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حمليات

وقفة ت�ضامنية �أمام «الإ�سكوا»
نبذ ًا للإرهاب والعنف ّ
�ضد المر�أة

«القومي» و�أهالي ال�شوير والمتن ال�شمالي ي�ش ّيعون المنا�ضل من�صور بعقليني

ياغي� :شعبنا �سيهزم الإرهاب والتط ّرف كما هزم االحتالل ال�صهيوني
رندا بعقليني :هاج�س والدي ال�شام وانت�صارها ...و�إعالء قلعة �سعاده

األب مازن يشوع ومشاركات في الوقفة التضامنية

نعش الراحل محاطا ً بعدد من القوميين

مقدّم الحضور
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي الشوير ومنطقة المتن الشمالي
وشعبي ،المناضل القومي
في مأتم حزبي
ّ
منصور بعقليني ،وذل��ك في كنيسة دير
م��ار ال��ي��اس للموارنة ـ ضهور الشوير.
وش��ارك ف��ي التشييع إل��ى جانب عائلة
الراحل ،رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،رئيس
المجلس األعلى الوزير السابق محمود
عبد الخالق ،رئيس المكتب السياسي
المركزي الوزير السابق علي قانصو ،عدد
كبير من العمد وأعضاء المجلس األعلى
والمكتب السياسي ،رئيس هيئة منح رتبة
األمانة كمال الجمل ،وعدد من المسؤولين
والمنفذين العامين.
كما شارك في التشييع الوزير السابق
ب��ش��ارة م��ره��ج ،النائب السابق أنطون
خ��ل��ي��ل ،ال��ع��م��ي��د فهيم ال��ح��اج ،رئيسة
«جمعية نور» مارلين حردان ،وفاعليات
ورؤس��اء بلديات ومختارون وحشد من
المواطنين والقوميين .كما حضر مع ّزيا ً
وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو
صعب ،النائب نبيل نقوال ،الوزير السابق
فادي عبّود وشخصيات.
ت��رأس الصالة عن راح��ة نفس الراحل
األب ج��وزف مخلوف وعاونه لفيف من
الكهنة ،وأل��ق��ى األب طوني ن��داف عظة
تحدث فيها عن مزايا الفقيد وتضحياته
تجاه عائلته ،الفتا ً إل��ى أنّ الفقيد آمن
ب��م��ب��ادئ ح��زب��ه وش � ّك��ل قيمة إنسانية
واجتماعية في حياته.
�ج��ي الجثمان ف��ي باحة
س� ّ
بعد ذل��كُ ،
الكنيسة ملفوفا ً بعلم الحزب ،وحملت ثلة
من القوميين أكاليل الزهور وألقيت كلمات
قدّمت لها الزميلة نسرين عطايا أبو زيد.

مديرية ضهور الشوير

وألقى كلمة مديرية ضهور الشوير إميل
خنيصر أش��ار في مستهلّها إلى أن��ه في
زمن ندرة الرجال ،وأهل القيم والمبادئ،
ع ّز علينا فراق الرفيق منصور بعقليني.
وقال« :نلتقي اليوم في ضهور الشوير،
قرب عرزال باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،ن��ودّع رفيقا ً مناضالً نذر نفسه
وح��ي��ات��ه ل��ل��ح��زب ،وب��ن��ى عائلة قومية
مجسدا ً في سلوكه االيمان
اجتماعية،
ّ
بقضية تساوي وج��وده هي قضية األمة
بكل كياناتها ،وهو الذي حارب الطائفية
والمذهبية».
أضاف« :نودّع رفيقا ً غاليا ً عزيزاً ،لعب
دورا ً اجتماعيا ً بارزا ً في الجمعيات األهلية
وش ّكل درعا ً من دروع النهضة ،وكان رمزا ً
في العطاء في عد ٍد من محطات الحزب».

كلمة مركز الحزب

وألقى عميد الداخلية صبحي ياغي
كلمة مركز الحزب وجاء فيها« :في زحمة
الموت ،ك ّل شيء يهدأ .وحدها الزوابع ال
تستكين .فمن أين نبدأ؟ وجموع المحبّين
تأتي لوداعك.
من أيّ سفر نبدأ؟ وتاريخنا مزدحم
بوقفات الع ّز والبطوالت .نعبر إلى محراب

خنيصر

ياغي

بعقليني

الحزب المع ّمد بالدم وبجراح األيام ،وأنت
من هذه المدرسة ،مدرسة الرجال ،التي
تعلّمنا فيها أنّ وج��ودن��ا ال يزهر إال في
التضحيات الكبيرة .هذا هو خيارنا ،أنّ
دمنا هو حدود األرض والزمان.
ستون سنة وأكثر ،لم يتعبك االلتزام،
لكن المرض الخائن أسقط منك الجسد،
فغادرتنا صلبا ً كالصخور ،ثابتا ً في
ان��ت��م��ائ��ك ،فاستح ّقيت وس���ام الثبات،
فأسست عائلة قومية
ملتزما ً قسمك،
ّ
اجتماعية ،كان منها األمينة رندا والرفيق
ج��ان ...ناشطا ً على المستوى الشعبي
واالجتماعي ،تح ّملت ضريبة االلتزام.
رفيقي منصور ،نودّعك اليوم وأبناء
الحياة ال ينتهون بمأتم .نودّعك ونحن
ق���وم م��ا ت��ع � ّودن��ا ال��ب��ك��اء ،ب��ل االع��ت��زاز
بتاريخنا وجراحنا ،ألنها ج��راح أع � ّزاء.
فبيننا وبين الموت حكاية طويلة ،هو
اليوم يعانقنا ،وكم من مرة عانقناه نحن
متى كان طريقنا إلى الحياة».
وأضاف« :نودّعك اليوم ،وأمتنا تواجه
مشروعا ً يستهدف وج��وده��ا ووحدتها
وهويتها .ولعلّه م��ن أخطر م��ا شهدته
بالدنا منذ قرون وقرون.
إنّ ه��ذا ال��م��ش��روع اإلره��اب��ي يضرب
ك � ّل الكيانات ال��س��وري��ة ،م��ن لبنان إلى
فلسطين وال��ع��راق وال��ش��ام ،ف��ي وق��ت
واحد ،بهدف إنتاج سايكس ـ بيكو ثانية
وثالثة ،وإنتاج دويالت طائفية ،مذهبية
وإث��ن��ي��ة ،بعد اقتتال وم��ج��ازر متن ّقلة.
الصهيوني
وك� ّل ذلك خدمة ألمن الكيان
ّ
الغاصب ومن أجل السيطرة على الثروات
وال��م��ق��درات ال��ق��وم��ي��ة ،وض���رب حاضن
المقاومة القومي».
وتابع ياغي« :إنّ اإلرهاب الصهيوني
ش��ب��ي��ه إلره����اب داع���ش وال��م��ج��م��وع��ات
المتط ّرفة .هو إرهاب واحد .فإرهاب العدو
الصهيوني في فلسطين يستهدف ضرب
المقاومة ،واإلرهاب اآلخر يستهدف عمق
المقاومة وداعمها وحاضنها في الشام،
وك��ذل��ك يستهدف ال��ع��راق ف��ي محاولة
لتقسيمه».
وأردف :الشاهد القريب ،م��ا يحصل
اليوم في لبنان من محاوالت إلسقاط هيبة
المؤسسة
الدولة وإنتاج الفتنة وإضعاف
ّ
العسكريّة .وما شهدناه في األيام األخيرة

ينذر ب��ال��س��وء ،وأخ��ط��ر م��ا فيه محاولة
استدراج قوى المقاومة إلى الداخل».
وأ ّكد ياغي أنّ مواجهة هذا المشهد تكون
في حماية مشروع الدولة وعدم سقوطه،
وف��ي استعمال الجيش اللبناني الق ّوة
والحسم في وجه اإلرهاب ،فيح ّرر جنوده
ويحفظ االستقرار والسلم األهليين».
وقال« :رفيقي منصور ،لقد آمنتَ  ،كما
أسس الحزب مشروع
آم ّنا ،بأنّ سعاده ّ
خالص لشعبنا من أزماته ،ومعبرا ً حقيقيا ً
ووحيدا ً لوحدة الحياة ووحدة المجتمع،
صحة هذه
والتاريخ واألح��داث يؤكدان
ّ
العقيدة.
إنّ حزبنا ح ّذر منذ سنوات من مخاطر
اإلره��اب القادم إلينا ،وق��د أطلق رئيس
الحزب ،مبادرة لتشكيل جبهة شعبية
لمقاومة االرهاب ،وإلى التساند والتكامل
ف��ي م��واج��ه��ة ال��ت��ح �دّي��ات ال��ت��ي تتهدّد
بالدنا».
وختم« :رفيق منصور ،ونحن نودّعك
ال��ي��وم ،ك��ن مطمئنا ً إل��ى أنّ ه��ذا الحزب
سيبقى حزبا ً قوميا ً منتشرا ً على مساحة
ال��وط��ن ،م��ن ال��ع��راق إل��ى ك � ّل الكيانات.
سيبقى ح��زب �ا ً م��ق��اوم �ا ً ب��ام��ت��ي��از ،وكما
أطلق القوميون المقاومة في لبنان ،فهم
يساهمون ال��ي��وم ف��ي فلسطين ،وكذلك
يستبسلون ف��ي م��ق��اوم��ة اإلره����اب في
الشام ،إن هذا الحزب ،الذي يمتلك رصيدا ً
كبيرا ً من التضحيات والدماء والشهداء
والبطوالت ،استطاع أن يهزم االحتالل
في أكثر من موقع ،وهو يختزن اليوم في
صفوفه أبطاال ً وشبابا ً أشدّاء ،سيهزمون
حتما ً هذا اإلرهاب الحاقد».

واثقة بأنك ترفض أن أخاطبك بلغة
ال��غ��ائ��ب ،وأن��ت الحاضر بيننا ،ومعنا
دائما ً وأبداً ،سيرة ونضاالً ،التزاما ً وثباتاً،
أخالقا ً وعطاء ...حبا ً وتضحية.
واثقة بأنك ترفض أن أخاطبك بلغة
الغائب ألن��ك م��ن أب��ن��اء الحياة ،وأبناء
الحياة ال ينتهون بمأتم.
تتعدّل األسماء وأنت واحد :أبي ،رفيقي،
قدوتي ،أبو ج��ان ،وفي لحظات الحنان
والعاطفة الغالبة دائما ً في منزلنا ،كنا
نناديك «بابيتو».
أيها المجبول بالعطاء ال�لام��ح��دود،
وب��اإلرادة التي ال تلين ،وبالعزم الذي ال
ينضب.
يا مناضالً ما ع��رف الراحة يوماً ،وال
ال��ي��أس وال التعب وال الكلل ،ي��ا خميرة
العطاء.
أيها الصلب .تح ّملت مصاعب الحياة
ومشقاتها منذ صغرك ،بعد غياب والدك
المب ّكر ،فتح ّملت مسؤولية العائلة ،ليس
فقط ألنك كبير العائلة ،بل ألنك الكبير في
أخالقك والتزامك وحنانك وحبك ونبلك
وتضحياتك .فكنت األب الحنون والمعطاء
إلخ��وت��ك كما كنت السند لوالدتك التي
ّ
ترضت عليك وافتخرت بك.
لطالما
أب����ي ...رحيلك ق��اس وم��ري��ر ،صعب
ومؤلم ،ولكنك تعلّمت وعلمتنا في مدرسة
تؤمن بأنّ أجسادنا قد تسقط لكن نفوسنا
ق��د فرضت حقيقتها على ه��ذا ال��وج��ود،
ولن ت��زول ،وبأننا نتأ ّلم لكننا ال ننهزم،
وبأنّ جراحنا جراح أعزاء ،ال جراح أذالء،
فيكفينا فخرا ً واعتزازا ً بأننا ثمرة حياتك
مع أمي الغالية.
كبرنا بين ي��دي��ك ،وك��ب��رن��ا ب��ك وال���دا ً
تظلّلنا بحنانك ،تغمرنا بعاطفتك ،تدفعنا
بعزيمتك ،تفولذنا بإرادتك.
كبرنا بين ي��دي��ك ،وكبرنا ب��ك رفيقا ً
تمسك بالعقيدة ،وتمنطق بالوفاء وتم ّرس
ّ
ب��االل��ت��زام .آم��ن��ت بفكر ال��زع��ي��م أنطون
س��ع��اده وانتميت إل��ى ال��ح��زب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،وات��خ��ذت مبادئه
القومية ش��ع��ارا ً ل��ك ولعائلتك وبيتك،
وتح ّملت مسؤوليات و ُكلّفت بمهام سرية،
وكانت كلمتك الدائمة االلتزام بالمؤسسة،
وال��وف��اء للقضية ،ص��ون��وا المؤسسة
تصونون القضية .وف��ي أش � ّد اللحظات

كلمة العائلة

وألقت ابنة الرفيق ال��راح��ل ،ناموس
مكتب الرئاسة رندا بعقليني كلمة العائلة
وقالت فيها« :أق��ف اليوم للم ّرة األول��ى
ألتكلم فيك وع��ن��ك ،أق��ف ال��ي��وم وللمرة
األولى ألتكلم وعيناك ليستا شاخصتين
�ي ،عيناك اللتان تبرقان فخرا ً وقلبك
إل� ّ
ال��ذي ينبض اع��ت��زازاً ،ب��أنّ زرع��ك أثمر
التزاما ً ووفاء.
لكنني واث��ق��ة بأنك تسمعني ،تشعر
بكلماتي ،بنبضات قلبي وخفقاته ،قلبي
الذي يعتصر حسرة ومرارة ،حزنا ً وألماً.

الصحية حراجة ،ك��ان هاجسك الحزب
وحضوره ونشاطه وسالمته ،والسؤال
الليلي الدائم« :شو أخبار الحزب اليوم،
وشو أخبار الشباب؟».
وحتى في السنوات الثالث األخيرة،
عندما عصفت يد اإلرهاب في الشام ،كان
هاجسك الشام ،وانتصارها ،وكلما كان
يرتقي لنا شهيد كنت ت��ردّد« :ك� ّل عمرنا
ال نهاب الموت ،نفقد شهداء ،ليس األمر
جديدا ً علينا ،المهم سالمة األرض».
وح��ت��ى عندما كنا نصطحبك خ��ارج
صحي أو اجتماعي ،كان
المنزل ألمر طارئ
ّ
طلبك الدائم قبل العودة« :أريد أن أكحل
عيني بالقلعة» ،االسم الذي أطلقته على
دار سعاده ،الذي كنت تواكب تشييدها
مدماكا ً مدماكاً ،يوما ً بيوم ،مردّدا ً مراراً:
«يكفي هذه القيادة الحزبية فخرا ً إعالء
دار سعاده».
أبي غيابك قاس ومرير ،مؤلم وصعب،
ول��ك��ن ع��زاءن��ا ب��إرث��ك العظيم ،سيرتك
الحسنة ،وأخالقك الطيبة ،ومحبة عارفيك
لك.
ع��زاؤن��ا بالمدرسة الكبيرة التي بها
آمنت ،ومن خاللك بها آم ّنا ،آم ّنا بالحزب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ق��ي��ادة
ومسؤولين ورفقاء.
ع��زاؤن��ا بمحبيك وأص��دق��ائ��ك وأب��ن��اء
بلدتك الذين شاركونا اليوم لوعة غيابك.
ع��زاؤن��ا ب��ه��ذه السنديانة الشامخة
ال��واف��رة ظاللها حبا ً وحنانا ً وأخ�لاق�اً...
خالي العزيز العميد فهيم الحاج .عزاؤنا
برضاك عنا أنت يا وال��دي واعتزازك بنا
بأننا سوريون قوميون اجتماعيون ،فكرا ً
وممارسة ،أخالقا ً والتزاماً».
وختمت بعقليني كلمتها قائلةِ « :باسم
ال��وال��دة الغالية ن���وال ،و ِب��اس��م رفيقي
شقيقتي رائ��دة
وشقيقي ج���انِ ،ب��اس��م
ّ
وراغ�����دة ،و ِب��اس��م��ي أت��ق��دم م��ن حضرة
رئ��ي��س ال��ح��زب األم��ي��ن أس��ع��د ح���ردان
الجزيل االح��ت��رام بخالص الشكر على
وقوفه إلى جانبنا ،ومواكبة وضع الوالد
الصحي ومتابعته يوما ً بيوم ،وحضوره
وم��ش��ارك��ت��ه ال��ع��ائ��ل��ة م��ص��اب��ه��ا األل��ي��م،
وستبقى يا حضرة الرئيس لنا كما كان
يناديك أبي دائماً :القائد القدوة.
والشكر للقيادة المركزية واألم��ن��اء
والمسؤولين وال��رف��ق��اء .والشكر لآلباء
األجالء
ال��ش��ك��ر ل�لأص��دق��اء واألح���ب���اء واأله���ل
والشويريين الذين أحبّهم فقيدنا الغالي
وأحبّوه.
وعهدنا لك يا أبي أن نبقى كما ربّيتنا
وعلّمتنا ،وأردتنا أقوياء ،أوفياء وملتزمين
قضية النهضة وأخالقها.
أبي ...الخلود لروحك الطاهرة األبية،
والنصر للقضية ،عهدا ً لن ننساك ،فذكرك
عصي على النسيان ،البقاء لألمة والخلود
ّ
لسعاده».
بعد ذلك تقبلت العائلة وإل��ى جانبها
المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي
نجيب خنيصر ومنفذ عام المتن الشمالي
سمعان ال��خ��راط وب��ع��ض المسؤولين
التعازي في صالون الكنيسة.

الم�ؤتمر التربوي الـ 23للمب ّرات ي�ؤ ّكد قيم العدالة وال�سالم الم�شتركة بين الأديان
عقدت جمعية «المب ّرات الخيرية» مؤتمرها التربوي
الـ 23بحضور فاعليات تربوية واجتماعية وأكاديمية
ودينية ،وحشد من تربويي «المب ّرات» من مختلف
مؤسساتها المنتشرة في لبنان.
ّ
وألقى مدير عام «المب ّرات» الدكتور محمد باقر فضل
الله ،تحدّث فيها عن موضوع اإلفادات للطالب قائالً:
«ك ّنا نأمل أن يؤدّي الحوار بين الوزارة وهيئة التنسيق
إلى نتيجة إيجابية تنتهي بالتصحيح وإعالن النتائج
التي انتظرها اآلالف من أبنائنا ،وانتظرتموها لكي
تفرحوا بجهودكم وسعيكم ومعاناتكم وتفانيكم،
ولكم م ّنا كل التقدير واالمتنان على النتائج التي كانت
متوقعة من أوائ��ل ونسب نجاح متكاملة كما في كل
سنة في مواسم الحصاد».
وس��أل« :م��ن المسؤول عن الصدمة التي تلقاها
المتف ّوقون من أبنائنا والذين كانوا ينتظرون موعد
زف��اف أحالمهم النكسارها على صخرة الالمباالة
والالمسؤولية؟».
وإذ تط ّرق إلى مشروع التطوير اإلداري في المب ّرات
توجهاتها لهذه السنة ،تحدث فضل الله عن
وأولويات ّ
مؤسس المب ّرات» ،فقال:
«دولة االنسان التي نادى بها
ّ
«أكدت ظروف عالمنا ومستجداته وتأزماته الدينية
والطائفية والمذهبية ،خصوصا ً لدى الشباب ،رؤية
المؤسس السيد محمد حسين فضل الله وبعد نظره،
إزائ مرتكزات هوية المؤسسة التربوية التي تنتمي
في حراكها التربوي وقيمها المؤسسية إل��ى دولة
اإلنسان وال��ذي يستند فاعلوه من مربين ومعلمين
وتالمذة وأبناء إلى فهم عميق وواع إلسالمهم ،تتحرك

جانب من الحضور
فيه معرفتهم وقيمهم وتوجهّاتهم ومشاعرهم فضالً
عن سلوكهم في االتجاه ال��ذي يبني ال��ذات السوية
والعقل القرآني الحركي الذي يرفض الغلو والخرافة
ويمارس النقد البناء ويعيش ثقافة الوحدة والحوار
وقبول االختالف والتن ّوع».

وخ��ت��م« :إن��ن��ا نمر بمرحلة ضبابية ح��رج��ة في
المنطقة ،أف��رزت وتفرز تحدّيات وأزم��ات اقتصادية
وبيئية وأمنية ،تستوجب حالة استنفار قصوى
من اإلدارات والعاملين لمتابعة المجريات ودراسة
تأثيرها ،وأخذ اإلجراءات الوقائية قدر اإلمكان».
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ث ّم قدمت فرقة المب ّرات الفنية «أوبريت» ،تبعها فيلم
وثائقي عن «المب ّرات» وميادين عملها المتنوعة.
وألقى أمين عام المدارس الكاثوليكية األب بطرس
عازار كلمة قال فيها« :هناك قيم مشتركة بين األديان
تتجسد أوال باإليمان بالله األح��د ،ومن هنا ال ب ّد من
اإلش��ارة إل��ى ض��رورة تنشئة األجيال الطالعة على
اإليمان كي يرتقي اإلنسان إلى السيرة الحسنة ويبتعد
عن التديّن السطحي».
وتحدث عن قيمة الرحمة بالقول« :الرحمة تجمع
المسلمين والمسيحيين ليؤكدوا معا ً أن أعمال الرحمة
هي أعمال محبة وتعليم وتعزية ،ووقوف إلى جانب
الجياع والعطاش والمهمشين والفقراء ،وبكلمة ،فإن
الرحمة هي التي تساهم بتنمية اإلنسان تنمية كاملة
وحرة .كما تتجسد ثالثا ً باألخ ّوة».
وأشار عازار إلى قيم َتي السالم والعدالة المشتركتين
بين األديان ،فقال« :عالمنا اليوم مشتاق إلى هاتين
القيمتين .وغالبا ً م��ا يج ّرنا ،وي��ا للسخافة ،ق��ادة
هذا العالم الكالميّين ،ومستغلو الدين المتقوقعون
بأنانياتهم ،إلى انتهاكهما بحجة تأمين مصالحهم
وأهدافهم المشبوهة ،غافلين عن االهتمام باإلنسان،
أيّ إنسان ،وبالخير العام وبااللتزام الثقافي بين
الناس والتكامل في ما بينهم ،خصوصا ً ألنهم يضربون
عرض الحائط كرامة الشخص البشري».
ثم كانت كلمة لعميد الدراسات اإلسالمية في جامعة
«المقاصد» الدكتور أمين فرشوخ ،تاله أستاذ الفلسفة
في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب فياض ،ومدير
«معهد إقرأ للعلوم اإلسالمية» الدكتور وليد حمود.

(ت ّموز)

ن ّفذ عدد من النساء برفقة أطفالهن وبمشاركة ناشطين وناشطات ،وقفة
تضامنية في حديقة جبران خليل جبران قبالة بيت االمم المتحدة «إسكوا» في
وسط بيروت ،رفضا ً لمختلف أشكال اإلرهاب والممارسات البربرية التي تعيد
المرأة إلى العصور المظلمة ،ونبذا ً لك ّل أشكال العنف التي تطاول النساء من
اغتصاب وقتل ووأد وختان واالتجار بهن .وتضامنا ً مع كل النساء من سورية إلى
العراق ،وفي وجه الحركات اإلرهابية واألصولية الدخلية والتي تتمادى يوميا ً
بالتعدّي على كرامة النساء واألقليات والفئات المهمشة وحريتها وحقوقها ،ما
يش ّكل تهديدا ً لكل فرد يؤمن بالكرامة االنسانية وحقوق االنسان.
وحملت المشاركات الفتات كتب عليها« :نساؤنا ثورة ال ع��ورة»« ،النساء
يواجهن السبي ،االغتصاب ،البيع ،الختان والقتل على يد اإلرهاب»« ،في القرن
الـ 21نساؤنا ُترجم و ُتباع و ُتقتل»« ،أطفال ونساء دفنوا أحياء في مقابر جماعية
في منطقة سنجار»« ،أين المجتمع الدولي إزاء ما تواجهه النساء في المنطقة؟»،
«أل��م يهتز الضمير اإلنساني أم��ام مشاهد قتل النساء في سورية والعراق
واغتصابهن وبيعن وتعنيفهن؟».

زعيتر

بداي ًة ،ألقت عضو الهيئة االدارية في التجمع النسائي منار زعيتر كلمة قالت
فيها« :مجدّداً ،النساء في واجهة االح��داث ،ضحايا نزاعات وأعمال وحشية
وممارسات فاقت بهمجيتها وانحطاطها ما شهدته النساء في أكثر حروب التاريخ
وحشية.
نجتمع اليوم في وقفة رمزية تضامنية مع النساء كل النساء مع كل الشعوب
التي تواجه خطرا ً وج��ودي�ا ً حقيقيا ً وخطرا ً إلغائيا ً لمكوناتها ولصورتها
وتاريخها».
وسألت« :كيف يمكن السكوت عن أخبار سبي النساء وعرضهن في االسواق
للبيع في المزاد العلني أو اقتياد الجميالت منهن إلى األمراء؟ كيف يمكن السكوت
عن أحداث دفن الضحايا ومن ضمنهم نساء وأطفال أحياء في مقابر جماعية
متف ّرقة وعن أحداث اختفاء المئات من دون معرفة مصيرهن؟
كيف يمكن السكوت عن آالف جرائم االغتصاب؟ وعن تنفيذ عقوبة الرجم حتى
الموت في الساحات العامة؟ كيف يمكن السكوت عن إجبار عناصر «داعش»
النساء على ممارسات «جهاد النكاح» ،وهو ما أدّى إلى انتحار بعضهن في اآلونة
األخيرة؟
كيف يمكن السكوت عن مواثيق «داع��ش» وكل المنظمات اإلرهابية التي
تعيدنا إلى عصور مظلمة ،إذ يُح ّرم على النساء الخروج من المنزل إال لحاجة
قصوى ومع «محرم» إضافة إلى فرض الحجاب والنقاب والمنع من الذهاب إلى
المدارس للتعلم ،ومنه االختالط؟ كيف السكوت عن ختان من تترواح أعمارهن
بين  11و 46سن ًة في أكثر من مدينة ،ما يعني خطر تع ّرض ماليين السيدات
والفتيات للختان؟ كيف السكوت عن االوضاع االنسانية المزرية التي نعيشها
وحاجتهن الماسة إلى الرعاية الطارئة ،ال سيما أنّ من بينهن مئات آالف النساء
والحوامل؟».
وأضافت« :إننا نطلق الصوت عالياً ،تضامنا ً مع كل امرأة وفتاة في وجه كل
أشكال العنف واإلرهاب الديني ووجود كل القوى االصولية الداخلية الشاذة.
وإننا ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية في كل البلدان إلى تحمل
المسؤولية التاريخية إزاء االحداث الراهنة وإلى التعامل الجاد لوقف تمويل
الحركات اإلرهابية ودعمها ،وندعوها أيضا ً إلى التعامل الجاد لمنع تفاقم
التأثير طويل االمد للنزاع المسلح على النساء والفتيات وحمايتهن من كل
االخطار االجتماعية وجدولة حماية النساء على اجندة كل المؤتمرات والخطط
واالستراتيجيات».
وختمت« :إنّ النضال من أجل تح ّرر النساء سيبقى معيار كل هوية تحررية
فمن بيروت إلى كل امرأة وفتاة ألف تحية وتحية».

مهجر عراقي
رسالة من ّ

ووج��ه األب مازن يشوع اآلتي منذ  10أيام من أبرشية الموصل للسريان
ّ
الكاثوليك في العراق ،رسالة مفتوحة من مواطن عراقي مهجر إلى من لديهم أذنان
للسمع علّهم يسمعون.
وجاء في الرسالة« :صامتون صامتون ،مرفوضون مرفوضون ،في وطننا
مهجرون وال من يحمي الشعب ال دولة وال عسكر ،الكل نائمون والقلب من االلم
ّ
ينفطر».
وسأل« :أيعقل عوائل من بيوتهم يطردون ،وقناب َل عمياء فوق رؤسهم ُتسقطون،
يهجرون ،في المدن والوديان وشعاب
وكل يوم هم مطا َردون من مدينة إلى مدينة َّ
الجبال ،أطفال عِ طاش ومن الجوع خائرون بال سقف وال فراش؟».
وأضاف« :ناموا يا حكام ،ناموا فضميركم ميت غضضتم النظر عن شعب وفي
وضح النهار ممتلكاتهم تسرقون ولذلك أنتم في النوم تغطون».

زغيب كسرواني

وألقت إيزابيل زغيب كسرواني قصيدة ،عبارة عن تحية إلى العسكر َي ْين
الشهي َد ْين علي السيد وعباس مدلج ،جاء فيها:
«آية شهاده ومجد
وقونة بطولة ووعد
ع صدورنا رح نحمال
وبالغار رح منكلال.
سيف اللي حلّل دبحك
بقلوبنا مغروز
نه ّد الدني ع مدبحك
ع ظلم ما بيجوز.
لكن تطمن يا جندي بالدنا
يا رافع الرايي
تاريخ استقاللنا
رح يكتبك آية
آية كرامة صرت
يا هالبطل
ع ّز الوطن ما كان
لو ما كنت».

ّ
رمزي في الدوير
اعت�صام
ت�ضامن ًا مع الجي�ش اللبناني
النبطية ـ مصطفى الحمود
نظمت «رابطة قدامى القوى المسلّحة اللبنانية» في بلدة الدوير اعتصاما ً
ّ
رمزيا ً في النادي الحسيني في البلدة ،تضامنا ً مع الجيش اللبناني ،واحتجاجا ً
على ما يتع ّرض له من قبل المجموعات التكفيرية اإلرهابية.
شارك في االعتصام شخصيات وفاعليات وأها ٍل ،وألقى إمام بلدة الدوير
العلاّ مة السيد كاظم ابراهيم كلمة اعتبر فيها أنّ لبنان بطوائفه وأحزابه
وأطيافه كافة يقف اليوم خلف الجيش اللبناني لقمع اإلرهاب والقضاء عليه
من عرسال .مؤ ّكدا ً أنّ «الخطرين اإلسرائيلي واالرهابي يتكامالن ويتقاطعان
في االعتداء على الجيش اللبناني».
«قال ابراهيم« :إنّ ما يحدث اليوم في لبنان ال يواجَ ه إلاّ بوحدة الصف
ووحدة الكلمة وبااللتفاف حول الجيش اللبناني» .داعيا ً الحكومة إلى تأمين
الغطاء الكامل للجيش إلنهاء حاالت التفلّت األمني الشا ّذة والغريبة عن لبنان
واللبنانيين ،واآلتية من الخارج ،والتي ال تريد خيرا ً للّبنانيين ووطنهم،
والتي تعمل على زعزعة األوضاع الداخلية.
كما ُن ّظمت للمناسبة ذاتها ،حملة تضامنية لشباب الدوير عند مداخل
البلدة ،حيث ُرفعت األع�لام اللبنانية وأع�لام الجيش تضامناً ،وأضيئت
الشموع ،كما ُب ّثت األناشيد الوطنية من مك ّبراتٍ للصوت.

