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معرض ّ
سيدة اللويزة
املنظمات غير الحكومية يف ّ
مؤسسة أهلية ومنظمة
مشاركة طالّب وّ 40
اف �ت �ت��ح م ـك ـتــب ش ـ ــؤون الـ ـط ــالب -
مكتب الخدمة المجتمعية في جامعة
سـيــدة الـلــويــزة ،بــالـتـعــاون مــع نــادي
حقوق اإلنسان ،معرض المنظمات
غ ـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وال ـ ـم ــؤس ـ ـس ــات
االجتماعية ،في رعاية وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس وحضوره،
وحضور وزير الثقافة روني عريجي.
وتـحــدث مـســؤول مكتب الخدمة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة م ــاج ــد بـ ــو ه ــدي ــر عــن
إنـجــازات المكتب من خــالل تحقيق
 1000ساعة عمل تطوعي .وأشارت
رئيسة نادي حقوق اإلنسان الطالبة
فرنشيسكا أن ـكــرا إل ــى أهـمـيــة دور
المجتمع المدني.
وقـ ـ ـ ـ ــال عـ ـمـ ـي ــد مـ ـكـ ـت ــب شـ ـ ــؤون
ال ـطــالب الــدك ـتــور زيـ ــاد ف ـهــدّ :
"إن
إيماننا بالتعليم يدفع مكتب شؤون
الطالب إلى بذل كل الجهود إليجاد
فـ ــرص ت ـت ـيــح ل ـطــالب جــام ـع ـت ـنــا أن
يكونوا روادًا في زرع جسور التعاون
والتضامن والمحبة".
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
ل ـشــؤون الـثـقــافــة وال ـعــالقــات العامة
سهيل مطر" :مع هذه المؤسسات،
وهـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب ،ن ـع ـمــل م ــن أجــل
اإلن ـ ـسـ ــان ،ك ــل إن ـ ـسـ ــان ،وال نـهـتــم
السمه أو دينه او منطقته أو ِعرقه".
ودعــا رئيس الجامعة األب وليد
م ــوس ــى إل ـ ــى "ب ـ ـنـ ــاء م ـج ـت ـمــع هـ ّـمــه
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اإلن ـ ـسـ ــان ،ألن اإلنـ ـس ــان ه ــو مـحــور
الـمـجـتـمــع ...وبــالـتــالــي عندما ّ
يهتم
اإلن ـ ـسـ ــان بــأخ ـيــه اإلن ـ ـسـ ــان ي ـكــون
أعطى معنى لحياته أكثر من حياة
اآلخر".
وق ــال عــري ـجــي" :تـنـمـيــة الـشـبــاب
على التطوع أمر أساسي لبناء إنسان
اليوم ،ومن خالله بناء وطن اإلنسان.
وهـ ـ ــذا ال ـج ـســر الـ ـ ــذي ي ـم ـتــد بـفـعــل
األواصر التي تنسجون بين الطالب
والجمعيات األهـلـيــة ،والمنظمات،
نتمناه جـســورًا ّ
تمتد بين اإلنـســان
واإلنـســان فــي لبنان ،إلنـقــاذ الوطن
من انقسام عمودي تارة وأفقي تارة
اخ ــرى ج ـســورًا بـمــا يجعل االخـتــالف
نعمة والخالف نقمة".

ورأى درب ـ ـ ـ ــاس أن "مـ ـ ــا ي ـج ـعــل
لبنان صــامـدًا بوجه هــذه األعاصير،
واألع ـم ــدة ال ـتــي تـحـمــل ه ــذا الــوطــن
ه ـ ــي ال ـ ـم ــؤس ـ ـس ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
التربوية ،والتطوعية المنتشرة في
أرجــاء الخريطة اللبنانية من الــرأس
الكبير حتى الناقورة ،من البحر حتى
سلسلة جبال لبنان الشرقية".
وق ـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ــوسـ ــى وم ـ ـطـ ــر درعـ ـي ــن
ُ
تكريميتين لدرباس وعريجي ،وك ّرم
الطالب الذي قاموا بأعمال تطوعية،
بإعطائهم شهادات تقدير.
وت ـ ــوج ـ ــه الـ ـجـ ـمـ ـي ــع إل ـ ـ ــى الـ ـب ــاح ــة
الـخــارجـيــة الف ـت ـتــاح ال ـم ـعــرض الــذي
ض ـ ّـم أك ـثــر مــن  40مــؤسـســة أهلية
ومنظمات غير حكومية.

