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تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
مديرية الخن�شارة في «القومي» ْ

تحيي ذكرى الثامن من تموز
منفذية الكورة في «القومي» ْ

الخوري ح ّنا :م�شاريع اال�ستعمار والإرهاب
ت�سقط �أمام �إرادة �شعبنا وح�ضارة �أمتنا

نادر :الم�شروع ال�صهيوني ـ الأميركي الذي اغتال �سعاده
ما زال يحاول قتل ّ
جدية ّ
كل مقاومة ّ
�ضد «�إ�سرائيل»

الحضور وقوفا ً

مسيرة األكاليل واألعالم

أحيت منفذية الكورة في الحزب السوري القومي االجتماعي
مناسبة الثامن من تموز ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم
أنطون سعادهّ ،
فنظمت مسيرة أعالم ومشاعل انطلقت من أمام
مكتب المنفذية نحو نصب الشهداء في أم��ي��ون ،حيث ثبتت
الشعلة في أعلى مكان ،ووضعت أكاليل من الزهر على أضرحة
الشهداء ،كما رفعت صور عمالقة لشهداء الحزب على طرقات
الكورة الرئيسية.
وعند نصب الشهداء أقيم احتفال بحضور ناموس المجلس
األعلى جورج ديب ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر ،منفذ عام
الكورة د .باخوس وهبة وأعضاء هيئة المنفذية ،المندوب
السياسي في استراليا عادل موسى ،ومدير مديرية أميون داني
حاوي وعدد كبير من أعضاء المجلس القومي والمسؤولين.
كما حضر االحتفال رئيس بلدية أميون غسان كرم ،وعدد من
الفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين.
استه ّل االحتفال بكلمة لناظر اإلذاعة واإلعالم د .هنيبعل كرم
رحب فيها بالحضور وتحدث عن معنى المناسبة ،ثم ألقت الزهرة
ّ
والتعصب
جيني الزاخم كلمة األشبال فقالت إنّ قوى الجهل
ّ
والتخلف أرادت باغتيال المعلم سعاده اغتيال الحلم.
كما ألقى الطالب أن��دري��ه النجار كلمة الطلبة ،ف��رأى أنّ

الرصاصات التي أصابت صدر سعاده لم تقدر أن تصيب مبادئنا
أو أن توقف مسيرة حزبنا .وشدّد على أنّ عقيدة الحزب وحدها
القادرة أن تزيل العقبات وتضيء الطريق وتعيد للناس الحياة
الكريمة.
كلمة مركز الحزب ألقاها نادر ،فأكد أنّ اغتيال سعاده ت ّم عام
 1949بقرار من «إسرائيل» ،ألنه كان يع ّد حزبه ويد ّربه إلطالق
حركة مقاومة وتحرير فلسطين ،كما كانت بعض الدول العربية
المتحالفة مع «إسرائيل» شريكة في قرار اغتياله.
وأشار إلى أنّ الحلف الصهيوني ـ األميركي ومعه بعض العرب
ما زالوا يغتالون ك ّل مقاومة جدية تؤثر على وجود «إسرائيل».
وهذا ما نراه حاليا ً من تآمر على المقاومة وعلى األحزاب القومية
وعلى سورية وك ّل محور التصدي والمقاومة.
وتط ّرق ن��ادر إلى ما يجري في فلسطين من حرب تدميرية
على غزة ،وعلى القرى والمدن الفلسطينية ،وسط صمت العالم
والعرب .وما يحصل في سورية والعراق من تدمير وتقسيم
ومجازر ،وظهور تنظيمات مسلحة ،وفرق تكفيرية تدار وتم ّول
من دول عربية معروفة ،ومن تركيا ،واالستخبارات األميركية ـ
الصهيونية.
وقال نادر :في المقابل صمد الجيش السوري والدولة والشعب

جانب من الحضور
في سورية ،صمدوا وغيّروا مسار الحرب .وسيت ّم دحر اإلرهاب
من ك ّل الشام ومن ك ّل العراق ،والتقسيم الذي يجري الحديث عنه
لن يكتمل ،وانّ ما ظهر منه على األرض سيزول وستبقى بالدنا
قوية ،ومقاومتها تبني نفسها أفضل مما كانت سياسيا ً وثقافيا ً
وعسكريا ً وعمرانياً.
وتناول نادر الوضع في لبنان ،وتعطيل الحياة السياسية فيه،
والعجز عن ح ّل األزمات ،خصوصا ً أزمة سلسلة الرتب والرواتب
وما ينتج عنها من تعطيل حياة الطالب الساعين إلى مستقبلهم
العلمي.
وأع��رب نادر عن تقدير الحزب للدور الذي يقوم به الجيش
اللبناني والقوى المسلحة واألجهزة األمنية والمقاومة واألحزاب
الوطنية من كشف للخاليا اإلرهابية وضربها ضربات استباقية.
وحيا شهداء الجيش واألمن الداخلي واألمن العام وتضحيات
أفرادها التي تحفظ البلد من مخاطر اإلرهاب.
وختم قائالً :إنّ استشهاد سعاده عام  1949قد حرم األمة
من نهضتها المبكرة ،لكن الحزب القومي تابع مسيرته وأعطى
أمثوالت عظيمة في البطولة ،وهو أمين على القضية وعلى دماء
الزعيم ودم��اء جميع شهداء الحزب والوطن ،ولن يتراجع أو
يتخاذل أو يستسلم أبداً.

م�ؤتمر حول «اله ّزات الأر�ضية ومدى جاهزية الدولة»
عقد رئيس شبكة سالمة المباني يوسف عزام مؤتمرا ً صحافيا ً
مشتركا مع رئيس «ي��ازا» زي��اد عقل حول «ال��ه� ّزات االرضية
ومدى جاهزية الدولة ومقاومة المباني لها» ،في مقر «يازا» ـ
الحازمية.
بداي ًة قال عزام« :يتعرض لبنان خالل السنة الواحدة إلى
ستمئة ه ّزة خفيفة بمقياس  3درجات وما دون ،فهو بلد مصنف
في «الزون  »2أي انه يتعرض بشكل متوسط لله ّزات ولدينا
إحصاءات تشير إلى المباني وتوزيعها الجغرافي ،وتقدّر عمر
المبني السكني ما بين السبعين والستين سنة ،وهي لم ترمم

ولم تخضع أليّ صيانة منذ تاريخ البناء».
وتابع« :إن اله ّزات االرضية حدث طبيعي ال يمكن إيقافه،
لكن يمكن اتخاذ تدابير وقائية للحماية من مخاطره ،وفي
هذا االطار تقع المسؤولية على الدولة في اتخاذ المناسب،
ولبنان مصنف في الدرجة الثانية ،في العالم تقسم المناطق
وفق «زون ـ  »1و«زون ـ  »2و«زون ـ  ،»3ف��االول هو االقل
خطورة والثاني متوسط الخطورة والثالث كبير الخطورة،
ففي لبنان من الممكن أن يضربنا زلزال بقوة  6أو  7درجات
والتأثير االكبر يأتي في المباني التي تتعرض لالنهيارات

«فسوح»
كي ال تتك ّرر كارثة مبنى ّ

وتحدث االضرار والوفيات واالصابات».
وسأل« :ما هو واقع حال المباني في لبنان؟» وقال« :االجابة
على هذا الموضوع تنقسم إلى قسمين المباني قيد االنشاء وهي
المباني الحديثة والمباني القديمة والجدير ذكره انه صدر عن
نقابة المهندسين ووزارة االشغال مرسوم يتعلق بالسالمة
العامة والوقاية من ال��زالزل ومعظم الرخص التي تمر في
نقابة المهندسين يتم إخضاعها لهذا المرسوم ولكن االهم تبقى
الرقابة ،ومن يتأكد من سالمة مواصفات المباني الحديثة ومدى
مطابقتها للخرائط وهناك اشارة استفهام على نوعية الباطون
وكمية الحديد المستعمل وغيرها وغيرها وهل م��واد البناء
المستخدمة مقاومة للزالزل ام ال؟ اما الشق الثاني فيتعلق
بالمباني القديمة وهي مبنية منذ الستينات والسبعينات ،فهي
قديمة ألن قانون البناء وقتئذ لم يكن يراعي السالمة العامة من
ناحية الزالزل وقد مر عليها حرب طويلة كما زيد عليها عدد من
الطوابق المخالفة ،اي اننا امام إرث من المباني القديمة يوازي
 80في المئة من المباني القائمة ،وهي إذا ضربنا زلزال يفوق 6
أو  7درجات معرضة حتما لالنهيار ،وهذه المباني تضم القسم
االكبر من الشعب اللبناني الذي يقطنون فيها منذ سنين».
وسأل« :لماذا ال تقوم الدولة بواجباتها ووضع لجان لمراقبة
واقعها االنشائي؟ ولماذا ال تكون هناك تدريبات للمواطن في
المدارس والجامعات والمؤسسات لمعرفة كيفية التصرف خالل
حدوث الزالزل؟ وهل هذه المباني ستصمد امام واقع الزالزل؟
كلها اسئلة مطروحة ام��ام المعنيين ،خصوصا ً أننا نواجه
مشكلة كبيرة وعلى البلديات ان تفعل عملها النشاء وحدات
هندسية لمراقبة المباني واجراء مسح ميداني لها ضروري في
هذه الحالة».
ثم تحدث عقل فقال« :ان المباني والمنشآت والطرقات معرضة
كلها للكوارث في حال حصول زالزل في لبنان ،وكما هو معلوم
في العالم تؤخذ اكثر االجراءات الوقائية في المباني الحكومية،
المستشفيات ،الدفاع المدني وعلى الطرقات المزدحمة للتمكن
من االسراع في االسعاف».
وتابع« :صيانة المباني في لبنان غير موجودة لألسف ،ففي
ال��دول يتم التأكد سنويا ً عبر لجان مسح من سالمة المباني
وصالحيتها للسكن ،ولكن في لبنان تأتي التحقيقات في المرحلة
االولى والحصول على رخص بناء للطرقات وللمباني وال تتم
الرقابة خالل عملية االنشاء وحتى بعدها وكون البلد معرضا ً
بشكل جدي لوقوع اله ّزات والزالزل فأخذ الحيطة والحذر أمر
غير مقبول فقد مررنا بكارثة فسوح ،والسؤال هل نحن على
استعداد إلدارة كارثة بحجم زلزال؟ وهل تم التدريب المدني
ما يكفي من اعتمادات واهتمام ليتمكن من القيام بواجبه في
حال سقوط المباني وغيرها ،ولكن لألسف فإن معدّات الدفاع
المدني وتجهيزاته غير كافية ،وإمكانية عناصره غير كافية،
ولهذا نحن امام مشكلة كبرى ،وبكل بساطة ستتعقد االمور ألننا
غير محضرين لحماية المباني من االنهيار ،وعدم القدرة عل
ادارة الكارثة في حال وقوعها نتيجة عدم التدريب والتخطيط
لذلك وال ننكر الجهود المبذولة في هذا االطار ،إذ يوجد نحو 16
ألفا ً و 260مبنى في دائرة التهديد بالسقوط في الوقت نفسه في
حال حصول أيّ ه ّزة قوية».
ثم دار حوار مع الصحافيين تطرق إلى افتتاح وزارة الصحة
مركزا ً إلدارة الكوارث ،وطلب إقامة مناورة كبيرة ألحداث متعددة
وكيفية تعاون كل المؤسسات العامة والخاصة في احتواء هذا
االمر واستيعابه.

«لينك تو بينك» في �ضهور ال�شوير
برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعبُ ،ت ّ
نظم بلدية ضهور الشوير ـ عين
السنديانة ،ضمن مهرجاناتها السنوية ،نهارا ً
خاصا ً بالمرأة اللبنانية ،بمشاركة عدد من
الجمعيات الناشطة في هذا الحقل ،وذلك نهار
السبت المقبل  12تموز .2014
يهدف هذا النشاط إلى تسليط الضوء على
إب��داع المرأة اللبنانية في المجاالت المهنية
مع اهتمامها بالنشاطات الفكرية والثقافية
واالجتماعية ،وإبراز دورها األساس في تنشئة
أجيالنا وتربيتهم.
ينطلق نهار المرأة في تمام الساعة الحادية
عشرة صباحا ً مع مهرجان «منتدى بنت األرز»
في مركز الشوير الثقافي واالجتماعي ـ المكتبة

العامة الكائنة في القصر البلدي ،باالشتراك مع
الشاعرة جاندارك سعيد ،رئيسة منتدى بنت
األرز والحائزة جائزة عالمية ،والمرتبة االولى
في يوم المرأة العالمي لعام  .2014باالشتراك
مع عدد من الشاعرات ،وتقدّم الحفل االعالمية
الشاعرة ليلى الداهوك.
ويتض ّمن «نهار المرأة» محاضرة عن انخراط
المرأة في السلك العسكري مع سيدات الجيش
اللبناني ،ومحاضرة للهيئة الوطنية لشؤون
المرأة اللبنانية في المركز الثقافي االجتماعي.
وورش العمل ما بين المجتمع والجمعيات
النسائية المختلفة.
كمال يتض ّمن احتفاال ً يبدأ مع األوركسترا
الهارمونية لقوى االمن الداخلي ،واستعراضا ً
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لسيدات السلك العسكري ،والصليب األحمر
والكشاف .وغناء مع الفنانة كارول عون.
يفتتح االحتفال بالكلمات الرسمية ويلقيها
كل من وزير التربية الياس بو صعب ورئيس
بلدية الشوير – عين السنديانة حبيب جوكا
مجاعص .ويلي الكلمات الرسمية تكريم كافة
الجمعيات المشاركة في ورش العمل واإلضاءة
على إنجازاتها المتواصلة ،ويفتتح التكريم
بذكرى علم من أع�لام الشوير ولبنان ،وقد
غابت ع ّنا بالجسد ،وهي البروفسورة رانيا أبو
خير ،ث ّم تك ّرم رائدات كل في مجالها ،وهنّ  :فيرا
ي ّمين (المرأة والسياسة) ،مي الخليل (المرأة
والرياضة) ،ماغي بو غصن (المرأة والفنون)،
لينا جبران (المرأة واإلدارة الصلبة) ،مريم

صوايا وصباح مجاعص (المرأة والتعليم)،
ميشلين مجاعص (المرأة والشأن العام) ،هيفا
الشدراوي (المرأة واالغتراب).
يتخلل الحفل ،إضافة إلى مشاركة كارول
عون الفنية ،محطات فنية مع ضيوف الشرف:
الممثلة القديرة ليليان نمري ،والفنانة ساندرا
كالرك ،وفرقة إيلي فليحان للرقص.
يختتم ه��ذا ال��ن��ه��ار بالـ«Full moon
 ،Walkحيث يتجمع المشاة في تمام الساعة
الثامنة في ساحة ضهور الشوير ،لالنطالق
ويتسابق المشتركون على ض��وء القمر في
أح��راج ضهور الشوير .وذل��ك باالشتراك مع
«ماراتون بيروت» ،ويختتم النشاط بسهرة
نار وبرنامج ف ّني.

أحيت مديرية الخنشارة التابعة لمنفذية المتن
الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال
أقامته في مكتب المديرية ،حضره إلى جانب منفذ عام
المتن الشمالي سمعان الخراط وأعضاء هيئة المنفذية،
مدير دائ��رة المحامين ريشار رياشي ،رئيسة مؤسسة
رعاية أسر الشهداء والجرحى وذوي االحتياجات الخاصة
نهال رياشي ،مدير المديرية أنطون رياشي وأعضاء هيئة
المديرية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقت كلمة التعريف المواطنة لميس رياشي ،وكلمة
المديرية ألقتها المواطنة مجد رياشي .و ِباسم الزهرات
ألقت تيريز خوري قصيدة من وحي المناسبة.
وتحدث باسم المنفذية ناظر اإلذاع��ة واالع�لام هشام
الخوري ح ّنا ال��ذي رأى أننا نقف في ه��ذه المناسبة،
والنفوس يملؤها األسى على أمة قد جلدها أبناؤها قبل
أعدائها ،ومع ذلك ال نيأس بل نصنع النصر تلو النصر من
فلسطين إلى الشام ،ومن بيروت إلى بغداد ،تجمعنا إرادة
حرة وزوبعة تزلزل األرض تحت أقدام المعتدين من غزة
وكسب واالنبار والموصل وصدد وصيدنايا وحمص.
أضاف :مع كل فجر تموزي لنا موقف نسجله للتاريخ،
تلك وصمة العار على جبين الدهر سجلت على لبنان
األسير لألحقاد الطائفية والمذهبية والمرتهن لإلرادات
األجنبية والمحكومة من صغار الساسة الذين رسموا
وصمة العار هذه تحت جنح الظالم ،المتمنطق بعباءة
القانون ،وتحت صرير مطرقة العدل الرتكاب أبشع جرم،
على قوس المحكمة باسم الشعب واألرض والوطن بحق
باعث نهضة األمة.
لنا مع تموز ألف حكاية وحكاية ...وكلها حكايات
انتصارات ،تختصر معالم الصراع ،صراع الوجود بين

قوة الحق وحق امتالك القوة في زمن تنازع األم��م ،من
اجل الدفاع عن أنفسنا في مواجهة قوى الش ّر والظالم
التي تجتاح أمتنا هذه األيام ،تحت عباءة الحرية النتنة
اآلتية من خلف البحار ،مح ّملة بمصالح الدول الكبرى
االمبريالية والصناعية والنفطية ،والتي ال تأخذ بعين
االعتبار إطالقا ً حقنا في الحياة والوجود على أرضنا وفق
إيماننا ومعتقداتنا وحريتنا وقيَمنا ومفاهيمنا ،بل تنظر
إلينا وفق مصالحها ومعاييرها وقيمها التي تتناقض
والمعايير اإلنسانية المحقة ،والمفاهيم االجتماعية
النبيلة.
وتابع الخوري حنا قائالً :في ذاك اليوم يوم الثامن من
تموز  1949تج ّندت ك ّل القوى االستعمارية والظالمية،
أميركية وأوروبية ويهودية وعروبية ،لتغتال سعاده،
وهي عينها تط ّل علينا مع ليل الربيع العربي المدلهم
سوادا ً ودماء وذبحا ً وقتالً باسم دين يتب ّرأ من أحقادهم
وأكاذيبهم وعنصريتهم وكرههم لك ّل حق وخير وجمال،
تلك القوى الظالمية التي يع ّبر عنها أولئك المنحرفون
سلوكا ً واعتقادا ً وشهوات حللت ك ّل محرم ،الغارقون في
أحقادهم وتاريخهم المفقود الذي ال قيمة له في الوجود
اإلنساني ،كأنهم يكرهون في أمتنا قوتها في اإلب��داع
واالبتكار وصنع القرار ومشاركتها الفاعلة وفرادتها في
نسج الحياة اإلنسانية والحضارة والرقي والتقدم.
وأك��د الخوري حنا أنّ ك� ّل مشاريعهم سقطت أمام
إرادة شعبنا ،وعند أبواب دمشق وبغداد وبيروت وعمان
والقدس وك ّل شبر من أرضنا القومية سقطت أحالمهم،
وسجلت إرادة شعبنا وجيشنا ومقاومينا الشرفاء وأبناء
عقيدتنا أبهى وقفات العز في التاريخ ،وسجلوا للتاريخ
بقبضات اإليمان دروس الفخر ولألجيال اآلتية دروس
اإلباء ومعنى الصبر واالنتصار والحرية.

عريجي يلتقي وفد ًا من متعاقدي «اللبنانية»
أ ّكد وزير الثقافة المحامي ريمون
ع��ري��ج��ي أن م��ص��ل��ح��ة ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية تقتضي إق��رار التف ّرغ في
جلسة مجلس ال����وزراء ال��ي��وم ألنّ
ل��ع��دم إق����راره ان��ع��ك��اس��ات كارثية
على مستقبل الجامعة على كافة
االصعدة ،مؤكدا ً أنّ تيار المرده يدعم
هذا التفرغ ويتمنى عدم تسييس هذا
الموضوع.
كالم ا عريجي جاء خالل استقباله
في مكتبه في المديرية العامة لآلثار
بعد ظهر أمس وفدا ً من لجنة االساتذة
المتعاقدين في الجامعة اللبنانية،
للبحث في موضوع تف ّرغهم.
وقال عقب اللقاء« :لدينا القناعة
ب���أنّ مصلحة الجامعة اللبنانية
تقتضي إق���رار ال��ت��ف � ّرغ ف��ي جلسة
مجلس الوزراء غدا ً (اليوم) ،ولدينا
القناعة بأن التف ّرغ خضع ويخضع
لمعايير موضوعية ،كما لنا ثقة
بالوزير الياس بو صعب».
وأض���اف عريجي« :نحن كتيار
سياسي في المرده ندعم هذا التف ّرغ.
وس��ي��ك��ون ل��ن��ا م��وق��ف ف��ي مجلس
ال����وزراء ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ،ونطلب
من جميع الفرقاء السياسيين عدم
تسييس ه��ذا الموضوع ،والتط ّرق
إليه فقط من موضوع المحافظة على
الجامعة اللبنانية ألنه بمحافظتنا
على ه��ذه الجامعة نحافظ على
مستقبل أوالدنا».
وضم الوفد الدكاترة :جان توما،
ميريام أن����دارواس ،ميرفت بلوط،
سمر أدهم ،جهاد عبود ،عارف العبد،

عريجي مستقبالً وفد المتعاقدين في «اللبنانية» أمس
وحسين العاكوم.
إلى ذلك ،استقبل عريجي وفدا ً من
«الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم»
برئاسة نعيم عويني وعضوية أمين
ال��م��ال ع��ب��دو ج��رج��س وأم��ي��ن السر
ح��س��ن ال��ش��ري��ف ،وك���ان ب��ح��ث في
مواضيع ثقافية علمية ،وفي ضرورة
نشر هذه الثقافة في لبنان وإدخالها
إلى الجامعات ال بل حتى إلى الدولة.
وأشار بيان الجمعية إلى أن الوفد
وض��ع عريجي في أج��واء نشاطات
الجمعية التي تتمحور حول تنظيم
علمي في الجامعات اللبنانية
يوم
ّ
كافة وتنظيم مؤتمر سنوي عالمي
تستضيف خالله الجمعية باحثين
لبنانيين وأج��ان��ب يعرضون أهم

أبحاثهم إضافة إل��ى ع��دة نشطات
بحثية مميزة.
ولفت البيان إلى أنّ المجتمعين
تط ّرقوا إل��ى أه��داف الجمعية التي
تتمحور حول تعزيز المعرفة عبر بناء
جسور التعاون والتواصل العلمي
بين الباحثين اللبنانيين المقيمين
في لبنان وفي بلدان االغتراب ،وخلق
البيئة الحاضنة لتشجيع البحث
العلمي في لبنان ،وح��ول االنفتاح
العلمي على المحيط العربي أوال ً ث ّم
على العالم.
وفي نهاية اللقاء قدّم عويني ِباسم
الجمعية درع���ا ً تقديرية لعريجي
ش��اك��را ً إي���اه على اهتمامه ال��دائ��م
بالجمعية ونشاطاتها.

واقع ور�ش العمل في �سورية
د .رآفات أحمد
ُيقصد بورشة العمل ،كل فعالية أو نشاط ُين ّظم من
قبل جهة معيّنة حول موضوع معيّن ،يعاني الضعف
والتقهقر واإلهمال ،بغية إلقاء الضوء عليه ولفت االنتباه
إلى أهميته وضرورة تنشيطه وفق استراتيجيات وخطط
عمل ُتقدّم في هذه الورش.
فهل ح ّققت ورش العمل في سورية الغرض منها؟
وهل ت ّمت أضيء على نقاط مهمة كانت إلى وقت قريب
مظلمة وخرجت إلى دائ��رة االهتمام بعد ورش العمل؟
وه��ل ت ّمت االس�ت�ف��ادة فعالً م��ن الخطط وأوراق العمل
المقدمة في هذه الورش.
إن متابع واق��ع ه��ذه ال ��ورش ي��رى ال��زخ��م والغزارة
الكبيرين من حيث المشاركين والتنظيم وعدد المدع ّوين
والتغطية واإلعالمية و ...ولكن!
ف��ي غ�ض��ون أق� � ّل م��ن ث�لاث��ة أش �ه��ر :ورش ��ة عمل عن
اإلعالم الوطني وورشة عمل عن اإلعالم المقاوم وورشة
عمل عن إعالم الطفل ...والنتيجة؟ مكانك راوح.
ورشة عمل عن واقع مؤسسات الرعاية االجتماعية،
وورش��ة عمل عن األط�ف��ال ذوي االحتياجات الخاصة
وورش��ة عمل عن دم��ج ذوي االحتياجات الخاصة في
المدارس العادية ...والنتيجة؟ مكانك راوح.

ورشة عمل عن الواقع البيئي والحزام األخضر ودور
مؤسسات الدولة في نشر الوعي البيئي ،وفي الحفاظ
على البيئة ...والنتيجة؟ مكانك راوح.
ورشة عمل لنقابة الصيادلة وأطباء األسنان واألطباء
البشريين والعمال والفالحين والرياضين واالتحاد
ال�ن�س��ائ��ي وال�ح��رف�ي�ي��ن وال �ت �ج��ار وص �غ��ار الكسبة فما
النتيجة؟
إنّ المعنى الرئيس ل��ورش العمل يحمل في طياته
وض��ع استراتيجيات عملية وخ�ط��ط واقعية تتبعية
ُت�ح��دث ف��رق�ا ً ف��ي ال��واق��ع القائم على ال�م��دى المنظور
والبعيد ،ولكن من الواضح تماما ً بالنسبة إلى المتتبع
لهذه الورش الهوة الكبيرة بين المفهوم النظري لهذه
الورش وبين واقعها التطبيقي ومخرجاتها الحقيقية.
ورش العمل في سورية ال يتعدّى نطاقها يوم عمل
أو اثنين ليتم فيهما استقبال الخطط وأوراق العمل
بكثير من التهليل والتبجيل ،لتنتهي بها الحال في أدراج
المسؤولين ومصنّفات السجالت للدوائر الرسمية.
هل نصل في سورية في يوم من األيام لإلعالن عن
ورش��ة عمل ليوم أو عدة أي��ام بعنوان :ورش��ة عمل عن
واق��ع ورش العمل ف��ي س��وري��ة ...ال �ه � ّوة بين النظري
والتطبيق!

