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 نظام وأجهز زورا، جعجع سمير الدكتور زوجها واعتقل 1994  العام ”اللبنانية القوات“ حلت   ـ 1

  . والمعنوي السياسي وجودها انهاء سبيل في ”القوات“ على السوري الهيمنة
 يف والصمود النضال من مرحلة وبدأت الواقع، لالمر واالستسالم الخضوع جعجع السيدة رفضت ـ

 في ارفاقه بمعية وكافحت والقضائية، والمالحقات االمنية والتوقيفات السياسية الضغوطات وجه
 نم زوجها وتحرير لبنان من السوري الجيش خروج حتى عشرعاما احد مدى على ”اللبنانية القوات“

  لبنان. الى الحرية وعودة السجن
 قيقية،الح صورتها ويشّوهوا  ”اللبنانية القوات“ تاريخ يغيّروا ان حاولوا الذين جميع وجه في وقفت ـ

 االف سبيله في قدمت الذي التاريخي خطها وعلى وتماسكها وحدتها على المحافظة في ونجحت
  واستقالله. وحريته لبنان سيادة على الحفاظ اجل من الشهداء

 ”يةاللبنان القوات”لـ وكان الماروني، البطريرك رعاية تحت كان الذي شهوان قرنة لقاء الى انضمت ـ
  .   وفاعال  ًبارزا  ًدورا   فيها

 لجمعياتا من وغيرها والبلدية والطالبية النقابية االستحقاقات كل في ”اللبنانية القوات”و شاركت ـ
 المعادلة في رةومؤث فاعلة قّوة تزال ال ”اللبنانية القوات“ ان فيها اثبتت ملفتة، نتائج وحققت الثقافية

  . بحقها مورست التي المنع سياسة رغم اللبنانية السياسية
 معركة خاض الذي آذار 14 تحالف الى بعد فيما ل تحوّ  الذي البريستول تحالف الى انضمت ـ

  . 2005 العام في الثاني االستقالل



 نواب  ّست  من كتلة وصول الى ادى مما ،2005 الـ انتخابات في ”اللبنانية القوات“ قادت ـ
  . النيابي المجلس الى ”القوات”لـ
  بشري. في الماروني المقعد عن النيابية لإلنتخابات ”اللبنانية القوات“ حزب مرشحة ـ

 منذ الرسميين والحرمان االهمال من تعاني منطقة وهي عنها، انتخبت التي المنطقة  ّهم تحمل ـ 2
 السوريين قبل من استهدافها المنطقة حرمان في زاد ومما .2005 العام وحتى اللبناني االستقالل

 للبنانيةا للقوات والسياسي الفكري الخط الى انتمائها بسبب عليه وصايتهم اناب لبنان حكموا الذين
 متابعةبال جعجع ستريدا النائب وتسعى المنطقة. هذه الى  ًأيضا هو ينتمي الذي جعجع سمير بقيادة

  ً أمينات واالقتصادية، واالجتماعية االنمائية الحياة قطاعات كل في بشري بمنطقة النهوض الى اليومية
  .   والخارجية الداخلية للهجرة  ًمنعا أرضهم في االهالي لتجذر

 سياسةوال المجتمع في اللبنانية المرأة مكانة تحسين سبيل في جعجع ستريدا النائب تناضل ـ 3
 بين زالتميي أوجه من اللبناني التشريع منظومة تنزيه أجل من بالمبادرات وتقوم والتربية. واالعالم

 العقوبات قانون في الشرف جرائم الغاء الى يرمي قانون باقتراح تقدمت قدول والمرأة. الرجل
  . اللبناني

  ؟…) الخ   NGO  خيرية؟ (مؤسسات ؟ فيه عملت اجتماعي نشاط من هناك هل
  ”االرز جبل مؤسسة“

 تبغي ال حكومية غير مؤسسة هي .2010 سنة منذ وترأستها ،2007 سنة المؤسسة هذه أسست
 الملك يسوع في  مركزها م2007-8-14 تاريخ أد، 193 رقم والخبر العلم انبي على حائزة  الربح

  .  كسروان قضاء   –
  الجمعية أهداف 

  بشري. قضاء في هو عملها نطاق
 صاديةواالقت  والزراعية والتربوية والسياحية االجتماعية النواحي من المستدامة التنمية على العمل ـ

  بشري. قضاء في
  القضاء. سكان دعم شأنها من التي الوسائل تطوير ـ
  الريفية. التنمية في تساهم مشاريع تنفيذ على العمل ـ
 واالهلي المدني المجتمع قطاعات وكافة والمنظمات الحكومية المؤسسات مع الوثيق التعاون ـ

  .  ولبنان  المنطقة في  العاملة
  . وقرية   بلدة  21 عددها البالغ بشري قضاء وبلدات قرى كافة العامة مشاريعها تشمل ـ
  Touch In  Deloitte للتدقيق   العالمية المالية المؤسسة اشراف تحت شفافية بكل تعمل ـ
  الدولية االرز مهرجانات لجنة 

  .  الربح تتوخى ال سياسية غير جمعية وهي ،2006 سنة الجمعية هذه أسست
  :  اهدافها

  . الولىا بالدرجة السياحية االرز منطقة في السياحي النشاط انماء ـ
 االرز، نطقةم في   سياحية مهرجانات اقامة عبر واالنسانية، والفكرية والفنية الثقافية الجركة تنشيط ـ

  .  لبنان في السياحي النشاط تقوية في وتساهم السياحي، لبنان موقع تعزز
 وقعها كان وقد عاماً.  خمسين لمدة توقفها بعد الدولية، االرز مهرجانات اطالق أعدت ،2015 سنة ـ

  الماضية. السنة لبنان في أقيمت التي المهرجانات بين االول المركز المهرجان واحتل كبيراً،



 ناللبنانيي الفنانين من باقة  ّيضم والذي الصيف لهذا المهرجان اطالق جرى 2016 أيار 17 بتاريخ ـ
  . الكبار

 


