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حمليات
مديرية �أوتاوا في «القومي» ّ
تنظم
م�أدبة ع�شاء دعم ًا لم�ست�شفى في كيبك

وعبء على �آخر!
النازحون ال�سوريون ...حنين �إلى بلد
ٌ
تحقيق :كوثر عيسى
نتيجة الظروف الراهنة في سوريةُ ،فرض
على اللبنانين بحكم الجغرافيا الطبيعية،
استيعاب النزوح السوري على كافة األراضي
اللبنانية ،على رغم األعباء والضغوطات التي
تفوق ق��درة السلطات .وعلى رغ��م ذل��ك ،كل
األمور حتى اآلن متماسكة على كافة الصعد،
خصوصا ً في جنوب لبنان الذي تجاوز عدد
النازحيين فيه ثلث س ّكانه.
اض��ط��رت ب��ع��ض ال��ب��ل��دي��ات ف��ي مناطق
ال��ج��ن��وب إل���ى ات��خ��اذ ال���ق���رارات لمصلحة
النازحين والجنوبيين ،ومنها إزالة مخيّمات
وعدم إقامتها وتوزيع قاطنيها من نازحين
على أماكن عملهم .لكن التضليل اإلعالمي
المستمر عكس الواقع ونشر فكرة أن السوريين
يُطردون من قبل السلطات المعنية.
لتوضيح الصورة والواقعّ ،
اطلعت «البناء»
على كل الجوانب المتعلقة بأمر النازحين،
وذلك إلب��راز حقيقة ما يحدث ،خصوصا ً في
منطقة برج الشمالي التي أص��درت بلديتها
قرارا ً بإخالء المخيم ّ
وفك الخيم ،واللجوء إلى
مناطق ع�دّة ،وذلك بالعودة إلى مصلحتهم
العامة.
كما أق��دم مجهولون على توزيع مناشير
في مناطق عدّة في الجنوب تنذ ّر السوريين
وتطالبهم بالعودة إلى وطنهم سورية في
أقرب وقت تحت طائلة المسؤولية ،ما استدعى
استنكار الجهات السياسية والبلديات ،التي
رفضت ترويج أنّ لها أي عالقة بـ«حركات»
كهذه.
ق��ص��دن��ا م��خ��ي��م ال��س��وري��ي��ن ف��ي منقطة
الشواكير ـ برج الشمالي ،المؤلف من أربعين
خيمة تعود لعائالت سورية ،وقد ُفكك حوالى
 15خيمة بعد اإلنذار الذي ُو ّجه إليهم .وطلب
النازحون إمهالهم حتى نهاية ه��ذا الشهر
ليبحثوا عن أماكن تؤويهم ،ووافقت البلدية
على ما تقدّموا به.
«أبو عبدو» ،النازح السوري الذي رافقنا
في أرج��اء المخيم وتحدّث ِباسم القاطنين
فيه ،رحل من سورية قبل تسعة أشهر هربا ً
وخوفا ً من األح��داث ،معتبرا ً أنّ سورية قلب
العروبة النابض التي تنادي بالوحدة ،وهي
ُت��ح��ا َرب ألنها البلد الوحيد الممانع ال��ذي
يرفض التطبيع والركوع.
عائلة «أبو عبدو» المؤلفة من  18شخصا ً
ج��اءت إل��ى جنوب لبنان بحثا ً ع��ن األم��ان
ولقمة العيش ،ويؤكد رب العائلة أن جميع
من في المخيم ليسوا إرهابيين.
وبعد ال��ق��رار ال��ذي اتخذته بلدية البرج
ب��إزال��ة المخيم ،أ ّك��د النازحون أ ّنهم تحت
القانون ،لكنهم يبحثون عن أماكن تؤويهم
على رغم الصعوبات المادية ،وع��دم النظر
في حالتهم حتى اآلن من قبل المنظمات أو
الجمعيات أو حتى المعنيين ،وهذا ما أكدته
غالبية أبناء المخيم ،الذين تم ّنوا النظر إليهم
بعين العطف.

ديب

وت��وض��ي��ح �ا ً ل��م��ا ن��ش��رت��ه ب��ع��ض وس��ائ��ل
اإلعالم على لسان رئيس بلدية برج الشمالي
ومسؤول ملف البلديات في حركة أمل علي
ديبِ ،باتخاذها قرار بطرد السوريين من هذه
البقعة ،التقت «البناء» رئيس البلدية الذي
أ ّكد أ ّنهم طلبوا من النازحين في مخيم منطقة
الشواكير ،إخ�لاء المكان خ�لال  48ساعة
ألسباب عدّة ،منها األعباء التي تطاول البلدية،
ولتنظيم شؤون النازحيين على كافة الصعد،
تاركين األمن للدولة اللبنانية والمعنيين .أما
السبب األخر ،فهو أن العقار الذي أقيم عليه
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جانب من الحضور
(محمد أبو سالم)

الطفولة المظلومة

ديب

سرور

مخصصة للسكن.
المخيم أرض زراعية غير
ّ
رافضا ً إقامة مخيم للنازحين في أيّ عقار تابع
لبلدية البرج الشمالي.
أم��ا اإلح��ص��اءات التي حصلنا عليها من
رئيس البلدية عن النازحيين السوريين في
منطقة برج الشمالي ،فقارب عددهم تسعة
عشر ألف نازح ،يوجد منهم في مخيم الالجئين
الفلسطينيين في البرج الشمالي تسعة آالف،
وه��ذا ع��بء تواجهه البلدية م��ن مصروف
الكهرباء ،الماء ،النفايات والصرف الصحي.
واعتبر ديب أنّ للبلدية بصماتها اإليجابية
إزاءه���م بشكل خ��اص ،وإزاء ب��رج الشمالي
بشكل عام ،وقد زارت مؤسسات تابعة لألمم
المتحدة البلدية وأبدت استعدادها للتعاون
من أجل إيجاد أماكن سكن لهم.
كما لفت ديب إلى أن بعض الجمعيات ُتهيّئ
بيوتا ً وتو ّقع على عقود مع البلدية ،وهذا ما
ينفي أن تكون البلدية قد طلبت طرد السوريين
من منطقتها .كما أكد أن جميع سكان البلدة
اللبنانيين ،لديهم جيران سوريون وهم على
عالقة جيدة بهم ولم يلحظوا أيّ خطأ من أيّ
نازح سوري.
وتم ّنى دي��ب على ك��ل وس��ائ��ل اإلع�لام أن

المعني ،كما تم ّنى
تستقي األخبار من المصدر
ّ
التحقق من صحة أي خبر قبل نشره ،والبلدية
جاهزة للتواصل مع كل وسائل اإلعالم على
مدار الساعة.

سرور

وفي زي��ارة إلى بلدية البازروية ،التقينا
رئيسها علي سرور الذي ّ
أوضح كل ما يتعلّق
بالشأن السوري في منطقته ،وك��ل األعباء
المترتبة على البلدية بعد أن أصبح ثلث
سكان البازورية من السوريين ،وقال« :هذا
ما يتطلب م ّنا تأمين مجموعة خدمات من دون
أيّ واردات ،من تأمين شبكة مياه ،كهرباء،
مازوت ،مدارس ،الصرف الصحي ،الطرقات،
سيارات لنقل النفايات ،خزانات مياه للشرب،
وكل هذا يعتبر ظرفا ً طارئا ً دخل إلى الحالة
اللبنانية» .معتبرا ً أن العالج يحتاج إلى
استثناءات.
وتط ّرق سرور إلى موضوع الجمعيات التي
تقدّم فقط المساعدات العينية وق��ال« :ث ّمة
جمعيات تقدّم ما تبقى من حاجيات النازح،
وال تستعرض كل حاجاته كما تقوم البلدية،
وب��ع��ض الجمعيات تتجاوب معنا بشكل

نسبي .عليها أن تشارك على األقل بنسبة 25
ّ
في المئة من الخدمات التي تقدمها البلدية،
للبناني أن يستفيد من الخدمات
كما يحق
ّ
المقدّمة للنازح .فالسوري يأخذ من «درب»
اللبناني .مثالً وحدة سكنية ،في حين يحصل
هو على مصاريف مالية مجانية ،وبعض
المساعدات العينية ،من هنا يوفر النازح
 50في المئة من الراتب الذي يتقاضى مثله
المواطن اللبناني ،فلهذه األسباب يجب على
الجمعيات أن تأخذ في عين االعتبار وضع
المواطن اللبناني أيضاً».
وتابع« :أن��ا مع أن تؤمن كل الجمعيات
أع��م��اال ً ون��ش��اط��ات يستفيد منها المجتمع
اللبناني وال��ن��ازح ال��س��وري مثل :النظافة،
الزراعة ،أرصفة ،بناء ،عمارات وغير ذلك،
واالتفاق معها لتأمين مشاريع اجتماعية عامة
تستفيد منها البلدية ،المواطن ،والمنطقة على
كافة المستويات».
وأوضح سرور أنّ البلدية تتحمل النازحين
ألب��ع��د ال��ح��دود ف��ي ك��اف��ة األوض���اع بعد أن
أحصوا عددهم بعد عشرة أيام من دخولهم
المنطقة ،يشاركونهم لقمة عيش واحدة ،أما
المحظور ،فحالة واحدة ،ألاّ يتجاوزوا الحدود
المسموحة لهم وتحديدا ً في ما يتعلق باألمن.

ّ
نظم مستشفى سيدة المعونات الجامعي ـ جبيل ،في قاعة
مؤتمراته ،ندوة بعنوان «العنف ضد األطفال :واقع وتحدّيات»،
برعاية وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس ممثالً بأمين عام
المجلس األعلى للطفولة ريتا كرم ،شارك فيها نضال بركات،
الدكتور برنار جرباقة ،آم��ال باسيل ،المحامية آليس كيروز
والمقدّم إيلي األسمر ،بحضور الوزيرة آليس شبطيني ،النائب
وليد خ��وري ،قائمقام جبيل نجوى سويدان ،ورؤس��اء بلديات
ومختارين وحشد من األطباء والموظفين والمهتمين.
وألقى مدير الشؤون االقتصادية والموظفين في المستشفى
األب سامي خوري كلمة أشار فيها إلى التحدّيات التي تواجه

اّ
العلمة النابل�سي :المطلوب تعزيز
إن�ساني
وطني �
�أوا�صر الوحدة بخطاب
ّ
ّ

والغصة
بين الحنين
ّ

ربما يفهم المغرضون أنّ الخطوات البلدية
اآليلة إلى تنظيم النزوح السوري في المناطق
الواقعة ضمن نطاقها ،قمعا ً لهؤالء السوريين
وكرها ً بهم .وال يتوانى هؤالء المغرضون عن
استجالب مقارن ٍة بين الخطوات التي قامت
بها الدولة السورية إبان عدوان تموز 2006
واستقبالها النازحين اللبنانيين بكل ترحاب
ودعم ،وبين ما يتع ّرض له اليوم النازحون
السوريون .لكن ما غاب عن بال ه��ؤالء ،أنّ
ما تسلّل بحجة النزوح إلى لبنان ،إرهاب
و«دعشنة» ذاق لبنان منها ما ذاق.
ربما يشعر النازحون السوريون البسطاء
بغصة إزاء ما يتع ّرضون
النزهاء والوطنيون
ّ
له في لبنان ،لكن حنينهم إلى سورية يبقى
الشعور األقوى واألمتن.

ندوة في «المعونات» ـ جبيل عن العنف ّ
�ضد الأطفال
الفاعليات والمؤسسات والجمعيات والمسؤولين واألف��راد ،في
جهادهم المتواصل لتطبيق المعاهدات الدولية الموقعة من قبل
لبنان لحماية الطفل من العنف األسري وغير األسري ،وللوصول
إلى قوانين وشرائع داعمة .معتبرا ً أن البشرية تب ّرر وجهها القاتم
من خالل تهاونها مع العنف الذي يطاول الحياة في خطواتها
األولى على األرض.
وأعرب خوري عن أسفه لعدم القدرة على تغيير واقع الحال
وعدم القدرة على إقناع من هم في مركز القرار بوضع التشريعات
الالزمة أو تعديلها ،بتشديد العقوبات ،وبتأهيل البنى التحتية
العائلية لكي تصبح العائلة محيطا ً طبيعيا ً لنم ّو اإلنسان،

أقامت مديرية أوت��اوا في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،مأدبة
عشاء يعود ريعها لمصلحة مستشفى
«الهول» في مقاطعة كيبك.
حضر ال��م��أدب��ة م��دي��ر المديرية
يوسف الغريب وأع��ض��اء الهيئة،

وممثلون ع��ن إدارة المستشفى،
وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
رحبت
وألقت إنانا عبود كلمة ّ
فيها بالحضور ،وق�دّم��ت نبذة عن
ن��ش��اط��ات ال��م��دي��ري��ة ف��ي ال��ش��أن
االجتماعي ،وشكرت الحضور الذين

ساهموا في إنجاح هذا النشاط.
ك��م��ا أل���ق���ى م��م��ث��ل ع���ن إدارة
المستشفى كلمة شكر فيها المديرية
على النشاط والتب ّرعات التي ُجمعت
ل��ص��ال��ح ال��م��س��اع��دة ف��ي ال��ح��االت
الطارئة.

العلاّ مة النابلسي مستقبالً شعيتاني وبدرالدين
اعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله
منسق هيئة حوار األديان ،يرافقه
الدكتور محمد شعيتانيّ ،
اإلعالمي علي بدر الدين ،أنّ أفق العيش في لبنان سينس ّد إن
وطني
لم يعمد اللبنانيون إلى تعزيز أواصر الوحدة بخطاب
ّ
إنساني جامع بعي ٍد عن التح ّزبات واالنغالقات الطائفية
ّ
والمذهبية.
وأضاف النابلسي« :المنطقة تهت ّز أمام جحافل اإلرهاب
التكفيري ،ولبنان ليس بمنأى ع ّما يحصل .وواه ٌم من يظنّ

حتى اآلن أنّ االرت���دادات يمكن إيقافها من خالل الجيش
وحده ،بل على جميع اللبنانيين تح ّمل المسؤولية الكاملة
بالدفاع عن الوطن الذي يجب أن يبقى موئالً ومالذا ً ونموذجا ً
للتعايش واإلخاء».
وشدّد النابلسي على أنّ دور القوى واألحزاب والهيئات
أساسي في مواجهة الم ّد التكفيريّ .
على اختالف تن ّوعها،
ّ
والمطلوب من ه��ذه المجاميع أن تقوم بكامل واجباتها
للحفاظ على وحدة لبنان من التقسيم أو الفوضى أو الفتنة.

تكرم جورج الزع ّني
بلدية الغبيري ّ

بعيدا ً عن أنانية الفرد التي غالبا ً ما تؤدّي إلى العنف بأشكاله
المتعدّدة.
وعرضت كرم المسار الذي اتبعته وزارة الشؤون االجتماعية
ـ المجلس األعلى للطفولة للوصول إلى أهدافها ،وقالت« :بعد
أن ق �دّم المجلس األعلى التقرير الوطني إلى اللجنة الدولية
التفاقية حقوق الطفل في جنيف ومناقشتها في ُ ،2006وضعت
استراتيجية وطنية لحماية األطفال من كافة أشكال العنف
والتصديق عليها من قبل مجلس ال��وزراء في ،2012/12/12
وتتضمن عدة محاور ،منها :تعديل بعض المواد (االحداث )422
لتكون مالئمة مع اتفاقية حقوق الطفل ،تدريب الكوادر المهنيين
متخصصة لألطفال
حول كيفية التدخل مع االطفال ،إنشاء شرطة
ّ
للتحقيق معهم ،تطبيق سياسة لحماية الطفل في المؤسسات
الصحة ،التربية واالجتماعية وتنظيم حملة توعية حول كيفية
تأمين بيئة سليمة وآمنة لالطفال.
المؤسس في نقابة الحضانات في لبنان
وش �دّدت العضو
ّ
نضال بركات على معاناة العنف وأن��واع��ه وط��رق معالجته
بالطرق التربوية الحديثة والسليمة ،مؤكدة ض��رورة أخذ
المبادرة وصوال ً إلى آلية عمل لمنع العنف ضد األطفال حفاظا ً
على تنشئة صحيحة مصانة لطفل اليوم ،ليكون معافى على
كافة المستويات ،منتجا ً للغد ،مفيدا ً لمجتمعه ووطنه.
وت��ط� ّرق رئيس الهيئة اللبنانية لحقوق الطفل في لبنان
الدكتور جرباقة إلى الوسائل الممكنة لنظام حماية الطفل في
لبنان والعالم العربي ووسيلة تطبيقه في المراكز الصحية،
خصوصا ً المستشفيات ،فتكلم عن القانون  422ودور البلديات
والمساعدين االجتماعيين.
من جهتها ،قالت أمينة السر العامة لجمعية «دار الطفل
اللبناني» آم��ال باسيل« :إنّ الحماية االجتماعية أس��اس في
مجتمعنا ومسؤوليتنا ،وبالتالي كيفية العمل مع حاالت العنف
ض ّد األطفال والتخفيف من عوامل الخطر المتعدّدة التي تتفاعل
وتساهم في سوء معاملة الطفل وزيادة عوامل الحماية .من هنا
علينا تحديد مؤشرات مناخ الحماية الرئيسة والوقاية من خالل
رفع مستوى الوعي الجماعي».
وتحدّثت رئيسة تج ّمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان
ورئيسة لجنة معالجة أوضاع االطفال اللبنانيين مكتومي القيد
المحامية آليس كيروز عن المصادر القانونية لحماية االطفال
من العنف ،وهي :الدستور اللبناني ،واالعالن العالمي لحقوق
االنسان ،واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،واتفاقيات العمل
الدولية ،ومالحظات لجنة حقوق الطفل في جنيف على التقارير
التي تقدّمها الدولة حول التقدم المحرز في شأن تطبيق اتفاقية
حقوق الطفل ،وغيرها من االتفاقات والمواثيق الدولية ذات
الصلة ،كما تجد هذه الحماية مصادرها في القوانين ،خصوصا ً
قانون العقوبات والقانون المتعلق باالشخاص ذوي الحاجات
الخاصة والقانون المتعلق بحماية األح��داث مخالفي القانون
والمع ّرضين للخطر.
ون ّوه رئيس قسم األبحاث وال��دروس عضو اللجنة الوطنية
لوقاية وحماية األطفال من العنف والناشط المقدّم الياس
األسمر عن دور قوى االمن الداخلي في وقاية االطفال وحمايتهم
من االستغالل ،مقدّما ً لمحة عن مهام قوى االمن الداخلي ودورها
في قمع الجرائم بإطار الجريمة المشهودة وخ��ارج الجريمة
المشهودة ،الجرائم االكثر شيوعا ً بحق االطفال وتقنيات التحقيق
المتبعة الزامية التبليغ المجاني.

الخن�سا :بغير المقاومة ال ُتحفظ الكرامات وال الأوطان

الزعنّي مرافقا ً الخنسا وشخصيات في جولة على اللوحات
ك ّرمت بلدية الغبيري الفنان
التشكيلي الدكتور جورج الزع ّني،
خ�لال ال��م��ع��رض ال���ذي ّ
نظمه في
ح��دي��ق��ة ال��ج��ن��اح أم���ام ح��ش � ٍد من
الفاعليات الثقافية والتربوية
وال��ف��ن��ي��ة ،تحت ع��ن��وان «خطاب
سماحة اإلمام موسى الصدر ـ نداء
إلى العقل اللبناني» ،وذلك برعاية
رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد
الخنسا وحضوره.

الخنسا

وأل��ق��ى ال��خ��ن��س��ا ،ك��ل��م��ة طلب
فيها من الحكومة االلتفات بعين
االهتمام والرعاية إلى أمثال جورج
الزع ّني المتألقين في ساحات الفن
واألدب والثقافة ،متم ّنيا ً على وزير
الثقافة ريمون عريجي المبادرة
إلى تكريمه ودعمه على أكثر من
صعيد ،تقديرا ً لما قام به من أعمال
ثقافية ومعارض فنية في لبنان
والخارج.
وأضاف« :أعطى جورج الزع ّني

للفن قيمة وألعماله رونقا ً متميزا ً
من خالل إخالصه وتفانيه في كل
ما قام به من دراس��ات ومعارض.
وأ ّكد أنّ معرضه حول اإلمام الصدر
هو قمة في العطاء والتقدير للرجال
األوفياء».
وأش���ار الخنسا إل��ى أنّ الفن
والثقافة عنوانان حضاريان يجب
التمسك بهما لتبقى كرامة األوطان
محفوظة في تاريخها ،وكذلك بغير
المقاومة ال ُتحفظ ال��ك��رام��ات وال
األوطان ،خصوصا ً في مواجهة من
يريدون ش ّرا ً لوطننا.

خليفة

وألقى الدكتور عصام خليفة كلمة
ِباسم أصدقاء المحتفى به ،فأسهب
في ش��رح مسيرة ج��ورج الزع ّني
الثقافية والفنية واالجتماعية،
مستعرضا ً أبرز أعماله ومعارضه
الهادفة إل��ى توظيف الثقافة في
خدمة التط ّور ،مع السعي الدائم
إلى إظهار وجه لبنان الحضاري

على رغم ما أصابه من تش ّوهات.
وتحدّث االعالمي والشاعر جاد
ال��ح��اج ع��ن ال��ف��ت��رة ال��ت��ي عاشها
إل��ى جانب الزع ّني في بريطانيا
خالل التسعينات ،وتحقيق بعض
اإلن���ج���ازات ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ�لال
الثقافة والفن.

الزع ّني

وختاماً ،ق�دّم أعضاء المجلس
ال��ب��ل��دي درع���ا ً تكريمية لجورج
ال���زع��� ّن���ي ،ال����ذي ش��ك��ر الخنسا
وم���ج���ل���س ب���ل���دي���ة ال��غ��ب��ي��ري
والحاضرين ،مشيرا ً إلى أن عالقته
الشخصية م��ع اإلم����ام ال��ص��در،
هي نتيجة قناعة وطنية صافية
قائمة على التفاهم الفكري .الفتا ً
إل��ى أنّ فكر اإلم��ام الصدر القائم
على خالصة الرساالت السماوية،
ال ع��ل��ى ال��ن��ص��وص ،ه��و بمثابة
الضمانة الحقيقية لبناء وطن،
يجب ألاّ تصيبه أيّ اهتزازات في
المستقبل.

