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اجلامعي
 .9ملناسبة اليوم العاملي لضحايا حوادث الطرقات ،جنتمع اليوم يف هذا اإلطار
ّ
أعزاء تركوا هذه الدنيا إىل اآلخرة يف ظروف مأساويّة،
األكادميي لنتذ ّكر أحبابًا وأهالً وأصدقاء ّ
ّ
أثرا لن مميحى ،بل ّإّنم موجودون بيننا يف
إالّ أنّـهم مل يغادروا هذه األرض بل هم أحباب تركوا ً
أيضا أ ّن
قلوبنا ووجداننا وحضورهم أقوى اليوم بيننا أكثر م ّـما لو كانوا أحياء يرزقون .فنتذ ّكر ً
كل
البعض من ضحايا السري ال زالوا أحياء بيننا ّ
يتوجعون يف أجسادهم حتيط هبم اإلعاقة من ّ
يلف أحبّاءهم وأصدقاءهم بعد أن قصر حبل األمل وبعد أن تعطّلت القوى
جانب ،واألمل ُّ
كل ذلك يسبّبه حادث السري والبعض يقولون إنّه القضاء والقدر.
اجلسديّة ورّّبا ً
أيضا الفكريّة و ّ

 .2ال أيّها السادة ّإّنا مسؤوليّة الناس ،هي مسؤوليّتنا يف احملافظة على أمن طرقنا
العامة يف إنارة الطرقات وترشيدها وإصالحها حيث
وسالمتها .إنـّـها مسؤوليّة اإلدارات الرمسيّة ّ
جيب ،ويف الوقت املناسب ،أل ّن يف األمر درء اخلطر على حياة الناس ،شيبًا وشبّانًاّ .إّنا
ٍ
بصالبة حازمة .نعرف
املشرعة يف استصدار القوانني وتطبيقها
مسؤوليّة احلكومات والسلطات ِّ
السرعة  :هبّت الدولة بع ّدهتا وبعديدها للمحافظة على القانون
قصة حزام السالمة ومراقبة ُّ
ّ
وحث الناس على تطبيقه وإنزال العقوبات باملخالفني وباملخالفات ولكن سرعان ما هوت
ّ
العزمية وعاد الناس إىل أدراج عاداهتم السيّئة غري ساملنيّ .إّنا مسؤوليّيتّ ،إّنا مسؤوليّتك يا
العام على نفسه
أخي يف احرتام القانون وتطبيقه كفرد ومواطن .فبقدر ما يطبّق الفرد القانون ّ
ٍ
مرتدد ،يكون بالفعل ال بالقول فقط مواطنًا صاحلًا .إذا مل تكن يا أخي
بشكل حازم غري ّ
خائ ًفا على نفسك من عدم احرتامك للقوانني ،فعليك أن حترتم القانون حفاظًا على حياة
اآلخرين.

 .3وال ب ّد يف هذا اإلطار الذي جنتمع فيه اليوم توجيه الشكر والتقدير لـما تقوم به
الداخلي
خمتلف اجلمعيّات واملنظّمات يف مساعدة الضحايا واجلرحى ومن هذه اهليئات األمن
ّ
املمرضات واملعاجلني الفيزيائيّني
والدفاع املدينّ والصليب األمحر واملستشفيات واألطبّاء و ّ
املارة الذين يواجهون التح ّديات إلنقاذ النفوس.
واملعاجلني النفسيّني والناشطني االجتماعيّني و ّ
كرسي السالمة املروريّة وعلى املاسرت يف السالمة املروريّة وعلى
و ّ
أوجه الشكر إىل القيّمني على ّ
رأسهم الربوفسور رمزي سالمه ،مثنيًا على تنظيمهم هذا االحتفال وكذلك ملواجهة معضلة
السالمة على الطرق عرب العمل الدؤوب على جيل جديد من الكوادر القادرة مستقبالً،
املهين املتني ،على تنظيم املرور والسري وضبط الطريق بشكل
بفضل تدريبها وهتيئتها اإلعداد ّ
خي ّفض من ضحايا حوادث السري.
 .4وإىل جانب هذه املبادرة األكادمييّة اليت استطاعت جامعة الق ّديس يوسف إطالقها

مؤسسة رينو الفرنسيّة ،ال ب ّد من توجيه التحيّة للعديد من مجعيات التوعية على
بفضل مسامهة ّ
السالمة املروريّة مثل مجعيّة اليازا وكن هادي ورودس فور اليف ( )Roads for lifeوغريها من
الصحة واملستشفيات اللبنانيّة
املنظّمات الفاعلة .وال ب ّد من حتيّة املنظمة العامليّة
للصحة ووزارة ّ
ّ
على اجلهد الذي تقوم به لتطوير املعاجلات السريعة إثر احلوادث وهذا ما يمنقذ العديد من
النفسي.
اجلرحى ،وخي ّفف من وطـأة احلوادث على الصعيد
ّ
اجلسدي و ّ
أود أن أطلق النداء التايل لوزارة الداخليّة وعلى رأسها الصديق العميد مروان
ختاما ّ
ً .5

الدراجات الناريّة وسريها يف شوارع وأزقّة بريوت؟ إىل مىت
شربل  :إىل مىت
تستمر فوضى ّ
ّ
سوف نرتك هذه اآلفة اليت تسبّب يوميًّا العشرات من احلوادث ،والضحيّة هو ضحيّة السري
أي رادع قانوينّ؟ نأمل بأ ّن يطبّق القانون وأن جتتهد مجعيّاتنا يف نشر
بعكس السري من دون ّ
ترّب األجيال كلّها على ضرورة
املعلومات الضروريّة حول السري يف مدارسنا وجامعاتنا وأن ّ
بكل قوانا.
احرتام القوانني حفاظًا على احلياة وما أمثن احلياة ندافع عنها ّ
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