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مناطق

منفذية ال�سويداء في «القومي» تفتتح المكتب الجديد لمديرية الجنينة والر�ضيمة ال�شرقية

ّ
ويتر�سخ بف�ضل حكمة القيادة وب�سالة الجي�ش و�صمود ال�شعب
يازجي :انت�صار �سورية م�ؤكد

المناضل القومي عبد اللطيف الصحناوي يتسلّم «وسام الثبات» من يازجي
افتتحت منفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي مكتبا ً جديدا ً لمديرية الجنينة
والرضيمة الشرقية (مديرية الشهيدة زهر أبو
عساف) ،وذلك باحتفال حضره نائب رئيس
المكتب السياسي العميد بشار يازجي ،منفذ
عام السويداء سمير الملحم وعضو المجلس
القومي معين مزهر ،وأعضاء هيئة المنفذية
رعد األطرش ،وزياد الزير ،وحمد حامد ،ونجيب
األطرش.
وحضر االحتفال رئيس مجلس بلدة الجنينة
بهيج الصحناوي ،أمين فرقة ح��زب البعث
العربي االشتراكي رياض أبو عقل ،مختار بلدة
الجنينة غ��ازي الصحناوي ،رئيس الجمعية
الفالحية حمد الصحناوي ،قائد الدفاع الوطني
في البلدة راتب الصحناوي ،وعدد من المشايخ
والفاعليات الشعبية ،وجمع كبير من القوميين
والمواطنين.
ب��دأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت على
أرواح الشهداء ،ث ّم كلمة ترحيب وتعريف ألقاها
ناظر اإلذاعة واالعالم في منفذية السويداء زياد
الزير أكد فيها متابعة المسيرة باالرتكاز إلى فكر
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده في سبيل
انتصار شعبنا في صراع البقاء واالرتقاء.
وألقى مدير المديرية مسعود ذي��اب كلمة

أ ّكد فيها ضرورة العمل وتكاتف جهود القوى
السياسية والمدنية والفاعليات الشعبية
لمواجهة ال��ع��دوان ال��ذي تتع ّرض له الشام،
وال���ذي يستهدف كياننا القومي ،مستهدفا ً
تشويه الوعي المجتمعي وتجزئته على أساس
إثني وطائفي وقبلي خدمة للكيان الصهيوني
وتأمين استقراره ووجوده.
وأض��اف« :إنّ مسؤوليتنا كبيرة ،وأمامنا
ورشة عمل طويلة يعبّر فيها العقل السوري
عن تميّزه بالفهم والتعبير الصادق ،لنخرج
بالدنا من النفق المظلم ونص ّد األخطار المحدقة
بها ،وكلنا ثقة بأننا بإرادتنا الصلبة سنمنع أيّ
تهديد وسنبقي بلدنا سليما ً معافى».
وألقى يازجي كلمة أكد فيها «أننا في الحزب
السوري القومي االجتماعي حاضرون في ك ّل
مكان وموقع ،وفي ك ّل جبهة ،مؤكدين تالحمنا
النضالي مع أبطال الجيش السوري ومع القوى
الشريفة في أمتنا ألنّ المصير واحد واالنتصار
واحد».
وتحدثيازجيعنقيمةالشهادةوالتضحيات
التي قدّمها أبناء أمتنا عبر تاريخها الطويل
في سبيل حياة هذه األمة ورقيّها ،من إليسار
إل��ى محاربي قرطاج والمسيح السوري إلى
يوسف العظمة وأنطون سعاده وجول جمال،

األشبال والطلبة أمام المركز الجديد
إلى سلطان باشا األط��رش وص��وال ً إلى أبطال
الجيش السوري وإلى ك ّل سوري شريف دافع
ويدافع عن سورية في مواجهة اإلرهاب الذي
يسعى إلى تدمير الدولة السورية ومؤسساتها
واستهداف البنى التحتية والمرافق العامة
فيها ،وتقطيع أوصال الدولة واستهداف أماكن
العبادة والمف ّكرين والعلماء المدنيين.
وأض����اف« :إنّ ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وم��ن موقعه ال��م��ق��اوم والمدافع
عن مشروع سيادة الدولة والمؤمن بمشروع
المقاومة ،يقف إلى جانب القيادة السورية في
مواجهة العدوان الذي يستهدف سيادة الدولة
ودورها وحضورها وخياراتها».
وق��ال يازجي« :إن انتصار سورية مؤكد،
ّ
ويترسخ هذا المؤكد يوما ً بعد يوم بفضل حكمة
القيادة وتضحيات الشعب وبسالة الجيش
العقائدي.
إننا في هذا الجبل الشامخ والمقاوم الذي
قدّم التضحيات نؤكد أننا في الحزب بك ّل إيمان،
وبكل عزيمة صادقة مؤمنة ،نؤيد ّ
ترشح الرئيس
الدكتور بشار األسد إلى والية دستورية جديدة
رئيسا ً للجمهورية العربية السورية».
تخلل االحتفال تالوة مرسوم رئيس الحزب
النائب أسعد ح��ردان بمنح المناضل القومي

عبد اللطيف الصحناوي «وسام الثبات» ،وقام
يازجي والملحم بتقليد الصحناوي الوسام.

زيارات

كما ق��ام ي��ازج��ي والملحم وأع��ض��اء هيئة
منفذية السويداء وعدد من المسؤولين بسلسلة
زيارات شملت أمين فرقة البعث رياض أبو عقل
وقائد الدفاع الوطني خالد سالم والمناضل
عبد اللطيف الصحناوي وعدد من الفاعليات
والمواطنين .كما جال الوفد على نقاط تمركز
القوميين في مواجهة المجموعات اإلرهابية
المتطرفة.
كذلك زار الوفد بلدة عرى حيث قلّد يازجي
«وسام الصداقة» الممنوح من الرئيس حردان
تقديرا ً لجهود كل من :رئيس مجلس بلدة عرى
سمير حامد ،رئيس شعبة الهالل االحمر في
عرى صابر الشبل ،رئيس الجمعية الفالحية
في عرى عاطف درويش ،وعاهد فرحات ،وقد
تم تقليد األوسمة بحضور مدير وأعضاء مديرية
عرى وأعضاء مجلس البلدة والجمعية الفالحية
والهالل االحمر وعضو قيادة شعبة حزب البعث
الغربية جمال حداد وأمين فرقة حزب البعث
بسام عقل وعدد من الفاعليات الشعبية وجمع
من القوميين والمواطنين.

بو �صعب يطلق دليل المدار�س الدامجة لذوي ال�صعوبات التع ّلمية:
ّ
لكل �إن�سان طاقات يجب علينا م�ساعدته لإظهارها وا�ستثمارها
أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب أمس ،دليل المدارس الدامجة لذوي
الصعوبات التعلمية في لبنان ،ليكون أداة في
أي��دي األهالي الذين يعاني أوالده��م صعوبات
تعلمية .وذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده
في مكتبه في ال��وزارة لمناسبة اليوم الوطني
للتالمذة ذوي الصعوبات التعلّمية .وشاركه
في المؤتمر منسق اليوم الوطني للتالمذة ذوي
الصعوبات التعلمية وم��دي��ر مركز «سكيلد»
الدكتور نبيل قسطة ،وممثل المجلس الثقافي
البريطاني س��اي��م��ون ش��ي��ف��ارد ،وسفير األم��م
المتحدة للنوايا الحسنة الفنان راغ��ب عالمة،
بحضور مدير عام ال��وزارة فادي يرق ،ورئيسة
المركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتورة ليلى
فياض ،ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد
األشقر ،والمستشار اإلعالمي ألبير شمعون ،ووفد
من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وجمع
من اإلعالميين وممثلي المجتمع المدني.
بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها قسطة ،شكر فيها
بو صعب على دعمه هذه المبادرة ،وأكد اعتزاز
المركز بالشراكة مع الوزارة والمجلس الثقافي
البريطاني.
وشرح أنه «بعد التشاور مع الشركاء ،كان
التوافق أنه بعد تكريس  22نيسان يوما ً وطنيا ً
للتالمذة ذوي الصعوبات التعلمية السنة الفائتة،
يجب أن ننتقل ه��ذه السنة إل��ى مرحلة تتكلّل
بإنجاز جديد .ولقد كان التوافق أن يكون هذا
االنجاز مشروعا ً هدفه مساعدة هؤالء التالمذة،
تحديدا ً مساعدة األه��ل م��ن خ�لال إع���داد دليل
للمدارس الدامجة التي تستطيع استقبال أوالد
ذوي صعوبات تعلمية في لبنان ،وستو ّزع نسخ
منه مجانا ً في المكتبات والمؤسسات التربوية».
وختم ب��االع�لان عن االحتفال ال��ذي سينظم
في  7أيار  2014والوثائقي الذي سيُعرض ذلك
اليوم ،والذي يؤكد ما بينه االعداد للدليل .أي أن
عدد المؤسسات التربوية الخاصة التي تحضر
أو بدأت عملية الدمج في لبنان هو في ازدياد.

وألقى شيفارد كلمة مديرة المجلس الثقافي
البريطاني ف��ي لبنان دون��ا ماكغوين ،فقال:
«إن المجلس الثقافي البريطاني يلتزم رفع
الوعي ح��ول االحتياجات التعلمية الخاصة
من خ�لال مختلف النشاطات والمشاريع ،مع
العلم أن الوزارات المحلية والسلطات التربوية
والمؤسسات التربوية ه��ي ف��ي أفضل موقع
لتحديد الحاجات بين المهنيين لما يتعلق األمر
باالحتياجات التربوية الخاصة».
وأك��د اقتناع المجلس الثقافي البريطاني
بأن «التربية الدامجة هي التي تم ّكن المدارس
من العمل ضمن مبادئ التنوع بطريقة منظمة
وشاملة ،وإن الدمج هو المسار الذي يؤدي إلى
نمو االل��ت��زام والثقة بين ال��م��دارس والمجتمع
والبيئة المحلية».
ثم ألقى عالمة كلمة شكر فيها وزارة التربية
والمركز التربوي للبحوث واإلنماء والمجلس
الثقافي البريطاني و«سكيلد» على مواصلة
جهودهم للتوعية على حقوق ه��ؤالء التالمذة

وحاجاتهم ،والسعي إلى مساعدتهم.

بو صعب

ثم ألقى بو صعب كلم ًة جاء فيها« :يجب أن
يعطى كل مواطن الفرصة ليظهر قدراته ولو
في شكل مختلف ،باعتبار أن ل��دى كل إنسان
قدرات وطاقات يجب علينا مساعدته إلظهارها
واستثمارها».
وأض���اف« :نجتمع ال��ي��وم م��ع مجموعة من
األصدقاء المهتمين بذوي الصعوبات التعلمية
من أبنائنا ،لنطلق دليل المدارس والمؤسسات
الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية في لبنان،
ال��ذي يشكل الخطوة الجديدة والعملية التي
تحققت بعد انقضاء السنة األول��ى على إعالن
يوم  22نيسان ،يوما ً وطنيا ً لذوي الصعوبات
التعلمية .وسوف يشكل هذا الدليل أداة تساعد
األه��ل والمعنيين على إي��ج��اد م��درس��ة دامجة
خاصة أو رسمية في منطقة سكنهم أو األقرب
إليهم جغرافياً.

وتابع« :إن هذا العمل يحتاج إلى طول أناة
وصبر وتحمل ومعرفة وت��دري��ب ،ما يعني أنّ
ّ
وتتوخى التعاون والتدريب
المهمة ليست سهلة،
من قبل متخصصين ،حتى نصل إلى النتيجة
المنشودة .إن هذا التعاون بين الوزارة بمديرياتها
والمركز التربوي من جهة ،مع المجلس الثقافي
البريطاني والمؤسسات التربوية الخاصة
وجمعية « »SKILDمن جهة ثانية ،هو مثال
لنجاح التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص،
فالتحدي أيها األصدقاء ليس بإطالق العناوين
الكبرى بل في إيجاد المؤسسات التي تحملها
وتحولها إلى خطط عملية وتؤ ّمن لها متطلباتها
لتستمر وتزدهر وهي تتناول أسمى ما لدينا،
عنيت أبناءنا».
وقال« :إن هذا النشاط الذي بدأ منذ سنة ،أدّى
إلى بداية حقيقية للتوعية وخلق ثقافة الدمج،
كما أدّى إلى دخول المدارس الرسمية ولو بخجل
في هذا المشروع ،لكن الطريق طويل ويحتاج إلى
استمرار التعاون».
وأكد أنّ الوزارة سوف تسعى في الوقت المتاح
لها في ه��ذه الحكومة ،إل��ى تأمين االعتمادات
الالزمة لتمكين المسؤولين في القطاع التربوي
من تنفيذ مضامينها ،ال سيما أن الوزارة والمركز
التربوي يعمالن ضمن االمكانات المتاحة على
تنفيذ بعض المضامين ،ومنها تدريب معلمي
م���وارد للمساعدة على اكتشاف الصعوبات
التعلمية لدى التالمذة المدمجين في الصفوف
العادية ،ومساعدتهم على متابعة تعليمهم مع
رفاقهم في المدارس الدامجة ،وبالتالي توفير
فرص متكافئة أمام الجميع التزاما لشرعة حقوق
اإلنسان والطفل المكرسة في الدستور اللبناني.
وختم« :إنها الخطوات األولى التي سوف نبني
عليها لتوسيع إطار االهتمام بذوي الصعوبات،
مستفيدين من التجارب العالمية والخبرات
المحلية التي حققتها المؤسسات الخاصة الرائدة
في هذا المجال».

«م�ساحة �آمنة لجيل �آمن» ...م�شروع جديد لـ«ال�صفدي» في �ضهر المغر
«مؤسسة الصفدي» من مدرسة العهد الجديد للبنات
أطلقت
ّ
في ضهر المغر في القبة ـ طرابلس ،مشروعا ً تنمويا ً بعنوان
«مساحة آمنة لجيل آمن» ،بتمويل من السفارة األسترالية
في لبنان ـ برنامج المساعدة المباشرة ،وبهدف المساهمة في
تحسين ظروف معيشة األطفال في أحياء طرابلس القديمة
عبر تطوير مساحات آمنة للترفيه ولتنفيذ أنشطة الثقافية
واالجتماعية ،إضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في
حماية الطفل عبر تحفيز الموارد المحلية ليكونوا قادة إلدارة
مالعب المدرسة وتفعيلها.
ويقضي المشروع بتأهيل ملعب مدرسة العهد الجديد
للبنات في ضهر المغر ،أحد األحياء القديمة من طرابلس.
وسيستفيد من أنشطته بشكل مباشر طالب المدرسة الذين
يبلغ عددهم  ،300إضافة إلى حوالى  250طفل وشاب وفتاة
من خارج المدرسة.
وقال السفير األسترالي ليكس بارتلم عن المشروع« :إنّ
هذه المساحة اآلمنة ستساهم في إعطاء األطفال المحليين
الفرصة لمجرد أن يكونوا أطفاالً ،للضحك واللعب والركض
ضمنها ونسيان مشاكلهم».
واختارت المؤسسة اإلعالن عن المشروع بالتزامن مع بدء
أعمال التأهيل ،من خالل لقاء ّ
نظمته في المدرسة ،بحضور
«مؤسسة الصفدي»
مديرة قطاع التنمية االجتماعية في
ّ
سميرة بغدادي ،مديرة مدرسة العهد الجديد سالم مواس،
مدير المشروع من قبل المؤسسة خالد حنوف .وشهد هذا
اللقاء حضور عدد كبير من األستاذة ولجنة األهل ومجموعة

من طالبات المدرسة وأهاليهم وممثلين عن المجتمع المحلي
في ضهر المغر ،إضافة إلى لجنة نساء الحي المنبثقة عن
المؤسسة.
وتحدثت بغدادي ،مركزة على دور المدرسة في إعداد أجيال
صالحة لمجتمعاتها ،ال سيما أطفال منطقة طرابلس القديمة
وضهر المغر ،الذين عانوا تداعيات االشتباكات والمعارك،
وتعايشوا مع أصوات القذائف والرصاص ،وقالت« :من حق
األطفال علينا أن نكون أول المبادرين لحماية طفولتهم وإتاحة
الفرصة لهم ليكبروا بأمان وسالم».
وكان اللقاء قد افتتح بكلمة ترحيبية ألقتها مديرة المدرسة
«مؤسسة الصفدي» ،وقالت« :هي مؤسسة لطالما
التي شكرت
ّ
ع ّودتنا على نشاطاتها وأعمالها التنموية وهي مشكورة اليوم
ألنها تقدّم مبادرة مهمة من أجل أطفال منطقة ضهر المغر».
ثم قدّمت منسقة المشروع مروة ملقي ،عرضا ً مفصالً تض ّمن
أهدافه وأنشطته التي ستقسم إلى قسمين :األول ،إعادة تأهيل
مالعب المدرسة وتركيب سقف ألحدها وتجهيزه بالموارد
الالزمة للترفيه والرياضة ،إضافة إلى تأهيل المراحيض
الموجودة في المدرسة .أما القسم الثاني فسيشمل تشكيل
لجنة متابعة محلية مشتركة بين المدرسة بطالبها وأساتذتها
وبين المجتمع المحيط ،إذ س ُتنفذ سلسلة من األنشطة التربوية
واالجتماعية.
بعد انتهاء اللقاء ،توجهت ب��غ��دادي برفقة فريق عمل
المشروع والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال التأهيل إلى
ملعب المدرسة ،حيث تفقدت أعمال التأهيل.

«القومي» و�أهالي عين قانا
ي�ش ّيعون المنا�ضل علي جواد
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ش� ّي��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي وأه��ال��ي بلدة عين قانا
والقرى المجاورة ،في مأتم حزبي
وشعبي ،المناضل القومي علي جواد
ج��واد ،وذلك بحضور عضو المكتب
السياسي في الحزب بطرس سعادة،
عضو المجلس القومي أحمد كركي،
وأعضاء هيئ َت ْي منفذي َت ْي النبطية
وبيروت ،ومسؤولين حزبيين.
كما ش��ارك ف��ي التشييع النائب
السابق أمين ش�� ّري ،رئيس بلدية
عين قانا وعدد من رؤساء البلديات
المجاورة والمختارين والفاعليات
وممثلي األحزاب والقوى والهيئات.
تقدم موكب التشييع حَ مَلة األعالم
واألك��ال��ي��ل ،وب��ع��د ت��أدي��ة التحية
الحزبية ،ووري جثمان الراحل في
الثرى.
الراحل من مواليد عام  1958عين
قانا ـ النبطية ،انتمى إل��ى الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي عام
 ،1978وك��ان حتى وفاته يتح ّمل
مسؤولية مدير مديرية زقاق البالط
التابعة لمنفذية بيروت .انخرط في
العمل المقاوم ض ّد العدو الصهيوني،
وش����ارك ف��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��م��واق��ع
القتالية.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ب��ال��راح��ل في
حسينية زقاق البالط يوم غ ٍد األربعاء
 16نيسان ،من الساعة الرابعة حتى
السادسة مساءً .ويقام له احتفال
تأبيني بمناسبة ذك��رى األسبوع،
في بلدته عين قانا يوم السبت 19
نيسان  2014الساعة الرابعة بعد
الظهر.

مديرية ميم�س في «القومي» تحيي الذكرى الـ29
لال�ست�شهادية �سناء محيدلي ب�أم�سية �شعرية
أحيت مديرية ميمس التابعة لمنفذية حاصبيا في
الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى الـ 29
لالستشهادية سناء محيدلي ،بأمسية شعرية للشاعر
القومي سليم عالء الدين.
حضر األمسية إلى جانب منفذ عام حاصبيا في
«القومي» لبيب سليقا ،مدير مكتب رئيس الحزب النائب
أسعد ح��ردان في منطقة حاصبيا محمود م��رداس،
ع��ض��وا المجلس القومي سعيد م��ع�لاوي وعاطف
م��داح ،رئيس بلدية ميمس الدكتور ضياء معالوي،
المختار نجيب أبو قنصو ،وليد شاهين ممثالً الحزب
التقدمي االشتراكي ،وفد من االتحاد النسائي التقدمي،
رئيس بلدية كفر حمام علي فارس ،ورئيس البلدية

السابق محمد عالء الدين ،رئيس بلدية الخلوات مزيد
عامر ،رئيس بلدية كفرشوبا السابق ع ّزت القادري،
ري��اض خليفة ممثالً «جبهة المقاومة والعروبة»،
المفتش التربوي سمير عالمة ،رئيس اتحاد شباب
حاصبيا وليد ع � ّز ال��دي��ن ،وف��د م��ن منفذية راشيا،
وحشد من القوميين والمواطنين والطلبة واألشبال
والزهرات.
بعد كلمة هيفاء م��داح ِباسم الطلبة ،ألقى مدير
المديرية أنور أبو سعيد كلمة حيّا فيها االستشهادية
سناء محيدلي وك ّل شهداء المقاومة الوطنية والمقاومة
اإلسالمية .بعد ذلك ألقى الشاعر عالء الدين عددا ً من
القصائد القومية والوطنية.

َ
«المواطنة» لل�سيد ح�سين
مناق�شة كتاب
خالل ندوة في زغرتا
ن� ّ
�ظ��م��ت ب��ل��دي��ة زغ��رت��ا ـ إه���دن،
بالتعاون مع جمعية «الميدان»،
ن�����دوة ف��ك��ري��ة ل��م��ن��اق��ش��ة ك��ت��اب
«ال��م� َ
�واط��ن��ة :أسسها وأب��ع��اده��ا»،
لرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور
عدنان السيد حسين ،في المسرح
البلدي في زغرتا ـ قاعة بيار فرشخ،
ش��ارك فيها مدير المركز الدولي
لعلوم االنسان ـ بيبلوس الدكتور
أدونيس العكرة ،الكاتب واالعالمي
ال��دك��ت��ور ج����ورج ف��رش��خ ،وذل��ك
برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي
وح��ض��وره ،ك��م��ا ح��ض��رت رئيسة
جمعية «الميدان» ريما فرنجية،
النائب أسطفان الدويهي ،الوزير
السابق يوسف سعادة ،سفير لبنان
في فنزويال الياس لبس ،قائمقام
زغرتا إيمان الرافعي ،رئيس بلدية
زغرتا المهندس توفيق معوض،
إض���اف��� ًة إل���ى ممثلين لفاعليات
سياسية وق��ي��ادات أمنية وحشد
من المثقفين وأس��ات��ذة الجامعات
ومهتمين.
بعد النشيد ال��وط��ن��ي ،تحدّث
مرحبا ً ومع ّرفاً،
الدكتور سايد أنطون ّ
وت�ل�اه المهندس م��ع��وض فأشار
إلى أن «الموعد ال��ذي ح�دّد للندوة
ج���اء عشية ال��ذك��رى المشؤومة
لبداية الحرب في لبنان ،وعشية
عيد الشعانين ،فعسى أن تكون
هذه المصادفة مؤشرا ً إلى ماضي
طي صفحته».
تعاهدنا على ّ
ثم كانت كلمتان لكل من الدكتورين
العكرة وفرشخ ،ثم تحدّث السيد
حسين فأشار إلى «أن الشعب هو

مصدر السلطات ،وهنا نسأل :هل
نحن في لبنان توصلنا إلى نكون
شعباً؟ ،إن أي ث��ورة تغييرية في
العالم تحتاج إلى الطبقة الوسطى،
وإلى االرادة العامة التي تحدث عنها
األوروب��ي��ون قبل  200سنة ،وقام
العقد االجتماعي ثم ج��اء الطائف
وهل التزمنا نحن؟».
وت��اب��ع« :ه��ن��اك ف��ج��وة سببها
ليس الداخل اللبناني ،إنما الحرب
االهلية التي كانت ،برأيي ،مرتبطة
بالصراع العربي ـ «اإلسرائيلي»،
و«كامب ديفيد» ،واليوم الصراعات
التي تجري على أرض��ن��ا ،بعضها
ل��ه انعكاسات لما س ّمي «الربيع
العربي» ،وأنا أرفض عبارة «الربيع
العربي»».

«المواطنة ليست تعبيرا ً
َ
وق��ال:
�ب وط��ن فقط ،واالستشهاد
عن ح� ّ
في مواجهة العدو ،إنما هي منظومة
حقوق متساوية ،بين مواطنين ال
بين أف��راد ،ونحن أفراد في مجتمع
لبناني».
ختاماً ،قال عريجي« :وصوال ً إلى
الحقيقة اليوم ،نتع ّرف معها على
َ
المواطنة التي أصبحت مستهلكة
ف��ي ال��ك�لام التنظيري ،ومعظمنا
يجهل ماهيتها وأهميتها .نتمنى أن
ندركها قبل أن يدركنا التفتت ،ألنه
َ
المواطنة ،ال تستوي
من دون ثقافة
األوط��ان ونحن في ه��ذا الموضوع
مأزومون ونعاني».
وفي الختام ،و ّقع السيد حسين
كتابه للمشاركين في الندوة.

