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إفتتاحية

الجمعيــات المنضوية
فــي تجمع الحمالت
المدنيــة ضد العنف
في طرابلس:

الياس خالط
منسق عام

تجمــع الحمــات المدنيــة ضد العنف في طرابلس

بمناســبة صــدور نشــرتنا هــذه يهمنــا ابــراز
اهــداف «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد
العنــف فــي طرابلــس» المؤلــف مــن جمعيــات
محليــة وحمــات مســتقلة .هــذه األهــداف
مبنيــة علــى االيمــان بمبــادىء العيــش الواحــد
وإحتــرام التعدديــة كمكــون أساســي للمجتمــع
الطرابلســي ،وضــرورة توقــف اإلقتتــال
الهمجــي فــي المدينــة وإلغــاء خطــوط التمــاس
المصطنعــة بيــن المناطــق واالحيــاء ،لكــي
يســتتب األمــن واإلســتقرار ،وبســط الدولــة
ســلطتها علــى كافــة ارجــاء المدينــة بحــزم
ً
تحقيقــا للعــدل والعدالــة.
وإنطالقــا مــن االوضــاع التــي تعيشــها مدينتنــا
وبنــاء علــى مــا
طرابلــس بشــكل مســتمر،
ً
يســعى اليــه «المجتمــع المدنــي» ومــا يقــوم
بــه مــن فعاليــات خدمـ ًـة للمدينــة ولمســتقبل
ابنائنــا ،يهمنــا اإلضــاءة علــى األنشــطة الخاصة
بـــ «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي
طرابلــس» .فمنــذ الســاعات األولــى للتفجيرين
اإلرهابييــن الذيــن ضربــا مدينتنــا طرابلــس فــي
آب الماضــي ،جــاء تحركنــا إلدارة األزمــة عفويـ ًـا:
ميدانيـ ًـا وتنظيميـ ًـا ،فقــد قمنــا بمــا كان يتوجب
علــى األجهــزة الرســمية القيــام بــه وقــد كان
همنــا األساســي أنســنة الواقــع.
ّ
واليــوم وبعــد أن أنهينــا العمــل فــي خليــة
األزمــة وأصبحنــا فــي المراحــل األخيــرة مــن

• جمعيــة تجار طرابلس
• جمعيــة شــباب للتنمية والتطوير
• جمعيــة يوتوبيا

عمليــة إصــاح المحــال التجاريــة وبعــد إطــاق
خليــة الدعــم النفســي نكــون قــد قاربنــا الكارثــة
مــن جميــع جوانبهــا :اإلقتصاديــة ،اإلجتماعيــة
والنفســية ...لقــد أظهــرت المدينــة كيــف
أمكنهــا الوقــوف علــى رجليهــا بعــد هــذه
الكارثــة التــي كان وقعهــا علينــا فــي حجــم كارثــة
 ١١أيلــول علــى الواليــات المتحــدة األميركيــة.
أوال أهلنــا
ونغتنــم هــذه المناســبة لنشــكر
ً
فــي طرابلــس علــى المســاعدات الماديــة
والمعنويــة التــي قدموهــا بــكل تجــرد خــال
الفتــرة العصيبــة المنصرمــة رغــم الضائقــة
االقتصاديــة الخانقــة ،والتــي ان دلــت علــى
شــيء فإنمــا تــدل علــى أصالــة هــذه المدينــة
ً
وثانيــا الشــكر لمكتــب المبــادرات
وعراقتهــا.
لمــد
اإلنتقاليــة لحضــوره وجهوزيتــه الدائمــة
ّ
يــد العــون.
طرابلس  ....سنبقى متّ حدين

• جمعية شــباب البلد  /برلمان
الشباب
• جمعيــة فنون متقاطعة
الثقافية
• جمعيــة لبنان المحبة
اإلجتماعية اإلنمائية
• مؤسســة خالد حميد
• تريبولي فنديشــن (مؤسسة
طرابلس)
• حملــة طرابلــس مدينة خالية من
السالح
• مبــادرة طرابلس مدينتي
• حملــة طرابلــس متل الفل

سنبقى متّ حدين
نشرة داخلية تصدر عن «تجمع الحمالت المدنية ضد العنف في طرابلس» تشرين الثاني 2013

أسرة النشرة
مطيعة الحالق
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ماريا غريب

ماركو طورني

رامي حنوف

الياس خالط

آب  ،23طرابلــس «ســنبقى ّ
متحديــن»

هــل تغيــرت حيــاة المدينــة بعــد هــذا التاريــخ؟
نعــم تغيــرت،
ً
عاديا بالنســبة
الجمعــة  23آب كان ليكــون يومــا
الــى المدينــة واهلهــا حتــى موعــد اقامــة صــاة
الجمعة.

ردة الفعل االولى
عنــد صــاة ظهــر  23آب  ٢٠١٣الســاعة الواحــدة
والنصــف تغيــر وجــه المدنيــة وتعرضــت لكارثــة
مزدوجــة .خــال الســاعات االولــى كان وقــع
الكارثــة كبيــرا ،يفــوق قدرة تحمل الطرابلســيين
بمختلــف فئاتهــم كمــا ان معالجــة احــوال
الضحايــا واســعافهم كان هـ ُـم المدينــة بكافــة
اطيافهــا واجهزتهــا المدنيــة واالداريــة والطبيــة.
لــم تنــم المدينــة تلــك الليلــة حيــث مــازال
الكثيــر مــن االهالــي يبحثــون عــن اقربائهــم
حتــى ســاعات متأخــرة.
صبــاح اليــوم التالــي ،كان الســؤال الكبيــر مــاذا
نفعــل؟ تداعــى المواطنــون مــن كافــة اطيــاف
المجتمــع الطرابلســي ومــن كافــة المناطــق
لكــي يقولــوا كلمــة ال .ال ،ألن طرابلــس
مدينــة تحــب الحيــاة وابناؤهــا يرفضــون القتــل
والعنــف بحــق اي كان« .تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» ،كان

ومنــذ اللحظــة االولــى ،فــي خضــم هــذه خلية االزمة

التحــركات ،المتطوعــون مــن جميــع الجميعــات
والحمــات المنتميــة الــى التجمــع كانــوا فــي
موقــع االنفجاريــن ،حيــث قــام «التجمــع»
بتزويــد المتطوعيــن بكافــة اللوجســتيات
والحاجــات الالزمــة لهــم مــن مكانــس وكفــوف
ورفــوش واكيــاس لجمــع النفايــات والزجــاج
المتكســر والغبــار المتراكــم واالثــاث المتضــرر
مــن االنفجــار .

مســاء اليــوم التالــي لالنفجارين(الســبت 24
آب) ،عقــد «التجمــع» اجتماعــا اطلــق علــى اثــره
مــا ســمي بـــ «خليــة االزمــة» التــي وضعــت
خطــة مدروســة للتحــرك علــى االرض مــن
اجــل توحيــد الجهــود لمســاعدة المتضرريــن
مــن الكارثــة فــي موقعــي االنفجاريــن حيــث
كان «أنســنة الواقــع» هــو الهــم المرافــق لــكل
خطواتــه.
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هــذه الخليــة ســتتولى اصــاح المحــات
المتضــررة فــي محيــط االنفجاريــن وتعيــد
ترميــم االضــرار مهمــا بلغــت تكاليفهــا.

ورشة اعادة االعمار
يــوم االثنيــن الواقــع فيــه  26آب كان
«التجمــع» بــكل قدراتــه وامكانياتــه البشــرية
واللوجســتية يعمــل علــى االرض باالضافــة
الــى شــركائنا مــن خــارج التجمــع مــن بلديــة
طرابلــس وهيئــات اســعافية ومتطوعيــن مــن
جمعيــات مــن داخــل المدينــة ومــن خارجهــا...
بــدأ العمــل باســتحداث مركزيــن للتجمــع قــرب
مســجدي الســام والتقــوى وكانــا عبــارة عــن
خيميتيــن كبيرتيــن اقيمتــا ليتمكــن االهالــي
فــي المنطقتيــن مــن تســجيل االضــرار
الالحقــة بالمحــات والمؤسســات التجاريــة
فــي الموقعيــن ،كذلــك انتقلــت ايضــا الهيئــة
العليــا لالغاثــة واتخــذت مقــرا لهــا فــي هاتيــن
تســهيال لخدمــة االهالــي بعــد ان
الخيمتيــن
ً
كان مركزهــا فــي ســراي طرابلــس لتســجيل
طلبــات توثيــق االضــرار التــي اصابــت بيوتهــم
وســياراتهم ودفــع بــدالت االيــواء للذيــن لــم
يســتطيعوا االقامــة فــي منازلهــم بعــد الكارثــة.
بعــد انتهــاء عمليــات مســح االضــرار ،اخــذ
«التجمــع» علــى عاتقــه وبشــكل كامــل
المحــات التــي ســيقوم بتصليــح االضــرار
التــي اصيبــت بهــا فــي موقعــي االنفجاريــن.
وقــد شــملت التصليحــات اعــادة بنــاء مــا تهــدم
مــن بنيــة داخليــة فــي حــال وجودهــا كاألدراج
والمتختــات وغيرهــا الــى التمديــدات الكهربائية
والصحيــة واعمــال التبليــط والدهــان وتبديــل
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الواجهــات الزجاجيــة ومــا يترافــق معهــا مــن
اعمــال المنيــوم وحديــد ونجــارة.
هــذه االعمــال عكســت االرتيــاح لــدى اصحــاب
المؤسســات والمحــات التجاريــة خاصــة وان
التجمــع اعطــى مــدة زمينــة محــددة النهــاء
اعمــال التصليحــات والتأهيــل والتــي انتهــت
فعليــا فــي الموعــد المحــدد وهــو شــهرين مــن
تاريــخ بــدء الــورش.

محال
اصالح 153
ً
فــي الحصيلــة ،فقــد انجــز التجمــع اصــاح
ـا ومؤسســة تجاريــة علــى
مــا يقــارب  153محـ ً
اختــاف حجــم االضــرار التــي اصابتهــا ،ويشــكل
هــذا الرقــم مــا يقــارب  %90مــن مجمــل

المحــات المتضــررة فــي موقعــي االنفجاريــن.
طريقــة العمــل فــي ورش التصليــح التــي
قامــت بهــا «مؤسســة خالــد حميــد» وهــي
عضــو فــي التجمــع ،كانــت تتجــاوب مــع هدفنا
فــي انســنة الواقــع ،حيــث قمنــا باســتقطاب
المتطوعيــن فــي برامــج التأهيــل المهنــي مــن
ابنــاء المدينــة لتشــغيلهم فــي الــورش تحــت
اشــراف معلميــن متخصصيــن ليســتفيدوا
مــن العمــل بحيــث يكونــون جــزءا مــن هــذه
ً
وهدفــا لهــا فــي وقــت واحــد.
االنســنة
هــذا وقــد تمــت تغطيــة قيمــة تكاليــف
التصليحــات ،بالدرجــة االولــى عبــر «مكتــب
المبــادرات االنتقاليــة» ( )OTIالتابــع للوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة (،)USAID
باالضافــة الــى تبرعــات المواطنيــن.
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شهادات
عــن حيثيــات العمــل وتفاصيلــه يعبــر د .ملــك

بعمــل مثلــه حتــى االن ،كذلــك فــإن التوقيــت

اللــه يعطيكــم العافيــة هــذه الحملــة متميــزة

والمصداقيــة كانــت مميــزة لــدى كل الشــباب

اخــرى المفــروض ان يكونــوا هــم الموجوديــن

عامليــن وســواهم.

عــن اعجابــه باالعمــال التــي تمــت فيقــول:

اريــد ان اشــكركم الن هنــاك انــاس وجهــات

د .هاشــم ملك
صاحــب صيدليــة االنعــام (موقع مســجد
التقوى)

هنــا.

«أبــو عشــير» فقــد ابنــه وحفيديــه فــي تفجيــر

طرابلــس ،عــن التعايــش الوطنــي فيهــا واعطــت
مثــاال حيـ ًـا ،انــا رايــت انــه صار لي اســرة كبيــرة فيها

مــاذا يقــول أبــو عشــير وكيــف يتعايــش مــع

نحــن كلجــان شــعبية واهليــة نعيــش بمحبــة

قمتــم بــه  ،الننــي ال اعتقــد ان هنــاك مــن قــام

اشــارككم بــه.

وانظــر الــى االطفــال ارى فيهــم وجــوه احفــادي».
وســام فــي مبنــى يضــم  10طوائــف وحيــن

يخــرج زعيــم الطائفــة يفرقنــا ».ومــن طرابلــس

بعينيــن شــبه زائغتيــن ويديــن تتحــركان فــي الهــواء

يعطــي ابــو عشــير نموذجــا للتعايــش المشــترك

ابــو عشــير قائــا :لقــد بــدأت المدينــة تلبــس

يتكاتــف الــكل مــع بعضهــم ،حيــن جئــت الــى هنــا

كأنهمــا تالمســان اجســاد مــن فقدهــم يتحــدث
حلتهــا الجديــدة ،آثــار الحــرب والدمــار واالنفجــار

احمــد عبوس

الــذي حصــل كبيــرة ،وهنــاك ســواعد شــبابية

«طرابلــس أعطــت مثــاال حيــأ ،أصبح لي
فيهــا اســرة كبيرة»

عشــير بمدينتــه وبابنائهــا فيقــول « :نحــن لنــا

تعمــل وتتكاتــف مــع اهــل المدينــة .يثــق ابــو
هــذا الوطــن لبنــان وليــس لنــا غيــره ،بينــت عندنــا

فيقــول « :تعالــوا وانظــروا الــى طرابلــس كيــف
عنــد موقــع التقــوى لــم اميــز بيــن احمــد وميشــال

او اندريــه كلهــم يعملــون مــع بعــض ،مــا بعــرف
شــو بيســمونا وبمــاذا يصفــون طرابلــس هــذه
هــي طرابلــس ونحــن نحبهــا هكــذا».

يتحــدث الســيد ذوق عمــا اصــاب مؤسســته مــن

بــل أكثــر مــن اخــوة بــكل الظــروف وقدمــوا كل

تركــت المســجد وعــدت الــى مطعمــي رأيتــه

وفــي اي مجــال اخــر للمســاعدة فــي عــودة

اضــرار ودمــار فيقــول« :بعــد حصــول االنفجــار

ً
ً
كليــا خاصــة قســم التــراس الخارجــي
مدمــرا

وفــي الداخــل اصيــب كل شــيء ،التجهيــزات
والتلفزيونــات وســواها.

اليــوم وبعــد شــهر مــن االنفجــار فــان التصليحــات
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هــذا فخــر لــي وانــا اريــد االنضمــام الــى حملتكــم

ونحــن نقــدر جهودكــم فــي الحملــة والشــغل الذي

المأســاة التــي ألمــت بــه ؟

صاحــب مطعــم ومقهــى برانش (موقع
مســجد السالم)

الذيــن شــاركوا فــي العمــل مــن مشــرفين او

بعــد ان رأيــت مــا تقومــون بــه الننــي اريــد ان

مســجد التقــوى

باسم ذوق

كان جيــدا واالندفــاع فــي العمــل وااللتــزام بــه

فــي المطعــم شــارفت علــى االنتهــاء تقريبـ ًـا.

المســاعدات الالزمــة فــي ازالــة الــردم والتنظيــف
المطعــم الــى العمــل.

كلمــة حــق تقــال ،لقــد كانــت وقفــة تضامنيــة ال
توصــف.

ويختــم الســيد باســم قائــا« :هــذا ليــس انفجــارا
،انــه زلــزال ضــرب المنطقــة ،ومــن اجــل اعــادة

والشــكر للــه عــز وجــل اوال ثــم للنــاس الذيــن

الحيــاة فانــه علــى الدولــة القيــام بواجباتهــا ولــو

ضــد العنــف .لقــد وقفــوا الــى جانبنــا كأخــوة

بكثيــر».

يقفــون الــى جانبنــا فــي تجمــع الحمــات المدنيــة

انهــا فعلــت هــذا لــكان العمــل اســرع واســرع

ً
مرفرفا على الشرفات
العلم اللبناني
تغيــرت واجهــات االبنيــة عمــا كانــت عليــه اثــر
حصــول االنفجاريــن ،حيــث ارتفــع اكثــر مــن
ً
مرفرفــا علــى الشــرفات
مئــة علــم لبنانــي
والواجهــات المتضــررة فــي محيــط التفجيريــن.
وذلــك فــي اطــار خطــوة رمزيــة تعبيـ ً
ـرا عــن ان
ال بديــل عــن الوطــن وال بديــل عــن ســلطاته
الرســمية علــى اختالفهــا كحاضنــة ألمــن
المواطــن وســامته فــي اي بقعــة مــن الوطــن
وتأكيــدا علــى ان هــذا مــا يريــده اهــل طرابلــس
بجميــع فئاتهــم ومناطقهــم.

وكان «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف
فــي طرابلــس» قــد دعــا الــى هــذه الخطــوة
حيــث قــام فريــق المتطوعيــن العامليــن فــي
«التجمــع» بتوزيــع حوالــي  100علــم ،حيــث عبــر
االهالــي وســكان االحيــاء عــن ترحيبهــم بالفكــرة
آمليــن ان تكــون هــذه االعــام هــي «الحافظة»
لألمــن فــي المدينــة وهــي الضمــان الوحيــد
لكــي يتمكــن المواطنــون مــن العــودة الــى
ممارســة حياتهــم الطبيعيــة والتعويــض عــن
الخســائر التــي لحقــت بهــم جــراء االنفجــار.

«بنك الغذاء»
فــي االول مــن شــهر تشــرين الثانــي اعلــن
التجمــع عــن اطــاق مــا يســمى ب «بنــك
الغــذاء» حيــث انــه وبعــد كل جولــة مــن
التبانــة
المناوشــات بيــن جبــل محســن و
ً
تشــهد المناطــق الســاخنة فــي طرابلــس
ً
أمانــا،
حركــة نــزوح محليــة ،الــى أحيــاء اكثــر
وتســتمر الــى مــا بعــد انتهــاء الجولــة ،وحســب
االســتطالع االخيــر ،فقــد بلــغ عــدد العائــات

النازحــة حوالــي  200عائلــة بيــن بــاب التبانــة
والقبــة .لذلــك قــام “تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس”
باســتحداث «بنــك الغــذاء» .وذلــك بتخصيــص
خــط هاتفــي ســاخن لتأميــن التبرعــات العينيــة
التــي يرغــب بهــا المتبرعــون (رز ،عــدس ،ســكر،
ملــح ،حليــب ،شــاي ،معلبــات ،مربيــات،
زيــوت ،ســمنة ،معكرونــة ،مــواد تنظيــف)

حيــث يقــوم فريــق عمــل التجمــع بالحضــور
اليكــم واســتالم كميــات المــواد الغذائيــة
مهمــا كانــت ويقــوم بتوصيلهــا الــى اخواننــا
النازحيــن.
لالتصــال بالخــط الســاخن )70379058( :مــن 9
صباحـ ًـا وحتــى  2بعــد الظهــر مــن االثنيــن الــى
الجمعــة.

نتيجة لألحوال األمنية يف طرابلس

شاركوا يف «بنك الغذاء» لدعم أهلنا يف طرابلس
لالتصال بالخط الساخن 70 - 37 90 58
خالل اإلسبوع من اإلثنني اىل الجمعة بني الساعة  ٩صباحاً و الساعة  ٢ب.ظ .لغاية نهاية العام ()٢٠١٣
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من صيدا الى طرابلس بكل محبة
فــي الخامــس مــن شــهر ايلــول الماضــي
قــام وفــد مــن «تجمــع المؤسســات االهليــة
فــي صيــدا» برئاســة االب نقــوال صغبينــي
رئيــس مؤسســة دار العنايــة فــي شــرق صيــدا
بزيــارة الــى مدينــة طرابلــس وذلــك تأكيــدا مــن
التجمــع الصيــداوي علــى تضامــن اهــل صيــدا
مــع اهــل طرابلــس وتعبيــرا عــن مشــاركتهم
للمأســاة التــي عاشــتها عاصمــة الشــمال بعــد
تعرضهــا للتفجيــر المــزدوج فــي مســجدي
التقــوى والســام قبــل  15يومـ ًـا .وقــد شــارك
فــي الزيــارة الــى جانــب االب صغبينــي ،عــدد
مــن اعضــاء وممثلــي الهيئــات والمؤسســات
المدنيــة الصيداويــة المنضويــة تحــت جنــاح
التجمــع وهــم الســيد وليــد حشيشــو رئيــس
فــرع النجــدة الشــعبية فــي صيــدا ،الســيد
محمــد زيــدان نائــب رئيــس النجــدة الشــعبية
فــي صيــدا ،الســيد فضــل اللــه حســونة رئيــس
جمعيــة التنميــة لالنســان والبيئــة فــي صيــدا،
د .هاشــم بــدر الديــن مديــر ثانويــة الحكمــة فــي
النبطيــة ،وعــدد مــن الناشــطين فــي صيــدا.
وكان اعضــاء «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد
العنــف فــي طرابلــس» فــي اســتقبال الوفــد
الصيــداوي فــي موقعــي االنفجاريــن حيــث
كانــت جولــة افــق عامــة مــع المنســق العــام
للتجمــع فــي طرابلــس اليــاس خــاط واعضــاء
التجمــع مــن الجمعيــات المنضويــة تحــت

لوائــه .وقــد اطلــع الوفــد الصيــداوي علــى
منجــزات االعمــال االغاثيــة التــي قــام بهــا
المجتمــع المدنــي فــي موقعــي االنفجاريــن ال
ســيما مــا قــام بــه فريــق عمــل «خليــة االزمــة»

فــي «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف
فــي طرابلــس « والتــي تمتــد علــى مــدى شــهور
حتــى اصــاح كافــة االضــرار وانهــاء اعمــال
الترميــم.

المشاركة في معرض جامعة البلمند «الخدمة المجتمعية»
شــارك “التجمــع” فــي معــرض

الخدمــة المجتمعيــة «Community
 »Fairفــي جامعــة البلمنــد .وهــو
معــرض تقصــده جمعيــات ومنظمــات

المجتمــع المدنــي مــن كل لبنــان.
وقــد شــاركنا فيــه نظـ ً
ـرا الهميتــه الن
الجامعــات هــي مصــدر المتطوعيــن
وقــد تــم خــال المعــرض التوقيــع
علــى عريضــة حملــة «طرابلــس مدينــة

خاليــة مــن الســاح».
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خلية الدعم النفسي لمعالجة
«اإلضطرابات النفسية ما بعد الصدمة»
فــي اطــار ســعي «تجمــع الحمــات المدنيــة
ضــد العنــف فــي طرابلــس» الــى أنســنة
الواقــع وضمــن النشــاطات التــي قــام بهــا
بعــد تفجيــري طرابلــس فــي التقــوى والســام
فــي آب الماضــي ،نظــم «التجمــع» نــدوة حــول
«اإلضطرابــات النفســية مــا بعــد الصدمــة»
اعلــن خاللهــا عــن اطــاق العمــل فــي خليــة
الدعــم النفســي وذلــك فــي فنــدق الكواليتــي
ان فــي طرابلــس .عقــدت النــدوة بمشــاركة
الدكتــور عبــاس علــم الديــن (طبيــب االمــراض
النفســية) والمعالجــة النفســية الســيدة مهــى
أتاســي الجســر (رئيســة جمعيــة «ورد»).
منســقة برنامــج خليــة الدعــم النفســي الســيدة
ريمــا كبــارة ضنــاوي عرضــت لمــا تشــكله هــذه
الخليــة مــن اهميــة علــى صعيــد مســاعدة
الراغبيــن فــي الحصــول علــى االستشــارة
المجانيــة الســرية مــن اجــل تجــاوز االزمــة التــي
مــرت عليهــم وعلــى اهلهــم والمحيطيــن بهــم

اثــر تفجيــري طرابلــس .و قــد شــددت علــى
ضــرورة المحافظــة علــى ســرية العمل وتعميق
الثقــة بيــن المعالــج والراغــب فــي المعالجــة.
الدكتــور عبــاس علــم الديــن تحدث عــن الصدمة
التــي تولــد اضطرابــات تســمى اضطرابــات
مــا بعــد الصدمــة و قــال ان الصدمــة التــي
يتســبب بهــا االنســان اصعــب مــن الصدمــة
الحاصلــة نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة ،وان
هــذه االضطرابــات قابلــة للعــاج ممــا يســهل
تجاوزهــا عنــد الشــخص الــذي يتعــرض لهــا
والتــي تتفــاوت وفقــا للظــروف والمعطيــات
المحيطــة بالشــخص مــن اجتماعيــة وثقافيــة
وبيئيــة وبيولوجيــة.
الســيدة مهــى أتاســي الجســر تناولــت عــوارض
حصــول االضطرابــات النفســية بعــد التعــرض
للصدمــة وكيفيــة تفــاوت مفاعيلهــا بيــن
شــخص واخــر وبيــن حالــة واخــرى ثــم تناولــت

التقنيــات المتبعــة فــي العــاج النفســي
وطرائقهــا مــن فرديــة وجماعيــة وســواها.
ختــام الكلمــات كان مــع شــهادات حيــة
لمصابيــن خــال التفجيريــن شــاركوا فــي الندوة
بــكل محبــة وشــجاعة لينقلــوا لنــا تجربتهــم
التــي ســيحملونها مــدى الحيــاة وليثبتــوا ان
ارادة الحيــاة اقــوى مــن كل شــيء خاصــة بعــد
عودتهــم الــى حياتهــم واعمالهــم اليوميــة.
وقــد أعلــن خــال النــدوة عــن برنامــج اســتقبال
الراغبيــن فــي الحصــول علــى استشــارة فرديــة
بســرية تامــة خــال ايــام االســبوع ،مــن االثنيــن
الــى الجمعــة بيــن الســاعة  3ب.ظ والســاعة 6
ـاء ،لغايــة نهايــة العــام  2013كذلــك اعلــن
مسـ ً
عــن وضــع خــط ســاخن( )76878080لتأميــن
مواعيــد محــددة للقــاء مــع الدكتــور علــم
الديــن (الطبيــب النفســي) او الســيدة الجســر
(المعالجــة النفســية).

نتيجة تفجريي طرابلس ( ٢٣آب )٢٠١٣

وبدك مشورة إجتامعية متخصصة ومجانية؟
يف يش زاعجك ّ
نحنا حدك ...اتصل فينا76 - 87 80 80 :
خالل اإلسبوع من اإلثنني اىل الجمعة بني الساعة  ٣ب .ظ .و الساعة  ٦مسا ًء ،لغاية نهاية العام ()٢٠١٣
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 21نيسان :وانتصرت طرابلس للسالم
ً
حربــا  ....لــن تكــون» كان شــعار
«اردتموهــا
المســيرة الكبــرى فــي ذكــرى الحــرب اللبنانيــة
فــي طرابلــس والتــي شــارك «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» فــي
تنظيمهــا علــى اوســع نطــاق الــى جانــب مــا
يقــارب  60جمعيــة فــي طرابلــس وكان قــد
ســبقها مســاء يــوم الســبت اضــاءة شــموع
فــي ســاحة عبــد الحميــد كرامــي.
فــي ذلــك اليــوم توافــد مئــات المواطنين الى
طرابلــس مــن مختلــف المناطــق الشــمالية
واللبنانيــة تعبيــرا عــن رفضهــم للحــرب االهليــة
واالقتتــال العبثــي وتمســكهم بالعيــش الواحــد
ونبــذا للعنــف وتحصينــا للســلم االهلــي .بعــد
ً
ً
مشــتركا
قســما
ان تــا جميــع المشــاركين
جــاء فيــه «نقســم باللــه العظيــم ان نناهــض
االقتتــال بيــن اللبنانييــن وندعــو اللــه تعالــى
ان يجنــب مدينتنــا ووطننــا المذابــح والمخاطــر
ويجعلــه بلــدا آمنــا مســتقرا عشــتم وعــاش
لبنــان» ،انطلقــت المســيرة مــن امــام المدخــل

الرئيســي لمعــرض رشــيد كرامــي الدولــي
الــى مســتديرة عبــد الحميــد كرامــي ،ثــم الــى
اتوســتراد فــؤاد شــهاب وصــوال الــى تقاطعــي
التــل وعزمــي وتابعــت عبــر جــادة الرئيــس رفيــق
الحريــري لتصــل الــى مســتديرة نهــر ابــو علــي
حيــث غرســت شــجرة الزيتــون رمــز الســام
واطلقــت البالونــات البيضــاء تعبيــرا عــن ارادة
العيــش.

 17ايار « 2013منركض للسالم»

«تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد
شــارك
ّ
العنــف فــي طرابلــس» فــي نصــف ماراثــون
طرابلــس الدولــي الــذي حمــل هــذا العــام شــعار
«منركــض للســام» .
وقــد انضــم الــى الماراثــون باســم «التجمــع»
المئــات مــن العدائيــن الذيــن ركضــوا
«متّ حــدون ضــد العنــف» وهــو الشــعار الــذي
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اطلقــه «التجمــع» لمناســبة الماراثــون الــذي
كان فرصــة لفتــح جميــع مناطــق المدينــة علــى
بعضهــا .وقــد ترافقــت هــذه المشــاركة مــع
نشــاطات عــدة نظمــت فــي الجنــاح الخــاص
بالتجمــع فــي القريــة الماراثونيــة حيــث تــم
التوقيــع علــى العريضــة المطالبــة بــأن تكــون
«طرابلــس مدينــة خاليــة مــن الســاح»،
باإلضافــة الــى نشــاطات متنوعــة منهــا خاصــة

باالطفــال اقيمــت بالتعــاون مــع نــوادي
الروترأكــت واإلنتراكــت تمحــورت حــول الســلم
ونبــذ العنــف .كذلــك اقيــم حفــل شــبابي فنــي
مــن تنظيــم وتأديــة جمعيــة فنــون متقاطعــة
بالتعــاون مــع جمعيــة يوتيوبيــا وهمــا عضويــن
فــي «التجمــع» ،وذلــك علــى مســرح القريــة
الماراثونيــة فــي معــرض رشــيد كرامــي الدولــي
طرابلــس.

ً
أوال
االعتصام
رفضا للعنف من بيروت ً

ً
رفضــا لجــوالت العنــف المتواصــل الــذي
شــهدته وتشــهده المدينــة ،نظــم «تجمــع
الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس»
العديــد مــن االعتصامــات الســلمية انطلقــت
مــن بيــروت عبــر إعتصاميــن أقيمــا فــي
حديقــة ســمير قصيــر وســط العاصمــة ،والتــي
انضــم اليهــا الكثيــر مــن المواطنيــن مــن ابنــاء
بيــروت وأهلنــا المقيميــن هنــاك .فقــد اراد
الجميــع التعبيــر عــن تضامنهــم مــع اخوانهــم
فــي طرابلــس .وكان الهــدف األساســي مــن

هذيــن اإلعتصاميــن لفــت نظــر مــن هــم خــارج
طرابلــس الــى معانــاة هــذه المدينــة واهلهــا.
وتواصلــت االعتصامــات التــي نظمهــا
«التجمــع» والتــي كانــت تتــم اثــر او حتــى اثنــاء
الجولــة االمنيــة فــي احيــان كثيــرة ،ال ســيما
امــام ســراي طرابلــس حيــث نظــم اكثــر مــن
اعتصــام ،كذلــك تــم االعتصــام امــام مبنــى
بلديــة طرابلــس .ثــم كان احــد االعتصامــات
امــام مبنــى بلديــة المينــاء كذلــك نظمنــا

ً
اعتصامــا اقيــم أمــام بلديــة البــداوي.
هــذه االعتصامــات كلهــا كانــت تعبيــرا عــن
رفــض ابنــاء طرابلــس لمــا تشــهده مدينتهــم
التــي انهكــت مــن جــوالت العنــف المتكــررة
والتــي تشــل الحركــة والحيــاة فــي المدينــة
علــى اكثــر مــن صعيــد وتكبــد اهلهــا المزيــد مــن
االضــرار والخســائر وال تــؤدي اال الــى ســقوط
المزيــد مــن الضحايــا واالصابــات مــن جميــع
فئــات ابنــاء المدينــة.
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«النازحون المحليون» :فئة منسية
اثــر الجــوالت االمنيــة المتكــررة التــي تضــرب
ً
قــرارا بمســاعدة فئــة مــن
المدينــة اتخذنــا
المواطنيــن تــزداد معاناتهــم مــرة بعــد اخــرى
وهــي فئــة قــد تكــون منســية ،انهــم «النازحــون
المحليــون» اذا صــح وصفهــم هكــذا.
ففــي  26ايــار  2013وخــال احــدى الجــوالت
االمنيــة التــي مــرت بهــا طرابلــس وعلــى اثــر
نــزوح بعــض االهالــي مــن المناطــق الســاخنة
فــي التبانــة والقبــة والملولــة والمنكوبيــن الــى
منطقــة البــداوي االكثــر أمانـ ًـا ،قــام «التجمــع»
بالتعــاون مــع جمعيــة «بســمة امــل» فــي
البــداوي بالعمــل علــى تأميــن مــأوى لهــوالء
النازحيــن فــي مدرســة البــداوي الرســمية
للصبيــان ومدرســة الروضــة حيــث تــم
تأميــن المســتلزمات الالزمــة الســتضافتهم
غذاىيــة وحاجــات منامــة
واقامتهــم مــن مــواد
ْ
وغــذاء وادوات تنظيــف وحليــب وســواها.

كذلــك قمنــا فــي منطقــة بــاب التبانــة
وبالتعــاون مــع جمعيــة يوتوبيــا بمتابعــة
حــاالت الجرحــى والمصابيــن فــي تلــك الجولــة
االمنيــة والذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــارب ال100
اصابــة ،حيــث قمنــا بـــتأمين مختلــف حاجاتهــم
الصحيــة مــن أدويــة وتغييــر ضمــادات للجــراح
واالصابــات التــي تعرضــوا لهــا هــذا عــدا

عــن تأميــن الكراســي المتحركــة والعــكازات
لمــن يحتاجهــا وحمــاالت األذرع وســواها
مــن االدوات الطبيــة واالســعافية ،وتســتمر
هــذه االمتابعــة حتــى تماثــل هــؤالء الجرحــى
للشــفاء .باإلضافــة الــى توزيــع الحصــص علــى
البيــوت والتــي تتضمــن مــواد للعنايــة الصحيــة
الشــخصية وبالتعــاون مــع الجمعيــة المســيحية
األرثوذكســية الدوليــة.

مؤتمر للتقييم ورسم السياسة المستقبلية
فــي شــهر تمــوز  2013دعــا «تجمــع الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» الــى
المشــاركة فــي مؤتمــر جامــع لتقييــم مــا تــم
ً
ســابقا مــن انشــطة وفعاليــات ومــا
انجــازه
ســيتم القيــام بــه مــن اجــل وضــع سياســة
مســتقبلية للســير علــى ضوئهــا فــي المرحلــة
الالحقــة.

حــول همــوم مشــتركة .كذلــك فــان المؤتمــر
كان مــن اهدافــه اســتقطاب جميــع العامليــن
والمتطوعيــن فــي الجمعيــات المنضويــة فــي
«التجمــع» الذيــن شــاركوا واعطــوا رؤيتهــم
وتقييمهــم للمرحلــة الســابقة وقدمــوا
اقتراحــات لمــا يمكــن القيــام بــه لوضــع خطــة
مســتقبيلة للمراحــل القادمــة.

كان المؤتمــر الــذي عقــد فــي الرابطــة
الثقافيــة ،فرصــة لطــرح المناقشــات وابــداء
االراء والمقترحــات مــن اجــل تقييــم االنشــطة
والفعاليــات ســواء اكانــت مــن تنظيــم
«التجمــع» او شــارك فــي تنظيمهــا .كمــا
تــم عــرض الرؤيــة والبرامــج العامــة للتجمــع
والنشــاطات الخاصــة بــكل جمعيــة ومــدى
تجاوبهــا مــع اهــداف التجمــع فــي اطــار العمــل
علــى وضــع السياســة المســتقبلية التــي
ســنتبعها .

خــال المؤتمــر نظمــت ورش للعمــل وذلــك
تحــت عناويــن  4هــي صــورة المدينــة ،الثقافــة
والفنــون واالقتصــاد والتربيــة ،والتــي بنيــت
علــى اســاس نتائجهــا مقــررات المؤتمــر.

اعضــاء التجمــع المشــاركون ،مــن جمعيــات
وافــراد واعضــاء فــي هــذه الجمعيــات التأمــوا
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هــذه المشــاركة برأينــا هــي العامــل االهــم
فــي عملنــا فــي كل نشــاط نقــوم بــه .املنــا
فــي المســتقبل ان هــذا سيؤســس لحركــة
اســتنهاض حقيقيــة للمجتمــع المدنــي فــي
طرابلــس ،نحــن علــى الطريــق الصحيحــة
ً
ً
رســميا ،لقــد زرعنــا
تجمعــا
ونأمــل ان نصبــح
ووضعنــا حجــر االســاس وهــذا امــر مهــم جــدا.

من سوق القمح وجامع حربا قصة محبة وعطاء

فــي  22تمــوز  2013انهــى تجمــع «الحمــات
المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس» المرحلــة
االولــى مــن المبــادرة الرمزيــة التــي اطلقهــا
بالتعــاون مــع جمعيــة تجــار طرابلــس والتــي
تــم مــن خاللهــا إصــاح  ١٧مخزنــا متضــررا
مــن جــوالت العنــف المتعــددة التــي شــهدتها
منطقــة ســوق القمــح ومحيــط جامــع حربــا في
التبانــة فــي مدينــة طرابلــس ،وقــد اســتمرت
هــذه االعمــال مــدة اســبوعين .مــا يميــز هــذه
المبــادرة هــو قيــام شــبان مــن اهــل المنطقــة
بعمليــة الترميــم واعــادة التأهيــل بلــغ عددهــم
 11متطوعــا خضعــوا مســبقا لــدورات تدريبيــة

علــى العمــل بمســاعدة «مؤسســة حميــد»
مكنتهــم مــن العمــل فــي المحــات المتضــررة
واكســبتهم خبــرة حياتيــة اضافيــة تؤهلهــم فــي
المســتقبل الســتغالل هــذه المهــارات التــي
(رىيــس
اكتســبوها .وكان الســيدين فــواز حلــوة ْ
جمعيــة تجــار طرابلــس) وغســان حســامي
(اميــن ســر الجمعيــة) يرافقهــم اعضــاء تجمــع
الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس
والمشــرفون علــى عمليــات الترميــم والتأهيــل
واصحــاب المحــات المتضــررة  ،قــد قامــوا
بجولــة علــى الــورش حيــث ســيقوم اصحــاب
المتاجــر بالعــودة الــى اعمالهــم ابتــداء مــن

ذلــك اليــوم كمــا وقــد تــم توزيــع دروع تذكاريــة
علــى الشــبان الذيــن قامــوا بأعمــال التأهيــل
تقديــرا لجهودهــم فــي هــذه المبــادرة.

«ساحة وهنا» افطار رمضاني
تحــت شــعار «ســاحة وهنــا» نظــم فــي شــهر
رمضــان الماضــي مأدبــة إفطــار فــي ســاحة
عبــد الحميــد كرامــي فــي طرابلــس.
وكان «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف
فــي طرابلــس» شــارك فــي تنظيــم المأدبة الى
جانــب جمعيــات وافــراد مــن مختلــف فئــات
المدينــة ،حيــث تــم تأميــن وجبــات غذائيــة
ً
شــخصا ،باالضافــة الــى
كاملــة لحوالــي 600
تأهيــل الســاحة لوجسـ ً
ـتيا مــن توزيــع الكراســي
والطــاوالت والمحــارم الورقيــة .هــذا وقــد
شــارك فــي تنظيــم المأدبــة وتأهيــل الســاحة
حوالــي  100شــابة وشــاب مــن المتطوعيــن
ومــن الجمعيــات الطرابلســية.
وقــد حضــر المواطنــون مــن انحــاء طرابلــس

وابــي ســمرا والمينــاء وســواها وجلســوا الــى
ً
جنبــا الــى جنــب ليتشــاركوا لقمــة
الموائــد
«هنــا» مــع موظفــي شــركة الفاجيــت الذيــن
خصصــت لهــم طاولــة مســتقلة .كذلــك
شــارك الــى جانــب االهالــي بعــض اطفــال

المياتــم فــي طرابلــس وعناصــر الصليــب
االحمــر وعناصــر قــوى االمــن الداخلــي الذيــن
كانــوا متواجديــن ضمــن القــوى االمنيــة أثنــاء
المأدبــة.
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ً
خدمة ألهدافه
التجمع ينتج أفالم ترويجية
قــام «تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف
فــي طرابلــس» بانتــاج عــدة افــام تتقاطــع
وتتجــاوب مــع اهــداف انشــطته وفعالياتــه
التــي نظمهــا او شــارك فيهــا .هــذه االفــام
ويبلــغ عددهــا  5افــام بينهــا  3افــام
توثيقيــة وفيلميــن بتقنيــة الرســوم المتحركــة
.Animation
الفيلميــن االوليــن تحــت عنــوان «التقريــر
ـان وهمــا بالتعــاون
الفصلــي» جــزء اول وجــزء ثـ ٍ
مــع شــركة  Impact Media Groupلالنتــاج
ويعرضــان لالنشــطة التــي شــارك فيهــا
التجمــع منــذ بــدء تشــكيله وحتــى تمــوز مــن
العــام الحالــي.

النــاس مــش لعبــة « مــدة كل منهمــا  ١٥ثانيــة
وهمــا بالتعــاون مــع شــركة Eklat Conseils
لإلنتــاج.

االضــرار التــي اصيــب بهــا الحجــر والبشــر وهــي
تشــهد علــى حــزن المدينــة فــي اللحظــة االولــى
بعــد الكارثــة وإنطــاق ورشــة إعــادة اإلعمــار.

ثــم اطلــق الفيلــم االول بتقنيــة الرســوم
المتحركــة « Animationالســاح مــش لعبــة
ولــو كان لعبــة» والفلــم الثانــي بعنــوان «ارزاق

بعــد حصــول كارثــة االنفجاريــن االرهابييــن
الذيــن ضربــا طرابلــس ،انتــج فلــم «طرابلــس
تنتفــض» ومدتــه حوالــي الدقيقتيــن يظهــر

كل هــذه االفــام يمكــن مشــاهدتها عبــر
االنترنــت علــى قنــاة اليوتيــوب الخاصــة
بالتجمــع وعنوانهــاcoalitiontripoli :

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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شهادات
اربعــون يومـ ًـا وجــراح طرابلــس لــم تلتئم
 ....تســير اعمــال الترميــم فــي المدينــة علــى
قــدم وســاق العــادة مكانــي التفجيريــن الــى
ســابق عهدهمــا .وقــد تحــرك المجتمــع
المدنــي فــي المدينــة والقيمــون علــى
الجمعيــات لهــذه الغايــة مســتبقين بذلــك
الدولــة التــي تعــودت ان تصــل متأخــرة ....

االخبار

 4تشــرين اول 2013

رممــت حملــة ضــد العنــف حتــى اليــوم اكثــر
ـا تجاريـ ًـا اضافــة الــى تعاونهــا
مــن  153محـ ً
مــع الهيئةالعليــا لالغاثــة بهــدف تســجيل

المتضرريــن.

بشير مصطفى

Civil society asserts itself in aftermath of Tripoli
bombings
nearly 600,000 people.

The horrifying incidents have also

Following the two explosions in Tripoli,

women to take to the streets and

the Coalition established a crisis cell to

help those who were hurt or those who
suffered property damage caused by

the explosions… The campaign was not
just concerned with damaged buildings
psychological

the

with

also

but

trauma suffered by the residents in the
aftermath of the car bombings.

Misbah Ali

compelled thousands of men and
services.

their

volunteer

The “Coalition of Campaigns Against
Violence in Tripoli” includes independent

nonpartisan institutions, local societies

DAILY STAR
Sep 18th, 2013

and organizations whose members said

they believed in coexistence, ending

the recurrent rounds of violence and the

necessity of establishing security and
stability in the northern city home to

تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف فــي طرابلــس :ترميــم محــال تجاريــة
والمتطوعــون شــباب!

النهار

 25تمــوز 2013

منــذ آب ماضــي وهــؤالء الحالمــون
يفكــرون بطــرق شــتى يســتطيعون مــن
خاللهــا مســاعدة مدينتهــم طرابلــس.
كانــت مســألة مهمــة بالنســبة اليهــم
ان يعملــوا معــا وان يتحــدوا ليعطــوا
المدينــة الملقبــة ب»أم الفقيــر» فرصــة
ً
مجــددا .
النهــوض

وفــي منتصــف نيســان المنصــرم اطلقــوا
معــا مفكــرة تتضمــن مختلــف النشــاطات
الداعمــة لالعنــف فــي طرابلس»....انهــم
اعضــاء تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد
العنــف فــي طرابلــس» .
هنــادي الديري
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د .نبيــل شــندر | رئيــس جمعيــة شــباب للتنمية
والتطوير

نحــن كنــا فــي قلــب الحــدث منــذ اللحظــة االولــى بعــد حصــول
الكارثــة حيــث نــزل المتطوعــون مــن جمعياتنــا علــى االرض،
لكــن التنظيــم الحقيقــي بــدأ بعــد اجتمــاع تأســيس واطــاق
«خليــة االزمــة» التــي عملــت علــى  3مســتويات االجتماعــي
واالقتصــادي والنفســي .كمــا اســتقطبنا المتطوعيــن مــن
كل الجمعيــات ومــن كل المناطــق فــي طرابلــس لكــي يشــعر
ابنــاء المدينــة بالترابــط فيمــا بينهــم.

مايــز أدهمي
صاحــب ورئيــس تحرير

جريدة االنشــاء

ال شــعار سوى:
لطالمــا كان التعــدد فــي التجمعــات العاملــة علــى
مجــاال إلثــراء العمــل وتحفيــزه
المســتوى األهلــي
ً
ً
للخــروج منــه دائمــا بنتيجــة تعــود بالنفــع علــى
مختلــف فئــات المجتمــع.

شــادي نشــابة | رئيــس جمعيــة يوتوبيا

كان هدفنــا االهــم هــو بنــاء جســور تواصــل بيــن ابنــاء المدينــة
بمختلــف فئاتهــم ومناطــق ســكنهم خصوصــا ان العامليــن
فــي ورش التصليحــات فــي موقعــي االنفجاريــن هــم مــن ابنــاء
طرابلــس ممــا يعطــي العمــل بعــدا انسـ ً
ـانيا يصــب فــي صلــب
هدفنــا االول واالهــم الــذي نعمــل علــى تحقيقــه وترســيخه.

ريمــا كبــارة ضناوي | منســقة خليــة الدعم
النفسي

لــم يكــن هــم التجمــع فقــط العمــل علــى اصــاح مــا دمــره
االنفجاريــن ،بــل كان همــه ايضــا اعــادة ترميــم االضــرارا
النفســية التــي لهــا اهميــة كبيــرة علــى صعيــد مســاعدة
الشــخص المصــاب او المتضــرر فــي العــودة الــى ممارســة
حياتــه الطبيعيــة  .واصــاح «االضــرار النفســية» تــوازي ،بــل
تفــوق اهميتــه اصــاح االضــرار الماديــة .فاالضطرابــات
النفســية ال تظهــر مباشــرة وتأخــذ وقتــا فــي العــاج.

ســامردبليز | منســق مبــادرة طرابلــس مدينتــي
كنــت اشــرف علــى مــا يقــوم بــه المتطوعــون علــى االرض
وعلــى اعمــال ورش التصليحــات التــي كانــت قائمــة لتأميــن
احتياجــات ومتطلبــات المتضرريــن وفــرق العمــل علــى حــد
ســواء ،لقــد كان المتطوعــون مــن ابنــاء المدينــة مــن مختلــف
ً
احــدا لــم يصــدق اننــا فقــط بعــد شــهر واحــد
مناطقهــا .ان
نكــون قــد انجزنــا هــذا الكــم مــن اعمــال التصليحــات فــي
المحــات والمؤسســات التجاريــة فــي موقعــي المســجدين
لقــد قمنــا بعمــل جبــار.

غســان حســامي | امين ســر جمعية تجار طرابلس
ً
ايمانــا مــن
انضمــت جمعيــة تجــار طرابلــس الــى التجمــع
الجميــع بأهميــة اعــادة تفعيــل دورهــا كمؤسســة مدنيــة فاعلة
علــى االرض عمــا لخدمــة المدينــة وابنائهــا .بعــد االنفجاريــن
قمنــا بمســح االضــرار فــي المؤسســات والمحــات التجاريــة
ثــم انطلقــت ورش العمــل مــع المتطوعيــن والعامليــن مــن
ـى اخــر عبــر بعــده
ابنــاء المدينــة انفســهم ليكــون للعمــل معنـ ً
االنســاني .واليــوم بعــد شــهر علــى الكارثــة قمنــا بانجــاز مــا لــم
ولــن يتوقعــه الكثيــرون ممــن شــككوا بقدراتنــا.

إال ان المالحــظ فــي المرحلــة الحاليــة ،وهــي مــن
المراحــل األصعــب التــي تمــر بهــا البــاد ،أن هــذا
التشــتت الــذي تمــر بــه هــذه التجمعــات ،خاصــة فــي
طرابلــس ،يــؤدي الــى ضيــاع الجهــود المبذولــة مــن
الجميــع بســبب الرؤيــة الفرديــة التــي تقــود العمــل،
مــا أدى إلــى اإلكثــار مــن الشــعارات المطلبيــة التــي
لــم تصــل الــى أي نتيجــة بــل ســاهمت فــي تفــرق
القــوى العاملــة علــى الســاحة الــى تجمعــات صغــرى
ال تقــدم وال تؤخــر.
الالفــت فــي األمــر ،انــه فــي حيــن اختــار البعــض
اإلكثــار مــن الشــعارات المطلبيــة ورفعهــا فــي وجــه
المســؤولين للمطالبــة بتحقيقهــا ،كان البعــض
ً
متجــاوزا
اآلخــر يســعى للعمــل علــى أرض الواقــع،
التســميات المختلفــة المتصارعــة علــى الســاحة
فاعــا فــي محيطــه ،يعمــل دون انتظــار
مــا جعلــه
ً
موافقــة مــن هنــا او معارضــة مــن هنــاك ...ودون
التفــات الــى مــا ســتقدمه التجمعــات األخــرى ،بحيــث
اســتطاع تأطيــر مجموعــات مــن الشــباب عملــت
بــكل اخــاص ،بالتعــاون مــع آخريــن فــي موقــع
المســؤولية لتحصــد بالنتيجــة اعــادة ترميــم واصــاح
عــدد مــن المحــات المتضــررة فــي تفجيــري مســجدي
الســام والتقــوى فــي اقــل مــن شــهرين  ...ولتبــادر
الــى فتــح حســاب مصرفــي الســتقبال التبرعــات مــن
لبنــان والخــارج...
 ...وخــال شــهرين مــن حصــول االنفجاريــن ،كان
تجمــع الحمــات المدنيــة ضــد العنــف قــد انجــز
حوالــي  %90مــن الضــرر الــذي اصــاب المحــات
التجاريــة ...دون ان يرفــع اي شــعار مطلبــي ســوى
شــعار «ســنبقى متحديــن».
إن اإلكثــار مــن طــرح الشــعارات ،والصراع بيــن األفراد
لتصــدر التجمعــات الداعيــة للعمــل ،دون وضــع
خريطــة طريــق لتنفيــذ المطلــوب علــى المســتوى
العــام أديــا الــى ضيــاع الكثيــر مــن المجهــود الــذي كان
باإلمــكان تأطيــره لخدمــة قضايا المدينــة واحتياجاتها.

