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هذا الملخص هو جزء من مشروع "مبادرات مشتَركة بين ا�ديان 
للعمل ا�نساني وبناء ثقافة السالم" (IHCP). سَيعرض هذا المشروُع 

التعاوَن بين ا�ديان من أجل بناء السالم والعمل ا�نساني، على الجمهور 
في لبنان وفي المنطقة ا�ورو متوسطية، وسَيعمل على تعزيزهما. 

أعضاء  قها  ينسِّ حوارّية،  حلقات  ثالث  من  سلسلة  من  المشروع  هذا  يتكّون 
وهذا  أديان.  مؤسسة  في  الدينية  االجتماعية  المسؤولية  منتدى  في  وعضوات 
المنتدى هو شبكة متعّددة ا�ديان، تتأّلف من قادة دينيين ونشطاء من لبنان، 
تعزيز  وعلى  العنيف،  التطّرف  عن  بعيًدا  المجتمعات  توجيه  على  يعملون 
مفاهيم التنوع والعيش مًعا. وقد أطَلقت أديان في عام 2019 هذا المنتدى الذي 

بات يشمل اليوم أكثر من 100 عضٍو وعضوة.

إضافًة إلى المشاركة في ا�فكار مباشرة عبر ندوات إلكترونّية، سيشارك القادة 
المشترك  المدني  العمل  في  ممارساتهم  أفضل  في  أيًضا  والنشطاء  الدينيون 
بين ا�ديان، وسيجري تجميعها في ملّخص رقمّي قصير، على أن ُيرَسل الحًقا إلى 
على  ُينَشر  ثم  ا�لكترونّية،  الندوات  سلسلة  إجراء  بعد  المشاركين  جميع 
ا�نترنت. والهدف من ذلك هو ضمان نشر الدروس المستفادة من حلقات الحوار 
على نطاق واسع، فضًلا عن بناء شبكة مستدامة. وإضافة إلى ذلك، سُينَتج فيلم 
قصير يتضّمن أبرز النقاط في حلقات النقاش الثالث، مع التركيز على التوصيات 
الذي  الفيلم  هذا  سُينَشر  فيها.  المشاركة  جرت  التي  الفضلى  والممارسات 
ر باللغة العربية مع ترجمة مرَفقة باللغة ا�نكليزية، عن طريق شركائنا،  سُيصوَّ

ات أديان على وسائل التواصل االجتماعي. وعْبر منصَّ

يجري تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة آنا ليند (ALF)، بوصفه جزًءا من 
المؤسسة.  تنّفذها  التي  الثقافات"،  المتعددة  المدن  لبرنامج  الشبكة  "أنشطة 
من  المدني  المجتمع  منظمات  من  منظمة   31 من  واحدة  هي  أديان  ومؤسسة 

المنطقة ا�ورو متوسطية، التي جرى اختيارها للمشاركة في المشروع.

ر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة عن رأي  مالحظة: المبادرات المذكورة الحًقا ُتعبِّ
مؤسسة أديان.

https://www.annalindhfoundation.org/


المبادرة 1

ق: المنسِّ
أحمد سمير محمد 

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
في  الثقافية  والرابطة  محسن،  جبل  في  (ع)  المجتَبى  الحسن  ا�مام  ع  ُمجمَّ من:  كلٌّ  شاركه  وقد  نفُسه.  ق  المنسِّ

طرابلس. وجرى ذلك برعايٍة وإشراٍف وتمويل من مؤسسة أديان.
 

طاق الجغرافي:  َمقر� المبادرة/النِّ
طرابلس-جبل محسن.

َذتها المبادرة: المواضيع/النشاطات التي نفَّ
إقامة َعشاء أدبيٍّ ضم عدًدا من شعراء طرابلس، 

َفت سابًقا على اعتبار أنها ِمحور من المتشددين المتنازعين  َتجمعهم ثقافة الحوار والسالم وا�دب، من منطقة قد ُصنِّ
التعصب  قها  فرَّ التي  بينهم،  العالقات  عمق  عَكست  بعدسة  انة)،  التبَّ محسن/باب  جبل  (في  المتحاربين  وا�عداء 

والسياسة، في حين جمعتهم الثقافة والحوار الهادف برعاية مؤسسة أديان.
 

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إجراء ا�نشطة... إلخ):
ونساء،  دين  ورجال  (طرابلس)،  المنطقة  شعراء  من  وعدد  طرابلس،  في  الثقافية  الرابطُة  الَعشاء:  حفل  في  شاَرك 
شخص،   200 حوالي  الحضور  عدد  بلغ  المدني.  المجتمع  فعاليات  من  وعدد  وناشطون،  فاعلون  وأشخاص  وجمعيات، 

بتنسيق مباشر وتوثيق فوتوغرافي/فيديو.

مّدة المبادرة: 
3 ساعات.

نتائج المبادرة: 
ا�بواب.  من  العديد  وفتحت  فكرة،  من  أكثر  إبراز  في  ونجحت  جوانب،  عدة  على  الضوء  تسليط  إلى  المبادرة  سَعت 
ولتفعيل ذلك، قامت المبادرة بجمع فعاليات المنطقة (طرابلس) وتوحيدها على ُسْفرة واحدة (أطراف نزاع)، والتركيز 
على المبادئ المشتركة لكوننا مجموعًة من العقالء (المثقفين والمثقفات)، ولدينا قومية عربية تحمل قضية مركزية 
ا من الحماس بين الحضور.  ا بشاعر فلسطيني معروف ومحبوب، أشاع جًوّ واحدة (القضية الفلسطينية)، حيث استَعنَّ
ثم إنَّ لنا هوية مشتركة (لبنان)، ونحن َأْتباع ديٍن (ا�سالم) يؤمن باحترام وطننا والحفاظ على السلم ا�هلي وُحسن 
اء الهادف. وذلك بطريقة حضارية (عشاء أدبي)، وبمباركة من رجال الدين أعطتها "غطاًء  الجوار والتزام مبدأ الحوار البنَّ
هم  Öا"؛ إذ إنَّ اجتماع رجال الدين وَتعاُرفهم -أثناء الَعشاء وبعده-، ُيلِهم عوامَّ الناس وَيستنِهض ِهَمَمُهم، ويحث شرعًيّ

على التنسيق وااللتزام ونبذ الخالفات. 

وبالشراكة مع مؤسسة أديان التي على رأسها ا�ب. د.  فادي ضو، أعتِقد أن نتائج هذه المبادرة واسعة باتساع مجرياتها 
أهالي  وصفها  حيث  واسعة،  إعالمية  بتغطية  كان  ذلك  وكل  أهدافها.  حقيقة  عن  ُيفصح  منها  َنتج  وما  وأحداثها، 
بوا بها. وقد الحظنا َتوالي اجتماعات الحقة سارت على دربها، علًما أن مبادرتنا هي ا�ولى قبل  طرابلس با�يجابية ورحَّ

ذلك التاريخ، منذ انتهاء آِخر جوالت العنف عام 2014 م، حتى تاريخها 2019م. 

شركاء المبادرة:
ع ا�مام الحسن المجتبى (ع) في جبل محسن، بالشراكة مع مؤسسة أديان. الرابطة الثقافية في طرابلس، وُمجمَّ

َعشاء يضم أطراًفا متنّوعة من منطقة طرابلس، فّرقها التعصب 
والسياسة، وجمعتها الثقافة والحوار.

"تنّوعت ا�طباق والمائدة واحدة"

https://www.facebook.com/206888229521521/posts/1133310523545949/


المبادرة 2

ق:  المنسِّ
فيراس حسين بلوط

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
ق نفُسه.  المنسِّ

طاق الجغرافي:  َمقر� المبادرة/النِّ
طرابلس وجوارها.

َذتها المبادرة:  المواضيع/النشاطات التي نفَّ
زيارة المواقع ا�ثرية ا�سالمية والمسيحية، والتعريف بها.

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ):
شاَرك فيها مجموعة من رجال الدين، وبعض العلمانيين من ا�خوة وا�خوات، بلغ عدُدهم 15 شخًصا. 

وهذه المجموعة من ِضمن عدة مجموعات تابعة لشبكة القادة الدينيين في الشمال. 

مّدة المبادرة: 
أربعة أشهر.

نتائج المبادرة: 
المزيد من التعارف واالندماج بين أعضاء الشبكة، وإدخال عناصر جديدة، والتعرف إلى مواقع ومعالم 

أثرّية ودينّية جديدة.

شركاء المبادرة: 
الشبكة المستدامة للقادة الدينيين.

يمكن للسياحة الدينّية أن تزيد التعارف واللحمة بين 
القادة الدينيين والعلمانيين من الطوائف المتعددة.



ق:  المنسِّ
قاسم قصير

الجهة التي تَولَّت المبادرة: 
لم ا�هلي ة العامة لشبكة ا�مان للسِّ قيَّ مجموعة حل النزاعات، والمنسِّ

َمقر� المبادرة/النطاق الجغرافي: 
كل لبنان 

َذتها المبادرة:  المواضيع/النشاطات التي نفَّ
إقامة دورات تدريبية على حل النزاعات، والعمل على تخفيف التوترات السياسية والدينية.

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ): 
شاَرك فيها ناشطون وطالب وأكاديميون.

مّدة المبادرة: 
يومان بالنسبة إلى الدورة ا�ولى، وهناك دورات أخرى الحقة قْيد التحضير. 

نتائج المبادرة: 
تأهيل شباب وطالب وناشطين للعمل على حل النزاعات.

شركاء المبادرة:
منتدى التنمية والثقافة والحوار، وجامعة البلمند، ومركز لقاء.

المبادرة 3
أهمّية الدورات التدريبّية 

في تأهيل الشبان والشابات لبناء السالم.



أهمّية التربية على المواطنة الحاضنة للتنّوع 
منذ الِصغر، لكي َنحصد سالًما عند الِكبر.

قة:  المنسِّ
فيوليت الخوري

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
ثانوية الراهبات ا�نطونيات – مار الياس غزير 

طاق الجغرافي:  َمقر� المبادرة/النِّ
غزير، والنبطية.

َذتها المبادرة: المواضيع/النشاطات التي نفَّ
مناطق  في  مدرسَتين  في  الثانوية  الصفوف  تالمذة  لقاء  عْبر  للتنّوع،  الحاضنة  المواطنة  تعزيز 

ا، وأيًضا مدÖ جسور التواصل والصداقة، وكسر جليد التعّصب.  مختلفة طائفًيّ

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ):
وُطرحت  بينهم،  فيما  الزيارات  بتبادل  الصفوف  تالمذة  قام  وقد  تلميًذا/ة.   30 حوالي  فيها  شاَرك 
بزيارة  القيام  وختاًما  وغداء.  ضيافة  تقديم  مع  مشترك،  نشاٌط  وُأقيم  والنقاش،  للحوار  مواضيع 
التنوع  احترام  ز  يعزِّ معنى  ذات  رمزية  هدايا  وتقديم  ُمرِشد،  دليل  مع  ديني  أو  سياحي  ِلَمْعلم 

الديني واالجتماعي.

مّدة المبادرة:
شهران.

نتائج المبادرة:
الصداقة،  خيوط  ونسج  والمعلومات،  العناوين  تباُدل  طريق  عن  بعض،  مع  التالمذة  بعض  تواُصل 

والمشاركة في الخبرات، عْبر مواقع التواصل، وأمام أهلهم وزمالئهم في المدرسة.

شركاء المبادرة:
مؤسسة أديان.

المبادرة 4



 تقديم الدعم المعنوي والنفسي واالجتماعي 
لكل إنسان، هو طريق أكيٌد إلى الوصول 

إلى مجتمع أكثر سالًما وِإخاًء.

المبادرة 5

ق: المنسِّ
عالء وجيه حج يوسف.

الجهة التي تَولَّت المبادرة: 
ك لتقديم الدعم النفسي".  مجموعة أصوات فاعلة، ومبادرة "�نك إنسان"، ومبادرة "نحن حدَّ

َمقر� المبادرة/النطاق الجغرافي: 
بيروت (خاصة المناطق المتضررة فيها من انفجار مرفأ بيروت)، وطرابلس (خاصة المناطق التي شهدت نزاًعا مسلًحا 

انة). في الفترة الماضية، وتحديًدا جبل محسن وباب التبَّ

َذتها المبادرة: المواضيع/النشاطات التي نفَّ
ل اÞخر وتغيير النمطية، وغرس المحبة  Öخر والدمج المجتمعي، وتقبÞتقديم الدعم النفسي واالجتماعي، واالنفتاح على ا

وا�خاء، وإرساء قيم التسامح، وإحالل ا�من وبناء السالم.

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ):
اء انفجار المرفأ، وأيًضا تقديم الدعم  كان لنا عدة مبادرات عملنا فيها على تقديم الدعم النفسي للمتضررين من جرَّ
اللوجستي بحسب ما تيّسر لنا من إمكانيات. في طرابلس، عملنا على توعية فئة ليست بالقليلة من الشباب المسلح 
من عدة مذاهب، وكانت ا�نشطة تجري عْبر القيام بزيارات منزلية أحياًنا، أو بعقد اجتماعات أسبوعية، يجري خاللها إزالة 

رواسب الماضي من فتن وتصورات نمطّية زائفة عن اÞخرين. 
عدد المشاركين في هذه المبادرات خمسة وعشرون شخًصا (ذكوًرا وإناًثا)، من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية، 

ومن مذاهب وطوائف مختلفة.

مّدة المبادرة:
ك" فمستمرة إلى اÞن.  دامت سنة واحدة بالنسبة إلى ا�صوات الفاعلة؛ أما مبادرة "نحن حدَّ

نتائج المبادرة:
تركت هذه المبادرة نتائج عظيمة، منها اختفاء ظاهرة العنف واالضطرابات والمشاحنات بشتى أشكالها، وسْعُي أغلب 
فئات المجتمع للوصول إلى المظاهر ا�يجابية والعيش مًعا بسالم، إضافة إلى ا�حساس با�من والسكينة والطمأنينة، 
وعدم الخوف أو الجزع سواء على النفس أو المال أو الممتلكات. هذه النتائج جعلت فئة كبيرة من الناس أكثر إيجابية، 
وأكثر قدرة على البذل والعطاء والتضحية في سبيل الطرف اÞخر، وقارَبت فيما بينهم على اختالف آرائهم ووجهات 

نظرهم؛ وهو ما جمعهم على الخير والعمل فيما يعود بالمنفعة المشتركة لمصلحة الجميع. 

ا- على تكوين عالقات جيدة بأشخاص يشبهونني من بلدان وثقافات مختلفة، إذ  ”ساعدتني هذه المبادرة -شخصًيّ
اتفقنا على قضية بناء ثقافة الّسالم للجميع. “

"إنساٌن بخير: مجتمٌع بخير".



ق: المنسِّ
محمد أحمد حمود

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
مؤسسة بيرغهوف

طاق الجغرافي: َمقر� المبادرة/النِّ
بيروت 

َذتها المبادرة: المواضيع/النشاطات التي نفَّ
ي وشيعي. إجراء حوار شبابّي سني شيعي، بالمشاركة مع شيخين: ُسنِّ

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ):
ين، الذين بلغ عدُدهم 30  شاَرك في الحوار فئات من الشباب والشابات الثانويِّين والجامعيِّ
شاًبّا وشاّبة. وقد استمّر الحوار يوًما كامًلا بين الشباب والشابات أنفسهم تارة، وبينهم 

وبين الشيخين تارة أخرى. 

مّدة المبادرة:
يوم كامل.

نتائج المبادرة:
فكل  الحوار،  ذلك  بعد  والمشاركات  للمشاركين  اليومية  الممارسات  رت  َتغيَّ هل  أدري  ال 
مشترك ذهب الى بيئته وحياته.. أما بالنسبة إلى طالبي الذين أتواصل معهم بعد هذا 
اليوم وقد  ا، خاصة  ًرا واضًحا، سواٌء فكرًيّا كان أو سلوكًيّ Öالنشاط، فقد لمسُت لديهم تغي

ا. ا وسياسًيّ أصبحوا طالب جامعات مختلطة دينًيّ

شركاء المبادرة:
ال يوجد.

المبادرة 6
تبقى الكلمة ا�خيرة للحوار والمساحات 

المشتركة رغم االختالفات.



المبادرة 7
باللعب والفّن وا�شغال اليدوّية 

يمكن أن نوّحد الرؤية حول مجتمع أفضل. 

قة: المنسِّ
جسيكا أبو حيدر مطر

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
مركز KAICIID - منصة الحوار

َمقر� المبادرة/النطاق الجغرافي:
كل لبنان

َذتها المبادرة: المواضيع/النشاطات التي نفَّ
إنشاء صندوق يحتوي على أنشطة متنوعة ومختلفة ترفيهية وتربوية (رسم، ألعاب، موسيقى، 
أشغال يدوية...)، يعمل على تحقيق أهداف جديدة تْصُبو إلى تعزيز التماسك االجتماعي والتعايش 
اختالف  على  له  Öوَتقب اÞخر  إلى  والتعرف  المجتمع،  في  والفرادة  التنوع  قبول  خالل:  من  السلمي، 

ثقافته ودياناته وخلفيته، واكتشاف القيم والمبادئ المشتركة، وكسر الصور النمطية السائدة.

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ):
هي مبادرة لبنانية قام بها 6 زمالء، شاركوا في برنامج مركز كايسيد للحوار بين أتباع الثقافات 
بو  روني  وا�ب  الخانجي،  محمد  والشيخ  الخالق،  عبد  يحيى  الشيخ  وهم:  العالم،  في  والديانات 
اس غارين يوسولكانيان، وجسيكا أبو حيدر مطر، وساندرا كرم. تستهدف المبادرُة  غاريوس، والشمَّ

ا�والد والبنات الذين أعمارهم بين 9 و14 سنة، من مختلف المناطق اللبنانية.

مّدة المبادرة:
شهر واحد.

نتائج المبادرة:
ال تزال قيد المتاَبعة والدرس.

شركاء المبادرة:
KAICIID - منصة الحوار



قة: المنسِّ
ساندرا كرم

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
Kaiciid, Orthodox Youth Movement

َمقر� المبادرة/النطاق الجغرافي:
ا�راضي اللبنانية

َذتها المبادرة:  المواضيع/النشاطات التي نفَّ
م صيفي لåوالد السوريين.  - إنشاء مخيَّ

- جْمع 7 عائالت لبنانية وتدريبها على الحوار وقبول اÞخر. 
فهم بالتنوع في المجتمع.  - إعداد مجموعة أنشطة لåوالد ُتعرِّ

- إعداد مجموعة أنشطة لåوالد بهدف الدعم النفسي لهم. 

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ): 
م صيفي يضمÖ 65 طفًلا سورًيّا، بواسطة حركة الشبيبة ا�رثوذكسية، وبالتعاون مع ا�ونيسكو سنة 2015،  1- إقامة مخيَّ

م متطوعون من الجنسيتين اللبنانية والسورية، ومن منظمات مختلفة. في منطقة القصيبة. شاَرك في المخيَّ
2- تأسيس مبادرة "نحنا عيلة"، هدفها تعزيز العيش المشترك، وذلك ِبجمع 7 عائالت لبنانية (ا�هل مع ا�والد) من 
الهوية  مفاهيم  على  وتدريبها  بينها،  آمنة  مساحة  لخلق  ا�سبوع،  نهاية  في  لقاَءْين  إجراء  عْبر  مختلفة،  طوائف 
ي ذكريات الحرب ا�ليمة، والعمل  والتنوع والحوار والمصالحة، ومشاركة الخبرات، وكسر الصور النمطية السائدة، وَتخطِّ

مًعا للخير العام.
3- تأسيس مبادرة "لقاء في علبة"، تستهدف حوالي 100 ولد لبناني من طوائف ومناطق متعددة، أعمارهم بين 9 و14 
ا وتربوًيّا (رسم، ألعاب، موسيقى، أشغال يدوية...). تتناول المبادرة  سنة. تحتوي العلبة على 15 نشاًطا متنوًعا ترفيهًيّ
أهداًفا جديدة َتصُبو إلى تعزيز التماسك االجتماعي والتعايش السلمي من خالل: قبول التنوع والفرادة في المجتمع، 
له على اختالف ثقافته وديانته وخلفيته، واكتشاف القيم والمبادئ المشتركة، وكسر الصور  Öخر وَتقبÞوالتعرف إلى ا

النمطية السائدة. 
4- تأسيس مبادرة "أنا في علبة"، تستهدف 65 ولًدا من طوائف متعددة، أعمارهم بين 5 و11 سنة، من محيط مدينة 
بيروت، حيث شهد ا�ثر ا�كبر النفجار مرفأ بيروت. المبادرة عبارة عن تجهيز ُعَلب تحتوي على 14 نشاًطا متنوًعا تربوًيّا 
يعيشون،  عما  بحريَّة  روا  ُيعبِّ لكي  لåوالد  آمنة  مساحة  خْلق  أهدافها:  من  النفس،  بعلم  ة  مختصَّ بإشراف  ا،  وترفيهًيّ
ي الخوف والقلق، ولتسليط الضوء على ضرورة االهتمام بالصحة النفسية لåطفال، وتفعيل  ولمساعدتهم على َتخطِّ

دور الحوار والتعبير الصريح في حياتهم، من أجل بناء مستقبل سليم للمجتمع. 

مّدة المبادرة: 
- المخيم الصيفي: 10 أيام.

- مبادرة "نحنا عيلة": 6 أشهر.
- مبادرة "لقاء في علبة": 3 أشهر.

- مبادرة "أنا في علبة": 6 أشهر.

نتائج المبادرة:
تعزيز التنوع في المجتمع بوصفه َمصدر ِغًنى، وتفعيل الحوار، وتكريس العيش المشترك. 

شركاء المبادرة:
KAIICID, Orthodox Youth Movement

المبادرة 8
أهمّية إشراك مختلف ا�عمار في نشاطات 

متنّوعة حول قيم الحوار والعيش مًعا والسالم.



نتشارك في الكثير من الحّب مع القليل 
من ا�كل دون أي تمييز.

المبادرة 9

ق: المنسِّ
ا�ب هاني طوق

الجهة التي تَولَّت المبادرة:
جمعية جذورنا

طاق الجغرافي: َمقر� المبادرة/النِّ
ر الكرنتينا المدوَّ

َذتها المبادرة: المواضيع/النشاطات التي نفَّ
ا حوالي 800 طبق ساخن. إنشاء مطبخ ِباسم مطبخ مريم، يوزِّع يومًيّ

وصف المبادرة (الفئة المستهدفة - عدد المشاركين - كيفّية إتمام ا�نشطة... إلخ):
ر التي تضررت بسبب  تهتم المبادرة بالفقراء والمحتاجين والمنكوبين والمشردين، خاصًة في منطقة الكرنتينا المدوَّ

انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020.
ا القدوم إلى المطبخ والمساعدة، ويقوم بعضهم  ا ساخًنا، من ِقبل متطوعين التزموا يومًيّ ُيِعّد المطبخ طبًقا يومًيّ
الخروج من  المادّية على  أو  الجسدّية  القدرة  لديهم  الذين ليس  أو  المحتاجين،  ا�شخاص  بيوت  ا�طباق على  بتوزيع 
أو  ا�طباق،  من  حاجتهم  �خذ  بأنفسهم  يأتون  الذين  ا�شخاص  المطبخ  يستقبل  أيًضا  احتياجاتهم.  وشراء  المنزل 

ليتناولوها هناك.
ب به بكل محبة في "مطبخ مريم"، الذي يكون له كبيته  كل إنسان يكون في حاجة إلى طعام أو اهتمام، فهو مرحَّ

الثاني، مهما كان دينه أو لونه أو جنسه أو ِعرقه.

مّدة المبادرة:
ما زالت مستمرة من سنة ونصف إلى اليوم.

نتائج المبادرة:
توزيع أكثر من 150.000 طبق ساخن خالل سنة ونصف.

شركاء المبادرة:
.L’oeuvre d'orient, Mon Liban D'Azur ،أديان

مطبخ مريم




