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وداعًا يا
مجد لبنان

وأغمض المجد 
عينيه...

نحـــن  قيومجيـــان: 
علـــى شـــفير االنهيـــار 
اقتصاديـــًا والحلـــول 
صحـــت  إذا  ســـهلة 

ــا النوايـ

لواء »القوات«... 
سيجمعنا!

انا الطالبة؟ 
»مقاوم« في القوات 

اللبنانية!
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لواء »القوات«... سيجمعنا!
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مجد لبنان
جاك أنطونيو العلم

وأغمض المجد عينيه...

أعـرف اننـا جميعنـا مللنـا الشـعارات، مللنـا مـن العناويـن العريضـة 
وعيننـا علـى مسـتقبلنا، نبحـث عنـه هنـا وهنـاك، فـي أروقة السـفارات 
تـارة، ونطعـم الحقيقـة فـي بلدنـا باألمل تـارة أخرى. أعرف هواجسـكم 
جيـداً كمـا تعرفـون هواجسـي. باختـاف انتماءاتنـا الطائفيـة او الحزبية 
او الفكريـة حتـى، كشـباب لبنانـي تجمعنـا »المصيبـة« اليـوم، إن صـح 
التعبيـر، يجمعنـا وضعنـا االقتصـادي، قلقنـا حـول قدرتنـا علـى بنـاء 

مسـتقبلنا فـي بلـد منهك.
صحيـح اننـا ال نـرى تغييـرا واصاحـا فعليا فـي أروقة السياسـة اليوم، 
صحيـح اننـا نسـمع خطابـات مبهرة والحقيقـة انهم يجلسـون ليصدروها 
لإلعـام علـى هـذا الشـكل، لكـن التعميم وسياسـة اغمـاض العينين تجاه 
كل األمـور هـي سياسـة مضللـة، ففي لبنـان رجاالت دولة يبغـون لبنان 

الـذي نريـده نحـن ويعملون علـى تحقيقه.
أنتـم يـا شـباب لبنـان تملكون الوعـي والعلم لتميـزوا، لتدعمـوا من وفى 
وعمـل وحافـظ علـى أمـوال الدولـة، ليبقـى لنـا لبنـان جميعنـا. ال يحـق 
لكـم النعـي والبـكاء علـى اطـال بلـد ما فعلتـم شـيئاً لتحافظوا عليـه، بلد 
ان تركنـاه تهنـا جميعنـا، ضعنـا وضاعـت احامنا في عالـم وضعنا فيه 

بأحسـن حاالتـه يكـون اللجوء.
الديماغوجيـة فـي أبهـى حللهـا، تنفذهـا بعـض أحـزاب السـلطة اليـوم، 
تعَالـوا عـن كلمـات ضيقة، دققـوا، تابعوا االخبـار الموضوعية الحقيقة، 
وأنـا واثقـة ان الهواجـس لـن تكـون فقـط مـا يجمعنـا إنمـا لـواء حزبـي 

.ً أيضا
مـا أقولـه ليـس حبـاً بحـزب القـوات اللبنانيـة كتنظيـم، علمـاً ان الجميـع 
يعتـرف بشـدة تنظيمـه علـى مختلـف األصعـدة، إنمـا مـا سـبق نابـع من 
قناعـة وعيـن تراقـب الجميـع وتحكـم علـى الجميـع، نابـع عـن روح 

اتقاسـمها ورفاقـي. 
تلـك الـروح يشـرفها »القـوات« كتنظيـم وقيادة وقاعدة شـعبية متمسـكة 

نضاليـة  الـروح  تلـك  العواصـف وحدتهـا،  شـدة  الكيـان رغـم  بلبنـان 
بإمتيـاز ال تتأخـر لحظـة فـي الدفـاع عـن المجتمـع، كل المجتمـع بـكل 
اطيافـه. تلـك الـروح تؤمـن اال خيـر لفـرد مـن دون خيـر المجتمـع، وال 

حريـة فرديـة مـن دون حريـة الوطـن. 
مسـتمرة بنضالهـا، روح »القـوات«، مهمـا اشـتدت الظـروف، تنتظـر 
منكـم الكثيـر، واثبتـم فـي اسـتحقاقاتكم االنتخابية الطالبيـة انكم على قدر 
انتظارهـا. تنتظـر ثقتكـم ودعمكـم كل مـن موقعـه ألجـل هـدف واحـد 
اسـمى، هـو لبنـان. تنتظـر منكـم ثـورة علـى الفسـاد والفاسـدين، تنتظـر 
منكـم وعيـاً يُترجـم فـي صناديـق االنتخابـات عـام 2022، تنتظـر منكم 
الترفـع عـن زواريـب ضيقـة أودت بلبنـان الـى مـا هـو عليـه، تنتظـر 
حرية فكركم ألنها أساسـية في معركة السـيادة ومحاربة الفسـاد في آن.
لـن أطيـل الـكام، أصـرخ اليكم اليـوم متمنيـة ان تسـتجيبوا، ألن وضع 
بلدنـا صعـب بالفعـل، وأدوات اإلنقـاذ تنتظـر دعمنـا جميعـا، دعـم واع 

غير مشـروط... والسـام.

قاسـيةٌ هـي األوقـات التـي تسـحُق كّل اآلمـال والّظنـون وتمـّزق القلوب 
بأسـهٍم مـن الذّكريـات... اآلن عرفنـا كـم ظلمنا ضمائرنا فـي كّل مّرة لم 
نكتـرث فيهـا لبّحـة صوتـه من خلف المنبر، لشـيبة لحيته، و لـكّل تنهيدة 
تعـٍب أطلقهـا بعـد كّل موقـٍف جبّار. كم خسـرنا في كل مرة تناسـينا فيها 
رجفـات القلـم بيـن يديـه وهو يخـّط بيانـات الّسـيادة والحّريّـة، متوّهمين 

أّن الّزمـان دائًمـا مـا يتوقّـف أمام غبطـة المجد والتّاريـخ منحنيًا!

باألمـس كنّـا وكانـت أعيننا شـاخصةٌ نحوه، وكان هو يباركنا من شـرفة 
الصـرح البطريركـّي يوم لجئنا إليه، يشـدّ على أيـادي »طّاب القوات« 
ويغـذّي روح ثورتهـم الحـّرة فـي وجه كّل أشـكال القمع والظلـم. واليوم 
غـاب تـارًكا إيّانـا نتأّمل في سـكون عينيه الغارقتين في بحٍر من الّسـام 

ونشـدّ على أنامَل أفهمتنا قدسـيّة عنفـواِن الكرامة.

أمـس انتقـى أن يشـاركنا الّصـاة فـي يـوم تـذكار شـهدائنا، واليـوم تلقاه 
صفـوف األبـرار لتسـتقبله بعـرٍس سـماوّي مجيد!

باألمـِس علَـت أعامنـا وهـي تخفـق أمامـه في زوايـا السـاحات، واليوم 
تنّكـس حزينـةً كّل رايـٍة حّرة.

يمضـي البطريـرك معانقـاً بيـده مسـبحته البيضـاء التـي أراد مـن لونهـا 

أن ينعكـس سـاًما علـى لبنـان، هـو الـذي لطالمـا عمـل فـي حياتـه إلـى 
حقـن نزيـف الدّم بين المسـيحيين خصوًصـا  وكل اللبنانيين عموًما، من 
لـم يتأّخـر يوًمـا عـن السـعي لتعميـم لغـة التاقـي وبنـاء جسـور الحوار 
بيـن كامـل األطـراف رغـم اختافاتهـا وخافاتهـا، ما ترجمـه جليّا عبر 

رعايتـه للمصالحـة المسـيحيّة-الدرزية فـي الجبل عـام 200١. 

يغادرنـا، بعـد أن حفـر بكامـه مبـادئ الّسـيادة واالسـتقال هـو من كان 
العمود األساسـّي لاسـتقال اللبنانّي الثاني عن االحتال السـوري عام 
200٥، الّـذي تجـّرأ وقـال »لبنـان أوالً« رافًضا بذلـك الرضوخ إلرادة 

الطامعيـن والديكتاتورييـن الّسـاعين لهدّ الكيـان الوطني. 

يودّعنـا اليـوم، ليرقـد إلـى األبـد هامـةً بين صخـور قنّوبيـن، حاضنًا في 
قلبـه حبّـا ال يفنـى... وروًحـا طاهرةً نقيّـةً إلى حدّ القداسـة.

الفـراق...  لمـرارة  انفطـرت  قلوبنـا  يـا أب قضيتنـا...  تبكيـك  دموعنـا 
وعيوننـا تلملـم الذكـرى األخيـرة لعظيـم عايشـناه قـد ال يتكـرر مثالـه. 
سـنفتقدك دوًمـا... سنشـتاق لصوتـك الحنـون الـذي اعتدنـاه أن يكسـر 
جـدران شـكوكنا ومخاوفنـا عنـد كّل اسـتحقاق فيطمئننـا قائـا: »نحـن 

معكـم...«.
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أجيال تسّلم أجيال
الصحافية فيرا بو منصف

انـــا الطالبـــة؟ »مقـــاوم« فـــي القوات 
اللبنانية!

اي جبهـة، كان طالبـا مناضـا مقاتـا حلـوا بالكرامـة التـي كللتـه، وفي 
تلـك اللحظـة بالـذات، وبعنـاد الدنيـا كلهـا، قـررت ان اكـون، ليـس مثله 
اذ ال اسـتطيع، قـررت ان اكـون مناضلـة فـي صفوف القـوات اللبنانية، 
ومـن بعدهـا اي شـيء آخـر، طالبـة عاملـة متزوجـة عزبـاء ال يهم، من 
مقعـد الطالبـة لبسـت بدلتـي الزيتيـة ولو لم البسـها فعا، حملـت بندقيتي 

قلمـي صوتـي عمـري ألصبـح قـوات وأصبحـت...

الحقـا وصلتنـا اخبـار ذاك المناضـل، رمـزي عيرانـي، لم اعرفـه يوما 
ولكنـي اعرفـه اكثـر مـن اي رفيـق له واكبـه، كانت اخبـاره تتناهى الينا 
والدنيـا احتـال ونظـام امنـي لبنانـي سـوري بغيـض ياحـق االنفـاس 
قبـل االجسـاد، وتحـدى رمـزي كل تلـك المنظومـة فـي قلـب جامعـات 
لبنـان، كان الطـاب وقـود الحريـة والنضـال، كانـت تخيفهـم الجامعات 
فيضيقـون الخنـاق علـى الشـباب، كانـوا يعرفـون ان طـاب القـوات 
اللبنانيـة تحديـدا، هـم اكبـر خطـر يهددهـم ومهمـا فعلـوا لـن يتمكنوا من 
قمـع صـوت الحريـة النابـض فـي اعماقهم، فاحقـوا الرمـز، واغتالوه، 
استشـهد رمـزي عيرانـي ويومها تأكـدت اكثر واكثر ان طـاب القوات 

هـم قـوة الحريـة في لبنـان... 

انـا أحسـدكم رفاقي الطاب لسـبب جوهري بعد، الحكيـم! الحكيم يحبكم 
كثيـرا، واكاد اقـول أنتـم االحـب واالقرب الى قلبه، هو نفسـه بدأ نضاله 
يـوم كان طالـب طـب فـي الجامعة االميركيـة وتعرفون الحكايـة. عندما 
اراقـب عينيـه وهـي تحضنكم فردا فردا في »يـوم الطالب« اقول »افف 
يـا فيـرا يـا ريتنـي بهيئـة الطـاب كنت هـأ معن عـم نحتفـل بمعراب« 
واهـرع الـى ابنـة اخـي اسـألها »الرا انـت مـع الشـباب بالجامعـة مـش 
هيـك؟« تبتسـم الصبيـة الحلـوة البالغـة النعومة »ما تخافـي عمتو إي انا 

معـن ورح ابقـى«، خـي أجيـال بتسـلم اجيـال معو حـق الحكيـم. اما انا؟ 
انـا مـا زلـت طالبـة أحب هـؤالء »الزعـران« الذين بأجسـادهم ودمائهم 
وشـجاعتهم وعلمهـم صنعـوا المقاومـة وبقـي لبنـان، انـا هنـاك طالبـة 
اجلـس الـى نافـذة االيـام، وفـي رأسـي الصغيـر حكاية كبيـرة عن وطن 
خـرج مـن صفحـات الكتـب الـى سـاحات النضـال وصـارت مقاومـة 
وصـار الوطـن ونحـن الحـروف الكبيـرة والصغيـرة، نحـن وطـن يـا 

رفـاق، لكن...مـا زلـت الـى مقعدي احلـم ان اكـون ...مقاوما!

تعرفـون؟ أنـا أحسـدكم! لـو عـاد بي الزمن شـوي الـى الوراء، لجلسـت 
الـى مقعـد فـي الجامعـة وعلّقـت علـى زمنـي تلـك الصفة »طالبـة«. ال، 
ليـس ألنـي احـب الـدرس، ابـدا ابـدا علـى العكـس تمامـا، فأنـا لـم اكـن 
يومـا متفوقـة، ودائمـا عاماتـي ع الحفّـة، وبالكاد تجـاوزت صفوفي او 
»بالحـاش« كمـا نقـول فـي الضيعـة، ليس لعـدم توافر الـذكاء اؤكد لكم 
رفاقـي الطـاب، لكـن الن االفـكار الكبيـرة فـي رأسـي الصغيـر، كانت 
مجنونـة تسـبح فـي غيـر مـكان علـى االطـاق، خلـف زجـاج مقعـدي 
الصغيـر فـي المدرسـة كمـا فـي الجامعـة، كانـت شـياطيني حاضـرة 
دائمـا، تنطنـط علـى هواهـا، مخترقـة كل القوانيـن واالنظمـة والدروس 
الناعـم  والشـعر  الصغيـر  رأسـي  فـي  كان  شـابه،  ومـا  واالمتحانـات 
المسـدول، مقاتـل عنيـد يحمـل بندقيـة ويقـف الـى الجبهـات، صحافـي 
يحمـل القلـم وتنهـال الحـروف مدافـع، وأتعّمـد التكلـم بصيغـة المذّكـر 
ألنـي وحتـى اللحظـة، كنـت احلـم ان اكـون رجـا، فقـط ألحقـق حلمـي 
فـي ان اكـون مقاتـا فـي القـوات اللبنانيـة، يشـبه امـا بشـير الجميـل او 
الحقا سـمير جعجع وطبعا ما اسـتطعت! شـاءت السـماء ان اكون فتاة، 
وربمـا حسـنا فعلـت فـي اختيارهـا ال اعـرف، لكـن وانـا الـى مقعـدي 
هنـاك فـوق الكتـب والدفاتر والمحاضـرات، قررت ان اكـون »مقاتلة« 
بقلمـي، بعدمـا استسـلمت لقـدري انـي امـرأة، واعجبتنـي الصفـة الحقـا 
بعدمـا اكتشـفت ان لـكل منـا فـي المقاومـة متـراس، في الحـرب كما في 

السـلم، رجـا كان ام امـرأة. 

رأسـي الصغيـر مـا اسـتوعب ذات صبـاح، وانـا بنـت الضيعـة التـي 
عاشـت قرويتهـا فـي كل تفاصيلهـا وحتـى وهـي فـي قلب قلـب المدينة، 
مـا اسـتوعبت ذاك المشـهد الذليـل عنـد بـاب الجامعـة اللبنانيـة: جنـدي 
احتـال سـوري قاتـم الوجـه يقطـر حقـدا وهـو يراقـب الطـاب ويأمـر 

زميـا لـه بتفتيـش الحقائب والمابس، ويأمـر ذاك وتلك ويتصّرف كأنه 
مالـك االرض والنـاس وحتـى السـماء التـي تظللهـم. يومـذاك مـا كنـت 
بعـد محازبـة ولـم اكـن اعـرف مـا يجـب ان نفعـل لنكـون كذلـك، كانـت 
الدنيـا حروبـا وصراعـات وشـرقية وغربيـة ومتاريـس، وحكايات عن 
شـباب يأتـون علـى غفلـة الـى الماجـئ والدنيـا مطـر قذائـف، يحملون 
الينـا المـؤن واالدويـة وربطـات الخبـز، وكلمـا اطل شـاب منهم وخرج 
يخـرج قلبـي معـه وكأنـه يصـرخ لـه مسـتنجدا »دخيلـك رجـاع وقول لـ 
بيـي يخلينـي روح معـك«، كان هـؤالء الشـباب طابـا فـي الجامعـات، 

تركـوا المقاعـد وصـار كتابهـم الوطـن وقلمهم بـارودة. 

لـم اكـن اعـرف اي ريـح تلـك تعصـف بـي كلمـا رأيـت شـابا بالبدلـة 
الزيتية، يا هللا شـو حلو هالشـب، اصرخ في اعماقي. وذات يوم، وكان 
نـّوار الزهـر والعـذراء مريـم، وصـل شـاب بالبدلـة الزيتيـة اياهـا الـى 
باحـة الجامعـة، يحمـل كتبـا ودخـل بقامتـه الممشـوقة ودعسـة العنفـوان 
تلـك الـى أحـد الصفـوف. »يـا ربـي شـو عـم يعمـل هالمقاتـل هـون؟« 
وانتظـرت ألسـأله، »فيـرا تعـي شـو بـدك فيـه يمكـن يضربنـا اذا حكينا 
معـو، هيـدا أزعـر؟« قالـت احـدى رفيقاتـي، واعتقـد انهـا حتـى اليـوم 
ندمـت النهـا تفوهـت بتلـك العبـارة، اذ شـعرت انهـا صفعتنـي وليـس 
اقـل، واعتبـرت انهـا اهانتنـي واهانـت  كل هـؤالء الشـباب، وتمنيـُت 
مـن قلبـي ان يضربهـا فعـا »انـِت مـا بتفهمـي هـودي عـم يدافعـو عنـا 
بالليـل وبيجـوا ع الجامعـة بالنهـار يكفـوا دراسـتن، ولـك هيـدا اشـرف 
ازعـر، فلّـي مـن وجـي« صرخت بوجهها كمن يسـتعيض عـن الصفعة 
بالصـراخ والشـتيمة، وهربَـت الفتـاة، هربـت ومـا زالـت حتـى اليـوم، 
وعلمـت الحقـا ان صاحـب البدلـة الزيتية مقاتل ولم اعرف اسـمه، وانه 
اعتقـل ولـم اعـرف فـي اي سـجن، انـه استشـهد الحقـا ولم اعـرف عند 
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تحقيق
أنطوني بركات

اإلقتصاد اللبناني إلى أين؟

الحدث
جويل الحداد

موازنة 2019 إلى متى؟

ــاب  ــركات، أو أرب ــي الش ــق، أو موظف ــى الطري ــارة عل ــألت الم أذا س
ــد  العمــل، أو أي لبنانــي مــن أي طبقــة اجتماعيــة كان عــن وضــع البل

ــار.  ــى شــفير االنهي ــك جــواب موحــد: نحــن عل ــا، يأتي اقتصادي

ــد يســير نحــو الخطــر، إّن االقتصــاد اللبنانــي  ممــا ال شــك فيــه أن البل
يتجــه فــي مســار ال يُمكــن تحّملــه، ممــا يتطلـّـب تحــركاً طارئاً الســتعادة 
ثقــة النــاس والمســتثمرين. الوضــع يتــأزم يومــا بعــد يــوم والخطــوات 
اإلصاحيــة أصبحــت ملحــة وضروريــة اليــوم قبــل الغــد لتفــادي 
ــورية  ــة الس ــرت األزم ــي أثّ ــك الدول ــب البن ــور. حس ــوع بالمحظ الوق
ــاد  ــات االقتص ــة قطاع ــى كاف ــلباً عل ــام 20١١، س ــذ الع ــتمرة من المس
ــزال  ــا ت ــي م ــة الت ــى الصناع ــارة، وحت ــياحة، للتج ــن الس ــي، م اللبنان
ــو  ــاوز النم ــم يتج ــة الســورية، إذ ل ــل األزم ــلبا بفع ــرت س ــة تأث خجول
2.٥% منــذ العــام 20١2، مقارنــة بنحــو 8% عامــي 2009 و20١0. 
الديــن العــام يــزداد بنحــو 27 مليــار ليــرة يوميــا! نعــم مــع كل شــروق 
شــمس 27 مليــار ليــرة تضــاف ديونــا علــى ديــن. وتظهــر إحصــاءات 
وزارة المــال أن إجمالــي الديــن العــام فــي لبنــان قــد ازداد بنســبة 
6.2% خــال العــام 20١7 ليصــل الــى 79.٥3 مليــار دوالر مقارنــة 
ــادة قياســية  ــام 20١6، أي زي ــة الع ــي نهاي ــار دوالر ف بـــ 74.90 ملي

ــارات دوالر. ــو ٥ ملي ــرة بنح وخطي

كل هــذا التراكــم الســلبي ال بــد بــأن يلقــي بظالــه علــى فــرص العمــل 
التــي تقلصــت بشــكل غيــر مســبوق فارتفعــت البطالــة الــى نســبة مقلقــة 
ــغ %42  ــن أنهــا تبل ــي حي ــة ف ــن القــوى العامل حيــث تعــدت 36% م
ــور  ــر التده ــاً. مظاه ــن ١8 و24 عام ــراوح بي ــي ت ــة الت ــة العمري للفئ
ــة  ــا، أظهــرت المؤشــرات الصناعي االقتصــادي الخطــر ال تتوقــف هن
إقفــال نحــو 388 مؤّسســة بيــن عامــي 20١2 و20١٥ مــن أصــل 

ــل. ــف عام ــت توظــف نحــو 78 أل 236٥ مؤسســة كان

تقلــص فــرص العمــل يــؤدي حتمــا للهجــرة: شــباب باتــت الهجــرة، إن 
توفــرت، البــاب الوحيــد المتــاح أمامهــم للعيــش الكريــم وبناء مســتقبلهم. 
ــا عشــرات الشــباب يخســرون وطنهــم وهــو يخســرهم، يذهبــون  يومي
لغيــر رجعــة، يُســلخون عــن أرضهــم وعائاتهــم وبيوتهــم مرغميــن.ي 
بســبب السياســة واالســتهتار الســائد، لبنــان يخســر خيــرة شــبابه ممــا 

يزيــد الوضــع تأزمــا.

 هــذه األرقــام والوقائــع مــا هي إال بعــض من وجوه التــردي االقتصادي 
الــذي يعصــف بلبنــان، والوضــع ســيتجه نحــو األســوأ إن لــم تتخــذ هــذه 
الطبقــة السياســية خطــوات إنقاذيــه جديــة وتضــع االقتصــاد علــى ســكة 
اإلصــاح والنهــوض مــن جديــد قبــل الوصــول الــى نقطــة الــا عــودة 

فيدخــل عندهــا البلــد بالمجهــول واالنهيــار التــام.                            

لتدق ناقوس ال بل نواقيس الخطر.

فــي كواليــس دراســة موزانــة العــام 20١9، ثمــة طــارىء علــى 
ــن  ــيدر«. فبي ــر »س ــروط مؤتم ــص بش ــة، يلخ ــة المالي ــابات الدول حس
ــة والضغوطــات  ــة العام ــي المالي ــور ف ــيدر والتده ــر س شــروط مؤتم
ــاد  ــى إيج ــة عل ــها مرغم ــى نفس ــد األول ــة العه ــد حكوم ــعبية، تج الش
حلــول تضمــن إســتيفاء الشــروط أبرزهــا خفــض العجــز فــي الموازنــة 
مــن ١2% إلــى أقــّل مــن 9% شــرط أّن ال يمــس باإليــرادات اإلجتماعية. 
لــم يكــن العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة اللبنانيــة بغيــة التوســع فــي 
االســتثمار خدمــةً للسياســات الماليــة، بــل كان دائمــاً فــي خدمــة الديــن 
بشــكل عــام والجــزء األكبــر منــه تحــّول إلــى مؤسســة كهربــاء لبنــان. 
ــه  ــدّر ل ــو ق ــار دوالر ول ــارب  ال40 ملي ــوم يق ــوع العجــز الي إن مجم
ــاد  ــم إقتص ــى حج ــد أعط ــكان ق ــي ل ــاد اللبنان ــي اإلقتص ــتثمر ف أن يس

ــي.  ــي الحال ــي اإلجمال ــج المحل يضاعــف حجــم النات

اليــوم لبنــان علــى شــفير اإلنهيــار اإلقتصــادّي فمــا هــي الحلــول التــي 
يمكــن اّن يلجــأ لهــا أصحــاب القــرار إلنقــاذ البلــد؟

ــّي  ــري تفصيل ــان تقدي ــا بي ــى أنه ــة عل ــة للدول ــة العام ــّرف الموازن تع
معتمــد يحتــوي علــى االيــرادات العامــة التــي يتوقــع أن تحصــل عليهــا 
الدولــة والنفقــات العامــة التــي يجــب إنفاقهــا خــال الســنة الماليــة 
القادمــة بغيــة تحقيــق أهــداف محــددة فــي إطــار الخطــة العامــة للتنميــة 
اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة المعتمــدة مــن قبــل الدولــة. تكــون الموازنــة 
ــوع  ــن مجم ــر م ــا أكب ــوع نفقاته ــون مجم ــا يك ــز عندم ــة عج ــي حال ف

ــوم. ــان الي إيراداتهــا وهــذا هــو حــال لبن

ــان، يتوجــب  فــي هــذا الســياق ولتحســين الوضــع اإلقتصــادي فــي لبن
علــى الدولــة اللبنانيــة إعــادة التــوازن المالــي للماليــة العامــة مــن خــال 
ــل  ــو العم ــح وه ــوب واض ــاق: المطل ــض االنف ــرادات وخف ــع اإلي رف

ــس  ــز النمــو اإلقتصــادي ولي ــرادات مــن خــال تحفي ــادة اإلي ــى زي عل
ــدة. مــن خــال فــرض ضرائــب جدي

ــاق الشــباب« أّن فــرض  ــة »آف ــا تؤكــد مصــادر خاصــة لمجل  مــن هن
ــك يجــب أن ال  ــى النمــو، لذل ــات ســلبية عل ــه تداعي ــدة ل ــب جدي ضرائ
ــام 20١9 ال  ــة للع ــي السياســة الضريبي ــر ف ــة أي تغيي تطــرح الحكوم
ــة  ــر الموازن ــم تق ــه ول ــي من ــع الثان ــي الرب ــا ف ــد أصبحن ــا ق ســيما وأنن
ــاكاً  ــيحدث إرب ــة س ــة الضريبي ــى السياس ــل عل ــوم وأي تعدي ــى الي حت
ــي  ــت ف ــي اندلع ــات الت ــف: » إن اإلحتجاج ــد. وتضي ــي البل ــراً ف وتوت
ــزاً  ــة حاف ــة أعطــت الحكوم ــرة ضــد مشــروع الموازن األســابيع األخي
ــة بهــدف أّن ترضــي الشــارع  ــك الموازن ــود تل ــن بن ــل بعــض م لتعدي

ــي«. اللبنان

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد وإقــرار موازنــة العــام 20١9 والعمــل 
ــة 2020  ــداد موازن ــدء بإع ــن الب ــد م ــرادات، ال ب ــادة االي ــد لزي بجه
آمليــن أن تكــون موازنــة التخطيــط والبرمجــة تهــدف إلــى الربــط بيــن 
االعتمــادات وتحقيــق األهــداف المخططــة. تعتبرموازنــة التخطيــط 
والبرمجــة وســيلة إلتخــاذ القــرارات التــي تتعلــق بالمفاضلــة بيــن 
البرامــج البديلــة والمتنافســة لتحقيــق أهــداف معينــة وبذلــك فهــي تجمــع 

ــة. ــذ، والرقاب ــط، والتنفي ــة: التخطي ــة للموازن ــاد الثاث ــن االبع بي

اإلنهيــار  مــن  والحــدّ  العجــز  لتجــاوز  فرصــة  أمــام  اليــوم  نحــن 
ــرض  ــو ع ــح وه ــد واض ــة واح ــن الحكوم ــوب م ــادي. المطل اإلقتص
خطــوات جديــة وشــفافة مبنيــة علــى مصارحــة الشــعب اللبنانــي بواقــع 
ــداً عــن  ــرادات بعي ــادة اإلي ــوي إعتمادهــا لزي الحــال وبالخطــوات المن

المزايــدات والشــعبويّة.
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تحقيق
نيكول فرفود

تحليل
طانيوس توما

لبنان، فسيفساء الشرق

لبنــان أو فسيفســاء الشــرق يعــد مــن أجمــل البلدان ســياحياً، طبيعــة لبنان 
وتنوعــه التاريخــي والثقافــي جعلتــه مقصــداً مهمــاً للســائحين األجانــب 
ــن وراءهــم  ــر مختلــف الحضــارات تاركي ــد الصغي ــد شــهد هــذا البل فق

العديــد مــن األثــار اإلغريقيــة والرومانيــة الحصــون والقــاع...

يتميز لبنان بسياحته الثقافية البيئية والطبية...

السياحة الثقافية:
ــي  ــه، ف ــده ومتاحف ــاره ومعاب ــوع اث ــي بتن ــان الثقاف ــراث لبن ــوع ت  يتن
لبنــان ثاثــة متاحــف رئيســية: متحــف بيــروت األثــري، متحــف 

جبــران، متحــف الجامعــة األمريكيــة 
ــي، قصــر سرســق، متحــف  ــن الريحان ومتاحــف أخــرى كمتحــف أمي

ــدا... الشــمع فــي جبيــل، متحــف الصابــون فــي صي
ــد  ــر، معب ــدة عنج ــة كبل ــراث عالمي ــع ت ــدة مواق ــان بع ــز لبن ــا يتمي كم
باخــوس ومعبــد جوبتيــر فــي بعلبــك، المعابــد الفينيقيــة فــي جبيــل، قلعــة 
جبيــل، أعمــدة صــور وغيرهــا مــن المواقــع األثريــة التــي ينفــرد بهــا 

لبنــان دون ســواه مــن البلــدان 

السياحة البيئية:
محبــي  لــكل  ووديانــه،  وانهــاره  وجبالــه  بطبيعتــه  لبنــان  يتميــز   
ــال،  ــلق الجب ــم، تس ــاور، التخيي ــاف المغ ــطة، استكش ــة، األنش الرياض
التزلــج، الهبــوط مــن قمــم الجبــال ...يمكنهــم أن يقضــوا أجمــل األوقــات 
ــج  ــز التزل ــد مراك ــاً أن يقص ــائح حالي ــتطيع الس ــاً يس ــان فمث ــي لبن ف

ــترخاء.  ــتجمام واالس ــر لاس ــراً البح ــاً وظه صباح
كمــا لــكل محبــي المحميــات الطبيعيــة أن يقصــدوا محميــات أرز 
الشــوف، محميــة حــرش اهــدن، محميــة جــزر النخيــل، محميــة أفقــا...

السياحة الطبية
ــياحة  ــات الس ــك كل مقوم ــاً ويمتل ــة طبي ــدان المتقدم ــن البل ــان م : لبن
الطبيــة والعاجيــة واألفضــل فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن حيــث 
ــم  ــه تقدي ــا يمكن ــة كم ــزة الحديث ــدات واألجه ــفيات والمع ــدد المستش ع
العــاج لمرضــى القلــب، الســرطان، العــاج الفيزيائــي وعمليــات 
ــز  ــفيات والمراك ــن المستش ــد م ــر أن العدي ــف.  يذك ــل والتنحي التجمي
 ISO( الصحيــة فــي لبنــان حائــزة علــى شــهادة الجــودة العالميــة
900(، وبعضهــا يســتقبل مرضــى مــن ذوي الحــاالت الصعبــة مثــل: 

ــاء، ــوكي وزرع األعض ــاع الش ــوح والنخ ــب المفت ــات القل عملي

ــى  ــدان الســياحية األول ــن البل ــان م ــن لبن ــل م ــات تجع ــذه المقوم كل ه
ــع  ــى تراج ــان إل ــي لبن ــياحة ف ــف الس ــع األس ــن م ــواح لك ــع الس لجمي
السياســية وعــدم  بســبب األزمــة  بعــد ســنة  وســنة  فشــيئاً  شــيئا« 
اإلســتقرار األمنــي فــي البلــد. يعتمــد لبنــان فــي ســياحته بشــكل أساســي 
ــة.  ــاً عــن الســنين الماضي ــي تشــهد تراجع ــن الت ــى حركــة الخليجيي عل
ســنة 20١0 دخــل إلــى لبنــان نحــو 300 ألــف خليجــي حجــزوا غرفــاً 
بمعــدل وســطي ١0 أيــام أي نحــو 3 مليــون ليلــة فندقيــة مقارنــة« 
مــع ســنة 20١7 حيــث دخــل 300 ألــف ســائح مــن جنســيات أخــرى 
وحجــزوا 900 ألــف ليلــة فندقيــة مــن الغــرف العاديــة أمــا الخليجييــن 
يحجــزون أجنحــة وليــس غرفــاً عاديــة. كمــا تراجعــت بين ســنة 20١0 

و20١7 مداخيــل الفنــادق 32%.

ومــع بدايــة موســم اإلصطيــاف نأمــل مــن وزارة الســياحة العمــل علــى 
خطــة شــاملة لموســم ســياحي واعد واســتقطاب الســائح الخليجي بشــكل 
خــاص كمــا نتمنــى أن تشــمل الخطــة العمــل علــى جعــل الســياحة فــي 

لبنــان علــى مــدار الســنة.

صرخة واحدة : الوضع االقتصادي 
المهترئ ال يبرر وجود أي إحتالل 

26 نيسان 200٥ ليس يوماً عادياً في تاريخ لبنان
26 نيسان 200٥ يوم خروج الجيش السوري من لبنان 

فــي 26 نيســان 200٥ تخلــص الشــعب اللبنانــي مــن بطــش األجهــزة 
األمنيــة اللبنانية-الســورية. 

الشــعب اللبنانــي الــذي دحــر جميــع أنــواع الطغــاة والــذي طالــب 
بحصــر الســاح بيــد الجيــش اللبنانــي »مــا بدنــا جيــش بلبنــان إال 
الجيــش اللبنانــي« لــن يقبــل بوجــود دويلــة تطمــح إلــى الســيطرة علــى 

ــرب.  ــلم و الح ــرار الس ــا لق ــة و خطفه ــل الدول مفاص

نســمع اليــوم عشــارات األصــوات النــي تترحــم علــى زمــن االحتــال 
تحــت حجــة أن الوضــع االقتصــادي كان أفضــل.

هل نسي اللبنانيين الذل على حواجز الجيش السوري؟
هــل نســي اللبنانييــن التنكيــل و التعذيــب الــذي طــال كل معــارض 

ــان؟ ــي لبن ــوري ف ــود الس للوج
هــل نســي اللبنانييــن الشــهيد رمــزي عيرانــي، رفيــق الحريــري، بيــار 

جميــل وجميــع شــهداء ثــورة األرز؟

الوضــع االقتصــادي المهتــرئ ال يبــرر وجــود أي إحتــال، للنهــوض 
ــدأ  ــاس خطــوات بســيطة تب ــاد شــبح اإلف ــد و إبع باالقتصــاد مــن جدي
ــرب  ــة، الته ــي وزارة الطاق ــدر ف ــج عــن اله ــد للعجــز النات بوضــع ح
الجمركــي، التوظيــف السياســي العشــوائي فــي إدارات الدولــة وصــوالً 
إلــى محاســبة الشــعب للنــواب و الزعمــاء مــن خــال صناديــق االقتراع 

فــي االنتخابــات المقبلــة.
الشــعب اللبنانــي الــذي قــاوم ودحــر االحتــال العثمانــي، اإلســرائيلي 
ومــن ثــم االحتــال الســوري لــن يعجــز علــى محاســبة المســؤول عــن 

الوضــع الراهــن.

كمــا دائمــاً ســيبقى الشــعب اللبنانــي يقــاوم لتحقيــق حيــاة كريمــة ودولــة 
. قوية

وكمــا دائمــاً ســتظل القــوات اللبنانيــة حاضــرة تكافــح فــي الســلم كمــا 
فــي الحــرب لحمايــة لبنــان مــن المخاطــر المحيطــة بــه مــن أجــل بلــوغ 

الجمهوريــة القويــة. 
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حوار
االنهيــار  شــفير  علــى  نحــن  قيومجيــان: 
صحــت  إذا  ســهلة  والحلــول  اقتصاديــًا 

النوايــا
»مـــن أجمـــل ســـنوات عمـــري الفتـــرة التي زخـرت بنضالـــي الطالبي 
الحزبــي. مـــن مفوضيـــة اإلعــام فـــي خليـــة المدرســـة الـــى رئاســـة 
خليـــة الجامعـــة، ومـــن رئاسـة دائـرة الجامعـــات الخاصـة الـى رئاسـة 
مصلحة الطاب، محطـات كثيـرة اختلطـت فيهـا الثـورة بالرومانسـية، 
واإليديولوجيـــا بالنضـــال المقـــاوم«. بهــذه الكامــات عــّرف قيومجيان 

حالــه مــع مصلحــة الطــاب.
ــار  ــور ريش ــل الدكت ــكرّي حم ــى مناضــٍل عس ــٍب مناضــل إل ــن طال م
قيومجيــان شــعلة المقاومــة والقضيــة. لكــن لــم ينتــه نضالــه عنــد 
الصفــوف العســكرية، فهــو اليــوم وزيــٌر فــي حكومــة »الــى العمــل«. 
ومــن أفضــل مــن مناضــٍل مقــاوٍم الســتام حقيبــة وزارة الشــؤون 

ــن؟  ــوق المواط ــن حق ــاع ع ــة والدف االجتماعي

في الشق الوزاري والسياسي:

»حليفنــا هــو كّل مــن نلتقــي معــه علــى المبــادئ التــي نؤمــن بها« بهـــذه 
الكلمـــات اســتهل الوزير قيومجيان حديثـــه لمجلـــة »آفـــاق الشـــباب«، 
ــاة  ــا أّن التعدديــة وإختــاف األراء همــا مــن خصائــص الحي ــد لن ليؤكـ

السياســية ولكــن »ولأســف« فــي لبنــان االفرقــاء السياســيون يختلفــون 
ــر  ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــاً عل ــية خصوص ــادئ األساس ــى المب عل
ــدأ  ــى مب ــو خــاف عل ــوات وحــزب هللا ه ــيادة: »خــاف الق ــدأ الس مب
ــة  ــد كاف ــل أن يتح ــى أم ــيادة الوطــن، عل ــو س سياســي أساســي أال وه

االفرقــاء حــول فكــرة الوطــن لبنــان«.

ــص  ــوات« حري ــدّ أّن حــزب »الق ــا يخــص مصالحــة معــراب، أك فيم
كّل الحــرص علــى مقوماتهــا وأسســها وأن المصالحــة مســتمرة، دائمــة 
ــه  ــى أن ــان ال ــار قيومجي ــتقبل، فأش ــار المس ــبة لتي ــا بالنس ــة. أم ومبدئي
شــريك »القــوات« األساســي فــي الوطــن: »نحــن متفقــون علــى الخــط 
العــام لـــ١4 آذار، خــط الســيادة واالســتقال وقــرار بنــاء لبنــان الحــّر«. 
ــه  ــان أنّ ــر قيومجي ــة، فاعتب ــة الجمهوري ــف رئاس ــص مل ــي يخ ــا ف أم
مــن المبكــر البحــث فــي هــذا الملــف وأّن كّل حــراك فــي هــذا االتجــاه 
هــو حــراك فــي غيــر أوانــه، الفتــاً الــى ان انتخابــات الرئاســة تخضــع 

لمعــادالت داخليــة وإقليميــة معقــدة.

وعنــد ســؤاله عــن موقــع »القــوات« فــي حكومــة العهــد األولــى يــرى 

ــان ربــح تشــكيل  ــم يخســر وأن لبن ــان أن »القــوات« ل ــر قيومجي الوزي
حكومــة: »إّن موضــوع تشــكيل الحكومــة وعــدد الحقائــب ال ينطــوي 
فقــط تحــت مفهــوم الربــح والخســارة، فــكّل حقيبــة هــي مهمــة وتخــدم 

المواطــن اللبنانــي«. 
وأضــاف: »صحيــح أّن مطالــب القــوات كانــت أكثــر من أربــع وزارات 
ــة  ــدر أهمي ــة بق ــي مهم ــوم ه ــا الي ــا عليه ــي حصلن ــب الت ــن الحقائ ولك
ــد  ــة وشــفافية بهــدف تحســين البل ــب الســيادة. نحــن نعمــل بجديّ الحقائ
ــة  ــذه الحكوم ــي ه ــوات ضــروري ف ــود الق ــة المواطــن. إن وج وخدم

لتقديــم خطــة عمــل واضحــة وتقديــم األفضــل للبلــد«.

فــي هــذا الســياق، أكــدّ الوزيــر قيومجيــان أّن دوره فــي وزراتــه مهــم، 

فهــو يطمــح لتطويرهــا إداريّــاً وإلكترونيّــاً باإلضافــة إلــى تفعيــل 
ــي  ــي ف ــا: »عمل ــم موازنته ــر حج ــم صغ ــا رغ ــي تقدمه ــات الت الخدام
ــوف  ــي الصف ــي ف ــي لنضال ــال تكميل ــة نض ــي الحقيق ــو ف ــوزارة ه ال
العســكرية خــال فتــرة الحــرب، وهــو يعكــس نظــرة الحــزب للعمــل 

السياســي ككّل«.
ــاق  ــى األخ ــي عل ــل مبن ــل نبي ــو عم ــي ه ــل السياس ــاف: »العم وأض
القــوات خطتــه  التعريــف يطــرح حــزب  والمبــادئ، وعلــى هــذا 
السياســية بهــدف خدمــة المصلحــة العامــة ال المصلحــة الشــخصية«.

وعنــد طــرح الخبــر المســرب عــن الجلســة التــي ُرفعــت مــن دون أن 

ــن وزارة  ــريبات ع ــألة التس ــارة مس ــن إث ــوات« م ــن وزراء »الق يتمك
أن  قيومجيــان  أكــدّ  لبنــان،  إلــى صــورة  تســيء  التــي  الخارجيــة 
ــية  ــر الديبلوماس ــريب المحاض ــي تس ــرة ف ــى واألخي ــؤولية األول المس
ــريب  ــي لتس ــدف األساس ــة وأّن اله ــق وزارة الخارجي ــى عات ــع عل تق
هــذه األخبــار هــو التشــكيك فــي أخاقيــات ومهنيــة  الوزيــر حصانــي 
علمــا أن موقــف »القــوات« واضــح ســواء باالعــام أو باالجتماعــات 

ــات. ــة الملف ــي كاف ــة ف الخاصــة أو العام
أمــا فــي مــا يخــص ملــف الكهربــاء، عــرض الوزيــر االقتراحــات التــي 
طرحهــا »القــوات« لتحســين خطــة العمــل عبــر ثاثــة نقــاط أساســية: 
أوالً وأهمهــا ربــط الحــل الدائــم بالحــل الموقــت. ثانيــاً، تخفيــض كلفــة 
اســتماك أرض معمــل ســلعاتا مــن 200 مليــون دوالر الــى30 مليــون 

دوالر. ثالثــاً، أن تشــرف إدارة المناقصــات علــى العــروض التــي تقــدم 
مــن قبــل الشــركات. اضــف إلــى ضــرورة تشــكيل هيئــة ناظمــة لهــذا 

القطــاع وتعييــن مجلــس إدارة المؤسســة كهربــاء لبنــان. 
أمــا فــي قضيــة النازحيــن الســوريين وعودتهــم،  يــرى قيومجيــان أن 
هــذا الموضــوع دقيــق جــداً: »إن النــزوح الســوري فــي لبنــان يشــكل 
عبئــاً كبيــراً علــى اللبنانييــن وعلــى البنــى التحتيــة اللبنانيــة )مــدارس، 
مستشــفيات طرقــات...( وبالتالــي بالنســبة لنــا عودتهــم هــي األولويــة، 
وقــد أطلقنــا مبــادرة للمســاعدة بعودتهــم، علمــا أن هــذه العــودة ال تتــم 

بشــكل ســريع«.
مــن هنــا، ذكــّر  بالمبــادرة التــي أطلقهــا حــزب القــوات اللبنانيــة والتــي 



صيت القوات واضح، 
نحن هيك وما في 
يكون معنا إال يلي 
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إشتركوا بمجلة المسيرة لتصلكم شهريًا عبر اإلتصال على األرقام التالية
٠٤/٥٤٤٠٥٩ – ٧٩/١١٠٤٥٢ – ٧٩/١٠٤٥٢٦ - ٠٣/٤٢٣١٥٥

أو من خالل موقع المسيرة اإللكتروني
www.almassira.com

ــل دور  ــر الحكومــة وتفعي ــة معالجــة هــذا الملــف عب تؤكــد مــدى أهمي
اللجنــة الوزاريــة المؤلفــة مــن عــدد مــن الــوزارات المعنيــة بعودتهــم: 
ــاك أي  ــر وارد ولكــن ليــس هن ــع مــع النظــام الســوري غي »إن التطبي
ــر عــام  ــه مدي ــوم ب ــذي يق ــل ال ــه كالعم ــي مع ــن التنســيق التقن ــع م مان
األمــن العــام مــن حيــث التنســيق مــع األجهــزة الســورية لعودتهــم«.

في الشق االقتصاد:

صحيــح أّن لبنــان اليــوم علــى شــفير االنهيــار اقتصاديــاً إال أن الوزيــر 
ــاء  ــد االفرق ــا عن ــول ســهلة اذا صحــت النواي ــرى أن الحل ــان ي قيومجي
كافــة: »القــوات مــع سياســة التقشــف بشــكل أساســي. فمحاربــة الفســاد 
عنــوان كبيــر، وبرأيــي لنبــدأ فــي محاســبة جميــع الفاســدين علــى كافــة 
ــة  ــاالً. باإلضاف ــاً وفع ــون فوري ــاب أن يك ــى العق ــدة، أي أّن عل األصع
ــر المجــدي،  ــاق غي ــف االنف ــدر ووق ــف اله ــا، وق ــى المحاســبة علين إل
الحــدود  التهريــب علــى  المرتفعــة، ووقــف  المعاشــات  وتخفيــض 
ــط التهــرب  ــة وضب ــا يجــب مراقب ــة وخاصــة مــن ســوريا، كم اللبناني
الضريبــي«. وأضــاف: »ســيدر كنايــة عــن مجموعــة دول مانحــة تريــد 
االســتثمار بالبنــى التحتيــة اللبنانيــة، وهو مشــروط بمجمــوع إصاحات 
متعلقــة بالدولــة اللبنانيــة منهــا، محاربــة الفســاد، وقــف الهــدر، ضبــط 
االنفــاق... فبقــدر مــا تلتــزم الدولــة اللبنانيــة بهــذه المواضيــع بقــدر مــا 

ــاً أكثــر ويكــون ســيدر حــّا لأزمــة اإلقتصاديــة«.  تســاعدنا ماليّ

في الختام: 

وجــه الوزيــر ريشــار قيومجيــان كلمــة للبنانييــن حيــث أكــدّ أننــا 
ــود  ــب أن يس ــي يج ــة، وبالتال ــة صعب ــة اقتصادي ــى مرحل ــون عل قادم
ــي  ــن اللبنان ــدّ أن المواط ــا. وأك ــا بينن ــي فيم ــن االجتماع ــدأ التضام مب
ــره، وأردف: »نحــن  ــوه وم ــده بحل ــد بل ــذا البل ــن ه ــراً ولك ضحــى كثي
ــل  ــب التعام ــن يج ــة، ولك ــة صعب ــي حقب ــر ف ــي تم ــعوب الت ــن الش م
معهــا ألنــه كّل حقبــة تمــّر وتنتهــي«. كمــا دعــا السياســيين الــى اعتمــاد 
سياســة صادقــة وشــفافة وخارجــة عــن أي مصلحــة شــخصية، آن 

األوان ليتحمــل كل منــا مســؤولياته«....
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أخبارنا

صالة من أجل صّحة البطريرك

نّظــم »The Debate Club« فــي جامعــة الـــ AUL كســليك، صــاةً 
مــن أجــل صّحــة البطريــرك مــار نصــرهللا بطــرس صفيــر يــوم 
الخميــس 9 أيـّـار فــي حــرم الجامعــة أمــام مــزار يســوع الملــك، طالبيــن 
لــه مــن هللا شــفائه العاجــل والصّحــة الدائمــة. شــارك فــي الّصــاة مديــر 
ــى أّن  ــد عل ــال وأُّك ــارك زب ــة م ــد الجامع ــكل وعمي ــد هي ــة فري الجامع
البطريــرك ال يــزال يخضــع للعــاج وحالتــه الصحيـّـة دقيقــة. وُوّزعــت 
ــع  ــى جمي ــاة عل ــد الّص ــن بع ــر م ــرك صفي ــة للبطري ــوًرا تذكاريّ ص

الطــّاب وُعلّقــت صــورةً كبيــرة لــه فــي وســط حــرم الجامعــة.

لقاء الرياشي في حدث-الجبة-بشري

ــاء  ــة لق ــدث الجب ــدة ح ــي بل ــة ف ــوات اللبناني ــّاب الق ــة ط ــت خلي نظم
ثقافــي بامتيــاز مــع معالــي الوزيــر ملحــم الرياشــي تحــت عنــوان 
»الخلفيــة المســيحانية فــي تاريــخ وعمــل المقاومــة اللبنانيــة« عنــد 
ــة  ــي صال ــاء 20١9/4/23 ف ــوم الثاث ــر ي ــن ظه الســاعة الخامســة م
رعيــة حــدث - الجبــة، وقــد دعيــت فعاليــات المنطقــة السياســية منهــا 
والروحيــة واالجتماعيــة فلبــى العــدد األكبــر النــداء، وكان اللقــاء أشــبه 
ــول  ــي أص ــر الرياش ــا الوزي ــن خاله ــاد م ــة أع ــة ثقافي ــة روحي بوقف
االنتمــاء إلــى جــذور الســماء حيــث االنطاقــة مــع الــرب لتكملــة العهــد 
ــص  ــادي المخل ــة مــع الف ــب والقيام ــم مــن خــال التجســد فالصلي القدي
الــذي أرادنــا شــهادة قبــل أن نكــون شــهداء، وشــهداء عندمــا يجــب أن 
ــة  ــر أمان ــب والضمي ــق القل ــى عات نكــون، كــي يحمــل كل مســيحي عل
الميــرون والصليــب فيكــون اميــن إللهــه الحــي ولــكل إنســان افتــداه هــذا 
اإللــه مــن أعلــى الصليــب لتكــون كرامــة الشــخص البشــري واإلنســانية 

ــات. ــب والتراتبي ــل كل المرات قب

مسابقة كرة القدم وكان الكل رابح

والعلــوم  األداب  جامعــة  فــي   »The Debate Club« نّظــم 
ــدم  ــرة الق ــليك، دورةً لك ــرع الكس ــان AUL - ف ــي لبن ــا ف والتكنولوجي
 United« فــي 27-4-20١9، حيــث جــرت المباريــات علــى ماعــب
ــاركة 32  ــاًء، بمش ــة مس ــى السادس ــا حتَّ ــعة صباًح ــن التَّاس Club« م
فريقـًـا تبــاروا علــى عــدَّة جــوالت. ثــّم ُوّزعــت الجوائــز الماليَّــة، إضافــةً 
ــات علــى الفائزيــن بالمراكــز الثــاث األولــى.  إلــى الكــؤوس والميداليَّ
ــي  ــارٍك ف ــكّل مش ــزة ل ــدّم “Decathlon Sporting Club” جائ وق

ــة. ــّروح الرياضيّ ــز ال ــدف تعزي ــابقة به المس

قداس لراحة نفس الشهيد طوني ضو ... بعنوان شهيد النضال

نّظمــت مصلحــة طــّاب “القــّوات اللبنانيـّـة” – دائــرة المــدارس -قطــاع 
ــي  ــق “طون ــهيد الرفي ــس الش ــة نف ــنوّي لراح ــدّاس الس ــات، الق المهني
ضــو”، فــي مهنيــة الدكوانــة – المدرســة الفندقيــة احتفــل بــه األب 

شــارل كســاب.

حضــر القــدّاس ممثــل رئيــس حــزب “القــّوات اللبنانيّــة” النائــب 
ــي  ــة إدي أب ــة القويّ ــل الجمهوري ــابق أنطــوان زهــرا، وعضــو تكتّ الّس
ــوري،  ــربل الخ ــوات” ش ــي “الق ــاب ف ــة الط ــس مصلح ــع، رئي اللم
ــهيد، أعضــاء  ــة الش ــش، عائل ــزي بطي ــن رم ــة المعلمي ــس مصلح رئي
مكتــب مصلحــة الطــاب، ورؤســاء الدوائــر الذيــن تولــوا مهــام دائــرة 

ــن ــاع المهنيي وقط

فوز خلية كلية التربية في بطولة الشهيد رمزي عيراني

ــوم  ــال والعل ــة ادارة االعم ــق كلي ــى فري ــة عل ــة التربي ــق كلي ــاز فري ف
االقتصاديــة فــي الجامعــة اللبنانيــة بالمبــاراة األخيــرة مــن بطولــة 
ــة  ــة عائل ــاراة النهائي ــي المب ــارك ف ــا وش ــي كم ــزي عيران ــهيد رم الش
الشــهيد رمــزي عيرانــي ورئيــس مصلحــة المهندســين فــي حــزب 
ــر  ــال الم ــع ميش ــس مجّم ــى، رئي ــه مت ــق نزي ــة الرفي القــوات اللبناني
االســتاز انطــوان شــهوان، رئيــس مصلحــة الطــاب فــي حــزب القوات 
اللبنانيــة الرفيــق شــربل خــوري، رئيــس مصلحــة النقابــات فــي حــزب 
القــوات اللبنانيــة الرفيــق ايلــي جعجــع، مكتــب دائــرة الجامعــة اللبنانيــة 
ــا الدائــرة.  فــي حــزب القــوات اللبنانيــة وحشــد كبيــر مــن جميــع خاي

ــة 63 - 4٥. ــاراة بنتيج ــت المب وإنته

»Fry-Day Ride«

نّظــم«The Debate Club« فــي جامعــة ســيدة اللويــزة - ذوق مصبح 
نشــاط توعيــة حــول الســامة المروريــة فــي الخامــس مــن نيســان فــي 
حــرم الجامعــة. شــاركت فــي النشــاط جمعيــة »Kunhadi« التــي 
ــا  ــول. كم ــر الكح ــت تأثي ــادة تح ــر القي ــى مخاط ــوء عل ــلّطت الض س
عرضــت مجموعــة مــن مختلــف أنــواع الســيارات والدراجــات النارية.

ً حراسنا، دائماً وأبدا

بمناســبة ذكــرى شــهداء عين-ابــل، نظمــت مصلحــة الّطــاب صفوفهــا 
وباشــرت بالعمــل. نهــار الجمعــة انطلــق طــاب القــوات اللبنانيــة الــى 
النّصــب التذاكريــة للشــهداء لتنظيفهــا، قبيــل التوّجــه اليهــا يــوم األحــد 

بعــد قــداس الشــهداء لوضــع شــموع أضيئــت فــي الليــل.
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صحة

التوّحد حالة انسانّية وليس داًءا
لين حبيب

ــادراً  ــد ق ــم يع ــن ول ــم باللعــب وال باآلخري ــد يهت ــم يع ــث ل المشــكلة حي
ــة  ــاة اليومي ــل الحي ــت عــن تفاصي ــا تحدث ــه«. كم ــر مهارات ــى تطوي عل
ــي  ــة ف ــة الصعوب ــا الســيما لجه ــي تواجهه ــات الت ــا والصعوب ــع ابنه م
التأقلــم مــع اآلخــر وتأديــة المهــام العاديــة مثــل تنــاول الطعــام واالهتمام 
بالنظافــة الذاتيــة. وتابعــت :« علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، 
يريــد المتوّحــد أن يكــون مســروراً وفاعــاً وأن يتمتــع بصحــة جيــدة. 
ــب مراحــل  ــل يتطل ــة ب ــة عفوي ــس عملي ــن لي ــدى المتوحدي ــم ل إّن التعلّ
ــد  ــر ويج ــره التغي ــد يك ــخص المتوح ــروف أن الش ــن المع ــرة. وم كثي
ــرز دور األهــل  ــا يب ــد، وهن ــم مــع كل مــا هــو جدي ــي التأقل ــة ف صعوب

ــم بساســة«.  ــى التأقل ــم لمســاعدة ولدهــم عل وذكائه

ــاة، ويطمحــون  ــون الحي ــه يحب ــول: »مكســيم ورفاق ــى الق وخلصــت إل
ــا  ــم معن ــح أّن تواصله ــاة. وصحي ــتمتعون بالحي ــعداء ويس ــوا س ليكون
ــع  ــن، يق ــة، لك ــي مختلف ــم ه ــم لحاجاته ــة إفهامه ــي وطريق ــر نمط غي
علــى عاتقنــا أن نفهــم ونحلــل كل تصــرف يقومــون بــه لفهمهــم أكثــر. 
هــم مصــدر غنــى لإلنســانية، هــم فرصــة لنختبــر عظمــة الحــب كــي 
نرافقهــم طــوال حياتنــا، هــذا الحــب الــذي يحررنــا ويقودنــا إلــى 
التمــاس هــذا التنــوع وعــدم الخــوف مــن كل مــا هــو مختلــف عنـّـا. هــذه 
هــي قوتنــا كأهــل لمســاعدة أوالدنــا كــي يجــدوا مكانــاً لهــم فــي عائلتنــا 
الصغيــرة والكبيــرة، فــي مجتمعنــا ومدارســنا وجامعاتنــا ومستشــفياتنا. 
أطفالنــا هــم مواطنــون لبنانيــون، وعلينــا أن نحمــي حقوقهــم وأن نعمــل 
علــى تشــريع قوانيــن تلبّــي حاجــات كل مواطــن لبنانــي مــن ذوي 

ــات الخاصــة«. االحتياج

آينشتاين مصاب بالتوّحد 

ــن  ــتاين م ــرت اينش ــي الب ــم العلم ــات العال ــرون عــن معان ــل الكثي يجه
ــى  ــؤدّي ال ــي ال ت ــد الت ــل درجــات التوّح ــة اســبيرجر وهــي اق متازم
اي صعوبــة فــي اســتقبال المعلومــات او ارســالها، لكنهــا جعلتــه يــردد 
ــه  ــه بعــد موت ــد معانات ــى تأكي ــاء عل ــد اجمــع االطب الجمــل بهــوس. وق

ــه.  بعــد ان قامــوا بتشــريح جثّت

يعتبــر نيوتــن مــن اهــم علمــاء الفيزيــاء اال اّن المؤّرخــون اجمعــوا على 
معاناتــه بالتوّحــد بســبب عــدم اخطاتــه بالنــاس كثيــراً، كمــا انــه كان 
قليــل الــكام كمــا انــه كان يســتصعب فــي التواصــل مــع اآلخرينــز وقــد 

ُشــّخص فــي آخــر حياتــه انــه يمــر بحالــة اكتئــاب نفســي.

التوّحــد ال يتوقّــف عنــد العلمــاء فقــط انمــا يطــال الفنانيــن ايضــاً مثــل 
ــة  الرّســام فينســنت فــان غــوخ الــذي كان يعانــي مــن اضطربــات اّوليّ

مــن التوّحــد.

علــى الرغــم مــن خطــورة أفــة التوّحــد اال ان التشــخيص مــازال بدائيـّـاً 
علــى امــل ان يتطــّور ويطــال مئــة كبيــرة مــن الذيــن يعانــون مــن هــذه 

اآلفة.

ــا كل  ــا شــبكة صممه ــة؟  انه ــد الدوليّ ــاً بشــبكة التوّح هــل ســمعت يوم
ــي عــام ١992  ــز ف ــا ويليام ــت و دون ــي غران ــم ســنكلير، كاث ــن جي م
فــي الواليــات المتحــدة االميركيـّـة الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف 
التوّحــد مــن اجــل مســاعدة االشــخاص الذيــن يعايشــون آفــة التوّحــد.

تعنــى هــذه الشــبكة التــي تضــم اشــخاًصا مجهوليــن فــي التركيــز علــى 
ــاعدت  ــد س ــلبيات. وق ــن الس ــداًل م ــد، ب ــن التوح ــة م ــد اإليجابي الفوائ
ــن  ــام م ــدرس اله ــم ال ــى تعل ــد عل ــن بالتوح ــراد المصابي ــة األف المنظم

ــة التوحــد المشــتركة.  ــي ثقاف الســعادة ف

وبحســب منظمــة الصّحــة العالميّــة التــي خصصــت الخامــس مــن 
نيســان اليــوم العالمــي للتوّحــد، فقــد تشــير التقديــرات إلــى معانــاة طفــل 
واحــد كل ١60 طفــاً فــي العالــم مــن اضطــراب طيــف التوحــد. وتمثل 
هــذه التقديــرات رقمــاً متوســطاً ويتفــاوت معــدل االنتشــار المبلّــغ عنــه 
ــادت بعــض الدراســات  ــك، أف ــن الدراســات. ومــع ذل ــاً واســعاً بي تفاوت
ــار  ــدل انتش ــا زال مع ــر. وم ــى بكثي ــدالت أعل ــداً بمع ــة جي المضبوط
اضطرابــات طيــف التوحــد غيــر معــروف فــي عــدة بلــدان ذات الدخــل 

المنخفــض والمتوســط.

ــى مــدى الخمســين ســنة  ــت عل ــي أجري ــة الت ــاً للدراســات الوبائي ووفق
ــزداد  ــف التوحــد ي ــات طي ــدل انتشــار اضطراب ــدو أن مع ــرة، يب األخي
علــى المســتوى العالمــي. ويمكــن تفســير هــذه الزيــادة إلــى وجــود عــدة 

عوامــل تشــمل العوامــل البيئيــة والوراثيــة. 

لكــن يبقــى ســبب التوّحــد غامًضــا حتــى الســاعة اذ لــم يتوّصــل االطبــاء 
ــع اشــكال المجتمعــات.إال  ــي جمي ــد ف ــراط المتوّح ــّلٍ إلنخ ــاد ح إليج
ــة  ــل معالج ــات مث ــندة بالبيّن ــة المس ــية واالجتماعي ــات النفس أن التدخ
الســلوك يمكــن أن تحــد مــن المصاعــب المصادفــة فــي التواصــل 
والســلوك االجتماعــي وتؤثــر إيجابيــاً فــي عافيــة األشــخاص ونوعيــة 

ــم. حياته

وتتســم احتياجــات المصابيــن باضطرابــات طيــف التوحــد فــي مجــال 
ــا  الرعايــة الصحيــة بتعقيدهــا وتســتلزم اهتمامــاً زائــداً عاطفيَّــا ورعويًّ
باالضافــة الــى خدمــات إعــادة التأهيــل والتعــاون مــع قطاعــات أخــرى 

مثــل قطاعــات التعليــم والعمــل والرعايــة االجتماعيــة.

التوّحد: هو ليس إعاقة إنما قدرة مختلفة

محلّيــاً، احتفلــت جامعــة الــروح القــدس- الكســليك باليــوم العالمــي 
ــا  ــة إنم ــس إعاق ــو لي ــد: ه ــوان »التوّح ــدوةً بعن ــت ن ــد نّظم ــد فق للتوّح
ــهادة  ــود ش ــس هن ــادة مون ــيدة غ ــا الس ــت خاله ــة«، قدم ــدرة مختلف ق
حيــاة، وهــي أم لطفــل متوّحــد اســمه مكســيم، عمــره اليــوم ١3 ســنة. 
ــة  ــذ والدة مكســيم واكتشــاف حال ــدأت من ــا »المســيرة ب واســتهلّت فيه
التوّحــد لديــه منــذ أن كان طفــاً مــروراً بالعــدد الهائــل مــن الفحوصــات 
الطبيــة لتشــخيص هــذه الحالــة. كان مكســيم طفــاً هادئــاً ال يُظهــر أي 
ردّات فعــل، لــم يكــن يبكــي وال يضحــك. ومــع مــرور الوقــت، تفاقمــت 
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كاريكاتير
شارلي عازار

رياضة
 جاك-أنطونيو العلم

للرياضة فوائد... لكن حذاري!

يشهد عالمنا اليوم ثورة شبابيّة إيجابيّة في موضوع الّرياضة، 
هي الّتي باتت أحد أساسيّات يوم معظم الجيل الّشاب... 

يجد عبرها منفًسا للتّحّرر من عبء الروتين وقيود الحياة، 
يدحض عبرها شّر الكسل واألوقات الضائعة... 

فمــا هــي الفوائــد والمكاســب الّتــي تضفيهــا ممارســة الّرياضــة و التـّـردّد 
ــى اإلنســان  ــة، عل ــا هــي معروف ــة، أو الGYM كم ــة الّرياضيّ لأندي

الّرياضــّي؟ 

ــا مــن طرحــه علــى المــدّرب  ــدّ لن لإلجابــة عــن هــذا الّســؤال كان ال ب
الّرياضــي نبيــل ضاهــر - صاحــب إحــدى األنديــة الرياضيــة والحائــز 
ــا  ــد لن ــذي فنّ ــد- الّ ــة مــن جامعــة البلمن ــة البدنيّ ــى شــهادة فــي التّربي عل

ــرة،  ــة الكثي ــة وانعكاســاتها اإليجابيّ ــة الّرياضيّ ــد األندي فوائ
ــا  ــت جــزٌء ال يتجــّزأ مــن حياتن ــدًا »أّن الّرياضــة بشــكل عــام بات مؤّك
اليوميـّـة، تماًمــا كالدّراســة ومزاولــة اإلنســان لمهنــة مــا، هــي إذًا حاجــةٌ 

ضروريّــةٌ أكثــر مــن كونهــا هوايــة. 
ــاء  ــم ببن ــي تترج ــى الجســد والّت ــاتها المباشــرة عل ــة النعكاس فباإلضاف
الّشــكل الّصحيــح لجســم اإلنســان ونمــّو العضــات، للّرياضــة واألنديــة 

ــة تأثيــٌر كبيــٌر علــى الّصّحــة كمــا بنــاء الّشــخصيّة،  الّرياضيّ
ــك  ــر والغضــب، ذل ــة التّوتّ ــل لمحارب ــّم العوام ــر إحــدى أه ــي تعتب فه
كونهــا تحــّث جســم اإلنســان وتدفعــه علــى فــرز األنزيمــات األساســيّة 

ــًا.  ــن مث ــعادة كاألندرفي للّس
كمــا أّن ممارســة الّرياضــة تســاعد العقــل فــي عمليّــة التّركيــز خاّصــةً 

خــال دوامــات العمــل أو الدّراســة. 

ــاح  ــى إص ــادرةٌ عل ــة ق ــن الّرياضيّ ــض التّماري ــون بع ــة لك باإلضاف
التّشــّوهات وااللتــواءات فــي العامــود الفقــرّي لــدى اإلنســان كمــا تقويــم 
ــاعات  ــن س ــة ع ــاكل النّاتج ــة المش ــة ومحارب ــاف والّرقب ــام األكت عظ

ــة.  ــد الدّراس ــب أو مقاع ــة وراء المكات ــل الطويل العم
ليختم ضاهر مضيفًا:

ــة مرضــى  ــة العالميّ ــا كمــا منّظمــة الّصّح ــاء تماًم هــذا وينصــح األطبّ
الّســّكرّي والّذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي الــدّورة الدّمويّــة بممارســة 
الّرياضــة نظــًرا لقدرتهــا الهائلــة فــي تخفيــض عوارض هــذه األمراض  
عبــر تنظيــم مخــزون الّســّكرّي وتخفيــض ضغــط الــدّم فــي الّشــرايين.« 

ــاح،  ــك النّج ــاء مدامي ــر وبن ــاس التغيي ــي أس ــاة، ه ــي الحي ــة ه الحرك
ــا...  ــات معانيه ــام واألوق ــي لأي ــي تعط ــا الت وحده

ــتثمار  ــة واس ــال الّرياض ــو مج ــم نح ــبابنا واندفاعه ــاُس ش ــٌل حم جمي
طاقتهــم فــي بنــاء أجســاٍد رياضيّــٍة قويّــٍة متينــٍة وشــخصيٍّة ســليمة 
ــة  ــاع بقع ــذا االندف ــي ه ــة يضف ــد والمشــاكل الصعب ــن العق متحــّررة م

ــة...  ــى الّصّح ــاظ عل ــة والحف ــة الوقاي ــدرٍك ألهّميّ ــعٍ م ــٍل بمجتم أم

ــك  ــب لنقمــة فتنســاق بذل ــا أن ال تنقل لكــن عســى النعمــة فــي مجتمعاتن
الكيمائيّــة   والمــواد  األدويــة  الســلبّي علــى  اإلدمــاٍن  أجيالهــا وراء 

ــا!  ــدُ عقباه ــاكل تحم ــو مش ــبابنا نح ــَك ش ــةً بذل موجه

حذاري من الوقوع في الهاوية...
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