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حمليات

�إحياء «اليوم العالمي للعمل الإن�ساني» في الأوني�سكو برعاية دربا�س
أمس ،في قصر األونيسكو ،كانت ك ّل
المآسي في الدنيا حاضر ًة في رسالة
أمين عام األمم المتحدة بان كي مون
إل��ى فلسطين وغ��� ّزة ،وكانت المآسي
الحاصلة في س��وري��ة ،تحظى بروح
هذه الرسالة إن لم نقل بغالبيتها .وهذا
ما يطرح تساؤال ً كبيرا ً حول «سالمة
عي َن ْي» ب��ان ،وح��ول المغزى من هذا
التجاهل وذلك التركيز .ولو لم يم ّر وزير
ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد درب��اس
«م��رور ال��ك��رام» على فلسطين ،لكان
هناك كالم آخر.
أ ّما المناسبة ،فإحياء «اليوم العالمي
للعمل اإلنساني» وذك��رى تفجير مق ّر
األم��م المتحدة في بغداد عام ،2003
وذل��ك من قبل مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية ـ األمم المتحدة ،كما ُن ّظم هذا
االحتفال تكريما ً للعاملين في شؤون
اإلغاثة.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال وزي����ر ال��ش��ؤون
االجتماعية رشيد درب��اس وع��دد من
مم ّثلي منظمات األم���م المتحدة في
منسق األمم المتحدة
بيروت ،من بينهم ّ
المقيم ل��ل��ش��ؤون اإلن��س��ان��ي��ة روس
ماونتن.
وألقيت خالل االحتفال رسالة أمين
عام األمم المتحدة بان كي مون ،وجاء
فيها« :نك ّرم بمناسبة اليوم العالمي
للعمل اإلنساني ،عاملي اإلغاثة األبطال
الذين يندفعون بشجاعة لمساعدة
الناس المحتاجين .ونستحضر ذكرى
جميع من ماتوا في خدمة هذه القضية
السامية ،ونعترف بوجود الماليين

من األش��خ��اص الذين يعتمدون على
العاملين في المجال اإلنساني ببقائهم
على قيد الحياة.
وأش����ارت دراس����ة أع��دّه��ا الفريق
المعني بالعمل اإلنساني ،إل��ى مقتل
 155عامالً في مجال اإلغاثة ،وإصابة
 171آخرين بجروح بالغة ،وخطف
 134عام  ،2013وذل��ك يم ّثل زي��اد ًة
بنسبة  66في المئة في أعداد الضحايا،
مقارن ًة بعام .2012
وقالت وكيل أمين عام األمم المتحدة
فاليري آموس في حفل تأبي ٍن لعاملي
اإلغاثة الذين قتلوا ،إنّ مقتل عامل واحد
خالل تأدية الواجب يعني مقتل كثر.
وعلى سبيل المثال ،يجازف المم ّرضون

والمهندسونواللوجستيونوالسائقون
في عملهم ،وأحيانا ً في ظ��روف فائقة
الخطورة والصعوبة ،ونتذ ّكر في اليوم
العالمي للعمل اإلنساني تضحيات
العاملين ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،ونشيد
بعملهم على مساعدة الفئات األكثر
ضعفا ً ودعمها.
ال��ي��وم ،ث ّمة  108ماليين شخص
ح��ول العالم بحاجة إل��ى مساعدات
إنسانية .أ ّما على الصعيد اإلقليمي ،فقد
شهدت السنة الماضية زي��ادة مر ّوعة
ف��ي التهجير والقتل ،األم��ر ال��ذي أ ّث��ر
بشدّة على الوضع اللبناني ،إذ يحتاج
حوالى  3ماليين شخص يتواجدون
على الحدود المشتركة للدول المجاورة

لسورية ،إضاف ًة إلى أكثر من  11مليون
شخص ن��ازح ال يزالون داخلها ،إلى
مساعدات إنسانية عاجلة ،ناهيك عن
مليون ومئتي أل��ف ن��ازح س��وري في
لبنان».

ماونتن

وتحدّث ماونتن قائالً« :يعمل اآلالف
من المواطنين اللبنانيين العاديين
بصمت وبتفانٍ على مساعدة أولئك الذين
خسروا ك ّل شيء ،وهذه هي الروح التي
تم ّثل جوهر اإلنسانية .وغ��داً ،سيشيد
اليوم العالمي للعمل اإلنساني في لبنان
بجميع العاملين اللبنانيين في مجال
ّ
وبالمنظمات ،وبك ّل من يبذل
اإلغاثة
جهدا ً في سبيل مساعدة اآلخرين».

لبناني �إلى بان كي مون
من طفل
ّ
} د .مهى شومان جباعي
عزيزي السيّد بان كي مون،
لك سيّدي وللعالم أجمع ،جئت ألشهد وأنا ،من
ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان في تموز
.2006
أشهد اليوم أمامك سيّدي،
أمام العالم ،وأمام الضمير اإلنساني
أنّ َمن أورثني هذه اإلعاقة
هو نفسه يصنع إعاقات جديدة في غزّة
َمن سرق منّي فرح طفولتي
هو نفسه يسرق أحالم األطفال في غزّة
َمن أحرق منزلي وهدم مدرستي وزرع األلغام
في حقل والدي
هو نفسه يحرق ويهدم ويزرع الموت والحقد
والدمار في غزّة
أشهد،
بأنّ جلاّ دي ال يزال يعيث
في األرض فسادا ً
وتحت أنظار العالم أجمع
وضحاياه ،أطفال فلسطين
يغرقون بدمائهم
يتألمون ،يجوعونُ ،ي��ش��ردون ،ويرتعشون
خوفاً،
أشهد بأنّ ما يقوم به الصهاينة اآلن
فعل إبادة
جرائم بح ّق اإلنسانية ،بح ّق الطفولة

فهل َمن يرى أو يسمع؟
عذرا ً سيدي،
ففي عالم الطفل العربي
طفل لبنان والعراق وغزّة
ُتستباح الطفولة
و ُتخطف األحالم
في عالمنا
يقتل الذئب ليلى ويذبح جدّتها
حاصرة في القلعة
و«رابنزل» تبقى ُم َ
وتموت جوعا ً
و«س��ن��و واي����ت» ُت��س�� َّم��م ب��ال��ف��وس��ف��ور األبيض
المميت
و«األميرة» النائمة ُتقتل في نومها
و«سندريال» ُتعر َقل باأللغام والقنابل العنقودية
في عالمنا العربي
يلهو األطفال
بمخلّفات القذائف
على ركام منازلهم
ويحلمون بوطن ال تد ّنسه
أي لحظة
أقدام معت ٍد في ّ
يحلمون ...نعم سيّدي،
م��ا زال���وا يحلمون باللعب وال��ح��ل��وى والكتاب
والرغيف
وبأعياد ال يقضونها في مدافن أحبائهم
في عالمنا العربي
يولد األطفال من رحم التهجير
وقد أَعدَّت لهم مسبقا ً

الديمقراطيةاألميركية
كني ًة واحدة ...تهم ًة واحدة
«إرهابيون»!
أشهد ...سيّدي،
أنني لم أكن يوما ً إرهابيّا ً
ب��ل م��ج�� ّرد طف ٍل آم���نٍ بشمس ال��ح�� ّري��ة ،وكذلك
أطفال غزّة
سيّدي الرئيس،
علّمت «إسرائيل» أطفالها
أن يرسموا لنا الموت على صواريخهم
وعلّمتنا أوطاننا
أن نرسم حدود أرضنا جيّدا ً
معادلة عمرها ستّون سنة
سيدي،
هذه شهادتي لك وللعالم
قد َيقتل «اإلسرائيليون» أطفال غزّة
و ُيق ّطعوا أوصالهم
لكن ال ولن يقتلوا الحلم فيهم
في وطن ح ّر سيّد مستق ّل
أشهد ...سيدي،
بجرحي المعلّق في ذكريات طفولتي
بقلبي الذي أوجعه األلم ولم يكسره
بعزّتي وعنفواني اللذين لم ينل منهما العدو
بإيماني بالله ،والعالم العربي
طفل غزّة ،كما طفل لبنان
سيبقى يقاوم من أجل الحياة
وسينتصر

وشهد االحتفال حلقة نقاش حول
التحلّي ب��روح اإلنسانية ،والتصدّي
للتحدّيات في لبنان ،ش��ارك فيها كل
«مؤسسة عامل» الدكتور
من رئيس
ّ
كامل مه ّنا ،وأمين عام الصليب األحمر
ال��ل��ب��ن��ان��ي ج����ورج ك��ت��ان��ي ،ورئ��ي��س
«جمعية المقاصد» أمين ال��داع��وق،
ورئيسة «مؤسسة اإلمام الصدر» رباب
الصدر شرف الدين ،إضافة إلى ممثلين
ّ
المنظمات غير الحكومية الدولية
عن
في لبنان .كما عُ ��رض فيلم «أص��وات
من لبنان» الذي يض ّم عاملين لبنانيين
منصة
في مجال اإلغاثة .وأُطلقت أيضا ً ّ
جديدة الستلهام الحلول حول حاالت
الطوارئ العالمية ،ولحشد العمل في
ه��ذا ال��ص��دد .وسيُنشئ موقع «رس��ل
اإلنسانية» مجتمعا ً يض ّم اآلالف من
المناصرين المدعوين إل��ى مشاطرة
م��ع��ل��وم��ات وق��ص��ص ع��ل��ى شبكات
التواصل االجتماعي.

درباس

ثم ألقى درباس كلمة قال فيها« :إنّ
معظم م��ن ان��ت��دب��وا أنفسهم لمه ّمات
إن��س��ان��ي��ة ف���ي ال���ك���وارث وال���ح���روب
ومواسم األوبئة ،يذهبون برضاهم وهم
يعلمون أنّ ك ّفة الردى راجحة على ك ّفة
النجاة .وم��ع ه��ذا ،ما زال��وا يتوافدون
بعشرات اآلالف م��ن أص��ق��اع العالم،
حاملين معهم كفاءاتهم وحيويتهم
وتخصصاتهم ،تاركين
وخبراتهم
ّ
��ي ،ليقدّموا ما أعطتهم
العيش ال��رض ّ
الدنيا من الخبرة والمهارة إلى الفقراء
والمش ّردين والمجتمعات التي تفتك
بها اآلفات .ويهرعون طوعا ً إلى األماكن
التي يضربها زلزال اإلرهاب ليواجهوا
الموت من أجل إنقاذ أخيهم اإلنسان من
الموت».
وأض����اف« :إنّ ال���ق���رارات الدولية
الرامية إلى تقديم المساعدات والتدخل
اإلنساني ،قد ُتتخذ من أماكن آمنة.
وهي على أهميتها مدينة بالفعل للّذين
ت��رك��وا بيوتهم وعائالتهم وتسابقوا
لتنفيذ المه ّمات التي تط ّوعوا لها .وفي
هذه المناسبة ،نحيّي األطبّاء الشجعان
الذينصارعواالكوليراووقعوافريستها.
نحيّي الذين يحاربون اإليبوال والسيدا
ف��ي أفريقيا التي اس ُتنزفت ثرواتها
وسلبت براءتهاُ ...نحيّي من ينزفون
ُ
جهودهم وأعمارهم في أرض الصومال
ذات المأساة المستدامة .ومن يعينون
الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة،
فيما المجتمع الدولي يدعم تفاقم الكارثة
الناجمة عن جريمة العصر .نحيّي رعاة
النازحين ف��ي س��وري��ة ومنها ،ودول
الجوار ،ولبنان يتحمل العبء األكبر
ويعاني أهله دورات دم��وي��ة ،تخرج
الوطن من دورة الحياة .ووافر المحبة
والتقدير إلى الساعين وراء مشروعَ ْي
سنجار والموصل ،الهاربين من مشهد ال
يصدق العقل البشري هوله ووحشيته.
تحية من القلب إلى هؤالء الذين يقدّمون
جهودهم وحياتهم من دون التفات إلى
جنس أو دين أو لون».
وختم درباس« :ومن وزارة الشؤون،
ذات الشجون المشتركة مع المنظمات
نوجه العرفان للعاملين في
الدوليةّ ،
الشأن اإلنساني ،وه��م لطالما ش ّكلوا
عمود الوزارة الفقري».

اعت�صام لـ«مركز الخيام» دعم ًا للجي�ش ...وتب ّرع بالدم في القرعون

خالل االعتصام في كورنيش المزرعة
ّ
ن��ظ��م «م��رك��ز ال��خ��ي��ام ل��ت��أه��ي��ل ضحايا
التعذيب» ،اعتصاما ً أم��س أم��ام مق ّره في
كورنيش المزرعة ،بعنوان« :لبنان رهينة
اإلره��اب طالما الجنود مخطوفون» .شارك
شعبي وبعض أهالي المفقودين،
فيه حشد
ّ
وأسرى مح ّررون من السجون الصهيونية.
وكانت كلمة ألمين عام المركز محمد صفا
ق��ال فيها« :نعتصم اليوم (أم��س) نصر ًة
للجيش ف��ي مواجهة اإلره����اب ،وم��ن أجل
ح ّرية الجنود المخطوفين رهائن .الدولة
مخطوفة وكل الشعب اللبناني مخطوف ،ألن
هؤالء الجنود هم رمز لبنان وكرامته وحريته
واستقالله ،واستمرار احتجازهم رهائن في
قبضة العصابات اإلره��اب��ي��ة يجعل ليس
من عرسال فقط رهينة ،بل كل لبنان رهينة
اإلرهاب».
وأضاف« :إنّ الحديث عن تحرير عرسال
وع���ودة ال��دول��ة إليها يبقى ناقصا ً طالما
دركي واحد
هناك جنديّ واحد مخطوف أو
ّ
مخطوف ،فالتحرير واالنتصار في عرسال
ال يكتمالن إال بتحرير الجنود وعودتهم إلى
جيشهم وعائالتهم .لذلك نعتصم نصر ًة
للجيش في مواجهة اإلره���اب ،وندعو ك ّل
اللبنانيين إل��ى االل��ت��ف��اف ح��ول الجيش
واألجهزة األمنية لمواجهة وحش اإلره��اب
الذي ال يف ّرق بين دين ومذهب أو طائفة أو
منطقة أو دولة .إنّ ما يجري في العراق من
ّ
المخطط
عمليات إبادة وحشية وتهجير هو
الجهنمي المرسوم للبنان ولكافة البلدان
العربية والعالم».
ودع��ا صفا اللبنانيين الحريصين على
وطنهم إلى االلتفاف حول الجيش في مواجهة
ه��ذا ال��م��ش��روع التفتيتي للدولة وال��وط��ن

 ...وتب ّرع بالدم في القرعون

تطوع
«جي�شعب» ي�س ّلم الجي�ش ا�ستمارات
ّ
سلّم وفد من «الحملة الوطنية لدعم المؤسسة العسكرية ـ جيشعب» ،استمارات التط ّوع
في الجيش اللبناني ،إلى رئيس مكتب مخابرات بيروت العميد الركن المغوار جورج خميس.
وبلغ عدد االستمارات  ،108من مختلف االختصاصات الطبية ،الهندسية واإلدارية .ووضع
أصحابها أنفسهم بتص ّرف المؤسسة العسكرية.
وأ ّكد العميد خميس أنّ االستمارات ستسلّم إلى أركان الجيش للعديد ـ المكتب التقني،
وسيقوم المكتب بدوره بإجراء المقتضى.
والمجتمع« .فالجيش ه��و ال��رم��ز األخير
لوجود الدولة وه��و ضمانة السلم االهلي
ووحدة لبنان واستقالله ،وهو الس ّد المنيع
في وجه المشاريع الطائفية واإلرهابية ،بل
أكثر من ذلك ،من دون الجيش تختفي الحياة
المدنية وت��س��ود شريعة ال��غ��اب ،شريعة
داعش وهوالكو والتتار وجنكيزجان».
وأض������اف« :ن���ق���ول ل��ع��ائ�لات ال��ج��ن��ود
المحتجزين :خذوا قضيتكم بأنفسكم ،ال تثقوا
كثيرا ً بوعود الحكومة وتطميناتها ،انصبوا
الخيم أمام مجلس الوزراء والمجلس النيابي
وأمام بيوت المسؤولين ،ال تدعوهم ينامون
حتى يعود أبطالنا من براثن الخاطفين،
هكذا علّمتنا التجربة التي خضناها في سبيل
ح ّرية المعتقلين على امتداد  30سنة.
أم��ا الحكومة ،فإ ّننا نطالبها بما يلي:
اعتبار قضية الجنود وعناصر قوى األمن
المخطوفين قضية لبنان األول��ى وأولوية
الدولة في كل تح ّركاتها محليا ً وعالمياً .نشر
صور المخطوفين وأسماءهم وتعليقها في
المطار وك ّل المؤسسات الرسمية والبعثات

الدبلوماسية وفي كل منزل ألنهم رمز الوطن
وسيادته .تحميل البلدان داعمة المجموعات
اإلره��اب��ي��ة المسؤولية ف��ي خطف الجنود
اللبنانيين ومطالبتها بالتح ّرك الجدّي
إلطالقهم .تشكيل لجنة وزارية بالتعاون مع
منظمات المجتمع المدني وعائالتهم لمتابعة
ّ
ملف الجنود المخطوفين والتحقيق في عملية
خطفهم ،ث ّم نقلهم إلى جرود القلمون وكشف
كل المتواطئين مع المجموعات اإلرهابية».
وأضاف« :أما على صعيد مجلس النواب،
فإننا نطالب بسنّ قانون يج ّرم اإلره��اب
واعتبار االتصال بالجماعات اإلرهابية مثل
االتصال بالعدو الصهيوني ،خيان ًة وطنية،
وسنقدّم هذا المشروع إلى مجلس النواب.
فقضية الجنود المخطوفين ال تعا َلج بالصبر
والكتمان ،بل بانتفاضة الدولة والشعب
من أج��ل استعادة الجنود عنوان كرامتنا
واستقاللنا».

تب ّرع بالدم

وف���ي ال��ب��ق��اعّ ،
ن��ظ��م ال���ن���ادي ال��ث��ق��اف��ي

جمعة يك ّرم �سعدى الأ�سعد فخري
بعد تعيينها �سفيرة للنوايا الح�سنة
اختار «برنامج األمم المتحدة االنمائي ـ ،»UNDP
المغتربة ف��ي غانا سعدى األس��ع��د ف��خ��ري ،لتكون
سفير ًة للنوايا الحسنة في غانا ،ضمن إطار مبادرة
«عيش لبنان» التي تقوم بها األمم المتحدة بالتعاون
مع المديرية العامة للمغتربين في وزارة الخارجية
والمغتربين ،وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة في
المجتمع اللبناني ،وكذلك التزام كل مغترب لبناني
في ش ّتى أنحاء العالم ،تقديم المساعدة الرامية إلى
تحويل األمل والحلم إلى حقيقة.
وسعدى األسعد فخري هي عقيلة عضو مجلس
األمناء في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم رئيس
المجلس الوطني للجامعة في غانا رئيس الجالية
اللبنانية هناك القنصل سعيد فخري.
وك��� ّرم مدير ع��ام وزارة المغتربين هيثم جمعة
وعقيلته القاضية فريال ،السفيرة فخري ،ومن خاللها
أبناء الجالية في غانا والنساء اللبنانيات في دول
االنتشار .وحضر التكريم إضافة إلى السفيرة فخري
وزوجها وعائلتهما ،ممثل أمين ع��ام األم��م المتحدة
للبرنامج اإلنمائي في لبنان روث ماونتن ،وقنصل
غانا في لبنان ميشال حداد ،وأركان الجامعة اللبنانية
الثقافية في العالم ،يتقدّمهم رئيس الجامعة أحمد
ناصر ورئيس الحركة الثقافية في لبنان بالل شرارة،
وشخصيات اغترابية من مختلف الدول ،إضافة إلى
إعالميين.

جمعة

ورحب جمعة بالحضور وبماونتن ،وأشاد بالمك ّرمة
ّ
وبتعيينها سفير ًة للنوايا الحسنة لمشروع «عيش
لبنان» .وقال« :عندما نك ّرم سعدى فخري فإننا نك ّرم
كل السيدات اللبنانيات في المهجر ،وليس مستغربا ً
أن نك ّرم سيدة مهاجرة ،فهي بما تمثله من مزايا،
ليست إال صورة عن مزايا السيدات اللبنانيات في دول
االنتشار ،السيدات اللواتي وقفن إلى جانب أزواجهن،
وكنّ الناجحات العظيمات اللواتي أعطين لبنان خيرة
األبناء ،وكانت لنا االمبراطورية التي ال تغيب عنها
الشمس».
ولفت جمعة إلى أنّ السفيرة فخري ُتجهد نفسها
وتك ّرس حياتها بنشاط ال يعرف الكلل ،إنها انسانة
لبنانية جنوبية مميزة ،وق��ال« :إ ّنني أفخر بتكريم
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شخصية تختزن خيرا ً وعاطفة وعفوية واعية وقيما ً
كبيرة تمثل المرأة اللبنانية بكل المضامين».
ووج��ه جمعة الشكر إلى القنصل فخري «صاحب
ّ
اليد الطولى في إنشاء المراكز الثقافية» .كما شكر
« »UNDPعلى هذه االلتفاتة الكريمة ،معربا ً عن أمله
بأن تتكلل جهود السفيرة فخري بك ّل نجاح وتقدّم .كما
أعرب عن أمله بالنجاح لمشروع األمم المتحدة ،الذي
من خالله يبادر المغتربون إلى مشاريع التنمية قي
قراهم وبلداتهم.
وختم جمعة بدعوة السفيرة فخري إلى المزيد من
العطاء المستم ّر ،على أمل أن تشرق شمس السالم
واالزده��ار فوق ربوع لبنان ،وأن يتح ّرر باقي الوطن
من االحتالل الصهيوني ،وأن يبقى المغتربون س ّر
نجاح لبنان وتقدّمه.

السفيرة فخري

بعد ذلك ،تحدثت السفيرة فخري ،فشكرت جمعة
وعقليته على هذا التكريم .كما شكرت « »UNDPالذي
منحها الثقة بتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في غانا.
وقالت« :عمل برنامج  UNDPويعمل على التنمية
في مجاالت الحياة كافة ،وتاريخ هذا البرنامج هو ما
يزيدني فخرا ً واعتزازا ً لمواصلة ما أطمح إليه ،ال سيما
من باب واسع يفتح آفاق لبنان من شماله إلى جنوبه
ومن شرقه إلى غربه ،وإنني أتطلع بشوق وشغف
إلى بدء تنفيذ المشارع اإلنمائية والخيرية ،وكلّي أمل
أن أكون على قدر المسؤولية للقيام بهذا الدور الهام،
خصوصا ً في هذه الظروف الصعبة التي تم ّر بها البالد
والمنطقة».
وأشارت إلى ما ينفذه « »UNDPمن خالل برنامج
«عيش لبنان» من مشاريع إنمائية ،وما يقدّمه من
خ��دم��ات تهدف إل��ى إدخ��ال األم��ل وال��ف��رح ف��ي قلوب
األط��ف��ال والشيوخ والنساء ،ما يترك في نفس ك ّل
لبناني أثرا ً ال يُنسى.
وختمت متمني ًة أن يساهم المغترب اللبناني أينما
كان في دعم هذه البرامج في قرى لبنان كافة ،والنائية
والمنسية ،لتعود البسمة إلى أبنائها.
وخ��ت��ام��اً ،ق���دّم جمعة للسفيرة ف��خ��ري ميدالية
المغترب ،كما ق��دّم لها ش��رارة درع��ا ً تقديرية تم ّثل
الحركة الثقافية في لبنان.

 ...وقن�صل بنين يزور «البيت اللبناني للبيئة»
زار القنصل العام لدولة بنين
ف��ي ل��ب��ن��ان آرا ف��ان��ي��ل��ي��ان ،مقر
«مؤسسة البيت اللبناني للبيئة»
ّ
ف��ي ك��ف��رح��ي��م ،ب��رف��ق��ة السفيرة
الدولية غرازييال سيف ،مع وفد من
طاقم القنصلية والهيئة اإلداري��ة
في جمعية «الصداقة البنينية ـ
اللبنانية» ،وذلك بمناسبة اليوم
الخاص للتبادل الثقافي بين لبنان
وأفريقيا عبر جمهورية بنين.
وكان في استقبال فانيليان والوفد
المؤسسة الشيخ
المرافق ،رئيس
ّ
نظام بو خ��زام واألعضاء ،رئيس
ال��دائ��رة ف��ي ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني بسام ح�لاوي ،رؤس��اء
بلديات وفاعليات من المنطقة.
وألقى بو خ��زام كلم ًة أ ّك��د فيها
استمرارية هذه اللقاءات للتع ّمق
في مختلف الثقافات بين البلدين.

ثم تحدّثت سيف فأبرزت رسالتين
تلقتهما من وزارة الخارجية ووزير
الثقافة في بنين ميشال أمبيبوال،
دع����ت م���ن خ�لال��ه��م��ا ال��ف��ن��ان��ي��ن
التشكيليين في منطقة الشوف إلى
«مؤسسة البيت
تمثيل لبنان عبر
ّ
اللبناني» في المهرجان العالمي
للفنون ال���ذي س��ي��ق��ام ف��ي شهر
تشرين الثاني المقبل في العاصمة
كوتونو.
بعد ذلك ،عرضت أماني حمادة
المؤسسة ،وعُ ��رض فيلم
أه��داف
ّ
وث��ائ��ق��ي ع���ن إن���ج���ازات البيت
اللبناني للبيئة ،فكلمة السكرتيرة
العامة للقنصلية غرازييال أبي رعد
تلت فيها رسالة رئيس الجالية
اللبنانية في بنين ونائب رئيس
الجامعة الثقافية اللبنانية نمر
ثلج ،ال��ذي أ ّك��د أهمية التواصل

المستمر بين اللبنانيين والقارة
األفريقية.
أم���ا ك��ل��م��ة ج��م��ع��ي��ة ال��ص��داق��ة
فألقاها رئيسها بيار بترولوسكي
ال��ذي دع��ا اللبنانيين إل��ى زي��ارة
بلده واالستثمار فيه.
ووصف فانليان هذه المبادرة
ب��ح��ج��ر أس�����اس وج���س���ر ع��ب��ور
للتعاون والس��ت��م��راري��ة التبادل
الثقافي م��ع ال��ش��وف خصوصاً،
وب��ي��ن لبنان وبنين ع��م��وم��اً .ث ّم
تو ّزع أعضاء البيت اللبناني على
ن��ق��اط ج��ول��ة ال��وف��د ال��رس��م��ي في
منطقة ال��ش��وف تسهيالً للزيارة
التي قام بها ،انطالقا ً من أسواق
كفرحيم إلى بلدة بشتفين .وانتقل
الوفد بعدئ ٍذ إل��ى بلدة دي��ر القمر
فبلدة عين وزين ،والختام كان في
المعرض الزراعي في بعقلين.

ّ
المنظمات الن�سائية اللبنانية تت�ضامن مع غ ّزة

(أحمد موسى)
االجتماعي وأهالي بلدة القرعون في البقاع
الغربي حملة تب ّرع بالدم لمصلحة جرحى
الجيش اللبناني .وتج ّمع عند مدخل البلدة
المئات من أبنائها رافعين األعالم اللبنانية
وملصقات للجيش ،وتحلّقوا حول سيارات
اإلسعاف التابعة للصليب األحمر ،متب ّرعين
بالدم لجرحى الجيش ،ومعلنين وقوفهم
ص ّفا ً واحدا ً لدعم هذه المؤسسة العسكرية.
وأش��ار رئيس ال��ن��ادي حامد جبارة إلى
أنّ ه��ذه الخطوة تأكيد على أنّ المؤسسة
العسكرية هي حامية للوطن ،وهي شرفنا
وع ّزتنا وكرامتنا.
وأعلن المختار فادي أبو فارس أنّ القرعون
كانت وما زال��ت مع الجيش ض ّد عصابات
اإلره��اب ،ه��ذه المؤسسة يجب أن نحميها
برموش العيون ،وما نقدّمه اليوم بالتب ّرع
وطني علينا جميعاً.
بالدم واجب
ّ
وق��ال عضو المجلس البلدي حيدر كرام
الدين« :إنّ هذه الخطوة واجب وطني نحو
المؤسسة العسكرية التي يسقط منها ك ّل
يوم شهداء وجرحى دفاعا ً عن لبنان وشعبه
من دون تفرقة أو تمييز».
وت��م�� ّن��ى ال��م��غ��ت��رب ول���ي���د ف�����ارس من
السياسيين وبعض اللبنانيين ،التو ّقف عن
التحريض ض ّد الجيش اللبناني الذي يُعتبر
ص ّمام األمان للجميع .فيما اعتبر علي قاسم
طريف أنّ ه��ذه الجيش هو شرفنا وع ّزتنا
وكرامتنا ،وهو حامي سياج الوطن وحامي
األمن في الداخل.
وأق��ام��ت م��ج��م��وع��ات م��ن أع��ض��اء ن��ادي
القرعون حواجز محبّة و ّزع��وا خاللها على
الما ّرة ال��ورود وأعالما ً لبنانية وملصقات
للجيش.

مطر وجبريل تتوسطان المعتصمات
ّ
ّ
المنظمات النسائية اللبنانية أم��س،
نظم وف��د
اعتصاما ً في مكتب االتحاد العام للمرأة الفلسطينية،
في مخيم شاتيال ،تضامنا ً مع شعبنا الفلسطيني في
الضفة الغربية وغ ّزة وعلى كافة مساحة الوطن.
وض ّم الوفد مسؤولة العالقات الخارجية في لجنة
والمنسقة العامة للمركز
حقوق ال��م��رأة اللبنانية
ّ
اإلقليمي العربي في االتحاد النسائي الديمقراطي
العالمي ليندا مطر ،رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
ع ّزة الحر مر ّوة ،رئيسة جمعية حقوق اإلنسان نوال
حيدر ،عضو جمعية حقوق اإلنسان سلوى األيوبي،
عضو المكتب السياسي في حركة أمل شهناز مالح،
عضو جمعية وردة بطرس (مساواة) غادة بشارة،
عضو جمعية األهل للمعوقين صابرين سروجي ،ومن
لجنة حقوق المرأة عايدة نصر الله الحلواني.
وكان في استقبال الوفد عضو المجلس الثوري في
حركة فتح مسؤولة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
في لبنان آمنة جبريل ،عضو إقليم فتح في لبنان زهرة
الربيع ،عضو المجلس الوطني الفلسطيني سميرة
صالح ،وقياديات من االتحاد.

جبريل

ٍ
حدث أليم
واعتبرت جبريل أنّ الزيارة تأتي ضمن
على الشعب الفلسطيني ،أال وهو العدوان الصهيوني
المجرم على شعبنا الفلسطيني في الوطن .وقالت:
«إنّ العدوان الصهيوني لم يكن ليستهدف المقاتلين،
بقدر ما كان يستهدف قتل الحلم الفلسطيني ،الذي
ناضل من أجله الفلسطينيون على مدى سنين ،بإقامة
دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس ،وعودتهم إلى

ديارهم».
وقالت« :إنّ الشعب الفلسطيني بوحدته وبإرادته
وإيمانه بعدالة قضيته ،استطاع ه��زم ال��ع��دوان».
وت��ط�� ّرق��ت إل���ى األوض�����اع المعيشية وال��م��ع��ان��اة
ال��ت��ي يعيشها الفلسطينيون ف��ي لبنان عموماً،
والفلسطينيون ف��ي شاتيال خصوصاً ،وأ ّك���دت أنّ
الفلسطينيين لن يرضوا وطنا ً بديالً من فلسطين،
ولكن هذا الموقف بحاجة إلى مق ّومات للصمود ،منها
إعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية للعيش بكرامة
إلى حين تحقيق حلم العودة.
وأشادت جبريل بدور المرأة الفلسطينية النضالي
والتضحيات الجسام التي تقدّمها على مذبح الح ّرية
والعودة ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

مطر

واعتبرت مطر أنّ لهذه ال��زي��ارة موقفا ً وجدانيا ً
ومعنويا ً وإنسانياً ،وبُعدا ً استراتيجي يربط الشعبين
اللبناني والفلسطيني بتاريخ ومصير مشتركين.
وأكدت أنّ قضية فلسطين هي قضية العالم العربي
المركزية ،وال قضية تعلو عليها.
وقالت« :بالمقاومة والنضال نجترح المعجزات.
وفي كل الحروب هناك ضحايا .إنّ النصر الفلسطيني
ت��ح�� ّق��ق م��ن خ�ل�ال ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي أرع��ب��ت
نتنياهو وحكومته اليمينية المتط ّرفة ،إذ س��ارع
نتنياهو ومنذ تحقيق الوحدة الوطنية إلى محاولة
التوسعية وضرب
إع��ادة االنقسام لتحقيق أهدافه
ّ
السلطة الفلسطينية ،ولمنع إقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة ،وللقضاء على ّ
حق العودة».

