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إفتتاحية

أهداف التجمع:

اليــاس خالط

منســق عــام تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد
العنــف فــي طرابلــس
بعــد اطــاق الخطــة االمنيــة فــي طرابلــس فــي
ـاء علــى مــا يســعى
شــهر نيســان الماضــي ،وبنـ ً
اليــه المجتمــع المدنــي ومــا يقــوم بــه مــن
فعاليــات خدمــة للمدينــة ولمســتقبل ابنائهــا،
يهمنــا االضــاءة مــن خــال هــذه النشــرة،
وللمــرة الثانيــة ،علــى االنشــطة الخاصــة بـــ
«تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي
طرابلــس» .فمنــذ االيــام االولــى للخطــة
االمنيــة التأمــت خليــة االزمــة فــي «التجمــع»
وخططــت لرزمــة انشــطة انمائيــة ،تربويــة،
اجتماعيــة ،كانــت باكورتهــا فــي اطــاق حملــة
«عمرهــا »...وهــي موضــوع المقــال الرئيســي
ّ
فــي هــذه النشــرة .الــى جانــب المشــاركة فــي
اطــاق «مهرجــان طرابلــس لألفــام »2014
بنســخته االولــى.
واليــوم ،وبعــد ان انهينــا العمــل فــي كافــة
المشــاريع التــي نفذهــا «التجمــع» ســواء
مباشــرة او بواســطة الجمعيــات المنضويــة
ً
ايضــا
تحــت مظلتــه ،نضــع بيــن ايديكــم
هــذه النشــرة كتقريــر ســنوي يغطــي مجمــل
االنشــطة التــي قمنــا بهــا هــذا العــام ،قبــل
وبعــد الخطــة االمنيــة ،لتكــون بمثابــة مدمــاك
اضافــي نضعــه فــي رحلــة االلف ميــل لمجتمع

مدنــي طرابلســي نفتخــر ونعتــز باالنتمــاء اليــه.
وربمــا يكــون مــن االهميــة بمــكان االشــارة
ً
ايضــا
الــى ان «التجمــع» يشــارك هــذا العــام
بفعاليــات «منتــدى المــدن االنتقاليــة» الــذي
يعقــد فــي مدينــة بلفاســت والــذي ســيتطرق
الــى امــور عــدة ،ابرزهــا المصالحــة والتســامح
بأبعادهــا كافــة تحــت عناويــن تتنــاول:
المصالحــة والشــباب ،قدامــى المقاتليــن،
قدامــى الســجناء ،السياســات العامــة والعدل،
العالقــات االجتماعيــة ،الديــن ،ومواضيــع
خاصــة بالمــرأة.
اوال أهلنــا
ونغتنــم هــذه المناســبة لنشــكر
ً
فــي طرابلــس علــى المســاعدات الماديــة
والمعنويــة التــي قدموهــا بــكل تجــرد خــال
الفتــرة المنصرمــة رغــم الضائقــة االقتصاديــة
ً
وثانيــا الشــكر لـ»مكتــب المبــادرات
الخانقــة
االنتقاليــة» فــي «الوكالــة االميركيــة للتنميــة»
لجهوزيتــه الدائمــة فــي مــد يــد العــون.

نشرة داخلية تصدر عن «تجمع الحمالت المدنية ضد العنف في طرابلس»
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• جمعيــة تجار طرابلس
• جمعيــة شــباب للتنمية والتطوير
• جمعيــة يوتوبيا
• جمعية شــباب البلد  /برلمان
الشباب

• جمعيــة لبنان المحبة
اإلجتماعية اإلنمائية
• مؤسســة خالد حميد
• تريبولي فنديشــن (مؤسسة
طرابلس)

أسرة النشرة
رامي حنوف

الجمعيات األعضاء
في «التجمع»:

• جمعيــة فنون متقاطعة
الثقافية

سنبقى متّ حدين

مطيعة الحالق

ان «تجمــع الحمــات المدنية ضد
العنــف فــي طرابلس» ،المؤلف من
جمعيات وحمالت مســتقلة ،يحرص
دائمـ ًـا على إبــراز أهدافه المبنية على
اإليمــان بمبادىء العيش الواحد
وإحترام التعددية كمكون أساســي
للمجتمع الطرابلســي ،وضرورة
توقــف اإلقتتــال الهمجي في المدينة
وإلغــاء خطــوط التماس المصطنعة
بين المناطق واالحياء ،لكي يســتتب
األمن واإلســتقرار ،وبسط الدولة
ســلطتها على كافة ارجاء المدينة
بحــزم تحقيقـ ًـا للعدل والعدالة.

ماريا غريب

الياس خالط

ماركو طورني

اسبر ملحم

«تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلس»
«عمرهــا »....بعــد عودة االســتقرار
يطلــق
ّ

• مبــادرة طرابلس مدينتي
• بنــك الغذاء  -طرابلس

بعــد بــدء تنفيــذ الخطــة االمنيــة فــي طرابلــس أنسنة الواقع :الهدف الدائم

وانتشــار الجيــش اللبنانــي فــي المناطــق
الســاخنة وخطــوط التمــاس بيــن التبانــة
وجبــل محســن والقبــة والمنكوبيــن ،لــم يقــف
المجتمــع االهلــي والمدنــي فــي المدينــة
موقــف المتفــرج ،بــل تســارعت المبــادرات
والحمــات والخطــوات لوضــع تصــور عمــا
يمكــن القيــام بــه فــي تلــك المناطــق العــادة
تأهيلهــا وتحريــك عجلــة الحيــاة فيهــا مــن جديــد
وبــث روح االمــل بيــن ســكانها الذيــن عانــوا
الكثيــر علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن اجــل
ايصــال رســالة بأنهــم جــزء مــن نســيج مدينــة
طرابلــس.
فــي إطــار كل مــا ســبق أطلق «تجمــع الحمالت
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» حملــة
«عمرهــا »...مــن اجــل اعــادة اعمــار وتأهيــل مــا
ّ
دمرتــه الجــوالت االمنيــة التــي كانــت تمــر بهــا
المدينــة علــى مــدى ســنوات وشــهور عديــدة
فــي تلــك النقــاط والمواقــع« .عمرهــا»...
كانــت بتمويــل مــن الوكالــة االميريكــة للتنميــة
( )USAIDعبــر مكتــب المبــادرات االنتقاليــة
(.)OTI

ً
دائمــا الــى تحقيــق
وكمــا ســعى «التجمــع»
هدفــه فــي «أنســنة الواقــع» ،فــإن حملــة
«عمرهــا »...بــدأت بروحيــة هــذا الهــدف
ّ
واســتمرت فــي العمــل تحــت لوائــه ،حيــث
جمعــت ناشــطين ومتطوعيــن مــن مختلــف
تلــك المناطــق ينتمــون الــى «التجمــع» مــن

جمعيــات ومؤسســات أهليــة مــن جبــل
محســن والتبانــة والقبــة والعمــري والملولــة
والمنكوبيــن وســواها باالضافــة الــى جمعيــات
ً
جنبــا الــى جنــب
صديقــة شــارك متطوعوهــا
مــع العامليــن فــي جمعيــات «التجمــع».
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أوال
في الريفا والرابية :النظافة ً

انطالق التأهيل

«عمرهــا »...عبــر تنظيــم يــوم
وكانــت انطالقــة
ّ
نظافــة مشــترك فــي مواقــع الريفــا والرابيــة
فــي القبــة وجبــل محســن حيــث تجمــع عشــرات
الشــبان والشــابات وتشــاركوا العمــل والطعــام
ً
جنبــا الــى جنــب وعملــوا علــى ازالــة االوســاخ

كمــا شــملت االعمــال ترميــم االدراج الثــاث
بــدءا بأعمــال اعــادة صــب الدرجــات المكســورة
علــى طــول هــذه االدراج ،الــى اعمــال التقشــير
والحــف والتلييــس والتكحيــل والطــاء علــى
طــول الجــدران الممتــدة فــي هــذه االدراج الــى
اعــادة بنــاء درابزيــن االدراج الــى تنظيــف وحــف
واعــادة طــاء العــارض الحديــدي الموجــود
علــى طــول درج العمــري.
كذلــك نفــذت اعمــال اعــادة بنــاء ورفــع جوانــب
االحــواض الموجــودة عنــد درج العمري وانشــاء
ســبيل مــاء قبالــة الــدرج.
وقــد قســم العمــل الــى اكثــر مــن ورشــة
ضمــت كل واحــدة منهــا مــن  4الــى  5عمــال
عملــوا علــى تشــطيب وانهــاء كافــة االعمــال
المطلوبــة والتــي اســتلزمت مــدة تتــراوح بيــن
 3الــى  4اســابيع.

ورفــع الحشــائش النابتــة عنــد حــروف واطــراف
االرصفــة وتنظيــف البركــة الوســطية عنــد
مســتديرة الرابيــة.

وعملــت آليــات بلديــة طرابلــس علــى ازالــة
االحجــار الثقيلــة والدشــم المتجمعــة فــي
المــكان ليتســنى للشــباب العمــل بشــكل
افضــل ثــم قــام المتطوعــون بــزرع االشــجار
ً
ختامــا اعــادة انــارة
فــي المــكان كمــا كان
الشــوارع فــي المنطقــة مــن اجــل ان يشــعر
الســكان باالمــان.
وكان «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف
فــي طرابلــس» قــد قــدم اللــوازم اللوجســتية
والمعــدات الالزمــة ألعمــال التنظيــف مــن
رفــوش وقفــازات خاصــة الــى مكانــس كبيــرة
وعربــات جــر لتحميــل التــراب والحشــائش
اليابســة لرميهــا فــي الحاويــات القريبــة.
فيمــا قدمــت البلديــة المعــدات الكبيــرة مــن
كومبروســور ومولــدات الزمــة لهــا تســهيال
العمــال المتطوعيــن.
وقــد اتــى هــذا النشــاط مــن ضمــن اهــداف
التجمــع والجمعيــات المشــاركة علــى بــث
روح التعــاون وااللفــة بيــن ابنــاء القبــة وجبــل
محســن والتبانــة ضمــن العمــل علــى «أنســنة
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الواقــع» وتشــجيع المتطوعيــن علــى التعــاون
ً
يــدا واحــدة لخيــر المنطقــة خاصــة
والعمــل
ومدينــة طرابلــس عامــة .كمــا انــه كان باكــورة
لتأســيس عــدة انشــطة مماثلــة ســيتم القيــام
بهــا فــي نفــس النســق واالطــار فــي شــوارع
اخــرى مــن القبــة والجبــل والتبانــة بالتعــاون مــع
جميــع المشــاركين.
هــذا وكان  50متطوعـ ًـا ومتطوعــة قــد شــاركوا
فــي هــذه االعمــال مــن الجمعيــات التاليــة :مــن
جبــل محســن كل مــن جمعيــة لبنــان المحبــة
وجمعيــة الكرامــة وجمعيــة العمــل والمعرفــة
الخيريــة االجتماعيــة وجمعيــة رســم المناهــج
للمعرفــة ،جمعيــة يوتوبيــا مــن التبانــة،
مؤسســة خالــد حميــد وجمعيــة التنميــة فــي
عــكار.

طلعــة العمــري مــن التنظيــف الــى
التأهيــل
بعــد الريفــا والرابيــة بــدأت أعمــال التنظيــف
عنــد أدراج طلعــة العمــري وهــي كانــت مــن
اســخن النقــاط خــال الجــوالت االمنيــة،
فقــام المتطوعــون بأعمــال التنظيــف علــى
مــدى ايــام والتــي شــملت ازالــة الجــدار العــازل
الــذي اقامــه االهالــي مــن فتــرات طويلــة الــى
تنظيــف االدراج علــى طولهــا وازالــة الحشــائش
اليابســة عنــد درج العمــري وعقبــة القطــان
ودرج المطرجــي عنــد ثانويــة القبــة.

مــن العمــري الــى الملولــة  -التبانــة
وجلــول – جبــل محســن
بعــد العمــري انطلقــت االعمــال فــي موقعيــن
جديديــن همــا منطقــة الملولــة فــي بــاب
التبانــة ومنطقــة جلــول فــي جبــل محســن.
وشــملت هــذه االعمــال ترميــم الجــدران
وتنظيفهــا وتقشــيرها واعــادة تلييســها
وطالئهــا الــى اعمــال الحف والتكحيــل والدهان
علــى طــول الجــدران الممتــدة فــي هذيــن
الموقعيــن بالتعــاون مــع بلديــة طرابلــس.
فــي موقــع الملولــة عملــت الــورش علــى
تنظيــف وتأهيــل الحائــط الممتــد عنــد مدخــل
الملولــة وتأهيــل االدراج الباطونيــة والحديديــة
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الممتــدة علــى طولــه وصيانــة شمســية
موقــف الباصــات القريــب وتأهيــل الحديقــة
الوســطية تحــت الجســر ووضــع مقاعــد عامــة
فيهــا واعــادة نصــب السالســل الحديديــة
المحيطــة بهــا.

ضــد العنــف فــي طرابلــس» وذلــك مــن اجــل
تشــجيع هــؤالء العامليــن علــى البقــاء فــي
مناطقهــم وعــدم مغادرتهــا.

التنســيق مــع القــوى االمنيــة وبلديــة
طرابلــس

امــا فــي موقــع جلــول فقامــت الــورش بإعــادة
تســوية االرض فــي الممــرات بيــن المبانــي
الســكنية وتأهيلهــا وازالــة الشــوائب علــى
جوانبهــا واعــادة صبهــا بعــد تأهيــل وتمديــد
شــبكة جديــدة ألنابيــب الصــرف الصحــي
فتحولــت الممــرات الــى مــكان مســتو ونظيــف
ليتمكــن االطفــال مــن اللعــب بأمــان فــي هــذه
الممــرات.
هــذا وقــام باالعمــال فــي الورشــتين عمــال
ومعلمــون لبنانيــون مــن أبنــاء القبــة والتبانــة
وجبــل محســن ،وذلــك لتشــجيع أبنــاء هــذه
المناطــق علــى العمــل فــي مناطقهــم وعــدم
ً
انســجاما مــع مــا يحــرص
مغادرتهــا .وذلــك
ً
دائمــا علــى تحقيقــه فــي «أنســنة
«التجمــع»
الواقــع».
عامــا
وضمــت كل ورشــة مــن  10الــى 15
ً
عملــوا علــى تشــطيب وانهــاء كافــة االعمــال
المطلوبــة والمقــررة والتــي اســتلزمت مــدة
تراوحــت بيــن  3الــى  4اســابيع.
وقــد عبــر االهالــي فــي تلــك المواقــع عــن
ترحيبهــم بهــذه االعمــال وارتياحهــم لهــذه
االنشــطة ،خاصــة وانهــا تزيــل اثــار ســنوات
مــن التقاتــل وتعيــد رمــوز التعايــش وتفتــح
الممــرات والمعابــر التــي كانــت مغلقــة علــى
امتــداد تلــك الجــوالت االمنيــة.
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هــذه االعمــال التــي قــام بهــا «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» فــي تلــك
المواقــع كانــت تتــم بالتعــاون بيــن اعضــاء
«التجمــع» وجمعيــات صديقــة وبالتنســيق مــع
بلديــة طرابلــس والقــوى االمنيــة خاصــة قيــادة
الجيــش اللبنانــي وذلــك بهــدف تأميــن هــذه
االعمــال وتنفيذهــا بشــكل صحيــح.

ملعب المنكوبين
«عمرهــا »....كانــت
المرحلــة الثالثــة مــن
ّ
فــي موقــع المنكوبيــن حيــث قــام «التجمــع»
بإعــادة تأهيــل الملعــب التابــع لبلديــة البــداوي
الــذي يشــكل مســاحة عامــة وفســحة تنفــس
ألطفــال وشــبان المنطقــة حيــث يتجمعــون
ويلتقــون ويمارســون مختلــف االلعــاب مــن
كــرة قــدم وســواها.
وقــد قــام «التجمــع» بإعــادة تأهيــل أرض
الملعــب وجعلهــا صالحــة للعــب وتنظيــف
الحشــائش الطالعــة علــى جوانــب الجــدران
وإعــادة تأهيــل هــذه الجــدران وبنــاء األقســام
المهدمــة منهــا الــى أعمــال التقشــير والتلييس
والطــاء واعــادة رفــع الســياج المحيــط
بالملعــب علــى امتــداد الجــدران واصــاح

بوابــات الملعــب وعددهــا  3الــى انــارة الملعــب
ً
صالحــا ّللعــب
وتأهيلــه بشــكل يصبــح معــه
واالرتيــاد والجلــوس علــى طــول جوانبــه.
وقــد قــام بتنفيــذ اعمــال هــذه الــورش حوالــي
ً
حرصــا
عامــا مــن أبنــاء المنطقــة وذلــك
25
ً
علــى تأكيــد نهــج «التجمــع» فــي العمــل علــى
أنســنة الواقــع .وقــد اســتغرق إنهــاء الــورش
ً
يومــا.
حوالــي 25

أبناء الحي
أمــا العاملــون فــي هــذه االعمــال فقــد
كان منهــم مــن أبنــاء تلــك المناطــق مــن
ّ
والمعلميــن كل فــي مجــال
الشــبان العامليــن
ً
اختصاصــه الذيــن خضعــوا ســابقا لــدورات
تدريبيــة علــى مختلــف هــذه االعمــال الصغيــرة
تحــت اشــراف «تجمــع الحمــات المدنيــة

ً
ختامــا :األلــوان الزاهيــة واللوحــات
تزيــن «خطــوط التمــاس»
«عمرهــا »...تــم إعــادة ترميــم
فــي ختــام
ّ
اللوحــات الفنيــة التــي كانــت قــد رســمت منــذ
ســنوات طويلــة علــى ادراج العمــري حيــث
غطــت االلــوان الزاهيــة والرســومات الحيــة
هــذه الجــدران اضافــة الــى رســم لوحــات
جديــدة خاصــة وتخصيــص مســاحات محــددة
لوضــع االعالنــات ،حيــث تحولــت مواقــع
القتــال الســابقة الــى لوحــات فنيــة تبعــث
االمــل بيــن ســكان تلــك االحيــاء الذيــن كانــوا
يرافقــون االعمــال ويقدمــون القهــوة والشــاي
وميــاه الشــرب للعامليــن فــي تلــك المواقــع
ممــا كان يســاعد علــى شــد اواصــر اللحمــة
بيــن الجميــع ويحقــق هدفنــا االساســي فــي
«أنســنة الواقــع».
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«آب  ،23طرابلس» هدية من أبناء طرابلس الى أهلها

«بنك الغذاء»  -طرابلس ...بكل محبة

بعــد الكارثــة المزدوجــة التــي ضربــت طرابلــس
يوم  23آب من العام .2013اراد بعض الشباب
المتطوعيــن مــن ابنــاء طرابلــس توثيق تضامن
ً
بعضــا
اهــل المدينــة المنكوبــة مــع بعضهــم
وجنبـ ًـا الــى جنــب وتضافــر جهودهــم مــن اجــل
لملمــة الجــراح وتجــاوز االزمــة ،وكانــت ثمــرة
هــذا التضافــر فيلمـ ُـا وثائقيـ ًـا بعنــوان «آب ،23
ـدأب لــم يرافقــه اال كل
طرابلــس» حيــث انــه وبـ ٍ
ـان وشــفافية ،قــام فريــق عمــل الفيلــم ،في
تفـ ٍ
إكال كونســاي وإمبكــت ميديــا غــروب ،ببــذل
اقصــى جهــود العطــاء مــن اجــل اظهــار اواصــر
المحبــة العارمــة والتضامــن الكبيريــن التــي
تجلــت بيــن ابنــاء المدينــة فــي تلــك اللحظــة
الصعبــة مــن حيــاة المدينــة.

ً
تقريبــا اطلــق «تجمــع الحمــات
منــذ عــام
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» مــا
عــرف ب «بنــك الغــذاء» حيــث خصــص لــه
خطـ ًـا سـ ً
ـاخنا لكــي يتمكــن الراغبــون مــن ابنــاء
المدينــة مــن تقديــم المســاعدات الــى اهلهــم
فــي طرابلــس مــن ابنــاء المناطــق الســاخنة

مــن طرابلــس الى عرســال
كمــا انــه قــد تــم ارســال شــاحنة مــن هــذه
المــواد ،وهــي عبــارة عــن «هديــة متواضعــة»،
الــى اهلنــا فــي عرســال خــال االحــداث االخيــرة
التــي شــهدتها البلــدة حيــث تــم تجهيــز شــاحنة
صغيــرة تضمنــت مــواد اغاثيــة اوليــة (فــرش،
حرامــات ،والمــواد الغذائيــة) عبــر جمعيــات
ومؤسســات اهليــة صديقــة فــي البقــاع
االوســط والتــي عملــت علــى ايصالهــا الــى
ً
قســرا مــن
اهلنــا العراســلة الذيــن نزحــوا
بيوتهــم داخــل البلــدة ولجــأوا الــى اماكــن اكثــر
امنـ ًـا فــي البلــدات والقــرى البقاعيــة المجــاورة.

هــذا الفيلــم كان هديــة ارادهــا فريــق العمــل
لتعميــق روح التعــاون واظهــار صــورة حقيقيــة
لــن تتغيــر عــن مدينــة طرابلــس .هــي صــورة
مشــرقة عــن االلفــة والتضافــر فــي اوقــات
الشــدة والصعوبــات التــي تعانــي منهــا المدينة
منــذ فتــرات طويلــة.
لقــد عملــوا بــكل محبــة وشــغف مــن اجــل ان
يظهــروا مــن خــال الفيلــم مــا تــم انجــازه مــن
قبــل «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف
فــي طرابلــس» فــي عمليــة اعــادة تأهيــل
واصــاح المحــات والمؤسســات التجاريــة
المتضــررة فــي موقعــي االنفجاريــن والتــي بلــغ
عددهــا .153
فــي الفيلــم شــهادات وصــور مــن بعــض
أصحــاب هــذه المحــات ومــن ناجيــن مــن
الكارثــة الــى شــهادة «الشــهيد الحــي» ابــو
عشــير .وال ننســى شــهادة كل مــن االعالميــة
نــور أفيونــي التــي رأت شــرارة النــار فــي انفجــار
«الســام» والمنتــج المصــور رامــي حنــوف
الــذي كان لــه الســبق فــي تصويــر اللحظــة
االولــى مــن الدخــان المتصاعــد مــن انفجــار
«الســام».
الفيلــم يصــب فــي اطــار هــدف «التجمــع»
إلظهــار حرصــه علــى «أنســنة الواقــع» بيــن
جميــع االفــراد القائميــن باالعمــال وشــد اواصر
الترابــط االجتماعــي لمســاعدة المتضرريــن
علــى تجــاوز نتائــج «الكارثــة».
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فــي بــاب التبانــة وجبــل مجســن الذيــن كانــوا
يضطــرون الــى تــرك منازلهــم والنــزوح منهــا
واللجــوء الــى احيــاء اكثــر أمنـ ًـا فــي المدينــة وقــد
اعتبــر هــؤالء «فئــة منســية» نظـ ً
ـرا ألنهــم لــم
يكونــوا يتلقــون اي مســاعدة مــن اي جهــة.
وبنفــس الروحيــة فــإن «بنــك الغــذاء» مــازال

مسـ ً
ـتمرا فــي طرابلــس ويعتمــد علــى تبرعــات
وتقديمــات ابنــاء المدينــة مــن مــواد عينيــة
وغذائيــة (أرز ،عــدس ،ســكر ،ملــح ،حليــب،
شــاي ،معلبــات ،مربيــات ،زيــوت ،ســمنة،
معكرونــة ،مــواد تنظيــف).

علي أحمد

منسق بنك الغذاء

بنك الغذاء من طرابلس ومن خارجها
خليــة األزمــة التــي أطلقهــا «تجمــع الحمــات

التبرعــات مــن جهــة وتعزيـ ً
ـزا لــروح المواطنــة

حــا لتأميــن المــواد الغذائيــة لهــؤالء
يجــد
ً
ً
دعمــا لهــم خــال فتــرة نزوحهــم
النازحيــن

ايجابيــة بشــكل غيــر مســبوق وتوســعت
حلقــة التبرعــات وتخطــت الحــدود لتصــل

لقــد بــدأت الخطــوة خجولــة واعتمــدت

ً
ونتيجــة لهــذا النجــاح ،تــم اقــرار
اللبنانيــة.

والجهــود الفرديــة .ثــم تطــور العمــل بحســب

مــن مســتوى «المبــادرة» الــى مســتوى اكثــر

المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» فــي ان

«آب  ،23طرابلــس» مــن طرابلــس الــى بيروت
وفــي هــذا االطــار نظــم «تجمــع الحمــات
حفــا
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس»
ً
ً
تكريميــا لفريــق عمــل الفيلــم وفريــق عمــل
خليــة االزمــة التــي شــكلها «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» بعــد
كارثــة  23آب ،والــذي اقيــم فــي صالــة ســينما
 planeteفــي الـــ  City Complexفــي
طرابلــس ،حيــث عــرض الفيلــم عرضـ ًـا مــا قبــل
اولــي ،والــذي بلغــت مدتــه  23دقيقــة ،ثــم

جــرى توزيــع الــدروع التقديريــة.
بعــد طرابلــس قــام «تجمــع الحمــات المدنيــة
ضــد العنــف فــي طرابلــس» بتنظيــم حفــل
خــاص للعــرض االولــي للفيلــم فــي ســينما
 Sofilفــي االشــرفية مــن اجــل اســتقطاب
االعــام والمهتميــن حيــث شــهد الحفــل
اقبــاال مــن قبــل الوســائل االعالميــة
المرئيــة والمســموعة والمقــروءة وعــدد مــن
ا لمهتميــن .

عــن منازلهــم.

فــي البدايــة علــى االتصــاالت الشــخصية

متطلبــات الواقــع العــددي للنازحيــن .واعتمد

ً
وتحديــدا فــي بدايــة
إبــان أحــداث طرابلــس

علــى حملــة مكثفــة علــى مواقــع التواصــل

أمــام هــذا الواقــع ومــن ضمــن مســؤوليات

المحلــي فــي دعــم هــذه المبــادرة ،زيــادة فــي

العــام  2013كثــرت حــاالت النــزوح الداخلــي.

االجتماعــي لمحاولــة اشــراك المجتمــع

عنــد الجميــع مــن جهــة اخــرى .النتائــج كانــت

مــن لبنانييــن يعيشــون خــارج االراضــي
مأسســة «بنــك الغــذاء طرابلــس» ورفعــه

تنظيمـ ًـا ليصبــح مؤسســة تســعى لمحاربــة

الجــوع فــي المدينــة وفــي نفــس الوقــت
مــن أجــل تأميــن جهوزيــة إغاثيــة فــي حــاالت
الطــوارئ.
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ً
دائما تستحق االفضل
طرابلس

ً
طالبــا للشــهادة
 القبــة ،ضهــر المغــر60 :المتوســطة (بريفيــه) 25 ،طالبـ ًـا للقســم الثانــي
ً
طالبــا للشــهادة الثانويــة
 المنكوبيــن26 :العامة(بريفيــه)
 باالضافــة الــى عــدد مــن الطــاب الســوريينالــذي يدرســون المنهــاج اللبنانــي.

 1000طالــب وطالبــة
«مــن حقــي انجــح» هــو برنامــج الدعــم
المدرســي الــذي كان «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» مــن اهــم
الداعميــن لــه.
هــذا البرنامــج الــذي نفذتــه «جمعيــة شــباب
للتنميــة والتطويــر» وهــي أحــد اعضــاء
«التجمــع» مــن ضمــن حملتهــا التــي اطلقتهــا
منــذ فتــرة طويلــة تحــت عنــوان «طرابلــس
تســتحق االفضــل» ،اســتفاد منــه حوالــي 1000
طالــب وطالبــة مــن مختلــف مــدارس طرابلــس
الرســمية فــي صفــوف الشــهادات الرســمية
للمرحلتيــن المتوســطة والثانويــة مــن كل
مناطــق طرابلــس فــي القبــة والتبانــة وجبــل
محســن والبــداوي والمنكوبيــن وابــي ســمراء
والمينــاء.

الشــركاء مــن كل طرابلــس
الــى جانــب «شــباب للتنميــة والتطويــر» شــارك
فــي هــذا البرنامــج جمعيــات عديــدة لتســهيل
التعــاون وتشــجيع طــاب المناطــق علــى
الدخــول فــي هــذا البرنامــج .حيــث كان لــكل
جمعيــة منســق هــو بمثابــة صلــة الوصــل بيــن
الجمعيــات والمنســقية العامــة فــي المركــز
الرئيســي التابــع لـ «شــباب للتنميــة والتطوير».
والجمعيــات الشــريكة هــي التاليــة «جمعيــة

 75مــن االســتاذة المتطوعيــن
امــا عــدد المتطوعيــن مــن االســاتذة فقــد
ً
اســتاذا ومعلمــة مــن جميــع
بلــغ حوالــي 75
االختصاصــات فــي المــواد العلميــة االساســية
وباللغتيــن الفرنســية واالنكليزيــة ،قامــوا بــأداء
مهماتهــم علــى اكمــل وجــه ممكــن.

الربــاط» فــي البــداوي« ،بســمة امــل» فــي
المنكوبيــن« ،لبنــان المحبــة االجتماعيــة
االنمائيــة» فــي جبــل محســن« ،يوتوبيــا» فــي
التبانــة وضهــر المغــر»the special young«،
فــي ابــي ســمراء ،و«الكشــاف العربــي» فــي
المينــاء.

الطــاب المســتفيدون
وقــد تــوزع الطــاب الذيــن اســتفادوا مــن هــذا
الدعــم علــى النحــو التالــي :

المجموع العام:
 الشهادة الثانوية العامة395 : الشهادة المتوسطة534 :امــا فيمــا يتعلــق بالمناطــق فقــد تــوزع
الطــاب علــى النحــو التالــي:
ً
طالبا
 جبل محسن108 :ً
طالبــا
للشــهادة المتوســطة (بريفيــه)69 ،
للقســم الثانــي
ً
طالبــا للشــهادة المتوســطة
 التبانــة46 :(بريفيــه)

وقــد تميــز برنامــج مــن «حقــي انجــح» عــن
ســواه مــن البرامــج االخــرى التــي نظمتهــا
جمعيــات عديــدة بأنــه ارتكــز علــى الطريقــة
الترميميــة التراكميــة فــي مســاعدة الطــاب
ال ســيما المتعثريــن منهــم وخاصــة القادميــن
مــن المناطــق التــي كانــت تشــهد الخضــات
االمنيــة المتكــررة فــي طرابلــس .حيــث تــم
العمــل علــى مســاعدة التلميــذ علــى تجــاوز
التقصيــر الــذي يعانــي منــه فــي المــواد
الدراســية جــراء االوضــاع التــي كانــت قائمــة،

د.نبيل شندر

رئيــس جمعيــة شــباب للتنميــة
والتطويــر

فهــو احيانــا يكــون بحاجــة الــى مســاعدة علــى
فهــم برنامــج الســنوات الســابقة ليســتطيع
متابعــة مســيرته حتــى الوصــول الــى فهــم
منهــاج صــف الشــهادة الخــاص بــه.
امــا عــن التقنيــة التــي اتبعــت فــي البرنامــج
فهــي التقنيــة التفاعليــة الالصفيــة التــي
اعتمــدت علــى مشــاركة التلميــذ فــي اعطــاء

النتائج المعنوية كانت األهم
الــى حوالــي  1089طالبـ ًـا وطالبــة ،وكان هــذا

االمــر ،ونحــن نتابــع معهــم حتــى االن جميــع

تحــت لــواء «التجمــع» وفعاليتهــا الفائقــة،

نوعيــة فــي شــخصياتهم وتحســين واقعهــم

بفضــل تضافــر جهــود الجمعيــات المنضويــة
كذلــك فــإن وجــود جمعيــات صديقــة مــن

خــارج «التجمــع» ومشــاركتنا فــي هــذا

ً
ً
اضافيــا حيــث ان
دفعــا
المشــروع أعطــاه
كل جمعيــة كانــت تضيــف جديـ ً
ـدا بطريقتهــا
الخاصــة.
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الدراســي ورفــع مســتوياتهم الســلوكية

والدراســية والتواصليــة ممــا أعطاهــم األمــل
بإمكانيــة التعلــم ومتابعــة الدراســة فــي

المرحلــة الجامعيــة.

كذلــك فــان المشــروع رفــع مــن مســتوى

وعــن الشــق النفســي فــي المشــروع يضيــف
لقــد قمنــا بمســاعدة الكثيــر مــن الطــاب

القليلــة التــي اســتطاعت اســتقطاب وجمــع

الجامعــة حيــث كانــوا يجــدون صعوبــة فــي

تحــت لــواء «التجمــع» او مــن خارجــه.

عــن تقييمــه تجربــة مشــروع «مــن حقــي

شــباب للتنميــة والتطويــر»:

المتعثريــن بحيــث تمكنــوا مــن الوصــول الــى

انهينــا المشــروع وحققنــا هدفنــا بوصولنــا

الخطــوات حيــث تمكنــوا مــن تحقيــق نقلــة

التعــاون بيــن كافــة الجمعيــات المشــاركة بــه

شندر:

إنجــح» يقــول د.نبيــل شــندر رئيــس «جمعيــة

الــدروس كمــا كان هنــاك منهجيــة الدعــم
النفســي والتدخــل النفســي حيــن وقــت الحاجــة
ً
دورا
اليــه واالنشــطة الالصفيــة التــي لعبــت
ً
كبيــرا فــي ترغيــب الطالــب بالدراســة والتــي
اعتمــدت علــى عمــل مجموعــات صغيــرة ال
ً
تلميــذا.
يتجــاوز عــدد افرادهــا 20

و»مــن حقــي إنجــح» هــو مــن بيــن المشــاريع
اكبــر عــدد ممكــن مــن الجمعيــات المنضويــة
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« 23آب»  ...نستذكر بالدعوة للسالم

بناء التواصل بين مختلف مكونات
نسيج المدينة

شادي نشابة

رئيس جمعية يوتوبيا
بعــد كارثــة تفجيــر المســجدين كان للمجتمــع المدنــي فــي
ـرا جـ ً
دورا كبيـ ً
ً
ـدا .وهــو عكــس مــا يــروج لــه فــي االعــام،
المدينــة
حيــث كانــت رغبــة الســام وبنــاء المدينــة فــوق اي اعتبــار ،وقــد
كان همنــا ايجــاد اللحمــة فــي نســيج المدينــة بيــن مختلــف
ابنائهــا وبمحتلــف احيائهــا القديمــة والجديــدة.

فــي الذكــرى الســنوية االولــى لكارثــة تفجيــري
مســجد التقوى والســام اللذين هزا «الفيحاء»
بعــد صــاة الظهــر مــن ذلــك اليــوم الجمعــة 23
آب مــن العــام الماضــي  ،2013وتحــت شــعار
« 23آب  .....نســتذكر» نظــم «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلس»،أنشــطة
ً
وطلبــا
رمزيــة هدفهــا «الدعــوة للســام
للعدالــة والعدالــة فقــط» وذلــك أمــام المدخــل
الرئيســي لمســجد الســام عنــد طريــق المينــاء
حيــث أحيــت جمعيتــي «فنــون متقاطعــة
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الثقافيــة» وجمعيــة «يوتوبيــا» ،هــذه الذكــرى
ً
شــخصا
الســنوية عبــر مشــاركة حوالــي 250
بيــن شــاب وطفــل أتــوا مــن مختلــف مناطــق
المدينــة حيــث قامــوا برســم لوحــات تعبيريــة
تذكــر بالمناســبة زينــت بشــعارات الســام
ورفضــت التقاتــل والعنــف بمختلــف اشــكاله .
وقــام «التجمــع» بتزويــد المشــاركين بكافــة
االحتياجــات الالزمــة لتحويــل هــذه الذكــرى الــي
يــوم تقديــر واســتذكار ايجابــي للكارثــة فتــم

تأميــن اللوحــات التــي رســمت وكذلــك االلــوان
والريشــات والبالونــات التــي اطلقهــا االوالد
,وســواها مــن اللوجســتيات
وختــم النشــاط بإطــاق االطفــال لبالونــات
ً
تعبيــرا عــن ارادة الحيــاة وطلبــا ً
الســام
«للعدالــة والعدالــة فقــط».

وقــد اثمــرت هــذه الجهــود والمبــادرات والحمــات خاصــة فيمــا
يتعلــق بالمواضيــع المطلبيــة واالغاثيــة وتشــجيع دور الطــاب
علــى المشــاركة حيــث اتانــا المتطوعــون مــن جامعــات البلمنــد
والمنــار وســواهما الكثيــر.
كذلــك فــإن مــا قــام بــه «التجمــع» فــي موضــوع ترميــم 153
ـا ومؤسســة تجاريــة كان لــه اكبــر صــدى ايجابــي بيــن النــاس
محـ ً
الذيــن لــم يفكــروا بــأن وقوفنــا الــى جانبهــم ســيكون علــى هــذا
المســتوى.
هــذه االمــور والخطــوات شــجعت الكثيريــن علــى القيــام
بالمبــادرات العديــدة تجــاه اخوانهــم فــي المناطــق واالحيــاء
الفقيــرة مــن طرابلــس خاصــة فــي محيــط مســجد التقــوى حيــث
تجلــت اللحمــة والتعــاون الكبيريــن.

نعمل على نقل صورة طرابلس
الحقيقية

جان حجار

رئيس جمعية فنون
متقاطعة الثقافية
فــي مناســبة الذكــرى االولــى لحصــول تفجيــري المســجدين
وفعالــة مــن خــال
احببنــا ان تكــون مشــاركتنا ملموســة
ّ
اســتقطاب مجموعــة مــن الصبايــا والشـ ّـبان مــن مختلــف انحــاء
المدينــة ،وكان الهــدف مــن وراء هــذا اشــراك الجميــع مــن اجــل
ان يكــون وجودهــم معبـ ً
ـرا عــن جميــع شــرائح المدينــة ،خاصــة
ً
الفتــا بشــكل واضــح.
وان تواجــد وحضــور عنصــر االنــاث كان
وهــذا ان دل علــى شــيء ،فهــو يــدل علــى ناحيــة ايجابيــة ويبعــث
االمــل للمســتقبل ،ممــا يعنــي صــورة معاكســة لــكل مــا يقــال
عــن طرابلــس ولــكل مــا يشــاع عنهــا .وقــد اخترنــا التعبيــر عــن
هــذه المناســبة باللوحــات والرســومات لكــي نقول ان المســاحة
التــي امتــأت بالدمــاء البريئــة امــام مســجد الســام ســنعيد
تزيينهــا بااللــوان المفرحــة والمتفائلــة .ومــن ناحيــة اخــرى فــان
«تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» هــو
صــورة ايجابيــة عــن المدينــة ودوره مميــز خاصــة لجهــة جمــع
المؤسســات األهليــة ،و نحــن جــزء مــن «التجمــع» ،وهــو يعمــل
علــى لـ ّـم الشــمل فــي االحتفــال بالمناســبات التــي لهــا عالقــة
بصــورة المدينــة لكــي يكــون تأثيرهــا اكبــر ٌ
واقــوى ككتلــة مدنيــة
فعــاال بشــكل اكبــر ،ألن
وطنيــة جامعــة .وهكــذا يكــون الــدور
ً
تجمــع اساســية
اليــوم هنــاك محــاوالت التفــاف حــول محوريــة ّ
تدعــو الــى القــول ان هنــاك ضــرورة ألن يتنــازل كل شــخص
عــن «األنــا» ويعمــل علــى االنخــراط فــي مجتمــع حقيقــي يمثــل
«التجمــع».
مدينــة كاملــة بــكل شــرائحها وهــذا مــا يحققــه
ّ
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أنشطة وافالم ترويجية وظهور اعالمي مميز

والمســيرات الســيارة المشــجعة لهــذا الفريــق معــارض للخدمــة المدنيــة
او ذاك التــي تجــوب الشــوارع واالحيــاء خاصــة
خــال فتــرات الليــل.

أنشــطة وافــام ترويجيــة وظهــور اعالمــي
مميــز يحــرص «التجمــع» علــى المحافظــة علــى
صورتــه التــي ارتبطــت باالنســان مــن خــال
هدفــه «أنســنة الواقــع» الــذي عمــل علــى
تحقيقــه منــذ بــدء انطالقتــه فــي العــام 2013

وقــد حظــي هــذا الفيلــم كمــا ســابقيه علــى
اهتمــام الكثيــر مــن الوســائل االعالميــة خاصــة
المرئيــة حيــث تــم عرضــه علــى العديــد مــن
االقنيــة التلفزيونيــة اللبنانيــة المحليــة والعربية
علــى حــد ســواء كذلــك حظــي باهتمــام بعــض
المحطــات االذاعيــة التــي تحدثــت عنــه فــي
برامجهــا.

ولذلــك يشــارك التجمــع فــي العديــد مــن
النشــاطات التــي ينظمهــا المجتمــع المدنــي
والمؤسســات التعليميــة والجامعــات والتــي
تعنــي االنســان مباشــرة .مــن هــذه االنشــطة
«الهايــد بــارك» الــذي شــارك فيــه العديــد مــن
الجمعيــات المنضويــة تحــت لــواء «التجمــع»
الــى جانــب بعــض الجمعيــات الشــبابية مــن
خــارج طرابلــس ومــن كل لبنــان والــذي نظــم
فــي معــرض رشــيد كرامــي الدولــي بالتعــاون
مــع المجلــس الثقافــي البريطانــي حيــث قــام
«التجمــع» بعــرض فيلــم « 23آب طرابلــس»
وتــم بعــد العــرض نقــاش بيــن الحضــور ومخــرج
الفيلــم اليــاس خــاط.

مــدة الفيلــم  15ثانيــة ،ويمكــن متابعــة جميــع
االفــام الخاصــة بالتجمــع عبــر االنترنــت علــى
قنــاة التجمــع علــى موقــع اليوتيــوب وعنوانهــا:
coalitiontripoli

هايــد بارك

كذلــك شــارك «التجمــع» فــي معرضــي الخدمة
المجتمعيــة اللذيــن ّ
نظمــا فــي جامعــة البلمنــد
وجامعــة ال  LAUفــي جبيــل.
وهــي معــارض تســتقطب جمعيــات المجتمــع
المدنــي مــن كل لبنــان والتــي تختــص بمختلف
النشــاطات المجتمعيــة مــن تنمويــة الــى بيئيــة
الــى انســانية والتــي تدعــو فــي رؤيتهــا الــى
تحقيــق اهــداف تنمويــة متنوعــة تخاطــب
الشــباب وكل فئــات المجتمــع اضافــة الــى
جمعيــات تتخصــص فــي دعــم المــرأة والطفــل
الــى ذوي الحاجــات الخاصــة وســواها الكثيــر
مــن المياديــن المجتمعيــة.

وقــد شــكلت مشــاركة «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» فــي هــذه
المعــارض فرصــة لعــرض انجــازات «التجمــع»
علــى الزائريــن القادميــن مــن مختلــف المناطق
اللبنانيــة ،وذلــك منــذ انطالقــة نشــاطات
«التجمــع» فــي نيســان  2013الــى اليــوم .كذلك
تــم توزيــع النشــرة الداخليــة بعددهــا االول
«ســنبقى متحديــن» الصــادرة عــن «التجمــع»
وهــي بطاقــة تعريــف شــاملة بأهــداف التجمــع
واعضائــه ونشــاطاته وسياســاته المســتقبلية.

«أعصــاب العالــم مــش لعبــة ...
ولــو كان فــي لعبــة»
وكمــا عـ ّـود «التجمــع» المتابعيــن فإنــه كان قــد
ً
أفالمــا ترويجيــة خدمــة ألهدافــه مــن
اصــدر
خــال انتــاج افــام قصيــرة توثــق أنشــطته
وكذلــك انتــاج افــام بتقنيــة التحريــك
( )animationوكان آخــر هــذه االفــام تحــت
عنــوان «أعصــاب العالــم مــش لعبة  ...ولو كان
فــي لعبــة» وذلــك تزامنـ ًـا مــع موســم مونديــال
كــرة القــدم لصيــف  ،2014وكان الهــدف مــن
ورائــه توعيــة النــاس الــى تجنــب التســبب فــي
االزعــاج والفوضــى نتيجــة األنشــطة الشــبابية

مهرجــان طرابلــس لالفــام 2014
كذلــك شــارك «التجمــع» فــي دعــم احــد اهــم االنشــطة الثقافيــة التــي نظمــت فــي
طرابلــس فــي العــام  ،2014وهــو «مهرجــان طرابلــس لالفــام»  ،2014حيــث شــهد هذا
المهرجــان تغطيــة اعالميــة مميــزة مــن داخــل لبنــان وحتــى مــن خارجــه عبــر مختلــف
الوســائل المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة وكذلــك القنــوات التلفزيونيــة المحليــة
والفضائيــة العربيــة والدوليــة واالجنبيــة.
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Like our page on Facebook
تجمع الحمالت المدنية ضد العنف في طرابلس

Subscribe to our Youtube channel
coalitiontripoli

Follow us on Twitter
tripcoalition
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