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تحيي عيد مولد �سعاده وذكرى اال�ست�شهادي وجدي ال�صايغ
مديرية ال�شهيد ح�سين البنا ـ �شارون ْ

مهدي :نواجه الإرهاب كما االحتالل بالحديد والنار حتى االنت�صار
أحيت مديرية الشهيد حسين البنا ـ شارون
التابعة لمنفذية الغرب في الحزب السوري
القومي االجتماعي الذكرى الـ 29لالستشهادي
وجدي الصايغ ،في أجواء إحياء عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال حاشد
أقامته في القاعة التي تحمل اسمه ،حضره وكيل
عميد الداخلية سماح مهدي ،المندوب السياسي
لجبل لبنان الجنوبي حسام العسراوي ،منفذ
عام الغرب ربيع صعب وأعضاء هيئة المنفذية
وعدد من أعضاء المجلس القومي ،ومسؤولو
الوحدات الحزبية في المنطقة وعائلة الشهيد
وحشد من القوميين والمواطنين.
كما حضر ك�� ّل م��ن ممثل ع��ن عضو الهيئة
الروحية في طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ
أمين الصايغ وعدد من المشايخ ،وكيل داخلية
الجرد في الحزب التقدمي االشتراكي زياد شيا
على رأس وفد ،رئيس دائرة الجرد في الحزب
الديمقراطي اللبناني غسان الصايغ على رأس
وف��د ،رئيس اتحاد بلديات الجرد وبحمدون
رئيس بلدية صوفر ال��دك��ت��ور يوسف شيّا،
وع��دد من رؤس��اء وأعضاء المجالس البلدية
واالختيارية والجمعيات واألندية األهلية في
بلدة شارون والمنطقة.
ب���داي��� ًة ،أل��ق��ى رب��ي��ع ال��ب��ن��ا كلمة ترحيب
وتعريف ،وألقى الشاعر نبيل الصايغ قصيدة
في المناسبة.
وألقت ابنة أخ��ت الشهي د ريمي الصايغ
كلمة عائلة الشهيد وقالت« :أيها الخال الحبيب
الشهيد ،يا ابن األمة البطل ،يا من آمنت بأنّ ال
عدو لنا يقاتلنا في أرضنا وديننا ووطننا سوى
اليهود ،يا فاتح عهد االستشهاديين في حزب
سعاده العظيم ،أنت من ل ّقنت العدو في شهر
العز آذار درس��ا ً لن ينساه ،فكنت رج�لاً فوق
العادة كما أراد المعلّم».
وقالت« :ومضات بطولتك ما زالت تمأل األفق،
قيل لي أنك كنت خفيف الظل ،دائم االبتسام،
وها أنا ألقاك في نواحي البلدة ،فوق التالل في
ابتسامات األجيال التي تتالت منذ أن ق ّررت
الخلود».
وألقى مدير المديرية لواء الصايغ كلمة قال
فيها« :نحتفل اليوم بعيد مولد زعيمنا وبذكرى

االستشهادي وجدي الصايغ ،في هذه البلدة
المقا ِومة شارون ،التي ما بخلت يوما ً بالعطاء
والبطولة .في مديرية الشهيد حسين البنا الذي
كان من أوائل الشهداء الذين قاتلوا عصابات
الهاغانا اليهودية في فلسطين ،فابن الجبل
عندما يقاوم في الجنوب ويستشهد في جنوب
الجنوب ،ف�لأن المقاومة هي استراتيجيتنا
الدفاعية ،ومعادلتنا الذهبية التي حفظت كرامة
بالدنا ،ول��وال هذه المقاومة لما كان الرئيس
رئيسا ً وال ال��وزي��ر وزي����راً ...نعم ه��ذه لغتنا
الخشبية التي هي خشبة الخالص لهذا الوطن
وشعبه».
وأل��ق��ت ناظر اإلذاع���ة واإلع�ل�ام ف��ي منفذية
الغرب روال التيماني كلمة المنفذية وقالت« :هو
وجدي ،االستشهادي األول في صفوف الحزب
السوري القومي االجتماعي ،هو وجدي الذي
تجاوز كل فترات العمر ،وتجاوز كل الكلمات ،هو
وجدي الذي اختصر الطريق كلها نحو الخلود،
هو رجل فوق العادة ،رجل ما زال حاضرا ً كما
الشهيد حسين البنا وكل الشهداء األبطال في
أذهان أبناء هذه البلدة المقاومة وقلوبهم وفي
وجدان ك ّل األمة».
وقالت« :نحن أبناء مدرسة سعاده ،دعاة

وحدة نؤمن بالصراع والمقاومة سبيالً لصون
الحق وبلوغ الحرية ،نسعى دائما ً إلى تجسيد
الوحدة من خالل االنصهار والتفاعل ،وهاجسنا
ترسيخ وح��دة مجتمعنا بال تمييز أو تفرقة،
المحصن بوحدة أبنائه،
فالمجتمع الموحد
ّ
يستعصي على ك ّل مشاريع التقسيم والتفتيت
التي تتهدّد بالدنا».

كلمة مركز الحزب

وألقى مهدي كلمة مركز ال��ح��زب ،ذ ّك��ر في
مستهلها أنّ الشهيد األول للحزب في جنوب
األمة السورية فلسطين ،هو ابن بلدة شارون
الشهيد البطل حسين البنا ،واالستشهاديّ
األول في صفوف النهضة هو ابن هذه البلدة
األبية الشهيد وجدي الصايغ .وأش��ار إلى أنّ
الزعيم لم يتوقف ولو مرة واحدة أمام اعتبارات
تكريمه لشخصه في ك ّل احتفال بمولده على
ام��ت��داد السنوات .وك��ان يحرص على إظهار
جهاد القوميين االجتماعيين وإب��راز األعمال
واالنتصارات التي حققوها.
وأشار مهدي في كلمته إلى احتالل فلسطين
وق���ال« :ه��ن��اك ق��وى دول��ي��ة كبرى تدعم هذا
االح��ت�لال ف��ي اغتصابه وأط��م��اع��ه وجرائمه

الموصوفة وعدوانيته البربرية على مق ّومات
وجودنا وحياتنا وعلى حضارتنا وثقافتنا،
وليس أمامنا من خيار إال خيار المقاومة لدحر
ه��ذا االح��ت�لال وت��ح��ري��ر أرض��ن��ا ف��ي الجنوب
وجنوب الجنوب وكل شبر سليب من أرضنا
القومية».
وقال« :تواجه أمتنا في هذه الفترة عدوانا ً من
نوع آخر يتمثل في هجمة اإلرهابيين المتط ّرفين
الشرسة ،التي تضرب في الشام والعراق وصوال ً
إلى لبنان .والر ّد على هذا العدوان الجديد يكون
بمكافحة ك ّل عوامل التفرقة الطائفية والمذهبية
والعرقية ،وبالعمل لوحدة المجتمع ،وبمواجهة
اإلرهاب كما واجهنا االحتالل بالحديد والنار...
حتى االنتصار».
ووجه مهدي تحية إكبار إلى جيشنا القومي
ّ
في الشام الذي يخوض معركة المصير – معركة
الحياة ض ّد قوى الظالم والرجعة المدعومة من
يهود الداخل والخارج وحلفائهم ،وقال« :نرفع
أيادينا اليمنى زوايا قائمة تحية لدماء الشهداء
الذين يرتقون دفاعا ً عن األمة والشعب ،سواء
كانوا من الجيش الشامي أو من رفقائنا – أبناء
مدرسة سعاده نسور الزوبعة الحمراء».
كما حيّا أبطال جيش الرافدين الذين يدافعون
ع��ن ش��رق األم��ة ويحمونه ف��ي مواجهة قوى
اإلره��اب والتط ّرف أذن��اب االحتالل األميركي
البغيض.
وقال مهدي« :في ظ ّل هذه الظروف الدقيقة
وال��ح��س��اس��ة ،ن��رى أن��ه م��ن واج���ب الحكومة
الجديدة في لبنان توفير الغطاء الكامل والالزم
للجيش الوطني ليمارس مهامه الوطنية ،في
محاربة ك ّل قوى اإلرهاب والتكفير ،خصوصا ً أن
األبي يقدم الشهيد تلو اآلخر».
هذا الجيش
ّ
وأش��ار إلى أن لبنان على أب��واب استحقاق
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،لذلك ال ب ّد من
انتخاب رئيس نريده مؤمنا ً بأنّ قوة لبنان في
قوته ال في ضعفه ،متمسكا ً بعناصر قوة لبنان
لبنان وباالنتماء القومي للبنان ،وحريصا ً على
حماية البلد ووحدته.
وختاماًّ ،وج��ه مهدي التحية إلى الحضور
ِباسم رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان والقيادة.

تحيي عيدَ ي المعلم ومولد الزعيم
 ...ومديرية �شم�سطار ْ

عبا�س :المعلمون م�س�ؤولون في التوعية والن�ضال لمواجهة م�شاريع التفتيت
أقامت مديرية شمسطار التابعة لمنفذية
بعلبك في الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً في مكتبها بمناسبة مولد الزعيم أنطون
سعاده وعيد المعلم ،ك ّرمت خالله ع��ددا ً من
األساتذة ،والصروح التربوية في البلدة ،وذلك
بحضور عميد التربية والشباب عبد الباسط
عباس ،منفذ عام بعلبك علي عرار وأعضاء هيئة
المنفذية ،ومدير مديرية شمسطار علي الطفيلي
وهيئة المديرية ،ومختاري شمسطار وعدد من
أعضاء المجلس البلدي ،والمك ّرمين وفاعليات
وجمع من القوميين والمواطنين.
ب���داي��� ًة ،رح���ب ال��دك��ت��ور ع��ب��دو الحسيني
بالحضور ،ولفت في كلمته إلى أهمية دور المعلّم
في البناء االجتماعي.
ث��م ألقى مدير ثانوية شمسطار الرسمية
توجه فيها بالشكر
أك��رم الحاج حسن كلمة
ّ
إلى الحزب السوري القومي االجتماعي على
التكريم ،مؤكدا ً ضرورة دعم التعليم الرسمي في
المدارس والثانويات ،معتبرا ً أنّ الفكرة السائدة
بأنّ التعليم الخاص متقدّم على الرسمي ليست
صحيحة ،بل تندرج في سياق الترويج لالبتعاد
عن التعليم الرسمي.
النقابي محمد السيد قاسم كلمة أكد
وألقى
ّ
فيها أهمية الرسالة التربوية التي يؤدّيها المعلّم
ودوره على مختلف الصعد ،وشكر الحزب
القومي على التفاتته بتكريم المعلّمين في
عيدهم.
ث ّم ألقى عباس كلمة مركز الحزب ،استهلها

بالحديث ع��ن شمسطار البلدة التي قدّمت
مناضلين ومقاومين قوميين ووطنيين وكوادر
فاعلين في الميادين كافة ،وأش��اد بعطاءات
المعلّمين المك ّرمين ال��ذي��ن ب��رع��وا ف��ي مجال
التربية والتعليم على مدى عقود من الزمن،
وغرسوا المفاهيم التربوية والعلمية عند أجيال
متعاقبة.
وقال عباس :إنّ تقاعد المعلمين من العمل
الوظيفي ال يعني أنهم استقالوا من دوره��م،
فهم منذ هذه اللحظة ينبرون إلى العمل العام
على مختلف الصعد ،ونحن نراهن على هذه

الشريحة في أداء دور مميّز ومهم على الصعد
االجتماعية والثقافية والوطنية.
وتابع عباس :نحن دعونا إلى إنشاء جبهة
شعبية لمقاومة االحتالل ومكافحة اإلره��اب
والتط ّرف ،وندعو الجميع إل��ى االن��خ��راط في
ه��ذه المهام الوطنية .وعلى عاتق المعلمين
تقع مسؤولية التوعية والنضال في مواجهة
األفكار التقسيمية والمشاريع التفتيتية والغرائز
الطائفية والمذهبية وخطر االرهاب والتطرف.
وأكد عباس أنّ الجميع مدعوون للوقوف إلى
جانب الجيش والمقاومة ،وأن يكونوا الحاضنة

الصالحة لتمكين الجيش من تحمله مسؤوليته
وااللتفاف ح��ول المقاومة في مواجهة العدو
اليهودي .مؤكدا ً أننا في الحزب السوري القومي
أسس للمقاومة وهو متمسك بها.
االجتماعي ّ
وتط ّرق عباس إلى مطالب المعلمين ،مؤيدا ً أيّ
تحرك مشروع في سبيل الوصول إلى الحقوق
التاريخية المشروعة ،خصوصا ً سلسلة الرتب
والرواتب.
وش��دّد عباس على ض��رورة حشد الطاقات
في مواجهة اإلره��اب والتط ّرف اللذين يعيثان
قتالً وإجراما ً في الشام والعراق ولبنان ،معتبرا ً
أنّ التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف الجيش
اللبناني في جرود عرسال ،دليل على أنّ اإلرهاب
ال يستثني أحداً ،وأنّ الهدف من استهداف الجيش
هو تقويض االستقرار والسلم األهلي في لبنان.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ األس��ات��ذة المك ّرمين
هم :محمد السيد قاسم ،علي محمد ،علي صقر،
مصطفى أبي رعد ،عبد الرحمن الزغبي ،هاني
سماقة ،سعد الزغبي ،وأحمد الحسيني .وتسلّم
المك ّرمون لوحات تقديرية وهدية رمزية كناية
َ��ي س��ع��اده «اإلس�ل�ام ف��ي رسالتيه»
ع��ن ك��ت��اب ْ
و«المحاضرات العشر».
وت��ق��دي��را ً ل��ل��دور ال���ذي ت��ؤدّي��ه ف��ي المجال
التربوي ،تسلّمت إدارات :ثانوية شمسطار
الرسمية ،معهد شمسطار الفني ،تكميلية
الصبيان الرسمية ،تكميلية البنات الرسمية،
مدرسة المهدي ،ومدرسة علي وهبي لوحات
تقديرية.

تحيي ال ّأول من �آذار
 ...ومديرية حربتا ْ
 ...ومنفذية المتن الجنوبي
التوم :الأحداث والوقائع تثبت �ألاّ �إنقاذ لأمتنا �إال بفكر �سعاده
ّ
لقاء حواري ًا مع الح�سنية
تنظم َ
أقامت مديرية حربتا التابعة لمنفذية البقاع الشمالي
في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة
عيد مولد الزعيم أنطون سعاده في منزل حسين المولى،
حضره إلى جانب منفذ عام البقاع الشمالي الياس التوم
وأعضاء هيئة المنفذية ،عدد من أعضاء المجلس القومي،
ومدير المديرية ومختار البلدة ومسؤولو :حزب الله ،حركة
أمل ،حزب البعث ،وفاعليات اجتماعية وجمع من القوميين
والمواطنين.
وألقى التوم كلمة جاء فيها :إنّ االحتفال باألول من آذار
في هذه الظروف الصعبة التي تم ّر بها األمة ،هو للتأكيد

التمسك أكثر بمبادئ سعاده
على أنّ إنقاذ بالدنا يتطلّب م ّنا
ّ
وعقيدته وفكره ،ألنّ ك ّل األحداث والوقائع على امتداد العقود
الماضية وصوال ً إلى ما نعيشه اليوم ،تثبت دقة االستشراف
وصوابية التشخيص للداء والدواء».
وأضاف« :إنّ لهدف أميركا األول يتمثل بإراحة «إسرائيل»
وحفظ أمنها ،وبالتوازي مع ذلك ،وضع يدها على ثروات
بالدنا ومنطقتنا ،التي تعمل الخطة األميركية ـ الصهيونية
على تفتيتها إلى دوي�لات طائفية ومذهبية .ولألسف ،إنّ
بعض أبناء شعبنا يسير بهذا المخطط ،ويسهّل استهداف
سورية الدولة الممانعة التي تقف إلى جانب المقاومة».

أقامت منفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري القومي االجتماعي لقا ًء
حواريا ً مع عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنيةّ ،
نظمته نظارة اإلذاعة واإلعالم،
وذلك بحضور المنفذ العام عاطف ب ّزي وأعضاء من هيئة المنفذية ،وعدد من
المذيعين والقوميين.
بداي ًة ،تحدّث ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في المنفذية حافظ يزبك عن طبيعة
اللقاء ،ثم تحدث الحسنية عن أهمية مبادئ الحزب وفكره وعقيدته ،ودعا إلى
محاربة الطائفية والمذهبية واإلقطاعية وغيرها من اآلفات التي تلحق الضرر
بالمجتمع.
تخلل اللقاء أسئلة حول عدد من المواضيع ،ال سيما عن دور الحزب في
مقاومة العدو الصهيوني ومواجهة اإلرهاب والتط ّرف.

 ...ومديرية بعمرة ـ �صافيتا تفتتح مكتبها باحتفال حا�شد

ّ
الت�صدي للإرهاب
هانيبال �ضيعة :الم�س�ؤولية تقت�ضي �ألاّ ندخر و�سع ًا في

افتتحت مديرية بعمرة التابعة لمنفذية
صافيتا في الحزب السوري القومي االجتماعي
مكتبا ً لها في بلدة بعمرة ،وذلك خالل احتفال
حضره نائب رئيس المكتب السياسي للحزب
في الشام بشار ي��ازج��ي ،منفذ ع��ام صافيتا
اسكندر كباس ،منفذ عام الحصن غضفان عبود،
وع��دد من أعضاء المجلس القومي وهيئات
المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية.
كما حضر أمين فرقة بعمرة في حزب البعث
العربي االشتراكي طالب عيسى ،وع��دد من
الفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين
والطلبة واألشبال.
تخلل االح��ت��ف��ال ك��ل��م��ات ،ب���دأت بتعريف
وت��رح��ي��ب م��ن م��ذي��ع م��دي��ري��ة صافيتا أيمن
مريجاوي ،ثم دقيقة صمت عن أرواح شهداء
األمة ،وألقت أليسار عبد الرحيم كلمة الطلبة
فتحدثت عن دور الشباب والطلبة في إحداث
رسختها مدرسة
التجدّد عبر نظرة جديدة ّ
العقيدة والحياة .
ث��م أل��ق��ى عضو المجلس ال��ق��وم��ي سميح
ديب كلمة مديرية بعمرة فتحدث عن تجربته

الحزبية الطويلة والتي بدأت في متحد بعمرة،
إذ أدرك معنى الحياة الحقيقي عبر اإليمان
بالمبادئ ،وعبر االنتماء إلى الحزب.
وع��رض دي��ب ل��واق��ع األم��ة الحالي وتآ ُمر
بعض العرب عليها ،وما تتعرض له من احتالل
صهيوني ومن إرهاب وتط ّرف ،مؤكدا ً حتمية
االنتصار في معركة المصير القومي.
وق��ال« :ليس المستقبل ما سيكون ،بل ما
نصنعه نحن ،وانتصارنا دائ��م��ا ً وأب���دا ً رهن
أمانتنا ل َق َسمنا وتعهّدنا ،وكلّنا ثقة أن عطاءات
آذار الفتية ستبقى دائما ً تمأل حقول تشرين
شتوال ً تنمو وتكبر وتورق وتزهر وتثمر ،مالئة
بيادره رزقا ً وغالالً ،ليأتي بعدها حصاد الفداء
التموزيّ جنيا ً هو األغنى واألوفر.
وأك��د عيسى في كلمة له على وح��دة دماء
شهداء الحزبين عبر تاريخهما في مواجهة
العدو الصهيوني ،مشدّدا ً على ضرورة التعاون
المشترك وال��ت��آزر ف��ي م��واج��ه��ة التحدّيات
والمخاطر.
وختاماً ،ألقى ناظر االذاع���ة واإلع�ل�ام في
منفذية صافيتا هانيبال ضيعة كلمة المنفذية،

فتحدّث ع��ن أهمية افتتاح مكتب جديد في
بعمرة ،مؤكدا ً أن هذا المكتب سيكون مكانا
للتواصل والتفاعل مع أبناء المتحد ،مشدّدا ً
على ضرورة أن يتحمل كل فرد من أبناء شعبنا

مسؤولياته ،والمسؤولية تقتضي منا جميعا ً
ّ
ألاّ
ندخر وسعا ً في التصدّي لإلرهاب والتط ّرف،
وفي مواجهة الهجمة الشرسة التي تتع ّرض
لها بالدنا.

بو �صعب يلتقي لوريني لتحريك
الدعم الدولي في ملف تعليم النازحين
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متوسطا ً الطالب الفائزين بالبطولة العربية للروبوت التعليمي وأساتذتهم
بو صعب
ّ
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
أمس ،اجتماعا ً تنسيقيا ً مع ممثلة اليونيسيف في لبنان
آنا ماريا لوريني وفريق عملها ،بحضور مدير عام الوزارة
ف��ادي ي��رق ،ومديرة مشروع اإلنماء التربوي الدكتورة
ندى منيمنة والمستشارين .وذل��ك تحضيرا ً لالجتماع
الذي سيعقد في واشنطن ـ الواليات المتحدة األميركية
بالتعاون مع البنك الدولي ،من أجل مساعدة لبنان ودعم
خطته لتأمين تعليم النازحين من سورية.
وع��اي��ن ب��و صعب ول��وري��ن��ي وال��ح��ض��ور الخريطة
التفصيلية التي تبيّن أماكن وج��ود النازحين ونقاط
الضغط البشري والمواقع والمدارس التي يشملها الدعم،
والمواقع التي ال تحظى ب��أيّ دع��م ،خصوصا ً أن عدد
ّ
تخطى المليون
النازحين المسجلين رسميا ً في لبنان
نازح.
وتسلّم بو صعب من لوريني ّ
ملخصا ً لرؤية اليونيسيف
حول دعم لبنان في هذه المهمة الكبيرة ،واقتراحاتها
للفترة المقبلة مع ارتفاع أعداد النازحين ،ال سيما أن نسبة
 42في المئة منهم في عمر التعلّم.
وش��دّد بو صعب على ض��رورة تأمين الدعم للبنان
بسرعة ،معتبرا ً أنه آن األوان إلظهار نتائج الدراسات

والخطط  ،خصوصا ً أنّ العام الدراسي ال يرحم ،والمتطلبات
تتضاعف على الصعد كافة .واعتبر أنّ اجتماع واشنطن
سيكون مناسبة لتأكيد عزم المجموعة الدولية على دعم
لبنان في هذه المهمة الشاقة.
وح ّذر بو صعب من خطورة مجيء مجموعات من الناس
من سورية تحت مظلّة النازحين وهم من مناطق ال تشهد
حروباً ،إنما الهدف من مجيئهم يتم ّثل باإلفادة من االهتمام
الذي يو ّفره لبنان للنازحين.

أبطال الروبوت

ثم استقبل بو صعب وف���ودا ً طالبية من ثانويات:
«الشهيد حسن قصير» التابعة لمؤسسات أمل التربوية،
و«األرز» ،و«سبيل الرشاد» ،الذين فازوا بالبطولة العربية
للروبوت التعليمي ،ويزمعون السفر إلى إسبانيا وسان
لويس في أميركا للمشاركة في البطولتين األوروبية
والعالمية .وه ّنأهم بو صعب على إبداعهم ،آم�لاً منهم
تحقيق ألقاب عالمية ،وواعدا ً بالتح ّرك في محاولة لتأمين
جزء من كلفة السفر بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتم ّنى لهم بو صعب التوفيق ،ورفع اسم لبنان عالياً،
خصوصا ً في هذا الحقل المتقدّم علم ّياً.

«ال�شرق لحوار الح�ضارات» يك ّرم �سلوى الخليل الأمين
ك ّرم نادي الشرق لحوار الحضارات وبلدية الدكوانة،
رئيسة دي��وان أهل القلم الدكتورة سلوى الخليل األمين،
تقديرا ً لنشاطها الثقافي الالفت ،وذلك في النادي الثقافي
البلدي في سن الفيل.
حضر حفل التكريم جمع من الرسميين ،وكان في مقدّمهم
الدكتور سامي عجم مم ّثالً رئيس الحكومة تمام سالم ،كما
حضر ال��وزراء السابقون :فوزي صلوخ ،جوزف الهاشم،
عصام نعمان ،وإدم��ون رزق ،ومحافظ الجنوب نقوال أبو
ضاهر ،رئيس مجلس الخدمة المدنية د .أنطوان جبران،
نقيب المح ّررين الياس عون ،المستشار اإلعالمي السابق
في رئاسة الجمهورية رفيق شالال ،أمين عام اتحاد المحامين
العرب المحامي عمر زي��ن ،وع��دد من الشعراء واألدب��اء
والرسامين والفنانين وفي طليعتهم النقيب إحسان صادق،
وجهاد األطرش ،رئيسة المجلس النسائي السابقة المناضلة
ليندا مطر ،وممثل عن اتحاد الكتاب اللبنانيين ،إضاف ًة إلى

شخصيات ثقافية وأدبية وروحية وأمنية وإعالمية.
بداي ًة ،كان النشيد الوطني ،ثم قدّمت االحتفال اإلعالمية
الشاعرة إيناس مخايل ،ثم كانت كلمات لكل من رئيس بلدية
الدكوانة المحامي أنطوان شختورة ،رئيس تج ّمع البيوتات
الثقافية البروفسور جورج طربيه ،رئيس جامعة الحكمة
األب كميل مبارك ،المحامي ميشال الفغالي عن محافظ
بيروت والشمال ناصيف قالوش ،كما ألقى الشاعر المحامي
صالح الدسوقي قصيدة من وحي المناسبة.
وبعد تقديم الدروع ،كانت كلمة الشكر والختام للمحتفى
بها الدكتورة سلوى الخليل األمين قالت فيها :حين يتوهّ ج
حب تط ّوق الحلم كي يصبح
العمر باقتبال الندى ،بلسمات ّ
حقيقة ،ال بد أن أشهد أنني الليلة معكم غارقة حتى الثمالة
في دنان خمرة ّ
تقطرت من لغة الضا ّد وجعلتني أنحني
بخشوع في عرين هؤالء األسود الذين ملكوا اللغة فصاغوا
العبارات أكاليل غار في زمن الشح واليباس».

«اللبنانية الدولية» ّ
تنظم حملة للتب ّرع بالدم

أق��ي��م��ت حملة ل��ل��ت��ب�� ّرع ب��ال��دم في
ح���رم ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية ال��دول��ي��ة
« »LIUـ بيروت ،شاركت فيها كلّية
ال��ص��ي��دل��ة بالتنسيق م���ع جمعية
«،»DSCوبالتعاون م��ع مستشفى
بيروت الحكومي الذي قدّم الفحوصات
األولية للمتب ّرعين.
وكان شعار هذه الحملة« :أعطِ دمك
من دون مقابل» وذلك لمساعدة المرضى
والذين يحتاجون بشكل طارئ للدم.
وشهد ه��ذا الحدث إقباال ً كبيرا ً من
الطالب الذين عبّروا عن اهتمام فئة
الشباب بمساعدة اآلخ��ري��ن ،ال سيما
األعمال التطوعية ،وتلك الخيرية التي
تمنح أمالً في إنقاذ عد ٍد من المصابين
بأمراض الدم.
وش��ارك في الحملة أيضا ً ع��دد من
أساتذة الجامعة ،في خطوة تحفيزية
على العطاء والتط ّوع.
الدكتورة جيهان صفوان ،األستاذة
في كلّية الصيدلة ،أ ّك��دت لـ«البناء»

أهمية ﺇقامة حمالت التب ّرع بالدم كل
ما سنحت الفرصة .وأش��ارت ﺇل��ى أن
ه��ذه األع��م��ال الخيرية ،هي ﺇنسانية

بحتة ،وتهدف إلى نقاذ أرواح عد ٍد من
المرضى .وختمت قائل ًة« :كل وحدة دم
تنقذ ثالثة أشخاص من الموت».

اليوم الدولي للتوعية حول الألغام
بعد فترة طويلة من ش��نّ ال��ح��روب ،ال ت��زال بعض
األسلحة تش ّكل مصدر تهديد لحياة المدنيين في زمن
السلم الذي تبعها .واأللغام األرضية ومخلفات الحرب
القابلة لالنفجار ،هي أسلحة عشوائية ت��ش�� ّوه ،منذ
سنوات ال بل حتى عقود ،األطفال والمزارعين والمواطنين
وتقتلهم يومياً.
في الرابع من نيسان ،تحتفل األمم المتحدة باليوم
الدولي للتوعية حول األلغام والمساعدة في اإلجراءات
المتعلّقة باأللغام في أنحاء العالم كافة ،لنشر الوعي
ح��ول ه��ذه األزم��ة التي صنعها اإلن��س��ان .فيسلّط هذا
اليوم الضوء على الخطر الذي تلحقه األلغام األرضية
ومخلّفات الحرب القابلة لالنفجار بحياة الشعوب
ويشجع الحكومات على استئصال
وأمانها وصحتها،
ّ
هذا الخطر.
كانت اإلجراءات اإلنسانية المتعلقة باأللغام وال تزال
ّ
وتنظم فعاليات عديدة
تصب في مصلحة الشعوب،
ّ
في لبنان للمساعدة في إع��ادة لفت انتباه المصلحة
العامة واإلعالم على أهمية اإلجراءات المتعلقة باأللغام
والحفاظ على الزخم ال��ذي تحقق نحو عالم خ��ال من
األلغام األرضية ومخلفات الحرب.
ال يمنع العمل الحيوي إلزالة األلغام في لبنان وقوع
الحوادث فحسب ،بل يفتح الطرقات ويمكن المجتمعات
الريفية من إع��ادة اإلنتاجية ألراضيها الزراعية .وقد
أزيلت آالف من مخلفات الحرب في المدارس والطرق
والمناطق السكنية ،وتلقى عشرات اآلالف من السكان
دورات حول خطر األلغام ،واستفاد عدد منهم من برامج
مساعدة ضحايا األلغام.
إضافة إلى تصديق الحكومة اللبنانية على اتفاقية
الذخائر العنقودية ،فقد م ّكنت هذه اإلنجازات لبنان
من التقدم بثبات في رحلة التعافي نحو بلد أكثر أَمنا ً

واستدام ًة ،ونجح لبنان في تحويل معاناته التي نجمت
عن هذه األسلحة المض ّرة والعشوائية ،إلى مصدر يبعث
روح الق ّوة والمرونة والقيادة .وأضحى اليوم المركز
اللبناني لألعمال المتعلّقة باأللغام مركزا ً مرجعيا ً يشاطر
خبرته بسخاء مع البلدان المتض ّررة.
وما زال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()UNDP
ملتزما ً بالعمل عن كثب مع السلطات المحلية والمنظمات
غير الحكومية لتحسين الظروف الشرعية واالجتماعية
واالقتصادية التي تم ّكن الناجين من األلغام من التم ّتع
بحقوقهم على أكمل وجه بصفتهم أعضاء إنتاجيين في
المجتمع.
ّ
ويحث البرنامج لبنان على تصديق قانون حقوق
نهج يرتكز
األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل االنتقال من ٍ
على الطابع الخيري ،الى منهج يمنح األشخاص ذوي
اإلعاقة كامل حقوقهم وبكرامة .وبفضل التعاون الممتاز
بين المركز اللبناني لألعمال المتعلّقة باأللغام و برنامج
األم��م المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروب��ي ومنظمات
إزال��ة األل��غ��ام ،أزيلت القنابل العنقودية واألل��غ��ام من
 70.5في المئة من المناطق التي تع ّرضت لهجمات
القنابل العنقوديّة ،و 34في المئة من المناطق الخطيرة
والمحفوفة باأللغام واألشراك الخداعيّة و 48في المئة
من حقول األلغام (باستثناء الخط األزرق).
وف��ي الوقت عينه ،الح��ظ المركز اللبناني لألعمال
المتعلّقة ب��األل��غ��ام ف��ي اج��ت��م��اع ال���دول األط���راف في
زامبيا ،والذي اختتم أعماله أخيرا ً حول اتفاقية الذخائر
العنقودية ،أن لبنان غير قادر في الوقت الحالي على
الوفاء بالجدول الزمني المق ّرر لعام  ،2016ويعود ذلك
إل��ى التأثير المشترك الناجم عن التقصير في تمويل
عمليات إزالة األلغام وعن رصد مناطق أخرى تحتوي
على ألغام يعود تاريخها إلى حقبة الحرب األهليّة.

