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حمليات

5

يوم لـ«�أن�صار الوطن» في القاعدة الجوّية ـ المطار

المو�س�سات ومكافحة الف�ساد» ...ور�شة عمل في دم�شق
«دور الإعالم اال�ستق�صائي في تطوير �أداء
ّ

الزعبي :الإعالم المعادي يريد �أن تتوقف عجلة الحياة في �سورية
لورا محمود
بالتعاون مع اتحاد الصحافيين ،أقامت
وزارة اإلعالم السورية ورشة عمل بعنوان:
«دور اإلع�لام االستقصائي في تطوير أداء
المؤسسات ومكافحة الفساد» ،وذلك على
م��درج «دار البعث» في دمشق ،بمشاركة
مجموعة من اإلعالميين لمناقشة المدخل
العام لمفهوم اإلعالم االستقصائي وآليات
تفعيله في المؤسسات اإلعالمية.

الزعبي

وأشار وزير اإلعالم عمران الزعبي إلى أنّ
اإلعالم االستقصائي ليس غريبا ً عن اإلعالم
َ
يعن به كثيرا ً في المراحل
الوطني ،وإن لم
الماضية .الفتا ً إلى أن اإلعالم المعادي يريد
أن تتوقف عجلة الحياة في سورية ولذلك
يبدي امتعاضه من اهتمام اإلعالم السوري
بكل األنواع واأللوان اإلعالمية وحتى الدراما
وال��ب��رام��ج المنوعة .وأض���اف أن اإلع�لام
االستقصائي يحتاج إل��ى جهد كبير ألنه
يبحث وراء قصص ثمينة ويتيح للصحافي
واإلعالمي العمل بأساليب متعدّدة.
وت��ط� ّرق الزعبي إل��ى الفساد ومظاهره
ف��ي المجتمعات ،موضحا ً أنّ الفساد لم
يولد فقط في األزم��ة ،بل إن األزم��ة خلقت
صورة جديدة من صور الفساد الممتد منذ
الجاهلية .معتبرا ً أن الفساد مؤسسة،
وكلما تطورت مؤسسة القانون تطورت
مؤسسة الفساد ،ألن الفاسدين يبدأون
البحث حينئذ ع��ن م��واط��ن الضعف في
أي قانون جديد وإن كان مصاغا ً بحرفية
ع��ال��ي��ة .وي��ف��ت��ش��ون ع��ن أس��ال��ي��ب ج��دي��دة
للتحايل على هذه القوانين.
وبيّن الزعبي أن وزارة اإلعالم لديها فريق
يعمل في مجال اإلع�لام االستقصائي بما
له عالقة باإلرهاب ،وأن هذا الفريق أنشأ
مجلدات فيها معلومات وبيانات وتفاصيل
عن عدد كبير من اإلرهابيين في سورية من
سعوديين وكويتيين وم��ن دول أوروبية
وغيرها ،وأنّ هذه المعلومات ستذاع على
شاشات التلفزيون السوري بك ّل محطاته.
وأك��د الزعبي أهمية تفعيل نتائج هذه
الورشة والعمل على إقامة دورات تدريبية
في هذا المجال .داعيا ً إلى أن يبدأ اإلعالم
االستقصائي عمله في المرحلة المقبلة من
مؤسسات اإلعالم على جميع المستويات،
وت��ق��دي��م تحقيقات ع��ن اإلدارة أو الفشل
اإلداري ،وجميع القضايا االخ���رى بكل
مصداقية وشفافية.
وأكد الوزير الزعبي أن اإلع�لام السوري
الوطني إع�لام مواجهة ق��دّم التضحيات
مؤسساته
الثمينة من شهداء وجرحى ،وأن
ّ
تعرضت ل�لاع��ت��داءات اإلره��اب��ي��ة حين لم
تستطع مؤسسات ضخمة ذات إمكانيات
كبيرة وتقف وراءه���ا شبكة من العالقات
وال��ش��رك��ات تحمل الحقيقة التي يقدّمها
اإلعالم الوطني.

األحمد

ول���ف���ت ع���ض���و أك���ادي���م���ي���ة االزم������ات
الجيوسياسية علي عبد الله األحمد لما
سم للرئيس بشار األسد
ورد في خطاب ال َق َ
عن تطوير اإلع�لام ككل ،وق��ال في حديثه
لـ«البناء» على هامش الورشة« :نعقد هذه
الورشات للوقوف على مشاكل هذا النوع من
اإلعالم .فاإلعالم االستقصائي والذي يشكل
رأس حربة ألن���واع اإلع�ل�ام األخ���رى ،وهو
في سورية موجود منذ أكثر من  30سنة،
خصوصا ً في اإلعالم المكتوب».
وتابع« :اليوم تطورت وسائل اإلع�لام
ووسائل التواصل االجتماعي التي يمكن
إش��راك��ه��ا ف��ي العمل االس��ت��ق��ص��ائ��ي .كان

ّ
نظمت «جمعية أنصار الوطن» بالتعاون والتنسيق
مع قيادة الجيش ،جولة لناشطيها في القاعدة الج ّوية
ف��ي م��ط��ار ب��ي��روت ال��دول��ي .وت��� ّم تعريف الناشطين
بالمروحيات الموجودة في القاعدة واألقسام التي تتألف
منها القاعدة والهيكلية القيادية.
وتخلل الجولة عرض فيلم وثائقي ومحاضرة عن
مهمات القوات الجوية وكيف يصبح الشخص المؤهل
أحد أفراد القوة الج ّوية في الجيش وضباطها.
وألقى رئيس جمعية انصار الوطن ميشال الحاج كلمة
الزعبي يلقي مداخلته
السؤال المطروح في جلسات النقاش هل
هناك صحافيون استقصائيون في سورية
لديهم المهارات الكافية للقيام بمثل هذا
النوع من الصحافة؟ وتبيّن أن هناك قدرات
صحافية ممتازة في سورية ،ولكن مهما
كانت االمكانات ممتازة ،ال ب ّ��د من إج��راء
عمليات تدريب دائمة لكي يقوم الصحافي
بعمله االس��ت��ق��ص��ائ��ي ،وال ب�� ّد م��ن توفير
التمويل الالزم حتى ينجز موضوعه بشكل
جيد».
وأك��د األح��م��د« :لقد تبين أن ك��ل العالم
العربي ال يشكل  10في المئة من الصحافة
االستقصائية ف��ي س��وري��ة ،ول��ك��ن ه��ذا ال
يعني أن��ن��ا راض���ون ع��ن ع��م��ل الصحافة
االستقصائية ،وال يعني أننا وصلنا إلى ما
نريده من الصحافة االستقصائية .فبإمكاننا
تطوير هذه النوع من الصحافة ،خصوصا ً
بوجود مبادرات جريئة للعمل في الصحافة
االستقصائية ال��ت��ي ي��ج��ب أن ي��ك��ون لها
حضور وفعالية أكثر ،وليس فقط لمكافحة
الفساد ،ب��ل لحل قضايا مجتمعية مهمة
وخاصة في المجتمع السوري كالمخدرات
وقضايا االتجار باالعضاء البشرية واالتجار
باالطفال .فالصحافة االستقصائية صحافة
واسعة جداً».
وأض��اف األحمد« :إن مؤسسات الدولة
تعمل تحت سقف القانون ،والصحافي كذلك.
والتعاون يجب أن يكون بصيغة قانونية.
إن الصحافة االستقصائية كانت متراجعة
نوعا ً ما ولم تلعب الدور الالزم خالل األزمة،
ولهذا كان ال ب ّد من انعقاد مثل هذه الورشات
التي اتفقنا خاللها على عقد مجموعة من
ال��دورات التدريبية لرفع كفاءة الصحافي،
خصوصا ً الشباب منهم وم ّمن لديهم بعض
الخبرات المتعلقة بالصحافة االستقصائية،
على يد مد ّربين من سورية والعالم العربي
سيأتون للقيام بهذه ال��ورش��ات التدريبة
للصحافيين».

زغبور

عضو المكتب التنفيذي التحاد الصحافين
نضال زغبور ق��ال لـ«البناء»« :الصحافة
االستقصائية أداة للوصول إلى الحقيقة.
ف��ع��ن��دم��ا ن��ري��د أن ن��ع��م��ل ف��ي الصحافة

االستقصائية يعني أننا نعمل في سبر أغوار
اقتصادية وسياسية وفكرية .وهذا يتطلب
استبيانات تتطلب عند تجهيزها تشكيل
رأي عام وإعالنه لقادة الرأي وهذا يتطلب
استراتيجية إع�لام��ي��ة ،وال��س��ؤال ه��ل هذا
موجود في مؤسساتنا اإلعالمية؟ نعم ولكن
ليس بشكل مؤطر أو معنوَن».
ول��ف��ت زغ���ب���ور إل����ى أن ه��ن��اك خ��ل��ط�ا ً
بين التحقيقات الصحافية والصحافة
االستقصائية .فالتحقيقات حالة إجرائية
لحظية ،بينما الصحافة االستقصائية
عالجية وطويلة األمد وتؤرشف للصحافيين
ال���ذي���ن أج�����روا اخ���ت���ب���ارات وت��ح��ق��ي��ق��ات
استقصائية .وق���ال زغ��ب��ور« :إن األزم��ة
ع� ّرت الكثير من قصص الفساد وكشفتها،
فالمسؤول الفاسد أخطر على سورية من
اإلرهابي».

أبو عبد الله

وي��ؤك��د أس��ت��اذ ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة في
جامعة دم��ش��ق ال��دك��ت��ور ب��س��ام أب��و عبد
الله أن اإلع�لام في العالم أصبح إعالما ً
استقصائياً .وق���ال« :ال��ي��وم ،ال أستطيع
أن أكتب مقاال ًَ من دون أن أدخ��ل في عمق
الموضوع الذي أتناوله .ومن خالل ورشات
العمل قدّمنا تجارب صحافيين عملوا في
الصحافة االستقصائية .ور ّكزنا على أن
يكون العمل الصحافي االستقصائي بين
مجموعة من الصحافيين يشكلون فريقا ً
استقصائياً .ونوقشت آليات عمل لتفعيل
العمل الصحافي االستقصائي.
وس���أل :م��ا ه��ي ال��ط��رق؟ ه��ل ع��ن طريق
متخصصة أم ع��ن طريق
إح���داث دائ���رة
ّ
الدعم المادي؟ أم ب��االرادة السياسية التي
هي موجودة أصالً وقد أ ّكدها خطاب القسم
للرئيس بشار األسد؟
ولفت أبو عبد الله إلى أن المجال متاح
للعمل االستقصائي ،خصوصا ً في الجانب
السياسي .فمثالً ،من م ّنا يعلم كف يعمل
البرلمان السوري؟ هل ذهب أحد واستقصى
عن ن� ّواب��ه م��اذا فعلوا؟ وم��اذا أن��ج��زوا في
فترة وجودهم في البرلمان؟ وكيف ساهموا
في إص��دار ال��ق��رارات؟ وكيف تعمل اللجان
المختصة فيه؟ هذا كان الجانب السياسي.
ّ

وهناك جوانب أخ��رى من عمل الحكومات
وال����وزارات التي ال ب � ّد من التعاطي معها
استقصائيا ً.
وع���ن ت���ع���اون م��ؤس��س��ات ال���دول���ة مع
الصحافي االستقصائي قال أبو عبد الله:
«ا ُتفِق على أن تقوم وزارة اإلع�لام بتقديم
تقرير سنوي يوضح مدى تعاون الجهات
الحكومية م��ع الصحافة االستقصائية،
ّ
يحث مؤسسات ووزارات كثيرة
وهذا االمر
للعمل مع الصحافة االستقصائية .وهذه
ال��ن��دوات ك��ان��ت بمثابة م��دخ��ل سيعقبها
الكثير من الندوات التخصصية والتدريبية.
وأكد الصحافيون المشاركيون على أهمية
ح��م��اي��ة ال��ص��ح��اف��ي وش���ه���وده وم��ص��ادر
معلوماته وإنشاء محكمة خاصة بقضايا
الصحافيين».

توصيات

وخ��رج��ت ه���ذه ال���ورش���ات والجلسات
بتوصيات ومقترحات م��ن أرب��ع محاور،
وهي البيئة القانونية والتشريعية داخل
المؤسسات اإلعالمية وعالقتها بالمؤسسات
األخ��رى ،حماية الصحافي ،الدعم المالي
والمادي ،والتدريب والتأهيل لكل نوع من
أن��واع العمل الصحافي (تلفزيون ،إذاع��ة،
وصحف).

فاديا الطبيب

الصيف وقد حملت الحملة الخامسة
شعار «النطرة خطرة اعطني قطرة»،
وهدفها زيادة عوامل الحماية لألطفال
في لبنان تحسبا ً لتس ّرب هذا المرض
من األطفال الذين يدخلون االراضي
اللبنانية م��ن غير المل ّقحين في
دولهم.
وتحسبا ً أليّ خلل في التجاوب
م��ع حملة التلقيح ح��رص ال��وزي��ر
أب��و فاعور على توجيه النداء إلى
اللبنانيين والمقيمين على ارض
لبنان أليّ جنسية انتموا للمشاركة
ف��ي تلقيح أطفالهم بين عمر يوم
وخمس سنوات بصرف النظر عن
الجرعات السابقة .وتركزت الحملة
ف��ي ال��م��دارس وال��م��راك��ز الشعبية
والمستوطفات واكدت وزارة الصحة
بأن اللقاحات التي تعطى لألطفال
جيدة وتخضع للمراقبة الدورية

وبالتالي فال خلل فيها ،بل تنطبق
عليها المعايير الصحية س��واء
لجهة حفظها أو تبريرها أو طريقة
توزيعها.
وألقت مراجع طبية الضوء على
م��رض شلل األط��ف��ال بهدف توعية
العائالت فأشارت للوكالة الوطنية
ل�لإع�لام ،إل��ى ان��ه م��رض فيروسي
معدي شديد العدوى يسببه عادة
فيروس «البوليو» وينتقل بسرعة
خ��ص��وص �ا ً ب��ي��ن األط���ف���ال م��ا دون
الخمس سنوات ،عبر الفم أو البراز
ف��ي المراحيض ،خصوصا ً أماكن
الصرف الصحي المكشوفة .وتتراوح
شدة المرض بين بسيطة إلى مرض
يصحبه شلل في االطراف ،خصوصا ً
الجزء السفلي من الجسم ،ويمكن
لالصابة ان تبقى لمدى العمر .إن
هذا المرض ينتقل بين شخص وآخر

غداء تكريمي لعائالت الع�سكريين ال�شهداء

نفاع

ب�����دوره ،ق���ال م��دي��ر اإلع��ل�ام التنموي
وورش����ات ال��ع��م��ل ال��دك��ت��ور م���ازن ن��ف��اع:
«ج��رى التركيز على مداخالت ومشاركات
اإلعالميين م ّمن لديهم خبرة وممارسة في
اإلعالم االستقصائي ،وحائزين جوائز عربية
وعالمية في اإلع�لام االستقصائي ،وإيضا ً
من اإلعالميين الشباب المتح ّمسين ولديهم
طموح للعمل االستقصائي .فحاولنا مزج
هاتين الشريحتين لنرى ما يمكن أن نفعله
مستقبالً في مجال العمل االستقصائي ،وما
هي المعوقات أمام الصحافة االستقصائية،
وم��ا ه��ي متطلباتها ،وح��ق الصحافي في
الحصول على المعلومة .فنحن اليوم نحتاج
إلى تعميم الثقافة االستقصائية للتعامل
معها على أنها إداة لتطوير منهجة عملنا في
اإلعالم».

«النطرة خطرة �أعطني قطرة»...
والتلقيح ّ
تح�سب ًا النت�شاره
�ضد �شلل الأطفال م�ستم ّر ّ
ارت��دت حملة التلقيح ض� ّد شلل
األطفال التي أطلقتها وزارة الصحة
ف��ي  14ت��ش��ري��ن االول ال��ح��ال��ي،
أهمية خاصة ه��ذه السنة نتيجة
االنعكاسات السلبية التي تركتها
االح��داث السورية بفعل نزوح عدد
كبير من السوريين إلى لبنان بينهم
عدد كبير من األطفال واالوالد ،ولعل
ما زاد من خطورة الموقف ،االعالن
عن ظهور ح��االت شلل في صفوف
أط��ف��ال س��وري��ة زاد ع��دده��ا ع��ن 35
ح��ال��ة ،إض��اف��ة إل��ى ح��االت مماثلة
بعدد أقل في العراق.
ودفعت هذه التطورات الصحية
المقلقة منظمة الصحة العالمية
واليونيسيف إلى إطالق حملة تلقيح
واسعة وشاملة في عدد من الدول
هي :لبنان االردن وسورية والعراق
ومصر ،هدفها حماية األط��ف��ال من
الشلل .وطبيعي أن يتجاوب لبنان
مع هذه الدعوة على رغم أنه خال من
هذا المرض منذ سنوات بفعل حمالت
التلقيح التي كانت تنظم ألطفال
لبنان ،وبادر وزير الصحة وائل أبو
فاعور إلى إطالق حملة التلقيح في
مؤتمر صحافي حاشد في حضور
ممثلين عن المنظمات والمؤسسات
الصحية المحلية والعالمية وذلك
لحماية األطفال في لبنان من هذا
المرض ال��ذي ينتقل بسبب نزوح
عائالت سورية وعراقية إلى لبنان
وتأتي حملة التلقيح التي بدأت في
 14تشرين االول الحالي ،كجزء من
البرنامج الوطني للتحصين الذي
يمكن لبنان نتيجة من المحافظة
على موقع متقدم في مكافحة مرض
ش��ل��ل األط���ف���ال وه���و تضمن أرب��ع
حمالت تلقيح روتينية ،خالل فصل

شكر فيها قيادة الجيش بشخص العماد جان قهوجي،
لما يساهم من دعم مطلق لـ«أنصار الوطن» .وحيّا مواقف
قائد الجيش الحكيمة التي تساعد في تمتين أواصر
التواصل ما بين المجتمع المدني والمجتمع العسكري،
ما يخدم الوطن والمواطن.
وشارك في النشاط وفد من جمعية «صرخة وطن»
برئاسة جهاد ذبيان وغيدا محفوظ .وختاماً ،قدّم الحاج
درع �ا ً تذكاري ًة لقائد القوات الج ّوية .ثم كانت مأدبة
غداء.

بسرعة ،ويمكن أن يصبح وباء ،ما
يفرض عزل المريض بالمستشفيات
في حال إصابته بالمرض أو االشتباه
به.
أ ّم��ا المضاعفات التي يمكن أن
يسبّبها للمريض ومنها االلتهابات
ال��رئ��وي��ة م��ط� ّور ف��ي عضلة القلب،
التهابات بالمسالك البولية ،حدوث
إع��اق��ة موقتة أو دائ��م��ة ،وإعطائه
العالجات الالزمة للحاالت المرضية.
وتضيف المراجع الطبية أن العالج
بسيط لكنه يحتاج إلى ارادة .وتشير
المعلومات إلى أن االصابات بشلل
األط��ف��ال ان��ح��س��رت ف��ي ال��س��ن��وات
االخيرة نتيجة التطعيم أو التلقيح.
ويقول االطباء إن التلقيح يعتبر
ال��س�لاح األس���اس للوقاية م��ن هذا
المرض ،ويتم عبر إعطاء فيروسات
م��ع��دوم��ة الفعالية تسبب عمليا ً

في حماية األطفال من هذا المرض
علما ً أنه ال عالج شافيا ً لمرض شلل
األطفال ،لكن يكون التركيز على ابقاء
من المضاعفات ويتطلب إعادة تأهيل
على ال��م��دى ال��ط��وي��ل ،بما ف��ي ذلك
الستارات واالحذية الطبية الخاصة
وفي بعض االحيان العمل الجراحي.
واللقاح على نوعين .األول عن
طريق اعطاء قطرتين في الفم وهو
األفضل ألنه يحمي الشخص والبيئة
ال��ت��ي يعيش ف��ي��ه��ا ،وال��ث��ان��ي في
خالل التلقيح الحقنة وهو الحماية
الشخصية ،اال ان��ه ف��ي الحمالت
الوطنية يعتمد اللقاح ذا القطرتين
ف��ي ال��ف��م لحماية البيئة وال��دف��اع
ض� ّد الفيروس الب ّري ال��ذي يعيش
ف��ي االم��ع��اء خصوصاً ،أض��ف إلى
أن القضاء على ه��ذا الفيروس يتم
عن الحمالت التي تنظمها المنظمة
الصحة العالمية ب��ال��ت��ع��اون مع
البلدان الواقية في دائرة الخطر وهي
(أي المنظمة) التي تحدد مراحل
التلقيح ،لذا يمكن للطفل أخذ عدة
جرعات بغض النظر عن الجرعات
ال��س��اب��ق��ة ،خ��ص��وص �ا ً األط��ف��ال ما
دون ال��خ��م��س س��ن��وات ألن ليس
لديهم المناعة الكافية لمحاربة هذا
المرض.
يذكر ان حملة التلقيح ستتم على
مرحلتين وقد حدد تاريخها المرحلة
االولى ما بين  15و 21تشرين االول
أي الشهر الحالي والمرحلة الثانية
مابين  15و 21م��ن شهر تشرين
الثاني المقبل ،كما ان اللقاح يمنع
إعطاءه لالشخاص الذين يعانون
من حساسية اللقاح ،وكان قد سبب
لهم في وقت سابق حساسية .كذلك
االوالد او االش��خ��اص المصابون
ب��ح��رارة مرتفعة او األط��ف��ال الذين
يعانون من نقص في المناعة.

أقامت لجنة تنسيق نشاطات أبناء شهداء الجيش
ودعمهم ،برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثالً
برئيس جهاز الرعاية والشؤون االجتماعية للعسكريين
القدامى العميد الركن الياس أبو ج��ودة ،غ��داء تكريميا ً
لعائالت العسكريين الشهداء ،في نادي الرتباء المركزي
ـ الفياضية ،تخللته نشاطات متنوعة وتقديم مساعدات

مادية قيمة لنحو  500من أبناء الشهداء.
وتوجهت اللجنة بالشكر إل��ى ق��ي��ادة الجيش على
مساندتها المتواصلة لجهودها ،كما إلى جميع أصحاب
األيادي البيضاء على وقفتهم المعنوية والمادية إلى جانب
أفراد هذه العائالت ،الذين تقاسموا والشهداء التضحيات
الكبرى في سبيل الوطن.

بلدية تولين تك ّرم الناجحين
في ال�شهادات الر�سمية والجامعية
رعى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل محمد نصر
الله حفل تكريم الطالب الناجحين في الشهادات الرسمية
والجامعية الذي أقامته بلدية تولين ،بحضور مسؤول
إقليم جبل عامل محمد غزال ،رئيس البلدية حسين عوالي
ومدراء مدارس ومؤسسات تربوية وفاعليات.
وألقى عوالي كلمة هنأ فيها الطالب وتم ّنى لهم مستقبالً
زاهرا ً وواعدا ً في العلم والتقدم والرخاء والسعادة .تاله
نصر الله متحدثا ً عن أهمية العلم في بناء المجتمعات
واألوط��ان ومستقبل الشعوب .ومتطرقا ً إلى العناوين
السياسية والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة على
ضوء مشاريع الفتنة والتقسيم التي يحاول اعداء االمة
تسويقها بهدف زرع الشقاق بين ابناء االم��ة والصف
الواحد.

ودع��ا الجميع إل��ى خطاب توحيدي جامع يقف في
وجه الفتنة ،وإلى توحيد كل الجهود والطاقات في خدمة
الثوابت الوطنية التي تحمي البلد من الضياع والتفتت
والتمزق وفي مقدّمها وحدة الصف الداخلي وحماية السلم
االهلي والحفاظ على كل المكونات التي تجمع اللبنانين
وال تفرقهم في العيش الواحد المشترك بين جميع أبنائه،
إضافة إلى التوجه نحو خطاب ب ّناء وهادئ وهادف بعيدا ً
عن أشكال التحريض المذهبي والطائفي ،وإبراز الصورة
المشرقة والحقيقة لالسالم المحمدي التي تحمل قيم
التسامح والمحبة والتآلف والحوار وترسي قواعد العدالة
والحرية والكرامة االنسانية.
وفي الختام ،و ّزعت الشهادات والدروع التكريمية على
المحتفى بهم.

اختتام دورة �شهداء فل�سطين التثقيفية
في البرج ال�شمالي

اختتمت حركة فتح في البرج الشمالي ،دورة شهداء
فلسطين التثقيفية في احتفال حضره أمين سر الحركة
في صور العميد توفيق عبد الله ،وقيادة الحركة في صور
والبرج الشمالي.
بعد ترحيب من مسؤول المكتب الطالبي في البرج
ال��ش��م��ال��ي منير م��وس��ى ،أل��ق��ى كلمة ال��م��ش��ارك��ي��ن في
ال��دورة ،ياسر السعيد شكر فيها المشرفين على الدورة
والمحاضرين ،وتوجه فيه إلى زمالئه قائالً« :مسؤوليتنا
اليوم ،وقد خضعنا لهذه ال��دورة ،أال نبخل على حركتنا
وتنظيمنا ألن تاريخنا النضالي مالزم لتاريخنا الثقافي
والتربوي ،وبينهما تقفون لنرسم متطلبات هذه المرحلة

الدقيقة من تاريخ شعبنا الفلسطيني المكافح ،وألن
أعداءنا أدركوا أهمية الثقافة والعلم فحاربونا بها».
وشكر عبد الله في كلمته كل من ساهم في إنجاح هذه
ال��دورة .واعتبر أنّ القضية الفلسطينية تمر في أصعب
الظروف وأقساها في ظل تآمر دولي وصهيوني يستهدفها،
مستفيدين من واقع عربي ّ
هش وعلى كل المستويات.
وأضاف« :يجب علينا جميعاً ،وفي كل أماكن تواجدنا
أن نتضامن مع أهلنا في القدس ،ألن القدس تنادينا،
وفلسطين أمانة في أعناقنا جميعاً ،فواجب علينا العمل
بكل المستطاع».
ث ّم تسلّم المشاركون شهادات المشاركة في الدورة.

