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حمليات

منفذية المتن ال�شمالي في «القومي» تختتم مخيم ًا للأ�شبال والزهرات

معيب �أن ي�ستم ّر البع�ض في لبنان بتبرير جرائم الإرهاب
ع ّبا�سٌ :
أقامت منفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
مخيّمها السنوي لألشبال والزهرات
في خ��راج بلدة عينطورة ،وتلقى
ال��م��ش��ارك��ون وال��م��ش��ارك��ات على
م��دى عشرة أي��ام ،دروس��ا ً تربوية
وثقافية ،ون ّفذوا تمارين رياضية
وأعماال ً ترفيهية.
وبمناسبة انتهاء المخيم ،أقيم
حفل تخ ّرج حضره عميد التربية
والشباب في الحزب عبد الباسط
عبّاس ،منفذ عام المتن الشمالي
سمعان ال��خ��راط وأع��ض��اء هيئة
المنفذية ،أهالي المتخ ّرجين وجمع
كبير من القوميين والمواطنين.
وألقيت في الحفل كلمات ِباسم
هيئة المخيم و ِباسم المتخ ّرجين،
كما ألقى عبّاس كلمة مركز الحزب،
فتحدّث عن أهمية ال��دور المناط
باألجيال الجديدة ،ولفت إل��ى أنّ
االعتناء بهذه األج��ي��ال ،وصقلها
بالمعرفة وبنائها بنا ًء سليماً ،ك ّل
ذلك يمنحها القدرة على لعب دور
ف��عّ ��ال ،إنْ لجهة تعزيز االنتماء
إلى قضية األم��ة والدفاع عنها ،أو
لجهة ترسيخ ال��وح��دة الروحية
واالجتماعية.
ورأى عبّاس أنّ التحدّيات التي

ت��واج��ه ب�لادن��ا وت��ت��ه �دّد مستقبل
شعبنا ،كبيرة وخطيرة ،ومواجهتها
تقتضي ب��ذل ال��ج��ه��ود ال��ج � ّب��ارة.
فالمهمة األس����اس ال��م��ل��ق��اة على
عاتقنا ،تتم ّثل بتحصين مجتمعنا

ليبقى مجتمع اإلن��س��ان الجديد
والتفسخ،
العصي على التخلف
ّ
ّ
فيبعد عنه خطر انجرار أبنائه إلى
مهاوي الطائفية والمذهبية.
وش����دّد ع��بّ��اس ع��ل��ى ض���رورة

مواجهة اإلره���اب وال��ت��ط � ّرف ،ألن
خطر اإلرهاب يوازي خطر االحتالل
الصهيوني لفلسطين ،وال��واج��ب
ال��ق��وم��ي يقتضي حشد الطاقات
لمواجهة هذا الخطر الذي ،ولألسف

ن�شاطان لـ«القومي» في بعقلين و�ضهور ال�شوير
ّ
نظمت منفذية الشوف في الحزب
السوري القومي االجتماعي لقا ًء في
مدينة بعقلين ،بحضور المنفذ العام
الدكتور نسيب أبو ضرغم وأعضاء
هيئة المنفذية ،ومسؤولي الوحدات
الحزبية ،وم��دي��ر م��دي��ري��ة اإلقليم
المستقلة غسان الحسن وأعضاء
هيئة المديرية وحشد من القوميين
وال��م��واط��ن��ي��ن والطلبة وال��زه��رات
واألشبال.
تخلّل اللقاء كلمة ألب��ي ضرغم
ق��ال فيها« :ه��ذا اللقاء يجمعنا من
الشاطئ إلى قمة الجبل ،وهو تأكيد
على ما نهدف إليه من تعميم المناخ
القومي االجتماعي الجامع ال��ذي
يوحد النفوس ويجعلنا مترابطين
ّ
متراصين متفاعلين ف��ي مواجهة
ّ
الطائفية والمذهبية واإلره��اب وك ّل
آفات المجتمع».
وأض����اف« :تلتقي ك��� ّل الفئات
ال��ع��م��ري��ة م��ن ق��وم��ي��ي��ن وق��وم��ي��ات
وم��واط��ن��ي��ن وم���واط���ن���ات لتأكيد
حضورنا الفاعل ،وإلثبات أهمية قوة
الجماعة ،جماعة تتواصل ،وتشارك
في كافة أنشطة المنطقة لتشكيل
ح��ال��ة ت��واص��ل م��ع ك�� ّل المتحدات
االجتماعية في الوطن ،من أجل خلق

«�أن�صار الوطن»:
لنكن العين ال�ساهرة
مع الجي�ش في مواجهة
الخطر الداهم

من نشاط مديرية ضهور الشوير
َ
المواطنة الراقية الرافضة
مساحة من
ّ
ك ّل دعوات التفرقة والتشتت».
وف��ي ال��خ��ت��ام ،أق��ي��م حفل عشاء
في أجواء قومية على وقع األناشيد
الوطنية والقومية ،وأغنيات الفنانة
جوليا بطرس.

ضهور الشوير

وأقامت مديرية ضهور الشوير
التابعة لمنفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ي��وم�ا ً ترفيهيا ً عند ع���رزال الزعيم
أنطون سعاده ،حضره عميد المالية

ال��ش��دي��د ،يجد م��وط��ئ ق��دم ل��ه في
مجتمعنا نتيجة الغرائز المتفشية.
وقال« :إنّ ما حصل في عرسال
م���ن ه��ج��وم ل�لإره��اب��ي��ي��ن عليها
وعلى القوى العسكرية اللبنانية
وخطف الجنود ،واستمرار أسرهم
والقيام باغتيال بعضهم ،ك ّل ذلك
يشكل تحدّيا ً للدولة اللبنانية،
وهذا األمر الخطِ ر يتطلب بذل جهود
مضاعفة إلطالق العسكريين ووضع
خ��ط��ة م��ن أج���ل م��ن��ع اإلره��اب��ي��ي��ن
م��ن تحقيق أهدافهم ف��ي لبنان».
توجها ً لدى
متسائالً« :لماذا لم ن َر
ّ
لبنان للتنسيق م��ع س��وري��ة في
خصوص مواجهة الخطر اإلرهابي؟
وهل يجوز ألاّ يكون هناك تنسيق
ف��ي ظ��� ّل أخ��ط��ر م��رح��ل��ة يواجهها
لبنان؟».
وختم ع ّباس قائالً« :إنّ مواجهة
اإلره��اب مسؤولية تقع على عاتق
ومعيب أن تستم ّر بعض
الجميع،
ٌ
األب���واق ف��ي لبنان بتبرير جرائم
اإلره���اب ب��ذرائ��ع واه��ي��ة اع��ت��ادوا
عليها ،ف���اإلره���اب ال دي���ن ل��ه وال
طائفة ،بل هو وحش مفترس ،يريد
القضاء على ك ّل من ال يدين بغريزته
الوحشية ،التي تشكل خطرا ً حقيقيا ً
على اإلنسانية جمعاء».

ع��ص��ام ح��ري��ق ،منفذ ع���ام المتن
الشمالي سمعان الخراط وأعضاء
هيئة المنفذية ،وجمع من القوميين
والمواطنين .وتخلّل اليوم الترفيهي
استعراض سلسلة من النشاطات
التي تنوي مديرية الشوير إقامتها.

ن� ّ
�ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة «أن��ص��ار
ال���وط���ن» ل���ق���ا ًء ح���واري���ا ً في
مدينة صيدا ،دعا خالله نائب
رئيس الجمعية الدكتور نادر
حنيني الشباب اللبناني من
األطياف واالنتماءات السياسية
رص
وال��ط��ائ��ف��ي��ة ك��اف��ة ،إل���ى ّ
ال��ص��ف��وف ،ول��ي��ك��ون��وا العين
الساهرة مع الجيش في مواجهة
الخطر اآلتي من خلف الحدود.
كما دعا إلى أوسع مشاركة في
المخيم الذي تقيمه الجمعية مع
فوج مغاوير البحر في الجيش.
وش�����رح ال���ن���اش���ط محمد
فرحات جدول نشاطات المخيم
الذي سيُقام في  20و 21أيلول
في عمشيت ،ويتخلل النشاط
ب��ع��ض ال��ت��م��اري��ن الرياضية
التي يجريها عناصر الفوج،
إضاف ًة إلى سباق سير من قلعة
المسيلحة في البترون إلى ثكنة
الفوج.

مو�سيقى الجي�ش ت�صدح في حوال
ت�أييد ًا لحامي الوطن وتكريم ًا ل�شهدائه

ّ
العشي
مرجعيون ـ رانيا
تضامنا ً مع للجيش اللبناني ،وتكريما ً لشهدائه األبرار
الذين سقطوا في المواجهات البطولية ض ّد اإلرهابيين
التكفيريين ،أقامت «رابطة إنماء حوال» احتفاال ً في باحة
ملعب المدرسة الرسمية ،وذلك برعاية قائد الجيش العماد
جان قهوجي مم ّثالً بالعقيد الركن محمد روميّة ،وبحضور
رئيس البلدية شكيب قطيش والمختارين ،وقائد الكتيبة
النيبالية وضباطها ،ورئيس الرابطة ع��ارف ياسين،
وممثلي القوى واألحزاب السياسية في المنطقة والهيئات
األهلية ،وجمع من األهالي.
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اس ُته ّل االحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح
شهداء الجيش والمقاومة األبرار ،ث ّم عزفت فرقة موسيقى
الجيش النشيد الوطني .وألقى ياسين كلم ًة بالمناسبة
جاء فيها« :حوال تحيّي الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً
وأفراداً ،الجيش اللبناني رمز التضحية والشرف والوفاء،
فهو المؤسسة الجامعة ،وجنوده وضباطه متأهبون
جاهزون للتصدّي للعدوان الصهيوني جنوباً ،ولالرهاب
محصنا ً
شماالً» .مشيرا ً إلى أنّ لبنان سيبقى شامخا ً قويا ً
ّ
بجيشه وشعبه ومقاومته.
بعد ذلك ،قدّمت فرقة موسيقى الجيش معزوفات وطنية
وحماسية بقيادة النقيب نديم األسطا.

م�سيرة في بيروت لـ«الديمقراطية»
في ذكرى مجزرة �صبرا و�شاتيال
ّ
نظمت «الجبهة الديمقراطية
ً
لتحرير فلسطين» ،مسيرة لمناسبة
ال��ذك��رى السنوية ل��م��ج��زرة صبرا
وشاتيال ،انطلقت من مخيم شاتيال
با ّتجاه المقبرة الجماعية لشهداء
المجزرة في المخيم ،بمشاركة عدد من
مم ّثلي األحزاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية وذوي الشهداء وحشد
من أبناء المخيم وفاعلياته .وانتهت
المسيرة بوضع أكاليل من الزهر على
أضرحة الشهداء.
وت��ح��دّث ِب��اس��م الجبهة عضو
لجنتها المركزية أركان بدر الذي قال:
«إنّ مجزرة صبرا وشاتيال تعتبر
جريمة حرب موصوفة ،وهي بالتالي
ال تسقط بالتقادم ،وكانت تستحق
بمؤسساته وهيئاته
م��ن ال��ع��ال��م
ّ
الدولية الحقوقية واإلنسانية أن

يقف أمامها موقفا ً حازما ً ويحاكم
مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب،
شجع
ال بل إنّ صمت المجتمع الدولي ّ
إس��رائ��ي��ل على االس��ت��م��رار ف��ي نهج
القتل واإلرهاب والتدمير ،بما يعكس
االزدواجية في التعاطي مع قضايا
العالم».
وتابع« :إن األه��داف التي سعت
إسرائيل إلى تحقيقها عبر ك ّل المجازر،
تتمثل بتصفية القضية الفلسطينية،
وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين،
بما يسهّل تهجير الشعب الفلسطيني
من لبنان وغ ّزة ،ومحاولة التخلص
م��ن ع��بء الالجئين الفلسطينيين
ب��اع��ت��ب��اره��م ي��خ��ت��ص��رون معاناة
اللجوء».
ودعا بدر إلى تشكيل حكومة وحدة
وطنية تتحمل مسؤولياتها في غ ّزة

والضفة ،والمسارعة إل��ى التوقيع
على ميثاق روم��ا كمقدّمة لمحاكمة
«إس��رائ��ي��ل» ،وتقديم مجرميها إلى
العدالة الدولية.
كما تحدّث القيادي في حزب الله
عطا الله ح ّمود ،فأ ّكد أنّ المجزرة
جريمة ض ّد اإلنسانية ،واستهدفت
مدنيين آمنين في منازلهم ،وكان
يتوجب على األمم المتحدة محاكمة
ّ
ّ
مخططين
ك� ّل المتو ّرطين فيها من
ومن ّفذين.
وتحدّث أيضا ً عمر شبلي ِباسم
الحملة األه��ل��ي��ة لنصرة فلسطين
وال��ع��راق ،فأ ّكد أنّ العدالة الدولية
يجب ألاّ ت��ت��ج� ّزأ ،وستبقى مسألة
محاكمة االحتالل الصهيوني على
مجازره المتعدّدة المعيار لمصداقية
المجتمع الدولي.

تخريج طالب ماج�ستير الدعم النف�سي واالجتماعي في «اللبنانية»
احتفلت الجامعة اللبنانية أمس ،بتخريج  32طالبا ً (27
سوريا ً و 5لبنانيين) من طالب الماجستير في الدعم النفسي
واالجتماعي والحوار ،وذلك في مق ّر اإلدارة المركزية ـ المتحف،
برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين ،وبحضور
مدير مكتب التعاون اإليطالي ساندي جياناندريو ،والمشرف
العملي للماجستير أوغليليما شينينا ،ومدير الماجستير
ّ
منظمة الهجرة
الدكتور فيدريك معتوق ،وذلك بالتعاون مع
الدولية ،وتنفيذا ً لالتفاق المعقود بين الجامعة والمنظمة.
وألقى السيد حسين كلم ًة أشار فيها إلى أنّ التعاون بين
الجامعة ومنظمة الهجرة الدولية قابل ليتك ّرر وبشكل أوسع
ليشمل ،ليس فقط طالبا ً لبنانيين وسوريين ،إ ّنما طالبا ً من
ال��دول العربية كافة .موضحا ً أنّ الجامعة تو ّفر األساتذة
المشاركين في هذا الماجستير وتؤ ّمن المكان في مج ّمع الحدث

الجامعي.
ورأى السيد حسين أنّ الجامعة ،في هذا اإلط��ار ،تعبّر عن
نفسها أ ّوال ً
كمؤسسة عا ّمة ،وعن الدولة من خالل ما تم ّثل على
ّ
مستوى التعليم العالي وعلى مستوى اإلجازات العلمية ذات
الطابعين المهني والدولي .وق��ال« :نحن معنيّون بمعالجة
قضايا الهجرة والتهجير نتيج ًة للظروف األمنية الصعبة التي
متوجها ً
تم ّر بها المنطقة .وسنتابع هذه األنشطة باهتمام».
ّ
ّ
المنظمة الدولية والوكالة
بالشكر إلى المشاركين وممثلي
اإليطالية النفسية والدكتور معتوق ال��ذي أش��رف من قِبل
الجامعة اللبنانية على الماجستير.
وشدّد ساندري على أهمية التعاون بين الجامعة اللبنانية
والمنظمة الدولية للهجرة ،مثنيا ً على المهنية العالية التي
أظهرتها الجامعة في هذا التعاون .وأوضح أنّ هذا الماجستير

التنفيذي أُع ّد كجزء من برنامج الدعم النفسي لمساندة النازحين
السوريين بتمويل من الحكومة اإليطالية.
وأعلن شينينا مواصلة هذه التجربة وإطالق دفعة جديدة
من الماجستير خالل األسابيع المقبلة .وقال« :إنّ التعاون مع
الجامعة اللبنانية للتواصل منذ ستّ سنوات ساهم في تخريج
مختصاً ،ونؤمن بالجامعة اللبنانية ونؤمن بالتعليم
60
ّ
الرسمي أل ّنها جامعة تتعدّد فيها المذاهب والطوائف».
وأثنى الدكتور معتوق على دور أساتذة الجامعة اللبنانية
في تدريب الطالب على الحوار بالوسائل األكاديمية المتاحة.
وقال« :إنّ هدف الماجستير التدريب على تقنيات الدعم النفسي
االجتماعي ومهاراته».
وبعد عرض فيلم قصير عن الماستر ،و ّزع السيد حسين
الشهادات على الطلبة المتخ ّرجين.

احتفال بـ«معجزة هجرة الطيور» في ِحمى عنجر
البقاع ـ أحمد موسى
ضمن مبادرة من االتحاد األوروب���ي ،وبدع ٍم
�ؤس��س��ة «م��اف��ا  ،»MAVAوب��ال��ت��ع��اون
م��ن م� ّ
مع «مهرجان العصافير» ال��ذي ّ
تنظمه جمعية
«جبلنا» ،احتفلت «جمعية حماية الطبيعة في
لبنان  »SPNLوبلدة عنجر ،بما ُس ّمي «معجزة
هجرة الطيور» ،تحت عنوان «حافظوا على المياه
من أجل الطبيعة واإلنسان» ،وبإطالق المشروع
المم ّول من االتحاد األوروب��ي تحت عنوان «دعم
سبل العيش لتخفيف الضغوطات االجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة والطبيعية على المجتمعات
اللبنانية في مناطق الحِ مى» ،وذل��ك على مدى
يومين في حمى عنجر ـ البقاع.
حضر االحتفال مانويل دوران وأنطونيو غيلين
من السفارة اإلسبانية في لبنان ،برونو مونريال
ومارشيلو موري من بعثة االتحاد األوروب��ي في
لبنان ،مجلس بلدية عنجر ـ حوش موسى ،رئيسة
جمعية «جبلنا» يوال نجيم ،رئيس «محمية أرز
الشوف» شارل نجيم ،إضاف ًة إلى حشد من أهالي
البلدة وممثلين عن الجمعيات األهلية ولجان
الحِ مى.
وتضمن االحتفال باليوم العالمي لهجرة الطيور
اكتشاف مسار النسور التي تعبر فوق عنجر،
إضافة إلى ركوب الد ّراجات الهوائية على طول
المجرى المائي من نبع عنجر نحو المستنقعات،
كما تض ّمن معرضا ً للمنتوجات القروية والحِ رف
المحلية التي أنتجتها نساء الحمى .وتض ّمن
الحفل أيضا ً عروضا ً فنية وتقليدية ،وزيار ًة إلى
الموقع األث���ري ف��ي عنجر ،ال��م��درج على الئحة
التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو» ،إضاف ًة إلى
التع ّرف على إعادة إحياء الوظائف اإليكولوجية
لموائل الحِ مى عن طريق دعم اإلدارة المستدامة
المحلية ألنظمة المياه.
وتزامن الحدث مع «عيد الصليب» الذي يحتفل

به أهل عنجر بطريقة مميزة ،إذ أقيم قدّاس ديني
في الكنيسة اإلنجلية األرمينية ،تالها احتفال
قدّم فيه طبق «الهريسة التقليدي» .كما تض ّمن
الحدث معرضا ً للتع ّرف على ع��دد من األن��واع
المهدّدة باالنقراض مثل ثعلب النهر وطائر «النعّ ار
ال��س��وري» ال��م��ت��واج��دان ف��ي حِ ��م��ى عنجر التي
تختزن عددا ً من العناصر اإليكولوجية مثل النهر
واألراضي الرطبة والغابات.
وأك��دت مديرة مشاريع الحِ مى في «جمعية
حماية الطبيعة في لبنان» ،داليا الجوهري ،أنّ
االحتفال بمعجزة هجرة الطيور ،يأتي ليبعث
أمل الحياه في بلدة كانت فيها الحياه تحدّيا ً في
يوم من األيام .وأضافت« :عنجر هي المكان األمثل
لالحتفال بهذه المناسبة ،إذ إنّ إصرار المجتمع
األرميني وصموده في هذه البلدة ،المثل األسمى
الستمرار الحياه ،إذ تم ّكنوا من جعل صحراء

ق��اح��ل��ة ،م��س��اح��ات غنية ب��ال��زراع��ة الخصبة،
والجبال الخضراء والمياه النظيفة والعذبة
تنبض بالحياة .واليوم ال يمكن أن يكون هناك رمز
أمثل من الطيور لالحتفال بإرادة الحياة ،مؤكدين
على إرادة الشعب اللبناني الذي ي ّتخذ من طائر
الفينيق األسطوري الذي يعود دائما ً إلى الحياة من
تحت الرماد ،مثاال ً على حبه الحياة وإرادة البقاء
والصمود».
ويسجل لـ«جمعية حماية الطبيعة في لبنان
ّ
 »SPNLالشريك الوطني للمجلس العالمي
لحماية الطيور ،تعاونها مع البلديات والسكان
المقيمين وقطاعات االنتاج ،في استعادة نظام
الحِ مى في مواقع عدّة منها إبل السقي وكفرزبد
وعنجر والقليلة والمنصوري وعندقت والفاكهة،
وسعيها إلى إعادة تكريس النظام الموروث في
استخدام الموارد وتصنيف األراضي وحمايتها في

جرود الهرمل ،وتطوير «مفهوم الحِ مى» التقليدي
الموروث ليتالءم مع حاجات التنمية المستدامة.
وتعمل الجمعية في لبنان منذ ع��ام 2008
في بلدة عنجر التي أُعلِنت حِ مى ومنطقة مهمة
للطيور ،إذ ُن�� ّف�� َذت فيها ع���دّة م��ش��اري��ع بيئية
وزراعية وتثقيفية تهدف إلى زيادة الوعي حول
المناطق المهمة للطيور والتن ّوع البيولوجي ضمن
الحمى ،إضاف ًة إلى التع ّرف على األنواع المهدّدة
باالنقراض واألنظمة اإليكولوجية من خالل أنشطة
تريفيهية وتثقيفية متن ّوعة.
وأثنى ممثل بعثة االتحاد األوروب��ي مارشيلو
موري على المشاريع التي تن ّفذها الجمعية في
عنجر ،معلنا ً عن إطالق مشروع «دعم المجتمع
المحلي ف��ي حِ ��م��ى عنجر م��ن خ�ل�ال التمكين
االقتصادي وحماية الطبيعة» ،وال��ذي يهدف
إل��ى تخفيف الضغط االجتماعي واالقتصادي
الناتج عن نزوح الالجئين السوريين إلى كفرزبد
وعنجر والفاكهة وعين زب��دة من خالل تحسين
ظ��روف المزارعين والرعاة وصيادي األسماك،
والتعاونيات النسائية .وأ ّك��د م��وري أنّ أهداف
المشروع تشمل التخطيط والدعم االقتصادي
والتعليم والترويج االقتصادي للمنتجات في
مناطق الحِ مى.
ممثلة لجنة البيئة في بلدية عنجر ـ حوش
موسى لينا اسطمبوليان شكرت االتحاد األوروبي
على مساهمته وجمعية حماية الطبيعة على
التعاون والتنسيق القائم مع البلدية والمجتمع
المحلي في عنجر .وأ ّك��دت أنّ البلدة التي تعتبر
منطقة مهمة للطيور وتختزن تراثا ً ثقافيا ً وإرثا ً
معماريا ً مه َّم ْين ،ص��ارت ال��ي��وم على خريطة
السياحة البيئية للبنان ،ونجحت في احتضان
عد ٍد من المشاريع التي ساهمت في إدارة المياه
وتنظيم صيد األسماك وتشجير المناطق التي
التصحر.
يهدّدها
ّ

ور�شة عمل عن حماية الأطفال
من اال�ستغالل عبر الإنترنت
أق��ام المجلس األع��ل��ى للطفولة ف��ي وزارة الشؤون
االجتماعية ،بالتعاون مع ّ
منظمة إنقاذ الطفولة ،والمركز
ّ
الدولي لألطفال المفقودين والمستغلين ـ واشنطن ،ورشة
عمل عن «حماية األطفال من االستغالل عبر اإلنترنت»،
وذل��ك في فندق «تمار روت��ان��ا» ،برعاية وزي��ر الشؤون
االجتماعية رئيس المجلس األعلى للطفولة رشيد درباس،
مم ّثالً بمستشاره فهمي كرامي ،وبحضور النقيب شربل
البستاني مم ّثالً مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم،
المالزم هنادي معيقل ممثل ًة رئيسة مكتب مكافحة جرائم
المعلوماتية الرائد س��وزان الحاج ،غيلرمو غ��االرزا أبي
زيد ممثالً المركز الدولي لألطفال المفقودين والمستغلّين،
وعدد من ممثلي اإلدارات الحكومية والجمعيات األهلية
وشركات القطاع الخاص وأعضاء اللجان التنسيقية في
المجلس األعلى للطفولة ،وصحافيين.
بداي ًة ،تحدثت األمينة العامة للمجلس ريتا كرم عن
مهمات المجلس وأعماله وأهميتها ،خصوصا ً عبر التكامل
مع القطاع الخاص واألجهزة األمنية ،فبالتكاتف والتعاون
يمكن الوصول إلى الحلول المرج ّوة.
وألقى أبي زيد كلمة تناول فيها استغالل األطفال عبر
اإلنترنت ،معتبرا ً أنّ المسؤولية تقع على المجتمع المدني
والسلطات األمنية لمواجهته .ويجب العمل بالشراكة مع
الجهات األمنية والحكومية والحقوقية.
وأشار إلى أنّ هناك آالف من صور االعتداء على األطفال
تنشر على اإلنترنت ،ويجب البحث في التكنولوجيات
الجديدة ،ووضع القوانين من أجل حماية األطفال.
وألقت رنا خراط كلمة «منظمة إنقاذ الطفولة» ،تحدّثت
فيها عن طبيعة عمل الجمعية ،وعن حق الطفل بالحماية
من العنف واالتجار واالستغالل الجنسي والتجنيد في

العمليات المسلحة .وقالت« :تسعى الجمعية إلى توفير
الحماية ألكبر عد ٍد من األطفال بالشراكة مع القطاعين
المحلي والحكومي».
وأوضحت أنّ الجمعية تعمل على إصدار استراتيجية
وطنية لحماية األط��ف��ال ونشر التوعية ح��ول العنف،
وتخصيص ورش عمل حول االستغالل الجنسي ودور
المجتمع المدني ،خصوصا ً في مجتمعاتنا.
وألقى كرامي كلمة قال فيها« :نتناول موضوعا ً فرضت
أهميته تط ّورا ً سريعا ً للعلم والتكنولوجيا ،ودخول عالم
اإلنترنت ك ّل بيت ومدرسة ،فأصبح الوسيلة األولى يحملها
ك ّل طفل في الكومبيوتر والهاتف ولوحه الذكي».
وأضاف« :أمام هذا الواقع وهذه الالحدود التي تميّزت
بها شبكة اإلنترنت ،وانعدام القيود على سبر أغوارها
وصعوبة الوقاية ،وظهرت إشكاالت وأخطار في مقدّمها
تمس الطفل في سالمته الجسدية والنفسية ،ناهيك
أخطار ّ
عن استغالله وتلويث فكره ،كان ال ب ّد ل��وزارة الشؤون
االجتماعية المسؤولة عن حماية األطفال من التصدّي
لهذه األخطار عن طريق المجلس األعلى للطفولة الذي
يسعى اليوم من خالل دعوته إلى هذا اللقاء ،إلى وضع
أطر لهذه الحماية وسبل توفيرها واإلفادة من أهل الخبرة
والعلم».
وأم��ل لهذا التعاون بين ال��دول��ة والمجتمع المدني
المحلي والدولي والخبراء الدوليين والمحليين ،أن يثمر
ويكون أساسا ً لتعاون دائم ومستمر لخير الطفولة ،التي
يصح بناؤها مع بنية المجتمع والوطن .وقال:
يجب أن
ّ
موحدة في أيامنا هذه» .وأمل
«ما أحوجنا إلى بنية سليمة ّ
أن تكون هذه الندوة خطو ًة أولى في مسيرة مثمرة.

