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حمليات

خدمات الكتيبة الكورية في القرى الجنوبية بر�سم ال�سالم و�أكثر

العقيد غيو لـ«البناء»� :أهالي الجنوب كعائالتنا ون�شعر بالأمان معهم

صور ـ محمد أبو سالم
قبل انتشار أغنية «غانغام ستايل» لمغني ال��راب الكوري
الجنوبي «ساي» ،لم يكن بعض اللبنانيين يعرفون الكثير عن
كوريا الجنوبية .وحدهم الجنوبيون تمكنوا منذ تموز عام ،2007
وبعد مشاركة سيول في قوات حفظ السالم ،من التعامل عن قرب
مع أفراد الكتيبة الكورية.
من باب الخدمات العريض دخل الكوريون إلى الجنوب حاملين
برنامجا ً مترفا ً من المساعدات ،وفرصا ً ج ّذابة للسفر ،إلى جانب
مهماتهم العسكرية .المشاريع التي استهدفت أهم القطاعات في
القرى ،والتي عاشت إهماال ً على إثر مقارعتها عد ّوا ً تحاول األمم
المتحدة عبثا ً لعب دور الوسيط المحايد بيننا وبينه ،أرست
صور ًة جديدة لقوات حفظ السالم في المنطقة.
منذ ثماني سنوات إلى اليوم ،تمكنت القوات الكورية العاملة
ضمن إط��ار ق��وات حفظ السالم ،من القيام بـ 27.200عملية
مراقبة ،إلى جانب  2800عملية استطالع للبحث عن المتفجرات،
سعيا ً إلى الحفاظ على سالمة األهالي ،وذلك من دون مواجهة أي
مشاكل مع السكان ...يقول قائد الكتيبة العقيد هام نام غيو.
كيف ال ،والكتيبة حلّت بدل الوزارات المعنية من خالل عملها
الذي يتركز على الجانب اإلنمائي والخدماتي ،كما يؤكد رئيس
رابطة مختاري قضاء صور رضا عون ،الذي يقول« :الكتيبة قامت
بتأهيل الطرقات وإنارتها داخل القرى ،وإنشاء المستوصفات،
وتأهيل المدارس ،وتجهيز المالعب .وهي تستعمل اإلمكانيات
التي تملكها لتنمية المجتمع والتق ّرب من ال��ن��اس .فنتيجة
خدماتهم المتعدّدة ،أصبح الكوريون جزءا ً من المجتمع المحلي
في الشبريحا ،وأهالي البلدة يحبونهم ويدافعون عنهم ،ودورهم
بالنسبة إلينا تجاوز الصورة النمطية لقوات حفظ السالم ،إذ

أصبحوا ج��زءا ً من نسيج المنطقة ،وإل��ى اليوم لم
يسجل أيّ
ّ
احتكاك بينهم وبين السكان».
العالقة الجيدة بين الكوريين واللبنانيين ،يُرجعها رئيس
بلدية برج رحال حسن حمود إلى أن األخيرة ال مطامع سياسية
لها في بالدنا ،وال تتدخل في الصراعات الداخلية اللبنانية .مؤكدا ً
أهمية األنشطة التي ُتركز فيها الكتيبة على التق ّرب من طالب
الجامعات وتعزيز النموذج الكوري المقا ِوم لالحتالل والقريب
ج�� ّدا ً من تجربتنا في جنوب لبنان ،وال��ذي يتضمن بحد ذاته
تضامنا ً غير معلن.
ويتابع حمود« :الكوريون يحاولون االندماج وخلق تواصل
مميّز مع المجتمع المحلي الذي ،هم باألساس حريصون على
عالقتهم به ،من خالل االستماع إلى نصائحنا .والكتيبة تعمل بج ّد
منذ دخولها إلى الجنوب ،وهي تعمل أيضا ً على إفادة اللبنانيين
من خالل برنامج السفر الذي تنظمه».

قائد الكتيبة

عام  ،1950وعقب اندالع الحرب األهلية في كوريا ،قدّم لبنان
مساعدة مالية لألخيرة ،التي استطاعت وبفضل دعم المجتمع
الدولي من تجاوز األزمة .لم ينس الكوريون وفاء لبنان ،فعملوا
على تنظيم برنامج سنوي للسفر إلى بلدهم كعربون شكر ووفاء
للّبنانيين .البرنامج منذ انطالقه م ّكن  230لبنانيا ً من رؤساء
بلديات ومختارين ،وصحافيين وسكان محليين ممن لهم عالقات
طيبة مع الكتيبة ،من زيارة كوريا الجنوبية والتع ّرف إلى أهم
المرافق األثرية والسياحية ،إضافة إلى الثكنات العسكرية.
أما هدف البرنامج األساس ،فيقول قائد الكتيبة العقيد هام نام
غيو لـ«البناء» ،إ ّنه يتمثل في مشاركة الثقافة والتجربة الكورية
خص برنامج الطموح
عن قرب مع اللبنانيين« ،خصوصا ً في ما
ّ

التعليمي ،الذي تمك ّنا من خالله أن نصبح القوة االقتصادية
العاشرة في العالم خالل فترة وجيزة».
يسجل أيّ احتكاك بيننا
ويتابع« :منذ مجيئنا إلى الجنوب ،لم
ّ
وبين السكان المحليين .نسعى دوما ً إلى نسج عالقات جيدة مع
األهالي ،والتنسيق بانتظام مع كبار مسؤولي الجيش اللبناني
والمؤسسات الرئيسية بمن فيهم قائد قطاع جنوب الليطاني،
ومؤسسات المجتمع األهلي والمدني والبلديات التي تشكل
المحور األساس لمشاريعنا ،نظرا ً إلى ضعف الموازنات فيها.
ومن خالل الخدمات ،نسعى إلى استهداف أكبر شريحة ممكنة
من السكان في القرى وتحسين الظروف الحياتية فيها عبر دعم
المرافق الحيوية ومنها البنى التحتية ،وتأهيل الطرق وتعبيدها،
وم��� ّد شبكات ال��ص��رف ال��ص��ح��ي ،وم��ش��اري��ع اإلن����ارة وتقديم
المستلزمات المختلفة ومو ّلدات الكهرباء ،إضافة إلى خدمات
الرعاية للمدارس بشكل خ��اص ،آخذين باالعتبار المصلحة
العامة ،ومدى فعالية المشروع وحجم الفئة المستهدفة .فأي
مشروع ال يساهم في تحسين الظروف الحياتية للناس ،يُص ّنف
على أنه غير مطابق لمعايير الكتيبة».
ويقول غيو« :تتشارك الكتيبة في نشاطات مستمرة مع أهالي
البلدات .أهمها العروض الثقافية ،مثل عرض الرياضة التقليدية
تايكواندو ،وعرض الطبول والموسيقى التقليدية سا مول نوري،
وفرقة التشجيع أثناء احتفاالت تقديم الهبات».
أما عن أهم المشاريع المستقبلية للكتيبة ،فيقول غيو خاتما ً
حديثه« :نسعى إلى تقديم مِنح دراسية لطالب لبنانيين بالتعاون
التوسع في هذا المشروع الحقاً...
مع الجامعات الكورية ،وإمكانية
ّ
نأمل أن نستطيع إزالة الصورة السيئة عن الجيوش الخارجية،
فالجنوبيون كعائالتنا ،ونحن نشعر باألمان معهم».

ّ
الت�صدي للظاهرة الإرهابية
م�شمو�شي يحا�ضر عن �أطر
في ّ
ظل التح ّوالت الجيو�سيا�سية في ال�شرق الأو�سط
اس��ت��ض��اف��ت «جمعية الشباب
اللبناني للتنمية» (برنامج مكافحة
ال��م��خ��درات) و«ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية
لمكافحة المخدّرات» ،رئيس شعبة
التحقيق والتفتيش في المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي العميد
ال��دك��ت��ور ع����ادل م��ش��م��وش��ي ،في
محاضرة بعنوان «أط��ر التصدّي
للظاهرة اإلرهابية في ظل التحوالت
الجيوسياسية في منطقة الشرق
األوس��ط» ،بحضور مقبل ملك ممثالً
الرئيس نجيب ميقاتي ،الدكتور
بسام شعراني ممثالً رئيس تكتل
«التغيير واالصالح» النائب ميشال
ع��ون ،الدكتور عمر الحلوة ممثالً
الوزير السابق فيصل كرامي ،المقدّم
سايد إبراهيم ممثالً قائد الجيش،
المقدّم قؤاد محفوض ممثالً مدير عام
قوى األم��ن الداخلي ،المقدّم سهيل
كيالني ممثالً قائد ال���درك ،المقدّم
فادي الرز ممثالً مدير عام أمن الدولة،
المهندس جاد الشامي ممثالً محافظ
الشمال القاضي رمزي نهرا ،قائمقام
بشري ربى شفشق ،نقيب المحامين
فهد المقدم ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة توفيق دبوسي،
المقدّم أمين فالح ممثالً رئيس فرع
مخابرات الجيش في الشمال وحشد
من ممثلي الجمعيات والهيئات ،وذلك
في مقر غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس.
النشيد الوطني افتتاحا ً والوقوف
دقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء
الجيش وق��وى األم��ن الداخلي ،ثم
كانت كلمة تقديم من عضو الجمعية
أحالم حلواني.
وأكد دبوسي في كلمة ألقاها أنّ
متابعة القضايا الراهنة على مختلف

الصعد من شأنها تحريك العجلة
االقتصادية التي بدورها تتيح فرص
العمل أمام شباننا وفي ذلك الضمانة
ال��ك��ب��رى لمجتمعنا ف��ي مواجهة
المخدرات واإلره���اب والعنف وكل
اآلف���ات ال��ت��ي تتسبب ف��ي خلخلة
مجتمعنا اللبناني.
وق���ال« :م��ن هنا إص���رار الغرفة
على احتضان كل األنشطة في سبيل
قيام مجتمع معافى ومن أجل وطن
يتيح فرص العمل ألبنائنا ويصون
مجتمعنا .فاالقتصاد دعامته الكبرى
األمن ،وبقدر ما يكون األمن مستتباً،
بقدر ما يكون اقتصادنا جيداً ،بقدر ما
يتحقق المزيد من االستثمارات».
ثم استعرض مشموشي تداعيات

الظاهرةاإلرهابيةومخاطرها،فتوقف
عند ف��داح��ة االع��ت��داءات اإلرهابية
وفظاعتها ،الفتا ً إلى أن اإلره��اب ذا
أوجه متعدّدة ،وله أدوات .وقال« :إن
أخطر أن��واع اإلره��اب ما تقف خلفه
دول متغطرسة للنيل من أعدائها،
وخير دليل على ذل��ك االع��ت��داءات
اإلسرائيلية ،فإسرائيل تقوم على
اإلره��اب منذ وط��أت أرض فلسطين
جاليات غريبة عنها ،وطردت أهلها
تحت ذرائ��ع مختلفة ،وكلنا سمع
وشاهد كم ن ّكلوا بأهلنا في فلسطين
وكم من مجازر لحقت بهم إلرهابهم
ودفعهم إلى ترك أراضيهم واللجوء
إلى دول الجوار ،خصوصاً ،لبنان
واإلقامة في مخيمات .واإلرهاب الذي

«لأم الجرح بالتطريز» ...في عاليه
ّ
نظمت «دار اإلقامة الفنية» في مدينة عاليه ،بالتعاون مع السفارة
السويسرية في بيروت ،وبلدية عاليه ،فعالية عنوانها« :ألم الجرح
بالتطريز» ،وذلك في باحة مركز الدار في المدينة ،بحضور فعاليات
ثقافية واجتماعية ،وحشد من الفنانين والمهتمين وممثلين عن السفارة
السويسرية وبلدية عاليه.
ويستضيف المركز الفنانة السويسرية ألغايا هاريتز والفنان
المغربي عبد العزيز زرو لمدة شهرين ،إلحياء فنّ التطريز ومقاربة واقع
المرأة في المجتمع ،ويعقب ذلك معرض لألشغال المنجزة.
بداي ًة ،تحدثت أريج أبو حرب مع ّرف ًة ،ثم عرضت مديرة المركز الفنانة
رغد مارديني المشروع وأبعاده االجتماعية والثقافية ،وأثنت على دعم
ورحبت بالفنانين المشاركين.
السفارة السويسرية وبلدية عاليه ّ
وأل��ق��ى الملحق ف��ي السفارة السويسرية جيريمي ب��ورن كلمة
السفيرة السويسرية في بيروت روث فلينت ،ن ّوه فيها بهذا النشاط
الذي يقام في عاليه ضمن فعاليات شهر الفرنكوفونية ،وقال« :يجمع
هذا المشروع الفنانة السويسرية ألغايا هاريتز والفنان المغربي
عبد العزيز زرو ضمن لقاء لبناني ـ س��وري يمأل بشكل كامل هذه
المهمة ،إذ يس ّرنا أن يتضمن هذا النشاط حوارات عن العالقات الفنية
والثقافية واالجتماعية ،فضالً عن أهميته لجهة مقاربة واقع المرأة في
المجتمع».

شاهدناه ف��ي فلسطين ه��و إره��اب
دولة».
كما ت��ن��اول ال��وس��ائ��ل واألدوات
ال��ت��ي يلجأ اإلره����اب الستخدامها
ومنها األسلحة العادية والكيماوية
والبيولوجية والنووية ،وغيرها في
ضوء تط ّور األدوات كما حصل في
 11أيلول ،حين اس ُتخدمت الطائرات
المدنية لمهاجمة البرجين المدنيين.
وقد تكون هذه األساليب أكثر فظاعة
وإلحاقا ً لألضرار كالمتفجرات مثالً.
وتو ّقف مشموشي عند الحاالت
الجيوسياسية الطارئة على المنطقة
العربية وتأثيرها على النشاط
اإلره��اب��ي ،م��ت��ن��اوال ً م��وق��ع الشرق
ّ
محط أنظار القوى
األوس��ط كونه

الصناعية في العالم والدول الكبرى
منذ االستعمار القديم إل��ى اليوم.
ونظرا ً إلى تعدّده الثقافي والديني،
فهو منبع ومنشأ الديانات السماوية.
وعلى رغم ذل��ك ،وصلنا إلى أعمال
التلذذ بقتل األبرياء تحت عناوين
دينية أحياناً.
وذ ّكر مشموشي بتقسيم المنطقة
منذ معاهدة سايكس ـ بيكو واقتسامها
بين الدول االستعمارية ،وتأثير ذلك
على نم ّو حركات تح ّررية ،ونسبت
إليها أعمال إرهابية ،في حين ننسى
أن سبب ّ
تفشي اإلرهاب ،يتمثل بزرع
«إسرائيل» في المنطقة.
ورأى أن من الصعوبة تحديد ما
ستؤول إليه األمور في ليبيا وسورية
بعدما أصبحتا ساحتين نموذجيتين
للنشاطات اإلرهابية بكل االتجاهات.
متوقفا ً عند ما طرأ من إعادة هيكلية
وبناء بعض الجيوش لتمكينها من
محاربة التنظيمات اإلرهابية مثل
«داعش».
وختم مشموشي« :نحن في لبنان،
وف��ي ظ��ل ال��ص��راع��ات السياسية،
وعلى رغم كل شيء ،نجح الجيش
وق��وى األم��ن ف��ي اعتماد إج���راءات
وقائية حالت دون وقوع المزيد من
األعمال اإلرهابية التي دفعنا ثمنها
غالياً» .متمنيا ً أن تمر هذه المرحلة
ب��أق��ل خسائر ممكنة ،وأن تنجح
الدول اإلقليمية والعربية في إيجاد
حلول سلمية لكل هذا المخاض الذي
تم ّر به المنطقة.
ث��م أدار رئيس الجمعية محمد
ِ
المحاضر
مصطفى عثمان حوارا ً بين
والحضور ،و ُقدّمت للعميد مشموشي
درع تكريمية .وأع��ق��ب ذل��ك حفل
كوكتيل.
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�أطفال ال�شوارع في �سورية...
من ينقذهم ويعيد �إليهم طفولتهم الم�سلوبة؟

رانيا مشوِّح
خسارة جديدة لوط ٍن اعتاد منذ سنوات على الخسارة.
إنها خسارة الطفولة التي نستلهم منها أمل الغد .ولع ّل أق ّل
ما يمكن قوله إنها أخطر ما يمكن لوط ٍن أن يعترضه .أطفال
الشوارع ،ظاهرة قديمة لكنها اليوم كثرت حتى ولدّت المئات
من األطفال دون سن العاشرة ،يتج ّولون في شوارع دمشق
وغيرها من المدن السورية .ففي كل شارع ،نالحظ عشرات
األطفال المتسولين ،أو الباعة المتجولين ،أو من افترش
األرض بساطا ً للنوم ...والراحة.
ال وزارة الشؤون االجتماعية تهتم بهم ،وال اتفاقيات األمم
المتحدة تنقذهم .وفي جولة لـ«البناء» في أحياء مدينة
دمشق ،كانت لنا محاوالات الحديث مع هؤالء األطفال ،منهم
من سارع بالهروب ،ومنهم من حدّثنا ونظرات الخوف كانت
أسبق من تعبير اللسان ،مثل «مهدي» ،الطفل ذو السنوات
التسع الذي قال« :أنا أعمل كي أؤمن الطعام لعائلتي التي
تقطن في حديقة عامة منذ شهرين ،وهي مؤلفة من سبعة
أف���راد .ح��اول وال��دي البحث عن عمل لكنه لم يتمكن من
الحصول عليه ،فق ّررت الخروج للعمل كي أح��اول تأمين
الطعام ألسرتي وأخوتي الصغار».
و كان لنا لقاء مع «باسل» ،ابن خالة «مهدي» ،والذي
يقطن هو وعائلته مع عائلة «مهدي» في الحديقة العامة
نفسها .عمر «باسل» ست سنوات ،ولم يتمكن من وصف
حالة عائلته ،لكن ج ّل ما كان يه ّمه كسب المال حتى يجلب
القليل من الطعام ألسرته .وهو يمارس هذا العمل منذ شهرين
كـ«مهدي».
أما «نور» ،ثماني سنوات ،وتعمل بائعة بسكويت على
اإلش���ارات المرورية ،عندما سألناها عن الشخص الذي
يعطيها هذه المواد حتى تبيعها ،لم ترغب في ذكر اسمه،
واكتفت بالقول إ ّنها وأهلها ُش ّردوا من منزلهم بفعل األحداث
التي تشهدها سورية ،وهي األكبر بين أخوتها وال معيل لديهم
ألنّ والدها مفقود منذ بداية األحداث تقريباً ،ما جعلها مضط ّرة
للخروج للعمل علّها تحصل على رزق لس ّد رمق الحياة التي
اغتصبت بشراهتها براءة «نور» وأخوتها وغيرها المئات من
األطفال .أما «قيس» ،ست سنوات ،والذي يكاد ال يستطيع
الكالم فقال« :أنا أعمل حتى أجلب الطعام لي ولعائلتي ،ألن
المكان الذي نعيش فيه ال طعام وال دفء فيه .وبعد محاوالت
م ّنا الستخالص معلومات ولو بسيطة ع ّمن يقوم باستغالل
ه��ؤالء األط��ف��ال ،لم نتمكن من الحصول على أيّ معلومة
مفيدة.
توجهنا إلى وزارة الشؤون االجتماعية،
لمعلومات أوفىّ ،
وكان لنا لقاء مع ميساء إبراهيم ،مديرة الخدمات االجتماعية
التي أ ّكدت مواصلة الجهود من قبل ال��وزارة للح ّد من هذه
الظاهرة.
و قالت إبراهيم« :ربما ما زاد في انتشار هذه الظاهرة ،أنّ
الدار الوحيدة لرعاية المتس ّولين قد تح ّولت إلى مركز إليواء
األسر النازحة ،وليس باستطاعتنا إخراج عائالت بكاملها
َ

وتشريدها في الطرقات .وعلى رغم ذلك ،لدينا قسم لتوقيف
المتس ّولين بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والسياحة،
ومحافظة دمشق ،لتسيير دوري��ات لسوق المتس ّولين إلى
الدار وإعادة تفعيل مهامها».
أما عن دور هذه الدار بعد «سوق» األطفال إليها فقالت
إبراهيم« :الدار تقوم بعد  24أو  48ساعة ،بتحويل هؤالء
األطفال إلى القضاء ،وهو بدوره يق ّرر إما إخالء سبيلهم أو
توقيفهم في حال كانوا مذنبين ،أما األطفال الذين لم يتجاوزوا
سن المالحقة الجزائية ،فهؤالء ال يُح ّولوا إلى القضاء ،ومهمة
وزارة الشؤون هنا تتمثل في الرعاية الكاملة .ضمن الدار
نقدّم لهؤالء األطفال رعاية صحية واجتماعية ،كما نقدّم دعما ً
وتوجيها ً نفسيا ً واجتماعياً ،وتعليما ً مهنيا ً (حِ رف ،زراعة،
خياطة)» .وأضافت« :الباعة المتجولون يختلفون عن
المتسولين ،فالباعة يندرجون تحت مشكلة عمالة األطفال،
وهنا يجب أن يكون التعاون مع الوزارات المختصة لمالحقة
الجاني الذي يستغ ّل األطفال .ويكون دور وزارة الشؤون
تنمويا ًبامتياز».
وع��ن الحلول المقترحة للح ّد من ه��ذه الظاهرة قالت
تخص الباعة المتجولين في وزارة
إبراهيم « :ال قوانين
ّ
الشؤون ،فهؤالء يخضعون الختصاصات أخرى .أما ما يعني
وزارة الشؤون ،فيتمثل في قانون األحداث وقانون المتسولين
وقانون مجهولي ال َنسب .وبالنسبة إلى قانون المتسولين،
فهو فقط لإليواء وإحداث مكاتب ودور لرعاية المتس ّولين.
ونحن اقترحنا قانون الرعاية البديلة الذي يشمل كل هذه
القوانين (المعنف والمستغل والعمالة والمتس ّول الصغير)،
وصدر هذا القانون عن مجلس الشعب وت ّمت موافقة التنمية
البشرية في مجلس الوزراء عليه ،وعاد إلى مجلس الشعب
وعُ ّمم على الجهات األخرى التي تضع مالحظاتها عليه .واآلن،
هو في طريقه ليبصر النور قريباً ،وهذا القانون سيساهم في
حسر هذه الظواهر غير اإلنسانية».
أما عن مطالب وزارة الشؤون االجتماعية كي تتمكن من
تسيير عملها على أكمل وجه ،فوجهت إبراهيم مطلبا ً إلى
محافظة دمشق وقالت« :أرسلنا كتابا ً إلى امحافظة إلحداث
مكاتب مكافحة التس ّول والتش ّرد ،وهذه المكاتب تختلف عن
دور الرعاية باعتبار أنّ موازنة الشؤون في كل المحافظات
تابعة لقانون اإلدارة المحلية ،وحتى اآلن تم استحداث
مكتبين ،لكن ال مقار وال كوادر وآليات ،وأخيراً ،نتم ّنى على
المواطنين ألاّ ت ّ
��رق قلوبهم على كل الحاالت التي يرونها
في الطرقات ،فهم بهذا يساهمون بانتشار الظاهرة ،ال الح ّد
منها».
من حق أطفال سورية أن يحيوا كغيرهم من األطفال حياة
طبيعية ،ال أن يذوقوا األم ّرين في زحام الطرقات لتحصيل
لقمة العيش .ومن واجب الحكومة والمجتمع أن يحافظوا
على ب��راءة األطفال ،وأن ُتقرن األق��وال باألفعال ،فلن تنفع
أطفال وطننا كلمات منتقاة كتِبت في لوائح وقوانين إذا لم
تن ّفذ ،ومن حقهم أن يعيشوا الحياة بما يتناسب مع نقائهم،
وسلبي.
ال أن يعيشوها بمسار منحرف
ّ

ال�سوريون المقيمون في بلجيكا
ّ
ينظمون وقفة ت�ضامنية مع وطنهم ال ّأم
ّ
نظم السوريون المقيمون في بلجيكا ،بمشاركة أصدقاء
سورية من البلجيكيين واألوروبيين والعرب المقيمين في
بروكسل ،وقفة تضامنية مع سورية في حربها ض ّد اإلرهاب
المدعوم خارجياً.
وعبّر المشاركون في الوقفة أمام مبنى السفارة السورية
في العاصمة البلجيكية بروكسل ،عن شجبهم تآمر حكومات
الحرب على سورية ،وتعاون هذه الحكومات مع عصابات
اإلجرام من أكثر من ثمانين دولة حول العالم ،في محاوالت
عدوانية إرهابية لقتل اإلنسان والحضارة في سورية.
ورفع المشاركون الذي بدأوا وقفتهم التضامنية بدقيقة
صمت إج�لاال ً ألرواح شهداء سورية ،األع�لام السورية،
وصور الرئيس بشار األسد ،وردّدوا عبارات التضامن مع
سورية قياد ًة وشعبا ً وجيشاً ،وأنشدوا األغاني الوطنية.
وفي هذا السياق ،أ ّكد باسم الحنون ،الملحق في البعثة
الدبلوماسية السورية لدى االتحاد األوروب��ي ـ بروكسل ـ
في تصريح لـ«وكالة سانا» خالل مشاركته في الفعالية،
رف��ض السوريين ه��ذه ال��ح��رب العدوانية على بلدهم.
من ّوها ً بالحضور الكبير ألبناء الجالية السورية وأصدقاء
سورية الحقيقيين المؤيدين حقها في الكفاح ض ّد اإلرهاب،
وحماية أبنائها من عصابات اإلجرام اإلرهابي .مؤكدا ً أن ال

أحد يختلف اليوم على أن هناك حربا ً إرهابية عالمية على
سورية ،إال أولئك المتآمرين في هذه الحرب والمستفيدين
منها ،وأولئك الذين ال يملكون عقالً وال بصيرة أو أولئك الذين
ال يريدون أن يروا الحقيقة أو يعترفوا بها.
وش��دّد الحنون على أن ال��والي��ات المتحدة األميركية
وتوابعها من الحكومات اإلقليمية والغربية اجتمعوا
على سورية لكسر محور المقاومة حماي ًة لـ«إسرائيل»،
وللتخلص من مجاميع اإلرهابيين بإرسالهم إلى سورية
لتدميرها وتدمير حضارتها وكسر إرادتها .إلاّ أن الشعب
السوري بقيادته وجيشه أثبت للعالم أنه أقوى وأكبر من
كيدهم.
وق��ال اإلع�لام��ي علي غ��ن��دور ،أح��د ّ
منظمي التج ّمعات
لنوجه
المؤيّدة لسورية في تصريح مماثل« :نحن هنا
ّ
رسالة صريحة للعالم وللحكومات الغربية ولإلعالم
الغربي ،بأننا ،نحن السوريين مع الدولة السورية بقيادة
ّ
يسطر
الرئيس بشار األسد ،وأننا مع الجيش السوري الذي
أروع البطوالت في حربه ض ّد عصابات اإلرهاب».
وق��ال سمير دي��ب ،مغترب س��وري مقيم في بروكسل:
«نحن ندافع عن سورية ،وبدفاعنا عنها ندافع عن العالم
العربي كامالً .ألنّ سورية هي بوابة العالم العربي».

فعاليات في بن�سلفانيا
لتعزيز التوا�صل بين المغتربين ال�سوريين
مها األطرش
يواصل أبناء الجالية السورية في ال��والي��ات المتحدة
األميركية جهودهم الداعمة لوطنهم األ ّم سورية ،إذ أقاموا
ّ
مؤخرا ً في مدينة إلنتاون في والية بنسلفانيا ،فعالية وطنية
استمرت أربعة أيام ،بهدف تعزيز التواصل ودعم المغتربين
أهلهم في الوطن األ ّم.
وأ ّك��د الدكتور غياث موسى ممثل «المنتدى ال��س��وري ـ
األميركي» ،في تصريح لـ«وكالة سانا» ،أنّ هذه الفعاليات
تعكس التزام السوريين بوطنهم األ ّم ،ووقوفهم إلى جانب
أهلهم الذين يعانون من االعتداءات اإلرهابية بأشكال مختلفة،
في ظل ما تتع ّرض له سورية .مشدّدا ً على أهمية التأكيد على
الهوية السورية واالنتماء الوطني ،وتعزيز التواصل بين
السوريين داخل الوطن وخارجه.
وأش��ار موسى إلى أنه تخلل الملتقى لقاءات حوارية مع
مسؤولين أميركيين وجمعيات إنسانية أميركية مناهضة
للحرب ،وك��ان تركيز على توضيح حقيقة م��ا يجري في

سورية ،ومحاولة التأثير على الرأي العام األميركي حيال ذلك،
وبالتالي الضغط على اإلدارة األميركية لوقف دعمها اإلرهاب
في سورية.
وتض ّمن الملتقى معارض لمنتوجات وأعمال يدوية سورية
وموائد طعام أعدّتها سيدات سوريات ،وض ّمت الموائد أشهر
المأكوالت السورية ،ويعود ريعها للحمالت اإلنسانية المرسلة
إلى الوطن.
واختتم الملتقى بندوة تفاعلية استضافت المستشارة
السياسية واإلعالمية لرئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة
شعبان عبر «سكايب» ،تحدثت خاللها عن تطورات الوضع
الميداني وإنجازات الجيش السوري وانتصاراته على األرض،
وصمود الشعب السوري في وجه المؤامرات التي تستهدف
وطنه.
كما أش���ارت شعبان إل��ى الحصار االق��ت��ص��ادي الجائر
المفروض على سورية وأهمية مشاركة المغتربين السوريين
في دعم االقتصاد الوطني ،والمساهمة في بناء مستقبل سورية
وإعادة إعمارها.

