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حمليات

مغاوير البحر ي�ساهمون في ت�سليط ال�ضوء على �أهمية حماية ع�صافير لبنان
شهدت محمية أرز الشوف و«مهرجان جبلنا»
في معاصر الشوف ،نشاطا ً بدأ بـ«مشوار مع
مغوار» من مغاوير البحر ،بمشاركة قائد فوج
مغاوير البحر ،ومسي ٍر لنحو ألف شخص من
مختلف المناطق ،بدأ عند مدخل أرز عين زحلتا
ـ بمهريه بزرع أرزة عن أرواح شهداء الجيش
اللبناني في عرسال.
وأكد رئيس لجنة محمية أرز الشوف المحامي
خصص للوقوف إلى
شارل نجيم أنّ النشاط ّ
جانب الجيش اللبناني الذي يقف بدوره إلى
جانب اللبنانيين.
وانطلق المشاركون برفقة المغاوير ،كتف
على كتف ،واجتازوا حوالى  20كيلومترا ً ضمن
مم ّرات المحمية ،وصوال ً إلى غابة أرز الباروك،
ثم معاصر الشوف ،حيث كان في انتظارهم
«مهرجان جبلنا» الذي يض ّم المنتجات البلدية
والحِ رفية وال��ي��دوي��ة ،وال��م��أك��والت المحلية
والتقليدية ،وتتخلله أناشيد بيئية.
و ُرف��ع ب��رج العصافير ال��ذي يحتوي على
ثالثين لوحة كبيرة شرحت التفاصيل عن طيور
لبنان بأنواعها المختلفة ،والمع ّرضة لالنقراض
والمهدّدة بالزوال ،مع ذكر األمثال الشعبية التي
اعتمدت على الطيور.
كما احتفل المغاوير واستقبلوا مع المشاركين
المشاهير الذي تب ّنوا طيورا ً من لبنان كـ«عرابة
الفستيكة» اإلعالمية سنا نصر ،و«ع ّراب الورور»
الفنان غي مانوكيان ،و«ع�� ّراب��ة الشحرور»
الفنانة كارال بطرس ،وغيرهم من الذين تب ّنوا
طيور الحجل والبلبل واللقلق .وتعهّد الشيف
ريشار خوري بعدم أكله العصافير وطبخها،

وذلك بعد الحلقة التثقيفية.
ثم شارك الجميع في حلقة الحوار التي ض ّمت
خبراء الطيور وحماية الطبيعة في لبنان ،وأدارها
مدير محمية أرز الشوف نزار هاني ،بالشراكة مع
وزارت��ي البيئة والسياحة ،وتض ّمنت مداخالت

لكل من :الدكتور جورج ،هنريات طعمة،غسان
جرادي ،ورئيسة دائرة األنظمة اإليكولوجية في
وزارة البيئة الرا سماحة ،ورئيس جمعية «درب
الجبل اللبناني» كريم الجسر ،وممثلة جمعية
«حماية الطبيعة في لبنان» داليا الجوهري،

ورئيسة جمعية «جبلنا» يوال نجيم التي تحدثت
عن تجربة الجمعية هذه السنة ،وهدف «مهرجان
ال��ع��ص��اف��ي��ر» لتسهيل ال��م��ع��ل��وم��ات العلمية
وتبسيطها ،والنشاطات المختلفة الخاصة
باألطفال لزيادة وعيهم حول البيئة والطيور.

العيد الوطني الهندي في �صور ولوحات فنية ا�ستعرا�ضية
محمد أبو سالم
بمناسبة العيد الوطني الهندي ،أقامت
السفارة الهندية في لبنان بالتعاون مع اتحاد
بلديات قضاء ص��ور ،حفالً ف ّنيا ً استعراضيا ً
على مسرح ثانوية صور الرسمية .بحضور
سفيرة الهند في لبنان آنيتا نيار ،القائم بأعمال
السفارة سونيل كومار ،ورئيس اتحاد بلديات
قضاء عبد المحسن الحسيني ،ورئيس بلدية
صور المهندس حسن دبوق ،ومصطفى الراعي
مم ّثالً إدارة ثانوية صور الرسمية ،إضاف ًة إلى
فاعليات ثقافية واجتماعية من أبناء المدينة
والجوار .
استه ّل الحفل بالنشيدين اللبناني والهندي،
ث ّم كلمة تقديم من قبل رئيس الدائرة االدارية في
اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا ،وألقى
الحسيني كلم ًة أشاد فيها بالعالقات بين لبنان
والهند ،معتبرا ً أنّ إقامة االحتفاالت بالعيد

الوطني الهندي في مدينة صور ،تع ّزز من موقع
المدينة السياحي وتجعلها موئالً لعد ٍد من
النشاطات الثقافية الكبرى .
ثم ألقت السفيرة نيار كلم ًة عرضت فيها
التط ّور في الهند في المجاالت االقتصادية
والعمرانية والثقافية ،مشدّدة على العالقات
القوية التي تربط الهند بلبنان ،وداعي ًة إلى
تعزيز هذه العالقات وتفعيلها في الميادين
كافة .كما ن ّوهت بالدور الفاعل والعملي للكتيبة
الهندية العاملة ضمن إطار قوات «اليونيفيل»
في لبنان .واحتضان أبناء الجنوب أفرادها.
وشكرت السفيرة نيار رئيس اتحاد بلديات
ق��ض��اء ص��ور ال���ذي اس��ت��ض��اف العمل الفني
االستعراضي من أجل تعريف المجتمع اللبناني
أكثر وعن كثب إلى الثقافة الهندية من خالل
العمل االستعراضي الفني .ث ّم قدّمت «فرقة
بوليوود» الهندية عمالً ف ّنيا ً استعراضيا ً القى
استحسان الحضور.

أعلنت جمعيّة حماية جبل موسى أنّ مجهولين أقدموا يوم األحد الماضي على إضرام النار عمدا ً في
ص الستقبال ز ّوار المحمية ،عند مدخلها الواقع من جهة بلدة قهمز في جبيل ،وذلك للمرة
كش ٍك
مخص ٍ
ّ
الثانية .إذ أقدم مجهولون على إحراق الكشك األول السنة الماضية.
وكانت الجمعية قد استبدلت الكشك األول المحروق بآخ ٍر جدي ٍد كان قيد التأهيل قبل أن يُح َرق من جديد
من قبل «أعداء البيئة» .يُذكر أنّ إنشاء هذا الكشك هدفه استقبال ر ّواد الجبل إضاف ًة إلى عرض منتجات
جبل موسى المحلية الغذائية والحِ رفية ،ومنشورات المحمية ،وشتولها الحرجية.
تخريبي غير مب ّرر ،وبوشرت التحقيقات لكشف مالبساتها.
وأ ّكدت الجمعية أنّ الحادثة نتيجة عمل
ّ
ويُذكر أن محميّة جبل موسى للمحيط الحيوي تقع في كسروان
ـ الفتوح/جبيل على مسافة  50كيلومترا ً من بيروت ،ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 350
مترا ً و 1700مت ٍر ،ومساحتها  6500هكتارا ً وهي ضمن مجموعة محميّات المحيط الحيوي التابعة
لـ«اليونيسكو».
وتساهم حركة السياحة البيئية في تنشيط القرى الرئيسية المحيطة بجبل موسى ـ قهمز ،ويحشوش،
ونهر الذهب ،وغبالة ،وعين الدلبة والعبرة وشوان ـ وتأمين فرص عمل ألبنائها ،إضاف ًة إلى حماية ثروة
هذا الجبل الطبيعية والثقافية.

مجاني
�صحي
«ال�ساحل» ي�شارك في يوم
ّ
ّ

ش��ارك مستشفى الساحل الجامعي في اليوم الصحي المجاني ال��ذي ّ
نظمته بلدية ح��ارة حريك،
واستقطب عددا ً كبيرا ً من أهالي المنطقة ،إذ ُقدّمت معاينات طبية مجانية ،كما قدّم فريق من اختصاصيّي
التغذية في المستشفى استشارات غذائية ،خصوصا ً تلك الواجب اتباعها في بعض الحاالت المرضية.
وأ ّكد رئيس مجموعة الساحل الدكتور فادي فخري عالمة على استعداد المستشفى الدائم للتعاون مع
بلدية حارة حريك المعطاء ،وتشجيع الشراكة والتعاون لما فيه مصلحة المواطن اللبناني.
وأعرب رئيس البلدية زياد واكد عن تقديره الجهود المبذولة من قبل المستشفى والطاقمين الطبي
والتمريضي ،الفتا ً إلى أنّ هذا التعاون ال يقتصر على هذا النشاط فحسب ،بل سي َتابع بسلسلة نشاطات
اجتماعية وبيئية تفيد األهالي ،وتساعد في الح ّد من اآلفات التي تتهدّد شبابنا وأهمها آفة المخدّرات.

اختتام مهرجانات المحبة في مجدلبعنا
أقام «المنتدى اإلنمائي لجرد عاليه والجوار» ،وبالتعاون مع اتحاد البلديات والبلديات والجمعيات
واألندية ،حفل اختتام مهرجانات المحبة لصيف  2014السياحية والتنموية والثقافية والرياضية
والفنية والتراثية ،وذلك في قاعة جمعية الرابطة األخوية في بلدة مجدلبعنا ـ قضاء عاليه ،حضره عد ٌد
من انلواب وممثليهم ،رئيس اتحاد بلديات الجرد األعلى ـ بحمدون الدكتور يوسف شيا ،رؤساء بلديات:
مجدلبعنا ،محطة بحمدون ،بدغان ،شارون ،شانيه ،عين دارة وبمهرية ،رئيس المنتدى المختار فؤاد
جبور ،ومختارون ،رؤساء جمعيات وأندية في الجرد وحشد من االهالي.
وألقى رئيس الرابطة األخوية حسين عبد الخالق كلمة قال فيها« :ما فكرة مهرجانات المحبة التي
أطلقها المنتدى سوى تجسيد لروح التعاون والتالقي بين القرى والبلديات والجمعيات واألندية ،وفي
سبيل دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية».
وألقى منسق النشاطات لمهرجانات المحبة الدكتور جعفر عبد الخالق كلمة قال فيها« :على رغم ك ّل
الظروف المحيطة ،وعلى رغم طغيان التشاؤم حول أوضاع البلد ،عقدنا العزم على إقامة هذا المهرجان
المحبة .إنّ الهدف من هذا المهرجان إطالق نشاطات محلية في كافة القرى لتأكيد ثقافة التالقي والتعاون
والمنافسة والتنسيق بين القرى».
وألقى الدكتور يوسف شيا كلمة قال فيها« :لم يعد خافيا ً على أحد أنّ بقاء لبنان المتنوع والواحد في آن
واستقرار المجتمع وسلمه الوطني مرتبطان بقوة القوى األمنية وصالبتها وعلى رأسها الجيش اللبناني.
وفي هذه المناسبة نرفع آيات المحبة والتقدير إلى قيادة الجيش وضباطه وجنوده ،والرحمة لشهدائه،
واإلفراج السريع عن أسراه».
واعتبر شيا «أنّ نجاح مهرجان المحبة يزيدنا قناعة بأن التعاون بين اإلدارات الرسمية من بلديات
واتحاد بلديات مع المجتمع المدني واألهلي يعطي منطقة الجرد دفعا ً معنويا ً كبيراً ،ويزيد مساحة
التعاون والثقة والمحبة بين أبنائه وبلداته ،نعيش حاضرا ً معا ً ونبني مستقبالً معاً».
ّ
بخضاته األمنية والسياسية،
وألقى رئيس المنتدى فؤاد جبور كلمة جاء فيها« :ها هو صيف 2014
وها هو لبنان بمهرجاناته يتحدّى كل الصعاب وهواجس الخوف ،ويقيم الحفالت والنشاطات الترفيهية
والتربوية والرياضية ،وكان للجرد حصته منها ،تابعناها سويا ً ألكثر من شهر وفي معظم القرى الهانئة
والرائعة ،متعالين عن كل ما جرى من أحداث أمنية ومؤامرات سياسية كادت تودي البلد إلى الهالك لوال
وعي بعض من رجاالت لبنان ،وهم قالئل ،ولوال وقفة ع ّز وتح ّد ونجاح ّ
سطرها الجيش اللبناني على قمم
جبالنا ،قاهرا ً الفتنة وشيطان المذهبية والطائفية فألف تحية وإجالل لجيشنا البطل».
بعد ذلكُ ،قدّمت الدروع التقديرية لجميع رؤساء البلديات المشاركة في المهرجان ورؤساء األندية
والجمعيات ،والكؤوس والميداليات للمشاركين في النشاطات الرياضة المختلفة ،وك ّل من ساهم في دعم
فعاليات هذا المهرجان.

نعى الحزب السوري القومي االجتماعي إل��ى األمة
وعموم السوريّين القوميّين االجتماعيّين في الوطن وعبر
الحدود ،المناضل منصور بعقليني الذي توفي عن عمر
ناهز الثمانين سنة.
الراحل من مواليد ضهور الشوير عام  ،1930انتمى إلى
الحزب عام  ،1947وناضل في صفوفه من دون انقطاع،
ّ
ومشاق النضال.
متح ّمالً المسؤوليات
عُ رف بالتزامه القومي ،واتخذ من مبادئ الحزب شعارا ً
فأسس عائلة سورية قومية اجتماعية.
له ولعائلتهّ ،
تح ّمل عدّة مسؤوليات في نطاق منفذية المتن الشمالي،
وأوكلت إليه مهام حزبية ذات طابع س ّري ،وكان جديرا ً
بك ّل ما أوكل إليه.
سافر إلى الخليج ،وهناك نشط حزبياً ،فكان على الدوام
إلى جانب القوميين يعقدون االجتماعات ويعيشون هموم
الوطن.
مؤسسي
ع��ام  1978ك��ان الرفيق الراحل واح��دا ً من
ّ
المجلس الشعبي إلنماء المتن الشمالي .ويوم احتدمت
المعارك مع القوى التقسيمية ،أوعز الحزب إلى المجلس
الشعبي تأسيس مستشفى ميداني ،وعيّن الراحل مديرا ً
له ،وبذل جهدا ً كبيرا ً في تطويره ،إذ كان يقضي األيام
والليالي لمتابعة هذه المهمة اإلنسانية والنضالية.
ع��ام  ،1982ك��ان إل��ى جانب القوميين االجتماعيين
المرابطين في منطقة ال��دوار في مواجهة قوات االحتالل
الصهيوني.
نشاطه القومي وحضوره الفاعل جعاله كما سائر
المناضلين القوميّين في دائرة االستهداف من قبل قوى
الش ّر والجريمة ،فأحرقت هذه القوى منزله في مجدل
ترشيش ،وحاولت اغتياله أكثر من م ّرة.
ح��از تنويهات حزبية ع���دّة ،ومنحه رئيس الحزب
النائب أسعد حردان وسام «الثبات» ،وهو وسام يُمنح
للمناضلين القوميين الذين أمضوا في الحزب نصف قرن

وما يزيد ،ثابتين على المبادئ وعاملين من أجل انتصار
النهضة وفالحها.
جسد ال��راح��ل خ�لال مسيرته الحزبية قيم النهضة
ّ
والتزام المبادئ ،وكان مثاال ً للقومي االجتماعي المعقدن
المضحي في سبيل حزبه والمؤمن بقضية
المعطاء،
ّ
تساوي وجوده.
وشعبي عند الرابعة من
حزبي
يشيّع الراحل في مأتم
ّ
ّ
بعد ظهر اليوم الثالثاء في كنيسة دير مار الياس للموارنة
ـ ضهور الشوير .وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الدير ابتداء من العاشرة صباحا ً ولغاية السابعة
مساءً .ويوم َْي األربعاء والخميس في  10و 11أيلول 2014
في منزل الفقيد ـ ضهور الشوير.

«قل ال للعنف» تطلق حملة «�شنطة وكتاب»
الكتب ومستلزمات السنة الدارسية
 2014ـ  ،2015أو ف��ق��دان معيل
العائلة ،وبالتالي تنعكس سلبا ً
على الطالب من حيث عدم التحاقهم
بالسنة ال��دراس��ي��ة ال��ج��دي��دة ،أو
ال��ق��درة على ش���راء المستلزمات
المدرسية.
وأضافت« :نحن في جمعية قل ال
للعنف نعمل على هذا المشروع لس ّد
بعض حاجات الطالب ،إذ نعترف
ب��أنّ المشكلة كبيرة وتحتاج إلى

تضافر جهود كل الفئات .لذلك ندعو
الجميع ،ال سيما منظمات المجتمع
األهلي والناشطين االجتماعيين إلى
دعم الطالب ،ألن ال تقدم للمجتمع من
دون تنمية بشرية ،ومن موقعنا في
مكتب الجمعية في دولة قطر ،نثني
على الدعم المستمر من المواطنينن
للجمعية لتنفيذ مشاريعها ،وذلك
يبرهن كل يوم عن مفهوم التآخي
والتماسك والدعم العربي المستمر
لبلدنا الحبيب لبنان».

«الجدار» تت�أ ّلق �أمام المتحف «�إيل برادو» الإ�سباني

أرز الشوف ،وذلك بحضور أنور ضو ممثالً وزير الزراعة ،المدير العام أحمد محمود ممثالً وزارة المهجرين،
ومديرة المشروع األخضر غلوريا أبي زي��د ،وجمع من الشخصيات والفاعليات ورؤس��اء البلديات
واألهالي.
قدّم حفل االفتتاح نبيل بشنق ،ث ّم ألقى رئيس بلدية مرستي الدكتور ناصر زيدان كلمة دعا فيها الشباب
إلى الحفاظ على الثراث والبيئة ،والعودة إلى االهتمام بالزراعة .من ّوها ً بأبي زيد لما يقدّمه المشروع
األخضر من مساعدات للمزارعين.
وألقى فيّاض كلم ًة حيّا فيها المزارعين الذين سقوا هذه االرض بعرق جبينهم وحرسوها وف ّتتوا
يقصروا يوما ً
صخرها بسواعدهم القوية والذين يعيشون في هذا الجبل بكرامة وع ّزة وعنفوان ،والذين لم ّ
في حماية بيئة قريتهم ومنطقتهم ووطنهم.
ثم سلّم فياض وزيدان درعا ً تقديرية ألبي زيد التي ألقت كلمة شكرت فيها المنظمين والبلدية ،واختارت
وقصت وفيّاض وض ّو شريط افتتاح معرض المنتوجات الزراعية .واخ ُتتم
أكبر تفاحة لعام ،2014
ّ
المهرجان بسهرة فنية.

ع��رض الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي ،ضمن
جولته األوروبية ،مسرحية «الجدار» ،وذلك أمام المتحف
اإلسباني «إيل برادو» في مدريد.
والمسرحية عبارة عن مونودراما ،قدّمها اسطنبولي
باللغة اإلسبانية ،وتتحدّث عن الجدار العازل والفاصل
بين الشعوب على مختلف األصعدة ،والدوافع والتأثيرات
السلبية وانعكاساتها بين الجدارين الوهمي والحقيقي

في الحياة البشرية ،والحلم الدائم في كسر الجدار لدى
االنسان وتحطيمه ،ال سيما الجدار الفاصل العنصري
الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ،وحلم تكسير هذا
الجدار وإزالته.
والعمل تكريم لشخصية الفنان غرناطة خوسيه
عمر دل وأعماله ،ومن تأليف اإلسبانية آ ّنا سيندريرو
آلفاريز.

«الكرمليت» ـ الفنار تختتم مخ ّيمها ال�صيفي
رياضي فني شارك فيه
اختتمت مدرسة «الكرمليت» ـ الفنار مخيمها الصيفي لعام  ،2014في احتفال
ّ
عدد كبير من الطالب ،وحضرته رئيسة المدرسة األ ّم ماريا فانتيناتو والراهبات وحشد من األهالي.
رحب فيها بالحضور ،شاكرا ً ل�لإدارة دعمها المطلق
وألقى مدير المخيم األستاذ طوني نجم كلمة ّ
لألنشطة كافة ،وللمسؤولين والمد ّربين تعاونهم إلنجاح المخيم.
ثم كانت عروض رياضية في التايكواندو والدفاع عن النفس والجمباز وكرة السلة وكرة القدم ،إضافة
إلى رقصات متن ّوعة قدّمها الطالب .واختتم االحتفال برقصة ختامية قدّمها الطالب المشاركون في المخيم
شاركهم فيها األهالي.

لقاء في البداوي لبحث �أحوال النازحين النف�سية

مؤسسات المجتمع المحلي في مق ّر اللجنة
عقدت الوكالة األلمانية للتعاون الدول « ،»gizاجتماعا ً مع ّ
المؤسسات على مشروعها الذي ستقوم به بالتعاون مع وكالة
الشعبية في مخيم البداوي ،إلطالع هذه
ّ
«األونروا» ،وهو عبارة عن إجراء بحث ميداني حول األحوال النفسية للعوائل الفلسطينية المقيمة في
لبنان ،والعوائل التي نزحت من سورية بسبب األزمة.
ويهدف البحث إلى فهم التبعات النفسية التي ترتبت على المجتمع الفلسطيني بسبب األزمة ،سواء
بين المقيمين في لبنان أو الوافدين ،بغية تطوير برامج الخدمات النفسية ـ االجتماعية ،وتحسين إحالة
مختصة.
الحاالت التي تستلزم متابعة
ّ

«�أغ�صان» تختتم ن�شاطاتها ال�صيفية
اختتمت «جمعية أغصان» في دير ميماس ـ قضاء مرجعيون ،نشاطاتها الصيفية الترفيهية ،بعشاء
إسباني ـ لبناني ،أقامه رئيسها الدكتور كامل مرقص في دارته في البلدة ،لمناسبة انتهاء
فني
ّ
واحتفال ّ
فصل الصيف ،بحضور قائد القطاع الشرقي الجنرال اإلسباني أندريس شابا ،راعي أبراشية صيدا وصور
ومرجعيون للروم األرثوذكس المتروبوليت الياس كفوري وحشد من الشخصيات االجتماعية واإلعالمية
والتربوية واألمنية ،وجمع من أبناء البلدة والقرى المجاورة.
افتتح النشاط بكلمة أمينة س ّر الجمعية منى مرقص ،ثم كلمة للدكتور مرقص ،شكر فيها ك ّل من ساهم
في إنجاح هذا النشاط الذي تقيمه الجميعة في شهر أيلول من كل سنة للتأكيد على أهمية تفعيل العالقات
والحياة االجتماعية بين أبناء البلدة من جهة وسكان المنطقة من جهة ثانية.
ون ّوه شابا بإنجازات الجمعية ودورها على الصعد كافة ،ال سيما الصعيد االجتماعي .وشارك شابا في
حفل الغناء الذي شاركت في قسم منه فرقة فنية إسبانية إلى جانب عد ٍد من الفنانين اللبنانيين.
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اف ُتتح على ملعب بلدية مرستي الشوف ،برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ممثالً
بالمقدّم شريف فياض ،مهرجان «مواسم مرستي  ،»2014الذي تض ّمن معرضا ً للمنتوجات الزراعية
والمؤونة البيتية واألشغال الحِ رفية وسهرة فنية ،ومشيا ً على درب الجبل اللبناني ،من تنظيم محمية

«القومي» ينعى المنا�ضل من�صور بعقليني:
االجتماعي المعقدن والمعطاء والم�ضحّ ي
للقومي
كان مثا ًال
ّ
ّ

ب���دأت جمعية «ق��ل ال للعنف»
التحضير إلطالق مشروع «شنطة
وك��ت��اب» ،ال���ذي يستهدف طالب
المناطق اللبنانية التي تعاني الفقر
والتهميش.
وأك���دت مسؤولة االغ��ت��راب في
الجميعة عبير غانم في مكتب دولة
قطر ،أهمية دمج جميع الطالب في
ال��م��دارس ،ومحاربة آف��ة التس ّرب
ال��م��درس��ي وال��ع��ن��ف االج��ت��م��اع��ي
نتيجة عدم استطاعة األهالي شراء

�أخبار متفرقة
�إحراق ك�شك ا�ستقبال عند مدخل محمية جبل مو�سى

5

الكوخ المحروق في محمية جبل موسى

«الأطفال في ال�شوارع»...
�إ�شكالية للعمل على معالجتها في طرابل�س
«م��ؤس��س��ة ال��ص��ف��دي»
استكملت
ّ
تدريباتها ضمن المرحلة الثانية من
مشروعها «بيت المواطن» الذي يعتبر
رائدا ً في لبنان ،واألول من نوعه لجهة
إنشاء مركز مفتوح ضمن حرم البلدية،
بحيث يشكل نقطة التقاء للمواطنين
وم���رج���ع���ا ً أس���اس���ي���ا ً ل��ل��م��ع��ل��وم��ات
واالق��ت��راح��ات المتعلقة بحقوقهم
وواجباتهم كمواطنين فاعلين ،والذي
تن ّفذه بالتعاون م��ع بلدية الميناء
وبدعم من سفارة النروج في لبنان،
بهدف تفعيل مشاركة األهالي ليصبحوا
العبين أساسيين في عملية التنمية
االجتماعية عامة ،وتفعيل المواطنة
المسؤولة لألهالي ضمن مدينتهم
وتطوير مفهوم الديمقراطية.
ولفتت مديرة المشروع سمر بولس
إل��ى أنّ ورش���ة العمل الثانية التي
امتدت على م��دى ثالثة أي��ام بعنوان
«دور المجتمع ال��م��دن��ي ف��ي تعزيز
التنمية المحليّة في مدينة الميناء»،
كما ال��ورش السابقة ،ج��اءت لتجيب
على هذه األه��داف ،من خالل التدريب
على التشخيص التشاركي وتحديد
األول��وي��ات ،إذ نفذ بدعم تقني من د.
سميرة بغدادي ،الخبيرة في العملين
ال��ت��ن��م��وي وال��ب��ل��دي ،ب��ه��دف تمكين
المشاركين م��ن أع��ض��اء الجمعيات
األهلية والكشفية ليكونوا متم ّرسين
في مفهوم التشخيص التشاركي كأداة
أساسية من أدوات رصد االشكاليات
المحلية ،الحاجات والموارد ،إضافة
إل���ى ال��ت��م�� ّرس ع��ل��ى م��ف��ه��وم تحديد
األولويات باستخدام تقنيات علمية.
وأض��اف��ت« :وب��ن��ا ًء عليه ،اختارت
م��ج��م��وع��ات ال��ع��م��ل م��ن الجمعيات

ال��م��ش��ارك��ة ،إش��ك��ال��ي��ة األط���ف���ال في
ال���ش���وارع ،لتحديد رؤي���ة مشتركة
واخ��ت��ي��ار أول���وي���ات ال��ت��دخ��ل بهدف
المعالجة».
وقالت« :كما شملت المرحلة الثانية،
تدريبات على آليات المدافعة واقتراح
األن��ش��ط��ة ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ت��ي ت��ولاّ ه��ا
المدرب جان حجار ،الخبير التربوي
واالج��ت��م��اع��ي ،ف��س��لّ��ط ال��ض��وء على
أدوات المناصرة وتقنياتها ،إضافة إلى
أهمية إتقان الجمعيات أدوات التوعية
والتحسيس وتوضيح أبرز الخطوات
ال��ت��ي تساعدها ف��ي اق��ت��راح مشروع
تنمويّ يدعم خطوات المدافعة ورفع
الوعي ،ويساهم في حل االشكالية التي
اختيرت».
وأش��ارت بولس إلى أنّ أبرز نتائج
ال���ورش التدريبية ال��ت��ي استهدفت
الجمعيات :تحضير خطة مدافعة
تتشارك فيها مجموعة الجمعيات
األه��ل��ي��ة م��ع لجنة «ب��ي��ت ال��م��واط��ن»

المنبثقة عن المشروع ،والمك ّونة من
 20عضوا ً من الفاعلين في مجتمع
الميناء ،إذ سيعمالن معا ً على تطبيقها،
إض��اف��ة إل��ى اق��ت��راح أنشطة توعية
وتحسيس ونشاط تنموي ،تساهم
جميعها في حل إشكالية األطفال في
الشوارع .وبذلك ،تكون عملية مشاركة
الجمعيات االهلية والكشفية في الميناء
في تحليل واقع المدينة وفي السعي
إل��ى لعب دوره���ا كمح ّرك أس��اس في
تنمية المدينة ،سابقة بل األول��ى من
نوعها على هذا الصعيد.
علما ً أنه ،وبعد انتهاء هذه المرحلة،
يختتم مشروع «بيت المواطن» ،بحفل
يتم من خالله إع�لان نتائجه وخطة
االستمرارية على المدى البعيد ،والتي
ستتوالها اللجنة مع البلدية ،بما يتيح
لمؤسسة الصفدي وبعد تقييم النتائج،
البحث في إمكانية نقل هذه التجربة
الرائدة إلى بلدية أخرى.

