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توطئة
مشروع «مواطنون من أجل الوحدة والسالم»

اأن  اأ�س�ص املواطنة يف لبنان لالهتõاز، وتتفاقم ال�رشاعات من حول¬، ل بّد  يف زمن تتعّر�ص في¬ 

احللو∫  اإيجاد  على  الإن�سان  بقدرة  موؤمن  لكّل  الطريق  داّلة  تكون  للم�ستقبل  روؤية   Ëتقد على  نعمل 

والأن¶مة التي ت�سمن للجميع حّقهم بالوجود والتعبري والتفاعل وامل�ساركة بالت�ساوي لبناء م�ستقبل 

على مبادÇ واأ�س�ص وا�سحة وثابتة وعلى قيم �سيا�سّية واجتماعّية م�سرتكة. 

هذا  كان  اإن   ،zللتنّوع احلا�سنة  }املواطنة  مفهوم  تطوير  على  اأديان  موؤ�ّس�سة  عمل  اأتى  هنا  من 

ا اأو غري√، بهدف ر�سم روؤية م�سرتكة بني اللبنانّيني واأ�سا�ص متني لرتميم  ّkا اأو اإثني ا اأو دينيًّ التنّوع ثقافيًّ

عوا�سف  مواجهة  يف  ي�سمد  لكي  البناء  و“تني  ا،  kمع العي�ص  وثقافة  الوطنّية  الوحدة  من  ت�سّدع  ما 

والطائفّية.  التطّرف 

املختلفة.  و‰اذج¬  التاريخي  مل�سار√  ا  kوعر�س املواطنة  ملفهوم  جديدة  مقاربة  الدليل  هذا  يقّدم 

من  الكثري  لدى  الو�سوح  غياب  اإّن  الديني.  والنتماء  الهوية  مب�ساألة  عالقت¬  تو�سيح  على  يعمل  كما 

د  ولِّ oي الديني،  النتماء  ا  kوخ�سو�س ة  اخلا�سّ بالنتماءات  الوطنّية  الهوّية  عالقة  اإ¤  بالن�سبة  اللبنانّيني 

العملّية،  ونتائج¬  املواطنة  مبفهوم  اللتõام  ويo�سعف  النتماءين،  هذين  بني  مت�ساربة  �سورة  لديهم 

طغيان  يوؤّدي  اأخرى  جهة  ومن  الأهلي.  ال�سلم  وثبات  الجتماعي  التما�س∂  على  ا  kسلب� ر  وؤثِّ oي وبالتا› 

وزّج  الروحّية،  ور�سالتها  الأدي̀`ان  �سورة  ت�سوي¬  اإ¤  الديني  النتماء  مفهوم  على  الطائفّية  الذهنّية 

تفّك∂  اإ¤  ذل∂  كّل  ̀`وؤّدي  oي ال�سّيقة.  واحل�سابات  الفئوّية  امل�سالح  حو∫  بال�رشاعات  الديني  ال�سعور 

الهوّية الوطنّية واإ�سعاف ال�سعور بالنتماء الوطني، ويجعل من الأديان واملواطنة واحلياة ال�سيا�سّية 

يف لبنان رهائن للطائفّية.

ملبداأ  �سة  املوؤ�سِّ املفاهيم  على  والرتبية  الوعي  غياب  اأقّلها  لي�ص  عديدة،  اأ�سباب  اإ¤  ذل∂  يعود 

ا عن التõامهم الوطني البّناء، و�سعف  kاملواطنة، وقّلة امل�ساحات والفر�ص التي يعربِّ فيها اللبنانّيون مع

اخلوف  عامل  وا�ستغال∫  املواطنني،  جميع  Œا√  والعاد∫  اجلامع  دوره̀`ا  اأداء  يف  العاّمة  املوؤ�ّس�سات 

املذهبي  اأو  الطائفي  ال�سحن  بهدف  ال�سيا�سّيني  بع�ص  قبل  من  الأليمة  بال�سور  امل�سحونة  والذاكرة 

ما  العام،  اجلو  بهذا  الديني  اخلطاب  ويتاأّثر  خا�سة.  مل�سالح  ال�سّيقة  الع�سبّيات  ا�ستعما∫  وبالتا› 



القيم  على   õالرتكي ح�ساب  على  ومكت�سباتها  طائفتهم  عن  الدفاع  موقع  يف  ا  kاأحيان الدين  رجا∫  ¶هر  oي

الروحّية والأخالقّية ال�ساملة وامل�سرتكة، في�سعهم ذل∂ يف مواجهة الطوائف الأخرى. 

الجتماعّية  ل̀`الإدارة  وا�سحة  روؤي̀`ة  اإ¤  يحتاج  الطائفية  من  عتق  oم م�ستقبل  بناء  ف̀`اإّن  وبالتا› 

اأّن �سوت  وال�سيا�سّية الإيجابّية للتعّددّية الدينّية من خال∫ مفهوم }املواطنة احلا�سنة للتنّوعz. ومبا 

ون�رش  الروؤية  هذ√  حلمل  ال�سباب  قدرات  بناء  فاإن  للم�ستقبل،  الفعلي  ال�سامن  هو  ودورهم  ال�سباب 

الكاثوليكّية  اأديان. لذا قامâ املوؤ�ّس�سة، بال�رشاكة مع خدمات الإغاثة  اأولوّيات عمل  مفاهيمها هو من 

املواطنة  على  بني  للمدرِّ الدليل  هذا  بتطوير  الكندّية،  وال�سالم  التنمية  موؤ�ّس�سة  من  وبدعم  لبنان  يف 

اإ¤  امل�رشوع  هذا  ي�ستند   .zوال�سالم الوحدة  اأجل  من  }مواطنون  م�رشوع  �سياق  يف  للتنّوع،  احلا�سنة 

Œربة �سابقة ناجحة لأديان يف هذا املجا∫ مع م�رشوع }طوائف متعّددة، هوية وطنّية واحدةz، بتمويل 

احلا�سنة  املواطنة  مفهوم  تطوير  مع¬  مّت  وال̀`ذي  اأو�سطّية،  ال�رشق  الأمريكّية  ال�رشاكة  مبادرة  من 

للتنّوع واختبار التدريÖ علي¬ مع جمموعة اأو¤ �سملâ مئة من القادة ال�سباب، بالتعاون مع اجلامعات 

والهيئات ال�سبابّية والطالبّية يف الأحõاب، خال∫ عامي 2013/2012.    

ا على هذا النجاح، قّررت موؤ�ّس�سة اأديان اأن تتابع تطوير مفهوم املواطنة احلا�سنة للتنّوع  kعطف

مع  التعاون  املرحلة  هذ√  يف  اأدي̀`ان  اختارت  علي¬.  ال�سباب   Öتدري وموا�سلة  علي¬،   Öالتدري واآلّيات 

بناء  على  اأو¤،  مرحلة  يف  اأدي``ان،  ف�ستعمل  اللبنانّية.  املحاف¶ات  خمتلف  من  واجلمعّيات  البلدّيات 

و“كينهم  لبنان  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�ّس�سات  البلدّيات  خمتلف  من  ال�سباب  القادة  من   25 ق̀`درات 

للتنّوع  احلا�سنة  للمواطنة  ا  kرّواد لي�سبحوا   ،Öتدري �ساعة   25 من  تدريبّية  عمل  ور�سة  خال∫  من 

اأخرى  التدريÖ وور�ص  اأديان من خال∫ هذا  وليقوموا بدورهم بحلقات تدريبّية يف مناطقهم. تهدف 

لحقة تعõيõ دور ال�سباب وموؤ�ّس�سات املجتمع املدين والبلدّيات يف ن�رش التوعية حو∫ مفهوم املواطنة 

احلا�سنة للتنّوع يف لبنان ودور املواطن يف تفعيل تطبيق¬.

۲
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القسم األول

دليل المدرِّبين 
وأهدافه
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�أ) ما �لق�سد من هò� �لدليل?

اأديان،  مة من قبل موؤ�ّس�سة  s¶املن التدريبّية  العمل  الذي �سار∑ يف ور�سة  ب  املدرِّ اإ¤  الدليل  يتوّج¬ هذا 

الوحدة  اأج̀`ل  من  مواطنون  م�رشوع  �سياق  يف  املناطق،  يف  تدريبّية  بحلقات  ب̀`دور√  �سيقوم  وال̀`ذي 

املواطنة  على   Öالتدري �سهادة  على  احلائõين  ب̀`ني  امل̀`درِّ �سائر  الدليل   من  ي�ستفيد  كذل∂  وال�سالم. 

بل اأديان، ل�ستخدام¬ خارج نطاق امل�رشوع لن�رش هذا املفهوم بني �سباب لبنان.  pاحلا�سنة للتنّوع من ق

وقيم  جامعة  وطنّية   Çمباد على  املبني   
ّ

الوطني اللتõام  بناء  يف  �ساَهمة  oللم اأداة  ا  kاإذ الدليل  هذا  �سّكل  oي

عامة حا�سنة لكاّفة مكّونات املجتمع اللبناين.

ب) �أb�سام �لدليل

ب وكفاياته �لق�سم �لأّول: �لتعري∞ بالدليل ودور �ملدرِّ

اإدرا∑  من  ت�سمل  مبا  الكفايات  د  يحدِّ اإذ  بني،  املدرِّ لعمل  الأ�سا�سي  العن�رش  الأّو∫  الق�سم  هذا  ي�سّكل 

يتمّتع  اأن   Öيج التي  املطلوبة  للمهارات  واكت�ساب  املختارة  للقيم   xÍوت الرئي�سة  للمعلومات  وا�سح 

هذا  ي�ستعر�ص  كما  املفهوم.  هذا  على   Öالتدري مهّمة  يف  ب̀`دور√  النجاح  ي�ستطيع  لكي  ب  امل̀`درِّ بها 

التدريبي  العمل  باإدارة  املرتبطة  ة  اخلا�سّ التقنّية  واملهارات  اّتباعها  املطلوب  العمل  منهجّية  الق�سم 

ب.  املدرِّ من  املطلوبة 

بني ح�ل �ملفاهيم �لأ�سا�سّية �لق�سم �لّثاين: معل�مات ومر�جع للمدرِّ

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

املفاهيم  هذ√  بفهم  تعّمق¬  يف  ب  للمدرِّ ا  kمرجع بذل∂  في�سّكل  والتعّددّية.  والنتماء  الهوّية  كمفاهيم  ب¬ 

و–�سري√ للجل�سات التدريبّية وتنفيذ√ لها.

ة استخدامه ١) دليل المدرِّبين وكيفيّ

٥



�لق�سم �لثالث: �لأن�سطة

بون يف جل�ساتهم التدريبّية حو∫ املواطنة احلا�سنة  َيت�سّمن هذا الق�سم الأن�سطة التي ي�ستخدمها املدرِّ

بني. يرّكõ كّل ن�سا• على عدد من  املدرِّ  Öاأثناء تدري باأنف�سهم يف  اأن يكونوا قد اختربوها  للتنّوع، بعد 

بني واقرتاحات بالن�سبة  الأهداف املعرفّية والقيمّية واملهاراتّية. كما يت�سّمن هذا الق�سم توجيهات للمدرِّ

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

ها  pب بت�سويرها لَتوزيع اإدراج امل�ستندات املطلوبة لالأن�سطة من ن�سو�ص اأو ر�سوم بطريقةm ت�سمح للمدرِّ

ع على امل�ساركني. sوز oبني فال ت ة باملدرِّ على امل�ساركني. اأّما الأن�سطة والإر�سادات اخلا�سّ

�لق�سم �لر�بع: �ملالحق 

ا  kون�سو�س ومفاهيم¬،  الدليل  مبحاور  املّت�سلة  الأ�سا�سّية  للم�سطلحات  ا  kمعجم الق�سم  هذا  يت�سّمن 

مرجعّية ولئحة باملراجع.

ج) كيفّية ��ستخد�م �لّدليل

ا حو∫ املواطنة احلا�سنة للتنّوع لدى موؤ�ّس�سة اأديان. kوا تدريب sبني الذين َتلق يتوّج¬ هذا الدليل اإ¤ املدرِّ

ر العمل يف اأثناء  oص امل�رشوع ومنهجّيات¬، التي من �ساأنها و�سع اأط� oس�oبالّطالع على اأ kب اأّول  •  يقوم املدرِّ

التدريبات التي يقوم بها. 

علي¬  ب  للمدرِّ اأ�سا�سّية  معلومات  ت�سّكل  فهي  الدليل،  من  الّثاين  الق�سم  يف  املوجودة  امل̀`وارد  •  اأّم̀`ا 
 .Öيتاأّكد من الفهم الوا�سح للمفاهيم التي يتناولها التدري åمراجعتها والتمّكن منها، بحي

 ،åالثال الق�سم  يف  امل̀`وج̀`ودة  الإر�̀`س̀`ادات   Öبح�س مناطقهم  يف  تدريبّية  جل�سات  ب̀`ون  امل̀`درِّ •  ينّ¶م 
موؤ�ّس�سة  مع  وبال�رشاكة  امل̀`دين...(  املجتمع  موؤ�ّس�سات  اأو  بلدّيات  )من  موؤ�ّس�ساتهم  مع  وبالتن�سيق 

اأديان. 

التدريبّية. اجلل�سات  خال∫  العمل  مواد  الدليل  من   åالّثال الق�سم  يف  املوجودة  الأن�سطة  •  ت�سّكل 
التدريبّية،  ا من الور�سة  اأ�سا�سيًّ ا  kعن�رش åالثال الق�سم  القبلي والبعدي املوجود �سمن  التقييم  •  ي�سّكل 
مدى  من  والتاأّكد  امل�رشوع  تطوير  يف  التقييم  وي�ساهم  ب̀`¬.  ويختتمها  الور�سة  ه̀`ذ√  ب  امل̀`درِّ ب¬  يبداأ 

بني يف تطوير اأدائهم.  –قيق اأهداف¬. كما ي�ساهم يف م�ساعدة املدرِّ

٦



يتمّتع �ملدّرب على �مل��طنة �حلا�سنة للتن�ع بالµفايات �لBتية:

1) يفهم دينامّية �له�ّية �لفردّية ويحÎم �لختالف بني �لأفر�د وفر�دة كّل منهم

• ميّيõ بني الهوّية الفردّية والنتماءات املتعّددة املكّونة لها  

بة لهوّيت¬  • يحّلل العنا�رش املركِّ  

• يدر∑ الرتبا• بني هوّيت¬ الوطنّية وانتماءات¬ املتعّددة، مبا فيها الطائفّية  

• يفّك∂ ال�سور املنّمطة عن الآخر   

• يقبل الختالف ويحرتم فرادة الأ�سخا�ص   

• يتفّهم م�ساعر الآخر ومواقف¬   

2) يتبّنى �لتنّ�ع كعامل �إKر�ء على Uسعيد �لأفر�د و�جلماعات

• يهتّم لكت�ساف خربة الآخرين وي�سغي اإ¤ اآرائهم ومواقفهم  

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

• يتمّتع با�ستقاللية يف مواقف¬ الفكرّية ويقارب الأمور من عّدة وجهات ن¶ر  

• ي�سعى اإ¤ تطوير معرفت¬ عن مكّونات احلياة الثقافّية والجتماعّية املتنّوعة   

• يعترب التنّوع الثقايف والديني ميõة اإيجابّية وقيمة م�سافة للثقافة الوطنّية العاّمة   

• يلتõم املحاف¶ة على التنّوع الثقايف وينا�رش الآخرين يف حّقهم يف الختالف والتعبري عن ذل∂   

3) يفتخر باله�ية �ل�طنّية �للبنانّية �جلامعة لالنتماء�ت �ملتعّددة

• يدر∑ مقاربة الد�ستور اللبناين للتنّوع  

• يثّمن التعّددّية الثقافّية املكّونة للهوّية اللبنانّية  

�سة للعي�ص امل�سرت∑ يف لبنان  • يتبّنى امليثاقّية املوؤ�سِّ  

• يتعاطف مع الآخرين ويلتõم الق�سايا الوطنّية العابرة للطوائف واملناطق   

الحاضنة  المواطنة  على  المدرِّب  ٢)  كفايات 
للتنوع  
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4) يدر∑ �أo�س�س �مل��طنة و�Bلّياتها

در∑ احلقوق والواجبات املدنّية وال�سيا�سّية والجتماعّية الأ�سا�سّية  oي •  

ة والعاّمة  • يلتõم امل�ساركة يف احلياة العاّمة ويدافع عن احلقوق واحلرّيات اخلا�سّ  

• يدر∑ مفهوم املجا∫ العام ويفهم دينامّية املجتمع املدين   

• يفهم اأهمّية العقد الجتماعي ويحرتم املوؤ�ّس�سات العاّمة  

• يتبّنى قيم احلياة العاّمة ويلتõم العمل من اأجل اخلري العام  

5) يتبّنى مفه�م �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع ويعمل على ن�رش√

•  ميّيõ بني ‰اذج املواطنة املختلفة ويدر∑ عالقتها باملكّونات الجتماعّية الفردّية واجلماعّية   

اإ¤ الحرتام  اأو ان�سهارّية تفتقر  اأو �سيا�سّية فوقّية  •  يرف�ص املواقف املرتبطة مبفاهيم ثقافّية   

احلقيقي لالآخر اأو ت�سعى اإ¤ تهمي�س¬ اأو اإلغائ¬ 

• يدر∑ غنى التفاعل الثقايف يف �سياق املواطنة وعلى ال�سعيد العاملي   

• يلتõم مبداأي احرتام التنّوع وال�رشاكة �سمن احلّيõ العام   

• يتبّنى القيم الرئي�سة املرتبطة مبفهوم املواطنة احلا�سنة للتنّوع   

• يتبّنى املواطنة احلا�سنة للتنّوع كروؤية للبنان اجلامع لكّل مكّونات¬ ويعمل على ن�رشها.  

۸



�أ) منهجّية �لتدريب 

 Non-formal( الن¶امّية  غري  الرتبية  �ص  oاأ�س للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  على   Öالتدري عملّية  تّتبع 

education( وتقنّياتها التي تتمّيõ بكونها:  

• ترتكõ على امل�ساركة الطوعّية   

• تاأتي خارج الإطار الن¶امي/الأكادميي العام للتعّلم وت�سّكل تكملة ل¬  

بني • ترتكõ على تقنّية الرتبية التفاعلّية وعلى امل�ساركة الفّعالة من قبل املتدرِّ  

مع  والتفاعل  وامل�ساركة  الّذاتي  التفّكر  على   õترتك واجتماعّية  �سخ�سّية  تعّلم  عملّية  ل  •  ت�سكِّ  

ب واملجموعة  xاملدر

ب واملجموعة. فامل�سمون  ب، املتدرِّ ا على عملّية التفاعل امل�ستمّر  بني عنا�رش√ الثالثة:  املدرِّ kاإذ Öالتدري õيرتك

ل¬ املادة التدريبّية يتكّون من املعلومات واخلربات والتقنّيات التي يت�سار∑ بها اجلميع ب�سكل  الذي ت�سكِّ

ي�رشِّ عملّية تبادلها وفق الأهداف املو�سوعة للتدريÖ، وي�ساعد يف  oب ل يحتكر املعلومات بل ي تفاعلي. فاملدرِّ

ت�سويبها عند احلاجة لكي تتالءم مع املفاهيم الرئي�سة املرتبطة بالتدريÖ. وي�سّكل هذا املثلå الدينامّية التي 

ب وت�سمن –قيق اأهدافها، وفق الر�سم البياين الآتي:  �سريِّ الور�سة التدريبّية بقيادة املدرِّ oاأن ت Öيج

ة ة التدريب ومهارات المدرّب التقنيّ ٣) منهجيّ

ب �ملدرِّ

التي�سري والتن�سي§

Öوالت�سوي

)اإ�سغاء، –فيõ، توجي¬(

ب �ملتدرِّ

التفكري والتعبري 

والتغيري

)نقد ذاتي ومتباد∫، حوار،

اكت�ساب و‰و( 

�ملجم�عة

التفاعل والتعاون

وامل�ساركة

)مناق�سة، عمل جماعي،

تكامل وتباد∫ خربات(

۹



بني على امل�ساركة  ا املتدرِّ kغري اأّنها ت�سّجع اأي�س ،Öا يف منهجّية التدري ا اأ�سا�سيًّ kب عن�رش تبقى م�ساهمة املدرِّ

 õا من عملّية التعّلم. فاإّن هذ√ املنهجّية ترتك ا اأ�سا�سيًّ kءõالفّعالة وعلى التفاعل يف ما بينهم، باعتبار ذل∂ ج

 للن¶رّيات واملفاهيم املطروحة، وتطويرها وت�سويبها عرب املناق�سة، من اأجل 
ّ

على ال�ستك�ساف الذاتي

َبل امل�ساركني.  pا�ستيعابها وتبّنيها من ق

ب الأ�سا�سّية، يف �سمان جودة عملّية اكت�ساب املعرفة واملهارات  على هذا الأ�سا�ص، تكمن م�سوؤولّية املدرِّ

ب الأهّم تبقى يف احلفا® على  لكّل امل�ساركني وذل∂ يف اإطار دينامّية اإيجابّية للمجموعة. غري اأّن مهّمة املدرِّ

التعّلم،  اإيجاد دينامّية  امل�سوؤو∫ عن  بالتا›  ب  املدرِّ العملّية. ويكون  امل�ساركني وارتباطهم بهذ√  اهتمام 

و�سبطها واحلفا® على امل�سار ال�سحيح لها. 

فاإّنها  لذل∂  امل�ساركني وخرباتهم احلياتّية.  التدريÖ �سلة مبا�رشة مع واقع  اأن توجد عملّية  فرت�ص  oوي

ا على اخلربات ال�سخ�سّية يف طرحها للمفاهيم، كما اأّنها ت�سعى اإ¤ اإحداç تغيري يف مواقف  kاأي�س õترتك

امل�ساركني من مو�سوع معنّي يف حياتهم العملّية.

تعتمد عملّية التدريÖ كذل∂ على التفاعل والتعاون داخل املجموعة، فتo�سّجع النقا�ص دون اخلوف من تباين 

الأفكار وتوجيهها نحو مو�سوع   Öلت�سوي ب  املدرِّ اأ�سو∫ احلوار، وتدّخل  الأفكار على �رش• احرتام 

النقا�ص عندما يلõم. كما ت�سّكل املجموعة م�ساحة للعمل امل�سرت∑ واختبار التكامل بدلk من  التناف�ص. 

ب �لتقنّية ب) كفايات �ملدرِّ

ل¬  ت�سمح  التي  الآتية،  التقنّية  باملهارات  يتمّتع  اأن  الثقايف  للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  على  امل̀`دّرب  على 

بالتدريÖ على املفهوم ومكّونات¬ ب�سكل وا�سح وخاّلق: 

1) ي�سّمم �لربنامج �لتدريبي (ِلي�م و�حد) ويختار �Bلّياته ب�سµل ي†سمن –قيق �أهد�فه 

• ي�سّمم الربنامè وجل�سات العمل مع الرتكيõ على الأهداف املرجّوة من كّل جل�سة  

بني اآخرين  • يعمل بطريقة ت�ساركّية مع مدرِّ  

• ينّ¶م اأوقات جل�سات العمل ويختار اأمكنتها املنا�سبة  

• ي�ستخدم املوارد والتقنّيات ب�سكل فّعا∫   

• ي�ستعمل الأن�سطة املنا�سبة ويعّدلها مبا يتنا�سÖ مع اأهداف اجلل�سة   

• يقّيم جل�سات العمل للتاأّكد من –قيق اأهدافها    

ب • يدر∑ معيقات التدريÖ ويتعامل معها مبا يالئم �سخ�سّية كل متدرِّ  

۱۰



2) يدير عمل �ملجم�عة بنجاì وي�ؤّمن �لتفاعل بني flتل∞ �أع†ساFها

م�ساركة  با�ستطاعتهم  اأّن  امل�ساركون  ي�سعر   åحي املجموعة،  �سمن  الثقة  من  ا  ج̀`وًّ  Åين�س  •  

اأفكارهم وŒاربهم من دون احلكم عليهم

• يحافß على جّو اإيجابي وعلى مناñ من الإ�سغاء والحرتام املتباد∫ �سمن املجموعة  

ن م�ساركة فّعالة ومتوازنة للجميع يف �سبيل اإبراز الإمكانات الكاملة ملجموعة العمل • يوؤمِّ  

ل التوا�سل واحلوار �سمن املجموعة وي�سعي اإ¤ حّل النõاعات ب�سكل �سلمي فعِّ oي •  

• يتعاطف مع امل�ساركني ويبدي ا�ستعداد√ للتعّلم منهم   

ا  kهم على �لعمل معõ2) ينقل روؤية �مل�رشوع �إ¤ �ل�سباب ويحّف

• يقّدم املعلومات ب�سكلm اإيجابي ومو�سوعي وجّذاب  

• يتحّقق من فهم املجموعة الوا�سح للمفاهيم والقيم الرئي�سة   

• يقود املجموعة نحو التبّني امل�سرت∑ لأهداف التدريÖ العاّمة  

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

بني على التعبري عن التغيري الذي اأحدث¬ التدريÖ فيهم وعّما يوّدون اللتõام ب¬  • يحåّ املتدرِّ  
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القسم الثاني

المفاهيم
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الفصل األول

الهويّة 
دة واالنتماءات المتعدّ

۱4



اإّن }الهويةz هي احلقيقة التي ت�سّكل خ�سو�سّية الفرد و“ّيõ√ عن غري√، فيعرّب من خاللها عن فرادت¬ 

)العمر،  متعّددة  وانتماءات  ا  kاأوجه تت�سّمن  وهي   .zالأن̀`ا{ مب�سطلح  تتج�ّسد  التي  الذاتّية  و�سخ�سّيت¬ 

اجلن�ص، اخللفّية الجتماعّية، الدين، الثقافة، النتماء الوطني، اللغة، املهنة، فل�سفة احلياة، اإلï...(. لذل∂ 

نقو∫ اإّن¬ ل ميكن اأن تتعّدد هوّيات الفرد الذاتّية، فهي واحدة وفريدة ولكنها مكّونة من انتماءات متعّددة. 

لكرامت¬  الفرد  اكت�ساف  هو  الأو∫  اأ�سا�سّيني:  بعدين  على  احلديثة  �سيغتها  يف  الفردّية  الهوّية   õوترتك

اأو طبقة اجتماعّية  ة  النابعة من ذات¬ الإن�سانّية، فهي لي�سâ نتيجة انتماء حمّدد ل�ساللة خا�سّ ة  اخلا�سّ

راقية اأو جمموعة ثقافّية اأو دينّية معّينة. وهذا ما يدفع الإن�سان اإ¤ التم�ّس∂ بفرادت¬. واإن كان تكوين هذ√ 

الفرادة ياأتي نتيجة عوامل ل يتحّكم الفرد بها كّلها، اإّ‰ا هذا ل مينع¬ من ال�سعي اإ¤ التعبري عنها بحرّية 

وم�سوؤولّية. 

والبعد الثاين للهوّية الفردّية هو تعّدد عنا�رشها. فالإن�سان متعّدد النتماءات. لكّن هذا الواقع ل يجعلنا 

نقو∫ باأّن الهوّية مركّبة، وكاأّنها جمموع هوّيات خمتلفة ميكن ف�سلها بع�سها عن بع�ص اأو ال�ستعانة 

بواحدة دون الأخرى. فالهوّية هي وحدة ل تتجõّاأ، ولكّنها لي�سâ جامدة بل متحّركة با�ستمرار، ب�سكل 

ة للفرد وبحرّيت¬ وخربات¬ وخيارات¬ الرئي�سة يف احلياة وبتفاعل¬ مع   يرتب§ بال¶روف اخلا�سّ
ّ

دينامي

انتماءات¬ املتعّددة وطريقة –ديد تداخلها وتفاعلها بع�سها مع بع�ص. 

ا مبا تختõن من  kاإذ zول تنح�رش هذ√ }الذاتّية .z¬من خال∫ هذين البعدين، ي�سعى الفرد اإ¤ }اأن َيكون ذات

ا عن مقت�سيات  kبل تنجم اأي�س ،Öايا واخل�سو�سّيات املكّونة للهوية الفردّية بني الفرد ونف�س¬ وح�سõامل

العالقة مع الآخر، ومع �رشورات الن�سواء يف ف�ساءات م�سرتكة. فالهوّية الفردّية ل تنف�سل عن حياة 

�سهم يف  oالفرد الجتماعّية والوطنّية; ل بل اإّن العالقات الجتماعّية واملجموعات التي ينتمي اإليها الفرد ت

–ديد مفهوم¬ لذات¬.

ة  ١)  الهويّة الفرديّة واالنتماءات الجماعيّ

اإّن }الهويةz هي احلقيقة التي ت�سّكل خ�سو�سّية الفرد و“ّيõ√ عن غري√، فيعرّب من خاللها عن فرادت¬ 

)العمر،  متعّددة  وانتماءات  ا  kاأوجه تت�سّمن  وهي   .zالأن̀`ا{ مب�سطلح  تتج�ّسد  التي  الذاتّية  و�سخ�سّيت¬ 

اجلن�ص، اخللفّية الجتماعّية، الدين، الثقافة، النتماء الوطني، اللغة، املهنة، فل�سفة احلياة، اإلï...(. لذل∂ 

نقو∫ اإّن¬ ل ميكن اأن تتعّدد هوّيات الفرد الذاتّية، فهي واحدة وفريدة ولكنها مكّونة من انتماءات متعّددة. 

لكرامت¬  الفرد  اكت�ساف  هو  الأو∫  اأ�سا�سّيني:  بعدين  على  احلديثة  �سيغتها  يف  الفردّية  الهوّية   õوترتك

اأو طبقة اجتماعّية  ة  النابعة من ذات¬ الإن�سانّية، فهي لي�سâ نتيجة انتماء حمّدد ل�ساللة خا�سّ ة  اخلا�سّ

راقية اأو جمموعة ثقافّية اأو دينّية معّينة. وهذا ما يدفع الإن�سان اإ¤ التم�ّس∂ بفرادت¬. واإن كان تكوين هذ√ 

الفرادة ياأتي نتيجة عوامل ل يتحّكم الفرد بها كّلها، اإّ‰ا هذا ل مينع¬ من ال�سعي اإ¤ التعبري عنها بحرّية 

ة  ١)  الهويّة الفرديّة واالنتماءات الجماعيّ
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 kما يجعل من الآخر عامال ،õويقو∫ بع�ص علماء الجتماع باأّن الهوّية ت¶هر عند وجود الختالف والتماي

ا يف –ديد هوّيتي. لكّننا نف�ّسل القو∫ باأّن الوعي للفرادة الذاتّية واجلماعّية هو العامل الأ�سا�سي  اأ�سا�سيًّ

ة يف مقابل هوّيات اأخرى. اإذ ل يكفي الإن�سان اأن يكت�سف اأّن¬ خمتلف عن الآخرين،  لعتالن الهوّية اخلا�سّ

بل يحتاج لأن يدر∑ ما ميّيõ√ عنهم ويتمّكن من التعبري عن ذل∂.    
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تختلف تراتبّية النتماءات الجتماعّية وتاأثريها يف تكوين هوّية الفرد اأو التعبري عنها، بح�سÖ ال¶روف 

وانتماءات¬  هوّيت¬  مكّونات  من  ̀`ا  اأيًّ ا،  �سعوريًّ ل  اأو   
m

وعي عن  ويختار،  يقّيم  الفرد  ف̀`اإّن  بها.  ميّر  التي 

الو�سع   Öبح�س يخفيها،  حتى  اأو  ثانوّية،   Öمرات يف  �سي�سع  منها  ا  واأيًّ الواجهة،  يف  �سي�سع  املختلفة 

الذي يكون في¬. 

يقو∫  كما  الإن�سانّية،  اإ¤  النتماء  اأّولها  فئات:   çثال اإ¤  للفرد  الجتماعّية  النتماءات  ن�سّنف  اأن  ميكن 

الفيل�سوف اليوناين تريين�ص: }اأنا اإن�سان ول �سيء اإن�ساين غريÖ عّنيz. والفئة الثانية تتكّون من النتماء 

الوطني اأو املدين �سمن اجلماعة ال�سيا�سّية وتتحّقق عرب امل�ساركة يف احلياة العاّمة. اأّما الفئة الثالثة فهي 

ة عائلّية اأو مهنّية اأو اإثنّية اأو ثقافّية اأو دينّية، على امل�ستوى ما دون  ت�سمل النتماء اإ¤ جمموعات خا�سّ

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 “ايõ وا�سح يف نوعّية التن¶يم واملمار�سة بني العالقات املبنّية على اأ�سا�ص الراب§ 

ة )الفئة الثالثة(.  الوطني املدين )الفئة الثانية( والعالقات املبنّية على اأ�سا�ص اجلماعة اخلا�سّ

ا ما تكون مرتبطة  kة على ذاكرة جماعّية غالب اإ¤ }طائفةz )مبعنى جماعة( خا�سّ النتماء  يرتكõ �سعور 

بوحدة الأ�سل )النتماء اإ¤ �سعÖ واحد اأو ديانة واحدة( وبتاريï م�سرت∑ )ن�سا∫ للوجود ورموز تعرّب 

ة بني اأفراد اجلماعة الواحدة.  عن هذا الن�سا∫...(. كما يتعõّز هذا النتماء لرتباط¬ ب�سبكة منافع خا�سّ

ويحّق لكّل جماعة اأن –افß على هذ√ اخل�سو�سّية والفرادة �سمن املجتمع املتعّدد. اإّ‰ا كما اأ�سار ابن 

ا لل�رشاعات الدائمة.  kخلدون، فقد يتحّو∫ �سعور النتماء الطائفي )اجلماعي( اإ¤ ع�سبّية ت�سّكل م�سدر

املناف�سة  دائرة  يف  ا  kدوم تكون  ولذل∂  ال�سلطة  اإ¤  بطبيعتها  الع�سبّية  ت�سعى  خلدون،  ابن   Öبح�س لأّن¬، 

ولي�ص التكامل. 

ة  ٢)  بين االنتماء والعصبيّ

تختلف تراتبّية النتماءات الجتماعّية وتاأثريها يف تكوين هوّية الفرد اأو التعبري عنها، بح�سÖ ال¶روف 

وانتماءات¬  هوّيت¬  مكّونات  من  ̀`ا  اأيًّ ا،  �سعوريًّ ل  اأو   
m

وعي عن  ويختار،  يقّيم  الفرد  ف̀`اإّن  بها.  ميّر  التي 

الو�سع   Öبح�س يخفيها،  حتى  اأو  ثانوّية،   Öمرات يف  �سي�سع  منها  ا  واأيًّ الواجهة،  يف  �سي�سع  املختلفة 

الذي يكون في¬. 

يقو∫  كما  الإن�سانّية،  اإ¤  النتماء  اأّولها  فئات:   çثال اإ¤  للفرد  الجتماعّية  النتماءات  ن�سّنف  اأن  ميكن 

الفيل�سوف اليوناين تريين�ص: }اأنا اإن�سان ول �سيء اإن�ساين غريÖ عّنيz. والفئة الثانية تتكّون من النتماء 

الوطني اأو املدين �سمن اجلماعة ال�سيا�سّية وتتحّقق عرب امل�ساركة يف احلياة العاّمة. اأّما الفئة الثالثة فهي 

ة عائلّية اأو مهنّية اأو اإثنّية اأو ثقافّية اأو دينّية، على امل�ستوى ما دون  ت�سمل النتماء اإ¤ جمموعات خا�سّ

٢
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اإطار مدين، ويعرّب عن  العاّمة يف  اأّما جمتمع املواطنني فيقوم على قاعدة عقد اجتماعي يوؤّمن امل�سلحة 

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

اجلغرافّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية والجتماعّية، اأو تكون الدولة مبوؤ�ّس�ساتها وكافة قطاعاتها امللحقة، 

الإطار الناظم لعالقة املواطنني يف ما بينهم وŒا√ املجتمع. 

العالقات   Öتغل  åحي الطائفة  بني  وا�سح   õاي“ وج̀`ود   )1989(  õتوين الأمل̀`اين  الجتماع  ع̀`ا⁄  بنيِّ  oي

الطبيعّية  الإرادة  اإرادت̀`ني:  ثّمة  اأّن   õتوين  ßويالح املكت�سبة.  العالقات   Öتغل  åحي واملجتمع  الفطرّية 

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�سكالّية العالقات الجتماعّية: 

فحيå تكون الإرادة طبيعّية فطرّية تقوى الطائفة، وحيå تكون الإرادة مكت�سبة يتعõّز دور املجتمع. 

 

اأّما العالقة بني النتماء الطائفي-اجلماعي والنتماء املدين-الوطني فال تتحّقق بالنتقا∫ من هوّية اإ¤ 

غني  oي åاأخرى، وكاأّن الواحدة تلغي الأخرى، بل بانفتاح النتماء الطائفي اخلا�ص على املجا∫ العام، حي

النتماء الوطني اجلامع هوّية الفرد ويرتقي بها اإ¤ م�ستوى احلرّية وامل�سوؤولّية. فاملجا∫ العام والنتماء 

�سّكالن حاجة للهوّية الفردّية واجلماعّية وم�ساحة رحبة للتطّور والرقي عرب التفاعل مع الآخرين  oاملدين ي

النتماء  اأ�سا�ص  على  امل�سرتكة  وامل�سالح  العالقات  �سبكة  تو�سيع  وعرب  العاّمة،  واملعطيات  والأفكار 

ا  kاملدين. فبدون هذ√ الف�سحة يتحّو∫ النتماء الطائفي اإ¤ ع�سبّية يتقوقع الفرد يف حلقتها ال�سّيقة فاقد

بالتنّوع  تتمثل  ما  يف  تتمثل  خ�سو�سّية  لبنان  يف  والجتماعي  ال�سيا�سي  للواقع  اأن  يف  �س∂  من  }ما 

اأّي  عين¬   Öن�س ي�سعها  اأن  بّد  ل  خ�سو�سّية  وتل∂  الفكري.  وحتى  واملذهبي،  والطائفي،  الديني، 

م�رشوع �سواء كان على �سعيد احلكم، اأو على �سعيد احلوار... ول بّد اأن نّتفق على لبنان الإن�سان 

مبعنى اأن تكون �سفة الإن�سان اأو �سفة املواطن هي الأ�سا�ص ل�سكل الن¶ام وال�سيغة اللبنانّية، واأن 

 z.ل تكون للطائفّية اأّي مداخلة يف حقوق¬ وواجبات¬ ويف مواقع¬ على ال�ساحة اللبنانّية

�لعاّلمة �ل�سّيد fiمد ح�سني ف†سل �ˆ
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ا. وباملقابل ل يتحّقق النتماء الوطني على ح�ساب النتماءات الأخرى )اجلماعّية( اأو  kاحلرّية والإبداع مع

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

ا بينهما. بل الواقع هو  kة اأو التخّل�ص منها، وكاأّن ثّمة تعار�س يتطّلÖ التنّكر لالنتماءات اجلماعّية اخلا�سّ

ة من التعبري عن ذاتها  �سّكل الإطار العام حيå تتمّكن النتماءات اخلا�سّ oاأن ي Öاأّن النتماء الوطني يج

والتفاعل مع غريها. 

ة واعتبار√ امل�ساحة الرئي�سة للحياة والتعبري عن  فكما اأّن تقوقع ال�سخ�ص داخل اأحد النتماءات اخلا�سّ

اأن يتحّو∫  اإ¤ ن�سوء ع�سبّيات منغلقة وهوّيات مت�سادمة مع غريها وقاتلة، كذل∂ ميكن  يوؤّدي  الذات 

العرتاف  ورف�ص  الن�سهار  �سيغة  على  مبنّية  متطّرفة  قومّية   kاأ�سكال اأخذ  حا∫  يف  الوطني،  النتماء 

اأ�سا�سات  �ص  تقوِّ مقيتة  وع�سبّية  اإيديولوجّية  اإ¤  واجلماعات،  الأفراد  وخ�سو�سّيات  الثقايف  بالتنّوع 

الرتاب§ الجتماعي وال�سلم الأهلي.    

  

تطغى، يف املجتمعات احلديثة، العالقات املكت�سبة القائمة على الفردّية وال�ستقاللّية الفكرّية. اأّما يف لبنان 

ا ما يطغى النتماء الطائفي القائم على رواب§ الدين والدم والقربى، على النتماء الوطني-املدين،  kفغالب

بحيå ي�سعر الفرد اأّن¬ غري مكتمل الدور واحل�سور واحلّق ال�سخ�سي اإّل بقدر ارتباط¬ بطائفت¬. 

ا يف عادات الطوائف ومكت�سباتها  kكن اأن ي�سّكل تناق�س oاإزاء هذ√ الإ�سكالّية، ي¶هر منحى ت�سادمي بني ما مي

بائتالف  املدين-الوطني  الجتماع  يت�سّكل  ل  اإذ  ن�سوجها.  �̀`رشو•  واكتما∫  املواطنة  وم�ستلõمات 

الطوائف يف ما بينها، بل يتطّلÖ اعرتاف الأفراد والطوائف باحلاجة اإ¤ م�ساحة م�سرتكة لالنتماء الوطني 

ا اإ¤ دائرة املواطنة احلا�سنة للتنّوع واملنتجة للهوّية الوطنّية  kتتخّطى خ�سو�سّية كّل منها وترتقي بها مع

اجلامعة.

 

ا. وباملقابل ل يتحّقق النتماء الوطني على ح�ساب النتماءات الأخرى )اجلماعّية( اأو  kاحلرّية والإبداع مع

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

ا بينهما. بل الواقع هو  kة اأو التخّل�ص منها، وكاأّن ثّمة تعار�س يتطّلÖ التنّكر لالنتماءات اجلماعّية اخلا�سّ

ة من التعبري عن ذاتها  �سّكل الإطار العام حيå تتمّكن النتماءات اخلا�سّ oاأن ي Öاأّن النتماء الوطني يج

والتفاعل مع غريها. 

ة واعتبار√ امل�ساحة الرئي�سة للحياة والتعبري عن  فكما اأّن تقوقع ال�سخ�ص داخل اأحد النتماءات اخلا�سّ

اأن يتحّو∫  اإ¤ ن�سوء ع�سبّيات منغلقة وهوّيات مت�سادمة مع غريها وقاتلة، كذل∂ ميكن  يوؤّدي  الذات 

العرتاف  ورف�ص  الن�سهار  �سيغة  على  مبنّية  متطّرفة  قومّية   kاأ�سكال اأخذ  حا∫  يف  الوطني،  النتماء 

اأ�سا�سات  �ص  تقوِّ مقيتة  وع�سبّية  اإيديولوجّية  اإ¤  واجلماعات،  الأفراد  وخ�سو�سّيات  الثقايف  بالتنّوع 

الرتاب§ الجتماعي وال�سلم الأهلي.    

  

تطغى، يف املجتمعات احلديثة، العالقات املكت�سبة القائمة على الفردّية وال�ستقاللّية الفكرّية. اأّما يف لبنان 
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اإّن الإ�سكالّية يف الجتماع اللبناين تكمن يف كون¬ عقد بني الطوائف اأكÌ من¬ بني املواطنني. اأو على الأقّل 

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

القيادات الطائفّية بال�سلطة و–ّكمها بالإرادة ال�سعبّية. 

ا ما كانâ متمحورة حو∫ ال�سالحّيات ال�سيا�سّية  kاإّن املمار�سات ال�سيا�سّية يف حقبة ما بعد ال�ستقال∫ غالب

واملكت�سبات لهذ√ الطوائف، على اأ�سا�ص املحا�س�سة حتى يف الإ‰اء، مع تهمي�ص دور موؤ�ّس�سات الدولة 

يف خدمة امل�سلحة العاّمة ويف تعõيõ الهوّية اللبنانّية اجلامعة. اأّدى ذل∂ اإ¤ �سعف الهوّية الوطنّية اجلامعة 

بنى على منطق احلقوق والواجبات وامل�ساركة يف احلياة الوطنّية وق�ساياها  oاإ¤ اأن ت kالتي –تاج اأ�سال

ا  kالعابرة للطوائف واملكّونات الجتماعّية املختلفة، مع العرتاف بالتنّوع الثقايف والديني وجعل¬ م�سدر

للغنى احل�ساري امل�سرت∑. 

هذ√  اإ¤  اخلا�ص  النتماء  معنى  ويف  اجلماعّية  الهوّيات  يف  اأزم̀`ة  عن  ا  kاأي�س الوطنّية  الهوّية  اأزم̀`ة  وتعرّب 

ا ما اأ�سبحâ اجلماعات الطائفّية واملذهبّية دائرة مغلقة –ب�ص الفرد يف تبعّية  kاجلماعات والطوائف. فغالب

ذهنّية و�سيا�سّية، بدلk من اأن تكون قاعدة انطالق ل¬ نحو م�ساحة املجتمع الوطني والإن�ساين الوا�سعة، 

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

ذاتها  على  فبانغالقها  لها.  وتطوير  م�ستمّر  Œّدد  عامل  ليكون  جماعت¬  نحو  ويعود  خ�سو�سّية،  من 

ا من تاأدية دور√ يف املجا∫ العام با�ستقاللّية  ا وروحيًّ تفقد الطوائف دورها الأ�سيل يف “كني الفرد اأدبيًّ

وحرّية، ويف دفع املجتمع ككّل عرب احلوار والنقد البّناء نحو الأفق الإن�سايّن الأرحÖ والأ�سمى. 

حى اخل�سو�سّيات لتحقيق الوحدة، على النتماء الوطني اجلامع يف لبنان اأن يكون م�ساحة  o“ فبد∫ اأن

لكّل مواطن ملمار�سة كامل حقوق¬ و–ّمل م�سوؤوليات¬ الوطنّية مع التعبري عن خ�سو�سّيات¬ يف ما يتعّلق 

٣. أزمة طغيان الجماعة على الفرد
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اأن يوؤّدي تفاعل هذ√ اخل�سو�سّيات فيما  بانتمائ¬ الديني والعائلي وخيارات¬ الجتماعّية املتاحة. على 

بينها اإ¤ اإغناء امل�ساحة العاّمة امل�سرتكة وثقافة الأفراد واجلماعات. فبدلk من اأن تتناف�ص هذ√ النتماءات، 

العاّمة  م�سوؤولّيات¬  ‡ار�سة  اإ¤  الفرد  تدفع  والتي  الثقايف  التباد∫  عليها  يقوم  التي  القاعدة  هي  ت�سبح 

بحرّية وم�سوؤولّية. 

ا من اجلماعات، ل بل تتعاي�ص  kا مقاربة املجتمع على اأ�سا�ص الفرد مع مقاربت¬ انطالق kل تتعار�ص حكم{

هاتان املقاربتان برغم التوّتر يف العالقة فيما بينهما. الدولة التي تاأخذ بالعتبار �سمن موؤ�ّس�ساتها 

ع�رش  اخلم�سة  الأع̀`وام  يف  لبنان  خربة  وامل�رشوعّية.  الثبات  من  ا  kيدõم لذاتها  توؤّمن  ا  kمع املقاربتني 

ا من اخليا∫ العتبار  kسّكل �رشب� oا للهوّيات الطائفّية، ت¶هر اإ¤ اأّي مدى ي kسهدنا تنامي� åالأخرية، حي

باأّن حّل الأزمة اللبنانّية يكمن يف الإلغاء الفوري للتمثيل ال�سيا�سي على اأ�سا�ص طائفي. ولكن ل يقّل 

خطورة عن ذل∂ ال�ستمرار يف Œاهل �سعي املواطنني وتوقهم للم�ساركة الكاملة يف احلياة الوطنّية، 

ا  kعدم العرتاف ال�سيا�سي بالأفراد. الإ�سكالّية تكمن اإذ Öعن ذل∂ من �سعور باحلرمان ب�سب èملا ينت

يف التوفيق �سمن ن¶ام مبتكر، بني املحاف¶ة على التعبري عن الهوّيات اجلماعّية واإن�ساء م�ساحات 

لبنان ل  املواطنة يف  ا يف  kاإذ ا من ذاتهم... فامل�سكلة  kانطالق امل�ساركة  الأف̀`راد  �سيا�سّية حيå ي�ستطيع 

 z.√ا، بل بالأحرى يف عدم العرتاف ال�سيا�سي بوجود kقا∫ اأحيان oتكمن يف عدم وجود الفرد، كما ي

ن��ف �سالم, احلالة اللبنانّية: الطوائف، املواطن، الدولة )1998(.            

اأن يوؤّدي تفاعل هذ√ اخل�سو�سّيات فيما  بانتمائ¬ الديني والعائلي وخيارات¬ الجتماعّية املتاحة. على 

بينها اإ¤ اإغناء امل�ساحة العاّمة امل�سرتكة وثقافة الأفراد واجلماعات. فبدلk من اأن تتناف�ص هذ√ النتماءات، 

العاّمة  م�سوؤولّيات¬  ‡ار�سة  اإ¤  الفرد  تدفع  والتي  الثقايف  التباد∫  عليها  يقوم  التي  القاعدة  هي  ت�سبح 

بحرّية وم�سوؤولّية. 

۲۱



ة  ودوائر اإلنتماءات الرئيسة ٤. الهويّة الذاتيّ
      فادي �سو

۲۲



تا �له�ّية �لفردّية و�جلماعّية nõقر�طّية ركيÁحلرّية و�لد�

غ�ّسان �سالم¬

 

كل واحد مّنا يدر∑ اأن جن�س¬، ذكراk 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�سمّية مليالد اأو 

ا عنا�رش هوّيت¬. فاإن “ّكن املرء  kعمل اأو �سفر، وذكريات¬ كما اأماني¬، واأحالم¬ وكوابي�س¬، ت�سّكل مع

من التاأليف بينها �سعر با�ستقرار �سخ�سّيت¬ على ‰وذج ما، واإن عجõ عن ذل∂ التاآلف اأo�سيÖ باأزمة 

هوّية، بل بنوعm من اأنواع انف�سام ال�سخ�سّية. 

نا  oعيد اإرادت oا بل هي معطيات متعّددة ومرتاكمة ت kا ثابت kاإرث âجة التي ن�سّميها هوّية لي�سõهذ√ الطينة الل

ا نعترب  kا، وطور kبعينها ندعوها وطن mا، فتارة نعّ¶م من �ساأن ارتباطنا باأر�ص kواأهواوؤنا �سياَغتها مرار

قبيلة  اأّن  العك�ص  على  اأو  اإيديولوجّية،  اأو  فكرة  اأّن  نقّرر  اآخر  ا  kوط̀`ور ا،  kغالب بعين¬  دين  اإ¤  انتماءنا 

اأو �سّلة، هي املكّون الأ�سا�ص لهوّيتنا، حتى بâّ اأعتقد، مع مرور العمر، وتفّتâ الكثري ‡ا توّهمت¬ 

ا من الثوابâ، اأّن اأف�سل –ديد للحرّية الفردّية هو بالذات تل∂ املقدرة على اإعادة تركيÖ الهوّية  kيوم

وترتيÖ العنا�رش التي تكّونها من دون ملل اأو وجل اأو خجل...

لكّن تناو∫ الهوّية، الفردّية منها واجلماعّية، ل يتّم يف فراÆ. فاإذا كان بناء ال�سخ�سّية الفردّية يتّم 

الأب والأم والأخوة والأقرباء والقبيلة والطائفة والأ�سدقاء  بالتفاعل والتمايõ مع  اإطار معنّي،  يف 

 ودوّ› معنّي... 
ّ

ا يف اإطار اإقليمي kواملدر�سة واملهنة، فاإّن بناء ال�سخ�سّية اجلماعّية يتّم دوم

على  يرى  كما  �سخ�سّيت¬  عنا�رش   Öتركي اإع̀`ادة  على  قدرت¬  يف  هي  مّنا   mف̀`رد كّل  حرّية   âكان واإن 

امل�ستوى الفردي، فاإّن الدميوقراطّية، اأي احلرية على م�ستوى اجلماعة، هي يف قدرة اجلماعة على 

ا مل�ساحل¬ واأهوائ¬، فاإن “ّكنا،  kمعنّي لعنا�رش الهوية اجلماعّية وفق Öردع احلاكم عن فر�ص ترتي

 ،Öكجماعة، من �سون حقنا يف –ديد هوّيتنا، نكون قد “كّنا ل من جب¬ م�ساعي العدو واملحتل فح�س

بل من ردع من يحاو∫ فر�َص راأي¬ واإحكام ت�سّلط¬ علينا من اأبناء جلدتنا. واإن “ّكنا فعالk من �سون 

هذا احلق، يف وج¬ اخلارج املحتل كما يف وج¬ الداخل املت�سّل§، نكون قد اأعدنا للثقافة ا�ستقاللها عن 

اأداة  كمجّرد  املتكّرر  الثقافة  ل�ستعما∫  ا  kحد و�سعنا  قد  ونكون  ولذاتها،  بذاتها  وقيمتها  ال�سيا�سة، 

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 العربّية، نقالk عن جريدة  }احلياةz اللندنّية: 

 http://www.alarabiya.net/views/2010110391/04/06/.html
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الفصل الثاني

نماذج المواطنة
عبر التاريخ والجغرافيا
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يف  للجماعة  العام  ال�ّساأن  يف  امل�ساركة  اإمكانّية  يعني  وكان  القدماء  اليونانّيني  لدى  املواطنة  مفهوم  برز 

حّدد  وقد  ال�سيا�سّية.  موؤ�ّس�ساتها  علي¬  وتبني  لها  ا  م�ستَقرًّ الأخ̀`رية  هذ√  تّتخذ√  الذي  اجلغرايف  الإط̀`ار 

اأر�سطو مفهوم املواطن باعتبار√ كّل من ل¬ احلق بامل�ساركة يف جمل�ص احلكم والتعاطي ب�سوؤون الدولة 

من خال∫ املراتÖ الر�سمّية املنوطة ب¬.

اإّن  اإذ  الرجا∫،  اأثينا تقت�رش على نخبة  املبا�رشة يف  الدميقراطّية  املواطنة و‡ار�ستها عرب  كانŒ âربة 

املواطنة  ‡ار�سة  من  منعها  عرب  مهّم�سة،   âكان اأخ̀`رى  اجتماعّية  و�رشائح  والأطفا∫  والعبيد  الّن�ساء 

والتمّتع بحقوقها. 

 õللمواطنة باعتبارها ثقافة ال�ساأن العام مع الرتكي kو�سهدت الأمرباطورّية الرومانّية بدورها ‡ار�سة

داخل  واخليانات  واملناف�سات  امل̀`وؤام̀`رات  وج̀`ّو  ال�سيا�سّية  املمار�سة  �سوء  لكن  احلقوقي.  بعدها  على 

ا يف املمار�سة املواطنّية. kيف التاأثري �سلب âموؤ�ّس�سات احلكم �ساهم

تعّددت فيما بعد طرق تطبيق هذا النموذج على مدى قرون، وغلÖ علي¬ النم§ الإقطاعي وال�ستتباعي 

للنا�ص، اأو اإحلاقهم بكيانات ذات طبيعة مõدوجة: �سيا�سّية-دينّية. يعرّب عن ذل∂ النموذج الإقطاعي يف 

ا دين املل∂(، حتى الو�سو∫  kكم oيتبع ح Öالع�سور الو�سطى يف اأوروبا والتبعّية الدينّية التي رافقت¬ )ال�سع

اإ¤ حروب الأديان بني الكاثولي∂ والربوت�ستانâ يف القرنني ال�ساد�ص ع�رش وال�سابع ع�رش. ومع معاهدة 

التمّكن من  الت�سامح، ما يعني  القبو∫ مببداأ  مّت  نانâ )فرن�سا - 1685(  و�ستفاليا )1648( ومر�سوم 

العي�ص �سمن مدينة اأو اإمارة رغم عدم اعتناق ديانة احلاكم اأو املل∂. 

من ناحية اأخرى، اأدخل احلكم الإ�سالمي خال∫ مراحل¬ املتعّددة مبداأ املواطنة اإ¤ املجتمعات العربّية واإ¤ 

غريها من املجتمعات التي وقعâ– â �سيطرت¬، وجعل¬ اأ�سا�ص النتماء اإ¤ الدولة واجلماعة ال�سيا�سّية 

   (Exclusive Citizenship) ١)   المواطنة الفئويّة

يف  للجماعة  العام  ال�ّساأن  يف  امل�ساركة  اإمكانّية  يعني  وكان  القدماء  اليونانّيني  لدى  املواطنة  مفهوم  برز 

حّدد  وقد  ال�سيا�سّية.  موؤ�ّس�ساتها  علي¬  وتبني  لها  ا  م�ستَقرًّ الأخ̀`رية  هذ√  تّتخذ√  الذي  اجلغرايف  الإط̀`ار 

اأر�سطو مفهوم املواطن باعتبار√ كّل من ل¬ احلق بامل�ساركة يف جمل�ص احلكم والتعاطي ب�سوؤون الدولة 

من خال∫ املراتÖ الر�سمّية املنوطة ب¬.

اإّن  اإذ  الرجا∫،  اأثينا تقت�رش على نخبة  املبا�رشة يف  الدميقراطّية  املواطنة و‡ار�ستها عرب  كانŒ âربة 

املواطنة  ‡ار�سة  من  منعها  عرب  مهّم�سة،   âكان اأخ̀`رى  اجتماعّية  و�رشائح  والأطفا∫  والعبيد  الّن�ساء 

والتمّتع بحقوقها. 

 õللمواطنة باعتبارها ثقافة ال�ساأن العام مع الرتكي kو�سهدت الأمرباطورّية الرومانّية بدورها ‡ار�سة

١)   المواطنة الفئويّة
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اآنذا∑، مثلما �سّكل اعتناق الإ�سالم دخولk يف الأمة الإ�سالمّية من دون  ال�سائد  القبلي  بدلk من النتماء 

“ييõ بني عربي واأعجمي. وت�سّمن مفهوم املواطنة يف الدولة الإ�سالمّية ن¶ام الذمّية لأهل الكتاب غري 

الإ�سالمّية  الدولة  اإطار  البقاء �سمن  (، فمنحهم حّق 
1
اليهود وامل�سيحّيني اأ�سا�سي  )اأي ب�سكل  امل�سلمني 

واملحاف¶ة على خ�سو�سّيتهم الدينّية، ولكن مع ن¶ام خا�ص للحقوق ميّيõهم عن �سائر املواطنني ول 

النموذج يف نقل العالقة يف املجتمع من  اأهمّية هذا  العاّمة. ت¶هر  الكاملة يف احلياة  ميّكنهم من امل�ساركة 

ي�سبح   åحي ال�سيا�سي-الإرادي  الإط̀`ار  اإ¤  الع�سبي...(  القبلي،  )العائلي،  الطبيعي-الفطري  الإط̀`ار 

اأن  املجتمع، وبدلk من  اأفراد  لكّن¬ يبقى غري �سامل جلميع  للفرد مكانة بذات¬ ككائن اجتماعي م�ستقّل. 

يكّر�ص امل�ساواة فيما بينهم، يعõّز بالعك�ص التمييõ والطبقّية اأو التفرقة يف احلقوق والواجبات. 

على الرغم من اأهمّيت¬ يف طبيعت¬ التاأ�سي�سّية للمفهوم وتطوير حقوق النا�ص ومبداأ الت�سامح، يعاين هذا 

النموذج القدË للمواطنة من حالة الإق�ساء التي –جÖ عن جمموعات عديدة من املجتمع �سفة املواطن 

ا بنخبة جماعّية  kا، الأطفا∫...( وتبقي¬ حم�سور ا من حقوق¬ )الن�ساء، العبيد، الغرباء، املختلفني دينيًّ kءõاأو ج

فئة  مع  العام  املجا∫  “اهي  على  �سة  sموؤ�س هي  طاملا  منقو�سة  املواطنة  هنا  فتبقى  معّينة.  اجتماعّية  اأو 

 Öة من فئات املجتمع، تهيمن علي¬ وتت�سامح مع وجود الآخرين في¬. يف هذا ال�سياق يكت�سõة و‡ّي خا�سّ

نوع  عن  يعرّب  اإذ  ا،  �سلبيًّ ا  kبعد الت�سامح  مفهوم 

فئة  Œا√  ال�سلطة   Öساح� قبل  من  التناز∫  من 

الآخرين  من  ا  kساأن� اأقل  اأو  م�ست�سعفة  فئات  اأو 

مل̀`ج̀`ّرد اخ̀`ت̀`الف̀`ه̀`ا ع̀`ن̀`¬ يف الن̀`ت̀`م̀`اء ال̀`دي̀`ن̀`ي اأو 

القومي، اإلï. فاإ�سكالّية هذا النموذج من املواطنة 

ترتب§ بطغيان مبداأ النتماء على مبداأ امل�ساواة. 

ينتمون  الذين  اإّل  الكاملة  باملواطنة  يتمّتع  فال 

الإطار  بكونها  نف�سها  حّددت  التي  اجلماعة  اإ¤ 

ه̀`ذ√ احلا∫  وال̀`دول̀`ة. ويبقى يف  للوطن  ن  امل̀`ك̀`وِّ

املواطنة احلقيقّية. فهم  دائ̀`رة  الآخ̀`رون خارج 

�سيوف اأو مواطنون من درجة ثانية.   
�مل��طنة �لفئ�ّية 

Exclusive Citizenship

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

�سليم ن�رش

̀`¬ اأب̀``ع̀``اد ع̀`دي̀`دة  امل̀`واط̀`ن̀`ة م̀`ف̀`ه̀`وم ت̀`اري̀`خ̀`ي �̀`س̀`ام̀`ل وم̀`ع̀`ّق̀`د ل

ومتنّوعة، منها ما هو مادي ومنها ما هو قانوين ومنها ما هو 

ا بل  kا جامد kمفهوم âثقايف ومنها ما هو �سلوكي. فاملواطنة لي�س

 ومتحّر∑ يف �سريورة تاريخّية م�ستمّرة. 
ّ

م�سطلح �سيا�سي حي

وتعرّب املواطنة عن عالقة ثالثّية، عالقة الإن�سان مبكان حمّدد 

ا اأي بوطن، وعالقت¬ بالأ�سخا�ص ال�ساكنني  ا وتاريخيًّ kجغرافي

يف هذا املكان اأي املواطنني، وعالقت¬ بالدولة التي ترعى ال�ساأن 

العام يف هذا املكان ومل�سلحة النا�ص ال�ساكنني في¬. 

لع�سوّية  و‡ار�سة  ودولة  لوطن  انتماء  عن  تعبري  واملواطنة 

التجربة  يف  املواطنة   âارتبط وق̀`د  ودول̀`ت̀`¬،  وطن¬  يف  امل̀`واط̀`ن 

التاريخّية لل�سعوب مبفهوم الدولة ومب�رشوع الدولة احلديثة. 

بناء  وتطوير  ال̀`دول̀`ة  �سمن  وال�ستقرار  ال̀`دول̀`ة،  فا�ستقرار 

الدولة واملواطنني، من �رشو•  املبا�رشة بني  الدولة، والعالقة 

التطّور التاريخي للمواطنة وانتعا�سها. 

جمموع   ،Öال�سع اأّن  بفكرة  ا  kاأي�س ا  kتاريخي املواطنة   âوارتبط

 Öو�ساح الأخ``ري  ومرجعها  ال�سلطة  م�سدر  هو  املواطنني، 

اأن  بفكرة   âارتبط ومنها  وحما�سبتها،  م�ساءلتها  يف  احل``ّق 

تتوافر لكّل مواطن �سمانات واإمكانات ‡ار�سة حّق امل�ساركة 

املواطنة   âوارتبط العاّمة.   Öاملنا�س وتوّ›  الفّعالة  ال�سيا�سّية 

ا بفكرة حكم القانون وامل�ساواة اأمام القانون، اأي معاملة  kاأخري

على  املواطنني،  الوطني،  املجتمع  يف  اأع�ساء  عّدون  oي الذين  كّل 

قدم امل�ساواة ب�رشف الن¶ر عن انتماءاتهم الفئوّية اأو اأي وج¬ 

من اأوج¬ التنّوع بني الأفراد واجلماعات.

من مقّدمة كتاب: �سليم ن�رش، b†سايا �مل��طنّية يف لبنان, املركõ اللبناين 

للدرا�سات، 2004، �ص. 8-7.   
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ال�سلطة  اأو  الطبيعّية(  )اجلماعة  الطائفة  اأو  لالإقطاعي  الكاملة  التبعّية  من  للفرد  التدريجي  التحّرر  اأّدى 

اإ¤ ن�سوء جمتمع مدين وف�ساء عام ي�ستطيع  اأو ال�ستعمار،  اأو ال�سيا�سّية-الإقطاعّية(  املطلقة )الدينّية 

من خالل¬ الفرد اأن يعرّب عن ذات¬ ويكّون فكر√ وينمي فرادت¬ ويقّدم م�ساهمت¬ يف ت�سّور ال�ساأن العام 

وكيفّية تن¶يم¬ واإدارت¬. 

تطّور هذا النموذج بالتدّرج من خال∫ انت�سار الفكر احلّر والعلوم احلديثة والوعي للحقوق واحلرّيات، 

يف جمتمعات بقيâ �سّيقة ونخبوّية يف البداية )ال�سالونات البورجوازّية، املنتديات العلمّية والفل�سفّية...( 

الجتماع  من  جديدة  تاريخّية  حلقبة  تاأ�سي�سّية  ون�سو�ص  عامة  ث̀`ورات  اإ¤  بعد  فيما   âاأو�سل حتى 

ال�سيا�سي: اململكة املتحدة 1668 - اإعالن احلقوق Bill of Rights; الوليات املتحدة الأمريكية 1776 

- اإعالن ال�ستقال∫; فرن�سا 1789 – الثورة الفرن�سّية و�رشعة حقوق الإن�سان واملواطن. اأحدثâ هذ√ 

�سكل  يف  ̀`ا  ج̀`ذريًّ  kّول``̀– املجتمعات  تل∂  يف  ال̀`ث̀`ورات 

اأ�سا�ص  بناءها على  واأعادت  وال�سلطة،  العاّمة  احلياة 

امل�ساواة بني املواطنني والتمثيل الدميقراطي للجميع 

ا اإ¤ مبداأ ال�سعÖ م�سدر ال�سيادة وال�سلطة.  kا�ستناد

�سّكل هذا النموذج ثورة حقيقّية يف احلياة الجتماعّية 

العاّمة، ومع¬ بداأ مفهوم املواطنة ياأخذ معنا√ احلقيقي. 

دخل عندها مفهوم الّدولة مبعنا√ احلديå يف الأدبّيات 

ا، خال∫ مرحلة طويلة،  kال�سيا�سّية الغربّية، وظّل مرتبط

احلديثة  ال�سيا�سّية  الكيانات  فن�ساأت  الأّم̀``ة.  مبفهوم 

اإ¤  النتماء  بذل∂  و�سار   ،zالدولة-الأمة{ �سعار   â–

ا للمواطنة. فتحّو∫ اإذ ذا∑ مفهوم املواطنة  kالدولة معيار

ا لي�سري جمموعة من املكّونات تتمحور  kمن كون¬ امتياز

حو∫ النتماء الوطني. 

ة  ٢)   المواطنة الديمقراطيّ
(Democratic/Inclusive Citizenship) 

قيام  وال̀`دول̀`ة  الدين  بني   õالتماي  Ö`̀وج`̀ oي{

̀`ة –̀``رتم الأدي̀`````ان وت̀`�̀`س̀`ون  دول̀```ة م̀`دن̀`ّي

هي  ت̀`ت̀`وّ¤  فيما  وال̀`ع̀`ب̀`ادة،  املعتقد  ح̀`رّي̀`ة 

ال�سيا�سي  ̀`�̀`س̀`اأن  ال اإدارة  �̀`س̀`واه̀`ا  دون 

ويبقى  والع�سكري.  وامل̀`ا›  والإقت�سادي 

الأدب̀``ي  حكم¬  يعطي  اأن  ال̀`دي̀`ن  ح̀``ّق  م̀`ن 

ناحية  من  واأدائ̀`ه̀`ا  الإدارة  ه̀`ذ√  اأع̀`م̀`ا∫  يف 

الدولة  ̀`ا  اأّم والإن�سانّية.  اخللقّية  نتائجها 

يف  ودور√  مكانت¬  ال̀`دي̀`ن  اإع``ط``اء  فتلتõم 

احلياة  نع�ص  oت روح̀`ّي̀`ة  قيم  م̀`ن  �سيع  oي م̀`ا 

z.Öالجتماعّية ال�رشيعة العط

تعليم  �̀`س̀`�ء  يف  �ل�سيا�سي  �لعمل  �̀`رشع̀`ة 

�لµني�سة وخ�س�Uسّية لبنان, 2009، املادة 8.
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َوّحد يف اإطار  oوطني م Öللمواطنة الدميقراطّية بارتباط¬ بالنتماء القومي اإ¤ �سع åتبلَور املفهوم احلدي

ا مع اعتاق  kا ف�سيئ kمن ناحية، وب�سمولّيت¬ ل�سائر املواطنني )بالرغم من –ّقق ذل∂ �سيئ zالدولة-الأمة{

العبيد والعرتاف بحقوق املراأة كاملة...( من ناحية اأخرى، على اأ�سا�ص امل�ساواة يف احلقوق والواجبات. 

على  املواطنة   âتاأ�ّس�س ما  ا  kغالب بل  ل  الدينّية،  اأو  الثقافّية  ة،  اخلا�سّ اجلماعات  دور  ال�سياق  هذا  يف  اأَفل 

ة من املجا∫ العام.  اإق�ساء اجلماعات اخلا�سّ

ويت�سّمن هذا النموذج ثالثة مكّونات رئي�سة، هي: 

�أ)      �ملµّ�ن �ملدين, وي�سمل احلقوق ال�سخ�سّية الفردّية كالرتبا• والتمّل∂ واحلقوق القانونّية كامل�ساواة 

والّدعاء واملرافعة واحلرّيات مثل حرّية التعبري واملعتقد والرتبا• والتنّقل... 

ب)   �ملµّ�ن �ل�ّسيا�سي, وي�سمل حقوق امل�ساركة يف ال�سلطة عرب القرتاع والرت�ّسح، وتاأليف اجلمعّيات 

والأحõاب اأو الن�سمام اإليها...

ومتطّلبات  والأم̀`ن  وال�سكن  وال�ست�سفاء  والتعّلم  ال�سمان  حقوق  وي�سمل  �لجتماعي,  ج)     �ملµّ�ن 

العي�ص الأ�سا�سّية...

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

�أ)    � ل�سعب م�سدر �ل�سيادة و�ل�سلطة وه� �لòي يحا�سبها, اإذ ⁄ يعد يوجد مرجعّية مطلقة لل�سلطة 

لتربيرات دينّية اأو اقطاعّية... 

ب)   �مل�ساو�ة �لأUسيلة بني جميع �مل��طنني يف احلقوق والواجبات و�سمان احلرّيات بغ�ّص الن¶ر عن 

الختالف يف النتماءات الطبيعّية اأو املكت�سبة )راجع: الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 1948; مع 

العلم باأّن الناحية التطبيقّية تختلف يف كثري من الأحيان مع هذ√ املبادÇ وتقت�سي ا�ستمرار الن�سا∫ 

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

ا باأبعاد√ ال�سيا�سّية )احرتام موؤ�ّس�سات الدولة وامل�ساواة يف امل�ساركة  kج)    �لعقد �لجتماعي للعي�س مع

ناحية  من  الفردّية  املبادرة  وحماية  ة  اخلا�سّ امللكّية  �سمان  )ببعدي¬:  والقت�سادّية  ال�سيا�سّية( 

ناحية  من  ال�رشائبي  الن¶ام  عرب  الجتماعي  والتكافل  العاّمة  احلياة  اأدوات  “ويل  يف  وامل�ساهمة 

اأخرى( والجتماعّية )ت�سكيل املجتمع املدين العابر لالنتماءات الطبيعّية مبوؤ�ّس�سات¬ وق�سايا√(.

َوّحد يف اإطار  oوطني م Öللمواطنة الدميقراطّية بارتباط¬ بالنتماء القومي اإ¤ �سع åتبلَور املفهوم احلدي

ا مع اعتاق  kا ف�سيئ kمن ناحية، وب�سمولّيت¬ ل�سائر املواطنني )بالرغم من –ّقق ذل∂ �سيئ zالدولة-الأمة{

العبيد والعرتاف بحقوق املراأة كاملة...( من ناحية اأخرى، على اأ�سا�ص امل�ساواة يف احلقوق والواجبات. 

على  املواطنة   âتاأ�ّس�س ما  ا  kغالب بل  ل  الدينّية،  اأو  الثقافّية  ة،  اخلا�سّ اجلماعات  دور  ال�سياق  هذا  يف  اأَفل 

ة من املجا∫ العام.  اإق�ساء اجلماعات اخلا�سّ

ويت�سّمن هذا النموذج ثالثة مكّونات رئي�سة، هي: 

�أ)      �ملµّ�ن �ملدين, 

ب)   �ملµّ�ن �ل�ّسيا�سي, 

�لجتماعي,  ج)     �ملµّ�ن 
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الرتبوّية ال�سيا�سات  عليها  تتاأ�ّس�ص  اأن  فرت�ص  oي التي  العاّمة  القيم  من  من¶ومة  الأ�س�ص  هذ√  عن   èينت

كن ذكرها، بالعتماد على الثقافة امل�ستمّدة من �رشعة حقوق الإن�سان،  oوالثقافّية والجتماعّية الوطنّية. مي

من خال∫ التبويÖ التا›:

اح``رتام  م̀`ن  )املنطلقة  �لإن�سانّية  •  �لقيم   

و�سون   - اإن�سان  ك̀`ّل   – الإن�سان  حقوق 

الكرامة الإن�سانّية( 

القوانني  باحرتام  )القا�سية  �ملدنّية  •  �لقيم   

واأن¶مة احلياة العاّمة والأعراف( 

التعاون  على  )املرتكõة  �لأخالbّية  •  �لقيم   

ال¶لم  وم̀`ن̀`اه̀`�̀`س̀`ة   
ّ

وال̀``رق̀``ي وال̀`ت̀`�̀`س̀`ام̀`ن 

والغÍ واإحقاق العد∫ والإن�ساف(. 

ا، ميكن للتاأ�سيل الديني للقيم العاّمة اأن ي�سفي  ا اأ�سا�سيًّ ّkا ثقافي kيف املجتمعات التي ي�سّكل الدين فيها مكّون

ا عليها ويحåّ على اللتõام بها. ا روحيًّ kبعد

ريِّ اأحدكم بني حõب¬ و�سمري√، فعلي¬ اأن  oاإذا خ{

يرت∑ حõب¬ واأن يتبع �سمري√; لأن الإن�سان 

ميكن اأن يعي�ص بال حõب، لكن¬ ل ي�ستطيع اأن 

z.يحيا بال �سمري

كمال جنبال•

الأخ̀`الق  بدعائم من  اإّل   õّترتفع وت̀`دوم وتعت احل̀`ّق، ول  اأ�س�ص من  اإّل على  �ساد  oت الأوط̀`ان ل  }اإّن 

ال�سامية. و�سالمة الأوطان ل تكون ب�سيانة حدودها وتاأمني الآليات احلديدّية لتقيها عدوان البغاة 

ا  kاملحّبة يخفق يف قلوب اأبنائ¬ في�سيع بني �سفوفهم نور Öوقبل كّل ذل∂ بَوجي kبل تكون اأول ،Öفح�س

ا... فالقيمة  ي�سيء لهم الطريق، ويجمع لهم القوى، ويدفع بهم اإ¤ الأمام وفيما بعد ل يخ�سون عدوًّ

z.Öل مبا يحّقق لنف�س¬ من مكا�س ،Öاحلقيقّية للمواطن هي مبا يعطي وطن¬ من مواه

ا للجمهورّية اللبنانّية، يف 24 كانون الأو∫  kل�سيخ ح�سن خالد يف منا�سبة تن�سيب¬ مفتي�

.1966

راجع على �سبيل املثا∫: �رشعة املجل�ص الأوروبي للرتبية على املواطنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان 2010.
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م�س�ؤولّية �مل��طن �ملدنّية يف خدمة �ل�ساأن �لعام و�مل�سلحة 

�لعاّمة

اأنطوان م�رّشة

ا  kّية والثانية املجتمع واملواطنني. غالبõالدولة الدميقراطّية هي عربة ذات عجلتني، اإحداهما ال�سلطة املرك

ا من مفهوم �سلطوّي. الدولة الدميقراطّية نابعة من ال�سلطة املركõّية ويدعمها  kما نفّكر بالدولة انطالق

املواطنون وهي ل ت�سري بعجلة واحدة... 

يتقّيد  م�سرتكة  ملكّية  بناء  اإيجاد   Öي�سع اللبناين.  املجتمع  يف  امل�ساكل  اأبرز  اإحدى  هو  العام  وال�ساأن 

جلنة  اجتماعات  ح�سور  ويلتõمون  عليهم   Öمتوّج هو  ما  فيدفعون  امل�سرت∑،  البناء  بن¶ام  املالكون 

املبنى وتنفيذ القرارات. كيف ميكن للمواطن اأن يبني دولت¬ الدميقراطّية وهو عاجõ عن اإدارة ال�ساأن 

العام يف املبنى الذي يقطن¬!

در∑ امل�سلحة العاّمة يف حميط¬، اأي يف املدر�سة واملنõ∫ واحلي، ي�ستطيع اأن يرتقي اإ¤  oاملواطن الذي ي

مفهوم الدولة والوطن حيå يجري التوفيق، اليومي وال�سعÖ، بني م�سالح مت�ساربة... لأّن امل�سلحة 

العاّمة لي�سâ م�سلحة اأكÌّية، ول م�سلحة اأقلّية، ول م�سلحة اجلميع. اإّنها امل�سلحة التي –افß على 

وحدة املجتمع  وا�ستقرار√ وازدهار√ الذي تنتمي اإلي¬ و–ّقق الأهداف التي ي�سبو اإليها املواطنون. 

ا للعمل �لبلدي. kمقتب�ص من كتاب:  �ل�ساأن �لعام يف �حلياة �لي�مّية �ملحلّية يف لبنان: مبادرة وم�ساركة وم��طنة دعم

�مل��طنة �لدÁقر�طّية 

Democratic/Inclusive Citizenship

3۱



ا  دة ثقافيًّ ٣) المواطنة المتعدّ
(Multicultural/Plural Citizenship)

عرب  العاّمة  احلياة  اإدارة  يف  وامل�ساركة  والواجبات  احلقوق  يف  املواطنني  بني  للم�ساواة  التاأ�سي�ص  بعد 

املواطنة الدميقراطّية و–قيق ذل∂ بالتدّرج )واإن ⁄ تكتمل بعد هذ√ امل�سرية يف العديد من املجتمعات اأو 

بالن�سبة اإ¤ احلقوق الفعلّية للمراأة مثالk اأو احلقوق الجتماعّية وتكافوؤ الفر�ص بني املواطنني...(، تبنّي 

الجتماعي  الرتاب§  تاأثري يف –قيق  لها  للوطن  املكّونة  املختلفة  للجماعات  الثقافّية  باأّن اخل�سو�سّيات 

واملحاف¶ة على وحدة املجتمع و“ا�سك¬. 

التاريخّية  لعراقتها  اأو  الكبرية  العددّية  ن�سبتها   Öل�سب اإن  ا،  kتاأثري  Ì`̀الأك املجموعات  تنحو  العادة،  يف 

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

الذين  املواطنني  ح�ساب  على  ذل∂  يكون  وقد  وم�ساحلها،  وقيمها  تقاليدها  مع   Öيتنا�س مبا  واأ‰اطها 

ينتمون اإ¤ جماعات ت�سّكل اأقلّيات ثقافّية يف هذا املجتمع.  

 åالق�رشّي اأو الن�سهار من النحرافات املمكنة يف املواطنة الدميقراطّية، بحي èلذل∂ تعترب �سيا�سات الدم

ا ما يكون  kت�سعى الدو∫ من خاللها اإ¤ فر�ص ‰وذج وحيد ومفهوم اأحادي للحياة العاّمة والوطنّية، غالب

الآخرين  خ�سو�سّيات  العتبار  بعني  ياأخذ  ول  الأكÌّية  ثقافة  مع  ̀`ا،  اإراديًّ ل  حتى  اأو  ̀`ا  اإراديًّ ا،  kمتطابق

الثقافّية )الذاكرة التاريخّية، اللغة، الرموز والأعياد...(.

 من هيمنة الأكÌّية 
3
ا كجواب على هذا الواقع، بهدف حماية الأقلّيات لذل∂ جاءت املواطنة املتعّددة ثقافيًّ

هذ√   Öب�سب حقوقهم  من  جõء  من  الثقافّية  الأقلّيات  اإ¤  املنتمني  املواطنني  حرمان  اإ¤  ي̀`وؤدي  ما  عليها، 

املواطنني  بني  وامل�سرتكة  العاّمة  احلياة  لإدارة  ن¶ام  توفري  يف  ا  ثقافيًّ املتعّددة  املواطنة  ت�سمح  الهيمنة. 

 والإثني واللغوي والديني الذي يكّون العديد من 
4
يحرتم التعّددّية ويرت∑ ف�سحة لواقع التنّوع الثقايف

ا ما يرتجم هذا النموذج باحلكم  kوغالب .õاملجتمعات للتعبري عن ذات¬، واحلماية بذل∂ من �سيا�سات التميي

الفدرا› على امل�ستوى ال�سيا�سي. 

  راجع: اإعالن الأ· املّتحدة عن حقوق الأ�سخا�ص املنتمني اإ¤ اأقلّيات قومّية اأو اإثنّية اأو دينّية اأو لغوّية، 1992. 
3

  راجع: �رشعة الأوني�سكو للتنّوع الثقايف 2001. 
4
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قبل  من  اإلي¬  الهجرة   Öب�سب اأو   kاأ�سال القومّيات  املتعّدد  املجتمع  تكوين  نتيجة  الثقايف  التنّوع  يكون  قد 

عّو�ص لالأقلّيات  oا ي kا ن¶ام جمموعات ثقافّية جديدة.  يف كلتا احلالتني، ي�سّكل  ‰وذج املواطنة املتعّددة ثقافيًّ

.
5
ما قد يلحق بها من اإجحاف بفعل هيمنة الأكÌّية

تكمن اأهمّية هذا النموذج اأولk يف العرتاف بالبعد الثقايف للمواطن وحقوق¬ وحيات¬ العاّمة وذل∂ املرتب§ 

ا ي�سمح  kا باخل�سو�سّيات الثقافّية للجماعات اخلا�سة. وثاني kلي�ص فق§ بالثقافة الوطنّية امل�سرتكة بل اأي�س

‡ار�سة  اأو  تهمي�سها  بخطر  الوقوع  وعدم  وحقوقها  املجتمع  مكّونات  كاّفة  اإ¤  بالنتبا√  النموذج  هذا 

. mسّدها ب�سكل مق�سود اأو غري واع� õالتميي

الثقافّية واإعطائها  لكّنّ خطورة هذا النموذج تكمن يف �سعوبة بناء التوازن بني احرتام اخل�سو�سّيات 

الوطنّية احلقيقّية والهوّية اجلامعة  الوحدة  العاّمة من جهة، واملحاف¶ة على  الكافية يف احلياة  امل�ساحة 

}الطائفي/ الأ�سا�ص  على  النموذج  هذا  �سياق  يف  يت�سّكل  اأن  امل̀`دين  املجتمع  ينحو  اإذ  اأخ̀`رى.  جهة  من 

ة على ح�ساب مقاربة الق�سايا امل�سرتكة من وجهة ن¶ر  اجلماعويz، ويتبّنى ق�سايا اجلماعات اخلا�سّ

احلياة العاّمة العابرة للطوائف وعلى ح�ساب الرتاب§ الجتماعي. 

ا  vقافيK مل��طنة �ملتعّددة�

Multicultural/Plural Citizenship

5 
 Will Kymlicka، Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights )1995(

قبل  من  اإلي¬  الهجرة   Öب�سب اأو   kاأ�سال القومّيات  املتعّدد  املجتمع  تكوين  نتيجة  الثقايف  التنّوع  يكون  قد 

عّو�ص لالأقلّيات  oا ي kا ن¶ام جمموعات ثقافّية جديدة.  يف كلتا احلالتني، ي�سّكل  ‰وذج املواطنة املتعّددة ثقافيًّ

ما قد يلحق بها من اإجحاف بفعل هيمنة الأكÌّية

تكمن اأهمّية هذا النموذج اأولk يف العرتاف بالبعد الثقايف للمواطن وحقوق¬ وحيات¬ العاّمة وذل∂ املرتب§ 

ا ي�سمح  kا باخل�سو�سّيات الثقافّية للجماعات اخلا�سة. وثاني kلي�ص فق§ بالثقافة الوطنّية امل�سرتكة بل اأي�س

‡ار�سة  اأو  تهمي�سها  بخطر  الوقوع  وعدم  وحقوقها  املجتمع  مكّونات  كاّفة  اإ¤  بالنتبا√  النموذج  هذا 

. mسّدها ب�سكل مق�سود اأو غري واع� õالتميي

الثقافّية واإعطائها  لكّنّ خطورة هذا النموذج تكمن يف �سعوبة بناء التوازن بني احرتام اخل�سو�سّيات 

الوطنّية احلقيقّية والهوّية اجلامعة  الوحدة  العاّمة من جهة، واملحاف¶ة على  الكافية يف احلياة  امل�ساحة 

}الطائفي/ الأ�سا�ص  على  النموذج  هذا  �سياق  يف  يت�سّكل  اأن  امل̀`دين  املجتمع  ينحو  اإذ  اأخ̀`رى.  جهة  من 

ة على ح�ساب مقاربة الق�سايا امل�سرتكة من وجهة ن¶ر  اجلماعويz، ويتبّنى ق�سايا اجلماعات اخلا�سّ

احلياة العاّمة العابرة للطوائف وعلى ح�ساب الرتاب§ الجتماعي. 
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ة  ٤) المواطنة العالميّ
(Global/International Citizenship) 

 zمع ثورة و�سائل الت�سا∫ احلديثة وتطّور و�سائل النقل للب�رش والب�سائع –ّو∫ العا⁄ اإ¤ }قرية كونّية

من  العديد  اإ�سقا•  اإ¤  اأّدى  الذي  احلّر  والقت�ساد  الليربالّية  انت�سار  مع  ل�سّيما   ،)Global Village(

احلدود اجلمركّية. 

الواحدة،  الب�رشّية  العائلة  اإ¤  اإ¤ تطّور مفهوم النتماء  القيمّية،  الإن�سانّية  الناحية  الواقع، من  اأّدى هذا 

وتعõيõ م�ساعر الت�سامن على امل�ستوى العاملي، بف�سل انتقا∫ املعلومات والأخبار بطريقة �سب¬ فورّية 

بني خمتلف اأ�سقاع الأر�ص و�سعوبها. ف¶هر مفهوم املواطنة العاملّية، وبداأ مع هذا النموذج انتقاد منطق 

الولء الوطني ذي املنحى القومي اأو الفئوي، وال�سعي اإ¤ موازنت¬ مع تطوير ال�سعور بالولء لالإن�سانّية 

 INGO: Amnesty( احلكومّية  غ̀`ري  ال̀`دول̀`ّي̀`ة  املوؤ�ّس�سات  تنامي  اأ�سهم  وق̀`د  امل�سرتكة.  وق�ساياها 

ا اإ¤ تطوير هذا املفهوم للمواطنة العاملّية،  International، Green Peace…( وانت�سارها الوا�سع عامليًّ

اأفرادها  ال�ساملة والتعاطف مع جميع  الإن�سانّية  الفرد مبداأ  تبّني  الأو∫:  باأمرين.  الذي يرتب§ –قيق¬ 

وق�ساياهم املحّقة )قد يوؤّدي ذل∂ مثالk اإ¤ تبّني ماليني النا�ص ومن دو∫ عديدة خمتلفة لق�سّية �سخ�ص ما 

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

لل¶لم بغ�ص الن¶ر عن انتمائ¬ القومي اأو الديني اأو الإثني...(. والثاين: التحّلي بالقدرة على التوا�سل 

الأم ل�سّيما  ال�سخ�ص  لغة  اللغات غري  العاملي. يتطّلÖ ذل∂ معرفة عدد من  امل�ستوى  الآخرين على  مع 

اأغلÖ ال¶روف كاأداة للتوا�سل العاملي بني ال�سعوب والثقافات. لكن  ا يف  اللغة الإنكليõّية، املعتمدة حاليًّ

التوا�سل على امل�ستوى العاملي يتطّلÖ مهارات خا�سة، غري اإتقان اللغات، مرتبطة مب�ساألة النفتاح على 

   .
6
التنّوع الثقايف وقبو∫ الختالف والتعامل مع¬ باإيجابّية

ة والتحّرر من ازدواجّية املقايي�ص وفق ارتباطها بالت�سنيف  تتطّلÖ املواطنة العاملّية م�ساءلة الثقافة اخلا�سّ

اجلماعي على اأ�سا�ص }نحنz و }همz. كما تتطّلÖ التفاعل 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. 

6   UNESCO، Intercultural Competences: Conceptual and operational framework، 2013
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ا على ركنني اأ�سا�سّيني: وحدة العائلة الب�رشّية مع ما هو م�سرت∑ بني اجلميع  kاإذ ترتكõ املواطنة العاملّية 

من ناحية، والتنّوع الثقايف من ناحية اأخرى. وينمو هذا النموذج ويتحّقق فعالk عرب احلوار والتفاعل بني 

هذين الركنني.  

على �سوء ذل∂ يتطّور مفهوم }الرتبية العاملّيةz التي تهدف اإ¤ تو�سيع اآفاق ال�سباب اإ¤ م�ستوى العا⁄ 

بالأفق  ا  kحم�سور يبقى  ل  كي  الق�سايا،  هذ√  Œا√  بامل�سوؤولّية  لديهم  ال�سعور   õيõتع واإ¤  وق�سايا√، 

 .
7
الوطني اخلا�ص

 õيõتكمن اأهمّية هذا النموذج يف قدرت¬ على مواكبة تطّور احلياة وحركة النا�ص اجل�سدّية والذهنّية، وتع

الت�سامن الإن�ساين العام والتوا�سل العابر للحدود ال�سيا�سّية والثقافّية، ما يحمي املواطنة من الوقوع 

�سهم يف –قيق الرتاب§ الجتماعي �سمن الأوطان  oبالفئوّية يف �سياق املفاهيم القومّية املنغلقة. كذل∂ ي

ن¶ر اإ¤ التنّوع الثقايف على امل�ستوى  oهجرة حديثة اإليها، عندما ي âا، ل�سّيما تل∂ التي عرف املرّكبة ثقافيًّ

اأو  ا  ثقافيًّ ا  kوõغ ال�سّيق  الوطني  امل�ستوى  على  اعتبار√  من   kبدل ح�ساري  وغنى  ب�رشي  كواقع  العاملي 

ا. اجتماعيًّ

�مل��طنة �لعاملّية 

Global/International Citizenship

7 
   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(.

ا على ركنني اأ�سا�سّيني: وحدة العائلة الب�رشّية مع ما هو م�سرت∑ بني اجلميع  kاإذ ترتكõ املواطنة العاملّية 

من ناحية، والتنّوع الثقايف من ناحية اأخرى. وينمو هذا النموذج ويتحّقق فعالk عرب احلوار والتفاعل بني 

هذين الركنني.  

على �سوء ذل∂ يتطّور مفهوم }الرتبية العاملّيةz التي تهدف اإ¤ تو�سيع اآفاق ال�سباب اإ¤ م�ستوى العا⁄ 

بالأفق  ا  kحم�سور يبقى  ل  كي  الق�سايا،  هذ√  Œا√  بامل�سوؤولّية  لديهم  ال�سعور   õيõتع واإ¤  وق�سايا√، 

الوطني اخلا�ص

 õيõتكمن اأهمّية هذا النموذج يف قدرت¬ على مواكبة تطّور احلياة وحركة النا�ص اجل�سدّية والذهنّية، وتع

الت�سامن الإن�ساين العام والتوا�سل العابر للحدود ال�سيا�سّية والثقافّية، ما يحمي املواطنة من الوقوع 

�سهم يف –قيق الرتاب§ الجتماعي �سمن الأوطان  oبالفئوّية يف �سياق املفاهيم القومّية املنغلقة. كذل∂ ي

ن¶ر اإ¤ التنّوع الثقايف على امل�ستوى  oهجرة حديثة اإليها، عندما ي âا، ل�سّيما تل∂ التي عرف املرّكبة ثقافيًّ

اأو  ا  ثقافيًّ ا  kوõغ ال�سّيق  الوطني  امل�ستوى  على  اعتبار√  من   kبدل ح�ساري  وغنى  ب�رشي  كواقع  العاملي 
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ا عرب العلم وال�سفر... فهو واإن دعا  ا بالذين لديهم القدرة على تبّني¬ عمليًّ kلكن يبقى هذا النموذج حم�سور

اإ¤ العدالة وامل�ساواة بني النا�ص، يبقى بذات¬ مثالk لعدم تكافوؤ الفر�ص، ل�سّيما بني مواطني الدو∫ الغنّية 

الهوية  العاملّية  املواطنة  ا  kاأحيان فتبدو  وغريها.  التجارّية  وموؤ�ّس�ساتها  )اجلنوب(  والفقرية  )ال�سما∫( 

العي�ص  –قيق  على  والفكرّية  املادّية  القدرة  “تل∂  التي  والثقافّية  والقت�سادّية  العلمّية   Öللنخ الثانية 

تõا∫ ت�سعى  التي ل  الفقرية  الطبقات  البعد عن  الأر�سّية، وتبقى بعيدة كل  الكرة  الفعلي على م�ساحة 

لتحقيق اأب�س§ حقوقها على امل�ستوى املحّلي.  
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ع الثقافي  ٥) المواطنة الحاضنة للتنوّ
(Intercultural Citizenship)

ا يقي من جهة من خطر �سيا�سات الندماج والن�سهار  kاإّن املواطنة احلا�سنة للتنّوع الثقايف تقّدم ‰وذج

املواطنة  اأن يح�سل يف بع�ص حالت  )كما ميكن  بوتقة قومّية �ساغطة  الثقافّية يف  املجموعات  وذوبان 

اأن تنتهي  �ستبعد اخل�سو�سّيات با�سم امل�ساواة املطلقة التي ميكن  oت åالدميقراطّية والدولة-الأمة، حي

بفر�ص ثقافة اأو اإيديولوجّية متم�ّسكة بال�سلطة ذاتها على الآخرين(. ومن جهة اأخرى يدفع هذا النموذج 

ة  اخلا�سّ الف�ساءات  ويف  امل�سرت∑  العام  الف�ساء  �سمن  والتالقح  التفاعل  من  حالة  اإ¤  الثقايف  بالتنّوع 

يف   çيحد قد  )الذي  وال�سيا�سي  الجتماعي  النق�سام  خطر  من  بذل∂  فيقي  ا،  kاأي�س واجلماعّية  الفردّية 

�سياق النموذج التعّددي( ويحافß على وحدة الهوّية الوطنّية.

وامل�سرتكة  املت�ساوية  والواجبات  احلقوق  مبن¶ومة  باللتõام  تتحّقق  الدميقراطّية  املواطنة   âكان اإذا 

بني اجلميع، فاملواطنة احلا�سنة للتنّوع الثقايف، املكّملة لها يف جمتمع متعّدد، تقت�سي مقاربة امل�ساواة 

ا للغنى اجلماعي امل�سرت∑. فبذل∂ ي�سبح املواطن  kوال�رشاكة من منطلق احرتام التنّوع واعتبار√ م�سدر

ا على  kاأن يكون مناف�س الفردّية واملجتمعّية، بدلk من  الذات  ا من عملّية بناء  kءõالثقايف ج الآخر باختالف¬ 

 Ìا بعملّية التفاعل اأك kمعي يف احلقوق والواجبات. بهذا ي�سبح التنّوع مرتبط mاملكت�سبات اأو جمّرد مت�ساو

من ارتباط¬ بامل�سافة التي تف�سل بني اجلماعات. فحاجة كّل طائفة اإ¤ الأخريات تتعّدى كونها �ساهدة 

ا حو∫ م�سمون م�سرت∑.    kا وتالقي kا م�سار kسّكل مع� oها عنهّن، اإ¤ كونها تõعلى “اي

املجتمع  �سمن  املتعّددة  الثقافّية  اجلماعات  بني  املتباد∫  الثقايف  التالقح  اأي  املثاقفة،  عملّية  �سّكل  oت ا  kاإذ

الهوّية  معا⁄  و–ديد  اجلامعة  الوطنّية  الثقافة  تكوين  يف  الأب̀`رز  العامل  املواطنة،  �سياق  يف  ال̀`واح̀`د، 

الوطنّية على امل�ستويني الفردي واجلماعي. حينئذ ل يعود بالإمكان اخت�سار الهوّية الوطنّية مبجموع 

اأو بائتالف اجلماعات والطوائف على م�ستوى الوطن، بل ت�سبح اخلال�سة  النتماءات املتعّددة للفرد 

الثقافّية لتفاعل هذا التنّوع الثقايف فيما بين¬ �سمن املجتمع املدين واملجا∫ العام. فت�سّكل بذل∂ املواطنة 

٥
Intercultural Citizenship)

ا يقي من جهة من خطر �سيا�سات الندماج والن�سهار  kاإّن املواطنة احلا�سنة للتنّوع الثقايف تقّدم ‰وذج

املواطنة  اأن يح�سل يف بع�ص حالت  )كما ميكن  بوتقة قومّية �ساغطة  الثقافّية يف  املجموعات  وذوبان 

اأن تنتهي  �ستبعد اخل�سو�سّيات با�سم امل�ساواة املطلقة التي ميكن  oت åالدميقراطّية والدولة-الأمة، حي

بفر�ص ثقافة اأو اإيديولوجّية متم�ّسكة بال�سلطة ذاتها على الآخرين(. ومن جهة اأخرى يدفع هذا النموذج 

ة  اخلا�سّ الف�ساءات  ويف  امل�سرت∑  العام  الف�ساء  �سمن  والتالقح  التفاعل  من  حالة  اإ¤  الثقايف  بالتنّوع 

يف   çيحد قد  )الذي  وال�سيا�سي  الجتماعي  النق�سام  خطر  من  بذل∂  فيقي  ا،  kاأي�س واجلماعّية  الفردّية 

�سياق النموذج التعّددي( ويحافß على وحدة الهوّية الوطنّية.

وامل�سرتكة  املت�ساوية  والواجبات  احلقوق  مبن¶ومة  باللتõام  تتحّقق  الدميقراطّية  املواطنة   âكان اإذا 
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الدميقراطّية مع العقد الجتماعي بني املواطنني الإطار احلا�سن للمواطنة املا بني ثقافّية واملعõّز لالنتماء 

الوطني احلا�سن للتنّوع واملكّون للهوّية الوطنّية.    

ن�ستنتè من ذل∂ اأّن املواطنة احلا�سنة للتنّوع هي نتاج قبو∫ التعّددية و–فيõ التفاعل احل�ساري بني 

مكّوناتها. و–قيق ذل∂ يقع على عاتق الأفراد والطوائف واملجتمع املدين والدولة. يعترب برنامè الأ· 

املتحدة الإ‰ائي يف تقرير√ لعام 2004 اأّن اإدارة هذا التنّوع هي اأحد –ّديات ع�رشنا احلا›. اإذ بالن�سبة 

 õالركائ مع  مت�ساوية  ويعتربها  الب�رشّية  التنمية   õركائ من  ركيõة  الثقافة  حرّية  �سّكل  oت التقرير،  اإ¤ 

القت�سادّية والبيئّية. 

الثقايف  التنّوع  ي�سّكل¬  ال̀`ذي  الغنى  م̀`ن  ال̀`رغ̀`م  على 

العرتاف  ا  kاأي�س الواقعي  من  عن¬،  الناŒة  واملثاقفة 

من  كثري  يف  ي�سّكالن  والطائفي  الديني  التنّوع  ب̀`اأّن 

وال̀`�̀`رشاع̀`ات.  واخل```الف  للتفرقة  ق̀`اع̀`دة  الأح``ي``ان 

فكر  بلورة  الأ�سا�سّية  املجتمع  مهاّم  من  تكون  لذل∂ 

اأن  ت�ستطيع  وتثقيفّية  تربوّية  ومقاربات  وخطاب 

 âكان هنا  م̀`ن  اإي̀`ج̀`اب̀`ي.  ب�سكل  ال̀`ت̀`ن̀`ّوع  م̀`ع  تتعامل 

الدينّية  املوؤ�ّس�سات  على  القّيمني  التõام  اإ¤  احلاجة 

م�ساألة التعّددّية، م�ساعدين جماعاتهم لي�ص فق§ على 

التكّيف مع العي�ص امل�سرت∑ والتغّني ب¬ وح�سÖ، بل 

على جعل¬ من حماور ثقافاتها اخلا�سة. 

املتنّوعة  للثقافات  احلا�سن  الإط``ار  ال̀`دول̀`ة  ت�سّكل 

اأ�سا�ص  على  بينها  فيما  ال̀`ت̀`ب̀`اد∫  لعملّية  ̀`داع̀`م  وال

ا،  kمع اآن  وال̀`وط̀`ن̀`ّي̀`ة يف  اجل̀`م̀`اع̀`ّي̀`ة  احل̀`ق̀`وق  اح̀``رتام 

وقيمهم  معتقداتهم  ترجمة  للمواطنني  ي�سمح  ّ‡ا 

قبل  اأب̀`ن̀`ائ̀`¬  �سمائر  يف  يعي�ص  ال̀`وط̀`ن  اإن 

ول   .ï``وال``ت``اري اجل̀`غ̀`راف̀`ي̀`ا  يف  يعي�ص  اأن 

باملواطنّية  الإح�سا�ص  ب̀`دون  للوطن  حياة 

ب�سورة  يربز  اأن   Öيج وه̀`ذا  وامل�ساركة. 

ترّفعكم  يف  ودائ̀``م̀``ة  و�̀`رشي̀`ع̀`ة  وا�̀`س̀`ح̀`ة 

ع̀`ن ال̀`ع̀`ائ̀`ل̀`ّي̀`ات والأق̀``ل̀``ّي̀``ات وال̀`ط̀`ائ̀`ف̀`ّي̀`ات 

اأ�سوات  لبنان  يف  تدّوي  اأن  واحلõبّيات... 

املواطنني يف  تدافع عن حقوق  ال�سما∫  من 

البقاع، واأن ترتفع �رشخات يف اجلبل تعيد 

اإ¤  الدفاعّية  وامل�ساعي  العمرانّية  احلياة 

والأف̀``راد  العائالت  ت�سعى  واأن  اجل̀`ن̀`وب، 

م�ستوى  لرفع  ة  خا�سّ ب�سورة  املكتفية 

تنادي  واأن  واملحرومني،  الكادحني  حياة 

الطائفي   õالتميي  Öوت�سج طائفة   Öوتطال

ه̀`ذ√  غ̀`ريه̀`ا:  اإ¤  بالن�سبة  مي̀`ار�̀`ص  ال̀``ذي 

اأي  بقاء  املواطنّية احلّقة وهذ√ و�سيلة  هي 

وطن.

�لإمام �ل�سّيد م��سى �ل�سدر, ر�سالة 

يف منا�سبة عيد الفطر
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ا املجا∫  k–واآرائهم املتنّوعة يف لغة وطنّية جامعة. وي�ساهم ذل∂ يف تكوين الثقافة يف اأ�سكا∫ جديدة، فا

اأمام الإبداع الثقايف.

التقارب  نقا•   Æبلو على  املجتمعات  ي�ساعد  �سكل  يف  قيمها  تف�سري  ة  اخلا�سّ اجلماعات  عاتق  على  يقع 

اخلوف   õحواج لك�رش  الآخ̀`ر،  يجهلها  التي  ا،  kثاني امل�سرتكة  وغري   kاأول امل�سرتكة  القيم  على  والتعّرف 

والتحّرر من الأفكار امل�سبقة وال�سور النمطّية املتبادلة بني الأطراف املختلفة. 

واإيجاد  التنّوع  ثقافة  ون�رش  العام  املجا∫  يف  التوا�سل   õيõتع عرب  املجا∫  هذا  يف  دوره̀`ا  الدولة  –ّقق 

العابر للجماعات والطوائف وتفعيل التعاون املجتمعي املعريف  م�ساحات عاّمة للحوار واللتõام املدين 

. وعلى الدولة اأن تتدّخل كّلما �سعرت باأّن اأحد مكّوناتها الثقافّية مهّدد اأو منتق�ص من حقوق¬.
8
والرتبوي

ا  kمن هنا ل يبقى احلوار يف �سياق املواطنة احلا�سنة للتنّوع الثقايف جمّرد اأداة للتوا�سل، بل ي�سبح م�سار

، يف �سياق املجا∫ العام الذي 
9
للتعّلم املتباد∫ والنمو امل�سرت∑، فننتقل من التنّوع اإ¤ التفاعل الثقايف اخلالق

التفاعل احلّر  الناœ عن هذا  ا للتعبري عن الإبداع  kسّكل امل�ساحة املفتوحة للتفاعل بني املواطنني ومكان� oي

واخلاّلق.   

�مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

Intercultural Citizenship 

ا يف لبنان، يف ظل املواطنة احلا�سنة للتنّوع الديني، )2013(.  kراجع: موؤ�ّس�سة اأديان: ال�رشعة الوطنّية للرتبية على العي�ص مع   
8

 9 
 Ted Cantle، Interculturalism: the new era of cohesion and diversity، 2012.

ا املجا∫  k–واآرائهم املتنّوعة يف لغة وطنّية جامعة. وي�ساهم ذل∂ يف تكوين الثقافة يف اأ�سكا∫ جديدة، فا

اأمام الإبداع الثقايف.

التقارب  نقا•   Æبلو على  املجتمعات  ي�ساعد  �سكل  يف  قيمها  تف�سري  ة  اخلا�سّ اجلماعات  عاتق  على  يقع 

اخلوف   õحواج لك�رش  الآخ̀`ر،  يجهلها  التي  ا،  kثاني امل�سرتكة  وغري   kاأول امل�سرتكة  القيم  على  والتعّرف 

والتحّرر من الأفكار امل�سبقة وال�سور النمطّية املتبادلة بني الأطراف املختلفة. 

واإيجاد  التنّوع  ثقافة  ون�رش  العام  املجا∫  يف  التوا�سل   õيõتع عرب  املجا∫  هذا  يف  دوره̀`ا  الدولة  –ّقق 

العابر للجماعات والطوائف وتفعيل التعاون املجتمعي املعريف  م�ساحات عاّمة للحوار واللتõام املدين 

والرتبوي

ا  kمن هنا ل يبقى احلوار يف �سياق املواطنة احلا�سنة للتنّوع الثقايف جمّرد اأداة للتوا�سل، بل ي�سبح م�سار

للتعّلم املتباد∫ والنمو امل�سرت∑، فننتقل من التنّوع اإ¤ التفاعل الثقايف اخلالق

التفاعل احلّر  الناœ عن هذا  ا للتعبري عن الإبداع  kسّكل امل�ساحة املفتوحة للتفاعل بني املواطنني ومكان� oي
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الفصل الثالث

المواطنة 
ع الثقافي  الحاضنة للتنوّ

في لبنان
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مة مقدّ

ترافقâ ن�ساأة املواطنة يف لبنان مع ‰و التحّركات املنّددة باأن¶مة الالم�ساواة وال�ستعمار )الن¶ام الإقطاعي، 

الرتكي والفرن�سي(، وبرزت اأكÌ مع الرغبة يف املحاف¶ة على النتماء الثقايف اخلا�ص وتكري�ص مبداأ احلرّيات. 

ا على خ�سائ�س¬ �سمن الدولة، �سّكلâ هذ√  k¶ولأّن املجتمع اللبناين، ن�ساأ ما قبل ن�سوء الدولة وبقي حماف

الأخرية املوؤ�ّس�سة الناظمة للحقوق والواجبات لالأفراد واملجموعات املكّونة للن�سيè الوطني، مكّر�سة ذل∂ 

يف د�ستور ح�سل على �رشعّيت¬ من كافة املواطنني.

ن للمجتمع، واأّكد يف اأكÌ من ماّدة على اأهمّية احلرّيات العاّمة  اأعطى الد�ستور اللبناين قيمة للتنّوع املكوِّ

)حرّية العتقاد املطلقة وحرّية التعبري عن الراأي والتجّمع من خال∫ التحّركات الجتماعّية وال�سيا�سّية 

ا على الوحدة  kاب واجلمعّيات(. لذل∂ يعترب التنّوع الثقايف م�سدر غنى للهوّية الوطنّية ول ي�سّكل خطرõكالأح

الوطنّية اإّل اإذا �ساءت اإرادة اأبناء الوطن غري ذل∂.

دة يف  sاأّمة واعية لكيانها، موح وؤلِّف يف املا�سي  oاللبناين ⁄ يكن ي Öاأّن ال�سع يعترب امل̀`وؤّرñ كما∫ ال�سليبي 

اأهدافها، ولكّن¬ كان جمموعة طوائف جمتمعة يف عقد ي�سب¬ العقد الجتماعي. ثّم اأ�سبحâ هذ√ املجموعات 

ة  د وامل�ساركة فيما بينها ورعاية احلقوق امل�سرتكة، خا�سّ عرب املمار�سة ال�سيا�سّية تعي معنى الهدف املوحِّ

بعد حرب طالâ اأكÌ من 15 �سنة حيå كانâ تتقاتل لتفر�ص هيمنة فئة على اأخرى. واإن كّنا اليوم نعترب 

ا ببع�ص امل�سالح ال�سّيقة الفردّية  kا∫ مرتبطõاأّن م�سار الوعي والإدرا∑ الوطني الواحد غري مكتمل لأّن¬ ل ي

�سّكل بداية لب�س§ مفهوم الوحدة الوطنّية احلا�سنة للتنّوع و–ديد الأهداف  oوالفئوّية، لكّن¬ رغم ذل∂ ي

امل�سرتكة بني املواطنني وتعõيõها. 

من حما�رشة األقاها �سنة 1954 الدكتور �سليم حيدر رئي�ص املجل�ص الرتبوي للبحوç يف لبنان –â عنوان 

}التعليم يف خطرz نقراأ: }نحن يف لبنان حفنة من الب�رش على رقعة من الأر�ص. حفنة عجيبة على رقعة عجيبة. 

فينا نõعات اجتماعّية متباينة، دينّية وتربوّية وتراثّية... حياتنا العاّمة اأ�سب¬ باملن�سور )Prisme(، ينك�رش 

علي¬ �سعاع ن�ساطنا، فتخرج من¬ اأ�سّعة عديدة بلون النõعات... فئة منا تتم�ّس∂ ب�سعاع من الأ�سّعة، وفئة 

ا  kتريد ته�سيم املن�سور... نحن من الذين يريدون اأن يحاف¶وا على املن�سور، واأن ي�ستنريوا بالأ�سّعة جميع

z.عة واحدة اإ¤ احلياة امل�سرتكةõعات املتعّددة، اأن ي�سهروا ما فيها من اخلري يف نõواأن ي�سهروا الن

مة مقدّ

ترافقâ ن�ساأة املواطنة يف لبنان مع ‰و التحّركات املنّددة باأن¶مة الالم�ساواة وال�ستعمار )الن¶ام الإقطاعي، 

الرتكي والفرن�سي(، وبرزت اأكÌ مع الرغبة يف املحاف¶ة على النتماء الثقايف اخلا�ص وتكري�ص مبداأ احلرّيات. 

ا على خ�سائ�س¬ �سمن الدولة، �سّكلâ هذ√  k¶ولأّن املجتمع اللبناين، ن�ساأ ما قبل ن�سوء الدولة وبقي حماف

الأخرية املوؤ�ّس�سة الناظمة للحقوق والواجبات لالأفراد واملجموعات املكّونة للن�سيè الوطني، مكّر�سة ذل∂ 

يف د�ستور ح�سل على �رشعّيت¬ من كافة املواطنني.

ن للمجتمع، واأّكد يف اأكÌ من ماّدة على اأهمّية احلرّيات العاّمة  اأعطى الد�ستور اللبناين قيمة للتنّوع املكوِّ

)حرّية العتقاد املطلقة وحرّية التعبري عن الراأي والتجّمع من خال∫ التحّركات الجتماعّية وال�سيا�سّية 

ا على الوحدة  kاب واجلمعّيات(. لذل∂ يعترب التنّوع الثقايف م�سدر غنى للهوّية الوطنّية ول ي�سّكل خطرõكالأح

الوطنّية اإّل اإذا �ساءت اإرادة اأبناء الوطن غري ذل∂.
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الحاضنة  المواطنة  وإحقاق  ة  الطائفيّ ١.  بين 
ع للتنوّ

ا يف  kت�سمن الن�سو�ص التاأ�سي�سّية يف الدولة اللبنانّية لالأفراد حرّية املعتقد، وتعطي للطوائف الدينّية حقوق

الرتبية والأحوا∫ ال�سخ�سّية. وتتحّدç املادة التا�سعة من الد�ستور عن العõّة الإلهّية واحرتام الدولة لكّل 

الأديان واملعتقدات و�سمان ‡ار�سة الطقو�ص الدينّية على اأن ل تتنافى مع الن¶ام العام. وقد �سمنâ الدولة 

ا للطوائف حّق رعاية الأحوا∫ ال�سخ�سّية وتن¶يم �سوؤونها اخلا�سة. kاأي�س

املّتبعة وعدم  الأن¶مة  التعليم �رش• عدم تعار�س¬ مع  الد�ستور عن حرّية  العا�رشة من  امل̀`اّدة  كما تعلن 

ة بها وموؤ�ّس�سات  تعّر�س¬ للمعتقدات الدينّية. واأعطâ هذ√ املادة احلّق للطوائف باإن�ساء مدار�سها اخلا�سّ

الرتبية التابعة لها، �رش• اللتõام بالأحكام العاّمة التي 

ت�سدر عن الدولة.

الدولة، ل�سّيما يف بعد√  التعّدد �سمن  اإّن ت�رشيع هذا 

ا وقبولk بالتنّوع ك�سمة  kا �رشيح kالرتبوي، ي�سّكل اعرتاف

للن�سيè الوطني والثقافة العاّمة. وقد كّر�ص الد�ستور 

اللبناين الإدارة ال�سيا�سّية للتعّددّية بال�سيغة املتمّثلة 

باملنا�سفة بني امل�سيحّيني وامل�سلمني يف املجل�ص النيابي 

الفئة الأو¤، مع التوزيع العاد∫  واحلكومة ووظائف 

للمنا�سÖ على الطوائف، بالإ�سافة اإ¤ التوزيع، وفق 

العرف، ملنا�سÖ رئا�سة اجلمهورّية ورئا�سة املجل�ص 

النيابي ورئا�سة احلكومة على الطوائف الثالç الأكرب 

املارونّية وال�سيعّية وال�سنّية. 

ومن الالفâ باأّن التعديل الد�ستوري الذي جرى وفق 

اتفاق الطائف )1990( طالÖ من جهة باإلغاء الطائفّية 

ال�سيا�سّية، ولكّن¬ حافß من جهة اأخرى على العرتاف 

ن للن�سيè الوطني واقرتح اآلّيات  بالتنّوع الطائفي املكوِّ

اإ¤ مفاهيم  اإ¤ در�ص احلاجة  }اإّننا مدعّوون 

–ّد من طغيان العن�رش الديني على الدولة 

اأ�س�ص  على  القيام  م̀`ن  ال̀`دول̀`ة  ه̀`ذ√  لتمكني 

املعتقد و‡ار�سة  ت�سمن، من جهة، حرّية 

ال�سعائر الدينّية، وتاأمني امل�ساواة القانونّية 

بني خمتلف املواطنني من جهة ثانية. ولعّلنا 

التحديد يف  اإ¤ ه̀`ذا  لبنان  اأك̀`Ì ما نحتاج يف 

تخفيف الطابع الطائفي عن الدولة لتمكينها 

 √õعطي الدين حّي oمن اأن تكون دولة مدنّية ت

اخلا�ص و–�رش√ في¬ واأن تتمّكن هذ√ الدولة 

د ينتمي اإليها  sوح oم Öمن اأن تكون دولة ل�سع

عنى ب¬ على اأ�سا�ص املواطنة ل على اأ�سا�ص  oوت

z.النتماء الطائفي

عبا�س �حللبي, ح̀`وار الأدي``ان وبناء 

الدولة )2009(، 58. 
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جديدة لإدارت¬، مثل اإن�ساء جمل�ص ال�سيوñ على اأ�سا�ص التمثيل الطائفي واإقرار الالمركõّية الإدارّية التي 

ت�سهم بدورها باإدارة التنّوع على امل�ستوى املحّلي. 

املواطنة  ‰اذج  اأحد  يكون  لأن  ا،  و�سيا�سيًّ ا  وتربويًّ ا  ثقافيًّ التنّوع  لإدارة   ¬ pب�سعي اللبناين،  الن¶ام  ينحو 

والإدارة  احلكم  من   §‰ باإر�ساء  ينجح   ⁄ الن¶ام  هذا  ب̀`اأّن  ا  kاأي�س الوا�سح  من  لكن  للتنّوع.  احلا�سنة 

يعطي ثمار√ الإيجابّية املرجّوة، ل بل �سّكل جمالk لتعõيõ ذهنّية طائفّية تعيق بطبيعتها التفاعل احلقيقي 

التنّوع و–ّو∫  اإدارة  الف�سل يف  اأ�سباب هذا  املواقف بخ�سو�ص  الواحدة. تتعّدد  املواطنّية  الثقافة  وبناء 

الن¶ام يف كثري من الأحيان اإ¤ �ساحة للõبائنّية والف�ساد. لعّل اأبرز هذ√ الأ�سباب يكمن يف �سعف الدولة 

وموؤ�ّس�ساتها العاّمة ما �سمح للطوائف وزعمائها ال�سيطرة عليها و–ويلها اإ¤ خدمة م�ساحلهم احلõبّية 

والفئوّية بدلk من اأن تكون يف خدمة جميع املواطنني بالت�ساوي.    

�ملادة 95 من �لد�ست�ر �للبناين

يف  ال�سادر  الد�ستوري  وبالقانون   1943/11/9 يف  ال�سادر  الد�ستوري  بالقانون  )املعدلة 

)1990/9/21

الإج̀``راءات  اّتخاذ  وامل�سيحّيني  امل�سلمني  بني  املنا�سفة  اأ�سا�ص  على   Öاملنتخ النواب  جمل�ص  على 

ال�سيا�سّية وفق خّطة مرحلّية وت�سكيل هيئة وطنّية برئا�سة رئي�ص  الطائفّية  اإلغاء  املالئمة لتحقيق 

اجلمهورّية، ت�سّم بالإ�سافة اإ¤ رئي�ص جمل�ص النواب ورئي�ص جمل�ص الوزراء �سخ�سّيات �سيا�سّية 

وفكرّية واجتماعّية.

مهّمة الهيئة درا�سة واقرتاح الطرق الكفيلة باإلغاء الطائفّية وتقدميها اإ¤ جمل�سي النواب والوزراء 

ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلّية.

ويف �ملرحلة �لنتقالّية: 

ّثل الطوائف ب�سورة عادلة يف ت�سكيل الوزارة.  o“    )اأ

والق�ساء  العاّمة  الوظائف  يف  والكفاءة  الخت�سا�ص  ويعتمد  الطائفي  التمثيل  قاعدة  لغى  oب(  ت

ا ملقت�سيات الوفاق الوطني  kواملوؤ�ّس�سات الع�سكرّية والأمنّية واملوؤ�ّس�سات العاّمة واملختلطة وفق

با�ستثناء وظائف الفئة الأو¤ فيها ويف ما يعاد∫ الفئة الأو¤ فيها وتكون هذ√ الوظائف منا�سفة 

بني امل�سيحّيني وامل�سلمني دون تخ�سي�ص اأّية وظيفة لأية طائفة مع التقّيد مببداأي الخت�سا�ص 

والكفاءة. 

جديدة لإدارت¬، مثل اإن�ساء جمل�ص ال�سيوñ على اأ�سا�ص التمثيل الطائفي واإقرار الالمركõّية الإدارّية التي 

ت�سهم بدورها باإدارة التنّوع على امل�ستوى املحّلي. 

املواطنة  ‰اذج  اأحد  يكون  لأن  ا،  و�سيا�سيًّ ا  وتربويًّ ا  ثقافيًّ التنّوع  لإدارة   ¬ pب�سعي اللبناين،  الن¶ام  ينحو 

والإدارة  احلكم  من   §‰ باإر�ساء  ينجح   ⁄ الن¶ام  هذا  ب̀`اأّن  ا  kاأي�س الوا�سح  من  لكن  للتنّوع.  احلا�سنة 

يعطي ثمار√ الإيجابّية املرجّوة، ل بل �سّكل جمالk لتعõيõ ذهنّية طائفّية تعيق بطبيعتها التفاعل احلقيقي 

التنّوع و–ّو∫  اإدارة  الف�سل يف  اأ�سباب هذا  املواقف بخ�سو�ص  الواحدة. تتعّدد  املواطنّية  الثقافة  وبناء 

الن¶ام يف كثري من الأحيان اإ¤ �ساحة للõبائنّية والف�ساد. لعّل اأبرز هذ√ الأ�سباب يكمن يف �سعف الدولة 

وموؤ�ّس�ساتها العاّمة ما �سمح للطوائف وزعمائها ال�سيطرة عليها و–ويلها اإ¤ خدمة م�ساحلهم احلõبّية 

والفئوّية بدلk من اأن تكون يف خدمة جميع املواطنني بالت�ساوي.    
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٢.  االعتراف باآلخر

لل�سخ�سّية  حيوّية  �رشورة  �سّكل  oي وفرادت¬  خ�سو�سّيت¬  اأ�سا�ص  على  وقبول¬  بالإن�سان  العرتاف  اإّن 

ا  ا اأ�سا�سيًّ kءõعترب ج oا علينا تبّني¬، بل ي ا غربيًّ kا اأو مفهوم ا اإن�سانيًّ kالفردّية واملجتمعّية. فهو لي�ص فق§ مطلب

ا للثقافة الوطنّية والرتاç اللبناين امل�سرت∑. وما انطواء الأفراد  kمن احلركة الجتماعّية اللبنانّية ومكّون

اإّل عالمة لرتاجع قدرة املجتمع ال�سيا�سي الوطني على العرتاف  ة  وتقوقعهم �سمن هوّياتهم اخلا�سّ

بكرامتهم ال�سخ�سّية كمواطنني مت�ساوين ومبواطنّيتهم امل�سرتكة. 

رب، والقوا�سم امل�سرتكة  pخر باخلربات والعõاملجتمعي ولي�ص فق§ ال�سيا�سي للدولة اللبنانّية، ي ïاإّن التاري

من قيم دينّية واجتماعّية وثقافّية وحتى اأحداç تاريخّية وخما�سات اقت�سادّية م�سرتكة ت�ساركâ فيها 

الت�سامن واملحّبة والتاآخي.  املجتمعي والتثاقف ون�رش قيم  الرتاب§  املجتمع، عõّزت عملّية  كاّفة فئات 

�سريورة  من   lءõج باأّنهم  اجلميع  ي�سعر  عندما  م�سكلة،  الديني  النتماء  يف  الختالف   kاأ�سال يكون  فال 

جمتمعّية م�سرتكة. فالعي�ص امل�سرت∑ هو جõء ل يتجõّاأ من احلياة اليومّية، يعرّب عن¬ املواطن بالت�سار∑ 

ا لأّي  kيف الأفراح والأتراح، والتخال§ والتجاور والدفاع عن الآخر وحقوق¬، من دون اأن يعترب ذل∂ تهديد

من املجموعات املختلفة اأو تخاذلŒ kا√ النتماء للجماعة اخلا�سة.

ولكّن احلرب اللبنانّية خّلفâ ذاكرة جماعّية جمتõاأة، 

تتمحور حو∫ رف�ص الآخر املختلف. وترافقâ عملّية 

على  ال�رشاع  مع  الختالف  على   õوالرتكي الف�سل 

ال�سلطة، لعدم قدرة املجموعات املت�سارعة على –ديد 

واملوؤ�سف  ال̀`دول̀`ة.  موؤ�ّس�سة  �سمن  م�سرت∑  ه̀`دف 

التعاطي  ال�سلبي من  ب̀`داأ هذا املنحى  اأّن̀`¬ بعد احل̀`رب 

بذل∂  ا  kد مهدِّ والقادة،  املثّقفني  بني  ينت�رش  التنّوع  مع 

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

اأع¶م تنّوع  بلد  اإّن̀``¬  اأك̀`Ì من دول̀``ة،  }لبنان 

ثقايف، وكان ميكن اأن يكون اأكÌ غنى، ومبا 

̀`¬ عرف نف�س¬. كان بو�سع¬  اأّن لو  قا�ص،  oي ل 

ا اأن يعطي العا⁄ اأمثولة، واأن يكون وطن  حقًّ

 Ìا اأك ا �رشوريًّ kõالتوفيق بني الثقافات، ورم

z.ا من مفيد، لأّن¬ اإن�ساين حقًّ

كمال جنبال•, من اأجل لبنان. 

44



اللتقاء واحل̀`وار احلقيقي بني  ياأخذ  اأن  يقت�سي  النفو�ص  واآثارها يف  الناœ عن احلرب  التحّو∫  اإّن هذا 

اأجل  من  املواطنني  على  ت�سيطر  التي  والتاريخّية  والجتماعّية  النف�سّية  النواحي  العتبار  يف  املواطنني 

على  املختلفة  الأط̀`راف  توؤّكد  احل̀`وار،  خال∫  فمن  للتقّدم.  متينة  �ص  oس�oاأ واإر�ساء  متباد∫  تفاهم  –قيق 

احلاجة اإ¤ العرتاف بالآخر. ويف غالبّية الأحيان، ت¶ّن اأنها بحاجة اإ¤ العرتاف على امل�ستوى الديني، 

ر اأن احلاجة هي يف اأن يدر∑ كّل من املتحاورين معاناة الآخر يف  pه¶ oيف امل�ساألة ي Öولكن التدقيق عن كث

املا�سي واحلا�رش. 

الذات من خال∫  اأن�سنة  اإ¤  ف�سي  oبل ي ،Öاإن�سانّية وح�س اإ¤ الآخر ن¶رة  الن¶ر  فاحلوار ل يقت�رش على 

بتحقيق  للطرفني  ي�سمح  املوقف  هذا  واآمال¬.  ومعانات¬  الآخ̀`ر  Œا√  ال�سخ�سّية  امل�سوؤولّية  اإ¤  الوعي 

الت�سامن الجتماعي والروحي عرب الأخذ بعني العتبار روؤية كّل طرف للتاريï مع هواج�س¬ ومقاربت¬ 

اإيجاد  ذل∂   Öيتطّل  .
10

ا kمع بنائ¬  اأج̀`ل  من  اأف�سل  مب�ستقبل  منهم  كل  وحلم  للهوّية،   - املاأزومة  واإن   -

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

واحلوار والت�سامن. 

�سلمةz; امل�سيحية والإ�سالم يف اإطار الثقافة املعا�رشة،  oراجع: نايال طبارة، }اإطار التالقي امل�سيحي-امل�سلم يف لبنان وال�رشق الأدنى: وجهة ن¶ر م     
10

 
اليون�سكو للحوار املا بني ثقايف، �سانâ بطر�سبورÆ/ بريوت، 2009، 91. 

اللتقاء واحل̀`وار احلقيقي بني  ياأخذ  اأن  يقت�سي  النفو�ص  واآثارها يف  الناœ عن احلرب  التحّو∫  اإّن هذا 

اأجل  من  املواطنني  على  ت�سيطر  التي  والتاريخّية  والجتماعّية  النف�سّية  النواحي  العتبار  يف  املواطنني 

على  املختلفة  الأط̀`راف  توؤّكد  احل̀`وار،  خال∫  فمن  للتقّدم.  متينة  �ص  oس�oاأ واإر�ساء  متباد∫  تفاهم  –قيق 

احلاجة اإ¤ العرتاف بالآخر. ويف غالبّية الأحيان، ت¶ّن اأنها بحاجة اإ¤ العرتاف على امل�ستوى الديني، 

ر اأن احلاجة هي يف اأن يدر∑ كّل من املتحاورين معاناة الآخر يف  pه¶ oيف امل�ساألة ي Öولكن التدقيق عن كث

املا�سي واحلا�رش. 

الذات من خال∫  اأن�سنة  اإ¤  ف�سي  oبل ي ،Öاإن�سانّية وح�س اإ¤ الآخر ن¶رة  الن¶ر  فاحلوار ل يقت�رش على 

بتحقيق  للطرفني  ي�سمح  املوقف  هذا  واآمال¬.  ومعانات¬  الآخ̀`ر  Œا√  ال�سخ�سّية  امل�سوؤولّية  اإ¤  الوعي 

الت�سامن الجتماعي والروحي عرب الأخذ بعني العتبار روؤية كّل طرف للتاريï مع هواج�س¬ ومقاربت¬ 

ا kمع بنائ¬  اأج̀`ل  من  اأف�سل  مب�ستقبل  منهم  كل  وحلم  للهوّية،   - املاأزومة  واإن   -

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

واحلوار والت�سامن. 
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ي المتدرّج للمشروع الوطني الشامل ٣.  التبنّ

ا للهوّية الوطنّية ومقت�سياتها مبا�رشة وب�سكل كامل، بل جاء ذل∂  kا م�سرتك kجميع اللبنانّيني مفهوم sÍيت ⁄

ا بتطّور الوجدان التاريخي للجماعات الطائفّية وعالقتها مبحيطها وبع�سها مع بع�ص.  kبالتدّرج ومتاأّثر

فعلى �سبيل املثا∫ جاء اعرتاف املرجعّيات الإ�سالمّية بنهائّية الكيان اللبناين ب�سكل متدّرج، كان من اأبرز 

الفتوى �سّم  اإ�سالمي يف دار  قد موؤ“ر  oع åاأيلو∫ 1983، حي الثوابâ الإ�سالمّية يف 21  اإعالن  حمّطات¬، 

 âطلق عليها ا�سم الثوابoواّتخذ قرارات عديدة اأ ،
11

القادة الروحّيني وال�سيا�سّيني من املذاهÖ الإ�سالمّية كاّفة

الإ�سالمّية. ين�ّص الثابâ الأو∫ منها على ما ياأتي :

ا يف �نتماFه  vعربي ,kم�ستقال � vحر � kا, �سيد vف بها دوليÎي بحدود√ �حلا�رشة �ملعFلبنان وطن نها«

ا على �لعا⁄, وه� جلميع �أبناFه, له عليهم و�جب �ل�لء �لµامل ولهم عليه حق  kعه, منفتحb�وو

�لرعاية �لµاملة و�مل�ساو�ة.«

ويف احليثّيات التي ت�سّكل الأ�سباب املوجبة لتخاذ هذا املوقف ورَد ما يلي :

}تاأتي هذ√ الثوابâ يف الوقâ الذي بات في¬ الواقع املرتّدي يهّدد وجود امل�سلمني اللبنانّيني يف معنا√ 

وم¶اهر√، وهو ما يرف�س¬ امل�سلمون، لي�س على �أ�سا�س �أّنهم يريدون –قيق �لò�تّية �لإ�سالمّية 

اأّن امل�سلمني اللبنانّيني يريدون من  اأ�سا�ص  على ح�ساب �لò�تّية  �ل�طنّية  �للبنانّية, واإّ‰̀`ا على 

موقفهم هذا ت�سحيح الو�سع اللبناين يف م�سار√ التاريخي لأجل –قيق �لò�تّية �ل�طنّية �ل�سادbة 

وتعõيõها, ولتحّقق من خاللها  ذ�تّية  كل فئة لبنانّية مبا تقت�سي¬ مبادÇ العدالة وامل�ساواة، فال 

 z.على ح�ساب عملقة م�سطنعة لذاتّية اأخرى √ sتذوب ذاتّية فريق ول ت�سو

وقد �سبقâ هذ√ الثوابâ مواقف عديدة مل�سلمني هّياأت لها. نذكر منها على �سبيل املثا∫ موقف عبد احلميد 

كرامي من امليثاق الوطني. 

  رئي�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، 
11

ورئي�ص احلكومة الدكتور �سليم احل�ص، ومفتي اجلمهورّية اللبنانّية ال�سيï ح�سن خالد، والوزير والنائÖ وليد جنبال• 

4٦و�سيï عقل طائفة املوحدين الدروز ال�سيï حممد اأبو �سقرا، وعدد من الوزراء والنواب امل�سلمني.



بيان عبد �حلميد كر�مي 

ح�ل �مليثا¥ �ل�طني (1949)

اأعلن اأيّن مقتنع يف قرارة نف�سي نهائياk باأن هذا امليثاق يجÖ اأن يقوم على النقا• التالية: 

ا، يف ال�رّش والعالنية مهما كانâ �سئيلة، عن التفكري يف جعل  1-   اأن تقلع اأّية فئة من فئات البالد نهائيًّ

ا لدين من الأديان. kلبنان وطن

2-   اأن تقلع اأّية فئة من فئات البالد، يف ال�رّش والعالنية مهما كانâ �سئيلة، عن التفكري ب�سّم لبنان 

اأو اأي جõء من¬ اإ¤ اأّية اأقطار اأخرى.

3-   يجÖ اأن تكون الأّمة اللبنانّية دولة ي�سودها عامالن، امل�ساواة والعد∫ للجميع وبوج¬ اجلميع.

4-    اأن يعرتف اجلميع من دون ا�ستثناء يف ال�رّش والعالنية، باأّن حدود لبنان احلا�رشة هي نهائّية 

ومقّد�سة. 

5-   اأن يعرتف اجلميع على ال�سواء يف ال�رّش والعالنية، اأي بالروح ل باحلرف، ب�رشورة التعاون 

ا يعود على اجلميع يف لبنان  kا خمل�س kاإ¤ اأق�سى حدود التعاون مع الدو∫ العربّية ال�سقيقة، تعاون

والبالد العربّية باخلري والرفاهّية.

 Í6-   اأّل ي�سعر اأحد من اأبناء لبنان �سواء كان يف احلكومة اأو يف ميادين القت�ساد اأّن¬ مغبون اأّي غ
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�رش يف جريدة  oعن: املوؤ�ّس�سة اللبنانّية لل�سلم الأهلي، م��طن �لغد: مناذج يف �لثقافة �ملدنّية، �ص 213; الن�ص ن kنقال(
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�سّكل املجتمع اللبناين.  oالذي ي

ا وتعّددّيت¬ الثقافّية.  فلقد اأّكد اتفاق الطائف )1989( على هذين املبداأين املتالزمني: عروبة لبنان ح�ساريًّ

وجاء التعبري عن تبّني امل�سيحّيني لهذا املوقف يف اإطار ال�سينود�ص اخلا�ص من اأجل لبنان، حيå دعا الإر�ساد 
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اإ¤ �رشورة املحاف¶ة على عالقاتهم الت�سامنّية مع العا⁄ العربي وتوطيدها.  الر�سو› م�سيحّيي لبنان 

ويقو∫ البابا يوحنا بول�ص الثاين يف هذا الإر�ساد: 
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كما يلتقي اليوم غالبّية اللبنانّيني على مبداأ مدنّية الدولة وعدم اإخ�ساعها ملرجعّية اأو �سلطة دينّية معّينة. لكن 

�ص للعقد الجتماعي بني اللبنانّيني، اأو اعتبار√ من  البع�ص يت�ساء∫ عن مدى التõام اجلميع بهذا املبداأ املوؤ�سِّ

ا لي�ص بالقناعات الثابتة بل بال¶روف املوجبة ل¬، والتي قد تتغرّي.   kا مرتبط kا موؤّقت kقبل البع�ص موقف

ا، لكي  kõا ‡ّي kا، موقع kا كبري kاأدعوهم اإ¤ اعتبار ان�سوائهم اإ¤ الثقافة العربّية، التي اأ�سهموا فيها اإ�سهام{

 z.ا مع امل�سلمني kا وعميق kا �سادق kقيموا، هم و�سائر م�سيحّيي البلدان العربّية، حوار oي

البابا يوحنا بول�ص الثاين، رجاء جديد للبنان, عدد 93

ا للقائلني  kا قاطع kالوطني اللبناين، اأبعد من كون¬ رف�س õام امل�سيحّيني وامل�سلمني بنهائّية احلّيõاإّن الت{

بالوطن القومي امل�سيحي اأو بالدولة الإ�سالمّية، اإّ‰ا هو يف حقيقت¬، التõام بتاأ�سي�ص الوطن اللبناين على 

مفاهيم الكرامة الإن�سانّية، وحقوق الإن�سان ال�سخ�ص، وحقوق اجلماعات، كما فهمتها الأ�رشة الب�رشّية 

بو�سوح منذ الإعالن العميم حلقوق الإن�سان، ال�سادر عام 1948، واأقّرتها يف التفاقّيات الدولّية امللõمة 

املنبثقة من¬.z )عدد 22(

عي }امليثاق الوطنيz. وكان  oهذ√ الدولة على ميثاق عي�ص م�سرت∑ بني م�سيحّييها وم�سلميها د âوقام{

عنوان هذا امليثاق احلرّية الكاملة للمواطنني الأف̀`راد وال�رشاكة التعّددّية الت�سامنّية بني عائالت لبنان 

الدينّية.   وهكذا اأ�سحى لبنان، بن¶ام¬ التوافقي احلّر، الإبن البكر للتالقي املن�سود بني امل�سيحّية والإ�سالم 

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: }اإّن لبنان هو اأكÌ من وطن: اإّن¬ ر�سالة حرّية و‰وذج تعّددّية لل�رشق كما 

للغرب.z )عدد 19( 

املجمع املاروين، الن�ص الثالå: ح†س�ر �لµني�سة �ملارونّية يف �لنطا¥ �لبطريركي,  2006.  
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ي التسامح واالنصهار ي مفهومَ ٤.  تخطّ

عندما ياأخذ العرتاف بالآخر �سكل الالمبالة Œاه¬ فهو ينّم عن عن�رشّية �سب¬ مقّنعة، ل ت�ستند فق§ 

ا الكثري من الزدراء للغريّية. لذل∂ ل يكفي مبداأ الت�سامح لبناء الهوّية  kاإ¤ ال�سعور بالفوقّية بل فيها اأي�س

ا }ت�سمحz لالآخر بالوجود على رغم الختالف الذي  kالوطنّية احلا�سنة للتنّوع، طاملا يعني اأّن فئة اأو طرف

ميّثل¬. اإّن ال�سياق التاريخي لن�سوء م�سطلح الت�سامح يعرّب عن قبو∫ اأكÌّية طاغية بحق الأقلّيات بالوجود 

وال�سطهاد  العنف  وقف  يف  املبداأ  هذا  لعب¬  الذي  الإيجابي  الدور  من  فبالرغم  الواحد.  املجتمع  �سمن 

والتمييõ العن�رشي على اأ�سا�ص الدين اأو العرق اأو الثقافة، فهو ل يفي بالغر�ص عندما نبحå عن �رشاكة 

�ص لوحدة يف املواطنّية والهوّية.  جمتمعّية توؤ�سِّ

وكما اأّن الت�سامح ل يعرّب عن حقيقة التنّوع الإيجابّية، كذل∂ الن�سهار ل يعرّب ب�سكل �سحيح عن الوحدة 

بنى على حمو اخل�سو�سّيات الفردّية واجلماعّية، بل على  oاحلا�سنة لهذا التنّوع. فالوحدة املن�سودة ل ت

املتعّددة.  اإ¤ بلورة ثقافة جمتمعّية غنّية بروافدها  تفاعلها يف �سياق م�ساحة عاّمة م�سرتكة ترتقي بها 

 وعائق 
ّ

لذل∂ ي�سبح الن�سهار، مبا يوحي من ذوبان للخ�سو�سّيات يف بوتقة واحدة، حامالk ملعنى �سلبي

اأمام –قيق الهوّية احلا�سنة للتنّوع. فالثقافة الوطنّية امل�سرتكة ل تلغي التنّوع الثقايف املرتب§ بالتعّددّية 

املجتمعّية، ول تكتفي باإظهار الختالفات فيما بينها، بل ت�سّكل م�ساحة للتوا�سل والتفاعل العابر لهذا 

التنّوع.

الو�سع  حقيقة  عن  ا  فعليًّ تعرّب  ل  والتي  لدينا  امل̀`وروث̀`ة  املفاهيم  يف  الن¶ر  اإع̀`ادة  اإ¤  احلاجة  هنا  ت̀`ربز 

الفناء �سعور  ا ما تكون مبنّية على اخلوف من الآخر والذوبان في¬. واخلوف من  kالجتماعي، بل غالب

ا،  kعن مكان ل¬ في¬. فاإذا ما و�سعنا اخلوف جانب åاإن�ساين طبيعي يحمل¬ كل فرد اأتى اإ¤ هذا العا⁄ ويبح

اأو ن¶رنا اإلي¬ كعامل م�سرت∑ بني كافة املواطنني، يتحّو∫ التنّوع اإ¤ عامل –فيõ لاللتõام الوطني امل�سرت∑ 

اأن يكون م�سدر خوف من هيمنة  بدلk من  بالت�ساوي،  الب�رش  لكافة  والواجبات  تاأمني احلقوق  بهدف 

اجتماعّية  ا  kقيم ا  kمع العي�ص  على  ي�سفي  الآخر،  مع  امل�سرت∑  الجتماعي  الهّم  فتقا�سم  اأخرى.  على  فئة 

ال�رشاكة والتكامل والت�سامن  اآفاق  امل�سرت∑ على  العي�ص  الت�سامح والن�سهار، وتفتح  تتخّطى م�ساألة 

كما وامل�ساحلة والغفران. لذل∂ يتطّلÖ بناء ال�سلم الأهلي واملجتمعي اأكÌ من عملّية تقّبل الآخر، ليطا∫ 

٤

عندما ياأخذ العرتاف بالآخر �سكل الالمبالة Œاه¬ فهو ينّم عن عن�رشّية �سب¬ مقّنعة، ل ت�ستند فق§ 

ا الكثري من الزدراء للغريّية. لذل∂ ل يكفي مبداأ الت�سامح لبناء الهوّية  kاإ¤ ال�سعور بالفوقّية بل فيها اأي�س

ا }ت�سمحz لالآخر بالوجود على رغم الختالف الذي  kالوطنّية احلا�سنة للتنّوع، طاملا يعني اأّن فئة اأو طرف

ميّثل¬. اإّن ال�سياق التاريخي لن�سوء م�سطلح الت�سامح يعرّب عن قبو∫ اأكÌّية طاغية بحق الأقلّيات بالوجود 

وال�سطهاد  العنف  وقف  يف  املبداأ  هذا  لعب¬  الذي  الإيجابي  الدور  من  فبالرغم  الواحد.  املجتمع  �سمن 

والتمييõ العن�رشي على اأ�سا�ص الدين اأو العرق اأو الثقافة، فهو ل يفي بالغر�ص عندما نبحå عن �رشاكة 

�ص لوحدة يف املواطنّية والهوّية.  جمتمعّية توؤ�سِّ

وكما اأّن الت�سامح ل يعرّب عن حقيقة التنّوع الإيجابّية، كذل∂ الن�سهار ل يعرّب ب�سكل �سحيح عن الوحدة 

بنى على حمو اخل�سو�سّيات الفردّية واجلماعّية، بل على  oاحلا�سنة لهذا التنّوع. فالوحدة املن�سودة ل ت
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 çالرتا من  ا  kءõج لبنان  يف  القيم  هذ√  ت�سّكل  املتخالطة.  للفئات  واملجتمعي  النف�سي  الأمان   õركائ تاأمني 

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

للنهو�ص باحلياة الجتماعّية وال�سيا�سّية امل�سرتكة.

�إعالن �لي�ن�سµ� �لعاملي 

ب�ساأن �لتنّ�ع �لثقايف

(2001) 

ا لالإن�سانّية kكÎا م�سK�سفه ترU�ملادة (1): �لتنّ�ع �لثقايف ب�

الهوّيات  اأ�سالة وتعّدد  التنّوع يف  والõمان. ويتجّلى هذا  املكان  اأ�سكالk متنّوعة عرب  الثقافة  تّتخذ 

ا  kم�سدر بو�سف¬  الثقايف،  والتنّوع  الإن�سانّية.  منها  تتاأّلف  التي  واملجتمعات  للمجموعات  õة  املميِّ

بالن�سبة  البيولوجي  التنّوع  الب�رشي �رشورة  للجن�ص  للتباد∫ والتجديد والإبداع، هو �رشوري 

للكائنات احلّية. وبهذا املعنى، فاإّن التنّوع الثقايف هو الرتاç امل�سرت∑ لالإن�سانّية، وينبغي العرتاف 

ب¬ والتاأكيد علي¬ ل�سالح اأجيا∫ احلا�رش وامل�ستقبل.

�ملادة (2): من �لتنّ�ع �لثقايف �إ¤ �لتعّددية �لثقافّية

والرغبة  املن�سجم  التفاعل  �سمان  من  ي̀`وم،  بعد  ا  kيوم ا  kتنّوع تتõايد  التي  جمتمعاتنا  يف  بّد  ل 

ودينامّية.  ومتنّوعة  متعّددة  ثقافّية  هوّيات  ذوي  وجمموعات  اأف̀`راد  بني  فيما  ا  kمع العي�ص  يف 

الجتماعي  التالحم  ت�سمن  وم�ساركتهم  املواطنني  كل   è`̀دم على  ت�سّجع  التي  فال�سيا�سات 

ال�سيا�سي  ال̀`رّد  هي  الثقافّية  التعددّية  ف̀`اإّن  املعنى  وبهذا  وال�سالم.  امل̀`دين  املجتمع  وحيوّية 

تي�رشِّ  فاإنها  دميقراطي،  اإطار  وجود  عن  ف�سلها  ميكن  ل  اأّنها   åوحي الثقايف.  التنّوع  واقع  على 

العاّمة. تغّذي احلياة  التي  الإبداعّية  القدرات  الثقافّية وازدهار  املبادلت 

�ملادة (3): �لتنّ�ع �لثقايف ب�Uسفه عامالk من ع��مل �لتنمية

اإّن التنّوع الثقايف يو�ّسع نطاق اخليارات املتاحة لكل فرد، فهو اأحد م�سادر التنمية، ل مبعنى النمو 

واأخالقّية  وعاطفّية  فكرّية  حياة   Æلبلو و�سيلة  ا  kاأي�س هي   åحي من  واإ‰̀`ا   ،Öفح�س القت�سادي 

وروحّية مر�سّية.
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ة والعقد االجتماعيّ اللبنانيّ    ٥.  الهويّة الوطنيّ

لبنان جمتمع متعّدد، كفل د�ستور√ يف املاّدتني التا�سعة والعا�رشة حرّية املعتقد. كما اأّن تركيبة املجتمع 

ا الإطار الوطني اجلامع  kا ف�سيئ kتقوم على مفهوم الطوائف والعائالت املو�ّسعة. يف هذا ال�سياق تبلور �سيئ

املتمّثل بن�سوء الدولة اللبنانّية. 

اإ¤  الإم̀`ارة  من  ا،  م�ستمرًّ تنامّيا  احلديثة  احلقبة  يف   âوعرف  ïالتاري يف  عميقة  هذ√  الوطن  نواة  فجذور 

املت�رشفّية و�سولk اإ¤ اإعالن دولة لبنان الكبري عام 1920 بحدود√ احلالّية حتى ال�ستقال∫ عام 1943. 

ا بتبّني خمتلف فئات  kا ف�سيئ kوا�ستمّر تبلور العقد الجتماعي الذي تاأ�ّس�ص علي¬ هذا الكيان، ليح¶ى �سيئ

�ص لالجتماع الوطني،  املواطنني لكامل عنا�رش√. ميكن اخت�سار عنا�رش العقد الجتماعي اللبناين، املوؤ�سِّ

بخم�ص نقا• اأّكد عليها الد�ستور:

اأكرب   
ّ

ا من كيان �سيا�سي kءõسّكل ج� oاإّن لبنان قائم بذات¬ ول ي اأي    1-  نهاFّية �ل�طن ووحدة �ل�سعب: 

ا.  kا عن وحدة اللبنانّيني واإرادتهم يف العي�ص مع kاأ تعبريõّميكن اأن يذوب في¬، واإّن¬ وطن واحد ل يتج

اأّي جõء منها والتمّتع  اللبنانّيني. فلكّل لبناين احلّق يف الإقامة على  اأر�ص واحدة لكل  اأر�ص لبنان 

اأّي انتماء كان، ول õŒئة ول تق�سيم ول  اأ�سا�ص  ب¬ يف ظّل �سيادة القانون، فال فرز لل�سعÖ على 

توطني.  (مقّدمة �لد�ست�ر, •)

ا  kا �أ�سا�س �لجتماع �للبناين: تعربِّ امليثاقّية عن قناعة اللبنانّيني اأّن¬ يف العي�ص مع kّية �لعي�س معb2-  ميثا

م�سلمني وم�سيحّيني غنى اأكرب من انعõا∫ كل جمموعة على حدة، واختيارهم لتحقيق ذل∂ ورف�سهم 

عترب الدولة هي الكيان الذي ي�سمن  oاأّي �سكل من اأ�سكا∫ هيمنة فئة على اأخرى اأو تهمي�سها. لذل∂ ت

يف  ل�سيا�ساتها  فق§  لي�ص  ا  kمرجع واعتبار√  وتوطيد√  اللبنانّيني  بني  امل�سرت∑  العي�ص  على  احلفا® 

املجالت املختلفة، بل اأ�سا�ص �رشعّيتها.  

٥

لبنان جمتمع متعّدد، كفل د�ستور√ يف املاّدتني التا�سعة والعا�رشة حرّية املعتقد. كما اأّن تركيبة املجتمع 

ا الإطار الوطني اجلامع  kا ف�سيئ kتقوم على مفهوم الطوائف والعائالت املو�ّسعة. يف هذا ال�سياق تبلور �سيئ

املتمّثل بن�سوء الدولة اللبنانّية. 

اإ¤  الإم̀`ارة  من  ا،  م�ستمرًّ تنامّيا  احلديثة  احلقبة  يف   âوعرف  ïالتاري يف  عميقة  هذ√  الوطن  نواة  فجذور 

املت�رشفّية و�سولk اإ¤ اإعالن دولة لبنان الكبري عام 

ا بتبّني خمتلف فئات  kا ف�سيئ kوا�ستمّر تبلور العقد الجتماعي الذي تاأ�ّس�ص علي¬ هذا الكيان، ليح¶ى �سيئ

�ص لالجتماع الوطني،  املواطنني لكامل عنا�رش√. ميكن اخت�سار عنا�رش العقد الجتماعي اللبناين، املوؤ�سِّ

بخم�ص نقا• اأّكد عليها الد�ستور:
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لبنان عربي الهوّية والنتماء وهو ع�سو موؤ�ّس�ص وعامل يف جامعة الدو∫ العربّية وملتõم مواثيقها، 

العاملي حلقوق  املّتحدة وملتõم مواثيقها والإع̀`الن  الأ·  كما هو ع�سو موؤ�ّس�ص وعامل يف منّ¶مة 

الإن�سان وŒ�ّسد الدولة هذ√ املبادÇ يف جميع احلقوق واملجالت دون ا�ستثناء. (مقّدمة �لد�ست�ر, ب)

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

يوؤّكد ذل∂ على انتماء  3-  عروبة لبنان و�سم�لّية Kقافته �لإن�سانّية �ملرتõµة على حق�¥ �لإن�سان: 

لبنان اإ¤ احل�سارة العربّية ودور√ الفاعل يف اإطارها، بالتõامن مع الأفق الدو› والإن�ساين يف ثقافة 

يف  ال�سطفاف  وعدم  الإيجابي  باحلياد  �سّمى  oي ما  البعد  هذا  من  البع�ص   èا�ستنت ور�سالت¬.  لبنان 

�سيا�سة املحاور الإقليمّية والدولّية، على اأّل يلغي ذل∂ اللتõام بالق�سايا الإن�سانّية العادلة. 

يف  ول  واأ�سول¬  احلكم  يف  ل  معنّي  بدين  مرتبطة  غري  دول̀`ة  لبنان  ب̀`اأّن  ذل∂  يعني  �لدولة:  4-   مدنّية 

اإرادة ال�سعÖ الدميقراطّية  الت�رشيع والقانون، وال�سعÖ هو م�سدر ال�سلطات، فيكون احلكم وفق 

ا اإ¤ ن¶م اأو مرجعّيات دينّية.  kولي�ص ا�ستناد

لبنان جمهورّية دميقراطّية برملانّية، تقوم على احرتام احلرّيات العاّمة، ويف طليعتها حرّية الراأي 

 õواملعتقد، وعلى العدالة الجتماعّية وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني دوم “اي

اأو تف�سيل. )مقدمة الد�ستور، ج( 

)مقدمة  الد�ستورّية.   املوؤ�ّس�سات  عرب  ميار�سها  ال�سيادة   Öو�ساح ال�سلطات  م�سدر   Öال�سع

الد�ستور، د(

٥۲



تعرتف الدولة اللبنانّية بالبعد املقّد�ص  5-  �حÎ�م �لدولة ˆ و�سمان �لتعّددية �لثقافّية و�لروحّية: 

لكّل  الدينّية  )اأو عدم¬( والعبادة والعرتاف باملرجعّية  املعتقد  للوجود وŒّل اˆ مع �سمان حرّية 

والعي�ص  العام  الن¶ام  مبداأي  على  احلفا®  اأ�سا�ص  على  ال�سخ�سّية،  بالأحوا∫  يخت�ّص  ما  يف  طائفة 

امل�سرت∑.    

 Öالأديان واملذاه الإجال∫ ˆ تعا¤ –رتم جميع  بتاأديتها فرو�ص  العتقاد مطلقة والدولة  حرّية 

العام  الن¶ام  اإخال∫ يف  اأن ل يكون يف ذل∂  الدينّية –â حمايتها على  ال�سعائر  اإقامة  وتكفل حرّية 

ا لالأهلني على اختالف مللهم احرتام ن¶ام الأحوا∫ ال�سخ�سّية وامل�سالح الدينّية.  kوهي ت�سمن اأي�س

)الف�سل الثاين، املادة 9(

�لعقد 

�لجتماعي 

�للبناين

ميثاbّية 

ا kلعي�س مع�

�لتعّددّية 

�لثقافّية 

و�لروحّية

وحدة 

�ل�سعب 

و�لأر�س

عروبة لبنان 

�لإن�سانّية

مدنّية 

�لدولة

5-  �حÎ�م �لدولة ˆ و�سمان �لتعّددية �لثقافّية و�لروحّية: 
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لبنان �ملرج� (بت�رّشف)

�ملطر�ن ج�رج خ†رش

جريدة �لنهار - �ل�سبâ 5 �أيار 2012

يف لبنان ال�سغري كان الأرثوذك�سّيون ‡ّثلني يف جمل�ص الإدارة بعد∫ وعا�سوا يف ن¶ام املت�رشفّية. 

⁄ يرت�سوا لبنان الكبري اإذ كانوا مع في�سل حامل �سيغة العروبة اآنذا∑. مع ذهاب في�سل تلبننوا 

العددّية  اأقلّيتهم  اأّنهم ⁄ يعي�سوا عقدة  العاطفي على رحابة م�رشقّية. مبعنى  ا يف حفاظهم  �سيا�سيًّ

وما قبلوها ل�سواهم، ولكّن هذا التجّمع الأقّلوي الذي كّر�س¬ د�ستور 1926 فذلك¬ مي�سا∫ �سيحا 

الكلداين احلامل ذكريات العراق.

�سيها  يف بلدنا �رشñ بني ال�سعور العميق والواقع ال�سيا�سي. فقد اقتب�ص امل�سلمون العروبة من موؤ�سِّ

لغتهم...  يف  العرب   Öاأَكَت اأّنهم  مع  ا  �سيا�سيًّ عنها  املوارنة   ïان�سل ثم  باري�ص،  موارنة  اأي  ني،  الفكريِّ

ا ولكن تدريجياk كانâ لهم قراءة للبنان نافعة لهم وخ�رش املوارنة لبنان  وبعد اأن تلب امل�سلمون كليًّ

ا...  ا وبقوا ل¬ عاطفيًّ �سيا�سيًّ

اأنâ عند∑ �سعوب  اللبنانّية...  الوطنّية  اأن –ّل حمّل¬  اأنâ بجّرة قلم  الطائفي ل ت�ستطيع  الت�رشذم 

ة بهم...  موؤمنة باأديان خمتلفة، ويف كّل دين مذهÖ اأو اأكÌ واأ�سحاب املذهÖ لهم ثقافة خا�سّ

تطّل   ⁄ واملجتمعي  الديني  النفتاح  واأعجوبة  طائفة،  كّل   õميّي الذي  الوحيد  الطابع  هو  النقبا�ص 

ا ونر�سى يف الواقع بتطويع  kا واحد kحتى اليوم. هل نقّرر يف �سبيل حلم الوحدة اللبنانية اأّننا بتنا �سعب

د�سم¬  فقدان  اإ¤   Öسع� كل  ندعو  هل  اأ�سا�ص?  اأي  وعلى  اللبنانّية  الوحدة  تتّم  متى   ?Öل�سع  Öسع�

اإ¤  ذاهبون  اأّننا  اأنف�سنا  لنوهم  تل∂  اأو  املنا�سبة  هذ√  يف  رمõي  توحيدي  بعمل  نقوم  اأو  مالحم¬،  اأو 

الن�سهار?... 

ل¬  عالقة  ل  اآخر  �سيء  ا  حمبًّ تكون  اأن  ا.  �سيا�سيًّ لها  اأ�سا�ص  ل  اأمنية  طائفي  غري  لبنان  يف  تكون  اأن 

بال�سيا�سة. ميكن املحبة اأن ت�سفي الطوائف من حّدتها، من كربيائها، من اأناها املقيâ. ولكن هذا ل 

ا. ولن يتفجر ما ⁄ تاأتp بن¶ام  ا. يجÖ اأن يتفّجر كليًّ �سلpح الن¶ام الطوائفي. وهو ل ينهدم منطقيًّ oي

 kموؤّهال لبنان  ولي�ص  ا.  كليًّ الطوائف  يتجاهل  الذي  املدين  الن¶ام  نعرف  ل�سنا  الآن  حتى  ا.  كليًّ اآخر 

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 اأّننا قادرون اأن نف�سل بني �سعورنا الديني 

ا لها. هل اللبناين حّر من ال�سيا�سة اإ¤ هذا احلد? وهل هو متدّين  وقيام طوائف لنا ل معنى �سيا�سيًّ

ا ولي�ص ل¬ مردود �سيا�سي? اأنا لي�ص عندي و�سفة  اإ¤ هذا احلد حتى يعتقد اأّن الإميان اأoخروّي كليًّ

–رير من الطائفّية ول�سâ اأعرف مرحلّية لو�سولنا اإ¤ ن¶ام علماين.

 Ö–
o
اأن  م�سطّر   âاأن ا.  kواح̀`د ا  kسعب� لت�سري  ال�سعوب  هذ√  باإمكانات  وؤمن  oت اأن  ا  ّkم�سطر  âل�س  âاأن

جميع هذ√ ال�سعوب لكي تتحّرر من النقبا�ص اأو النغالق وتبني بالإخال�ص دولة تعرف نف�سها 

ا خل�سائ�ص هذ√ ال�رشائح وكيف تقّربها بع�سها  kا كبري kفهم Öخادمة لكل هذ√ اجلماعات. وهذا يتطّل

من بع�ص...
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ع  ٦.   النموذج اللبنانيّ للمواطنة الحاضنة للتنوّ
الثقافيّ

الع̀`رتاف  ب̀`ني  التوفيق  على  ق̀`درت̀`¬  يف  للعا⁄  ور�سالة  ا  ‰وذجيًّ ا  ح�ساريًّ ا  kم�رشوع لبنان  ل  �سكِّ oي

من  وحمايتها  واحرتامها   
ّ

الجتماعي لن�سيج¬  نة  املكوِّ الروحّية  للجماعات  الثقافّية  باخل�سو�سّيات 

 من جهة اأخرى، كم�ساحة م�سرتكة للتفاعل 
ّ

جهة، والتاأكيد على الوحدة الوطنّية والتما�س∂ الجتماعي

والتناغم والتكافل بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم، على اأ�سا�ص امل�ساواة يف احلقوق والواجبات 

واحرتام القوانني والقيم العاّمة امل�سرتكة. 

يقو∫ نّواف �سالم )2001( باأّن التنّوع مرتب§ بعملّية التفاعل اأكÌ من ارتباط¬ بامل�سافة التي تف�سل 

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

يت�سّكل ويتطّور بفعل هذا التفاعل الثقايف وامل�ساركة ال�ساملة والعابرة للطوائف. فالعرتاف بالتنّوع 

اأّولk القبو∫ مببداأ املواطنة كاإطار جامع �سمن املجا∫ العام امل�سرت∑ جلميع مكّونات املجتمع  يقت�سي 

الثقافّية والطائفّية. فبهذا املعنى ل وجود للتنّوع الثقايف خارج املواطنة. لأّن املواطنة هي التي ت�سمح 

د لقاء الطوائف اأو اإئتالفها م�ساحة مواطنّية من تلقاء نف�س¬.  للتنّوع بالوجود ولي�ص العك�ص، اأي ل يولِّ

الثقايف  التنّوع  بني  متعّدد  جمتمع  يف  الفارق  �سّكل  oت التي  هي  وم�سرتكة،  عاّمة  كم�ساحة  فاملواطنة، 

الطائفي.  والت�رشذم 

�سة  sاملوؤ�س امل�سرتكة  العاّمة  القيم  من¶ومة  يف  لبنان  يف  الثقايف  للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  وتتجّلى 

الوطني  احل�ساري   çبالرتا الفتخار  ويف  للطوائف،  العابر  والت�سامن  الختالف  احرتام  على 

العي�ص  يف  ال�سعبّية  واخلربة  الوطنّية  الرتبية  تت�سّمن  التي  امل�سرتكة  الوطنّية  والثقافة  املتنّوع 

ال̀`ذي  اآذار(   25 ( الب�سارة  عيد  ب̀`رزه̀`ا  اأ ول̀`ع̀`ّل  الر�سمّية  والأع̀`ي̀`اد  املتنّوع  الوطني  وال̀`ف̀`ّن  ا  kمع

ح̀`و∫  �̀`س̀`الم̀`ي  والإ امل�سيحي  ال̀`روح̀`ي̀`ني  ال̀`رتاث̀`ني  ب̀`ني  يجمع  م̀`�̀`س̀`رت∑  وط̀`ن̀`ي  كعيد  ب̀`¬  حتفل  oي

     .Ëمر ال�سّيدة  �سخ�ص 

٦

الع̀`رتاف  ب̀`ني  التوفيق  على  ق̀`درت̀`¬  يف  للعا⁄  ور�سالة  ا  ‰وذجيًّ ا  ح�ساريًّ ا  kم�رشوع لبنان  ل  �سكِّ oي

من  وحمايتها  واحرتامها   
ّ

الجتماعي لن�سيج¬  نة  املكوِّ الروحّية  للجماعات  الثقافّية  باخل�سو�سّيات 

 من جهة اأخرى، كم�ساحة م�سرتكة للتفاعل 
ّ

جهة، والتاأكيد على الوحدة الوطنّية والتما�س∂ الجتماعي

والتناغم والتكافل بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم، على اأ�سا�ص امل�ساواة يف احلقوق والواجبات 

واحرتام القوانني والقيم العاّمة امل�سرتكة. 

يقو∫ نّواف �سالم )

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

يت�سّكل ويتطّور بفعل هذا التفاعل الثقايف وامل�ساركة ال�ساملة والعابرة للطوائف. فالعرتاف بالتنّوع 
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القواعد  على  وحتمي  طبيعي  كجواب  ا  kاإذ ياأتي  لبنان  يف  للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  على   Öالتدري اإّن 

زة  ِّõسة للكيان الوطني بالن�سجام مع املواثيق الدولّية والقيم الروحّية املع� امليثاقّية والد�ستورّية املوؤ�سِّ

ملعاجلة  الأهمّية  بال≠  ا  ا�سرتاتيجيًّ ا  kهدف ا  kاأي�س ل  �سكِّ oي وهو  الإن�سانّية.  واحل�سارة  الب�رشّية  للتنمية 

اللبناين  املجتمع  على  خطرية  اآث̀`ار  من  الأخ̀`رية  املرحلة  يف  الداخلّية  وال�رشاعات  احل̀`روب  خّلفت¬  ما 

و“ا�سك¬ الجتماعي وعلى الأفراد وثقتهم بالوطن وبالآخرين. فالجتماع اللبناين يعاين من ذاكرة 

وانت�سار  املذهبي  النتماء  اأ�سا�ص  على  ال�سكاين  الفرز  تنامي  ومن  الطائفي  العنف  ب�سور  م�سحونة 

املواطن  لدى  الديني  ال�سعور  ا�ستغال∫  م  pسه� oوي ا.  دينيًّ املختلف  الآخر  عن  هة  sوامل�سو النمطّية  ال�سَور 

الآخر.  على  املنغلقة  واملذهبّية  الطائفّية  الذهنّيات   õيõتع ويف  وال�سيا�سّية  احلõبّية  التعبئة  يف  ا  kاأحيان

فتنت�رش بذل∂ الع�سبّية اجلماعوّية على ح�ساب املواطنة املبنّية على ال�رشاكة بني املواطنني وعلى قيم 

النتماء  الدين بانحراف مفهوم  اإ¤  املن�سوبة  الأفكار اخلاطئة  �سهم بع�ص  oامل�سرتكة. وت العاّمة  احلياة 

بالدعوة  املرتبطة  ال�سماوّية  الأديان  ر�سالة  بذل∂   √ فتo�سوِّ والنغالق،   âّمõوالت  Öالتع�ّس نحو  الديني 

اإ¤ ال�سالم والعدالة وحÖّ الأوطان وخدمتها والت�سامن بني اأبنائها. 

قاعدة  على  ي̀`ك̀`ون  ل  ال̀`وط̀`ن̀`ي  }الن̀``دم̀``اج 

 kمن�سجما ي̀`ك̀`ون  واإ‰̀``ا  م̀`ذه̀`ب̀`ّي̀`ة،  طائفّية 

 Öال�سع مع  الوطن،  يف  العام  الندماج  مع 

الثوابâ امليثاقّية  اللبناين كّل¬ وعلى قواعد 

لل�سعÖ اللبناين، التي توؤّكد بالدرجة الأو¤ 

م  م̀`ق̀`وِّ ج̀``õء  ل̀`ب̀`ن̀`ان  يف  امل�سيحّية  اأن  ع̀`ل̀`ى 

ل  لبنان  واأّن  لبنان،  يف  كالإ�سالم  للبنان، 

الواحد،  بالعي�ص  واإّل  بالتكامل،  اإّل  يقوم 

 z.§ولي�ص العي�ص امل�سرت∑ فق

�سم�س  مهدي  fiمد  �ل�سيخ  �لإمام 

�لدين, يف كتاب¬ الو�سايا، 2002. 

}اإّن امل�سيحّيني يف ال�رشق هم جõء ل ينف�سل عن 

الهوّية احل�سارّية للم�سلمني، كما اأّن امل�سلمني يف 

ال�رشق جõء ل ينف�سل عن الهوّية احل�سارّية 

للم�سيحّيني. ومن هذا املنطلق فنحن م�سوؤولون 

بع�سنا عن بع�ص اأمام اˆ والتاريï. ولذا يتحّتم 

اأن نبحå ب�سكل م�ستمّر عن �سيغة، ل  علينا 

للتعاي�ص فح�سÖ، بل للتوا�سل اخلاّلق واملثمر 

موؤمن  لكّل  والأم̀``ان  ال�ستقرار  ي�سمن  ال̀`ذي 

 Öا عن اآلّية احلقد والتع�ّس kباˆ يف اأوطاننا، بعيد

 z.والفئوّية ورف�ص الآخر

ر�سالة  �لµاK�لي∂,  �ل�رش¥  بطاركة 

راعوّية، 1995، عدد 48.
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عي  َيَدّ والطائفّية.  الن�سهار  خطَري  من  بالتحّرر  لبنان  يف   
ّ

الديني للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  تتحّقق 

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

 .
ّ

 واجلماعي
ّ

 من كيان¬ ال�سخ�سي
ّ

ر املواطن بعدم العرتاف بجõء اأ�سا�سي pسع� oجمتمعنا غنى التنّوع وي

ال�رشاكة  هام�ص  فقدهم  oوت الع�سبّيات  يف  املواطنني  فت�سجن  ذاتها  على  املنغلقة  الطائفّية  الذهنّية  اأما 

اعتبار  يف  للمواطنة  ال�سليمة  املقاربة  تكمن  بينما  اجلامعة.  الوطنّية   âالثواب اأ�سا�ص  على  وامل�سوؤولّية 

العاّمة امل�سرتكة من جهة، واعتبار  ا من الهوّية الوطنّية والثقافة  kءõيف لبنان ج 
ّ

الثقايّف والديني التنّوع 

املواطنة من جهة اأخرى املجا∫ احليوّي امل�سرت∑ لتجّلي الهوّية الوطنّية وم�ساركة املواطنني يف احلياة 

العاّمة. 

 
ّ

لأّن¬ غني لي�ص فق§  اأجمع،  للعا⁄  اأو حتى  العربي  للعا⁄  لبنان ر�سالة  التجربة يجعل من  ‚اح هذ√ 

كما  حّق¬  للفرد  ا  kمعطي خاّلق،  ب�سكل  التنّوع  هذا  اإدارة  على   lقادر لأّن¬  بل   ،Öوح�س الديني  تنّوع¬  يف 

اخلطر  ل  �سكِّ oي التجربة  هذ√  ف�سل  اأّن  كما  اآن.  يف  جامعة  وطنّية  هوّية  ا  kومبلور ة،  اخلا�سّ وللجماعات 

الأكرب على الوطن، كما يقو∫ الكاتÖ اللبناين األك�سندر ‚ار }اإّن احتاللk ل يق�سي على بلد، بل ميوت 

z.¬ا عندما تتال�سى ثقافت الوطن حقًّ

 

عي  َيَدّ والطائفّية.  الن�سهار  خطَري  من  بالتحّرر  لبنان  يف   
ّ

الديني للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  تتحّقق 

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

 .
ّ

 واجلماعي
ّ

 من كيان¬ ال�سخ�سي
ّ

ر املواطن بعدم العرتاف بجõء اأ�سا�سي pسع� oجمتمعنا غنى التنّوع وي

ال�رشاكة  هام�ص  فقدهم  oوت الع�سبّيات  يف  املواطنني  فت�سجن  ذاتها  على  املنغلقة  الطائفّية  الذهنّية  اأما 

اعتبار  يف  للمواطنة  ال�سليمة  املقاربة  تكمن  بينما  اجلامعة.  الوطنّية   âالثواب اأ�سا�ص  على  وامل�سوؤولّية 

العاّمة امل�سرتكة من جهة، واعتبار  ا من الهوّية الوطنّية والثقافة  kءõيف لبنان ج 
ّ

الثقايّف والديني التنّوع 

املواطنة من جهة اأخرى املجا∫ احليوّي امل�سرت∑ لتجّلي الهوّية الوطنّية وم�ساركة املواطنني يف احلياة 

العاّمة. 

 
ّ

لأّن¬ غني لي�ص فق§  اأجمع،  للعا⁄  اأو حتى  العربي  للعا⁄  لبنان ر�سالة  التجربة يجعل من  ‚اح هذ√ 
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القسم الثالث

برنامج التدريب
و األنشطة
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١) نموذج برنامج لورشة التدريب وأهدافه

 

�أ) �لأهد�ف �لعاّمة للتدريب على �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

ا على اأن:  kي�سبح امل�سار∑ قادر ،Öيف نهاية التدري

1( يتبّنى مقاربة للهوّية الذاتّية والوطنّية حا�سنة لالنتماءات املتعّددة   

2( يتبّنى مفهوم املواطنة احلا�سنة للتنّوع وقيمها  

ب) من�ذج برنامج ل�ر�سة �لتدريب لي�م و�حد 

�ملّدةنقا• �لنتبا√�ملخرجات�لتمارين�مل��س�ع

الفتتاح 

التعارف 

èالربنام Ëوتقد

اجلليد • ك�رش 
• التعارف

•  عر�ص 
 èالربنام

واأهداف¬

 •  التقييم 

الَقبلي 

  •  يقبل الختالف ويحرتم 

فرادة الأ�سخا�ص

 •  اإبراز اأهمّية كل م�سرت∑ والهتمام 

ل¬ ولراأي¬ والرغبة يف التعّرف اإلي¬ 

واإ¤ غنا√ اخلا�ص

)كاأفراد( التنّوع  غنى  •  اإبراز 
عرب  املجموعة  وحدة  •  تكوين 

ال�سعور بالهدف/الق�سّية/الهّم 

امل�سرت∑

وتعبري  الأهداف  فهم  من  •  التاأّكد 
Öاجلميع عّما ينت¶رون¬ من التدري

45 د

 الهوّية 

الفردّية وتعّدد 

النتماءات 

)اأنا وانتماءاتي(

  •  ميّيõ بني الهوّية الفردّية  • الب�سلة

والنتماءات املتعّددة 

املكّونة لها

ّبة  pيحّلل العنا�رش املرك  • 

لهوّيت¬

 •  يفّك∂ ال�سور املنّمطة عن 

الآخر 

 •  يقبل الختالف ويحرتم 

فرادة الأ�سخا�ص

 •  اإبراز تعّدد النتماءات لدى كّل 

�سخ�ص )ل تoخت�رش �سخ�سّية 

الفرد باأحد انتماءات¬: ال�سور 

النمطّية( 

45 د

١) نموذج برنامج لورشة التدريب وأهدافه

�أ) �لأهد�ف �لعاّمة للتدريب على �مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

ا على اأن:  kي�سبح امل�سار∑ قادر ،Öيف نهاية التدري

ب) من�ذج برنامج ل�ر�سة �لتدريب لي�م و�حد 

�مل��س�ع

الفتتاح 

التعارف 

èالربنام Ëوتقد
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�ملّدةنقا• �لنتبا√�ملخرجات�لتمارين�مل��س�ع

 •  ا�ستخراج اأهّم اأنواع النتماءات 

)الإن�سانية، الوطن، الدين/ 

الطائفة/املذهÖ، اللغة، العائلة، 

املهنة...( 

 •  –ليل ما اعترب الأقرب اإ¤ املحور 

عند الأغلبّية، اأي ما ي�سكل النواة 

الأ�سا�سّية يف ال�سخ�سّية 

•  اإبراز الختالف يف اختيار تراتبّية 
النتماءات بني �سخ�ص واآخر )حتى 

من الطائفة ذاتها اأو احلõب ذات¬...(، 

ما يعني فرادة كل �سخ�ص )}من 

)z?قبل }من نحن z?اأنا

 •  الدوائر 

املتقاطعة

هوّيت¬  بني  الرتبا•  • يدر∑ 
الوطنّية وانتماءات¬ املتعّددة، 

مبا فيها الطائفّية

العام  املجا∫  مفهوم  •  يدر∑ 
ويفهم دينامّية املجتمع 

املدين

املواطنة  ‰اذج  بني   õميّي  •
املختلفة ويدر∑ عالقتها 

باملكّونات الجتماعّية 

الفردّية واجلماعّية

الثقايف  التفاعل  غنى  •  يدر∑ 
يف �سياق املواطنة وعلى 

ال�سعيد العاملي

احرتام  مبداأي  •  يلتõم 
التنّوع وال�رشاكة �سمن 

احلّيõ العام

 •  الرتكيõ على فهم خ�سو�سّية كل 

دائرة من الدوائر وا�ستقاللّيتها 

)الفرد، اجلماعة، الوطن، 

الإن�سانّية(

 •  اإبراز اأ�سالة كرامة الفرد وحقوق¬ 

مبعõ∫ عن انتماءات¬ 

 •  ال�ستفادة للتذكري باأ�س�ص املواطنة 

العاّمة )احلقوق، احلريات، 

امل�ساركة، القيم(

 •  الوعي لالنتماءات الأ�سا�سّية 

ة وموقع كّل  امل�سرتكة واخلا�سّ

منها 

و–ديد  النتماءات  تداخل  •  اإدرا∑ 
مفاعيل هذا التداخل )املثاقفة...(، 

ل�سّيما بني الفرد واجلماعة 

)الطائفة/الدين( والوطن 

املواطنة  مفهوم  على  •  التاأكيد 
احلا�سنة للتنّوع الثقايف 

وخ�سو�سّيات النماذج الأخرى 

واإ�سكالّياتها 

ا بامل�ساحة امل�سرتكة  kالتفكري مع  • 

وكيفّية اإحيائها

60 د
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�ملّدةنقا• �لنتبا√�ملخرجات�لتمارين�مل��س�ع

قبو∫ الختالف 

والتعاطف مع 

الآخرين

)اأنا والآخرون(

 • يتفّهم م�ساعر الآخر • اخليا∫

ومواقف¬

 •  يتحّلى بالتوا�سع العلمي 

ول ي�سق§ اأفكار√ على 

الآخرين

 •  الت�سديد على ال�ستعداد لبذ∫ 

جهد اإ�سايف لقبو∫ ما هو مغاير 

اأو معاك�ص لراأيي وفهم¬ وتفّهم¬ 

Öخال∫ التدري

ة بالأفراد   •  احرتام امل�سارات اخلا�سّ

واجلماعات

30 د

خربة  • الأقطاب لكت�ساف  •  يهتّم 
الآخرين وي�سغي اإ¤ 

اآرائهم ومواقفهم

يف  با�ستقاللية  •  يتمّتع 
مواقف¬ الفكرّية ويقارب 

الأمور من عّدة وجهات 

ن¶ر

على  املحاف¶ة  •  يلتõم 
التنّوع الثقايف وينا�رش 

الآخرين يف حّقهم يف 

الختالف والتعبري عن 

ذل∂

الآخرين  مع  •  يتعاطف 
ويلتõم الق�سايا الوطنّية 

العابرة للطوائف واملناطق

التفكري  يف  احلرية  على  •  الت�سديد 
والتعبري واحرتام تنّوع الآراء

املغلقة  املجموعات  فكرة  •  تفكي∂ 
)مثل: كل امل�سيحّيني يفكرون 

مثل بع�سهم( والرتكيõ على تعّدد 

املواقف �سمن كل جمموعة )تاأكيد 

على اأهمّية الفرد(

•  لفâ النتبا√ اإ¤ تاأثري ن¶رة الآخرين 
وراأيهم على الفرد )ال�سغ§...(

–تاج  التي  امل�سائل  بني   õالتميي  •
اإ¤ توافق )مبادÇ املواطنة والعقد 

الجتماعي( والأخرى التي –تمل 

تعّدد الآراء. 

45 د

بناء املواطنة 

احلا�سنة للتنّوع

ا( kنحن مع( 

ال�رشذمة  •  بني 
الطائفّية 

واملواطنة 

احلا�سنة 

للتنّوع 

 :
ّ

)ن�َسي

طوم�سون /

البطاركة(

الثقايف  التنّوع  •  يعترب 
والديني ميõة اإيجابّية 

وقيمة م�سافة للثقافة 

الوطنّية العاّمة

الثقافّية  التعّددّية  •  يثّمن 
املكّونة للهوّية اللبنانّية

الهواج�ص  عن  ب�رشاحة   çالتحّد  •
التي تعرت�ص وحدة الوطن

ميّيõها  وما  الطائفّية  م�ساألة  •  تفكي∂ 
عن قبو∫ املواطنة احلا�سنة للتنّوع

الهوّية  اإ¤ –ديد معا⁄  ا  kال�سعي مع  •
الوطنّية اجلامعة ودينامّية –قيقها

ت�سخي�ص  يف  الواقعّية  على  •  الت�سديد 
امل�سكلة والعõم والطموح يف مقاربة 

احللو∫  

45 د

�مل��س�ع

قبو∫ الختالف 

والتعاطف مع 

الآخرين

)اأنا والآخرون(

٦۱



�ملّدةنقا• �لنتبا√�ملخرجات�لتمارين�مل��س�ع

تفكي∂ الهوّية 

الوطنّية اجلامعة 

وŒديد اللتõام 

بالوحدة الوطنّية 

)نحن م�سوؤولون(

العقد 

الجتماعي 

اللبناين اجلديد

العقد  اأهمّية  •  يفهم 
الجتماعي ويحرتم 

املوؤ�ّس�سات العاّمة

الد�ستور  مقاربة  •  يدر∑ 
اللبناين للتنّوع

�سة  املوؤ�سِّ امليثاقّية  •  يتبّنى 
للعي�ص امل�سرت∑ يف لبنان

املرتبطة  املواقف  •  يرف�ص 
مبفاهيم ثقافّية اأو 

�سيا�سّية فوقّية اأو 

ان�سهارّية تفتقر اإ¤ 

الحرتام احلقيقي لالآخر 

اأو ت�سعى اإ¤ تهمي�س¬ اأو 

اإلغائ¬

الرئي�سة  القيم  •  يتبّنى 
املرتبطة مبفهوم املواطنة 

احلا�سنة للتنّوع

اجتماعي  عقد  لوجود  •  الوعي 
لبناين وه�سا�ست¬ يف اآن )⁄ يتحّو∫ 

اإ¤ م�رشوع ثقافة عاّمة(

الجتماعي  العقد  عنا�رش  •  مناق�سة 
احلا›

العقد  بنود  تاأوين  على  ا  kمع •  العمل 
عرب حوار وطني م�سوؤو∫ واختبار 

عملية بناء التوافق الوطني 

الأ�س�ص  على  التوافق  اأهمّية  •  اإبراز 
الوطنّية وحق الختالف يف 

ال�سوؤون التف�سيلّية )الرب§ بني 

التوافق والدميقراطّية(

ا�ستعادة  على  ال�سباب  •  م�ساعدة 
الثقة بقدرتهم على Œديد البناء 

الوطني على اأ�س�ص متينة والتحّرر 

من اللتبا�سات 

60 د

احلا�سنة التقييم الَبعديختام  وخال�سة املواطنة  •  يتبّنى 
للتنّوع كروؤية للبنان 

اجلامع لكّل مكّونات¬ 

ويعمل على ن�رشها 

èالربنام اأهداف  اإ¤  •  العودة 
البعدي  التقييم  ا�ستمارة  •  ملء 

امل�ساركني  اختبارات  اإ¤  •  ال�ستماع 
Öوما اكت�سبو√ خال∫ التدري

واللتõام  امل�ستقبل  •  اأفق 

30 د
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٢) تمارين للتعارف وكسر الجليد

�أهد�ف �لتمارين

•  ت�ساعد على بناء جو من الإلفة والوحدة �سمن املجموعة   

•  توؤّكد على اأهمّية كّل فرد يف املجموعة وعلى احرتام الختالف وفرادة الأ�سخا�ص  

بني وامل�ساركني يف الور�سة •  تخّف�ص حالة الرتّقÖ واحلذر بني امل�ساركني وتõيل احلواجõ بني املدرِّ  

ب على التعّرف بالأ�سخا�ص امل�ساركني: خلفّياتهم الثقافّية/ العلمّية/ الجتماعّية –  •  ت�ساعد املدرِّ  

�سماتهم ال�سخ�سّية – درجة ا�ستعدادهم للم�ساركة...

بداية  ا�ستثمار  خال∫  من  وذل̀`∂  امل�ساركني،  مع   Öيتنا�س مبا  الأداء  �سب§  على  ب  امل̀`درِّ •  ت�ساعد   

التدريÖ يف اإتاحة الفر�ص للم�ساركني للحديå عن اأنف�سهم وتوّقعاتهم من الور�سة

•  اأما “ارين التن�سي§ )energizers( فت�ساعد يف تن�سي§ اجلو �سمن التدريÖ واإعادة الن�سا• اإ¤   

بني املتدرِّ

متارين تعارف

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

1-�لبال�نات

مّدة �لتمرين: 15 دقيقة

�مل��ّد �لالRمة: بالونات

وUس∞ �لتمرين 

-  يكتÖ كل متدّرب بع�ص املعلومات التي يحÖ اأن يذكرها عن نف�س¬: معلومات طريفة، علمّية،   

 ...ïح�سور√ الدورة، ماذا يتوّقع من الدورة، اإل Öعملّية، اأو�ساع اجتماعّية، �سب

-   يقوم املتدّرب باإدخا∫ الورقة يف البالون ومن ثم يقوم بنفخ¬.  

ب. -  بعد ذل∂ يقوم كل متدّرب بت�سليم بالون¬ للمدرِّ  

٢

�أهد�ف �لتمارين
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ب عليهم البالونات ب�سكل ع�سوائي، ليح�سل كّل �سخ�ص على بالون غري بالون¬. -   يوّزع املدرِّ  

اإ¤  والتعّرف  البالون  حمتويات  بقراءة  �سخ�ص  كّل  ياأخذ  ثم  البالونات،  بتفجري  اللعبة  تبداأ     -  

ال�سخ�ص �ساحÖ البالون.

ا بالن�سا•. kب و�سع بالون¬ �سمن البالونات للم�ساركة اأي�س -   ول ين�سى املدرِّ  

2- �لقيم �مل�سÎكة

مّدة �لتمرين: 30 دقيقة 

اأقالم ذات خ§ عري�ص   ;)flipchart( الإي�ساحّية  للمخّططات  اأقالم; لوح ورق  اأوراق;  �لالRمة:  �مل��ّد 

)markers(

وUس∞ �لتمرين 

يكتÖ املدّرب على اللوح 4 قيم اأ�سا�سّية: 

•  امل�ساواة املطلقة بني الب�رش    

•  حقوق املراأة    

 لتحقيق حقوق الإن�سان 
ّ

•  الدميقراطّية �رش• اأ�سا�سي   

•  حرّية التعبري مقّيدة باحرتام اآراء الآخرين ومعتقداتهم   

 يطلÖ من كّل م�سار∑ اختيار قيمة اأ�سا�سّية واحدة. 

ا ملّدة 10  kمن كّل جمموعة العمل مع Öعلى اختياراتهم، ويطل kيق�سم امل�ساركني اإ¤ اأربع جمموعات بناء 

دقائق على النقا• الآتية: 

-  التعّرف اإ¤ بع�سهم البع�ص من خال∫ ال�سم – الهواية – احلالة الجتماعّية...   

-  املناق�سة حو∫ اأ�سباب اختيار هذ√ القيمة وعالقتها بالواقع املعا�ص    

-  كيفّية ن�رش هذ√ القيمة يف املجتمع    

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

جمموعة  ك̀`ّل  وي�ساأ∫   ،Öالتدري قاعة  يف  كمجموعات  ا  kمع للجلو�ص  ال̀`ع̀`ودة  امل�ساركني  من   Öيطل 

فق§  بال�سم  نف�س¬  عن  بالتعريف  فرد  كّل  يقوم  اأن  بعد  املناق�سة،   èنتائ لقراءة  مندوب  تفوي�ص 

15 دقيقة(.  )املّدة 
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3- مترين �لع�سا �ل�سحرّية

مّدة �لتمرين : 10 دقائق

ّثل الع�سا ال�سحرّية( o“( مة: ع�ساRمل��د �لال�

يف  ا  kواحد ا  kسيئ� ويختار  نف�س¬،  قّدم  oي ال�سحرّية،  الع�سا  م�سار∑  كّل  يحمل  بالتناوب،  �لتمرين:  وUس∞ 

√ لو كان لدي¬ ع�سا �سحرّية. العا⁄ يريد اأن يغريِّ

K -4الç حقاFق وكòبة و�حدة

مّدة �لتمرين: 10 دقائق

اأن يكتÖ 4 معلومات عن  اطلÖ من كل �سخ�ص  امل�ساركني ت�سكيل جمموعات �سغرية، وثم  اطلÖ من 

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∑.

اأحدهم  يتوّقف  ثم  دائ̀`ري  ب�سكل   Öالتدري قاعة  داخ̀`ل  امل�ساركون  ي�سري  �لعر�س:  يف  تن�يع 

اإ¤  يتعّرف  اأن  ال�رشي∂  ه̀`ذا  وعلى  ال�رشي∂  ه̀`ذا  اأم̀`ام  لئحت¬  وي�ستعر�ص  اآخ̀`ر  م�سار∑  قبالة 

ليقّدم  الإجابة  اأعطى  الذي  ال�رشي∂  في�سري  الأدوار  يتبادلن  وبعدها  ال�سحيحة،  غري  املعلومة 

جديد... ل�رشي∂  لئحت¬ 

Energizers :§متارين للتن�سي

1- تبادل �لت�سفيق

مّدة �لتمرين: 5 دقائق

ا ال�سخ�ص  kمن اأحدهم اأن يقوم بالت�سفيق مواجه Öمن امل�ساركني اأن يقفوا يف دائرة وا�سعة، ثم اطل Öاطل

ا...  kالذي يقف على ميين¬. ويقوم هذا ال�سخ�ص الذي على اليمني بالت�سفيق مع زميل¬ الذي عن ميين¬ اأي�س

اطلÖ منهم القيام باحلركة والت�سفيق باأ�رشع طريقة ‡كنة ويف الوقâ نف�س¬.

3- مترين �لع�سا �ل�سحرّية

مّدة �لتمرين :

�مل��د �لالRمة: 

�لتمرين: وUس∞ 

√ لو كان لدي¬ ع�سا �سحرّية. العا⁄ يريد اأن يغريِّ

K -4الç حقاFق وكòبة و�حدة

مّدة �لتمرين: 

 Öاأن يكت اطلÖ من كل �سخ�ص  امل�ساركني ت�سكيل جمموعات �سغرية، وثم  اطلÖ من 

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∑.
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تن�يع يف �لعر�س: اطلÖ من �سخ�ص باأن يقوم باأداء حركة اإيقاعّية )مثالk ميكن الت�سفيق بالأذرع، اأو 

يقوم  والثاين  الإيقاع،  بنف�ص  ميين¬  عن  الذي  الõميل  ي�سار∑  اأن  من¬   Öتطل ثم  بالأقدام…(،  الت�سفيق 

باأداء نف�ص الإيقاع مع الõميل الذي عن ميين¬...

  

 ∂µ2-جد �رشي

مّدة �لتمرين: 5 دقائق

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

ا، يتّم ع�سÖ عيني اأحد الأفراد يف كل زوج. ويقوم ال�رشكاء غري  kمن امل�ساركني اأن ي�سّكلوا اأزواج Öاطل

املع�سوبي العينني بال�سري يف الغرفة. وتبداأ اأنâ )املدّرب( بالت�سفيق. 

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

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

�رشكائهم...

U� -3سطفاف تاريخ �مليالد 

مّدة �لتمرين: 5 دقائق

فق§. وراأ�سهم  واأرجلهم  اأيديهم  ا�ستخدام  للتعبري  منهم   Öواطل  ،çبالتحّد للم�ساركني  ت�سمح  ل 

الغرفة، ومن  الوقوف يف زاوية من  اإلي¬(   ïتاري اأقرب  )اأو  الثاين  كانون  الأو∫ من  اطلÖ من مواليد 

اإلي¬( الوقوف يف الطرف املقابل.  ïاأقرب تاري مواليد احلادي والثالثني من كانون الأو∫ )اأو 

اأعطهم  ميالدهم.   ïتواري  Öبح�س وبت�سل�سل  ا  kتباع الوقوف  امل�ساركني  بقّية  من  ذل∂  بعد   Öاأطل

من  لالأو∫  الأقرب   ïالتاري من  ا  kبدء ميالد√   ïتاري ويذكر  موقع¬،  يف  كل  يقف  ذل∂،  بعد  دقائق.   5

الثاين...  كانون 
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٣) تمارين الهوية واالنتماءات 

�أ) مترين »�لب�سلة«

�أهد�ف �لتمرين

•  ميّيõ امل�سار∑ بني الهوّية الفردّية والنتماءات املتعّددة املكّونة لها  

ّبة لهوّيت¬ pيحّلل العنا�رش املرك  •  

•  يفّك∂ ال�سور املنّمطة عن الآخر   

•  يقبل الختالف ويحرتم فرادة الأ�سخا�ص   

مّدة �لتمرين: 45 دقيقة 

امل��د �لالRمة: اأوراق ; اأقالم ; لوح ورق للمخّططات الإي�ساحية )flipchart(; اأقالم ذات خ§ عري�ص 

)markers(

و�سف التمرين: تنبع فكرة التمرين من الت�سبي¬ التا›: كما تتكّون الب�سلة من طبقات خمتلفة وكثرية، 

ا من طبقات خمتلفة “ّثل انتماءات¬ املتعّددة. kتتكّون هوّية الإن�سان اأي�س

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

عطى امل�ساركون  oاأن تتاأّلف الب�سلة من 5 طبقات. ي Öيج .zير�سم }ب�سلة الهوية åنح كّل م�سار∑ ورقة حي oمي

 Öاملختلفة لهوّيت¬; تكت الطبقات  اأم̀`ور ت�سّكل  الفردي كي يختار كّل منهم خم�سة  للتفكري  خم�ص دقائق 

ا من الدوائر الداخلّية ال�سغرية.  kاأهمّية انطالق Ìالعنا�رش الأك

حني ينتهي امل�ساركون من ملء }ب�سلة الهويةz يت�ساركون مبا كتبوا، بينما يدّون املدّرب املعطيات على 

اللوح. 

�لتفÒµ و�لتقييم

هل كان من ال�سعÖ / من ال�سهل اختيار العنا�رش الرئي�سة لهوّيت∂ ولرتاتبّية انتماءات∂?

ا يف قرار∑? kدور âما هي املعايري التي ا�ستندت اإليها والعوامل التي لعب

٣

�أ) مترين »�لب�سلة«

�أهد�ف �لتمرين

مّدة �لتمرين:

امل��د �لالRمة: 

markers(
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خالUسة

اأن  للفرد  )ت�سمح  واح̀`دة  الهوّية  واح̀`د.  بعد  على  الإن�سان  انتماءات  تقت�رش  اأن  ميكن  •  ل   

اأنا( والنتماءات متعّددة.  يعرّب عن ذات¬ بقول¬: 

اأن نoح�رَش  اأن نتذّكر عدم ح�رش√ بانتماء واحد كما نحن نرف�ص  اإ¤ الآخر علينا  •  يف ن¶رتنا   

الثقافّية  اأو  الدينّية  جماعاتهم  اإ¤  بانتمائهم  الأ�سخا�ص  اختõا∫  ميكن  ل  اإذ  واحد.  بانتماء 

ة )التحّرر من ال�سور النمطّية التي ت�سع كل امل�سلمني اأو امل�سيحّيني يف قالÖ واحد(،  اخلا�سّ

ويف  ة  اخلا�سّ جماعت¬  �سمن  م�سافة  قيمة  ت�سّكل  ‡ّيõة  هوّية   Öساح� فرد  كّل  اعتبار  بل 

الوطن.   

برتاتبّية  املختلفة  الن̀`ت̀`م̀`اءات  ه̀`ذ√  و�̀`س̀`ع  وميكن¬  ̀`ة،  اخل̀`ا�̀`سّ ان̀`ت̀`م̀`اءات̀`¬  ل̀`¬  �سخ�ص  •  ك̀`ل   

اآخرين من  اآخر من نف�ص جمموعت¬، ويقرتب من  يتمّيõ عن �سخ�ص  ا، وبذل∂  kاأي�س ة  خا�سّ

اأخرى. جمموعات 

�لق�سم �لثاين (25 دbيقة): من �له�ّية �لفردّية �إ¤ �له�ّية �ل�طنّية

با�ستعما∫  وذل∂  النتماءات  يف  امل�سرتكة  العنا�رش  –ديد  على  امل�ساركني  مب�ساعدة  املدرب  يقوم 

العنا�رش  عند  ويتوّقف  ا  kتكرار  Ìالأك العنا�رش   Öيح�س ثم   ، اللوح(  )على  عن�رش  لكل  معني  لون 

لتالية: ا

بع�ص  يف  علي¬   Öغل هل  ل(?  اأم  نعم  حا∫  )يف  ملاذا   ?Ötالل يف  �سع  oو هل  الوطني:  •  النتماء   

عربي(?  )عا⁄  اأو�سع  جغرايف  اأو  )ق�ساء(  مناطقي  انتماء  الأحيان 

اأم ل(? ملاذا )يف حا∫ نعم   ?Ötالل �سع يف  oاإ¤ دين/طائفة: هل و •  النتماء   

الديني? والنتماء  الوطنّية  الهوّية  بني  بتعار�ص  امل�ساركون  �سعر  •  هل   

اإذا نعم، هل  الثقافة والدين?  الثقايف: ماذا يعني? هل يرى امل�ساركون راب§ بني  •   النتماء   

وامل�سيحّية? الإ�سالمّية  الديانتني   çاإر على  ا  جõئيًّ مبنّية  اللبنانّية  ثقافتنا  نعترب  اأن  ميكن 

 ⁄ )ال̀`ت̀`ي  الناق�سة  الن̀`ت̀`م̀`اءات  ع̀`ن  كما  ظ̀`اه̀`رة  اأخ``رى  ان̀`ت̀`م̀`اءات  ع̀`ن  ال̀`�̀`س̀`وؤا∫  •  وي̀`ط̀`رح   

�سئيلة. بن�سبة  كرت  oذ التي  اأو  امل�ساركون(  يذكرها 

الوطنّية? الهوّية  مالمح  البارزة  امل�سرتكة  العنا�رش  من   èن�ستنت اأن  ميكن  •  هل   
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�خلالUسة

•  ل يتعار�ص النتماء اإ¤ دين )انتماء ما فوق وطني( مع النتماء اإ¤ وطن )مفهوم املواطنة احلا�سنة   

للتنّوع - الد�ستور اللبناين(.

ة  اخلا�سّ النتماءات  دوائ̀`ر  من  العديد  –ت�سن  التي  الوا�سعة  الدائرة  الوطني  النتماء  •  ي�سّكل   

�سّكل  oت – الوطني  النتماء  – دائ̀`رة  وهي  اللغات...(،  الإثنّيات،  الثقافات،  الدينّية،  )اجلماعات 

�ساهم يف ت�سكيل الثقافة والهوّية الوطنّية  oة وت املجا∫ العام حيå تتفاعل خمتلف النتماءات اخلا�سّ

اجلامعة.  

�ملرجع

قتب�ص )بت�رّشف( من:  oالق�سم الأو∫ من التمرين م

 Identity exercise from “Travelling cultural diversity” by Salto Youth Cultural Diversity 

Resource Centre، 2005 تعريÖ: هدى بركات - اأديان -  

�خلالUسة
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ب) مترين �لدو�Fر �ملتقاطعة

�أهد�ف �لتمرين

• يدر∑ امل�سار∑ الرتبا• بني هوّيت¬ الوطنّية وانتماءات¬ املتعّددة، مبا فيها الطائفّية  

• يدر∑ مفهوم املجا∫ العام ويفهم دينامّية املجتمع املدين  

• ميّيõ بني ‰اذج املواطنة املختلفة ويدر∑ عالقتها باملكّونات الجتماعّية الفردّية واجلماعّية  

• يدر∑ غنى التفاعل الثقايف يف �سياق املواطنة وعلى ال�سعيد العاملي  

• يلتõم مبداأي احرتام التنّوع وال�رشاكة �سمن احلّيõ العام  

 مّدة �لتمرين: 60 دقيقة 

 aquarelle اأوراق واأقالم )4 األوان تلوين اأو فر�ساة مع حرب ملّون ، LCD projector   :مةRمل��د �لال�

اإذا توّفر، لكل دائرة لون، اأو 4 األواح كرتون ملّون( لكل جمموعة من 4 اأو 5 اأ�سخا�ص

وUس∞ �لتمرين: 

-  توزيع امل�ساركني على جمموعات �سغرية )4 اأو 5 اأ�سخا�ص يف كل جمموعة(  

)الفرد/  الأرب̀``ع  الن̀`ت̀`م̀`اءات  ̀`ر  دوائ بر�سم  جمموعة  ك̀`ّل  من   Öالطل على  التمرين  ه̀`ذا  -  يقوم   

األواح كرتون ملّون وتن�سيقها  الدوائر من  ا ق�ّص  kاأي�س الإن�سانّية(. ميكن  الوطن/  اجلماعة/ 

 )... kا منها اأر�سم اأول kعلى تراتبّية الدوائر )اأي õمع بع�سها �سمن مواقعها ال�سحيحة مع الرتكي

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

قناعات م�سرتكة عن الر�سم )15 دقيقة(

-  بعد انتهاء اجلميع من الر�سم يتّم عر�ص الر�سوم والنقا�ص حو∫ العمل، وفق الأ�سئلة املرفقة   

)15 دقيقة( 

التوقف  مع  املختلفة  املواطنة  ‰اذج  “ّثل  التي  الدوائر  ال�سا�سة  على  ب  املدرِّ يعر�ص  -  ثّم   

التف�سريات اجلانبّية للر�سم  الهوية الوطنّية والنتماءات وعر�ص  ب�سكل خا�ص على ر�سم 

دقيقة(   30(

ب) مترين �لدو�Fر �ملتقاطعة

�أهد�ف �لتمرين

 مّدة �لتمرين: 

�مل��د �لالRمة:   

اإذا توّفر، لكل دائرة لون، اأو 

وUس∞ �لتمرين: 
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�أ�سئلة �حل��ر: 

? ملاذا?  kاأول â1- اأّي دائرة من الدوائر الأربع ر�سم  

فالهوّية  وم�سوؤو∫،  م�ستقّل  ك�سخ�ص  الفرد  دور  واإب``راز  الفرد  دائ̀`رة  على   õالرتكي  •   

الفردّية اأ�سا�ص النتماءات اجلماعّية ولي�ص العك�ص. 

ا خمتلفة?  kا بالن�سبة اإ¤ بع�سها? اأم اأعطيتها اأحجام k2-  هل ترى حجم الدوائر منا�سب  

•  احلوار حو∫ دوائر النتماءات اجلماعّية الثالç مع لفâ الن¶ر اإ¤ اأهمّية دائرة الإن�سانّية    

وهي الأو�سع واحلا�سنة للجميع وال�سعور بهذا النتماء الذي يرب§ اجلميع ببع�سهم، 

اإن�ساين �سامل واحرتام لكرامة الإن�سان وحقوق¬  وما يوّلد هذا ال�سعور من ت�سامن 

من دون تفرقة. 

• التمييõ بني م�ساحة املجا∫ العام وم�ساحة النتماءات اجلماعّية الثقافّية والدينّية.      

3-  ملاذا 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 اجلماعّية اخلا�سة... 

3- ماذا تعني ل∂ م�ساحات اللتقاء بني الدوائر? اأع§ �سواهد من الواقع اللبناين.   

هذ√  بني  )املثاقفة(  املتباد∫  التاأثري  الدوائر:  تالقي  عند  الأل̀`وان  –ّو∫  اإ¤  الن¶ر   âلف  •   

امل�ساحات والنتماءات.  
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٤) تمارين التعامل مع االختالف 

�أ) مترين �خليال

�أهد�ف �لتمرين

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

• يتحّلى 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. 

يتمّدد امل�سار∑ الأّو∫ على قطعة كبرية من الكرتون، ويقوم الثاين بتحديد خيال¬ على الكرتون بوا�سطة 

قلم من خ§ عري�ص.

ا. kثم يقوم امل�سرت∑ الثاين بالتمّدد بدور√ داخل خيا∫ زميل¬، على اأّل يخرج من امل�ساحة املحددة م�سبق

�لتفÒµ و�لتقييم

يتحّلق امل�ساركون من جديد يف و�س§ املكان، اأو يعودون اإ¤ مقاعدهم يف جل�سة عامة، مع ت�ساوؤلت مثل: 

•  Õ �سعرت خال∫ هذا التمرين?   

•  ما اخلطوات املطلوبة لبناء جمتمع يحرتم التنّوع ويتقّبل الختالف?  

•  هل من ال�سهل اأن ناأخذ مكان الآخر و‚ل�ص مكان¬?  

•  ما الذي يحّدد حجم كّل اإن�سان ودور√?  

• ما اخلطوات املطلوبة لالإ�سغاء اإ¤ الآخر وتفّهم¬?  

٤

�أ) مترين �خليال

�أهد�ف �لتمرين

مدة �لتمرين: 

عدد �مل�ساركني:

 ل��Rم: 
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خالUسة

املواطنة  ف̀`اإّن  لذل∂  وذاك̀`رت̀`ي.  تاريخي  بال�رشورة  ي�سبهان  ل  وذاك̀`رة   ïبتاري مرتب§  اإن�سان  كّل  اإّن 

اإ¤ الآخر وفهم م�سار√ ومعانات¬  الذات والإ�سغاء  احلا�سنة للتنّوع تتطّلÖ قبل كّل �سيء اخلروج من 

واحرتامها ولو كنâ ل اأوافق عليها بالكامل.  

ا حماولة معرفة تاريï جماعت¬ وعالقتها مع اجلماعات  kتبّني قيمة الف�سو∫ للمعرفة عن الآخر تعني اأي�س

الأخرى، مبا يت�سّمن ال�سور امل�رشقة عن¬ )التفاعل البناء( وال�سور ال�سلبّية )الأذى املتباد∫، املخاوف...( 

على ال�سواء، وكذل∂ اآمال¬ بالن�سبة اإ¤ امل�ستقبل.

ب) مترين �لأbطاب

�أهد�ف �لتمرين

•  يهتّم امل�سار∑ لكت�ساف خربة الآخرين وي�سغي اإ¤ اآرائهم ومواقفهم  

•  يتمّتع با�ستقاللية يف مواقف¬ الفكرّية ويقارب الأمور من عّدة وجهات ن¶ر  

•  يلتõم املحاف¶ة على التنّوع الثقايف وينا�رش الآخرين يف حّقهم يف الختالف والتعبري عن ذل∂  

•  يتعاطف مع الآخرين ويلتõم الق�سايا الوطنّية العابرة للطوائف واملناطق  

مدة �لتمرين: 45 دقيقة

 

وUس∞ �لتمرين:

ا توّزع امل�ساركون  kا حمّدد kاأو موقف kيقف املدّرب يف و�س§ املكان بني جمموع امل�ساركني، وكّلما ذكر �سوؤال

ا / زاوية ⁄ اأح�سم  kوايا الأربع للقاعة: زاوية اأكيد مع / زاوية اأكيد �سّد / زاوية رمّبا اأو اأحيانõنحو ال

اأمري بعد.

•  اأرتاح اإ¤ وجود ن¶ام طائفي �سيا�سي يف لبنان    

•  اأف�ّسل الهجرة   

•  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 دينّية يف لبنان    

•  مع اإلغاء عقوبة الإعدام   

•  ال�سدق هي ال�سفة التي اأبحå عنها يف اأ�سدقائي   

•  مع الالعنف   

ا  •  اأف�ّسل ال�سكن يف منطقة خمتلطة دينيًّ   

ا   •  اأطالÖ بحقوق الذين ل يرغبون بالنتماء اإ¤ اإحدى الطوائف املعرتف بها ر�سميًّ   

•  مع تعديل قانون النتخاب لي�سمل فئة 21-18   

•  اأحاو∫ اأن اأ�سمع الآخرين   

ن اأهّم القيم عندي الحرتام pم  •   

•  ل اأ�سكâ عن ظلم   

•  اأحاو∫ اأن اأ�ساعد من هم حو› بقدر امل�ستطاع   

•  مع اعتماد قانون عام 1960 النتخابي   

•  مع م�ساركة املغرتبني يف القرتاع يف النتخابات   

•  مع اعتماد كتاب تاريï موحد جلميع اللبنانيني   

•  مع تثبيâ الأ�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    

 ،zstop{ هم åيختار املدّرب حل¶ات خمتلفة يف اأثناء طرح¬ الأ�سئلة، في�سري اإ¤ امل�ساركني كي يقفوا حي

ويطلÖ من اأحدهم اأن ين¶ر اإ¤ م�سار∑ ذاهÖ يف اŒا√ معاك�ص: }Õ ت�سعر Œاه¬? ماذا تريد اأن تقو∫ ل¬? 

ماذا تقو∫ عن¬?z ثم يكمل التمرين.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7٥



�لتفÒµ و�لتقييم

مع  ع̀`ام̀`ة،  جل�سة  يف  مقاعدهم  اإ¤  ي̀`ع̀`ودون  اأو  امل̀`ك̀`ان،  و�س§  يف  جديد  م̀`ن  امل�ساركون  يتحّلق  ث̀`م 

مثل:  ت�ساوؤلت 

•  Õ �سعرت خال∫ هذا التمرين?   

ا اأو اإجمالk يف الŒا√ نف�س¬ ?  kهل وجدت نف�س∂ تّتج¬ دوم •  

ا من ق�سايا كبرية كهذ√? ما الذي يجعل ذل∂ غري �سهل?  kا وا�سح kهل من ال�سهل اأن نحّدد موقف •  

اأن  لنا  كيف  جماعات.  اأو  كاأفراد  اللبنانّيني  بني  للخالف  ا  kسبب� ا  kاأحيان ت�سّكل  املوا�سيع  •  هذ√   

ا يف املواطنة بالرغم من اختالفاتنا? kنتعاي�ص مع

•  هل ثّمة ثوابâ وطنّية جامعة يّتفق عليها جميع اللبنانّيني مبختلف انتماءاتهم وتنّوعاتهم?   

•  ما اخلطوات املطلوبة لبناء جمتمع يحرتم التنّوع ويتقّبل الختالف?  

خالUسة

اللبنانّيني. قد ترتب§ هذ√ الق�سايا  ثّمة ق�سايا اجتماعّية و�سيا�سّية خمتلفة تدعو للخالف والنõاع بني 

يف  ا  kي جدِّ يفّكروا  اأن  اللبنانّيني  على  الõمن.  مع  تتغرّي  قد  ة  خا�سّ مب�سالح  اأو  دينّية،  بخلفّيات  مبا�رشة 

ا يف الوطن الواحد، ويقبلوا التمايõ يف الأمور  kعقد اجتماعي يتخّطى ق�سايا اخلالف يف �سبيل العي�ص مع

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

�ملرجع

قتب�سة من: اأوغاريâ يونان; كيف ل نرتّبى على الطائفّية، دليل تدريبي. oفكرة التمرين م
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ع ٥) تمارين المواطنة الحاضنة للتنوّ

�أ) مترين: بني �ل�رشذمة �لطاFفّية و�مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

�أهد�ف �لتمرين

• يعترب امل�سار∑ التنّوع الثقايف والديني ميõة اإيجابّية وقيمة م�سافة للثقافة الوطنّية العاّمة  

• يثّمن التعّددّية الثقافّية املكّونة للهوّية اللبنانّية  

 مّدة �لتمرين: 45 دقيقة 

�مل��د �لالRمة: اأقالم ; مق�ّسات; لوح ورق للمخّططات الإي�ساحّية )flipchart(; اأقالم ذات خ§ عري�ص 

)LCD projector( واآلة عر�ص ،)markers(

هذ√  يف  املكت�سبة  املفاهيم  على  وبناء  البع�ص،  بع�سهم  وبني  امل̀`دّرب  مع  التفاعل  عرب  �لتمرين:  وUس∞ 

العي�ص  خيار  –̀`ّدي  على  وخ̀`اّلق   
ّ

�سخ�سي ب�سكل  الإجابة  –̀`ّدي  اأم̀`ام  امل�ساركون  و�سع  oي الور�سة، 

امل�سرت∑ وم�سوؤولّية تطوير√ يف �سياق املواطنة احلا�سنة للتنّوع الثقايف والديني.  

�لق�سم �لأول: 10 دقائق

ا اإ¤ الن�ّسني من دون اأن  kا عرب ال�ستفتاء ال�رّشي ا�ستناد حّدد خيارات¬ خطيًّ oني، ثّم ي sيقراأ كل م�سار∑ الن�س

ني )الن�ص 1: من امل�ست�رشق طوم�سون، لندن 1870، والن�ص 2: من بطاركة ال�رشق  sعطى م�سادر الن�س oي

الكاثولي∂، ر�سالة رعوّية 1995(; ثم Œمع الأوراق لإعالن نتيجة ال�ستفتاء، ويتّم النقا�ص على اأ�سا�س¬.

�لق�سم �لثاين: 30 دقيقة

حوار حو∫ نتيجة ال�ستفتاء يهدف اإ¤:  

“ا�سك¬  لبناء  املتعّدد  املجتمع  تواج¬  التي  بال�سعوبات  ياأ�ص  دون  ومن  بواقعّية  •  الع̀`رتاف   

ووحدت¬ الوطنّية، و–ديد املعوقات التي –و∫ دون ذل∂

٥

�أ) مترين: بني �ل�رشذمة �لطاFفّية و�مل��طنة �حلا�سنة للتنّ�ع

�أهد�ف �لتمرين

 مّدة �لتمرين: 

�مل��د �لالRمة:

markers(

�لتمرين:  وUس∞ 
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•  Œديد خيار العي�ص امل�سرت∑ والوعي لبعد√ احل�ساري  

ا وامل�سوؤولّية الوطنّية التي على ال�سباب اأن ي�سطلع بها  kديد بع�ص مقّومات هذا العي�ص مع–  •  

للمحاف¶ة علي¬

�خلالUسة: 5 دقائق 

قبو∫ الواقع كما هو.

التفاوؤ∫ الواقعي عرب الرتكيõ على مكامن اخللل واإمكانّية امل�سهامة يف تقدË احللو∫.  
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�لن�س 1

لبنان،  قرى  يف  العي�ص  يف   Öواملذاه الطوائف  تتجاور 

وا  tن pَيك ين�سهر يف جماعة واحدة ول  ال�سعÖ ل  ولكّن 

رون  كفِّ oي ة  sن oفال�س الأخ̀``ّوة.  م�ساعر  لبع�ص  بع�سهم 

ل  وجميعهم  ال̀```دروز  ي̀`ك̀`ره̀`ون  وك̀`اله̀`م̀`ا  ال�سيعة، 

اأّية  للموارنة  لي�ص  )العلوّيني(.  ني  الن�سرييِّ يطيقون 

من  مرغوبني  غ̀`ري  ه̀`م  وباملقابل  اآخ̀``ر،  لأح̀``د  م̀``وّدة 

ال̀`روم  الأورث̀`وذك̀`�̀`ص ل يطيقون  ال̀``روم  الآخ``ري``ن. 

الكاثولي∂... فال يوجد راب§ وحدة يف هذ√ الأر�ص. 

وطنّية  ل̀`وح̀`دة  اجتماعّية  م̀`ق̀`ّوم̀`ات  م̀`ن  ه̀`ن̀`ا∑  لي�ص 

ع̀`ن̀`ا�̀`رش م�سّتتة  ب̀``ل  ̀``ع̀``ام،  ال ل̀`ل̀`خ̀`ري  ``ا  kم``ع ول̀`ل̀`ع̀`م̀`ل 

ومت�سارعة. 

ل يوجد يف بلد اآخر يف العا⁄ هذا الكم من التنّوع الديني 

اأو�ساعهم.  اأمام تطّور  العائق  املتناف�ص، وهذا ي�سكل 

ا اأو  kا واحد kلوا �سعب �سكِّ oا من اأن ي kولذل∂ لن يتمّكنوا يوم

يّتفقوا على ق�سّية اأ�سا�سّية دينّية اأو �سيا�سّية. ف�سوف 

ومعّر�سني  اأنف�سهم  حكم  على  قادرين  غري  يبقون 

ا لالحتال∫ والتاأثري اخلارجي.  kدوم

لقد كانوا كذل∂ منذ القدم، كما هم الآن و�سوف يبقون 

ا بفعل �سيطرة الآخرين  kا ومقهور kا مق�ّسم kسعب� kطويال

علي¬.  

�لن�س 2

�سّكل،  oي اإّن عي�سنا امل�سرت∑ الذي ميتّد على قرون طويلة 

التي  ال�سلبة  الأر�سّية  ال�سعوبات،  كّل  من  بالرغم 

يف   ، kوم�ستقبال ا  kح̀`ا�̀`رش امل�سرت∑  عملنا  عليها  نبني 

ا  �سبيل جمتمع مت�ساوm ومتكافmÅ ل ي�سعر في¬ اأحد، اأيًّ

كان، اأّن¬ غريÖ اأو منبوذ. 

وقد  نتقا�سم¬،  واح̀`د   xح�ساري  çت̀`را من  ننهل  اإّننا 

عبقرّيت¬  م̀`ن  ̀`ا  kان̀`ط̀`الق �سياغت¬  يف  م̀`ّن̀`ا  ك̀``ّل  اأ�̀`س̀`ه̀`م 

التاريخي  اإرثنا  هي  احل�سارّية  قرابتنا  اإّن  اخلا�سة. 

وŒذير√  وتطوير√  علي¬  املحاف¶ة  على  ن�رّش  ال̀`ذي 

اأ�سا�ص عي�سنا امل�سرت∑ وتعاوننا  وتفعيل¬، كي يكون 

الأخوي. 

اإّن امل�سيحّيني يف ال�رشق هم جõء ل ينف�سل عن الهوّية 

احل�سارّية للم�سلمني، كما اأّن امل�سلمني يف ال�رشق هم 

جõء ل ينف�سل عن الهوّية احل�سارّية للم�سيحّيني.

ومن هذا املنطلق فنحن م�سوؤولون بع�سنا عن بع�ص 

اأمام اˆ والتاريï. ولذا يتحّتم علينا اأن نبحå ب�سكل 

م�ستمّر عن �سيغة، ل للتعاي�ص فح�سÖ، بل للتوا�سل 

اخلالق واملثمر الذي ي�سمن ال�ستقرار والأمان لكّل 

موؤمن باˆ يف اأوطاننا.

�أoعربِّ عن ر�أيي ب�سµل �رِشِّي

ن�س 2ن�س 1�ل�س�ؤ�ل

Ìعرّب عن الواقع ب�سكل �سادق ومو�سوعي اأك oي

عربِّ عن قناعة اأغلبّية النا�ص  oي

بوا الإعالن عنها( sنŒ واإن(

Ìعربِّ عن راأيي اأك oي

لبنان،  قرى  يف  العي�ص  يف   Öواملذاه الطوائف  تتجاور 

وا  tن pَيك ين�سهر يف جماعة واحدة ول  ال�سعÖ ل  ولكّن 

لبنان،  قرى  يف  العي�ص  يف   Öواملذاه الطوائف  تتجاور 

وا  tن pَيك ين�سهر يف جماعة واحدة ول  ال�سعÖ ل  ولكّن 

لبنان،  قرى  يف  العي�ص  يف   Öواملذاه الطوائف  تتجاور 

رون  كفِّ oي ة  sن oفال�س الأخ̀``ّوة.  م�ساعر  لبع�ص  بع�سهم 

وا  tن pَيك ين�سهر يف جماعة واحدة ول  ال�سعÖ ل  ولكّن 

رون  كفِّ oي ة  sن oفال�س الأخ̀``ّوة.  م�ساعر  لبع�ص  بع�سهم 

وا  tن pَيك ين�سهر يف جماعة واحدة ول  ال�سعÖ ل  ولكّن 

ل  وجميعهم  ال̀```دروز  ي̀`ك̀`ره̀`ون  وك̀`اله̀`م̀`ا  ال�سيعة، 

اأّية  للموارنة  لي�ص  )العلوّيني(.  ني  الن�سرييِّ يطيقون 

من  مرغوبني  غ̀`ري  ه̀`م  وباملقابل  اآخ̀``ر،  لأح̀``د  م̀``وّدة 

ال̀`روم  الأورث̀`وذك̀`�̀`ص ل يطيقون  ال̀``روم  الآخ``ري``ن. 

الكاثولي∂... فال يوجد راب§ وحدة يف هذ√ الأر�ص. 

وطنّية  ل̀`وح̀`دة  اجتماعّية  م̀`ق̀`ّوم̀`ات  م̀`ن  ه̀`ن̀`ا∑  لي�ص 

ع̀`ن̀`ا�̀`رش م�سّتتة  ب̀``ل  ̀``ع̀``ام،  ال ل̀`ل̀`خ̀`ري  ``ا  kم``ع ول̀`ل̀`ع̀`م̀`ل 

ومت�سارعة. 

ل يوجد يف بلد اآخر يف العا⁄ هذا الكم من التنّوع الديني 

اأو�ساعهم.  اأمام تطّور  العائق  املتناف�ص، وهذا ي�سكل 

ا اأو  kا واحد kلوا �سعب �سكِّ oا من اأن ي kولذل∂ لن يتمّكنوا يوم

اأو�ساعهم.  اأمام تطّور  العائق  املتناف�ص، وهذا ي�سكل 

ا اأو  kا واحد kلوا �سعب �سكِّ oا من اأن ي kولذل∂ لن يتمّكنوا يوم

اأو�ساعهم.  اأمام تطّور  العائق  املتناف�ص، وهذا ي�سكل 

يّتفقوا على ق�سّية اأ�سا�سّية دينّية اأو �سيا�سّية. ف�سوف 

ومعّر�سني  اأنف�سهم  حكم  على  قادرين  غري  يبقون 
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ب) مترين: �لعقد �لجتماعي �للبناين �جلديد

�أهد�ف �لتمرين

•  يفهم امل�سار∑ اأهمّية العقد الجتماعي ويحرتم املوؤ�ّس�سات العاّمة  

• يدر∑ مقاربة الد�ستور اللبناين للتنّوع  

�سة للعي�ص امل�سرت∑ يف لبنان  • يتبّنى امليثاقّية املوؤ�سِّ  

اإ¤ الحرتام  اأو ان�سهارّية تفتقر  اأو �سيا�سّية فوقّية  •  يرف�ص املواقف املرتبطة مبفاهيم ثقافّية   

احلقيقي لالآخر اأو ت�سعى اإ¤ تهمي�س¬ اأو اإلغائ¬

•  يتبّنى القيم الرئي�سة املرتبطة مبفهوم املواطنة احلا�سنة للتنّوع  

 مّدة �لتمرين: 60 دقيقة 

 ،)markers( اأقالم ذات خ§ عري�ص ;)flipchart( èمة: اأقالم; لوح ورق للم�ساركة يف النتائRمل��د �لال�

)LCD projector( واآلة عر�ص

وUس∞ �لتمرين:  

�لق�سم �لأول: 25 دقيقة

اأ�سخا�ص يف كل جمموعة(،  اأو 4  اإ¤ عّدة جمموعات �سغرية )من 3  ا  امل�ساركني ع�سوائيِّ املدّرب  يق�سم 

ويõّودهم بر�سم دوائر العقد الجتماعي الفارغة، ويطلÖ منهم اأن ميلوؤوا الدوائر اخلم�ص باأهّم عنا�رش 

العقد الجتماعي اللبناين. 

�لق�سم �لثاين: 35 دقيقة

يقراأ مندوب نتيجة عمل كل جمموعة. ثّم بعد ا�ستعرا�ص اأجوبة جميع املجموعات وو�سع الإجابات على 

اللبناين )راجع  الد�ستور  ة عن  الدليل املعربِّ اأجوبة  ب  املدرِّ اللوح، تتّم مناق�سة الأجوبة. من ثّم يعر�ص 

ا مع الواقع  kتطابق Ìيف اآخر ع�رش دقائق اأن يقرتح امل�ساركون عنا�رش جديدة اأك Öص. 51-53(. يطل�

لتجديد العقد الجتماعي وتتّم مناق�ستها وحماولة التوافق يف املجموعة على لئحة جديدة م�سرتكة. 
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�لعقد 

�لجتماعي 

�للبناين

ميثاbّية 

ا kلعي�س مع�

�لتعّددّية 

�لثقافّية 

و�لروحّية

وحدة 

�ل�سعب 

و�لأر�س

عروبة لبنان 

�لإن�سانّية

مدنّية 

�لدولة

�لعقد 

�لجتماعي 

�للبناين
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٦) استمارة التقييم القبليّ والبعديّ

بوا�سطة  الور�سة،  خال∫  التعلمية  املكت�سبات  قيا�ص  يف  ي�ساعد  والبعدي  القبلي  التقييم 

الور�سة  خ̀`ال∫  من  اكت�سب¬  وم̀`ا  قبلي(  )تقييم  ا  kسابق� امل�سار∑  يدرك¬  ك̀`ان  ما  مقارنة 

ول  نف�سها،  القبلي  التقييم  اأ�سئلة  على  البعدي  التقييم  يحتوي  بعدي(.  )تقييم  التدريبّية 

 èبرنام يف  تعديل¬  ي�ستح�سن  ما  ر�سد  يف  ت�ساهم  اإ�سافّية  اأ�سئلة  على  احتوائ¬  من  مانع 

الور�سة.

القبلي.  التقييم  ملء  عند  ي�ستعمل¬   )Code( ا  �رشيًّ ا  kرقم م�سار∑  كل  اإعطاء   Öّامل�ستح من 

مقارنة  على  الور�سة  معّد  ي�ساعد  نف�س¬   âالوق ويف  ال�رشّية  على  احلفا®  يف  ذل∂  في�ساعد 

القبلي  التقييم  اأ�سئلة  تكون  اأن  ي�ستح�سن  كما  وبعدها.  الور�سة  قبل  متدّرب  كّل  اإجابات 

والبعدي. القبلي  بني  املقارنة  عملّية  لت�سهيل  الإجابات  متعّددة  اأ�سئلة  والبعدي 

ا�ستخدامها: ميكن  التي  الإجابات  متعّددة  الأ�سئلة  عن  الأمثلة  بع�ص 

و�لثقافّية: �لدينية  �لتعّددية  �إد�رة   -1

اأنواعها. بكّل  الطائفية  اإلغاء  على  اأ-تعمل   

العددّية. الأقلّية  على  العددّية  الأكÌّية   Öتغلي ب-هي   

والديني. الثقايف  والتنّوع  امل�ساركة  لتفعيل  حا�سنة  بيئة  خلق  ج-هي   

�ل�سحيحة �لإجابة   Îخ�  -2

هي: املواطنة 

والنا�ص  ذات¬  مع  الإن�سان  عالقة  يف  والن�رشاح  والطماأنينة  الإيجابّية  من  اأ-  حالة   

بع�ص. مع  بع�سهم 
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التمّتع باحلقوق واحلرّيات، وي�سّكل  اإ¤ كيان وطني عام، يوؤّمن  ب-   انتماء فاعل   

العاّمة. حّيõاk للتفاعل الإيجابي بني املواطنني، وامل�ساركة امل�سوؤولة يف احلياة 

ولها  الربح  تبتغي  ل  والتي  احلكومّية  غري  املنّ¶مات  من  وا�سعة  ج-   جمموعة   

وق�سايا√. العام  ال�ساأن  يف  ح�سورها 

هي: للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة 

التقاليد  اأو  اللغة  اأو  الدين  اأو  العرق  بوحدة   õتتمّي الأ�سخا�ص  من  اأ-   جمموعة   

بها. ة  اخلا�سّ

والإدارة. احلكم  يف  و�سيا�سّية  اجتماعّية  ككيانات  الطوائف  “ثيل  ب-   

بني  احل�سارّي  التفاعل   õو–في الواحد،  املجتمع  �سمن  التنّوع  قبو∫  ج-  نتاج   

 
ّ

اجلماعي للغنى  ا  kم�سدر اعتبار√  خال∫  من  العاّمة،  احلياة  �سياق  يف  مكّونات¬ 

امل�سرت∑، واعتبار ال�رشاكة مع املواطن الآخر، على الرغم من اختالف¬ الثقايّف، 

واملجتمعّية. الفردّية  الذات  بناء  عملّية  من  ا  kءõج

على: مبنّية  �ل�طنية  �ل�حدة   -3

الن�سهار  اأ-        

الت�سامح ب-   

وامل�ساركة ال�رشاكة  ج-   

�جلامعة: �ل�طنية  4-�له�ّية 

ة اخلا�سّ النتماءات  اأ-     تلغي   

اجلماعّية النتماءات  جمموع  ب-   

ج-   اآخر: حّدد ....................  

التمّتع باحلقوق واحلرّيات، وي�سّكل  اإ¤ كيان وطني عام، يوؤّمن  ب-   انتماء فاعل   

ولها  الربح  تبتغي  ل  والتي  احلكومّية  غري  املنّ¶مات  من  وا�سعة  ج-   جمموعة   

هي: للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة 

التقاليد  اأو  اللغة  اأو  الدين  اأو  العرق  بوحدة   õتتمّي الأ�سخا�ص  من  اأ-   جمموعة   

والإدارة. احلكم  يف  و�سيا�سّية  اجتماعّية  ككيانات  الطوائف  “ثيل  ب-   

بني  احل�سارّي  التفاعل   õو–في الواحد،  املجتمع  �سمن  التنّوع  قبو∫  ج-  نتاج   
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القسم الرابع

المالحق
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۸٥

الملحق األول
معجم المصطلحات الرئيسة

اأو جمعّية( �لنتماء:  اإ¤ حõب  اإرادي )النتماء  اأو  اإ¤ عائلة بالولدة(  ارتبا• طبيعي )النتماء  هو 

عرّب 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 كّل اأفرادها "نحن" حّتى الذين يجهلهم.

منها �لتنّ�ع �لثقايف:  ك̀`ّل   çت̀`را باختالف  الب�رشّية  اجلماعات  ة  وبخا�سّ والأف̀``راد  الكائنات   õاي“ هو 

عترب التنّوع الثقايف م�سدراk للتباد∫ والإثراء والتجديد والإبداع،  oوعاداتها وتقاليدها. وي

عرب تفاعل اجلماعات فيما بينها.

املجتمع �خلÒ �لعام:  �سالمة  اعتبار  عرب  و�سالم  باأمن  ا  kمع والعي�ص  الإن�ساين  الجتماع  اأ�سا�ص  هو 

يف  وامل�ساركة  اللتõام  يقت�سي  ‡ا  ال�سخ�سي،  اخلري  لتحقيق  ا  kرشط� ورقّي¬  ووحدت¬ 

العاّمة  احلياة  تنمية  يف  اجلهود  وت�سافر  واجلماعات،  الأف``راد  جلميع  احلقوق  �سمان 

وتطويرها ال�سليم، وا�ستعما∫ املوارد امل�سرتكة املعنوّية واملادّية خدمةk للجميع وبهدف 

‚اح الأفراد وتاأمني م�ساحلهم.

هو الن�ّص الذي يعّرف الن¶ام ال�سيا�سي للدولة ويحّدد مبادئ¬ الأ�سا�سّية ويرعى عالقة �لد�ست�ر:

املوؤ�ّس�سات العاّمة وال�سلطات فيما بينها. ويعرّب الد�ستور عن العقد الجتماعي ال�ساري 

القابلة  وغ̀`ري  الأ�سا�سّية  واحل̀`رّي̀`ات  واحل̀`ق̀`وق   Çوامل̀`ب̀`اد القيم  وي̀`ح̀`ّدد  امل̀`واط̀`ن̀`ني،  ب̀`ني 

¬ للقوانني  �ص واملوجِّ للت�رّشف التي يتمّتع بها كّل مواطن. وهو ي�سّكل املرجع الأعلى املوؤ�سِّ

واملرا�سيم. 

الوطن �لدولة: ول̀`ع̀`الق̀`ات  امل̀`واط̀`ن̀`ني  حلياة  ̀`م  pال̀`ن̀`اظ للوطن  وال�سيادي  ال�سيا�سي  الإط̀``ار  ه̀`ي 

املوؤ�ّس�سات  من  من¶ومة  وعرب   Öال�سع با�سم  ال�سلطة  ‡ار�سة  اأ�سا�ص  على  اخلارجّية، 

الر�سمّية الثابتة.

 املرتب§ بالتاريï والتجربة امل�سرتكة لدى جماعة معّينة، تغّذي فيها �لò�كرة �جلماعّية: 
ّ

الذهني  çهي الرتا

عاطفّية  بطبيعتها  فهي  بينهم.  فيما  اأع�سائها  “ا�س∂  بذل∂  وت�سمن  اجلماعّية  الهوّية 

وانتقائّية، ترتكõ على تف�سري خا�ص للتاريï واأحداث¬ و–تفß فق§ بالعوامل التي تغّذي 

ا  kالذاكرة مكان ال¶هور بها. لذل∂ –تّل هذ√  التي توّد  ال�سورة  ¶هر  oا�س∂ املجموعة وت“

ا يف بناء الذاكرة ال�سخ�سّية للفرد، وبالتا› يف تعريف¬ لهويت¬.  kبارز



هو حالة من الإيجابّية والطماأنينة والن�رشاح يف عالقة الإن�سان مع ذات¬ ويف عالقة النا�ص �ل�سالم: 

 kاإذا فال�سالم  الإيجابي.  والتفاعل  الثقة  على  مبنّية  الدو∫،  وبني  املجتمع  يف  بع�سهم،  مع 

اأ�سا�ص  ا على  kبل هو حالة من العي�ص مع ،Öل يعني غياب احلروب واخل�سومات وح�س

اأو  الأف̀``راد  بني  وال̀`ن̀`õاع̀`ات  امل�ساكل  ح̀`ّل  على  ال̀`ق̀`درة  مع  والتكامل  والتعاون  النفتاح 

ة باحلوار والتفاو�ص. اجلماعات والدو∫ بطرقm ‡نهجة وهادئة وعقالنّية وبخا�سّ

م هذ√ امل�سالح �ل�ساأن �لعام:  s¶ن oت åا، وحي kوتناق�س kهو املجا∫ الذي تتقاطع في¬ م�سالح الأفراد تكامال

عرّب عن الإرادة  oعرب القوانني واملوؤ�ّس�سات التي تعمل على –قيق القرارات امل�سرتكة التي ت

ال�سعبّية وم�ساحلها العاّمة. 

ة �لطاFفة:  التقاليد اخلا�سّ اأو  اللغة  اأو  الدين  اأو  العرق  تتمّيõ بوحدة  الأ�سخا�ص  هي جمموعة من 

بها، والتي تّتحد ب�سعور من الت�سامن بهدف احلفا® على تقاليدها و�سيانة م�ساحلها.

احلا∫ �لطاFفّية �ل�سيا�سّية:  هي  كما  والإدارة،  احلكم  يف  و�سيا�سّية  اجتماعّية  ككيانات  الطوائف  “ثيل  هي 

بني  منا�سفة  وال̀`ربمل̀`ان  ال̀`ك̀`ربى  ال̀`ط̀`وائ̀`ف  ب̀`ني  العليا   Öاملنا�س ت̀`وزي̀`ع  يف  لبنان  يف 

العاّمة.  التعيينات  يف  ا  kاأي�س املبداأ  هذا  ومراعاة  وامل�سلمني  امل�سيحّيني 

هو اتفاق على امل�ستوى الأدبي والثقايف يوؤ�ّس�ص للرتاب§ الجتماعي ويعõّز الوحدة �سمن �لعقد �لجتماعي: 

امل�سرتكة،  واحل�سارّية  التنموّية  الأهداف  نحو  املجتمع  طاقات   ¬ وجِّ oوي الوطني   èالن�سي

هيكلّيات  يف  اإياها  ا  kم من¶ِّ تكاملها،  و�سبل  املختلفة  املجتمع  مكّونات  بني  العالقة  ا  kد حم̀`دِّ

وقوانني تكفل العد∫ وامل�ساواة وت�سمن الأمن وال�سالم امل�ستدامني.

 :∑Îهو احلياة اجلامعة بني املواطنني على اختالف انتماءاتهم، على اأ�سا�ص الرتاب§ الجتماعي �لعي�س �مل�س

والت�سامن والوحدة وامل�سوؤولّية امل�سرَتكة واحرتام الختالف وا�ستثمار التنوع ملا في¬ من 

 اإن�ساين واجتماعي. 
ّ

غنى متباد∫ ورقي

للعي�ص  والديناميكي  الإرادي  البعد  على  للت�سديد   zا kمع }العي�ص  عبارة  ا  kاأي�س وت�ستعمل 

 èا مبنه kامõوالت kبل يقت�سي فعال Öامل�سرت∑، الذي ل يقت�رش على تو�سيف الواقع وح�س

 على روح النفتاح واملبادرة Œا√ الآخر وال�رشاكة مع¬.
ّ

مبني

و�سلو∑ �لقان�ن:  احلياة  وتنّ¶م  احلقوق  –̀`ّدد  التي  مة  põاملل املكتوبة  القواعد  من  جمموعة  هو 

بالعهد، لأّن¬  القانون  الوطن. ويرتب§  اأو  املجتمع  املجالت �سمن  الأ�سخا�ص يف خمتلف 

اأجل  من  اأحكام¬،  تنفيذ  على  املجتمع  اأف̀`راد  جلميع  �سمني  اأو  �رشيح  د  oتعاه عن   œن̀`ا

احلفا® على اأمن اجلميع وعلى حقوقهم وم�ساحلهم ومن اأجل �سالمة احلياة وتقّدمها. 

عطي القانون للعد∫ مرجعّية وا�سحة “نع ال�ستبداد والعتبا•. oوبذل∂ ي
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اأو �ملثاbفة:  كان  ا  حمليًّ الواحد،  املجتمع  �سمن  املتعّددة  الثقافات  بني  املتباد∫  الثقايف  التالقح  هي 

ا. ينتè عنها التاأثري املتباد∫ وانتقا∫ عادات و‰اذج ذهنّية و�سلوكّية من بيئة ثقافّية  عامليًّ

ا يف التطّور الثقايف واحل�ساري على اأ�سا�ص الوحدة  اإ¤ اأخرى. وتعترب املثاقفة عامالk مهمًّ

ل خطر ابتالع الثقافات الكبرية اأو املهيمنة على  �سكِّ oيف العائلة الب�رشّية. كما اأّنها ميكن اأن ت

ال�سعيفة من بينها. 

ولها �ملجتمع �ملدين:  ال̀`رب̀`ح  تبتغي  ل  ال̀`ت̀`ي  احل̀`ك̀`وم̀`ّي̀`ة  غ̀`ري  امل̀`ن̀`ّ¶̀`م̀`ات  م̀`ن  وا�̀`س̀`ع̀`ة  جم̀`م̀`وع̀`ة  ه̀`و 

ا  kا�ستناد وم�ساحلهم  اأع�سائها  قيم  عن  تعرّب  وق�سايا√،  العام  ال�ساأن  يف  ح�سورها 

فقد  خ̀`ريّي̀`ة.  اأو  دينّية  اإثنّية،  علمّية،  �سيا�سّية،  اجتماعّية،  ثقافّية،  اعتبارات  اإ¤ 

)نقابات،  احلكومّية  غري  كاملن¶مات  ثابتة  املدين  للمجتمع  التن¶يمّية  الهيئات  تكون 

للتعاون  ظرفّية  هيئات  اأو  اأحõاب...(  وريا�سّية،  ثقافّية  اأندية  تعاونّيات،  جمعّيات، 

على  تاأثري  حركات  اأو  اإغاثة  حمالت  اأو  الحتجاج،  )كحركات  طارئة  ق�سايا  على 

بدون  للعطاء  اأفراد√  ا�ستعداد  مبقدار  املدين  املجتمع  وينمو  العاّمة...(.  ال�سيا�سات 

اجلماعة.  لإفادة  مقابل 

يف �مل�ساءلة:             واجب¬  بل  ل   Öال�سع وحّق   ،Öال�سع �سيادة  ملبداأ  العاّمة  ال�سلطات  جميع  خ�سوع  هي 

مراقبة جميع امل�سوؤولني يف تاأدية مهامهم �سمن املوؤ�ّس�سات العاّمة بهدف –قيق م�سلحة 

املجتمع واخلري العام، وحما�سبتهم على ذل∂، اإن من خال∫ املوؤ�ّس�سات الرقابّية والق�سائّية 

اأو عمل املجتمع املدين اأو النتخابات. 

امل�ساركة قيمة اأ�سا�سّية من قيم احلياة الإن�سانّية واحلياة الجتماعّية وال�سيا�سّية املبنّية �مل�ساركة: 

بّد  امل�سوؤولّية الجتماعّية، فكل مواطن ل  امل�ساركة جوهر  العقد الجتماعي. وتعّد  على 

اأن ي�سار∑ ويقوم بدور√ �سواء باإبداء اأفكار اأو مقرتحات اأو بالقيام بعمل ي�ستطيع اأداء√، 

طابع  امل�ساركة  تاأخذ  للتنّوع  احلا�سنة  املواطنة  ظّل  ويف  ومواطني¬.  املجتمع  ب¬  يخدم 

قبلّية....(  ثقافّية،  )دينّية،  جماعّية  انتماءات  لديهم  اأف̀`راد  بني  والبّناء  امل�ستمّر  التفاعل 

خمتلفة �سمن الهوّية الوطنّية الواحدة.

ا يف –قيق �مل�سلحة �لعاّمة:  kهي العمل على –قيق خري اجلماعة الوطنّية وحياتها امل�سرتكة، ما ي�سهم اأي�س

ة. وهي بذل∂  خري الأفراد من الناحية الجتماعّية ويعõّز فر�ص –قيق م�ساحلهم اخلا�سّ

ت�سّكل هدف الأن¶مة واملوؤ�ّس�سات ال�سيا�سّية والجتماعّية.

نة:  nواحلرّيات، �مل��ط باحلقوق  التمّتع  توؤّمن  ع̀`ام،   
ّ

وطني كيان  اإ¤  الفاعل  النتماء  هي  املواطنة 

وت�سّكل حّيõاk للتفاعل الإيجابي بني املواطنني، وامل�ساركة امل�سوؤولة يف احلياة العاّمة، على 

اأ�سا�ص احرتام القانون ومن¶ومة القيم العاّمة امل�سرتكة. 



�مل��طنة �حلا�سنة 

للتنّ�ع �لثقايف:

التفاعل احل�سارّي بني مكّونات¬   õالواحد، و–في التنّوع �سمن املجتمع  هي نتاج قبو∫ 

واعتبار  امل�سرت∑،   
ّ

اجلماعي للغنى  ا  kم�سدر اعتبار√  خال∫  من  العاّمة،  احلياة  �سياق  يف 

الذات  بناء  عملّية  من  ا  kءõج الثقايّف،  اختالف¬  من  الرغم  على  الآخر،  املواطن  مع  ال�رشاكة 

معا⁄  و–ديد  اجلامعة،  الوطنّية  الثقافة  تكوين  يف  ذل∂  �سهم  oوي واملجتمعّية.  الفردّية 

ثقافّية  اأحادّية  فر�ص  اأو  اأخرى  على  جمموعة  هيمنة  دون  من  امل�سرتكة  الوطنّية  الهوّية 

معّينة. ويقع –قيق ذل∂ على عاتق الأفراد واجلماعات واملجتمع املديّن والدولة.

رب§ باإحكام وثبات، ويعني هنا التفاق على �مليثا¥:  oاأي ي�سّد، وي يدّ∫ على ما يوثق ب¬ ال�سيء، 

ا للحياة امل�سرتكة. kام بها واعتماد ذل∂ اأ�سا�سõم�سرتكة واللت Çمبداأ اأو جمموعة مباد

ا �له�ّية:  kعن غري√ وتعطي م�سمون √õهي جمموع العنا�رش التي ت�سّكل خ�سو�سّية الفرد و“ّي

ا وانتماءات متعّددة: العمر، اجلن�ص، اخللفّية الجتماعّية،  kوهي تت�سّمن اأوجه .zلكلمة }اأنا

...ïالدين، الثقافة، النتماء الوطني، اللغة، فل�سفة احلياة، اإل

بتمثيل هذا �له�ّية �ل�طنّية: ذل∂  والتعبري عن  اإ¤ وطن و�سعÖ وذاك̀`رة م�سرتكة  الوجداين  النتماء  هي 

ا النتماء القانوين/ التعاقدي اإ¤ هذا الوطن  kا√ الآخرين، وهي اأي�سŒ √الوطن وق�سايا

وحمل بطاقة اجلن�سّية التابعة ل¬، مع ما يرتّتÖ عن ذل∂ من التõام بحقوق وواجبات. 

هو امل�ستقّر اجلغرايف للجماعة حيå يكون ت�سار∑ الأر�ص عامالk يف تكوين ذاكرة م�سرتكة  �ل�طن: 

وهوّية جامعة وجما∫ عام م�سرت∑.
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الملحق الثاني
مقتطفات من الدستور اللبناني

�لباب �لأول: �أحµام �أ�سا�سّية : مقّدمة �لد�ست�ر 

 

)اأo�سيفâ هذ√ املقدمة اإ¤ الد�ستور اللبناين مبوجÖ القانون الد�ستوري ال�سادر يف 1990/9/21(

اأر�ساk و�سعباk وموؤ�س�سات يف   lاأبنائ¬، واحد  pجلميع 
w

•   لبنان وطنl �سيدw حّر م�ستقّل، وطنl نهائي  

 .kحدود√ املن�سو�ص عنها يف هذا الد�ستور واملعرتف بها دوليا

وملتõم  العربّية  الدو∫  جامعة  يف  وعامل  موؤ�ّس�ص   lع�سو وهو  والنتماء  الهوّية   
t

عربي •   لبنان   

املّتحدة وملتõم مواثيقها والإعالن  الأ·  �ص وعاملl يف منّ¶مة  مواثيقها، كما هو ع�سوl موؤ�سِّ

 حلقوق الإن�سان وŒ�ّسد الدولة هذ√ املبادÇ يف جميع احلقوق واملجالت دون ا�ستثناء.
ّ

العاملي

حرّية  طليعتها  ويف  العاّمة  احلّريات  احرتام  على  تقوم  برملانّية،  دميقراطّية  جمهورّية  •   لبنان   

الراأي واملعتقد، وعلى العدالة الجتماعّية وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني 

دون “ايõ اأو تف�سيل. 

 يقت�سي العمل على –قيق¬ وفق خّطة مرحلّية. 
ّ

 اأ�سا�سي
ّ

•   اإلغاء الطائفية ال�سيا�سّية هدف وطني  

•   اأر�ص لبنان اأر�ص واحدة لكّل اللبنانيني. فلكّل لبناين احلّق يف الإقامة على اأّي جõء منها والتمتع   

ب¬ يف ظل �سيادة القانون، فال فرز لل�سعÖ على اأ�سا�ص اأّي انتماء كان، ول õŒئة ول تق�سيم ول 

توطني. 

•   ل �رشعّية لأّي �سلطة تناق�ص ميثاق العي�ص امل�سرت∑.   

 

�لف�سل �لثاين: يف �للبنانّيني وحق�bهم وو�جباتهم

�ملادة 7

كل اللبنانّيني �سواء لدى القانون وهم يتمّتعون بال�سواء باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية ويتحّملون الفرائ�ص 

والواجبات العاّمة دو‰ا فرق بينهم.



�ملادة 9 

حرّية العتقاد مطلقة والدولة بتاأديتها فرو�ص الإجال∫ ˆ تعا¤ –رتم جميع الأديان واملذاهÖ وتكفل 

حرّية اإقامة ال�سعائر الّدينّية –â حمايتها على اأن ل يكون يف ذل∂ اإخال∫ يف الن¶ام العام وهي ت�سمن 

ا لالأهلني على اختالف مللهم احرتام ن¶ام الأحوا∫ ال�سخ�سّية وامل�سالح الدينّية.  kاأي�س

�ملادة 10

التعليم حّر ما ⁄ يخّل بالن¶ام العام اأو ينايف الآداب اأو يتعر�ص لكرامة اأحد الأديان اأو املذاهÖ ول ميكن 

ة، على اأن ت�سري يف ذل∂ وفاقاk لالأن¶مة العاّمة  �ّص حقوق الطوائف من جهة اإن�ساء مدار�سها اخلا�سّ o“ اأن

التي ت�سدرها الدولة يف �ساأن املعارف العمومّية.
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�أهلّية حرب   :308 �ملادة 

الق`ت`تا∫  اأو  الهلّية  اإثارة احلرب  ّما  اأ ي�ستهدف  الذي  العتداء  ا على  kّبد ال�ساّقة موؤ بالأ�سغا∫   Öيعاَق

باحل�ّص  ّم̀`ا  واأ الآخر  البع�ص  �سد  بع�سهم  الت�سّلح  على  بحملهم  اأو  اللبنانّيني  بت�سليح  الطائفي 

العتداء.  مّت  اإذا  بالإعدام  ق�سى  oوي حمالت،  اأو  حمّلة  يف   Öوالنه التقتيل  على 

�لعن�رشّية �أو  �ملòهبّية  �لنعر�ت  �Kارة   :317 �ملادة 

العن�رشّية  اأو  املذهبّية  النعرات  اإثارة  عنها   èينت اأو  منها  يق�سد  خطاب  وكّل  كتابة  وكّل  عمل  كّل 

اإ¤  �سنة  من  باحلب�ص  علي¬   Öعاق oي ّم̀`ة  الأ عنا�رش  وخمتلف  الطوائف  بني  النõاع  على  احل�ّص  اأو 

احلقوق  ‡ار�سة  من  باملنع  وكذل∂  لرية  األف  ثما‰اية  اإ¤  األف  مئة  من  وبالغرامة  �سنوات   çثال

احلكم.  بن�رش  تق�سي  اأن  للمحكمة  65 وميكن  ال`  املادة  من  والرابعة  الثانية  يف الفقرتني  املذكورة 

��سم �ˆ Œ :473دي∞ على  املادة 

�سنة. اإ¤  �سهر  من  باحلب�ص   Öعوق عالنية  اˆ  ا�سم  على  جّدف   من 

�لدينية �ل�سعاFر   Òق–  :474 �ملادة 

الدينّية التي  ال�سعائر  –قري  209 على  يف امل̀``ادة  عليها  املن�سو�ص  ال̀`ط̀`رق  ب̀`اإح̀`دى  اأق̀``دَم   من 

اإ¤  اأ�سهر  �ستة  من  باحلب�ص   Öعوق ال�سعائر  تل∂  باإحدى  الزدراء  على   åّح اأو  عالنية  “ار�ص 

�سنوات.  çثال

الملحق الثالث
مقتطفات من قانون العقوبات اللبناني



بالعبادة ة  �خلاUسّ �لأبنية  وهدم  �لدينّية  �لحتفالت  ت�س�ي�س   :475  �ملادة 

�سنوات:  çثال اإ¤  اأ�سهر  �ستة  من  باحلب�ص   Öيعاق

الدينّية  الر�سوم  اأو  بالحتفالت  اأو  الطقو�ص  باإحدى  القيام  عند  ا  kت�سوي�س  çاأحد 1-  من   

التهديد. اأو  ال�سّدة  باأعما∫  عرقلها  الطقو�ص اأو  بتل∂  املتعّلقة 

اأ�سعرتها  بالعبادة اأو   â خ�س�سِّ اأبنية  ّ‚�ص  اأو  دّن�ص  اأو  �س`ّو√  اأو  م 
ّ
حط` اأو  هدم  2-  من   

النا�ص.  من  فئة  اأو  الديانة  اأهل  يكّرم¬  ّ‡ا  وغريها 
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الملحق الرابع: ميثاق وطني شبابي
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٢

(صادر عن الشباب والشابات الذين تابعوا الورش التدريبّية لهذا البرنامج لعام ٢٠١٢)

نحن �سباب و�سابات من خمتلف مناطق لبنان وطوائف¬ واأحõاب¬، التقينا مببادرة من موؤ�ّس�سة اأديان يف اإطار 

برنامè }طوائف متعّددة، هوّية وطنّية واحدةz، يجمعنا ال�سعور بخطورة الو�سع الذي و�سل جمتمعنا 

اإلي¬ من ت�سّنè مذهبي وطائفي وانحال∫ للمبادÇ الوطنّية امل�سرتكة ولإرادة العي�ص معاk وقيم¬، كما Œمعنا 

هّدد م�سري√ وم�ستقبل الأجيا∫ ال�ساعدة،  oقناعتنا ب�رشورة اإنقاذ الوطن من هذا املنحدر الذي ي

النهو�ص  على  ا  kمع للعمل  والتاريخّية  الوطنّية  امل�سوؤولّية  هذ√  بتحّمل  امل�سرتكة  اإرادتنا  ا  kاأي�س وŒمعنا 

بالوطن على اأ�سا�ص ال�رشاكة احلقيقّية وال�سليمة بني خمتلف مكّونات¬ املرتكõة على عقد اجتماعي جديد، 

ا وتتعدى م�ساألة امل�ساومات امل�ستندة على  kام بها اإيجابõوا�سحة وثابتة تقت�سي اللت Çي�ستند اإ¤ مباد

ال�سلبّيات ال¶رفّية وتوازن امل�سالح الفئوّية، ودون اأن تتعار�ص مع التعّددّية ال�سيا�سّية،  

اأبنائ¬،  من  الآلف  حياة   âواأزهق الوطن   èن�سي  âقõّم التي  ال�سابقة  احلروب   Öب�سب بالأ⁄  ن�سعر  واإذ 

رهينة  اللبنانّيني  حياة  تكون  اأن  ونرف�ص  القتتا∫،  من  النوع  بهذا  ا  kجمّدد الوقوع  خطورة  ون�ست�سعر 

 ،âال�رشاعات الداخلّية مهما كان

ا لتجديد ميثاق العي�ص امل�سرت∑ بني اللبنانّيني  kسّكل بنود هذا العقد الجتماعي اجلديد، اأ�سا�س� oنتمّنى اأن ت

ا لاللتõام الوطني امل�سوؤو∫ الذي يوؤو∫ اإ¤ تثبيâ ال�سلم الأهلي واإعادة بناء جمتمعنا على اأ�سا�ص  kõوحاف

على  املبنّية  احل�سارّية  ور�سالت¬  الثقافّية  لبنان  هوّية  عن  وا�سحة  �سورة  وتكوين  احلقيقّية  ال�رشاكة 

الوحدة الوطنّية احلا�سنة للتنّوع،

ونطالÖ جميع اللبنانيني التالقي معنا على هذا امليثاق واعتماد√ من قبل امل�سوؤولني يف خمتلف قطاعات 

الأفكار  لبلورة  عمل  ورقة  والدينّية  والثقافّية  والرتبوّية  والإعالمّية  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  املجتمع 

اإّل مب�ساركة اجلميع، وعلي¬، نلتõم  الذي ل يكتمل  العام  النوايا وجمع الإرادات حو∫ خرينا  وت�سفية 

مبا يلي:

اأ�سا�ص  اأبنائ¬، على  كوطن نهائي جلميع  1-     �ل�لء للبنان �ل 10452 كلم2 و�لدفاع عنه,   

م�ساواة جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات و�سون احلرّيات وتاأمني العدالة الجتماعّية 

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



2-     ��ستµمال بناء �لدولة �ملدنّية, التي ت�ستمد �رشعّيتها من ال�سعÖ �ساحÖ ال�سيادة وم�سدر   

 Öواملذاه الأدي̀`ان  وجميع  واملقّد�سات  امل�سرت∑،  العي�ص  مليثاق  احرتامها  ومن  ال�سلطات، 

 .õبدون “يي

ا للجميع, مع التاأكيد على التداو∫ الدميقراطي لل�سلطة وعلى مبداأ  k3-     �عتبار �لقان�ن مرجع  

الف�سل بني ال�سلطات وال�ستقاللّية التامة للق�ساء، وعلى اعتماد الكفاءة والنõاهة يف توزيع 

امل�سوؤولّيات واإدارة املوؤ�ّس�سات.  

جميع  وعلى  �للبنانّية  �لأر��سي  كافة  على  �لقان�ن  وتطبيق  �لدولة  �سلطة  4-     ب�س§   

املوؤ�ّس�سات  بوا�سطة  احلرّيات  و�سون  الأمن  على  واحلفا®  �لأر�س,   √òه على  �ملقيمني 

الع�سكرّية والأمنّية العاّمة وتن¶يم امتال∑ ال�سالح.   

ا  kفة اإثراءFل طاµلثقايّف و�لتاريخّي ل� çم �لتعّددّية �لثقافّية و�لدينّية و�عتبار �لإر�Î5-    اح  

ا من الثقافة اللبنانّية اجلامعة.  kءõللمجتمع ككّل وج

اأهمّية دور√ على ال�ساحة الدولّية وتفعيل¬ عرب  6-    �لتاأكيد على ه�ّية لبنان �لعربّية وعلى   

ا ولتالقي احل�سارات  kسورت¬ كنموذج للعي�ص مع� õيõالقنوات الدبلوما�سّية الر�سمّية وتع

والأديان، وبناء العالقات املتينة والرواب§ املوؤ�ّس�س�ساتّية امل�ستدامة مع املغرتبني.

7-    �سمان حرّية �ملعتقد و�حلرّية �لدينّية وتن¶يم اإقامة ال�سعائر الدينّية يف الأماكن العاّمة،   

قبل  من  ول�سّيما  والطائفّية  املذهبّية  النعرات  اإث̀`ارة  وعدم  العام  الن¶ام  على  احلفا®  مع 

امل�سوؤولني ال�سيا�سّيني واحلõبّيني والروحّيني. 

� حلّل �خلالفات والنõاعات على ال�سعيد  kوحيد kل �لالعنفّية �سبيالF8-    اعتماد �حل��ر و�ل��سا  

الداخلي.    

امل�ساحلة  ا�ستكما∫  عرب  و�لنõ�عات  �حلرب  �KBار  من  �مل�سÎكة  �ل�طنّية  �لò�كرة  9-    تنقية   

قراهم  اإ¤  املهّجرين  ع̀`ودة  واإ‚̀``از  التاريخّية  بالأخطاء  والع̀``رتاف  احلقيقّية  الوطنّية 

وتطوير دينامّية املجتمع املدين العابر للطوائف، وتفعيل دور الرتبية على التاريï امل�سرت∑ 

واملواطنة واخلدمة املدنّية، وجعل التعليم اإلõامي وجماين حتى املرحلة الثانوّية.  

واإ�رشاكهم يف �سناعة خط§ النهو�ص بالوطن على  10-  تعõيõ دور �ل�سباب يف �ملجال �لعام   

كاّفة امل�ستويات ويف عملّية تنفيذها.
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 UNESCO, Intercultural Competences: Conceptual and Operational  -5   

.Framework, 2013

ب-  در��سات وكتب ومقالت  

1-  عّبا�ص احللبي، حوار الأديان وبناء الدولة، دار النهار، بريوت، 2009.   

2-  ابن خلدون، املقّدمة.   

3-  با�سم الراعي، ميثاق Œ :1943ّذر الهوّية الوطنّية اللبنانّية، املركõ املاروين للتوثيق    

والأبحاç، لبنان 2009.
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 .2011

:2010 “̀`وز   4 العربّية  العوملة،  ع�رش  يف  الفل�سطينّية  الهوّية  �سالمة،  5-  غ�ّسان    
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.1995
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م�ؤ�ّس�سة �أديان

ّ
موؤ�ّس�سة لبنانّية للدرا�سات الدينّية والت�سامن الروحي

هاتف:393211 -1- 961  

فاك�ص: 393211 -1- 961 مق�ّسم 1

  contact@adyanvillage.net :الربيد الإلكرتوين

www.adyanvillage.net :املوقع الإلكرتوين 

وتتفاقم  لالهتزاز،  لبنان  في  المواطنة  أسس  فيه  تتعّرض  زمن  في 
الصراعات من حوله، ال بّد أن نعمل على تقديم رؤية للمستقبل تكون 
الحلول واألنظمة  إيجاد  لكّل مؤمن بقدرة اإلنسان على  الطريق  داّلة 
والمشاركة  والتفاعل  والتعبير  بالوجود  حّقهم  للجميع  تضمن  التي 
بالتساوي لبناء مستقبل على مبادئ وأسس واضحة وثابتة وعلى قيم 

سياسّية واجتماعّية مشتركة. 

»المواطنة  مفهوم  تطوير  على  أدي��ان  مؤّسسة  عمل  أتى  هنا  من 
أو  إثنيًّا  أو  دينيًّا  أو  ثقافيًّا  التنّوع  هذا  كان  إن  للتنّوع«،  الحاضنة 
غيره، بهدف رسم رؤية مشتركة بين اللبنانّيين وأساس متين لترميم 
ما تصّدع من الوحدة الوطنّية وثقافة العيش مًعا، وتمتين البناء لكي 

يصمد في مواجهة عواصف التطّرف والطائفّية. 

لمساره  وعرًضا  المواطنة  لمفهوم  جديدة  مقاربة  الدليل  هذا  يقّدم 
التاريخي ونماذجه المختلفة. كما يعمل على توضيح عالقته بمسألة 
الهوية واالنتماء الديني. فإّن بناء مستقبل ُمعتق من الطائفية يحتاج 
للتعّددّية  اإليجابّية  والسياسّية  االجتماعّية  لإلدارة  إلى رؤية واضحة 
الدينّية من خالل مفهوم »المواطنة الحاضنة للتنّوع«. وبما أّن صوت 
الشباب ودورهم هو الضامن الفعلي للمستقبل، فإّن بناء قدرات الشباب 

على حمل هذه الرؤية ونشر مفاهيمها هو من أولوّيات عمل أديان.


