
ال ،مق ّر الفريق يبعد حوالي األربعة ساعات عن مدينتي
ومكان سكني .ثانيًا ،العرض كان مغريًا ولكنه ال يطغى على ما
قدمه لي نادي المتحد .باإلضافة الى كوني تزوجت في الصيف
َّ
الفائت َّ
فضلت االستقرار هنا.
كيف هي العالقة بينك وبين المدرِّب أالن أباز وإدارة نادي المتحد؟
كانت بداية العالقة مع المدرب أباز متشنجة بعض الشيء بسبب
عدم معرفتي المسبقة بطريقة تفكيره واتخذني بعض الوقت
لنيل ثقته وأستطيع القول إن عالقتنا اآلن أفضل من أي وقت مضى.
إبن لهم .وعندما بدأت مع
أما إدارة النادي ،فالطالما ما كنت بمثابة ٍ
النادي كان المدرِّب سامر ّ
نشار يحبني كثيرًا ومحمد أبو بكر أحد
جدًا
المقرَّبين من والدي .باختصار ،عالقتي مع إدارة نادي المتحد
َّ
ممتازة.
كيف تصف تجربتك مع المنتخب اللبناني؟
تجربتي مع منتخب لبنان كانت من أجمل التجارب في مسيرتي
اإلحترافية حتى اليوم وق��د ضحيت بالكثير لكي أحظى بهذه
الفرصة بحيث كنت أتوجه يوميًا من طرابلس إلى ملعب المنارة
في بيروت خالل شهر رمضان الكريم لحضور التمارين .والحمدلل ّله
ً
خبرة واسعة من مشاركتي في بطولة آسيا باألخص في
إكتسبت
المبارتين األخيرتين فقد لعبت وقتًا كافيًا وبطريقة جيدة.

ّ
تفضل المدرّب األجنبي أم اللبناني؟
هل
ال أمانع اللعب مع أي مدرِّب مهما كانت جنسيته ألنني أستطيع
التأقلم معه لمجرَّد فهم خطة عمله واللعب حسب إرشاداته.
سوف تواجهون فريق اللويزة في "الفاينل  ،"٨من هي الفرق التي
َّ
تتوقع وصولها لمرحلة "الفاينل "٤؟ وهل ترى في مواجهة فريق
تمت ،صعوبة في الوصول إلى النهائيات؟
إذا
الهومنتمن،
َّ
هناك تطابق بيننا وبين فريق اللويزة وآمل أن نتمكن من السيطرة
على اإليقاع في الطريقة الصحيحة لنصل إلى مرحلة "الفاينل ."٤
و بحسب رأيي الشخصي ،أرى كل من فريق الرياضي ،هومنتمن،
بيبلوس والمتحد في حالة تنافس على النهائيات.
سبق ولعبنا مباراتين ضد فريق الهومنتمن في هذا الموسم و أثبتنا
أننا لسنا بالخصم السهل .فالتطابق معهم جيد ،لديهم ميزاتهم
ولدينا ميزاتنا .أو ً
ال علينا التركيز للوصول إلى مرحلة "الفاينل "٤
وبعدها نتفرَّغ لمواجهة الهومنتمن.
تواجدك والالعب إيلي رستم في نفس الفريق وفي نفس المركز
كان له تأثير واضح على وقتك في أرض الملعب .كيف هي العالقة
بينكما؟ وكيف يتم التعامل مع هذا الظرف؟
جدًا ممتازة،
ما من مشكلة بيني وبين الالعب إيلي رستم وعالقتنا َّ
طريقة معيَّنة.
لكن المدرب كان ينظر للمناوبة أثناء المباراة في
ٍ
مؤخرًا ،بدأ األخير بتقسيم األوق��ات لنتمكن كالنا من المساهمة
بشكل إيجابي .ففي نهاية المطاف نحن بحاجة لجهود
في الفريق
ٍ
الجميع للوصول إلى أبعد المراحل في الدوري.
ً
بخاصة
ما هي الرسالة التي توجهها لجمهور كرة السلة في لبنان،
أننا على أبواب إستضافت كأس آسيا في آب المقبل وسوف نرى
الجمهور مجموعًا على المدرَّجات؟
أتوجه لجمهور كرة الس َّلة بالقول أنه علينا اإلبتعاد عن الطائفية
َّ
والشعارات الحزبية والسياسية على المدرَّجات ألنها ال تضفي بأي
إيجابية على اللعبة .ويجب العودة كما إعتدنا الوقوف يدًا واحدة
من أجل المنتخب اللبناني ودعمه على قدر المستطاع إلحراز لقب
بطولة آسيا.
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أخبار الرياضة

زيلد كرم

ّ
ّ
الرياضة في جبة بشري

�دم��ت ق��واف��ل م��ن الشهداء
جبّة ب��ش �رّي تلك المنطقة التي ق� َّ
والمقاومين دفاعًا عن لبنان وسيادته لم تغب عن أهلها الريّاضة
يوما .بما ّ
أن اإلنسان إبن بيئته وتماشيًا مع جغرافية المنطقة
وطقسها البارد شتاءًا ،يميل أهل المنطقة ومنذ الصغر لممارسة
مختلف الرياضات الشتوية وتجد تلك الريّاضات دعمًا للبطاقات
ألهالي المنطقة من بلدياتها .خرَّجت بشرّي وال تزال ُتخرِّج أبطا ً
ال
ومدرِّبين على مستويات وطنية وقارّية ودولية ،كما وتستضيف
بشري العديد من البطوالت القارّية وهي وجهة رئيسية للبطوالت
المح ِّلية على الدوام.
َّ
تمكنت أندية التز ُّلج من إثبات علو كعبها ،متواجدة دائمًا على
منصات التتويج جنبًا الى جنب مع أندية "فاريا" والتي تتخطاها
َّ
من ناحية الميزانية المالية .أما قارّيًا ودوليًا فمع الفارق الكبير في
َّ
ضية نسبيًا.
اإلمكانيات إ ّلا أن نجومنا
تمكنوا من تحقيق نتائج ُمرْ ِ
باإلضافة الى أهميتها الرياضية تلعب حلبات التز ُّلج دورًا سياحيًا
فيحج محبي وه��واة تلك الرياضة إلى
أساسيًا يُنعش المنطقة
ُّ
المنطقة لإلستمتاع بطقسها الفريد ومعالمها الخ ّلابة.
ُّ
تعج بشري باألندية اإلتحادية من طورزا الى بشرّي
من جهة أخرى
ويتميَّز العبوها بالروح القتالية والنخوة والموهبة الفردية والصالبة
كما والتكاتف فيما بينهم والذي يزداد وهجه خارج المنطقة .إ ّلا
ّ
إن األندية تعاني من غياب العمل المؤسساتي ما يضع األندية أمام
عقم فيما يتع َّلق باإلستمرارية وتعاني الرياضات الصيفية من غياب
شبه تام للعنصر النسائي.
تعاني أندية الرياضات الصيفية وعلى رأسها كرة الس َّلة والطائرة
ُّ
تعذر إج��راء التمرينات المنتظمة شتاءًا في المنطقة بسبب
من
الصقيع من جهة والنزوح الداخلي الجزئي نحو السواحل من جهة
أخرى .تعاني أيضًا من بعد المسافة للوصول الى المالعب المعتمدة
للمباريات مع توقيتات مشبوهة تؤثر غالبًا على جهوزية الالعبين.
كما وتعاني الفرق واألندية من نقص في التجهيزات والمالعب
ضد أندية المنطقة من جهة
والتمويل .ناهيك عن كيدية الحكام
َّ
وغبن من اإلتحادات المتعاقبة من جهة أخرى إلسقاط أندية الى
درجات متد ِّنية لحسابات سياسية وإلفقاد األندية وزنها اإلنتخابي
والتعتيم عليها ،ولمنع تلك األندية من اللعب على أرضها في
الدرجات المتقدمة حيث يصبح بإمكانها قهر أعرق الفرق بعامل
الصالبة واإلصرار وبرودة الطقس التي يعجز أي كان التأقلم معها.

بالرغم من غياب الفكر اإلحترافي بين األهالي وأندية المنطقة
والذي يقضي على العديد من المواهب إ ّلا َّ
أن بعض األندية ُتقاتل
لرفع إسم المنطقة عاليًا على رأسها ،قنات في كرة الطائرة والذي
يُعتبر من أندية الوسط في مصاف الدرجة األولى ،إلى عميد األندية
القواتية نادي قنوبين بشري خاصة في كرة السلة والذي ُمنِ َع من
الوصول الى الدرجة األولى مرارًا وتكرارًا في عهد اإلحتالل السوري
حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الولوج اليها ،والذي يقاتل اآلن في
الدرجة الثالثة طامحًا للعودة إلى الدرجة الثانية إلستضافة مباريات
على أرضه .أما على صعيد الرياضات الفردية فيتأ َّلق نادي بقرقاشا
في بطوالت الشمال ،ومن جهة أخرى أندية تقاتل للبقاء كالشبيبة
بزعون والعمل حدث الجبة .ومؤخرًا أخذت رياضة كرة الصاالت رواجًا
كبيرًا بين أبناء المنطقة من الجيل الصاعد حيث تعمل بعض األندية
على إستثمار تلك المواهب.
برز رياضيًا من المنطقة عميد العصر الذهبي لكرة الس َّلة اللبنانية
السيّد أن��ط��وان الشويري وال��ذي وص��ل بلبنان ال��ى العالمية كما
رئيس بلدية بشري أمين عام اإلتحاد اللبناني للتز ُّلج الرفيق فريدي
كيروز وعضو اللجنة األولمبية في إتحاد التزلج الرفيق ريمون سكر
فمسؤول الشمال في إتحاد ك��رة الطاولة السيد غابي عريضة
وعضو إتحاد كرة الس َّلة األسبق الرفيق دجو فخري .أما على صعيد
َّ
َّ
سكر
فتمكن نادي قنوبين بشرّي من إيصال العبه شربل
الالعبين
الى المنتخب اللبناني للناشئين ،إضافة إلى لؤلؤة التزلج والموهبة
الخارقة للشاب دجوفري رحمه.
أخيرًا وليس آخرًا بعد أن كانت الرياضة جزءًا من مقاومتنا السلمية
والمتنفس الوحيد لشبابنا .علينا اآلن العمل على
في زمن اإلحتالل
ُ
نشر النفس اإلحترافي وبناء األندية على أسس مؤسساتية في
مجتمعنا لصقل المواهب وإبعاد الشباب عن كل اآلفات اإلجتماعية
فالرياضة تهذب الجسد والروح .كما و ُنؤمن بأن الرياضة اإلحترافية
هي أح��د مداميك اإلقتصاد وثروتنا جنبًا إل��ى جنب مع الزراعة,
السياحة الدينية والطبيعية والفنية .آملين أن يتم العمل على
دعمها أكثر ونقلها إلى حيث تصبح منجمًا ال يجف.
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Alice Zeinoun

orientation

orientation

Forensic Science

Choosing the major that you want to spend your whole life
working in it, is very hard especially with the variety of majors
and the different branches that one major is now divided into.
As a teenager applying to university you get confused between
the real life job and the ones you see on TV or on your phone, and
this brings us to this edition’s orientation “Forensic Sciences”.
Many of us have dreamt to become one of those agents we see,
solving cases and figuring who the murderer is. But what’s it
truly in everyday life?

The career path that you can engage in are varied like in medical
examiners offices, police departments, crime labs, private
institutions (ex: insurances) and hospitals analysts.

First we might encounter confusion between Criminology and
Criminalistics AKA Forensic Sciences.

If you are a non-lawyer graduate but still want to get in this field
you can apply for the master and become an assistant to the
criminal judges/ lawyers, to assess a defendant criminological
threat, assist medical examiners to participate in operating the
medico-legal autopsies, also assist medical experts in court for
the defendant’s or victim’s mental health, assist psychologists
and psychiatrists or sexologists to study the defendant’s or
victim’s mental/ physical health also you can be an activist
in non-governmental societies that fight violence, sexual
harassment, abuse, etc…

Criminology is the study of the crime and how to prevent it as
well as criminal behavior and treatments. Those majoring in it
focus mainly on criminal justice system and how to deal with
the crimes and their causes having a lot of social research.
Criminalistics is the application of the scientific principles to
support evidence in the cases. The student of this major learn
how to collect evidence from crime scenes, prove the cause(s)
of the accident(s) and how to test the crime scene evidence
in the labs. The general course topics they will have during
the course of their education are: scene investigation, drug
analysis, physics, organic chemistry, criminal procedures, and
the country’s (ex: Lebanon) criminal justice system.

آفاق الشباب
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Even if you have graduated from school and you are studying
law, you can apply for a masters in forensics that will help you
in becoming specialized lawyers that can engage in the crime
scene investigations, rehabilitating criminals in general and
prisoners in particular.

You can also be a biology or biochemistry student and take the
Forensic Sciences as your master. In order to be a forensics
laboratory scientist in the department of molecular diagnosis
for the inherited, infectious and transmitted diseases.
In Lebanon this major is still fresh. You can apply for a BA only
at American University of Science and Technology, no master’s
degree available. You can complete your studies and dive in
the forensics world, with the master degrees available at the
Lebanese University and “Université Saint Esprit Kaslik”.
The Bachelor degree (BA) need a three years’ curriculum and the
Master’s degree (MA) need two years.
This major requires a lot of precision and critical thinking,
because the justice is laying in the hands of the forensic
scientist. It demands a lot if ethics, any miss handed evidence
can change the whole path of the case. It’s a must that the person
in this field likes the adrenaline rushes, and is not scarred off
easily. You will be facing many daring and challenging situation,
especially in ongoing investigations.
Also there are many other Cons of Becoming a Forensic Scientist
You Can be exposed to harmful chemicals, may need to work
on disturbing legal cases pressure to present accurate, detailed
analysis for legal decisions in short time.
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14

Extensive experience and membership in professional
organizations may be required to become an expert court
witness.
If you get an office job in the police department in this field,
you’ll feel at first that it’s very comfortable until you get your
first case. Until you finish the case and solve your time is not
yours it’s the victim’s time.
To sum it up, forensic science is the application of different
types of sciences under law terms. You have to be a good
investigator, with an open mind and a good scientist to be able
to be a good forensic scientist. Forensic scientist is taught
to think objectively, in a very particular way and to apple the
scientific studies into the criminal case, real life situation.
You have to think things very carefully, taking into consideration
all the points of view, the criminal behavior. Sometimes the
victim was actually a weak attacker and got to himself what he
wanted for others. For that if you want to get into this field you
should be ready to detach yourself from personal believes and
emotions contributing all your hard work, to succeed in bringing
the truth.
At the end of the day you will get a very good feeling when you
do a really good job helping in court, on a case, after an accident
or in the lab, making sure no one is accused falsely of a felony.

صحة

ستيفاني نصار

منافع ممارسة الرياضة عند المرأة بعد انقطاع الدورة
الشهرية

TechnoLogy

Joe El Helou

Biometrics: Evolution, Uses and
Dangers

لم يعد تعبير "سن اليأس" مستعم ً
ال للداللة على المرحلة ما بعد
انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة ،ال بل تم استبدال هذه العبارة
بـ "سن األمل" .فعلى الرغم من التغيرات النفسية والجسدية التي
تم ُّر بها السيدة خالل هذه الفترة ،عليها أال تفقد األمل في تحسين
نوعية حياتها ،وتحديدًا من خالل ممارسة الرياضة بشكل منتظم
واتباع نظام غذائي سليم .إليكم أهم منافع النشاط الرياضي
للسيدة خالل هذه الفترة.
أو ً
السن ،تفقد السيدة تدريجيًا كتلة العضل في
ال :مع
التقدم في ِّ
ُّ
جسمها ،ما يؤدي إلى تدني مستوى األيض لديها المعروف أيضًا
بالـ  .Metabolismيزيد هذا التغير الفيزيولوجي احتمال اكتساب
الوزن بخاصة حول منطقة المعدة .تساعد ممارسة الرياضة بشكل
َّ
منظم على زيادة مستوى األيض وحرق السعرات الحرارية الزائدة
التي تتناولها المرأة ،وهذا ما يجعل الرياضة وسيلة لتجنب اكتساب
الوزن بعد انقطاع الدورة الشهرية لديها.
ثانيًا :أثبتت الدراسات الحديثة أن الرياضة بشكل عام تحمي المرأة
من أنواع سرطان شائعة خالل هذا السن ،كسرطان الثدي ،المصران
والرحم .كما أن تناول الفاكهة والخضار بكمية كافية تحمي من
اإلصابة بالسرطان وذل��ك بفضل احتوائها على كمية كبيرة من
مضادات األكسدة التي تحارب الخاليا السرطانية.
ثالثًا :ترقق العظام هو مرض يتم خالله خسارة معدن الكالسيوم
من العظام مع التقدم في السن .تساعد الرياضة على امتصاص
الكالسيوم في العظام وذل��ك من خالل الضغط ال��ذي يقوم به
ً
أيضا اإلكثار من تناول
العضل عليها خالل تمرينه .على السيدة
الكالسيوم والفيتامين  Dفي نظامها الغذائي ،فهذين المعدنين
يساعدان على بناء العظام .األطعمة الغنية بالكالسيوم هي
الحليب ،اللبن ،اللبنة ،األجبان ،الخضار ذات األوراق الخضراء كالسلق
والملوخية والسبانخ ،والطحينة .أما الفيتامين  Dفيمكن الحصول
عليه من أشعة الشمس كمصدر أساسي وذلك من خالل التعرض
يوميًا لحوالى الـ  15دقيقة الشعة الشمس .كما أن هذا الفيتامين
ينوجد ف��ي السمك خصوصًا التونا والسلمون ،صفار البيض،
المدعمة بها كبعض أنواع الحبوب والحليب.
واألطعمة
ّ

رابعًا :يساعد النشاط البدني على تخفيف خطر إصابة السيدة بأنواع
من األمراض المزمنة كالسكري ،ارتفاع ضغط الدم ،أمراض القلب
والشرايين ،وارتفاع نسبة الدهون في الدم.
خامسًا :للرياضة أيضًا تأثير إيجابي على المستوى النفسي ،فهي
تحمي السيدة من مخاطر اإلصابة باالكتئاب ما بعد انقطاع الدورة
الشهرية وذلك من خالل المساعدة على زيادة نسبة هورمونات
السعادة في الجسم المعروفة بالـ  .Endorphinsكما أنه تم إثبات
حدة العوارض التي تشعر بها
دور الرياضة الفعال في التقليل من
َّ
السيدة خالل هذه المرحلة كهبَّات الحرارة ،التعرق المفرط خصوصًا
في الليل وتدهور نوعية النوم.
من المهم أيضًا اإلشارة إلى أهمية اختيار نوع الرياضة التي تفضله
السيدة عن س��واه ،إذ إن الهدف هو ممارسة ن��وع رياضة تحبه
وتستطيع ممارسته بشكل منتظم من دون أن تشعر بالضجر .قد
تفضل بعض السيدات السباحة ،المشي أو الهرولة خارجًا ،أما البعض
اآلخر فقد يخترن التمرن في النادي الرياضي مع أو من دون مساعدة
مدرب رياضي ،أو حضور صفوف رياضية كصف الرقص مث ً
ال .أخيرًا،
تنصح المنظمة العالمية للصحة بممارسة  150دقيقة أسبوعيًا من
النشاط الرياضي الخفيف إلى معتدل الحدة.
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Biometrics is relating to or involving the application of statistical
analysis to biological data such as fingerprints, irisis, voice
patterns and spacial geometry of the face. This first technology
of this kind was patened by Randall Fowler in 1978.

But it also has dangers because any skilled outside party
like the government and hackers can get into your device and
extract all your biometrics recognitions and use them to unlock
all your electronics and social media accounts on all pltforms
and even bank accounts, and even lock you out of your device.
All a person can do is be carefull what he clicks on during his
continuous web browsing sessions and always back up his data.

After approximately 24 years this concept began to blossom
as the main way to secure all sort of data putting emphasis on
two main ideas being thoroughly worked on in our present times
which are: Personalisaton and security.
Proving to be highly effective, biometrics was first used in big
corporations to secure and preserve information and analytical
data then applied later on for public use in mass production
like phones for instance in all brands through fingerprint
identification to unlock a device and even voice recognition.
17
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في األعماق

ماريانا يونس

القديسة رفقا

تـألـق

Rayan Barakat

What to Keep Out and What to Put
Away for Spring
As we prepare for the highly anticipated spring season, it’s only logical that we put away our winter gear (hallelujah!) and free up
some closet space for more warm-weather clothing.
3 - HEAVY COATS
Time to put in storage the big coat post-winter and the puffy
!outerwear
Instead, wear a denim jacket

1 - BLANKET SCARVES
While we loved the blanket scarf for fall and winter, we think
it’s time to retire it in favor of some lighter choices.
Instead, wear silk scarves.

لبنان قطعة سماء وهبها اهلل لينعم علينا بقديسين حولوا لبنان
من هذا الوطن الصغير الى سفير القديسين الموارنة حول العالم.
" مع آالم يسوع ،مهما تألمت فهو تأ ّلم أكثر م ّني" رفقا قديسة
لم تشكو يوما من االمها واختبرت ما تتطلبه االالم من صبر وقوة
بايمان وتقوى .ولدت القديسة رفقا في حماليا بتاريخ  29حزيران
المقدس في  7تموز سنة  ،1832ودُ عيت
 1832وقد َق ِب َلت س َّر العماد
َّ
بطرسيةُ .ت ِّ
السابعة من
وفيَت والدتها سنة  ،1839وكانت رفقا في ّ
عمرها.
وق� َ
�ع والدها في الضيق والعوز ،فأرسلها إلى دمشق سنة 1843
اللبناني األص��ل ،على مدى أربع
لتخدم في بيت أسعد البدوي،
ّ
سنوات .عادت رفقا إلى البيت سنة  ،1847فوجدت والدها قد تزوّ ج
في غيابها.

4 - shearling jackets
Similar to fur, shearling (or shearling-lined) jackets and
accessories have no place in a warm-weather wardrobe.
Instead, wear a bomber jacket.

و كانت رفقا جميلة ّ
الطلعة ،حلوة المعشر ،خفيفة الرُّوح ،رخيمة
أمها) أن تزوّ جها بابنها،
الصوت ،تقيّة وديعة .فأرادت خالتها (شقيقة ّ
خصام بينهما.
مما أدّ ى إلى
ٍ
وخالتها (زوجة والدها) بشقيقهاّ ،
حزِ َنت رفقا لهذا الخالف ،واختارت أن تعتنِ ق الحالة الرّهبانيّة.
ّ
للترهب في جمعيّة
توجهت إلى دير سيدة النجاة في بكفيا،
أسسها األب يوسف الجميّل حيث سمعت صوت
المريمات ،التي ّ
ّ
تترهبين”َ .ق ِب َلتها الرئيسة دون أن
“إنك
الدعوة إلى التكرّس هلل:
ِ
ّ
فد َخ َلت الديروقد ر ََف َ
ضت بعد ذلك العودة إلى المنزل
تستجوبهاَ ،
عندما حضر والدها وزوجته ليثنياها عن عزمها .بعد فترة الطالبيّة،
القديس
شحت رفقا بثوب اإلبتداء في  19آذار سنة  1861يوم عيد
ّ
ا َّت َ
يوسف .وفي العيد نفسه من سنة  1862أب��رزت النذور الرهبانيّة
ّ
ّ
لتلقن الفتيات التعليم
رسلت رفقا إلى دير القمر
الموقتة سنة  ،1860أُ ِ
المسيحي .أثناء األحداث الدامية التي عصفت بلبنان آنذاك .سنة
ّ
توجهت رفقا بأمر الرؤساء إلى مدرسة جمعيّتها في جبيل،
،1863
َّ
ّ
ّ
ئهن على مبادىء
وتنش
وأقامت فيها مدة سنة ُت��درِّس البنات
اإليمان .في أوائل سنة ُ 1864ن ِق َلت من مدرسة جبيل إلى قرية معاد،
نزو ً
حسن الكبير أنطون عيسى .وأقامت هناك مدة
الم ِ
ال عند طلب ُ
سبع سنوات ،أنشأت خاللها مدرسة لتعليم البنات بمساعدة إحدى
أخواتها الراهبات.
وص ّلت رفقا ،فتراءى لها في الحلم م��ار جرجس وم��ار سمعان
العامودي ،وم��ار انطونيوس الكبير أبو الرّهبان ،ال��ذي قال لها” :
س ّ
ّ
هل لها السيّد أنطون عيسى طريق
ترهبي في الرّهبنة البلديّة “َ .
االنتقال من معاد إلى دير مار سمعان القرن – أيطو حيث َ ُق ِب َلت على
ست ثوب اإلبتداء في  12تموز 1871ومن ثم َن َذرت نذورها
لب َ
الفور ،وقد ِ
َمنًا باسم
اإلحتفاليّة في  25آب  1872وا ّتخذت لها اسم األخت رفقا تي ُّ
والدتها .أمضت رفقا ستًا وعشرين سنة في دير مار سمعان القرن
– أيطو

2 - ALL WEATHER SHOES
While harsh winters excuse us for wearing even the clunkiest of
!footwear, there’s no excuse in spring
Instead, wear sneakers.

في األحد األول من تشرين األول سنة  ،1885طالبت رفقا من الرّب
يسوع أن يُشرِ َكها في آالمه الخالصيّة .فاستجاب سؤلها للحال،
امتدت إلى عي َنيها .وباءت
وبدأت األوجاع المؤلمة في رأسها ،ثم
ّ
جميع محاوالت ُمعالجتها بالفشل .إثر ذلك ،تقرّر إرسالها إلى بيروت
للمعالجة .فع ّرجت على أنطش مار يوحنا مرقس-جبيل ،حيث
عُ رِ َ
أميركي ،فأمر بإجراء عمليّة سريعة لعينها
ضت على طبيب
ّ
اليمنى .ولم َتقبل بالبنج للتخفيف من ألمها ،وأثناء العملية اقتلع
ً
برمتها ،فقالت ”:مع آالم المسيح ،سلِ َمت يداك،
الطبيب
خطأ عينها ّ
ثم ما لبث الداء أن تحوّ ل إلى عينها اليُ سرى.
اهلل يآجرك”ّ .
عندما ق�رّرت السلطة في الرّهبانية اللبنانيّة المارونيّة تأسيس
دير مار يوسف الضهر-جربتا في منطقة البترون سنة  ،1897نقلت
القديسة رفقا الى الدير المذكور في سنة 1899حيث انطفأ النور
نهائيًّا في عينها اليسرىُ ،
ي عمياء ،وتبدأ مرحلة جديدة من
لت ِ
ضح َ
مراحل آالمها .عاشت رفقا المرحلة األخيرة من حياتها مكفوفة
ومخ ّلعة .ر ََق َدت رفقا برائحة القداسة في  23آذار  ،1914في دير مار
يوسف-جربتا في  10تموز  1927وقد نقل رُفاتها إلى قبر جديد في
زاوية معبد الدير إثر بدء دعوى تطويبها بتاريخ  23كانون األول ،1925
والشروع بالتحقيق في شهرة قداستها في  16أيار .1926
أعلنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ُمكرّمة في  11شباط ،1982
ثم طوباويّة في  17تشرين الثاني ُ 1985
وقدوة ومِ ثا ً
ال في عبادتها
ّ
القرباني لعام  . 2000رفعها البابا عينه
للقربان األق��دس لليوبيل
ّ
قديسة على مذابح الكنيسة الجامِ عة في  10حزيران سنة .2001
ّ
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ّ
رئيس التحرير :وهيب وهبة | منسق النشرةّ :ريان بركات | ّ
مدقق اللغة :ميريام بيطار وفرح متى | إخراج فنيّ :ريان بركات
اسرة التحرير :شانتال سركيس  -رامي جبور  -وهيب وهبة ّ -ريان بركات  -نادين أبي نادر  -أليس زينون -زياد كرم  -ميالد أنطوان  -جاك-أنطونيو
العلم  -كريستل حنا  -فانيسا فرحات  -جو الحلو  -ستيفاني نصار  -ماريانا يونس.

