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مناطق

الع�شاء ال�شهري لمديرية مونتريال في «القومي»
ي�ضيء على �أهمية دور المر�أة في المجتمع

�أ ّول «غيث» الح ّر ...حرائق!

شب أمس حريق في أحراج بلدة بطشاي ـ قضاء بعبدا ،في منطقة معروفة
ّ
بـ«وادي الست» .وعلت سحب الدخان واللهب عشرات األمتار بسبب الرياح
الحارة ،ما جعل عمليات اإلطفاء صعبة.
وحضر إلى مكان الحريق عد ٌد من سيارات االطفاء منعا ً لوصوله إلى االماكن
السكنية ،بعدما حصدت النيران مساحات شاسعة.
والحقاً ،أخلي عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران ،إذ أصيب عدد من
المواطنين بحاالت إغماء نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن الحريق ،الذي امتد
إلى وادي شحرور السفلي.
وإذ استم ّرت فرق الدفاع المدني بمساعدة عناصر الجيش اللبناني في العمل
على إخماد النيران بصعوبة ،وعلى رغم المساعدة المتأتية من طائرة هليكوبتر
تابعة للجيش ،إال أنّ الحرائق ظلت مستعر ًة حتى فترة الظهيرة ،ما استدعى
طلب المزيد من صهاريج اإلطفاء ،فوصلت إلى مكان الحريق آليات ثقيلة تابعة
لفوج إطفاء مدينة بيروت ،وباشر رجال فوج إطفاء بيروت العمل تمهيدا ً إلخماد
النيران.
إلى ذلك ،عمدت المدارس المتواجدة في محيط بعبدا ـ الجمهور إلى إخالء
طالبها خوفا ً من امتداد الحرائق ،وطمأنت مدرسة سيدة الجمهور األهالي إلى
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أن الحرائق بعيدة عن محيطها ،وأ ّنها جهزت الباصات لنقل التالمذة
تحسبا ً أليّ
ّ
طارئ.
وخالل فترة ما بعد الظهر ،سيطر رجال اإلطفاء والجيش اللبناني بشكل شبه
كامل على الحريق بين بطشاي وبعبدا ،فيما بقي الحريق مندلعا ً بين بعبدا
والجمهور.
على الصعيد الرسمي ،دعا وزي��ر البيئة محمد المشنوق المواطنين إلى
التحسب لخطر نشوب الحرائق وسط موجة الحر التي تجتاح لبنان منذ يوم
أول من أمس ،وقال في تصريح« :على البلديات وأجهزة الدفاع المدني واالطفاء
استنفار كل جهودهم ،وعلى المواطنين االبالغ السريع عن الحرائق من أجل
التدخل الفوري إلطفائها ،ألن أي تأخير سيؤدي الى استفحالها وتهديد البيوت
واالحراج في لبنان».
واتصل وزير البيئة بمدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ،مثنيا ً
على جهود عناصر الدفاع المدني ،ومطالبا ً بتعزيز اآلليات والعناصر لتطويق
الحريق في بلدة بطشاي ومنع امتداده.
من ناحيته ،تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موضوع الحرائق
منذ الصباح الباكر ،وأعطى توجيهاته إلى مديريات الدفاع المدني وفوج إطفاء

بيروت وقوى االمن الداخلي لتسريع جهودهم للمساعدة في إخماد الحرائق.
واتصل وزير الداخلية بقيادة الجيش اللبناني للتنسيق والمساعدة عبر
مروحيات إخماد الحرائق ،كما اتصل بالممثل المقيم لالمم المتحدة في لبنان
ديريك بالمبلي بعدما امتدت الحرائق إلى جوار مقر بعثة االمم المتحدة في
اليرزة ،لالطمئنان على مقر البعثة واتخاذ التدابير السريعة لتدارك أيّ أخطار.

حرائق أخرى

ولم يكن حريق بطشاي ـ بعبدا الوحيد أمس ،إذ اندلع حريق في بلدة كفرجرة
الجنوبية ،قضى على مساحات شاسعة من أشجار السنديان والملول .وعمل
عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق قبل وصوله إلى المنازل المجاورة.
كما عملت وحدات الجيش المنتشرة عمالنياً ،باالشتراك مع عناصر الدفاع
المدني ،على إخماد حريق شب في خراج بلدتي كفردالقوس ـ زغرتا ،والبنية
ـ عاليه.
وقدّرت المساحة المتضررة بنحو  42دونما ً من االشجار المثمرة واألعشاب
اليابسة.
(تصوير أكرم عبد الخالق ـ ت ّموز)

أقامت مديرية مونتريال المستقلة في الحزب السوري القومي االجتماعي
عشاءها الشهري في منطقة سان لوران ،وذلك بحضور هيئة المديرية وحشد
من القوميين وأبناء الجالية .وتخلّل الحفل توزيع بيان حول نظرة الحزب إلى
المرأة ودورها ،وأكد البيان أن اإلنسان الجديد ،العامل األولي األساس لنهضة
المجتمع الحقيقية ،قامت ببنائه عقائديا ً وعمليا ً العقيدة السورية القومية
ويجسد حقيقة وجوده على أرض
االجتماعية التي وضعها أنطون سعاده،
ّ
الواقع السوريون القوميون االجتماعيون ،وذلك في مختلف ميادين الحياة.
فمنذ تأسيسه في  16تشرين الثاني  ،1932طبّق الحزب السوري القومي
االجتماعي بشكل كامل المساواة بين المرأة والرجل ،واعتبر أنهما عنصران
متفاعالن ومتكامالن داخل المجتمع السوري ،انطالقا ً من كون الحزب يمثل
ّ
المصغرة.
األ ّمة السورية
أضاف البيان :المرأة هي جزء من حركة المجتمع التغييرية ،ويعتبرها
الحزب السوري القومي االجتماعي عنصرا ً ووسيلة أساسيين للتنمية والنمو،
إذ انّ العقيدة تقول بالتوازن ما بين أفراد المجتمع الواحد ،والتفاعل ما بين
األفراد ،فتجعل من الفرد مشاركاً ،منتجاً ،مستدام التنمية ومتم ّكناً ،متفاعالً مع
غيره ومع مجتمعه ومع أرضه ،وهذا التفاعل يكون أفقيا ً وعمودياً .فالعقيدة
السورية القومية االجتماعية أثبتت أنّ المرأة في المجتمع قادرة على المشاركة
في صنع القرار ،وفي ممارسة حقوقها ،والقيام بمسؤولياتها في تخطيط
السياسات والمشاركة في الحياة الوطنية والقومية ،كما يمكنها المشاركة في
جميع مستويات الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية،
وتطوير أدوارها في المجتمع لتكون األ ّم ومربية األجيال والرفيقة والقيادية
والمقاتلة والمبدعة ،...ولتشارك الرجل مشاركة كاملة متكاملة في القرارات
المصيرية الهامة ،خصوصا ً أنّ الفكر القومي االجتماعي يعتبر المرأة إنسانا ً
كامل األهلية والقدرة ،متفاعالً مع غيره في بناء مجتمع متوازن ومتطور ،وقد
جاء في دستور الحزب أنّ «كل سوري ذكرا ً كان أم أنثى ،يحق له دخول الحزب
السوري القومي االجتماعي».
كما ح ّذر البيان من خطورة االلتفات إلى الوراء ،ألنّ األمة التي تنظر دائما ً إلى
الوراء تتع ّثر وال تستطيع أبدا ً السير إلى األمام.

المب ّرات تطلق خطة التطوير اال�ستراتيجية للع�شرية الثانية
عقدت «جمعية المب ّرات الخيرية» مؤتمرا ً صحافيا ً
أمس في مقر نقابة الصحافة ،أطلقت خالله خطة التطوير
االستراتيجية للعشرية الثانية بعد مرور أربع سنوات
المؤسس المرجع السيد محمد حسين فضل
على غياب
ّ
الله.
بداي ًة ،ألقى نقيب الصحافة محمد البعلبكي كلمة أشاد
فيها بمزايا المرجع الراحل ،وبالمؤسسات التي بناها،
متمنيا ً أن تتلقى الدعم من كل انسان ،أي انسان مهما كان
مذهبه أو دينه ،لما لها من دور في خدمة المجتمع».
ثم تال مدير عام الجمعية محمد باقر فضل الله خطة
التطوير فقال ،انه وبعد أربع سنوات على رحيل مؤسس
المب ّرات «وهو حاضر في محطات ال تحصى من الذاكرة،
وإيقاع كلماته باقية تحفر في عقولنا وقلوبنا فنقبل عليها
بعبق المعرفة وال���روح ،أرب��ع سنوات وأف��ك��اره مشعة
مضيئة والمعة ،مع بريق ابتساماته التي ال تغيب عن
العين والقلب .السيد حاضر فينا ،في رؤاه الواضحة،
ونظراته الثاقبة ،وحسه المرهف ،وآرائه القيمة ونصائحه
السديدة ،ونقده الرشيد ،ومبادراته الخالقة ،وتحفيزه
المستحث ،وتخطيطه المستنير .انه حضور ال يمحوه
غياب ،حضور العالم القائد والمفكر والفقيه والمرشد
والداعية والرسالي والمرجع واإلنسان الذي جسد كل
القيم التي كان ينادي بها».
وأكد أنّ المب ّرات ستبقى على عهدها للسيد تتمثل قوة
عزيمته التي بنت عشرات المؤسسات المتميزة ،وستبقى
تعيش روحه التي أعطت من روحها لتبني عقوال ً تفكر ،وقد
أراد لمؤسسات المب ّرات أن تكون نموذجا ً لحفظ كرامة
االنسان وتعليمه وتثقيفه واألخذ بيده نحو المستقبل،
فكان يرى في هذا المشروع األمل والنموذج الذي نطل به
على باقي المجتمعات في لبنان والعالم بكل قوة وثقة
ومسؤولية.
وعرض لعشرات المؤسسات التابعة للمب ّرات ،والتي
تميزت على صعد متعدّدة من خالل المدارس األكاديمية
والمهنية التي بلغ عددها عشرين مدرسة ووص��ل عدد
تالميذها عام  2014 - 2013إلى اثنين وعشرين ألف تلميذ،
والمب ّرات ،وهي دور لأليتام ،بلغ عددها تسع ،وتحتضن
أربعة آالف يتيم ويتيمة ،مؤسسات لالعاقة السمعية
والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل ،تحتضن ستمئة
معوق ،مستشفى وأرب��ع مراكز صحية ،مراكز ثقافية
ورسالية فاق عددها األربعين مركزاً ،مركز للتشخيص
التربوي ،نواد رياضية وكشفية ،مؤسسات إنتاجية تسد
بعضا ً من عجز في نفقات المؤسسات الرعائية والتعليمية
والثقافية ،دار األمان لرعاية المسنين ،جامعة في عداد

مؤسسات التعليم العالي في لبنان ،مؤسسة للخدمات
االجتماعية تعنى ببرامج للفقراء واأليتام.
وعن أبرز األعمال التي تحرص المب ّرات على إنجازها
في المستقبل قال انها مركز لالعاقات المتعددة األكثر
تط ّورا ً في مؤسسة الهادي ،في ظل ندرة المراكز التي تهتم
بهؤالء وعوائلهم ،توسعة مستشفى دار األمان للمسنين
في العباسية (الجنوب) ،مبرة الحوراء زينب في بلدة
رياق (البقاع) ،مركز المصطفى الصحي االجتماعي في
بلدة قبريخا (الجنوب) ،مركز السيدة زينب الصحي
االجتماعي ودار للمسنين في بلدة جويا (الجنوب).
وأضاف« :كما عملت المب ّرات على تطوير بنائها الهيكلي،
وعلى تحقيق إنجازات جديدة منها الدمج التربوي ،لذا
هي اليوم تحتضن ما يزيد عن  1200تلميذ مدمج من ذوي
الصعوبات التعلّمية في مؤسساتها االكاديمية والمهنية.
وهذه التجربة تتبلور سنة بعد سنة في هيكلية العمل
التربوي ونظام الجودة في جميع مؤسساتها التعليمية
والمهنية واإلنسانية ،عن طريق تعميم عمليات وآليات

العمل في برامج الدمج التربوي وبوضع مؤشرات لقياس
تحقق الجودة في هذه البرامج ،كما يعمل اآلن على كتابة
وإصدار اآلليات المتعلقة بالعمل الرعائي التربوي لذوي
االحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية ،وفي التعليم
اإلدماجي في مدارسها ،مع تشكيل الهيئة العليا لتطوير
المناهج الذي تمثلت فيه المب ّرات ،بحيث أتاح الفرصة
للمتعلم في توظيف المعارف والمهارات التي يكتسبها في
وضعيات جديدة مرتبطة بحياته اليومية ،وتساهم في
بناء التفكير الناقد ومهارات حل المشاكل عند المتعلمين
وهي من غايات التعليم األساسية لأللفية الثالثة ،اضافة
إلى اإلرشاد التربوي والصحي في تقديم برامج موجهة إلى
األهل مثل برنامج التربية الوالدية ،ومشروع محو األمية،
واألمية التكنولوجية ،والبرامج الموجهة إلى التالميذ ،مثل
برنامج المعلم الناصح والمعلم المرشد ،وبرنامج تعديل
السلوك والصحة اإلنجابية وغيرها».
ولفت إلى «الكتب المدرسية حيث كانت المب ّرات من
أوائل من بدأ في لبنان ببرنامج التربية التكاملية ،وبرامج

المغتربين لمساعدة الطالب المغتربين العائدين إلى
وطنهم من بالد المهجر ،وذلك بهدف دمج التلميذ المغترب
في صفه ليتساوى مع رفاقه من دون أيّ فوارق ،وبرامج
البيئة وأطلق عليه إسم برنامج «إحم بيئتك» ،والرعاية
المتكاملة لتنمية القدرات والمهارات لدى األحداث (أطفال
معرضون لخطر اإلنحراف) وخدمات للشباب ،بالتعاون
مع جامعة القديس يوسف ووزارة الشؤون االجتماعية،
يعنى هذا المشروع باهتمامات خاصة بالشباب الذين
يواجهون مشكالت وصعوبات تتعلق بالعنف ،سوء
المعاملة ،الصحة النفسية ،العالقة مع األهل واألصحاب،
التغذية والصحة اإلنجابية».
وأضاف« :ووضعت المب ّرات البرنامج التربوي لرفع
المستوى الثقافي والروحي واالجتماعي والعلمي لأليتام
وتنمية مواهبهم ،إضافة إلى دليل إدارة األزمات ،وأيضا ً
في توظيف تكنولوجيا المعلومات للتطوير المستمر
بتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم ،خصوصا ً استخدام
اللوح التفاعلي قي قاعات التدريس ،وفي تطوير المرافق
العامة ،وق��د شمل ه��ذا التطوير القاعات الرياضية،
والمالعب الفسيحة ،فضالً عن المختبرات وغرف الدراما،
وغرف تنمية المهارات السيكوحركية ،والغرف السمعية
والبصرية ،والمحترفات الفنية والمكتبات ،والمسارح،
وفي تطوير المشاركات في أنشطة خارجية متنوعة،
وقد حصد طالب المب ّرات ع��ددا ً من الجوائز مع الهيئة
الوطنية للعلوم ،ومعرض العلوم في الجامعة األميركية،
ومسابقة القصة القصيرة مع وزارة الثقافة ،وبينالي
فنون األطفال مع وزارة التربية في دول عربية وأوروبية
متعدّدة ،ومسابقة جوزف زع��رور للترجمة مع جامعة
القديس يوسف ،والبطولة الوطنية للروبوت ،ومسابقة
نحن والفرنكوفونية مع السفارة الفرنسية ،والمسرح
المدرسي مع وزارة الثقافة ،وشهادة المدرسة الدولية
« »ISAمع المركز الثقافي البريطاني ،وغيرها الكثير من
المسابقات التي كان آخرها إحراز مؤسسة الهادي لالعاقة
السمعية والبصرية والصعوبات التعلمية المركز األول
في النهائيات األوروبية في مسابقة تعليم الرياضيات عبر
المسرح في قبرص».
وختم« :أمامنا مسؤولية نعمل على استمرارها على
األس��س التالية :السهر على تطور المؤسسات لضمان
نجاحها وتقدمها ،وترسيخ روحية الصدق واألمانة
وب��ذل الجهد وااللتزام والثقة بين المؤتمنين على هذه
المؤسسات ،والتأكيد على أن هذه المؤسسات ال تعمل
بتوجهات فردية» ،مشيرا ً إلى التحديات ومن أبرزها عدم
استسالم الجمعية لما حققته من نجاحات.

تكريم الفنان الراحل وديع ال�صافي في «ال�صفدي»
أحيت طرابلس ذكرى الفنان الراحل وديع
تكريمي في «مركز
الصافي ،خ�لال احتفال
ّ
الصفدي الثقافي» ،دعا إليه المجمع العربي
للموسيقى والمعهد الوطني العالي للموسيقى
ـ الكونسرفتوار ودار التربية والتعليم التقني
ومؤسسة الصفدي ،برعاية مدير عام وزارة
ّ
الثقافة فيصل طالب وحضوره.
وك��ان��ت ش��ه��ادات ف��ي ال��ع��م�لاق ال��راح��ل،
اختتمت بتحية فنية أحياها الفنان غسان
ش��دراوي مستعيدا ً بصوته من أعمال وديع
الصافي بمرافقة فرقة موسيقية من كبار
أساتذة الكونسرفتوار.
حضر الحفل مدير عام مؤسسة الصفدي
ري��اض علم ال��دي��ن ،أمين المجمع العربي
للموسيقى الدكتور كفاح فاخوري ،وممثل
لبنان في المجمع منى زريق الصايغ ،العميد
إيليا فرنسيس الصافي ممثالً عائلة الراحل
وديع الصافي ،مسؤولة الكونسرفتوار في
الشمال فايزة مراد ،رئيس المجلس الثقافي
للبنان الشمالي الدكتور نزيه كبارة ،القاضي
نبيل صاري ،السفير السابق محمد عيسى،
وحشد ثقافي واجتماعي وتربوي ،وإعالميون
ومهتمون.
كذلك حضر مدير معهد دار التربية والتعليم
التقني حميد ط��ب��ال وط��ال��ب��ات ،وأج���رت
الطالبات األبحاث عن الراحل وديع الصافي
وقدّمنها في سيرة ذاتية إلى الحضور.
افتتح الحفل بكلمة زريق التي تحدثت عن
المك ّرم ،فقالت« :مهما قدمنا لن نستطيع أن
نفي هذا اإلنسان والفنان العظيم حقه مقارنة
بما قدّمه وما تركه لنا من إرث كبير».

ث��م أل��ق��ى ف��اخ��وري كلمة المجمع فقال:
«نستذكر ف��ي ه��ذا االحتفال القامة الفنية
اللبنانية الكبيرة وديع الصافي الذي عاش
تسعة عقود ونيّف ،أرس��ى خاللها مدرسة
في الغناء والتلحين جعلته يتربع في حياته
على قمة التراث الموسيقي العربي المعاصر
ووف��رت له أن يكون بعد وفاته في مقدمة
الخالدين من كبار الموسيقيين العرب .لقد
سبق للمجمع العربي للموسيقى التابع

لجامعة الدول العربية أن منح جائزته في
سنة  2009لوديع الصافي وتساءلت يومها
ه��ل ت��ران��ا ن��ك��رم ودي���ع ال��ص��اف��ي ومسيرته
الفنية المذهلة أم نكرم المجمع من خالل هذا
الكبير».
واستهل علم الدين كلمة مؤسسة الصفدي
بعبارة قالها الراحل وديع الصافي قبل وفاته
بفترة وجيزة وهي« :لبنان دوما ً موجود في
قلوب األصيلين ،ما دامت األصالة موجودة.

والشمس مهما غابت ،فسيبقى وطني هو
اإلنسان» ،ليعلق بالقول« :وكأننا برسول
المحبة والسالم ،يتلو علينا وصيته قبل أن
يرحل عن هذه الدنيا ،تاركا ً لنا كنزا ً كبيرا ً
اسمه وديع الصافي ،هذه األرزة الشامخة،
وم��درس��ة الفن األص��ي��ل ف��ي لبنان والعالم
العربي».
وأض��اف« :ه��ذه العبارة بقدر ما تحويه
من معان إنسانية أصيلة ،إال أنها تضعنا

جميعا ً أم��ام مسؤولياتنا في الحفاظ على
بلدنا كل من موقعه ،واألهم من ذلك الحفاظ
على اإلنسان ليبقى لبنان وطنا ً ال أهمية فيه
لالنتماء الطائفي بل للقيم اإلنسانية».
ثم ألقى العميد إيليا فرنسيس الصافي
كلمة وجدانية ،توجه فيها بالشكر ِباسم
العائلة والكونسرفتوار إلى مؤسسة الصفدي
«حاملة لواء الثقافة وأهلها الطيبين» ،وإلى
المجمع العربي للموسيقى ،وم��دي��ر عام
الثقافة ،وكل من ساهم في تكريم من ك ّرس
للوطن صوته على مدى  75سنة .مؤكدا ً أن
هذا الحفل يحمل عنوان الوفاء ليبقى لبنان
أجمل األوطان.
أم��ا ط��ال��ب ،فألقى كلمة وج��دان��ي��ة ،وجه
من خاللها تحية إلى الراحل وديع الصافي،
متحدثا ً عما اختزنه ذاك��رت��ه م��ن أغنيات
الراحل ،ليتوجه إليه في الختام قائال« :يا
ريس عندك بحرية يا ريس ،ستذكرك دائماً،
وتنشر شراعك ،وتبحر في سفينتك األبدية،
والبحر كويس يا ريس.»...
وجرى توزيع الدروع لكل من طالب ،ودار
التربية والتعليم التقني ،والكونسرفتوار،
ومؤسسة الصفدي ،وال��ش��دراوي ،وزري��ق،
وعائلة الفنان الراحل.
ثم اعتلى ش��دراوي المسرح ،وه��و الذي
نال الميدالية الذهبية بجدارة عن فئة الطرب
اللبناني ودي���ع ال��ص��اف��ي ع��ام  1993في
استوديو الفن ،وشارك مؤخرا ً بإحياء ذكرى
الراحل في دار األوبرا المصرية في القاهرة،
ليقدّم باقة من أغنيات الفنان الراحل.

عريجي يلتقي نقابة �شعراء الزجل
استقبل وزير الثقافة ريمون عريجي في مكتبه في الوزارة أمس ،نقيب شعراء
الزجل في لبنان جورج أبو أنطون على رأس وفد من أعضاء المجلس التنفيذي
ض ّم :إميل نون ،بسام حرب ،وليام حسواني ،عادل خديج وعلي فروخ.
وتناول اللقاء أوضاع النقابة بشكل عام وأهمية المحافظة على الشعر الزجلي
ألنه من الموروثات الثقافية في لبنان .وفي هذه اإلطار أ ّكد عريجي على وجوب
االستمرار وبذل الجهود من أجل الحفاظ على التراث اللبناني الذي يحت ّل الشعر
الزجلي فيه مرتبة متقدمة ،مشيرا ً إلى دعم الوزارة النقابة في تعزيز الشعر
الزجلي وتطويره وفق االمكانيات المتوفرة.

مخزومي يه ّنئ «البناء»
وردنا من رئيس حزب «الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي بيان جاء
فيه:
«نتوجه إلى «البناء»ِ ،باسمي و ِباسم حزب الحوار الوطني بأح ّر التهاني
بمناسبة الذكرى الخامسة النطالقة جريدة «البناء» التي نقدّر دورها الرائد في
مجال اإلعالم المكتوب ونحترمه.
إننا وإذ نهنئكم بهذه المناسبة ونحتفل معكم ،ونرى أن المؤسسات اإلعالمية
هي منبر من منابر الوطن ،نش ّد على أيديكم لتبقى صحيفتكم مرآة للمجتمع
وصوتا ً للناس ،من أجل إعالم صادق وش ّفاف ،يضيف صورة زاهية إلى أسرة
اإلعالم في لبنان .راجين لكم دوام التوفيق والتقدم واالزدهار».

 ...و�سعد اهلل الخليل
كما وردنا من الكاتب سعد الله الخليل الرسالة التالية:
تدخل صحيفة «البناء» عامها السادس بحلّتها الجديدة ،وقد حجزت
مقعدا ً متقدما ً في الساحة اإلعالمية ،وحيّزا ً واسعا ً في مساحة اإلعالم القومي
والعربي ،ليعود الصوت القومي الصارخ في برية الواقع العربي المتخبّط في
أزمات فكرية وسياسية مثقلة بشالالت الدم النازف من المحيط إلى الخليج.
أمام «البناء» فرصة للدخول إلى قلوب ق ّراء متعطشين لكلمة صدق تعبّر
عن نبض الشارع العربي بعيدا ً عن حسابات التمويل والسياسة التي تضعها
نصب أعينها غالبية الصحف الخاصة ،وعن الخطوط اإليديولوجية للصحف
الحزبية وقيودها الكبيرة وخطوطها التي تمنعها من الوصول إلى أكبر شريحة
من الق ّراء ،ما منحها المرونة الالزمة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.
في ظل الهجمة الشرسة على كل ما له عالقة بفكرة القومية والعروبة ،تقف
«البناء» في موقف يتماشى مع فكرها وتاريخها ،لتبدو كمن يسبح عكس التيار
بحلّة رشيقة وجميلة وعصرية.
تمتلك «البناء» قاعدة شبابية هائلة معبّأة فكريا ً عقائديا ً بفكر الزعيم أنطون
سعاده المنفتح ،ما يجعلها تستند إلى أرض صلبة يمكنها البناء عليها ،ولعل
تسلّم األستاذ ناصر قنديل رئاسة التحرير فرصة لالستثمار في جيل الشباب
المفعم بالطاقة والحيوية.
على الصعيد الشخصي منحني األستاذ ناصر فرصة الدخول في مغامرة
في الصحافة المكتوبة كتجربة جديدة في عالم اإلعالم ،أخوض غمارها مع
صحيفة «البناء» بحلّتها الجديدة ،العريقة بأهدافها القومية ،فك ّل الشكر على
الفرصة وأتمنى أن تكون مثمرة ككل الفرص التي منحني إياها ما قبل «البناء»،
وهو السبّاق دائما ً في منح الفرص للشباب السوري المنطلق إلى الحياة ،وأن
أكون على قدر الثقة التي منحني إياها.
التقينا في السياسة واأله��داف والرسالة ،وب َن َفس جديد للعمل اإلعالمي
على أمل نقل صورة دقيقة لحراك سياسي ،وتطورات ميدانية في سورية وآراء
جديدة تضيف للمشهد اإلعالمي.
وحس
أدرك أنّ الجزء األكبر من جمهور «البناء» يمتاز بسوية ثقافية عالية
ّ
سياسي مرهف ،وهو ما يزيد المهمة صعوبة والتحدّي جماالً ،أعتز بالتجربة
ّ
الجديدة التي ستضيف لي الكثير ،على أمل أن أقدّم أفضل ما عندي لصحيفة لها
اسمها ،ولجمهور ذ ّواق يعشق سورية حتى الثمالة.

