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ﻣﺸروﻉ »ﻣﻮاﻃﻨﻮﻥ ﻣن أﺟل الﻮﺣدﺓ والسﻼﻡ«
تتعر�ص في¬ اأ�س�ص املواطنة يف لبنان لالهتõاز ،وتتفاقم ال�رشاعات من حول¬ ،ل ب ّد اأن
يف زمن ّ
نعمل على تقد Ëروؤية للم�ستقبل تكون دا ّلة الطريق ّ
لكل موؤمن بقدرة الإن�سان على اإيجاد احللو∫
والأن¶مة التي ت�سمن للجميع حقّهم بالوجود والتعبري والتفاعل وامل�ساركة بالت�ساوي لبناء م�ستقبل
على مباد Çواأ�س�ص وا�سحة وثابتة وعلى قيم �سيا�س ّية واجتماع ّية م�سرتكة.

للتنوع ،zاإن كان هذا
من هنا اأتى عمل مو ّؤ�س�سة اأديان على تطوير مفهوم {املواطنة احلا�سنة
ّ

التنوع ثقاف ًّيا اأو دين ًّيا اأو اإثن ّkيا اأو غري√ ،بهدف ر�سم روؤية م�سرتكة بني اللبنان ّيني واأ�سا�ص متني لرتميم
ّ

معا ،و“تني البناء لكي ي�سمد يف مواجهة عوا�سف
ما ت�س ّدع من الوحدة الوطن ّية وثقافة العي�ص k
التطرف والطائف ّية.
ّ

وعر�سا مل�سار√ التاريخي و‰اذج¬ املختلفة.
يق ّدم هذا الدليل مقاربة جديدة ملفهوم املواطنة
k

كما يعمل على تو�سيح عالقت¬ مب�ساألة الهوية والنتماء الديني .ا ّإن غياب الو�سوح لدى الكثري من
وخ�سو�سا النتماء الدينيo ،يو ِّلد
اخلا�سة
اللبنان ّيني بالن�سبة اإ ¤عالقة الهو ّية الوطن ّية بالنتماءات
k
ّ

لديهم �سورة مت�ساربة بني هذين النتماءين ،و oي�سعف اللتõام مبفهوم املواطنة ونتائج¬ العمل ّية،
وبالتا‹ oيوؤ ِّثر �سل kبا على التما�س∂ الجتماعي وثبات ال�سلم الأهلي .ومن جهة اأخرى يو ّؤدي طغيان

وزج
الذهن ّية الطائف ّية على مفهوم النتماء الديني اإ ¤ت�سوي¬ �سورة الأدي``ان ور�سالتها الروح ّيةّ ،
كل ذل∂ اإّ ¤
ال�سعور الديني بال�رشاعات حو∫ امل�سالح الفئو ّية واحل�سابات ال�س ّيقةo .ي `و ّؤدي ّ
تفك∂

الهو ّية الوطن ّية واإ�سعاف ال�سعور بالنتماء الوطني ،ويجعل من الأديان واملواطنة واحلياة ال�سيا�س ّية

يف لبنان رهائن للطائف ّية.

يعود ذل∂ اإ ¤اأ�سباب عديدة ،لي�ص اأق ّلها غياب الوعي والرتبية على املفاهيم املو ِّؤ�س�سة ملبداأ
معا عن التõامهم الوطني البنّاء ،و�سعف
يعرب فيها اللبنان ّيون k
املواطنة ،وق ّلة امل�ساحات والفر�ص التي ِّ

العامة يف اأداء دوره``ا اجلامع والعاد∫ Œا√ جميع املواطنني ،وا�ستغال∫ عامل اخلوف
املو ّؤ�س�سات
ّ

والذاكرة امل�سحونة بال�سور الأليمة من قبل بع�ص ال�سيا�س ّيني بهدف ال�سحن الطائفي اأو املذهبي
وبالتا‹ ا�ستعما∫ الع�سب ّيات ال�س ّيقة مل�سالح خا�سة .ويتاأ ّثر اخلطاب الديني بهذا اجلو العام ،ما

oي¶هر رجا∫ الدين اأحيانkا يف موقع الدفاع عن طائفتهم ومكت�سباتها على ح�ساب الرتكي õعلى القيم

الروح ّية والأخالق ّية ال�ساملة وامل�سرتكة ،في�سعهم ذل∂ يف مواجهة الطوائف الأخرى.

وبالتا‹ ف`ا ّإن بناء م�ستقبل oمعتق من الطائفية يحتاج اإ ¤روؤي``ة وا�سحة ل `الإدارة الجتماع ّية

للتنوع .zومبا ا ّأن �سوت
وال�سيا�س ّية الإيجاب ّية للتع ّدد ّية الدين ّية من خال∫ مفهوم {املواطنة احلا�سنة
ّ
ال�سباب ودورهم هو ال�سامن الفعلي للم�ستقبل ،فاإن بناء قدرات ال�سباب حلمل هذ√ الروؤية ون�رش

مفاهيمها هو من اأولو ّيات عمل اأديان .لذا قام âاملو ّؤ�س�سة ،بال�رشاكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليك ّية
للمدربني على املواطنة
يف لبنان وبدعم من مو ّؤ�س�سة التنمية وال�سالم الكند ّية ،بتطوير هذا الدليل
ِّ

للتنوع ،يف �سياق م�رشوع {مواطنون من اأجل الوحدة وال�سالم .zي�ستند هذا امل�رشوع اإ¤
احلا�سنة
ّ

Œربة �سابقة ناجحة لأديان يف هذا املجا∫ مع م�رشوع {طوائف متع ّددة ،هوية وطن ّية واحدة ،zبتمويل

مت مع¬ تطوير مفهوم املواطنة احلا�سنة
من مبادرة ال�رشاكة الأمريك ّية ال�رشق اأو�سط ّية ،وال``ذي ّ
للتنوع واختبار التدري Öعلي¬ مع جمموعة اأو� ¤سمل âمئة من القادة ال�سباب ،بالتعاون مع اجلامعات
ّ
والهيئات ال�سباب ّية والطالب ّية يف الأحõاب ،خال∫ عامي .2013/2012

للتنوع
قررت مو ّؤ�س�سة اأديان اأن تتابع تطوير مفهوم املواطنة احلا�سنة
ّ
عط kفا على هذا النجاحّ ،

واآل ّيات التدري Öعلي¬ ،وموا�سلة تدري Öال�سباب علي¬ .اختارت اأدي``ان يف هذ√ املرحلة التعاون مع
البلد ّيات واجلمع ّيات من خمتلف املحاف¶ات اللبنان ّية .ف�ستعمل اأدي``ان ،يف مرحلة اأو ،¤على بناء

ق``درات  25من القادة ال�سباب من خمتلف البلد ّيات ومو ّؤ�س�سات املجتمع املدين يف لبنان و“كينهم

للتنوع
رو kادا للمواطنة احلا�سنة
ّ
من خال∫ ور�سة عمل تدريب ّية من � 25ساعة تدري ،Öلي�سبحوا ّ
وليقوموا بدورهم بحلقات تدريب ّية يف مناطقهم .تهدف اأديان من خال∫ هذا التدري Öوور�ص اأخرى

لحقة تعõي õدور ال�سباب ومو ّؤ�س�سات املجتمع املدين والبلد ّيات يف ن�رش التوعية حو∫ مفهوم املواطنة

للتنوع يف لبنان ودور املواطن يف تفعيل تطبيق¬.
احلا�سنة
ّ
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٥

وﻛيفيﺔ اﺳﺘﺨداﻣه
 (١دليل المد ِّربين
ﹼ

�أ( ما �لق�سد من ه� �òلدليل?
املدرب الذي �سار∑ يف ور�سة العمل التدريب ّية s
املن¶مة من قبل مو ّؤ�س�سة اأديان،
ّ
يتوج¬ هذا الدليل اإِّ ¤

وال``ذي �سيقوم ب``دور√ بحلقات تدريب ّية يف املناطق ،يف �سياق م�رشوع مواطنون من اأج``ل الوحدة

`درب``ني احلائõين على �سهادة التدري Öعلى املواطنة
وال�سالم .كذل∂ ي�ستفيد من الدليل �سائر امل` ِّ
للتنوع من pقبل اأديان ،ل�ستخدام¬ خارج نطاق امل�رشوع لن�رش هذا املفهوم بني �سباب لبنان.
احلا�سنة ّ

oي ّ
الوطني املبني على مباد Çوطن ّية جامعة وقيم
�ساهمة يف بناء اللتõام
�سكل هذا الدليل ا kإذا اأداة لل oم َ
ّ
مكونات املجتمع اللبناين.
عامة حا�سنة لكافّ ة ّ

ب( �أ�bسام �لدليل
�لق�سم �ل ّأول� :لتعري∞ بالدليل ودور �ملد ِّرب وكفاياته

ّ
املدربني ،اإذ يح ِّدد الكفايات مبا ت�سمل من اإدرا∑
ي�سكل هذا الق�سم ال ّأو∫ العن�رش الأ�سا�سي لعمل ِّ
 Íللقيم املختارة واكت�ساب للمهارات املطلوبة التي يج Öاأن يتمتّع
وا�سح للمعلومات الرئي�سة وت x

مهمة التدري Öعلى هذا املفهوم .كما ي�ستعر�ص هذا
`درب لكي ي�ستطيع النجاح ب``دور√ يف ّ
بها امل` ِّ
اخلا�سة املرتبطة باإدارة العمل التدريبي
الق�سم منهج ّية العمل املطلوب اتّباعها واملهارات التقن ّية
ّ
املدرب.
املطلوبة من ِّ

�لق�سم �ل ّثاين :معل�مات ومر�جع للمد ِّربني ح�ل �ملفاهيم �لأ�سا�س ّية

للتنوع واملفاهيم املرتبطة
يت�سمن هذا الق�سم� ،سمن ثالثة ف�سو∫ ،تو�سيح مفهوم املواطنة احلا�سنة ّ
ّ

ّ
تعمق¬ بفهم هذ√ املفاهيم
مرجعا
في�سكل بذل∂
ب¬ كمفاهيم الهو ّية والنتماء والتع ّدد ّية.
k
للمدرب يف ّ
ِّ
و–�سري√ للجل�سات التدريب ّية وتنفيذ√ لها.

�لق�سم �لثالث� :لأن�سطة
املدربون يف جل�ساتهم التدريب ّية حو∫ املواطنة احلا�سنة
َي ّ
ت�سمن هذا الق�سم الأن�سطة التي ي�ستخدمها ِّ

املدربنيّ .
يركّ õ
كل ن�سا• على عدد من
ّ
للتنوع ،بعد اأن يكونوا قد اختربوها باأنف�سهم يف اأثناء تدريِّ Ö
للمدربني واقرتاحات بالن�سبة
يت�سمن هذا الق�سم توجيهات
الأهداف املعرف ّية والقيم ّية واملهارات ّية .كما
ّ
ِّ

مت
اإ ¤توزيع الن�ساطات خال∫ اليوم التدريبي الذي �سيقومون بتن¶يم¬ ،وا�ستمارة التقييم للن�سا• .لقد ّ

للمدرب بت�سويرها لت p
َوزيعها
اإدراج امل�ستندات املطلوبة لالأن�سطة من ن�سو�ص اأو ر�سوم بطريق mة ت�سمح
ِّ
باملدربني فال تoوز sع على امل�ساركني.
اخلا�سة
على امل�ساركني .ا ّأما الأن�سطة والإر�سادات
ّ
ِّ

�لق�سم �لر�بع� :ملالحق
ون�سو�سا
معجما للم�سطلحات الأ�سا�س ّية املتّ�سلة مبحاور الدليل ومفاهيم¬،
يت�سمن هذا الق�سم
k
k
ّ
مرجع ّية ولئحة باملراجع.

ج( كيف ّية ��ستخد�م �ل ّدليل
للتنوع لدى مو ّؤ�س�سة اأديان.
ّ
املدربني الذين تَل sقوا تدري kبا حو∫ املواطنة احلا�سنة ّ
يتوج¬ هذا الدليل اإِّ ¤
ّ
بالطالع على اأ�o oس�ص امل�رشوع ومنهج ّيات¬ ،التي من �ساأنها و�سع ا oأطر العمل يف اأثناء
املدرب ا ّأو kل
• يقوم ِّ
التدريبات التي يقوم بها.

ّ
للمدرب علي¬
ت�سكل معلومات اأ�سا�س ّية
• ا ّأم``ا امل``وارد املوجودة يف الق�سم ال ّثاين من الدليل ،فهي
ِّ
ّ
والتمكن منها ،بحي åيتا ّأكد من الفهم الوا�سح للمفاهيم التي يتناولها التدري.Ö
مراجعتها

• ّ
`درب``ون جل�سات تدريب ّية يف مناطقهم بح�س Öالإر� `س``ادات امل``وج``ودة يف الق�سم الثال،å
ين¶م امل` ِّ
وبالتن�سيق مع مو ّؤ�س�ساتهم (من بلد ّيات اأو مو ّؤ�س�سات املجتمع امل``دين )...وبال�رشاكة مع مو ّؤ�س�سة

اأديان.

• ّ
ت�سكل الأن�سطة املوجودة يف الق�سم ال ّثال åمن الدليل مواد العمل خال∫ اجلل�سات التدريب ّية.

• ّ
عن�رشا اأ�سا�س ًّيا من الور�سة التدريب ّية،
ي�سكل التقييم القبلي والبعدي املوجود �سمن الق�سم الثالå
k
`درب ه``ذ√ الور�سة ويختتمها ب``¬ .وي�ساهم التقييم يف تطوير امل�رشوع والتا ّأكد من مدى
يبداأ ب¬ امل` ِّ
املدربني يف تطوير اأدائهم.
–قيق اأهداف¬ .كما ي�ساهم يف م�ساعدة ِّ

٦
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 (٢ﻛفﺎﻳﺎﺕ المد ِّرﺏ ﻋﻠﻰ المﻮاﻃﻨﺔ الﺤﺎﺿﻨﺔ
لﻠﺘﻨﻮﻉ
يتمتّع �ملد ّرب على �مل��طنة �حلا�سنة للتن�ع بالµفايات �لBتية:
 (1يفهم دينام ّية �له� ّية �لفرد ّية ويحÎم �لختالف بني �لأفر�د وفر�دة ّ
كل منهم
املكونة لها
• مي ّي õبني الهو ّية الفرد ّية والنتماءات املتع ّددة ّ
• يح ّلل العنا�رش ِّ
املركبة لهو ّيت¬

• يدر∑ الرتبا• بني هو ّيت¬ الوطن ّية وانتماءات¬ املتع ّددة ،مبا فيها الطائف ّية
• ّ
املنمطة عن الآخر
يفك∂ ال�سور ّ
• يقبل الختالف ويحرتم فرادة الأ�سخا�ص
يتفهم م�ساعر الآخر ومواقف¬
• ّ
�لتن�ع كعامل �إKر�ء على Uسعيد �لأفر�د و�جلماعات
 (2يتب ّنى
ّ

يهتم لكت�ساف خربة الآخرين وي�سغي اإ ¤اآرائهم ومواقفهم
• ّ
• يتح ّلى بالتوا�سع العلمي ول ي�سق§ اأفكار√ على الآخرين
• يتمتّع با�ستقاللية يف مواقف¬ الفكر ّية ويقارب الأمور من ع ّدة وجهات ن¶ر

املتنوعة
مكونات احلياة الثقاف ّية والجتماع ّية
ّ
• ي�سعى اإ ¤تطوير معرفت¬ عن ّ

العامة
التنوع الثقايف والديني ميõة اإيجاب ّية وقيمة م�سافة للثقافة الوطن ّية ّ
• يعترب ّ

التنوع الثقايف وينا�رش الآخرين يف حقّهم يف الختالف والتعبري عن ذل∂
• يلتõم املحاف¶ة على ّ
 (3يفتخر باله�ية �ل�طن ّية �للبنان ّية �جلامعة لالنتماء�ت �ملتع ّددة
للتنوع
• يدر∑ مقاربة الد�ستور اللبناين ّ

املكونة للهو ّية اللبنان ّية
يثمن التع ّدد ّية الثقاف ّية ّ
• ّ

• يتبنّى امليثاق ّية املو ِّؤ�س�سة للعي�ص امل�سرت∑ يف لبنان

• يتعاطف مع الآخرين ويلتõم الق�سايا الوطن ّية العابرة للطوائف واملناطق

 (4يدر∑ �أ�oس�س �مل��طنة و�Bل ّياتها

• oيدر∑ احلقوق والواجبات املدن ّية وال�سيا�س ّية والجتماع ّية الأ�سا�س ّية

والعامة
اخلا�سة
العامة ويدافع عن احلقوق واحلر ّيات
ّ
ّ
• يلتõم امل�ساركة يف احلياة ّ
• يدر∑ مفهوم املجا∫ العام ويفهم دينام ّية املجتمع املدين

العامة
• يفهم اأهم ّية العقد الجتماعي ويحرتم املو ّؤ�س�سات ّ

العامة ويلتõم العمل من اأجل اخلري العام
• يتبنّى قيم احلياة ّ

للتن�ع ويعمل على ن�رش√
 (5يتب ّنى مفه�م �مل��طنة �حلا�سنة
ّ

باملكونات الجتماع ّية الفرد ّية واجلماع ّية
• مي ّي õبني ‰اذج املواطنة املختلفة ويدر∑ عالقتها
ّ

• يرف�ص املواقف املرتبطة مبفاهيم ثقاف ّية اأو �سيا�س ّية فوق ّية اأو ان�سهار ّية تفتقر اإ ¤الحرتام
احلقيقي لالآخر اأو ت�سعى اإ ¤تهمي�س¬ اأو اإلغائ¬

• يدر∑ غنى التفاعل الثقايف يف �سياق املواطنة وعلى ال�سعيد العاملي
التنوع وال�رشاكة �سمن احل ّي õالعام
• يلتõم مبداأي احرتام ّ

للتنوع
• يتبنّى القيم الرئي�سة املرتبطة مبفهوم املواطنة احلا�سنة ّ
للتنوع كروؤية للبنان اجلامع ّ
مكونات¬ ويعمل على ن�رشها.
لكل ّ
• يتبنّى املواطنة احلا�سنة ّ

۸

۹

الﺘقﻨيﺔ
ﻣﻨهﺠيﺔ الﺘدرﻳﺐ وﻣهﺎراﺕ المد ﹼرﺏ
(٣
ﹼ
ﹼ

�أ( منهج ّية �لتدريب
أ�س�ص الرتبية غري الن¶ام ّية (Non-formal
تتّبع عمل ّية التدري Öعلى املواطنة احلا�سنة
ّ
للتنوع ا o

 )educationوتقن ّياتها التي تتم ّي õبكونها:
• ترتك õعلى امل�ساركة الطوع ّية

ّ
وت�سكل تكملة ل¬
• تاأتي خارج الإطار الن¶امي/الأكادميي العام للتع ّلم
املتدربني
الفعالة من قبل
• ترتك õعلى تقن ّية الرتبية التفاعل ّية وعلى امل�ساركة ّ
ِّ
• ِّ
ّ
التفكر ال ّذاتي وامل�ساركة والتفاعل مع
ت�سكل عمل ّية تع ّلم �سخ�س ّية واجتماع ّية ترتك õعلى

املدرب واملجموعة
x
املتدرب واملجموعة .فامل�سمون
يرتك õالتدري Öا kإذا على عمل ّية التفاعل
املدربِّ ،
امل�ستمر بني عنا�رش√ الثالثةِّ :
ّ
الذي ِّ
يتكون من املعلومات واخلربات والتقن ّيات التي يت�سار∑ بها اجلميع ب�سكل
ت�سكل¬ املادة التدريب ّية ّ
ي�رش عمل ّية تبادلها وفق الأهداف املو�سوعة للتدري ،Öوي�ساعد يف
تفاعلي.
فاملدرب ل يحتكر املعلومات بل oي ِّ
ِّ
ّ
وي�سكل هذا املثل åالدينام ّية التي
ت�سويبها عند احلاجة لكي تتالءم مع املفاهيم الرئي�سة املرتبطة بالتدري.Ö
املدرب وت�سمن –قيق اأهدافها ،وفق الر�سم البياين الآتي:
يج Öاأن ت ِّ
�oسري الور�سة التدريب ّية بقيادة ِّ

�ملد ِّرب

التي�سري والتن�سي§
والت�سويÖ
(اإ�سغاء– ،في ،õتوجي¬)

�ملتد ِّرب

التفكري والتعبري
والتغيري

(نقد ذاتي ومتباد∫ ،حوار،
اكت�ساب و‰و)

�ملجم�عة

التفاعل والتعاون
وامل�ساركة
(مناق�سة ،عمل جماعي،
تكامل وتباد∫ خربات)

املتدربني على امل�ساركة
أي�سا
املدرب
ت�سجع ا k
عن�رشا اأ�سا�س ًّيا يف منهج ّية التدري ،Öغري اأنّها ّ
k
ِّ
تبقى م�ساهمة ِّ
الفعالة وعلى التفاعل يف ما بينهم ،باعتبار ذل∂ جk õءا اأ�سا�س ًّيا من عمل ّية التع ّلم .فا ّإن هذ√ املنهج ّية ترتكõ
ّ
الذاتي للن¶ر ّيات واملفاهيم املطروحة ،وتطويرها وت�سويبها عرب املناق�سة ،من اأجل
على ال�ستك�ساف
ّ

ا�ستيعابها وتبنّيها من pق َبل امل�ساركني.

املدرب الأ�سا�س ّية ،يف �سمان جودة عمل ّية اكت�ساب املعرفة واملهارات
على هذا الأ�سا�ص ،تكمن م�سوؤول ّية ِّ
ّ
أهم تبقى يف احلفا® على
لكل امل�ساركني وذل∂ يف اإطار دينام ّية اإيجاب ّية للمجموعة .غري ا ّأن ّ
املدرب ال ّ
مهمة ِّ
املدرب بالتا‹ امل�سوؤو∫ عن اإيجاد دينام ّية التع ّلم،
اهتمام امل�ساركني وارتباطهم بهذ√ العمل ّية .ويكون ِّ
و�سبطها واحلفا® على امل�سار ال�سحيح لها.

و oيفرت�ص اأن توجد عمل ّية التدري� Öسلة مبا�رشة مع واقع امل�ساركني وخرباتهم احليات ّية .لذل∂ فاإنّها

أي�سا على اخلربات ال�سخ�س ّية يف طرحها للمفاهيم ،كما اأنّها ت�سعى اإ ¤اإحدا çتغيري يف مواقف
ترتك õا k
معني يف حياتهم العمل ّية.
امل�ساركني من مو�سوع ّ

�oسجع النقا�ص دون اخلوف من تباين
تعتمد عمل ّية التدري Öكذل∂ على التفاعل والتعاون داخل املجموعة ،فت ّ

ّ
املدرب لت�سوي Öالأفكار وتوجيهها نحو مو�سوع
الأفكار على �رش• احرتام اأ�سو∫ احلوار،
وتدخل ِّ
النقا�ص عندما يلõم .كما ّ
ت�سكل املجموعة م�ساحة للعمل امل�سرت∑ واختبار التكامل k
بدل من التناف�ص.

ب( كفايات �ملد ِّرب �لتقن ّية
للتنوع الثقايف اأن يتمتّع باملهارات التقن ّية الآتية ،التي ت�سمح ل¬
`درب على املواطنة احلا�سنة
ّ
على امل` ّ
ومكونات¬ ب�سكل وا�سح وخ ّالق:
بالتدري Öعلى املفهوم
ّ
 (1ي�س ّمم �لربنامج �لتدريبي ) ِلي�م و�حد( ويختار �Bل ّياته ب�سµل ي†سمن –قيق �أهد�فه
املرجوة من ّ
كل جل�سة
ي�سمم الربنام èوجل�سات العمل مع الرتكي õعلى الأهداف
•
ّ
ّ
مدربني اآخرين
• يعمل بطريقة ت�سارك ّية مع ِّ
• ّ
ين¶م اأوقات جل�سات العمل ويختار اأمكنتها املنا�سبة
فعا∫
• ي�ستخدم املوارد والتقن ّيات ب�سكل ّ
• ي�ستعمل الأن�سطة املنا�سبة ويع ّدلها مبا يتنا�س Öمع اأهداف اجلل�سة
• يق ّيم جل�سات العمل للتا ّأكد من –قيق اأهدافها
متدرب
• يدر∑ معيقات التدري Öويتعامل معها مبا يالئم �سخ�س ّية كل ِّ
۱۰
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 (2يدير عمل �ملجم�عة بنجا ìوي� ّؤمن �لتفاعل بني ﬂتل∞ �أع†ساFها

• ين�س Åج` ًّ`وا من الثقة �سمن املجموعة ،حي åي�سعر امل�ساركون ا ّأن با�ستطاعتهم م�ساركة
اأفكارهم وŒاربهم من دون احلكم عليهم

جو اإيجابي وعلى منا ñمن الإ�سغاء والحرتام املتباد∫ �سمن املجموعة
• يحاف ßعلى ّ

فعالة ومتوازنة للجميع يف �سبيل اإبراز الإمكانات الكاملة ملجموعة العمل
• يو ِّؤمن م�ساركة ّ
فعل التوا�سل واحلوار �سمن املجموعة وي�سعي اإّ ¤
حل النõاعات ب�سكل �سلمي
• oي ِّ

• يتعاطف مع امل�ساركني ويبدي ا�ستعداد√ للتع ّلم منهم

معا
 (2ينقل روؤية �مل�رشوع �إ� ¤ل�سباب ويح ّفõهم على �لعمل k
• يق ّدم املعلومات ب�سكل mاإيجابي ومو�سوعي وج ّذاب

• يتحقّق من فهم املجموعة الوا�سح للمفاهيم والقيم الرئي�سة
العامة
• يقود املجموعة نحو التبنّي امل�سرت∑ لأهداف التدريّ Ö

املتدربني اإ ¤فر�ص التغيري وقدرتهم على –قيق ذل∂
• ير�سد املجموعة واأع�سائها
ِّ

يودون اللتõام ب¬
يحå
• ّ
وعما ّ
املتدربني على التعبري عن التغيري الذي اأحدث¬ التدري Öفيهم ّ
ِّ

القسم الﺜﺎﻧﻲ

المفﺎهيم
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الفﺼل األول

الهﻮ ﹼﻳﺔ
المﺘﻌددﺓ
واﻻﻧﺘمﺎﺀاﺕ
ﹼ

۱4

۱٥

الﺠمﺎﻋيﺔ
 (١الهﻮ ﹼﻳﺔ الفرد ﹼﻳﺔ واﻻﻧﺘمﺎﺀاﺕ
ﹼ

ا ّإن {الهوية zهي احلقيقة التي ّ
فيعرب من خاللها عن فرادت¬
ت�سكل خ�سو�س ّية الفرد و“ ّي √õعن غري√ّ ،

أوجها وانتماءات متع ّددة (العمر،
تتج�سد مب�سطلح {الأن``ا .zوهي
و�سخ�س ّيت¬ الذات ّية التي
تت�سمن ا k
ّ
ّ

اجلن�ص ،اخللف ّية الجتماع ّية ،الدين ،الثقافة ،النتماء الوطني ،اللغة ،املهنة ،فل�سفة احلياة ،اإل .)...ïلذل∂

مكونة من انتماءات متع ّددة.
نقو∫ اإنّ¬ ل ميكن اأن تتع ّدد هو ّيات الفرد الذات ّية ،فهي واحدة وفريدة ولكنها ّ
وترتك õالهو ّية الفرد ّية يف �سيغتها احلديثة على بعدين اأ�سا�س ّيني :الأو∫ هو اكت�ساف الفرد لكرامت¬
خا�سة اأو طبقة اجتماع ّية
اخلا�سة النابعة من ذات¬ الإن�سان ّية ،فهي لي�س âنتيجة انتماء حم ّدد ل�ساللة
ّ
ّ
التم�س∂ بفرادت¬ .واإن كان تكوين هذ√
راقية اأو جمموعة ثقاف ّية اأو دين ّية مع ّينة .وهذا ما يدفع الإن�سان اإ¤
ّ

ّ
يتحكم الفرد بها ك ّلها ،ا ّإ‰ا هذا ل مينع¬ من ال�سعي اإ ¤التعبري عنها بحر ّية
الفرادة ياأتي نتيجة عوامل ل
وم�سوؤول ّية.

لكن هذا الواقع ل يجعلنا
والبعد الثاين للهو ّية الفرد ّية هو تع ّدد عنا�رشها .فالإن�سان متع ّدد النتماءاتّ .

نقو∫ با ّأن الهو ّية مرك ّبة ،وكاأنّها جمموع هو ّيات خمتلفة ميكن ف�سلها بع�سها عن بع�ص اأو ال�ستعانة

متحركة با�ستمرار ،ب�سكل
بواحدة دون الأخرى .فالهو ّية هي وحدة ل تتج ّõاأ ،ولكنّها لي�س âجامدة بل
ّ

اخلا�سة للفرد وبحر ّيت¬ وخربات¬ وخيارات¬ الرئي�سة يف احلياة وبتفاعل¬ مع
دينامي يرتب§ بال¶روف
ّ
ّ
انتماءات¬ املتع ّددة وطريقة –ديد تداخلها وتفاعلها بع�سها مع بع�ص.

من خال∫ هذين البعدين ،ي�سعى الفرد اإ{ ¤اأن َيكون ذات¬ .zول تنح�رش هذ√ {الذات ّية zا kإذا مبا تختõن من

أي�سا عن مقت�سيات
املكونة للهوية الفرد ّية بني الفرد ونف�س¬ وح�س ،Öبل تنجم ا k
املõايا واخل�سو�س ّيات ّ
العالقة مع الآخر ،ومع �رشورات الن�سواء يف ف�ساءات م�سرتكة .فالهو ّية الفرد ّية ل تنف�سل عن حياة

الفرد الجتماع ّية والوطن ّية; ل بل ا ّإن العالقات الجتماع ّية واملجموعات التي ينتمي اإليها الفرد ت�oسهم يف
–ديد مفهوم¬ لذات¬.

ويقو∫ بع�ص علماء الجتماع با ّأن الهو ّية ت¶هر عند وجود الختالف والتماي ،õما يجعل من الآخر k
عامال
نف�سل القو∫ با ّأن الوعي للفرادة الذات ّية واجلماع ّية هو العامل الأ�سا�سي
اأ�سا�س ًّيا يف –ديد هو ّيتي .لكنّنا ّ

اخلا�سة يف مقابل هو ّيات اأخرى .اإذ ل يكفي الإن�سان اأن يكت�سف اأنّ¬ خمتلف عن الآخرين،
لعتالن الهو ّية
ّ
ّ
ويتمكن من التعبري عن ذل∂.
بل يحتاج لأن يدر∑ ما مي ّي √õعنهم

۱٦
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والﻌﺼﺒيﺔ
 (٢بين اﻻﻧﺘمﺎﺀ
٢
ﹼ

تختلف تراتب ّية النتماءات الجتماع ّية وتاأثريها يف تكوين هو ّية الفرد اأو التعبري عنها ،بح�س Öال¶روف

مكونات هو ّيت¬ وانتماءات¬
مير بها .ف`ا ّإن الفرد يق ّيم ويختار ،عن
وعي اأو ل �سعور ًّيا ،اأ ًّي``ا من ّ
التي ّ
m

املختلفة �سي�سع يف الواجهة ،واأ ًّيا منها �سي�سع يف مرات Öثانو ّية ،اأو حتى يخفيها ،بح�س Öالو�سع

الذي يكون في¬.

ميكن اأن ن�سنّف النتماءات الجتماع ّية للفرد اإ ¤ثال çفئات :ا ّأولها النتماء اإ ¤الإن�سان ّية ،كما يقو∫
تتكون من النتماء
الفيل�سوف اليوناين تريين�ص{ :اأنا اإن�سان ول �سيء اإن�ساين غري Öعنّي .zوالفئة الثانية ّ

العامة .ا ّأما الفئة الثالثة فهي
الوطني اأو املدين �سمن اجلماعة ال�سيا�س ّية وتتحقّق عرب امل�ساركة يف احلياة ّ

خا�سة عائل ّية اأو مهن ّية اأو اإثن ّية اأو ثقاف ّية اأو دين ّية ،على امل�ستوى ما دون
ت�سمل النتماء اإ ¤جمموعات ّ
الوطني اأو ما فوق الوطني.

قد تتناف�ص جمموعة النتماءات اأو تتنافر اأو تطغى اإحداها على الأخرى .كما ي¶هر من وجهة ن¶ر علم
الجتماع ال�سيا�سي “اي õوا�سح يف نوع ّية التن¶يم واملمار�سة بني العالقات املبن ّية على اأ�سا�ص الراب§
اخلا�سة (الفئة الثالثة).
الوطني املدين (الفئة الثانية) والعالقات املبن ّية على اأ�سا�ص اجلماعة
ّ

خا�سة على ذاكرة جماع ّية غال kبا ما تكون مرتبطة
يرتك� õسعور النتماء اإ{ ¤طائفة( zمبعنى جماعة)
ّ

تعرب
بوحدة الأ�سل (النتماء اإ� ¤سع Öواحد اأو ديانة واحدة) وبتاري ïم�سرت∑ (ن�سا∫ للوجود ورموز ّ
خا�سة بني اأفراد اجلماعة الواحدة.
عن هذا الن�سا∫ .)...كما يتع ّõز هذا النتماء لرتباط¬ ب�سبكة منافع ّ

ويحقّ ّ
لكل جماعة اأن –اف ßعلى هذ√ اخل�سو�س ّية والفرادة �سمن املجتمع املتع ّدد .ا ّإ‰ا كما اأ�سار ابن
يتحو∫ �سعور النتماء الطائفي (اجلماعي) اإ ¤ع�سب ّية ّ
م�سدرا لل�رشاعات الدائمة.
ت�سكل
خلدون ،فقد
ّ
k

دوما يف دائرة املناف�سة
لأنّ¬ ،بح�س Öابن خلدون ،ت�سعى الع�سب ّية بطبيعتها اإ ¤ال�سلطة ولذل∂ تكون k
ولي�ص التكامل.

ويعرب عن
العامة يف اإطار مدين،
ا ّأما جمتمع املواطنني فيقوم على قاعدة عقد اجتماعي يو ّؤمن امل�سلحة
ّ
ّ

الهو ّية امل�سرتكة بني جميع املواطنني التي ت�سمو على كافة النتماءات اخلا�سة .وتكون املدينة مبن¶ومتها

اجلغراف ّية وال�سيا�س ّية والقت�ساد ّية والجتماع ّية ،اأو تكون الدولة مبو ّؤ�س�ساتها وكافة قطاعاتها امللحقة،
الإطار الناظم لعالقة املواطنني يف ما بينهم وŒا√ املجتمع.

بالتنوع
{ما من �س∂ يف اأن للواقع ال�سيا�سي والجتماعي يف لبنان خ�سو�س ّية تتمثل يف ما تتمثل
ّ
الديني ،والطائفي ،واملذهبي ،وحتى الفكري .وتل∂ خ�سو�س ّية ل ب ّد اأن ي�سعها ن�س Öعين¬ ا ّأي
م�رشوع �سواء كان على �سعيد احلكم ،اأو على �سعيد احلوار ...ول ب ّد اأن نتّفق على لبنان الإن�سان
مبعنى اأن تكون �سفة الإن�سان اأو �سفة املواطن هي الأ�سا�ص ل�سكل الن¶ام وال�سيغة اللبنان ّية ،واأن
ل تكون للطائف ّية ا ّأي مداخلة يف حقوق¬ وواجبات¬ ويف مواقع¬ على ال�ساحة اللبنان ّيةz.

�لع ّالمة �ل�س ّيد ﬁمد ح�سني ف†سل �ˆ

بني ع``ا ⁄الجتماع الأمل``اين توين )1989( õوج``ود “اي õوا�سح بني الطائفة حي åتغل Öالعالقات
oي ِّ
ثمة اإرادت``ني :الإرادة الطبيع ّية
الفطر ّية واملجتمع حي åتغل Öالعالقات املكت�سبة .ويالح ßتوين õا ّأن ّ

املرتبطة بوجود الإن�سان ككائن بيولوجي من ناحية ،والإرادة املكت�سبة املرتبطة بوجود الإن�سان ككائن

اجتماعي من ناحية اأخرى .هذ√ املقابلة بني الإرادتني املذكورتني تطرح اإ�سكال ّية العالقات الجتماع ّية:

فحي åتكون الإرادة طبيع ّية فطر ّية تقوى الطائفة ،وحي åتكون الإرادة مكت�سبة يتع ّõز دور املجتمع.

ا ّأما العالقة بني النتماء الطائفي-اجلماعي والنتماء املدين-الوطني فال تتحقّق بالنتقا∫ من هو ّية اإ¤

اأخرى ،وكا ّأن الواحدة تلغي الأخرى ،بل بانفتاح النتماء الطائفي اخلا�ص على املجا∫ العام ،حيo åيغني

النتماء الوطني اجلامع هو ّية الفرد ويرتقي بها اإ ¤م�ستوى احلر ّية وامل�سوؤول ّية .فاملجا∫ العام والنتماء

املدين oي ّ
للتطور والرقي عرب التفاعل مع الآخرين
�سكالن حاجة للهو ّية الفرد ّية واجلماع ّية وم�ساحة رحبة
ّ
العامة ،وعرب تو�سيع �سبكة العالقات وامل�سالح امل�سرتكة على اأ�سا�ص النتماء
والأفكار واملعطيات
ّ

يتحو∫ النتماء الطائفي اإ ¤ع�سب ّية يتقوقع الفرد يف حلقتها ال�س ّيقة فاق kدا
املدين .فبدون هذ√ الف�سحة
ّ
۱۸

۱۹

معا .وباملقابل ل يتحقّق النتماء الوطني على ح�ساب النتماءات الأخرى (اجلماع ّية) اأو
احلر ّية والإبداع k

عن طريق تهمي�سها اأو حماولة نكران وجودها .فمن اخلطاأ العتقاد با ّأن النتماء الوطني-املدين ال�سليم

يتط ّلّ Ö
تعار�سا بينهما .بل الواقع هو
ثمة
التنكر لالنتماءات اجلماع ّية
k
ّ
اخلا�سة اأو التخ ّل�ص منها ،وكا ّأن ّ

�سكل الإطار العام حيّ å
ا ّأن النتماء الوطني يج Öاأن oي ّ
اخلا�سة من التعبري عن ذاتها
تتمكن النتماءات
ّ
والتفاعل مع غريها.

اخلا�سة واعتبار√ امل�ساحة الرئي�سة للحياة والتعبري عن
فكما ا ّأن تقوقع ال�سخ�ص داخل اأحد النتماءات
ّ
يتحو∫
الذات يو ّؤدي اإ ¤ن�سوء ع�سب ّيات منغلقة وهو ّيات مت�سادمة مع غريها وقاتلة ،كذل∂ ميكن اأن
ّ
النتماء الوطني ،يف حا∫ اأخذ ا k
متطرفة مبن ّية على �سيغة الن�سهار ورف�ص العرتاف
أ�سكال قوم ّية
ّ

تقو�ص اأ�سا�سات
بالتنوع الثقايف وخ�سو�س ّيات الأفراد واجلماعات ،اإ ¤اإيديولوج ّية وع�سب ّية مقيتة ِّ
ّ
الرتاب§ الجتماعي وال�سلم الأهلي.

تطغى ،يف املجتمعات احلديثة ،العالقات املكت�سبة القائمة على الفرد ّية وال�ستقالل ّية الفكر ّية .ا ّأما يف لبنان

فغال kبا ما يطغى النتماء الطائفي القائم على رواب§ الدين والدم والقربى ،على النتماء الوطني-املدين،

بحي åي�سعر الفرد اأنّ¬ غري مكتمل الدور واحل�سور واحلقّ ال�سخ�سي اإ ّل بقدر ارتباط¬ بطائفت¬.

اإزاء هذ√ الإ�سكال ّية ،ي¶هر منحى ت�سادمي بني ما oميكن اأن ّ
تناق�سا يف عادات الطوائف ومكت�سباتها
ي�سكل
k
ّ
يت�سكل الجتماع املدين-الوطني بائتالف
وم�ستلõمات املواطنة واكتما∫ �``رشو• ن�سوجها .اإذ ل

الطوائف يف ما بينها ،بل يتط ّل Öاعرتاف الأفراد والطوائف باحلاجة اإ ¤م�ساحة م�سرتكة لالنتماء الوطني
ّ
تتخطى خ�سو�س ّية ّ
للتنوع واملنتجة للهو ّية الوطن ّية
كل منها وترتقي بها k
معا اإ ¤دائرة املواطنة احلا�سنة ّ
اجلامعة.

 .٣أﺯﻣﺔ ﻃﻐيﺎﻥ الﺠمﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ الفرد

ا ّإن الإ�سكال ّية يف الجتماع اللبناين تكمن يف كون¬ عقد بني الطوائف اأك Ìمن¬ بني املواطنني .اأو على ال ّ
أقل

 ⁄ينجح املجتمع اللبناين حتى الآن يف –ويل هذا العقد اإ ¤قناعة وطن ّية �ساملة وثابتة ،رمبا ل�ستئثار

ّ
و–كمها بالإرادة ال�سعب ّية.
القيادات الطائف ّية بال�سلطة

ا ّإن املمار�سات ال�سيا�س ّية يف حقبة ما بعد ال�ستقال∫ غال kبا ما كان âمتمحورة حو∫ ال�سالح ّيات ال�سيا�س ّية

واملكت�سبات لهذ√ الطوائف ،على اأ�سا�ص املحا�س�سة حتى يف الإ‰اء ،مع تهمي�ص دور مو ّؤ�س�سات الدولة
العامة ويف تعõي õالهو ّية اللبنان ّية اجلامعة .ا ّأدى ذل∂ اإ� ¤سعف الهو ّية الوطن ّية اجلامعة
يف خدمة امل�سلحة ّ

التي –تاج ا k
أ�سال اإ ¤اأن تoبنى على منطق احلقوق والواجبات وامل�ساركة يف احلياة الوطن ّية وق�ساياها

م�سدرا
بالتنوع الثقايف والديني وجعل¬
واملكونات الجتماع ّية املختلفة ،مع العرتاف
العابرة للطوائف
ّ
ّ
k
للغنى احل�ساري امل�سرت∑.

أي�سا عن اأزم``ة يف الهو ّيات اجلماع ّية ويف معنى النتماء اخلا�ص اإ ¤هذ√
وتعرب اأزم``ة الهو ّية الوطن ّية ا k
ّ
اجلماعات والطوائف .فغال kبا ما اأ�سبح âاجلماعات الطائف ّية واملذهب ّية دائرة مغلقة –ب�ص الفرد يف تبع ّية

ذهن ّية و�سيا�س ّية ،بد kل من اأن تكون قاعدة انطالق ل¬ نحو م�ساحة املجتمع الوطني والإن�ساين الوا�سعة،

ليتفاعل مع اأقران¬ وميار�ص م�سوؤول ّيت¬ �سمن املجتمع املدين ويغتني من ذل∂ ويغني الآخرين مبا عند√

م�ستمر وتطوير لها .فبانغالقها على ذاتها
من خ�سو�س ّية ،ويعود نحو جماعت¬ ليكون عامل ّ Œدد
ّ
تفقد الطوائف دورها الأ�سيل يف “كني الفرد اأدب ًّيا وروح ًّيا من تاأدية دور√ يف املجا∫ العام با�ستقالل ّية
وحر ّية ،ويف دفع املجتمع ّ
ككل عرب احلوار والنقد البنّاء نحو الأفق الإن�ساينّ الأرح Öوالأ�سمى.

فبد∫ اأن “oحى اخل�سو�س ّيات لتحقيق الوحدة ،على النتماء الوطني اجلامع يف لبنان اأن يكون م�ساحة
ّ
و–مل م�سوؤوليات¬ الوطن ّية مع التعبري عن خ�سو�س ّيات¬ يف ما يتع ّلق
لكل مواطن ملمار�سة كامل حقوق¬
ّ

۲۰

۲۱

بانتمائ¬ الديني والعائلي وخيارات¬ الجتماع ّية املتاحة .على اأن يو ّؤدي تفاعل هذ√ اخل�سو�س ّيات فيما

العامة امل�سرتكة وثقافة الأفراد واجلماعاتk .
فبدل من اأن تتناف�ص هذ√ النتماءات،
بينها اإ ¤اإغناء امل�ساحة ّ

العامة
ت�سبح هي القاعدة التي يقوم عليها التباد∫ الثقايف والتي تدفع الفرد اإ‡ ¤ار�سة م�سوؤول ّيات¬
ّ
بحر ّية وم�سوؤول ّية.

حكما مقاربة املجتمع على اأ�سا�ص الفرد مع مقاربت¬ انطالق kا من اجلماعات ،ل بل تتعاي�ص
{ل تتعار�ص k
هاتان املقاربتان برغم التوتّر يف العالقة فيما بينهما .الدولة التي تاأخذ بالعتبار �سمن مو ّؤ�س�ساتها
معا تو ّؤمن لذاتها مõي kدا من الثبات وامل�رشوع ّية .خربة لبنان يف الأع``وام اخلم�سة ع�رش
املقاربتني k
الأخرية ،حي� åسهدنا تنام kيا للهو ّيات الطائف ّية ،ت¶هر اإ ¤ا ّأي مدى oي ّ
�سكل �رش kبا من اخليا∫ العتبار
حل الأزمة اللبنان ّية يكمن يف الإلغاء الفوري للتمثيل ال�سيا�سي على اأ�سا�ص طائفي .ولكن ل ّ
با ّأن ّ
يقل
خطورة عن ذل∂ ال�ستمرار يف Œاهل �سعي املواطنني وتوقهم للم�ساركة الكاملة يف احلياة الوطن ّية،
ملا ينت èعن ذل∂ من �سعور باحلرمان ب�سب Öعدم العرتاف ال�سيا�سي بالأفراد .الإ�سكال ّية تكمن ا kإذا
يف التوفيق �سمن ن¶ام مبتكر ،بني املحاف¶ة على التعبري عن الهو ّيات اجلماع ّية واإن�ساء م�ساحات
�سيا�س ّية حي åي�ستطيع الأف``راد امل�ساركة انطالق kا من ذاتهم ...فامل�سكلة ا kإذا يف املواطنة يف لبنان ل
تكمن يف عدم وجود الفرد ،كما oيقا∫ اأحيانkا ،بل بالأحرى يف عدم العرتاف ال�سيا�سي بوجود√z.
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الﺬاﺗيﺔ ودواﺋر اﻹﻧﺘمﺎﺀاﺕ الرﺋيسﺔ
 .٤الهﻮ ﹼﻳﺔ
ﹼ

فادي �سو

۲۲

۲3

�حلر ّية و�لدÁقر�ط ّية ركي õnتا �له� ّية �لفرد ّية و�جلماع ّية
غ�سان �سالم¬
ّ

كل واحد منّا يدر∑ اأن جن�س¬ ،ذكر kا اأو اأنثى ،وتدريب¬ املهني ،وم�سق§ راأ�س¬ ،ومكان اإقامت¬،
ولغت¬ ،ودين¬ ،ناهي∂ عن انتمائ¬ املفرت�ص لدولة اأو قبيلة اأو ع�سرية ،وحمل¬ وثائق ر�سم ّية مليالد اأو
معا عنا�رش هو ّيت¬ .فاإن ّ
عمل اأو �سفر ،وذكريات¬ كما اأماني¬ ،واأحالم¬ وكوابي�س¬ّ ،
“كن املرء
ت�سكل k
من التاأليف بينها �سعر با�ستقرار �سخ�س ّيت¬ على ‰وذج ما ،واإن عج õعن ذل∂ التاآلف اأ�oسي Öباأزمة
بنوع من اأنواع انف�سام ال�سخ�س ّية.
هو ّية ،بل m
ن�سميها هو ّية لي�س âاإر kثا ثابتkا بل هي معطيات متع ّددة ومرتاكمة تoعيد اإرادتoنا
هذ√ الطينة اللõجة التي ّ
مرارا ،فتارة ّ
َ
وطورا نعترب
أر�ص بعينها ندعوها وطنkا،
واأهواوؤنا
نع¶م من �ساأن ارتباطنا با m
k
�سياغتها k
نقرر ا ّأن فكرة اأو اإيديولوج ّية ،اأو على العك�ص ا ّأن قبيلة
انتماءنا اإ ¤دين بعين¬ غال kبا ،وط` k
`ورا اآخر ّ
توهمت¬
ب âاأعتقد ،مع مرور العمر ،وتفتّ âالكثري ‡ا ّ
املكون الأ�سا�ص لهو ّيتنا ،حتى ّ
اأو �س ّلة ،هي ّ
يوما من الثواب ،âا ّأن اأف�سل –ديد للحر ّية الفرد ّية هو بالذات تل∂ املقدرة على اإعادة تركي Öالهو ّية
k
تكونها من دون ملل اأو وجل اأو خجل...
وترتي Öالعنا�رش التي ّ
يتم
ّ
يتم يف فرا .Æفاإذا كان بناء ال�سخ�س ّية الفرد ّية ّ
لكن تناو∫ الهو ّية ،الفرد ّية منها واجلماع ّية ،ل ّ
معني ،بالتفاعل والتماي õمع الأب والأم والأخوة والأقرباء والقبيلة والطائفة والأ�سدقاء
يف اإطار ّ
معني...
دوما يف اإطار ا
إقليمي ودو ّ‹ ّ
يتم k
واملدر�سة واملهنة ،فا ّإن بناء ال�سخ�س ّية اجلماع ّية ّ
ّ
واإن كان âحر ّية ّ
كل ف``رد mمنّا هي يف قدرت¬ على اإع``ادة تركي Öعنا�رش �سخ�س ّيت¬ كما يرى على
امل�ستوى الفردي ،فا ّإن الدميوقراط ّية ،اأي احلرية على م�ستوى اجلماعة ،هي يف قدرة اجلماعة على
معني لعنا�رش الهوية اجلماع ّية وفقkا مل�ساحل¬ واأهوائ¬ ،فاإن ّ
“كنا،
ردع احلاكم عن فر�ص ترتيّ Ö
كجماعة ،من �سون حقنا يف –ديد هو ّيتنا ،نكون قد “كنّا ل من جب¬ م�ساعي العدو واملحتل فح�س،Ö
“كنا k
فر�ص راأي¬ واإحكام ت�س ّلط¬ علينا من اأبناء جلدتنا .واإن ّ
فعال من �سون
بل من ردع من يحاو∫ َ
هذا احلق ،يف وج¬ اخلارج املحتل كما يف وج¬ الداخل املت�س ّل§ ،نكون قد اأعدنا للثقافة ا�ستقاللها عن
كمجرد اأداة
املتكرر
ال�سيا�سة ،وقيمتها بذاتها ولذاتها ،ونكون قد و�سعنا ح kدا ل�ستعما∫ الثقافة
ّ
ّ
لل�سيا�سة ،وهي يف اجلوهر غري ال�سيا�سة ،وقبل ال�سيا�سة ،وفوق ال�سيا�سة.
من مقالة بعنوان�« :له�ية �لفل�سطينية يف ع�رش �لع�ملة» ,موقع العرب ّية ،نق kال عن جريدة {احلياة zاللندن ّية:

http://www.alarabiya.net/views/2010110391/04/06/.html
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 (١المﻮاﻃﻨﺔ الفﺌﻮ ﹼﻳﺔ )(Exclusive Citizenship

برز مفهوم املواطنة لدى اليونان ّيني القدماء وكان يعني اإمكان ّية امل�ساركة يف ّ
ال�ساأن العام للجماعة يف

الإط``ار اجلغرايف الذي تتّخذ√ هذ√ الأخ``رية م�ست َق ًّرا لها وتبني علي¬ مو ّؤ�س�ساتها ال�سيا�س ّية .وقد ح ّدد
اأر�سطو مفهوم املواطن باعتبار√ ّ
كل من ل¬ احلق بامل�ساركة يف جمل�ص احلكم والتعاطي ب�سوؤون الدولة

من خال∫ املرات Öالر�سم ّية املنوطة ب¬.

كانŒ âربة املواطنة و‡ار�ستها عرب الدميقراط ّية املبا�رشة يف اأثينا تقت�رش على نخبة الرجا∫ ،اإذ ا ّإن

مهم�سة ،عرب منعها من ‡ار�سة املواطنة
النّ�ساء والعبيد والأطفا∫ و�رشائح اجتماع ّية اأخ``رى كانّ â
والتمتّع بحقوقها.

و�سهدت الأمرباطور ّية الرومان ّية بدورها ‡ار�س kة للمواطنة باعتبارها ثقافة ال�ساأن العام مع الرتكيõ
على بعدها احلقوقي .لكن �سوء املمار�سة ال�سيا�س ّية وج` ّ`و امل`وؤام``رات واملناف�سات واخليانات داخل

مو ّؤ�س�سات احلكم �ساهم âيف التاأثري �سل kبا يف املمار�سة املواطن ّية.

تع ّددت فيما بعد طرق تطبيق هذا النموذج على مدى قرون ،وغل Öعلي¬ النم§ الإقطاعي وال�ستتباعي
يعرب عن ذل∂ النموذج الإقطاعي يف
للنا�ص ،اأو اإحلاقهم بكيانات ذات طبيعة مõدوجة� :سيا�س ّية-دين ّيةّ .

كما دين املل∂) ،حتى الو�سو∫
الع�سور الو�سطى يف اأوروبا والتبع ّية الدين ّية التي رافقت¬ (ال�سع Öيتبع oح k
اإ ¤حروب الأديان بني الكاثولي∂ والربوت�ستان âيف القرنني ال�ساد�ص ع�رش وال�سابع ع�رش .ومع معاهدة

ّ
التمكن من
مت القبو∫ مببداأ الت�سامح ،ما يعني
و�ستفاليا ( )1648ومر�سوم نان( âفرن�سا ّ )1685 -
العي�ص �سمن مدينة اأو اإمارة رغم عدم اعتناق ديانة احلاكم اأو املل∂.
من ناحية اأخرى ،اأدخل احلكم الإ�سالمي خال∫ مراحل¬ املتع ّددة مبداأ املواطنة اإ ¤املجتمعات العرب ّية واإ¤
غريها من املجتمعات التي وقع� â– âسيطرت¬ ،وجعل¬ اأ�سا�ص النتماء اإ ¤الدولة واجلماعة ال�سيا�س ّية

بدل من النتماء القبلي ال�سائد اآنذا∑ ،مثلما ّ
k
k
دخول يف الأمة الإ�سالم ّية من دون
�سكل اعتناق الإ�سالم

وت�سمن مفهوم املواطنة يف الدولة الإ�سالم ّية ن¶ام الذم ّية لأهل الكتاب غري
“يي õبني عربي واأعجمي.
ّ
امل�سلمني (اأي ب�سكل اأ�سا�سي اليهود وامل�سيح ّيني ،)1فمنحهم حقّ البقاء �سمن اإطار الدولة الإ�سالم ّية

واملحاف¶ة على خ�سو�س ّيتهم الدين ّية ،ولكن مع ن¶ام خا�ص للحقوق مي ّيõهم عن �سائر املواطنني ول

ّ
العامة .ت¶هر اأهم ّية هذا النموذج يف نقل العالقة يف املجتمع من
ميكنهم من امل�ساركة الكاملة يف احلياة
ّ

الإط``ار الطبيعي-الفطري (العائلي ،القبلي ،الع�سبي )...اإ ¤الإط``ار ال�سيا�سي-الإرادي حي åي�سبح
k
ّ
وبدل من اأن
م�ستقل .لكنّ¬ يبقى غري �سامل جلميع اأفراد املجتمع،
للفرد مكانة بذات¬ ككائن اجتماعي
يكر�ص امل�ساواة فيما بينهم ،يع ّõز بالعك�ص التميي õوالطبق ّية اأو التفرقة يف احلقوق والواجبات.
ّ

على الرغم من اأهم ّيت¬ يف طبيعت¬ التاأ�سي�س ّية للمفهوم وتطوير حقوق النا�ص ومبداأ الت�سامح ،يعاين هذا

النموذج القد Ëللمواطنة من حالة الإق�ساء التي –ج Öعن جمموعات عديدة من املجتمع �سفة املواطن
حم�سورا بنخبة جماع ّية
اأو جk õءا من حقوق¬ (الن�ساء ،العبيد ،الغرباء ،املختلفني دين ًّيا ،الأطفا∫ )...وتبقي¬
k

اأو اجتماع ّية مع ّينة .فتبقى هنا املواطنة منقو�سة طاملا هي مو sؤ�س�سة على “اهي املجا∫ العام مع فئة
خا�سة و‡ ّيõة من فئات املجتمع ،تهيمن علي¬ وتت�سامح مع وجود الآخرين في¬ .يف هذا ال�سياق يكت�سÖ
ّ
يعرب عن نوع
مفهوم الت�سامح بع kدا �سلب ًّيا ،اإذ ّ
من التناز∫ من قبل �ساح Öال�سلطة Œا√ فئة

اأو فئات م�ست�سعفة اأو اأقل �ساأنkا من الآخرين
مل `ج` ّ`رد اخ`ت``الف`ه``ا ع`ن``¬ يف الن `ت `م``اء ال``دي `ن``ي اأو
القومي ،اإل .ïفاإ�سكال ّية هذا النموذج من املواطنة

ترتب§ بطغيان مبداأ النتماء على مبداأ امل�ساواة.
فال يتمتّع باملواطنة الكاملة ا ّإل الذين ينتمون
اإ ¤اجلماعة التي ح ّددت نف�سها بكونها الإطار
امل`ك` ِّ`ون للوطن وال``دول``ة .ويبقى يف ه``ذ√ احلا∫

الآخ``رون خارج دائ``رة املواطنة احلقيق ّية .فهم

�سيوف اأو مواطنون من درجة ثانية.

�مل��طنة �لفئ� ّية

Exclusive Citizenship

 1راجع� :سحيفة املدينة� ،سنة .623
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مفه�م �مل��طنة
�سليم ن�رش

امل``واط `ن``ة م`ف`ه``وم ت``اري `خ``ي �`س``ام``ل وم `ع` ّق``د ل``¬ اأب `ع``اد ع``دي``دة
ومتنوعة ،منها ما هو مادي ومنها ما هو قانوين ومنها ما هو
ّ
مفهوما جام kدا بل
ثقايف ومنها ما هو �سلوكي .فاملواطنة لي�سâ
k
م�ستمرة.
ومتحر∑ يف �سريورة تاريخ ّية
حي
ّ
ّ
م�سطلح �سيا�سي ّ
وتعرب املواطنة عن عالقة ثالث ّية ،عالقة الإن�سان مبكان حم ّدد
ّ
جغراف kيا وتاريخ ًّيا اأي بوطن ،وعالقت¬ بالأ�سخا�ص ال�ساكنني
يف هذا املكان اأي املواطنني ،وعالقت¬ بالدولة التي ترعى ال�ساأن
العام يف هذا املكان ومل�سلحة النا�ص ال�ساكنني في¬.
واملواطنة تعبري عن انتماء لوطن ودولة و‡ار�سة لع�سو ّية
امل``واط``ن يف وطن¬ ودول`ت``¬ ،وق``د ارتبط âاملواطنة يف التجربة
التاريخ ّية لل�سعوب مبفهوم الدولة ومب�رشوع الدولة احلديثة.
فا�ستقرار ال``دول``ة ،وال�ستقرار �سمن ال``دول``ة وتطوير بناء
الدولة ،والعالقة املبا�رشة بني الدولة واملواطنني ،من �رشو•
التطور التاريخي للمواطنة وانتعا�سها.
ّ
أي�سا بفكرة ا ّأن ال�سع ،Öجمموع
وارتبط âاملواطنة تاريخ kيا ا k
املواطنني ،هو م�سدر ال�سلطة ومرجعها الأخ``ري و�ساحÖ
احل``قّ يف م�ساءلتها وحما�سبتها ،ومنها ارتبط âبفكرة اأن
تتوافر ّ
لكل مواطن �سمانات واإمكانات ‡ار�سة حقّ امل�ساركة
ّ
العامة .وارتبط âاملواطنة
وتو‹ املنا�سÖ
الفعالة
ال�سيا�س ّية ّ
ّ
ريا بفكرة حكم القانون وامل�ساواة اأمام القانون ،اأي معاملة
اأخ k
ّ
كل الذين oيع ّدون اأع�ساء يف املجتمع الوطني ،املواطنني ،على
قدم امل�ساواة ب�رشف الن¶ر عن انتماءاتهم الفئو ّية اأو اأي وج¬
التنوع بني الأفراد واجلماعات.
من اأوج¬ ّ
من مق ّدمة كتاب� :سليم ن�رش†b ،سايا �مل��طن ّية يف لبنان ,املرك õاللبناين
للدرا�سات� ،2004 ،ص.8-7 .

الدﻳمقراﻃيﺔ
 (٢المﻮاﻃﻨﺔ
ﹼ
)(Democratic/Inclusive Citizenship
التحرر التدريجي للفرد من التبع ّية الكاملة لالإقطاعي اأو الطائفة (اجلماعة الطبيع ّية) اأو ال�سلطة
ا ّأدى
ّ

املطلقة (الدين ّية اأو ال�سيا�س ّية-الإقطاع ّية) اأو ال�ستعمار ،اإ ¤ن�سوء جمتمع مدين وف�ساء عام ي�ستطيع

ت�سور ال�ساأن العام
ويكون فكر√ وينمي فرادت¬ ويق ّدم م�ساهمت¬ يف
يعرب عن ذات¬
من خالل¬ الفرد اأن ّ
ّ
ّ
وكيف ّية تن¶يم¬ واإدارت¬.

احلر والعلوم احلديثة والوعي للحقوق واحلر ّيات،
تطور هذا النموذج
ّ
بالتدرج من خال∫ انت�سار الفكر ّ
ّ
يف جمتمعات بقي� âس ّيقة ونخبو ّية يف البداية (ال�سالونات البورجواز ّية ،املنتديات العلم ّية والفل�سف ّية)...

حتى اأو�سل âفيما بعد اإ ¤ث``ورات عامة ون�سو�ص تاأ�سي�س ّية حلقبة تاريخ ّية جديدة من الجتماع

ال�سيا�سي :اململكة املتحدة  - 1668اإعالن احلقوق  ;Bill of Rightsالوليات املتحدة الأمريكية 1776
 اإعالن ال�ستقال∫; فرن�سا  – 1789الثورة الفرن�س ّية و�رشعة حقوق الإن�سان واملواطن .اأحدث âهذ√ال `ث``ورات يف تل∂ املجتمعات –` ّ`و kل ج``ذر ًّي``ا يف �سكل
العامة وال�سلطة ،واأعادت بناءها على اأ�سا�ص
احلياة
ّ

امل�ساواة بني املواطنني والتمثيل الدميقراطي للجميع

ا�ستنادا اإ ¤مبداأ ال�سع Öم�سدر ال�سيادة وال�سلطة.
k
ّ
�سكل هذا النموذج ثورة حقيق ّية يف احلياة الجتماع ّية

العامة ،ومع¬ بداأ مفهوم املواطنة ياأخذ معنا√ احلقيقي.
ّ
دخل عندها مفهوم ال ّدولة مبعنا√ احلدي åيف الأدب ّيات
k
ال�سيا�س ّية الغرب ّيةّ ،
مرتبطا ،خال∫ مرحلة طويلة،
وظل

مبفهوم ال ّأم ``ة .فن�ساأت الكيانات ال�سيا�س ّية احلديثة

–� âسعار {الدولة-الأمة ،zو�سار بذل∂ النتماء اإ¤
فتحو∫ اإذ ذا∑ مفهوم املواطنة
معيارا للمواطنة.
الدولة
ّ
k
املكونات تتمحور
من كون¬ امتياز kا لي�سري جمموعة من ّ

حو∫ النتماء الوطني.

{ oي``وج`` Öالتماي õبني الدين وال``دول``ة قيام
دول` ``ة م``دن ` ّي``ة – ``رتم الأدي` ` ``ان وت`�`س``ون
ح``ر ّي``ة املعتقد وال `ع `ب``ادة ،فيما ت`ت` ّ
`و ¤هي
دون � `س``واه``ا اإدارة ال `� `س `اأن ال�سيا�سي
والإقت�سادي وامل``ا‹ والع�سكري .ويبقى
م``ن ح``قّ ال``دي``ن اأن يعطي حكم¬ الأدب ``ي
يف اأع`م``ا∫ ه``ذ√ الإدارة واأدائ `ه``ا من ناحية
نتائجها اخللق ّية والإن�سان ّية .ا ّأم``ا الدولة
فتلتõم اإع `ط``اء ال``دي``ن مكانت¬ ودور√ يف
م``ا oي�سيع م``ن قيم روح` ّي``ة تoنع�ص احلياة
الجتماع ّية ال�رشيعة العطz.Ö
�``رشع``ة �لعمل �ل�سيا�سي يف �``س``�ء تعليم
�لµني�سة وخ�س�Uس ّية لبنان ،2009 ,املادة .8
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تبلور املفهوم احلدي åللمواطنة الدميقراط ّية بارتباط¬ بالنتماء القومي اإ� ¤سع Öوطني oم َو ّحد يف اإطار
َ

{الدولة-الأمة zمن ناحية ،وب�سمول ّيت¬ ل�سائر املواطنني (بالرغم من –قّق ذل∂ �سيئkا ف�سيئkا مع اعتاق
العبيد والعرتاف بحقوق املراأة كاملة )...من ناحية اأخرى ،على اأ�سا�ص امل�ساواة يف احلقوق والواجبات.

اخلا�سة ،الثقاف ّية اأو الدين ّية ،ل بل غال kبا ما تا ّأ�س�س âاملواطنة على
ا َأفل يف هذا ال�سياق دور اجلماعات
ّ
اخلا�سة من املجا∫ العام.
اإق�ساء اجلماعات
ّ

مكونات رئي�سة ،هي:
ويت�سمن هذا النموذج ثالثة ّ
ّ

�مل�µن �ملدين ,وي�سمل احلقوق ال�سخ�س ّية الفرد ّية كالرتبا• والتم ّل∂ واحلقوق القانون ّية كامل�ساواة
�أ(
ّ
والدعاء واملرافعة واحلر ّيات مثل حر ّية التعبري واملعتقد والرتبا• والتنقّل...
ّ

ّ
ب(
والرت�سح ،وتاأليف اجلمع ّيات
�ل�سيا�سي ,وي�سمل حقوق امل�ساركة يف ال�سلطة عرب القرتاع
ّ
�مل�µن ّ
والأحõاب اأو الن�سمام اإليها...

ج(
�مل�µن �لجتماعي ,وي�سمل حقوق ال�سمان والتع ّلم وال�ست�سفاء وال�سكن والأم``ن ومتط ّلبات
ّ
العي�ص الأ�سا�س ّية...

أهمها:
كما ي�ستند هذا النموذج اإ ¤اأ�س�ص ثابتة ،ا ّ

�أ( �ل�سعب م�سدر �ل�سيادة و�ل�سلطة وه� �لòي يحا�سبها ,اإذ  ⁄يعد يوجد مرجع ّية مطلقة لل�سلطة
لتربيرات دين ّية اأو اقطاع ّية...

بغ�ص الن¶ر عن
ب( �مل�ساو�ة �لأUسيلة بني جميع �مل��طنني يف احلقوق والواجبات و�سمان احلر ّيات ّ
الختالف يف النتماءات الطبيع ّية اأو املكت�سبة (راجع :الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان  ;1948مع

العلم با ّأن الناحية التطبيق ّية تختلف يف كثري من الأحيان مع هذ√ املباد Çوتقت�سي ا�ستمرار الن�سا∫

بهدف –قيقها على اأكمل وج¬ وجلميع النا�ص).

معا باأبعاد√ ال�سيا�س ّية (احرتام مو ّؤ�س�سات الدولة وامل�ساواة يف امل�ساركة
ج( �لعقد �لجتماعي للعي�س k
اخلا�سة وحماية املبادرة الفرد ّية من ناحية
ال�سيا�س ّية) والقت�ساد ّية (ببعدي¬� :سمان امللك ّية
ّ
العامة والتكافل الجتماعي عرب الن¶ام ال�رشائبي من ناحية
وامل�ساهمة يف “ويل اأدوات احلياة
ّ

اأخرى) والجتماع ّية (ت�سكيل املجتمع املدين العابر لالنتماءات الطبيع ّية مبو ّؤ�س�سات¬ وق�سايا√).

العامة التي oيفرت�ص اأن تتا ّأ�س�ص عليها ال�سيا�سات الرتبو ّية
ينت èعن هذ√ الأ�س�ص من¶ومة من القيم
ّ

2

والثقاف ّية والجتماع ّية الوطن ّيةo .ميكن ذكرها ،بالعتماد على الثقافة امل�ستم ّدة من �رشعة حقوق الإن�سان،
من خال∫ التبوي Öالتا‹:

• �لقيم �لإن�سان ّية (املنطلقة م``ن اح``رتام

حقوق الإن�سان – ك` ّ`ل اإن�سان  -و�سون
الكرامة الإن�سان ّية)

• �لقيم �ملدن ّية (القا�سية باحرتام القوانني
العامة والأعراف)
واأن¶مة احلياة ّ

• �لقيم �لأخالّ bية (املرتكõة على التعاون
وال`ت`�`س``ام``ن وال ``رق ` ّ`ي وم`ن``اه`�`س``ة ال¶لم

{اإذا oخ ِّري اأحدكم بني حõب¬ و�سمري√ ،فعلي¬ اأن
يرت∑ حõب¬ واأن يتبع �سمري√; لأن الإن�سان
ميكن اأن يعي�ص بال حõب ،لكن¬ ل ي�ستطيع اأن
يحيا بال �سمريz.

كمال جنبال•

والغ Íواإحقاق العد∫ والإن�ساف).

يف املجتمعات التي ّ
العامة اأن ي�سفي
ي�سكل الدين فيها ّ
مكونkا ثقاف ّkيا اأ�سا�س ًّيا ،ميكن للتاأ�سيل الديني للقيم ّ

ويح åعلى اللتõام بها.
بع kدا روح ًّيا عليها
ّ

{ا ّإن الأوط``ان ل ت�oساد ا ّإل على اأ�س�ص من احل``قّ  ،ول ترتفع وت``دوم وتعت ّõا ّإل بدعائم من الأخ``الق
ال�سامية .و�سالمة الأوطان ل تكون ب�سيانة حدودها وتاأمني الآليات احلديد ّية لتقيها عدوان البغاة
فح�س ،Öبل تكون ا k
أول وقبل ّ
نورا
كل ذل∂ َ
بوجي Öاملح ّبة يخفق يف قلوب اأبنائ¬ في�سيع بني �سفوفهم k
عدوا ...فالقيمة
ي�سيء لهم الطريق ،ويجمع لهم القوى ،ويدفع بهم اإ ¤الأمام وفيما بعد ل يخ�سون ًّ
احلقيق ّية للمواطن هي مبا يعطي وطن¬ من مواه ،Öل مبا يحقّق لنف�س¬ من مكا�سz.Ö

�ل�سيخ ح�سن خالد يف منا�سبة تن�سيب¬ مفت kيا للجمهور ّية اللبنان ّية ،يف  24كانون الأو∫
.1966

 2راجع على �سبيل املثا∫� :رشعة املجل�ص الأوروبي للرتبية على املواطنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان .2010
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�مل��طنة �لدÁقر�ط ّية

Democratic/Inclusive Citizenship

م�س�ؤول ّية �مل��طن �ملدن ّية يف خدمة �ل�ساأن �لعام و�مل�سلحة
�لعامة
ّ
م�رشة
اأنطوان
ّ

الدولة الدميقراط ّية هي عربة ذات عجلتني ،اإحداهما ال�سلطة املركّ õية والثانية املجتمع واملواطنني .غال kبا
ما ّ
�سلطوي .الدولة الدميقراط ّية نابعة من ال�سلطة املركّ õية ويدعمها
نفكر بالدولة انطالق kا من مفهوم
ّ
املواطنون وهي ل ت�سري بعجلة واحدة...
وال�ساأن العام هو اإحدى اأبرز امل�ساكل يف املجتمع اللبناين .ي�سع Öاإيجاد بناء ملك ّية م�سرتكة يتق ّيد
متوج Öعليهم ويلتõمون ح�سور اجتماعات جلنة
املالكون بن¶ام البناء امل�سرت∑ ،فيدفعون ما هو
ّ
املبنى وتنفيذ القرارات .كيف ميكن للمواطن اأن يبني دولت¬ الدميقراط ّية وهو عاج õعن اإدارة ال�ساأن
العام يف املبنى الذي يقطن¬!
العامة يف حميط¬ ،اأي يف املدر�سة واملن ∫õواحلي ،ي�ستطيع اأن يرتقي اإ¤
املواطن الذي oيدر∑ امل�سلحة
ّ
مفهوم الدولة والوطن حي åيجري التوفيق ،اليومي وال�سع ،Öبني م�سالح مت�ساربة ...ل ّأن امل�سلحة
العامة لي�س âم�سلحة اأكّ Ìية ،ول م�سلحة اأقل ّية ،ول م�سلحة اجلميع .اإنّها امل�سلحة التي –اف ßعلى
ّ
وحدة املجتمع وا�ستقرار√ وازدهار√ الذي تنتمي اإلي¬ و–قّق الأهداف التي ي�سبو اإليها املواطنون.
مقتب�ص من كتاب� :ل�ساأن �لعام يف �حلياة �لي�م ّية �ملحل ّية يف لبنان :مبادرة وم�ساركة وم��طنة دع kما للعمل �لبلدي.

ﺛقﺎفيﺎ
المﺘﻌددﺓ
 (٣المﻮاﻃﻨﺔ
ﹼﹰ
ﹼ
)(Multicultural/Plural Citizenship
العامة عرب
بعد التاأ�سي�ص للم�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات وامل�ساركة يف اإدارة احلياة
ّ
بالتدرج (واإن  ⁄تكتمل بعد هذ√ امل�سرية يف العديد من املجتمعات اأو
املواطنة الدميقراط ّية و–قيق ذل∂
ّ

بالن�سبة اإ ¤احلقوق الفعل ّية للمراأة k
تبني
مثال اأو احلقوق الجتماع ّية وتكافوؤ الفر�ص بني املواطننيّ ،)...

املكونة للوطن لها تاأثري يف –قيق الرتاب§ الجتماعي
با ّأن اخل�سو�س ّيات الثقاف ّية للجماعات املختلفة ّ
واملحاف¶ة على وحدة املجتمع و“ا�سك¬.

ريا ،اإن ل�سب Öن�سبتها العدد ّية الكبرية اأو لعراقتها التاريخ ّية
يف العادة ،تنحو املجموعات الأك`` Ìتاأث k

العامة
العامة ،اإ ¤الإم�سا∑ مبفا�سل القرار وت�سكيل احلياة ّ
ودورها الفعلي اأو الرمõي يف ت�سكيل الذاكرة ّ

واأ‰اطها مبا يتنا�س Öمع تقاليدها وقيمها وم�ساحلها ،وقد يكون ذل∂ على ح�ساب املواطنني الذين
ينتمون اإ ¤جماعات ّ
ت�سكل اأقل ّيات ثقاف ّية يف هذا املجتمع.

الق�رشي اأو الن�سهار من النحرافات املمكنة يف املواطنة الدميقراط ّية ،بحيå
لذل∂ تعترب �سيا�سات الدمè
ّ

العامة والوطن ّية ،غال kبا ما يكون
ت�سعى الدو∫ من خاللها اإ ¤فر�ص ‰وذج وحيد ومفهوم اأحادي للحياة ّ

متطاب kقا ،اإراد ًّي``ا اأو حتى ل اإراد ًّي``ا ،مع ثقافة الأكّ Ìية ول ياأخذ بعني العتبار خ�سو�س ّيات الآخرين
الثقاف ّية (الذاكرة التاريخ ّية ،اللغة ،الرموز والأعياد.)...

لذل∂ جاءت املواطنة املتع ّددة ثقاف ًّيا كجواب على هذا الواقع ،بهدف حماية الأقل ّيات 3من هيمنة الأكّ Ìية

عليها ،ما ي`وؤدي اإ ¤حرمان املواطنني املنتمني اإ ¤الأقل ّيات الثقاف ّية من جõء من حقوقهم ب�سب Öهذ√
العامة وامل�سرتكة بني املواطنني
الهيمنة .ت�سمح املواطنة املتع ّددة ثقاف ًّيا يف توفري ن¶ام لإدارة احلياة
ّ

يكون العديد من
التنوع الثقايف 4والإثني واللغوي والديني الذي ّ
يحرتم التع ّدد ّية ويرت∑ ف�سحة لواقع ّ

املجتمعات للتعبري عن ذات¬ ،واحلماية بذل∂ من �سيا�سات التميي .õوغال kبا ما يرتجم هذا النموذج باحلكم
الفدرا‹ على امل�ستوى ال�سيا�سي.

 3راجع :اإعالن الأ· املتّحدة عن حقوق الأ�سخا�ص املنتمني اإ ¤اأقل ّيات قوم ّية اأو اإثن ّية اأو دين ّية اأو لغو ّية.1992 ،
للتنوع الثقايف .2001
 4راجع� :رشعة الأوني�سكو ّ
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التنوع الثقايف نتيجة تكوين املجتمع املتع ّدد القوم ّيات اأ�س kال اأو ب�سب Öالهجرة اإلي¬ من قبل
قد يكون
ّ
جمموعات ثقاف ّية جديدة .يف كلتا احلالتنيّ ،
عو�ص لالأقل ّيات
ي�سكل ‰وذج املواطنة املتع ّددة ثقاف ًّيا k
ن¶اما oي ّ
ما قد يلحق بها من اإجحاف بفعل هيمنة الأكّ Ìية.5

تكمن اأهم ّية هذا النموذج ا k
العامة وذل∂ املرتب§
أول يف العرتاف بالبعد الثقايف للمواطن وحقوق¬ وحيات¬ ّ
أي�سا باخل�سو�س ّيات الثقاف ّية للجماعات اخلا�سة .وثان kيا ي�سمح
لي�ص فق§ بالثقافة الوطن ّية امل�سرتكة بل ا k
مكونات املجتمع وحقوقها وعدم الوقوع بخطر تهمي�سها اأو ‡ار�سة
هذا النموذج بالنتبا√ اإ ¤كافّ ة ّ

واع.
التميي� õس ّدها ب�سكل مق�سود اأو غري m

لكن خطورة هذا النموذج تكمن يف �سعوبة بناء التوازن بني احرتام اخل�سو�س ّيات الثقاف ّية واإعطائها
ّ

العامة من جهة ،واملحاف¶ة على الوحدة الوطن ّية احلقيق ّية والهو ّية اجلامعة
امل�ساحة الكافية يف احلياة
ّ

ّ
يت�سكل يف �سياق هذا النموذج على الأ�سا�ص {الطائفي/
من جهة اأخ``رى .اإذ ينحو املجتمع امل``دين اأن

اخلا�سة على ح�ساب مقاربة الق�سايا امل�سرتكة من وجهة ن¶ر
اجلماعوي ،zويتبنّى ق�سايا اجلماعات
ّ
العامة العابرة للطوائف وعلى ح�ساب الرتاب§ الجتماعي.
احلياة ّ

�مل��طنة �ملتع ّددة Kقاف vيا

Multicultural/Plural Citizenship

(Will Kymlicka، Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights )1995

5

الﻌﺎلميﺔ
 (٤المﻮاﻃﻨﺔ
ﹼ
)(Global/International Citizenship
–و∫ العا ⁄اإ{ ¤قرية كون ّيةz
مع ثورة و�سائل الت�سا∫ احلديثة
وتطور و�سائل النقل للب�رش والب�سائع ّ
ّ

احلر الذي ا ّأدى اإ ¤اإ�سقا• العديد من
( ،)Global Villageل�س ّيما مع انت�سار الليربال ّية والقت�ساد
ّ
احلدود اجلمرك ّية.

تطور مفهوم النتماء اإ ¤العائلة الب�رش ّية الواحدة،
ا ّأدى هذا الواقع ،من الناحية الإن�سان ّية القيم ّية ،اإّ ¤

وتعõي õم�ساعر الت�سامن على امل�ستوى العاملي ،بف�سل انتقا∫ املعلومات والأخبار بطريقة �سب¬ فور ّية
بني خمتلف اأ�سقاع الأر�ص و�سعوبها .ف¶هر مفهوم املواطنة العامل ّية ،وبداأ مع هذا النموذج انتقاد منطق
الولء الوطني ذي املنحى القومي اأو الفئوي ،وال�سعي اإ ¤موازنت¬ مع تطوير ال�سعور بالولء لالإن�سان ّية

وق�ساياها امل�سرتكة .وق``د اأ�سهم تنامي املو ّؤ�س�سات ال``دول` ّي``ة غ``ري احلكوم ّية (INGO: Amnesty

 )…International، Green Peaceوانت�سارها الوا�سع عامل ًّيا اإ ¤تطوير هذا املفهوم للمواطنة العامل ّية،
الذي يرتب§ –قيق¬ باأمرين .الأو∫ :تبنّي الفرد مبداأ الإن�سان ّية ال�ساملة والتعاطف مع جميع اأفرادها

وق�ساياهم املحقّة (قد يو ّؤدي ذل∂ k
مثال اإ ¤تبنّي ماليني النا�ص ومن دو∫ عديدة خمتلفة لق�س ّية �سخ�ص ما

بتعر�ص هذا ال�سخ�ص
يف ال�سني اأو الوليات املتحدة اأو اإيران اأو ال�سودان اأو غريها ،لقناعتهم امل�سرتكة ّ

لل¶لم بغ�ص الن¶ر عن انتمائ¬ القومي اأو الديني اأو الإثني .)...والثاين :التح ّلي بالقدرة على التوا�سل
مع الآخرين على امل�ستوى العاملي .يتط ّل Öذل∂ معرفة عدد من اللغات غري لغة ال�سخ�ص الأم ل�س ّيما

اللغة الإنكليّ õية ،املعتمدة حال ًّيا يف اأغل Öال¶روف كاأداة للتوا�سل العاملي بني ال�سعوب والثقافات .لكن
التوا�سل على امل�ستوى العاملي يتط ّل Öمهارات خا�سة ،غري اإتقان اللغات ،مرتبطة مب�ساألة النفتاح على

التنوع الثقايف وقبو∫ الختالف والتعامل مع¬ باإيجاب ّية.6
ّ
والتحرر من ازدواج ّية املقايي�ص وفق ارتباطها بالت�سنيف
اخلا�سة
تتط ّل Öاملواطنة العامل ّية م�ساءلة الثقافة
ّ
ّ
اجلماعي على اأ�سا�ص {نحن zو {هم .zكما تتط ّل Öالتفاعل مع الآخر والولوج يف مقاربت¬ لالأمور ون¶رت¬

اإليها ،مبا يف ذل∂ روؤيت¬ جلماعتي وثقافتي اخلا�سة ،فاأفهم وجهة ن¶ر√ من داخل من¶ومتها.
UNESCO، Intercultural Competences: Conceptual and operational framework، 2013
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ترتك õاملواطنة العامل ّية ا kإذا على ركنني اأ�سا�س ّيني :وحدة العائلة الب�رش ّية مع ما هو م�سرت∑ بني اجلميع
والتنوع الثقايف من ناحية اأخرى .وينمو هذا النموذج ويتحقّق k
فعال عرب احلوار والتفاعل بني
من ناحية،
ّ
هذين الركنني.

يتطور مفهوم {الرتبية العامل ّية zالتي تهدف اإ ¤تو�سيع اآفاق ال�سباب اإ ¤م�ستوى العا⁄
على �سوء ذل∂
ّ

حم�سورا بالأفق
وق�سايا√ ،واإ ¤تعõي õال�سعور لديهم بامل�سوؤول ّية Œا√ هذ√ الق�سايا ،كي ل يبقى
k

الوطني اخلا�ص.7

تطور احلياة وحركة النا�ص اجل�سد ّية والذهن ّية ،وتعõيõ
تكمن اأهم ّية هذا النموذج يف قدرت¬ على مواكبة ّ

الت�سامن الإن�ساين العام والتوا�سل العابر للحدود ال�سيا�س ّية والثقاف ّية ،ما يحمي املواطنة من الوقوع

بالفئو ّية يف �سياق املفاهيم القوم ّية املنغلقة .كذل∂ oي�سهم يف –قيق الرتاب§ الجتماعي �سمن الأوطان

ّ
التنوع الثقايف على امل�ستوى
املركبة ثقاف ًّيا ،ل�س ّيما تل∂ التي عرف âهجرة حديثة اإليها ،عندما oين¶ر اإّ ¤
العاملي كواقع ب�رشي وغنى ح�ساري k
غõوا ثقاف ًّيا اأو
بدل من اعتبار√ على امل�ستوى الوطني ال�س ّيق k

اجتماع ًّيا.

�مل��طنة �لعامل ّية

Global/International Citizenship

North-South Center of COE: Global Education; Geof Alred، Michael Byram، Michael P. Fleming: Education for
Intercultural Citizenship: Concepts and Comparisons )2006(; Banks، James A.، Ed.: Diversity and Citizenship
Education: Global Perspectives )2007(.

7

حم�سورا بالذين لديهم القدرة على تبنّي¬ عمل ًّيا عرب العلم وال�سفر ...فهو واإن دعا
لكن يبقى هذا النموذج
k

اإ ¤العدالة وامل�ساواة بني النا�ص ،يبقى بذات¬ k
مثال لعدم تكافوؤ الفر�ص ،ل�س ّيما بني مواطني الدو∫ الغن ّية

(ال�سما∫) والفقرية (اجلنوب) ومو ّؤ�س�ساتها التجار ّية وغريها .فتبدو اأحيانkا املواطنة العامل ّية الهوية

الثانية للنخ Öالعلم ّية والقت�ساد ّية والثقاف ّية التي “تل∂ القدرة املاد ّية والفكر ّية على –قيق العي�ص
الفعلي على م�ساحة الكرة الأر�س ّية ،وتبقى بعيدة كل البعد عن الطبقات الفقرية التي ل تõا∫ ت�سعى

لتحقيق اأب�س§ حقوقها على امل�ستوى املح ّلي.

3٦
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لﻠﺘﻨﻮﻉ الﺜقﺎفﻲ
 (٥المﻮاﻃﻨﺔ الﺤﺎﺿﻨﺔ
٥
ﹼ
(Intercultural
)Intercultural Citizenship
‰وذجا يقي من جهة من خطر �سيا�سات الندماج والن�سهار
للتنوع الثقايف تق ّدم
k
ا ّإن املواطنة احلا�سنة ّ

وذوبان املجموعات الثقاف ّية يف بوتقة قوم ّية �ساغطة (كما ميكن اأن يح�سل يف بع�ص حالت املواطنة

الدميقراط ّية والدولة-الأمة ،حي åت�oستبعد اخل�سو�س ّيات با�سم امل�ساواة املطلقة التي ميكن اأن تنتهي
متم�سكة بال�سلطة ذاتها على الآخرين) .ومن جهة اأخرى يدفع هذا النموذج
بفر�ص ثقافة اأو اإيديولوج ّية
ّ

اخلا�سة
بالتنوع الثقايف اإ ¤حالة من التفاعل والتالقح �سمن الف�ساء العام امل�سرت∑ ويف الف�ساءات
ّ
ّ

أي�سا ،فيقي بذل∂ من خطر النق�سام الجتماعي وال�سيا�سي (الذي قد يحد çيف
الفرد ّية واجلماع ّية ا k
�سياق النموذج التع ّددي) ويحاف ßعلى وحدة الهو ّية الوطن ّية.

اإذا كان âاملواطنة الدميقراط ّية تتحقّق باللتõام مبن¶ومة احلقوق والواجبات املت�ساوية وامل�سرتكة
املكملة لها يف جمتمع متع ّدد ،تقت�سي مقاربة امل�ساواة
بني اجلميع ،فاملواطنة احلا�سنة
للتنوع الثقايفّ ،
ّ

م�سدرا للغنى اجلماعي امل�سرت∑ .فبذل∂ ي�سبح املواطن
التنوع واعتبار√
وال�رشاكة من منطلق احرتام ّ
k

الآخر باختالف¬ الثقايف جk õءا من عمل ّية بناء الذات الفرد ّية واملجتمع ّيةk ،
مناف�سا على
بدل من اأن يكون
k

k
مرتبطا بعمل ّية التفاعل اأكÌ
التنوع
جمرد
m
مت�ساو معي يف احلقوق والواجبات .بهذا ي�سبح ّ
املكت�سبات اأو ّ
من ارتباط¬ بامل�سافة التي تف�سل بني اجلماعات .فحاجة ّ
كل طائفة اإ ¤الأخريات تتع ّدى كونها �ساهدة

عنهن ،اإ ¤كونها ت ّ
م�سارا وتالق kيا حو∫ م�سمون م�سرت∑.
معا
على “ايõها
ّ
�oسكل k
k

ا kإذا ت ّ
�oسكل عمل ّية املثاقفة ،اأي التالقح الثقايف املتباد∫ بني اجلماعات الثقاف ّية املتع ّددة �سمن املجتمع

ال``واح``د ،يف �سياق املواطنة ،العامل الأب``رز يف تكوين الثقافة الوطن ّية اجلامعة و–ديد معا ⁄الهو ّية

الوطن ّية على امل�ستويني الفردي واجلماعي .حينئذ ل يعود بالإمكان اخت�سار الهو ّية الوطن ّية مبجموع
النتماءات املتع ّددة للفرد اأو بائتالف اجلماعات والطوائف على م�ستوى الوطن ،بل ت�سبح اخلال�سة

ّ
فت�سكل بذل∂ املواطنة
التنوع الثقايف فيما بين¬ �سمن املجتمع املدين واملجا∫ العام.
الثقاف ّية لتفاعل هذا ّ

الدميقراط ّية مع العقد الجتماعي بني املواطنني الإطار احلا�سن للمواطنة املا بني ثقاف ّية واملع ّõز لالنتماء
واملكون للهو ّية الوطن ّية.
للتنوع
ّ
الوطني احلا�سن ّ

للتنوع هي نتاج قبو∫ التع ّددية و–في õالتفاعل احل�ساري بني
ن�ستنت èمن ذل∂ ا ّأن املواطنة احلا�سنة ّ

مكوناتها .و–قيق ذل∂ يقع على عاتق الأفراد والطوائف واملجتمع املدين والدولة .يعترب برنام èالأ·
ّ
التنوع هي اأحد – ّديات ع�رشنا احلا‹ .اإذ بالن�سبة
املتحدة الإ‰ائي يف تقرير√ لعام  2004ا ّأن اإدارة هذا ّ

اإ ¤التقرير ،ت ّ
�oسكل حر ّية الثقافة ركيõة من ركائ õالتنمية الب�رش ّية ويعتربها مت�ساوية مع الركائõ

القت�ساد ّية والبيئ ّية.

ّ
التنوع الثقايف
ي�سكل¬
على ال``رغ``م م``ن الغنى ال``ذي
ّ

أي�سا العرتاف
واملثاقفة الناŒة عن¬ ،من الواقعي ا k
ّ
ي�سكالن يف كثري من
التنوع الديني والطائفي
ب `ا ّأن
ّ
الأح `ي``ان ق``اع``دة للتفرقة واخل ``الف وال `�``رشاع``ات.

مهام املجتمع الأ�سا�س ّية بلورة فكر
لذل∂ تكون من
ّ

وخطاب ومقاربات تربو ّية وتثقيف ّية ت�ستطيع اأن
تتعامل م``ع ال`ت`ن` ّ`وع ب�سكل اإي`ج``اب``ي .م``ن هنا كانâ

احلاجة اإ ¤التõام الق ّيمني على املو ّؤ�س�سات الدين ّية
م�ساألة التع ّدد ّية ،م�ساعدين جماعاتهم لي�ص فق§ على

التك ّيف مع العي�ص امل�سرت∑ والتغنّي ب¬ وح�س ،Öبل
على جعل¬ من حماور ثقافاتها اخلا�سة.

ّ
املتنوعة
ت�سكل ال``دول``ة الإط``ار احلا�سن للثقافات
ّ
وال``داع``م لعمل ّية ال`ت`ب``اد∫ فيما بينها على اأ�سا�ص
معا،
اح ``رتام احل `ق``وق اجل`م``اع` ّي``ة وال``وط`ن` ّي``ة يف اآن k

‡ا ي�سمح للمواطنني ترجمة معتقداتهم وقيمهم
ّ

اإن ال``وط``ن يعي�ص يف �سمائر اأب`ن``ائ``¬ قبل
اأن يعي�ص يف اجل`غ``راف`ي``ا وال `ت``اري`` .ïول
حياة للوطن ب``دون الإح�سا�ص باملواطن ّية
وامل�ساركة .وه``ذا يج Öاأن يربز ب�سورة
وا� `س `ح``ة و�``رشي `ع``ة ودائ``م``ة يف ترفّ عكم
ع``ن ال`ع``ائ`ل` ّي``ات والأق``ل`` ّي``ات وال`ط``ائ`ف` ّي``ات
تدوي يف لبنان اأ�سوات
واحلõب ّيات ...اأن ّ
من ال�سما∫ تدافع عن حقوق املواطنني يف
البقاع ،واأن ترتفع �رشخات يف اجلبل تعيد
احلياة العمران ّية وامل�ساعي الدفاع ّية اإ¤
اجل`ن``وب ،واأن ت�سعى العائالت والأف``راد
خا�سة لرفع م�ستوى
املكتفية ب�سورة
ّ
حياة الكادحني واملحرومني ،واأن تنادي
وتطال Öطائفة وت�سج Öالتميي õالطائفي
ال ``ذي مي``ار�``ص بالن�سبة اإ ¤غ``ريه``ا :ه``ذ√
هي املواطن ّية احلقّة وهذ√ و�سيلة بقاء اأي
وطن.

�لإمام �ل�س ّيد م��سى �ل�سدر ,ر�سالة
يف منا�سبة عيد الفطر
3۸

3۹

املتنوعة يف لغة وطن ّية جامعة .وي�ساهم ذل∂ يف تكوين الثقافة يف اأ�سكا∫ جديدة ،فا– kا املجا∫
واآرائهم
ّ

اأمام الإبداع الثقايف.

اخلا�سة تف�سري قيمها يف �سكل ي�ساعد املجتمعات على بلو Æنقا• التقارب
يقع على عاتق اجلماعات
ّ
والتعرف على القيم امل�سرتكة ا k
أول وغري امل�سرتكة ثان kيا ،التي يجهلها الآخ``ر ،لك�رش حواج õاخلوف
ّ
والتحرر من الأفكار امل�سبقة وال�سور النمط ّية املتبادلة بني الأطراف املختلفة.
ّ

التنوع واإيجاد
–قّق الدولة دوره``ا يف هذا املجا∫ عرب تعõي õالتوا�سل يف املجا∫ العام ون�رش ثقافة
ّ

عامة للحوار واللتõام املدين العابر للجماعات والطوائف وتفعيل التعاون املجتمعي املعريف
م�ساحات ّ
والرتبوي .8وعلى الدولة اأن ّ
مكوناتها الثقاف ّية مه ّدد اأو منتق�ص من حقوق¬.
تتدخل ك ّلما �سعرت با ّأن اأحد ّ

م�سارا
جمرد اأداة للتوا�سل ،بل ي�سبح
من هنا ل يبقى احلوار يف �سياق املواطنة احلا�سنة ّ
k
للتنوع الثقايف ّ
التنوع اإ ¤التفاعل الثقايف اخلالق ،9يف �سياق املجا∫ العام الذي
للتع ّلم املتباد∫ والنمو امل�سرت∑ ،فننتقل من ّ

oي ّ
احلر
�سكل امل�ساحة املفتوحة للتفاعل بني املواطنني ومكانkا للتعبري عن الإبداع النا œعن هذا التفاعل ّ
ّ
واخلالق.

للتن�ع
�مل��طنة �حلا�سنة
ّ

Intercultural Citizenship
8

للتنوع الديني.)2013( ،
راجع :مو ّؤ�س�سة اأديان :ال�رشعة الوطن ّية للرتبية على العي�ص k
معا يف لبنان ،يف ظل املواطنة احلا�سنة ّ

Ted Cantle، Interculturalism: the new era of cohesion and diversity، 2012.
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الفﺼل الﺜﺎلﺚ

المﻮاﻃﻨﺔ
لﻠﺘﻨﻮﻉ الﺜقﺎفﻲ
الﺤﺎﺿﻨﺔ
ﹼ
فﻲ لﺒﻨﺎﻥ

4۰

4۱

ﻣقدﻣﺔ
ﹼ

التحركات املن ّددة باأن¶مة الالم�ساواة وال�ستعمار (الن¶ام الإقطاعي،
ترافق âن�ساأة املواطنة يف لبنان مع ‰و
ّ

الرتكي والفرن�سي) ،وبرزت اأك Ìمع الرغبة يف املحاف¶ة على النتماء الثقايف اخلا�ص وتكري�ص مبداأ احلر ّيات.
k
حماف¶ا على خ�سائ�س¬ �سمن الدولةّ ،
�سكل âهذ√
ول ّأن املجتمع اللبناين ،ن�ساأ ما قبل ن�سوء الدولة وبقي
مكر�سة ذل∂
الأخرية املو ّؤ�س�سة الناظمة للحقوق والواجبات لالأفراد واملجموعات ّ
املكونة للن�سي èالوطنيّ ،
يف د�ستور ح�سل على �رشع ّيت¬ من كافة املواطنني.

العامة
املكون للمجتمع ،وا ّأكد يف اأك Ìمن ّ
للتنوع ِّ
مادة على اأهم ّية احلر ّيات ّ
اأعطى الد�ستور اللبناين قيمة ّ

التحركات الجتماع ّية وال�سيا�س ّية
والتجمع من خال∫
(حر ّية العتقاد املطلقة وحر ّية التعبري عن الراأي
ّ
ّ
التنوع الثقايف م�سدر غنى للهو ّية الوطن ّية ول ّ
خطرا على الوحدة
كالأحõاب واجلمع ّيات) .لذل∂ يعترب ّ
ي�سكل k
الوطن ّية ا ّإل اإذا �ساءت اإرادة اأبناء الوطن غري ذل∂.

موحدة يف
يعترب امل`و ّؤر ñكما∫ ال�سليبي ا ّأن ال�سع Öاللبناين  ⁄يكن oيوؤ ِّلف يف املا�سي ا ّأمة واعية لكيانهاs ،
ثم اأ�سبح âهذ√ املجموعات
اأهدافها ،ولكنّ¬ كان جمموعة طوائف جمتمعة يف عقد ي�سب¬ العقد الجتماعيّ .

خا�سة
عرب املمار�سة ال�سيا�س ّية تعي معنى الهدف ِّ
املوحد وامل�ساركة فيما بينها ورعاية احلقوق امل�سرتكةّ ،

بعد حرب طال âاأك Ìمن � 15سنة حي åكان âتتقاتل لتفر�ص هيمنة فئة على اأخرى .واإن كنّا اليوم نعترب
k
مرتبطا ببع�ص امل�سالح ال�س ّيقة الفرد ّية
ا ّأن م�سار الوعي والإدرا∑ الوطني الواحد غري مكتمل لأنّ¬ ل يõا∫

والفئو ّية ،لكنّ¬ رغم ذل∂ oي ّ
للتنوع و–ديد الأهداف
�سكل بداية لب�س§ مفهوم الوحدة الوطن ّية احلا�سنة ّ
امل�سرتكة بني املواطنني وتعõيõها.

من حما�رشة األقاها �سنة  1954الدكتور �سليم حيدر رئي�ص املجل�ص الرتبوي للبحو çيف لبنان – âعنوان
{التعليم يف خطر zنقراأ{ :نحن يف لبنان حفنة من الب�رش على رقعة من الأر�ص .حفنة عجيبة على رقعة عجيبة.
العامة اأ�سب¬ باملن�سور ( ،)Prismeينك�رش
فينا نõعات اجتماع ّية متباينة ،دين ّية وتربو ّية وتراث ّية ...حياتنا ّ
أ�سعة ،وفئة
أ�سعة عديدة بلون النõعات ...فئة منا
تتم�س∂ ب�سعاع من ال ّ
علي¬ �سعاع ن�ساطنا ،فتخرج من¬ ا ّ
ّ

جميعا
أ�سعة
k
تريد ته�سيم املن�سور ...نحن من الذين يريدون اأن يحاف¶وا على املن�سور ،واأن ي�ستنريوا بال ّ
واأن ي�سهروا النõعات املتع ّددة ،اأن ي�سهروا ما فيها من اخلري يف نõعة واحدة اإ ¤احلياة امل�سرتكةz.

الﻄﺎﺋفيﺔ وﺇﺣقﺎﻕ المﻮاﻃﻨﺔ الﺤﺎﺿﻨﺔ
 .١بين
ﹼ
لﻠﺘﻨﻮﻉ
ﹼ
k
حقوقا يف
ت�سمن الن�سو�ص التاأ�سي�س ّية يف الدولة اللبنان ّية لالأفراد حر ّية املعتقد ،وتعطي للطوائف الدين ّية
الرتبية والأحوا∫ ال�سخ�س ّية .وتتح ّد çاملادة التا�سعة من الد�ستور عن الع ّõة الإله ّية واحرتام الدولة ّ
لكل

الأديان واملعتقدات و�سمان ‡ار�سة الطقو�ص الدين ّية على اأن ل تتنافى مع الن¶ام العام .وقد �سمن âالدولة

أي�سا للطوائف حقّ رعاية الأحوا∫ ال�سخ�س ّية وتن¶يم �سوؤونها اخلا�سة.
ا k

`ادة العا�رشة من الد�ستور عن حر ّية التعليم �رش• عدم تعار�س¬ مع الأن¶مة املتّبعة وعدم
كما تعلن امل` ّ

اخلا�سة بها ومو ّؤ�س�سات
تعر�س¬ للمعتقدات الدين ّية .واأعط âهذ√ املادة احلقّ للطوائف باإن�ساء مدار�سها
ّ
ّ

العامة التي
الرتبية التابعة لها� ،رش• اللتõام بالأحكام ّ
ت�سدر عن الدولة.

ا ّإن ت�رشيع هذا التع ّدد �سمن الدولة ،ل�س ّيما يف بعد√
الرتبويّ ،
k
k
بالتنوع ك�سمة
وقبول
�رشيحا
اعرتافا
ي�سكل
k
ّ
كر�ص الد�ستور
للن�سي èالوطني والثقافة ّ
العامة .وقد ّ
اللبناين الإدارة ال�سيا�س ّية للتع ّدد ّية بال�سيغة املتم ّثلة

باملنا�سفة بني امل�سيح ّيني وامل�سلمني يف املجل�ص النيابي

واحلكومة ووظائف الفئة الأو ،¤مع التوزيع العاد∫
للمنا�س Öعلى الطوائف ،بالإ�سافة اإ ¤التوزيع ،وفق
العرف ،ملنا�س Öرئا�سة اجلمهور ّية ورئا�سة املجل�ص

النيابي ورئا�سة احلكومة على الطوائف الثال çالأكرب
املارون ّية وال�سيع ّية وال�سن ّية.

ومن الالف âبا ّأن التعديل الد�ستوري الذي جرى وفق
اتفاق الطائف ( )1990طال Öمن جهة باإلغاء الطائف ّية

ال�سيا�س ّية ،ولكنّ¬ حاف ßمن جهة اأخرى على العرتاف

املكون للن�سي èالوطني واقرتح اآل ّيات
بالتنوع الطائفي ِّ
ّ

مدعوون اإ ¤در�ص احلاجة اإ ¤مفاهيم
{اإنّنا
ّ
– ّد من طغيان العن�رش الديني على الدولة
لتمكني ه``ذ√ ال``دول``ة م``ن القيام على اأ�س�ص
ت�سمن ،من جهة ،حر ّية املعتقد و‡ار�سة
ال�سعائر الدين ّية ،وتاأمني امل�ساواة القانون ّية
بني خمتلف املواطنني من جهة ثانية .ولع ّلنا
اأك`` Ìما نحتاج يف لبنان اإ ¤ه``ذا التحديد يف
تخفيف الطابع الطائفي عن الدولة لتمكينها
من اأن تكون دولة مدن ّية تoعطي الدين ح ّي√õ
اخلا�ص و–�رش√ في¬ واأن ّ
تتمكن هذ√ الدولة
وحد ينتمي اإليها
من اأن تكون دولة ل�سعo Öم s
وتoعنى ب¬ على اأ�سا�ص املواطنة ل على اأ�سا�ص
النتماءالطائفيz.

عبا�س �حللبي ,ح``وار الأدي``ان وبناء
الدولة (.58 ،)2009
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جديدة لإدارت¬ ،مثل اإن�ساء جمل�ص ال�سيو ñعلى اأ�سا�ص التمثيل الطائفي واإقرار الالمركّ õية الإدار ّية التي
التنوع على امل�ستوى املح ّلي.
ت�سهم بدورها باإدارة ّ

التنوع ثقاف ًّيا وتربو ًّيا و�سيا�س ًّيا ،لأن يكون اأحد ‰اذج املواطنة
ينحو الن¶ام اللبناين ،ب�سع pي¬ لإدارة ّ

أي�سا ب`ا ّأن هذا الن¶ام  ⁄ينجح باإر�ساء  §‰من احلكم والإدارة
احلا�سنة
للتنوع .لكن من الوا�سح ا k
ّ
املرجوة ،ل بل ّ
�سكل k
جمال لتعõي õذهن ّية طائف ّية تعيق بطبيعتها التفاعل احلقيقي
يعطي ثمار√ الإيجاب ّية
ّ

و–و∫
التنوع
ّ
وبناء الثقافة املواطن ّية الواحدة .تتع ّدد املواقف بخ�سو�ص اأ�سباب هذا الف�سل يف اإدارة ّ
الن¶ام يف كثري من الأحيان اإ� ¤ساحة للõبائن ّية والف�سادّ .
لعل اأبرز هذ√ الأ�سباب يكمن يف �سعف الدولة
العامة ما �سمح للطوائف وزعمائها ال�سيطرة عليها و–ويلها اإ ¤خدمة م�ساحلهم احلõب ّية
ومو ّؤ�س�ساتها ّ
والفئو ّية k
بدل من اأن تكون يف خدمة جميع املواطنني بالت�ساوي.

�ملادة  95من �لد�ست�ر �للبناين
(املعدلة بالقانون الد�ستوري ال�سادر يف  1943/11/9وبالقانون الد�ستوري ال�سادر يف
)1990/9/21
على جمل�ص النواب املنتخ Öعلى اأ�سا�ص املنا�سفة بني امل�سلمني وامل�سيح ّيني اتّخاذ الإج``راءات
املالئمة لتحقيق اإلغاء الطائف ّية ال�سيا�س ّية وفق ّ
خطة مرحل ّية وت�سكيل هيئة وطن ّية برئا�سة رئي�ص
ت�سم بالإ�سافة اإ ¤رئي�ص جمل�ص النواب ورئي�ص جمل�ص الوزراء �سخ�س ّيات �سيا�س ّية
اجلمهور ّية،
ّ
وفكر ّية واجتماع ّية.
مهمة الهيئة درا�سة واقرتاح الطرق الكفيلة باإلغاء الطائف ّية وتقدميها اإ ¤جمل�سي النواب والوزراء
ّ
ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحل ّية.
ويف �ملرحلة �لنتقال ّية:
اأ) ّ “oثل الطوائف ب�سورة عادلة يف ت�سكيل الوزارة.
العامة والق�ساء
ب) تoلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الخت�سا�ص والكفاءة يف الوظائف
ّ
العامة واملختلطة وفقkا ملقت�سيات الوفاق الوطني
واملو ّؤ�س�سات الع�سكر ّية والأمن ّية واملو ّؤ�س�سات ّ
با�ستثناء وظائف الفئة الأو ¤فيها ويف ما يعاد∫ الفئة الأو ¤فيها وتكون هذ√ الوظائف منا�سفة
بني امل�سيح ّيني وامل�سلمني دون تخ�سي�ص اأ ّية وظيفة لأية طائفة مع التق ّيد مببداأي الخت�سا�ص
والكفاءة.

 .٢اﻻﻋﺘراﻑ بﺎﻵﺧر

ا ّإن العرتاف بالإن�سان وقبول¬ على اأ�سا�ص خ�سو�س ّيت¬ وفرادت¬ oي ّ
�سكل �رشورة حيو ّية لل�سخ�س ّية

مفهوما غرب ًّيا علينا تبنّي¬ ،بل oيعترب جk õءا اأ�سا�س ًّيا
الفرد ّية واملجتمع ّية .فهو لي�ص فق§ مطل kبا اإن�سان ًّيا اأو
k

ومكونkا للثقافة الوطن ّية والرتا çاللبناين امل�سرت∑ .وما انطواء الأفراد
من احلركة الجتماع ّية اللبنان ّية
ّ
اخلا�سة ا ّإل عالمة لرتاجع قدرة املجتمع ال�سيا�سي الوطني على العرتاف
وتقوقعهم �سمن هو ّياتهم
ّ
بكرامتهم ال�سخ�س ّية كمواطنني مت�ساوين ومبواطن ّيتهم امل�سرتكة.

ا ّإن التاري ïاملجتمعي ولي�ص فق§ ال�سيا�سي للدولة اللبنان ّية ،يõخر باخلربات p
والعرب ،والقوا�سم امل�سرتكة
من قيم دين ّية واجتماع ّية وثقاف ّية وحتى اأحدا çتاريخ ّية وخما�سات اقت�ساد ّية م�سرتكة ت�سارك âفيها

كافّ ة فئات املجتمع ،ع ّõزت عمل ّية الرتاب§ املجتمعي والتثاقف ون�رش قيم الت�سامن واملح ّبة والتاآخي.
فال يكون ا k
أ�سال الختالف يف النتماء الديني م�سكلة ،عندما ي�سعر اجلميع باأنّهم جl õء من �سريورة
يعرب عن¬ املواطن بالت�سار∑
جمتمع ّية م�سرتكة .فالعي�ص امل�سرت∑ هو جõء ل يتج ّõاأ من احلياة اليوم ّيةّ ،

يف الأفراح والأتراح ،والتخال§ والتجاور والدفاع عن الآخر وحقوق¬ ،من دون اأن يعترب ذل∂ تهدي kدا ل ّأي
k
تخاذل Œا√ النتماء للجماعة اخلا�سة.
من املجموعات املختلفة اأو
ولكن احلرب اللبنان ّية خ ّلف âذاكرة جماع ّية جمتõاأة،
ّ

تتمحور حو∫ رف�ص الآخر املختلف .وترافق âعمل ّية

الف�سل والرتكي õعلى الختالف مع ال�رشاع على
ال�سلطة ،لعدم قدرة املجموعات املت�سارعة على –ديد
ه``دف م�سرت∑ �سمن مو ّؤ�س�سة ال``دول``ة .واملوؤ�سف
اأ ّن``¬ بعد احل``رب ب``داأ هذا املنحى ال�سلبي من التعاطي
التنوع ينت�رش بني املثقّفني والقادة ،مه ِّد kدا بذل∂
مع
ّ

للتنوع.
ب�سقو• ثقافة املواطنة امل�سرتكة واحلا�سنة ّ

تنوع
{لبنان اأك`` Ìمن دول``ة ،اإ ّن``¬ بلد اأع¶م ّ
ثقايف ،وكان ميكن اأن يكون اأك Ìغنى ،ومبا
ل oيقا�ص ،لو اأ ّن``¬ عرف نف�س¬ .كان بو�سع¬
حقًّا اأن يعطي العا ⁄اأمثولة ،واأن يكون وطن
التوفيق بني الثقافات ،ورمkõا �رشور ًّيا اأكÌ
من مفيد ،لأنّ¬ اإن�ساين حقًّاz.

كمال جنبال• ,من اأجل لبنان.
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التحو∫ النا œعن احلرب واآثارها يف النفو�ص يقت�سي اأن ياأخذ اللتقاء واحل``وار احلقيقي بني
ا ّإن هذا
ّ
املواطنني يف العتبار النواحي النف�س ّية والجتماع ّية والتاريخ ّية التي ت�سيطر على املواطنني من اأجل
–قيق تفاهم متباد∫ واإر�ساء oاأ �oس�ص متينة للتق ّدم .فمن خال∫ احل``وار ،تو ّؤكد الأط``راف املختلفة على

ت¶ن اأنها بحاجة اإ ¤العرتاف على امل�ستوى الديني،
احلاجة اإ ¤العرتاف بالآخر .ويف غالب ّية الأحيانّ ،
ولكن التدقيق عن كث Öيف امل�ساألة oي¶ه pر اأن احلاجة هي يف اأن يدر∑ ّ
كل من املتحاورين معاناة الآخر يف

املا�سي واحلا�رش.

فاحلوار ل يقت�رش على الن¶ر اإ ¤الآخر ن¶رة اإن�سان ّية وح�س ،Öبل oيف�سي اإ ¤اأن�سنة الذات من خال∫
الوعي اإ ¤امل�سوؤول ّية ال�سخ�س ّية Œا√ الآخ``ر ومعانات¬ واآمال¬ .هذا املوقف ي�سمح للطرفني بتحقيق
الت�سامن الجتماعي والروحي عرب الأخذ بعني العتبار روؤية ّ
كل طرف للتاري ïمع هواج�س¬ ومقاربت¬
معا .10يتط ّل Öذل∂ اإيجاد
 -واإن املاأزومة  -للهو ّية ،وحلم كل منهم مب�ستقبل اأف�سل من اأج``ل بنائ¬ k

م�ساحات وفر�ص لتباد∫ هذ√ الهواج�ص واخلربات والأفكار بني املواطنني ،يف اإطار من الثقة والحرتام
واحلوار والت�سامن.

 10راجع :نايال طبارة{ ،اإطار التالقي امل�سيحي-امل�سلم يف لبنان وال�رشق الأدنى :وجهة ن¶ر oم�سلمة ;zامل�سيحية والإ�سالم يف اإطار الثقافة املعا�رشة،
اليون�سكو للحوار املا بني ثقايف� ،سان âبطر�سبور /Æبريوت.91 ،2009 ،

 .٣الﺘﺒ ﹼﻨﻲ المﺘد ﹼرﺝ لﻠمﺸروﻉ الﻮﻃﻨﻲ الﺸﺎﻣل

k
م�سرتكا للهو ّية الوطن ّية ومقت�سياتها مبا�رشة وب�سكل كامل ،بل جاء ذل∂
مفهوما
 Íجميع اللبنان ّيني
 ⁄يت s
k
بتطور الوجدان التاريخي للجماعات الطائف ّية وعالقتها مبحيطها وبع�سها مع بع�ص.
بالتدرج ومتاأ ّث kرا
ّ
ّ
متدرج ،كان من اأبرز
فعلى �سبيل املثا∫ جاء اعرتاف املرجع ّيات الإ�سالم ّية بنهائ ّية الكيان اللبناين ب�سكل ّ
ّ
�سم
حمطات¬ ،اإعالن الثواب âالإ�سالم ّية يف  21اأيلو∫  ،1983حيo åعقد موؤ“ر اإ�سالمي يف دار الفتوى ّ
القادة الروح ّيني وال�سيا�س ّيني من املذاه Öالإ�سالم ّية كافّ ة ،11واتّخذ قرارات عديدة اأoطلق عليها ا�سم الثوابâ

ين�ص الثاب âالأو∫ منها على ما ياأتي :
الإ�سالم ّيةّ .

«لبنان وطن نهاFي بحدود√ �حلا�رشة �ملعÎف بها دول vيا� ,سي kد� ح vر� م�ستق kال ,عرب vيا يف �نتماFه
منفتحا على �لعا ,⁄وه� جلميع �أبناFه ,له عليهم و�جب �ل�لء �لµامل ولهم عليه حق
وو�bعه,
k
�لرعاية�لµاملةو�مل�ساو�ة».
ويف احليث ّيات التي ّ
ورد ما يلي :
ت�سكل الأ�سباب املوجبة لتخاذ هذا املوقف َ
املرتدي يه ّدد وجود امل�سلمني اللبنان ّيني يف معنا√
{تاأتي هذ√ الثواب âيف الوق âالذي بات في¬ الواقع
ّ
وم¶اهر√ ،وهو ما يرف�س¬ امل�سلمون ،لي�س على �أ�سا�س �أ ّنهم يريدون –قيق �ل�òت ّية �لإ�سالم ّية
على ح�ساب �ل�òت ّية �ل�طن ّية �للبنان ّية ,وا ّإ``‰ا على اأ�سا�ص ا ّأن امل�سلمني اللبنان ّيني يريدون من
موقفهم هذا ت�سحيح الو�سع اللبناين يف م�سار√ التاريخي لأجل –قيق �ل�òت ّية �ل�طن ّية �ل�سادbة
وتعõيõها ,ولتح ّقق من خاللها ذ�ت ّية كل فئة لبنان ّية مبا تقت�سي¬ مباد Çالعدالة وامل�ساواة ،فال
ت�سو√ على ح�ساب عملقة م�سطنعة لذات ّية اأخرىz.
تذوب ذات ّية فريق ول s

وقد �سبق âهذ√ الثواب âمواقف عديدة مل�سلمني ه ّياأت لها .نذكر منها على �سبيل املثا∫ موقف عبد احلميد
كرامي من امليثاق الوطني.

 11رئي�ص جمل�ص النواب ال�سيد ح�سني احل�سيني ورئي�ص املجل�ص الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى الإمام حممد مهدي �سم�ص الدين،
ورئي�ص احلكومة الدكتور �سليم احل�ص ،ومفتي اجلمهور ّية اللبنان ّية ال�سي ïح�سن خالد ،والوزير والنائ Öوليد جنبال•
و�سي ïعقل طائفة املوحدين الدروز ال�سي ïحممد اأبو �سقرا ،وعدد من الوزراء والنواب امل�سلمني.

4٦

47

بيان عبد �حلميد كر�مي
ح�ل �مليثا� ¥ل�طني )(1949
اأعلن ا ّأين مقتنع يف قرارة نف�سي نهائي kا باأن هذا امليثاق يج Öاأن يقوم على النقا• التالية:
ال�رش والعالنية مهما كان� âسئيلة ،عن التفكري يف جعل
 -1اأن تقلع اأ ّية فئة من فئات البالد نهائ ًّيا ،يف ّ
لبنان وطنkا لدين من الأديان.
ب�سم لبنان
ال�رش والعالنية مهما كان� âسئيلة ،عن التفكري
 -2اأن تقلع اأ ّية فئة من فئات البالد ،يف
ّ
ّ
اأو اأي جõء من¬ اإ ¤اأ ّية اأقطار اأخرى.
 -3يج Öاأن تكون ال ّأمة اللبنان ّية دولة ي�سودها عامالن ،امل�ساواة والعد∫ للجميع وبوج¬ اجلميع.
ال�رش والعالنية ،با ّأن حدود لبنان احلا�رشة هي نهائ ّية
 -4اأن يعرتف اجلميع من دون ا�ستثناء يف
ّ
ومق ّد�سة.
ال�رش والعالنية ،اأي بالروح ل باحلرف ،ب�رشورة التعاون
 -5اأن يعرتف اجلميع على ال�سواء يف
ّ
خمل�سا يعود على اجلميع يف لبنان
اإ ¤اأق�سى حدود التعاون مع الدو∫ العرب ّية ال�سقيقة ،تعاونkا
k
والبالد العرب ّية باخلري والرفاه ّية.
 -6ا ّأل ي�سعر اأحد من اأبناء لبنان �سواء كان يف احلكومة اأو يف ميادين القت�ساد اأنّ¬ مغبون ا ّأي غÍ
ب�سب Öانتمائ¬ اإ ¤طائفة من الطوائف الكائنة يف لبنان.
(نق kال عن :املو ّؤ�س�سة اللبنان ّية لل�سلم الأهلي ،م��طن �لغد :مناذج يف �لثقافة �ملدن ّية� ،ص  ;213الن�ص ن�oرش يف جريدة

البريق 10 ،اآذار )1949

تدرج يف تبنّي عروبة لبنان .تط ّل Öهذا الأمر ّ
تخطي اخلوف
وكان يف املقابل لدى ق�سم كبري من امل�سيح ّيني ّ

من خطورة مقاربة العروبة ب�سكل اأحادي وان�سهاري يلغي اخل�سو�س ّيات الثقاف ّية للجماعات املختلفة،

للتنوع الثقايف والديني
والعمل على بلورة مقاربة للعروبة
متحررة من الإيديولوج ّية الن�سهار ّية وحا�سنة ّ
ّ
الذي oي ّ
�سكل املجتمع اللبناين.

فلقد ا ّأكد اتفاق الطائف ( )1989على هذين املبداأين املتالزمني :عروبة لبنان ح�سار ًّيا وتع ّدد ّيت¬ الثقاف ّية.

وجاء التعبري عن تبنّي امل�سيح ّيني لهذا املوقف يف اإطار ال�سينود�ص اخلا�ص من اأجل لبنان ،حي åدعا الإر�ساد

الر�سو‹ م�سيح ّيي لبنان اإ� ¤رشورة املحاف¶ة على عالقاتهم الت�سامن ّية مع العا ⁄العربي وتوطيدها.
ويقو∫ البابا يوحنا بول�ص الثاين يف هذا الإر�ساد:

موقعا ‡ ّيkõا ،لكي
ريا،
{اأدعوهم اإ ¤اعتبار ان�سوائهم اإ ¤الثقافة العرب ّية ،التي اأ�سهموا فيها ا
k
إ�سهاما كب k
k
حوارا �سادق kا وعميقkا مع امل�سلمنيz.
oيقيموا ،هم و�سائر م�سيح ّيي البلدان العرب ّيةk ،

البابا يوحنا بول�ص الثاين ،رجاء جديد للبنان ,عدد 93
وقد ا ّأكدت الكني�سة املارون ّية على هذا النه èيف اأعما∫ املجمع املاروين ( )2006بقولها:
قاطعا للقائلني
رف�سا
{ا ّإن التõام امل�سيح ّيني وامل�سلمني بنهائ ّية احل ّي õالوطني اللبناين ،اأبعد من كون¬ k
k
بالوطن القومي امل�سيحي اأو بالدولة الإ�سالم ّية ،ا ّإ‰ا هو يف حقيقت¬ ،التõام بتاأ�سي�ص الوطن اللبناين على
مفاهيم الكرامة الإن�سان ّية ،وحقوق الإن�سان ال�سخ�ص ،وحقوق اجلماعات ،كما فهمتها الأ�رشة الب�رش ّية
أقرتها يف التفاق ّيات الدول ّية امللõمة
بو�سوح منذ الإعالن العميم حلقوق الإن�سان ،ال�سادر عام  ،1948وا ّ
املنبثقة من¬( z.عدد )22
{وقام âهذ√ الدولة على ميثاق عي�ص م�سرت∑ بني م�سيح ّييها وم�سلميها oدعي {امليثاق الوطني .zوكان
عنوان هذا امليثاق احلر ّية الكاملة للمواطنني الأف``راد وال�رشاكة التع ّدد ّية الت�سامن ّية بني عائالت لبنان
احلر،الإبنالبكرللتالقياملن�سودبنيامل�سيح ّيةوالإ�سالم
الدين ّية .وهكذااأ�سحىلبنان،بن¶ام¬التوافقي ّ
يف ال�رشق ،ل بل ويف العا .⁄وهذا ما دفع قدا�سة البابا يوحنا بول�ص الثاين اإ ¤املجاهرة بهذ√ ال�سهادة
الرائعة يف قيمة لبنان الفريدة{ :ا ّإن لبنان هو اأك Ìمن وطن :اإنّ¬ ر�سالة حر ّية و‰وذج تع ّدد ّية لل�رشق كما
للغرب( z.عدد )19

املجمع املاروين ،الن�ص الثال :åح†س�ر �لµني�سة �ملارون ّية يف �لنطا� ¥لبطريركي.2006 ,
كما يلتقي اليوم غالب ّية اللبنان ّيني على مبداأ مدن ّية الدولة وعدم اإخ�ساعها ملرجع ّية اأو �سلطة دين ّية مع ّينة .لكن
البع�ص يت�ساء∫ عن مدى التõام اجلميع بهذا املبداأ املو ِّؤ�س�ص للعقد الجتماعي بني اللبنان ّيني ،اأو اعتبار√ من
k
تتغري.
قبل البع�ص موق kفا موؤقّ تkا
مرتبطا لي�ص بالقناعات الثابتة بل بال¶روف املوجبة ل¬ ،والتي قد ّ
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ينم عن عن�رش ّية �سب¬ مقنّعة ،ل ت�ستند فق§
عندما ياأخذ العرتاف بالآخر �سكل الالمبالة Œاه¬ فهو ّ
أي�سا الكثري من الزدراء للغري ّية .لذل∂ ل يكفي مبداأ الت�سامح لبناء الهو ّية
اإ ¤ال�سعور بالفوق ّية بل فيها ا k

للتنوع ،طاملا يعني ا ّأن فئة اأو k
طرفا {ت�سمح zلالآخر بالوجود على رغم الختالف الذي
الوطن ّية احلا�سنة ّ
يعرب عن قبو∫ اأكّ Ìية طاغية بحق الأقل ّيات بالوجود
مي ّثل¬ .ا ّإن ال�سياق التاريخي لن�سوء م�سطلح الت�سامح ّ
�سمن املجتمع الواحد .فبالرغم من الدور الإيجابي الذي لعب¬ هذا املبداأ يف وقف العنف وال�سطهاد

والتميي õالعن�رشي على اأ�سا�ص الدين اأو العرق اأو الثقافة ،فهو ل يفي بالغر�ص عندما نبح åعن �رشاكة
جمتمع ّية تو ِّؤ�س�ص لوحدة يف املواطن ّية والهو ّية.

يعرب ب�سكل �سحيح عن الوحدة
التنوع الإيجاب ّية ،كذل∂ الن�سهار ل ّ
وكما ا ّأن الت�سامح ل ّ
يعرب عن حقيقة ّ

التنوع .فالوحدة املن�سودة ل تoبنى على حمو اخل�سو�س ّيات الفرد ّية واجلماع ّية ،بل على
احلا�سنة لهذا ّ

عامة م�سرتكة ترتقي بها اإ ¤بلورة ثقافة جمتمع ّية غن ّية بروافدها املتع ّددة.
تفاعلها يف �سياق م�ساحة ّ
k
�سلبي وعائق
حامال ملعنى
لذل∂ ي�سبح الن�سهار ،مبا يوحي من ذوبان للخ�سو�س ّيات يف بوتقة واحدة،
ّ

التنوع الثقايف املرتب§ بالتع ّدد ّية
للتنوع .فالثقافة الوطن ّية امل�سرتكة ل تلغي ّ
اأمام –قيق الهو ّية احلا�سنة ّ
املجتمع ّية ،ول تكتفي باإظهار الختالفات فيما بينها ،بل ّ
ت�سكل م�ساحة للتوا�سل والتفاعل العابر لهذا
التنوع.
ّ

تعرب فعل ًّيا عن حقيقة الو�سع
ت``ربز هنا احلاجة اإ ¤اإع``ادة الن¶ر يف املفاهيم امل``وروث``ة لدينا والتي ل ّ

الجتماعي ،بل غال kبا ما تكون مبن ّية على اخلوف من الآخر والذوبان في¬ .واخلوف من الفناء �سعور

اإن�ساين طبيعي يحمل¬ كل فرد اأتى اإ ¤هذا العا ⁄ويبح åعن مكان ل¬ في¬ .فاإذا ما و�سعنا اخلوف جان kبا،
التنوع اإ ¤عامل –في õلاللتõام الوطني امل�سرت∑
اأو ن¶رنا اإلي¬ كعامل م�سرت∑ بني كافة املواطنني،
يتحو∫ ّ
ّ
بهدف تاأمني احلقوق والواجبات لكافة الب�رش بالت�ساويk ،
بدل من اأن يكون م�سدر خوف من هيمنة

قيما اجتماع ّية
الهم الجتماعي امل�سرت∑ مع الآخر ،ي�سفي على العي�ص k
معا k
فئة على اأخرى .فتقا�سم ّ
ّ
تتخطى م�ساألة الت�سامح والن�سهار ،وتفتح العي�ص امل�سرت∑ على اآفاق ال�رشاكة والتكامل والت�سامن
كما وامل�ساحلة والغفران .لذل∂ يتط ّل Öبناء ال�سلم الأهلي واملجتمعي اأك Ìمن عمل ّية تق ّبل الآخر ،ليطا∫

تاأمني ركائ õالأمان النف�سي واملجتمعي للفئات املتخالطةّ .
ت�سكل هذ√ القيم يف لبنان جk õءا من الرتاç

املجتمعي والروحي ،على الرغم من �سعف التõام اللبنان ّيني بها ،ويبقى اعتمادها وعي�سها اأ�سا�سني

للنهو�ص باحلياة الجتماع ّية وال�سيا�س ّية امل�سرتكة.

�إعالن �لي�ن�س� �µلعاملي
�لتن�ع �لثقايف
ب�ساأن
ّ
)(2001
�لتن�ع �لثقايف ب�Uسفه تر�Kا م�سÎك kا لالإن�سان ّية
�ملادة ):(1
ّ
تتّخذ الثقافة ا k
التنوع يف اأ�سالة وتع ّدد الهو ّيات
متنوعة عرب املكان والõمان .ويتج ّلى هذا
ّ
أ�سكال ّ
م�سدرا
والتنوع الثقايف ،بو�سف¬
املم ِّيõة للمجموعات واملجتمعات التي تتاأ ّلف منها الإن�سان ّية.
ّ
k
التنوع البيولوجي بالن�سبة
للتباد∫ والتجديد والإبداع ،هو �رشوري للجن�ص الب�رشي �رشورة
ّ
التنوع الثقايف هو الرتا çامل�سرت∑ لالإن�سان ّية ،وينبغي العرتاف
للكائنات احل ّية .وبهذا املعنى ،فا ّإن ّ
ب¬ والتاأكيد علي¬ ل�سالح اأجيا∫ احلا�رش وامل�ستقبل.
�لتن�ع �لثقايف �إ� ¤لتع ّددية �لثقاف ّية
�ملادة ) :(2من
ّ
يوما بعد ي``وم ،من �سمان التفاعل املن�سجم والرغبة
تنو kعا k
ل ب ّد يف جمتمعاتنا التي تتõايد ّ
ومتنوعة ودينام ّية.
معا فيما بني اأف``راد وجمموعات ذوي هو ّيات ثقاف ّية متع ّددة
يف العي�ص k
ّ
ت�سجع على دم`` èكل املواطنني وم�ساركتهم ت�سمن التالحم الجتماعي
فال�سيا�سات التي
ّ
`رد ال�سيا�سي
وحيو ّية املجتمع امل``دين وال�سالم .وبهذا املعنى ف `ا ّإن التعدد ّية الثقاف ّية هي ال` ّ
تي�رش
على واقع
ّ
التنوع الثقايف .وحي åاأنّها ل ميكن ف�سلها عن وجود اإطار دميقراطي ،فاإنها ِّ
العامة.
املبادلت الثقاف ّية وازدهار القدرات الإبداع ّية التي تغ ّذي احلياة
ّ
k
عامال من ع��مل �لتنمية
�لتن�ع �لثقايف ب�Uسفه
�ملادة ):(3
ّ
يو�سع نطاق اخليارات املتاحة لكل فرد ،فهو اأحد م�سادر التنمية ،ل مبعنى النمو
ا ّإن ّ
التنوع الثقايف ّ
أي�سا و�سيلة لبلو Æحياة فكر ّية وعاطف ّية واأخالق ّية
القت�سادي فح�س ،Öواإ``‰ا من حي åهي ا k
وروح ّية مر�س ّية.
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املادتني التا�سعة والعا�رشة حر ّية املعتقد .كما ا ّأن تركيبة املجتمع
لبنان جمتمع متع ّدد ،كفل د�ستور√ يف ّ

املو�سعة .يف هذا ال�سياق تبلور �سيئkا ف�سيئkا الإطار الوطني اجلامع
تقوم على مفهوم الطوائف والعائالت
ّ
املتم ّثل بن�سوء الدولة اللبنان ّية.

م�ستمرا ،من الإم``ارة اإ¤
فجذور نواة الوطن هذ√ عميقة يف التاري ïوعرف âيف احلقبة احلديثة تنام ّيا
ًّ
k
و�سول اإ ¤اإعالن دولة لبنان الكبري عام  1920بحدود√ احلال ّية حتى ال�ستقال∫ عام .1943
املت�رشف ّية
وا�ستمر تبلور العقد الجتماعي الذي تا ّأ�س�ص علي¬ هذا الكيان ،ليح¶ى �سيئkا ف�سيئkا بتبنّي خمتلف فئات
ّ

املواطنني لكامل عنا�رش√ .ميكن اخت�سار عنا�رش العقد الجتماعي اللبناين ،املو ِّؤ�س�ص لالجتماع الوطني،
بخم�ص نقا• ا ّأكد عليها الد�ستور:
 -1نهاّ Fية �ل�طن ووحدة �ل�سعب :اأي ا ّإن لبنان قائم بذات¬ ول oي ّ
�سيا�سي اأكرب
�سكل جk õءا من كيان
ّ
معا.
ريا عن وحدة اللبنان ّيني واإرادتهم يف العي�ص k
ميكن اأن يذوب في¬ ،واإنّ¬ وطن واحد ل يتج ّõاأ تعب k

اأر�ص لبنان اأر�ص واحدة لكل اللبنان ّينيّ .
فلكل لبناين احلقّ يف الإقامة على ا ّأي جõء منها والتمتّع
ب¬ يف ّ
ظل �سيادة القانون ،فال فرز لل�سع Öعلى اأ�سا�ص ا ّأي انتماء كان ،ول õŒئة ول تق�سيم ول
توطني) .مق ّدمة �لد�ست�ر(• ,

معا
 -2ميثاّ bية �لعي�س k
تعرب امليثاق ّية عن قناعة اللبنان ّيني اأنّ¬ يف العي�ص k
معا �أ�سا�س �لجتماع �للبناينِّ :
م�سلمني وم�سيح ّيني غنى اأكرب من انعõا∫ كل جمموعة على حدة ،واختيارهم لتحقيق ذل∂ ورف�سهم
ا ّأي �سكل من اأ�سكا∫ هيمنة فئة على اأخرى اأو تهمي�سها .لذل∂ تoعترب الدولة هي الكيان الذي ي�سمن
مرجعا لي�ص فق§ ل�سيا�ساتها يف
احلفا® على العي�ص امل�سرت∑ بني اللبنان ّيني وتوطيد√ واعتبار√
k
املجالت املختلفة ،بل اأ�سا�ص �رشع ّيتها.

ل �رشع ّية لأي �سلطة تناق�ص ميثاق العي�ص امل�سرت∑) .مقدمة �لد�ست�ر ,ي(

 -3عروبة لبنان و�سم�ل ّية Kقافته �لإن�سان ّية �ملرتõµة على حق�� ¥لإن�سان :يو ّؤكد ذل∂ على انتماء
لبنان اإ ¤احل�سارة العرب ّية ودور√ الفاعل يف اإطارها ،بالتõامن مع الأفق الدو‹ والإن�ساين يف ثقافة
�سمى باحلياد الإيجابي وعدم ال�سطفاف يف
لبنان ور�سالت¬ .ا�ستنت èالبع�ص من هذا البعد ما oي ّ
�سيا�سة املحاور الإقليم ّية والدول ّية ،على ا ّأل يلغي ذل∂ اللتõام بالق�سايا الإن�سان ّية العادلة.

لبنان عربي الهو ّية والنتماء وهو ع�سو مو ّؤ�س�ص وعامل يف جامعة الدو∫ العرب ّية وملتõم مواثيقها،
كما هو ع�سو مو ّؤ�س�ص وعامل يف ّ
من¶مة الأ· املتّحدة وملتõم مواثيقها والإع``الن العاملي حلقوق
و�Œسد الدولة هذ√ املباد Çيف جميع احلقوق واملجالت دون ا�ستثناء) .مق ّدمة �لد�ست�ر ,ب(
الإن�سان
ّ

معني ل يف احلكم واأ�سول¬ ول يف
 -4مدن ّية �لدولة :يعني ذل∂ ب `ا ّأن لبنان دول``ة غري مرتبطة بدين ّ

الت�رشيع والقانون ،وال�سع Öهو م�سدر ال�سلطات ،فيكون احلكم وفق اإرادة ال�سع Öالدميقراط ّية

ا�ستنادا اإ ¤ن¶م اأو مرجع ّيات دين ّية.
ولي�ص
k

العامة ،ويف طليعتها حر ّية الراأي
لبنان جمهور ّية دميقراط ّية برملان ّية ،تقوم على احرتام احلر ّيات ّ
واملعتقد ،وعلى العدالة الجتماع ّية وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دوم “ايõ
اأو تف�سيل( .مقدمة الد�ستور ،ج)
ال�سع Öم�سدر ال�سلطات و�ساح Öال�سيادة ميار�سها عرب املو ّؤ�س�سات الد�ستور ّية( .مقدمة
الد�ستور ،د)

٥۲
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� -5ح�Îم �لدولة ˆ و�سمان �لتع ّددية �لثقاف ّية و�لروح ّية :تعرتف الدولة اللبنان ّية بالبعد املق ّد�ص
وŒل اˆ مع �سمان حر ّية املعتقد (اأو عدم¬) والعبادة والعرتاف باملرجع ّية الدين ّية ّ
ّ
لكل
للوجود
يخت�ص بالأحوا∫ ال�سخ�س ّية ،على اأ�سا�ص احلفا® على مبداأي الن¶ام العام والعي�ص
طائفة يف ما
ّ
امل�سرت∑.

حر ّية العتقاد مطلقة والدولة بتاأديتها فرو�ص الإجال∫ ˆ تعا– ¤رتم جميع الأديان واملذاهÖ
وتكفل حر ّية اإقامة ال�سعائر الدين ّية – âحمايتها على اأن ل يكون يف ذل∂ اإخال∫ يف الن¶ام العام
أي�سا لالأهلني على اختالف مللهم احرتام ن¶ام الأحوا∫ ال�سخ�س ّية وامل�سالح الدين ّية.
وهي ت�سمن ا k
(الف�سل الثاين ،املادة )9

وحدة
�ل�سعب
و�لأر�س
ميثاّ bية
معا
�لعي�س k

�لتع ّدد ّية
�لثقاف ّية
و�لروح ّية

�لعقد
�لجتماعي
�للبناين

عروبة لبنان
�لإن�سان ّية

مدن ّية
�لدولة

رشف(
لبنان �ملرج� )بت� ّ
�ملطر�ن ج�رج خ†رش

جريدة �لنهار � -ل�سب� 5 âأيار 2012
يف لبنان ال�سغري كان الأرثوذك�س ّيون ‡ ّثلني يف جمل�ص الإدارة بعد∫ وعا�سوا يف ن¶ام املت�رشف ّية.
 ⁄يرت�سوا لبنان الكبري اإذ كانوا مع في�سل حامل �سيغة العروبة اآنذا∑ .مع ذهاب في�سل تلبننوا
�سيا�س ًّيا يف حفاظهم العاطفي على رحابة م�رشق ّية .مبعنى اأنّهم  ⁄يعي�سوا عقدة اأقل ّيتهم العدد ّية
كر�س¬ د�ستور  1926فذلك¬ مي�سا∫ �سيحا
ولكن هذا
وما قبلوها ل�سواهم،
ّ
ّ
التجمع الأق ّلوي الذي ّ
الكلداين احلامل ذكريات العراق.
يف بلدنا �رش ñبني ال�سعور العميق والواقع ال�سيا�سي .فقد اقتب�ص امل�سلمون العروبة من مو ِّؤ�س�سيها
الفكر ِّيني ،اأي موارنة باري�ص ،ثم ان�سل ïاملوارنة عنها �سيا�س ًّيا مع اأنّهم اأَكتَ Öالعرب يف لغتهم...
وبعد اأن تلب امل�سلمون كل ًّيا ولكن تدريجي kا كان âلهم قراءة للبنان نافعة لهم وخ�رش املوارنة لبنان
�سيا�س ًّيا وبقوا ل¬ عاطف ًّيا...
بجرة قلم اأن ّ
–ل حم ّل¬ الوطن ّية اللبنان ّية ...اأن âعند∑ �سعوب
الت�رشذم الطائفي ل ت�ستطيع اأنّ â
موؤمنة باأديان خمتلفة ،ويف ّ
خا�سة بهم...
كل دين مذه Öاأو اأك Ìواأ�سحاب املذه Öلهم ثقافة ّ
كل طائفة ،واأعجوبة النفتاح الديني واملجتمعي ّ ⁄
النقبا�ص هو الطابع الوحيد الذي مي ّيّ õ
تطل
نقرر يف �سبيل حلم الوحدة اللبنانية اأنّنا بتنا �سع kبا واح kدا ونر�سى يف الواقع بتطويع
حتى اليوم .هل ّ
تتم الوحدة اللبنان ّية وعلى اأي اأ�سا�ص? هل ندعو كل �سع Öاإ ¤فقدان د�سم¬
�سع Öل�سع ?Öمتى ّ
اأو مالحم¬ ،اأو نقوم بعمل توحيدي رمõي يف هذ√ املنا�سبة اأو تل∂ لنوهم اأنف�سنا اأنّنا ذاهبون اإ¤
الن�سهار?...
اأن تكون يف لبنان غري طائفي اأمنية ل اأ�سا�ص لها �سيا�س ًّيا .اأن تكون حم ًّبا �سيء اآخر ل عالقة ل¬
بال�سيا�سة .ميكن املحبة اأن ت�سفي الطوائف من ح ّدتها ،من كربيائها ،من اأناها املقي .âولكن هذا ل
يتفجر كل ًّيا .ولن يتفجر ما  ⁄تا pأت بن¶ام
oي�سلpح الن¶ام الطوائفي .وهو ل ينهدم منطق ًّيا .يج Öاأن ّ
اآخر كل ًّيا .حتى الآن ل�سنا نعرف الن¶ام املدين الذي يتجاهل الطوائف كل ًّيا .ولي�ص لبنان مو ّؤه kال
لكت�ساف ن¶ام لنف�س¬ ل يعرف¬ علماء الد�ستور.
هل ن�سل ،هل ميكننا اأن ن�سل ا ¤و�سع كهذا? هذا يعني اأنّنا قادرون اأن نف�سل بني �سعورنا الديني
حر من ال�سيا�سة اإ ¤هذا احلد? وهل هو متد ّين
وقيام طوائف لنا ل معنى �سيا�س ًّيا لها .هل اللبناين ّ
اإ ¤هذا احلد حتى يعتقد ا ّأن الإميان اأo
خروي كل ًّيا ولي�ص ل¬ مردود �سيا�سي? اأنا لي�ص عندي و�سفة
ّ
–رير من الطائف ّية ول�س âاأعرف مرحل ّية لو�سولنا اإ ¤ن¶ام علماين.
م�سطر اأن Ö– o
م�سطرا اأن oتوؤمن باإمكانات هذ√ ال�سعوب لت�سري �سع kبا واح ` kدا .اأنâ
اأن âل�سâ
ّk
ّ
تتحرر من النقبا�ص اأو النغالق وتبني بالإخال�ص دولة تعرف نف�سها
جميع هذ√ ال�سعوب لكي
ّ
تقربها بع�سها
فهما كب k
خادمة لكل هذ√ اجلماعات .وهذا يتط ّلk Ö
ريا خل�سائ�ص هذ√ ال�رشائح وكيف ّ
من بع�ص...
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لﻠﺘﻨﻮﻉ
الﻠﺒﻨﺎﻧﻲ لﻠمﻮاﻃﻨﺔ الﺤﺎﺿﻨﺔ
 .٦الﻨمﻮﺫﺝ
٦
ﹼ
ﹼ
الﺜقﺎفﻲ
ﹼ
oي ِّ
م�رشوعا ح�سار ًّيا ‰وذج ًّيا ور�سالة للعا ⁄يف ق``درت``¬ على التوفيق ب``ني الع``رتاف
�سكل لبنان
k
الجتماعي واحرتامها وحمايتها من
املكونة لن�سيج¬
باخل�سو�س ّيات الثقاف ّية للجماعات الروح ّية
ِّ
ّ

الجتماعي من جهة اأخرى ،كم�ساحة م�سرتكة للتفاعل
جهة ،والتاأكيد على الوحدة الوطن ّية والتما�س∂
ّ

والتناغم والتكافل بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم ،على اأ�سا�ص امل�ساواة يف احلقوق والواجبات
العامة امل�سرتكة.
واحرتام القوانني والقيم
ّ
التنوع مرتب§ بعمل ّية التفاعل اأك Ìمن ارتباط¬ بامل�سافة التي تف�سل
يقو∫ ّ
نواف �سالم (( )2001با ّأن ّ

بني اجلماعات .فاملواطنة تو ّؤمن الإطار احلا�سن لهذا التفاعل الثقايف يف املجا∫ العام ،والذي بدور√

ّ
بالتنوع
ويتطور بفعل هذا التفاعل الثقايف وامل�ساركة ال�ساملة والعابرة للطوائف .فالعرتاف
يت�سكل
ّ
ّ

مكونات املجتمع
يقت�سي ا ّأو kل القبو∫ مببداأ املواطنة كاإطار جامع �سمن املجا∫ العام امل�سرت∑ جلميع ّ

للتنوع الثقايف خارج املواطنة .ل ّأن املواطنة هي التي ت�سمح
الثقاف ّية والطائف ّية .فبهذا املعنى ل وجود
ّ

للتنوع بالوجود ولي�ص العك�ص ،اأي ل يو ِّلد لقاء الطوائف اأو اإئتالفها م�ساحة مواطن ّية من تلقاء نف�س¬.
ّ

عامة وم�سرتكة ،هي التي ت ّ
التنوع الثقايف
�oسكل الفارق يف جمتمع متع ّدد بني
ّ
فاملواطنة ،كم�ساحة ّ
والت�رشذم الطائفي.
العامة امل�سرتكة املو sؤ�س�سة
للتنو ع الثقايف يف لبنان يف من¶ومة القيم
وتتج ّلى املواطنة احلا�سنة
ّ
ّ
على احرتام الختالف والت�سامن العابر للطوائف ،ويف الفتخار بالرتا çاحل�ساري الوطني
تت�سمن الرتبية الوطن ّية واخلربة ال�سعب ّية يف العي�ص
املتنو ع والثقافة الوطن ّية امل�سرتكة التي
ّ
ّ
املتنو ع وا لأ ع`ي``اد الر�سم ّية و ل`ع` ّ`ل اأ ب``رز ه``ا عيد الب�سارة ( 25اآذار) ا ل``ذي
معا وا ل`ف` ّ`ن الوطني
k
ّ
oيحتفل ب``¬ كعيد و ط`ن``ي م`�`س``رت∑ يجمع ب``ني ا ل``رتا ث``ني ا ل``رو ح`ي``ني امل�سيحي وا لإ � `س``ال م``ي ح``و∫
�سخ�ص ال�س ّيدة مر.Ë

للتنوع يف لبنان ياأتي ا kإذا كجواب طبيعي وحتمي على القواعد
ا ّإن التدري Öعلى املواطنة احلا�سنة
ّ
امليثاق ّية والد�ستور ّية املو ِّؤ�س�سة للكيان الوطني بالن�سجام مع املواثيق الدول ّية والقيم الروح ّية املع ِّõزة

للتنمية الب�رش ّية واحل�سارة الإن�سان ّية .وهو oي ِّ
أي�سا k
هدفا ا�سرتاتيج ًّيا بال≠ الأهم ّية ملعاجلة
�سكل ا k
ما خ ّلفت¬ احل``روب وال�رشاعات الداخل ّية يف املرحلة الأخ``رية من اآث``ار خطرية على املجتمع اللبناين
و“ا�سك¬ الجتماعي وعلى الأفراد وثقتهم بالوطن وبالآخرين .فالجتماع اللبناين يعاين من ذاكرة

م�سحونة ب�سور العنف الطائفي ومن تنامي الفرز ال�سكاين على اأ�سا�ص النتماء املذهبي وانت�سار
وامل�سوهة عن الآخر املختلف دين ًّيا .و oي�سه pم ا�ستغال∫ ال�سعور الديني لدى املواطن
ال�سور النمط ّية
s
َ

اأحيانkا يف التعبئة احلõب ّية وال�سيا�س ّية ويف تعõي õالذهن ّيات الطائف ّية واملذهب ّية املنغلقة على الآخر.
فتنت�رش بذل∂ الع�سب ّية اجلماعو ّية على ح�ساب املواطنة املبن ّية على ال�رشاكة بني املواطنني وعلى قيم
العامة امل�سرتكة .وت�oسهم بع�ص الأفكار اخلاطئة املن�سوبة اإ ¤الدين بانحراف مفهوم النتماء
احلياة
ّ

�oسو√ بذل∂ ر�سالة الأديان ال�سماو ّية املرتبطة بالدعوة
التع�سÖ
الديني نحو
ّ
والتõم âوالنغالق ،فت ِّ
ّ
وح Öالأوطان وخدمتها والت�سامن بني اأبنائها.
اإ ¤ال�سالم والعدالة
ّ

{ا ّإن امل�سيح ّيني يف ال�رشق هم جõء ل ينف�سل عن
الهو ّيةاحل�سار ّيةللم�سلمني،كماا ّأنامل�سلمنييف
ال�رشق جõء ل ينف�سل عن الهو ّية احل�سار ّية
للم�سيح ّيني .ومن هذا املنطلق فنحن م�سوؤولون
بع�سنا عن بع�ص اأمام اˆ والتاري .ïولذا يتحتّم
م�ستمر عن �سيغة ،ل
علينا اأن نبح åب�سكل
ّ
للتعاي�ص فح�س ،Öبل للتوا�سل اخل ّالق واملثمر
ال``ذي ي�سمن ال�ستقرار والأم ``ان ّ
لكل موؤمن
والتع�سÖ
باˆ يف اأوطاننا ،بعي kدا عن اآل ّية احلقد
ّ
والفئو ّية ورف�ص الآخرz.

{الن``دم``اج ال``وط`ن``ي ل ي`ك``ون على قاعدة
طائف ّية م``ذه`ب` ّي``ة ،واإ`` ‰ا ي`ك``ون من�سجم kا
مع الندماج العام يف الوطن ،مع ال�سعÖ
اللبناين ك ّل¬ وعلى قواعد الثواب âامليثاق ّية
لل�سع Öاللبناين ،التي تو ّؤكد بالدرجة الأو¤
ع`ل``ى اأن امل�سيح ّية يف ل`ب`ن``ان ج``õء م`ق` ِّ`وم
للبنان ،كالإ�سالم يف لبنان ،وا ّأن لبنان ل
يقوم ا ّإل بالتكامل ،وا ّإل بالعي�ص الواحد،
ولي�ص العي�ص امل�سرت∑ فق§z.

بطاركة �ل�رش� ¥لµا�Kلي∂ ,ر�سالة
راعو ّية ،1995 ،عدد .48
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خطري الن�سهار والطائف ّيةَ .ي َّدعي
بالتحرر من
الديني يف لبنان
للتنوع
تتحقّق املواطنة احلا�سنة
ّ
َ
ّ
ّ

مفهوم الن�سهار مبعنا√ ال�سمو‹ بناء الوحدة على اأ�سا�ص ذوبان اجلميع يف بوتقة واحدة ،ما oيفقد

التنوع و oي p
واجلماعي.
ال�سخ�سي
أ�سا�سي من كيان¬
�سعر املواطن بعدم العرتاف بجõء ا
جمتمعنا غنى ّ
ّ
ّ
ّ

اأما الذهن ّية الطائف ّية املنغلقة على ذاتها فت�سجن املواطنني يف الع�سب ّيات وتoفقدهم هام�ص ال�رشاكة
وامل�سوؤول ّية على اأ�سا�ص الثواب âالوطن ّية اجلامعة .بينما تكمن املقاربة ال�سليمة للمواطنة يف اعتبار

العامة امل�سرتكة من جهة ،واعتبار
والديني يف لبنان جk õءا من الهو ّية الوطن ّية والثقافة
التنوع الثقا ّيف
ّ
ّ
ّ

احليوي امل�سرت∑ لتج ّلي الهو ّية الوطن ّية وم�ساركة املواطنني يف احلياة
املواطنة من جهة اأخرى املجا∫
ّ
العامة.
ّ

غني
‚اح هذ√ التجربة يجعل من لبنان ر�سالة للعا ⁄العربي اأو حتى للعا ⁄اأجمع ،لي�ص فق§ لأنّ¬ ّ
التنوع ب�سكل ّ
خالق ،معط kيا للفرد حقّ¬ كما
قادر على اإدارة هذا
ّ
يف ّ
تنوع¬ الديني وح�س ،Öبل لأنّ¬ l
ومبلورا هو ّية وطن ّية جامعة يف اآن .كما ا ّأن ف�سل هذ√ التجربة oي ِّ
�سكل اخلطر
اخلا�سة،
وللجماعات
ّ
k

k
احتالل ل يق�سي على بلد ،بل ميوت
الأكرب على الوطن ،كما يقو∫ الكات Öاللبناين األك�سندر ‚ار {ا ّإن
الوطن ح ًّقا عندما تتال�سى ثقافت¬z.

القسم الﺜﺎلﺚ

برﻧﺎﻣﺞ الﺘدرﻳﺐ
و األﻧﺸﻄﺔ
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 (١ﻧمﻮﺫﺝ برﻧﺎﻣﺞ لﻮرﺷﺔ الﺘدرﻳﺐ وأهدافه
للتن�ع
�لعامة للتدريب على �مل��طنة �حلا�سنة
�أ( �لأهد�ف
ّ
ّ
قادرا على اأن:
يف نهاية التدري ،Öي�سبح امل�سار∑ k

 )1يتبنّى مقاربة للهو ّية الذات ّية والوطن ّية حا�سنة لالنتماءات املتع ّددة

للتنوع وقيمها
 )2يتبنّى مفهوم املواطنة احلا�سنة ّ

ب( من�ذج برنامج ل�ر�سة �لتدريب لي�م و�حد
�مل��س�ع

�لتمارين

الفتتاح
التعارف
وتقد Ëالربنامè

• ك�رش اجلليد
• التعارف
• عر�ص
الربنامè
واأهداف¬
• التقييم
القَبلي

• يقبل الختالف ويحرتم
فرادة الأ�سخا�ص

الهو ّية
الفرد ّية وتع ّدد
النتماءات

• الب�سلة

• مي ّي õبني الهو ّية الفرد ّية
والنتماءات املتع ّددة
املكونة لها
ّ
• يح ّلل العنا�رش املركّ pبة
لهو ّيت¬
• ّ
املنمطة عن
يفك∂ ال�سور ّ
الآخر
• يقبل الختالف ويحرتم
فرادة الأ�سخا�ص

(اأنا وانتماءاتي)

�ملخرجات

نقا• �لنتبا√

�مل ّدة

• اإبراز اأهم ّية كل م�سرت∑ والهتمام
التعرف اإلي¬
ل¬ ولراأي¬ والرغبة يف
ّ
واإ ¤غنا√ اخلا�ص
التنوع (كاأفراد)
• اإبراز غنى ّ
• تكوين وحدة املجموعة عرب
ة/الهم
ال�سعور بالهدف/الق�س ّي
ّ
امل�سرت∑
• التا ّأكد من فهم الأهداف وتعبري
عما ينت¶رون¬ من التدريÖ
اجلميع ّ
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• اإبراز تع ّدد النتماءات لدى ّ
كل
�سخ�ص (ل تoخت�رش �سخ�س ّية
الفرد باأحد انتماءات¬ :ال�سور
النمط ّية)
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�مل��س�ع

�لتمارين

�ملخرجات

• الدوائر
املتقاطعة

• يدر∑ الرتبا• بني هو ّيت¬
الوطن ّية وانتماءات¬ املتع ّددة،
مبا فيها الطائف ّية
• يدر∑ مفهوم املجا∫ العام
ويفهم دينام ّية املجتمع
املدين
• مي ّي õبني ‰اذج املواطنة
املختلفة ويدر∑ عالقتها
باملكونات الجتماع ّية
ّ
الفرد ّية واجلماع ّية
• يدر∑ غنى التفاعل الثقايف
يف �سياق املواطنة وعلى
ال�سعيد العاملي
• يلتõم مبداأي احرتام
التنوع وال�رشاكة �سمن
ّ
احل ّي õالعام

نقا• �لنتبا√

�مل ّدة

أهم اأنواع النتماءات
• ا�ستخراج ا ّ
(الإن�سانية ،الوطن ،الدين/
الطائفة/املذه ،Öاللغة ،العائلة،
املهنة)...
• –ليل ما اعترب الأقرب اإ ¤املحور
عند الأغلب ّية ،اأي ما ي�سكل النواة
الأ�سا�س ّية يف ال�سخ�س ّية
• اإبراز الختالف يف اختيار تراتب ّية
النتماءات بني �سخ�ص واآخر (حتى
من الطائفة ذاتها اأو احلõب ذات¬،)...
ما يعني فرادة كل �سخ�ص ({من
اأنا? zقبل {من نحن?)z
• الرتكي õعلى فهم خ�سو�س ّية كل
دائرة من الدوائر وا�ستقالل ّيتها
(الفرد ،اجلماعة ،الوطن،
الإن�سان ّية)
• اإبراز اأ�سالة كرامة الفرد وحقوق¬
مبع ∫õعن انتماءات¬
• ال�ستفادة للتذكري باأ�س�ص املواطنة
العامة (احلقوق ،احلريات،
ّ
امل�ساركة ،القيم)
• الوعي لالنتماءات الأ�سا�س ّية
واخلا�سة وموقع ّ
كل
امل�سرتكة
ّ
منها
• اإدرا∑ تداخل النتماءات و–ديد
مفاعيل هذا التداخل (املثاقفة،)...
ل�س ّيما بني الفرد واجلماعة
(الطائفة/الدين) والوطن
• التاأكيد على مفهوم املواطنة
للتنوع الثقايف
احلا�سنة ّ
وخ�سو�س ّيات النماذج الأخرى
واإ�سكال ّياتها
معا بامل�ساحة امل�سرتكة
• التفكري k
وكيف ّية اإحيائها
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٦۰

٦۱

�مل��س�ع

�لتمارين

�ملخرجات

نقا• �لنتبا√

�مل ّدة

قبو∫ الختالف
والتعاطف مع
الآخرين

• اخليا∫

يتفهم م�ساعر الآخر
• ّ
ومواقف¬
• يتح ّلى بالتوا�سع العلمي
ول ي�سق§ اأفكار√ على
الآخرين

• الت�سديد على ال�ستعداد لبذ∫
جهد اإ�سايف لقبو∫ ما هو مغاير
وتفهم¬
اأو معاك�ص لراأيي وفهم¬
ّ
خال∫ التدريÖ
اخلا�سة بالأفراد
• احرتام امل�سارات
ّ
واجلماعات
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• الأقطاب

يهتم لكت�ساف خربة
• ّ
الآخرين وي�سغي اإ¤
اآرائهم ومواقفهم
• يتمتّع با�ستقاللية يف
مواقف¬ الفكر ّية ويقارب
الأمور من ع ّدة وجهات
ن¶ر
• يلتõم املحاف¶ة على
التنوع الثقايف وينا�رش
ّ
الآخرين يف حقّهم يف
الختالف والتعبري عن
ذل∂
• يتعاطف مع الآخرين
ويلتõم الق�سايا الوطن ّية
العابرة للطوائف واملناطق

• الت�سديد على احلرية يف التفكري
تنوع الآراء
والتعبري واحرتام ّ
• تفكي∂ فكرة املجموعات املغلقة
(مثل :كل امل�سيح ّيني يفكرون
مثل بع�سهم) والرتكي õعلى تع ّدد
املواقف �سمن كل جمموعة (تاأكيد
على اأهم ّية الفرد)
• لف âالنتبا√ اإ ¤تاأثري ن¶رة الآخرين
وراأيهم على الفرد (ال�سغ§)...
• التميي õبني امل�سائل التي –تاج
اإ ¤توافق (مباد Çاملواطنة والعقد
الجتماعي) والأخرى التي –تمل
تع ّدد الآراء.

 45د

• بني ال�رشذمة
الطائف ّية
واملواطنة
احلا�سنة
للتنوع
ّ
(ن�س ّي:
َ
طوم�سون /
البطاركة)

التنوع الثقايف
• يعترب ّ
والديني ميõة اإيجاب ّية
وقيمة م�سافة للثقافة
العامة
الوطن ّية ّ
يثمن التع ّدد ّية الثقاف ّية
• ّ
املكونة للهو ّية اللبنان ّية
ّ

• التح ّد çب�رشاحة عن الهواج�ص
التي تعرت�ص وحدة الوطن
• تفكي∂ م�ساألة الطائف ّية وما مي ّيõها
للتنوع
عن قبو∫ املواطنة احلا�سنة ّ
معا اإ– ¤ديد معا ⁄الهو ّية
• ال�سعي k
الوطن ّية اجلامعة ودينام ّية –قيقها
• الت�سديد على الواقع ّية يف ت�سخي�ص
امل�سكلة والعõم والطموح يف مقاربة
احللو∫

 45د

(اأنا والآخرون)

بناء املواطنة
للتنوع
احلا�سنة ّ
معا)
(نحن k

�مل��س�ع

�لتمارين

�ملخرجات

نقا• �لنتبا√

�مل ّدة

تفكي∂ الهو ّية
الوطن ّية اجلامعة
وŒديد اللتõام
بالوحدة الوطن ّية

العقد
الجتماعي
اللبناين اجلديد

• يفهم اأهم ّية العقد
الجتماعي ويحرتم
العامة
املو ّؤ�س�سات ّ
• يدر∑ مقاربة الد�ستور
للتنوع
اللبناين ّ
• يتبنّى امليثاق ّية املو ِّؤ�س�سة
للعي�ص امل�سرت∑ يف لبنان
• يرف�ص املواقف املرتبطة
مبفاهيم ثقاف ّية اأو
�سيا�س ّية فوق ّية اأو
ان�سهار ّية تفتقر اإ¤
الحرتام احلقيقي لالآخر
اأو ت�سعى اإ ¤تهمي�س¬ اأو
اإلغائ¬
• يتبنّى القيم الرئي�سة
املرتبطة مبفهوم املواطنة
للتنوع
احلا�سنة ّ

• الوعي لوجود عقد اجتماعي
يتحو∫
لبناين وه�سا�ست¬ يف اآن (⁄
ّ
عامة)
اإ ¤م�رشوع ثقافة ّ
• مناق�سة عنا�رش العقد الجتماعي
احلا‹
معا على تاأوين بنود العقد
• العمل k
عرب حوار وطني م�سوؤو∫ واختبار
عملية بناء التوافق الوطني
• اإبراز اأهم ّية التوافق على الأ�س�ص
الوطن ّية وحق الختالف يف
ال�سوؤون التف�سيل ّية (الرب§ بني
التوافق والدميقراط ّية)
• م�ساعدة ال�سباب على ا�ستعادة
الثقة بقدرتهم على Œديد البناء
والتحرر
الوطني على اأ�س�ص متينة
ّ
من اللتبا�سات
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التقييم ال َبعدي

• يتبنّى املواطنة احلا�سنة
للتنوع كروؤية للبنان
ّ
اجلامع ّ
مكونات¬
لكل ّ
ويعمل على ن�رشها

• العودة اإ ¤اأهداف الربنامè
• ملء ا�ستمارة التقييم البعدي
• ال�ستماع اإ ¤اختبارات امل�ساركني
وما اكت�سبو√ خال∫ التدريÖ
• اأفق امل�ستقبل واللتõام

(نحن م�سوؤولون)

ختام وخال�سة
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٦۲

٦3

 (٢ﺗمﺎرﻳن لﻠﺘﻌﺎرﻑ وﻛسر الﺠﻠيد
٢

�أهد�ف �لتمارين

• ت�ساعد على بناء جو من الإلفة والوحدة �سمن املجموعة
• تو ّؤكد على اأهم ّية ّ
كل فرد يف املجموعة وعلى احرتام الختالف وفرادة الأ�سخا�ص
املدربني وامل�ساركني يف الور�سة
• تخفّ�ص حالة الرتقّ  Öواحلذر بني امل�ساركني وتõيل احلواج õبني ِّ
التعرف بالأ�سخا�ص امل�ساركني :خلف ّياتهم الثقاف ّية /العلم ّية /الجتماع ّية –
• ت�ساعد ِّ
املدرب على ّ
�سماتهم ال�سخ�س ّية – درجة ا�ستعدادهم للم�ساركة...
`درب على �سب§ الأداء مبا يتنا�س Öمع امل�ساركني ،وذل``∂ من خال∫ ا�ستثمار بداية
• ت�ساعد امل` ِّ
التدري Öيف اإتاحة الفر�ص للم�ساركني للحدي åعن اأنف�سهم وتوقّ عاتهم من الور�سة
• اأما “ارين التن�سي§ ( )energizersفت�ساعد يف تن�سي§ اجلو �سمن التدري Öواإعادة الن�سا• اإ¤
املتدربني
ِّ

متارين تعارف

ميكن ا�ستعما∫ اأي من التمارين الأربعة اأدنا√ للبدء بيوم التدري.Ö

�-1لبال�نات

م ّدة �لتمرين 15 :دقيقة
�مل��د �لالRمة :بالونات
ّ

وUس∞ �لتمرين
متدرب بع�ص املعلومات التي يح Öاأن يذكرها عن نف�س¬ :معلومات طريفة ،علم ّية،
 يكت Öكل ّعمل ّية ،اأو�ساع اجتماع ّية� ،سب Öح�سور√ الدورة ،ماذا يتوقّ ع من الدورة ،اإل...ï
املتدرب باإدخا∫ الورقة يف البالون ومن ثم يقوم بنفخ¬.
 يقومّ
للمدرب.
متدرب بت�سليم بالون¬
ِّ
 -بعد ذل∂ يقوم كل ّ

املدرب عليهم البالونات ب�سكل ع�سوائي ،ليح�سل ّ
كل �سخ�ص على بالون غري بالون¬.
 يوزّ ع ِّ تبداأ اللعبة بتفجري البالونات ،ثم ياأخذ ّوالتعرف اإ¤
كل �سخ�ص بقراءة حمتويات البالون
ّ
ال�سخ�ص �ساح Öالبالون.
أي�سا بالن�سا•.
املدرب و�سع بالون¬ �سمن البالونات للم�ساركة ا k
 -ول ين�سى ِّ

� -2لقيم �مل�سÎكة

م ّدة �لتمرين 30 :دقيقة

ّ
للمخططات الإي�ساح ّية ( ;)flipchartاأقالم ذات خ§ عري�ص
�مل��د �لالRمة :اأوراق; اأقالم; لوح ورق
ّ

()markers

وUس∞ �لتمرين
املدرب على اللوح  4قيم اأ�سا�س ّية:
يكتّ Ö

• امل�ساواة املطلقة بني الب�رش

• حقوق املراأة
أ�سا�سي لتحقيق حقوق الإن�سان
• الدميقراط ّية �رش• ا
ّ

• حر ّية التعبري مق ّيدة باحرتام اآراء الآخرين ومعتقداتهم

يطل Öمن ّ
كل م�سار∑ اختيار قيمة اأ�سا�س ّية واحدة.

يق�سم امل�ساركني اإ ¤اأربع جمموعات بنا kء على اختياراتهم ،ويطل Öمن ّ
معا مل ّدة 10
كل جمموعة العمل k

دقائق على النقا• الآتية:

التعرف اإ ¤بع�سهم البع�ص من خال∫ ال�سم – الهواية – احلالة الجتماع ّية...
ّ
 -املناق�سة حو∫ اأ�سباب اختيار هذ√ القيمة وعالقتها بالواقع املعا�ص

 -كيف ّية ن�رش هذ√ القيمة يف املجتمع

 -هل “ار�ص هذ√ القيم بطريقة واحدة ? وملاذا?

معا كمجموعات يف قاعة التدري ،Öوي�ساأ∫ ك` ّ`ل جمموعة
يطل Öمن امل�ساركني ال`ع``ودة للجلو�ص k
تفوي�ص مندوب لقراءة نتائ èاملناق�سة ،بعد اأن يقوم ّ
كل فرد بالتعريف عن نف�س¬ بال�سم فق§

(امل ّدة  15دقيقة).
٦4
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 -3مترين �لع�سا �ل�سحر ّية
م ّدة �لتمرين  10 :دقائق

(“ ّثل الع�سا ال�سحر ّية)
�مل��د �لالRمة :ع�سا o

وUس∞ �لتمرين :بالتناوب ،يحمل ّ
كل م�سار∑ الع�سا ال�سحر ّيةo ،يق ّدم نف�س¬ ،ويختار �سيئkا واح kدا يف
يغري√ لو كان لدي¬ ع�سا �سحر ّية.
العا ⁄يريد اأن ِّ

K -4ال çحقاFق وكòبة و�حدة
م ّدة �لتمرين 10 :دقائق

اطل Öمن امل�ساركني ت�سكيل جمموعات �سغرية ،وثم اطل Öمن كل �سخ�ص اأن يكت 4 Öمعلومات عن
نف�س¬ على اأن تكون اإحدى هذ√ املعلومات غري �سحيحة .بعد ذل∂ يقوم كل م�سار∑ وبالتتا‹ با�ستعرا�ص
لئحت¬ التي كتبها عن نف�س¬ اأمام كافة امل�ساركني ،وعلى امل�ساركني اأن يعرفوا املعلومة غري ال�سحيحة

عن هذا امل�سار∑.
تن�يع يف �لعر�س :ي�سري امل�ساركون دا خ``ل قاعة التدري Öب�سكل دا ئ``ري ثم يتوقّ ف اأحدهم
يتعر ف اإ¤
قبالة م�سار∑ اآ خ``ر وي�ستعر�ص لئحت¬ اأ م``ام ه``ذا ال�رشي∂ وعلى ه``ذا ال�رشي∂ اأن
ّ
املعلومة غري ال�سحيحة ،وبعدها يتبادلن ا لأدوار في�سري ال�رشي∂ الذي اأعطى ا لإجابة ليق ّد م
لئحت¬ ل�رشي∂ جديد...

متارين للتن�سي§Energizers :
 -1تبادل �لت�سفيق

م ّدة �لتمرين 5 :دقائق

مواجها ال�سخ�ص
اطل Öمن امل�ساركني اأن يقفوا يف دائرة وا�سعة ،ثم اطل Öمن اأحدهم اأن يقوم بالت�سفيق
k

أي�سا...
الذي يقف على ميين¬ .ويقوم هذا ال�سخ�ص الذي على اليمني بالت�سفيق مع زميل¬ الذي عن ميين¬ ا k
اطل Öمنهم القيام باحلركة والت�سفيق باأ�رشع طريقة ‡كنة ويف الوق âنف�س¬.

تن�يع يف �لعر�س :اطل Öمن �سخ�ص باأن يقوم باأداء حركة اإيقاع ّية k
(مثال ميكن الت�سفيق بالأذرع ،اأو

الت�سفيق بالأقدام…) ،ثم تطل Öمن¬ اأن ي�سار∑ الõميل الذي عن ميين¬ بنف�ص الإيقاع ،والثاين يقوم
باأداء نف�ص الإيقاع مع الõميل الذي عن ميين¬...

-2جد �رشي∂µ

م ّدة �لتمرين 5 :دقائق

�مل��د �لالRمة :فولر لن�سف امل�ساركني.
ّ

اطل Öمن امل�ساركني اأن ّ
يتم ع�س Öعيني اأحد الأفراد يف كل زوج .ويقوم ال�رشكاء غري
ي�سكلوا ا k
أزواجاّ ،
(املدرب) بالت�سفيق.
املع�سوبي العينني بال�سري يف الغرفة .وتبداأ اأنâ
ّ

عندما تبداأ بالت�سفيق ،يتوقّ ف الأفراد غري مع�سوبي العينني عن احلركة .ويبدوؤون بالغناء وهم واقفون

يف اأماكنهم ،جلذب �رشيكهم مع�سوب العينني نحوهم .وهكذا حتى ينجح بع�سهم يف الو�سو∫ اإ¤
�رشكائهم...

U� -3سطفاف تاريخ �مليالد
م ّدة �لتمرين 5 :دقائق

ل ت�سمح للم�ساركني بالتح ّد ،çواطل Öمنهم للتعبري ا�ستخدام اأيديهم واأرجلهم وراأ�سهم فق§.
اطل Öمن مواليد الأو∫ من كانون الثاين (اأو اأقرب تاري ïاإلي¬) الوقوف يف زاوية من الغرفة ،ومن
مواليد احلادي والثالثني من كانون الأو∫ (اأو اأقرب تاري ïاإلي¬) الوقوف يف الطرف املقابل.
تباعا وبت�سل�سل بح�س Öتواري ïميالدهم .اأعطهم
اأطل Öبعد ذل∂ من بق ّية امل�ساركني الوقوف k

 5دقائق .بعد ذل∂ ،يقف كل يف موقع¬ ،ويذكر تاري ïميالد√ بد kء ا من التاري ïالأقرب لالأو∫ من
كانون الثاين...

٦٦

٦7

 (٣ﺗمﺎرﻳن الهﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘمﺎﺀاﺕ
٣

�أ( مترين «�لب�سلة»
�أهد�ف �لتمرين

املكونة لها
• مي ّي õامل�سار∑ بني الهو ّية الفرد ّية والنتماءات املتع ّددة ّ

• يح ّلل العنا�رش p
املرك ّبة لهو ّيت¬

• ّ
املنمطة عن الآخر
يفك∂ ال�سور ّ

• يقبل الختالف ويحرتم فرادة الأ�سخا�ص
م ّدة �لتمرين 45 :دقيقة

ّ
للمخططات الإي�ساحية ( ;)flipchartاأقالم ذات خ§ عري�ص
امل��د �لالRمة :اأوراق ; اأقالم ; لوح ورق
()markers
(markers
تتكون الب�سلة من طبقات خمتلفة وكثرية،
و�سف التمرين :تنبع فكرة التمرين من الت�سبي¬ التا‹ :كما ّ
أي�سا من طبقات خمتلفة “ ّثل انتماءات¬ املتع ّددة.
تتكون هو ّية الإن�سان ا k
ّ

�لق�سم �لأول ) 20دbيقة(� :له� ّية �لفرد ّية و�لنتماء�ت

oمينح ّ
كل م�سار∑ ورقة حي åير�سم {ب�سلة الهوية .zيج Öاأن تتاأ ّلف الب�سلة من  5طبقاتo .يعطى امل�ساركون
كل منهم خم�سة اأم``ور ّ
خم�ص دقائق للتفكري الفردي كي يختار ّ
ت�سكل الطبقات املختلفة لهو ّيت¬; تكتÖ

k
انطالقا من الدوائر الداخل ّية ال�سغرية.
العنا�رش الأك Ìاأهم ّية

املدرب املعطيات على
حني ينتهي امل�ساركون من ملء {ب�سلة الهوية zيت�ساركون مبا كتبوا ،بينما ّ
يدون ّ

اللوح.

�لتف Òµو�لتقييم
هل كان من ال�سع / Öمن ال�سهل اختيار العنا�رش الرئي�سة لهو ّيت∂ ولرتاتب ّية انتماءات∂?
دورا يف قرار∑?
ما هي املعايري التي ا�ستندت اإليها والعوامل التي لعبk â

خالUسة
• ل ميكن اأن تقت�رش انتماءات الإن�سان على بعد واح``د .الهو ّية واح``دة (ت�سمح للفرد اأن
يعرب عن ذات¬ بقول¬ :اأنا) والنتماءات متع ّددة.
ّ

• يف ن¶رتنا اإ ¤الآخر علينا اأن ّ
oح�رش
نتذكر عدم ح�رش√ بانتماء واحد كما نحن نرف�ص اأن ن َ
بانتماء واحد .اإذ ل ميكن اختõا∫ الأ�سخا�ص بانتمائهم اإ ¤جماعاتهم الدين ّية اأو الثقاف ّية

(التحرر من ال�سور النمط ّية التي ت�سع كل امل�سلمني اأو امل�سيح ّيني يف قال Öواحد)،
اخلا�سة
ّ
ّ

ّ
بل اعتبار ّ
اخلا�سة ويف
ت�سكل قيمة م�سافة �سمن جماعت¬
كل فرد �ساح Öهو ّية ‡ ّيõة
ّ

الوطن.

• ك``ل �سخ�ص ل``¬ ان`ت`م``اءات``¬ اخل``ا� ّ``س``ة ،وميكن¬ و�`س``ع ه``ذ√ الن `ت `م``اءات املختلفة برتاتب ّية
أي�سا ،وبذل∂ يتم ّي õعن �سخ�ص اآخر من نف�ص جمموعت¬ ،ويقرتب من اآخرين من
خا�سة ا k
ّ

جمموعات اأخرى.

�لق�سم �لثاين ) 25دbيقة( :من �له� ّية �لفرد ّية �إ� ¤له� ّية �ل�طن ّية

يقوم املدرب مب�ساعدة امل�ساركني على –ديد العنا�رش امل�سرتكة يف النتماءات وذل∂ با�ستعما∫
تكرارا ويتوقّ ف عند العنا�رش
لون معني لكل عن�رش (على اللوح)  ،ثم يح�س Öالعنا�رش الأكÌ
k
التالية:
• النتماء الوطني :هل oو �سع يف ال tل ?Öملاذا (يف حا∫ نعم اأم ل)? هل غل Öعلي¬ يف بع�ص
ا لأحيان انتماء مناطقي (ق�ساء) اأو جغرايف اأو�سع (عا ⁄عربي)?

• النتماء اإ ¤دين/طائفة :هل oو �سع يف ال tل ?Öملاذا (يف حا∫ نعم اأم ل)?

• هل �سعر امل�ساركون بتعار�ص بني الهو ّية الوطن ّية والنتماء الديني?
• النتماء الثقايف :ماذا يعني? هل يرى امل�ساركون راب§ بني الثقافة والدين? اإذا نعم ،هل
ميكن اأن نعترب ثقافتنا اللبنان ّية مبن ّية جõئ ًّيا على اإر çالديانتني الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية?

• و ي`ط``رح ا ل`�`س`وؤا∫ ع``ن ا ن`ت`م``اءات اأ خ``رى ظ``اه``رة كما ع``ن الن`ت`م``اءات الناق�سة (ا ل`ت``ي ⁄
يذكرها امل�ساركون) اأو التي oذ كرت بن�سبة �سئيلة.
• هل ميكن اأن ن�ستنت èمن العنا�رش امل�سرتكة البارزة مالمح الهو ّية الوطن ّية?

٦۸

٦۹

�خلالUسة
• ل يتعار�ص النتماء اإ ¤دين (انتماء ما فوق وطني) مع النتماء اإ ¤وطن (مفهوم املواطنة احلا�سنة
للتنوع  -الد�ستور اللبناين).
ّ

• ّ
اخلا�سة
ي�سكل النتماء الوطني الدائرة الوا�سعة التي –ت�سن العديد من دوائ``ر النتماءات
ّ
(اجلماعات الدين ّية ،الثقافات ،الإثن ّيات ،اللغات ،)...وهي – دائ``رة النتماء الوطني – ت ّ
�oسكل

اخلا�سة وت�oساهم يف ت�سكيل الثقافة والهو ّية الوطن ّية
املجا∫ العام حي åتتفاعل خمتلف النتماءات
ّ

اجلامعة.

�ملرجع
(بت�رشف) من:
الق�سم الأو∫ من التمرين oمقتب�ص
ّ
Identity exercise from “Travelling cultural diversity” by Salto Youth Cultural Diversity

 2005 ،Resource Centreتعري :Öهدى بركات  -اأديان -
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ب( مترين �لدو�Fر �ملتقاطعة
�أهد�ف �لتمرين

• يدر∑ امل�سار∑ الرتبا• بني هو ّيت¬ الوطن ّية وانتماءات¬ املتع ّددة ،مبا فيها الطائف ّية

• يدر∑ مفهوم املجا∫ العام ويفهم دينام ّية املجتمع املدين

باملكونات الجتماع ّية الفرد ّية واجلماع ّية
• مي ّي õبني ‰اذج املواطنة املختلفة ويدر∑ عالقتها
ّ
• يدر∑ غنى التفاعل الثقايف يف �سياق املواطنة وعلى ال�سعيد العاملي
التنوع وال�رشاكة �سمن احل ّي õالعام
• يلتõم مبداأي احرتام ّ

م ّدة �لتمرين 60 :دقيقة

ملون aquarelle
�مل��د �لالRمة ، LCD projector :اأوراق واأقالم ( 4األوان تلوين اأو فر�ساة مع حرب ّ

ملون) لكل جمموعة من  4اأو  5اأ�سخا�ص
اإذا توفّ ر ،لكل دائرة لون ،اأو  4األواح كرتون ّ
وUس∞ �لتمرين:

 توزيع امل�ساركني على جمموعات �سغرية ( 4اأو  5اأ�سخا�ص يف كل جمموعة) يقوم ه``ذا التمرين على الطل Öمن ك` ّ`ل جمموعة بر�سم دوائ``ر الن`ت`م``اءات الأرب``ع (الفرد/ملون وتن�سيقها
اجلماعة /الوطن /الإن�سان ّية) .ميكن ا k
أي�سا ّ
ق�ص الدوائر من األواح كرتون ّ

مع بع�سها �سمن مواقعها ال�سحيحة مع الرتكي õعلى تراتب ّية الدوائر (اأ kيا منها اأر�سم ا k
أول)...

للتو�سل اإ ¤تفاهم اأو
وتقاطعها مع بع�سها واأحجامها املختلفة ،واعتماد احلوار يف املجموعة
ّ

قناعات م�سرتكة عن الر�سم ( 15دقيقة)

يتم عر�ص الر�سوم والنقا�ص حو∫ العمل ،وفق الأ�سئلة املرفقة
 بعد انتهاء اجلميع من الر�سم ّ( 15دقيقة)

املدرب على ال�سا�سة الدوائر التي “ ّثل ‰اذج املواطنة املختلفة مع التوقف
ثم يعر�ص
 ِّّ
ب�سكل خا�ص على ر�سم الهوية الوطن ّية والنتماءات وعر�ص التف�سريات اجلانب ّية للر�سم
( 30دقيقة)

�أ�سئلة �حل��ر:
 -1ا ّأي دائرة من الدوائر الأربع ر�سم âا k
أول? ملاذا?

ّ
م�ستقل وم�سوؤو∫ ،فالهو ّية
• الرتكي õعلى دائ``رة الفرد واإب``راز دور الفرد ك�سخ�ص
الفرد ّية اأ�سا�ص النتماءات اجلماع ّية ولي�ص العك�ص.

أحجاما خمتلفة?
 -2هل ترى حجم الدوائر منا�س kبا بالن�سبة اإ ¤بع�سها? اأم اأعطيتها ا
k

• احلوار حو∫ دوائر النتماءات اجلماع ّية الثال çمع لف âالن¶ر اإ ¤اأهم ّية دائرة الإن�سان ّية
وهي الأو�سع واحلا�سنة للجميع وال�سعور بهذا النتماء الذي يرب§ اجلميع ببع�سهم،
وما يو ّلد هذا ال�سعور من ت�سامن اإن�ساين �سامل واحرتام لكرامة الإن�سان وحقوق¬
من دون تفرقة.
• التميي õبني م�ساحة املجا∫ العام وم�ساحة النتماءات اجلماع ّية الثقاف ّية والدين ّية.

 -3ملاذا اخرتت موقع الدوائر بالن�سبة اإ ¤بع�سها بهذا ال�سكل?
• احلوار حو∫ عالقة الدوائر ببع�سها وامل�ساحات امل�سرتكة يف ما بينها (الفرد ،اجلماعة،
املجا∫ العام) ،ل ابتالع اأو ذوبان لدائرة يف اأخرى :فالفرد ل تختذل¬ اجلماعة ،والوطن
اأو�سع من النتماءات اجلماع ّية اخلا�سة...
 -3ماذا تعني ل∂ م�ساحات اللتقاء بني الدوائر? اأع§ �سواهد من الواقع اللبناين.
–و∫ الأل``وان عند تالقي الدوائر :التاأثري املتباد∫ (املثاقفة) بني هذ√
• لف âالن¶ر اإّ ¤
امل�ساحات والنتماءات.
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 (٤ﺗمﺎرﻳن الﺘﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻑ
٤

�أ( مترين �خليال
�أهد�ف �لتمرين

يتفهم امل�سار∑ م�ساعر الآخر ومواقف¬
• ّ

• يتح ّلى بالتوا�سع العلمي ول ي�سق§ اأفكار√ على الآخرين

مدة �لتمرين 30 :دقيقة
عدد �مل�ساركني :خمتلف
ل��Rم :كرتون قيا�ص كبري ،اأقالم خ§ عري�ص
وUس∞ �لتمرين:
ينق�سم امل�ساركون اإ ¤جمموعات من �سخ�سني.
يتم ّدد امل�سار∑ ال ّأو∫ على قطعة كبرية من الكرتون ،ويقوم الثاين بتحديد خيال¬ على الكرتون بوا�سطة
قلم من خ§ عري�ص.

ثم يقوم امل�سرت∑ الثاين بالتم ّدد بدور√ داخل خيا∫ زميل¬ ،على ا ّأل يخرج من امل�ساحة املحددة م�سب kقا.
�لتف Òµو�لتقييم

يتح ّلق امل�ساركون من جديد يف و�س§ املكان ،اأو يعودون اإ ¤مقاعدهم يف جل�سة عامة ،مع ت�ساوؤلت مثل:
• � Õسعرت خال∫ هذا التمرين?
التنوع ويتق ّبل الختالف?
• ما اخلطوات املطلوبة لبناء جمتمع يحرتم ّ
• هل من ال�سهل اأن ناأخذ مكان الآخر و‚ل�ص مكان¬?
• ما الذي يح ّدد حجم ّ
كل اإن�سان ودور√?
وتفهم¬?
• ما اخلطوات املطلوبة لالإ�سغاء اإ ¤الآخر
ّ

خالUسة
ا ّإن ّ
كل اإن�سان مرتب§ بتاري ïوذاك``رة ل ي�سبهان بال�رشورة تاريخي وذاك``رت``ي .لذل∂ ف `ا ّإن املواطنة

للتنوع تتط ّل Öقبل ّ
كل �سيء اخلروج من الذات والإ�سغاء اإ ¤الآخر وفهم م�سار√ ومعانات¬
احلا�سنة
ّ
واحرتامها ولو كن âل اأوافق عليها بالكامل.

أي�سا حماولة معرفة تاري ïجماعت¬ وعالقتها مع اجلماعات
تبنّي قيمة الف�سو∫ للمعرفة عن الآخر تعني ا k
يت�سمن ال�سور امل�رشقة عن¬ (التفاعل البناء) وال�سور ال�سلب ّية (الأذى املتباد∫ ،املخاوف)...
الأخرى ،مبا
ّ
على ال�سواء ،وكذل∂ اآمال¬ بالن�سبة اإ ¤امل�ستقبل.

ب( مترين �لأbطاب
�أهد�ف �لتمرين
يهتم امل�سار∑ لكت�ساف خربة الآخرين وي�سغي اإ ¤اآرائهم ومواقفهم
• ّ

• يتمتّع با�ستقاللية يف مواقف¬ الفكر ّية ويقارب الأمور من ع ّدة وجهات ن¶ر

التنوع الثقايف وينا�رش الآخرين يف حقّهم يف الختالف والتعبري عن ذل∂
• يلتõم املحاف¶ة على ّ
• يتعاطف مع الآخرين ويلتõم الق�سايا الوطن ّية العابرة للطوائف واملناطق

مدة �لتمرين 45 :دقيقة
وUس∞ �لتمرين:

املدرب يف و�س§ املكان بني جمموع امل�ساركني ،وك ّلما ذكر �سو kؤال اأو موق kفا حم ّد kدا توزّ ع امل�ساركون
يقف ّ

رمبا اأو اأحيانkا  /زاوية  ⁄اأح�سم
نحو الõوايا الأربع للقاعة :زاوية اأكيد مع  /زاوية اأكيد �س ّد  /زاوية ّ

اأمري بعد.

• اأرتاح اإ ¤وجود ن¶ام طائفي �سيا�سي يف لبنان
أف�سل الهجرة
•ا ّ
• اأ�سع نف�سي مكان الآخر عندما اأحاو∫ فهم¬
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• مع قانون مدين للõواج يف لبنان
• اأ�سامح من اأ�ساء اإ‹
• اأرف�ص قيام دولة دين ّية يف لبنان

• مع اإلغاء عقوبة الإعدام

• ال�سدق هي ال�سفة التي اأبح åعنها يف اأ�سدقائي
• مع الالعنف
أف�سل ال�سكن يف منطقة خمتلطة دين ًّيا
•ا ّ

• اأطال Öبحقوق الذين ل يرغبون بالنتماء اإ ¤اإحدى الطوائف املعرتف بها ر�سم ًّيا
• مع تعديل قانون النتخاب لي�سمل فئة 21-18

• اأحاو∫ اأن اأ�سمع الآخرين
أهم القيم عندي الحرتام
• pمن ا ّ
• ل اأ�سك âعن ظلم

• اأحاو∫ اأن اأ�ساعد من هم حو‹ بقدر امل�ستطاع
• مع اعتماد قانون عام  1960النتخابي
• مع م�ساركة املغرتبني يف القرتاع يف النتخابات
• مع اعتماد كتاب تاري ïموحد جلميع اللبنانيني
• مع تثبي âالأ�ساتذة املتعاقدين يف املدار�ص الر�سمية ويف اجلامعة اللبنانية بغ�ص الن¶ر
عن تاأمني املنا�سفة بني امل�سلمني وامل�سيحيني
• اأنا لبناين
املدرب حل¶ات خمتلفة يف اأثناء طرح¬ الأ�سئلة ،في�سري اإ ¤امل�ساركني كي يقفوا حي åهم {،zstop
يختار ّ

ويطل Öمن اأحدهم اأن ين¶ر اإ ¤م�سار∑ ذاه Öيف اŒا√ معاك�ص Õ{ :ت�سعر Œاه¬? ماذا تريد اأن تقو∫ ل¬?
ماذا تقو∫ عن¬? zثم يكمل التمرين.

�لتف Òµو�لتقييم

ث``م يتح ّلق امل�ساركون م``ن جديد يف و�س§ امل`ك``ان ،اأو ي`ع``ودون اإ ¤مقاعدهم يف جل�سة ع``ام``ة ،مع
ت�ساوؤلت مثل:
• � Õسعرت خال∫ هذا التمرين?
دوما اأو ا k
إجمال يف الŒا√ نف�س¬ ?
• هل وجدت نف�س∂ تتّج¬ k

وا�سحا من ق�سايا كبرية كهذ√? ما الذي يجعل ذل∂ غري �سهل?
• هل من ال�سهل اأن نح ّدد موق kفا
k

ّ
ت�سكل اأحيانkا �سب kبا للخالف بني اللبنان ّيني كاأفراد اأو جماعات .كيف لنا اأن
• هذ√ املوا�سيع
معا يف املواطنة بالرغم من اختالفاتنا?
نتعاي�ص k

وتنوعاتهم?
ثمة ثواب âوطن ّية جامعة يتّفق عليها جميع اللبنان ّيني مبختلف انتماءاتهم ّ
• هل ّ
التنوع ويتق ّبل الختالف?
• ما اخلطوات املطلوبة لبناء جمتمع يحرتم ّ

خالUسة
ثمة ق�سايا اجتماع ّية و�سيا�س ّية خمتلفة تدعو للخالف والنõاع بني اللبنان ّيني .قد ترتب§ هذ√ الق�سايا
ّ

تتغري مع الõمن .على اللبنان ّيني اأن ّ
يفكروا ج ِّد kيا يف
مبا�رشة بخلف ّيات دين ّية ،اأو مب�سالح
خا�سة قد ّ
ّ
ّ
معا يف الوطن الواحد ،ويقبلوا التماي õيف الأمور
عقد اجتماعي
يتخطى ق�سايا اخلالف يف �سبيل العي�ص k

الأخرى والتناف�ص الفكري وال�سيا�سي حولها.
�ملرجع

فكرة التمرين oمقتب�سة من :اأوغاري âيونان; كيف ل نرت ّبى على الطائف ّية ،دليل تدريبي.
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لﻠﺘﻨﻮﻉ
 (٥ﺗمﺎرﻳن المﻮاﻃﻨﺔ الﺤﺎﺿﻨﺔ
٥
ﹼ

للتن�ع
�أ( مترين :بني �ل�رشذمة �لطاFف ّية و�مل��طنة �حلا�سنة
ّ
�أهد�ف �لتمرين

العامة
التنوع الثقايف والديني ميõة اإيجاب ّية وقيمة م�سافة للثقافة الوطن ّية ّ
• يعترب امل�سار∑ ّ
املكونة للهو ّية اللبنان ّية
يثمن التع ّدد ّية الثقاف ّية ّ
• ّ

م ّدة �لتمرين 45 :دقيقة

ّ
للمخططات الإي�ساح ّية ( ;)flipchartاأقالم ذات خ§ عري�ص
مق�سات; لوح ورق
�مل��د �لالRمة :اأقالم ; ّ

( ،)markersواآلة عر�ص ()LCD projector
(markers

`درب وبني بع�سهم البع�ص ،وبناء على املفاهيم املكت�سبة يف هذ√
وUس∞ �لتمرين :عرب التفاعل مع امل` ّ
�سخ�سي وخ` ّالق على –` ّدي خيار العي�ص
الور�سةo ،يو�سع امل�ساركون اأم``ام –` ّدي الإجابة ب�سكل
ّ
للتنوع الثقايف والديني.
امل�سرت∑ وم�سوؤول ّية تطوير√ يف �سياق املواطنة احلا�سنة ّ
�لق�سم �لأول 10 :دقائق
الن�سني من دون اأن
ال�رشي
ثم oيح ّدد خيارات¬ خط ًّيا عرب ال�ستفتاء
k
يقراأ كل م�سار∑ s
ا�ستنادا اإّ ¤
الن�سنيّ ،
ّ

الن�سني (الن�ص  :1من امل�ست�رشق طوم�سون ،لندن  ،1870والن�ص  :2من بطاركة ال�رشق
oيعطى م�سادر s

ويتم النقا�ص على اأ�سا�س¬.
الكاثولي∂ ،ر�سالة رعو ّية  ;)1995ثم Œمع الأوراق لإعالن نتيجة ال�ستفتاءّ ،
�لق�سم �لثاين 30 :دقيقة
حوار حو∫ نتيجة ال�ستفتاء يهدف اإ:¤
• الع``رتاف بواقع ّية ومن دون ياأ�ص بال�سعوبات التي تواج¬ املجتمع املتع ّدد لبناء “ا�سك¬
ووحدت¬ الوطن ّية ،و–ديد املعوقات التي –و∫ دون ذل∂

• Œديد خيار العي�ص امل�سرت∑ والوعي لبعد√ احل�ساري
معا وامل�سوؤول ّية الوطن ّية التي على ال�سباب اأن ي�سطلع بها
مقومات هذا العي�ص k
• –ديد بع�ص ّ
للمحاف¶ة علي¬

�خلالUسة 5 :دقائق
قبو∫ الواقع كما هو.
التفاوؤ∫ الواقعي عرب الرتكي õعلى مكامن اخللل واإمكان ّية امل�سهامة يف تقد Ëاحللو∫.
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�لن�س 2

�لن�س 1

تتجاور الطوائف واملذاه Öيف العي�ص يف قرى لبنان ،ا ّإن عي�سنا امل�سرت∑ الذي ميت ّد على قرون طويلة oي ّ
�سكل،

ولكن ال�سع Öل ين�سهر يف جماعة واحدة ول َيك pنtوا
ّ
فال�سنsة oيكفِّرون
بع�سهم لبع�ص م�ساعر الأخ ` ّ`وة.
o
ال�سيعة ،وك``اله`م``ا ي`ك``ره``ون ال```دروز وجميعهم ل
يطيقون الن�سري ِّيني (العلو ّيني) .لي�ص للموارنة اأ ّية
`ودة لأح``د اآخ ``ر ،وباملقابل ه``م غ``ري مرغوبني من
م` ّ
الآخ``ري``ن .ال ``روم الأورث``وذك `�``ص ل يطيقون ال``روم
الكاثولي∂ ...فال يوجد راب§ وحدة يف هذ√ الأر�ص.
لي�ص ه`ن``ا∑ م``ن م`ق` ّ`وم``ات اجتماع ّية ل``وح``دة وطن ّية
ول `ل `ع `م``ل م` `kع``ا ل`ل`خ``ري ال` `ع ``ام ،ب``ل ع `ن``ا�``رش م�ستّتة
ومت�سارعة.
التنوع الديني
ل يوجد يف بلد اآخر يف العا ⁄هذا الكم من ّ
تطور اأو�ساعهم.
املتناف�ص ،وهذا ي�سكل العائق اأمام ّ
يوما من اأن oي ِّ
ولذل∂ لن ّ
�سكلوا �سع kبا واح kدا اأو
يتمكنوا k
يتّفقوا على ق�س ّية اأ�سا�س ّية دين ّية اأو �سيا�س ّية .ف�سوف
ومعر�سني
يبقون غري قادرين على حكم اأنف�سهم
ّ
دوما لالحتال∫ والتاأثري اخلارجي.
k
لقد كانوا كذل∂ منذ القدم ،كما هم الآن و�سوف يبقون
ومقهورا بفعل �سيطرة الآخرين
مق�س kما
طوي kال �سع kبا ّ
k
علي¬.

�ل�س�ؤ�ل

�رشي
�أِّ o
عرب عن ر�أيي ب�سµل ِ ِّ

عرب عن الواقع ب�سكل �سادق ومو�سوعي اأكÌ
oي ّ
عرب عن قناعة اأغلب ّية النا�ص
oي ِّ
(واإن Œنsبوا الإعالن عنها)
عرب عن راأيي اأكÌ
oي ِّ

بالرغم من ّ
كل ال�سعوبات ،الأر�س ّية ال�سلبة التي
`رشا وم�ستقب kال ،يف
نبني عليها عملنا امل�سرت∑ ح``ا�` k
ومتكاف Åل ي�سعر في¬ اأحد ،اأ ًّيا
مت�ساو
�سبيل جمتمع
m
m
كان ،اأنّ¬ غري Öاأو منبوذ.
ح�ساري واح``د نتقا�سم¬ ،وقد
اإنّنا ننهل من ت``راç
x
اأ� `س `ه``م ك` ّ`ل م ` ّن``ا يف �سياغت¬ ان `ط``الق`` kا م``ن عبقر ّيت¬
اخلا�سة .ا ّإن قرابتنا احل�سار ّية هي اإرثنا التاريخي
ن�رش على املحاف¶ة علي¬ وتطوير√ وŒذير√
ال``ذي
ّ
وتفعيل¬ ،كي يكون اأ�سا�ص عي�سنا امل�سرت∑ وتعاوننا
الأخوي.
ا ّإن امل�سيح ّيني يف ال�رشق هم جõء ل ينف�سل عن الهو ّية
احل�سار ّية للم�سلمني ،كما ا ّأن امل�سلمني يف ال�رشق هم
جõء ل ينف�سل عن الهو ّية احل�سار ّية للم�سيح ّيني.
ومن هذا املنطلق فنحن م�سوؤولون بع�سنا عن بع�ص
اأمام اˆ والتاري .ïولذا يتحتّم علينا اأن نبح åب�سكل
م�ستمر عن �سيغة ،ل للتعاي�ص فح�س ،Öبل للتوا�سل
ّ
اخلالق واملثمر الذي ي�سمن ال�ستقرار والأمان ّ
لكل
موؤمن باˆ يف اأوطاننا.

ن�س 1

ن�س 2

ب( مترين� :لعقد �لجتماعي �للبناين �جلديد
�أهد�ف �لتمرين

العامة
• يفهم امل�سار∑ اأهم ّية العقد الجتماعي ويحرتم املو ّؤ�س�سات ّ

للتنوع
• يدر∑ مقاربة الد�ستور اللبناين ّ

• يتبنّى امليثاق ّية املو ِّؤ�س�سة للعي�ص امل�سرت∑ يف لبنان

• يرف�ص املواقف املرتبطة مبفاهيم ثقاف ّية اأو �سيا�س ّية فوق ّية اأو ان�سهار ّية تفتقر اإ ¤الحرتام
احلقيقي لالآخر اأو ت�سعى اإ ¤تهمي�س¬ اأو اإلغائ¬

للتنوع
• يتبنّى القيم الرئي�سة املرتبطة مبفهوم املواطنة احلا�سنة ّ
م ّدة �لتمرين 60 :دقيقة

�مل��د �لالRمة :اأقالم; لوح ورق للم�ساركة يف النتائ ;)flipchart( èاأقالم ذات خ§ عري�ص (،)markers
واآلة عر�ص ()LCD projector

وUس∞ �لتمرين:
�لق�سم �لأول 25 :دقيقة
املدرب امل�ساركني ع�سوائ ِّيا اإ ¤ع ّدة جمموعات �سغرية (من  3اأو  4اأ�سخا�ص يف كل جمموعة)،
يق�سم ّ

أهم عنا�رش
ّ
ويõودهم بر�سم دوائر العقد الجتماعي الفارغة ،ويطل Öمنهم اأن ميلوؤوا الدوائر اخلم�ص با ّ
العقد الجتماعي اللبناين.

�لق�سم �لثاين 35 :دقيقة
ثم بعد ا�ستعرا�ص اأجوبة جميع املجموعات وو�سع الإجابات على
يقراأ مندوب نتيجة عمل كل جمموعةّ .

املعربة عن الد�ستور اللبناين (راجع
املدرب اأجوبة الدليل ِّ
تتم مناق�سة الأجوبة .من ّ
اللوحّ ،
ثم يعر�ص ِّ
�ص .)53-51 .يطل Öيف اآخر ع�رش دقائق اأن يقرتح امل�ساركون عنا�رش جديدة اأك Ìتطاب kقا مع الواقع
وتتم مناق�ستها وحماولة التوافق يف املجموعة على لئحة جديدة م�سرتكة.
لتجديد العقد الجتماعي ّ
۸۰

۸۱

�لعقد
�لجتماعي
�للبناين

وحدة
�ل�سعب
و�لأر�س
ميثاّ bية
معا
�لعي�س k

�لتع ّدد ّية
�لثقاف ّية
و�لروح ّية

�لعقد
�لجتماعي
�للبناين

عروبة لبنان
�لإن�سان ّية

مدن ّية
�لدولة

والﺒﻌدﻱ
القﺒﻠﻲ
 (٦اﺳﺘمﺎرﺓ الﺘقييم
ﹼ
ﹼ

التقييم القبلي والبعدي ي�ساعد يف قيا�ص املكت�سبات التعلمية خال∫ الور�سة ،بوا�سطة
مقارنة ما ك``ان يدرك¬ امل�سار∑ �ساب kقا (تقييم قبلي) وم``ا اكت�سب¬ من خ``ال∫ الور�سة
التدريب ّية (تقييم بعدي) .يحتوي التقييم البعدي على اأ�سئلة التقييم القبلي نف�سها ،ول
مانع من احتوائ¬ على اأ�سئلة اإ�ساف ّية ت�ساهم يف ر�سد ما ي�ستح�سن تعديل¬ يف برنامè
الور�سة.
رقما �رش ًّيا ( )Codeي�ستعمل¬ عند ملء التقييم القبلي.
من
امل�ستح Öاإعطاء كل م�سار∑ k
ّ
في�ساعد ذل∂ يف احلفا® على ال�رش ّية ويف الوق âنف�س¬ ي�ساعد مع ّد الور�سة على مقارنة
اإجابات ّ
متدرب قبل الور�سة وبعدها .كما ي�ستح�سن اأن تكون اأ�سئلة التقييم القبلي
كل
ّ
والبعدي اأ�سئلة متع ّددة الإجابات لت�سهيل عمل ّية املقارنة بني القبلي والبعدي.
بع�ص الأمثلة عن الأ�سئلة متع ّددة الإجابات التي ميكن ا�ستخدامها:
� -1إد�رة �لتع ّددية �لدينية و�لثقاف ّية:
اأ-تعمل على اإلغاء الطائفية ّ
بكل اأنواعها.

ب-هي تغلي Öالأكّ Ìية العدد ّية على الأقل ّية العدد ّية.
والتنوع الثقايف والديني.
ج-هي خلق بيئة حا�سنة لتفعيل امل�ساركة
ّ

� -2خ� Îلإجابة �ل�سحيحة
املواطنة هي:
اأ -حالة من الإيجاب ّية والطماأنينة والن�رشاح يف عالقة الإن�سان مع ذات¬ والنا�ص
بع�سهم مع بع�ص.
۸۲

۸3

ّ
وي�سكل
ب -انتماء فاعل اإ ¤كيان وطني عام ،يو ّؤمن التمتّع باحلقوق واحلر ّيات،
العامة.
ح ّيk õا للتفاعل الإيجابي بني املواطنني ،وامل�ساركة امل�سوؤولة يف احلياة
ّ
ّ
املن¶مات غري احلكوم ّية والتي ل تبتغي الربح ولها
ج -جمموعة وا�سعة من
ح�سورها يف ال�ساأن العام وق�سايا√.
للتنوع هي:
املواطنة احلا�سنة
ّ
اأ -جمموعة من الأ�سخا�ص تتم ّي õبوحدة العرق اأو الدين اأو اللغة اأو التقاليد
اخلا�سة بها.
ّ
ب“ -ثيل الطوائف ككيانات اجتماع ّية و�سيا�س ّية يف احلكم والإدارة.
احل�ساري بني
التنوع �سمن املجتمع الواحد ،و–في õالتفاعل
ج -نتاج قبو∫
ّ
ّ
اجلماعي
م�سدرا للغنى
العامة ،من خال∫ اعتبار√
مكونات¬ يف �سياق احلياة
ّ
ّ
k
ّ
امل�سرت∑ ،واعتبار ال�رشاكة مع املواطن الآخر ،على الرغم من اختالف¬ الثقا ّيف،
جk õءا من عمل ّية بناء الذات الفرد ّية واملجتمع ّية.
� -3ل�حدة �ل�طنية مبن ّية على:
اأ -الن�سهار
ب -الت�سامح
ج -ال�رشاكة وامل�ساركة
�-4له� ّية �ل�طنية �جلامعة:
اخلا�سة
اأ -تلغي النتماءات
ّ
ب -جمموع النتماءات اجلماع ّية
ج -اآخر :ح ّدد ....................

القسم الرابﻊ

المﻼﺣﻖ

۸4

۸٥

المﻠﺤﻖ األول
ﻣﻌﺠم المﺼﻄﻠﺤﺎﺕ الرﺋيسﺔ
�لنتماء:

هو ارتبا• طبيعي (النتماء اإ ¤عائلة بالولدة) اأو اإرادي (النتماء اإ ¤حõب اأو جمع ّية)
عرب عن �رشاكة يف بع�ص من اأوج¬ احلياة وعن التõام مب�رشوع اأو �سريورة واحدة .لذل∂
oي ّ
يفرت�ص النتماء وجود جماعة يقو∫ الفرد عن ّ
كل اأفرادها "نحن" حتّى الذين يجهلهم.

�لتن�ع �لثقايف:
ّ

وبخا�سة اجلماعات الب�رش ّية باختالف ت``را çك` ّ`ل منها
هو “اي õالكائنات والأف ``راد
ّ
التنوع الثقايف م�سدر kا للتباد∫ والإثراء والتجديد والإبداع،
وعاداتها وتقاليدها .و oيعترب ّ
عرب تفاعل اجلماعات فيما بينها.

�خل� Òلعام:

معا باأمن و�سالم عرب اعتبار �سالمة املجتمع
هو اأ�سا�ص الجتماع الإن�ساين والعي�ص k
k
�رشطا لتحقيق اخلري ال�سخ�سي‡ ،ا يقت�سي اللتõام وامل�ساركة يف
ووحدت¬ ورق ّي¬
العامة
�سمان احلقوق جلميع الأف``راد واجلماعات ،وت�سافر اجلهود يف تنمية احلياة
ّ
وتطويرها ال�سليم ،وا�ستعما∫ املوارد امل�سرتكة املعنو ّية واملاد ّية خدم kة للجميع وبهدف
‚اح الأفراد وتاأمني م�ساحلهم.

�لد�ست�ر:

يعرف الن¶ام ال�سيا�سي للدولة ويح ّدد مبادئ¬ الأ�سا�س ّية ويرعى عالقة
هو ّ
الن�ص الذي ّ
ويعرب الد�ستور عن العقد الجتماعي ال�ساري
العامة وال�سلطات فيما بينها.
املو ّؤ�س�سات
ّ
ّ
ب``ني امل``واط`ن``ني ،وي`ح` ّدد القيم وامل `ب``اد Çواحل`ق``وق واحل``ر ّي``ات الأ�سا�س ّية وغ``ري القابلة
كل مواطن .وهو ّ
للت�رشف التي يتمتّع بها ّ
واملوج¬ للقوانني
ي�سكل املرجع الأعلى املو ِّؤ�س�ص
ِّ
ّ
واملرا�سيم.

�لدولة:

ه``ي الإط ``ار ال�سيا�سي وال�سيادي للوطن ال`ن``اظ`` pم حلياة امل``واط`ن``ني ول`ع``الق``ات الوطن
اخلارج ّية ،على اأ�سا�ص ‡ار�سة ال�سلطة با�سم ال�سع Öوعرب من¶ومة من املو ّؤ�س�سات
الر�سم ّية الثابتة.

�ل�òكرة �جلماع ّية:

الذهني املرتب§ بالتاري ïوالتجربة امل�سرتكة لدى جماعة مع ّينة ،تغ ّذي فيها
هي الرتاç
ّ
الهو ّية اجلماع ّية وت�سمن بذل∂ “ا�س∂ اأع�سائها فيما بينهم .فهي بطبيعتها عاطف ّية
وانتقائ ّية ،ترتك õعلى تف�سري خا�ص للتاري ïواأحداث¬ و–تف ßفق§ بالعوامل التي تغ ّذي
ّ
–تل هذ√ الذاكرة مكانkا
تود ال¶هور بها .لذل∂
“ا�س∂ املجموعة وت¶oهر ال�سورة التي ّ
بارز kا يف بناء الذاكرة ال�سخ�س ّية للفرد ،وبالتا‹ يف تعريف¬ لهويت¬.

�ل�سالم:

هو حالة من الإيجاب ّية والطماأنينة والن�رشاح يف عالقة الإن�سان مع ذات¬ ويف عالقة النا�ص
مع بع�سهم ،يف املجتمع وبني الدو∫ ،مبن ّية على الثقة والتفاعل الإيجابي .فال�سالم اإذ kا
معا على اأ�سا�ص
ل يعني غياب احلروب واخل�سومات وح�س ،Öبل هو حالة من العي�ص k
النفتاح والتعاون والتكامل مع ال`ق``درة على ح` ّ`ل امل�ساكل وال`ن``õاع``ات بني الأف ``راد اأو
وبخا�سة باحلوار والتفاو�ص.
بطرق ‡نهجة وهادئة وعقالن ّية
اجلماعات والدو∫
m
ّ

�ل�ساأن �لعام:

k
وتناق�سا ،وحي åت s
oن¶م هذ√ امل�سالح
تكامال
هو املجا∫ الذي تتقاطع في¬ م�سالح الأفراد
k
oعرب عن الإرادة
عرب القوانني واملو ّؤ�س�سات التي تعمل على –قيق القرارات امل�سرتكة التي ت ّ
العامة.
ال�سعب ّية وم�ساحلها ّ

�لطاFفة:

اخلا�سة
هي جمموعة من الأ�سخا�ص تتم ّي õبوحدة العرق اأو الدين اأو اللغة اأو التقاليد
ّ
بها ،والتي تتّحد ب�سعور من الت�سامن بهدف احلفا® على تقاليدها و�سيانة م�ساحلها.

�لطاFف ّية �ل�سيا�س ّية :هي “ثيل الطوائف ككيانات اجتماع ّية و�سيا�س ّية يف احلكم والإدارة ،كما هي احلا∫
يف لبنان يف ت``وزي``ع املنا�س Öالعليا ب``ني ال`ط``وائ``ف ال`ك``ربى وال``ربمل``ان منا�سفة بني
العامة.
أي�سا يف التعيينات
امل�سيح ّيني وامل�سلمني ومراعاة هذا املبداأ ا k
ّ

�لعقد �لجتماعي:

هو اتفاق على امل�ستوى الأدبي والثقايف يو ّؤ�س�ص للرتاب§ الجتماعي ويع ّõز الوحدة �سمن
وج¬ طاقات املجتمع نحو الأهداف التنمو ّية واحل�سار ّية امل�سرتكة،
الن�سي èالوطني و oي ِّ
مكونات املجتمع املختلفة و�سبل تكاملهاِّ ،
من¶ kما اإياها يف هيكل ّيات
حم ` ِّد kدا العالقة بني ّ
وقوانني تكفل العد∫ وامل�ساواة وت�سمن الأمن وال�سالم امل�ستدامني.

�لعي�س �مل�س:∑Î

هو احلياة اجلامعة بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم ،على اأ�سا�ص الرتاب§ الجتماعي
والت�سامن والوحدة وامل�سوؤول ّية امل�سرتَكة واحرتام الختالف وا�ستثمار التنوع ملا في¬ من
ورقي اإن�ساين واجتماعي.
غنى متباد∫
ّ
معا zللت�سديد على البعد الإرادي والديناميكي للعي�ص
وت�ستعمل ا k
أي�سا عبارة {العي�ص k
والتõاما مبنهè
امل�سرت∑ ،الذي ل يقت�رش على تو�سيف الواقع وح�س Öبل يقت�سي فع kال
k
مبني على روح النفتاح واملبادرة Œا√ الآخر وال�رشاكة مع¬.
ّ

�لقان�ن:

ّ
وتن¶م احلياة و�سلو∑
هو جمموعة من القواعد املكتوبة املل põمة التي – ` ّدد احلقوق
الأ�سخا�ص يف خمتلف املجالت �سمن املجتمع اأو الوطن .ويرتب§ القانون بالعهد ،لأنّ¬
تعاهد �رشيح اأو �سمني جلميع اأف``راد املجتمع على تنفيذ اأحكام¬ ،من اأجل
ن``ا œعن o
احلفا® على اأمن اجلميع وعلى حقوقهم وم�ساحلهم ومن اأجل �سالمة احلياة وتق ّدمها.
وبذل∂ oيعطي القانون للعد∫ مرجع ّية وا�سحة “نع ال�ستبداد والعتبا•.

۸٦

۸7

�ملثاbفة:

هي التالقح الثقايف املتباد∫ بني الثقافات املتع ّددة �سمن املجتمع الواحد ،حمل ًّيا كان اأو
عامل ًّيا .ينت èعنها التاأثري املتباد∫ وانتقا∫ عادات و‰اذج ذهن ّية و�سلوك ّية من بيئة ثقاف ّية
اإ ¤اأخرى .وتعترب املثاقفة k
التطور الثقايف واحل�ساري على اأ�سا�ص الوحدة
مهما يف
عامال ًّ
ّ
يف العائلة الب�رش ّية .كما اأنّها ميكن اأن ت ِّ
�oسكل خطر ابتالع الثقافات الكبرية اأو املهيمنة على
ال�سعيفة من بينها.

�ملجتمع �ملدين:

ه``و جم`م``و ع``ة وا � `س `ع``ة م``ن امل`ن` ّ`¶`م``ات غ``ري احل`ك``وم` ّي``ة ال `ت``ي ل تبتغي ا ل``ر ب``ح ولها
ا�ستناد ا
تعرب عن قيم اأع�سائها وم�ساحلهم
k
ح�سورها يف ال�ساأن العام وق�سايا√ّ ،
اإ ¤اعتبارات ثقاف ّية ،اجتماع ّية� ،سيا�س ّية ،علم ّية ،اإثن ّية ،دين ّية اأو خ``ري ّي``ة .فقد
تكون الهيئات التن¶يم ّية للمجتمع املدين ثابتة كاملن¶مات غري احلكوم ّية (نقابات،
جمع ّيات ،تعاون ّيات ،اأندية ثقاف ّية وريا�س ّية ،اأحõاب )...اأو هيئات ظرف ّية للتعاون
على ق�سايا طارئة (كحركات الحتجاج ،اأو حمالت اإغاثة اأو حركات تاأثري على
العامة .)...وينمو املجتمع املدين مبقدار ا�ستعداد اأفراد√ للعطاء بدون
ال�سيا�سات
ّ
مقابل لإفادة اجلماعة.

�مل�ساءلة:

العامة ملبداأ �سيادة ال�سع ،Öوحقّ ال�سع Öل بل واجب¬ يف
هي خ�سوع جميع ال�سلطات
ّ
العامة بهدف –قيق م�سلحة
مراقبة جميع امل�سوؤولني يف تاأدية مهامهم �سمن املو ّؤ�س�سات ّ
املجتمع واخلري العام ،وحما�سبتهم على ذل∂ ،اإن من خال∫ املو ّؤ�س�سات الرقاب ّية والق�سائ ّية
اأو عمل املجتمع املدين اأو النتخابات.

�مل�ساركة:

امل�ساركة قيمة اأ�سا�س ّية من قيم احلياة الإن�سان ّية واحلياة الجتماع ّية وال�سيا�س ّية املبن ّية
على العقد الجتماعي .وتع ّد امل�ساركة جوهر امل�سوؤول ّية الجتماع ّية ،فكل مواطن ل ب ّد
اأن ي�سار∑ ويقوم بدور√ �سواء باإبداء اأفكار اأو مقرتحات اأو بالقيام بعمل ي�ستطيع اأداء√،
يخدم ب¬ املجتمع ومواطني¬ .ويف ّ
للتنوع تاأخذ امل�ساركة طابع
ظل املواطنة احلا�سنة
ّ
امل�ستمر والبنّاء بني اأف``راد لديهم انتماءات جماع ّية (دين ّية ،ثقاف ّية ،قبل ّية)....
التفاعل
ّ
خمتلفة �سمن الهو ّية الوطن ّية الواحدة.

�لعامة:
�مل�سلحة
ّ

أي�سا يف –قيق
هي العمل على –قيق خري اجلماعة الوطن ّية وحياتها امل�سرتكة ،ما ي�سهم ا k
اخلا�سة .وهي بذل∂
خري الأفراد من الناحية الجتماع ّية ويعّõز فر�ص –قيق م�ساحلهم
ّ
ّ
ت�سكل هدف الأن¶مة واملو ّؤ�س�سات ال�سيا�س ّية والجتماع ّية.

n
�مل��طنة:

وطني ع``ام ،تو ّؤمن التمتّع باحلقوق واحلر ّيات،
املواطنة هي النتماء الفاعل اإ ¤كيان
ّ
ّ
العامة ،على
وت�سكل ح ّيk õا للتفاعل الإيجابي بني املواطنني ،وامل�ساركة امل�سوؤولة يف احلياة ّ
العامة امل�سرتكة.
اأ�سا�ص احرتام القانون ومن¶ومة القيم ّ

�مل��طنة �حلا�سنة
للتن�ع �لثقايف:
ّ

مكونات¬
التنوع �سمن املجتمع الواحد ،و–في õالتفاعل
ّ
احل�ساري بني ّ
هي نتاج قبو∫ ّ
اجلماعي امل�سرت∑ ،واعتبار
م�سدرا للغنى
العامة ،من خال∫ اعتبار√
يف �سياق احلياة
ّ
k
ّ
ال�رشاكة مع املواطن الآخر ،على الرغم من اختالف¬ الثقا ّيف ،جk õءا من عمل ّية بناء الذات
الفرد ّية واملجتمع ّية .و oي�سهم ذل∂ يف تكوين الثقافة الوطن ّية اجلامعة ،و–ديد معا⁄
الهو ّية الوطن ّية امل�سرتكة من دون هيمنة جمموعة على اأخرى اأو فر�ص اأحاد ّية ثقاف ّية
مع ّينة .ويقع –قيق ذل∂ على عاتق الأفراد واجلماعات واملجتمع املدينّ والدولة.

�مليثا:¥

ّ
يد∫ على ما يوثق ب¬ ال�سيء ،اأي ي�س ّد ،و oيرب§ باإحكام وثبات ،ويعني هنا التفاق على
أ�سا�سا للحياة امل�سرتكة.
مبداأ اأو جمموعة مباد Çم�سرتكة واللتõام بها واعتماد ذل∂ ا k

�له� ّية:

هي جمموع العنا�رش التي ّ
ت�سكل خ�سو�س ّية الفرد و“ ّي √õعن غري√ وتعطي م�سمونkا
أوجها وانتماءات متع ّددة :العمر ،اجلن�ص ،اخللف ّية الجتماع ّية،
لكلمة {اأنا .zوهي
تت�سمن ا k
ّ
الدين ،الثقافة ،النتماء الوطني ،اللغة ،فل�سفة احلياة ،اإل...ï

�له� ّية �ل�طن ّية:

هي النتماء الوجداين اإ ¤وطن و�سع Öوذاك``رة م�سرتكة والتعبري عن ذل∂ بتمثيل هذا
أي�سا النتماء القانوين /التعاقدي اإ ¤هذا الوطن
الوطن وق�سايا√ Œا√ الآخرين ،وهي ا k
وحمل بطاقة اجلن�س ّية التابعة ل¬ ،مع ما يرتتّ Öعن ذل∂ من التõام بحقوق وواجبات.

�ل�طن:

امل�ستقر اجلغرايف للجماعة حي åيكون ت�سار∑ الأر�ص k
عامال يف تكوين ذاكرة م�سرتكة
هو
ّ
وهو ّية جامعة وجما∫ عام م�سرت∑.

۸۸

۸۹

المﻠﺤﻖ الﺜﺎﻧﻲ
ﻣقﺘﻄفﺎﺕ ﻣن الدﺳﺘﻮر الﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
�لباب �لأول� :أحµام �أ�سا�س ّية  :مق ّدمة �لد�ست�ر
(اأ�oسيف âهذ√ املقدمة اإ ¤الد�ستور اللبناين مبوج Öالقانون الد�ستوري ال�سادر يف )1990/9/21
ّ
جلميع اأبنائ¬ ،واح lد اأر�س kا و�سعب kا وموؤ�س�سات يف
نهائي
وطن
حر
م�ستقلl ،
• لبنان l
وطن w
p
�سيد ّ
w
حدود√ املن�سو�ص عنها يف هذا الد�ستور واملعرتف بها دولي kا.

ع�سو مو ّؤ�س�ص وعامل يف جامعة الدو∫ العرب ّية وملتõم
عربي الهو ّية والنتماء وهو
• لبنان
l
t
وعامل يف ّ
l
من¶مة الأ· املتّحدة وملتõم مواثيقها والإعالن
ع�سو مو ِّؤ�س�ص
مواثيقها ،كما هو
l

و�Œسد الدولة هذ√ املباد Çيف جميع احلقوق واملجالت دون ا�ستثناء.
العاملي حلقوق الإن�سان
ّ
ّ

العامة ويف طليعتها حر ّية
احلريات
• لبنان جمهور ّية دميقراط ّية برملان ّية ،تقوم على احرتام
ّ
ّ
الراأي واملعتقد ،وعلى العدالة الجتماع ّية وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني
دون “اي õاأو تف�سيل.

أ�سا�سي يقت�سي العمل على –قيق¬ وفق ّ
خطة مرحل ّية.
وطني ا
• اإلغاء الطائفية ال�سيا�س ّية هدف
ّ
ّ
لكل اللبنانينيّ .
• اأر�ص لبنان اأر�ص واحدة ّ
فلكل لبناين احلقّ يف الإقامة على ا ّأي جõء منها والتمتع
ب¬ يف ظل �سيادة القانون ،فال فرز لل�سع Öعلى اأ�سا�ص ا ّأي انتماء كان ،ول õŒئة ول تق�سيم ول

توطني.

• ل �رشع ّية ل ّأي �سلطة تناق�ص ميثاق العي�ص امل�سرت∑.

�لف�سل �لثاين :يف �للبنان ّيني وحق�bهم وو�جباتهم
�ملادة 7
ويتحملون الفرائ�ص
كل اللبنان ّيني �سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بال�سواء باحلقوق املدن ّية وال�سيا�س ّية
ّ
العامة دو‰ا فرق بينهم.
والواجبات ّ

�ملادة 9
حر ّية العتقاد مطلقة والدولة بتاأديتها فرو�ص الإجال∫ ˆ تعا– ¤رتم جميع الأديان واملذاه Öوتكفل
حر ّية اإقامة ال�سعائر ال ّدين ّية – âحمايتها على اأن ل يكون يف ذل∂ اإخال∫ يف الن¶ام العام وهي ت�سمن
أي�سا لالأهلني على اختالف مللهم احرتام ن¶ام الأحوا∫ ال�سخ�س ّية وامل�سالح الدين ّية.
ا k
�ملادة 10
حر ما ّ ⁄
يخل بالن¶ام العام اأو ينايف الآداب اأو يتعر�ص لكرامة اأحد الأديان اأو املذاه Öول ميكن
التعليم ّ
العامة
اأن �ّ “oص حقوق الطوائف من جهة اإن�ساء مدار�سها
ّ
اخلا�سة ،على اأن ت�سري يف ذل∂ وفاق kا لالأن¶مة ّ
التي ت�سدرها الدولة يف �ساأن املعارف العموم ّية.

۹۰

۹۱

المﻠﺤﻖ الﺜﺎلﺚ
ﻣقﺘﻄفﺎﺕ ﻣن ﻗﺎﻧﻮﻥ الﻌقﻮبﺎﺕ الﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
�ملادة  :308حرب �أهل ّية
َ
يعاق Öبا لأ�سغا∫ ال�ساقّ ة موؤ ّب kدا على العتداء الذي ي�ستهدف ا ّأما اإثارة احلرب الهل ّية اأو ال ق`ت`تا∫
باحل�ص
الطائفي بت�سليح اللبنان ّيني اأو بحملهم على الت�س ّلح بع�سهم �سد البع�ص الآخر و ا ّأم``ا
ّ
مت العتداء.
على التقتيل والنه Öيف حم ّلة اأو حمالت ،و oيق�سى با لإعدام اإذا ّ

�ملادة K� :317ارة �لنعر�ت �ملòهب ّية �أو �لعن�رش ّية
وكل كتابة ّ
كل عمل ّ
ّ
وكل خطاب يق�سد منها اأو ينت èعنها اإثارة النعرات املذهب ّية اأو العن�رش ّية
احل�ص على النõاع بني الطوائف وخمتلف عنا�رش ال ّأم``ة oيعاق Öعلي¬ باحلب�ص من �سنة اإ¤
اأو
ّ
ثال� çسنوات وبالغرامة من مئة األف اإ ¤ثما‰اية األف لرية وكذل∂ باملنع من ‡ار�سة احلقوق
املذكورة يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة ا ل`  65وميكن للمحكمة اأن تق�سي بن�رش احلكم.

املادة Œ :473دي∞ على ��سم �ˆ
من ج ّد ف على ا�سم اˆ عالنية عوق Öباحلب�ص من �سهر اإ� ¤سنة.

�ملادة – :474ق� Òل�سعاFر �لدينية
`دم ب `اإ ح``دى ا ل`ط``رق املن�سو�ص عليها يف امل ``ادة  209على –قري ال�سعائر الدين ّية التي
من اأ ق ` َ
ح åعلى الزدراء باإحدى تل∂ ال�سعائر عوق Öباحلب�ص من �ستة اأ�سهر اإ¤
“ار�ص عالنية اأو ّ
ثال� çسنوات.

�خلاUسة بالعبادة
�ملادة  :475ت�س�ي�س �لحتفالت �لدين ّية وهدم � لأبنية
ّ
يعاق Öباحلب�ص من �ستة اأ�سهر اإ ¤ثال� çسنوات:
k
ت�سوي�سا عند القيام باإحدى الطقو�ص اأو بالحتفالت اأو الر�سوم الدين ّية
 -1من اأحدç
املتع ّلقة بتل∂ الطقو�ص اأو عرقلها باأعما∫ ال�س ّد ة اأو التهديد.
خ�س�س âبالعبادة اأو اأ�سعرتها
 -2من هدم اأو حط`ّم اأو �س ّ`و √ اأو د نّ�ص اأو ‚ّ �ص اأبنية
ِّ
يكرم¬ اأهل الديانة اأو فئة من النا�ص.
وغريها ّ
‡ا ّ

۹۲

۹3

المﻠﺤﻖ الرابﻊ :ﻣيﺜﺎﻕ وﻃﻨﻲ ﺷﺒﺎبﻲ
 ٢٢ﺗﺸرﻳن الﺜﺎﻧﻲ ٢٠١٢

)ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒ ّﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﺎم (٢٠١٢
نحن �سباب و�سابات من خمتلف مناطق لبنان وطوائف¬ واأحõاب¬ ،التقينا مببادرة من مو ّؤ�س�سة اأديان يف اإطار

برنام{ èطوائف متع ّددة ،هو ّية وطن ّية واحدة ،zيجمعنا ال�سعور بخطورة الو�سع الذي و�سل جمتمعنا
اإلي¬ من ت�سنّ èمذهبي وطائفي وانحال∫ للمباد Çالوطن ّية امل�سرتكة ولإرادة العي�ص مع kا وقيم¬ ،كما Œمعنا

قناعتنا ب�رشورة اإنقاذ الوطن من هذا املنحدر الذي oيه ّدد م�سري√ وم�ستقبل الأجيا∫ ال�ساعدة،

معا على النهو�ص
أي�سا اإرادتنا امل�سرتكة
وŒمعنا ا k
بتحمل هذ√ امل�سوؤول ّية الوطن ّية والتاريخ ّية للعمل k
ّ

مكونات¬ املرتكõة على عقد اجتماعي جديد،
بالوطن على اأ�سا�ص ال�رشاكة احلقيق ّية وال�سليمة بني خمتلف ّ
ي�ستند اإ ¤مباد Çوا�سحة وثابتة تقت�سي اللتõام بها اإيجا kبا وتتعدى م�ساألة امل�ساومات امل�ستندة على

ال�سلب ّيات ال¶رف ّية وتوازن امل�سالح الفئو ّية ،ودون اأن تتعار�ص مع التع ّدد ّية ال�سيا�س ّية،

واإذ ن�سعر بالأ ⁄ب�سب Öاحلروب ال�سابقة التي م ّõق âن�سي èالوطن واأزهق âحياة الآلف من اأبنائ¬،
ون�ست�سعر خطورة الوقوع جم ّد kدا بهذا النوع من القتتا∫ ،ونرف�ص اأن تكون حياة اللبنان ّيني رهينة

ال�رشاعات الداخل ّية مهما كان،â
نتمنّى اأن ت ّ
أ�سا�سا لتجديد ميثاق العي�ص امل�سرت∑ بني اللبنان ّيني
�oسكل بنود هذا العقد الجتماعي اجلديد ،ا k

وحاف kõا لاللتõام الوطني امل�سوؤو∫ الذي يوؤو∫ اإ ¤تثبي âال�سلم الأهلي واإعادة بناء جمتمعنا على اأ�سا�ص
ال�رشاكة احلقيق ّية وتكوين �سورة وا�سحة عن هو ّية لبنان الثقاف ّية ور�سالت¬ احل�سار ّية املبن ّية على

للتنوع،
الوحدة الوطن ّية احلا�سنة ّ

ونطال Öجميع اللبنانيني التالقي معنا على هذا امليثاق واعتماد√ من قبل امل�سوؤولني يف خمتلف قطاعات
املجتمع ال�سيا�س ّية والجتماع ّية والإعالم ّية والرتبو ّية والثقاف ّية والدين ّية ورقة عمل لبلورة الأفكار
وت�سفية النوايا وجمع الإرادات حو∫ خرينا العام الذي ل يكتمل اإ ّل مب�ساركة اجلميع ،وعلي¬ ،نلتõم
مبا يلي:
� -1ل�لء للبنان �ل  10452كلم 2و�لدفاع عنه ,كوطن نهائي جلميع اأبنائ¬ ،على اأ�سا�ص
م�ساواة جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات و�سون احلر ّيات وتاأمني العدالة الجتماع ّية

وتكافوؤ الفر�ص والتنمية املتوازنة وامل�ستدامة جلميع املناطق.

�� -2ستµمال بناء �لدولة �ملدن ّية ,التي ت�ستمد �رشع ّيتها من ال�سع� Öساح Öال�سيادة وم�سدر
ال�سلطات ،ومن احرتامها مليثاق العي�ص امل�سرت∑ ،واملق ّد�سات وجميع الأدي``ان واملذاهÖ

بدون “يي.õ

مرجعا للجميع ,مع التاأكيد على التداو∫ الدميقراطي لل�سلطة وعلى مبداأ
� -3عتبار �لقان�ن
k

الف�سل بني ال�سلطات وال�ستقالل ّية التامة للق�ساء ،وعلى اعتماد الكفاءة والنõاهة يف توزيع
امل�سوؤول ّيات واإدارة املو ّؤ�س�سات.

 -4ب�س§ �سلطة �لدولة وتطبيق �لقان�ن على كافة �لأر��سي �للبنان ّية وعلى جميع
�ملقيمني على ه� √òلأر�س ,واحلفا® على الأمن و�سون احلر ّيات بوا�سطة املو ّؤ�س�سات
العامة وتن¶يم امتال∑ ال�سالح.
الع�سكر ّية والأمن ّية ّ

 -5اح�Îم �لتع ّدد ّية �لثقاف ّية و�لدين ّية و�عتبار �لإر� çلثقا ّ
و�لتاريخي لµل طاFفة اإثرا kءا
يف
ّ
للمجتمع ّ
ككل وجk õءا من الثقافة اللبنان ّية اجلامعة.

� -6لتاأكيد على ه� ّية لبنان �لعرب ّية وعلى اأهم ّية دور√ على ال�ساحة الدول ّية وتفعيل¬ عرب
معا ولتالقي احل�سارات
القنوات الدبلوما�س ّية الر�سم ّية وتعõي� õسورت¬ كنموذج للعي�ص k

والأديان ،وبناء العالقات املتينة والرواب§ املو ّؤ�س�س�سات ّية امل�ستدامة مع املغرتبني.

العامة،
� -7سمان حر ّية �ملعتقد و�حلر ّية �لدين ّية وتن¶يم اإقامة ال�سعائر الدين ّية يف الأماكن ّ
مع احلفا® على الن¶ام العام وعدم اإث``ارة النعرات املذهب ّية والطائف ّية ول�س ّيما من قبل

امل�سوؤولني ال�سيا�س ّيني واحلõب ّيني والروح ّيني.
k
�سبيال وحي kد� ّ
حلل �خلالفات والنõاعات على ال�سعيد
 -8اعتماد �حل��ر و�ل��ساFل �لالعنف ّية
الداخلي.

 -9تنقية �ل�òكرة �ل�طن ّية �مل�سÎكة من �KBار �حلرب و�لن�õعات عرب ا�ستكما∫ امل�ساحلة
املهجرين اإ ¤قراهم
الوطن ّية احلقيق ّية والع ``رتاف بالأخطاء التاريخ ّية واإ‚``از ع``ودة
ّ

وتطوير دينام ّية املجتمع املدين العابر للطوائف ،وتفعيل دور الرتبية على التاري ïامل�سرت∑
واملواطنة واخلدمة املدن ّية ،وجعل التعليم اإلõامي وجماين حتى املرحلة الثانو ّية.

 -10تعõي õدور �ل�سباب يف �ملجال �لعام واإ�رشاكهم يف �سناعة خط§ النهو�ص بالوطن على
كافّ ة امل�ستويات ويف عمل ّية تنفيذها.
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في زمن تتع ّرض فيه أسس المواطنة في لبنان لالهتزاز ،وتتفاقم
الصراعات من حوله ،ال ب ّد أن نعمل على تقديم رؤية للمستقبل تكون
دالّة الطريق ّ
لكل مؤمن بقدرة اإلنسان على إيجاد الحلول واألنظمة
التي تضمن للجميع ّ
حقهم بالوجود والتعبير والتفاعل والمشاركة
بالتساوي لبناء مستقبل على مبادئ وأسس واضحة وثابتة وعلى قيم
سياسيّة واجتماعيّة مشتركة.
مؤسسة أدي��ان على تطوير مفهوم «المواطنة
من هنا أتى عمل
ّ
التنوع ثقافيًّا أو دينيًّا أو إثن ًيّا أو
للتنوع» ،إن كان هذا
الحاضنة
ّ
ّ
غيره ،بهدف رسم رؤية مشتركة بين اللبنانيّين وأساس متين لترميم
ما تص ّدع من الوحدة الوطنيّة وثقافة العيش معًا ،وتمتين البناء لكي
يصمد في مواجهة عواصف التط ّرف والطائفيّة.
ً
وعرضا لمساره
يق ّدم هذا الدليل مقاربة جديدة لمفهوم المواطنة
التاريخي ونماذجه المختلفة .كما يعمل على توضيح عالقته بمسألة
الهوية واالنتماء الدينيّ .
فإن بناء مستقبل ُمعتق من الطائفية يحتاج
إلى رؤية واضحة لإلدارة االجتماعيّة والسياسيّة اإليجابيّة للتع ّدديّة
للتنوع» .وبما ّ
أن صوت
الدينيّة من خالل مفهوم «المواطنة الحاضنة ّ
الشباب ودورهم هو الضامن الفعلي للمستقبلّ ،
فإن بناء قدرات الشباب
على حمل هذه الرؤية ونشر مفاهيمها هو من أولويّات عمل أديان.
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