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حمليات

ال�سيول تجرف الطرقات وتجتاح المنازل والب�ساتين
خير م�أمو ًال من «�إغاثة الدولة»!
في عكار وال�ضنية ...وال َ

5

«القومي» و�أهالي ال�ضاحية ال�شرقية ي�ش ّيعون المنا�ضل موري�س حداد

�أبو جودة :انتمى �إلى عقيدة �أخرجتنا
من قمقم الطائفية البغي�ضة

التحية الرسمية للمناضل الراحل

قام أمين عام الهيئة العليا لإلغاثة اللواء
محمد خير ،يرافقه فريق من المهندسين برئاسة
استشاري الهيئة المهندس علي الحاج ـ «شركة
خطيب وعلمي» ،بجولة تفقدية على عدد من
ال��م��واق��ع التي ت��ض�� ّررت م��ن العاصفة خالل
اليومين الماضيين في عكار.
المحطة األولى كانت في بلدة المحمرة ،حيث
رافق خير في الجولة رئيس البلدية عبد المنعم
عثمان الذي قدّم له شرحا ً عن أبرز المشاكل التي
حصلت نتيجة العاصفة والسيول وفيضان نهر
البارد ،الذي اجتاح عددا ً من المنازل واألراضي
الزراعية والمحال والمستودعات التجارية
في خراج البلدة ،وبعض العبّارات والجسور
الصغيرة التي تصدّعت.
المحطة التالية كانت في بلدة ببنين ،حيث
ّ
اطلع الوفد أ ّوال ً على مجرى قناة ري نهر البارد
التي تعبر عددا ً من القرى ،ومنها ببنين وبرج
العرب ،األكثر تض ّررا ً من هذه العاصفة.
ثم كان لقاء مع رئيس بلدية ببنين الدكتور
كفاح كسار وأعضاء المجلس البلدي في دار
البلدية ،وقدّم الكسار تقريرا ً مفصالً عن األوضاع
الكارثية التي تسبّبت بها العاصفة والسيول
الناتجة من األمطار التي تدفقت بغزارة غير
مسبوقة ،واصفا ً ما حصل بالكارثة الطبيعية
التي يجب عدم التقليل من حجمها.
ولفت الكسار إلى أنّ البلدية بذلت جهودا ً
جبّارة على مدى يومي السبت واألحد الماضيين،
وساهمت ج ّرافاتها في تنظيف المجاري واألقنية
والحقول من الوحول التي حملتها السيول.
ودعا الهيئة العليا لإلغاثة إلى تعويض األهالي
المتضررين والمساهمة في إعادة ترميم العبّارات
والجسور واألقنية التي صدّعتها الفيضانات.
رافضا ً تحميل البلديات أيّ مسؤولية من ج ّراء
هذه الكارثة التي فاقت كل التوقعات .مناشدا ً
رئيس الحكومة وال���وزراء المعنيين التدخل
والسعي إلى إقرار تعويضات لألهالي المنكوبين،
إذ إن هناك خسائر كبيرة جدا ً سواء في المنشآت
أو الممتلكات أو المزروعات.
وفي ختام الجولة قال الخير« :هذه الجولة
تفقدية استطالعية ،ال��ه��دف منها االط�لاع
على األرض على واق��ع ما هو حاصل وحجم
األضرار ،على أن يُعمَل الحقا َ على إعداد تقرير
مفصل بالتعاون مع البلديات وم��ع الفريق
ّ
االس��ت��ش��اري الهندسي ل��دى الهيئة وال��ذي
رافقنا في هذه الجولة بشخص المهندس علي
ال��ح��اج .بتوجيهات م��ن الرئيس تمام سالم
سنقوم بما يلزم وبما هو مناط حصرا ً بعمل
الهيئة المحصور عملها بإعادة ترميم العبّارات
والطرقات وجدران دعم الطرقات وفتح الطرقات
لتأمين حركة التواصل بين البلدات والقرى
المتضررة وتأمين السالمة العامة».
وأض��اف« :من خالل المشاهدات ،ما حصل
عبارة عن أمطار غزيرة على مدى ساعتين من
الزمن تسبّبت بالوضع القائم ،وأنا لم ألمس أنّ
هناك كارثة طبيعية وما شاهدناه أنّ األضرار
التي حصلت ناتجة عن هذه الكمية من المياه
المتساقطة التي لم تجد لها منافذ مفتوحة لها
لتصريف هذه الكمية الكبيرة من المياه».
وسجل الخير عددا ً من المالحظات كضرورة
ّ
تعزيل مجاري األنهر وأقنية تصريف المياه
الشتوية ورف��ع التعدّيات عن ه��ذه المجاري
واألنهر .وق��ال« :هناك قانون يمنع التعدّيات
على مجاري المياه وإزالتها من على مجاري
األن��ه��ر ،وه��ذا أم��ر من شأنه الح ّد من مخاطر
الفيضانات التي تحصل بحلول الشتاء .وعلى
المسؤولين المعنيين التح ّوط لهذا االمر كما هو
مفترض وعلى الجميع أن يتح ّملوا مسؤولياتهم.
والمالحظة الثانية أن هناك عدم تقيد بالشؤون
االنشائية ،إذ إنّ القسم االكبر من التصوينات
المنشأة من دون أس��اس��ات ،وه��ذا يعني أنّ
انهيارها أمر وارد في أيّ لحظة ،على البلديات

مراقبة الشؤون االنشائية ضمن نطاق عمل كل
بلدية ومن ضمن التقيد بالشؤون االنشائية
وتأمين التراجعات عن الطرق العامة ومجاري
األن��ه��ر واالودي����ة وأق��ن��ي��ة ال���ري والتصريف
الشتوية وتأمين أقنية صرف مياه األمطار في
الطوابق السفلية لألبنية».
وأ ّكد الخير أنّ الهيئة العليا لإلغاثة من غير
الوارد عندها تقديم مساعدات لتعزيل البيوت أو
المستودعات من الوحول التي تس ّربت إليها ،أو
دفع بدل أثاث منازل ،وقال« :الهيئة ستساعد،
كما ق��ال الرئيس س�لام ،المواطنين في فتح
الطرقات المقفلة وإزالة التعديات التي تشكل
خطورة على المباني ،ترميم العبارات وتأمين
الجسور ،وخ�لاف ذلك أمر غير وارد .وكل ما
يتعلق بالسالمة العامة سنع ّوض عليه ،ولكن
أي أضرار ناتجة عن إهمال شخصي الهيئة لن
تعوض ،وكل مؤسسة يجب ان تقوم بواجباتها،
أما بشأن المسح العام لألضرار فانه يحتاج إلى
قرار من مجلس الوزراء».
وختم الخير« :إزاء الوضع القائم وشكوى
األهالي علينا أن نتعاون جميعا ً مع بعضنا
ك��وزارات معنية وبلديات ومواطنين وكهيئة
عليا لإلغاثة لمعالجة االمور وتجاوزها».
وكان خير قد تفقد األضرار في المنية وبحنين.
ث ّم أكمل جولته على المناطق التي تضررت
بالعاصفة في الضنية ،خصوصا ً بقاعصفرين،
جرد النجاص ،وبقرصونا.
وبعد الجولة قال الخير« :إن الكارثة كبيرة
ج��دا ً وال يمكن حصرها ف��ي وق��ت م��ح��دّد ،ألن
األض��رار والخسائر فادحة ومكلفة ،والهيئة ال
تملك ما يمكنها من تعويض ه��ذا الحجم من
األضرار» .مضيفاً« :على المسؤولين في الدولة
تأمين إمكانيات مالية كبيرة لرفع الضرر عن
أبناء المنطقة».

أضرار العاصفة في الضنية

وكانت تقارير ع��دّة وردت تباعا ً منذ يوم
السبت الماضي ،وتفيد ب��أنّ أض���را ًر كبيرة
وقعت في بعض مناطق الشمال ،ال سيما عكار
والضنية.
إذ تضررت شبكة مياه الشرب في بلدات
وقرى جرد الضنية ووسطها بسبب العاصفة،
ونتيجة تدفق السيول واألتربة والصخور على
مصادر المياه والينابيع ،ما أدّى إلى انقطاع
المياه عن عدد كبير من المنازل.
وتسببت األمطار الغزيرة في تس ّرب األتربة
وال��وح��ول إل��ى الينابيع ،م��ا أدّى إل��ى جعل
مياه الشرب في المنطقة عكرة وغير صالحة
لالستعمال.
كما أفيد عن نحو خمسين عائلة في بلدة
قرصيتا في أعالي جرود الضنية ،أمضوا ليلتهم
خارج بيوتهم ليل السبت ـ األحد ،بسبب األضرار
التي لحقت بمنازلهم ،من ج�� ّراء الفيضانات
والسيول التي ضربت البلدة ،إذ اضطرت هذه
العائالت إلى المبيت عند أقارب لها في البلدة
وخارجها ،بعدما أصبحت غالبية بيوتهم غير
صالحة للسكن كلّياً ،إما بسبب كميات المياه
واألت��رب��ة والحجارة التي دخلتها ،أو نتيجة
تصدّعات أصيبت بها.
وأدّت األم��ط��ار والسيول التي تدفقت في
البلدة ،إلى إصابة المواطن عامر زين الدين
بجروح متفرقة في جسمه ،بعد دخول السيول
إلى منزله ،ما أدّى إلى انهيار شرفة منزله التي
كان واقفا ً عليها ،و ُنقل إلى مستشفى الضنية
الحكومي للمعالجة.
وأوض���ح رئيس البلدية محمد علوش في
اتصال مع «الوكالة الوطنية لإلعالم» أن هذه
العائالت تحتاج إلى مساعدات عاجلة إليوائها،
الفتا ً إلى أن أكثر من نصف طرقات البلدة ما تزال
مقطوعة ،أما الطرقات األخرى فقد فتحت جزئياً.
وناشد علوش المسؤولين والجهات المعنية

إغاثة البلدة بسرعة وبشكل جدّي ،ال االكتفاء
بالتصريحات ،ألنها أصبحت بلدة منكوبة بكل
معنى الكلمة.
كما ناشد رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد
سعدية ،في بيان ،الجهات الرسمية المبادرة
فورا ً إلى إنقاذ الضنية ومساعدتها بعد الكارثة
الطبيعية غير المسبوقة التي تع ّرضت لها،
والتي لم تبق بلدة أو قرية أو بيتا ً في جرد
الضنية ووسطها إال وألحقت به أضرارا ً كبيرة.
واعتبر أن الكارثة التي حلت بالضنية،
واألض���رار التي أصابتها ،تستدعي استنفار
ك��ل ال��ط��اق��ات وال���ورش م��ن أج��ل رف��ع الضرر
وإصالحه ،والتعويض فورا ً على كل من تض ّرر
ولحقت به خسائر ،وقضت على مصادر رزق
غالبية المواطنين في المنطقة وعلى جنى
عمرهم وتعبهم.
ورأى أن السبب الرئيس للكارثة يعود إلى
عدم وج��ود بنى تحتية جاهزة لتالفي وقوع
أض��رار وخسائر ،وأن إهمال الدولة المتمادي
للمنطقة طوال العهود السابقة ،يتحمل الجزء
األكبر من المسؤولية لما أصاب الضنية اليوم.
ونبّه سعدية من أن الضنية مقبلة على كارثة
أكبر إذا لم يتم تفادي الوضع فوراً ،خصوصا ً
أن موسم الشتاء ما يزال في بدايته ،وفي حال
َ
ستنفر الطاقات كافة ،فإن الكارثة ستكون
لم ُت
أكبر.
وأف��ادت معلومات ب��أنّ المدارس الرسمية
والخاصة في بلدات وقرى جرد الضنية ،أغلقت
أبوابها صباح السبت أمام التالمذة واألساتذة
الذين ع��ادوا إلى بيوتهم أو ظلّوا فيها بسبب
األمطار والسيول التي سببت انقطاع غالبية
الطرقات المؤدّية إليها.
وأوضح عدد من مديري المدارس الرسمية
في المنطقة ،أن��ه بسبب األم��ط��ار الغزيرة لم
يتسنّ لهم الوصول إل��ى مدارسهم وتفقدها،
ومعرفة األضرار التي خلفتها العاصفة.
وأفادت تقارير أنّ الجسر الذي يربط منطقة
عيون السمك ببلدة قرحيا والذي يؤدّي إلى بلدة
بطرماز ،قد انهار ،وأدّى ذلك إلى تضرر منزلين.
كما أنّ الورش الفنية التابعة لبلدية بخعون
ـ الضنية والدفاع المدني ،أعادا فتح طريق جسر
بخعون ـ طاران ،الذي يربط بين وسط المنطقة
وجردها ،بعدما سدّته األتربة والوحول التي
تدفقت مع السيول نتيجة األمطار الغزيرة التي
هطلت ليالً بغزارة غير مسبوقة.
وأوضح رئيس بلدية بخعون الدكتور عاهد
عبيد في اتصال مع «الوكالة الوطنية لإلعالم»
أن الساتر الترابي المالصق للجسر انهار جزء
كبير منه نتيجة تدفق سيول ضخمة عليه
من الجبل المشرف عليه ،وأن عمال البلدية
وعناصر الدفاع المدني قد أمضوا ساعات في
إزالة األتربة والحجارة عن الجسر تمهيدا ً إلعادة
افتتاحه جزئيا ً أمام المواطنين.
إسمنتي بدال ً من الجدار
ودعا إلى إنشاء جدار
ّ
الترابي على ط��رف الجسر ،كي ال يتكرر هذا
األمر مجدداً ،وتجنبا ً لوقوع أضرار وانهيارات
مستقبالً.
وكانت بلدية بخعون قد أعادت أيضا ً افتتاح
طريق فرعي في حي حقليت في البلدة ،بعدما
أغلقته األت��رب��ة وال��ح��ج��ارة بسبب السيول،
وعزلت األهالي المقيمين في الحي عدة ساعات.
كما أدّت األمطار والسيول التي هطلت بغزارة
ليل الجمعة ـ السبت في الضنية ،إلى انهيار
ع��بّ��ارة للمياه تربط بين بلد َت ْي عين التينة
ونمرين في أعالي جرود الضنية ،وأيضا ً إلى
ردم بئر المياه الوحيدة في المنطقة ،كما أدّت
إلى زحل أراض وأتربة وانهيار جدران طرقات
فرعية ما أدّى إلى عزل أربعة منازل في خراج
بلدة قرصيتا المجاورة .وناشد سكان هذه
المنازل الجهات المختصة التدخل لمساعدتهم،
بعدما صاروا معزولين عن العالم الخارجي.

 ...وفي عكار

وبعدما قامت ف��رق اإلسعاف في الصليب
االحمر اللبناني في منطقة عكار بإجالء عد ٍد
من أبناء العائالت السورية في عد ٍد من القرى
والبلدات العكارية ،ب��دأت أم��س وح��دة إدارة
الكوارث في الصليب االحمر ،بمسح ميداني
سريع لحاجات األسر المتضررة من الفيضان،
ال سيما في بلدة قبة شمرا ،ووزعت على 140
عائلة سورية و 40عائلة لبنانية بطانيات
وشوادر.
وفي بلدة برج العرب ،غمرت المياه المتدفقة
من قناة ري نهر البارد المنازل وألحقت أضرارا ً
كبيرة بأثاثها ودفعت بالعائالت إلى اللجوء إلى
الطوابق العليا ،كما غمرت المياه السيارات على
طرقات البلدة الداخلية.
واالم���ر ل��م يكن بأفضل ف��ي ب��ادة المحمرة
ومخيم نهر البارد ،إذ فاضت مياه النهر ودخلت
المشاريع الزراعية وخ ّربتها لتصل إلى داخل
المنازل والمستودعات والمحال التجارية.
وناشد رئيس بلدية المحمرة عبد المنعم
عثمان الجهات المسؤولة في الهيئة العليا
لإلغاثة بتفقد المنطقة ومسح األض���رار مع
البلديات والتعويض على األهالي والمزارعين
خسائرهم.
وفي بلدة ببنين جرفت السيول السيارات كما
الحجارة ،وألحقت ضررا ً كبيرا ً بالممتلكات.
أم��ا رئيس بلدية الحميرة الياس سليمان
فقال إن طريق الدير وجدران الدعم في البلدة
ق��د جرفتها السيول التي خربت البساتين
والحقول.
ولفت رئيس بلدية بزال حاتم عثمان إلى أن
الخسائر أكبر بكثير من قدرة األهالي والبلديات
وعلى الدولة المسارعة للوقوف إل��ى جانب
األهالي المنكوبين .مشيرا ً إلى أنّ طرقات البلدة
تحولت إلى أخاديد ومثلها طرقات جرد القيطع
والبساتين.
وأف��ادت معلومات بأنّ األمطار الغزيرة أدّت
إلى انهيار ج ّل مزروع بالزيتون في منطقة برقايل
عكار ـ حي عين الخنزير ،على منزل المواطن علي
عبد الكريم موسى ،الذي ناشد البلدية مساعدته
لكن م��ن دون ج���دوى ،ألنها ال تملك المعدّات
الالزمة ،الفتا ً إلى أن األمطار إذا استمرت على هذا
النحو فإن المنزل سيتض ّرر أكثر.
إلى ذلك ،أزال ع ّمال الصيانة في بلدية حلبا
ـ عكار أمس ،األتربة التي قطعت الطريق أمام
دخول الموظفين وسياراتهم إلى سراي حلبا،
بسبب غزارة األمطار ليل السبت ـ األحد.
ون��اش��دت بلدية بيت الفقس ـ المنية ،في
بيان ،رئيس الحكومة ووزارة األشغال العامة
والجهات المعنية مسح أضرار العاصفة التي
أدّت إلى انهيار بعض المنازل في حي آل طالب
وآل شحادة ،ودخول المياه واالوساخ واألتربة
إلى معظم منازل البلدة ،كما أدّت إلى قطع أكثر
من طريق في البلدة .وطالب رئيس البلدية
مصطفى دي��ب ب��اإلس��راع في تعبيد الطرقات
وترميم جدران الدعم على جانب الطرقات في
داخل البلدة وفي خارجها.

سيل الفاكهة

وأمس ،أفادت معلومات أنّ األمطار الغزيرة
تسبّبت بسيل جارف في بلدة الفاكهة ـ البقاع
الشمالي ،وعبر السيل الجسر عند طريق بعلبك
ـ الهرمل في محلة الجديدة ،مح ّملاّ ً باألتربة
واألح��ج��ار وص���وال ً إل��ى السهول ال��م��ج��اورة،
ومجرى نهر العاصي في الهرمل ،ومصدر هذا
السيل سلسلة الجبال الشرقية في جرود رأس
بعلبك والفاكهة.

تموز
ت�صويرّ :

شيّع ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي وأهالي
الضاحية الشرقية المناضل ال��راح��ل الرفيق موريس
يوسف حداد ،في مأتم حزبي وشعبي حاشد ،في كنيسة
مار يعقوب السروجي للسريان األرثوذكس ـ البوشرية.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة الفقيد ،منفذ عام
الضاحية الشرقية أنطون يزبك وأعضاء هيئة المنفذية،
ناموس منفذية المتن الشمالي ميشال فياض وناظر
المالية أسعد جبر ،وعدد من أعضاء المجلس القومي،
والنائب السابق جميل شماس ،والمحامي إميل كنعان،
ووفد كبير من الحسكة (مكان مولد الراحل) ،وحشد من
القوميين والمواطنين وأصدقاء الراحل.
وترأس الصالة لراحة نفس الراحل المطران جورج
صليبا وعاونه لفيف من الكهنة ،ثم ألقى صليبا كلمة
عدّد فيها مزايا الراحل« ،ابن العائلة الكريمة المعروفة
بعصاميتها ونبلها وشهامتها ،وتربيتها األخالقية
الراقية ،كما تربّى على األخ�لاق في إيمانه العقائدي
الذي حمله طوال أيام حياته ،والتزم بحزبه النضالي
المثالي».
وألقى كلمة الحزب عضو المجلس القومي فاروق أبو
ج��ودة ،وج��اء فيها« :لقد جمع فقيدنا الغالي في ذاته،

إيمانين :إيمان باإلله ،وإيمان بالعقيدة القومية االجتماعية
التي ساوت وجوده وأمست صنوا ً لهذا الوجود ،فأنشأ
عائلة كريمة تحمل قيم الحق والخير والجمال التي و ّزعتها
أمتنا حضارة إلى العالم أجمع».
وأض���اف« :انتمى ال��راح��ل إل��ى عقيدة ،أخرجته كما
أخرجتنا ،من قمقم الطائفية البغيضة وشرنقة المذهبية
القاتلة ،إلى رحاب الوطن وآفاق األمة وحدود العالم .كان
يبشر بما قاله زعيمه وباعث نهضة أمته ،وما نردّده اليوم
ونحن على ما نحن :أيها القلقون والخائفون واليائسون،
تعالوا إلى كنف النهضة القومية االجتماعية وهي تريحكم
من قلقكم ،و ُتزيل الخوف من نفوسكم ،وتزرع فيها أمالً بغ ٍد
أحسن ،نبنيه كلّنا معا ً بنا ًء مرصوصا ً في نظام طليعي
مدني راق ،نظام تع ّمه العدالة االجتماعية الحقوقية
ويشمله العدل االجتماعي االقتصادي».
وقدّم أبو جودة التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى نجله
إدوارد ِباسم رئيس الحزب وأعضاء القيادة الحزبية
ومنفذية الضاحية الشرقية.
وحملت ثلّة من القوميين االجتماعيين النعش المجلّل
بعلم الحزب ،وأُدّيت للراحل تحية الوداع الرسمية ،قبل أن
يُوارى في الثرى في مدافن العائلة.

«القومي» و«القيادة العامة»
ي� ّؤجالن اليوم ال�صحي المجاني
أعلن الحزب السوري القومي االجتماعي والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ،عن تأجيل اليوم الصحي المجاني
دعما ً لصمود أهلنا المقيمين في مخيّمات لبنان ،والذي كان مق ّررا ً أمس األحد في مخيم شاتيال ،إلى يوم األحد
المقبل الواقع فيه  26تشرين األول ،من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الواحدة ظهراً ،وذلك في روضة زهرة
المدائن ـ مخيم شاتيال.

�إحياء يوم المر�أة الريفية في بلدة رامية

تقص شريط افتتاح المعرض
ب ّري ّ

الجنوب ـ مصطفى الحمود
أح��ي��ا مكتب ش���ؤون ال��م��رأة في
حركة أمل ـ إقليم جبل عامل ،برعاية
اتحاد بلديات القلعة ،وبحضور
رئيسة «الجمعية اللبنانية لرعاية
المعوقين» عقيلة رئيس مجلس
النواب رندة عاصي بري ،يوم المرأة
الريفية واليوم التراثي الثاني ،في
احتفال أقيم في النادي الحسيني
في بلدة رامية ـ قضاء بنت جبيل.
كما حضر نائب رئيس اتحاد بلديات
القلعة المسؤول العمالي المركزي
في حركة أمل علي حمدان ،مسؤولة
مكتب شؤون المرأة المركزي رباب
ع���ون ،م��س��ؤول إقليم جبل عامل
محمد غ��زال ،راعي أبرشية رميش
األب نجيب ال��ع��م��ي��ل ،م��س��ؤوالت
شؤون المرأة في األقاليم والمناطق
ورؤس��اء بلديات ومختارون ،وفد
من مؤسسات االمام الصدر ،ممثلو
ج��م��ع��ي��ات وأن���دي���ة وت��ع��اون��ي��ات
زراعية ،وضباط من قوات الطوارئ
الدولية وحشد من أهالي البلدة
والقرى المجاورة.

ب ّري

قدّمت للحفل مسؤولة الرعاية
االجتماعية منيفة عيديبي ،ث ّم ألقت
ب�� ّري كلمة تحدثت ف��ي مستهلها
ع��ن ت��اري��خ بلدة رام��ي��ة الجهادي
والنضالي ،وأشادت بمبادرة مكتب
ش���ؤون ال��م��رأة ف��ي اخ��ت��ي��اره هذه
البلدة إلقامة المعرض التراثي.
وقالت« :يأتي هذا المعرض في
سياق إحياء فعاليات اليوم العالمي
للمرأة الريفية الذي حدّدته الهيئة
العامة لألمم المتحدة في الخامس
عشر من تشرين االول من كل سنة،

تقديرا ً من المجتمع الدولي بالدور
المحوري الذي تضطلع به المرأة
في الريف ،من مساهمة حاسمة في
تعزيز التنمية الزراعية وتحصين
األمن الغذائي والقضاء على الفقر
في األرياف وتعزيز االقتصاد فيه».
وذ ّكرت بواجبات الدول االعضاء
في الجمعية العامة لألمم المتحدة
ومنها لبنان حول موضوع المرأة
الريفية ،وأب���رز واج��ب��ات ال��دول��ة
ال��م��س��اواة ف��ي وص���ول ال��م��رأة في
ال��ري��ف إل���ى ال���م���وارد االن��ت��اج��ي��ة
واألراضي والتمويل والتكنولوجيا
والتدريب واألس���واق ،وأن تلتزم
الدولة حقوق المرأة في المشاركة
ف��ي التنمية ال��وط��ن��ي��ة م��ش��ارك��ة
تامة ومتساوية ليس فقط مجرد
مستفيدة بالمساواة مع غيرها بل
أيضا ً بصفتها شريكة بالمساواة
مع غيرها .مشيرة إل��ى أنّ هذين
الواجبين اللذين تخلت الدولة عن
اإليفاء بهما ،على رغم كونها جزءا ً
م��ن ال��ش��رع��ة دول��ي��ة لبنان ملزم
بتطبيقها ،لكن هذا التخلي الرسمي
ع��ن القيام بهذا ال��واج��ب ال يلغي
هيئات المجتمع المدني والمجالس
المحلية وال��ق��وى السياسية وال
يعفيها من تحمل المسؤولية في
ه���ذا االط����ار ،خ��ص��وص��ا ً ف��ي ه��ذه
المرحلة التي يعاني فيها لبنان
من فراغ في السلطة ومن هروب في
تحمل المسؤوليات.

عون

ثم ألقت رباب عون كلمة حركة
أمل ،وشكرت في بدايتها الجمعيات
ّ
ومنظمي
والتعاونيات الزراعية
االح��ت��ف��ال ،وق��ال��ت« :ه���ذا ال��ي��وم
التراثي يؤكد على مساهمة المرأة

في الحفاظ على ال��ت��راث الوطني
وال���ق���روي ،وي��ق��ف ف��ي وج���ه من
يحاول استهداف تراثنا الثقافي
والديني وحضاراتنا االنسانية،
خصوصا ً الذين تتقاطع مصالحهم
م��ع المشروع الصهيوني لتدمير
ثقافتنا وتراثنا وحضارتنا ،فإنني
أتوجه إليكم من القلب أن ننتبه
للخطر الذي يزحف إلينا ،ونؤمن أن
ثروتنا هي بالحفاظ على جذورنا
الحضارية ورموزنا التراثية ،وأن
نتمسك بكل معالمنا التاريخية
وال���وح���دة وال��ت��ع��اي��ش لمواجهة
التخلف والجهل».

حمدان

واعتبر حمدان في كلمة اتحاد
ال��ب��ل��دي��ات ،أنّ المجتمع ال يبنى
إال بتفعيل دور ال��م��رأة التي تقدّم
التضحيات ف��ي شتى المجاالت
الحياتية والوطنية ،والتي تقف
دائ��م��ا ً إل��ى جانب ال��رج��ل .مطالبا ً
بإعادة إحياء مهرجانات صور.
وتخلل االحتفال كلمات لكل من
رئيس بلدية رامية حسين سليم
عيسى ،م��س��ؤول��ة ش���ؤون ال��م��رأة
في المنطقة وفاء عيسى ،وقصائد
شعرية من وحي المناسبة للشعراء
أسيل سقالوي ،يوسف سعد وحسن
خلف ،وتوزيع هدايا تذكارية على
الجمعيات والمؤسسات واألف��راد
المشاركين وتقديم دروع تكريمية
لب ّري وعون وممثلي الجمعيات.
ث ّم انتقل المشاركون إلى باحة
مدرسة رامية الرسمية حيث جال
ال��ح��ض��ور ع��ل��ى أق��س��ام المعرض
التراثي الذي عرض فنونا ً عدّة من
االنتاج الزراعي والحِ رفي ومأكوالت
قروية ريفية تقليدية.

