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النائب ستريدا جعجع لنشرة آفاق الشباب« :مصلحة
ّ
الطلب هي مستقبل القوّ ات ولبنان»
عن بلدٍ ي ُ
َ
دعسات
تحت
وجعه
َ
َدفن
ِ
قاتلِه...

أيّتها المرأة

يمكن َ
انت قوّ اتي ومش عارف!

النسبية :مبادئ و تطبيق

قبل كل شيء

مايا زغريني

أيّتها المرأة،
كنت أو متزوّ جة  ،صغيرة أو كبيرة  ،أرملة أو ُمط َّلقة،
عازبة
ِ
قلبك
ألخاطب
ألخاطبك دون تخصيص.
كونك أنثى فهذا يكفي
ِ
ِ
ِ
َ
وعقلك و َّ
كيانك.
كل
ِ
ِ

الحدث

ستيفاني يوسف

عن بلدٍ ي ُ
َ
دعسات قاتلِه...
تحت
وجعه
َ
َدفن
ِ

أريد أن أقول لك شيئًا واحدًا أال وهو،
لك ودعمهم و تشجيعهم ،كبيرًا ،فلن
مهما كان احترام ال ّناس ِ
أنت ما
أنت
نفسك وإن لم تعلمي ِ
ِ
يكون ذا قيمة إن لم تحترمي ِ
تريدي َنه من هذا العالم.
َ
عليك أوَّ ً
نفسك وأن
أنت
ال أن ُتقدِّ ري
قدري،
ِ
ِ
ِ
فقبل أن تطلبي أن ُت َّ
ألمرك.
تكترثي
ِ
َ
معك كما تريدين
ك ،و لن يكون
ك  .....فالعالم لن ي
ِ
ُنصف ِ
لن أجامِ َل ِ
نفسك!
مع
تكوني
لم
أنت
ِ
ك ِ
أل ّن ِ
كوني موضوع المؤتمرات
الدستور و القانون
كوني ّ
كوني الحاضر و المستقبل
ّاك أ ّلا تكوني!
كوني ،وإي ِ

لواقعك ا ّلذي
وأنت تعلمين أ ّنه ليس هناك أسوأ من أن تستسلمي
ِ
ِ
تعيشينه وتدخلي في حياة رتيبة ال فائدة منها.
عنك األعذا َر كالوقت و ظروفك المحيطة المعنويّة والمادّ يّة،
أطردي
ِ
طموحك.
ذاتك و
أل ّنها ال تسمح بتحقيق
ِ
ِ
ّ
تتوفر
بالصعبة ما دامت
فما هي إ ّلا عَ قبات يمكن تجاوزها وليست
ّ
صاحب رسالة.
لديك ا ّلرغبة بأن تكوني فردًا مفيدًا
ِ
َ

ّ
ّ
والثقافة أنثى وال ّلغة أنثى والحياة أنثى
فالثورة أنثى والحضارة أنثى
و الكرامة أنثى.

انطلقي وال تختلقي األعذار مرّة أخرى.
تف ّنني في اإلبداع وابحثي عن ال ّتمييز.
قد يكون األمر صعبًا،
نفسك
حدي وكوني قويّة ألجل
ِ
لكن ارفعي ال ّت ّ

وأنت نصف المجتمع و تربّين ا ّلنصف اآلخر ؟
كيف ال
ِ

كوني امرأة.

َ
تستطيعين ال ّتغيير؛
ك
ال تستهيني
يد ِ
فب ِ
ِ
بنفسك ِ ،

وهيب وهبة

الساهرين
أب ،بكى اب َن ُه ا ّلذي قضى
ِ
برصاصة أحد ّ
دعوني أخبرُ كم عن ٍ
السالح غير ّ
الشرعي.
في منطقة لبنانيّة عريقة،
منددًا بمبدأ حمل ّ
ّ
نع ْ
ت ابن َتها بعدما أصابتها رصاصة
دعوني أخبركم عن والــدةٍ َ ،
مناصري أحد األحزاب وهو يحتفل بإطاللة قائده على ال ّتلفاز ،رافعة
َ
ُ
صوتها في وجه ّ
يصرف ال ّنظر عن هذا «القتل
صرف وما زال
كل من
اني».
ّ
المج ّ

وانه في جميع االحوال سيبقى هو الرابح الوحيد واألوحد ،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.

برحيل أفرادِ ها ،دعوني أخبرُ كم عن
غصت
دعوني أخبركم عن
ٍ
ِ
بيوت ّ
كل من ّ
فاجعة ه ّزت ّ
تذوق شظايا رصاصهم ،وحقدهم على الحياة.
ٍ
َ
تحت دعسات القاتل المجهول،
صامت دُ فِ ن
وجع
دعوني أخبركم عن
ٍ
ٍ
ّ
ألن في بلدي ال رقيب وال حسيب.

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 .

ً
برصاصة غد ٍر يُطلقها
مرضًا ،وال قدرًًا ،بل
في بلدي ،يموت أبناؤه ...ال
ِ
ّ
ّ
َ
مجانًا .هو وهي ،والدان فقدا
بات
القتل
وكأن
«كافرٌ » باإلنسانيّة،
ّ
ّ
كل بيت أنهت
يجسدان
أغلى ما لديهما ،في ربيع عمرهما .هما،
ّ
رصاصة طائشة حياة أحد أفــراد عائلته .ولكن ...هما ،وهم ،رغم
َ
ُطلقون الرّصاص في يوم الممات.
بكائهم ونحيبهم ،أخذوا ي

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 !

ّ
«السالح المتف ّلت» إلى الواجهة،
ملف
أعادت ظاهرة الجرائم هذه،
ّ
َ
السالح ا ّلذي
الصحف...
أصبح يغزو نشرات األخبار وعناوين
ح ّتى
ّ
ّ
ُ
يحمل طابعًا سياسيًّا بحتًا ،كسالح «حزب اهلل» وسالح
لطالما كان
«الفلسطينيّين» في مخيّم عين الحلوة وسالح «سرايا المقاومة»،
أصبح اليوم مفتاح «قبور» األبرياء.

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 .
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
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ّ
ّ
تحدد
سن قوانين
األمة وعدم
ظل الفوضى العارمة ،وتجاهل
في
ّ
ّ
ّ
بحق منتهكيها،
السالح ،وتفرُ ض عقوبات عادلة
كيفيّة استعمال ّ
ً
أراضــي
جاهزة ليوم الــفــراق ،وستبقى
ستبقى نعوش حامليها
ِ
ّ
ألرواحهم الباكية.
تعطشة
ُم ُدنِهم ُم
ِ
َ
َّ
ِّ
شرق شمس الح ّريّة يومًا.
يحل الرّبيع ولن ُت
ظل هذه الفوضى ،لن
في
ُ
َ
ُ
تجول في
ذلك المجرم
تنزف دمًا ،وأيادِ ي
أسماؤهم على جفونِنا
فريسة جديدة.
زواريب الحياة بحثًا عن
ٍ
ِ
عُ ذرًا ،لم أشأ أن أق ّل َ
ل من شأن «أحد» بكلمة «فريسة» ،ولكن لألسف،
َ
َ
خلف
كان أو ميتًا
ُسجن البريء ،حيًّا
عندما يَقبع
المجرم حـرًّا ،وي َ
ُ
قضبان الهالك ...كيف لي أ ّلاأشبّه ذلك الح ّر بالحيوان ّ
رس ،ا ّلذي
الش ِ
ِ
ُ
َعرف رحمة وال رأفة.
ال ي
ّ
بلد يَدفِ ُ
َ
ألن
دعسات قاتله...
تحت
وجعه
ن
دعوني أخبرُ كم ،عن
ٍ
ِ
َ
جزءا من
بات
األبرياء
وموت
ّعة،
ر
ش
في لبنان خطى القاتل باتت ُم
ً
الطبيعةّ .
ألن في لبنان مع طلق ال ّنفس بات يرافقنا طلق الرّصاص.
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جلسة حوار

أسرة التحرير

النائب ستريدا جعجع لنشرة آفاق الشباب:
ّ
الطلب هي مستقبل القوّ ات ولبنان"
"مصلحة
ً
مدافعة
سيّدة وال كل السيّدات  ،وقفت وحيدة في أحلك الظروف
ّة سامية ناضل واستشهد من أجلها آالف الشهداء ،سيّدة
عن قضي ٍ
أعطت معنى جديد للتضحية والوفاء ،لم تستسلم يومًا ولم تهب
مكم ً
لة ما بدأ به
ال تهديد وال خطر ،ناضلت واستشرست في نضالها
ّ
الحكيم من نضال ح ّتى توصل القوات ولبنان الى ب ّر األمان ،هي نائب
في البرلمان ال ّلبناني ،حسدها أبناء المناطق ال ّلبنانية وحسد معها
قضاء بشرّي الذي تحوّ ل من أكثر قضاء 'محروم' إلى اكثر قضاء
يستقطب مشاريع انمائية في لبنان!

الدوليّة بعد غياب
من ناحية أخرى أعدنا الحياة إلى مهرجانات بشرّي ّ
السنة على فتح جزء من األوتوستراد قبل بدء
 ٥٠سنة ونعمل هذه ّ
المهرجانات.
فالمهرجانات في هذا العام ستكون أكثر من رائعة .وأطلب من
الجميع حجز بطاقاتهم في أسرع وقت ،فمن أصل  ٣٠٠٠بطاقة لم
َ
يبق سوى القليل  ،أي ما يقارب ال  ٥٠٠بطاقة.

انها األجمل واألرقى ،انها بالمختصر المفيد ستريدا طوق جعجع!

الدوليّة هو وجود ١٢
السنة في مهرجانات األرز ّ
والمميّز أيضًا هذه ّ
لبناني باإلضافة إلى إشعال المفرقعات وإضاءة غابة األرز.
ف ّنان
ّ

.١بعد انتخابك نائبًا عن قضاء بشري لدورتين متتاليتين ،كيف تصفين
عملك التشريعي في البرلمان اللبناني واالنمائي في بشري؟وما هي
أهم االنجازات التي حققتيها؟ وما هي خططتك المستقبلية في
حال انتخبت نائب عن قضاء بشري لدورة ثالثة؟

بشري ،سأستم ّر بالعمل ا ّلذي
يخص الخطط المستقبليّة لقضاء
وبما
ّ
ّ
َ
السياسي وإبراز
سبق وبدأت به باإلضافة إلى ال ّتركيز على العمل
ّ
اإلنمائيّ ،
دور المرأة أكثر .وعلى المستوى
إن المشاريع ا ّلتى بدأنا بها
ّ
َ
ّ
األقل من  ٤إلى  ٥سنوات لتصبح ُم
تحتاج على
نجزة .وباإلضافة إلى
المشاريع ا ّلتي سبق وذكرتها ،هناك مشروع دار للمس ّنين كما وأ ّننا
نعمل باالشتراك مع قضاء الكورة وقضاء زغرتا على إنشاء معمل
لمعالجة ال ّنفايات .فتطبيق ال ّلامركزيّة اإلدار ّيــة بشكلها الواسع
ّ
فالدولة عملها شبه
الطائف هو الخالص الوحيد،
حسب ا ّتفاق
ّ
ّ
معدوم اليوم في لبنان ،وَ وُ زراؤنا يقومون بعمل
شاق ومتعب على
مستوى ّ
الشفافية أو على مستوى المشاريع ا ّلتي يسعون ويعملون
على تحقيقها.

شريعي بشكل جيّد
الدورة األولى لم نستطع القيام بالعمل ال ّت
في ّ
ّ
ّ
ألن المجلس ال ّن
يابي كان شبه مغلق ما أعاق علينا إنجاز مشاريع
ّ
ـدورة ّ
الثانية.
تشريعيّة ك ّنا نطمح لتحقيقها  ،وكذلك األمر في الـ ّ
الدورة ّ
الثالثة حيث قمنا قدر المستطاع
أما العمل
الجد ّ
ي فبدأ في ّ
ّ
ّ
مهمة أبرزها القوانين المجحفة
عدة قوانين
وصل إلى تعديل ّ
بال ّت ُّ
ّ
المتع ّلقة بالمرأة  ،فكان ال ّتركيز على إنشاء وتعديل قوانين تحمي
ّ
تم ال ّتركيز بشكل
األسري وجرائم
المرأة من العنف
ّ
الشرف،و قد ّ
أساسي على قوانين حماية المرأة.
ّ
ّ
ّ
شك األخ بأخته أو ال ـ ّزوج بزوجته أو
فالكل يعلم أ ّنــه كان بمجرّد
األب بابنته ،يقتلها وكانت تعتبر هذه الجريمة بمثابة جريمة شرف
المنط َلق ّ
ركزنا
الستة أشهر من َّ
وعقوبتها ال تتجاوز ّ
السجن .من هذا ُ
في عملنا على تعديل القانون بعدم اعتبار هذه الجريمة جريمة
شرف بل جريمة قتل ال تختلف عن غيرها من الجرائم  ،وهنا جاء
ال ّتركيز على اقتراح تعديل قوانين متع ّلقة بالمرأة وبكيفيّة حمايتها.
ق ّ
أما بال ّنسبة إلى ّ
الثاني ،فالجميع يعرفون ّ
الش ّ
أن القوّ ات ال ّلبنانيّة
ّ
نيابي في العام
خاضت غمار المعركة االنتخابيّة وأصبح لها حضور
ّ
.٢٠٠٥
ّ
كل الفترات ا ّلتي سبقتها ،كان هناك حرمان
في تلك الفترة وفي
كبير في منطقة بشرّي َكون سمير جعجع ابن هذه المنطقة ،
فعملت سلطة الوصاية على إقصاء المنطقة سياسيًّا وإنمائيًا
َ
أبسط حقوقها اإلنسانيّة ،ولم توجد فيها ال مستشفيات
وحرمت
ُ
وال مستوصفات فمات ال ّناس على ّ
الطرقات.

والمهم بال ّنسبة لي أن نكون قد ّ
حققنا ألهلنا ّ
كل ما يحتاجون إليه.
ّ
ّ
عملنا وال ّنائب إيلي كيروز على نفض الغبار عن ّ
الملفات والعمل
كل
عدة
على إعــادة اإلنماء والحياة إلى قضاء بشرّي من خالل إنشاء ّ
مشاريع تساعده على ال ّنهوض من جديد اقتصاديًّا وإنمائيًّا .فاليوم
قضاء بشرّي يحصد العدد األكبر من المشاريع وأبرزها ما يرتكز على
ي
أساسي ،و على تقوية القطاعين
البنى ال ّتحتيّة بشكل
ّ
الص ّ
ح ّ
ّ
ربوي  .كما وأ ّننا نعمل على إنشاء مشروع كبير في الضبيّة
وال ّت
ّ
ّ
يحضن ط ّ
تقل عن  ١٦مليون دوالر
الب المدارس والجامعات كلفته ال
ّ
المتوقع افتتاحه في العام المقبل.
أميركي ومن
ّ

ذين رافقتهم في أحلك ّ
َ
الظروف ،فقد كان
«رمزي» من األشخاص ا ّل
رئيس دائرة الجامعة ال ّلبنانيّة.

ّ
كل القطاعات نعمل بجهد وعلى قدم وساق على تحسين
في
األوضاع.

والدور الكبير ا ّلذي لعبته خالل فترة
سأعود هنا إلى مصلحة الط ّلاب
ّ
اعتقال الحكيم.

ّ
سألخص عددًا من المشاريع ا ّلتي قمنا بها في الفترة األخيرة وا ّلتي
عدة دول:
ك ّلفت  ٢٢٠مليون د.أ مموّ لة من ّ

ً
ّ
كل الرّموز ا ّلتي
بداية ،عند اعتقال «سمير جعجع» جرت مالحقة
ّ
ّ
السابقة ،فجهاز مصلحة الطلاب وعناصره لم
كانت معه في الفترة ّ
يكونوا معروفين بعد من قِ بل سلطة الوصاية ،لذلك كان تحرّكهم
ديناميكيًّا ،فاع ً
ال وقويًّا ،وحضورهم كان رئيسيًّا بال ّنسبة إلينا.

المموّ ل من الفرنسيّين ووصلت تكلفته
الصرف ّ
_ مشروع ّ
الص ّ
ي ُ
ح ّ
إلى  ٤۰مليون د.أ

 .2في الذكرى الخامسة عشر الستشهاد الرفيق رمزي عيراني ،كيف
تصفين نضاله وعمله الطالبي في فترة االحتالل السوري للبنان؟
وبماذا تتوجهين الى عائلته ورفاقه في مصلحة الطالب ومصلحة
المهندسين؟

_مشاريع مموّ لة من دولة الكويت بقيمة  ٨٠مليون د.أ وهي مشاريع
مياه في إحدى وعشرين بلدة ،أي في ّ
كل بلدات قضاء بشرّي.

لقد ح ّلوا حزب القوّ ات ال ّلبنانيّة ،اعتقلوا الحيكم ووضعوه في
األساسي في ال ّتحرّكات
السجن ،فبقيَت مصلحة الط ّلاب العنصر
ّ
ّ
ا ّلتي قمنا بها في تلك الفترة.

_ أوتوستراد بشرّي المعروف بدورة قاديشا ،فقضاء بشرّي يرتكز على
السياحة وقطاع ال ّزراعة .وال ّتركيز
عمودين أساسيّين وهما قطاع
ّ
جا ٍر على هذين القطاعين لنترك أبناءنا متشبّثين بأرضهم َكون
قضاء بشرّي يبعد عن سطح البحر ما يزيد على  ١٤٠٠كم ،لذلك نعمل
على خلق فرص عمل في القضاء.

«رمزي» كان أحد الرّموز ا ّلتي كانت تقوم بتلك ال ّتحرّكات ،لذلك ّ
إن ما
أودُّ ذكره تمامًا عن رمزي هو أ ّنه كان يتم ّتع بشخصيّة قويّة ،وكان
جريئًا وملتزمًا ألقصى الحدود إلى حين االستشهاد .لذلك ،وفي
ّ
الذكرى الخامسة عشرة الستشهاده ال يسعني سوى ال ّتوقف
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«جيسي»
وأوجه تحيّة من القلب إلى زوجته
عند هذا االستشهاد
ّ
ّ
وإلــى ولديه ،وأقــول لهم  ،صحيح ّ
أن «رمــزي» استشهد ولكن ما
أن استشهاده لم يكن لقضيّة لم تؤدِّ إلى نتيجة أي ّ
يع ّزينا هو ّ
إن
ّ
سهل وصولنا إلى ما نحن عليه
سدى بل
استشهاده لم يذهب
ً
«جيسي» في جميع المناسبات الحزبيّة هو خير دليل.
اليوم ،فحضور
ّ
أما لرفاقه في حزب القوّ ات ال ّلبنانيّة فأقول لهم ّ
أن المسيرة ا ّلتي
ّ
استشهد من أجلها رفيقنا «رمزي «فمستمرّون بها على أفضل ما
يكون واليوم بال ّتحديد وبعد خروج الحكيم من االعتقالّ ،
إن أكثر
مجموعة في لبنان منسجمة مع نفسها ومع قناعاتها هي حزب
القوّ ات ال ّلبنانيّة .وأكثر من ذلك ،نستطيع اليوم أن نتباهى بعمل
ّ
الكف ا ّلتي يتم ّتع بها وزراؤها ومسؤولوها
القوّ ات ال ّلبنانيّة ونظافة
وذلك باعتراف الخصم قبل الحليف برائحة الفساد ا ّلتي تفوح من
غالبيّة القوى السياسيّة باستثناء القوّ ات ال ّلبنانيّة.
 .٣هل تتوقعين حضور نسائي أكبر في الندوة البرلمانية المرتقبة؟
ما هي مشاريعك لتفعيل دور المرأة السياسي واقتراحاتك لكي
تأخذ حقوقها األساسية؟
سائي في ال ّندوة البرلمانيّة المقبلة فذلك
يختص بالحضور ال ّن
بما
ّ
ّ
يعود أوّ ً
ال إلى القانون ا ّلذي سيُ ّتفق عليه ،واألحزاب تلعب دورًا كبيرًا
في هذا المجال من خالل تسليط ّ
الضوء على المرأة وأعمالها.
األحزاب في لبنان بشكل عام تورٍث أوالدها ،ولكن أيضًا هناك أّحزاب
ّ
تمثل المرأة
تعمل على تفعيل دور المرأة ،ففي حزب القوّ ات نائب
واألهم من ذلك ّ
العامة
العام للحزب .امرأة ،وهي األمينة
أن األمين
ّ
ّ
ّ
ّ
الشرق األوســط ،باإلضافة إلى عدد كبير من
الوحيدة لحزب في
ال ّنساء المنتسبات إلى الحزب  ،فمن أصل  ٢٥٠٠٠منتسب هناك ما ال
ّ
يقل عن  ٨٠٠٠امرأة.
السؤالّ ،
سائي في
إن الحضور ال ّن
بالعودة إلى ال ّنقطة األساسيّة من ّ
ّ
ّ
ات،إن الحكيم
المجلس يعود إلى األحزاب ،فبال ّنسبة إلى حزب القوّ
الفعال.
يعمل على فتح فرص أمام المرأة إلبراز نفسها وحضورها
ّ
ّ
بحل
ضد اختيار المرأة لتتبوّ أ المراكز فقط أل ّنها امرأة ،فهذا ليس
وأنا
ّ
 ،نختار المرأة الكفوءة كما نختار الرّجل الكفوء وأكبر دليل هو اختيار
عامة للحزب ،فصدى أعمالها أكثر
الدكتور «شانتال سركيس» أمينة
ّ
ّ
الوطني.
إيجابي على المستوى
من
ّ
ّ
ي لخلق فرص للمرأة وهذا ما قمنا
جد ّ
على األحزاب أن تعمل بشكل ّ
به في االنتخابات البلديّة في قضاء بشرّي.
أنا مع الكوتة ال ّنسائيّة ولكن لم ن ّتخذ قرارًا بعد في هذا الموضوع
داخل الحزب  ،ونعود هنا إلى الهيئة ال ّتنفيذيّة.
باعتماد الكوتة ال ّنسائيّة نعوّ د ال ّناس على فكرة ّ
أن المرأة قادرة على
ذكوري بامتياز.
الوصول واإلنتاج  ،شئنا أم أبينا نحن في مجتمع
ّ
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من مقاومينا
 .٤بــالــعــودة الــى بشري واإلنــمــاء ،هــل مــن مفاجآت جــديــدة في
مهرجانات األرز الدولية لهذه السنة؟ وهل تتوقعين ازديــادًا في
الحضور الجماهيري هذه السنة؟
كرسي
بالعودة الى مهرجانات األرز  ،قمنا بتوسيع المدرج بزيادة ٤٠٠
ّ
السنين القادمة سنعمل على توسيعه أكثر فأكثر وذلك يعود
وفي ّ
السنة لو وضعنا
إلى هويّة الف ّنان ا ّلذي سيحيي الحفل ،ففي هذه ّ
كرسي كانت بال ّتأكيد ستمتلئ.
٥٠٠٠
ّ
ّ
الخاصة باألرزة ا ّلتي كتب
وإن ما يميّز الحفل هذا العام هي األوبيريت
ّ
كلماتها ّ
ولحنها الف ّنان ميشال فاضل.وأصرّيت
الشاعر نزار فرنسيس
ّ
،ال ّننا سنكرّم األرزة ،على إعطاء الحفل بعدًا وطنيًّا ،فالفنانون
ّ
يمثلون جميع ّ
الطوائف ال ّلبنانيّة.
ّ
أتوقع إقبا ً
األساسي
والسبب
ال كبيرًا قبل وأثناء وبعد المهرجان.
إ ّنني
ّ
ّ
إلطالق هذا المهرجان هو دفع ال ّناس إلى زيارة المنطقة وبذلك
يستفيد جميع أبنائها اقتصاديًّا وسياحيًّا ،فالمطاعم والفنادق
ابتداء من تموز وح ّتى أيلول أي ثالثة أشهر متتالية
بالسيّاح
تمتلئ
ّ
ً
أهميّتها.
وهنا تكمن
ّ
ّ
التفاح ؟
.٥هل من جديد في موضوع
ّ
لحل هذه
يخص موضوع ال ّت ّفاح ،نعمل على خلق تعاونيّات
بما
ّ
المشكلة  ،ونعمل على مشروع آخر مع الـ USAIDباإلضافة إلى
راعي ،فالمزارع ال يدرك ما األنواع األفضل لل ّتسويق،
مركز لإلرشاد ال ّز
ّ
الصائب.
المزارعين
سينير
راعي
واإلرشاد ال ّز
للمضي في اال ّتجاه ّ
َ
ّ

ّ
الط ّلاب اليوم مغايرة عن نشاطاتها في زمن
نشاطات مصلحة
السوريّة  ،فهي ُتعتبر رائعة  ،أهم نشاط على الصعيد
الوصاية
ّ
السياسي هو يوم ّ
الطالب وأبرز نشاط على الصعيد اإلجتماعي هو
.Christmas Reunion
فالحكيم يدرك جيّدًا أ ّني ال أشارك كثيرا في ال ّنشاطات الحزبيّة
باستثناء ال ّنشاطات ا ّلــتــي تقيمها مصلحة الــطــ ّلاب ،فأسارع
الحزبي.
للمشاركة بها لتشجيع الط ّلاب وتحفيذهم على العمل
ّ
فقطاع مصلحة الط ّلاب هو مستقبل القوّ ات ولبنان ،لذلك أعوّ ل
أهميّة دور هذا
أهميّة كبيرة لهذا القطاع وفي نفس الوقت أعرف
ّ
ّ
القطاع في فترة اعتقال الحكيم.

داني كرش

حكاية بطل من زمن المقاومة

وأقــدر ال ّنشاط ا ّلــذي يقومون به
لذلك أقــول للط ّلاب أ ّنــي أحيّي
ّ
وأشجعهم على الخيارات ا ّلتي يسيرون فيها.
ّ
.٧ختامًا ،ما هي رسالتك الى الشباب ومصلحة الطالب في حرب
القوات خصوصًا؟
السفر والهجرة ،فالوطن هو
أطلب من الجيل
الشاب في لبنان عدم ّ
ّ
كاألم واألب ،إذا مرّا بفترة َمرضيّة ال نتركهما بل على العكس نقف
ّ
إلى جانبهما ليستعيدا عافيتهما ..وإذا اضط ّر ّ
الشباب للسفر أتم ّنى
عليهم أ ّلا يطيلوا الغياب.
أما بال ّنسبة لصبايا وشباب القوّ ات ال ّلبنانيّة فأقول لهم ' أنا بشوف
ّ
حالي فيكن وأنا منكن وعرفتو ّ
تنقو ' .

.٦كيف تصفين عالقتك بمصلحة الط ّلاب؟ وكيف تقيمين النشاطات
التي قامت بها مصلحة الطالب في الفترة األخيرة وما الدور الذي
عليها أن تلعبه في الفترة القادمة؟

استيقظ أهالي بلدة مزرعة ال ّت ّفاح ،قضاء زغرتا ،في  ۲۳شباط ،۱۹٦۵
على خبر والدة طفل جديد من عائلة «آل وديــع» .ولم يكن من
ّ
بي بط ً
َ
ال ،بجعله حياته فداء لبنان العظيم
المتوقع أن
يصبح هذا ّ
الص ّ
وقائدنا الحكيم .إ ّنها حكاية ابن ّ
عاما ا ّلذي تخ ّلى
الثالث والعشرين
ً
لشدة و َل ِعه بلبنان ا ّلذي
مهمة،
السفر واستالم مناصب
ّ
عن فرصة ّ
ّ
والصمود آنذاك.
منعه من مجرّد ا ّلتفكير في ما هو أبعد من القتال
ّ
إ ّنها حكاية الوفاء ...حكاية «سمير وديع».
ولد سمير ،وولد معه فكر المقاومة ال ّلبنانيّة.حاول أهله ،طول
فتر َتي ّ
حدة إصراره على المقاتلة،
الطفولة والمراهقة ،ال ّتخفيف من ّ
إ ّلا ّ
أن محاولتهم باءت بالفشل ،إلى حين تحوّ ل منزل آل وديع الى
ثكنة قوّ اتيّة مدمنة على روح المقاومة المسيحيّة .وعندما بلغ
السادسة عشرة من عمره ،انتفض على أهله ،حمل جعبته
سمير ّ
احتياطي
همة عسكريّة له كمقاتل
ومارس إيمانه ،باستالمه أوّ ل َم ّ
ّ
في ثكنة القطارة.
همة ،فقد كان حلمه أبعد من ذلك باعتبار
الم ّ
لم تكن ُتعجبه هذه َ
ّ
أن ذكاءه المميّز يجب أ ّلا يُهدر إ ّلا في سبيل تحرير لبنان.
وعند اإلعالن عن قيام دورة ضبّاط في معهد ّ
الشيخ بشير الجميّل
سارع لاللتحاق بها .تحوّ ل حينها معنى القوّ ات ال ّلبنانيّة إلى صالة
يوميّة في حياة سمير ومن حوله ،ح ّتى أصبح منزل عائلته مسكنًا
يأوي ّ
الشباب المقاتلين معه البعيدين عن أهاليهم.
يوم ۱٤شباط ،۱۹۸۹كان تاريخًا أسود في حياة وديع ،حين استشهد
ُ
الصوم المبارك
لروحيهما أيّام
اعتبر موتهما نعمة
رفيقاه ال ّلذان
ّ
َ
آنذاك .فحاول ال ّتخفيف عن نفسه وإخماد روح االنتقام لدى رفاقه.
كانت حينها بداية قصة ميشال عون ا ّلذي اعتبَره سمير جعجع
ّ
الشخص المناسب اليجاده مخرجًا لل ّتخ ّلص من سيطرة نظام
ّ
عما
له
مثيل
ال
أمان
في
ّة
ي
رق
الش
المنطقة
كانت
حين
في
األسد،
ّ
ّ
تمكن القوّ ات من وضع قبضتها على جميع المخارج
مضى جرّاء
وري .إ ّلا ّ
ولشدة
أن وديع ،
الس ّ
المؤدّ يّة إلى ّ
ّ
أي اختالس يرتكبه ال ّنظام ّ
ذكائه ،شعر ّ
ضد القوّ ات ال ّلبنانيّة.
بأن هناك حيلة ُتحبك
ّ
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بعد حادثة  ۱٤شباط ،بدأ ميشال عون بتنفيذ مشروعه تحت عنوان
«توحيد البندقيّة» ا ّلذي أدّ ى الى تخوّ ف ّ
الشباب وأهاليهم من ازدياد
ّ
المعتبَر من
االحتقان جرّاء زرع الفتنة بينهم وبين الجيش الل
بناني ُ
ّ
للدولة.
العسكري
قِ بل القوّ ات ال ّلبنانيّة ،الجهاز
ّ
األساسي األوّ ل ّ
ّ
ّ
بالحكيم.لكن
وبعد بضعة أيّام كان تاريخ لقاء العماد ميشال عون
سمير وديع كان مرتعدًا من هذا ال ّلقاء ا ّلذي كان من المن َتظر أن
يكون اليوم المجيد إليجاد الحلول ال ّنهائيّة .فقرّر مرافقة الحكيم
بد ً
ال عن طوني عبيد ،ا ّلذي كان في فترة نقاهة ،خوفًا من الخطر
ّ
المتوقع على حياة جعجع في ذاك الوقت.
انطلق الموكب يومها ،من جسر الباشا ظهرًا م ّتجهًا نحو بعبدا.
الترجل منها،
السيّارة فحاول الحكيم
فجأة ،انهال الرّصاص على
ّ
ّ
ّ
كل رصاصة
فما كان من سمير إ ّلا االنتصاب أمام القائد رادعًا عنه
قصة المقاومة ال ّلبنانيّةّ .
إن خوف وديع
غدر ظ ّنت أ ّنها ستنهي
ّ
ّ
ظن.لقد أدّ ت محاولة اغتيال سمير
مما
كان في مكانه ،ولكن أبعد ّ
ّ
يخطط لها َمن يريد إزاحة
جعجع الى اشتعال حرب اإللغاء ا ّلتي كان
السوريّة.
السيطرة ّ
القوّ ات ال ّلبنانيّة عن درب ّ
ّ
شاب
كل
موت «سمير وديــع»ّ ،أثر في نفوس الجميع .إ ّنها روايــة
ّ
مسيحي ،مؤمن بح ّريّة وسيادة أرض لبنان العظيم .إ ّنها
لبناني،
ّ
ّ
حكاية أبطال القوّ ات ال ّلبنانيّة ا ّلذين كانوا وال يزالون صامدين
م ّتجهين نحو درب القداسة واالستشهاد.
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أخبارنا

نادين أبي نادر

أخبارنا

نشاطات مصلحة الطالب:

دائرة الجامعات الفرنكوفونيّة:

دائرة الجامعة اللبنانية:

ّ
كل المناطق ،المعاهد ،المدارس
يجتمع ط ّلاب القوّ ات سنويًّا من
ـزب آمنوا
سـ ِ
والجامعات ليحتفلوا َ
ـو ّيــً بتجديد انتمائهم الــى حـ ٍ
ّ
وليؤكدوا على مبادئهم والحفاظ عليها.
بعقيدته ومبادئه،

ً
سهرة بعنوان «From Sunset To
أحيت دائرة الجامعات الفرنكوفونية
 ، »Sunriseيوم االحد الواقع فيه  ١٨حزيران  ٢٠١٧في ملهى MYU On
.the Roof

وفي  ٢٩نيسان  ،٢٠١٧اجتمع نحو  3000طالب ،تحت شعار «طـ ّلاب
القضيّة» حيث تخ ّلل الحفل كلمة لرئيس مصلحة الط ّلاب جاد
مرحبًا بشباب اليوم وجيل المستقبل ،ومعبّرًا عن أهميّة
دميان
ّ
ً
صامدة
تاريخ المصلحة ا ّلتي عانت وخسرت شهداء ولك ّنها وقفت
أمام المخاطر وال ّتهديدات .كما أضافّ ،
العوني ما
اتي
ّ
أن اال ّتفاق القوّ ّ
زال قائمًا وهو ا ّلذي أنتج لنا رئيسًا قويًّا.وقال ّ
أن القوّ ات ليست حزبًا
ّ
مذكرًا
فحسب ،بل هي تاريخ شعب وأرض عمره ألفيّة ونصف .وختم
ورفضهم لل ّتمديد.
بأهميّة االنتخابات
ِ
ّ

إذ اجتمع حوالي  ٤٥٠طالب وطالبة قوّ اتيين من كافة الجامعات
ورفعوا نخبهم حتى الصباح.
تخلل السهرة عرض لفرقة  ،Nour And The Bandكما وانه قد احياها
 MINI B, ED'N'RAYو .TwoU

احرزت كلية التربية ،للمرة االولى ،لقب بطولة الشهيد رمزي عيراني
السنوية الخامسة بكرة السلة ،بفوزها مساء الثلثاء على كلية
«العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال» بنتيجة ( )42-47على ملعب
مجمع ميشال المر الرياضي.

كما كانت هناك كلمة لرئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ا ّلذي
قال ّ
الساخنة قد و ّلت بينما الحرب الباردة ال تزال
أن أ ّيــام الحرب
ّ
ُدفع ّ
الشعب إلى اليأس ّ
ألن ّ
ّ
مستمرّة .كما وأ ّنه لن يسمح أن ي
الط ّلاب
هم أملهم بدفع هذا اليأس عن المجتمع ك ّله.
ً
وختم بتشديده على ّ
دولة
عيد الدولة
أن هدف القوّ ات هو أن ُت
َ
السالح على أرضها ُملكًا لها .وقد كرّم رئيس الحزب
قويًة وأن يكون ّ
ورئيس المصلحة ،شهداء القوّ ات بوضع إكليل من الورد على نصب
أُقيم ألولئك ّ
الشهداء
وثائقي لتاريخ المصلحة
وتخ ّلل الحفل ثالثة عروض عن  )Teasers(.عن
ّ
ظهرت فيه أبرز ّ
الشخصيّات القوّ اتيّة ،باإلضافة الى نشاطات الط ّلاب
وتــم تسليط الـ ّ
ـضــوء على
والمناطق
ـدارس
ـ
ـم
ـ
وال
في الجامعات
ّ
السنة .وكان للف ّنانة باسكال صقر إطاللة مميّزة
أعمالهم طوال
ّ
أغان عن القضيّة ال تشيخ.
أشعلت قلوب الط ّلاب من خالل
ٍ

ّ
نظمت خلية القوّ ات ال ّلبنانيّة في الجامعة اليسوعيّة حرم العلوم
االجتماعيّة  -هوڤلين  -بال ّتعاون مع الهيئة الط ّلابيّة نقاشًا
البرلماني بهدف تعزيز المناقشة
حول قانون االنتخابات وال ّتمديد
ّ
الديمقراطيّة ،وذلك نهار الخميس الواقع فيه  ١٨أيّار  ٢٠١٧في تمام
ّ
الساعة الخامسة من بعد ّ
الظهر.وقد شارك فيه ّ
كل من ال ّنائب فادي
ّ
ال حزب القوّ ات ال ّلبنانيّة ا ّلذي ّ
ّ
ممث ً
السعي إلى
شدد على
كرم
أهميّة ّ
ّ
ّ
الحقيقي لجميع الفئات ،وال ّنائب نديم الجميّل
الشراكة وا ّلتمثيل
ّ
ممث ً
تحدث عن ّ
أهميّة تشكيل
ال حزب الكتائب ال ّلبنانيّة ا ّلذي بدوره
ّ
الحكومة وإقرار قانون عادل لجميع الفئات بحيث ّ
أن ذلك أولويّة
ّ
ممث ً
الوطني
ال ال ّتيّار
السلطة .وال ّنائب أالن عون
للحفاظ على تداول ّ
ّ
تحدث عن تنوّ ع االفكار واألهداف بين األحزاب ،وعن مدى
الح ّر ا ّلذي
ّ
ّ
الشراكة وال ّنظام المتنوّ ع
إنتخابي يترجم
صعوبة إقــرار قانون
ّ
ّ
ممث ً
أهميّة
تحدث عن
ال تيّارالمستقبل ا ّلذي
.والنائب جمال الجرّاح
ّ
ّ
صحة ا ّلتمثيل،
وأهميّة المحافظة على
المسلم-المسيحي،
ال ّتوافق
ّ
ّ
ّ
ّ
ممث ً
ال
الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك .وال ّنائب يوسف سعادة
تحدث ً
أيضا عن ضرورة وجود قانون يحمي حقوق
تيّار المردة ا ّلذي
ّ
ّ
أهميّة ال ّتعايش معًا.
شدد على
ويمثلها ،كما
جميع الفئات
ّ
ّ
ّ
المقدس،احتفل The Green Castle
المريمي
الشهر
بمناسبة حلول
ّ
ّ
 Clubنهار ّ
الساعة الخامسة من
الثالثاء الواقع فيه  ١٦أيّار  ٢٠١٧عند ّ
ّ
المقدس قرب
بعد الظهر ،بصالة وتراتيل أمام تمثال سيدة الشبيبة
ّ
جامعة الحكمة في فرن الشباك ،وذلك بحضور األب جورج كميد،
رئيس مصلحة الط ّلاب جاد دميان بدعو
احتفا ً
ال بنهاية العام الــدراســي ،قام لمشاركتهم بقطع قالب
الحلوى وشرب الشامبانيا ،وذلك نهار الخميس الواقع في  ١٨أيار
 ،٢٠١٧في جامعة الحكمة فرن الشباك.
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وحضر المباراة النهائية عقيلة الشهيد رمزي عيراني جيسي وابنتهما
ياسمينا ،رئيس مصلحة المهندسين في حزب «القوات اللبنانية»
الرفيق نزيه متى ،رئيس جهاز الشهداء واالسرى والمصابين الرفيق
طوني درويش ونائبه الرفيق فادي ابو خالد ،رئيس دائرة الجامعة
اللبنانية الرفيق شربل الخوري واعضاء مكتب الدائرة ،مدير مجمع
ميشال المر السيد زياد نزيه يزبك ،عضو بلدية الجديدة البوشرية
السد السيد جوزيف ايلي نعمه ،المختار شربل خوري.
وكانت المباراة حماسية للغاية احتاج فريق كلية التربية لوقت
اضافي من اجل حسمها لمصلحته ،في ظل وجود عدد كبير من
الجمهور لمواكبة الفريقين .وبعد إنتهاء المباراة ،س ّلمت عائلة
الشهيد رمزي عيراني باالضافة الى رئيس جهاز الشهداء واالسرى
والمصابين ورئيس مصلحة المهندسين الميداليات الذهبية للفريق
الفائز والفضية للفريق الخاسر ،فيما فاز الالعب رواد جبور جائزة
افضل العب.
سلمت دائــرة الجامعة اللبنانية درع تقديري لكل من عائلة
كما
ّ
الشهيد رمزي عيراني ،باالضافة الى مدير المجمع السيد زياد نزيه
يزبك ،وعضو بلدية الجديدة البوشرية السد السيد جوزيف ايلي
نعمه.

كما نظمت خلية «القوات اللبنانية» في كلية الهندسة  -الفرع
الثاني ال ـ» »Tropical Dayداخل حرم الكلية.
ونظمت الهيئة الطالبية في كلية العلوم اإلقتصادية وإدارة األعمال
 الفرع الثاني دورة الرئيس الشهيد بشير الجميل السنوية على ثالثةأيام .وقد كانت على النحو اﻵتي :دورة كرة قدم للشباب ،دورة كرة
سلة للشباب ودورة كرة سلة ودورة كرة قدم للشابات.
وتم تسليم الكؤوس والميداليات للفرق األولى بحضور النائب نديم
الجميل ،الكولونيل نديم فارس ،رئيس مصلحة الطالب في القوات
اللبنانية جاد دميان ،رئيس دائرة الجامعة اللبنانية شربل الخوري،
السيد مارون فاضل ،األستاذ فرناد العلم أمين سر كلية العلوم
اإلقتصادية وإدارة األعمال.
وأقــامــت خلية «الــقــوات اللبنانية» في كلية الحقوق والعلوم
السياسية واﻹدارية  -الفرع الثاني رحلتها السنوية إلى بلدة العاقورة
في قضاء جبيل ،وتم زيارة سيدة الحبس وسيدة القرن ،كما تخلل
هذا اليوم غذاء في مطعم « »La Vallée Blancheأحياه الفنان جواد
سعد.

ّ
الشمال:
دائرة

يُذكر أن البطولة تنظم من قبل دائرة الجامعة اللبنانية سنويًا
وتضم كافة كليات الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية.
ونظمت خلية «القوات اللبنانية» في كلية الهندسة-الفرع الثاني
قداسها السنوي عن راحة نفس شهيد الكلية ورئيس دائرة الجامعة
اللبنانية في مصلحة الطالب المهندس «رمزي عيراني» ،في كنيسة
مار ضومط األنطونية -رومية.
ّ
كل من أرملة الشهيد
ترأس القداس األب شارل كساب ،وحضره
السيدة جيسي عيراني ،رئيس مصلحة المهندسين نزيه متى،
رئيس مصلحة الطالب جاد دميان ورئيس دائرة الجامعة اللبنانية
شربل خــوري ،كما كانت مشاركة طــاب الكلية الفتة في هذه
الذكرى المقدسة .واختتمت المناسبة بتقديم درع تقدير بإسم
الخلية للرفيق «عمر عبد المجيد» كعربون شكر لخدمته وعطائه
ّ
ست سنوات للجامعة ،وبصورة تذكارية سنوية
المستمرين طيلة
للخلية.

قام ط ّلاب القوّ ات ال ّلبنانيّة في جامعة سيدة ال ّلويزه -برسا بنشاط
مميز بمناسبة عيد الجامعة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه ٥أيّار.
ّ
برازيلي راقص
وقد تخ ّلل ا ّلنشاط عرض
ّ
ّة،وتم توزيع أكثر من ۱۲۰۰زجاجة بيرة مع مازاتها .باإلضافة
وألعاب ناري
ّ
عدة أنواع من الفواكه والحلويات.
إلى تقديم ّ
ّ
كل سنة،شارك عدد كبير من الط ّلاب في هذا
وكالعادة ومثل
ال ّنشاط وقد تميّزوا عن غيرهم بقوّ تهم ،تعاونهم واندفاعهم
وبخاص ًة بعد فوزهم هذا العام في
ا ّلــذي يــزداد سنة بعد سنة
ّ
ّ
شك في أ ّنهم سيظ ّلون حيث ال ولم ولن
االنتخابات الط ّلابيّة .وال
يجرؤ اآلخرون.
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أخبارنا

قضايا وحلول

دائرة المتن-بيروت

في مناسباتنا الدينية" ...إنسى الدين"!

الياس الشدياق

لقاء رياشي مع دائرة المتن-بيروت
نظمت مصلحة الطالب في القوات اللبنانية  -دائرة المتن و بيروت
لقاء مع وزير االعالم ملحم الرياشي يوم الخميس الواقع فيه
ً
مساء في مسرح بلدية
 ٢٥ايار  ٢٠١٧عند الساعة السادسة
ً
الجديده  -البوشرية – السد.
بدأ اللقاء بنشيدي الوطني اللبناني و القوات اللبنانية و ذلك بحضور
النائب ابراهيم كنعان ،رئيس بلدية الجديده  -البوشرية -السد
السيد أنطوان جبارة ،رئيس مصلحة الطالب في القوات اللبنانية
جاد دميان ،رئيس دائرة المتن و بيروت في مصلحة الطالب ماريو
طنوس ،منسقي مناطق و مراكز في حزب القوات اللبنانية ،عدد من
فعاليات سياسية ،مخاتير و رؤساء بلديات ،مدراء مدارس .باإلضافة
إلى عدد من شباب و طالب في دائرة المتن و بيروت.
ألقى في هذه المناسبة مسؤول طالب المتن في دائرة المتن و
بيروت الرفيق نبيل حران كلمة تضمنت« :عاش لبنان بمشاريع انمائية
و مشاريع إجتماعية و مشاريع قوانين قدمها نوابنا ترد اإلنسانية
لإلنسان .عاش لبنان بإعادة إحياء حكومته ووزارته وتقديم أفضل
وزرائه للوطن بعد إشتياق الشأن العام إلى نظافة وزراء القوات
اللبنانية».
ألقى رئيس مصلحة الطالب في القوات اللبنانية جاد دميان كلمة
حيث أكد أن إيمانه بالقضية يزيد كل يوم أكثر و أكثر ،و إيمان الجيل
الجديد بالتغيير يكبر بوجود نموذج وزراء القوات اللبنانية كالوزير
ملحم الرياشي.

كما ذكر وجود األبطال في القوات اللبنانية بجانبهم قلعة معراب
التي ساهمت في صناعة عهد جديد للبنان و مؤسسات عندما
كان لبنان على شفير اإلنهيار .و أشار أن بالخط االستراتيجي بين
القوات اللبنانية و التيار الوطني الحر عاد مجد لبنان.

الدينيّة ،وهي:
في الكنسية ثالثة أسرار أساسيّة
تحدد مسيرة حياتنا ّ
ّ
س ّر المعموديّة ،س ّر االفخارستيّة وس ّر ال ّزواج .هذه األسرار جوهريّة
ي ،فإذا كان الفرد غير
ومقدسة ويجب الوقوف عندها بشكل
جد ّ
ّ
ّ
ّ
متحضر لها فمن األفضل له أ ّلا يمارسها أساسًا.

وفي هكذا مناسبة ال يسعنا سوى طرح ال ّتساؤالت ال ّتالية :ماذا
قدم لهم؟
يستفيد األطفال من هذه المناسبات؟ ما اإلضافة ا ّلتي ُت َّ
ّ
كل من الوالد والوالدة لولدهما بعد تناوله القربانة
ما هي وصيّة
جده بالموضوع؟
األولى؟ ما هي وصيّة خالته وعّ مته
وجدته؟ وما رأي ّ
ّ

تخلل هذا اللقاء العديد من المواضيع التي ناقشها الحاضرون مع
معالي الوزير ،ابرزها :قانون االنتخابات  ،خطة الكهرباء و وزارة االعالم

وحده س ّر المعموديّة يُفرض على الفرد خصوصًا إذا كان قد وُ لد في
كنف عائلة مسيحيّة ،إ ّلا ّ
السرّين الباقيين اختياريّان ويدخل الفرد
أن ّ
في تنشئة دينيّة قبل ممارستهما.

يهتمون به ،أشخاصًا
َج ُد الولد حوله في هذه المناسبة أشخاصًا ال
ي ِ
ّ
وآخرها مع الرّاقصة
يتم تصويرها ،مع ال ّز ّفة
يعتبرونه «سلعة»
ّ
عما قام به الوالدان والقيمة
في الحفل ،وذلك بهدف إخبار ال ّناس ّ
تم دفعها.
التي ّ

إنتهى اللقاء بصورة تذكارية مع الوزير بعد قطع قالب الحلوى في
هذه المناسبة .

أما الوزير فقد ألقى كلمته و شدد على الثقة في القوات اللبنانية
و بخاصة بوجود الدكتور سمير جعجع  ،حيث أنه وثق في القوات
و إستلم جهاز التواصل واالعالم و صنع أكبر عملية سالم في
تاريخ المسيحية في لبنان مع شريكه النائب ابراهيم كنعان .و زاد
معاليه »:لما بدك تكون قوات يعني بدك تكون مع الحرية  ،لما بدك
تكون قوات بدك تكون مع السالم بس مش يعني مع اإلستسالم
،مع الحرية مش يعني القمع ،لما بدك تكون قوات بدك تكون مع
العائلة بس ضد العائلية و االقطاع .ما فيك تكون مع النفاق و
الكذب و المخادعة و فرك االيدين و تكون قوات».

شك ّ
َّ
وال
أن لألهل دورًا بارزًا وجوهريًّا في متابعة أوالدهم في المنزل
الدينيّة ا ّلتي
وإرشادهم إلى الطريق
ّ
الصحيح قبل وبعد ال ّتنشئة ّ
يكتسبونها في الكنسية وفي المدرسة أحيانًا.
ّ
الشديدّ ،
أن األهل في أيّامنا هذه قد فقدوا
لكن يبدو ،ولألسف
الصالة
الحقيقي وغلبت على حياتهم «المظاهر»،فغابت
دورهم
ّ
ّ
ّ
لتحل مكانها الحفالت «الرّخيصة» ا ّلتي
الدينيّة
عن المناسبات
ّ
كـ»ج ّنوا ن ّ
ِطوا» وغيرها من األغاني
أغان شعبيّة رخصية
ُتوضع خاللها
ٍ
ِ
َ
حصل في مناسبة « القربانة األولــى» في إحدى
«الهابطة» .كما
ّ
مؤخرًا ،فتحوّ لت «القربانة ااألولى» إلى الخطيئة
المطاعم ال ّلبنانيّة
ّ
بحق أبنائهم.
األولى ا ّلتي يرتكبها األهل

10

آفاق الشباب

ّ
السهر والرّقص
كل ذلك؟ ماذا يعني
قولوا لنا بربّكم ،بم ينفع
ّ
الدين» في
لطفل في ال ّتاسعة من عمره ؟ قولوا لنا بربّكم،أين هو ّ
ُ
الدين».
الدينيّة؟
لألسف...ف ِقد ّ
مناسباتنا ّ
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إنتخاتات

إنتخاتات

النسبية :مبادئ و تطبيق

النتيجة  :اوال تنال كل من االلئحتين  2مقاعد لكل منها (مجموع
، )4و كون الئحة تكتل االصفر هي صاحبة الكسر االكبر ( ،)49.0لذلك
يعود المقعد الخامس لها.
عدد المقاعد :الحمر ( - )2الصفر()3الفائزون

مبادئ هذا القانون

في االقتراع

 هو تنافس بين لوائح مقفلة :االلتزام بااللئحة كما هي ،فال يجوزاضافة  ،استبدال او حذف اي من المرشحين عليها.
 اللوائح قد تكون مكتملة او ال شرط ان تضم اقله مرشحا من كل«قضاء» ضمن هذه الدائرة و على ان ال يقل عدد المرشحين فيها
عن ال % 40من اجمالي مقاعد الدائرة بما ال يقل عن  3مقاعد.
 المقصود «بالقضاء»  :الدوائر التي اعتمدت في قانون «الدوحة» اوال »60».
 صوت تفضيلي «واحد» ضمن االلئحة ،مقيد بال «قضاء» و غيرالزامي.
 -اعتماد اللوائح المطبوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية.

 يختار المقترع احد اللوائح عبر وضع اشارة في الخانة المخصصةاللئحة.
 كما يمكنه منح صوته التفضيلي الحد مرشحي االلئحة المختارةعبر وضع اشارة في خانة هذا المرشح على ان يكون من نفس
القضاء.
 ال يجوز التصويت اللئحة و منح الصوت التفضيلي لمرشح علىالئحة اخرى.

 يجب احتساب نسبة االصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح في«قضائه».
 النسبة = عدد االصوات التفضيلية للمرشح \ مجموع االصواتالتفضيلية لجميع المرشحين في هذا القضاء.
 مثال تكون نسبة المرشح السني  1في صيدا في تكتل الحمر = 9000( \+12000+8000)=22.5 %+11000+9000

الدوائر

 بعدها يرتب المرشحون في الئحة واحدة من االعلى الى اقل نسبةصوت تفضيلي:
 ثم تبدأ عملية احتساب الفائزين مع االخذ بعين االعتبار عددمقاعد كل الئحة و عدد و مذهب كل مقعد في القضاء:
النتائج و الفائزون
 احتساب عدد المقاعد التي تنالها كل الئحة تحديد الفائزين في كل الئحةمثال على ذلك  :تنافس  3لوائح (االصفر ،االحمر و الرمادي) في دائرة
صيدا-جزين ( 2سنة في صيدا و  2موارنة و 1لكاثوليك في جزين)
احتساب مقاعد كل الئحة
ورقة االقتراع المطبوعة سلفا
 تنفذها وزارة الداخلية تضم كل اللوائح المتنافسة و المرشحين المنضوين في هذهاللوائح باالضافة لصورة لهم و خانة للصوت التفضيلي
 يسلمها رئيس القلم للمقترعين داخل القلم يميز المرشحون الغير تابعين للقضاء بلون خاص ليسهل تمييزهمفي اللوائح  ،و لعدم منحهم الصوت التفضيلي النه سيكون بحكم
الملغى
النتيجة  :كون الئحة «تكتل الرمادي» نالت اقل من الحاصل االنتخابي
،فإنها تشطب من عملية اقتسام المقاعد التي ستحصر بين «تكتل
االحمر» و «تكتل االصفر».
احتساب مقاعد كل الئحة
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أنت قواتي

فانيسا مقصود

يمكن َ
انت قوّ اتي ومش عارف!

صحة
لخطايا الست في عزّ الصيف
إنه موسم النشاطات المنوّ عة ،لكنه أيضًا موسم األمراض
المختلفة ...هنا ،مجموعة أخطار صحيّة نتعرّض لها  -بعلمنا أو من
دون علمنا  -وبعض الخطوات التي يمكن إتباعها لجبهها.
سرطان الجلد
أحد أكثر أنواع السرطانات انتشارًا .يصيب نحو مليون شخص سنويًا.
تم تشخيصه باكرًا ،يسهل عالجه لترتفع حينها نسبة الشفاء
وإذا ّ
منه .سرطان الجلد ينتشر خصوصًا لدى األشخاص الذين يقضون وقتًا
طوي ً
ال جدًا تحت أشعة الشمس ،ويتعرضون مرارًا لحروق في الجلد.
كذلك ،يقع فريسته أصحاب الجلد الحساس والشعر القليل ،ومن
لديهم أقرباء أصيبوا به ،واألشخاص الذين تخطوا عتبة الخمسين.
وفي كل األحوال ،إحرص على -:عدم التعرّض ألشعة الشمس بكثرة،
وخصوصًا بين العاشرة قبل الظهر والرابعة عصرًا -.اعتمار القبعات
ونظارات الشمس -.اإلكثار من دهن كريمات الحماية (كل ساعتين).
 عدم البقاء لوقت طويل على سطح المياه ،ألنها تعكس أشعةالشمس بكثرة وتسبّب الحروق.
السكتة الدماغية نتيجة الحرارة المرتفعة

قالها أحد الرّفاق يومًا لي« :القوات ليست حزب بقدر ما هي فكر».
وفــي اللحظة ا ّلــتــي تجد فيها نفسك حــام ـ ً
ا لفكر الــقــوّ ات،
تاريخي إستم ّر  1500سنة
بنضال
سيرتبط حاضرك ومستقبلك
ٍ
ّ
ـدا فــي الـــقـــوّ ات ،وسيمتزج
وال يـــزال ح ـ ّتــى يــومــنــا هـــذا مــتــجـ ّ
ـسـ ً
دمــــك بــــدم شـــهـــداءٍ ســقــطــوا دفـــاعً ـــا عـــن أرضـــنـــا وشــرفــنــا.
لتنضم لتلك
اتيّا ،فانتسب
ففكر القوّ ات
ّ
وطني بامتياز .إن كنت قوّ ً
ّ
َّ
المجموعة
المنظمة صانعة التاريخ .وإن لم تكن قوّ ات ًّيا وقد وجدت
نفسك
مستعدا لخدمة الوطن بعلمك وثقافتك وإن لزم األمر بدمك،
ًّ
فأسرع باإلنضمام لصفوف القوّ ات وانتسب لها .واعلم يا أيّها المنتسب
سيتوجب عليك تع ّلم المحاربة والمهادنة.
أ ّنك بارتباطك بالقوّ ات،
ّ
ـب رجــال وشباب الــقــوّ ات لتأدية
ففي الماضي ،وعند الخطر ،هـ ّ
ـي ،تــاركــيــن عائالتهم وأشــغــالــهــم وعلمهم.
واجــبــهــم الــوطــنـ ّ
ضحوا
وانــتــســابــك الــيــوم سيكون عــربــون وفـــاء لــهــؤالء ا ّلــذيــن
ّ
َ
أنت اليوم العيش بكرامة
بحياتهم ومستقبلهم كي تستطيع
َ
أنت
مجددً ا ،ستكون
قدر ال ّله عاد الخطر
ّ
على أرض لبنان .وإذا ال ّ
رأس الحربة ،فتروِ بدمائك ترابه كي تنعم به األجيال القادمة.
أجنبي أرضــك بقدر حبّك لها،
جندي
يحب
ّدا أ ّنــه لن
ٌّ
ّ
واعلم جي ً
ّ
ّ
ّ
وذكره ببطولة ال ّلبنانيين ا ّلذين افتدوا لبنان.
تدخله
ولذلك ارفض

السوريّة .وانتسابك للقوّ ات
الستين المصبوغ بلون الوصاية ّ
قانون ّ
يتيح لك فرصة المشاركة في مشاريعها لبناء دولة قويّة تعتمد
ّ
الشفافيّة والمحاسبة .وقد يسألك البعض «شو جاييك من
مبدأ
القوّ ات» ،عندها أجب هؤالء الوصوليين ّ
أن القوّ اتيين ا ّلذين اعتنقوا
بحد ذاتها ،ال يبحثون عن مناصب وال عن
مبادئ القوّ ات ،كما القوّ ات
ّ
بمحاوالت إلبراز أنفسهم،
مصالح شخصيّة .فهم بدل حرق الوقت
ٍ
ينكبّون على العمل بسريّة فتثمر جهودهم حلو ًلا تفيد البالد.
يخص إقامة الهدنة ،فعند انتسابك للقوّ ات عليك أن تكون كما
وفيما
ّ
عدوا لك .فعندما
يوما
القوّ ات ،غير
ٍ
ًّ
خائف من عقد الهدنة مع من كان ً
الوطني الحرّ ،أخذت
شعرت القوّ ات بأهميّة المصالحة بينها وبين التيّار
ّ
واعدا للبنان.
جديدا
عهدا
المبادرة وصالحت وبنت بهذه الخطوة
ً
ً
ً
أخيرً ا ،فلتعلم ّ
أن انتسابك للقوّ ات سيكون فخرً ا لك ،به ستثبّت
نضالي ب ّناءٍ  .وبهذا اإلنتساب ستكمل مسيرة
إيمانك والتزامك بفكرٍ
ٍّ
عام وستستم ّر أللوف األعوام ما دام هناك وجود
بدأت منذ ألف
ٍ
لمؤمنين بوطن ال 10452كم.2
الدكتور سمير جعجع« :مش هينة تكون قوّ ات ّ
ّ
ألن
وتذكر
دائما قول ّ
ً
بحد ذاتها مش هينة».
القوّ ات
ّ

جان-بول ّنمور

إحدى المشكالت الصحيّة الخطرة جدًا ،إذا تؤدي إلى الموت المفاجئ.
وبشكل غير طبيعي حرارة الجسم ،مما
في حالة مماثلة ،ترتفع
ٍ
يؤدي إلى إضطرابات وتغيّرات وظيفيّة ،سرعان ما توصل إلى تدهور
سريع وخطير في صحة المصاب .تظهر هذه األعراض من جراء
التعرّض لحرارة الطقس المرتفع لوقت طويل ،وأبرزها- :لون الجلد
الشاحب- .التعب المزمن ،الدوخة والتقيؤ- .تسارع دقات القلب.
تنفس سريع- .وجع في العضالت والرأس .ورغم ذلك ،تبقى الوقايةممكنة عبر- :اإلبتعاد عن اإلرهاق والعمل المضني وخصوصًا في
أوقات الذروة وإرتفاع الحرارة- .اإلكثار من شرب الماء ،بمعدل ليترين
إلى ثالثة في اليوم (وخصوصًا في أيام الحرارة المرتفعة)- .إرتداء
الثياب الفضفاضة ذات األلوان الباهتة والقماش الخفيف- .حين
تكون خارجًا ،حاول أن تقضي معظم وقتك في الظل- .إذا شعرت
باألعراض المذكورة أعاله ،حاول الجلوس في مكان مبرّد ،واقصد
المستشفى في حال لم تشعر بإرتياح- .تج ّنب الكحول والكافيين،
ألنهما يسهمان في جفاف الجسم.

الجفاف
من نافل القول ،إن المياه تؤدي دورًا أسياسيًا في الجسم ،وفي
مساعدته على القيام بجميع وظائفه .وكلنا يعرف أن الجسم
يخسر كميات كبيرة من المياه خالل الصيف ،مما يستوجب علينا
أن نعوّ ض هذه الخسارة عبر شرب نحو  8أكواب من المياه يوميًا.
وبالنسبة إلى األوالد ،على األهل ّ
حثهم على شرب الكثير من المياه
والعصير ،وخصوصًا أنهم قد ال يشعرون كثيرًا بالعطش.
الغرق
ألنها من أكثر الحوادث التي نشهدها صيفًا ،تبقى النصيحة األهم
لألهل :حاولوا دائمًا أن تبقوا أوالدكم الى جانبكم ،واحرصوا على
ارتدائهم جميع وسائل الحماية من الغرق .كذلك تأكدوا من أنهم
يعرفون طريقة السباحة جيدًا قبل السماح لهم بالذهاب مع
األصدقاء إلى البحر أو المنتجعات.أما بالنسبة إلى الشباب ،فتذكروا
أن ممارسة رياضات القفز في المياه ،يجب أن تقام في األماكن
المخصصة لذلك.
تضرر العين
إن األشعة ما فوق البنفسجية الموجودة بكثرة في أشعة الشمس
تسبب ضررًا كبيرًا لشبكة العين .حين تكون في الخارج ،تأكد
أنك ترتدي نظارات متخصصة ،تفلتر الكثير من األشعة ما فوق
الفعالة قد تؤذي عينك أكثر.
البنفسجيّة .وإال فإن نظاراتك غير
ّ
كذلك ،حاول دائمًا وضع النظارات الشمسيّة حين تكون قريبًا من
المياه أو تسبح على سطحها .ذلك أن سطح المياه يعكس الكثير
من هذه اإلشعاعات ما فوق البنفسجيّة .وقبل ذلك ،تج ّنب النظرات
ذات العدسات المائلة إلى األزرق ،ألن هذا اللون يمتص كثيرًا من
األشعة التي نريد مواجهتها .وإحرص على اعتمار القبعات ذات
القطر الكبير لتحمي وجهك من أشعة الشمس.

التسمم الغذائي
الصيف هو موسم النزهات والبوظة والحفالت الخارجية وأشهى
المأكوالت .لكن درجات الحرارة المرتفعة ،تسهم بشكل كبير ،في
إفساد األطعمة ،وخصوصًا تلك التي تحتوي على الـ»مايونيز» والبيض
ومشتقات الحليب واللحوم على أنواعها .يمكن تخطي هذه
المشكالت عبر إتباع بعض اإلرشادات البسيطة المتعلقة بسالمة
الطعام مثل- :حفظ المأكوالت في البراد دائمًا ،وخصوصًا تلك التي
تحتوي على مشتقات الحليب والبيض- .غسل اليدين جيدًا قبل
تحضير أو تناول أي نوع من المأكوالت- .غسل الخضر والفاكهة جيدًا،
وعبر المساحيق المتخصصة ،وخصوصًا في فصل الصيف- .التأكد
تعد فيه البوظة ،والبرّاد الذي تحفظ فيه،
من نظافة المطبخ الذي
ّ
والمحل الذي يبيعها.

ً
أما اليوم ،وفي ّ
جاهدة
ظل بروز مشكلة الفساد ،ها هي القوّ ات تعمل
ّ
ً
ّ
طارحة الحلول بكل شفافيّة لمختلف األزمات.
اآلفة،
لمحاربة هذه
قدمت مشروعً ا للكهرباء وآخرً ا لحكومة إلكترونيّة ،كما
فهي قد ّ
إنتخابي جديد يستبدل
التوصل لقانون
الدور األبرز في
ّ
وأ ّنه كان لها ّ
ّ
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Why Study Fashion Design?

L’Enigma Machine

“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, fashion has to do with ideas, the way we
live, what is happening.”- Coco Chanel
Despite the current global economic downturn, today’s multi-billion-dollar global fashion apparel industry continues
to grow at a healthy rate.
“The global fashion industry is estimated to be worth over 1 Trillion Euros, or about %2 of the value of the world’s
economy. To put it into context, the global pharmaceutical industry, which supplies all the medicines in the world, is
valued at about 600€ Billion, making it just over half the size of the fashion industry!”
- CareersPortal.ie
Ready for Work?
Working in fashion can be extremely hard. The luxurious
façade that see in magazines and on the Internet is only
the tip of the iceberg compared to the plenty of hard work
going on. Behind every glamorous runway in the streets
of Paris, where everything is shiny clean and the tastiest
drinks are served while watching the latest trends, lies
a team of tens of employees who have been working
relentlessly for months. These people have been travelling
to get the right fabric at the right time, working with PR
and networking to get all those celebrities to the show.
Behind all this is a mastermind who knows how to deal
with numbers and costs. Behind the show and the glam
is an art director who was running like crazy backstage
changing models, last minute fine-tuning, making sure
the eye doesn’t get bored or lost in the colors, shapes,
lights and sounds.

L’Enigma machine à chiffrer a été inventée en 1918 par
Arthur Scherbius et Richard Ritter.
Le codage Enigma effectué par cette machine est à la fois
simple et astucieux. Chaque lettre est remplacée par une
autre et la substitution opérée change d’une lettre à l’autre. Cette machine a joué un rôle incontestable durant la
seconde guerre mondiale. Cette machine est alimentée
par une pile electrique. L’armée allemande s’est dotée
massivement d’une version militaire de cette dernière.
Au su et au vu de tous, ils échangeaient des communications radios cryptées, persuadés que jamais les Alliés ne
les comprendraient.
Les soldats se battaient sur les champs de bataille
partout dans le monde, sous les bombes et les balles.
Mais les services de renseignements de chaque pays
se livraient à une autre guerre, une guerre intellectuelle
cachée aux yeux du monde. Dans les années 40, la cryptographie atteint de nouveaux sommets, inimaginables
seulement quelques années avant. Avec l›invention de
nouvelles machines d›encodage, une nouvelle génération
d›encodeur vit le jour.Après avoir compri l’importance de
cette machine, le service du chiffre Anglais s’installe au
manoir de Bletchly Park. Les meilleurs mathématiciens,
joueurs d’échecs et linguistes sont appelés à Bletchly
Park pour essayer de déchiffrer le code d’Enigma. Parmi
ces personnes, Alan Turing logicien et mathématicien
qui invente une nouvelle machine automatique universelle qui formalise la notion d’ algorithme et constitue
le précurseur des ordinateurs modernes. Cette machine
permet de déchiffrer les messages allemands. Le travail
d›Alan Türing pour déchiffrer les messages allemands a
profondément changé le cours de la seconde guerre mondiale. Plusieurs centaines de navires et leur équipage
furent sauvés. Le débarquement de l›été 1944 a pu être
préparé en toute sérénité... Grâce à un mathématicien
génie!
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Ce succès en matière de renseignements militaires influença énormément le cour de la Seconde Guerre mondiale.
La capacité des Alliés à déchiffrer les transmissions de
la marines italiennes, effectuées avec Enigma, leur donna l›avantage lors de la bataille de Matapan (au large de
la Crête), cette victoire clef écarta la menace italienne de
la Méditerranée. Les informations décodées permirent
également de connaître à l›avance les mouvements des
troupes de Rommel en Afrique du Nord. Cela permit aux
Alliés de l›empêcher de rentrer en Égypte et de contrôler
la côte méditerranéenne d›Afrique du Nord. Le décryptage permit aussi aux Alliés d›apprendre que les fusées V1
étaient fabriquées à Peenemünde en Allemagne, ce qui
donna lieu à un raid sur ces usines. Cela permit de libérer
la voix pour l›Opération Overlord et pour l›invasion de la
France en août 1944.

You need to be ready to put yourself in a maze of infinite
spins, with a strong self-esteem and dedication in order
to enroll in this field, knowing that most of the population
still underestimates it, considering it as a hobby or even a
major for those who don’t want to get an actual, legitimate
degree.
Tips for Aspiring Fashion Design Students
Start with a research on the possible schools you might
be able to enroll in, ask about the curriculum and about
the accreditation with other universities and institutions
across the globe. Research what your masters’ degree
might be in and try, during your free time, to find a job
in this field; whether in a shop, in an atelier, with an
entrepreneur or anything that can give you a glimpse of
what your agenda will look like a few years from now! Try to
always enhance your drawing skills, as fashion illustration
is much more different than what you normally draw in art
classes. Whenever you have a missing button or a hole in
your socks, stitch them yourself, you could even try to help
the seamstress in your neighborhood so that you know
your way with needles and pints!
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Where Can You Study Fashion Design in Lebanon?
While a lot of foreign countries are filled with fashion
schools and workshops, here in Lebanon we are still
climbing that hill.
You can find a BA in fashion design only at: Notre Dame
University – Louaize (NDU), American University of Science
and Technology (AUST), Lebanese American University
(LAU), and soon Beirut Arab University (BAU).
Some fashion academies and technical schools also offer
such a degree including and not limited to: CAMM Fashion
Academy, ESMOD, Creative Space Beirut (free of fees),
Academy of Fashion Design.
You can also find a lot of workshops made by some a new
aspiring designers or certain institutions.
Here you’ll find more schools specialized in fashion than
universities. It’s all about what you want to do later on in
your career; whether you want to teach or take a position
in a company is one path or if you want to open your own
shop or work at someone else’s workshop is an entirely
different path!
What do you need to ask yourself?
- Are you creative?
- Are you determined to always reach your goal?
- Are you a persistent hard worker?
- Do you have a passion for fashion?
- Do you find comfort in standing out, talking to people,
and also working on your own in a workplace?
What Are the Job Opportunities?
You can find many thrilling jobs in the field of fashion
design and this industry needs people with many diverse
skills, from the design perspective, to merchandising,
social media strategies and even to do some math!
There are many career areas that fashion graduates find
themselves working in:
In-House Fashion Designer, Own Label, Pattern Cutter,
Costume Designer, Fashion Forecaster, Fashion Stylist,
Fabric and Trims Purchaser, Fashion Buying, Fashion
Journalist, Fashion Editor, Fashion Content Editor, Fashion
Marketing Industry, Image Consultant, Fashion Show,
Producer, Quality Controller, Production Supervisor.

في األعماق

بول سعاده

اإللحاد

What to Wear to a Summer Wedding

الكائنات أو المخلوقات ثالثة أنواع .فمنها المادّ يّة ،ومنها الرّوحيّة،
ٌ
مزيج من اإلثنين .فال ّنباتات والحيوانات كائنات مادّ يّة
ومنها ما هو
أما اإلنسان ا ّلذي يتربّع على
بحتة.والمالئكة كائنات روحيّة بحتةّ .
س َّلم َ
ّ
تشكل
الخلق فهو مزيج من المادّ ة والرّوح .وبال ّتالي ،ال
أعلى ُ
الغريزة لولب حركته ،وال الطعام مبتغاه الوحيد .في الوقت عينه
ّ
فإن هيكله ليس بنا ٍر ونور واهتماماته ال تنحصر بتمجيد وتهليل
الخالق .فاستنادًا إلى أقوال مار بولسّ ،
إن هذا الكائن العجيب أي
اإلنسان «يعيش في الجسد لكن ال يحيا في الجسد»« ،فليس بالخبز
ّ
بكل كلمة تخرج من فم اهلل».
وحده يحيا اإلنسان بل
«أهلل» ،هذه الكلمة ا ّلتي حيّرت الماليين ال بل المليارات .هذه الكلمة
ا ّلتي من أجلها مات ال ّناس واحترقت األمم وزالت اإلمبراطوريّات.
هذه الكلمة ا ّلتي بها انتصرنا .فمن هو اهلل؟ إ ّنه الكائن الموجود منذ
األزل والباقي إلى األبد .إ ّنه القوّ ة الخارجة عن نطاق المكان وحدود
ي القدرة ،المكتفي بذاته.
ال ّزمان .إ ّنه خالق هذا الكون ،الك ّل ّ
ّ
تنش ّ
ق هواء طبيعة كوكبنا،
فاإلنسان ُمذ أبصر نور شمس مجرّتنا،و
ومذ وطأت رجالهُ رمال شاطئ أرضنا ،كان في َحيرةٍ من أمره يسأل
نفسه :من أنا ؟ من أين أتيت ؟ إلى أين أنا ذاهب ؟ في البداية قام
ّ
أشياء؛كالشمس ا ّلتي كانت
بعبادة وتسبيح ما وقع على ناظره من
ّ
ثم قام بعبادة
تعطيه ا ّلنور
كل صباح وتغمره بدفء حرارتها .من ّ
الحيوانات كاألبقار ا ّلتي كانت تــزوّ ده بالقوّ ة ليحيا .لكن مع مرور
ّ
تتوقف نفسه عن البحث وال ّتساؤل ،فبدأ يبحث عن قوى
ال ّزمن لم
ّ
فتعطش لمعرفة
أخرى ما فوق المرئيّة .عرف أ ّنه مميّز عن غيره
كل الحقيقة .فبدأ مسعاه ّ
ّ
هني ا ّلذي اكتمل باإليمان.
الذ
الحقيقة،
ّ
َ
وأيقن اإلنسان حينها وجود ما هو أقوى وأعظم ،فكان اهلل.
السماويّة،
الديانات ّ
من هنا بدأت العالقة بين اإلنسان واهلل ،أق ّله مع ّ
لتضم إليها أشخاصًا
توسعت هذه ال ّتجربة
ثم
َّ
وذلك مع إبرَ هيمّ .
ّ
آخــريــن ،فكانت الجماعة المؤمنة ا ّلــتــي تتشارك نفس ال ّنظرة
ُسمى اليوم باألديان .لكن على الرّغم
الفلسفيّة للوجود .فنشأ ما ي ّ
من تطوّ ر هذه األديان وانتشارها في ّ
كل أصقاع األرض ،إ ّلا أنه وُ جدت
ّ
الدين وح ّتى بوجود اهلل.
دائمًا أصوات ،وإن منفردة،
شككت بفكرة ّ
ذكرَ في العهد القديم« :قال الجاهل في نفسه ليس إله»ّ .
إن
ولقد ِ
ّ
كل مكان وفي ّ
هذا ا ّلتشكيك وُ ِجد في ّ
ظل تحت
الديانات لك ّنه
كل ّ
نطاق األفراد أو الجماعة ّ
الضيّقة.
مع عصر ا ّلتنوير بدأت المياه الرّاكدة بال ّتحرك ،وازدادت إثر ّ
الثورة
أسست لعصر جديد ،عصر العلم
ا ّلصناعيّة في بريطانيا ا ّلتي ّ
وال ّتطوّ ر .باإلضافة إلى ّ
نصة،
الدين عن ِ
الم ّ
الثورة الفرنسيّة ،التي أزاحت ّ
ّ
ّ
ً
أوسع إلبراز أفكارهم التي كانت في
للمشككين مجاال
وبذلك أصبح
َ
غالبيّتها مبنيّة على أساس واحد ،وهو أ ّنه لكي نؤمن باهلل علينا
وصحتها.وقد
كأي نظريّة علميّة يُراد إثبات واقعيّتها
إثبات وجوده،
ّ
ّ
شهد القرنان ّ
الثامن عشر وال ّتاسع عشر دراسات وكتابات علنيّة
ّ
حرر من
ت ّنص على عدم وجود اهلل
وتحث اإلنسان والمجتمع على ال ّت ّ
صف األوّ ل من
الدين ونزع غشاء اهلل عن بصيرتهم .أّ ّما في ال ّن ّ
نير ّ
القرن العشرين،فقد شهد العالم أكبر موجة علميّة فلسفيّة كان
القمة ،بعد الحرب
هدفها تأسيس وتنظيم هذه األفكار .إ ّنما كانت
ّ
العالميّة ّ
الثانية ،مع الشيوعيّة ا ّلتي كانت أوّ ل دولة وإمبراطوريّة
تحمل في براثنها فكرة عدم وجود اهلل وقد سعت إلى نشرها عنوة
ً وبالقوّ ة.

تـألـق

Rayan Barakat

Dressing for a summer wedding is all about looking elegant, while keeping it cool.
3 - SelfTie Halter Neckline
The self-tie halter neckline of this dress is the perfect
solution for when you want to dress sweet, but still want
to keep cool out in the heat.

1 - A Plunging Deep V
A plunging deep V can make an elegant statement when
paired with a high-waist silhouette.

فكان الجهار بعدم وجود اهلل وعدم وجود خالق ومخلوق .اإليمان
بأن المادّ ة هي الخالق والمخلوق وهي البداية وال ّنهاية .اإليمان ّ
ّ
بأن
تشعبات الحياة وأشكالها ليست إ ّلا نتيجة ال ّتطوّ ر .اإليمان ّ
ّ
بأن
كل
ّ
الصدفة .اإليمان أن ال حياة بعد الموت وال
الحياة ليست إ ّلا وليدة ّ
مِ ن روح تعود إلى خالقها .اإليمان ّ
بأن البشر ليسوا إال فصيلة من
الدابّة .بإختصار أكبر ،إ ّنه اإللحاد.
الحيوانات ّ
بعد انهيار ّ
الشيوعيّة ،اإلمبراطوريّة اإللحاديّة ،أصيب اإللحاد بنكسة
في البلدان ا ّلتي كــان يسيطر عليها وعــادت األديـــان إلــى هذه
ّ
لكن اإللحاد ما لبث أن انتشرَ وبسرعة،
المجتمعات بزخم أكبر.
خصوصًا في ظل غياب كنيسة قويّة جرّاءالعلمنة المفرطة ،وذلك
في ٍّ
كل من الواليات الم ّتحدة األميركيّة و أوروبّا الغربيّة ،وبال ّتحديد
ِّن لإللحاد في جنوبي شرقي آسيا .وعليه،
فرنسا .ونشير إلى وجودٍ َبي ٍ
ّ
فإن نسبة ا ّلذين ال يؤمنون بوجود اهلل في العالم اليوم ،أي نسبة
ّ
سكان األرض ،تفوق العشرة في المئة.
الملحدين من

4 - LACY BODYCON
Look pretty with this feminine lacy bodycon.

2 - Summery Shift Dress
Go simple with this summery shift dress that can be worn
time and time again.

وبالرّغم من نظريّة ال ّتطوّ ر وأصل األنــواع مع دارويــن ،نظريّة علم
ّ
وكل ال ّنظريّات األخرى ا ّلتي يبني عليها الملحدون
ال ّنفس مع فرويد،
ّ
المفكرين والفالسفة ا ّلذين قضوا
عقيدتهم ،وبالرّغم من ش ّتى
حياتهم يدافعون عن هــذه األفــكــار .بالرّغم من ّ
أن مجتمعاتنا
اليوم تع ّزز العلم على األخالق ،والفوضى الخ ّلاقة على اإلنتظام،
الحب ،المال على
العاطفة ال ّنرجيسيّة على العطاء ،الجنس على
ّ
الديمقراطيّة على الح ّريّة ،الفرد على المجتمع ،ال ّتس ّلط
الحقوقّ ،
على االحترام ،ال ّنهم على ال ّتضحية ،وبال ّتالي تع ّزز المادّ ة على الرّوح
البديهي ال ّتالي :اإللحاد إلى أين؟
السؤال
؛ يبقى ّ
ّ
كل تعقيداته ّ
نرى اليوم ّ
ّ
ّ
والمبطنة ،م ّتجه
الظاهرة
أن العالم،ومع
من القوميّات الى اإليديولوجيات .فإ ّننا نشهد بزوغ فجر العقائد
مستعد
السائد .فهل اإللحاد
واألديــان َكــرَ دّ ة فعل على الواقع
ّ
ّ
الديانات؟ هل
لخوض غمار هذه المعركة؟ ما هو موقعه بين هذه ّ
الدين ا ّلذي شعاره محدوديّة اإلنسان في المادّ ة والمكان ،أو
سيكون ّ
ّ
تنص على أ ّننا نحن البشر آلهة
سيبشرنا بفكرته الجديدة ا ّلتي
هل
ّ
بحد ذاتنا ،لكن طبعًا آلهة زمنيّين!
ّ
اإللحاد في رأيي ال يطفو مصافي األديان ،و لن يستطيع مواجهتها،
وال مواجهة اإلنسان وطبيعته ال ّتوّ اقة بأصلها إلى ربّها .فاطمئ ّنوا:
ً
جعجعة وال أرى طحينًا» ،سراب ووهم ،هذا هو اإللحاد.
«أسمع
ّ
المفكرين اإلغريقيّين ،ا ّلتي
سأختم بمقولة جميلة ومعبّرة ألحد
ـدن بال
أراهــا
ّ
تجسد الحقيقة األكيدة« :لقد وجــدت في ال ّتاريخ ُمـ ُ
حصون ،ومدن بال قصور ،ومدن بال مدارس ،ولكن لم توجد أبدًا ُمدن
بال معابد.».
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