عناصر رسالة المناصرة
رسمي ًة من
• تعتبر رسائل المناصرة طريقة جيدة إلشراك الجهة المستهدفة بشكل أكثر
ّ
شخصيا وعرض قضيتك للتغيير الذي تطمح له .يجدر إرسال خطاب
خالل مراسلتهم
ً
ردا  -يمكنك بعد ذلك اإلبالغ عن عدم تجاوبهم
المناصرة حتى لو لم تكن تتوقع ً
للمساعدة في الحشد لحملتك .
تميل خطابات المناصرة إلى أن تكون أكثر رسمية من حيث النبرة من أشكال التواصل في
غيرها من الحمالت
• يجب أن تتضمن خطابات المناصرة مطالبك ،فهذه المطالب مهمة ،إضافة إلى ما
يمكن أن تفعله الجهة المستهدفة لتلبيتها .
ً
محد ًدا في الرسالة ،على سبيل المثال :طلب لقاء
سؤال
• من المفيد أن يكون لديك
ّ
وجها لوجه أو التزام عام بشأن قضية ما .
ً
ردا .
دائما اختيار جعل هذه الرسالة عامة ،بشكل
• يمكنك
خاص إذا لم تتلق ً
ّ
ً
• فيما يلي مثال لخطاب مناصرة أرسلته مجموعة من النشطاء في لبنان إلنقاذ منطقة
ساحلية في مدينة صور  .الجهة المخاطبة في هذه الرسالة هي وكالة التنمية الفرنسية
)ٌُ .(AFDاوقف المشروع بعد تلقي هذا الخطاب .

من Save Al Jamal <savealjamal@gmail.com> :
التاريخ Fri, Feb 2020 ,21 at 1:56 PM :
الموضوع :رسالة مستعجلة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية :بصفتنا مواطنين في صور ،فإن
مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية يهدد لقمة عيشنا واألماكن العامة
To: <AFDBEYROUTH@afd.fr>, <reclamation@afd.fr>, <rayo@afd.fr>,
><salibar@afd.fr>, <riouxr@afd.fr>, <rojkoffa@afd.fr
األعزاء ممثلو وكالة التنمية الفرنسية ),(AFD
بعد مكالماتنا مع مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت؛ نراسلكم مرة أخرى ،بصفتنا
مواطنين في مدينة صور ،بقلقنا العميق بشأن تعاون الوكالة وتمويل المشروع الذي تنفذه
بلدية صور في الجمل  /الجمل بوينت .

هاتفيا ،بما في ذلك وصف كامل
نحن نطلب الوصول الفوري إلى وثائق المشروع ،كما طلبنا
ً
للمشروع وميزانيته وشركائه واالتفاقيات والعقود ذات الصلة .لدينا الحق في الوصول إلى
تشددون على التزامكم بـ «الشفافية
هذه المعلومات بصفتنا مواطنين لبنانيين؛ كما أنكم
ّ
عددا من
إن أي تأخير في مشاركة هذه المعلومات يثير
ً
والحوار» على موقع الويب الخاص بكمّ .
األسئلة،
نظرا إلى وجوب توفر الوثائق بسهولة في الوكالة الفرنسية للتنمية.
ً
لقد أعربنا عن قلقنا العميق بشأن جانبين من جوانب مشروع الجمل وسنفعل ذلك مرة
ً
أخرى
كتابة .

 .1مصدر رزق العائالت في مجتمعنا والتي تدير مشاريع صغيرة في منطقة الجمل
لقد شهد مجتمعنا هذا األسبوع محنة خطيرة على نسائه ورجاله؛ حيث حاولت شرطة
ً
سيسمح للعائالت
البلدية إجالءهم
قسرا من األرض .أوضح ممثلكم عبر الهاتف أنه ُ
بمواصلة العمل في المنطقة خالل السنوات الثالث المقبلة ،وبعد ذلك سيتم
سيسمح بمزاولتها .وهو ما من شأنه أن
تقديم مناقصات لتحديد األعمال التي ُ
يسلم السيطرة على شاطئنا العام لمن يدفع السعر األعلى ،ويقضي على لقمة
عيش أفراد مجتمعنا في وقت يشهد ضائقة اقتصادية شديدة ،ويجعل ممتلكاتنا
العامة خاصة .
تعلمون بال شك أن نقص األماكن العامة هي قضية مصيرية بالنسبة للسكان
اللبنانيين ،ومنطقة الجمل هي ،دون مبالغة ،إحدى آخر األماكن الساحلية التي بقيت
لدينا .في الواقع ،يتمثل دور الوكالة الفرنسية للتنمية في حالة الجمل في توفير
غطاء شرعي لتحويل ساحلنا التاريخي من ملكية عامة إلى ملكية خاصة .نأمل أن
تعيدوا النظر في دور الوكالة الفرنسية للتنمية المشروع ،بعد أن فهمتم المخاطر
الكبيرة التي ينطوي عليها .
 .2انعدام الشفافية المحيطة بالمشروع ،ال سيما تأثيره على بيئة ساحلنا التاريخي
لم ُيصدر تقييم بيئي ألثر المشروع على مجتمعنا .صرح ممثلوكم أن الهدف من
المشروع هو الحفاظ على البيئة حول الساحل؛ لكنهم لم يشرحوا كيف سيكون ذلك.
إن األساسات الموجودة حاليا على الساحل مؤقتة ،ونخشى أن تدمر أعمال البناء
سالمة الساحل .لقد اطلعنا على صور مسربة ُمقلقة للمواقع الدائمة التي سيتم
نظرا لغياب الشفافية من جانب  ,AFDال يمكننا تأكيد ما إذا كانت
بناؤها ،ولكن
ً
الصور دقيقة أم ال.

حقيقيا للغاية قد يمنع المواطنين في
أمنيا
هاجسا
أخيرا ،نود إعالمكم أن هناك
ً
ً
ً
ً
نظرا للحزب السياسي الذي يدير بلدية صور
صور من إثارة اعتراضات على المشروع،
ً
وتاريخه في العنف ضد المتظاهرين .تنطبق المخاطر األمنية بالتساوي على كل من
يناضل بشأن هذه القضية .يجب أن تكون الوكالة الفرنسية للتنمية على دراية كاملة
تقدمها في المشروع .
بهذه العوامل أثناء ّ

نأمل تجاوبكم
مع خالص التقدير
حملة “ارفعوا أيديكم عن الجمل “

