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العوافي يا وطن
بقلم إلهام نصر تابت

الُحصن األخير
عنده  يتوقف  بأداء  المتالحقة  لألزمات  الجيش  يستجيب 
المسؤولون األجانب بتقدير عاٍل ودهشة كبيرة، ومواقفهم 
في هذا السياق تتكرر كلما زاروا لبنان. داخلًيا، واضح وجلي 
الضوء  نقطة  المواطنين  إلى  بالنسبة  يمثل  الجيش  أّن 

الوحيدة في النفق المظلم. 
الجيش  عاتق  على  يلقي  الجلي  الــواضــح  الــواقــع  هــذا 
تحّملها.  من  لحظة  أي  في  يتهّرب  لم  مضاعفة  مسؤوليات 
إلى  مضطر  هو  لذلك،  وربما  ذلك،  من  الرغم  على  لكن 
ومحاصرته  لتطويقه  متكررة  محاوالت  إضافية:  أثمان  دفع 
وتطويعه، وجعله على صورة المؤسسات المتحللة ومثالها، 
ومن دون أي اعتبار للثمن الذي يترتب على الوطن إذا تّم 

لهم ما يريدون.
إّنها نتيجة االهتراء والفساد والعجز في مختلف مفاصل هذا 
الوطن المنكوب. إّنها نتيجة ثقافة المصالح الخاصة والجشع 
الالمحدود. يصُعب على من أوصلوا البلد إلى ما نحن فيه أن 
غير  البائسة مسؤواًل على  الجمهورية  أّن في هذه  يصدقوا 
صورتهم ومن خارج منظومتهم. ال بل يخشى هؤالء نظافة 
واالستعداد  الوطنية  المسؤولية  وحس  والمناقبية  الكف 
المصطلحات  هذه  الوطن.  أجل  من  للتضحية  الالمتناهي 
يتزوده  الذي  اليومي  القوت  هي  قواميسهم  عن  الغريبة 
العسكريون، وهي أيًضا سبب المأساة التي يعيشها الشرفاء 

وسط معمعة الخراب على المستويات كلها.
كيف يحافظ الجيش على تماسكه وصموده وسط كل ما 

يجري؟ 
يتمّسك الجيش بإرث من المناقبية بنته دماء الشهداء على 
المواجهة، ويبتكر  السنين. يستل من هذا اإلرث أدوات  مر 
وسائل للصمود. وتناضل قيادته بشراسة وشجاعة ضد كل 
األخير  الحصن  هو  الجيش  أّن  مدركة  استهدافه  محاوالت 

للوطن، وهي لن تسمح بانهياره.
طموحات  حول  والتحليالت  التكهنات  ضجيج  يعلو  وبينما 
سياسية لقائده، ُتثبت الوقائع أّن الهم الوحيد للعماد جوزاف 
الحصن  لتظل  العسكرية،  المؤسسة  على  الحفاظ  هو  عون 
الذي يحمي االستقرار في ظل االنقسامات والتناقضات التي 

تفتك بالوطن غير عابئة بما يحيط بكيانه من أخطار.
المؤسسة  تستطيع  أن  هو  عــون  جــوزاف  العماد  َهــم 

الثقيل، فتحافظ على  العسكرية الصمود والنهوض بحملها 
وسوبر  وشارع  حي  كل  في  انفجاره  عناصر  باتت  استقرار 
التقارير  إليه األوضاع االقتصادية.  ماركت بسبب ما وصلت 
تحاول  وهي  مخيفة،  السياق  هذا  في  القيادة  إلى  الواردة 

تنبيه المعنيين، لكن »الرعيان بوادي والقطعان بوادي«...
طموح  وال  الوطني،  الهم  على  يتقدم  اليرزة  في  هم  ال 
يتقدم على الوفاء بقسم ممهور بالدم، وال حلم يتقدم على 

العمل النتشال الوطن من هذا الدرك الرهيب.
في اليرزة عمل يبدأ قبل الفجر وال ينتهي مع تقّدم الليل. 
العسكريين  لدى  الصمود  قوة  على  الحفاظ  هدفه  عمل 
له  يتسع  ال  ترًفا  الحياة  ضروريات  أبسط  باتت  أن  بعد 
بالسفراء  مكثفة  واتصاالت  متواصلة،  اجتماعات  راتــب. 
وتوفير  المساعدة  لتأمين  وسواهم  العسكريين  والملحقين 
أبسط المتطلبات للعسكريين. نعم هذا ما وصلنا إليه علًما 
درجات  أقصى  واعتمدتها:  إال  وسيلة  تترك  لم  القيادة  أّن 
اآلتي  يرتقب  األمــور،  يستبق  تخطيط  والتدبير،  التقشف 
ويتحسب لمواجهته بما أمكن. يساعف العسكريون عتادهم 
ليظل قيد الخدمة، يبتكرون حلواًل لمشكالت مستعصية في 
التي  والمعقمات  كماماتهم  يصنعون  وآلياتهم،  سالحهم 
األراضي  حتى  به،  يغتسلون  الذي  والصابون  يستعملونها 

البور استصلحوها وزرعوها... لكن كل ذلك ما عاد كافًيا.
قيادة  تسعى  المنهوبة  الدولة  في  الكامل  العجز  ظل  في 
الجيش إلى الحصول على مساعدات تعين العسكريين على 
اجتياز الفترة العصيبة ليتمكنوا من النهوض بمسؤولياتهم. 
األمن االجتماعي للعسكريين من أبسط مقومات صمودهم 
والضغوط  المهمات  مــن  الهائل  الــكــم  مواجهة  فــي 

والمسؤوليات على امتداد الوطن وأزماته.
لقبول  مضطًرا  بــات  الجيش  ــد،  أح على  خافًيا  عــاد  ما 
أيًضا  وإنما  فحسب،  منها  العسكرية  وليس  المساعدات 
تسعى  ما  وهــذا  الجيش،  قيادة  يقلق  ما  هذا  الغذائية. 
من  الوطن  حماية  على  قادرة  لتبقى  بالممكن،  لمعالجته 
إًذا،  نهوضه.  في  أمل  من  تبقى  ما  على  يقضي  انفجار 
الوطن  هذا  في  ومكاسب  مناصب  إلى  الساعون  فليطمئن 
أحد  المنافسة مع  ليست في موضع  الجيش  قيادة  البائس، 

إال في مجال العمل لمصلحة لبنان.  
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تعاون وصداقة
إلهام نصر تابت

رئيس أركان الجيش اإلسباني: 
الجيش اللبناني ينّفذ مهمات ال تتحضر لها الجيوش

المتحدة  األمــم  قــوات  ضمن  اإلسبانية  الكتيبة  تنشط 
المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( على الساحة الجنوبية وتتفاعل 
عدة  خالل  من  والمواطنين  اللبناني  الجيش  مع  بسهولٍة 
نشاطات ومشاريع تجّسد التزامها حيال لبنان. رئيس أركان 
 Teodoro E. Lopez Calderon الجيش اإلسباني الجنرال
المتوسطية  الثقافة  إلى  التفاعل  هذا  ُيرجع  لبنان  زار  الذي 
يتحدث  وهو  واإلسباني.  اللبناني  الشعَبين  تجمع  التي 
جيَشي  بين  التعاون  مجاالت  متناواًل  »الجيش«  مجلة  إلى 
الذي  اللبناني  الجيش  إعجابه بحرفية  البلَدين، وُيعرب عن 

يؤدي مهمات كثيرة ال تتحضر لها الجيوش عادة. 

 Teodoro E. Lopez Calderon الزيارة التي قام بها الجنرال
مؤخًرا ليست األولى إلى لبنان، فقد زاره سابًقا واطلع على ما 
بلغه من تقّدم في مجاالت مختلفة، لذلك يشعر بالقلق حول 
السلبية  االنعكاسات  بسبب  خصوًصا  إليه  األوضاع  آلت  ما 
لجائحة كورونا وانفجار المرفأ على الساحة اللبنانية. رغم ذلك، 
يشير القائد اإلسباني إلى أّنه من خالل لقاءاته ومحادثاته مع 
لمس  اللبنانية،  السلطات  مع  كما  اليونيفيل،  في  مسؤولين 

أماًل في تحّسن الوضع.
»العالقة التي تربط جيَشْينا هي دائًما مميزة، ألّننا نتشارك 
المتوسطية،  الشعوب  ميزة  وهي  عينها  الثقافية  الجوانب 
 .Calderon وهذا األمر يسّهل تعاوننا بشكٍل يومي«، يقول
وهو يوضح: »نطاق التعاون بيننا واسع، فهو يشمل التعاون 
اللوجستي،  والدعم  المنشآت،  وأمن  العسكري،   - المدني 
والدوريات والمواكبة، إضافة إلى المهمات الخاصة لليونيفيل، 

ومكافحة وباء كورونا«.

مهمات لسنا محضرين لها
اعتقاده  عن   Calderon الجنرال  ُيعرب  وفي سياق متصل، 
اللبناني  الجيش  بها  يضطلع  التي  »المهمات  بأّن  القاطع 
بكثيٍر  تتسم  والسيناريوهات،  واألوضاع  التحديات  لمواجهة 
من الحرفية والمهنية. وهو يشير إلى أّن هذا الجيش يواجه 
مهمات ال تتحّضر لها وتتدّرب عليها الجيوش عادًة، مثل دعم 

السلطات المدنية في مكافحة وباء كورونا، أو تنفيذ مهمات 
الدعم  ننسى  ال  وهنا  أخرى.  أمنية  قوى  اختصاص  من  هي 
السريع الذي قّدمه الجيش للشعب اللبناني للتخفيف من حدة 

انعكاسات انفجار المرفأ«.
تتعدد المهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني ما يدعو 
القائد اإلسباني إلى االعتقاد بضرورة دعمه، وهو مقتنع بأّنه 
يمكن دائًما إيجاد سبل للتحسين والتطوير في هذا المجال. 
بينهم  ومن  الدوليين،  الالعبين  كل  أّن  أيًضا  يعتقد  كما 
في  الوضع  تحسين  في  اإلسهام  أمل  على  يعملون  بالده، 
لبنان، ويبذلون أقصى الجهود من أجل ذلك. وهو يؤكد أّن 
النشاطات المشتركة في مجال األمن والتدريب، وتنسيق هذه 
الدولي  المجتمع  يقّدمه  ما  إلى  إضافة  العمالنية  النشاطات 
للجيش اللبناني، يندرج في إطار تعزيز قدراته وكفاءاته في 

تنفيذ مهماته.
اللبناني  الجيش  إلى  األخيرة  الفترة  في  إسبانيا  قّدمت 
ويرى  كوفيد-19،  وباء  انتشار  لمواجهة  طبية  مساعدات 
Calderon أّن »إسبانيا تؤكد من خالل هذه الهبة التزامها 
تجاه لبنان، وتسعى إلى دعم الجيش اللبناني لتحسين قدراته 
ومهماته، وبخاصٍة في هذه المرحلة التي تشهد انتشاًرا لوباء 

كورونا الذي يؤّثر فينا جميًعا«.
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تحية ُمتبادلة
ومجموعة  اللبناني  الجيش  من  ضباط  شــارك  أن  سبق 
الوطني اإلسباني في 12 تشرين  العيد  العسكريين في  من 
بدعوٍة من سلطات  المشاركة  وأتت هذه  عام 2019  األول 
إلى رفع  اللبناني  الجيش  رًدا على مبادرة  البالد، وكان ذلك 
 2017 العام  في  داعش  ضد  معركته  خالل  اإلسباني  العلم 
برشلونة.  له  تعرضت  الذي  اإلرهابي  الهجوم  لشهداء  تحية 
يتذكر القائد اإلسباني هذه الحادثة التي تؤكد عمق العالقة 
بين الجيَشين، ويقول: »كما تعلمون، تعّرضت إسبانيا لعدة 
أعمال واعتداءات إرهابية قاسية، ورفع الجيش اللبناني العلم 
اإلسباني خالل معركته ضد داعش عند الحدود السورية تحية 
تقدير  محط  كان  برشلونة،  في  اإلرهابي  الهجوم  لشهداء 
دعوة  شرف  لنا  كان  لذا  اإلسباني.  المجتمع  في  أثًرا  وترك 
الوطني اإلسباني تحية  العيد  للمشاركة في  اللبناني  الجيش 

تقدير له ورّد جميل«.

المشاركة في اليونيفيل
في  انضوى  فرد  كل  التزام  تؤكد  اليونيفيل  في  مشاركتنا 
أّن  كثيًرا. ال شك في  األمر يسعدنا  اإلسبانية، وهذا  الوحدة 
اليومية،  نشاطاتنا  في  كبير  بشكٍل  أّثر  كورونا  وباء  انتشار 
ولكن يمكنني التأكيد أّن جنودنا ما زالوا يقومون بالمهمات 
الموكلة إليهم بتفاٍن وكرم من أجل تحسين الوضع في لبنان، 

آخذين بعين االعتبار كل التدابير الصحية الضرورية.
اإلسبانية  الكتيبة  تنّفذها  التي  بالمشاريع  يتعلق  ما  وفي 
لمساعدة سكان الجنوب، يقول Calderon: »نقوم بكل ما في 
وسعنا لتحسين ظروف السكان المحليين حيث تنتشر الكتيبة 
ورغبة  لرغبتهم  بناء  ننّفذها هي  التي  والمشاريع  اإلسبانية. 
السلطات المحلية. ونعلم أّنهم يرحبون كثيًرا بهذه المشاريع 

التي تسهم في تحسين أوضاعهم«.
ويضيف: »العالقة بيننا وبين السكان المحليين جيدة جًدا. 
التي تقوم بها إسبانيا والتي تشارك  المشاريع  هم يقّدرون 
»ثربانتس«  برنامج  أّن  كما  إسبانية.  جامعات  حتى  فيها 
لتعليم اللغة اإلسبانية وبرنامج »سانشو بانثا« لتعليم المطبخ 

اإلسباني ناال استحساًنا كبيًرا من قبل أبناء المنطقة«.
في  للبنانيين  اإلسبانية  اللغة  تعليم  دور   Calderon يؤكد 
اللبنانيين يستفيدون من  أّن  الثقافَتين، ويرى  التقريب بين 
تعّلم اإلسبانية التي يتكلم بها أكثر من 600 مليون شخص. 
تعزيز  في  اإلسبان  الجنود  األمر  هذا  يساعد  المقابل،  وفي 

العالقة والتفاهم المشترك مع أبناء المنطقة.

الكتيبة  انتشار  ُبعيد  اإلسبانية  اللغة  تعليم  مهمة  بدأت 
اإلسبانية في جنوب لبنان في العام 2006، وهي تجربة ناجحة 
جًدا وفق رئيس أركان الجيش اإلسباني بدليل عدد المواطنين 
و»يفهمون  اإلسبانية  يتكلمون  باتوا  الذين  المنطقة  في 
المترجمين  من  عدد  وثمة  ويقّدرونها«.  المتوسطية  عقليتنا 

الذين يعملون ضمن الكتيبة تخّرجوا من برنامج ثربانتس.
وهو إذ يتوقف بإعجاٍب عند تمتع اللبنانيين بالقدرة على تعّلم 
لغات أخرى بسهولٍة، يقول: »أعتقد أّن مثل هذه النشاطات 

تفتح آفاًقا جديدة للمستقبل أمام هؤالء«.

فخورون بكم
يوّجه القائد اإلسباني تحية إلى عناصر كتيبة بالده العاملين 
بهم  فخور  اإلسباني  الشعب  أّن  لهم  ويؤكد  اليونيفيل،  في 
وباء  انتشار  ظل  في  وبخاصٍة  لبنان،  في  به  يقومون  وبما 
كورونا. ويقول: »بعملهم اليومي، هم يساهمون باستتباب 
المستوى  على  وإنما  فحسب  المنطقة  هذه  في  ليس  األمن 
تحتمل  التي  عائالتهم  أيًضا  أشكر  أن  وأود  أيًضا.  العالمي 

غيابهم ألياٍم وأسابيع وأشهر...«.

التلقيح ضد كورونا
تلقيح  مع  وبالتوازي  إسبانيا  »في  أّنه   Calderon يوضح 
خاصة،  بأعماٍل  يقومون  من  لتلقيح  خطة  بدأنا  الشعب، 
مهمة   18 في  انتشروا  عسكري   2600 نحو  بينهم  ومن 
البالد«. ويضيف: »نسعى بكل ما في وسعنا الستمرار  خارج 
المهمة التي نقوم بها في لبنان، وتفادي الوقوع في مشاكل 
اللقاح  تلّقت  التي  العناصر  من  عدد  أكبر  اآلن  لدينا  صحية. 
مقارنة مع دول أخرى مشاركة في اليونيفيل، حتى أّننا منحنا 
اللقاح لعناصر من وحدات دولية أخرى تخدم ضمن الكتيبة 
اإلسبانيـة. وأود اإلشـارة إلى أّن الوحـدات التي ستأتي الحًقا 

إلى لبنـان ستتلقـى اللقـاح في إسبانيـا قبـل مجيئهـا إليـه«.

كلمة أخيرة
في  بمشاركتنا  والمتمثلة  لبنان  تجاه  التزامنا  تكرار  أود 
اليونيفيل. تعمل إسبانيا إلى جانب عدد آخر من الدول من 
جنوب  في  دائم  حل  إلى  الوصول  بهدف  المهمة  أجل هذه 
بلدكم  بها  يتمتع  التي  اإلمكانات  بتعزيز  يسمح  ما  لبنان، 
بسالم وحرية. االستقرار في لبنان هو أولوية للمنطقة بأسرها 

وألوروبا.
تلك كانت الرسالة التي وجهها Calderon إلى اللبنانيين.
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في سطور
• تنتشر الكتيبة اإلسبانية العاملة ضمن قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل( في القطاع الشرقي في الجنوب، 

أي منطقة مرجعيون.
• يتوّلى جنرال إسباني قيادة القطاع الشرقي الذي تنضوي تحت لوائه أربع كتائب هي: اإلسبانية، الهندية، اإلندونيسية، 

والنيبالية، فضاًل عن وحدات من: الصين )تتوّلى المستشفى الصيني الميداني في القطاع الشرقي(، كمبوديا، وكازاخستان.  
• يبلغ عدد العناصر اإلسبان في اليونيفيل 620 عنصًرا، بينهم 605 يشّكلون قيادة القطاع والكتيبة في القطاع الشرقي، فيما 

يخدم الباقي ضمن قيادة اليونيفيل في الناقورة.
• 9% من عديد العناصر من النساء ويتوّلين مهمات عديدة أسوة بزمالئهم الرجال.

البرازيل، والعناصر السلفادوريون  السالفادور، 130 من صربيا، 7 من  الكتيبة اإلسبانية: 50 عنصًرا من  • يشارك ضمن 
يتلّقون تدريبات مشتركة في إسبانيا قبيل مجيئهم إلى لبنان.

برنامج  لبناني من  نحو 7000 مواطن  استفاد  اليوم،  وإلى  العام 2006  في  الجنوب  في  اإلسبانية  الكتيبة  انتشار  منذ   •
»ثربانتس« لتدريس اللغة اإلسبانية، والالفت أّن المدّرسين هم عسكريون من الكتيبة. 

• المشاريع التي تنّفذها الكتيبة اإلسبانية تأتي بناء على اقتراح السلطات المحلية في منطقة عملها، ويشمل أبرزها قطاعات 
السلطات  رغبة  بناء على  وباء كورونا  يتعّلق بمواجهة  ما  االجتماعية، ومؤخًرا كل  والمشاريع  والبيئة  القدرات  وبناء  التعليم 

المحلية وبحسب توجيهات قيادة اليونيفيل.
• من البرامج المهّمة التي تنّفذها الكتيبة، زيارة سنوية ألطباء بيطريين إلى منطقة عملها لمساعدة مرّبي الماشية وتقديم 
المشورة لهم، كما األدوية الالزمة. وهذا المشروع هو ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الدفاع اإلسبانية وأهم الجامعات التي 

تدّرس طب البيطرة في إسبانيا. 
• تنّفذ الكتيبة اإلسبانية يومًيا نحو 27 نشاًطا مشترًكا مع الجيش اللبناني، بناء على برنامج ُيعّد مسبًقا بالتنسيق بين الطرَفين. 
من هذه النشاطات: دوريات مشتركة، دورات تعقيم، التدريب على اإلسعافات األولية ودورات منّوعة تشمل عدة مجاالت. وفي 

هذا اإلطار تابع 186 عنصًرا من الجيش اللبناني خالل العام 2020 تدريبات وتمارين مشتركة ضمن القطاع الشرقي.
• تأّثرت معظم المشاريع والبرامج والمهمات العمالنية بانتشار جائحة كورونا، واّتخذت الكتيبة إجراءات مشّددة للحؤول دون 

تفّشي الوباء في كل مراكزها.
• تلّقى 460 عنصًرا إسبانًيا أول جرعة من لقاح استرازينيكا المرَسل من إسبانيا، كذلك العناصر السالفادورية والبرازيلية.

الفترة نحو 630  القطاع الشرقي. وقد نّفذت خالل هذه  اليوم، خدمت 35 كتيبة إسبانية في  العام 2006 ولغاية  • منذ 
مشروًعا في منطقة عملها.
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بين مطلع أيار ومنتصفه كُثرت األعياد، فمن عيد العمال 
أّن أكثر من  الحال  الفطر. لكن واقع  الفصح وعيد  إلى عيد 
41% من اللبنانيين عاطلون عن العمل وفق منظمة العمل 
َمن  معظم  مداخيل  أما  لبنان.  في  العمل  ووزارة  الدولية 
المستفحل  الغالء  مع  الرمق  لسد  تكفي  فبالكاد  يعملون 
أمام معادلة عّمال بال عمل  بشكل جنوني. وبالتالي فنحن 

وأعياد بال محتفلين، والشاطر من ُيحّصل لقمة عيشه! 

ليس الحرمان من متعة االحتفال باألعياد ما ُيقلق اللبنانيين 
القاسية، فلقمة العيش باتت ترًفا لمليون  في هذه الظروف 
ونصف مليون لبناني، بينما يناضل معظم الباقين للحصول 
عليها حاذفين من الئحة اإلنفاق كل ما عداها. ماذا ينتظرنا 
لم  أم  الدعم  توّقف  إذا  عليه  قادمون  نحن  الذي  ما  بعد؟ 

يتوّقف؟ في الحالتين نحن كمن يلحس المبرد...
 200 نحو  العالم  يخسر  أن  الدولية  العمل  منظمة  توقعت 
مليون وظيفة بسبب جائحة كورونا، وأشارت إلى أّن الدول 
الواقع في  العربية وأوروبا هي في طليعة المتضررين. لكّن 
حيث  العالم،  دول  معطم  في  عليه  هو  بما  ُيقارن  ال  لبنان 
عمدت الحكومات إلى اتخاذ تدابير للتخفيف من وقع األزمة. 
لتشد  وتحالفت  وتراكمت  األزمات  تنّوعت  فقد  بلدنا  في  أما 

الخناق على رقابنا.

البطالة
تكشف المديرة اإلقليمية للدول العربية في منظمة العمل 
الدولية ريا جرادات ) حديث منشور في جريدة األخبار، إصدار 
يبحثون  كانوا  لبنان  شباب  »نصف  أّن   )2021 نيسان   30
عن عمل قبل األزمة«، أما بعدها فالنسبة ارتفعت، خصوًصا 
من  وآخر  للصرف  يتعرض  من  أول  تكون  الفئة  »هذه  وأّن 
في  تضرًرا  األكثر  الفئات  أّن  ترى  وهي  التعافي«.  بعد  يعود 
االقتصاد غير  العاملين في  التي تضم  السياق هي تلك  هذا 
قبل  العاملين  إجمالي  من   %55 يشكلون  وهؤالء  المنظم، 
قانون  يوفرها  التي  الحماية  األزمة، وهم ال يستفيدون من 

العمل. 
شملت خسارة الوظائف جميع القطاعات، لكّن تقريًرا لمنظمة 
العمل الدولية حّدد النسبة األكبر من الضرر في أربعة قطاعات 
هي: قطاع الغذاء والفنادق )144 مليون عامل(، قطاع البيع 

األعمال  خدمات  قطاع  مليوًنا(،   582( والتجزئة  بالجملة 
واإلدارة )157 مليوًنا(، وقطاع التصنيع )463 مليوًنا(.

»الدولية  أعدتها شركة  دراسة  توقعت  لبنان  على مستوى 
للمعلومات« في العام 2020، ارتفاع البطالة إلى مليون عاطل 
والموظفين  األساتذة  عدد  أّن  الدراسة  ولحظت  العمل.  عن 
الذين سيتّم صرفهم في المدارس الخاصة سوف يراوح بين 
10 و15 ألف أستاذ، وفي قطاع المطاعم والفنادق والمؤسسات 
السياحية 50 ألًفا، وبين 20 و25 ألًفا في المؤسسات التجارية 
بعد إقفال عدد منها. وتوقعت الدراسة انضمام نحو 50 إلى 
ألًفا إلى العاطلين عن العمل، والرقم األخير يشمل نحو   60
30 ألًفا من الخريجين الجامعيين الجدد. كما توّقعت أن يفقد 
بين 100 ألف إلى 150 ألًفا وظائفهم من قطاعات مختلفة 
بفعل تقليص األعمال والمشاريع، ال سيما في قطاعات البناء 

والمقاوالت، واإلعالم والصحافة، والنقل والمصارف...
وبعد مضي نحو خمسة أشهر على صدور هذه المؤشرات 
من  قريبة  جاءت  أّنها  تبّين  لبنان،  في  ضجة  أحدثت  التي 
الواقع، وأّن التوّقعات تحققت في معظم القطاعات، وال سيما 
في القطاعين السياحي والمصرفي، وهما األكثر تضرًرا، ويأتي 

بعدهما قطاع البناء والمؤسسات التجارية الصغيرة. 
الهجرة،  إلى  الشباب  من  كبيرة  بنسبة  دفع  البطالة  واقع 
بينما يبحث آخرون عن أي عمل يتيح لهم الحصول على لقمة 
الشروط.  كانت  أًيا  بالعمل  يقبلون  فهم  وبالتالي  العيش، 
التوصيل  خدمة  في  يعملون  جامعيين  مثاًل  نــرى  وهكذا 
األمر  لهذا  كورونا.  جائحة  بسبب  ازدهرت  التي  )الدليفري( 
الكثير من اآلثار السلبية على المسيرة المهنية لهؤالء وعلى 
االقتصاد بشكل عام. فبدل أن يوظفوا مهارات وقدرات صرفوا 
عمل.  أي  ممارسة  إلى  مضطرين  نراهم  الكتسابها  سنوات 
التي  الفردية  المبادرات  الكثير من  واألمر نفسه ينطبق على 
الصمود  يحاولون  لشباب  يائسة  »محاوالت  جرادات  تعتبرها 
وتحصيل لقمة العيش من أعمال قليلة اإلنتاجية بعد أن تلقوا 
تعليًما عالًيا واكتسبوا مهارات مهمة ينبغي توظيفها إلنعاش 

االقتصاد«. 
 يحدث كل هذا في ظل غياب أي نوع من أنظمة الحماية 
االجتماعية في لبنان. وهنا ال بد من طرح السؤال الكبير حول 
نسب  بإحصاء  المولجة  لالستخدام  الوطنية  المؤسسة  دور 
البطالة والعاطلين عن العمل، وتقديم اإلعانات لهم وتحديد 
عمل  فرص  وتأمين  واحتياجاتهم،  وأعمارهم  كفاءاتهم 
تكن مشلولة  لم  لو  بينهم،  أمكن من  ما  تستوعب  جديدة 

وغير مفّعلة.

موضوع الغالف
تريز منصور 

عيد بأي حاٍل…! 
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التضخم وتداعياته
تكشف أرقام اإلدارة المركزية لإلحصاء في لبنان أّن مؤشر 
أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 154% في آذار الماضي مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام 2020. وقد ُسجلت خالل سنة واحدة 
معدالت تضخم كارثية بلغت 649% في المطاعم والفنادق، 
والصيانة  واألثــاث  المنزلية  األدوات  يخص  ما  في  و%643 
والتجهيزات، و585% في قطاع األلبسة واألحذية، و402% في 
المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية...وأكثر ما ُيقلق هو 
االرتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية كونها في طليعة 

المواد األساسية للحياة. 
بل  منها،  المستورد  على  الغذائية  المواد  يقتصر غالء  ولم 
المصّنعة  غير  المواد  بما في ذلك  محلًيا  المنتجة  تلك  شمل 
مثل اللحوم والبيض والخضار والفواكه. ويشير تقرير »مرصد 
أزمة الشرق األوسط وأفريقيا« الصادر عن البنك الدولي إلى 
في  ارتفاع  معدالت  أعلى  شهدت  التي  الدولة  هو  لبنان  أّن 
أسعار السلع الغذائية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل 
العام  نفسه من  والشهر  بين شباط 2020  الممتدة  الفترة 
الحالي. ونتيجة ما سبق يأتي لبنان في طليعة دول المنطقة 
في ما يتعّلق بنسبة الفقر، إذ ُيقدر التقرير أّن نسبة من هم 

تحت خط الفقر ارتفعت بما يقارب الـ%150.
هذا الواقع المزري استنزف مداخيل معظم األسر التي باتت 
تحصر إنفاقها بأبسط متطلبات الحياة. وقد بّين تقرير أعّدته 
اإلسكوا وصدر في آب 2020 أّن تأمين المتطلبات الغذائية 
وبالتالي  األسر كمعدل متوسط.  إنفاق  على 85% من  يأتي 
ونقل  وتعليم  طبابة  من  الحياة  متطلبات  لسائر  يتبقى  ال 
واتصاالت وسواها سوى 15%. وبما أّن هذه األرقام تعود إلى 
الصيف الماضي فلنا أن نتخّيل ما هي عليه اليوم بعد أن ارتفع 

الدوالر من نحو 8400 ليرة إلى 12400 ليرة. 
ازدياد معدل الفقر يعني نزوح المزيد من اللبنانيين من الطبقة 
الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، مع ما لذلك من آثار مدمرة. كما 
أّن اتساع رقعة الفقر أدى إلى تغيير جذري في أنماط االستهالك 
فالسيارات واأللبسة والهواتف باتت خارج دائرة هذا االستهالك 
بالنسبة للغالبية العظمى ما انعكس انخفاًضا حاًدا في استيرادها 

وشبه بطالة في القطاعات المعنية بها. 
أّنها  خصوًصا  ــة  األزم ظل  في  بدورها  تعاني  الصناعة 
بحاجة إلى استيراد المواد األولية بالدوالر غير المتوافر، رغم 
والكمامات  األدوية  )صناعة  قطاعاتها  بعض  انتعشت  ذلك 
والمعقمات والصناعات الغذائية والتكنولوجية(، وأمنت فرص 
عمل في مجاالت اإلدارة والمبيعات والتسويق والتكنولوجيا... 

القطاع السياحي: في أمل؟
الفنادق  وعمال  موظفي  نقابات  اتحاد  رئيس  يوضح 
في  حــداد  جــوزف  لبنان  في  واللهو  والتغذية  والمطاعم 
ألف   160 يضم  السياحي  القطاع  أّن  »الجيش«  إلى  حديث 
عامل موزعين على عدة قطاعات أبرزها: الفنادق، المطاعم، 
بدأت  لبنان...  وكازينو  ماركت،  السوبر  السفريات،  مكاتب 
معاناة هؤالء منذ بدء الحرب السورية، ألّن العمالة األجنبية 
انطالق  بعد  الوضع  وتفاقم  اللبنانية.  العمالة  محل  حّلت 
الثاني 2019، وانخفض  الشعبية في 17 تشرين  التحركات 
ربح المؤسسات السياحية بنسبة 40%، ثم جاء وباء كورونا، 

واكتملت الكارثة مع انفجار المرفأ. 
حقوقهم  تعّرضت  القطاع  هذا  في  العّمال  صعيد  على 
لالنتهاك من خالل تقليص أجور البعض إلى النصف أو أكثر، 
ولجأت بعض المؤسسات الكبيرة إلى التحايل على القانون، 
بعد  بالعودة  الموظفون  وُوعد  العمل،  تجميد  إلى  فعمدت 
أقفل  كما  مدفوعة،  غير  إجازات  منح  وتّم  األوضاع،  تحّسن 
بعضها أبوابه بحجة إعادة التأهيل والصيانة. وقد وقع كثير 
أّنهم  أشهر  ستة  بعد  اكتشفوا  إذ  الفخ  في  الموظفين  من 
بشكوى  التقدم  بإمكانهم  يعد  ولم  عملهم،  يستعيدوا  لن 
أي  من  المؤسـسة  يعفي  ما  القانونية،  المهلة  مرور  بسبب 
مستحقات مالية للموظف. والنتيجة صرف تعّسفي من دون 
قطاع  في  العاملين  من  اآلالف  لعشرات  تعويضات  أو  إنذار 

الفنادق والمطاعم... 
في المقابل، ثمة تقديرات لجهات معنية تشير إلى أّن 100 
والمقاهي  المطاعم  قطاع  في  العمل  عن  توقفوا  عامل  ألف 

والمالهي والباتيسري بعد انفجار المرفأ. 
الذي طالما كان  القطاع  أماًل لهذا  لكن هل يحمل الصيف 

رافعة لالقتصاد اللبناني؟
بإمكان  اليوم  حكومة  تشكيل  تّم  حال  في  أّنه  حداد  يرى 
حملة  إطالق  مع  الخسائر  عن  التعويض  السياحي  القطاع 
تسويقية تتضمن األسعار المخفضة المشّجعة لجذب السياح 

إلى لبنان. 
لكّن المفارقة أّنه حتى اآلن ال تلوح في األفق بوادر خطط 
لتحريك الوضع في القطاع السياحي واستغالل عطلة الصيف 
لجذب المغتربين والسّياح، فانخفاض سعر الليرة أمام الدوالر 
واالصطياف،  للسياحة  مفضلة  وجهة  لبنان  لجعل  يكفي  ال 
لرغبة  والفنادق  المنتجعات  أصحاب  انقاد  ما  إذا  خصوًصا 

تحقيق أرباح خيالية.
فهل يكون صيف لبنان فرصة أخرى من الفرص المهدورة؟









نافذة
بقلم: روني ألفا

الصمت الذي ُيرى
الرَّمي  يبدأ  عندما  خصوًصا  الصمت.  قوة  عن 

بالرصاص الكالمي الحي على قيادة الجيش. 
المؤسسة  الــعــريــن.  هــذا  أبــنــاء  كلهم 

العسكرية هي الوحيدة التي ال تستسيغ 
لبنان.  في  وال  بيزنطية  في  ال  جــداًل 
مؤتمن  ألنه  الجيش  يعمل  بالسكوت 
يمكن  مــا  هــذا  ــن.  وط صرخة  على 
الجيش  إقــحــام  إزاء  عليه  التعليق 
وقيادته ربما عن حسن نية في المباح 

في  المواجهات  خط  على  والــمــحــرَّم 
حدود  به.  اإليفاء  تم  الواجب  السياسة. 

دون  من  الخرائط  عهدة  في  وبحرية  برية 
التنازل  دون  من  واحد.  ماء  َقَدح  عن  التنازل 

عن باقة صعتر بري متاخمة لفلسطين المحتلة. بعد 
تحديًدا  هذا  األمانة.  عن  مسؤولة  السياسية  السلطة  ذلك، 
ما يبرر صمت الجيش فيما يختصم أهل السياسة على جنس 

المالئكة.
هناك كالم مدّو يتشّظى ويؤذي هو كالم بعض السياسة، 
ثرثرة  هناك  الجيش.  صمت  هو  ُرقّي  بطعم  صمت  وهناك 
تشبه الضجة خصوًصا في السياسة والجدل العقيم. وهناك 
انفتاح  يتعذب.  لشعٍب  استماع  حسن  هو  للجيش  صمت 
حقيقي على أحالم مجهضة وتماٍه مع رجاء ال يمل االنتظار. 
السالم في توصيف الصمت. من  إيليا عليه  النبي  يحضرني 
كهفه السكوت ينتظر النبي المختار إشارة من اهلل. ال يأتي 
اهلل على شكل ألسنة من نار وال في قصيف الرعود وال في 
وحده  الصمت.  من ضجيِج  يأتي  المدمرة.  الزالزل  تشققات 
التصاريح  تتحول  أحياًنا  ومطالبهم.  الناس  صراخ  يخاطب 
الرتيبة إلى نواويس ومقابر كالمية. وحده صمت المؤسسة 

العسكرية مشروع قيامة.
صمت الجيش ُينَظر إليه. أول صمت من نوعه باستطاعتك 
أن تراه. أقوى كلمة في عالم السياسة أقصى طموحها أن 
ُتسَمع. ال يمكن ألي خطاب سياسي أن ُيَرى. صمت الجيش 
ال  أرض.  متر  أو  شجرة  ألجل  الوشيك  الموت  من  محبوك 
ألن  نفسها  تمدح  السياسة  القيمة.  هذه  السياسة  تملك 
وحّولتها  الجيش  صانها  مصانة.  الحدود  على  الشجرة 

الشعب  انتخابي.  وانتصار  إلى تصريح  السياسة 
العسكري.  الصمت  رؤية  على  قادر  وحده 
ُأحِبط هناك.  إرهاب  أو  ارتقى هنا  شهيد 
يكاد  الوقائع.  في  بياًنا  يصدر  الجيش 
يخجل من التصريح في اإلعالن عما هو 
واجب عليه. ال يستثمر وال يبيع شهيًدا 
في  والشراء  البيع  السلطة.  سوق  في 
مكان آخر. الصمت تماًما كما تتخاطب 
يسود  المطعم  في  العشاق.  أعين 
بقراءة  المعازيم  يلتهي  عندما  الصمت 
صمت  هذا  الطلبية.  قبل  الطعام  قائمة 
والشهية  القائمة  هو  الجيش  الشهية. 
المطبخ  في  الجيش  صمت  السلطة.  لمعازيم 

حيث ُيخَدم المعازيم برموش العيون أليس كذلك؟
ُلبَنة  أي  على  بريء:  بسؤاٍل  السياسة  فلسفة  إلى  عودة 
سوى  أجــد  لم  أســاس.  حجر  عن  أفتش  السلطة؟  ُتشيَّد 
األفراد.  ترف  قبل  المجتمع  سعادة  تأتي  أن  واحــدة.  ُلبَنة 
بالطبع ألن سعادة  الخاصة.  المصالح  قبل  العامة  المصلحة 
المجتمع أكثر كمااًل من سعادة األفراد. أن يكون المسؤول 
وطائفته  وَربِعه  لنفسه  مفيًدا  يكون  أن  قبل  لشعبه  مفيًدا 
يعمل  أن  من  أكثر  والضمير  اهلل  يرضي  شيء  ال  ومذهبه. 
في  المسؤول  يقع  عندما  القيمة.  هذه  لخدمة  المسؤول 
خطيئة شخصنة السلطة واستعمالها لمجده الشخصي يختار 
والحالة هذه  الصمت  يصبح  االعتراف.  للتهرب من  الصمت 
شريًكا في الجريمة. في لبنان هناك صمت كما أسلفت أسوأ 

من اقتراف الجرم.
في مواجهة سكوت السياسة هناك سكوت الجيش. الصمت 
يثير  الحق  أجل  من  مرة  ُخرق  إذا  أنه  لدرجٍة  قوي  عَظمة. 
بلبلة وانزعاًجا في السياسة. خطاب الثامن من آذار نموذًجا. 
المعنى.  تعبيًرا عن  الكالم  اإلمساك عن  أعماقه يحتوي  في 
إفصاًحا لما يجب القيام به. كالم الجيش وقائده على ندرته 
الفظاظة  الطريق بعيًدا من  الطريق. هو  ال يقع على جانب 
على  اإلمكانيات  باب  يفتح  كالم  والمضغ.  والعلك  والرتابة 
المرقَّط  الحب  وحده  الحب.  فضيلة  على  يشّرعه  مصراعيه. 

يستحق تقبيل الَعَلم!
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ترسيم الحدود
ندين البلعه خيراهلل

خطوط وحقوق

رئاسة  من  وبقراٍر  الثابتة،  والقانونية  التقنية  والحجج  والدراسات  التفاوضية  وبالمهارات  والخبرة،  بالصالبة  متسّلًحا 
البحرية،  الحدود  لترسيم  المباشر  غير  التفاوض  اللبناني في معركة  الجيش  انطلق  الجيش،  اللبنانية وقيادة  الجمهورية 
وتحصيل كل شبٍر هو من حّقنا. يصّر الجيش على اعتماد الخط 29 كمنطلق للمفاوضات بعد أن تبين أّن الخط 23 ال يعطي 

لبنان حقوقه. ما هو الخط 29 وما هي أهميته؟ وما هي الخطوط األخرى؟ 

في العام 2007 وّقع لبنان اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود 
البحرية بينهما. وترك تحديد موقع طرَفي هذه الحدود، أي 
النقطَتين )1( و)6( بشكل نهائي من جهة الشمال والجنوب 
لحين الّتوافق على ترسيم الحدود البحرية مع كلٍّ من سوريا 

وفلسطين المحتلة. 

الخط )23(
تقرير  لوضع  مشتركة  لجنة  تشكيل  تّم   ،2008 العام  في 
للدولة  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  حدود  حول  مفّصل 
إلى   2009/4/29 بتاريخ  أعمالها  بنتيجة  توصلت  اللبنانية، 
وضع تقرير ُعينت بموجبه إحداثيات الحدود البحرية الشمالية 

مع سوريا والجنوبية مع فلسطين المحتلة، فكانت النقطة )23( 
المحتلة  وفلسطين  قبرص،  لبنان،  بين  الثالثية  النقطة  هي 
بداًل من النقطة )1(. وبتاريخ 2010/7/14 أودع لبنان األمين 
البحرية  الحدود  نقاط  إحداثيات  لوائح  المتحدة  لألمم  العام 

الجنوبية المتمثلة بالخط 23.

الخط )1(
 بتاريخ 2010/12/17 وّقع العدو اإلسرائيلي اتفاقية لتعيين 
حدود منطقته االقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك من دون 
أن تتشاور قبرص مع لبنان بهذا الخصوص كما نّصت على 
ذلك االتفاقية الموقعة بين الجانَبين في العام 2007. وبداًل 
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من  انطلقا   ،)23( النقطة  من  الحدود  بهذه  ينطلقا  أن  من 
النقطة )1( التي كان متفًقا مع قبرص على أنها نقطة مؤقتة. 
ثم قام العدو اإلسرائيلي بترسيم حدوده البحرية مع لبنان من 
جانب واحد فانطلق من نقطة ُسّميت النقطة )31( في رأس 
الناقورة الى النقطة )1(، وهكذا كان الخط اإلسرائيلي الذي 
سمى بالخط )1(. وقد اعترض لبنان على الترسيم االسرائيلي 

بموجب رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة.

)Hoff Line( خط هوف 
عبر  األميركية  المتحدة  الواليات  قامت   ،2012 العام  في 
الحدودي  النزاع  لحل  اقتراح  بتقديم  هوف  فردريك  سفيرها 
التي  المنطقة  بتقاسم  وذلك  اإلسرائيلي،  العدو  مع  البحري 
ُعرف  خط  رسم  خالل  من  عليها  النزاع  العدو  هذا  يّدعي 
والخط   )23( اللبناني  الخط  بين  يقع   Hoff بخط  حينه  في 
كلم2   490 حوالى  لبنان  يعطي  الخط  هذا   .)1( اإلسرائيلي 
والعدو اإلسرائيلي حوالى 370 كلم2 من أصل كامل مساحة 
يمر  لم  اقتراح هوف  أّن  إال  عليها.  »المتنازع«  كلم2  الـ860 
للعديد من األسباب: أولها أّنه خط يعطي لبنان الحد األدنى 
بسبب  وثانًيا  األقصى.  الحد  إسرائيل  ويعطي  حقوقه  من 
انطالقه من ثالثة أميال من الشاطئ ما يترك قنبلة منفجرة 
لدينا  فيصبح  المتبقية  المنطقة  هذه  ترسيم  على  للتوافق 

»مزارع شبعا بحرية« يصعب حلها.

الخط )29(
المرسوم  إصدار  من  أشهر   4 وقبل   ،2011 حزيران  في 
6433، تبّين أّن الخط )23( غير دقيق ويحق للبنان بمساحة 
الحكومة  فكّلفت  الخط،  هذا  جنوبي  كلم2   860 من  أكبر 
بإعداد   UKHO البريطاني  الهيدروغرافي  المكتب  اللبنانية 
التقرير  هذا  صدر  وقد  اللبنانية.  الحدود  تعيين  حول  تقرير 
آخر  إلى   )23( الخط  اقتراح تعديل  بتاريخ 2011/8/17 مع 

)ُيعرف اليوم بالخط 29(. 
في العام 2013 أعّد العقيد الركن البحري مازن بصبوص 
دراسة انطالًقا من االقتراح البريطاني، وبّين فيها بالتفصيل 
أحقية لبنان بالخط المسمى اليوم خط )29( الذي يعيد إلى 
لبنان مساحة ُتقدر بحوالى 1430 كلم2. وفي العام 2014 
حصلت  التي  للهيدروغرافيا  مصلحة  اللبناني  الجيش  أنشأ 
على بيانات أكثر دقة مما كان متوافًرا في السابق، ما يسمح 
بتعديل المرسوم 2011/6433 أي الخط )23( باالستناد إلى 
المادة الثالثة منه. وبعد استشارة الخبير الدولي في ترسيم 

الحدود األستاذ نجيب مسيحي )عضو الوفد المفاوض(، أعّدت 
لجنة من الجيش في نهاية العام 2019 ملًفا تقنًيا وقانونًيا 
متيًنا أّكدت فيه أحقية لبنان بالمساحات اإلضافية في مياهه 

البحرية.

األهمية االستراتيجية للخط )29(
ال مصلحة للبنان بأن يفاوض على 860 كلم2 )وفق الخط 
وذلك   )29( الخط  من  التفاوض  بدء  عليه  يجب  بل   )23
لألسباب االستراتيجية التي تصب في مصلحة الشعب اللبناني 

وهي اآلتية:
•  اعتماد موقف يمكن الدفاع عنه على طاولة المفاوضات 
ويحافظ على صدقية لبنان، فالخط 29 متين من الناحيتين 
الخط 23 فهو ساقط قانوًنا ألّنه ال  أما  القانونية والتقنية، 
ترسيم  تقنية  أي  يّتبع  وال  الناقورة  رأس  نقطة  من  ينطلق 

علمية معترف بها عالمًيا.
•  تأمين موقع متقّدم للبنان في المفاوضات.

ومطالبة  عليه،  متنازع  حقل  إلى  كاريش  حقل  •  تحويل 
إسرائيل وشركة انرجين بوقف جميع األعمال في هذا الحقل 
إلى حين التوصل إلى اتفاق، عماًل بمبدأ منع أعمال التنقيب 
الذي كّرسه  المتنازع عليها  الحقول  األحادي في  واالستخراج 
القانون الدولي. هذا األمر يشّكل عامل ضغط على إسرائيل 

ويلزمها بقبول الحل المنصف للنزاع.
 9 رقم  البلوك  في  األساسي  المحتمل  الغاز  حماية حقل   •
كاريش  حقل  حجم  أضعاف   3 حجمه  يبلغ  والــذي  اللبناني 
ويقّدر مخزونه بعشرات المليارات من الدوالرات. يتعّدى هذا 
الحقل الخط 23 بعّدة كيلومترات جنوًبا، وبالتالي لن تتجرأ 
الحقل  هذا  في  التنقيب  على  توتال  ذلك  في  بما  شركة  أي 
خشيًة من عرقلة إسرائيل لتطويره، كون ربع هذا الحقل يقع 
اليوم في البلوك رقم 72 اإلسرائيلي )أنظر الخريطة( الذي قد 

تلّزمه إسرائيل في أي لحظة.
من  أكثر  مرور  بعد  الطاولة  إلى  المفاوضات  عادت  أخيًرا، 
أي  دون  جديد  من  توّقفت  ثم  توقفها،  على  أشهر  خمسة 
اليوم  والعين  جديدة.  مفاوضات  جلسة  ألي  مرتقب  موعٍد 
ووفاًء  وتضحيًة  وشرًفا  وقانونًيا،  تقنًيا  المتسّلح  جيشنا  على 
والراعين،  والوسطاء  المفاوضين  أمام  بصرامٍة  يقف  وطنًيا، 
متمّسًكا بموقفه بالتفاوض استناًدا إلى القانون الدولي الذي 
يبقى األساس للوصول إلى حلٍّ عادٍل ومنصف يريده لبنان، 
حفاًظا على المصلحة الوطنية العليا واالستقرار وعلى حقوق 

اللبنانيين في استثمار ثرواتهم.
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قضايا ساخنة
 جان دارك أبي ياغي

الجرائم اإللكترونية: 
االستغالل الجنسي والتحّرش باألطفال في رأس القائمة

لوسائل  الواسع  االستخدام  في ظل 
نسبة  ارتفعت  الحديثة  التواصل 
غير  بشكل  اإللكترونية  الــجــرائــم 
القلق بشكل  إلى  مسبوق. وما يدعو 
االستغالل  جرائم  ازديــاد  هو  خاص 
في ظل  باألطفال  والتحّرش  الجنسي 
فرضها  التي  المنزلي  الحجر  إجراءات 
انتشار وباء كورونا. فالكبار والصغار 
وقًتا  يمضون  بــاتــوا  الــســواء  على 
طوياًل أمام شاشات األجهزة الذكية، 
األحيان  من  الكثير  في  ويتواصلون 
مع أشخاص ال يعرفونهم، ما ُيسّهل 
وقوعهم ضحية الجرائم اإللكترونية، 

وُيعّرضهم ألضرار جسيمة.

الجريمة اإللكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم لألفراد 
معلومات  سرقة  إلى  ويهدف  والمؤسسات،  الجماعات  أو 
جسيم  ومادي  نفسي  بأذى  التسبب  أجل  من  واستخدامها 
للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية مهمة تخص مؤسسات الدولة 
تتشابه  واألشخاص.  بالمصارف  خاصة  وحسابات  بيانات  أو 
الجريمة اإللكترونية مع الجريمة العادية في ما يتعلق بوجود 
الجريمة  عن  تختلف  لكّنها  الجريمة.  وفعل  والضحية  الجاني 
فالجريمة  المستخدمة.  والوسائل  البيئات  باختالف  العادية 
اإللكترونية يمكن أن تتم من دون وجود الشخص مرتكب 
الجريمة في مكان الحدث، كما أّن الوسيلة المستخدمة هي 
والشبكات  الحديثة  االتصال  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا 
من  بدًءا  فمتعددة،  الجريمة  هذه  دوافع  أما  المعلوماتية. 
أهداف  وتحقيق  االنتقام  إلى  وصواًل  مادية  مكاسب  تحقيق 

سياسية، مروًرا بالتسلية ومحاولة إثبات الذات وسواها.

الجرائم اإللكترونية األكثر انتشاًرا
في  العامة  العالقات  مسؤول  مسّلم،  جوزف  العقيد  يشير 
قوى األمن الداخلي، إلى أّن الجرائم اإللكترونية األكثر انتشاًرا 
حالًيا هي اآلتية: االبتزاز اإللكتروني والتشهير والقدح والذم 

والتهديد واالحتيال وقرصنة الحسابات اإللكترونية...  
مسّلم  العقيد  وفق  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  طرق  إّن 
متعددة، أهمها مالحقة مرتكبي هذه الجرائم بالطرق المتاحة 
وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص عبر استخراج األدلة 
تعّقب  ومن خالل  المتوافرة،  المعلومات  من  الرقمية  واآلثار 
الالزمة،  التقنية  باإلجراءات  والقيام  بها  المشتبه  الحسابات 

واستدراج الفاعلين أو مداهمتهم وتوقيفهم.
عدة  هناك  الجريمة  هذه  انتشار  من  بالحد  يتعلق  ما  في 
عوامل تتضافر لتشكل رادًعا لعدم انتشارها. بالدرجة األولى 
هناك مسؤولية على األهل الذين يجب أن يكونوا واعين لما 
يمكن أن يتعرض له أبناؤهم، وأن يعملوا على توعيتهم حول 
على  والبقاء  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  اآلمن  االستعمال 
مسافة قريبة منهم ومراقبتهم بغية تجنيبهم الوقوع ضحايا 
للجرائم اإللكترونية. ويوضح العقيد مسّلم: في المقابل نعمل 
من جهتنا على توعية شرائح المجتمع جميعها، من خالل عدة 

إجراءات منها:
المرتكبين  األشخاص  بتوقيف  المتعلقة  البيانات  تعميم   •
لمثل هذه الجرائم، ونشر اإلحصاءات حول هذه الجرائم بشكل 
دوري والتنبيه من خطورة ارتفاع ِنَسبها، وذلك عبر وسائل 
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اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي العائدة 
للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي. 

في  )محاضرات  توعوية  ندوات  تنظيم   •
المدارس والجامعات(، التعاون مع الجمعيات، 
على  وتوزيعها  إرشادية  منشورات  إنتاج 
مقابالت  إجــراء  اللبنانية،  األراضــي  جميع 
إعالمية، إنتاج ومضات توعوية لنشرها عبر 

وسائل التواصل االجتماعي. 
الصحي  الحجر  إجــراءات  من  الرغم  وعلى 
الداخلي  األمن  قوى  تتابع  حالًيا،  المّتبعة 
استمر  إذ  طبيعي،  بشكل  التوعوي  عملها 
الصحية  الضوابط  ضمن  المحاضرات  إلقاء 
في  العمل  تكثيف  ــّم  وت اإلنترنت،  وعبر 
الشكاوى  تلّقي  لجهة  المعنية  المكاتب 
والتحقيقات  التعقبات  وإجــراء  ومعالجتها، 

الفنية.
نماذج  أربعة  مسّلم  العقيد  م  قدَّ بالنصائح،  يتعلق  ما  في 
إرشادية تم إنتاجها من قبل المديرية تتضمن نصائح لحماية 
المالية  والمعامالت  اإللكترونية  واألجهزة  واألطفال  العائلة 
الموقع  زيــارة  يمكن  عليها  )لالّطالع  اإلنترنت  مخاطر  من 

.)www.isf.gov.lb اإللكتروني

ازدياد نسبة الجرائم اإللكترونية خالل فترة الحجر المنزلي
رًدا على سؤال حول ارتفاع جرائم االبتزاز والتحرش الجنسي 
خالل فترة الحجر المنزلي عبر مواقع التواصل االجتماعي، أّكد 
الشكاوى  نسبة  في  كبير  ارتفاع  مع  ازديادها  مسّلم  العقيد 
كذلك  و2020.   2019 العاَمين  بين   %307.5 إلى  وصل 
الحجر  بسبب   %754.50 بنسبة  ر  الُقصَّ ابتزاز  جرائم  ارتفعت 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  أطــول  وقت  وتمضية 
باإلضافة إلى غيرها من األسباب، األمر الذي سمح لمرتكبي 

هذه الجرائم باستغالل هذا الوضع. 
أما الفئة األكثر استهداًفا لالبتزاز والتحرش اإللكتروني فهي 
فئة اإلناث ) بين الخامسة عشرة والخمسين( وهي األعلى بين 
تقريًبا. معظم  منها  ُتشكل نسبة %70  إذ  الواردة  الشكاوى 
الفاعلين هم من الشباب والناضجين، أما معظم الضحايا فهم 

من الشباب والقاصرين. 

التعامل مع الشكاوى
مسّلم:  العقيد  يجيب  الشكاوى؟  هذه  مع  تتعاملون  كيف 

بطريقة  اإللكتروني  والتحرش  االبتزاز  شكاوى  مع  نتعامل 
فورية من خالل المباشرة بإجراءات التحقيق، إذ يتم االستماع 
وإجراء  الجرمية،  األدّلــة  ضبط  على  والعمل  ــادات،  اإلف إلى 
إلى  وصواًل  التقليدية  والتحريات  والتقنية  الفنية  التعقبات 
الشكاوى  على  بناًء  العدالة،  إلى  وَسوقهم  المرتكبين  كشف 
أو اإلخبارات أو التكاليف التي َتِرد إلى مكتب مكافحة جرائم 

المعلوماتية، وذلك بإشراف الجهات القضائية المختصة. 
فرع  بين  الفوري  التنسيق  خالل  من  تتم  اإلجــراءات  هذه 
الشكاوى في شعبة العالقات العامة، وهو المكتب الذي يتلّقى 
هذا النوع من الشكاوى، ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، 
قبل إرسال الشكوى إليه على وجه السرعة للبدء في معالجتها. 

تطّور الجريمة اإللكترونية
يستخدم الهاكر عدة أساليب في تنفيذ الجريمة اإللكترونية 
تتطور بشكل مستمر مع تطور التكنولوجيا وتقنيات الشبكات 
ومواقع التواصل االجتماعي. تستغل هذه األساليب بمجملها 
للوصول  ذاتها  البرامج  في  أو  الحماية  برامج  في  الثغرات 
الحذر  من  بد  ال  لذلك  واستغاللها.  الخاصة  المعلومات  إلى 
التام والعمل على حماية البيانات الشخصية بواسطة البرامج 
كل شيء  وقبل  المختصة،  الجهات  إرشادات  واتباع  الخاصة 
يتعرضون  قد  التي  المخاطر  والقاصرين حول  األوالد  توعية 
وشبكة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أثناء  في  لها 

اإلنترنت عموًما.









دورة
ندين البلعة خيراهلل

استراتيجية تواصل 
وثقافة إعالمية

يعيش لبنان على فوهة بركان، يتخّبط باألزمات وتتسارع 
التواصل، دخلنا في دوامة  ثورة وسائل  األحداث. ومع  فيه 
اإلعالم المفتوح الذي بات أمًرا واقًعا ال مفّر منه. أصبحت ثقافة 
التواصل ومهارات التعاطي مع اإلعالم أمًرا بالغ األهمية، لما 

له من تأثير في الجماهير على صورة المؤسسات واألفراد.
من المواطن الذي يحمل هاتًفا على الطريق، إلى الناشطين 
على وسائل التواصل االجتماعي، فالوسائل التقليدية... كل 
فرد بات مراساًل، ينقل خبًرا وينشر معلومات. وبالتالي، فإّن 
كل كلمة، أو فعل أو صورة قد تكون موضوًعا إعالمًيا يعلي 
الشأن تارًة ويدّمر طوًرا، واألهم من قول الحقيقة أو إرسال 

المعلومات، هو كيفية تقديمها وتلّقي الجمهور لها.
هو  شتى،  المهمات  أنواع  عاتقه  على  ُتلقى  الذي  الجيش 
م  ُتعمَّ إعالمية  وثقافة  تواصل  استراتيجية  إلى  حاجًة  األكثر 
الجيش  قيادة  تحرص  وبالفعل  وعسكرييه.  ضباطه  على 
كل  وتبذل  شعارها،  على  كحرصها  المؤسسة  صورة  على 
تساعد  التي  اإلعالمية  الثقافة  بهذه  عناصرها  لمّد  جهد 
المناسب، وضحد  الوقت  في  الصحيحة  الرسائل  إرسال  على 

الشائعات المضّللة للرأي العام. 
من هنا، واستتباًعا لورشة العمل حول »العمليات اإلعالمية 
الثقافة على مختلف  تعميم هذه  المتقدمة«، ونظًرا ألهمية 
الفريق  من  مدّربين  بضباط  القيادة  استعانت  العناصر، 
 Joint المشتركة  المعلومات  بأنشطة  المختص  البريطاني 
دّربــوا  هــؤالء   .Information Activities Team - JIAC
والتوجيه،  المخابرات  مديريَتي  من  ومدنيين  ضباًطا 
المعلومات  ونقل  التدريب  على  قادرين  بدورهم  ليصبحوا 
ومهارات  اإلعالمي  والتوجيه  التوعية  مجال  في  والمعرفة 

إجراء المقابالت، لمختلف العسكريين من مختلف الرتب.

فهم اإلعالم
ترتكز التوعية والتوجيه اإلعالمي على بناء فهم ووعي حول 
ووسائل  االجتماعي  التواصل  وسائل  وقوة  اإلعالم  أهمية 
اإلعالم التقليدية وتأثيرها، لدى جميع العسكريين من أصغر 

جندي إلى أعلى الرتب.

نقل  وكيفية  اإلعالمية،  للعملية  والواعي  الصحيح  الفهم 
عدة خطوات  يتضّمن  المناسبة،  بالطرق  الصحيحة  الرسائل 

وأسس، أبرزها:
سلًبا  العام  الــرأي  على  وانعكاسه  اإلعــالم  تأثير  فهم   -

وإيجاًبا.
- فهم الجمهور الُمستهدف وتقسيمه وتحديده لتأثير أكثر 

فاعلية.
القوة والضعف  نقاط  الرسالة وتحليلها مع دراسة  - فهم 

فيها، التهديدات والفرص الُمتاحة.
الوسيلة  وتحديد  اإلعــالم  وسائل  أنــواع  مختلف  فهم   -

المناسبة بحسب الجمهور المستهدف والرسالة المرجوة.
الكلمات  تناسق  من  والتأكد  التواصل  لعملية  التخطيط   -

مع األفعال والصور.

مهارات المقابلة
المقابالت  إجــراء  مهارات  على  أيًضا  الــدورة  هذه  تــدّرب 
اإلعالمي  الظهور  يكون  فال  اإلعالم،  مع  تفاعلية  أكثر  ألداء 
كخطوة  أيًضا  بل  فحسب،  معينة  أزمــة  على  فعٍل  كــردة 
سابقة ألداء معين أو مهمات محددة لشرح السبب المؤّدي 
لتنفيذها واكتساب الدعم الشعبي. وفي هذه العملية، يجب 
أن يكون العسكري قادًرا كما رؤساؤه، على إرسال الرسائل 
المتناسقة مع خطة القيادة، قد ال يكون ذلك على المستوى 
نفسها  الرسالة  نقل  المهم  ولكن  الكالمية،  للمهارة  نفسه 

وبالمشاعر المناسبة.
ومتطلبات  مــهــارات  مجموعة  المقابلة  ــراء  إج يتطلب 
خالله  ومن  للصحافي  المرجوة  الرسالة  بإرسال  للنجاح 
قيادة  تسعى  المتطورة،  الدول  بجيوش  أسوًة  للجمهور. 
المجاالت،  مختلف  في  عناصرها  مهارات  صقل  إلى  الجيش 
الجيوش  هذه  بخبرات  مستعينًة  العصر،  متطلبات  وبخاصة 
اللبناني  الجيش  مع  للتعاون  فرصًة  توفر  ال  التي  الصديقة 
انبهاًرا  أكثر  مرة  كل  في  التدريبية  فرقها  وتغادر  ودعمه. 
بقدرات المتدّربين ومهاراتهم ومستواهم الثقافي المتقدم 

وجديتهم والتزامهم.
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في سجل الخلود

العميد الركن المتقاعد 
أحمد القعقور

الركن  العميد  الجيش  قيادة  نعت 
المتقاعد أحمد القعقور الذي توّفي 

بتاريخ 2021/3/15.
في   1940/7/1 مواليد  من   -

برجا - الشوف. 
بتاريخ  ضــابــط  تلميذ  بصفة  الجيش  فــي  تــطــّوع   -

 .1961/10/1
- ُرّقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1964/9/1، وتدّرج في 

الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 1990/7/1.
التذكاري،   1961 األول/  31/كــانــون  أوسمة:  حائز:   -
والثالثة،  والثانية  األولى  الدرجات  من  اللبناني  االستحقاق 
رتبَتي  من  الوطني  األرز  الجنوب،  فجر  الوطنية،  الوحدة 
الفّضية.  الدرجة  من  العسكري  التقدير  وضابط،  فارس 
تنويه العماد قائد الجيش مّرتين وتهنئته 12 مّرة وتهنئة 

قائد القطعة.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله أربعة أوالد.

العميد الركن المتقاعد 
فاروق معاليقي

الركن  العميد  الجيش  قيادة  نعت 
المتقاعد فاروق معاليقي الذي توّفي 

بتاريخ 2021/3/13.
في   1950/12/1 مواليد  من   -

التبانة  - طرابلس. 
بتاريخ  ضــابــط  تلميذ  بصفة  الجيش  فــي  ــطــّوع  ت  -

 .1972/11/13
- ُرّقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1975/8/1، وتدّرج في 

الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 2005/1/1.
األولى  الدرجات  من  اللبناني  االستحقاق  أوسمة:  حائز:   -
والثانية والثالثة، الوحدة الوطنية، فجر الجنوب، األرز الوطني 
التقدير  أكبر،  وضابط  وكومندور  وضابط  فارس  رتب  من 
اإلرهاب.  ومكافحة  الحرب  الفّضية،  الدرجة  من  العسكري 
تنويه العماد قائد الجيش 4 مّرات وتهنئته 20 مّرة وتهنئة 

قائد القطعة 4 مّرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله خمسة أوالد.

العميد الركن الطّيار المتقاعد 
إيلي يونس

الركن  العميد  الجيش  قيادة  نعت 
الذي  يونس  إيلي  المتقاعد  الطّيار 

توّفي بتاريخ 2021/3/22.
في   1954/3/14 مواليد  من   -

أبلح - زحلة. 
بتاريخ  ضــابــط  تلميذ  بصفة  الجيش  فــي  ــطــّوع  ت  -

.1973/10/1
- ُرّقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 1976/7/1، وتدّرج في 

الترقية حتى رتبة عميد ركن طّيار اعتباًرا من 1998/1/6.
الممتازة،  الدرجة  من  للطيران  النسر  أوسمة:  حائز:   -
األرز  الجنوب،  فجر  الثالثة،  الدرجة  من  اللبناني  االستحقاق 
الوطني من رتبة فارس والوحدة الوطنية. تنويه العماد قائد 

الجيش مّرتين وتهنئته 9 مّرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.

الرائد جاد نمر
نعت قيادة الجيش الرائد جاد نمر 

الذي توّفي بتاريخ 2021/3/15.
في   1984/7/18 مواليد  من   -

جل الديب - المتن. 
الجيش بصفة تلميذ  - تطّوع في 

ضابط بتاريخ 2003/10/10. 
- ُرّقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 2006/8/1، وتدّرج في 

الترقية حتى رتبة رائد اعتباًرا من 2019/7/1.
من  العسكري  التقدير  الجرحى،  الحرب،  أوسمة:  حائز:   -
الداخلية  وزير  تهنئة  اإلرهــاب.  ومكافحة  الفّضية  الدرجة 
 6 وتهنئته  مّرات   9 الجيش  قائد  العماد  تنويه  والبلديات، 

مّرات وتهنئة قائد القطعة 13 مّرة.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

المالزم أول ماجد لطوف
األول  المالزم  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  الــذي  لطوف  ماجد 

.2021/3/15
في   1993/9/2 مواليد  مــن   -
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شليفا - بعلبك. 
بتاريخ  ضــابــط  تلميذ  بصفة  الجيش  فــي  ــطــّوع  ت  -

 .2013/11/1
- ُرّقي إلى رتبة مالزم اعتباًرا من 2016/8/1، وتدّرج في 

الترقية حتى رتبة مالزم أول اعتباًرا من 2019/8/1.
- حائز: تهنئة وزير الداخلية والبلديات، تنويه العماد قائد 
الجيش مّرتين وتهنئته 4 مّرات وتهنئة قائد القطعة مّرتين.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
- عازب.

المؤهل أول 
مصطفى محمد خضر فهدا

أول  المؤهل  الجيش  قيادة  نعت 
الذي  فهدا  خضر  محمد  مصطفى 

توّفي بتاريخ 2021/2/13.
في   1973/5/10 مواليد  من   -
النبي يوشع – قضاء المنية الضّنية.

بتاريخ  اختصاص  رقيب  بصفة  الجيش  فــي  تــطــّوع   -
.1997/5/2

العسكري،  والتقدير  ــاب  اإلره مكافحة  أوسمة:  حائز:   -
والبحري  والرابعة،  الثالثة  الدرجَتين  من  اللبناني  االستحقاق 
تنويه  والبلديات،  الداخلية  وزير  تهنئة  الثانية.  الدرجة  من 
قائد  تهنئة  مّرة،   16 وتهنئته  مّرات   7 الجيش  قائد  العماد 

القوات البحرية 3 مّرات وقائد القاعدة البحرية 3 مّرات.
- متأهل وله ثالثة أوالد.

المؤهل محمد عباس
نعت قيادة الجيش المؤهل محمد 
بتاريخ  توّفي  الــذي  عباس  رشيد 

.2021/2/2
- من مواليد 1979/2/2 في عكار 

العتيقة – محافظة عكار.
- تطّوع في الجيش بصفة جندي 

بتاريخ 1999/10/30.
الثالثة  الدرجَتين  من  اللبناني  االستحقاق  أوسمة:  حائز:   -
والرابعة، الفخر العسكري، مكافحة اإلرهاب والتقدير العسكري. 
تهنئة وزير الداخلية والبلديات، تنويه العماد قائد الجيش 7 

مّرات وتهنئته 12 مّرة وتهنئة مدير العمليات.
- متأهل وله ثالثة أوالد.

الرقيب أول محمد سويدان
أول  الرقيب  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  الذي  سويدان  محمد 

.2021/2/19
في   1980/2/1 مواليد  مــن   -

شمسطار - بعلبك.
بتاريخ  الــجــيــش  ــي  ف ــّوع  ــط ت  -

.2006/9/4
- حائز: أوسمة: مكافحة اإلرهاب، التقدير العسكري البرونزي 
والجرحى. تهنئة وزير الداخلية والبلديات، تنويه العماد قائد 
الجيش 9 مّرات وتهنئته 7 مّرات، تهنئة نائب رئيس األركان 

للعمليات وتهنئة قائد اللواء 3 مّرات.
- متأهل وله ولدان.

العريف حسن محمد قليلي
حسن  العريف  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  الــذي  قليلي  محمد 

.2021/1/30
- من مواليد 1981/3/1 في الكويت.

من  اعتباًرا  الجيش  في  ُجّند   -
.2003/2/26

- ُنقل إلى الخدمة الفعلية بصفة جندي بتاريخ 2009/12/26.
- حائز: وساَمي مكافحة اإلرهاب والتقدير العسكري، تهنئة 
وزير الداخلية والبلديات، تنويه العماد قائد الجيش 4 مّرات 

وتهنئته 5 مّرات.
- متأهل وله أربعة أوالد.

العريف أحمد محمد الحاج
أحمد  العريف  الجيش  قيادة  نعت 
بتاريخ  توّفي  ــذي  ال الحاج  محمد 

.2021/2/5
في   1988/12/9 مواليد  من   -

جب جنين – قضاء حاصبيا.
بصفة  الفعلية  الخدمة  إلى  ُنقل   -

جندي بتاريخ 2011/12/24.
وزير  تهنئة  العسكري،  والتقدير  الحرب  وساَمي  حائز:   -
مّرات   3 الجيش  قائد  العماد  تنويه  والبلديات،  الداخلية 

وتهنئته 6 مّرات وتهنئة قائد الفوج.
- متأهل وله ولدان.
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العميد علي قانصو
مدير التوجيه

عبارة

قيمة العمل
وتكوين  المجتمع  بناء  صلب  في  َتْدخل  التي  الرفيعة  اإلنسانّية  القيم  من  مجموعة  العمال  عيد  يمّثل 
العّمال  أفراده وتربيتهم. ففي هذه المناسبة نستحضر العمل بمعناه الشامل والجهد الكبير الذي يبذله 
يوميًّا، سواٌء أصحاب الحرف والمهن اليدوّية، أو الموظفون على مختلف أنواعهم واختصاصاتهم. فهؤالء 
جميًعا يشّكلون القّوة العاملة التي ُتبنى بسواعدها الحضارات، ويقّدمون خير مثال عن التفاني واإلخالص 

إلنجاز المهّمة الموكلة إليهم.
وقد روى لنا التاريخ كيف نهضت إمبراطوريات واسعة مترامية األطراف بفضل ما بذله أبناؤها من جهود 
وتضحيات، فأّدوا واجبهم على أكمل وجه وبنوا معالم حضارية دامت آالف السنين وأصبحوا مثااًل يحتذى 

لبقية شعوب العالم.
والتقدم.  الرقي  عناصر  أحد  باعتباره  للعامل  عميًقا  وتقديًرا  بالًغا  احتراًما  الدول  تولي  سبق،  ما  لكل 
فمتى كان العامل ُمتِقًنا لعمله بارًعا فيه، باَن األثر اإليجابي مباشرًة في مختلف القطاعات اإلنتاجّية. تلك 
هي المبادئ التي ينبغي لكّل مّنا أن يضعها نصب عينيه وهو ُينجز عمله، عازًما على أْن يرضي ضميره 
أواًل، وأْن ُيتّم واجبه ثانًيا بما يكفل تطوير قدرات وطنه. من هنا نجد أّن االنتماء الوطنّي ال يكتمل إال 
بالعطاء المتواصل كجزء من خدمة اإلنسان لبالده ومساهمته في رفعة شأنها والحفاظ على قّوتها أمام 

التحديات.
في هذا اإلطار، يمكن النظر إلى قيمة العمل الجاد التي َيحملها عيد العمال من زاوية النضال الطويل 
اليوم،  حّتى  االستقالل  منذ  بلدهم  تاريخ  خالل  اللبناني،  الجيش  مقّدمهم  وفي  اللبنانيون،  خاضه  الذي 
العدو  سيما  وال  ا  شرًّ بنا  المترّبصين  األعداء  لجهة  سواء  والتحديات،  الصعوبات  أنواع  جميع  مجابهين 
اإلسرائيلي واإلرهاب، أو لجهة األزمات الداخلية المختلفة وتداعياتها على االقتصاد والمجتمع. وبالتالي، 
بّد منه  المستمر، وهو قدٌر ال  والكفاح  الدائمة  بالتضحية  بدايتها  اقترنت منذ  أّن سيرتنا كلبنانيين  نرى 

بالنسبة إلى وطننا الواقع في منطقة مثقلة بالصراعات وعدم االستقرار.
جميًعا  اللبنانيين  اتحاد  من  بد  فال  الحديث،  تاريخنا  في  األقسى  من  وهي  الحالية،  المرحلة  خالل  أما 
في  اختصاصه  وفق  كّل  للعمل  وإخالصهم  األخرى،  االعتبارات  فوق  العليا  الوطنية  المصلحة  وتقديمهم 
سبيل تجاوز العقبات، ألّن سواعد اللبنانيين قادرة على النهوض ببلدهم مجّدًدا ورفعه إلى أعلى درجات 

الرقي والحضارة.
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