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نشاطات
ورشة عمل ثانية للح ّد من إطالق الرصاص العشوائي

ليلة رأس السنة مقياس مدى التجاوب والنجاح
مل تكن يتيمة ورشة العمل التي عالجت ظاهرة اطالق الرصاص عشوائيا يف املديرية
العامة لالمن العام بالتعاون مع جمعية نادج ليبانون ،وهي االوىل يف لبنان والثانية
يف العامل العريب .وواصلت املديرية متابعة هذا املوضوع لوضعه موضع التنفيذ
والحد من هذه الظاهرة

الجلسة األفتتاحية.

ورشة عمل.

يف ضوء التوجه اىل اقامة ورش عمل
يف كل املناطق اللبنانية ،كان الخيار ان
تكون الورشة التنفيذية االوىل يف الضاحية
الجنوبية .لذا اقامت املديرية العامة لالمن
العام بالتعاون مع جمعية نادج ليبانون
واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وعدد
من االندية الرياضية والجمعيات املدنية
ومديري مواقع التواصل فيها ،ورشة العمل
الثانية حول تطبيق العلوم السلوكية للحد
من اطالق الرصاص العشوايئ يف املناسبات،
وذلك يف مبنى اتحاد البلديات عىل طريق
املطار.
توزع املشاركون عىل ثالثة فرق عمل .توىل
الفريق االول البحث يف عنوان التذكري عرب
ارسال الرسائل النصية ،وهي رسائل لتحفيز
االفراد عىل عدم اطالق النار يف ليلة رأس
السنة .عمد هذا الفريق اىل تصميم خطة
التنفيذ القامئة عىل تحديد الفئة املستهدفة
ونقاط التواصل ،وتحديد الرشكاء التنفيذيني
ومسؤولياتهم ،وتصميم محتوى التدخل،
ووضع جدول زمني له.
يف نهاية مناقشاته قدم هذا الفريق اقرتاحات
عدة ،ابرزها :اختيار نغمة للهاتف الثابت
والخليوي تتضمن تسجيال صوتيا وموسيقى
(ه ّيص وما تق ّوص مصحوبة مبوسيقى
ميالدية) ،ارسال رسائل نصية اىل الهواتف،
ان تعمد كل بلدية ضمن نطاق اتحاد
البلديات اىل تخصيص سيارة تجوب االحياء
ليلة رأس السنة وتذيع رسائل توعوية
وتحذيرية من مغبة اطالق النار ،تنفيذ
تصميم عرب الواتساب للتوعية ،االستفادة
من خدمات الكايبل الرسال رسائل تذكري
حول مخاطر اطالق النار العشوايئ.
توىل الفريق الثاين البحث يف عنوان االلتزام
لجهة تقديم تعهد بعدم اطالق الرصاص
العشوايئ يف مناسبة رأس السنة وفق
تصميم خطة تنفيذ الفريق االول .اقرتح
يف ختام املناقشات العمل عىل كيفية

اقناع املواطنني بالتزام عدم اطالق الرصاص
العشوايئ من خالل تطبيق هذا االمر يف
حياتهم اليومية ،وذلك عرب استخدام وسائل
التواصل االجتامعي ،السيام الفايسبوك كونه
واسع االنتشار ومي ّكن من ارسال الرسائل اىل
اكرب عدد ممكن وتلقي تفاعالتهم مع هذه
الرسائل ،واالستعانة ايضا بالنوادي الرياضية
مثل فريقي النجمة والعهد كونهام ميلكان
جمهورا كبريا يف منطقة الضاحية الجنوبية،
واالستعانة كذلك باملستشفيات والصليب
االحمر واالمن العام مبا يؤمن الوصول اىل
نحو مليون شخص ،وباملواقع االلكرتونية

والصحف والتلفزيونات التي لها مواقع عىل
االنرتنت.
الفريق الثالث بحث يف عنوان تأثري املرسل
عرب الفيديو ،لجهة مشاركة مقطع فيديو
عىل مواقع التواصل االجتامعي (واتساب،
فايسبوك ،انستغرام) ،يظهر اشخاصا
يتحدون ضد اطالق الرصاص العشوايئ
يف ليلة رأس السنة ،معتمدا تصميم خطة
التنفيذ ذاتها للفريقني االول والثاين .وتقدم
الفريق يف نهاية املناقشة باقرتاح وحيد يقوم
عىل اعداد فيديو يضم ثالثة العبي كرة
قدم ،العب من نادي النجمة والعب من

نادي العهد وحارس منتخب لبنان ،يوزع
عرب التلفزيونات والواتساب والفايسبوك
والرشكاء يف الفيديو من االمن العام وفريقه
االعالمي والفريق االعالمي لناديي النجمة
والعهد والدفاع املدين والهيئة الصحية
االسالمية.
وقد حددت الفرق الثالثة االيام الفاصلة
عن ليلة رأس السنة للتنفيذ .لذلك ،اعلنت
بدء العمل فورا من دون اي تأخري ،مع وعد
باالنتقال اىل منطقة اخرى بعد انجاز ورشة
الضاحية الجنوبية ليك تشمل حملة التوعية
تباعا كل املناطق اللبنانية.

العقيد ابوشقرا :الرصاص العشوائي
ال يميز بني كبير وصغير

مسي اعامل الدائرة االمنية يف االمن
تحدث ّ
العام ورئيس اللجنة التنظيمية ملؤمتر الحد
من اطالق الرصاص العشوايئ الذي عقد
يف االمن العام منذ شهرين بالتعاون مع
جمعية  nudge lebanonالعقيد هادي
ابوشقرا ،فقال" :بناء عىل توجيهات املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
اقيم مؤمتر استمر يومني يف املديرية،
بالتنسيق مع رئيس جمعية نادج ليبانون
الدكتور فادي ميك ،وكان القرار رسيعا
بعقد املؤمتر ومتابعة مقرراته نظرا اىل
اهمية املوضوع ،خصوصا وان الجمعية
عرضت فكرة علم جديد يعرف باالقتصاد
السلويك ،وهو موضوع علمي حديث
ميكننا من خالله تعلم كيفية التاثري عىل
ترصفات الفرد وبالتايل عىل املجتمع .وتم
اختيار موضوع من اكرث املواضيع سلبية
يف املجتمع اللبناين ،هو اطالق الرصاص
العشوايئ يف املناسبات واالعياد وما يسببه
من خسائر برشية ومادية ،وإن كانت هذه
الترصفات ليست مقصودة اال انها تتسبب
مبآس كبرية للمواطنني ،كون الرصاص
العشوايئ ال مييز بني كبري وصغري ويجعل
من مطلقه مجرما مع وقف التنفيذ".
اضاف" :عقد املؤمتر عىل مدى يومني يف

رئيس اللجنة التنظيمية ملؤمتر الحد من اطالق الرصاص العشوايئ العقيد هادي ابوشقرا.

اللواء ابراهيم تلقف
الفكرة واعطى امرا فوريا
ببدء تنفيذها

حضور شخصيات ومؤسسات مؤثرة يف
املجتمع ،من بلديات واندية وجمعيات
كشفية وانسانية واجهزة امنية وجمعيات
تعنى بالشأن العام وغريها .اليوم االول كان
للتعريف عن جمعية نادج والفكرة التي
تطرحها مع رشح لعلم االقتصاد السلويك
وتأثريه عىل املجتمع .يف اليوم الثاين تم
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توزيع املشرتكني عىل ستة فرق ،واخرتنا
املوضوع االسايس االعراس كمناسبة يكرث
فيها اطالق النار وكفكرة موحدة .تنافست
الفرق الستة يف توليد االفكار التي تؤثر
يف ترصف الفرد وسلوك املجتمع .يف نهاية
هذا اليوم ،نظرت اللجنة التحكيمية التي
تضم اربعة خرباء تحكيميني متخصصني
يف علم النادجتون يف االفكار التي قدمتها
الفرق ،ففاز فريقان .وقد تقرر اخذ االفكار
التي قدمها الفريقان والعمل عىل اخراجها
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بشكل افعال تطبيقية تستثمر يف املجتمع.
من هنا كان استكامل اعامل املؤمتر بورش
عمل ستنظم تباعا يف كل املناطق اللبنانية،
وتم الرتكيز عىل اقرب مناسبة عامة يطلق
فيها النار بشكل كثيف وهي مناسبة رأس
السنة".
واوضح ان "توجيهات املدير العام لالمن
العام يف مسألة اطالق النار العشوايئ هي
يف وجوب ان يعمل عليها مع كل البلديات
والجمعيات واملدارس والجامعات واالندية

الرياضية عىل كل مساحة لبنان .املرحلة
االوىل اطلقت من الضاحية الجنوبية
كونها تضم تنوعا وكثافة سكانية ولقربها
الجغرايف من بريوت ،ونظرا اىل ضيق الوقت
الذي فرضته االوضاع االمنية عىل التنظيم".
واكد ان "االمن العام هو رشيك اسرتاتيجي
يف هذا العمل ألن اللواء ابراهيم أراد
وسارع اىل تلقف فكرة هذا العلم الجديد
منذ ان طرحت ،وخاصة يف ما يتعلق
مبعالجة ظاهرة اطالق النار العشوايئ".

فارس :الهدف وقف اطالق
الرصاص العشوائي نهائيا

مكي :اخترنا الضاحية الجنوبية
ملعالجة ظاهرة اطالق النار

تناول مؤسس ورئيس جمعية نادج
ليبانون الدكتور فادي ميك ورش العمل
واالهداف املرجوة ،فقال" :منذ شهرين
عمدت جمعية نادج ليبانون والرشيك
االسرتاتيجي االمن العام ممثال باملدير
العام اللواء عباس ابراهيم اىل تنظيم
ورشة هي االوىل من نوعها يف لبنان
تضمنت مسابقة تعرف باللغة العلمية
النادجتون ،وهي نوع من املباريات
حول بلورة افكار وحلول مبتكرة عن
تحد معني ،شبيهة باملباريات الدولية
التي تنظم يف اكرث من دولة ،وتستخدم
ما يسمى باالقتصاد السلويك .نعمد اىل
ترشيح التحدي عرب ورشة ملدة يومني،
عىل ان تقسم الورشة اىل فرق عمل ،وكل
فريق يخرج بسلسلة من االقرتاحات
فيام تختار لجنة التحكيم االفضل منها.
لقد اخرتنا موضوع اطالق النار عشوائيا
يف املناسبات ،وربح فريقان واتخذ قرار
التنفيذ .كان الخيار ان يكون التنفيذ
يف الضاحية الجنوبية ملعالجة ظاهرة
اطالق النار يف ليلة رأس السنة ،وعمدنا
اىل جمع الفريقني الرابحني مع الرشكاء
والبلديات واملعنيني للدخول يف تفصيل
هذه االفكار ،وخرجنا بثالث افكار

رئيس جمعية "نادج ليبانون" الدكتور فادي ميك.

كلمة اللواء ابراهيم
في الورشة االولى كان لها
تأثير ايجابي كبير

ضم اكرب عدد ممكن اليهم لاللتزام
معهم بهذا التعهد .الفكرة الثالثة
كانت املرسل ،اذ ان اختيار الشخص
املؤثر يؤدي اىل تأثري واسع ،وهذا ما
تحقق من خالل كلمة اللواء ابراهيم
يف الورشة االوىل ،او عرب اختيار اشخاص
محبوبني يف وسطهم الفني والريايض او
غريه ،وهذا يتحقق عرب الفيديوهات.

لذلك نعمل عىل ثالثة محاور ،والفرق
الثالثة التي اجتمعت يف اتحاد بلديات
الضاحية بلورت خطة عمل مع املواعيد
الزمنية .نحن نعمل مع فرق من
بلديات ومتخصصني وطالب ومن االمن
العام وخرباء من نادج ليبانون ،ومثة
نواد رياضية كبرية ولديها جمهورها
الواسع شاركت معنا .هذا املوضوع

يجمع الكل ،ونعمل عىل تحقيق هذا
االخرتاق النوعي الذي يفرح الناس .ومن
العناوين التي خرجنا بها (لنفرح سوى
ما نق ّوص بالهوا) ،اضافة اىل رسالة من
أم اىل ابنها ومن ابن لوالده تذكر بعدم
اطالق النار ،وهؤالء من اناس مفجوعني
دخلوا يف هذه التجربة القاسية نتيجة
لحظات طيش".

رئيسية بلورنا حولها خطة عمل وفق
مدة زمنية محددة".
اضاف" :الفكرة االوىل كانت التذكري،
كون التذكري يف الوقت املناسب له االثر
االيجايب ،والفكرة الثانية كانت االلتزام
عرب دفع العدد االكرب من املواطنني اىل
التزام رفض اطالق النار وتحفيزهم عىل

نائبة رئيس الرشاكات يف نادج ليبانون
هال فارس عرضت الهدف املحوري من
ورش العمل ،فاشارت اىل "ان الهدف
االسايس من هذه الورش هو وقف هذه
الظاهرة نهائيا عرب وسائل عدة .هذه
الوسائل التي حددناها يف الورشة االوىل
قبل شهرين ،وضعنا لها يف الورشة الثانية
خطط عمل تنفيذية ،عرب جمع كل
املعنيني بالتنفيذ لرتجمة الفكرة عىل ارض
الواقع ،يف ظل االجامع التام والكامل عىل
وجوب وقف ظاهرة اطالق الرصاص
العشوايئ يف املناسبات واالعياد وغريها.
ال شك يف ان اللبنانيني كافة مع وضع حد
لهذه الظاهرة التي خلفت املآيس واآلالم
للناس املفجوعني بابنائهم وازواجهم
وزوجاتهم ،االمر الذي ينعكس عىل كل
محيطهم".
واوضحت "ان ورشة العمل الثانية
خرجت بعدد من االفكار وخطط العمل
وفق جدول زمني لتنفيذ الحملة ،عىل
ان تكون مراحل الثالث اعالمية عرب
فيديوهات ورسائل خطية والتفاعل عرب
وسائط التواصل االجتامعي ،وكلها افكار
فعالة ورسيعة تستثمر عىل شخصيات
معروفة ومؤثرة مثل نجوم كرة القدم
وشخصيات موثوقة ،وتعتمد عىل عبارات
وجمل تجذب الناس ملعالجة ومحاربة

نائبة رئيس الرشاكات يف "نادج ليبانون" هال فارس.

الحملة ستوفر
كمية من املعلومات
واالحصاءات التي تظهر
مدى التجاوب

هذه الظاهرة .كام ان استخدام شبكات
التواصل االجتامعي يهدف ايضا اىل قياس
قوة فاعلية الحملة ،من خالل الداتا
املحققة ومدى التجاوب ،االمر الذي
سيوفر لنا كمية هائلة من املعلومات
واالحصاءات التي تظهر مدى التفاعل،
ايجابيا او سلبيا ،يف مكافحة هذه الظاهرة
املتمثلة باطالق الرصاص العشوايئ
وتحديدا يف ليلة رأس السنة".
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