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مقدمة

 إن موضوع النوع االجتامعي/الجندري وأدواره يف املجتمع، بات من اهتامم الباحثني واملنادين 

والجهود  املجتمعية.  النظرة  يف  كام  كافة،  اإلنتاج  حقول  يف  واملرأة  الرجل  بني  الصحيحة  باملساواة 

كبرية، يك يَظهر ذلك جليًّا يف القوانني املعمول بها. كذلك األمر بالنسبة إىل العنف )بأنواعه املختلفة(، 

والذي يرتبط يف ناحيٍة منه بالنوع االجتامعي، حيث تتعرض املرأة للعنف، ألنها يف نظر املعنِّف عنرص 

ضعيف، ومستسلم، وال يرقى إىل مستواه. ثم إن العنف العاّم املسترشي يف املجتمعات عىل صعيد 

األفراد واملجتمعات، وعىل صعيد الدول والقوميات، أصبح ظاهرة اجتامعية وسياسية، فرضت نفسها 

الهامَّني واملؤثَِّرين يف  املوضوعني  أم عامليّة. وملعالجة هَذين  أَوطنيًّة كانت  املؤسسات،  بسلبيَّتها عىل 

املجتمع اللبناين، كام يف أيِّ مجتمع آخر؛ كان ال بد من البحث عن جذور هذه املامرسات غري البنَّاءة 

وغري املقبولة، يف ظلِّ التطور والتمدن الذي يعيشه العامل اليوم. 

من هنا، جرى طرح موضوَعي: النوع االجتامعي والعنف، خصوًصا فيام يجري اعتامده لتعليم 

األجيال اللبنانية وتنشئتها، من مناهج وكتب مدرسية؛ لِكونها وثائق معتَمدة رسميًّا يف تربية النشء. 

وعليه، اخِتريَت مادة "الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية" للحلقة الثالثة من التعليم األسايس )صفوف 

السابع والثامن والتاسع(، لدراستها وتقييمها. 
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المنهجية المعتَمدة في هذا التقرير/الدراسة

إنها دراسة وصفيّة تعتمد تحليَل املحتوى.

التي ُوضعت  َنته مناهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية، يف الكتب  املحتوى هنا هو ما تضمَّ

والتاسع( عام 1٩٩7،  والثامن  )السابع  التعليم األسايس  الثالثة من  للحلقة  املناهج،  أُُسس هذه  عىل 

دة املناهج التي جرى وضعها عام 2017. وهذا النوع من البحث يتطلّب  حيث تجري مقارنتها ِبَُسوَّ

 )Context( قراءة دقيقة لكلِّ كلمة وعبارة وجملة وردت يف النصوص، بحيث تُفسَّ ضمن السياق

الخاص بها، فال يُكون لها مدلول أو معًنى ُمخالِف لاَِم ُوِضَعت له أصاًل، بهدف األمانة البحثية. لذلك، 

جرى استقصاء كلِّ كلمة أو عبارة ترتبط بفهوَمي: النوع االجتامعي، والعنف )بكلِّ أنواعه(، وتحليل 

مفهومها للوصول إىل استنتاج بشأن تَوافُر هذين املفهوَمني، وبأيِّ شكل ورَدا يف املناهج والكتب. أيًضا 

اشتمل التقرير عىل دراسة األسئلة واألنشطة واملستَندات الواردة يف الكتاب املدريس، وكذلك دراسة 

الغايات واألهداف الواردة يف املناهج.

لت إليها الدراسة، جرى وضع توصيات بهدف: اِستناًدا إىل االستنتاجات التي توصَّ

•  تغطية النقص املوجود يف املناهج والكتب.

•  حذف ما يُعترب سلبيًّا إْن ُوجد.

•  تجنُّب كلِّ فكرة منطيّة بالنسبة إىل النصوص والصور واألسئلة، يف املستقبل.

أّما مادة الدراسة، فهي: 

1-  مناهج التعليم الصادرة عام 1٩٩7 عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.

دة مناهج الرتبية الوطنية املوضوعة عام 2017. 2-  ُمسوَّ

املركز  عن  الصادرة  األسايس،  التعليم  من  الثالثة  للحلقة  دة  املوحَّ الوطنية  الرتبية  ٣-  كُتب 

الرتبوي للبحوث واإلمناء، وهي مرتبطة بناهج 1٩٩7 فقط. 

٤-  أيُّ وثيقة ترتبط بهذه املناهج والكتب، وتَصدر عن املركز الرتبوي.

التحليل:  َوْحدة 

ن معنى النوع االجتامعي، أو العنف، بشكل مبارش أو غري مبارش. هي هنا كلمة أو جملة، تتضمَّ
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مدخل الدراسة

علينا  يفرض  التعليمية،  الوضعية  يخص  ما  اليوم، وعىل  الوطنية  الرتبية  مادة  االطِّالع عىل  إن 

بني  املساواة  بسألتَي  يرتبط  شائك،  ملوضوع  مقاربتها  كيفية  عن  وقت مىض،  أيِّ  من  أكرث  التساؤل 

م  تقدُّ بدورها يف  تؤثِّر  التي  التعليمية،  العملية  ذلك ضمن  موقع  وعن  العنف،  من  والحدِّ  الجنسني 

املجتمع وتنميته كَُكّل. وال يختلف اثنان يف أن تحسني التعليم وتطويره من جهة، وربط ذلك بتنشئة 

املتعلمني عىل املساواة بني الجنسني والحدِّ من العنف من جهة أخرى، هام عنرصان مرتبطان يف عالقة 

َولية لحقوق اإلنسان إىل هذا األمر، بإقرارها برضورة تقديم  ع والعهود الدُّ َ جدلية. وقد أشارت الرشِّ

النوع  إشكاليَّتَي  طرح  دون  العدالة  تتحقق  أن  ميكن  وال  املستويات.  كافة  وعىل  للجنَسني  التعليم 

التي  الرسمية  النصوص  ينعكس عىل  الرتبوي، والذي  الواقع  العنف، يف قراءة  االجتامعي والحدِّ من 

ترعى املنظومة الرتبوية، من مناهج وكتب مدرسية.
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وصف الدراسة

قام فريق من الباحثات بدراسة املناهج والكتب ملاّدة "الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية" للحلقة 

لبنان عام 1٩٩7، الكتشاف كيف  التعليم األسايس )صفوف 7، و٨، و٩(، والتي صدرت يف  الثالثة من 

ني عىل الساحة العاملية، ولهام  قاربت هاتان الوثيقتان أو املصدران )املنهج والكتاب(، موضوَعني مهمَّ

أهميتهام الخاصة يف لبنان، وهام: موضوع النوع االجتامعي )املساواة بني الرجل واملرأة، بكلِّ أشكالها(، 

وموضوع العنف بكافة أشكاله. وملّا كان املركز الرتبوي قد وضع مناهج جديدة لهذه املادة -لكن من 

إىل  قريب  بشكل  التقرير  هذا  معالجتها ضمن  تَجري  أن  املناسب  من  أصبح  اآلن-،  كتب حتى  دون 

املقارنة، يف محاولة للوقوف عىل مدى تبنِّيها ملواضيع ترتبط بالنوع االجتامعي والعنف، بنسبٍة أكرث أو 

أقّل، من تلك التي ُوضعت عام 1٩٩7.

ملادة  و2017(   1٩٩7( منهَجي  عىل  العمل  جرى  حيث  الثالثة،  الصفوَف  الباحثاُت  تَوزََّعت 

الرتبية الوطنية يف كل صف، ثم دراسة محتوى الكتاب )املرتبط بنهج 1٩٩7 فقط( يف كلِّ صفٍّ أيًضا، 

املناهج بشكل  التحلييل. وقد جرت دراسُة غايات  الوصفي  املنهج  والوصول إىل استنتاجات باعتامد 

كيفية  استخالُص  ثم   ،2017 مناهج  دة  ُمسوَّ إىل  بالنسبة  والكفايات،  باملادة،  املرتبطة  عاّم، وأهداِفها 

تأثريها يف شخصية هؤالء املتعلمني، الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 و1٥ سنة. وأيًضا جرى تفسري كلِّ 

تعبري، وما ميكن أن يَقصد به واضعو املناهج، وتَحقُّق هل كانت هناك أهداف ضمنية خالل الكالم 

هذا  املتعلمني.  مخاطَبة  وكيفية  املعتَمد،  اللغوي  األسلوب  مراجعة  وأيًضا  األهداف.  يف  الوارد  العاّم 

الكتب ستعكس هذه املواضيع من  التي غطتها هذه املناهج، عىل اعتبار أن  باإلضافة إىل املواضيع 

تناولها تفصيليًّا. خالل 

أيًضا بالنسبة إىل محتوى الكتب الثالثة، فقد شملت الدراسة كلَّ ما ورد فيها من نصوص ومستَندات 

كتابية وصور، حتى األسئلة املطروحة عىل الطلبة، إضافة إىل األسلوب اللغوي املعتَمد. 

لقد قامت هيئة استشارية براجعة التقرير، ووضع مالحظاتها عليه عىل ثالث مراحل، للوصول 

إىل هذه النسخة النهائية. 

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج العامة اآلتية املرتبطة باملناهج:

•  إن مناهج مادة الرتبية الوطنية تتضمن الكثري من األهداف.

ه  •  تُخاِطب أهداُف املناهج الذكوَر من خالل الصياغة املعتَمدة. ويف املقابل، ال يوجد هدف موجَّ

إىل اإلناث بصيغة املفرد.
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واء،  •  تتجنب املناهج تناول تركيبة املجتمع اللبناين بكلِّ ما فيها من إيجابيّات وسلبيّات عىل السَّ

أو بعًنى أدّق مل يْجِر التطرق بوضوح وبشكل مبارش إىل السلبيات. 

•  مل تتناول املناهج العنف بشكل مبارش، أبنَْيَ األفراد كان أم بني الجامعات. وهذا تقصري بالنسبة 

الحديث  فاستُبدل  املناهج.  أهلية، عندما جرى وضع  لتَّّوه من حرب  كان خارًجا  إىل مجتمع 

لم األهيل. املبارش عن العنف، بالرتكيز عىل السِّ

هذا من دون التطرق إىل ُمسوَّدة املناهج الحديثة، التي أرشنا إليها.

بالنوع  ترتبط  أفكار ومواضيع  تتضمنه من  الثالثة، وما  الكتب  تحليل محتوى  اكُتشف خالل  ما  ا  أمَّ

االجتامعي والعنف، فيمكن تلخيصه يف االستنتاجات اآلتية:

ا، حيث َضّم مواضيع كثرية. وهنا، تجدر اإلشارة إىل أّن املركز قد  •  إّن محتوى الكتب واسع جدًّ

قام بعملية حذف لعدد من الدروس، ألنه مل ميكن تغطية محتوى املادة يف سنة دراسية واحدة.

• مل تَلتزم الكتُب دامئًا الرتتيب الذي ُوضعت فيه محاور املناهج.

املتصلة  املشاكل  اللبناين، وكأنَّ  املجتمع  الجنسني يف  الَفوارق بني  الكتب عىل معالجة  تركِّز  •  مل 

بالجندرة غري موجودة فيه.

•  مل تتطرق الكتب إىل العنف بني األفراد، الذي يُعترب األكرث انتشاًرا يف أيِّ مجتمع، وال إىل العنف 

َولية. ضد املرأة، أو العنف بني الجامعات داخل املجتمع، بل تناولت مواضيع الرصاع الدُّ

•  إن املستندات والصور منطيَّة. فهي يف معظمها للذكور، وبأدوارها التقليدية، والقليل منها للمرأة؛ 

، تطبخ وتغسل وتهتمُّ بأطفالها،  ما يدل عىل أن املجتمع اللبناين ما زال يركز عىل دور املرأة كأمٍّ

أكرث من دورها يف معرتك العمل أو الحياة العاّمة )أستاذة جامعية، أو طبيبة، أو قاضية، أو نائبة، 

أو سفرية، أو وزيرة، أو رئيسة بلديّة.. إلخ(. 
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ُصلب الدراسة 

أ- أهمية النصوص القانونية
ال ميكن دراسة أيِّ موضوع وتحليله، وتِبيان نتائجه، سواٌء أتربَويًّا كان أم اجتامعيًّا، إاّل بعد العودة 

إىل النصوص القانونيّة املحليّة والعامليّة ذات الصلة. لذا، فإنه قبل دراسة موضوَعي "النوع االجتامعي" 

و"العنف"، يف املناهج والكتب لصفوف الحلقة الثالثة من التعليم األسايس، ال بّد من تِبيان مدى تَوافُر 

به يف حقل  املعمول  املفهوَمني، ألن  كالًّ من هذين  ترعى  التي  َوليّة،  والدُّ اللبنانيّة  القانونيّة  النصوص 

ستور والقانون. املناهج، أن يكون أحد أُُسسها الدُّ

ستور اللبناين: "لبنان جمهورية دميقراطية برملانية، تقوم  لقد ورد يف الفقرة )ج( من مقّدمة الدُّ

عىل احرتام الحريات العامة، ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد، وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف 

الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل". 

وورد يف املادة السابعة من الفصل األّول منه: "كلُّ اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون 

بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دومنا فرق بينهم". وجاء يف 

املادة الثانية عرشة منه: "لكلِّ لبناين الحّق يف تويل الوظائف العامة ال ميزة ألحد عىل اآلخر إال من حيث 

حقوق  يضمن  خاص  نظام  وسيوضع  القانون.  عليها  ينص  التي  الرشوط  والجدارة حسب  االستحقاق 

املوظفني يف الدوائر التي ينتمون إليها".

من هنا، يتبنّي لنا أّن الدستور اللبناين، وهو املرِجع القانوين األول يف لبنان، قد أقّر املساواَة بني 

اللبنانيّني يف كّل املجاالت: يف النوع االجتامعي )بإقراره عدم التمييز عىل أساس الجنس(، ويف التعلّم، 

ويف العمل، ويف حريّة الرأي واملعتقد، ويف اللون والِعرق، ويف تويّل الوظائف العاّمة... ويف كّل الحقوق 

والواجبات.

نشري إىل أن لبنان وقّع عىل ميثاق األمم املتحدة )الصادر يف 2٦ حزيران 1٩٤٥(، الذي يؤكّد اإلميان 

بالحقوق األساسيّة لإلنسان، وبكرامة الفرد وقَْدره، وبا للرجال والنساء من حقوق متساوية. 

الناس  أّن جميع  ويعلن  التمييز،  جواز  عدم  مبدأ  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يؤكِّد  كذلك 

يولدون أحراًرا متساوين يف الكرامة والحقوق، وأن لكلِّ إنسان الحقَّ يف التمتّع بجميع الحقوق والحّريّات 

الواردة يف هذا اإلعالن، من دون أّي متييز، ومن ِضمنه التمييز القائم عىل الجنس.

اِعرتف لبنان باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )الصادر يف 10 كانون األول 1٩٤٨(، وكان من املساهمني 

ني  َولينّي الخاصَّ يف إصداره ممثُِّل لبنان يف املنظَّمة آنذاك الدكتور شارل مالك، الذي صادق عىل العهَدين الدُّ

نا وجوب ضامن حّق الرجال والنساء، يف التمتّع بجميع الحقوق االقتصاديّة  بحقوق اإلنسان، واللََّذين تضمَّ
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املتعلّقة  الدوليّة  االتفاقيّات  العديد من  أيًضا عىل  والسياسيّة. وصادق  واملدنيّة  والثقافيّة  واالجتامعيّة 

مبارشة باملرأة، بدًءا باتفاقيّات منظّمة العمل الدوليّة )٥1 اتفاقية عمل دوليّة، ومن ضمنها سبٌع من أصل 

٨ من االتفاقيّات األساسيّة(، وعىل ستِّ اتفاقيّات عمل عربيّة، وعىل اتفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضّد املرأة "سيداو" بوِجب القانون رقم ٩٦/٥27 تاريخ 1٩٩٦/7/2٤، مع بعض التحّفظات التي 

تركّزت عىل املواد ٩ و 1٥ و 1٦ و 2٩، والتي تُعترب بيانًا عامليًّا لحقوق املرأة اإلنسانيّة، وتدعو إىل إلغاء 

التمييز ضّدها. وصادق عام 1٩٥٥ عىل "االتفاقيّة املتعلّقة بحقوق املرأة السياسيّة"، وكان السبّاق من بني 

الدول التي أعطت املرأة حّق املشاركة يف االنتخابات، وِمن ثَمَّ يف الحياة العاّمة يف وطنها.

اِنطالقًا من الترشيعات اللبنانية املذكورة آنًفا، وتحديًدا ما يتعلّق منها بالرتبية والتعليم، فقد أقّر 

مجلس الوزراء خطة النهوض الرتبوي عام 1٩٩٤، ومناهج التعليم الجديدة التي صدرت باملرسوم رقم 

10227 تاريخ 1٩٩7/٥/٨، وبدأ تطبيقها عىل مراحل انطالقًا من العام الدرايس ٩7-٩٨. وتُشكِّل هذه 

ا أدىن إلزاميًّا، ينبغي لكّل مدارس لبنان التقيّد به واحرتامه، يف إطار حريّة التعليم  املناهج التعليميّة حدًّ

ستور اللبناين. أّما بالنسبة إىل موضوع هذه الدراسة، فإن توحيد كتاَب التاريخ والرتبية  التي يُقرّها الدُّ

واالجتامعي  السيايس  املواِطن/املواِطنة  فكر  تكوين  الطائف، ألهميّتهام يف  اتفاق  يف  ورد  قد  الوطنية 

العاّم، ولدورهام الكبري يف الحفاظ عىل َوْحدة الوطن، ومتاُسك أبنائه. لذلك، جرى حرُص تأليف كتاب 

الرتبية الوطنية يف املركز الرتبوي، وإلزاُم املدارس الرسمية والخاصة تبَنِّيه. 

الوطنيّة  "الرتبية  مادة  منهج  يَُعد  "مل  الجديدة:  واملناهج  الرتبوي،  النهوض  خطة  إىل  اِستناًدا 

ِبناًء متكاماًل مرتابطًا،  والتنشئة املدنيّة"، الئحة عناوين لدروس منفصلة ومواضيع متباعدة، بل أصبح 

يقوم عىل املحاور، ويشكِّل كلُّ محور عائلة من الدروس املتامسكة، تتدّرج يف مواقعها، وتنضوي تحت 

من  املزيد  تستدعي  املدنية،  والتنشئة  الوطنية  الرتبية  مادة  يف  املنشودة  األهداف  إن  محّدد.  عنوان 

التنوع والتعمق يف املعارف واملهارات والقيم، التي يجب أن تشتمل عليها املناهج الخاصة يف املرحلة 

املتوسطة"1 )مناهج التعليم، ص 20-1٩(. 

من باب توسيع إطار هذه الدراسة، كان من املناسب أن تتطرق إىل موضوع النوع االجتامعي 

يف الدول العربية املجاورة. فقد قطعت املنطقة العربية شوطًا كبريًا للتضييق من الفجوة بني الجنَسني، 

عند تطبيق مبادرات التنمية البرشية، حيث تعاملَت بجّدية مع األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة إللغاء 

التفاوت بني الجنسني يف التعليم، من االبتدايئ حتى الثانوي بحلول العام 200٥، ويف مختلف املراحل 

م يف تكريس  التعليمية خالل مهلة ال تتعّدى العام 201٥. وأيًضا بَذلت جهوًدا ملحوظة لتحقيق تقدُّ

ونتيجًة  والرجال.  للنساء  لتوفري فرص متساوية  منها  الرتبية، كمحاولة  الجنسني يف قطاع  بني  املساواة 

معّدالت  وتراجعت  الجامعات،  ارتياد  الذكور يف  من  أكرث  العربية  الدول  اإلناث يف  أصبح عدد  لذلك، 

1  مناهج التعليم العا م وأهدافها، تعميم رقم ٣٦ /م/ ٩٨ تاريخ 1 متوز سنة 1٩٩٨ ، تفاصيل محتوى منهج مادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية، السنة 

الثانية من كل حلقة.
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الخصوبة عىل امتداد السنوات القليلة املاضية2. وهذا دليل عىل أن املرأة العربية بدأت تهتمُّ بأدوارها 

االجتامعية واملِهنيّة املتعددة، ومل يَُعد دورها يقترص عىل الزواج وتربية األوالد.

لكن الواقع يف الدول العربية أو يف لبنان، يختلف عام هو متداول يف الخطط والتقارير بالنسبة 

إىل املساواة بني الجنَسني. وقد يَظهر ذلك جليًّا يف مضمون املناهج والكتب املدرسية، التي تعكس شيئًا 

من التمييز الجندري ملصلحة الرجل، والتي تتعامل مع العنف بشتى أشكاله عىل نَحٍو خجول. وليك ال 

ًا عن آراء فقط، بل عن حقائق؛ أتت هذه الدراسة لتبنيِّ وجود التكافؤ واملساواة بني  يكون الكالم معربِّ

الجنسني من عدمه، يف مجال الرتبية، وخصوًصا يف مناهج الرتبية الوطنية وكتبها، التي تعكس أكرث من 

غريها موقَفي الحكومة واملجتمع، تجاه النوع االجتامعي، وتجاه العنف. 

ب-تحديد الهدف من دراسة النوع االجتماعي والعنف

)1( النوع االجتماعي
بالذكورة  املتعلقة  الصفات  مجموع  هو   ،)Gender( الجنوسة  أو  الَجندر  أو  االجتامعي  النوع 

واألنوثة، واملميِّزة بينهام )ويكيبيديا(. وأيًضا "يُطلق مصطلح النوع االجتامعي عىل العالقات واألدوار 

والعالقات  األدوار  هذه  وتتغري  والنساء،  الرجال  من  لكلٍّ  املجتمع  يحددها  التي  والقيم،  االجتامعية 

والقيم َوفًْقا لتغريُّ املكان والزمان، وذلك لتداخلها وتشابكها مع العالقات االجتامعية األخرى" )التجمع 

)www.rdflwomen.org ،النسايئ الدميقراطي اللبناين

 يحتلُّ النوع االجتامعي مكانة أساسية يف األدبيات التي تُعنى بقضايا املرأة اليوم، وتُقوم هذه 

املجتمع،  والرجل يف  باملرأة  الخاصة  املغايرة  األدوار  أن  الرتكيز عىل  أوَّلهام:  اثَنني،  عاملنَي  املكانة عىل 

تُقرِّرها املكوِّنات الحضارية والثقافية االجتامعية داخل مجتمع ما. والثاين: أن شكل العالقة ونوعها بني 

الرجل واملرأة يف ذلك املجتمع، ويف مكان وزمان معيََّنني، يؤثِّران يف توزيع األدوار االجتامعية لكلٍّ منهام، 

ويؤثِّران بذلك يف القدرة عىل الوصول إىل املوارد، وإمكانيّة التحكُّم فيها للقيام بهذه األدوار. ونظرًا إىل 

هذه األهمية التي يحظى بها "النوع االجتامعي" عىل املستويات املحلِّيّة والعاملية، أصبح من الجدير 

دراسته يف املجتمع اللبناين؛ للكشف عن عنارص عدم املساواة، والصور النمطية عن أدوار املرأة والرجل، 

ولتصحيح هذا الواقع من أجل تربيٍة أفضل للنشء اللبناين.

2  النوع االجتامعي والتعليم يف العامل العرب: التعليم االبتدايئ ودرجة اإلملام بالق ا رءة والكتابة لدى الكبار– الجزء األول- البوابة العربية- .٦/201٥/ رميا 

ناير بالساندرم- ٤
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)2( العنف
العنف كام يقول الالند "ِفعل أو كلمة عنيفة". وهو عموًما "كلُّ ترصُّف يؤدِّي إىل إلحاق األذى 

بالقوة،  اآلراء  وفرُض  الفرد،  من  واالستهزاء  فالسخريّة  نفسيًّا.  أو  جسميًّا  األذى  يكون  وقد  باآلخرين، 

وإسامع الكلامت البذيئة، جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة". 

إن مظاهر العنف عديدة. فهو ال ميارَس يف الحروب وحسب، وليس جسديًّا فقط، إمنا ميكن أن 

يكون اجتامعيًّا، كإخضاع اآلخر ملن بيده القوة. وهو ال ينحرص يف الهجوم أو يف الدفاع، بل ميكن أن 

يتجىلَّ يف اللجوء إىل القوة، التي متارسها وسائل اإلعالم أو غريها بأساليب عدوانية، قد تكون كالميّة، أو 

َمشاِهَد وُصَوًرا، أو معنويّة، بهدف ترهيب اآلخر وتحجيمه أو حتى إلغائه. وال يقترص العنف عىل رصاع 

إنسان مع آخر، أو مع ذاته أحيانًا، بل يتخطَّاه من إنسان إىل حيوان )انقراض العديد من الحيوانات(، 

أو إىل نبات )زوال الغابات واألحراج وانعدام التوازن البيئي(، أو حتى إىل الطبيعة )تغيري مسار مجاري 

من  العنف  ميثِّله  ما  إىل  واستناًدا  املامرَسات.  من  وغريها  والكّسارات(،  املستنقعات،  وتجفيف  املياه، 

سلبيات يف سلوك الناس، فهو جدير بالدراسة، وخصوًصا يف املجتمع اللبناين الذي عاىن العنَف كثريًا عىل 

ناته. ثم إن العنف الَجندري أضحى ظاهرة يف السنوات األخرية، حيث ذهب ضحيِّتَه املئاُت  صعيد مكوِّ

أو اآلالف من النساء، إثر التعنيف املنزيل أو االجتامعي، ُوصواًل إىل القتل.

لذلك، سوف يجري تحليل أهداف منهَجي )1٩٩7 و2017( ملادة الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية 

للمرحلة املتوسطة، إضافًة إىل كتبها؛ من أجل تحديد موقع املرأة والرجل يف كلٍّ منها، وتطويق ظاهرة 

تركّز  أن  الدراسة جديرٌة  التي تجتاح منطقتنا منذ عقود. فهل جرَت معالجتها؟ وكيف؟ هذه  العنف 

عىل املصطلحات املستعملة والصور الواردة يف كتب املادة، بهدف تحديد الثغرات املوجودة، والحدِّ من 

آثارها، وذلك عرْب صياغة قوانني وسياسات تساعد عىل تحقيق التكافؤ بني الجنَسني، ومكافحة العنف.

الكتاب  ثم  منهَجا كلِّ صّف،  نه  تَضمَّ ما  الدراسة، هي معالجة  اعتُمدت يف هذه  التي  الطريقة 

املوضوع استناًدا إىل منهج 1٩٩7، وذلك تحت العنوانني املشار إليهام: النوع االجتامعي، والعنف.
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أّواًل:
 العنف والنوع االجتماعي

في محتوى منهج الصف السابع وكتابه 
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أ- منهج 1997 للصف السابع

يتألف منهج الصف السابع 1٩٩7 من ستة محاور، تتدرج من اإلطار الفردي إىل اإلطار الوطني ثم 

العاملي. يبدأ املحور األول بحقوق املواطن وواجباته الشخصية، ثم يتناول املحور الثاين القيم اإلنسانية، 

أّما  العامة.  والسالمة  البيئة ونوعية الحياة  حول  والرابع  الرتبية اإلعالمية،  حول  يدور  الثالث  واملحور 

املحوران األخريان، فيجري الرتكيز فيهام عىل اإلطار الوطني، حيث يدور املحور الخامس حول الوطن 

والُهويّة الوطنية، والسادس حول السلطات العامة يف لبنان: أنواعها وأدوارها.

نالحظ من هذا السد السيع ملضمون املنهج، أنه ال يشتمل عىل املفاهيم األساسيّة للمساواة يف 

النوع االجتامعي، وال عىل مفاهيم االبتعاد عن العنف بشكل مبارش، بل اتجه نحو الدعوة إىل السالم 

لم األهيل.  كمحور السِّ

 1( محتوى المنهج للصف السابع )1997( بالنسبة للنوع االجتماعي 
لقد خال منهج هذا الصف من أهداف متعلقة بشكل مبارش بفهوم النوع االجتامعي، ومل يلحظ 

أيَّ يشء فيام يختص باملساواة الجندرية أو بحقوق املرأة أو العنف ضد املرأة. ثم إن اللغة املستخدمة 

يف املنهج هي لغة ذكورية )انظر مناهج التعليم، ص727(. فمثاًل يستخدم دامئًا مصطلح حقوق املواِطن 

دون ِذكر لكلمة املواِطنة؛ وتعبرَي املتعلِّم دون ِذكر املتعلِّمة، واللبنانيِّني دون ِذكر اللبنانيّات. ثم إن كلَّ 

هة إىل املتعلِّم املذكَّر، مثل: يتعرَّف، يدرك، يتمكن، يتحقَّق، يلمس... األفعال موجَّ

إاّل أنه من املهّم ِذكر أن مفهوم املساواة قد ورد يف األهداف التعلمية، يف املحور الخامس من 

املنهج: "يدرك أهمية االنفتاح وإشاعة العدالة واملساواة والتعاون لتعزيز العيش املشرتَك وترسيخ بناء 

املستقبل". 

2(- محتوى المنهج للصف السابع )1997( بالنسبة للعنف
يحتوي منهج السنة السابعة من مرحلة التعليم األسايس، عىل كثري من األهداف التعلُّمية، التي 

تُكسب التلميذ/التلميذة قياًم مهّمة يف الحياة، مُتّكنه من فهم مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه محيطه، 

وكيفيّة التعاطي مع هذا املحيط. هذه القيم تشّكل أداة مهّمة لضبط سلوكه، وتؤّدي دورها يف مواجهة 

النزاعات والعنف.

يف املحوراألول، تُركّز األهداف التعلُّميّة عىل اكتساب التالمذة لقيم ترتبط بالحقوق الشخصية، 

ي عليها؛ وهذه  وحرية املعتقد، والسالمة الجسدية، و نبذ التعصب، والتمييز بني احرتام الحقوق والتعدِّ

تَصبُّ بشكل ما يف مصلحة مكافحة العنف، واملساواة بني الجنَسني أيًضا. 
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أّما املحور الثاين، فقد ركز عىل القيم اإلنسانية واألخالقية بشكل عاّم، كالصدق واألمانة والصرب 

وضبط النفس، وكيفية انعكاس هذه القيم ارتقاًء يف العالقات املتبادلة بني الناس؛ ما يؤدي إىل حياة 

سعيدة، وهذا ينفي تلقائيًّا امليل إىل العنف. والاّلِفت أكرث يف هذا املحور، هو الرتكيز عىل التعاون يف 

سليم  مجتمع  لبناء  املشرتَك  والعمل  الحريات،  أجل  من  والنضال  املصاعب،  ملواجهة  اللبناين  املجتمع 

التي تَنتج من  لم األهيل. وبذلك، يدرك املتعلمون واملتعلامت السلبيات  وعادل، وِمن ثم تحقيق السِّ

األزمات، حيث يشعرون بأهمية السالم والتضامن ضمن أفراد املجتمع الواحد للمحافظة عليه.

يف املحور الثاين أيًضا، تركيٌز عىل املعارف والقدرات، مع تغييٍب للَمواقف. إاّل أن املواقف النابعة 

معه  العيش  وبأن  اللبناين،  ألخيه/ألخته  واعيًا  لبنانيًّا  متعلّمة  متعلِّاًم/  نرى  تجعلنا  املحور،  هذا  من 

والدمار  الرّش  إاّل  منها  ينتج  ال  والحرب  الخالفات  الحياة، يف حني  أهمِّ رضوريات  من  والتضامن هام 

ا لِبناء لبنان أقوى، ال ميكن جرُّه  والخراب للجميع. إن ما يتلّقاه املتعلم/املتعلّمة يف هذا املحور مهمٌّ جدًّ

إىل النزاعات والحروب يف املستقبل؛ ما ينعكس استقراًرا وأمًنا اجتامعيًّا واقتصاديًّا يف كلِّ املجاالت.

ا ملحاربة العنف، وذلك من خالل معرفة أن اإلعالم يلعب  املحور الثالث حول اإلعالم، هو مهمُّ جدًّ

التواصل بني الفئات االجتامعية.  التفاهم فيام بينها، ومتتني  التقريب بني الشعوب ونرش  بنَّاًء يف  دوًرا 

ه املتعلم/املتعلمة إىل فهم اإلعالم اإليجاب، الذي ال يبثُّ كرًها لآلخر أو تحريًضا ضده، ويجعله  وهذا يوجِّ

يضطلع بأدوار تساهم يف توظيف اإلعالم يف خدمة التواصل العاملي. 

أالَّ  عليهم  أن  فيفهمون  النقدي،  التفكري  مهارات  املتعلمني/املتعلاّمت  لدى  ينّمي  املحور  هذا 

قوا كلَّ ما يسمعونه من اإلعالم، بل ينبغي املقارنة بني األخبار املنقولة من عدة نرََشات إخبارية  يصدِّ

ي قدراتهم عىل التحقُّق من صحة الخرب املنقول. إن التفكري النقدي،  أو وسائل إعالم مختلفة، وهذا ينمِّ

والتّوثُّق من صحة املوضوع، مينعان االنجرار وراء الدعايات واألخبار الكاذبة التي تبثُّ روح الكراهية، 

وتُسبِّب الكثري من أعامل العنف تجاه النفس أو تجاه اآلخرين.

ا املحور الرابع، فيدور حول البيئة ونوعية الحياة والسالمة العامة. وهو يرتبط مبارشة بوضوع  أمَّ

د أنه عىل املتعلمني واملتعلامت أن يتعرَّفوا إىل عنارص البيئة الطبيعية، أِي  هذه الدراسة، ألن املنهج حدَّ

ا لنرش مفهوم الالعنف.  املوِطن والنبات والحيوان واإلنسان والرتابط التكاميل بينها. لذا، فهو مهمٌّ جدًّ

ه تجاه ذاته، أو تجاه إنسان آخر، وإمنا  إّن نزعة العنف لدى اإلنسان ال تقترص فقط عىل العنف املوجَّ

تشتمل عىل العنف تجاه محيطه بشكل عاّم، وذلك ألن السلوك العنيف لإلنسان ينعكس عىل كلِّ ما 

يحيط به، وثقافة السالم والسلوك الالعنفي تبدأ وتنمو من أبسط السلوكيّات يف املجتمع ومع البيئة.

بعد ذلك، يأيت كلٌّ من املحوَريْن الخامس والسادس، لدعم اكتساب التالمذة ملفاهيم تؤدِّي إىل الالعنف. 

فاملحور الخامس يركِّز عىل تكوين مفهوم الوطن والُهويّة الوطنية، وإدراك أهمية االنفتاح والعدالة واملساواة 

والعيش املشرتَك، للمحافظة عىل الوطن. أّما املحور السادس، فيرشح أنواع السلطات العامة وأدوارها يف لبنان، 

ا وطنيًّا. وهو أمٌر مهمٌّ من أجل املشاركة يف الحياة املدنية والتفاعل معها؛ ما يُنشئ لدى التالمذة حسًّ
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ا يف بناء إنسان واٍع، يتقبَّل اآلخر مع  كلُّ هذه املفاهيم والقيم التي وردت يف املحاور، مهّمة جدًّ

ع ِعرقه وثقافته ودينه ومعتقداته، ويفهم حقوقه وواجباته كام حقوق اآلخرين وواجباتهم. وهو  تنوُّ

بذلك ال يتقبَّل العنف تجاهه، أو تجاه اآلخرين، أو تجاه البيئة التي يعيش فيها. ثم إن تلك املفاهيم 

حيث  سلوكهم،  عىل  إيجابًا  تنعكس  جيِّدة،  وقناعات  أفكاًرا  واملتعلامت  املتعلمني  إكساب  إىل  تؤدِّي 

ي لديهم روح  يصبحون رافضني للعنف املبني عىل االختالف والعصبية والطائفية واملناطقية. وأيًضا تنمِّ

االنتامء الوطني واالنفتاح، وتحثّهم عىل القيام بدورهم االجتامعي، ومسؤولياتهم تجاه املجتمع والوطن.

ب- منهج )2017( للصف السابع

لقد جرت دراسة منهج 1٩٩7. ولكن، ال بّد من اإلشارة إىل أن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، أعّد 

"مرشوع منهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية"، وذلك يف 2017/٨/٩، بالتنسيق مع مؤسسة "أديان"، 

وبتمويل من السفارة الربيطانية يف بريوت؛ إمنا مل يْجِر إعالنُه رسميًّا، بانتظار استكامل اإلجراءات القانونية 

املطلوبة يف هذا املجال.

أشارت ُمسوَّدة هذا املرشوع إىل "أّن اللبنانينّي، كأّي شعب من شعوب املعمورة، يشّدهم تَوق إىل 

بناء مجتمع وطنّي متامسك". ولِكون "ماّدة الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة تُسهم يف َصوغ شخصيّة 

القيم،  عىل  وتُرّب  باملعارف،  تَزخر  فهي  والشامل؛  الواسع  املجتمع بضمونها  ُهويّة  وتشكيل  املتعلّم، 

وتؤّسس للسلوك؛ ما يجعل املتعلّمني يَبنون رًؤى وتطلّعات، من شأنها أن تجعل من التنّوع عامل إغناء 

لشخصيّة املتعلّم، يَدعم الحياة مًعا، والعمل لِلُبنان الوطن لجميع أبنائه".

بالعودة إىل املنهجية التي اتُّبعت يف إعداده، فقد جرى االتفاق بني املؤلِّفني واملؤلِّفات عىل اعتامد 

صت لكلِّ صفٍّ كفايتان، عىل املتعلِّم اكتسابهام يف نهاية السنة الدراسية، مع  املقاَربة بالكفايات، وُخصِّ

األخذ بعني االعتبار التسلسل املنطقي للكفايات، وانسجامها مع أعامر املتعلمني، ومراعاتها إلكسابهم 

مهارات القرن الحادي والعرشين، وغريها من املعايري الرتبوية الحديثة.

نه هذا املنهج للصف السابع، حول النوع االجتامعي والعنف، فنورده فيام  ا بالنسبة إىل ما تَضمَّ أمَّ

يأيت:

1(- النوع االجتماعي - منهج )2017( صف سابع
مع أن اللجنة التي وَضعت هذا املنهج تألَّفت من مثاين نساء ومثانية رجال، بحيث كانت هناك 

مساواة يف التمثيل من حيث النوع االجتامعي، إاّل أن صياغة ُمسوَّدة منهج مادة الرتبية الوطنية الجديدة، 

قد كُِتبت بصيغة املذكّر املطلَق )املتعلِّم( دون اإلشارة إىل املؤنث، ِعلاًم أنه ورد يف الهدف الخامس من 
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األهداف العامة للامدة: "تعريف املتعلِّم عىل حقوقة وكيفية املطالبة بها ومامرستها". فكان من األفضل 

لو ِصيغت: كاملتعلِّمة واملتعلِّم، أو بصيغة الجمع كاملتعلِّمني واملتعلِّامت، وتعرِّفهم إىل حقوقهم واملطالبة 

بها ومامرستها؛ عىل أمل أن يأيت محتوى الكتب الجديد ليغطي هذا النقص. 

أن  لوحظ  الثالثة،  للحلقة  املدنية  والتنشئة  الوطنية  الرتبية  ملادة  الكفايات  موارد  إىل  بالعودة 

مضمون املنهج مل يرُِش إىل النوع االجتامعي. 

أّما بالنسبة إىل الكفايات، فقد جاء يف الكفاية األوىل: "يصبح املتعلِّم قادًرا عىل تقديم اقرتاحات 

العالقة  من خالل  وذلك  الوطن".  ومع  اآلخر  ومع  ذاته  مع  إيجابيًّا  عالقته  تنظّم  لتصويب مامرسات 

د ذلك من خالل مواقف  بالذات وباآلخرين وبالوطن، أِي التعبري من خالل إبداء الرأي الشخيص، ويجسَّ

شخصيّة  ِسرَي  عىل  اطِّالعه  خالل  من  بالنفس،  الثقة  ومفهوم  الذات  تقدير  عنارص  من  انطالقًا  وآراء، 

ألشخاص  شخصيّة  ِسرَيًا  كانت  لو  واألجدى  املذكَّر،  بصيغة  وردت  رَي  السِّ هذه  لكن  ناجحني.  ألشخاص 

ناجحني من نساء ورجال يف الحياة العامة.

األْحَرى أن يرَِد يف مضمون املنهج )أو أية وثيقة تربوية(، دور املرأة يف الحياة االجتامعية، وتعزيز 

د هذا الدور، وتبثُّ روح احرتام هذا الدور واملدافعة عنه. أهمية هذا الدور عرْب ِسرَي تجسِّ

ا الكفاية الثانية، فهي: "أن يشارك املتعلم يف إعداد خطّة من خالل هيئة منتَخبة من متعلّمي  أمَّ

املدرسة، إلدارة محليّة يف النطاق املحيّل للمدرسة، تلبّي الحاجات املحليّة واملصلحة الخاّصة و العاّمة 

والتزام  للسّكان،  والعاّمة  الخاّصة  واملصلحة  املحليّة  الحاجات  بني  التمييز  عرْب  ذلك  يتحقَّق  للسّكان". 

تغليب الصالح العاّم وَصون املصلحة العاّمة، واحرتام املصالح الخاّصة، من خالل تقدير وضعيّات ميكن 

فيها تغليب الصالح العاّم عىل املصالح الخاّصة، وتقدير املشاركة الفّعالة لكافة الفئات االجتامعية من 

رجال ونساء يف النشاطات األهليّة، وتقدير تنمية املحيط وتأثريه يف شخص املتعلم، ومجتمعه، ووطنه. 

إن هذه االقرتاحات جميًعا، قد تَصبُّ يف التمثيل العادل للنوع االجتامعي.

أّما الهيئة املنتخبة، فرَتمي إىل تربية املتعلمني عىل حرية التعبري املَقونَنة )أي الخاضعة للقانون(، 

الصفّي  للمجتمع  فائدة  لألكرث  واالقرتاع  واملرشحات،  حني  للمرشَّ االنتخابيّة  الربامج  متابعة  تثمني  عرْب 

واملدريّس، وتقدير املشاركة يف انتخابات مجالس املتعلّمني اقرتاًعا أو ترشيًحا. وهذه الرتبية عىل السلوك 

الدميقراطي، تساهم يف نرش ثقافة املساواة االجتامعية يف النوع االجتامعي بني املتعلمني.

2(- من حيث العنف - منهج )2017( صف سابع
أطر  العنف، ضمن  عن  بعيداً  واالستقرار،  باألمن  لينعم  مجتمعه  تطوير  إىل  كل شعب  يسعى 

املراجع  إىل  وبالعودة  لبنان،  إىل  فبالنسبة  الفرص.  وتكافوء  واملساواة  العدالة  ملواطنيه  تؤمن  قانونية 

القضائية املختصة يف تحصيل الحقوق، ولِكون "ماّدة الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة" تُسهم يف َصوغ 
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شخصيّة املتعلّم/املتعلّمة وتشكيل ُهويّة املجتمع، بضمونها الواسع والشامل، وترّب عىل القيم، وتؤّسس 

للسلوك، فإننا نلحظ من خالل هذا املنهج، وكأنَّ اللجنة لحظت كلَّ األمور التي توضح دور املتعلمني 

بهم عىل آلية تحصيل حقوقهم ضمن األنظمة والقوانني، انطالقًا ماّم حّدده الدستور  واملتعلامت، وتدرِّ

لتصويب  اقرتاحات  تقديم  قادًرا عىل  املتعلم  "يصبح  األوىل:  الكفاية  ورد يف  وما  مقّدمته1.  اللبنايّن يف 

مامرسات تنظّم عالقته إيجابيًّا مع ذاته ومع اآلخر ومع الوطن"، ميكن تفسريه بالقيام بأعامل إيجابية 

)الالعنف(، بعيدة كّل البعد عن السلوك املتطرف والقائم عىل العنف، وذلك من خالل العالقة بالذات 

والعالقة باآلخرين، أي التعبري من خالل إبداء الرأي الشخيص )عرب التواصل وقبول اآلخر(، وتجسيدها 

من خالل مواقف وآراء بَدل التصادم، وانطالقًا من تقدير الذات والثقة بالنفس.

إن الرتكيز عىل االنتامء إىل لبنان، يعني الرتكيز عىل انتامء جامع، حيث يتبّنى املتعلّم/املتعلّمة 

األرايض  عىل  ومكان  زمان  كل  يف  واملغمور  املُْعَوز  حامية  )أي  طُرحت  أينام  املحّقة  القضايا  منارصة 

اللبنانية(، وذلك عرب متكني املواطنني واملواطنات من االضطالع بدوٍر فاعل، يف رسم معامل حياتهم الوطنيّة 

واملدنيّة واالجتامعيّة، متبّنني مبادئ املواطَنة الحاضنة للتنّوع؛ فتُعزِّز هذه املقاَربُة التامسَك االجتامعّي، 

لم األهيّل )الذي هو هدف من األهداف األساسية يف وثيقة  وتُطّور حيويّة املجتمع املديّن، وتُوطّد السِّ

قًسا  الخصوصيّات  لطمس  يسعى  الذي  االنصهار،  منطق  من  باالنتقال  يسمح  ما  الوطني(،  الوفاق 

وتهميشها من الحياة العاّمة، إىل منطق احرتام التنّوع، واعتباره مكّونًا للثقافة الوطنيّة املشرتكة، وعامل 

إثراء لألفراد والجامعات2. 

بتنمية  املتمثِّلة  العاّمة  األهداف  املدنيّة"،  والتنشئة  الوطنيّة  "الرتبية  ملاّدة  سيُكون  وهكذا، 

للتنوع  الحاضنة  املواطَنة  ثقافة  وتنمية  واإلنسانيّة،  والوطنيّة  االجتامعيّة  املشكالت  حلِّ  مهارات 

الدينّي، القامئة عىل الحياة مًعا. وأيًضا املتمثِّلة بتثمني قيم الدميقراطيّة وثقافة احرتام القانون وحريّة 

الفكر والضمري ومامرستها، انطالقًا من بناء الوعي االجتامعّي والسيايّس لدى املتعلّم، لتفعيل مشاركته 

منهج  إن  القول  ميكننا  لذا،  املدنيّة.  الخدمة  ميدان  يف  وتعزيز حضوره  الدميقراطيّة،  الحياة  أُطر  يف 

2017 سمح بفتح نوافذ عىل مواضيع النوع االجتامعي والعنف، وهذا يعوِّض عن النقص الذي ملسناه 

يف منهج 1٩٩7. 

ج- الكتاب المدرسي)كتب مناهج 1997( صف سابع

إن اللغة املستخدمة يف الكتب هي لغة ذكورية. ففي الكلمة االفتتاحية مثاًل، استُخدمت عبارة 

"املسؤولني املعلمني"، وأيًضا يف مقدمة لجنة التأليف استُخدمت كلامت: املواِطن، واللبنانيني، واملتعلم... 

وينسحب األمر عىل محتوى الدروس.

1 مقّدمة الدستور اللبنايّن، البند ب.

2 فادي ضو: من الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة إىل الرتبية عىل املواطنة والعيش مًعا.
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1(- بالنسبة للنوع االجتماعي - كتاب )1997( صف سابع
يحمل املحور األول عنوان حقوق املواطن وواجباته الشخصية، وفيه تركيز عىل الحقوق بشكل 

عاّم. ويرُبز دور املرأة من خالل صورة قاضية )ص10(، ما يدعم فكرة وجود نساء يف مراكز مهمة. أّما 

الصورة يف )ص11(، فتذكِّر باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وتشري إىل أنواع الحقوق الواردة فيه. والنص 

املُرفَق بالصورة يَذكر رضورة االتفاق عىل "الحقوق التي ينبغي عىل كلِّ إنسان أن يتمتع بها أيًّا كان 

جنسه ولونه ودينه ورأيه وأصله االجتامعي". وأيًضا يشري إىل أن لبنان من الدول التي شاركت يف صياغة 

هذا اإلعالن ووقَّعت عليه، وأنه ُعضٌو يف اللجنة التي تراقب تنفيذه؛ ما يدعم فكرة املساواة يف الحقوق 

بني الجنَسني.

يف الدرس األول من هذا املحور، تحديد ملفهوم الحقوق والواجبات ومساره التاريخي. ونجد فيه 

ِذكرًا لبعض حقوق املرأة يف الصورة )ص12(، التي تبنيِّ ُمواِطنة تقرتع، إشارة إىل مشاركة النساء يف الحياة 

العامة. واملستند رقم ٣، املأخوذ من املادة الثانية من نصِّ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: "لكلِّ إنسان 

حقُّ التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أيِّ نوع، وال سيام التمييز 

بسبب العنرص أو اللون أو الجنس...". أّما الصورة يف ص 1٣، فهي لـ "لور مغيزل" )ُعضو سابق يف اللجنة 

الدولية لحقوق اإلنسان(، وهي رمز الدفاع عن حقوق املرأة يف لبنان. وهذا يدعم فكرة وجود نساء يف 

مراكز القرار.

أّما كلُّ ما تبقَّى من هذا املحور، فيعكس حقوق اإلنسان وقيمه وواجباته بشكل عاّم، من دون 

الرتكيز عىل أيٍّ من املرأة أو الرجل عىل ِحَدة، إاّل يف بعض املواضع. فمثاًل ورد يف )ص1٨(، إشارة إىل 

رشط وجوب دفع األَجر نفسه للعمل ذاته: "فإذا كان رجل وامرأة يقومان بالعمل ذاته، ينبغي أن يقبضا 

األجر ذاته". وبينام نجد صورة تعكس أهمية دور املرأة يف املجتمع، مثل املستند ٩ )ص1٥( الذي يُظهر 

نساًء ورجااًل يف اجتامع عمل، وصورة أخرى توضح مشاركتها يف املسريات واملظاهرات للمطالبة بالحقوق 

)املستند 1 ص1٦، واملستند ٨ ص2٣(؛ نُفاجأ بصورة مَنطيّة يف )ص1٨(، تعكس الدور النمطي الجندري 

الصورة ضمن خانة  املثري لالستغراب والتساؤل، فهو وضع هذه  أّما  الطبيب.  للمرأة املمرضة والرجل 

املساواة بني الرجل واملرأة، عىل اعتبار أنهام يقومان بالعمل نفسه، وينبغي أن يقبضا األجر ذاته. 

الرتكيز  َسواء، من دون  للجميع عىل حدٍّ  اإلنسانية  القيم  عاّم  الثاين، فيعكس بشكل  املحور  أّما 

عىل كلٍّ من املرأة والرجل عىل ِحَدة. لكن املالحظ أن كلَّ األمثلة املعطاة هي لشخصيات من الذكور، 

كيوسف كرم وسقراط )ص٣٤(، وغاندي )ص٣٦(، وحسن كامل الصباح )ص٤٣(، وميشال تامر )ص٤٤(. 

فال ِذكر لدور املرأة، أو أمثلة لنساء كان لهّن دور بارز يف القيم اإلنسانية والحفاظ عليها. أّما من حيث 

الصور، فهي بجملها صور ذكورية، مع وجود عدة صور تعكس أفكاًرا حول النوع االجتامعي. فالصورة/

املستند )ص ٣٣( تبنيِّ معلِّمة تَجمع من تالمذتها أموااًل لصندوق دعم املقاومة. إن هذه الصورة تعكس 

مساهمة إيجابية وفاعلة للمرأة من خالل القيام بنشاط يدعم املقاومة، ولكنها يف نفس الوقت تضع 

املرأة ضمن دورها الوظيفي التقليدي كمعلِّمة. أّما املستند رقم ٤ )ص٣٥(، فاألفضل إلغاؤه من املناهج 
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اللبنانية، ألنه ميثِّل بيئة بعيدة عن املجتمع اللبناين )مجلس من البادية(، ويعكس دور الرجل كشخص 

النساء، فهّن موجودات عىل  ا  أمَّ السالح.  إذ يحمل  أيًضا  الناس يف املجالس، وكشخص عنيف  يستقبل 

هامش هذه الحياة يف خلفية الصورة، ويَحملن عىل رؤوسهن ِسالاًل.

 يف املستند رقم 1 )ص٣٨(، تَظهر مجموعة من األطفال يحتفلون بعيد ميالد أحدهم، والالفت 

يف الصورة هو وجود األب بدور الراعي واملهتّم باألطفال، وهو دور يجب الرتكيز عليه كثريًا يف كتبنا، 

ليك نعلِّم األطفال أن لألب دوًرا مهامًّ يف رعايتهم واالهتامم بهم، متاًما كاألم. واملستند ٣ )ص٤٦( يرُبز 

دور املرأة ومشاركتها يف الدفاع عن الحقوق والحريات، من خالل صورة تبنيِّ رجااًل ونساء من حركة 

الالعنف، يعتصمون يف بريوت من أجل السالم والوحدة واالستقالل وحقوق اإلنسان. أّما املستند رقم 

٤ )ص٥1(، فيُبنيِّ امرأة مناضلة، ترفع راية النرص عند الرشيط الحدودي يف الجنوب. واملستند رقم ٨ 

)ص٥2( يُظهر مشاركة النساء يف الحياة العامة من خالل صورة امرأة تقرتع، ونساء أخريات مسؤوالت 

عن عملية االقرتاع.

املحور الثالث يركِّز عىل الرتبية اإلعالمية بشكل عاّم، دون التمييز بني الرجل واملرأة. أّما الصور 

األخبار،  لنرشة  يُظهر مذيعة  الذي  1 )ص٥٦(  املستند  مثل  كإعالمية،  املرأة  دور  تُظهر  فهي  املُرفَقة 

الوزراء،  مجلس  مقرَّرات  إىل  يستمعون  وصحافيّات  صحافيِّني  يبنيِّ  الذي  )ص٦0(   2 رقم  واملستند 

ولكن النص املُرفَق بالصورة يَذكر كلمة "صحافيون" بشكل عاّم فقط. واملستند رقم ٤ )ص٦٤( يبنيِّ 

بشكل  "صحافيون"  كلمة  كذلك  يَذكر  بالصورة  املُرفَق  النص  ولكن  مكاتبهم،  صحافيًّا وصحافيَّتنَي يف 

عاّم فقط. أّما املستند رقم ٦ )ص70(، فيمثِّل رساًم إلحدى املحاكامت كمثال عىل الحقِّ يف محكمة 

عادلة، ودور اإلعالم يف عدم التأثري يف سري التحقيق ونزاهة املحاكمة؛ فهو يُظهر امرأة بدور الخاضعة 

لدور  املوازي  املرأة  دور  عن  إيجابيًّا  انطباًعا  يعطي  وهذا  القاضية،  بدور  أخرى  وامرأة  للتحقيق، 

الرجل يف املجتمع. أّما املستند رقم ٤ )ص7٣(، فيبنيِّ صبيًّا وفتاة يستخدمان اإلنرتنت؛ ما يوصل فكرة 

ا النص املُرفَق بالصورة، فيقول: "تلميذة  حول حقِّ االثنني يف الوصول إىل املعلومات عىل حدٍّ َسواء. أمَّ

اإلنرتنت". تستخدم 

العامة، وال دور  الحياة والسالمة  البيئة ونوعية  يتناول موضوع  الرابع، فهو  املحور  بالنسبة إىل 

البيئة  مكان خارج  البحر، يف  تقف عىل شاطئ  امرأة  تَظهر  7 )ص٨0(  ففي مستند  أبًدا.  فيه  للمرأة 

ون باألرض، فهم  ا الفالحون ومن يهتمُّ قَن يف سوق تجاري. أمَّ اللبنانية. ويف مستند 2 )ص٨٦( نساء يتسوَّ

من الرجال )املستندان رقم 2 ص7٨، ورقم 2 ص٨2(. 

أّما املستند رقم ٨ )ص٨٩(، فيُظهر أبًا يلعب مع أطفاله قي حديقة عامة، ووالدة تقوم بالدور 

نفسه، وهو أمر مهّم لإلضاءة عىل دور األب يف العائلة، املوازي لدور األم.

املستند رقم 1 )ص٩0( يُظهر عنارص من الدفاع املدين كلُّهم من الرجال. أّما املستند رقم ٣ )ص٩0( 

فيُظهر طبيبَنْي وطبيبة يهتمون بأطفال يف مستوصف، ويف ذلك مساواة وموازاة يف الدور للجنَسني.
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ا. ففي حني  املحور الخامس يتناول مفهوم الوطن والُهويّة الوطنية، لكنَّ دور املرأة فيه ضعيف جدًّ

أن النصوص ال متيِّز بني الرجل واملرأة، نجد متييزًا كبريًا من خالل الصور املُرفَقة. فاملستند رقم 7 )ص٩٩( 

أّما املرأة فرتتدي ِزيَّ األمرية  يبنيِّ أدواًرا منطية للمرأة والرجل. فالرجل هو الجندي والعامل واملزارع؛ 

التقليدي أو تقوم باألعامل املكتبية.

لرجال، كرشيد نخلة )مستند رقم ٥ ص102(، ووديع  بالنصوص، فكلها  املُرفَقة  الشخصيات  أّما 

صربا )مستند رقم ٦ ص102(. ويف مشهد االقرتاع العلني )مستند رقم ٩ ص107( وجود النساء ضئيل. 

أّما يف صوريَت إعادة اإلعامر )املستندان رقم 2 ص112، ورقم ٩ ص11٥(، فيتفرد فيهام الرجال بالعمل. 

فكان من املفرتض إضافة صورة امرأة كمهندسة مثاًل ترُشف عىل العمل، لِتبيان مشاركة النساء يف إعادة 

اإلعامر أيًضا. ونجد رساًم واحدا يف )مستند رقم ٣ ص10٨( يبنيِّ مشاركة الصغار، فتيانًا وفتيات عىل حدٍّ 

َسواء، يف بناء لبنان.

تبدو مشاركة النساء يف الحياة الوطنية من خالل صورتنَي: األُوىل تبنيِّ امرأة تقرتع )مستند رقم 1 

ص10٤(، والثانية تبنيِّ نساء يشاهدن نرشة األخبار )مستند رقم 2 ص10٤(.

ا املحور السادس، فيتناول مفهوم السلطات العامة يف لبنان، ودور املرأة فيه ضعيف أيًضا.  أمَّ

الذي  كالرشطي  القانون،  تطبيق  تعكس  التي  الصور  فمثاًل:  الصور.  خالل  من  ملسه  ميكن  ما  وهذا 

ص11٩(،  و٤   ٣ رقم  واملستندان   ،117 ص  )الصورة  لذكور  هي  ضبط  محرض  ويكتب  ري  السَّ ينظِّم 

وصورة الحرس أمام القرص الجمهوري كلهم من الرجال )مستند رقم 1 ص1٣0(، والشخصية املُرفَقة 

ا صورة املهرجان االنتخاب )مستند  بأحد النصوص هي لَرُجل: مونتسكيو )مستند رقم ٨ ص121(. أمَّ

نت  تضمَّ النواب  مجالس  صور  كذلك  الرجال.  من  حني  واملرشَّ املشاركني  كلُّ  ففيها  ص122(،   1 رقم 

رجااًل بشكل عاّم، والوجود النسايئ فيها ضعيف )مستندات رقم ٣ ص122، ورقم 7 ص12٤، ورقم ٩ 

ص12٥، ورقم ٤ ص1٣1، ورقم 1 ص1٣٤(. والصورة التي تُظهر مجلس الوزراء ال نساء فيها )مستند 

رقم ٣ ص 1٣٤(، وأخرى هي لسفري )مستند رقم ٩ ص1٣٣(؛ ما يعكس ضعف وجود النساء يف الحياة 

السياسية بشكل عاّم. 

بَدت محاولة إلبراز دور املرأة، من خالل رسم يبنيِّ أربعة رجال وسيِّدتنَي )مستند رقم 1 ص12٦(، 

وكأنها ترشح أسلوب طرح مرشوع قانون. ويبدو يف الصورة رُجالن يحمالن أوراقًا كُتب عليها: مرشوع 

قانون، اقرتاح قانون. والصورة الثانية )ص11٦( تبنيِّ ُمواِطنة تقرتع، ونساء أخريات يرُشفن عىل العملية 

والنساء  القرار،  موقع  يف  الرجاَل  الصوُر  فتُظهر  القلم.  رئيس  هو  واحد  رجل  وجود  مع  االنتخابية، 

كمشاركات يف العملية االنتخابية، وليس كقياديّات أو صانعات قرار.
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2(- بالنسبة للعنف - كتاب )1997( صف سابع
يحمل املحور األول عنوان "حقوق املواطن وواجباته الشخصية". فيَعرض يف البداية صوًرا تتعلق 

بحقٍّ من الحقوق كحرية املعتقد )صورة ص10: الكنيسة والجامع يف نفس الحي(، ثم صورة )ص10( 

إلحدى آليّات حامية الحقوق، وهي املحكمة التي تُدخل ثقافة اللجوء إىل القانون للحفاظ عىل هذه 

بيئاتنا  باليد، أي شخصيًّا، املامرَِس يف بعض  الحقِّ  الناتج من اسرتداد  العنف  الحقوق. وهذا يحدُّ من 

املجتمعية. ثم يَعرض صورتنَي تُشريان إىل السالم وتطبيق حقوق اإلنسان، وأن تطبيقهام يحتاج إىل كلٍّ 

واحد منَّا.

ا الصورة يف الصفحة التالية، فتُذكّر باإلعالن العاملي لحقوق االنسان، وتشري إىل أنواع الحقوق  أمَّ

الواردة فيه. ثم إن النص املُرفَق بها، يُذكِّر بأهّميتها: "ينبغي عىل كل إنسان أن يتمتع بها، أيًّا كان جنسه 

ولونه ودينه ورأيه وأصله االجتامعي"، وأيًضا يشري إىل أن لبنان من الدول التي شاركت يف صياغة هذا 

اإلعالن ووقَّعت عليه، وأنه ُعضٌو يف اللجنة التي تُراقب تنفيذه.

يبدأ موضوع حقوق اإلنسان يف هذا املحور، بتحديد مفهوم الحقوق والواجبات ومساره التاريخي، 

د حقوقه وواجباته لضامن العيش بسالم، وأن عليه  وكيف أن اإلنسان ال ميكنه العيش خارج رِشعة تحدِّ

النِّضال يف سبيل هذه الحقوق. ويركِّز املستند رقم ٣ )ص12( املأخوذ من املادة الثانية من نص اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان، عىل متتع كلِّ إنسان بجميع الحريات والحقوق: "لكلِّ إنسان حقُّ التمتع بجميع 

الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أيِّ نوع، وال سيام التمييز بسبب العنرص أو 

اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي أو 

الرثوة، أو املولد، أو أيِّ وضع آخر". أّما األنشطة )ص1٥(، فرتكِّز عىل الوعي بحقوق اآلخر يف أن يتمتع 

بالحقوق نفسها، التي نودُّ نحن أن نتمتع بها. وتَطلب األنشطة إىل التلميذ تحليل قول "تقف حريتي 

حيث تبدأ حرية اآلخر"، وذلك عن طريق االستشهاد بأمثلة من الحياة اليومية، وهي فكرة جوهرية.

بعدها، ينتقل املحور إىل التعرُّف إىل أبرز حقوق املواطن من خالل النصوص والصور، والرتكيز 

عىل انتامء لبنان إىل ثقافة حقوق اإلنسان العاملية، التي هي نفسها حقوق املواطن يف لبنان. وقد جرى 

تدعيم النص بستندات تتضمن َموادَّ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )املستند رقم ٤ ص17(، وأيًضا 

ستور اللبناين )املستند رقم 7 ص1٨(. يف الوقت ذاته، نجد صورًة تدلُّ عىل العنف،  بفقرة من مقدمة الدُّ

وقد تكون غري مالمئة لعمر التالميذ والتلميذات )املستند رقم ٣ ص1٦(، وهي رسٌم لحالة عنف وتعذيب 

)رُجل مربوط بعمود، ويتعرض للرضب من ِقبل رُجل آخر(، مع أن الهدف من هذه الصورة هو إظهار 

انتهاك حقٍّ من حقوق اإلنسان.

بعد ذلك، يجري تعريف املتعلم بأن حقوقه غري َمُصونٍة تِلقائيًّا، وبأن هناك سباًل قانونية لحاميتها. 

فعىل الفرد الذي تتعرض حقوقه لالنتهاك، االتصال باملراجع املختصة َوفًْقا للقوانني. وكلُّ ذلك ُمدعم 

بنصوص من الدستور اللبناين )املستندات رقم 2 ص20، ورقم ٤ ص21، ورقم ٩ ص2٣(. ثم إن الصور 
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املُرفَقة تُظهر كيفية املطالبة بالحقوق عرب َمِسريات ِسلميّة )ص21 و2٣(. وميكننا القول إن النصَّ واإلقرار 

بالحقوق، ال يعني تِلقائيًّا عدم العنف. فكلُّ دساتري العامل تتضمن نصوًصا مشابهة، لكن مجتمعاتها تُعاين 

القانون أسايس لحامية  إاّل أن االستشهاد با ورد يف الدستور، يؤكّد للمتعلمني واملتعلامت أن  العنف. 

الحقوق وتحصيلها، ال العنف.

املهمُّ يف هذا املحور، هو الرتكيز عىل حرية املعتقد لدورها الهاّم يف املجتمع. وعرُض صور لجوامع 

وكنائس )ص2٤ و2٦ و27(، يَعكس حرية إقامة الشعائر الدينية يف لبنان. أيًضا ِذكر آيتنَي من اإلنجيل 

والقرآن )مستندان رقم ٣ و٤ ص2٥(، يَدعم احرتام هذه الحرية، ويَنبذ التعصب، بهدف تحقيق األُلفة 

يف املجتمع، ودرء التطرف العنيف.

املجتمع  بناء  يف  القيم  هذه  أهمية  ويدور حول  اإلنسانية"،  "القيم  عنوان  يحمل  الثاين  املحور 

وتحقيق العدالة واملساواة، ويركِّز يف بدايته عىل أن القيم اإلنسانية:

•  َتقت التعصب والتمييز العنرصي. 

•  تحضُّ عىل التحلِّ باألخالق الفاضلة.

•  تنتعش مبحبة العلم، والعمل، والتطلُّع نحو األفضل.

•  تَنبذ الحروب، ولكنها تشجع عىل مقاومة الظلم والعدوان.

•  تحرص عىل الحريات العامة، وتسهم يف قيام مجتمع سليم وعادل.

ا، من أجل العيش بسالم ونبذ العنف. وقد جرى  كلُّ هذه النقاط الواردة يف املحور تُعترب مهمة جدًّ

أيًضا النظر إىل القيم اإلنسانية من عدة جوانب، ودراسة كيفية انعكاسها عىل الفرد واملجتمع:

•  قيم السلوك الشخيص، مثل: ضبْط النفس مبختلف أبعاده، والنظافة، والرتتيب، والصرب، والشجاعة 

ل املسؤولية واالعتامد عىل الذات من أجل تحقيق الطموحات؛  ملقاومة املصائب، وأيًضا تحمُّ

كلُّها تؤدِّي باإلنسان إىل عيش حياة مساملة وسعيدة.

•  قيم التعامل مع اآلخرين، مثل: التهذيب، والصدق، ومّد يد العون، ومشاركة اآلخرين يف أحزانهم 

وأفراحهم، والتفاهم مع اآلخر من خالل الحوار؛ كلُّها تؤدِّي إىل مجتمع آمن، سعيد، مستقّر، فيه 

انفتاح وتواُصل مع اآلخر، وِمن ثَّم ال مكان فيه للعنف.

س  لم األهل، حيث يتحسَّ •  قيم تُصون عيش اللبنانيني مًعا، مثل: العمل التعاوين، والتمسك بالسِّ

لم، والتعاون من أجل الحفاظ عليه، ويدركون حجم الخسائر  املتعلمون من خاللهام أهمية السِّ

واألرضار التي تَنتج من األزمات والحروب.
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•  قيم املجتمع املدين، كالنضال من أجل الحريات وِبناء مجتمع سليم وعادل. يتعرَّف من خاللها 

املتعلمون إىل أهمية املجتمع املدين، والنضال من أجل كلِّ ما يؤمنون به.

ا الصور املرفقة، فبعضها يعكس قياًم إيجابية، مثاًل الصورة يف )املستند 1 ص٣٤(، لفتَت إىل عادة  أمَّ

سيّئة شائعة يجب تجّنبها، وهي رمي النُّفايات عىل الطريق من السيارة. ثم )مستند رقم 7 و٨ ص٣٦( 

عن غاندي، يعطي التالميذ مثااًل جيًِّدا عىل التزام قيم السلوك الشخيص، ونبذ العنف والتمييز الطائفي 

والديني. وصورة )املستند رقم ٩ ص٤0( يُظهر ولًدا يبيع أشياء ليكسب رزقه عىل قارعة الطريق؛ ما يولّد 

قيمتَي التعاطف والشعور باملسؤولية ملساعدة اآلخرين.

يَعرض )املستندان ٦ و7 ص٤0( شاِهَدين من اإلنجيل والقرآن، يحثّان عىل التسامح ومحبة اآلخر، 

مْهام كان هذا اآلخر.

بني  املقارنة  خالل  من  والعنف،  الحروب  بشاعة  إظهار  إىل  ص٤٦(   2 و   1 )املستندان  يهدف 

صورتنَي لوسط بريوت قبل الحرب األهلية وبعدها، وتِبيان حجم الدمار والخسائر الناتجة منها. لكن 

بعض املستندات يحمل معايِنَ ال تنسجم مع واقع املجتمع اللبناين، فمثاًل )املستند رقم ٤ ص ٣٥( ميثِّل 

ه التالمذة إىل قبول فكرة حمل السالح.  مجلًسا يف البادية، يعكس عنًفا واستخداًما للسالح، وكأنه يوجِّ

وهناك )مستندان رقم 2 و٣ ص٣٤( يعكسان موِقَفني متناقَضني. فِمن جهة، املستند ٣ يرُْبز مبدأ احرتام 

القوانني، املتمثِّل باحرتام سقراط لقوانني مدينته حتى اإلعدام؛ لكْن من جهة أخرى، هناك نسف ملفهوم 

العدالة ووجوب الدفاع عن النفس يف وجه الظلم، ألن سقراط كان مظلوًما، وتقبَّل مصري اإلعدام ظلاًم، 

وبكلِّ شجاعة. وقد يشكِّل هذا املَثل تناقًضا لدى املتعلم، فهل عليه احرتام القانون ولو كان جائرًا، أم 

عليه الدفاع عن نفسه تجاه هذا القانون؟ فنجد أنه من األفضل حذف املستنَدين من الكتاب، لتجنُّب 

تشويش املفهوم والتباسه.

كذلك يُستحسن حذف املستندات التي ال تعكس مجتمعنا، مثل )املستند ٤ ص ٣٩( الذي ميثِّل 

مشهًدا لحصار ِحصن يف البادية. فالبيئة املوجودة غري لبنانية، واملشهد يعكس الكثري من العنف. وأيًضا 

عبارة عن  التي هي  األمانة،  الحفاظ عىل  السموأل يف  وفاء  الذي يحيك عن  )املستند رقم ٥ ص٣٩(، 

دروع وسالح، إىل حدِّ التضحية بابنه من أجل ذلك. هذه القصة مع ما تَحمله يف طيّاتها من تطرُّف يف 

الوفاء، فيها الكثري من العنف، ومن املمكن أن تخلق أسئلة لدى التالمذة حول مثن الوفاء. فمن األفضل 

استبدالها بقصة وفاء أخرى.

وسائل  ودور  اإلعالمية،  الحرية  أهمية  إىل  والتعرف  اإلعالمية،  الرتبية  عىل  يركِّز  الثالث  املحور 

اإلعالم يف نرش التوعية، واكتشاف أهمية نقل الخرب الصحيح بدقة وأمانة وموضوعية، وَمخاطر إهامل 

هذه املبادئ وتأثريها السلبي يف الرأي العاّم. وأيًضا يعمل املحور عىل إكساب املتعلم مهارة التحقق من 

الخرب، قبل تصديقه واألخذ به.
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املستندات املُرفَقة تُثِبت حرية اإلعالم كحقٍّ من حقوق اإلنسان، مثل: نص املادة 1٩ من اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان )ص٥٤(، واملادة الثانية من مؤمتر ملنظمة األونسكو سنة 1٩7٨ )ص٥٥(، ونصِّ 

املادة ٦0 من قانون املطبوعات اللبناين )ص٥٥(، التي تعاقب أية وسيلة تَنقل أخباًرا كاذبة. وهذا يؤكد 

دور اإلعالم وتأثريه يف الرأي العاّم سلبًا أو إيجابًا. وبذلك، يدرك املتعلامت واملتعلمون واجبات وسائل 

التلفزيوين  بالبث  املتعلق   ٣٨2 رقم  القانون  من   ٣٦ املادة  نصُّ  وأيًضا  واملواِطن.  الوطن  تجاه  اإلعالم 

واإلذاعي )مستند 7 ص70(، يَفرض عىل املؤسسات التلفزيونية واإلذاعية، أالَّ تَبثَّ أيَّ إعالن من شأنه أن 

يخدع املستهلك ويرُضّ بصحته ومصلحته، وأالَّ يحتوي عىل عنارص تيسء للنشء واألخالق العامة.

العاّم من جهة، ومسؤوليته وواجباته  الرأي  إن هذا الرتكيز عىل حرية اإلعالم ودوره وتأثريه يف 

ا  جدًّ مهمٌّ  أخرى،  جهة  من  املجتمع  وفئات  الشعوب  بني  التقريب  يف  ودوره  والوطن،  املجتمع  تجاه 

ملحاربة العنف الناتج من بثِّ بعض وسائل اإلعالم أخباًرا كاذبة، والرتويج لربامج تحرِّض عىل كره اآلخر. 

وقد استَعملت بعض الفئات أو املنظامت املتطرفة، وسائل إعالم حثَّت من خاللها عىل العنف والقتل. 

لبي واإليجاب، والرتكيز عىل اإليجابية لبناء جسور تُقارب بني  ا معرفة دور اإلعالم السَّ لذا، من املهمِّ جدًّ

الشعوب، ولنرش التفاهم فيام بينها، ومتتني التواصل بني الفئات االجتامعية؛ وذلك لبناء السالم املجتمعي 

ودرء العنف.

ا املحور الرابع، فيتناول موضوع البيئة ونوعية الحياة والسالمة العامة، وهو أمر مهّم، وخصوًصا  أمَّ

بالنسبة إىل ما نشهده اليوم يف لبنان، من تلوُّث واستهتار بالبيئة واألرضار الالحقة بها. فيتعرَّف املتعلم 

واملتعلّمة عنارَص البيئة الطبيعية من موطن ونبات وحيوان وإنسان، وكيفية التفاعل معها، ودور اإلنسان 

يف الحفاظ عليها، كذلك يتعرَّف البيئَة العمرانية واملؤسسات، التي تحافظ عىل السالمة العامة.

، لجعل املتعلم يدرك أن املامرسات املرضَّة تجاه أيِّ عنرص من عنارص البيئة،  إن هذا املحور مهمٌّ

الحدَّ منه هو مسؤولية جامعية. لذلك، يدرك أن من  العنف، وأن  أنواع  ومنها اإلنسان، هو نوع من 

واجباته كمواِطن، املحافظة عىل هذه البيئة. أّما الصور واملستندات املرفَقة، فهي مناسبة بشكل عاّم، 

وتخدم هذا الهدف.

الشعور  تقوية  الوطنية، ويهدف بشكل عاّم إىل  والُهويّة  الوطن  يتناول مفهوم  الخامس  املحور 

بالوطنية واالنتامء إىل الوطن، وإىل رفع الوعي بواجبات املواِطن تجاه وطنه، وباملامرسات الدميقراطية 

االجتامعي  التآلف  اىل  يؤدِّي  ما  بحقوقه؛  املطالبة  ثم  ومن  مسؤولياته،  ل  وتحمُّ بواجباته  ترتبط  التي 

والَوْحدة الوطنية وتعزيز العيش املشرتَك.

أّما املستندات والصور املُرفَقة، فهي مناسبة وتخدم الهدف بشكل عاّم. لكن، يجب الرتكيز عىل 

مستند رقم 2 )ص112(، حيث تعكس الصورة املرسومة معنيَنْي متناقَضني. فالنص املكتوب أسفل الصورة 

ل يقومون بالبناء، يف  يَذكر إرصار املواطنني عىل مقاومة االحتالل اإلرسائييل، حيث يوجد يف الصورة عامَّ

حني أن يف الجزء األعىل من الصورة، طائرات العدو اإلرسائييل تقصف وتحرق املباين. لكن هذه الصورة 
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توحي أّول وهلة بالعكس، وكأنه أثناء القصف اإلرسائييل لبعض األحياء، هناك أحياء أخرى مل تتأثر بذلك، 

وما زالت الحياة فيها طبيعيًة والعمران مستمرًّا، والعامل يعملون بشكل عادي بَدل مساعدة املناطق 

األفضل فصل  كافة. فمن  لِلُّبنانيني  املشرتَك  باملصري  الوعي  ينايف  أمر خطري،  يجري قصفها. وهذا  التي 

هذين املشهدين عن بعضهام بعًضا، إليصال الرسالة املنشودة.

بالنسبة إىل املحور السادس، فإنه يتناول مفهوم السلطات العامة يف لبنان ومامرساتها وصالحياتها. 

فيدرك املتعلم دور السلطات الثالث، ودوره كمواِطن يف انتخاب النواب، ورضورة التقيد بالقانون. أّما 

املستندات والصور املُرفَقة، فهي مناسبة وتخدم الهدف بشكل عاّم.

لذا، ويف خالصة عامة، ميكننا القول بأن ال يشء يف الكتب بشكل عاّم يدعو إىل العنف أو يوحي 

به، إاّل أن املفاهيم املناهضة للعنف والتي تنرش مفهوم السالم، ناقصة أو ضئيلة.
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ثانًيا: 
 في محتوى منهج الصف الثامن 

وكتابه
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أ- بالنسبة للمنهج )1997( صف ثامن
يتألف منهج الصف الثامن من سبعة محاور، تتدرج من اإلطار الفردي إىل اإلطار الوطني. يبدأ 

املحور األول بحقوق املواطن وواجباته ومسؤولياته االجتامعية واالقتصادية، ثم املحور الثاين بالعالقات 

األرَُسية، واملحور الثالث يدور حول أشكال الحكم والنظام السيايس يف لبنان. أّما املحور الرابع فرُيكِّز عىل 

النظام االنتخاب يف لبنان، واملحور الخامس عىل املؤسسات الرسمية ووظائفها، والسادس عىل األعامل 

واالختصاصات واملهن، واملحور األخري يتناول القيم والرتاث الثقايف والوطني.

نالحظ من هذا السد السيع ملضمون املنهج، أنه ال يشتمل عىل املفاهيم األساسيّة للمساواة يف 

النوع االجتامعي، وال عىل مفاهيم االبتعاد عن العنف بشكل مبارش، بل اتجه نحو الدعوة إىل العدل، 

انطالقًا من معرفة الحقوق والواجبات ضمن املجتمع الواحد. 

1( محتوى منهج )1997( صف ثامن بالنسبة للنوع االجتماعي 
لقد لحظ منهج مادة الرتبية الوطنية التحوالت، واهتاممات املتعلم الذهنية والعاطفية والجسدية، 

التي ميكن أن يعرفها يف هذه املرحلة، دون اإلشارة إىل التوازن والتعادل يف النوع االجتامعي. فبَدل أن 

يَستعمل واِضُعو املناهج صيغتَي املخاطَبة للمؤنث واملذكر، اقترصوا عىل صيغة املفرد الذكورية، إذ ورد 

تعريف املتعلم بصيغة ذكورية، وليس املتعلم واملتعلمة، أو املتعلمون واملتعلامت.

أّما األهداف املنشودة الخاصة بهذه املرحلة، فقد الحظنا يف بعضها ما يأيت:

•  يف هدف "ترقية الحسِّ اإلنساين وااللتزام الخلقي لدى املتعلم، من خالل تعزيز إميانه باملساواة 

وعدم التمييز بني البرش"، كان من املمكن لَْحظ النوع االجتامعي هنا، واملساواة يف الحقوق بني 

الرجال والنساء. 

املتنوعة  املؤسسات  خالل  من  املدنية  الحياة  يف  املشاركة  عىل  املتعلم  "تدريب  هدف   •  يف 

واملتعددة يف املجتمع، وتأمني سبل مامرسته أدواًرا فاعلة يف محيطه املبارش ويف الحقل الوطني 

العاّم"، نرى أن طرح فكرة املشاركة هي جزء ال يتجزَّأ من املساواة االجتامعية، التي يَظهر أّن 

املنهج قد عمل عىل اإلضاءة عليها بني أفراد املجتمع الواحد. وكان من املمكن، أن يَلحظ املنهج 

أهمية تفعيل مشاركة املرأة يف الحياة املدنية. 

•  يف هدف "إغناء ثقافة املتعلم بقضايا الصحة والبيئة وتدريبه عىل االلتزام بحاميتهام ورعايتهام 

ينقص  البيئة"،  والحفاظ عىل  الحياة  نوعية  تطوير  إسهاًما يف  بهام،  املتعلقة  القوانني  واحرتام 

توصيف هذه القضايا، وكان من األفضل أن يرَِد ذلك بوضوح. 

•  يف هدف "تعريف املتعلم عىل حركة قطاعات املجتمع االقتصادية واألنشطة التي تقوم بها واملنفعة 

التي تنجم عنها..."، كان من املمكن أن يرَِد الرتكيز عىل أهمية دور املرأة يف القطاعات االقتصادية. 
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2( محتوى منهج )1997( صف ثامن بالنسبة للعنف 
تعزيز  يف  بعيد  حدٍّ  إىل  يساهم  والواجبات،  الحقوق  معرفَة  واملتعلامت  املتعلمني  اكتساب  إن 

االستقرار والحدِّ من العنف االجتامعي، خاصة عندما يتعرَّف كلُّ مواِطن ومواِطنة إىل حقوقه، ويضطلع 

ن االستقرار االجتامعي  بسؤولياته، ويلتزم بها؛ ما يحدُّ من ظواهر االعتداءات العنفية يف املجتمع، ويؤمِّ

املطلوب. ثم إن الرتبية عىل تعزيز دور القانون، تُعترب عنرًصا فاعاًل للحدِّ من العنف االجتامعي. ويبدأ 

هذا يف املدرسة، ويتجسد يف سلوكيات املتعلمني ُوصواًل إىل الحياة العامة؛ ما يساهم بشكل فّعال يف 

تعزيز الدميقراطية واالستقرار االجتامعي. 

لقد أبرز املنهج دور األرسة "...وتدريب املتعلم عىل كيفية توفري رشوط النمو الصحيح ألفرادها 

]األرسة[ با يتيح لهم التفتُّح واالنطالق واالندماج يف حياة املجتمع. وتعريفه كذلك عىل دور األرسة يف 

بناء املجتمع"، إذ تعتمد تربية املواطنني عىل أهمية االنتامء إىل األرسة، كعامل جيِّد يف تعزيز  مجال 

العالقات املتبادلة بني أفرادها، وأيًضا تتوسع آفاقهم االجتامعية التبادلية من خالل الحياة املدرسية إىل 

الحياة العملية، ومن ثم يف الحياة االجتامعية عامة، فتساعد األرسة السليمة عىل االستقرار. إاّل أن املنهج 

التالميذ  التعامل معه، وكان من املمكن إدراجه هنا لتوعية  العنف األرَُسي وكيفية  مل يلحظ موضوع 

والتلميذات بحقوقهم، وبآليّات مواجهة العنف األرسي.

من أهداف املنهج للصف الثامن "تأصيل القيم اإلنسانية واألخالقية لديه، وتدريبه عىل مامرستها 

يف سلوكه اليومي ويف عالقاته االجتامعية كافة. وأهمُّ هذه القيم: الصدق واألمانة والتهذيب وحسن 

اإلصغاء واالستقاللية والجرأة يف التعبري عن الذات دميقراطيًّا، واملسؤولية والتضامن االجتامعي واالنفتاح 

عىل الغري واحرتامهم، واعتامد الحوار سبياًل إىل حل النزاعات".

يُعترب التدريب عىل سيادة املبادىء العليا، مثل قيمة املساواة وعدم التمييز االجتامعي، من أهمِّ 

دة والواجبات  العوامل التي تُرافق املتعلمني واملتعلامت يف منوهم الصحيح، املرتكز عىل الحقوق املحدَّ

الواضحة. 

الدولة االجتامعية والسياسية واإلدارية  املتعلم عىل مؤسسات  املنهج "تعريف  أيًضا من أهداف 

والقضائية، وتوضيح وظائفها ومهاّمتها َوفْق املفهوم الحديث للدولة، با يتيح لها القيام بواجباتها يف املجتمع، 

ويف توعية املواطن عىل أدواره يف املشاركة واملراقبة والتقويم تحقيًقا للتنمية العامة". فاطِّالع املتعلمني 

واملتعلامت من خالل املناهج التعليمية، عىل دور مؤسسات الحامية االجتامعية يف التوعية بخاطر العنف 

االجتامعي، يساهم يف مساعدتهم عىل الحدِّ من العنف، عرب اللجوء إىل هذه املؤسسات من جمعيات 

ومحاكم ومراكز أمنية، تساعدهم عىل تحصيل حقوقهم، وتَُحول دون التصادم عىل املستوى الفردي.

لقد أشار منهج هذا الصف إىل أهمية الدور الذي سيلعبه املتعلمون يف الحياة االجتامعية، عن 

بواسطة  املواطنني  االجتامعي بني  التالقي  أوارص  املدين، وتأمني  املجتمع  املشاركة يف مؤسسات  طريق 

الخدمة االجتامعية، من خالل املدرسة وعالقتها بالجمعيات واملؤسسات االجتامعية، التي سيكون لها 

األثر الطيب يف سلوكيات املتعلمني واملتعلامت، ويف إظهار أهمية اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي، 
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بتوعية املتعلمني للمخاطر االجتامعية التي تدور حولهم. وهذا ميهِّد السبيل لِنوع من تكاُمل األدوار، 

بني هذه الوسائل واملناهج التعليمية.

اإلنسان دون غريه من  ًها إىل  أو كالميًّا فقط، وليس موجَّ العنف ليس جسديًّا  أن  املعروف  من 

املخلوقات، بل قد يكون العنف ضّد الطبيعة والحيوان أيًضا. لذلك، فالرتبية عىل اعتامد ثقافة القانون 

الهدر للموارد  الحدِّ من  يف توعية املتعلمني وتدريبهم، هي للمحافظة عىل املجتمع عامة، من خالل 

البيئة املحيطة بنا. وهذا ما يعزِّز االستقرار النفيس  الطبيعية والحيوانية واالقتصادية، واملحافظة عىل 

والعاطفي لدى املتعلمني واملتعلامت، ويحدُّ من مظاهر التصادم االجتامعي والعنف. كذلك األمر عند 

تعريف املتعلم واملتعلمة بؤسسات الدولة االجتامعية والسياسية واإلدارية والقضائية، وتوضيح وظائفها 

تها َوفْق املفهوم الحديث للدولة. الرادعة عن العنف، ومهامَّ

إّن تعزيز الُهويّة الوطنية، والرتبية عليها، )-"تعزيز الهوية الوطنية اللبنانية عند املتعلم من خالل 

وترسيخ والئه  واإلنسانية،  والسياسية  واالجتامعية  األخالقية  الهويّة ومضامينها  توضيح مقومات هذه 

الوطني وإميانه بالعيش املشرتَك"(، يقوِّي االنتامء الوطني لدى املتعلمني واملتعلامت، واإلميان بوطنهم، 

ويساعدهم عىل الدفاع عنه، وعىل توحيد الرؤية لديهم؛ ما يحدُّ من سهولة التصادم واالنقسام. ثم إّن 

ا يف املناهج  تعزيز الرتابط االجتامعي العابر للطوائف، واإلضاءة عىل دور املنظامت الدولية، مهاّمِن جدًّ

التعليمية، لِكونهام يسهِّالِن عملية توعية املتعلمني بقضيّة الحدِّ من العنف عىل املستوى العاملي.

ب- منهج )2017( صف ثامن

1( النوع االجتماعي - منهج )2017( صف ثامن
لقد جاء يف منهج الصف الثامن، الكفاية االوىل: "أن يشارك املتعلم يف تنفيذ حملة توعية مستفيًدا من 

د، بل أُطلِقت الحرية  وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعّي"، دون اإلشارة إىل أيِّ موضوع اجتامعي محدَّ

دوا هيكلية الحملة يف كافة مراحلها، من تحديد موضوع الحملة  لواضعي الكتب يف ذلك. أّما واِضعو املنهج، فحدَّ

عىل أن يكون مرتبطًا بوضوعات ُملّحة، إىل اختيار آليّة التوعية بشأنها، التي يختارها املعلّم/املعلّمة باالستناد 

إىل معايري محّددة، مثاًل: أن يكون املوضوع مرتبطًا باهتاممات املتعلّمني وحاجاتهم، أو بالقضايا األساسيّة التي 

تحتاج إىل التوعية، أو باملواضيع الجدليّة واملُلّحة خالل السنة، أو أن يكون املوضوع هادفًا إىل تغيريات َمعرفيّة 

وتعديل اتجاهات وميول ملصلحة الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة، أو أن يكون صادرًا عن الجهات املختّصة يف 

املركز الرتبوّي للبحوث واإلمناء، من خالل املِنّصة اإللكرتونيّة املتخّصصة واملناهج الرديفة. 

واملؤلِّفات  الكتب  مؤلِّفي  أمام  الباب  يفتح  أنه  املنهج،  هذا  مكوِّنات  من  نستخلص  أن  ميكن 

واملعلِّمني واملعلامت، لصياغة مضمون قد يحتوى عىل موضوع النوع االجتامعي بأنواعه املختلفة، مع 

اإلشارة إىل كافة املشكالت املرتبطة به. أيًضا ميكن اإلشارة إىل وسائل مختلفة، ميكن أن تساهم يف تعزيز 
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املرأة  بحقوق  للتوعية  وإلكرتونية، وسمعية برصية،  ورقية،  االجتامعي من:  النوع  املساواة يف  أهمية 

ودورها يف املجتمع، وِمن ثَّم الحّد من املشاكل التي تواجهها؛ بغية إحراز تغرّيات َمعرفيّة حول عدالة 

التمثيل بني الرجل واملرأة، وبناء أسس سليمة للحياة مًعا حول موضوع النوع االجتامعي.

أّما الكفاية الثانية، فقد جاء فيها: "أن يُقيّم عمل السلطات الثالث من خالل املقارنة بني تنظيمها   

وتكاُمل أدوارها وواقع املامرَسات املوثّقة، باالستناد إىل الدستور اللبنايّن ووجهات نظر تحليليّة وناقدة، 

وباملقارنة مع تجارب عملّية مميّزة"، وذلك من خالل تقييم عمل السلطات الثالث، املتجسد يف التمييز 

بني وظائف السلطات الثالث، من استنتاج العالقة التكامليّة يف عمل السلطات، بواسطة تدريب املتعلم 

واملتعلمة عىل إبداء الرأي وأخذ املوقف من أداء كّل من السلطات، باالستناد إىل واقع املهاّم التي تؤّديها 

وصالحيّاتها وفعاليّتها. هنا، ميكن للكتب أن تشري إىل أمثلة من الواقع، حيث يتجّسد بالنسبة الضئيلة دوُر 

املرأة يف بعض مراكز القرار، والعكس صحيح، مثل: كثافة حضورها اليوم يف كافة اإلدارات العامة. 

2( العنف - منهج )2017( صف ثامن
كام ذكر سابًقا، جاء يف منهج الصف الثامن الكفاية األوىل تنفيذ حملة توعية من دون اإلشارة إىل أيِّ 

د. ميكن أن نستخلص إذًا من مكوِّنات هذا املنهج، أنه يفتح الباب أمام مؤلِّفي/مؤلِّفات  موضوع اجتامعي محدَّ

الكتب، لصياغة مضمون قد يحتوى عىل موضوع الرتبية عىل الالعنف، مع اإلشارة إىل كافة املشكالت الناتجة 

من العنف بحدِّ ذاته. أيًضا ميكن اإلشارة إىل وسائل مختلفة، ميكن أن تساهم يف تعزيز أهمية املساواة أو 

ر والتحرُّش وغريهام من املواضيع، وذلك بهدف  التوعية حول حقوق الفرد ودوره يف املجتمع، بعيًدا عن التنمُّ

الحدِّ من املشاكل املتفاقمة التي تُواجه املتعلمني واملتعلاّمت، يف عالقاتهم الخاصة والعامة. 

تنظيمها  املقارنة بني  الثالث من خالل  السلطات  يُقيّم عمل  "أن  فيها  الثانية، فجاء  الكفاية  أّما 

وتكامل أدوارها وواقع املامرَسات املوثّقة، باالستناد إىل الدستور اللبنايّن ووجهات نظر تحليليّة وناقدة، 

وباملقارنة مع تجارب عملّية مميّزة". هنا، ميكن ملؤلِّفي الكتب واملؤلِّفات أن يشريوا يف أمثلة من الواقع، 

إىل العنف الذي قد يَصدر عن السلطات، ملحاسبتها. 

ج- الكتاب المدرسي )1997( صف ثامن

1( النوع االجتماعي - كتاب )1997( صف ثامن
 لقد تغريَّ واقع املرأة اللبنانية يف الحياة االجتامعية، كام يف أوُجه عديدة ضمن ميادين العمل، ال سيام 

منذ الربع األخري من القرن املايض وحتى اليوم. فقد دخلت فئات واسعة من النساء ميدان العمل، وِبْتَ 

يَكسنَب دخاًل منتظاًم، ولَّد لديهن شعورًا بأهمية دورهن االجتامعي واالقتصادي، وِبكونهّن متساويات مع 

الرجال من حيث مشاركتهن املادية يف ميزانية األرسة، وبأنهّن يستطْعن تأمني االكتفاء الذايت.
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عىل  هامة  أدواًرا  فاكتسبت  العاملة،  املرأة  شخصية  أبعاد  تبلَورت  الجديد،  الواقع  هذا  نتيجة 

الكتب  الجديد هذا عىل مضمون  املرأة  انعكس واقع  املستوى األرَُسي والشخيص. لكننا نتساءل: هل 

املدرسية، ومنها كتاب الرتبية الوطنية للصف الثامن )موضوع هذه الورقة(؟

لقد أتت التعابري واملصطلحات املستعملة يف كتاب الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية للصف الثامن 

منها  الهدف  وكأّن  املادة،  هذه  يف  للتعبري  املعتَمدة  الوحيدة  الصيغة  وهي  املذكَّر،  بصيغة  األسايس، 

صيغة العموم، مثل: املواِطن، العامل، النقاب... بدل استعامل صيغة الجمع التي ميكن أن تشمل النساء 

أيًضا مثل: مواطنني ومواطنات، العاملني والعامالت، النقابيني والنقابيات... أو الصيغة الثنائية: العاملة 

والعامل، وغريها.

أّما عىل مستوى الصور، فقد لُوِحظ فرق شاسع بني عدد صور الرجال مقارنة بتلك الخاصة بالنساء، 

إذ بلغت صور الرجال املنفردين ٥٤ صورة، مقابل 7 صور للنساء، و٣٩ صورة للرجال والنساء مًعا. 

ستوري  الاّلفت يف صور الرجال أنها تُظهرهم يف مواقف قرار وعىل مستوى الوطن: كالَقسم الدُّ

لرئيس الجمهورية )ص٥7-٦٣(، أو جلسة ملجلس النواب اللبناين )ص70(، أو للربملان الربيطاين )ص٥2(، 

اللقاءات يف مؤمترات دولية )ص22(، واالجتامعات  أو  الوزراء )ص٥1-71(،  أو صورة تذكارية ملجلس 

رجال  صور  وأيًضا  )ص107(،  بلدي  مجلس  وأعضاء  )ص12(،  العاّملية  واملظاهرات  )ص٨0(،  النقابية 

أعامل وصناعيِّني )ص1٣٥(، وأرباب عمل )ص1٥(، وغريها.

أّما الالفت يف صور النساء السبع، فهو أنها متحورت حول حياتهن الشخصية فقط، انطالقًا من صور 

منطيّة لحاجات العائلة من مأكل وملبس، إذ مثَّلَت إحداها امرأًة تخبز عىل الصاج )ص1٣٣(، لِكون هذا 

الدور مُنوطًا تاريخيًّا باملرأة لتأمني الطعام لألرسة؛ ومثَّلت صورة أخرى لفتاة يف متجر لأللبسة النسائية 

باألزياء أكرث من أمور اجتامعية أو سياسية  التساؤل حول إظهارها وكأنها تهتمُّ  يثري  )ص110(، وهذا 

أخرى. وإْن كان لها دور يف الحياة السياسية، فقد أىت عرْب صورة ألمٍّ )ص٨0(، تحمل طفلها الرضيع أثناء 

اقرتاعها يف االنتخابات، فتُوحي بأنها تشارك يف االنتخابات وليس لديها من يرعى طفلها، إاّل أن الصورة ال 

ها  تُِرينا املرأة تشارك يف القرار السيايس. أّما عىل صعيد مشاركتها يف الحياة االقتصادية، فقد ُحرصت مهامُّ

دة، كصورة لنساء عامالت يف معمل للخياطة )ص 20(، وأخرى يف مصنع للنسيج )ص110(. يف مهن محدَّ

أّما الصور التي تُظهر النساء والرجال مًعا، فتمثَّلت: 

قًا )ص٣٤(، وصورة تُظهر  عىل املستوى الدويل، بصورة زوجة رئيس وزراء دولة أجنبية تساعد معوَّ

مشاركة للنساء والرجال يف مؤمترات دولية وعاملية )ص٣٣(، وصورة جمهور يف حملة انتخابية يف الواليات 

املتحدة األمريكية )ص٦٦(.

وعىل املستوى الوطني، متثَّلت بصورة حول املشاركة يف االقرتاع العام )ص٦0(، وصورة مذيعة يف 

حني لالنتخابات النيابية )ص٨٨(.  مناظرة تلفزيونية مع رجال مرشَّ
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)ص٩7(،  مؤسسة  إدارة  مجلس  اجتامع  يف  وحدها  امرأة  بصورة  متثَّلت  العمل،  مستوى  وعىل 

وصورة عامالت يف معمل مع مجموعة من الرجال )ص11٤(، وصورة مرسومة الحتفال ترايث، تَظهر فيها 

بعض النساء يزاولن أعاماًل متنوعة، كالخرب وحمل الجرة والرضب باملدقّة، ورُجاًل يدخِّن األركيلة، وآخر 

يستعمل املزمار، ورجااًل ونساًء يرقصون الّدبكة )ص12٦(. 

وابنته تصغي )ص ٤0(، وصورتنَي  يتكلم  لألب  كاملة  بصورة  متثَّلت  االجتامعي،  املستوى  وعىل 

عائليَّتنَي تجمع بني األب واألم واألوالد )ص٤2(، وصورة لعائلة تحرضِّ طاولة الطعام )ص٤٨(.

يتبنيَّ من صياغة عبارات الدروس والصور التي يتضمنها الكتاب، ما يأيت:

• تغليب صيغ املذكَّر عىل املؤنث يف حالة املفرد، ويف خطاب الجامعة.

ى الوظيفي للرجل واملرأة، مثال: "وزير، مدرس، عضو.. إلخ" • تذكري املسمَّ

• استخدام ضمري املذكَّر، يف حالة عدم معرفة جنس الشخص املتكلَّم عنه.

•  وضُع النساء يف أدوار تقليدية يف األرسة أو يف الحياة العامة. )تحديد دورها يف مهامَّ محددة 

لطة  الفئة األوىل، كالسُّ كعاملة يف معمل خياطة مثاًل...(، وعدم اإلشارة إىل دورها يف وظائف 

وغريها.

عدم اإلضاءة عىل عدم تكافؤ فرص العمل والرتقية بني الرجل واملرأة، أو عىل "فجوة األجور بني 

الجنسني )الصفحة غري موجودة(" تَفاُوت األجور بني الجنَسني.

يُعترب"أدوار النوع االجتامعي" الدور اإلنجاب والرعايئ للنساء، أساًسا للتمييز الجنيس يف كثري من 

لهذا،  األساسية.  األم  مهمة  املنزل، هي  وأعامل  والطبخ  األطفال  تنشئة  أن  املجتمع  املجتمعات. فريى 

النشاط  هذا  يكون  أن  اإلمكان  يف  كان  مثاًل، يف حني  الطعام  طاولة  إعداد  الصور حول  بعض  تركَّزت 

للجنسني، وهو دليل عىل تقاُسم هذه املسؤولية بينهام. 

2( العنف - كتاب )1997( صف ثامن
واالقتصادية".  االجتامعية  ومسؤولياته  وواجباته  املواطن  "حقوق  عنوان  األول  املحور  يحمل 

االستقرار  تعزيز  يف  بعيد  حدٍّ  إىل  يساهم  والواجبات،  الحقوق  معرفَة  واملتعلامت  املتعلمني  فإكساب 

والحدِّ من العنف االجتامعي، خاصة يف الفصل األول من محتوى كتاب مادة الرتبية الوطنية والتنشئة 

املدنية، عندما يتعرَّف كلُّ مواِطن ومواِطنة إىل حقوقه، ويضطلع بسؤولياته، ويلتزمها. ثم إن الرتبية 

عىل تعزيز دور القانون، تُعترب عنرًصا رادًعا للعنف يف املجتمع. 

تجسيًدا لنقص احرتام الحقوق اإلنسانيّة يف العامل، يَعرض هذا الفصل صورة ألطفال يعملون يف 

َولية، ويف  منجم للفحم الحجري )ص10(، حيث تَلفت إىل موضوع رفض ِعاملة األطفال يف املواثيق الدُّ
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قانون العمل اللبناين )املادة 22 الجديدة 1٩٤٦: يحظر بصورة مطلقة استخدام األحداث قبل إكاملهم 

سن الثالثة عرشة، ويجب أاّل يُستخدم الحَدث قبل إجراء فحص طبي... حتى إكامل الحدث سن الثامنة 

عرشة(. وأيًضا تلفت الصورة إىل خطورة استخدام األطفال يف أعامل تُلحق رضًرا بصحتهم، أو تشكِّل 

خطرًا عىل حياتهم. فشجُب ِعاملة األطفال، هو شجب لنوع من العنف ضد األطفال.

ا املحور الثاين "العالقات األرَُسية"، فريكّز عىل دور األرسة يف حامية الطفل )لِكونه يولد ضعيًفا )االستنتاج،  أمَّ

ن له الحامية واالستقرار، وتعلِّمه أُُسس الحوار، انطالقًا  ص٤1(، حتّى يرتعرع يف كنف عائلة تحيطه بالحنان، وتؤمِّ

ت عليه املنظامت الدولية من حاميٍة  من البيت إىل املحيط القريب، فالعالَم. وأيًضا يركّز املحور عىل ما نصَّ

لألرسة، استناًدا إىل "االتفاقية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 10"، ِمثل: وجوب منح 

األرسة أوسع حامية ومساعدة ممكنة... ووجوب منح األمهات حامية خاصة... )ص ٣٨(. 

أّما املحور الثالث "أشكال الحكم والنظام السيايس يف لبنان"، فييضء عىل نظام الحكم يف لبنان، 

نها النظام  من خالل دميقراطية النظام وأساليب املطالبة بالحقوق، وأيًضا من خالل الحامية التي يؤمِّ

اللبناين من الرشعية، ودولة القانون، والنظام الربملاين، مقارَنًة بسائر األنظمة من استبدادية وغريها. وكلُّ 

تَبني حياة سياسية ومدنية وقانونية سليمة، يتعلَّم من خاللها املتعلمون واملتعلامت أن  هذه األمور 

املطالبة بالحقوق، تأيت باألساليب القانونية ال بالعنف.

يُْكمل املحوُر الرابع يف هذا السياق، فيدور حول نظام االنتخاب يف لبنان، والنصوص التنظيمية 

للعملية االنتخابية، وأنواع أنظمة االنتخاب، وتحديًدا النظام اللبناين. وأيًضا يتناول الحقوق والحريات، 

خاصة حرية التعبري واملطالبة بالحقوق السياسية والعملية )نقابات(، واملناظرات التلفزيونية )مجسدة 

يف صور ص: 7٤-٨0-7٨-٨٨...(.

يضيف املحور الخامس تعريًفا ِبـ "املؤسسات الرسمية ووظائفها"، التي ترعى كلَّ عمٍل ذي طابع 

واإلدارة  عوزهم،  من  للحدِّ  باملُعَوزين  تُعنى  التي  الحكومية  املستشفيات  مثل:  عامة،  منفعة  أو  عاّم 

العامة التي هي تحت ترصُّف املواطنني لتسهيل أمورهم العامة، ودور املوازنة العامة والرضائب يف تأمني 

احتياجات املواطنني رغم طابعها اإللزامي عىل املواطنني، باإلضافة إىل مؤسسات املجتمع املحيل املمثَّلة 

بالبلديات من حيث تكوينها )مختارة من ِقبل املواطنني عرب االنتخاب وهو سلوك دميقراطي(، ومهاّمها 

)تأمني الِبنى التحتية للمرافق العامة والخدمات املناطقية، بهدف تأمني العدالة واملساواة بني املواطنني(. 

ومن ِضمن املؤسسات الرسمية، يتناول املحور املؤسسَة العسكرية التي تحمي الحدود اللبنانية. ففي 

هذه الفقرة السالح موجود )صورة َمرْكبة مدفعية تعود إىل الجيش اللبناين، وتطلق النار عىل العدو، 

ص٩0(، إاّل أنه ميثّل الحامية الرشعية للوطن.

أّما املحور السابع "القيم والرتاث الثقايف الوطني"، فنجد فيه قيم التواصل اللبنانية مثل: احرتام األكرب 

خ لدى املتعلمني  سنًّا )من جيل إىل جيل، ص12٨(، والحوار كأحد أُُسس التواصل الالعنفي، وعرَْض صور ترسِّ

اعتزازًا بتاريخ اللبنانيِّني وإنجازاتهم؛ ما يجعلهم أقلَّ ُعرضة للخطابات اإلقصائية والتعصبات الضيقة.
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ثالًثا: 
 محتوى منهج الصف التاسع 

وكتابه
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أ- منهج )1997( صف تاسع
يتألّف منهج "الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة" للصف التاسع األسايس من سبعة محاور، ويُراِوح 

عدد الدروس بني ثالثة وستة يف املحور الواحد. وأّول هذه املحاور: القيم االجتامعيّة واملدنيّة، ويليه 

املجتمع املدين ومؤّسساته، وبعده عالقة املواطن باإلدارة العاّمة، ثم السكان ونوعيّة الحياة، ثم التعليم 

واملهنة: التوعية املهنيّة، ثم الهويّة العربيّة: مقّوماتها، واملحور السابع: هيئة األمم املتحدة.

هكذا، ينطلق املنهج يف محتواه من اإلطار الفردي إىل اإلطار الوطني، ثم إىل العاملي، مروًرا باإلطار 

العرب. وتندرج فيه القضايا الوطنيّة واملدنيّة واالجتامعيّة والقوميّة واإلنسانيّة.

واالتجاهات،  القيم  عىل  املدنية،  والتنشئة  الوطنية  الرتبية  مادة  تدريس  يف   1٩٩7 منهج  ركَّز 

واملعارف العامة، واملواطَنة، وقيم املشاركة واالنفتاح عىل الحضارات االخرى. وأيًضا أشار إىل أن صفات 

املواطن الصالح تنحرص يف ثالثة مجاالت، هي: السياسية، واالقتصادية، واالجتامعية. 

َوفْق  الصفوف،  العامة، كبقية  املناهج  التاسع األسايس يف وثيقة  لقد جرى دراسة منهج الصف 

واألهداف  السنوية(،  والحصص  واملضمون  )املحاور  املحتوى  رئيسة:  عناوين  ثالثة  من  مؤلَّف  جدول 

التعلمية )معارف - قدرات/ مهارات - مواقف(، واملالحظات.

أول ما يلفت االنتباه، هو أن تَسلُسل املحتوى يف املنهج يختلف عام هو عليه يف الكتاب. لقد ابتدأ 

بالقيم االجتامعية واملدنية، ثم بالسكان ونوعية الحياة، وعالقة املواطن باإلدارة العامة، واملجتمع املدين، 

يليه التعليم واملهنة، وبعده الهوية العربية، وأخريًا هيئة األمم املتحدة.

القيم االجتامعيّة واملدنيّة، ويليه املجتمع املدين ومؤّسساته،  الكتاب فرُتِّبت محاوره كاآليت:  أّما 

وبعده عالقة املواطن باإلدارة العاّمة، ثم السكان ونوعيّة الحياة، ثم التعليم واملهنة: التوعية املهنيّة، ثم 

الهويّة العربيّة: مقّوماتها، واملحور السابع عنوانه: هيئة األمم املتحدة.

بالطبع، هذا االختالف ال يؤثِّر بشكل مبارش يف موضوَعي الدراسة )املساواة يف النوع االجتامعي، 

والعنف(؛ إمنا ارتأينا اإلشارة إليه، من منطلق وجوب مطابقة املنهج للكتاب املدريس.

1( النوع االجتماعي - منهج )1997( صف تاسع
إن دراستنا ملنهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية للصف التاسع، أظهرت عدم شيوع املفاهيم 

األساسيّة للمساواة يف النوع االجتامعي، ولالبتعاد عن العنف بختلف أنواعه. وأيًضا بيَّنت عدم التوافق 

بني نسبة احتواء كتاب الرتبية الوطنية يف الصف التاسع األسايس، ملفاهيم املساواة يف النوع االجتامعي 

التعلمية ملنهج الرتبية الوطنية، إذ إّن توافُرها يف  والعنف، ونسبة وجودها ضمن املحتوى واألهداف 

الكتاب أغنى بكثري من توافُرها يف املنهج، كام سيتبنّي لنا فيام يأيت.
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ال بد من العودة إىل غايات ماّدة "الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة" َوفْق ما وردت يف املناهج، 

لِِتبيان مدى توافُر املساواة يف النوع االجتامعي فيها، وتجنُّب العنف بأشكاله املختلفة )الذي سنتطرق 

إليه الحًقا(، وأماكن وجوده:

1- إعداد املتعلم إعداًدا ُخلقيًّا، منسجاًم مع القيم اإلنسانيّة يف مجتمعه ووطنه.

2-  تعريفه بعامل املهن والحرف، وإكسابه روح العمل، وتقدير العاملني يف مختلف املجاالت.

3-  إعداده إعداًدا مدنيًّا ميّكنه من مواكبة التطّور العاملي، واالنسجام مع روح العرص.

4-  تربيته عىل النقد والنقاش وتقبُّل اآلخر، وحّل املشكالت مع نظرائه بروح املساملة والعدالة 

واملساواة.

5-  تنمية الروح االجتامعيّة لديه باعتباره جزًءا من كلٍّ ُعضويٍّ هو املجتمع، الذي تغتني َوْحدته 

بتنّوعه. 

6-  رفع مستوى مساهمته الثقافيّة واالجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة، وتعزيز مشاركته الحرّة 

يف الحياة الوطنيّة العاّمة.

7-  متتني تعلّقه بهويّته الللبنانيّة، وبأرضه ووطنه، يف إطار سيايس دميقراطي جامع وموّحد.

8-  تعزيز وعيه لهويّته العربيّة وتعلُّقه بها، والنتامئه العرب املنفتح عىل اإلنسانيّة.

والدين  واللون  الجنس  فوارق  عن  اإلنسان، بعزل  أخيه  مع  وقرابته  إلنسانيّته  وعيه  9-  تعزيز 

واللغة والثقافة وغريها )مناهج التعليم العاّم، ص71٤(. 

عند تحليل مضمون بعض هذه الغايات لجهة النوع االجتامعي، يتبنّي لنا ما يأيت:

إّن اإلشارة الواضحة إىل "النوع االجتامعي" وردت يف الغاية التاسعة: "بعزل عن فوارق الجنس 

واللون والدين واللغة والثقافة وغريها". وبهذا، فإن منهج الرتبية الوطنيّة املعمول به حاليًّا يف لبنان، 

حّدد غاية من غاياته ملراعاة النوع االجتامعي، ولَحظ رضورة توعية املتعلّم واملتعلّمة للتعامل مع اآلخر 

املختلف عنه لجهة الجنس )ذكر أو أنثى(، بإنسانيّة ومحبّة وانفتاح.

الخامسة:  القيم اإلنسانية"، والغاية  الغاية األوىل: "االنسجام مع  أيًضا ميكن من خالل مضمون 

"وحدة املجتمع بتنّوعه"، والغاية السادسة: "رفع مستوى املساهمة الثقافيّة واالجتامعيّة"؛ أن نستنتج 

األهميّة التي يُوليها منهج "الرتبية الوطنيّة والتنشئة املدنيّة" للقيم اإلنسانيّة، ومن بينها: املساواة عىل 

املشاركة  والحث عىل  املجتمع،  الفاعل يف  واملتعلمة  املتعلم  دور  وإدراك  بالتنّوع،  واالعرتاف  أنواعها، 
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الثقافيّة واالجتامعيّة مع ما تتطلّبه هذه املشاركة من وعي للحقوق والواجبات، وللدور الذي يلعبه كّل 

فرد يف الحياة املجتمعيّة والوطنيّة يف لبنان. 

لقد خال املنهج بشكل واضح من تحديد أهداف محّددة، متعلقة بشكل مبارش باملساواة يف النوع 

االجتامعي؛ إمنا ورد يف أهداف املحور األول ما حرفيّته: "يدرك املتعلم ارتباط تطوُّر املجتمع املدين وارتقاءه 

بااللتزام بضمون القيم املدنية التالية: احرتام القانون واحرتام امللكية، واحرتام حقوق اآلخرين...".

إن ورود قيمة "املساواة" يف املحور األول: "القيم االجتامعية واملدنية"، بشكل عاّم، كذلك ورود 

قيمة "ترسيخ العدالة" يف هذا املحور أيًضا، دليالِن عىل أهمية القيمتنَي، إاّل أننا مل نجد أّي أثر للمساواة 

يف النوع االجتامعي بشكل مبارش، فيام تَضّمنه منهج هذا الصف )مناهج التعليم، ص72٩(.

التعلمية يف منهج الصف  "التعليم واملهنة"، ويف مجال "األهداف  الخامس:  أيًضا ورد يف املحور 

اإلعداِد  مجااَل  هام  والتقني  املهني  التعليم  قطاَعِي  بأن  املتعلم  "يدرك  حرفيته:  ما  التاسع"،  األسايس 

الفرص  تكافؤ  لجهة  االجتامعية  العدالة  وتحقيق  التنمية،  يف  دورهام  إىل  ويتعرَّف  للمواطن،  األسايس 

العدالة  لذلك، فإن تحقيق  الجنَسني.  "الجميع" يشتمل عىل  للجميع". وتعبري  التعليم والعمل  وتأمني 

االجتامعية، وتأمني التعليم والعمل للجميع، يؤدِّيان إىل توفري املساواة يف النوع االجتامعي.

2( العنف - منهج )1997( صف تاسع
بالعودة إىل الغايات التي وردت آنًفا، وفيام يتعلّق بـ"العنف"، فقد جرت اإلشارة إليه بوضوح 

يف الغاية الرابعة: "تربيته عىل النقد والنقاش وتقبُّل اآلخر، وحل املشكالت مع نظرائه بروح املساملة 

والعدالة واملساواة". إن الدعوة إىل تقبُّل اآلخر، تُلغي تِلقائيًّا االعتامد عىل العنف املرافق لرفض اآلخر. 

وكذلك األمر بالنسبة إىل حّل املشكالت بروح املساملة والعدالة واملساواة، فهو أمر يستوجب االبتعاد 

عن العنف؛ إذ ال ميكن أن يرافق العنف حلَّ املشكلة. فالناس يعتمدون أحد األسلوبنَي: العنف أو الحل 

لمي، يف أيِّ مشكلة فردية أو جامعية. السِّ

فكرة  أيُّ  فيها  يرِْد  فلم  ومحاور،  خاصة  أهداف  من  التاسع  للصف  املادة  منهج  نه  تَضمَّ ما  أّما 

تتناول العنف بختلف أنواعه بشكل مبارش، أو أماكن وجوده يف )البيت، واملدرسة، واملجتمع، والوطن، 

والعامل...(. لكن املواضيع التي وردت تحت عناوين: "احرتام القانون"، و"احرتام امللكية"، و"احرتام حقوق 

اإلنسان"، َوفْق ما ورد يف "األهداف التعلمية للمحور األول يف املنهج"، و"القيم االجتامعية واملدنية"؛ 

تؤدِّي إىل بناء االستدامة والحدِّ من العنف. وعىل هذا، فإننا نعتقد أن املنهج تناول موضوع بناء السالم 

واالستدامة، دون ِذكر أنواع العنف وأماكن وجوده، وكيفية مامرسته يف هذا املحور.

حرفيته:  ما  املتحدة"  األمم  "هيئة  عنوان  تحت  السابع"،  للمحور  التعلمية  "األهداف  يف  ورد 

"يدرك املتعلم دور هذه املؤسسة ]املقصود بها األمم املتحدة[ كأرفع مرِجع عاملي، من أجل معالجة 
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النزاعات بني الدول والشعوب". وهنا، نعتقد أنه جرت اإلشارة من خالل كلمة "النزاعات" إىل وجود 

"عنف" عىل الصعيد الدويل، خصوًصا أن األمم املتحدة قد أُنشئت لتقوم بهذا الدور بشكل أسايس. 

يف  لألفراد  مآٍس  إىل  سيجرُّ  ألنه  الدويل،  الصعيد  عىل  العنف  تجنُّب  أهمية  هنا  املنهج  تناول  فقد 

األوطان التي تَحدث فيها الحروب. أيًضا ورد يف هذا املحور: "يتعرّف إىل دور هيئة األمم املتحدة يف 

ي له عىل  حفظ السالم يف العامل ولبنان". وهذا دليل عىل تناول العنف من ناحية محاربته أو التصدِّ

ل جميع الدول مسؤولية حفظ السالم يف العامل، ومساندة بعضها بعًضا يف  الصعيد الدويل، وعىل تحمُّ

درء العنف. 

من هنا، ميكن استنتاج أن منهج الرتبية الوطنية يف الصف التاسع األسايس، تَناول موضوع العنف 

َويل، أكرث مام تناوله عىل صعيد األفراد والجامعات، وأن املبادئ الواردة فيه  عىل الصعيَدين اإلقليمي والدُّ

كانت يف مجال السالم العاملي.

لة، ال يكفي تضمني القيم واملبادئ الدميقراطيِة منهَج مادة الرتبية الوطنية، ومن بينها  يف املحصِّ

املساواة والعدالة والسالم، بشكل عاّم يف كلِّ الصفوف، ويف الصف التاسع تحديًدا، بل ال بد من توضيح 

مفاهيمها ومجاالت تطبيقها. أيًضا ال يكفي ِذكر بناء السالم عىل الصعيد الدويل أو الوطني فحْسب، بل 

يجب التطرق إىل العنف يف الحياة العائلية واملدرسية أيًضا.

ب- منهج )2017(
اقرتاح حلول  قادًرا عىل  املتعلم  يصبح  "أن  األوىل:  كفايتنَي،  األسايس  التاسع  الصف  منهج  تناَول 

للمشاكل التي يعيشها، عىل املستوى الشخيص واملجتمعي والوطني، وتبنِّيها".

أّما الكفاية الثانية، فهي: "أن يصبح املتعلم يف نهاية الصف التاسع األسايس، قادًرا عىل املشاركة 

يف اقرتاح برنامج إصالحي إلدارة عامة، يخدم اإلدارة واملوظف، وينظِّم عمله يف إطار تكاُمل املشاركة 

بني القطاع العاّم واملجتمع املدين واألهيل، مستفيًدا من مشاركة لبنان يف املنظامت اإلقليمية واملنظامت 

الدولية املتخّصصة".

قُّسم املنهج ما بني "معارف"، و"مهارات"، و"مواقف/قيم"، و"أدوات".

قات التواصل مع  يستوقفنا فيه أنه تناَول مشكلة عىل الصعيد الشخيص للمتعلم واملتعلمة: "معوِّ

اآلخرين"، وأخرى عىل الصعيد االجتامعي: "مشكلة الالمساواة بني الجنَسني". وهاتان املشكلتان تَدخالن 

يف ُصلب الدراسة التي نقوم بها.
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1( العنف - منهج )2017( صف تاسع
بالنسبة إىل املشكلة األوىل، والتي ترتبط مبارشة بالتخفيف من العنف بني األفراد يف املجتمع، 

ناته،  ال، تَْعداد مكوِّ فقد ورد يف "مرشوع منهج الرتبية الجديد"، يف خانة املعارف: "تعريف التواصل الفعَّ

قات التواصل املبارش والرقمي، تَعداد مبادئ اإلصغاء، تعداد أُسس الحوار، تعداد أشكال حلِّ  تِبيان معوِّ

كلَّ  إنَّ  الرقمي".  والتواصل  التواصل  أخالقيات  وتبيان  املجتمع،  أو  املدرسة  أو يف  الصف  النزاعات يف 

املعارف املذكورة تلعب دوًرا إيجابيًّا، يف حال معرفتها وفهمها وتبنِّيها من جانب املتعلم، يف مواجهة 

العنف الشخيص واملجتمعي، والتخفيف من آثاره السلبية.

اإلصغاء  بني  "الربط  فهي:  واملتعلمة،  املتعلّم  يكتسبها  أن  يقتيض  التي  "املهارات"،  خانة  ا يف  أمَّ

لآلخر، والحوار معه يف حل النزاعات، تحليل أسباب غياب التواصل الفّعال مع اآلخرين، تحليل األسباب 

التي تؤدِّي للنزاع، وحل نزاع ما يف املدرسة بالعمل والتعاون مع الرفاق".

ويف خانة "املواقف/القيم"، وهي تتجىّل يف السلوك الذي نريد املتعلَِّم/املتعلّمة أن ميارسه يف حياته 

التي  واملتعلِّم/املتعلمة،  املواِطن/املواِطنة  َملمًحا من مالمح  يُظهر  ما  يتبّناه يف ترصفاته؛  اليومية، وأن 

نطمح إليها، خصوًصا يف مواجهة العنف، مثل: "احرتام حقوق اآلخرين، واحرتام الرأي اآلخر، واحرتام 

األهل... والتسامح مع الرفاق، وتثمني التواصل اإليجاب مع اآلخرين، وتثمني العمل مع الرفاق...".

أّما الخانة الرابعة من املنهج، حول "األدوات"، فتطرَّقَت إىل املشكلة من خالل: "نصوص قانونية 

قاته". تتضمن قياًم أخالقية واجتامعية، وأفالم وثائقية حول التواصل مع اآلخرين ومعوِّ

لَحظ  واملُنَجز،  املقرتَح  املدنية"  والتنشئة  الوطنية  الرتبية  منهج  "مرشوع  أن  م  تقدَّ مام  نستنتج 

ال يف حلِّ النزاعات، ومواجهة العنف عىل الصعيد الشخيص للمتعلم  بشكل مبارش أهمية التواصل الفعَّ

واملتعلمة. 

2( النوع االجتماعي - منهج )2017( صف تاسع
ا فيام يتعلق بـاملساواة والنوع االجتامعي، فقد وردت كمشكلة اجتامعية تحت عنوان "مشكلة  أمَّ

الالمساواة بني الجنسني". 

لقد تناول املنهج يف باب املعارف: "ِذكر مظاهر التمييز ضد املرأة، تبيان واقع مشاركة املرأة يف الحياة 

السياسية، تَعداد حقوق املرأة يف لبنان، ِذكر أشكال العنف ضد املرأة، تِبيان مظاهر ارتباط الالمساواة 

بني الجنسني باملواطنية والتنمية". ويف خانة املهارات: "املقارنة بني نسبة مشاركة املرأة ومتثيلها سياسيًّا 

بنسب متثيل الذكور، تحليل أسباب عدم املساواة بني املرأة والرجل يف الحقوق السياسية، ومن الناحية 

االجتامعية". ويضيف املنهج هذه الجملة غري الواضحة: "نَْقد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة يف ضوء الثقافة املجتمعية". فنظنُّها تعني تحليل تحفُّظ لبنان عىل أربعة من بنود االتفاقية.
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بني  والواجبات  الحقوق  يف  املساواة  "تثمني  حرفيته:  ما  ورد  فقد  "مواقف/قيم"،  خانة  يف  ا  أمَّ

بـ: "الدستور  الدفاع عن حقِّ املرأة يف املساواة". ويف خانة "أدوات" سوف تجري االستعانة  الجنسني، 

اللبناين، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، زيارة إىل جمعية عاملة يف مجال الدفاع 

عن حقوق املرأة، ومجال العنف ضد املرأة".

لة، لقد تناول مرشوع منهج الرتبية الوطنية 2017 كفايًة من كفايتنَي يف الصف التاسع  يف املحصِّ

األسايس، تتعلق بأهمية التواصل، وبرضورة املساواة بني املرأة والرجل، بشكل مبارش ورصيح. وهذا ما مل 

ل. يرِْد يف منهج 1٩٩7. من هنا، وَدْدنا اإلشارة إليه بشكل مفصَّ

ج- الكتاب المدرسي )1997(

1( النوع االجتماعي - كتاب )1997( صف تاسع
لقد قمنا بإحصاء عددّي لبعض املفاهيم، التي ترتبط بوضوع هذه الدراسة واملتواِفرة يف الكتاب، 

وتَبنيَّ اآليت: 

إن املساواة كمفهوم أو قيمة أو حّق، وردت أربع عرشة مرّة يف نصوص الكتاب: "أقرأ وأفّكر"، ويف 

املستندات املكّملة لكّل درس، ويف الخالصة )أعرف وأعمل(، وذلك َوفْق التبويب املعتَمد للمحاور عىل 

النحو اآليت: 

•  11 مرّة يف محور "القيم االجتامعيّة واملدنيّة".

•  مرّة واحدة يف محور "املجتمع املدين ومؤّسساته".

•  مرّتان يف محور "التعليم واملهنة".

ا العدالة كمفهوم أو قيمة أو حّق، فوردت خمس مرات يف الكتاب: أمَّ

• 4 مّرات يف محور "القيم االجتامعية واملدنية".

• مرّة واحدة يف محور "التعليم واملهنة".

يف املحور األول "القيم االجتامعيّة واملدنيّة"، ورد مفهوم العدالة بشكل عاّم وشامل )تنظيم الحياة 

املشرتكة بعدالة، ص21، و22(؛ إمّنا دون التطرّق مبارشة إىل موضوع "النوع االجتامعي"، يف حني جرى 

الرتكيز عىل مفهوم "املساواة" كقيمة اجتامعيّة.
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مفهوم املساواة ورد يف أماكن متعّددة يف نصوص املحور األّول، مثل: الحرية والكرامة واملساواة 

)ص12(، املساواة كقيمة اجتامعية )ص12 و1٥(، تعزيز املساواة )ص17(، صيانة حقوق املواطنني يف 

املساواة )ص17(، يصان مبدأ املساواة بني جميع املواطنني )ص1٨(، ينتهك مبدأ املساواة )ص21(، لكنهم 

متساوون معي )ص21(، متساٍو مع جميع املواطنني )ص21(، املساواة بني املواطنني )ص22(.

م فرصة للمتعلّم واملتعلّمة للغوص  إن ورود مفهوم املساواة عدة مرات يف نصوص الكتاب، يقدِّ

إكساب  إنتاجها، ألن  املنويِّ  الجديدة  والكتب  املناهج  التوّسع يف معالجته يف  ويُتيح  املفهوم،  يف هذا 

املتعلاّمت واملتعلّمني املعارف واملهارات والسلوكيّات ذات الصلة بالقيم، وخصوًصا املساواة، هو -برأينا- 

الخطوة األوىل لتعزيز مفهوم النوع االجتامعي واالقتناع به، ومامرسته يف الحياة اليوميّة.

االجتامعي  النوع  إىل  تشري  والتي  الواردة يف )ص21(،  الفكرة  أاَل وهي  اإليجابيّة،  اإلشارة  تبقى 

بوضوح؛ إمّنا دومنا تفسريه: "الحياة املشرتكة السليمة، ترتكز إذن عىل القيم االجتامعيّة واملدنيّة التي 

تنقض كّل النظريّات املبنيّة عىل التفّوق العنرصي أو العرقي أو الديني أو اللغوي أو الجنيس..."؛ ما يدّل 

عىل أّن املحور األّول يف الكتاب "محور القيم االجتامعيّة واملدنيّة"، قد تناول موضوع "النوع االجتامعي"، 

إمنا بشكل رسيع.

يف املحور الثاين "املجتمع املدين ومؤّسساته"، ورد مفهوم املساواة من خالل كلمة )َسواء( )مستند 

يتمتعون  القانون، وهم  لدى  َسواء  اللبنانيني  "كّل  اللبناين:  الدستور  السابعة من  املادة  ٣، ص٣0(، يف 

بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية...". ومل يرِْد مفهوم العدالة مطلًقا. ولكْن، مل يُستَفد من مضمون 

املاّدة السابعة، يف أّي من األفكار الواردة يف الدروس.

"النوع  موضوع  طرح  لناحية  األسايس،  التاسع  الصّف  كتاب  يف  كبرية  ثغرة  نجد  فإننا  وعليه، 

االجتامعي". فكان من املمكن أن يلحظه ولو بطريقة غري مبارشة يف هذا املحور، خصوًصا عند تعريف 

املجتمع املدين ودوره، وأنواع املشاركة يف مؤّسساته، وِمن ثَّم دور كّل فرد من أفراد املجتمع –سواٌء أرُجاًل 

كان أم امرأة- يف املساهمة يف نشاطاته.

يف املحور الثالث "عالقة املواطن باإلدارة العاّمة"، ورد مفهوم املساواة )ص٤٩(: "ينبغي أن تشعر 

باملساواة بني املواطنني وبكرامتك اإلنسانية". يف املقابل، ورد يف كّل الدروس مصطلح "موظّف" بصيغة 

املذكَّر فقط، ثم يف ذكر رشوط التوظيف العاّمة التي حّددها قانون املوظفني )ص٥٣(: "أن يكون املرّشح 

لبنانيًّا... أن يكون قد أتّم...، أن يرُبز..." يف صيغة املذكّر فقط.

وهذه  املذكّر،  الغائب  بصيغة  العناوين،  فيها  وترُِد  واألسئلة،  األفكار  تطرح  كلّها  الدروس  إن 

ثغرة يف هذا املحور تحديًدا، إذ تبدو فيه الوظيفة العاّمة واإلدارات العاّمة، حكرًا عىل الذكور دون 

اإلناث. 
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يف املحور الرابع "السكان ونوعيّة الحياة"، استُخدمت األفعال يف معظمها بصيغة املضارع املتكلم؛ 

د وأقرتح  ما يجّنب مسألة الوقوع يف مطبّات املخاطَب املذكّر واملؤنّث: أنظّم، أحسب، أعّد )ص77(، وأعدِّ

االستعامل،  الحفاظ،  عينه:  الدور  تؤّدي  التي  األفعال  بصادر  العبارات  معظم  بدأت  وأيًضا  )ص٨1(. 

توزيع، اعتامد... )ص7٦(، والحفاظ، انتشار، صعوبة )ص٩7(.

يف املحور الخامس "التعليم واملهنة"، ورد مفهوم املساواة: توفري فرص تعليميّة أو توظيفيّة عىل 

للجميع  الرتبية  حول  العاملي  اإلعالن  يف  وورد  )ص٩٣-٩٤(.  العمل  عامل  يف  لالنخراط  متساوية  أسس 

)مستند رقم ٤ ص٩٣(: "الرتبية حّق أسايّس لجميع الناس، رجااًل ونساًء، يف كّل األعامر، ويف كّل أرجاء 

العامل". وهنا أيًضا إشارة واضحة، إىل رضورة مراعاة النوع االجتامعي يف الرتبية والتعليم.

إاّل أنه هنا أيًضا يَظهر استخدام معظم األفعال بصيغة املخاطَب املذكر )ضع، احسب، اذكر، ارسم، 

حاول...( يف كّل الصفحات، وكذلك املفردات والتعابري واملصادر )التلميذ، تعلّمَك، اختصاصَك، يناسبَك، 

بقرارَك...( وتحديًدا ما ورد يف )ص10٦(.

أّما املحور السادس "الهويّة العربيّة"، فلم نجد ِضمنه أيًّا من املفهوَمني: العدالة أو املساواة، يف 

حني وردت املفاهيم واملصطلحات املتعلّقة بالسالم بشكل أوسع، كام سنبنّي الحًقا. ونشري إىل أنّه ورد 

سؤال يف التقييم )ص11٣(: "ملاذا يقوم رؤساء الدول وسفراؤها بإلقاء خطبهم بلغة بلدانهم الرسميّة..؟". 

وهنا جرى إغفال املرأة ومشاركتها يف الحياة العاّمة لبلدها، من خالل صيغة املذكَّر يف السؤال.

يف املحور السابع واألخري "هيئة األمم املتّحدة"، وردت بشكل واضح اإلشارة إىل "النوع االجتامعي"، 

االقتصاد  يف  الدويل  التعاون  "تحقيق  )ص1٣٣(:  املتّحدة  األمم  ميثاق  أهداف  من  الثالث  الهدف  يف 

والثقافة واالجتامع وحقوق اإلنسان، بدون متييز بني البرش بسبب الجنس أو اللغة أو الدين". ولكن، مل 

يْجِر التوّسع يف رشح هذا الهدف وتبيان الغرض منه، بل كان التشديد عىل مفهوم السالم وحّل النزاعات، 

بعيًدا عن العنف يف هذا املحور. 

تحليل المستندات/الصور
ورد يف كتاب الصف التاسع األسايس ما مجموعه:

• مثاٍن وثالثون صورة يظهر فيها ذكور من مختلف األعامر.

• ستُّ صور يظهر فيها إناث فقط.

• اثنتان وثالثون صورة يظهر فيها ذكور وإناث.

الصور  تحليل  بعد  االجتامعي"، خصوًصا  "النوع  موضوع  مقاربة  يف  واضًحا  التمييز  يبدو  وهنا 

انطالقًا من ورودها يف كّل محور:
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يف املحور األول "القيم االجتامعيّة واملدنيّة" )ص1٥(: صورة لشابَّني يتبادالن التحيّة وال وجود لفتاة 

معهام، أو لفتاتني يف صورة مامثلة، أو لشاب وفتاة يتبادالن التحيّة.

ويف )ص1٦( صورة لرجال يتحاورون ويُصغون إىل بعضهم بعًضا، ويف )ص1٨( صورة لشابَّني يتحاوران 

عىل نحو يوحي باحرتام كلٍّ منهام لرأي اآلخر. لكن، ال وجود لشابات معهم، أو يتحاورن فيام بينهن.

يف املحور الثاين "املجتمع املدين ومؤّسساته":

• ص25: صورة للمجلس االقتصادي واالجتامعي، ال وجود لنساء فيها. 

• ص26: صورة ملناظرة تلفزيونيّة ال وجود لنساء فيها. 

•  ص28: صورة للسيّدة زاهية سلامن، ُمرفَقة بنّص مصّغر عن سريتها الذاتيّة. وهذه صورة من 

اثنتني، ترُبزان دور املرأة الفاعل يف املجتمع املدين.

• ص33: صورة الجتامع اقتصادي يضّم رجااًل فقط.

• ص39: صورة ملتطّوعني رجاٍل يسعفون جريًحا.

• ص40: صورة لرجال يعملون أو يرشفون عىل ورشة.

• ص41: صورة لشاب يحمل وحده الفتة احتجاج! وال توجد أّي فتاة بالقرب منه.

• ص42: صورة لبطلة لبنان يف الركض عام 1٩٩٩، وهي تحمل علم لبنان وحدها.

إن معظم هذه الصور هي لذكور، وهذا يعطي فكرة عن عدم املساواة يف النوع االجتامعي، 

حتى يف الصور.

يف املحور الثالث "عالقة املواطن باإلدارة العاّمة":

• ص47: صورة لرجل موظّف ولرجل آخر مواِطن، يف إدارة عاّمة، وال وجود لنساء. 

•  ص52: صورة رجل موظف ينظّم دخول مجموعة من الرجال إحدى اإلدارات العاّمة، وال وجود 

لنساء.

• ص54: رجل موظّف ينال درع تقدير من رجل موظّف أعىل رتبة منه، وال وجود لنساء.

• ص 55: تسلُّم وتسليم بني رجلني موظّفني يف إحدى اإلدارات العاّمة، وال وجود لنساء.

• ص62: صورة لرجل "مختار" يف مكتبه، يقف إىل جانبه رجل مواطن، وال وجود لنساء.
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• ص65: صورة لرجل مواطن يقوم براجعة إداريّة، ويقف أمام رجل موظف، وال وجود لنساء.

أيًضا نجد يف هذا املحور صوًرا منطية من حيث النوع االجتامعي، وأدوار الذكور واإلناث.

يف املحور الرابع "السكان ونوعية الحياة":

•  ص86: صورة منطيّة المرأتني تعمالن يف الخياطة، كُتب تحتها: "تعليم املرأة أمر مهّم وعنرص 

أسايس يف التنمية". فكأمنا تخترص الصورة دور املرأة يف االقتصاد والنمو، يف األدوار التقليدية.

ل يف ورشة عمل، كلّهم من الرجال، كُتب تحتها: "نحو إمناء متوازن وشامل".  •  ص89: صورة لعامَّ

فال يَظهر دور املرأة يف اإلمناء.

يف املحور الخامس "التعليم واملهنة":

•  ص92: صورة لصبيان يف العارشة من عمرهم يبيعون العلكة يف الشارع، وكأّن مشكلة ِعاملة 

األطفال مقترصة عىل الصبيان. 

•  ص95: مستند يتضّمن صوًرا لخمسة علامء، بينهم عاملة واحدة ) ماري كوري(.

•  ص100: صورة منطيّة لورشة تعليم مهني، كّل الطالب فيها صبيان، وكأّن التعليم املهني حكٌر 

عليهم.

كان من املتوقع أن تكون الصور للجنسني بشكل متساو، خصوًصا وأن الحقل املهني قد دخلته 

املرأة عىل مختلف مستوياته. 

يف املحور السادس "الهويّة العربيّة":

• ص109: صورة واقعيّة الجتامع مجلس وزراء الخارجيّة العرب، )الكّل رجال(.

• ص110: صورة واقعيّة الجتامع يف مقّر السوق األوروبيّة املشرتكة، )الكّل رجال(.

• ص118: صورة واقعيّة ملجلس جامعة الدول العربيّة، )الكّل رجال(.

يف املحور السابع واألخري "هيئة األمم املتّحدة":

• ص130: صورة واقعيّة ملجلس األمن الدويل، )الكّل رجال(.

• ص138: صورة واقعيّة لقّوات الطوارئ الدوليّة، وهي توزّع مساعدات عىل املدنينّي، )الكّل رجال(.
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َويل،  ًدا، املرأة غائبة يف الصور. إاّل أنه يف اآلونة األخرية، دخلت النساء عىل املستوى املحيلِّ والدُّ مجدَّ

السياسية يف  الحياَة  املستويات  املتحدة عىل أعىل املستويات، كام دخلن عىل أعىل  كلَّ هيئات األمم 

الدول العربية. فال بد من اإلضاءة عىل ذلك، وعىل الذي ما زال علينا أن نعمل من أجله، بهدف املساواة 

يف الفرص، يف الحياة العامة ومواقع صناعة القرار.

2( العنف – كتاب )1997( صف تاسع
 إن مفهوَمِي العنف والسالم، املتناقَضني واملرتاِبطنَي، تناولهام كتاب الصف التاسع األسايس من 

ناحية دور كّل منهام عىل الصعيد العاملي، أكرث ماّم تناول تأثريهام يف صعيد األفراد واملجموعات. وأيًضا 

جرى الرتكيز عىل "السالم"، أكرث ماّم جرى الرتكيز عىل "العنف". وبرأينا، هذا إيجابٌّ، ألّن العمل عىل 

"السالم" يجّنبنا "العنف".

الدفاع عن السالم والعيش بسالم،  يف املحور األول "القيم االجتامعيّة واملدنيّة" نجد السالم يف: 

عّدة مرّات )ص22(، والعنف )ص17( يف الدولة التي ال يكون فيها للعنف دور يف حّل النزاعات، وأشكال 

العنف )ص1٨(.

يف املحور الثاين "املجتمع املدين ومؤّسساته"، نجد السالم يف: الجمعيات السلميّة )ص٣0(، االجتامع 

السلمي )ص٣2(. أّما العنف، ففي: املطالبة بوقف العنف )ص٣1(، وذلك يف مجال الحديث عن دور 

الجمعيّات األهليّة يف لبنان خالل الحرب.

أّما يف املحور الثالث "عالقة املواطن باإلدارة العاّمة"، فلم يرِْد أيٌّ من املصطلََحني: السالم أو العنف. 

يف املحور الرابع "السكان ونوعية الحياة"، نجد السالم يف باب رشوط التنمية )ص٨٨( "السالم الذي 

ميّهد الستقرار اإلنسان ورخائه وانسجامه مع الطبيعة". وهذا منوذج ُمضاّد للعنف، ويعمل عىل سعادة 

اإلنسان ورفاهيَته.

يف املحور الخامس "التعليم واملهنة"، نجد مكافحة العنف يف "تحرير اإلنسان من الجهل والفقر 

والعبودية، بعنى مكافحة العنف االجتامعي" )ص٩٣(. واملقصود هو أن التعليم يوفِّر للمواطن سباًل إىل 

تأمني حياة كرمية بعيدة عن العنف.

يف املحور السادس "الهويّة العربيّة" يوجد كالم عن السالم يف "تخدم السالم العاملي" إشارة إىل 

جامعة الدول العربية ويف "تسوية األزمات والنزاعات سلميًّا" )ص120(، و"حّل بعض النزاعات العربيّة 

سلميًّا" )ص120(، و"معاهدات سالم" )ص12٣(. يوحي هذا الكالم بأن موضوع العنف قد جرى تناوله 

عىل الصعيَدين اإلقليمي والدويل، وليس عىل صعيد األفراد. ثم نجد عبارة العنف يف "اغتصاب فلسطني"، 

واعتقلت"  وقصفت  "عّذبت  "الحروب"،  ويف  )ص11٥(،  "قصف"  "مجازر"،  لبنان"،  "غزو  "حروب"، 

)ص11٦(، و "االعتداءات" )ص117(، و "النزاعات" )ص120(. 
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يف املحور السابع واألخري "هيئة األمم املتّحدة"، ورد مفهوم السالم يف "حفظ السالم" )ص1٣٣(، 

و"املحبة للسالم" )ص1٣٣(، و"حفظ السلم واألمن" )ص1٣٤ و1٣٥(، و"حفظ السالم" )ص1٣7 و1٣٩( 

مكافحة  الرتكيز عىل  يعني  السالم  مفهوم  تكرار  إن  )ص1٣7(.  السالم"  و"عمليات حفظ  عدة،  مرات 

العنف بالطرق السلمية واملنتجة، بدل تلك السلبية واملدمرة.

املسلّحة"  "املواجهة  و1٣٤(،  )ص1٣٣  "النزاعات"  )ص1٣2(،  الحرب"  "ويالت  يف:  العنف  نجد 

)ص1٣7(، و"تجدد الحرب" )ص1٣7(، و"النزاع" )ص1٣٨(، و"القصف اإلرسائييل" )ص1٣٨(. 

لم واألمن العاملي، بنع األسباب  من الواضح أّن املحور يركّز عىل دور األمم املتّحدة يف حفظ السِّ

قوات حفظ  الدول، وعىل دور  بني  النزاعات  لتسوية  السلميّة  بالوسائل  والتمّسك  السالم،  تهّدد  التي 

د الحرب. ويف املقابل، ال وجود ألسباب وأساليب وطرق، ملعالجة  السالم يف تجنيب أطراف النزاع تَجدُّ

النزاعات بني األفراد بطرق سلميّة بعيًدا عن العنف. 

إْن أخذنا املستندات والصور بشكل منفصل، يتبنيَّ لنا أنها تحتوي عىل أمور مهمة يجب عرضها.

تحليل المستندات/الصور
إن كل املستندات/الصور الواردة يف كتاب الصف التاسع األسايس، تخلو من َمشاهد عنفيّة، إالَّ إْن 

كانت الغاية منها إبراز العنف عن قصد، وهي:

•  صورة ص ٩2 )أطفال ذكور يف عمر السنوات العرش يتسّولون يف أحد الشوارع ويبيعون العلكة(: 

بحقِّ  اجتامعيًّا  عنًفا  تُعترب  األطفال  ِعاملة  إّن  قصد.  عن  إليه  اإلشارة  اجتامعي" جرت  "عنف 

، الذي  األطفال، وهذا ما جرت اإلشارة اليه يف كتب الرتبية، واملعنِّف هو األهل، واملجتمع كَُكلٍّ

يتخىل عن واجباته نحو أطفال كهؤالء.

•  صورة )ص11٤( آليّات عسكريّة إرسائيليّة تجتاح األرايض اللبنانيّة. وهنا يبدو العنف عىل صعيد 

الدول.

•  صورة ص11٥، مهّجرون نتيجة الحرب، يحملون أمتعتهم. 
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خالصات للصف التاسع

•  ال تتضّمن النصوص مفاهيم للداللة عىل املساواة يف النوع االجتامعي، باستثناء ما ورد يف الغاية 

التاسعة من غايات منهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية عام 1٩٩7، وما ورد يف )ص21(، وِذكر 

املادة السابعة من الدستور اللبناين، وما ورد يف )ص٩٣ و٩٤(، و)ص1٣٣(. لكن، كان األمر أوضح 

بكثري يف مرشوع أو ُمسوَّدة منهج 2017.

•  املساواة يف النوع االجتامعي غري مراعاة بشكل واضح، يف تأليف كتاب الصف التاسع األسايس.

•  الصور النمطيّة موجودة. 

•  ال صلة واضحة بني بعض النصوص والواقع االجتامعي اللبناين.

•  استُبعدت املرأة من الوظيفة العاّمة يف أكرث من محور. 

•  استُبعدت املرأة من التعليم املهني والتِّْقني.

•  استُبعدت املرأة من اإلبداع يف التعلّم والعمل.

•  استُبعدت املرأة من لعب دور عىل الصعيَدين اإلقليمي والعاملي.

•  األفعال يف معظمها وردت بصيغة املذكّر الغائب، يف النصوص واألنشطة والتقييم والخالصة.

•  نجد لغة حيادية يف بعض النصوص، عندما استخدمت املصادر وليس األفعال.

ة باإلجامل، يف الوقت الذي نجد فيه النصوص أكرث تعبريًا. •  الصور غري معربِّ

•  غلبة الصور الذكوريّة.

منها  والباقي  ُصَور،   )٦( لإلناث  بعضها  )٣٨( صورة،  للذكور  معظمها  باالجامل:  منطيّة  •  الصور 

مشرتك )٣2( صورة.

•  تكرار لبعٍض منها.

•  تركيز عىل العنف يف الغاية الرابعة من غايات منهج مادة الرتبية الوطنية، مبعنى أن هذه الغاية 

هدفت إىل رضورة مواجهة العنف "تربيته عىل النقد والنقاش وتقبُّل اآلخر، وحّل املشكالت مع 

نظرائه بروح املساملة والعدالة واملساواة".
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َويل يف الكتاب، دون العنف بني األفراد. •  تركيز عىل العنف الدُّ

•  تركيز عىل عمل جامعة الدول العربيّة، لجهة عدم استعامل القوة لحلِّ النزاعات العربية.

تشديد عىل مفهوم السالم، ودور األمم املتّحدة يف هذا املجال.

الصور التي تتضّمن َمشاهد عنفيّة، ُعرضت عن قصد.
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التوصيات

اِستناًدا إىل االستنتاجات التي جرى عرضها عند تحليل محتوى املناهج 

والكتب، نجد أنه ال بد من تقديم توصيات لتصحيح نقاط الضعف، التي 

ظهرت من خالل هذه الدراسة. وميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام: ما هو 

عاّم، وما هو خاّص بالنوع االجتامعي، وما هو خاّص أيًضا بالعنف.

47
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أ-التوصيات العامة:

1-  إعادة النظر يف مناهج املادة، وتوجيه األهداف نحو الذكور واإلناث مًعا.

2-  تضمني املناهج ما يرتبط مبارشة باملجتمع اللبناين ومشكالته.

3-  إظهار أهمية معالجة العنف بشتى أنواعه، وعدم االكتفاء باإلشارة إىل العنف من خالل الرتكيز 

لم األهيل. عىل السِّ

4-  مراجعة محتوى كتب الرتبية الوطنية يف الصفوف الثالثة، وحذف ما جرت اإلشارة إليه بأنه ال 

يراعي املساواة بني الجنسني، أيِف النصوص كان ذلك أم يف الصور، أم يف األسلوب اللغوي.

5-  حذف أمور ال عالقة لها باملجتمع اللبناين، ألنها تعطي انطباًعا سلبيًّا يف نفس املتعلم/املتعلمة، 

وتجعله يتساءل أَإِذا كانت األمور الغريبة عنه تَحدث يف مجتمعه.

6-  تضمني نصوص الكتب مواضيع تتناول العنف الفردي، وذلك بني املجموعات، بهدف تفسري 

حاالت كهذه، وكيفية حلِّها يك ال تتطور وتُسبِّب األذى للجميع.

ِقبل الطالب، حول مواضيع العنف ضد املرأة،  7-  تقديم أنشطة يف الكتب يجري تنفيذها من 

واملساواة املجتمعية، والصور النمطية والتمييز. 

8-  تضمني أنشطة حول التواصل الالعنفي، وحّل النزاع.

أيًضا ميكن أن تَحصل دراسات مشابهة لِكتب أخرى ملادة الرتبية الوطنية، أو ملواد أخرى لها عالقة 

بتناول مواضيع ترتبط بالنوع االجتامعي أو بالعنف.



49

ب- ما يخص النوع االجتماعي:
1-  يجب أن يشتمل املنهج بوضوح عىل املفاهيم األساسيّة للمساواة يف النوع االجتامعي، من أجل 

تأكيد إلزامية وجود هذه املفاهيم يف الكتب املدرسية. وهذا يقتيض تنبيه مؤلِّفي الكتب عىل 

مراعاة ذلك، عند اختيارهم للمواضيع والتفاسري. 

2-  إعادة النظر يف مناهج املادة، وتوجيه األهداف نحو الذكور واإلناث مًعا.

ن املساواة بني الجنسني يف  3-  إعادة صياغة منهج 2017 بأسلوب يلحظ النوع االجتامعي، ويؤمِّ

الحقوق والواجبات، لِكونه ما زال ُمسوَّدة ويسهل تعديلها.

4-  مساعدة املتعلم عىل أن يفهم بشكل واضح، معنى ما ورد وأهميّتَه يف الدستور اللبناين، حول 

مبدأ املساواة بني الجنسني. 

َولية، التي وقَّع عليها لبنان يف مجال املساواة يف  5-  اإلضاءة يف املنهج والكتاب عىل االتفاقيات الدُّ

ظات الدولة اللبنانية عىل بعض البنود(، كاتفاقية القضاء عىل جميع  النوع االجتامعي )مع تحفُّ

أشكال التمييز ضد املرأة عام 1٩٩٦. 

6-  اإلضاءة عىل دور املؤسسات الرسمية التي تُعنى بشؤون املرأة، كالهيئة الوطنية لشؤون املرأة 

اللبنانية، ومكتب وزير الدولة لشؤون املرأة.

7-  مراجعة محتوى كتب الرتبية الوطنية يف الصفوف الثالثة، وحذف ما جرت اإلشارة إليه بأنه 

ال يراعي املساواة بني الجنسني، أيِف النصوص كان ذلك، أم يف الصور، أم يف األسلوب اللغوي.

8-  تجنب القوالب النمطيّة يف النصوص كام يف الصور.

9-  إرشاك املرأة كام الرجل، يف أّي موضوع ضمن املنهج والكتاب.

10-  الرتكيز عىل الواقع اللبناين كام العاملي.

11-  الرتكيز عىل اللغة بحيث تكون موّجهة إىل الجنسني مًعا، واالبتعاد عن اللغة الذكوريّة.

12-  استعامل الصور للجنسني مًعا، بهدف عدم تكوين صور منطيّة أليٍّ منهام.

13-  إدراج واقع حقوق املرأة يف لبنان من أهم اإلنجازات يف العقود األخرية، بالنسبة إىل تعديل 

ها، إىل ما يبقى للتعديل لضامن املساواة. قوانني كانت مجحفة بحقِّ
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ج- ما يخص العنف:
العنف، وأخرى داعمة  االبتعاد عن  املنهج بوضوح وبشكل مبارش مفاهيم  1-  يجب أن يشمل 

للسالم، وذلك لتأكيد إلزامية وجود هذه املفاهيم يف الكتب املدرسية الرسمية والخاصة.

2-  إظهار أهمية معالجة العنف بشتى أنواعه، وعدم االكتفاء باإلشارة إىل العنف من خالل الرتكيز 

لم األهيل. عىل السِّ

3-  من األفضل أاّل تركِّز األهداف التعلمية يف املنهج عىل املعارف والقدرات فقط، ألنه من املهم أن 

نبني لدى املتعلم مجموعة من املواقف، ليصل املنهج إىل أهدافه التي تنعكس عىل املجتمع.

4-  الرتكيز يف املنهج عىل ثقافة حقوق اإلنسان بشكل عاّم، أْي عىل كلِّ ما يتعلق باحرتام اآلخر 

وقبول االختالف. 

5-  تضمني املنهج والكتاب قيم الكرامة اإلنسانية املتساوية لكل إنسان، والتعاطف والتضامن مع 

املهدورة حقوقهم.

يجب  كام  متاًما  لألجانب،  املختلفة  والقيم  والتقاليد  للعادات  واالحرتام  التقبُّل  عىل  6-  الرتكيز 

عىل هؤالء التقبُّل واالحرتام لعادات املجتمع اللبناين وتقاليده وقيمه. وينبغي التشديد عىل 

املفاهيم واملهارات املكتَسبة يف تقبُّل االختالف واالنفتاح عىل االخر، وحلِّ النزاعات، لاِم لهذه 

املهارات من أهمية يف القضاء عىل العنف.

7-  التنبيه إىل الدور السلبي الذي ميكن أن تلعبه وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي، يف 

بث التعصب والكراهية ضد اآلخر. 

8-  الرتكيز عىل التفكري النقدي، وكيفية إكسابه للمتعلمني.

9-  الرتكيز عىل العنف بني األفراد أواًل، ثم بني الجامعات والدول.

10-  التوّسع يف توضيح أنواع العنف ومخاطره، عىل األفراد والجامعات.

11-  تضمني نصوص الكتب مواضيع تتناول العنف الفردي، وذلك بني املجموعات، بهدف تفسري 

حاالت كهذه، وكيفية حلِّها يك ال تتطور وتُسبِّب األذى للجميع. 

12-  تضمني َموادَّ عن العنف ضد األطفال وكيفية مواجهته، والعنف ضد املرأة.

ليك تحقِّق مادة الرتبية الوطنية ما يتوقعه منها املجتمع، ال بد من إعادة النظر يف منهجها القديم 

)1٩٩7( وكتبها؛ إذ يجب أن تتجنب صيغة الوعظ، أو أسلوب وضع املحتوى وكأنه مقرَّرات حقوقية. ويجب 

أن يجري الرتكيز عىل إسرتاتيجيات تدريسها، واألنشطة املرتبطة بتنفيذ محتواها يف املدرسة واملجتمع. أيًضا 

يجب زيادة بعض النقاط عىل مسوَّدة املنهج الجديد، ليحايك بشكل واضح ورصيح العنف الواقعّي بشتى 

أشكاله، خصوًصا ضد املرأة يف املجتمع اللبناين، وأن يتناول النوع االجتامعي بشكل مبارش، لغرس قناعة لدى 

التالمذة باملساواة، التي تنبع من العدالة يف املجتمع، بالنسبة إىل الرجل واملرأة مًعا. 
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