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انطالق حملة "سالمة املساجين"
وخلف يؤكد :هذه صورة لبنان

كلوديت سركيس

انطلقت قافلة من الشاحنات من باحة نقابة
المحامين في بيروت محملة م��واد تنظيف
وتعقيم وآالت ل��رش المعقمات وح��اج��ات
أخ��رى إل��ى جميع السجون في لبنان وأكثر
م��ن  20ن �ظ��ارة .ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة أط �ل��ق عليها
نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف إسم
حملة"سالمة السجناء من سالمة المجتمع"
وشاركت فيها نقابة المحامين في الشمال
برئاسة النقيب محمد المراد وأهل همم.
إن�ت�ه��ت عملية ت��وزي��ع ه��ذه التقديمات
قرابة الرابعة والنصف بعد الظهر "من دون
أن تكلف ليرة واح��دة" ،على تعبير خلف،
بعد عمل متواصل إستمر حوالى أسبوعين
وأح�ي��ان��ا ج��رى وص��ل س��اع��ات الليل بالنهار
الت�م��ام ه��ذه الحملة وإب�ع��اد ش��ر ك��ورون��ا عن
ال �س �ج �ن��اء ال�م�ح�ك��وم�ي��ن وال �م��وق��وف �ي��ن وع��ن
المحتجزين في نظارات .وجرت هذه العملية
بالتنسيق م��ع وزارت� ��ي ال��داخ�ل�ي��ة وال �ع��دل.
وش ��ارك ف��ي ح�ض��ور إن �ط�لاق ال�ق��اف�ل��ة نقباء
المهن ال�ح��رة ورئ�ي��س جمعية الصناعيين
فادي الجميل.
وح� �ي ��ا خ �ل��ف ع �ب��ر "ال � �ن � �ه ��ار" ال �م �ح��ام �ي��ن
المتطوعين الذين وصلوا الليل بالنهار من
دون كلل أو تذمر .اعطوا بمحبة وقلب كبير
ليقولوا للعالم وخصوصا للمجتمع انه مجتمع
خير مستنهض للهمم وأن��ه ال ت��زال توجد
فيه طاقات كبيرة وها هو يظهر أحلى صورة
للبنان وان�ن��ا نستمر نفخر ب�ه��ذه القيمة".
ووج��ه" الشكر الكبير لجمعية الصناعيين

على تلبية كل الطلبات وبسخاء .وقال "هذا
هو لبنان الجميل ال��ذي سيبقى هو هو أيا
ت�ك��ن ال �ع��واص��ف .ل�ب�ن��ان ال ��ذي ال يستطيع
أح ��د أن ي �ك �س��ره أو أن ي �ط��أه .وم ��ا حصل
ال �ي��وم(أم��س)أع �ط��ى ص ��ورة م��ن أب �ه��ى ص��ور
لبنان"،مركزا" على "دور المحامي في مهنة
ال�ن�ب�لاء ورس��ال�ت��ه ال�ت��ي تستنهض وت�ك��ون
رافعة وطن حقيقية" ،شاكرا "حضور نقباء
المهن ال�ح��رة ورئ�ي��س جمعية الصناعيين
وتعاون وزارتي الداخلية والعدل".
وبالفعل أن هذه الحملة لم تكن لتنجح
ل ��وال م�ش��ارك��ة م�ح��ام�ي��ن م�ت�ط��وع�ي��ن إل�ت�ف��وا
حول نقيبهم في الزمن الصعب الذي يمر
فيه لبنان ،وث��اب��روا حتى آخ��ر لحظة حيث
راف ��ق ع��دد منهم ال�ش��اح�ن��ات ال��ى م��داخ��ل
السجون لتسليم االمانة .ومن المشاركين
ل��وج�س�ت�ي��ا أي �ض��ا ف ��ي ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة عضو
مجلس النقابة المحامي إيلي بازرلي الذي
ق��ال ل"النهار" انها "شملت كل السجون
اللبنانية ال  25وعددا" من النظارات بناء
على مبادرة أطلقتها نقابتا المحامين في
ب�ي��روت وال�ش�م��ال ،ون�ق��اب��ات المهندسين
واألط � �ب ��اء وأط� �ب ��اء االس� �ن ��ان وال �م �م��رض��ات
وال �م �م��رض �ي��ن وال�م�ع��ال�ج�ي��ن ال�ف�ي��زي��ائ�ي�ي��ن
وجمعية الصناعيين" .وأضاف إن التعاون
م ��ع ه� ��ذه ال �ن �ق��اب��ات ب� ��دأ وس �ي �ي �ت��اب��ع الن
السجون في لبنان في حاجة إليهم جميعا
اليوم لمتابعتهم مرضيا من متطوعين من
نقابة األطباء لتغطية حاالت مساجين عند
اإلق �ت �ض��اء ،وك��ذل��ك س �ي �ك��ون م�ت�ط��وع��ون
م��ن ن�ق��اب��ة المهندسين لتحسين ال��وض��ع

ال��داخ �ل��ي ف ��ي ال �س �ج��ون وت �ل �ب �ي��ة ح��اج��ات
ال�ص�ي��ان��ة وم ��ا ش��اب��ه ،وث �م��ة م�س��اج�ي��ن قد
يحتاجون إلى ممرض خاص يرعاهم وأبدت
نقابة الممرضين والممرضات إستعدادها
ل �ت��أم �ي��ن ال ��رع ��اي ��ة إل� ��ى م ��ن ي �ح �ت��اج إل�ي�ه��ا
ه�ن��اك ،وك��ذل��ك المعالجين الفيزيائيين.
أم ��ا ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ن��اع�ي�ي��ن ف�ه��ي أم �ن��ت كل
م��ا ج��رى توزيعه م��ن تقديمات عينية من
تجار وصناعيين كثر وجميعها بالمجان.
وعندما تواصل معهم النقيب خلف كانت
ردة ف�ع�ل�ه��م م �ف��اج��أة ل�ج�ه��ة م��ا أب� ��دوه من
م�س��اع��دة وه �ب��ات عينية ب�ك�م�ي��ات كبيرة
وسخاء غطت كل السجون وأكثر من 20
نظارة ،فتمكنا من توفير كل ما يمكن أن
يحتاجونه لتعقيمها وتحسين أوضاعهم
ل�ج�ه��ة ال��وق��اي��ة م��ن وب� ��اء ك ��ورون ��ا" .وه��ذه
المساعدات العينية هي فرش وآالت لرش
أدوي��ة التعقيم ومعقمات وص��اب��ون وم��واد
للغسيل والجلي وشامبوان للجسم والشعر
ودي �ت��ول وم ��اء ج��اف�ي��ل ف�ل�اش وش�ف��اط��ات
ودالء ومماسح وشفاطات.
وت��ول��ت  15ش��اح�ن��ة ت��اب�ع��ة ل �ق��وى االم��ن
الداخلي و  27فان قدمها التجار لنقل هذه
المواد .إنطلقت من باحة النقابة وتقدمت
ك�لا م�ن�ه��ا س �ي��ارة م��دن�ي��ة واك�ب�ت�ه��ا ال��ى كل
س �ج��ن وم �ق��ر أم �ن��ي وف ��ي داخ �ل �ه��ا م�ح��ام��ون
سلموا الحموالت الى الضابط المسؤول في
ك��ل م��ن المقار االمنية وم��ن خ��ارج أس��واره��ا
ح��رص��ا ع �ل��ى س�ل�ام��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ،وف�ق��ا
للمحامي بازرلي ال��ذي ذك��ر أن��ه ستلي هذه
الخطوة عملية توزيع أخرى للمواد ذاتها.

