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بعد خربة امتّدت عىل مدى سبع سنوات )2007-2014(، شملت تطبيق برنامج ألوان للرتبية عىل املواطنة 

من  املدارس  من  عدد  يف  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالرشاكة  املشرتك،  والعيش  الديني  للتنّوع  الحاضنة 

العامليّة يف قسم  الثانية لجائزة األمم املتّحدة  القطاعني العام والخاص، وتكلّلت بنيل الربنامج عام 2013 املرتبة 

تحالف الحضارات: »الرتبية عىل العيش مًعا يف سالم يف عامل متنّوع«، تمُطلق مؤّسسة أديان هذه السنة النسخة 

الجديدة من الربنامج التي تمُركّز بشكل أسايس عىل الرتبية عىل املواطنة الفاعلة والعيش مًعا. 

فبناًء عىل تقييم الخربة السابقة، ومواكبة للظروف املستجّدة عىل الصعيد الوطني العام وسياقاته الثقافيّة 

عىل  الوطنيّة  الرتبويّة  السياسات  توّجهات  مع  وانسجاًما  والعنف،  التطرّف  ظاهريت  بتنامي  املتأثرّة  واالجتامعيّة 

صعيد إدخال خدمة املجتمع وتطبيقها تربويًّا يف املرحلة الثانويّة، وفق املرسوم رقم 8924 بتاريخ 2012/9/21، 

اختارت مؤّسسة أديان ألن تنتقل إىل نسخة جديدة من الربنامج، تحافظ فيها عىل أهم ثوابته وتمُعّزز فيه البعد 

التطبيقي والفاعل للتالمذة، بحيث يعملون عىل تحويل ما تعلّموه إىل مبادرات تهدف إىل الخدمة املجتمعيّة يف 

بيئتهم املحليّة وبالرشاكة مع املجتمع املدين. 

لذلك يهدف الربنامج، بنسخته الجديدة، إىل ترسيخ مبدأ املواطنة الحاضنة للتنّوع عرب الرتبية غري النظاميّة والخدمة 

املجتمعيّة. يخضع من خالله التالمذة أواًل إىل تدريب مكثّف غايته مساعدتهم عىل تبّني رؤية إيجابيّة للتنّوع الثقايف 

والديني املكّون للمجتمع اللبناين، والكتشاف غنى هذا التنّوع واحرتام االختالف. ثم يعمل الربنامج عىل تعزيز مفهوم 

الرشاكة الوطنيّة من خالل التشبيك بني النوادي من مناطق وخلفيّات مختلفة، فينتقل التالمذة من اختبار املعرفة عن 

اآلخر إىل التعارف والتضامن يف ما بينهم وبناء قدراتهم التواصليّة يف سياق مجتمعي متعّدد االنتامءات. وأخريًا، بعد 

اكتشاف التنّوع وبناء الرشاكة يتطلّب الربنامج من التالمذة االلتزام مًعا بقضيّة اجتامعيّة يختارونها ويعملون، بالتعاون 

مع هيئات املجتمع املدين عىل خدمتها، تعزيزًا لوعيهم لدورهم الفاعل يف تطوير املجتمع وسبل العيش مًعا بني أبنائه.

يف هذا االطار، تعمل أديان بالتعاون مع املدارس الرشيكة، من القطاعني العام والخاص، عىل تطبيق برنامج 

والرشاكة،  الديني،  التنّوع  ذكرت:  التي  الثالثة  محاوره  باالرتكاز عىل  مًعا،  والعيش  الفاعلة  املواطنة  الرتبية عىل 

وخدمة املجتمع. يتحّقق ذلك من خالل إنشاء نوادي ألوان لتالمذة السنتني األوىل والثانية من املرحلة الثانويّة، 

وتطبيق مضمون هذا الدليل مبساعدة املعلّمني، منّشطي الربنامج، الذين يتلّقون التدريب وبناء القدرات املطلوبة 

والدعم املتواصل من قبل مؤّسسة أديان. 

تسعى أديان من خالل هذا الربنامج الرتبوي إىل اإلسهام يف تنشئة جيل لبنايّن جديد مؤمن بلبنان بلد التنّوع 

والعيش مًعا، ومستعّد لاللتزام يف خدمة قضايا املجتمع بشكل عابر للطوائف واملناطق، عىل أساس االنفتاح عىل 

االختالف والرشاكة وتوطيد الرتابط االجتامعي بشكل متحّرر من مختلف أشكال التزّمت والتطرّف والطائفيّة.  

توطئة
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أ ( التعريف بالربنامج

ألوان هو برنامج يهدف اىل ترسيخ مبدأ العيش مًعا عرب مامرسة املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع، من خالل 

ألوان لحوايل 90 ساعة تدريب مبا فيها أعامل  نادي  التالمذة أعضاء  الثانويّة. يخضع  املدرسيّة للصفوف  األندية 

خدمة املجتمع املوّجهة، وفق منهجيّة الرتبية غري النظاميّة وأنشطتها املتنّوعة. يتّم إنشاء نوادي ألوان من خالل 

برنامج رشاكة بني مؤّسسة أديان واملدارس املهتّمة من القطاعني العام والخاص.  

التالمذة عىل مفهومي »التنّوع  السنة األوىل تدريب  ثانويّة. تشمل  الربنامج عىل سنتني: األوىل والثانية  ميتّد 

النادي، تتخلّل السنة  الديني« و«الرشاكة« مع القيم واملهارات املرتبطة بهام. باإلضافة إىل جلسات التدريب يف 

األوىل أنشطة مشرتكة بني النوادي، تشمل الزيارات املتبادلة والرحالت املشرتكة الكتشاف الرتاث الوطني الجامع، 

وال سيّام املرتبط بالتنّوع الديني. 

أّما السنة الثانية من الربنامج فتهدف إىل توضيح مفهوم خدمة املجتمع لدى التالمذة، وتبّني قيمه والتمرّس 

باملهارات املطلوبة لتحقيقه عرب االختبار العميل. يتعرّف التالمذة من خالل ذلك عىل دورهم الفاعل يف املجتمع 

ومسؤوليّتهم الوطنيّة يف املشاركة يف الحياة العاّمة وتطويرها بهدف تحقيق العدل والتنمية والخري للجميع. كام 

بيئتهم  يف  فقط  ليس  ومساعدتهم،  معهم  والتضامن  اآلخرين  عىل  بانفتاحهم  تتحّقق  إنسانيّتهم  بأّن  يكتشفون 

الخاصة، بل أيًضا وطنيًّا وعامليًّا. 

تكمن ميزة برنامج ألوان أنّه يمُقّدم للتالمذة فرصة امتام الساعات الّستني من خدمة املجتمع املطلوبة من وزارة 

الرتبية والتعليم العايل، ولكن يف سياق وطني عابر للمناطق والطوائف. إذ تتّم هذه الخدمة بشكل مشرتك من 

قبل ناديني أو أكرث، ينتميان إىل مناطق لبنانيّة مختلفة. من خالل ذلك، يتعلّم التلميذ كيفيّة االنخراط يف املجتمع 

بطريقة فاعلة، عرب رشاكة عابرة لالنتامءات املناطقيّة والطائفيّة، يعالج من خاللها مشاكل املجتمع والوطن، التي 

هي يف األساس مستقلّة عن االنتامءات الطائفيّة. 

إّن تنشئة الجيل الشاب عىل العيش مًعا عرب قبول التنّوع وفهمه وتثمينه، والرشاكة بني املواطنني يف خدمة قضايا 

املجتمع، تمُسهم يف تعزيز الثقافة الوطنيّة الجامعة لديهم، ووعيهم لهويّتهم الوطنيّة املشرتكة، ومتكينهم من التحّول إىل 

بناة وحدة وتفاهم وسالم بدل أن يقعوا ضحيّة التجاذبات اإليديولوجيّة والطائفيّة واملذهبيّة، ويمُستعملوا وقوًدا لها.  

ب ( أهداف الربنامج

الفاعلة والعيش مًعا عرب تحقيق برنامج خدمة املجتمع يف سياق  •  تعزيز دور املدرسة يف الرتبية عىل املواطنة 

الرشاكة العابرة للمناطق والطوائف يف لبنان 

1-  البرنامج
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التنّوع  املنعزلة عرب االنفتاح عىل غنى  التطرّف والطائفيّة  أفكار  الشاب يف مواجهة  الجيل  املناعة لدى  •  تطوير 

الثقايف والديني وتعزيز دورهم يف توطيد الرتابط االجتامعي وبناء السالم 

•  نرش الوعي، خاصة بني الشباب، حول أهميّة املشاركة وااللتزام يف الحياة العاّمة بهدف حامية الكرامة اإلنسانيّة 

وتحقيق التنمية املستدامة دون متييز    

ج ( مقّومات الربنامج

1( شبكة املدارس الرشيكة من القطاعني العام والخاص: 
بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل كام ومع القيّمني عىل املؤّسسات الرتبويّة الخاّصة، تقوم أديان بعقد 

رشاكات مع املدارس املهتّمة بالربنامج، ما يؤّسس لشبكة وطنيّة فريدة من املدارس الثانويّة تتعاون مًعا يف تنفيذ 

الربنامج وتحقيق أهدافه. 

2( أندية ألوان: 
يف بداية العام الدرايس، يتّم إنشاء نادي ألوان يف املدرسة الرشيكة لتالمذة املرحلة الثانويّة عىل أساس املشاركة 

الطوعيّة، عىل أن يضّم النادي بني عرشة وعرشين تلميًذا وتلميذًة، وذلك لضامن التفاعل الحيوّي بني األعضاء. 

بون من قبل أديان، الجلسات التدريبيّة وأنشطة األنديّة بناًء عىل الربنامج املمُحّدد يف دليل  يمُنظّم األساتذة املمُدرَّ

كن  املنّشط. يعقد النادي جلستني شهريًّا )مدة الجلسة ساعتني(، أو يلتقي النادي أسبوعيًّا ملّدة ساعة واحدة. كام ميمُ

عقد اجتامعاٍت استثنائيٍّة يف حاِل تَوجَّب األمر.  

3( األنشطة التوعويّة يف املدرسة: 
يقوم النادي بتنظيم نشاط توعوّي وثقايفّ خالل العام الّدرايس يستهدف بيئته املدرسيّة من تالمذة و/أو هيئة األهل 

واملعلّمني، يف سبيل تنمية الوعي حول مفاهيم الربنامج. يهدف هذا النشاط إىل تسليط الضوء عىل قمُدرات الشباب يف 

نرش مفاهيم العيش املشرتك وقيَم املواطنة الجامعة وإىل متكينهم للعمل كمواطنني فاعلني يف بيئتهم املبارشة.  

4( تدريب املنّشطني: 
عىل  مدرسٍة رشيكة(  كّل  من  إثنني  أو  )معلّم  الربنامج  إىل  املمُنتسبني  للمعلّمني  تدريبيًّا  برنامًجا  أديان  تنظّم 

ّكنهم من تنشيط األندية بالطريقة املطلوبة.  منهجيّات الرتبية غري النظاميّة حول املواطنة الفاعلة والعيش مًعا، ما ميمُ

وينال املعلّم يف نهاية الربنامج إفادة بذلك من معهد أديان. 

5( اللقاءاٍت املُشرتكة بني األندية:  
تتوّزع األندية عىل مجموعات تمُعرّب عن التنّوع املناطقي والطائفي. تمُنظّم كّل مجموعٍة من مدرستني لقاء تعارف 

اث  شرَتكَة يف السنة األوىل مع تالميذ األّول ثانوي، مع الرتكيز عىل تنمية املعرفة حول التنّوع الديني والرتمُ ورحلة ممُ

والجغرافيا  والتاريخ  الدينيّة،  التعّددية  اإليجابيّة حول  املعرفة  تطوير  إىل  النشاط  يهدف هذا  لبنان.  املشرتك يف 

اللبنانيّة، وزيادة التفاعل والتواصل بني التالمذة من مدارس مختلفة.
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6( مرشوع خدمة املجتمع: 
بعد تدريب الطالب عىل املفاهيم األساسيّة للربنامج، وبناء الرشاكة بني األندية، يقوم كل ناديني من خلفيّات 

مناطقيّة وطائفيّة مختلفة باختيار مرشوع مشرتك للخدمة املجتمعيّة وتنفيذه مًعا. يتّم التخطيط للمرشوع وتنفيذه 

يف السنة الثانية مع تالميذ الثاين ثانوي. فيتّم التعاون ضمن التنّوع إلنجاح مشاريع تخدم املجتمع اللبناين كّكل، 

ويتّم االحتفال بنتائج العمل بالطرق املناسبة.

7( التنسيق والتقييم املستمر: 
تقوم أديان بالتنسيق املستمر مع املعلّمني/املنّشطني املولجني تنفيذ الربنامج، وتسعى باستمرار إىل تطويره عرب 

التقييم املمنهج مع جميع الرشكاء واملعنيّني. 

8( إصدار مجلة ألوان: 
تصدر أديان مجلة ألوان السنويّة، والتي تتضّمن مقاالت للتالمذة حول تجربة التالمذة واملعلّمني يف الربنامج، 

وحول موضوع املواطنة الفاعلة والتعّددية الدينيّة، والعيش املشرتك يف لبنان. وتمُوزَّع املجلّة مّجانًا عىل املدارس 

الرشيكة واملؤّسسات الرتبويّة والجمعيّات األهليّة واملؤّسسات الرسميّة املعنيّة.

9( التفاعل عرب شبكة اإلنرتنت: 
يقوم فريقمُ عمل برنامج ألوان، بالتنسيق مع أعضاء النوادي، بإدارة صفحة الربنامج املشرتكة عىل موقع فايسبوك 

ما  العالقات يف  وتقوية  التالمذة،  بني  املمُستدام  التّواصل  بناء  االجتامعي، وذلك يف سبيل  للتواصل   )Facebook(

بينهم، ومتكينهم من التعبري عن آرائهم وإيصال رسالتهم إىل محيطهم.

10( االحتفاالت املشرتكة: 
تنظّم أديان أحيانًا لقاءات عامة أو مهرجانات وطنيّة تجمع كل النوادي بالتعاون مع املدارس الرشيكة، وذلك 

لتقديم رسالة النوادي النموذجيّة إىل املجتمع اللبناين، وللتعبري عن وحدة الشباب وتضامنهم يف حمل رسالة العيش 

مًعا.   

11( مواصلة االلتزام ما بعد ألوان:
بعد استكامل خربة السنتني يف نادي ألوان، تتيح أديان الفرصة لقدامى النوادي ملواصلة التزامهم ورسالتهم هذه 

عرب االنضامم إىل شبكة شبيبة أديان أو االلتحاق بأحد نوادي أديان للمواطنة والحوار يف الجامعات. 

د ( التوزيع الزمني
ينّفذ برنامج ألوان عىل مدى سنتني دراسيّتني، يجري خاللهام التدريب املطلوب عىل مفاهيم املواطنة الفاعلة 

والعيش مًعا، مع القيم واملهارات املرتبطة بها. كام يشمل ذلك امتام الساعات الّستني املطلوبة لخدمة املجتمع من 

قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل. 
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السنة األوىل:
يتّم تدريب التالميذ يف السنة األوىل عىل مفهومي التّنوع الديني والرشاكة، من خالل 12 لقاء تشمل لقاءات 

ثقافيّة/ برنامج سياحة  املشرتكني  اللقاءين  يتخلّل أحد هذين  املحّددة،  النوادي  التدريب، ولقاءين مشرتكني بني 

دينيّة للتعرّف عىل اإلرث الثقايف والروحي الوطني املشرتك، ونشاط توعوي يقوم به النادي ضمن مدرسته. يهدف 

هذا النشاط التوعوي إىل الرتويج لغنى التنّوع الثقايف والديني يف لبنان ويركّز عىل أهمية املعرفة الّدينية واإلرث 

الثقايف الجامع. 

تمُحتسب الساعات املخّصصة لخدمة املجتمع يف السنة األوىل عىل أنّها 20 ساعة موزّعة عىل النحو اآليت: ثالث 

ساعات تشمل التحضري وتقويم اللقاءات املشرتكة، مثاين ساعات لتنفيذ الرحلة املرتبطة باكتشاف الرتاث املشرتك 

وتسع ساعات لتنفيذ النشاط التوعوي ضمن املدرسة.

السنة الثانية:
هي سنة التخطيط والتنفيذ ملشاريع خدمة املجتمع، حيث تلتئم األندية التي تشاركت يف الخربات خالل السنة 

األوىل وتعمل عىل اختيار مرشوع مشرتك للخدمة املجتمعيّة، وتصميمه وتنفيذه مًعا. تهدف هذه املشاريع إىل 

انخراط التالمذة يف قضايا املجتمع وتحّسسهم لحاجاته واكتشافهم لدورهم وإمكاناتهم يف إحداث التغيري املرجو، 

خاصة عرب التعاون وااللتزام املشرتك العابر للمناطق والطوائف. 

يف هذا السياق، ميكن اختيار مرشوعني، واحد يف كل من منطقتي الناديني، بحيث يتّم تنظيم املشاريع بطريقة 

تسمح باستضافة التالميذ لدى عائالت أصدقائهم يف املنطقة األخرى حيث يتم تنفيذ املرشوع. ميكن لهذا االختبار 

املرتبطة  النمطيّة  والصور  املسبقة  األفكار  أو  الحذر  مشاعر  تخطّي  يف  ويسهم  التالمذة  بني  التواصل  يـمُعّزز  أن 

باالختالف الطائفي.

إّن الساعات املخّصصة لخدمة املجتمع تبلغ يف السنة الثانية 40 ساعة، موزّعة عىل الشكل التايل: سّت ساعات 

للتحضري والتخطيط والتقييم، وأربع وثالثون ساعة للتنفيذ الفعيّل للمرشوع. إذا اختار الناديني تنفيذ مرشوعني 

وفق حاجات كل منطقة من منطقتيهام، تصبح عند ذلك مّدة كل مرشوع 17 ساعة. 

هكذا، يكون برنامج ألوان قد أّمن للتالمذة عرشين ساعة خدمة مجتمعيّة يف السنة األوىل، وأربعني ساعة يف 

السنة الثانية، ما يساوي سنتني ساعة من خدمة املجتمع خالل سنتني دراسيّتني.

ه ( الكفايات واألهداف التعلّمّية

يف نهاية السنة الثانية من التزامه يف نادي ألوان، يصبح املتعلّم/ة قادًرا عىل:

الوطنيّة  للهويّة  للذات وغنى  إثراء  اللبناين بشكل موضوعي واعتباره عامل  املجتمع  الديني يف  التنّوع  -  مقاربة 

الجامعة.

-  توطيد عالقاته الشخصيّة العابرة للمناطق والطوائف عىل أساس االنفتاح عىل االختالف والرشاكة، متحّرًرا من 

األحكام املسبقة والصور النمطيّة املرتبطة بالرصاعات املاضية أو باإليديولوجيّات الفئويّة السائدة.  

-  االلتزام بقضايا املجتمع واملشاركة يف الحياة العاّمة خدمة للكرامة اإلنسانيّة الشاملة والعدل وبناء السالم.
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التنّوع الدينياملفهوم

قبول التنّوع وتثمينهاحرتام االختالفالقيم

 •  يهتّم للتعرف عىل األديان األخرى ويسعى إىل تحقيق ذلك مبوضوعيّة  املهارات

ن أفكار اآلخرين ويحرتم الخربات الروحيّة الخاصة باالبتعاد عن التعميم     •  يُثمِّ

 •  يعترب التنّوع الديني مصدًرا للغنى الثقايف 

 •  يقارب املسائل الدينيّة من مختلف أبعادها القيميّة والروحيّة والثقافيّة دون 

حرصها يف خانة االنتامء الطائفي  

 •  يعي تأثري الدين عىل مختلف نواحي الحياة واملجتمع

األهداف 

التعلّمّية

þ  يحّدد املساحات املشرتكة بني الجامعات الدينيّة يف لبنان 

þ  يعّدد أبرز الخصائص لكّل من الديانتني املسيحيّة واملسلمة والتنّوع الداخيل يف 

كّل منهام 

þ  ميّيز بني التعّصب واإلميان 

þ  يسعى من خالل الحوار إىل االنفتاح عىل أفكار اآلخرين ومعتقداتهم وخرباتهم 

الروحيّة وفهمها

þ  يثّمن البعد الحكمي يف أديان العامل

þ  يحرتم الرموز الدينيّة ملختلف األديان 

þ  يحّدد الدوافع الدينيّة لقبول االختالف يف املسيحيّة واإلسالم 

þ  ميارس الفكر النقدي مبا يتعلّق باإلشكاليّات والرصاعات املرتبطة باالنتامءات 

الطائفيّة والتعّصب الديني
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الرشاكةاملفهوم

السالمالتضامناملصالحةالقيم

•  يصغي إىل آراء اآلخرين ومواقفهم مبا فيها من نقد أو هواجس املهارات

• يتفّهم وجهة نظر اآلخر عرب التعرّف عىل اختباراته الشخصيّة ويتعاطف معه  

•  يتعامل مع الذاكرة الجامعيّة لديه ولدى اآلخرين مبسؤوليّة عرب املراجعة البّناءة 

املشرتكة 

•  ميارس الفكر النقدي واالستقالليّة يف مواقفه ويقارب األمور من وجهات نظر 

مختلفة 

• يتبّنى مفهوم املواطنة الحاضنة للتنّوع والعيش املشرتك

• يعالج الخالفات والنزاعات بالطرق السلميّة   

• يشعر باملسؤوليّة الوطنيّة الشاملة ويتبّنى مع اآلخرين القضايا املشرتكة 

• يدرك منظومة قيم الحياة العاّمة املشرتكة ويتبّناها

األهداف 

التعلّمّية

  þ يعي فرادة كّل شخص يف أي جامعة

  þ يحلّل العنارص املركبّة للهويّة 

  þ ينتمي إىل شبكة عالقات وطنيّة عابرة للطوائف ويفتخر بذلك

�þ يفّكك الصور املنّمطة عن اآلخر خاّصة تلك املرتبطة باالنتامء الديني

 þ  يتحّرر من األحكام املسبقة املرتبطة باالختالف والذاكرة وينفتح عىل املصالحة 

وبناء عالقات سليمة مع اآلخرين

�þ يعرّب بوضوح عن املخاوف لديه التي تطال ثقته باآلخر 

�þ يعرّف عن هويّته الوطنيّة الجامعة والحاضنة للتنّوع 

�þ ميارس التقنيّات السلميّة لحّل النزاعات ويسعى إىل بناء السالم املستدام 

�þ يعّدد أبرز القيم املشرتكة ويدرك بعض مراجعها يف املسيحيّة واإلسالم

�þ يرصد سائر أشكال التمييز والعنرصيّة ويرفضها

  þ يتعاطف مع اآلخرين خاصة مع أولئك الذين يختلفون عنه بانتامءاتهم  

þ يبادر إىل تبّني قضايا املجتمع والتضامن مع املظلومني واملهّمشني
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خدمة املجتمعاملفهوم

املشاركةااللتزامالعطاءالقيم

 • يثق بقدراته ويتبّنى دوره كعامل تغيري إيجايب يف املجتمع املهارات

• يتحىّل باملسؤوليّة الوطنيّة ويقارب القضايا اإلنسانيّة عىل أساس جامع غري طائفي 

• يدرك مفهوم املجتمع املدين وأهميّة دوره وبعض مؤّسساته 

• يبني رشاكات مع أفرقاء مختلفني عىل أساس قضيّة مشرتكة 

• يسهم مع اآلخرين يف تصميم مرشوع هادف ووضع اسرتاتيجيّة لتحقيقه 

• يعمل بشكل بّناء ضمن فريق عمل متنّوع 

• يعطي من وقته وذاته بفرح ومجانيّة خدمة لآلخرين وللخري العام  

• يتمتّع بالثبات يف مواجهة الصعوبات واملثابرة عىل تحقيق األهداف

األهداف 

التعلّمّية

 þ يحّدد مفهوم الخدمة االجتامعيّة 

 þ يستعمل التقنيّات املناسبة لتحديد حاجات املجتمع 

 þ يعرف دور السلطات املحليّة والبلديّة 

 þ  يكتشف أبرز مؤّسسات املجتمع املدين املرتبطة باهتامماته واهتاممات مجموعته 

ويبني الرشاكة املناسبة معهم 

 þ يعرّف طرق اكتساب رشكاء محتملني

 þ يبني نظرة اسرتاتيجية مشرتكة للعمل عىل إحدى قضايا املجتمع

 þ يحّدد األهداف وسبل قياس تحقيقها 

 þ يصّمم املرشوع مبختلف مراحله 

 þ يسهم يف تنفيذ املرشوع ضمن عمل فريق جامعي منسجم 

 þ يجيد إدارة املرشوع وفق روزنامة زمنيّة محّددة ويجيد إدارة الوقت 

 þ يجيد وضع موازنة محدودة للمرشوع وإدارتها
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أ ( تعريف الدليل 

ليس املقصود من هذا الدليل أن يكون:

û كتاب تعليم دينّي أو وسيلة للمقارنة بني األديان
û أداة لدعم أّي توّجه سيايس

û أداة شاملة للرتبية عىل املواطنة مبختلف أبعادها 
û أداة حرصيّة للتدريب عىل خدمة املجتمع

بل املُراد منه أن: 

ü يقّدم طريقة علميّة وإيجابيّة ملقاربة التنّوع الدينّي 
ü يقّدم معلومات موجزة وموضوعيّة عن املسيحيّة واإلسالم

ü �يكون أداة للّربط بني التنّوع الدينّي واإلرث الثقايف الوطنّي الجامع
ü يكون أداة لتكوين القدرة عىل الّنقد الواعي والبّناء للظواهر االجتامعيّة 

ü يكون أداة للمساهمة يف بناء االلتزام الوطنّي لدى التالمذة 
ü يكون أداة للّربط بني التنّوع الدينّي واإلرث الثقايف الوطنّي الجامع 

ü يقدم منوذًجا من مناذج تطبيق برنامج خدمة املجتمع
ü يجمع بني مشاريع خدمة املجتمع والوعي لدور املواطن يف اطار املواطنة الحاضنة للتنّوع

ب ( أقسام الدليل

1( القسم األّول: أسس ومنهجّيات
نرص األسايّس لعمل املمُنّشطني، إذ يتضّمن تعريًفا بربنامج ألوان، ومعلومات أساسيّة  يمُشكِّل هذا القسم األّول العمُ

نّشطي األنديّة لعرض خلفيّة الربنامج، مقّوماته وأهدافه  حول منهجيّة العمل فيه. وتتوّجه هذه املعلومات إىل ممُ

الرتبويّة. كام يتضّمن الجزء األول إرشادات حول منهجيّة عمل املنشطني يف أندية ألوان. 

2( القسُم الّثاين: املفاهيم واملراجع للمنّشطني
يتضّمنمُ هذا القسم معلومات أساسيّة وموجزة حول مفاهيم الربنامج الرئيسة، التي يحتاج املنّشط أن يجيد 

وتشمل  للربنامج،  الثانية  والسنة  األوىل  السنة  بني  املعلومات  تقسم  األنشطة.  سياق  وكيفيّة رشحها يف  معرفتها 

ثالثة محاور: املحور األّول التنّوع الّديني، املحور الثاين: الرشاكة واملحور الثالث: خدمة املجتمع. تمُشّكل إًذا هذه 

املعلومات مرجًعا للمنّشط خالل الجلسات التدريبيّة لألنديّة، إذ أنّها تقّدم معلومات موجزة وواضحة حول املسائل 

الرئيسة التي يتناولها الربنامج. 

دليل المنّشط  )2
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3( القسُم الثالث: املاّدة التدريبّية
الزمنيّة  الجداول  مع  الربنامج،  إلكامل  املطلوبتني  السنتني  عىل  الرتبويّة  للامدة  توزيًعا  القسم  هذا  يتضّمن 

لجلسات األندية واألنشطة األخرى، مع ربطها باملوارد املتعلّقة بها، من نصوص ومتارين وأنشطة مختلفة، وذلك 

عىل الشكل اآليت: 

- برنامج الجلسات التدريبيّة لألندية مع املوارد الخاّصة بكلٍّ منها  

- برنامج اللّقاءات املشرتكة بني النوادي وأهداف كلٍّ منها

- مراحل تخطيط مشاريع خدمة املجتمع وتنفيذها 

باإلضافة إىل: 

- إرشادات للمنّشط حول أهداف كلٍّ من املوارد وكيفيّة العمل عليها

-  إرشادات للمنشط حول مراحل التخطيط والتنفيذ ملشاريع خدمة املجتمع

وتجدر اإلشارة، إىل أّن الّنصوص مدرجة بطريقة تسمح للمنّشط بتصويرها لتوزيعها عىل التالمذة عند الحاجة. 

أّما التاّمرين واإلرشادات الخاّصة باملنّشطني فال تمُوزّع عىل التالمذة.

ج( كيفّية استخدام الّدليل

يتوّجه هذا الدليل إىل منّشطّي أندية ألوان الذين تلّقوا تدريبًا من قبل معهد أديان حول هذا الربنامج، والذي 

يمُشّكل أساًسا لعمل املنّشطني يف األندية. 

للعمل ضمن  الناظمة  التي من شأنها وضع األطر  الربنامج ومنهجيّاته،  باالطاّلع عىل أسس  أواًل،  املنّشط  •  يقوم 

األندية. 

•  يطّلع املنّشط قبل كّل جلسة عىل املوارد املوجودة يف القسم الثّاين للدليل، وهي معلوماٍت متّكنه من التعامل 

الرتبوي الصحيح والدقيق مع املواضيع التي تتناولها الجلسات. وهذه املوارد تتوّجه إىل املنّشط وال تمُوزّع عىل 

التالمذة.

•  يُنظّم املنّشط جلسات النادي بناء عىل الجدول الزمني املتضّمن يف الدليل، وبالتنسيق مع إدارة املدرسة، وفريق 

مؤّسسة أديان. ويف حال تعّذر عىل املنّشط اتّباع الجدول الزمنّي يمُرجى التنسيق مع فريق مؤّسسة أديان يف هذا 

الخصوص.
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أ ( منهجّية الرتبية غري النظامّية 

 )Non-formal education( تتبع عمليّة التدريب عىل املواطنة الفاعلة والعيش مًعا أسس الرتبية غري النظاميّة

وتقنيّاتها التي تتميّز بكونها:  

•  ترتكز عىل املشاركة الطوعيّة 

•  تأيت خارج اإلطار النظامّي/الصّفي العام للتعلّم وتشّكل تكملة له

بني •  ترتكز عىل تقنيّة الرتبية التفاعليّة وعىل املشاركة الفّعالة من قبل املتدرِّ

•   تشكِّل عمليّة تعلّم شخصيّة واجتامعيّة ترتكز عىل التفّكر الّذايت واملشاركة والتفاعل مع املنّشط واملجموعة 

يرتكز التدريب إًذا عىل عمليّة التفاعل املستمّر بني عنارصه الثالثة: املنّشط، واملتعلّم واملجموعة. فاملضمون 

الذي تشّكله املاّدة التدريبيّة يتكّون من املعلومات والخربات والتقنيّات التي يتشارك بها الجميع بشكل تفاعيّل. 

فاملنّشط ال يحتكر املعلومات بل يمُيرسِّ عمليّة تبادلها وفق األهداف املوضوعة للتدريب، ويساعد يف تصويبها عند 

الحاجة ليك تتالءم مع املفاهيم الرئيسة املرتبطة بالتدريب. ويشّكل هذا املثلث الديناميّة التي يجب أن تمُسريِّ 

الجلسات التدريبيّة بقيادة املنّشط، وتضمن تحقيق أهدافها، وفق الرسم البيايّن اآليت: 

بني عىل املشاركة الفّعالة  تبقى مساهمة املنّشط عنرًصا أساسيًّا يف منهجيّة التدريب، غري أنّها تشّجع أيًضا املتدرِّ

وعىل التفاعل يف ما بينهم، باعتبار ذلك جزًءا أساسيًّا من عمليّة التعلّم. فإّن هذه املنهجيّة ترتكز عىل االستكشاف 

قبل  من  وتبّنيها  استيعابها  أجل  من  املناقشة،  عرب  وتصويبها  وتطويرها  املطروحة،  واملفاهيم  للنظريّات  الذايتّ 

املشاركني. 

المنّشط ومنهجّيات التدريب  )3

املنّشط

التيسري والتنشيط
والتصويب

)إصغاء، تحفيز، توجيه(

 املتعلّم

التفكري والتعبري 
والتغيري

)نقد ذايتّ ومتبادل، حوار،

اكتساب ومنّو( 

املجموعة

التفاعل والتعاون
واملشاركة

)(مناقشة، عمل جامعّي، 

تكامل وتبادل خربات(
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عىل هذا األساس، تكمن مسؤوليّة املنّشط األساسيّة يف ضامن جودة عمليّة اكتساب املعرفة والقيم واملهارات 

لكّل املشاركني وذلك يف إطار ديناميّة إيجابيّة للمجموعة. غري أّن مهّمة املنّشط األهّم تبقى يف الحفاظ عىل اهتامم 

املشاركني وارتباطهم بهذه العمليّة. ويكون املنّشط بالتايل املسؤول عن إيجاد ديناميّة التعلّم، وضبطها والحفاظ 

عىل املسار الصحيح لها. 

ويمُفرتض أن توِجد عمليّة التدريب صلة مبارشة مع واقع املشاركني وخرباتهم الحياتيّة. لذلك فإنّها ترتكز أيًضا 

عىل الخربات الشخصيّة يف طرحها للمفاهيم، كام أنّها تسعى إىل إحداث تغيري يف مواقف املشاركني من موضوع 

معنّي يف حياتهم العمليّة.

تعتمد عمليّة التدريب كذلك عىل التفاعل والتعاون داخل املجموعة، فتمُشّجع النقاش من دون خوف من تباين 

األفكار عىل رشط احرتام أصول الحوار، وتدّخل املنّشط لتصويب األفكار وتوجيهها نحو موضوع النقاش عندما يلزم. 

كام تشّكل املجموعة مساحة للعمل املشرتك والختبار التكامل بداًل من التنافس. 

ب ( منهجّية التعليم عن األديان 

مع أّن برنامج ألوان يتضّمن محاور عّدة، لكّننا نقّدم هنا بشكل خاص عرًضا للمنهجيّة املرتبطة مبحور تنمية 

منهجيّة  مببادئ  التقيّد  وتتطلّب  دقيقة،  مسألة  التالمذة  مع  األديان  مقاربة  أّن  إذ  الّديني،  التنّوع  املعرفة حول 

أساسيّة لتجّنب االنحراف عن املوضوعيّة املطلوبة. 

الدينيّة.  التعّدديّة  للرتبية عىل  أو  للتّعليم عن أكرث من دين،  املعتمدة  املنهجيّات األبرز  نستعرض يف ما ييل 

يوضح االختالف بني هذه املنهجيّات خصوصيّة كّل منها، ويجعل املنهجيّة الثالثة التي تمُسّمى »تعليم التعّدديّة 

الدينيّة« ويعتمدها برنامج ألوان أكرث وضوًحا.

1( التعليم ال«بني-ديني«
كالتّعليم  ال«بني-ديني« هو  فالتعليم  إىل جنب.  جنبًا  ذاتيّتني  مقاربتني  أكرث، من خالل  أو  دينني  تعليم  هو 

الدينّي، يمُعلّم الّدين من داخله، مع الرتكيز عىل الخربة الذاتيّة واإلميانيّة، إمّنا يضعمُ دينني أو أكرث جنبًا إىل جنب.

دين.  لكّل  الداخليّة  املنظومة  أساس  مقابلة عىل  لكّنها  أكرث،  أو  ديَنني  بني  باملقابلة  املقاربة  قد تسمح هذه 

فمراجع هذه املقاربة دينيّة، ويمُنظر هنا عادة إىل املعلّم عىل أنّه مرجع دينّي.

وتكون هذه املقاربة أكرث فعاليّة، عندما يكون هناك معلاّمن يمُدرّسان املاّدة جنبًا إىل جنب، كّل واحد منهام ممثاًّل 

لدينه. وقد تنجح هذه التجربة جزئيًّا، إذا كان هناك أستاذ واحد، ينتمي إىل دين معنّي، لكّنه يتحّدث عن األديان 

األخرى مبعرفة دقيقة واحرتام وموّدة. إّن هذه املنهجيّة ال تتالءم مع أهداف برنامج ألوان وخصوصيّته الرتبويّة.

2( تعليُم الظواهر الدينّية
هو تعليم عن األديان وليس تعلياًم دينيًّا-إميانيًّا من داخل الّدين. وهو يكون عىل مسافة واحدة من األديان املعلّمة، 

دون انحياز ألّي منها. يكون املعلّم هنا مرجًعا علميًّا بحتًا، وال يمُسأل عن انتامئه الديني. ويكون املرجع املعتمد، كتاب 

علمّي أو تاريخّي عن األديان. وبالتايل، تسمح منهجيّته باملقابلة بني األديان وظواهرها الثقافيّة واالجتامعيّة.
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يف بعض الدول خاصة يف الغرب، التي أقرّت هذا النوع من التّعليم يف املدارس، وأدرجته ضمن مواد أخرى 

كالتاريخ والفنون واآلداب، بدت املنهجية موضوعيّة بحتة، ال تدخل يف الخربة الذاتيّة اإلميانيّة، أي ال تمُجيب عن 

املعنى كام يفعل التّعليم الّديني، إمّنا تمُفرّس املظاهر الخارجيّة للخربة الدينيّة: كاللباس والهندسة املعامريّة وأسامء 

األشهر وتواريخ األعياد. ونحن مل نعتمد هذه املنهجيّة يف برنامج ألوان، إذ يشوبها نقص، تجيب عليه منهجيّة ثالثة، 

أال وهي تعليم التعّدديّة الدينيّة.

 

3( تعليم التعّدديّة الدينّية
منهجيّة تعليم التعّدديّة الدينيّة قريبة من منهجيّة تعليم الظواهر الدينيّة، فهي موضوعيّة وعىل مسافة واحدة 

من األديان، إاّل أنّها تجمع مع املوضوعيّة املقاربة الذاتيّة الداخليّة. فال تكتفي هذه املنهجيّة بالوصف الخارجي 

لألمور الدينيّة وحسب، بل تهتّم أيًضا باملسائل الدينيّة املرتبطة بالخربات اإلميانيّة والروحيّة وبإيصال املعنى الذي 

يختربه املمُنتمي إىل كّل من هذه األديان. فاملوضوعيّة تمُساعد يف إيصال املعلومات حول األديان، أما الذاتيّة فتمُساعد 

عىل الفهم املمُتبادل عرب تبادل الخربات الشخصيّة واحرتام الرموز والخصوصيّات لدى كل جامعة دينيّة.

تحّدثًا بإسم انتامئه  يف منهجيّة تعليم التعّدديّة الدينيّة، كام يف تعليم الظواهر الدينيّة، ال يمُقّدم املعلّم نفسه ممُ

الديني الخاص، إمّنا يمُحافظ عىل دوره كمرجع علمّي عن األديان املتعّددة. إاّل أنّه عندما يتطرّق إىل ديٍن معنّي، يهتّم 

أيًضا بإيصال املعنى املرتبط بالخربة اإلميانيّة داخل ذلك الّدين. وما يمُساعد يف تحقيق ذلك هو مشاركة املتعلنّي 

أنفسهم يف التعبري عن األبعاد الداخليّة واإلميانيّة لخربتهم الدينيّة. ويلعب املعلّم دوًرا مهامًّ يف مساعدة التالمذة 

عىل وضع أنفسهم مكان اآلخر لفهم خربته وفق وجهة نظره الداخليّة.

يمُشّكل النموذج الربيطاين لتعليم التعّدديّة الدينيّة مثااًل ناجًحا يف تطبيق هذه املنهجيّة، إذ يعتمد عىل تفاعل 

التالمذة يف ما بينهم، باألخص إذا كانوا ينتمون إىل أديان مختلفة، أو إىل طوائف مختلفة ضمن إطار الّدين الواحد. 

تأخذ هذه املقاربة بعني االعتبار خربة كّل تلميذ مبا فيها الجانب اإلميايّن الشخيّص الخاص به، وتمُعترب بالتّايل مشاركة 

التالمذة مرجًعا أساسيًّا إضافيًّا يف عمليّة بناء املعرفة وتبادل املعلومات وفهم املواضيع الدينيّة بأبعادها املختلفة، 

وتخطّي الكثري من الصور النمطيّة الخاطئة عن اآلخر.

إّن املنهجيّة الثّالثة املمُقّدمة هنا واملتّبعة يف إطار برنامج ألوان هي األفضل يف مقاربة التعّدديّة الدينيّة يف سياق 

الرتبية عىل العيش املشرتك، إذ أنّها تركّز عىل ثالث نقاط، عىل املعلّم التقيّد بها: 

أواًل: إعطاء مساحة للبعَدين الخارجي والداخيل للمعرفة الدينيّة: أي تقديم املعلومات األساسيّة املرتبطة باملسائل 

التاريخيّة والظواهر الدينيّة مبوضوعيّة من جهة، وإفساح املجال أمام التعبري عن البعد اإلميايّن لخربات املؤمنني 

الذاتيّة يف كّل دين من جهة أخرى. 

بالسياقات  املرتبطة  الدينيّة  املسائل  مقاربة  والنقد يف  التحليل  القدرة عىل  تفعيل  التالمذة عىل  مساعدة  ثانًيا: 

التاريخيّة والثقافيّة، ومامرسة ذلك بشكل منصف وبّناء عىل الذات واآلخرين.

ثالًثا: مساعدة التالمذة عىل احرتام االختبارات اإلميانيّة املختلفة حتى داخل الدين الواحد، وعىل تقبّل البعد اإلمياين 

لدى املنتمني إىل ديانات أخرى واإلصغاء إىل خرباتهم، لتفعيل الفهم والتعاطف املتبادلني. 
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ج( الرتبية عىل القيم املشرتكة 

ترتكز اإلنسانيّة عىل منظومة القيم التي تمُعترب جزًءا ال ينفصل ال عن الفرد يف مسرية منّوه وتحقيق ذاته وال عن 

املجتمع يف عالقات الناس بعضهم مع بعض. فمامرسة القيم ترتقي باإلنسان إىل دعوته يف أن يكون عامل خري وصالح 

وسالم يف املجتمع. لهذا السبب نجد توافًقا مبدئيًّا بني الناس عىل تحديد قسم كبري من هذه القيم وتحديد معانيها. 

وتتشارك الرساالت السامويّة مع الحضارة اإلنسانيّة، بالرتكيز عىل أهميّة تبّني منظومة القيم من قبل األفراد، 

مضفية عليها طابًعا روحيًّا مكّماًل ملعناها اإلنسايّن العام. إذ نادرة هي القيم الخاّصة باألديان، نذكر منها عىل سبيل 

املثال قيمة الرجاء يف الحياة األبديّة، واعتبار املوت عبوًرا نحوها وهذه الحياة تحضريًا لها. 

الروحّي.  بعدها  خالل  من  إليها  التطرّق  ميكن  كام  شامل،  إنساين  منظور  من  القيم  عن  الحديث  إًذا  ميكن 

للخري يف  املنحى  بهذا  البرش  يتشارك مع سائر  إنسانيّته  أنّه من خالل  فيعلم  املؤمن.  لدى  تتكامالن  واملقاربتان 

الحياة، ويمُدرك أيًضا أنّه يحّقق املشيئة اإللهيّة عندما يطبّق هذه القيم عىل ضوء إميانه والتزامه الديني. وتشّكل 

منظومة القيم إحدى أهم املساحات املشرتكة بني األديان، وخاصة بني املسيحيّة واإلسالم. 

أخريًا، ال ميكن أن نفصل القيم عن الحياة اليوميّة للناس. فهي ليست مجموعة عقائد أو أفكار مجرّدة، بل 

هي مبادئ ال تأخذ معناها الكامل إال عندما تتحّول إىل فضائل راسخة ومرتبطة بسلوك الشخص وتظهر من خالل 

مواقفه ومنط حياته وعالقاته مع اآلخرين. من هنا تكمن أهميّة الرتبية عىل القيم، وبشكل مشرتك، تأسيًسا للحياة 

العامة واالجتامعيّة السليمة، وتوطيًدا للرشاكة والتضامن والوحدة بني أبناء املجتمع الواحد وحتى عىل مساحة 

البرشيّة قاطبة.

لذلك اخرتنا أن تمُشّكل منظومة القيم ركًنا أساسيًّا من أركان برنامج ألوان، تأيت يف الوسط بني املفاهيم الخاصة 

بالربنامج واملهارات املطلوب تعزيزها لدى املتعلِّم. لذلك ال يمُحّقق الربنامج أهدافه دون توّصل التالمذة إىل تبّني 

قيمه تبّنيًا راسًخا، يظهر من خالل عالقاتهم املتبادلة وطريقة التزامهم باألنشطة وخاصة مرشوع خدمة املجتمع. 

د( مهارات املنّشط التقنّية

عىل املنّشط يف مجال الرتبية عىل العيش مًعا يف ظل املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع الديني أن يتمتّع باملهارات 

التقنيّة اآلتية، التي تسمح له بالتدريب عىل املفهوم ومكّوناته بشكل واضح وخالّق: 

1( يطبِّق الربنامج التدريبّي ويختار آلّياته بشكل يضمن تحقيق أهدافه 
• يُطبّق الربنامج ويدير جلسات العمل ُمركّزًا عىل األهداف املرجّوة من كّل جلسة

• يعمل بطريقة تشاركيّة مع منّشطني آخرين 

• ينظّم أوقات جلسات العمل ويختار أمكنتها املناسبة

• يستخدم املوارد والتقنيّات بشكل فّعال 

• يستعمل األنشطة املناسبة ويعّدلها مبا يتناسب مع أهداف الجلسة 

• يقيّم جلسات العمل للتأكّد من تحقيق أهدافها  

• يدرك معيقات التدريب ويتعامل معها مبا يتالئم مع شخصيّة كّل متعلِّم
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2( يدير عمل املجموعة بنجاح ويؤّمن التفاعل بني مختلف أعضائها
•  ينشئ جوًّا من الثقة ضمن املجموعة، حيث يشعر املشاركون أّن باستطاعتهم مشاركة أفكارهم وتجاربهم من 

دون الحكم عليهم

•  يحافظ عىل جّو إيجايّب وعىل مناخ من اإلصغاء واالحرتام املتبادل ضمن املجموعة

ن مشاركة فّعالة ومتوازنة للجميع بشكل مينع من تهميش أّي مشارك، ويف سبيل إبراز اإلمكانات الكاملة  •  يؤمِّ

ملجموعة العمل

ل التواصل والحوار ضمن املجموعة ويسعى إىل حّل النزاعات بشكل سلمّي •  يُفعِّ

•  يتعاطف مع املشاركني ويبدي استعداده للتعلّم منهم 

بني ويحّفزهم عىل العمل مًعا  3( ينقل رؤية املرشوع إىل املتدرِّ
• يقّدم املعلومات بشكٍل تفاعيّل وموضوعّي وجّذاب

• يتحّقق من فهم املجموعة الواضح للمفاهيم والقيم املقّدمة 

• يقود املجموعة نحو التبّني املشرتك ألهداف التدريب العاّمة

بني إىل فرص التغيري وقدرتهم عىل تحقيق ذلك  • يرشد املجموعة وأعضائها املتدرِّ

بني عىل التعبري عن التغيري الذي أحدثه التدريب فيهم وعاّم يوّدون االلتزام به  • يحّث املتدرِّ
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المرحلة األولى 
من برنامج ألوان

السنة األولى ثانوي
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القسم األول

المفاهيم والقيم
 موارد للمنّشط
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اللبنانيّة  الثقافة  بارزة من سامت نسيجه االجتامعي وعنرًصا أساسيًّا يف  لبنان سمة  الديني يف  التنّوع  يشّكل 

الجامعة. ويلعب االنتامء الديني لدى اللبناين دوًرا مهامًّ يف تكوين شخصيّته وسلوكه. كام يشّكل الطابع التعّددي 

لهذا االنتامء غنى للمجتمع اللبناين، حيث يسمح للمواطن التعرّف عىل نظرات مختلفة للحياة واملجتمع واللّه 

والتفاعل معها. فأكّد الدستور اللبناين عىل احرتام التنّوع الديني، من خالل ضامن حريّة املعتقد من جهة وتأدية 

الدولة فروض اإلجالل للّه واحرتامها لجميع األديان واملذاهب من جهة أخرى، واعتبار ميثاق العيش املشرتك معياًرا 

لرشعيّة أّي سلطة.

إىل  التنّوع  تحويل  يف  أحيانًا  نجحت  التي  الطائفيّة،  الرصاعات  عن  الناتجة  باآلالم  حافل  لبنان  تاريخ  لكّن 

هويّات منغلقة عىل ذاتها، وخائفة بعضها من بعض، فسجنت املواطنني يف العصبيّات وأفقدتهم هامش الرشاكة 

واملسؤوليّة، وجعلت من االختالف سببًا أو حّجة للخالف والنزاع وحتى االقتتال. 

يمُعلّمنا التاريخ اللبناين بأّن كنز التنّوع هو رسيع العطب ويحتاج إىل عناية مستمرّة، ليك ال تتحّول هذه النعمة 

إىل نقمة تتسبّب بتجديد الرصاعات الداخليّة والحروب األهليّة. ولعّل أبرز أسباب تحّول التنّوع إىل سبب للفرقة 

تكمن يف املشاكل التالية: أواًل الجهل املتبادل الذي يمُولِّد األفكار املسبقة والصور النمطيّة الخاطئة، وثانيًا الذاكرة 

املشحونة باألوجاع ومشاعر الغنب والخوف التي تمُقوِّض الثقة املتبادلة بني املواطنني وروح التضامن واإللفة، وثالثًا 

استغالل املشاعر والشعارات الدينيّة يف الرصاعات السياسيّة ما يجعل من املجال العام ساحة للتقاتل بني الهويّات 

املتنافسة بدل أن يكون مساحة للتالقي بني املواطنني لتبادل األفكار واملشاركة الخاّلقة يف تنمية مجتمعهم الواحد 

وتحقيق مصلحتهم املشرتكة. 

المحور األّول: التنّوع الديني
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من مواد الرشعة الوطنّية للرتبية عىل العيش مًعا يف لبنان
يف ظل املواطنة الحاضنة للتنّوع الديني

 

املادة الثانية: املواطنة الحاضنة للتنّوع بدل االنصهار والطائفّية

مبعناه  االنصهار  مفهوم  عي  يَدَّ والطائفيّة.  االنصهار  خطَري  من  بالتحّرر  لبنان  يف  الدينّي  للتنّوع  الحاضنة  املواطنة  تتحّقق 

الشمويل بناء الوحدة عىل أساس ذوبان الجميع يف بوتقة واحدة، ما يمُفقد مجتمعنا غنى التنّوع ويمُشِعر املواطن بعدم االعرتاف 

بجزء أسايّس من كيانه الشخيّص والجامعّي. أما الذهنيّة الطائفيّة املنغلقة عىل ذاتها فتسجن املواطنني يف العصبيّات وتمُفقدهم 

التنّوع  اعتبار  للمواطنة يف  السليمة  املقاربة  تكمن  بينام  الجامعة.  الوطنيّة  الثوابت  أساس  الرشاكة واملسؤوليّة عىل  هامش 

الثقايّف والدينّي يف لبنان جزًءا من الهويّة الوطنيّة والثقافة العامة املشرتكة من جهة، واعتبار املواطنة من جهة أخرى املجال 

الحيوّي املشرتك لتجيّل الهويّة الوطنيّة ومشاركة املواطنني يف الحياة العامة. 

املادة الثالثة: الرتبية عىل العيش مًعا

تقتيض املواطنة الفاعلة واملسؤولة تطوير مرشوع تربوي حاضن للتنّوع الثقايّف والدينّي املكوِّن لإلجتامع اللبناين، حيث ال تبتلع 

الهويّات الطائفيّة الخاصة الشخصيّة الوطنيّة لدى التالمذة، بل عىل العكس، انطالقًا من الرتبية عىل املواطنة يجد التلميذ يف 

ذاته مساحة حاضنة لخصوصيّته الثقافيّة ولخصوصيّات اآلخرين أيًضا، فيتدرّب عىل اكتشافها واحرتامها وتقديرها كجزء من 

ثقافته الوطنيّة العامة. تمُعزِّز هذه املقاربة التامسك االجتامعي وتمُطوِّر حيويّة املجتمع املدين وتمُوطِّد السلم األهيل، عرب تيسري 

التفاعالت االجتامعيّة والثقافيّة العابرة للطوائف، وتأمني ازدهار القدرات اإلبداعيّة وانتشارها عىل مساحة الوطن. فتمُساهم 

الرتبية عىل العيش مًعا بنشوء مجتمع يتّسم باألمان واالنفتاح والتعاون والرشاكة بني مختلف أبنائه.

املادة الرابعة: املدرسة واحة آمنة للحوار والتالقي

م املؤّسسات الرتبويّة يف لبنان مساهمة أساسيّة يف بناء الثقافة الوطنيّة والسلم األهيل عندما تكون املكان اآلمن للتلميذ  تمُقدِّ

الختبار التنّوع وتنمية الروابط بني الشباب والتمرّس بالحوار املوضوعي واحرتام االختالف والرأي اآلخر، بعيًدا من املزايدات 

الرتبية عىل  النموذج املصّغر للمجتمع املنشود، جاعلة من  تمُشكِّل  الطائفيّة والحزبيّة والفئويّة. عليه فإّن املدرسة ميكن أن 

العيش مًعا يف إطار املواطنة الحاضنة للتنّوع الديني جزًءا ال ينفصل عن مرشوعها الرتبوّي والقيمّي. 

املادة الخامسة: ثقافة التنّوع الديني يف سياق الحياة العامة 

تقتيض هذه املقاربة تطوير املناهج والربامج الرتبويّة بشكل يقّدم التنّوع الديني يف السياق اللبناين كجزء طبيعّي من الحياة 

العامة. وتتعامل الرتبية مع مظاهره التاريخيّة والثقافيّة واالجتامعيّة والروحيّة، عىل أساس مقاربة موضوعيّة وإيجابيّة يف آن. 

ن التثقيف الديني معرفة اآلخر كام يمُعرِّف بذاته عن نفسه، ويمُطوِّر التعارف املتبادل، ويمُعزِّز الشعور باألمان يف سياق  فيؤمِّ

العالقات املا بني دينيّة، فال يبقى مكاٌن للجهل كمصدٍر للحذر والعداوة. ترتكز هذه املقاربة عىل فهم الخصوصيّات واحرتامها، 

واإلضاءة عىل املشرتكات التي تمُعّزز الوعي للرشاكة يف املسؤوليّة االجتامعيّة والوطنيّة. فيتعّزز عند التلميذ وعيه لقيَم الحياة 

العامة ذات املرجعيّة الدينيّة واإلنسانيّة املشرتكة، وينمو استعداده لاللتزام بها.  
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1( الهويّة واالنتامءات 

أ ( الهويّة الفرديّة 
يِّزه عن غريه، فيعرّب من خاللها عن فرادته وشخصيّته الذاتيّة  -  »الهويّة« هي الحقيقة التي تمُشّكل خصوصيّة الفرد ومتمُ

االجتامعيّة،  الخلفيّة  الجنس،  )الجيل،  تعّددة  ممُ وانتامءات  أوجًها  تتضّمن  وهي  »األنا«.  تتجّسد مبصطلح  التي 

الدين، الثقافة، االنتامء الوطني، اللغة، املهنة، فلسفة الحياة، إلخ.(

-  هي مفهوٌم ذايتّ يمُشري إىل الّنظرة الّذاتية للفرد، وتمُكّون الجواب عىل األسئلة التالية: من أنا؟ وكيف أمُعرّف عن 

نفيس؟ لذلك ال ميكن أن تتعّدد هويّات الفرد الذاتيّة، فهي واحدة وفريدة ولكّنها مكّونة من انتامءات متعّددة.

-  ويقول بعض علامء االجتامع بأّن الهويّة تظهر عند وجود االختالف والتاميز، ما يجعل من اآلخر عاماًل أساسيًّا 

يف تحديد هويّتي. لكّننا نفّضل القول بأّن الوعي للفرادة الذاتيّة والجامعيّة هو العامل األسايّس العتالن الهويّة 

الخاّصة يف مقابل هويّات أخرى. إذ ال يكفي اإلنسان أن يكتشف أنّه مختلف عن اآلخرين، بل يحتاج ألن يدرك 

ما مييّزه  منهم ويتمّكن من التعبري عن ذلك.  

ب ( الهويّة الجامعّية
-  ال تنحرص هذه »الذاتيّة« مبا تختزن من املزايا والخصوصيّات املكّونة للهوية الفرديّة بني الفرد ونفسه وحسب، 

بل تنجم أيًضا عن مقتضيات العالقة مع اآلخر، ومع رضورات االنضواء يف فضاءات مشرتكة. فالهويّة الفرديّة ال 

تنفصل عن حياة الفرد االجتامعيّة والوطنيّة؛ ال بل إّن العالقات االجتامعيّة واملجموعات التي ينتمي إليها الفرد 

تمُسهم يف تحديد مفهومه لذاته.

-  يتشارك الناس جميًعا أواًل باالنتامء إىل اإلنسانيّة التي تمُشكّل طبيعة اإلنسان وأساس هويّته وسائر انتامءاته.  

-  يتأثّر كّل بعد من األبعاد املكّونة للهويّة الفرديّة باألخرى وتطّور كّل منها. فالبمُعد الدينّي للهويّة الفرديّة يؤثّر مثاًل 

عىل نظرة الّشخص إىل الحياة ومنط عالقاته مع اآلخرين. لكن رغم تعّدد انتامءات الفرد وأنظمة عالقاته مع غريه، 

تبقى الهويّة الفرديّة واحدة ال تتجزّأ، لعدم إمكانيّة تجزئة شخصيّة اإلنسان. فالهويّة متعّددة األبعاد وليست مركّبة. 

كن أن يمُحّدد أّي من انتامءاته  -  رغم اشرتاك األشخاص بهويّات جامعيّة مشرتكة، يبقى كّل فرد عىل فرادته، وال ميمُ

الجامعيّة شخصيّته بكاملها. لذلك ال ميكن الحكم عىل شخص انطالقًا من أحد انتامءاته لعدم الوقوع يف خطأ 

التنميط، وال الحكم عىل مجموع األشخاص الذين ينتمون إىل جامعة واحدة انطالقًا من خربتنا مع أحد أفرادها 

لعدم الوقوع يف خطأ التعميم.   

ج ( دينامّية الهويّة
-  ليست الهويّة جامدة بل هي متحرّكة باستمرار، بشكل دينامّي يرتبط بالظروف الخاّصة للفرد وبحريّته وخرباته 

وخياراته الرئيسة يف الحياة وبتفاعله مع انتامءاته املتعّددة وطريقة تحديد تداخلها وتفاعلها بعضها مع بعض. 

لذلك ال ميكن تحديد أّي شخص أو تحجيمه بهويّة جامدة، أفرديّة كانت أم جامعيّة.

-  كام أّن تراتبيّة االنتامءات والهويات االجتامعيّة تختلف أيًضا بحسب الظروف التي ميّر بها الفرد. إّن الفرد يمُقيِّم 

الواجهة، وأليٍّ منها يعطي  املختلفة سيضع يف  أيًّا من مكّونات هويّته وانتامءاته  أو ال شعوريًّا(  )بوعي  ويزن 

األولويّة، وأيًّا منها سيضع يف مراتب ثانويّة )أو حتى يمُخفيها( بحسب الوضع الذي يكون فيه. 
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كن القول إّن تعرّفنا عىل اآلخرين هو مسار ال ينتهي، بل يمُرافق منّو الفرد وتطّور اختباراته ونظرته لذاته.  -  لذلك ميمُ

فال يحسن التعامل ال مع الذات وال مع اآلخر كصورة جامدة، بل كواقع منفتح عىل التطّور والنمو. هذا ما يجعل 

من العالقة املبارشة مع اآلخر املجال األفضل للتعارف، وما يعطي فرصة إلعادة بناء العالقات أو ترميمها وتصويبها 

عند مرورها بأزمة عىل املستوى الفردي أو الجامعي.    

د ( الهويّة الوطنّية الجامعة
-  يقوم مجتمع املواطنني عىل قاعدة عقد اجتامعّي يؤّمن املصلحة العاّمة يف إطار مديّن، ويعرّب عن الهويّة املشرتكة 

بني جميع املواطنني التي تسمو عىل كافة االنتامءات الخاّصة. وتكون الدولة مبؤّسساتها وكافة قطاعاتها امللحقة، 

اإلطار الناظم لعالقة املواطنني يف ما بينهم وتجاه املجتمع. 

-  أّما العالقة بني االنتامء الطائفّي-الجامعّي واالنتامء املديّن-الوطنّي فال تتحّقق باالنتقال من هويّة إىل أخرى، وكأّن 

الواحدة تلغي األخرى، بل بانفتاح االنتامء الطائفّي الخاّص عىل املجال العاّم، حيث يمُغني االنتامء الوطنّي الجامع 

هويّة الفرد ويرتقي بها إىل مستوى الحّريّة واملسؤوليّة. 

عرب  والرقّي  للتطّور  رحبة  ومساحة  والجامعيّة  الفرديّة  للهويّة  حاجة  يمُشّكالن  املديّن  واالنتامء  العاّم  -  فاملجال 

العاّمة، وعرب توسيع شبكة العالقات واملصالح املشرتكة عىل أساس  التفاعل مع اآلخرين واألفكار واملعطيات 

االنتامء املديّن. فبدون هذه الفسحة يتحّول االنتامء الطائفّي إىل عصبيّة يتقوقع الفرد يف حلقتها الضيّقة فاقًدا 

الحّريّة واإلبداع مًعا. 

-  يف املقابل ال يتحّقق االنتامء الوطنّي عىل حساب االنتامءات األخرى )الجامعيّة( أو عن طريق تهميشها أو محاولة 

الجامعيّة  لالنتامءات  التنّكر  يتطلّب  السليم  الوطنّي-املديّن  االنتامء  بأّن  االعتقاد  الخطأ  فمن  وجودها.  نكران 

الخاّصة أو التخلّص منها، وكأّن مثّة تعارًضا بينهام. بل الواقع هو أّن االنتامء الوطنّي يجب أن يمُشّكل اإلطار العاّم 

حيث تتمّكن االنتامءات الخاّصة من التعبري عن ذاتها والتفاعل مع غريها. 

-  فكام أّن تقوقع الشخص داخل أحد االنتامءات الخاّصة واعتباره املساحة الرئيسة للحياة والتعبري عن الذات يؤّدي 

إىل نشوء عصبيّات منغلقة وهويّات متصادمة مع غريها، كذلك ميكن أن يتحّول االنتامء الوطنّي، يف حال أخذ 

أشكااًل قوميّة متطرّفة مبنيّة عىل صيغة االنصهار ورفض االعرتاف بالتنّوع الثقايّف وخصوصيّات األفراد والجامعات، 

إىل إيديولوجيّة وعصبيّة مقيتة تقوِّض أساسات الرتابط االجتامعّي والسلم األهيّل.      

نسجاًم مع االندماج  »االندماج الوطنّي ال يكون عىل قاعدة طائفيّة مذهبيّة، وا منا يكون ممُ

العام يف الوطن، مع الشعب اللبناين كلّه وعىل قواعد الثوابت امليثاقيّة للّشعب اللبناين، التي 

قوِّم للبنان، كاإلسالميّة يف لبنان، وأّن  تؤكّد بالدرجة األوىل عىل أّن املسيحيّة يف لبنان جزء ممُ

لبنان ال يقوم إاّل بالتّكامل، واال بالعيش الواحد، وليس العيش املشرتك فقط.«
اإلمام محّمد مهدي شمس الّدين، الوصايا
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مساحة الخصوصيّة الفرديّة وكرامة 

اإلنسان األصيلة والرشاكة اإلنسانيّة 

الشاملة

مساحة املشاركة املستقلّة يف

الشأن العاّم )االنتخابات، االنتامء 

الحزيّب ، املجتمع املديّن ...(

مساحة قيم الحياة العاّمة املشرتكة 

بني الجامعات الثقافيّة والدينيّة 

والرتاث الحضارّي املشرتك

مساحة اإلنتامء إىل الجامعة

الخاّصة )الجامعة العائليّة،

الدينيّة، الشعائر الخاّصة...(

مساحة التفاعل الثقايفّ املتبادل

بني الجامعة الخاّصة والثقافة

الوطنيّة العاّمة )الدين بالبيئة

املحليّة...(

الهويّة الذاتّية 

ودوائر اإلنتامءات الرئيسة
فادي ضو

ميكن أن نصّنف االنتامءات االجتامعّية للفرد إىل ثالث فئات: أّولها االنتامء إىل اإلنسانّية، كام يقول 

الفيلسوف اليونايّن تريينس: »أنا إنسان وال يشء إنسايّن غريب عّني«. والفئة الثانية تتكّون من االنتامء 

الوطنّي أو املديّن ضمن الجامعة السياسّية وتتحّقق عرب املشاركة يف الحياة العاّمة. أّما الفئة الثالثة فهي 

تشمل االنتامء إىل مجموعات خاّصة عائلّية أو مهنّية أو إثنّية أو ثقافّية أو دينّية، تكون ضمن مساحة 

الوطن أو عابرة لحدوده. وتتشكّل الهويّة الفرديّة وتتفاعل مع الهويّات األخرى انطالًقا من االنسجام 

الذي يتحّقق بني دوائر االنتامءات املذكورة وموقع كل دائرة من األخرى.
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2( كرامة اإلنسان واحرتام االختالف

يمُشّكل التنّوع أساًسا للحياة واحرتام االختالف قاعدة للعيش مًعا. لذلك تمُقّدم الرتبية عىل احرتام االختالف جوابًا 

شافيًا لواقع املجتمع اللبناين الذي يعاين من ذاكرة مشحونة بصور العنف الطائفي ومن تنامي الفرز السكاين عىل 

النمطيّة واملشّوهة عن اآلخر املختلف دينيًّا. وتواجه الرتبية عىل احرتام  أساس االنتامء املذهبي وانتشار الصور 

اآلخر مخاطر التعّصب والتزّمت واالنغالق التي تمُشّوه صورة األديان الساموية ومتنع التضامن بني املواطنني، وبالتايل 

بناء الوطن. 

معناها  الحياة  عىل  لتمُضفي  الِقيَم،  سائر  اتّجاههام  يف  تصّب  التي  األساسيّة  القيمة  اإلنسانيّة  الكرامة  تمُشّكل 

األصيل وفرصة تحقيق غايتها. فحياة اإلنسان وقيمتها وفرادة كّل شخص يسبقان القيم املختصة بعالقة األشخاص 

بعضهم ببعض: كاالحرتام واملوّدة واملسامحة والتضامن والتعاطف وقيم الحياة العاّمة كحريّة الرأي وحريّة التعبري 

وحريّة الضمري واملعتقد والعدل وااللتزام واملشاركة. فإّن كّل هذه القيم مبنيّة عىل املبدأ األسايس أن كّل كائن 

برشي له كرامته وقيمته الخاّصة، ال يأخذها منه أحد، وأّن الكّل متساٍو يف هذه الكرامة، مهام كان لونه أو لغته أو 

دينه أو وضعه االجتامعي أو وضعه الجسدي والعقيل، كأصحاب االحتياجات الخاّصة مثاًل.

إالّ أّن اإلنسان مل ميتثل دامئًا لهذه القيمة األساسيّة، فهناك من حّول فارق اللون إىل إيديولوجيا تقول بعرق 

متفّوق عىل أعراق أخرى أو تقول بلون أدىن من آخر، وهناك من ينزع صفة كرامة اإلنسان عن طائفة معيّنة أو 

عن جنسيّة معيّنة أو عن أشخاص ذوي احتياجات خاّصة... وتبقى بذور هذه اإليديولوجيّات يف أذهاننا عندما منيّز 

سلبيًّا بني جنس وآخر أو بني دين وآخر أو بني وضع اجتامعي وآخر. وجاء اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )عام 

1948( ليثبّت احرتام كرامة كّل إنسان واملساواة بني جميع البرش.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(
 

املاّدة 1: يولد جميع الناس أحراًرا ومتساوين يف الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم 

أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء. 

املاّدة 2: لكّل إنسان حّق التمتّع بجميع الحقوق والحّريّات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أّي نوع، 

وال سيّام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغري سيايس، أو 

األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد، أو أّي وضع آخر...

تغيري دينه  الحّق حّريّته يف  الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا  لكّل شخص حّق يف حّريّة  املاّدة 18: 

أو معتقده، وحّريّته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، مبفرده أو مع 

جامعة، وأمام املأل أو عىل حدة.
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 ، ٍن إنسا كّل  اإلنسان،  املسيحيّة،  ففي   . عليها وللتأكيد  لقيمة  ا هذه  عىل  لتيضء  األديان  وأتت 

خلقه  الذي  للّه  ا من  كرامته  يكتسب  كان،  اجتامعيّة  طبقة  أو  دين  أو  جنس  أو  لون  أي  من 

لِنا  كَِمثا وَرتِنا  صمُ عىل  إِلنساَن  ا لَِنصَنعِ   : للّه ا َل  »وقا املقّدس:  الكتاب  فيقول  ومثاله.  صورته  عىل 

ناِت  لَحيَوا ا وجميعِ  األَرض  وِش  وحمُ وَجميعِ  ئِِم  لبَها وا امء  السَّ وطمُيوِر  لبَحِر  ا أَْساَمِك  عىل  َولْيَتََسلَّْط 

َخلََقهم.«  وأمُنْثى  َذكًَرا  َخلََقه  للّه  ا وَرِة  صمُ عىل  وَرتِه  صمُ عىل  إِلنساَن  ا للّه  ا فََخلََق  األَرض.  عىل  تَِدبُّ  لَّتي  ا

)27 -26  /  1 )تكوين 

دين،  أو  اجتامعيّة  طبقة  أو  جنس  أو  لون  أي  من  إنسان،  كّل  اإلنسان،  للّه  ا كــّرم  اإلســالم،  ويف 

َن  مِّ م  َوَرَزقَْناهمُ َوالْبَْحِر  ــرَبِّ  الْ يِف  ْم  َوَحَملَْناهمُ آَدَم  بَِني  كَرَّْمَنا  ﴿َولََقْد  الكريم:  القرآن  يقول  كام 

نفخ  قد  للّه  ا فــإّن  70(؛   /  17 )اإلرساء  تَْفِضيالً﴾  َخلَْقَنا  ْن  مَّ مِّ كَِثريٍ  َعــىَل  ْم  لَْناهمُ َوفَضَّ الطَّيِّبَاِت 

َواأْلَفِْئَدَة  َواأْلَبـْـَصــاَر  ْمَع  السَّ لَكمُممُ  َوَجَعَل  وِحــِه  رُّ ِمن  ِفيِه  َونََفَخ  اهمُ  َســوَّ ﴿ثمُمَّ  اإلنسان:  يف  روحه  من 

األرض:  عىل  له  خليفة  إنسان،  كّل  من  أي  منه،  وجعل   ،)9  /  32 )السجدة  وَن﴾  تَْشكمُرمُ ا  مَّ  قَلِياًل 
الرشيف:  الحديث  ويقول   .)30  /  2 )البقرة  َخلِيَفًة﴾  األَْرِض  يِف  َجاِعٌل  إِينِّ  لِلَْمالئَِكِة  َربَُّك  قَاَل  إِْذ  ﴿َو

سواسية  »الناس  أخرى  وبرواية  أحمد(  )رواه  بالتقوى«  إاّل  أعجمي  عىل  لعريب  فضل  ال  سواسية  »الناس 

)مستدرك  بالتقوى.«  إاّل  أسودهم  عىل  ألبيضهم  وال  عجميِّهم،  عىل  لعربيِّهم  فضل  ال  املشط،  كأسنان 

ص340( ج2  الوسائل 

أو  الفروقات  تغييب  يعني  ال  البرش  جميع  بني  واملساواة  إنسان  كّل  كرامة  مبدأ  قبول  أّن  إاّل 

بني  كانت  إن  واضحة  اختالفات  األرسة  هذه  ففي  واحدة،  أرسة  كلّهم  البرش  كان  فإن   . إنكارها

كّل  إذ  األفراد،  بني  اختالفات  أو  الدين،  أو  لثقافة  ا أو  للغة  ا أو  للون  ا يف  كاالختالف  الجامعات، 

أحالمه  وله  به  الخاص   DNA ال وله  الخاّصة  بصمته  له  مّنا  فكّل  وفرادته.  خصوصيّته  له  فرد 

وانتامئه  الوطنيّة  هويته  ومع  للبرشيّة  انتامئه  مع  يتقاطع  ته،  لذا خاًصا  تعريًفا  وله  الخاّصة 

أن  يقتيض  وهذا  فرد.  كّل  يختارها  أخرى  انتامءات  من  أيًضا  يتكّون  ولكّنه  الفلسفي،  أو  الديني 

والدينيّة  لثقافيّة  ا األبعاد  عىل  واالنفتاح  فرادته  باحرتام  مرتبط  إنسان  كّل  كرامة  احرتام  يكون 

لشخصيّته.  املكّونة  وغريها 

3( التنّوع الثقايف والديني

أ ( اإلعالن العاملي للتنّوع الثقايف 
الثقايّف  التنّوع  بشأن  اليونسكو   – والثقافة  والعلم  للرتبية  املتّحدة  األمم  ملنظّمة  العاملي  اإلعالن  يعترب 

البيولوجي  التنّوع  رضورة  كمثل  البرشي  للجنس  رضوري  الثقايف  التنّوع  وجود  أّن   ،2001 عام  الصادر 

الحيّة. للكائنات 
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إعالن اليونسكو العاملّي بشأن التنّوع الثقايفّ )2001(
 

 املاّدة 1: التنّوع الثقايفّ بوصفه تراثًا مشرتكًا لإلنسانّية

تتّخذ الثقافة أشكااًل متنّوعة عرب املكان والزمان. ويتجىّل هذا التنّوع يف أصالة وتعّدد الهويّات املميّزة للمجموعات 

رضورّي  هو  واإلبداع،  والتجديد  للتبادل  مصدًرا  بوصفه  الثقايّف،  والتنّوع  اإلنسانيّة.  منها  تتألّف  التي  واملجتمعات 

للجنس البرشّي رضورة التنّوع البيولوجّي بالنسبة للكائنات الحيّة. وبهذا املعنى، فإن التنّوع الثقايّف هو الرتاث املشرتك 

لإلنسانيّة، وينبغي االعرتاف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحارض واملستقبل.

املاّدة 2: من التنّوع الثقايفّ إىل التعّدديّة الثقافّية

العيش مًعا فيام بني  التفاعل املنسجم والرغبة يف  تنّوًعا يوًما بعد يوم، من ضامن  تتزايد  التي  بّد يف مجتمعاتنا  ال 

أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافيّة متعّددة ومتنّوعة وديناميّة. فالسياسات التي تشّجع عىل دمج ومشاركة كل 

املواطنني تضمن التالحم االجتامعّي وحيويّة املجتمع املديّن والسالم. وبهذا املعنى فإّن التعّدديّة الثقافيّة هي الجواب 

السيايّس عىل واقع التنّوع الثقايّف. وحيث أنّه ال ميكن فصلها عن وجود إطار دميقراطّي، فإنّها تيرّس املبادالت الثقافيّة 

وازدهار القدرات اإلبداعيّة التي تغّذي الحياة العاّمة.

املاّدة 3: التنّوع الثقايفّ بوصفه عاماًل من عوامل التنمية

إّن التنّوع الثقايّف يوّسع نطاق الخيارات املتاحة لكّل فرد، فهو أحد مصادر التنمية، ال مبعنى النمّو االقتصادي فحسب، 

وإمّنا من حيث هي أيًضا وسيلة لبلوغ حياة فكريّة وعاطفيّة وأخالقيّة وروحيّة مرضيّة.

املاّدة 4: حقوق اإلنسان بوصفها ضامنًا للتنّوع الثقايفّ

إّن الدفاع عن التنّوع الثقايّف واجب أخالقّي ال ينفصل عن احرتام كرامة اإلنسان. فهو يفرتض االلتزام باحرتام حقوق 

اإلنسان والحريّات األساسيّة، وخاّصة حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليّات وحقوق الشعوب األصليّة. وال يجوز ألحد 

أن يستند إىل التنّوع الثقايّف ليك ينتهك أو يحّد من نطاق حقوق اإلنسان التي يضمنها القانون الدويّل.

»لبنان أكرث من دولة، إنّه بلد أعظم تنّوع ثقايفّ، وكان ميكن أن يكون أكرث غنى، ومبا ال يُقاس، 

ا أن يعطي العامل أمثولة، وأن يكون وطن التوفيق بني  لو أنّه عرف نفسه. كان بوسعه حقًّ

ا.« الثقافات، ورمزًا رضوريًّا أكرث من مفيٍد، ألنّه إنسايّن حقًّ
كامل جنبالط، من أجل لبنان. 

28



ب ( املعرفة املتبادلة بني املسيحّية واإلسالم
لبناء مجتمع قائم عىل االنتامء الوطنّي الجامع وعىل التواصل البّناء بني األفراد والجامعات، ال بّد من االعرتاف 

باآلخر واعتبار التنّوع كقيمة مضافة للوطن ولألفراد. ويرتتّب عىل ذلك الحوار واللقاء مع اآلخر، لتكوين املعرفة 

املتبادلة بهدف فهم الخصوصيّات وتظهري املساحات املشرتكة. 

)البعد  الداخيل  والروحاين  اإلمياين  االختبار  بثالث:  نخترصها  مختلفة،  بأوجه  املؤمن  حياة  يف  يتجىّل  والدين 

الحياة  يف  وتعاليمه  الدين  بقيم  وااللتزام  الجامعي(،  )البعد  بها  يرتبط  وما  الدينيّة  الشعائر  ومامرسة  الخاص(، 

املعرفة  بناء  األبعاد يف عمليّة  إىل هذه  االنتباه  املهم  لذلك من  العام(.  )البعد  اآلخرين  والعالقة مع  االجتامعيّة 

املتبادلة، فال تتوقّف هذه املعرفة عىل اكتساب املعلومات عن الدين اآلخر، بل أيًضا االنفتاح عىل الخربة اإلميانيّة 

والروحيّة للمؤمنني يف األديان األخرى، والتأسيس إىل إمكانيّة االلتزام مًعا يف خدمة اإلنسان عىل أساس املساحة 

القيميّة والروحيّة املشرتكة. يشّكل ذلك مساًرا متكاماًل من املعرفة إىل التعارف إىل االلتزام مًعا. 

فيتجىّل الدين أواًل يف الفضاء اإلمياين وهو يجمع بني التساؤالت الوجدانيّة واملاورائيّة والخربات الروحيّة الخاّصة 

للفرد يف عالقته الحميمة والباطنيّة مع اللّه. يلتقي يف سياق هذه الخربة العميقة املؤمنون من مختلف اإلنتامءات 

ينريمُهم  واحٍد  نحو هدٍف  يسريون  ّجاج  حمُ وكأنّهم  ومتقاطعة،  متشابهة  مبفاهيم  عنها  يمُعرّبون  ما  وغالباً  الدينيّة، 

جميًعا، وإن سلكوا دروبًا مختلفة. يقتيض هذا البعد احرتام حريّة املعتقد، فيستطيع بذلك املؤمن تحقيق مسريته 

اإلميانيّة بحريٍّة وبدون إكراه. 

الدينيّة ومامرسة الشعائر وتنظيم الحياة الجامعيّة عرب املؤّسسات  الثاين للدين فيتمثّل بالتعاليم  أما الفضاء 

توفّق  والتي  الدينيّة  الشعائر  تضمن حّق مامرسة  التي  القوانني  العام عرب  بالشأن  الفضاء  ويرتبط هذا  الدينيّة. 

بني هذا الحّق ومقتضيات الحريّات والنظام العام. ويمُرثي الدين بنتاجه الثقايف املتنّوع املجتمع واإلرث الوطني 

واإلنساين، عرب حركة التأليف والنرش، والعامرة واملوسيقى وغريها من الفنون التي تستعمل أو تنشأ للتعبري عن 

الخربة اإلميانيّة بأجمل الوسائل، باإلضافة إىل التقاليد الخاصة التي تطبع الحياة الجامعيّة والتي غالبًا ما ترتافق مع 

املناسبات الدينيّة الكربى )الحج، االحتفاالت باألعياد األساسيّة، إلخ.(     

ومتثّل منظومة القيم الفضاء الثالث لتجيّل الدين، خاصة يف املجال العام. فبالرغم من أّن غالبيّة القيم املدنيّة 

هي ذات بمُعد إنساين شامل، يلعب الدين دوًرا هاًما يف التأصيل لها عرب تعاليمه السامويّة، فرتتدي هذه القيم أبعاًدا 

إضافيّة لدى املؤمنني، وتمُضفي مزيًدا من املعاين عىل التزاماتهم الوطنيّة. وأهميّة هذا الفضاء هو قدرته عىل الجمع 

بني األديان املختلفة فيام تختزن من قيم مشرتكة تهدف إىل تحسني الحياة البرشيّة ودعوة اإلنسان إىل تحقيق ذاته 

عرب عمل الصالح والخري وعيش املحبة بني البرش. 

ديانات:  ثالث  عىل  تتوزّع  التاريخّي،  االجتامعي  لنسيجه  مكّونة  طائفة  عرشة  بثامين  اللبناين  النظام  يعرتف 

أديان  اللبناين  املجتمع  ويشمل  واليهوديّة.  طوائف،   5 من  املكّونة  واإلسالميّة  طائفة،   12 من  املكّونة  املسيحيّة 

وطوائف أخرى، يكفل لها الدستور حريّة العبادة واملعتقد )املادة 9(.

وألن األكرثيّة الساحقة يف لبنان هم من الديانتني اإلسالميّة واملسيحيّة، فسرنكّز يف هذا الفصل عىل التعريف 

بهاتني الديانتني والطوائف املندرجة ضمنهام، كام تعرّفان هام عن ذاتهام.
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بداية  منذ  للّه  ا لوعد  تحقيقـًا  املسيح،  يسوع  السيّد  بشخص  اإللهي  التجّسد  برس  اإلميان  عىل  املسيحيّة  تقوم 

الخليقة ومروًرا باختبار الشعب اليهودي اإلمياين والوحي عرب أنبياء العهد القديم، بإرسال املسيح املخلّص الذي 

يفتدي البرشيّة من خطاياها ويفتح أبواب الحياة الجديدة بفعل الرّس الفصحي، أي موته وقيامته، ويهب الروح 

، ويعضدهم لعيشها يف حياتهم اليوميّة.  للّه القدس الذي يدخل به املؤمنون يف رّس الرشكة مع ا

تقّدم املسيحيّة نفسها إًذا كديانة توحيديّة بتواصل مع اإلميان اإلبراهيمي، حاضنة مللء الوحي اإللهي الذي تحّقق 

بشخص السيّد املسيح، املخلّص الشامل لكل البرشيّة. 

1- األسس العقائديّة

أ ( قانون اإلميان 
يخترص قانون اإلميان )الشهادة( مضمون اإلميان املسيحي الرئييس، املتعارف عليه بني جميع املسيحيني، ويف ما ييل 

نّصه الكامل: 

امِء واألَرض. كلِّ ما يمُرى وما ال يمُرى  أمُوِمنمُ بِإلٍه واِحٍد. آٍب ضاِبِط الكّل. خالِِق السَّ

هور. نمُوٍر ِمْن نمُور. إِلٍه َحقٍّ ِمن إِلٍه َحّق.  للّه الَوحيد. املَولوِد ِمَن اآلِب قَبَْل كلِّ الدُّ وبرَبٍّ واِحٍد يسوَع املسيح. ابِن ا

ساٍو لآلِب يف الَجوَهر. الَّذي بِه كاَن كلُّ َشء. الذي ِمْن أَْجلِنا نحنمُ البرَش. وِمْن أَْجِل َخالِصنا.  خلوق. ممُ َمولوٍد َغريِ ممُ

لَِب عنَّا عىل َعهِد بيالطمَُس البمُنِطّي. وتأَلََّم  س. وِمْن مريَم الَعذراِء وتَأَنَّس. وصمُ دمُ َد ِمَن الرُّوِح القمُ امء. وتَجسَّ نَزََل ِمَن السَّ

امء. وَجلََس عن مَينِي اآلب. وأَيًضا يأيت مِبَجٍد َعِظيم. ليَِديَن  وقمُرِب. وقاَم يف اليوِم الثَّالِِث كام يف الكمُتمُب. وَصِعَد إِىل السَّ

األحياَء واألمواَت. الذي ال فَناَء ملمُلِكِه 

د. النَّاِطِق باألَنبياء والرسل  َمجَّ س. الرَّبِّ املمُحيي. املنبَِثِق ِمَن اآلِب. الَّذي هَو مع اآلِب واالبِن َمسجوٌد لهمُ وممُ دمُ وبالرُّوحِ القمُ

َسٍة رَسولِيَّة  َقدَّ وبَكنيسٍة واِحَدٍة جاِمَعٍة ممُ

وِديٍَّة واِحَدٍة ملَغِفرَِة الخطايا  وأَعرَتِفمُ مِبَعممُ

هِر اآليت. آمني ى ِقياَمَة املوىت. والحياَة يف الدَّ وأَترَجَّ

ب ( األرسار اإللهّية 
ال تعني كلمة الرّس يف الالهوت املسيحي اليشء املخفي واملكتوم الذي ال يجب أو ال ميكن إدراكه. بل تعني األمر الذي 

للّه الخاليّص تجاه  نعجز عن االكتفاء من فهمه واكتشاف كامل معانيه ومكنوناته، ألنّه مرتبط بالحقيقة اإللهيّة وعمل ا

البرش. فالرّس إذًا أمر مفتوح لفهم اإلنسان مع كونه أبعد من امكانيّات إدراكه الطبيعيّة. والرّس املسيحي ال يمُدرك فقط 

للّه ومع إخوته البرش.  باملعرفة العقليّة، بل أيًضا بالخربة اإلميانيّة والروحيّة املرتبطة بعالقة اإلنسان الوجدانيّة مع ا

الديانة املسيحّية
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ِن اآلِب البٍن َوحيد ِملؤمُه النِّعَمةمُ والَحّق«  -  رّس التجّسد: »والَكلَِمةمُ صاَر برََشاً فَسَكَن بَيَننا فرأَينا َمجَده َمجداً ِمن لَدمُ

للّه األزليّة، أخذ الجسد البرشّي دون أن يكّف عن أن يكون  )يوحّنا 14/1(. يؤمن املسيحيّون بأّن املسيح كلمة ا

. هو يسوع املسيح يف شخص واحد، إله حّق وإنسان حّق.  للّه يف الوقت نفسه ا

للّه أَحبَّ العالََم حتَّى إِنَّه جاَد ِبابِنه الَوحيد ليَِك ال يَهلَِك كمُلُّ َمن يمُؤِمنمُ ِبه بل تكوَن له الحياةمُ  -  رّس الفداء: »فِإنَّ ا

األَبِديَّة« )يوحّنا 16/3(. لقد أخذ املسيح بتجّسده ما للبرش، أي الحياة البرشيّة واملوت، وأعطاهم ما له، أي الحياة 

بٌّ أَعظممُ ِمن أَن يَبِذَل  األبديّة بفعل قيامته من بني األموات. عرّب السيّد املسيح عن ذلك بقوله: »لَيَس ألََحٍد حمُ

نََفَسه يف َسبيِل أَِحبَّائِه« )يوحّنا13/15(. 

-  رّس الثالوث األقدس: يؤمن املسيحيّون بإله واحد بثالثة أقانيم. يقول البابا بنديكتوس السادس عرش عن هذا الرّس 

بأّن اللّه الواحد »ليس عزلة بل رشكة كاملة«. فالجوهر اإللهي واحد وهو يف الوقت نفسه وبدون انقسام، أٌب 

للّه وكامل  خالق يمُعنى بخليقته مبحبّة كاملة، وابنه يسوع املسيح، الذي تجّسد يف التاريخ وكشف للعامل حّب ا

للّه وحضوره يف حياتهم. الوحي، والروح القدس الذي بواسطته يكتشف املؤمنون حقيقة ا

2- الكتاب املقّدس

أ ( الكتاب املقّدس، كلمة اللّه
الرسالة  ألهمه ويضمن سالمته. جاء يف  اللّه قد  بأّن  إذ يؤمنون   ، للّه ا املّقدس، كلمة  الكتاب  يعّد املسيحيّون 

الثانية للقديس بطرس: »ولكّن الروح القدس حمل بعض الناس عىل أن يتكلّموا من قبل اللّه« )21/1(؛ وكذلك 

يف الرسالة الثانية للقديس بولس لتلميذه ثيموتاوس: »فكمُلُّ ما كمُِتَب هو ِمن َوحِي اللّه، يمُفيدمُ يف التَّْعليِم والتَّفْنيِد 

لهاًم من الروح  ا لِكمُلِّ َعَمٍل صالِح« )16/3-17(. وبكونه ممُ َعدًّ لمُ اللّه كاِمالً ممُ والتَّْقويِم والتَّأديِب يف الرِبّ، لِيَكوَن رَجمُ

القدس، فله القّوة يف التعليم والتقويم والتنشئة، ويلعب دوًرا أساسيًّا يف حياة الكنيسة، فيها تقرأ من نصوصه يف 

االحتفاالت الدينيّة ورتب الصلوات. 

ب ( أقسام الكتاب املقّدس
ينقسم  الكتاب املقدس اىل العهد القديم والعهد الجديد. يتضّمن العهد القديم 46 سفرًا أو كتابًا، موزّعة عىل 

عّدة أقسام: التوراة واألنبياء واملزامري )الزبور( والكتب الحكميّة والكتب التاريخيّة. ويشمل العهد الجديد 27 سفرًا 

أو كتابًا، وهي األناجيل األربعة وكتاب أعامل الرسل ورسائل الرسل. فاألناجيل هي أربع شهادات عن حياة املسيح 

وكلامته وأعامله، كمُتبت من قبل تالميذه وأتباعه األوائل: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. أّما األسفار األخرى فتطلعنا 

عىل أخبار الكنيسة األوىل وخصوًصا عىل كرازة الرسل - الحوارينّي، وشهادتهم، وتعليمهم.

ج( أهّم تعاليم الكتاب املقّدس
خالصة وصايا العهد القديم )املعروفة بالرشيعة أو الناموس(:

1-  »إسمعوا يا بَني إرِسائيَل الرّبُّ إلهمُنا ربٌّ واحدٌ ، فأِحبُّوا الرّبَّ إلَهكمُم بكلِّ قلوِبكمُم وكمُلِّ نفوِسكمُم وكمُلِّ قمُدرتِكمُم ، َولتَكمُْن 

هِذِه الكلامتمُ الّتي أنا آمرمُكمُم بها اليوَم يف قلوِبكمُم.« )تثنية االشرتاع 6-4/6(

يَعةمُ واألَنِبياء« )متّى 12/7(. 2-  »فكمُلُّ ما أَرَْدتمُم أَن يَْفَعَل النَّاسمُ لكمُم، اِفَعلوهمُ أَنتمُم لَهم: هِذه هَي الرشَّ
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خالصة تعاليم العهد الجديد:

كمُم  كم بَْعًضا. إذا أََحبَّ بَعضمُ كم بَعًضا. كام أَحبَبتمُكم أَِحبُّوا أَنتمُم أَيًضا بََعضمُ 1-  »أمُْعطيكم َوِصيّة َجديَدة: أَِحبُّوا بَعضمُ

بَعًضا َعرَف النَّاسمُ َجميًعا أَنَّكمُم تالمذي« )يوحّنا 35-34/13(.

بٌّ أَعظممُ ِمن أَن يَبِذَل نََفَسه يف َسبيِل أَِحبَّائِه« )يوحّنا 13/15(. 2-  »لَيَس ألََحٍد حمُ

الَّتي  املحبََّة  َعَرفْنا  ونَحنمُ  اللّه.  يف  قيٌم  ممُ وهو  قيٌم  ممُ فيه  فاللّهمُ   ، للّه ا ابنمُ  هو  يسوَع  ِبأَنَّ  َشِهَد  3-  »َمن 

اللّهمُ فيه« )رسالة يوحّنا  وأَقاَم  اللّه  أَقاَم يف  املََحبَِّة  أَقاَم يف  َمحبَّة، فَمن  اللّهمُ  ِبها.  بَيَننا وآمنَّا  اللّهمُ  يمُظِهرمُها 

األوىل 16-15/4(.

3- الكنيسة واألرسار

أ( الكنيسة: جامعة املؤمنني
للّه القائم من بني األموات. مهّمتها أداة وعالمة  الكنيسة هي جامعة املؤمنني بيسوع النارصّي، إنّه هو املسيح ابن ا

للّه عىل األرض.  لتحقيق ملكوت ا

ب( األرسار الكنسّية
هكذا  حيَّا،  ليظّل  يتنّفس  اإلنسان  أّن  وكام  الزمن.  يف  يسوع  باملسيح  اللقاء  هو  املسيحيّة  باألرسار  االحتفال 

الكنيسة تتنّفس وتحيا حني تحتفل بالليتورجيا. إذ إّن الليتورجيا هي الخدمة الكنسيّة الرسميّة للّه، وهي يف الوقت 

للّه وتعرّب عن عبادتها  عينه الينبوع الذي تستمّد منه كّل قّوتها. فباالحتفال الليتورجي تتواصل جامعة املؤمنني مع ا

الجامعة  يعرّب عن حضوره وسط  أيًضا  للّه  ا بأّن  املسيحيّون  الحواس. ويؤمن  بكّل  بل  بالعقل فحسب،  ليس  له، 

بعالماٍت حّسيّة. وأرسار الكنيسة هي:

1-  أرسار التنشئة: رّس املعموديّة – رّس املريون املقّدس )أو يمُقال التثبيت( –  رّس اإلفخارستيّا.

2-  أرسار الشفاء: رّس التوبة واملصالحة – رّس مسحة الزيت املقّدس )أو يمُقال مسحة املرىض(.

3-  أرسار الرشكة: رّس الزواج – رّس الكهنوت.

الكنائس األرثوذكسيّة مع االختالف يف  السبعة، وتشرتك بذلك مع  الكاثوليكيّة الئحة األرسار  الكنيسة  تعتمد 

 ، للّه ا كالم  عىل  احتفاالتها  يف  شبه حرصي  بشكل  فرتكّز  اإلنجيليّة  الكنائس  أّما  االحتفال.  طرق  أو  املعاين  بعض 

وتحتفل برس العامد، وببعض األرسار األخرى، كاإلفخارستيا، مع اعتامد مفهوم خاص لها. 

4- األعياد األساسّية

امليالد 12/25: ذكرى ميالد السيّد املسيح وتجّسده عىل األرض )لذلك يمُقال مولود غري مخلوق(. ويحتفل األرمن 

األورثوذكس بعيد امليالد يف 1/6 مع عيد الدنح )الظهور اإللهي(، ويحتفل األقباط به يف 1/7 الختالف يف التقويم 

الزمني املتّبع.   
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الدنح أو الغطاس 1/6: يوم ظهور املسيح للعلن وعامده وبداية رسالته العلنيّة بني الناس. 

القيامة )الفصح(: يتكلّل الصوم الكبري وأسبوع اآلالم الذي يتخلّله االحتفال برتبة دفن املسيح، باالحتفال بقيامة 

السيّد املسيح حيًّا من بني األموات التي تمُشّكل الركن األسايس لإلميان املسيحي. تاريخه قمري أي غري ثابت وهو 

يقع بني أواخر شهر آذار وبدايات شهر أيار. 

عيد العنرصة أو حلول الروح القدس عىل التالميذ: يمُحتفل به 50 يوًما بعد القيامة و10 أيّام بعد عيد صعود السيّد 

املسيح إىل السامء. يمُعترب هذا العيد احتفااًل بوالدة الكنيسة من خالل انطالقتها نحو كّل الشعوب. 

عيد انتقال السيدة مريم العذراء اىل السامء 8/15: وهو عيد رقاد مريم وانتقالها إىل السامء لتشرتك باملصري املمّجد 

البنها يسوع املسيح. 

5- ملحة تاريخّية 

أ ( املرحلة التأسيسّية
انطلق الدين املسيحي نحو بقاع األرض من الرشق، وبالتحديد من أورشليم )القدس( وأنطاكية. وبفعل التعّدديّة 

الثقافيّة يف أنطاكية، والتنّوع اإلثني والثقايف الذي ميّز شعوب املنطقة، تعّددت كنائس الرشق ثقافيًّا منذ البدء ما بني:

• الرسيانيّة/ اآلراميّة )الكنائس األشوريّة والكلدانيّة والرسيانيّة واملارونيّة وكنائس الهند الرسيانيّة(

• اليونانيّة )كنائس الروم البيزنطيّة(

• القبطيّة 

• األرمنيّة 

يمُضاف إىل ذلك الكنيسة الالتينيّة التي تشّكلت رسيًعا مع دخول املسيحيّة إىل روما وغرب األمرباطوريّة الرومانيّة 

عىل يد الرسل األوائل. 

واليوم ازداد هذا التنّوع الثقايف املكّون للمسيحيّة مع انتشارها خارج منطقة البحر املتوّسط يف أفريقيا وآسيا 

وأمريكا الشامليّة والالتينيّة وأسرتاليا وأوقيانيا، إلخ. 

ب ( االنقسامات املذهبّية يف الرشق
خالل القرنني الخامس والسادس، شهد هذا الجزء من االمرباطوريّة البيزنطيّة يف ذلك الحني، نوعني من األحداث 

التي رسّعت خطى التنّوع واالختالف وصواًل إىل االنقسام. أول هذه األحداث كانت الجداالت الكريستولوجيّة )عن 

هويّة السيّد املسيح( يف مجامع أفسس )4۳۱( وخلقيدونيّة )4۵۱(. 

رفضت عام 4۳۱، كنيسة الرشق )ذات الثقافة الرسيانيّة الرشقيّة( الحكم الصادر عن مجلس أفسس ضد نسطور 

)بطريرك القسطنطينيّة 428 - 431( واتمُهمت بالنسطوريّة. وكان نسطور يركّز عىل طبيعة املسيح البرشيّة معلًنا أّن 

للمسيح طبيعتني )اإلله الحقيقي واإلنسان الحقيقي( ال ترتبطان كيانيًّا، بل عىل الصعيد الوجودي وحسب؛ وانطالقًا 

من هنا كان يعارض دعوة العذراء مريم ب«أّم اللّه«. 
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عام 4۵۱، مل تقبل الكنيسة القبطيّة وقسٌم كبرٌي من أبناء الكنيسة الرسيانيّة )اليعاقبة(، والحًقا الكنيسة األرمنيّة، 

إّن للسيّد املسيح طبيعة واحدة  بالقول  الكريستولوجي ملجمع خلقيدونيّة فاتمُهمت باملونوفيزيّة، أي  بالتعريف 

إلهيّة، وكانت هذه عقيدة أوطيخا )راهب يف القسطنطينيّة:  ۳7۸ - 454( القائلة بأّن املسيح هو الكلمة اإللهيّة، 

شخص إلهّي واحد متجّسد يف طبيعته البرشيّة. 

كل  هويّة  عىل  أكّدت  الكنائس  بني  جديدة  هيكليّة  برزت  هذه،  العقائديّة  االنقسامات  مرحلة  خالل  ثانياً، 

مجموعة كبرية منها. يف الواقع، اجتمعت املدن الكربى ومقاطعاتها حول حارضة أوسع وهي الكريس البطريريك. 

بالتايل، يف نهايّة القرن السادس، قبيل الفتح العريب اإلسالمي، انقسمت كنيسة املرشق إىل خمس كنائس منفصلة:

• كنيسة الرشق األشوريّة يف بالد ما بني النهرين )العراق(

•  كنيسة العقيدة الخلقيدونيّة يف القدس واالسكندريّة وأنطاكيّة والقسطنطينيّة، وعرف اتباعها بامللكيّني التّباعهم 

العقيدة املعتمدة أيًضا من األمرباطور الروماين، وهم من اليونانيّني )الروم( والرسيان أتباع مارمارون )املوارنة( 

الذين انترشوا يف شامل سوريا وجبل لبنان. 

• الكنيسة القبطيّة يف االسكندريّة

• الكنيسة الرسيانيّة يف أنطاكيّة

• الكنيسة األرمنيّة يف اجميادزين )أرمينيا(

•  بعد اجتياح األتراك السالجقة ألرمينيا، هاجر جزٌء من الشعب األرمني نحو قيليقيّة )جنوب رشق تركيا( واستقرّت 

الكنيسة هناك مستقلّة منذ العام ۱44۱. 

ج ( اتّحاد الكنائس الرشقّية مع كنيسة روما
التدريجي بني املسيحيّة الغربيّة املتمثّلة  الثقايّف  التباعد  عام ۱۰۵4، حدث انفصال آخر بني املسيحيّني سببه 

بروما واملسيحيّة الرشقيّة املتمثّلة بالقسطنطينيّة. بعد هذا الرشخ، أنشأ الصليبيّون بطريركيّة القدس الالتينيّة يف 

القرن الثالث عرش. ثّم كانت حركة »االتّحاد« وراء نشوء خمس كنائس جديدة يف املرشق، وهي الكنائس الرشقيّة 

املتّحدة مع روما التي انفصلت عن الكنائس األورثوذكسيّة. وقد حصل ذلك عىل مراحل بني القرنني السادس عرش 

والتاسع عرش عىل الشكل اآليت: 

• الكنيسة الكلدانيّة عام ۱۵۵۲ )انبثقت من كنيسة الرشق اآلشوريّة(

• الكنيسة الرسيانيّة الكاثوليكيّة عام ۱66۲ )يف أنطاكيّة(

• كنيسة الروم امللكيّة الكاثوليكيّة يف ۱7۲4 )أنطاكيّة واالسكندريّة والقدس(

• الكنيسة األرمنيّة عام ۱74۲

• القبطيّة الكاثوليكيّة عام ۱۸۲4

الربوتستانت واإلنجيليّون يف الرشق جامعات مصلحة  املرسلون  أنشأ  التاسع عرش والعرشين،  القرنني  وخالل 

تابعة لإلرساليّات التي كانوا ينتمون إليها. 
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)اليهوديّة  السابقة  اإلبراهيميّة  باألديان  بتاريخه  متّصل  إبراهيمي،  توحيدي  دين  اإلســالم 

اإلثنني  عن  مختلف  وكتبه،  ومالئكته  اللّه  وبأنبياء  الواحد  باللّه  اإلميان  معها  مشارك  واملسيحيّة(، 

إميانه  جهة  من  اليهوديّة  عن  يختلف  كام  الكريم،  القرآن  عىل  املرتكزة  ورسالته  مبحمد  بإميانه 

وال  يتجّسد  ال  للّه  ا أّن  بإميانه  أخرى  جهة  من  املسيحيّة  وعن  اللّه،  من  مرسل  كنبي  املسيح  بعيىس 

له.  بنّوة 

ويتّفق املسلمون كافّة من مختلف الطوائف عىل أساس اإلميان باللّه وبرسله وباليوم اآلخر، أي يوم الحساب 

، مع اختالفات بني طائفة وأخرى كام سرناه الحًقا. للّه والرجوع إىل ا

أمًنا  يعطي  ما  شء،  كّل  عىل  وقدرته  وحكمته  اللّه  برحمة  وثقة  إميان  أي  للّه،  تسليم  دين  اإلسالم 

ويتجّسد  الخارجي،  الثبات  لتعطي  فيها  واإلخالص  اإلسالم  يف  العبادات  وتأيت  للمؤمن.  داخليًّا  واستقراًرا 

واملعاملة. باألخالق  املسارين 

1- ملحة تاريخّية

 13 عن  يقّل  ال  مبا  فعليًّا  سبقه  قد  اإلسالم  تاريخ  فإّن  ميالدي،   622 عام  يبدأ  الهجري  التقويم  أّن  مع 

سنة. يبدأ تاريخ اإلسالم مع نزول الوحي القرآين عىل محمد بن عبد اللّه يف غار حرياء قرب مّكة يف الجزيرة 

العرب  لقبائل  للحّج  مركزًا  الكعبة  كانت  حيث  مّكة  يف  الدعوة  وبدأت  ميالديّة.   609 عام  حوايل  العربيّة، 

الوثنيّني ومصدر رزق للمكينّي، إذ إّن الحج آنذاك كان ميتّد عىل ثالثة أشهر وكانت أسواق مّكة تزدهر خالل 

والتضامن  الحساب  بيوم  واإلميان  الواحد  لله  والتعبد  اإلميان  اإلسالميّة  الدعوة  أساس  وكان  املوسم.  هذا 

والتكافل االجتامعي. فأّول من اتّبع الدعوة كانوا من الفقراء والعبيد، وأّول من وقف ضدها كانوا كبار مّكة 

رزق.  كمصدر  األسواق  وازدهار  مّكة،  يف  الحج  وموسم  املتعّددة،  اآللهة  عبادة  عىل  يعتمدون  كانوا  الذين 

فضيّقوا عىل املسلمني األوائل وقاموا باضطهادهم وقتل عدد منهم، وحارصوهم حتى عام 622 حيث هاجر 

املنوّرة.  باملدينة  بت  لمُقِّ التي  إىل يرثب  املسلمون 

ويف املدينة عاش املسلمون يف البدء يف مجتمع متقبّل لهم وبدأوا بتأسيس املساجد وتنظيم حياتهم الدينيّة 

حول شعائر الصالة والصوم والزكاة. إاّل أّن األمر اشتّد عليهم من الخارج والداخل، فقوتلوا وقاتلوا بوجه املّكيني 

استطاع  املدينة،  يف  للمعارك  وبعد حسمهم   ،630 عام  ويف  املدينة.  من  قبائل  وبوجه  لهم  املعاهدة  والقبائل 

األوائل،  املسلمني  اضطهدوا  الذين  مّكة  أهل  عن  بالصفح  الرسول  وقام  منترصين  مّكة  إىل  العودة  املسلمون 

بذلك  فاكتملت  اإلسالمي،  للحج  األسايس  املركز  األوثان،  جميع  من  أمُفرغت  أن  بعد  الكعبة،  بعدئذ  وأصبحت 

أركان اإلسالم )انظر فقرة 4(.

الديانة اإلسالمّية 
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2- الفرق اإلسالمّية

يف عام 632، تويف النبي محمد وبدأ الرصاع عىل من سيخلفه كمرشد وقائد لألمة. فآل األمر بداية إىل أيب بكر 

ِتل عىل  الصّديق )632-634( ثّم إىل عمر بن الخطاب )634-644( الذي امتّدت الفتوحات يف أيامه إىل بالد فارس فقمُ

يد مجويس، ثم عثامن بن عفان )644-656( الذي قمُِتل والذي كان سبب مقتله أّول ِفتنة يف اإلسالم، ثم عيل بن أيب 

طالب )656-661(، ابن عّم النبي وزوج ابنته فاطمة. ويسّمى األربعة يف التاريخ اإلسالمّي السني الخلفاء الراشدون. 

أما بنظر التاريخ اإلسالمّي اإلمامّي الشيعي، فإّن الخالفة كان يجب أن تؤول إىل عيل منذ البدء، كونه أّول األمئة 

املعصومني بحسب العقيدة اإلماميّة، أي الذين وضعهم اللّه أوصياء للنبي بعد وفاته. فحملت هذه الحقبة بذور 

االنشقاق الذي سيتجىّل بشكل واضح يف القرنني التاليني بني »الشيعة« )والتسمية أتت من عبارة »شيعة عيل«( من 

جهة وبني »السّنة« من جهة أخرى )من«أهل السّنة والجامعة«(.

 أّما االنشقاق األول يف اإلسالم فحصل زمن خالفة عيل مع الخوارج الذين مل يتبّق منهم اليوم إاّل طائفة اإلباضيّة، 

املوجودة بشكل رئييس يف سلطنة عامن.

فتنقسم بذلك العائلة اإلسالميّة إىل ثالث فرق أساسيّة:

•  السّنة: يُشّكلون حوايل 83% من املسلمني، ينقسمون إىل أربع مذاهب فقهيّة أساسيّة )شافعيّة، حنفيّة، حنبليّة، 

مالكيّة(، وإىل مدارس كالميّة أو مناهج: أشعريّة، ماتريديّة، سلفيّة، وصوفيّة. 

•  الشيعة: يُشّكلون حوايل 17% من املسلمني: وتتضّمن تسمية الشيعة كّل الفرق التي تؤمن مببدأ اإلمامة: أكرب 

الفرق الشيعيّة هي اإلثنا عرشيّة )12 إمام(. أّما السبعيّة )7 أمئّة( فتتضّمن اإلسامعيليّة واملوّحدين الدروز. وتمَُعّد 

الطائفة العلويّة بني الفرق الشيعيّة إذ أنها تؤمن باإلمامة، كام الزيديّة التي تقول بخمسة أمئّة.

•  الخوارج )اإلباضيّة(: يُشّكلون حوايل %0.2

3- العقيدة

كام سبق وذمُكر يتّفق املسلمون كافّة من مختلف الطوائف عىل أساس اإلميان باللّه وبالرسل وباليوم اآلخر. عند 

السّنة، تبّوب بخمس بنود أو مبادئ إميانيّة: 

1( اإلميان باللّه

2( اإلميان مبالئكته

3( اإلميان بكتبه

4( اإلميان برسله

5( اإلميان باليوم اآلخر

وقد أضيف عىل هذه املبادئ اإلميانيّة بند سادس وهو اإلميان بالقدر خريه ورشّه من اللّه.

أّما عند الشيعة اإلثنا عرشيّة، فتلّخص العقيدة باإلميان بوحدانيّة اللّه وبالعدل اإللهي، باإلميان بالنبّوة وتضاف إليها 

اإلمامة )وهي نقطة الفرق بني السّنة والشيعة(، واإلميان باملعاد )أي اليوم اآلخر(.
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4- العبادات والشعائر

العبادات التي تمُسّمى بأركان اإلسالم هي خمس:

1( الشهادة أّن ال إله إال اللّه وأّن محمًدا رسول اللّه 

2(  إقامة الصالة )وهي الصالة املوقوتة التي تمُسبق بوضوء وتقام باتّجاه الكعبة والتي تتضّمن أعداًدا متفاوتة من 

الركعات من 2 إىل 4 بحسب األوقات(

3(  إيتاء الزكاة )ويزاد عليها الخمُمس عند الشيعة اإلثنا عرشيّة واإلسامعيليّة(

4(  الحّج )إىل الكعبة والذي يتضّمن مناسك معيّنة من نيّة، وإحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وإفاضة ورمي 

الجامر(

5(  صوم شهر رمضان

5- األعياد واملناسبات والتقويم اإلسالمي

هناك عيدان أساسيّان يف اإلسالم: عيد الفطر الذي هو العيد األصغر، والذي يأيت بعد شهر رمضان يف األول من 

شهر شوال، وعيد األضحى وهو العيد األكرب، الذي يأيت بعد الحج يف العارش من شهر ذي الحّجة. أّما باقي املناسبات 

اإلسالميّة فهي ذكرى: كذكرى املولد النبوي الرشيف، أو ذكرى اإلرساء واملعراج )عندما أرسي النبي لياًل إىل املسجد 

األقىص وإىل الساموات(، أو مناسبات خاّصة بطائفة معيّنة )مثل ذكرى عاشوراء، عيد الغدير، موالد األمئة، ذكرى 

استشهاد األمئة(.  

رّم القتال فيها وفيه يوم عاشوراءمحرَّم1 رم التي حمُ أحد األشهر الحمُ

َصَفر2

الشهر الذي ولد فيه النبي محمدربيع األول3

 ربيع الثاين )أو اآلخر(4

جامدي األوىل5

جامدي الثانيّة6

من األشهر الحرم، وفيه ذكرى اإلرساء واملعراج )27 رجب( رََجب7

وفيه ذكرى النصف من شعبان أو ليلة الرباءة، وهي عند الشيعة اإلثنا شعبان8

عرشيّة ليلة والدة اإلمام املهدي

شهر الصومرمضان9

يف أّوله عيد الفطرشّوال10

رمذو القعدة11 من األشهر الحمُ

رم وفيه موسم الحج وعيد األضحىذو الحّجة12 من األشهر الحمُ
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 6- األخالق

واألخالق.  )العبادات(  واألعامل  )العقيدة(  اإلميان  ببعض:  بعضها  مرتبطة  أقسام  ثالثة  من  اإلسالم   يتكّون 
فيقول النبي محمد: »إمّنا بمُعثت ألمُمتّم مكارم األخالق«، ليمُبنيِّ أّن األخالق هي معيار صدق اإلميان. ويتجىّل ذلك يف 

عدد من األحاديث النبويّة الرشيفة مثل: 

•  »أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم خلًقا.«

• »والذي نفيس بيده ال يدخل الجّنة إاّل َحَسَن الُخلُق.«

•  »إّن املفلس من أّمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف )إتّهم( هذا، وأكل 

مال هذا، وسفك دم هذا، ورضب هذا، فيمُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فِنيَت قبل أن يمُقىض ما 

عليه، أَخَذ من خطاياهم فطمُرِحت عليه، ثّم طمُِرح يف النار.« 

•  »أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم خلًقا.« 

•  »يا أيّها الناس لن تدخلوا الجّنة حتّى تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتّى تَحابّوا. أَوال أدلّكم عىل يشء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 

أفشوا السالم بينكم.«

•  »من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره، ومن كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان 

يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليسكت.«

7- ملحة عن الِفَرق اإلسالمّية يف لبنان

السّنة
ثّل حوايل 83 باملئة من املسلمني. ويعرتف السّنة برشعيّة  السّنة هي أكرث الطوائف اإلسالميّة انتشاًرا يف العامل، متمُ

الخلفاء الراشدين األربعة أبو بكر وعمر وعثامن وعيل. وينتمي أغلب املسلمون السّنة إىل أربع مذاهب فقهيّة: 

املالكيّة الحنفيّة الحنبليّة والشافعيّة. وينتمي معظم أبناء الطائفة السنيّة يف لبنان إىل املذهب الشافعي، إاّل أّن 

قانون األحوال الشخصيّة لدى الطائفة السنيّة يقوم عىل املذهب الحنفي )إذ أنّه كان مذهب الدولة العثامنيّة التي 

أنشأت دار الفتوى واملحاكم الرشعيّة يف لبنان(. كام ينتمي معظم السّنة يف لبنان إىل املدرسة الكالميّة األشعريّة. 

الدينيّة  الطائفة  شؤون  الفتوى  دار  من  ويدير  الجمهوريّة،  مفتي  باسم  يمُعرف  الطائفة  لهذه  الروحي  واملرجع 

وممتلكاتها أي األوقاف والتعليم الديني واملساجد. 

الشيعة اإلثنا عرشيّة
يؤمن الشيعة اإلثنا عرشيّة مببدأ اإلمامة كركن من أصول االعتقاد، فاإلمام هو املسؤول عن األّمة بعد وفاة النبّي، 

وكّل إمام يمُعنّي إّما من قبل النبي أو من قبل اإلمام الذي سبقه. ويؤمن الشيعة اإلثنا عرشيّة باثني عرش إماًما من ذريّة 

عيل، بدًءا من اإلمام عيل وانتهاًءا باإلمام املهدي محمد بن الحسن وهو اإلمام املنتظر. فهو مل ميت بل يف غيبة وسيظهر 

لئت ظلاًم وجورًا. ومذهب الطائفة الشيعيّة أو اإلماميّة اإلثنا عرشيّة  يف آخر الزمان ليمأل األرض قسطًا وعداًل، بعد أن ممُ

الفقهي هو املذهب الجعفري نسبة إىل اإلمام جعفر الصادق. ويف لبنان، يدير املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل ورئيسه 

سينيّات. أوقاف الطائفة وشؤونها الدينيّة ويمُتابع قضايا التعليم الديني واملساجد والحمُ
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اإلسامعيلّية
بني  االنفصال  حصل  وفاته  عند  إذ  الصادق،  جعفر  السادس  اإلمام  وفاة  لدى  اإلسامعيليّة  الطائفة  نشأت 

الكاظم، أخذت  ابنه موىس  باتّباع  الشيعة اإلماميّة اإلثنا عرشيّة  اإلسامعيليّة واإلماميّة اإلثنا عرشيّة. فبينام أخذ 

اإلسامعيليّة بإمامة إبنه إسامعيل الذي كان تويف يف حياة أبيه. وينتظر اإلسامعيليّون اإلمام اسامعيل أو اإلمام محمد 

ابن إسامعيل كمهدي منتظر. 

ومع قيام دولة الفاطميّني اإلسامعيليّة، اتخذت الطائفة شكاًل سياسيًّا، إذ أّن الداعي الرابع، الحّجة، أعلن نفسه 

مهديًّا وبدأ الحكم الفاطمي يف مرص سنة 297ه./910م. وبعد حني انشّق اإلسامعيليّون إىل نزاريّة ومستعليّة.

ومن النزاريّة فرقة الخوجة التي تتبع اآلغا خان كإمام، وقد أمُعطي اآلغا خان هذه التسميّة من قبل شاه إيران 

سنة 1818. أّما أتباع املستعيل، فبقوا مع الخلفاء الفاطميّني حتى آخرهم »الطيّب«. حني اختفى، أمُعلن إمام غائب، 

ويطلق عىل فرقته الطيبيّة يف اليمن اسم البهرة. وتتواجد أيًضا هذه الطائفة يف الهند.

وال يوجد يف لبنان أي محكمة أو جهة خاصة مسؤولة عن أمور الطائفة اإلسامعيليّة.

املوّحدون الدروز
ون كذلك  هم الحقيقي هو«املوّحدون«، نسبة اىل عقيدتهم األساسيّة، وهي »توحيد اللّه عّز وجّل«، ويمُسمَّ إسممُ

»بني معروف«، أي أهل املعرفة والخري واملروءة. أّما اسم »الدروز« فجاء تسمية خاطئة نسبة اىل الداعي املنشّق 

َرزي« الذي تربّأ املوّحدون منه الحًقا. ومل تمُعرف تسمية »الدروز« إاّل بعد قرون من الدعوة التوحيديّة  »نشتكني الدَّ

اإلسالميّة التي أمُطلقت أيام الخليفة الفاطمّي الحاكم بأمر اللّه يف بداية القرن الخامس الهجري.

املسلك التوحيدي هو مذهب إسالمّي موروث من عقيدة اإلمامة بدًءا من عيل بن أيب طالب وصواًل إىل الحاكم 

بأمر اللّه. يأخذ بالتأويل العرفاين لحقائق القرآن الكريم دون الخروج عن أصول العقائد اإلسالميّة مبعناها الروحي 

اللّه  بأمر  الحاكم  أيام حكم  يف مرص  الفاطميني  عهد  يف  اإلسامعيليّة  عن  املسلك  هذا  انشّق  العميق.  واملسليك 

)996م.-1021م.( إمامهم األخري من شجرة آل البيت.

بدأت الدعوة عام 1017 بقيادة الداعي الفاريس حمزة بن عيل وعدد من الدعاة املنطلقني من دار الحكمة يف 

القاهرة، التي أّسسها الخليفة الحاكم بأمر اللّه. وقد توّجهت هذه الدعوة إىل بلدان عّدة من خالل رسائل ودعاة 

ينرشون تعاليمها. ولكّنها توقّفت يف العام 1043 وأمُقِفل باب الدعوة. يعني ذلك أّن بعد هذا التاريخ ال ميكن للمرء 

اعتناق املذهب التوحيدي إاّل إذا ومُلد فيه، إذ هو ليس مذهبًا تبشرييٍّا.

لطائفة املوحدين يف لبنان مجلس مذهبي يرتأّسه شيخ العقل ومركزه الرئييس يف دار طائفة املوّحدين الدروز 

يف بريوت. يمُدير املجلس أوقاف الطائفة وشؤونها الدينيّة. ويتميّز القضاء الدرزي يف ما يخّص األحوال الشخصيّة عن 

د الزوجات، حريّة اإليصاء، حريّة الطالق وعدم جواز عودة  بعض املذاهب اإلسالميّة بعّدة فوارق، أهّمها: منع تعدُّ

املطلّقة... كام أنّه يعود إىل املذهب الحنفي يف كّل ما مل يرد ذكره يف القانون الخاّص مبحاكمه. 

العلويّة
ظهر العلويّون يف القرن التاسع امليالدي وهم ينتسبون والًء إىل اإلمام عيل بن أيب طالب ويقولون بإمامة األمئّة 

اإلثني عرش، ويزيدون عىل ذلك االعتقاد بأّن لكّل إماٍم باب تصدر عنه علوم األمئّة، وخاتم األبواب هو السيد أبو 

ا للطائفة العلويّة يف لبنان،  شعيب محمد بن نصري، ولذلك يمُسّمون النصرييّة. وقد أنشئ عام 1996 مجلًسا خاصًّ

مقرّه طرابلس.
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4( قبول التنّوع وتثمينه 

نن الحياة. فاللّه جعل من كّل إنساٍن شخًصا فريًدا. كام وأّن التنّوع الثقايّف والدينّي يمُعرّب  إّن التنّوع هو من سمُ

عن غنى الحياة البرشيّة، ويتطلّب االعرتاف بحّق اإلختالف واحرتامه، والسعي إىل الفهم املتبادل عىل أساس حّق 

كّل فرد ومجموعة بالتعبري عن ذاتهام وفق ما يريدان، حتّى لو مل نقاسمهام الرأي. 

ًة َواِحَدًة﴾ )املائدة 5: 48(.  نقرأ يف القرآن الكريم : ﴿لِكمُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكمُْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاء اللَّهمُ لََجَعلَكمُْم أمُمَّ

وبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفمُوا  عمُ ن ذَكٍَر َوأمُنثَى َوَجَعلَْناكمُْم شمُ ولذلك يدعو اللّه الناس إىل التّعارف: ﴿يَا أَيَُّها النَّاسمُ إِنَّا َخلَْقَناكمُم مِّ

إِنَّ أَكْرََمكمُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكمُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي﴾ )الحجرات 13: 49(.

ميّزًا من هذا االنفتاح عىل اآلخر املختلف  ويمُشكِّل حوار السيّد املسيح مع املرأة السامريّة )يوحنا 4( منوذًجا ممُ

دينيًّا، واإلصغاء إليه، وتبادل األفكار والخربات الروحيّة معه، والسعي إىل فهم الرّس اإللهي الذي يسمو فوق كّل 

التقاليد البرشيّة واملامرسات الدينيّة الخاّصة.  

أ ( مبادئ منهجّية ملقاربة التعّدديّة الدينّية
أساس  عىل  مبنيٍّ  وقانوين،  وأخالقي  ثقايف  موقٍف  عن  يمُعرّب  واجتامعي  برشّي  كواقعٍ  الدينيّة  التَعّدديّة  1.  قبول 

االعرتاف باآلخر ضمن املجال العام )املجتمع، الوطن...(، والتأكيد عىل حريّة املعتقد للجميع. 

2.  اإلقرار باملحوريّة العامة لكّل دين ذات بعد شمويّل )مثاًل: »املسيح الوسيط الوحيد بني اللّه والناس« أو: »الدين 

عند اللّه اإلسالم«( بهدف التعامل بجديّة وشفافيّة مع مسألة التعّدديّة الدينيّة، ما يقتيض احرتام هذا املبدأ 

واالنطالق منه، بدل محاولة التغايض عنه أو تخطّيه عرب مقاربات أخرى كالتلفيق أو النسبيّة. فإن كانت النسبيّة 

مثاًل التي تقول بتساوي األديان كسبل متعّددة ومتوازية للخالص مقبولة عىل املستوى الفردي عند البعض، فهي 

ال تنسجم مع تعاليم األديان املذكورة.  

3.  اللّه وحده هو املطلق، الذي ال يحّده فكٌر برشّي أو خربة روحيّة مهام سَميا )»اللّه أكرب«(. أّما األديان، وإن كانت 

رسالة موحى بها من ِقبَل اللّه، فيبقى َعيشها والتعبري عنها مرتبط بالّسياقات التاريخيّة والثقافيّة والتفسريات 

البرشيّة القابلة للنقاش. فهي تمُعرّب بلغة برشيّة عن حقائق إميانيّة مطلقة. هذا ما يمُفرّس مثاًل التنّوع يف املدارس 

الالهوتيّة والفقهيّة داخل كّل ديانة، ويدحض منطق التكفري. 

4.  ليس اإلميان حقيقة جامدة، بل يجب مقاربته كمسرية إنسانيّة وروحيّة، ذات أبعاد مختلفة ومتكاملة: معرفيّة 

)الخربة  وروحيّة  اآلخرين(،  مع  للعالقات  الحياتيّة  واملامرسة  الدينيّة،  والّشعائر  )القيَم  وسلوكيّة  )العقائد(، 

الشخصيّة يف العالقة مع اللّه(. فالحقيقة الدينيّة هي قيميّة وروحيّة باإلضافة إىل كونها معرفيّة عقائديّة.    

املسيحيّة  بني  بأمور جوهريّة  االختالف  رغم  املثال  بل عىل سبيل  البعض.  بعضها  نقض  األديان عىل  تقوم  5.  ال 

قًا  َصدِّ يَْنا َعىَلٰ آثَارِِهم ِبِعيىَس ابِْن َمْريََم ممُ واإلسالم، يعترب اإلسالم بأّن املسيحيّة هي رسالة من عند اللّه: ﴿َوقَفَّ

َوَمْوِعظًَة  ًدى  التَّْوَراِة َوهمُ ِمَن  يََديِْه  بنَْيَ  لِّاَم  قًا  َصدِّ َونمُوٌر َوممُ ًدى  ِفيِه همُ اإْلِنِجيَل  َوآتَيَْناهمُ  التَّْوَراِة   ِمَن  يََديِْه  بنَْيَ  لِّاَم 

تَِّقنَي﴾ )املائدة 5: 46(. كام تعترب الكنيسة الكاثوليكيّة بأن املسلمني يعبدون مع املسيحيّني اللّه الواحد عىل  ِّلْممُ لل

الثاين، نور األمم 16( فال الدين الشمويل يقبل أن يكون  الفاتيكاين  أساس اإلميان اإلبراهيمي. )راجع: املجمع 

األديان  نقض رسالة  يبني صّحة رسالته عىل  أيًضا ألن  يحتاج  )راجع رقم 1( وال  األخرى  األديان  متساويًا مع 

األخرى. بل ميكن كام رأينا أن يعرتف الدين بأديان أخرى ولكن وفق منظومته الخاصة. 

6.  يسمح هذا االعرتاف بتعّدديّة دينيّة ال تتعارض مع املشيئة اإللهيّة، وبدون تنازل عن القناعات الدينيّة الخاصة 
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أو مساومة عىل الحقائق اإلميانيّة، لالنفتاح عىل أّن وجود األديان األخرى ميكن أن يعرّب أيًضا عن حكمة اللّه 

وعنايته ورحمته. ويمُؤّسس ذلك لعمليّة تظهري املساحات املمُشرتكة بني األديان، والبناء عليها، مشاركة وتضامًنا 

وحواًرا بّناًءا بني املؤمنني عىل املستَويني االجتامعي والروحي.

  

ب ( املسيحّية واألديان األخرى
عن  الصادر  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  أعامل  من  املسيحيّة«  غري  بالديانات  الكنيسة  »عالقة  النص حول  يمُعربِّ 

الكنيسة من األديان األخرى، وبشكل خاص من اإلسالم.  الكاثوليكيّة عام 1965، خري تعبري عن موقف  الكنيسة 

تختلف حول هذا املوضوع اآلراء يف الكنائس األخرى األورثوذكسيّة والربوتستانتية. ولكن الالهوت املسيحي عامة 

ينحو إىل تبّني مواقف ومقاربات مشابهة أو قريبة أو بعض األحيان أكرث تقّدًما من موقف املجمع الفاتيكاين الثاين. 

وزًّعا عىل أربعة عناوين.  لذلك سوف نعتمد يف ما ييل هذا النص ممُ

1. وحدة البرشيّة يف أصلها وغايتها

»كّل الشعوب جامعٌة واحدٌة، ولها أصٌل واحٌد ألّن اللّه هو الذي أسكن الجنس البرشّي بأرسه عىل وجه األرض كلّها؛ 

ولهم غايٌة أخريٌة واحدٌة، وهي اللّه الذي يشمل الجميع بعنايته وشهادة جودته وتصاميم خالصه، إىل أن يتّحد 

املختارون يف املدينة املقّدسة، التي سينريها مجد اللّه وستميش األمم هناك يف نوره.«

2. وجود الحّق لدى الديانات األخرى 

»الكنيسة الكاثوليكيّة ال ترذمُل شيئًا ماّم هو حقٌّ ومقّدٌس يف هذه الديانات. بل تنظر بعني اإلحرتام والرصاحة إىل 

عاًعا من تلك الحقيقة التي  تلك الطرق، طرق املسلك والحياة، وإىل تلك القواعد والتعاليم التي غالباً ما تحمل شمُ

تمُنري كّل الناس، بالرَّغم من أنّها تختلف يف كثريٍ من النقاط عن تلك التي تتمّسك بها هي نفسها وتعرضها.«

3. الدعوة إىل الحوار والتعاون

»فالكنيسة تحّث أبناءها عىل أن يعرفوا ويصونوا ويعّززوا تلك الخيور الروحيّة واألدبيّة، وتلك القيَم اإلجتامعيّة 

والثقافيّة املوجودة لدى الديانات األخرى، وذلك بالحوار والتعاون مع إتّباع هذه الديانات بفطنة ومحبة وبشهادتهم 

لإلميان وللحياة املسيحيّة.«

4. نظرة الكنيسة إىل اإلسالم

وتنظر الكنيسة بعني اإلعتبار أيًضا اىل املسلمني الذين يعبمُدون اإلله الواحد الحّي القيوم الرحيم الضابط الكل خالق 

السامء واألرض املكلِّم البرش. ويجتهدون يف أن يخضعوا بكليّتهم حتّى ألوامر اللّه الخفيّة، كام يخضع له إبراهيم 

الذي يمُسَند إليه بطيبة خاطر اإلميان اإلسالمّي. وإنهم يمُجلّون يسوع كنبّي وإن مل يعرتفوا به كإله، ويمُكرّمون مريم 

أمُّمه العذراء كام أنّهم يدعونها أحيانًا بتقوًى. عالوًة عىل ذلك إنّهم ينتظرون يوم الدين عندما يمُثيب اللّه كّل البرش 

القامئني من املوت؛ ويعتربون أيًضا الحياة األخالقيّة ويؤّدون العبادة لله ال سيّام بالصالة والزكاة والصوم. وإذا كانت 

قد نشأت، عىل مّر القرون، منازعات وعداوات كثرية بني املسيحيّني واملسلمني، فاملجمع املقّدس يحّض الجميع 

عىل أن يتناَسوا املايض وينرصفوا بالخالص إىل التفاهم املتباَدل، ويصونوا ويعّززوا مًعا العدالة اإلجتامعيّة والخيور 

األخالقيّة والسالم والحريّة لفائدة جميع الناس.«
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ج( اإلسالم والتعّدديّة الدينّية 

1. التعّدديّة إرادة إلهّية

كمُْم َوال بَْعثمُكمُْم إاِلَّ  ا َخلْقمُ يؤكّد القرآن الكريم بأّن العائلة البرشيّة كلّها واحدة، فأصلها واحد كام مرجعها واحد: ﴿مَّ

كََنْفٍس َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع بَِصرٌي﴾ )لقامن 31:28(. ويزيد عىل ذلك أّن البرش مّوحدون ومتساوون باملسؤوليّة 

اَمَواِت َواألَرِْض َوالِْجبَاِل  للحفاظ عىل األرض وعىل بعضهم البعض وعىل سائر الخليقة: ﴿إِنَّا َعرَْضَنا األََمانََة َعىَل السَّ

﴾ )األحزاب 33:72(، إاّل أنّه من آيات اللّه خلق االختالف ضمن  فَأَبنَْيَ أَن يَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإلِنَسانمُ

ِّلَْعالِِمنَي﴾ )الروم  اَمَواِت َواألَرِْض َواْخِتالفمُ أَلِْسَنِتكمُْم َوأَلَْوانِكمُْم إِنَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت لل هذه الوحدة: ﴿َوِمْن آيَاتِِه َخلْقمُ السَّ

)30:22

وكام أّن التنّوع يف ألوان البرش وألسنتهم إرادة إلهيّة، نجد يف القرآن الكريم آياٍت تمُبنّي أّن اإلختالف بني الرشائع 

الدينيّة هو اختالٌف أراده اللّه، فيقول:

ٍء قَِديٌر﴾ )البقرة  واْ الَْخرْيَاِت أَيَْن َما تَكمُونمُواْ يَأِْت ِبكمُممُ اللَّهمُ َجِميًعا إِنَّ اللََّه َعىَل كمُلِّ َشْ َولِّيَها فَاْستَِبقمُ َو ممُ ﴿َولِكمُلٍّ ِوْجَهٌة همُ

الكعبة وهناك من يصيّل باتجاه املرشق ومن  2: 148( والوجهة هنا هي اتجاه الصالة فهناك من يصيّل باتجاه 

يصيّل باتجاه القدس، فاختالف الوجهة يعني اختالف الشعائر الدينيّة وبالتايل يعني اختالف األديان. فيقول ﴿لِكمُلٍّ 

وا الَْخرْيَاِت إِىَل اللَّه  ًة َواِحَدًة َولَِكن لِّيَبْلمُوَكمُْم يِف َما آتَاكمُم فَاْستَِبقمُ َجَعلَْنا ِمنكمُْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاء اللَّهمُ لََجَعلَكمُْم أمُمَّ

وَن﴾ )املائدة 48:5( فالدعوة يف اآليتني هي للمسلمني لقبول االختالف  كمُْم َجِميًعا فَيمَُنبِّئمُكمُم مِبَا كمُنتمُْم ِفيِه تَْختَلِفمُ َمرِْجعمُ

بني األديان عىل أنّه إرادة إلهيّة وألتباع الديانات املختلفة الستباق الخريات أي لعمل الخري والفعل الصالح، مع 

التذكري بوحدة املصري واملرجع للبرشيّة جمعاء.

َ الرُّْشدمُ ِمَن الَْغيِّ فََمْن  يِن قَد تَّبَنيَّ زيادة عىل ذلك، يورد القرآن الكريم أن ال إجبار يف الدين، فيقول ﴿الَ إِكْرَاَه يِف الدِّ

ثَْقَى الَ انِفَصاَم لََها َواللَّهمُ َسِميٌع َعلِيٌم﴾ )البقرة 2: 256(.  ْرَوِة الْومُ ْر ِبالطَّاغمُوِت َويمُْؤِمن ِباللَِّه فََقِد اْستَْمَسَك ِبالْعمُ يَْكفمُ

وذلك يعني أّن ال أحد له الحّق يف إكراه أو إجبار شخص عىل اعتناق اإلسالم، كام أّن ال أحد له الحّق أن يتدّخل 

مبوقف اآلخر اإلمياين، إن كان مسلاًم أو غري مسلم أو غري مؤمن. 

2. أهل الكتاب والخالص

نجد آياٍت أمُخرى يف القرآن الكريم تَعدمُ أتباع الديانات التوحيديّة بالخالص:

اِبؤمُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فاَلَ َخْوٌف َعلَيِْهْم  ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنمُواْ َوالَِّذيَن َهادمُواْ َوالصَّ

اِبِئنَي َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر  ْم يَْحزَنمُوَن﴾  )املائدة 5: 69(، ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنمُواْ َوالَِّذيَن َهادمُواْ َوالنََّصاَرى َوالصَّ َوالَ همُ

ْم يَْحزَنمُوَن﴾ )البقرة 2: 62( ْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ همُ َوَعِمَل َصالًِحا فَلَهمُْم أَْجرمُهمُ

﴾ )آل عمران3: 19( يَن ِعنَد اللَِّه اإلِْسالممُ إالّ أنّنا نجد أيًضا اآلية التي تقول : ﴿إِنَّ الدِّ

فهناك ثالث طرٍق لرفع إيهام التعارض بني هذه اآليّة واآليات التي سبق ذكرها:

الكتاب  أهل  وإّن  األخرى،  اآليات  آل عمران نسخت  اآليّة 19 من  إّن  الوسطى،  القرون  الذي ساد يف  1-  القول 

املوعودون بالخالص هم من أىت قبل اإلسالم.
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2-  إّن هذه اآلية ليست منسوخة ألن النسخ ال يأيت إال يف األمور الترشيعيّة وال يرسي يف املسائل التي تشتمل عىل 

الوعد اإللهي، فاللّه ال يعد أمرًا ثم يعود عنه. 

اآليّة  وإنّه علينا أخذ عبارة اإلسالم يف هذه  والواسع،  الحرصي  باملعَنيني  تمُستعمل  القرآن  3-  إّن كلمة اإلسالم يف 

باملعنى الواسع: أّي األديان املنحدرة من الخط اإلبراهيمي أو األديان التوحيديّة عىل أساس اآلية ﴿َوَمْن أَْحَسنمُ 

ْحِسٌن َواتَّبََع ِملََّة إِبْرَاِهيَم َحِنيًفا َواتََّخَذ اللَّهمُ إِبْرَاِهيَم َخلِيالً﴾ )النساء 4: 125( َو ممُ ْن أَْسلََم َوْجَههمُ لِلَّه َوهمُ مَّ ِديًنا مِّ

4-  إّن بنظر اإلسالم أفضل دين عند اللّه هو اإلسالم )باملعنى الحرصي(، ولكّن ذلك ال يتناقد مع قَبول اإلعرتاف بأّن 

األديان األخرى هي من عند اللّه وتوصل إليه أّي أنّها تؤّدي إىل الخالص.

إّن القولنَي الثّاين والثّالث يتناسبان أكرث مع آياٍت أمُخرى يف القرآن كالتي تقول بأّن الخالص بأعامل الخري، ال باالنتامء: 

وًءا يمُْجَز ِبِه َوالَ يَِجْد لَهمُ ِمن دمُوِن اللِّه َولِيًّا َوالَ نَِصريًا َوَمن يَْعَمْل  ﴿لَيَْس ِبأََمانِيِّكمُْم َوال أََمايِنِّ أَْهِل الِْكتَاِب َمن يَْعَمْل سمُ

وَن نَِقريًا﴾ )النساء 124-123:4( لمُوَن الَْجنََّة َوالَ يمُظْلَممُ ْؤِمٌن فَأمُْولَـِئَك يَْدخمُ َو ممُ الَِحاَت ِمن ذَكٍَر أَْو أمُنثَى َوهمُ ِمَن الصَّ

3. بني املشرتك واملختلف بني الديانات التوحيديّة

ويحّدد القرآن الكريم املشرتك بني اإلميان اإلسالمي وإميان أهل الكتاب فيقول: ﴿َوال تمَُجاِدلمُوا أَْهَل الِْكتَاِب إاِلَّ ِبالَِّتي 

وَن﴾  ْسلِممُ وا ِمْنهمُْم َوقمُولمُوا آَمنَّا ِبالَِّذي أمُنزَِل إِلَيَْنا َوأمُنزَِل إِلَيْكمُْم َوإِلَهمَُنا َوإِلَهمُكمُْم َواِحٌد َونَْحنمُ لَهمُ ممُ ِهَي أَْحَسنمُ إاِلَّ الَِّذيَن ظَلَممُ

)العنكبوت 29: 46(، مذكّرًا بأّن أهل الكتاب واملسلمني مؤمنون بإله واحد، أي بنفس اإلله، ومؤمنون بالوحي اإللهي 

والكتب والرساالت من عند اللّه. ولكّنه بنفس الوقت يحّدد املختلف بني الديانات الثالث اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم. 

وقد يسّمي القرآن الكريم االختالفات العقائدية كفرًا إال أنّه ال ينعت أبًدا أهل الكتاب بـِ »الكمُّفار« أو »املمُرشكني«. 

فالقرآن يستخدم عبارة أهل الكتاب وأحيانًا أهل الذكر ألهل الكتاب، وعندما يخّصص، يستخدم تسمية النصارى 

واليهود والصابئة، بينام يستعمل القرآن الكريم عبارات »الكمُّفار« و »املمُرشكني« فقط للممُرشكني العرب يف زمن النبي، 

أي الذين كانوا يؤمنون بعّدة آلهة والذين كانوا يمُقاتلون ويحاولون القضاء عىل النبّي واملسلمني األوائل. ونجد القرآن 

ٌة قَآمِئٌَة يَتْلمُوَن آيَاِت اللِّه آنَاء اللَّيِْل  ْن أَْهِل الِْكتَاِب أمُمَّ واْ َسَواء مِّ يسّمي أهل الكتاب باملؤمنني واملتقني والصالحني: ﴿لَيْسمُ

نَكِر َويمَُسارِعمُوَن يِف الَْخرْيَاِت َوأمُْولَـِئَك ِمَن  رمُوَن ِبالَْمْعرمُوِف َويَْنَهْوَن َعِن الْممُ وَن يمُؤِْمنمُوَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َويَأْممُ دمُ ْم يَْسجمُ َوهمُ

تَِّقنَي﴾ )آل عمران 3: 115-113(. الِِحنَي َوَما يَْفَعلمُواْ ِمْن َخرْيٍ فَلَن يمُْكَفرمُْوهمُ َواللّهمُ َعلِيٌم ِبالْممُ الصَّ

4. الدعوة إىل اللقاء والحوار

عىل أساس أن التنّوع نابع من اإلرادة اإللهيّة، يدعو القرآن الكريم املسلمني إىل اإلنفتاح إىل كافّة الشعوب وامللل 

وبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفمُوا إِنَّ أَكْرََمكمُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكمُْم إِنَّ  عمُ ن ذَكٍَر َوأمُنثَى َوَجَعلَْناكمُْم شمُ قائاًل: ﴿يَا أَيَُّها النَّاسمُ إِنَّا َخلَْقَناكمُم مِّ

اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي﴾ )الحجرات 13:49(

وال يتوقّف القرآن الكريم عىل أهل الكتاب بل يقول إّن اللّه بعث رساالت ألنبياء مل يخرب عنهم يف القرآن، فاتًحا 

بالتايل الباب للتساؤل بالنسبة لديانات أخرى هل ميكن اعتبارها أيًضا من عند اللّه. ﴿إِنَّا أَْوَحيَْنا إِلَيَْك كَاَم أَْوَحيَْنا إىَِل 

وَب َواألَْسبَاِط َوِعيىَس َوأَيُّوَب َويمُونمَُس َوَهارمُوَن  نمُوٍح َوالنَِّبيِّنَي ِمن بَْعِدِه َوأَْوَحيَْنا إىَِل إِبْرَاِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقمُ

وىَس تَْكلِياًم  ْصهمُْم َعلَيَْك وَكَلََّم اللَّهمُ ممُ الً لَّْم نَْقصمُ ْم َعلَيَْك ِمن قَبْلمُ َورمُسمُ الً قَْد قََصْصَناهمُ وَد َزبمُوًرا َورمُسمُ لَيْاَمَن َوآتَيَْنا َداومُ َوسمُ

ِل وَكَاَن اللَّهمُ َعِزيزًا َحِكياًم﴾ )النساء 4: 165-163(  ٌة بَْعَد الرُّسمُ جَّ نِذِريَن لِئاَلَّ يَكمُوَن لِلنَّاِس َعىَل اللَِّه حمُ يَن َوممُ ِ بَرشِّ الً مُّ رُّسمُ
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اللّه وأّن  نبيًّا مبعوثًا من عند  أّن بوذا ميكن أن يكون  العلامء املسلمني عىل هذه اآلية للقول  وقد استند بعض 

الهندوسيّة قد تعترب ديانة توحيديّة مؤّسسة من قبل أنبياء بعثهم اللّه. عىل أيّة حال فهذا التوسيع يرتافق من 

توسيع مدى اللقاء والحوار يف اآلية 13 من سورة الحجرات املذكورة أعاله. ويشّدد عدد من علامء الدين إّن الالم 

يف »لِتعارفوا« هي الم األمر، أي أّن اللقاء واملعرفة والحوار هم أمر إلهي.

5( الحوار 

وللتعبري  والتعاون  للتواصل  ومنهًجا  للتعارف  كوسيلٍة  الحوار  اعتامد  وتثمينه  التنّوع  قبول  يقتيض 

والثقافيّة  )الدينيّة  املتعّددة  انتامءاته  عن  صادرة  ثقافٍة  من  شخصه  يف  يحِمل  ما  مع  باآلخر  اإلهتامم  عن 

من  والتحّرر  وَموّدة  باحرتاٍم  اإلصغاء  عىل  قدرته  الشخص،  لدى  الحوار  عىل  التمرّس  ويمُطّور  والوطنيّة...(. 

يمُعاش  الخاّصة. والحوار  بالنفس وباملعتقدات  الثقة  التخيّل عن  بالتواضع دون  الغلّو والغرور، والتحيّل  مشاعر 

الخاصة  للجامعات  العابرة  العالقات  بناء  خالل  من  بل  وحسب،  اآلراء  وتبادل  الفكري  املستوى  عىل  ليس 

املشرتك. العيش  وتمُثبّت  الوطنيّة،  الروابط  وتمُعّزز  »األنا«،  دائرة  توّسع  التي  واملناطقيّة،  والدينيّة  الثقافيّة 
الديني«، يف مادتها   للتنّوع  الحاضنة  املواطنة  لبنان يف ظل  العيش مًعا يف  للرتبية عىل  الوطنيّة  تقول »الرشعة 

الثامنة:

»إّن الحوار مع اآلخر والتواصل العابر للجامعات الثقافيّة والدينيّة ليسا دعوة ليكونا من بني العنارص املكوِّنة 

للرتبية عىل العيش مًعا وحسب، بل يجب أن يمُشّكال إحدى الوسائل األساسيّة لتحقيق هذه الرتبية. فالرتبية 

عىل العيش مًعا يف ظل املواطنة الحاضنة للتنّوع إمنا هي تربية بالحوار بقدر ما هي تربية عىل الحوار، فتصبح 

عمليّة إدارة التنّوع بشكل إيجايب هدفًا ووسيلة للعمليّة الرتبويّة. يقتيض ذلك إيجاد الوضعيّات املالمئة التي 

تسمح للتالمذة، أكانوا يف بيئة مدرسيّة مختلطة أم متجانسة، مبامرسة الحوار والنشاط املشرتك العابر للطوائف. 

بذلك تتكّون ثقافة املواطنة الحاضنة للتنّوع كثمرة لخربة العيش مًعا الواقعيّة وبناء الرشاكة االجتامعيّة الهادفة 

واملتحرِّرة من الحاالت العصبيّة.«

  
أ( ما هو الحوار؟

الحوار هو عمليّة تفاعل حقيقّي ينصت خاللها البرش إىل بعضهم بعمق كاٍف للمشاركة واكتشاف معتقدات 

مجموعة أخرى ومشاعرها ومحاور اهتاممها وحاجاتها، بطريقٍة غري معادية ال بل منفتحة، وببذل كّل واحد أقىص 

ما يف وسعه لتفّهم اهتاممات اآلخر، حتّى وإن بقيا عىل اختالفهام. ويختلف الحوار عن الوساطة والتفاوض حيث 

يكون الهدف عادًة التوّصل إىل حلٍّ أو تسوية لنزاع، فيهدف الحوار بكّل بساطة إىل تعزيز التفاهم والثقة وأحيانًا 

التغرّي بفعل ما يتعلّم املتحاور. لذلك يف الحوار ال تكون النيّة هي الدفاع عن الرأي بل التقيّص، وليست املجادلة 

بل االستكشاف، وليست اإلقناع بل االكتشاف.
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الحوار هو:ليس الحوار:

û مناظرة
û مجادلة

û تربيرًا دفاعيًّا
û تفاوًضا

û مساومة 

ü تبادل لألفكار واملعارف والخربات 
ü  فهم لآلخرين كام يعرّفون بأنفسهم عن مواقفهم وقناعاتهم وإميانهم 

ü  بحث عن املساحات املشرتكة 
ü  تبيان للخصوصيّات ومعانيها لدى أصحابها 

ü  وسيلة لشفاء الذاكرة عرب املشاركة بالهواجس واآلالم 
ü سبيل للتعلّم املتبادل

ü وسيلة لتوطيد العالقات وبناء الرشاكات 

لذلك يؤّدي الحوار إىل توطيد الثقة والعالقة بني الطرفني املتحاورين، بينام يخيّم جّو من التشّنج والحذر املتبادل 
يف الجدال. يهدف الجدال أو املناظرة إىل فوز أحد الطرفني يف النقاش، بينام يهدف الحوار إىل فوز الفريقني بفهم 

أوضح وتبرّص أعمق ملوضوع الحوار.

ب( مخاطر عدم الحوار
صدر عن مجلس وزراء خارجيّة أوروبا يف 200۸ ورقة حول الحوار بني الثقافات حملت العنوان الثاين التايل: »لنعش 

مًعا متساوين بكرامتنا«. عرّبت هذه الورقة بشكل واضح عن مخاطر غياب الحوار كام ييل: 

»يجب النظر يف مخاطر عدم الحوار. يف الواقع، يولّد عدم التحاور القوالب النمطيّة تجاه اآلخرين وينشئ 

والتمييز.  التسامح  عدم  معّززًا  محرقة  كبش  إىل  األقلّيّات  ويحّول  والقلق  والتوتّر  املتبادل  الشّك  من  ا  جوًّ

وميكن يف بعض األحيان أن يولّد سقوط الحوار ضمن املجتمعات أو يف ما بينها مناًخا مؤاتيًا لنشوء التعّصب 

الصعيد  الحوار عىل  الثقافات، مبا يف ذلك  بني  الحوار  إّن  له.  البعض  واستغالل  اإلرهاب  وبالتايل  والتطرّف 

وهميًّا  أمًنا  إاّل  يوفّر  ال  املختلفة  البيئات  بوجه  األبواب  إغالق  ألّن  الجريان  بني  ورضورّي  أسايّس  الدويّل، 

وانغالق مجتمعٍ معنّي  يف راحٍة آمنة ظاهريًّا قد يؤّدي إىل أحاديّة خانقة. يف غياب الحوار، يمُحرم الجميع 

من منافع االنفتاح الثقايّف الرضوريّة للتنمية الشخصيّة واالجتامعيّة يف إطار العوملة.«

ج( الحوار املا بني ديني 
يتميّز الحوار املا بني ديني عن سائر أشكال الحوار أنّه يتّم بني مؤمنني يهدفون إىل تعزيز الفهم املتبادل وتبادل 
الخربات الروحيّة والتقارب األخوي. وال يهدف هذا الحوار بأّي شكل من األشكال إىل إقناع اآلخر بحقائق إميانيّة 
أو مجادلته يف معتقداته. فالنتيجة املبتغاة من هذا الحوار ليست أبًدا تخيّل أحد الطرفني عن إميانه أو دعوته إىل 
اعتناق الدين املقابل، ال بل تكمن نتيجته يف التعارف الصحيح والتحّرر من األفكار املسبقة والخاطئة وتعزيز األخّوة 

والتضامن الروحي بني املؤمنني مع بقاء كل منهم عىل إميانه.

»إّن الحقيقة ال تولد وال توجد داخل رأس شخص مبفرده. إنّها تولد بني الناس الباحثني بصورة 
جامعّية عن الحقيقة يف عملّية تفاعلهم الحواريّة.«

ميخائيل باختني، عامل رويس
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رسالة بطاركة الرشق الكاثوليك الثانية، 1992 )فقرة 47(

»إّن الحوار روحانيّة تنقلنا من االستبعاد إىل االستيعاب، ومن الرفض إىل القبول، ومن التصنيف إىل التفّهم، ومن التشويه 

إىل االحرتام، ومن اإلدانة إىل الرحمة، ومن العداوة إىل اإللفة، ومن التنافس إىل التكامل، ومن التنافر إىل التالقي، ومن 

الخصومة إىل األخّوة. ويعني الحوار مع اآلخر معرفته والتعرّف عليه واالعرتاف به؛ معرفته كام يمُعرِّف هو عن نفسه، 

ا، وذلك بعيًدا عن األفكار  والتعرّف عليه بكامل شخصيّته، واالعرتاف به كمكّمل لنا أكرث منه خصاًم أو منافًسا أو عدوًّ

املسبقة من أّي نوع كانت، واملصالح واألنانيّات. يف مثل هذه األجواء يتحّول الحوار إىل غنى متبادل من غري أن يتنازل أّي 

من الطرفني عن ذاته أو عن تراثه أو عن شخصيّته أو عن كيانه. 

اللغة أو  الطائفة أو األرض أو العرق أو  القوميّة أو  اللّه أو الدين أو  التعّصب، بكافة أشكاله – بإسم  أّن  وال ريب يف 

بإسم االنتامء الحضاري أو الثقايف أو االجتامعي – هو عدّو الحوار األول. إّن الفرق شاسع بني املؤمن واملتعّصب. )...( 

إّن التعّصب شكل من أشكال إنكار اللّه واإلنسان مًعا. يف املتعّصب تتحّول طاقة اإلميان واملحبة إىل طاقات للكراهيّة 

واالعتداء، ظنًّا منه أنّه يمُؤّدي لله عبادة إذا ما اعتدى عىل من يختلف عنهم ديًنا أو عرقًا أو لغة أو لونًا أو تراثًا. أّما يف 

املؤمن فإنّها تتحّول إىل طاقات تالق وتعاون بّناء.«   

نداء مكّة للحوار 

صدر نداء مّكة للحوار بني األديان عن املؤمتر اإلسالمّي العاملّي للحوار، الذي انعقد يف مّكة املكرّمة يف حزيران/ يونيو 200۸.

أّواًل: التأصيل اإلسالمّي للحوار

يقتيض  البالغة، مام  اللّه ووفق حكمته  بإرادة  األمم والشعوب ومتايزهم يف معتقداتهم وثقافاتهم واقع  االختالف بني 

بالحسنى  تعايشهم  إىل  املشرتكة، ويؤّدي  القيم  ما يحّقق مصالحهم، ويحّل مشاكلهم يف ضوء  تعارفهم وتعاونهم عىل 

ًة َواِحَدًة َولَِكْن  وتنافسهم يف عامرة األرض وعمل الخريات: ﴿لِكمُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكمُْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء اللَّهمُ لََجَعلَكمُْم أمُمَّ

كمُْم َجِميًعا﴾ )املائدة 5: 48(. وا الَْخرْيَاِت إىَِل اللَِّه َمرِْجعمُ لِيَبْلمُوَكمُْم يِف َما آتَاكمُْم فَاْستَِبقمُ

ثانًيا : منهج الحوار وضوابطه ووسائله

الحوار الهادف والتعايش السلمّي والتعاون بني أتباع الرساالت وغريهم ال يعني التنازل عن املسلاّمت، وال التفريط يف 

الثوابت الدينيّة، وال التلفيق بني األديان، وإمّنا يعني التعاون عىل ما فيه خري اإلنسان وحفظ كرامته وحامية حقوقه، 

ورفع الظلم ورّد العدوان عنه وحّل مشكالته وتوفري العيش الكريم له، وهي مبادئ مشرتكة جاءت بها الرساالت اإللهيّة، 

وأقرّتها الدساتري الوضعيّة وإعالنات حقوق اإلنسان.
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املادة الثانية عرشة من الرشعة الوطنّية 
للرتبية عىل العيش مًعا يف لبنان: 

التعاون بني املجتمع املدين والقطاعني العام والخاص 

تتطلّب الرتبية عىل العيش مًعا تعاونًا مستمرًّا ورشاكة مستدامة بني القطاع العام والقطاع الخاص، وكالهام 

مع املجتمع املدين، الذي يمُشّكل حقل اختبار لنتائج العمليّة الرتبويّة عرب مامرسات التالمذة وتطبيقهم 

الحاضنة  املواطنة  ظّل  يف  مًعا  العيش  عىل  الرتبية  أهداف  بتحقيق  الخاص  القطاع  ويمُسهم  ملخرجاتها. 

للتنّوع الديني عرب تبّنيه هذه املقاربة الرتبويّة وتطبيق برامجها بالتكامل مع خصوصيّة مؤّسساته الدينيّة 

أو العلامنيّة.

إّن مبدأ الرشاكة أسايس يف تكوين أّي مجتمع، بحيث يكون املواطنون متّحدين يف تنّوعهم، عىل أساس العقد 

االجتامعي الناظم للحياة املشرتكة والثوابت الوطنيّة الجامعة. وتجدر اإلشارة إىل أّن الرشاكة تعني توحيد القوى 

يف البحث عن هدف مشرتك. تمُبنى إًذا الرشاكة عىل رؤية مشرتكة بني املواطنني، تهدف إىل تحقيق خريهم املشرتك. 

يمُعرّب ذلك عن قناعة كّل فرد بأّن مصلحته الشخصيّة ال تنفصل عن مصلحة املجتمع ككّل، وبأنّها تتحّقق بقدر ما 

يتحّقق النمّو املتكامل يف املجتمع والخري العام. 

الثقافيّة  مثل  املتعّددة  لالنتامءات  عابرة  مجتمعيّة  كديناميّة  املدين،  املجتمع  قيام  إىل  املفهوم  هذا  يمُؤّسس 

لذلك  تحقيقها.  أجل  مًعا من  للعمل  واندفاعهم  املشرتكة  للمواطنني وفق قضاياهم  والطائفيّة وغريها، وجامعة 

بشكل  العامة  القضايا  مقاربة  يف  يسهم  اللبناين،  لالجتامع  املكّون  للتنّوع  احتضان  عامل  الرشاكة  مفهوم  يمُشّكل 

مشرتك متحّرر من العقليّة الطائفيّة والزبائنيّة واملصالح الفئويّة الضيّقة. كام تؤّدي الرشاكة إىل بناء وعي األفراد 

للمساحات والهموم واآلمال والتطلّعات املشرتكة عىل رغم اختالف انتامءاتهم الطائفيّة وغريها. وعندما تتحّول إىل 

فعل تضامن ومشاريع لتحقيق القضايا الجامعة تسمح الرشاكة باكتشاف القيم املشرتكة وعيشها مًعا بني املواطنني 

التضامن  بينها  من  اخرتنا  عديدة  بقيم  الرشاكة  مفهوم  يرتبط  إذ  املختلفة.  والدينيّة  الطائفيّة  الجامعات  وبني 

واملصالحة والسالم.

المحور الثاني: الشراكة
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1( التضامن

أ( واجب التضامن 
سان إىل وحدة كيانيّة بني جميع البرش تعربِّ عنها فضيلة  إّن الرشاكة يف الطبيعة اإلنسانيّة والكرامة البرشيّة تؤسِّ

التضامن خري تعبري. والرشاكة يف الوطن الواحد تدفع باملواطن إىل الشعور باملسؤوليّة تجاه سائر أفراد املجتمع. 

وتمُؤكّد التعاليم الدينيّة عىل ذلك، إذ تمُذكّر الكتب املقّدسة بأّن أصل البرشيّة واحد )آدم وحواء(، ما يجعل من الناس 

أهاًل يف العائلة اإلنسانيّة املشرتكة وأخوة يف ما بينهم. ويمُعلّم اإلسالم بأّن الناس جميًعا هم ِعيال اللّه، فيمُضفي بذلك 

ًسا عىل ارتباط البرش جميًعا باللّه: »الخلق كلّهم عيال اللّه، فأحبّهم إىل اللّه  عىل رابط التضامن بعًدا مقّدًسا مؤسَّ

أنفعهم لعياله.« )حديث نبوّي رشيف(

فنستنتج بأّن التضامن بني الناس ليس خياًرا ظرفيًّا أو استنسابيًّا، نمُحّدده وفق رغباتنا أو مصالحنا، بل هو دعوة 

أصيلة للتآخي، وتعبري عن الصلة التي تربطنا باآلخرين وتمُهيّىء القلوب إىل الرحمة واإللفة عَوض الِفرقة واألنانيّة. 

فاللّه يدعونا ليك نكون مسؤولني بعضنا عن بعض ومسؤولني مًعا عن العامل. وقد أجاب السيّد املسيح عىل سؤال 

أحدهم عن من هو القريب الذي يجب بحسب الرشيعة محبّته والتضامن معه، من خالل مثل السامري الصالح، 

رىب التي تمُلزِم املؤمن التضامن مع غريه ليست مرتبطة باالنتامء العائيل أو الديني املشرتك،  الذي يمُعلِّم بأّن صلة القمُ

ارسه اإلنسان مع غريه، أيًّا يكن هذا اآلخر. )لوقا 10 / 37-25( بل بفعل الرحمة الذي ميمُ

يمُولّد هذا الشعور مسؤوليّة تجاه الشأن العام ومساحات العيش املشرتكة، ويمُعّزز االلتزام بقضايا املجتمع املديّن 

واملشاركة يف الحياة السياسيّة ذات األهداف الوطنيّة النبيلة. كام يتطلّب التضامن الحقيقي التمرّس بقيم أخرى 

مرتبطة به مثل التعاطف واملحبّة والصدق واألمانة. 

ب( التعاطف
  يتطلّب التضامن أكرث من املساعدة املاديّة لآلخرين ومّد يد العون لهم، إذ يأخذ أبعاده اإلنسانيّة الكاملة 

عندما يرتافق البعد العقالين يف معالجة القضايا مع مشاعر التعاطف واملحبّة. يسمح ذلك باالستعداد ليس إىل فهم 

اآلخرين وحاجاتهم وحسب بل إىل تفّهم أوضاعهم ومشاعرهم واالنفتاح عىل آالمهم وأحالمهم. يأيت هذا التعاطف 

يف إطار الذكاء العاطفي الذي يساعد اإلنسان عىل تطوير مهاراته الحياتيّة واالجتامعيّة، ويساعد عىل التواصل مع 

اآلخرين بغية بناء مجتمع أكرث إنسانيّة.

فالرشاكة تقتيض إًذا االنفتاح عىل مشاعر اآلخر، ال عىل طريقة العقل الذي يسعى إىل تربير األمور أو تفسريها 

بالحجج املنطقيّة، بل عىل طريقة القلب الذي يسعى إىل تفّهم مشاعر اآلخر انطالقًا من خربته الخاصة، ما يسمح لنا أن 

نتصّور أنفسنا يف مكان الشخص املتألّم، وأن نسمح ألنفسنا أن نشعر مبا يشعر به. فمعايشة أمل أّي إنسان يمُساعده عىل 

التغلّب عىل وحدته يف هذا االختبار، وبالتايل عىل تعزيز قدرته عىل تخطّي األمل ومتابعة حياته وعالقاته مع اآلخرين 

بسالم. ويأخذ التعاطف أبعاًدا مجتمعيّة ووطنيّة حيث ينفتح األفراد عىل ذاكرة وهواجس وتحّديات كل جامعة من 

الجامعات يف املجتمع، فيتعلّم الفرد أن يتبّنى القضايا املهّمة لآلخرين ويعمل لها كقضايا ملّحة للوطن بأكمله.

ويف ما ييل خطوات أساسيّة لتنمية التعاطف لدى األشخاص:

-  اإلصغاء: وهو السامع باهتامم وانتباه ليس فقط إىل ما يتلّفظ به اآلخر بل إىل ما يريد التعبري عنه، مبا يف ذلك 

عرب حركات جسده أو مشاعره. 
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-  التفّهم: يتطلّب التعاطف أن يمُستكمل اإلصغاء مبحاولة فهم اآلخر انطالقًا من خربته وليس انطالقًا من تحليلنا 

ملا يشعر به. يتّم ذلك من خالل محاولة وضع النفس مكان اآلخر وتبّني رؤيته لألمور، رغم أّن ذلك ال ميكن 

أن يتّم بالكامل. ولكن قد يفيد أن يسأل الشخص نفسه: كيف كنت ألشعر لو كنت يف وضع مامثل؟

-  إبداء االهتامم: ويكون ذلك عرب السؤال وبطريقة لطيفة عاّم يشعر به الشخص اآلخر، والتعبري عن االهتامم 

ملا يقول ومشاركته مشاعره )كالحزن أو األمل...(. 

-  السعي املشرتك عن الحلول: أي البحث مع اآلخر عن الحلول املناسبة لإلشكاليّات املطروحة، وإبداء االستعداد 

للتعاون والتضامن معه ملواجهة ذلك. 

ج( املحّبة
املسيحيّة واإلسالم  األديان وخاصة  املحبّة لآلخر. فقد عرّبت  تعبريًا عن  القيمي والروحي  ببعده  التضامن  يأيت 

عن هذه الرسالة اإلنسانيّة بالتأكيد عىل أولويّة اإلحسان واملحبّة يف حياة املؤمن، وربطت حّب اللّه الصادق مبحبة 

اآلخرين. فاخترص السيّد املسيح يف حواره مع اليهود كّل الرشيعة بهاتني الوصيتني: »أَحِبِب الرَّبَّ إِلَهَك ِبكمُلِّ قَلِبَك 

بََّك لَِنْفِسَك. ِبهاتنَِي الَوِصيَّتنَِي  وكمُلِّ نَْفِسَك وكمُلِّ ِذِهنَك. تِلَك هي الَوِصيَّةمُ الكمُربى واألمُوىل. والثَّانِيَةمُ ِمثلمُها: أَحِبْب قريبََك حمُ

يَعةمُ كمُلُّها واألَنِبياء« )إنجيل متّى 22: 38-40(. وعلّم القّديس يوحّنا، تلميذ يسوع املسيح، إّن محبّة اللّه  تَرتَِبطمُ الرشَّ

هي ترجمة عمليّة ملحبّة القريب: »إِذا قاَل أََحد: إيِنِّ أمُِحبُّ اللّه، وهو يمُبِغضمُ أَخاه كاَن كاِذبًا، ألَنَّ الَّذي ال يمُِحبُّ أَخاه 

وهو يَراه ال يَستَطيعمُ أَن يمُِحبَّ اللَّه وهو ال يَراه. إِلَيكمُممُ الَوِصيََّة الَّتي أََخْذناها عنه: َمن أََحبَّ اللَّه فلْيمُِحبَّ أَخاه أَيًضا«.

ويؤكّد اإلسالم أيًضا عىل رضورة حّب الجار، كون ذلك جزًءا ال يتجزّأ من اإلميان باللّه وحبّه. إذ نقرأ يف حديٍث 

رشيف: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه، أو قال: لجاره ما يحب لنفسه«. فطاملا مل نعرّب عن محبّتنا لآلخرين 

حبّني بصدٍق للّه.   بشكل صادٍق وعميل، فإنّنا ال نكون فعالً ممُ

  

2( املصالحة 

أ( كرس دّوامة العنف
 إّن الرصاعات هي جزء من الحياة ومن حقيقة املجتمعات. ومن املؤسف بأّن هذه الرصاعات تأخذ أحيانًا 

منحى عنفيًّا يرتك وراءه جراًحا يف النفوس والعالقات، وضغائن ورغبة يف الثأر أو االنتقام. لذلك قد يحتاج بناء 

الرشاكة عىل املستوى الوطني أحيانًا ال بل غالبًا أن تتحّقق مصالحة حقيقيّة تمُهيّئ النفوس إلعادة التواصل والتالقي 

والثقة املتبادلة، وصواًل إىل التمّكن من بناء رؤية مشرتكة وتبّني قضايا شاملة. فاملصالحة قيمة رضوريّة للعيش مًعا 

بسالم وكرس دّوامة الرصاع والعنف الذي يدّمر جميع األطراف ومستقبلهم. 

كّل رصاع يحتاج إىل حّل عادل ال يكون فيه غنب أو مظلوميّة ألحد األطراف. ولكن الرصاعات العنيفة تحتاج إىل 

معالجة تتخطّى مسألة العدل، لتصل إىل مداواة النفوس من آثار العنف املتبادل، والتحّرر من الغضب، وإعادة بناء 

الثقة والرغبة يف العيش مًعا. وعىل مستوى تجديد العالقة مع اآلخر والتضامن والرشاكة العابرة للطوائف يف لبنان، 

تكون املصالحة أواًل مع الذات، وهي مصالحة مع الشخصيّة اللبنانيّة التي تجد هويّتها يف التنّوع. فتصبح املصالحة 

مع اآلخر فعل تصويب ملسار محاولة إلغاء اآلخر نحو االعرتاف به وتثمني وجوده يف الوطن نفسه. 
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ب( شفاء الذاكرة 
ثّل أيًضا الرتاث  إّن الّذاكرة يف علم الّنفس، هي إحدى القدرات اإلدراكيّة لدى اإلنسان. غري أّن مفهوم الّذاكرة ميمُ

الّذهني لدى مجموعة معيّنة، مع الذكريات التي تمُغّذي الهويّة الجامعيّة، وتضمن بذلك متاسك األفراد يف مجموعة 

ثّل عمليّة مرتبطة بالالوعي الفردي والجامعي. لذلك تحتّل الّذاكرة الجامعيّة مكانًا بارزًا  أو مجتمع معنّي. وهي متمُ

يف تعريف الفرد لهويّته.

أنّها بطبيعتها عاطفيّة وانتقائيّة. لذلك تعتمد  تستند الّذاكرة عىل التاريخ والتجربة املشرتكة للمجموعة، غري 

الذاكرة تفسريات خاّصة لألحداث والتاريخ، كام أنّها تحتفظ فقط بالعوامل التي تمُغّذي متاسك املجموعة والصورة 

التي توّد الظهور بها. لذلك تكون الّذاكرة بطبيعتها عرضة للخطأ أو مجتزأة وانتقائيّة، وحكرًا عىل مجموعة دون 

األخرى. 

إّن هذه الّديناميّة غالبًا ما تؤّدي إىل رصاع بني الّذاكرات املمُتضاربة، وهذه الظّاهرة تمُشّكل إحدى مشاكل الواقع 

اللّبناين االجتامعي. نشهد يف الواقع وجود مجموعة من الّذاكرات الجامعيّة املتضاربة، حيث تتمّسك كّل مجموعة 

بنظرتها الخاّصة عن التاريخ، والتي تتشّكل يف معظم األحيان ضّد ذاكرة مجموعة أخرى. تصبح بذلك الّذاكرة عاماًل 

من عوامل االنقسام والعزلة االجتامعيّة. 

تحتاج إًذا الذاكرة إىل عمليّة معالجة لشفائها وتحريرها من الشحن السلبي تجاه مجموعات معيّنة يف املجتمع. 

وهذه آليّة طويلة األمد، تمُشّكل الرّتبية أحد عواملها الرئيّسة. تعمل الرتبية يف هذا املجال عىل تنمية الفكر الّنقدي 

ّكنهم من مقاربة الّذاكرة الجامعيّة بوعي وموضوعيّة أكرب، ومن إعادة ربط األحداث بسياقاتها  لدى التالمذة ما ميمُ

التاريخيّة وقراءتها من أبعادها املختلفة، واالنفتاح عىل وجهات نظر اآلخرين والبحث العلمي واملوثّق للتاريخ. 

كام تحتاج العمليّة الرتبويّة إىل بناء القدرة لدى مختلف األطراف عىل اإلصغاء إىل اآلخرين يف رسدهم لألحداث 

األليمة والجراحات التي يحملونها يف ذاكرتهم. فاملهم ليس بناء القراءة التاريخيّة لألحداث وخاصة تلك املتعلّقة 

الخاصة واإلصغاء  الجامعيّة  الذاكرات  االنفتاح عىل  أيًضا  اإلمكان وحسب، بل  بالرصاعات بشكل موضوعي قدر 

املتبادل بني األفراد والتعاطف يف ما بينهم وتحديد املسارات الالزمة لشفاء الجراحات.  

 الرشعة الوطنّية للرتبية عىل العيش مًعا
املادة الثانية والعرشون: تنقية الذاكرة والتعلّم من التجربة التاريخّية

ال ميكن للرتبية عىل العيش مًعا أن تغفل أو تتجاهل مآيس املايض التي وضعت اللبنانيّني أحيانًا من طوائف مختلفة أو 

ر. فالذاكرة املشحونة بالعنف واملصابة بالجروح تولِّد االضطرابات  ضمن الطائفة ذاتها يف حالة من الرصاع العنيف واملدمِّ

والقلق وتمُضعف الثقة باألفرقاء الذين غالبًا ما يمُعتربون، عن خطأ، مرتبطني، النتامئهم الطائفي املشرتك، مبن سبّب هذه 

املآيس. فالرتبية عىل العيش مًعا تتطلّب قراءة منهجيّة للتجربة التاريخيّة، مبا فيها من سلبيّات وإيجابيّات، الستخالص 

العرب منها والتحّرر من وقعها عىل الحارض. يقتيض ذلك القبول بأّن لكل طرف ظروفه املاضية وروايته الخاصة لألحداث، 

عىل أساس أن تتّم قراءتها يف ضوء رؤية مشرتكة للمستقبل، وقناعة بأن األهداف املرشوعة تتحّقق باملامرسة السياسيّة 

الدميقراطيّة وال تمُنتزع بالقّوة.
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بني الذاكرة والتاريخ

تعريف التاريختعريف الذاكرة

الذاكرة تبنى من تراكم الخربات الذاتيّة أو 

الجامعيّة وخاصة األليمة منها  

الكتابة التاريخيّة تبنى عىل البحث والتوثيق 

والسعي إىل املوضوعيّة 

مبنّي عىل التّحليل املنطقيمبنيّة عىل العاطفة

مبنّي عىل رسد حيادّي لألحداث مبمُجملها الذاكرة انتقائيّة )مبنيّة أيًضا عىل الِنسيان(

ال تهتّم بالتّسلسل الزمنّي لألحداث )ترتكز عىل 

إدراك ذايتّ للوقت(

يسعى إىل إعادة األحداث إىل محوريّتها 

وسياقها العام

ج( الرحمة والغفران
واقع  من  جزء  الخطأ  أّن  فبام  والغفران.  الرحمة  قيمتي  الذاكرة  شفاء  وعمليّة  املصالحة  ترافق 

البرشيّة  الحياة  استمرار  أساس  عنه،  العادل  والتعويض  والصفح  به،  اإلقرار  كان  البرشيّة،  الحياة 

لتخطّي  السبيل  هي  والرحمة  اآلخرين.  ومن  ذاته  من  اإلنسان  يأس  وعدم  الناس  بني  والعالقات 

وهو  توتو،  ديسموند  األسقف  فيقول  والروحيّة.  االجتامعيّة  وحياته  إنسانيّته  يف  والنمّو  ذاته  اإلنسان 

غفران«.  دون  من  مستقبل  »ال  الجنوبيّة:  أفريقيا  يف  وطنه  أبناء  بني  املصالحة  رعى  الذي 

من  نيأس  أن  يجوز  ال  أنّه  عىل  تأكيد  املصالحة  فعل  يف  الرصاعات،  نتيجة  واآلالم  الجراح  عظمت  مهام 

من  التحّرر  بفعل  واآلخر  الذات  وإصالح  والتجّدد  منه،  والتعلّم  الخطأ  إدراك  عىل  اآلخرين  وقدرة  قدرتنا 

واملصالحة.  والصفح  بالتوبة  البرش  صعيد  عىل  الرحمة  تتجىّل  لذلك  الخطأ.  نتائج 

يدعو السيّد املسيح الناس إىل الرحمة قائاًل: »كونوا رحامء كام أّن أباكم الساموّي رحيم« )لوقا 36/6(؛ 

كام  وخطايانا  ذنوبنا  لنا  »إغفر  لتالميذه:  املسيح  السيد  علّمها  التي  »األبانا«  صالة  يف  املسيحيّون  ويقول 

قبل  اإلنسان  أخيه  مع  يتصالح  أن  املؤمن  عىل  املسيح  السيّد  يشرتط  لذلك  إلينا.«  أخطأ  ملن  نغفر  نحن 

 .)24-23  /  5 متّى  )راجع  لله.  قرابينه  تقديم 

لًِحا  َصا َعَمال  َوَعِمَل  َوآَمَن  َب  تَا َمن  الَّ  ﴿إِ بقوله:  الواسعة  للّه  ا رحمة  الكريم  القرآن  ويذكر 

لناس  ا ويدعو   .)70  /  25 )الفرقان  ِحياًم﴾  رَّ وًرا  َغفمُ للَّهمُ  ا َن  َوكَا َحَسَناٍت  تِِهْم  َسيِّئَا للَّهمُ  ا لمُ  يمُبَدِّ فَأمُولَِئَك 

ال  نَّهمُ  إِ للَِّه  ا َعىَل  فَأَْجرمُهمُ  َوأَْصلََح  َعَفا  فََمْن  ثْلمَُها  مِّ َسيِّئٌَة  َسيِّئٍَة  ءمُ  ﴿َوَجــَزا بقوله:  الرحمة  إىل  أيًضا 

األرض  يف  من  »إرحموا  الرشيف:  لنبوي  ا الحديث  يقول  كام   .)40 /42 )الشورى  لِِمنَي﴾  لظَّا ا يمُِحبُّ 

الّسامء«. يف  َمن  كم  يرحممُ
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3( السالم

»السالم ال يولد يف املؤمترات الدولّية، بل يف قلوب الناس وأفكارهم.« 
ميخائيل نعيمة

أ( مفهوم السالم
يف  ببعض،  بعضهم  والناس  ذاته  مع  اإلنسان  عالقة  يف  واإلنرشاح  والطأمنينة  اإليجابيّة  من  حالة  هو  السالم 

املجتمع وبني الدول، مبنيّة عىل الثقة والتفاعل اإليجايب. فالسالم إًذا ال يعني غياب الحروب والخصومات وحسب، 

بل هو حالة من العيش مًعا عىل أساس االنفتاح والتعاون والتكامل، مع القدرة عىل حّل املشاكل والنزاعات بني 

األفراد أو الجامعات والدول بطرق ممنهجة وهادئة وعقالنيّة وخاصة بالتفاوض والحوار. من هنا يمُشّكل السالم 

وضًعا يشعر من خالله األفراد واملجموعات أنّهم راضون عن عالقات بعضهم مع بعض أو عن الفرص املتاحة لهم 

لتغيري هذه العالقات.

والسالم يمُعرّب عن نظرة إنسانيّة شاملة للوجود. إذ يتضّمن شعوًرا داخليًّا بالتعاطف واملحبّة، تصبو إليه اإلنسانيّة 

اجتامعيّة  عالقات  لتعزيز  الالزم  املتواصل  املجهود  عىل  السالم  ويؤكّد  السامويّة.  والرشائع  األديان  إليه  وتدعو 

أنّه ال يلجأ  إاّل  التطّور والتغيري،  يتقبّل السالم فكرة  الواحد. كام  أفراد املجتمع  واقتصاديّة وثقافيّة متساوية بني 

إىل العنف من أجل تغيري مسار األحداث وتقويم التفاوت االجتامعي. فالسالم يشّكل أيًضا طريقة سلوك ترتكز 

عىل الروح املدنيّة التي تفرض احرتاًما متباداًل بني الناس وقبواًل مبشاركة الجميع. ويشمل السالم أيًضا عمليّة صنع 

القرارات، عىل أن تكون مبنيّة عىل املشاركة واملعرفة املناسبة للخيارات املالمئة ومن غري إكراه. فالسالم يف النهاية 

يشّكل قيمة فرديّة واجتامعيّة تؤّسس لرؤية للوجود تتوّجه نحو الخري وتتجّنب العنف، وتتجىّل عرب مسار وطريقة 

سلوك وتعامل تصبو إىل توافر العدالة واملساواة واحرتام القوانني وحقوق الجميع.

ب( مفهوم الرتبية عىل السالم
كن للسالم أن يتحّقق يف أّي من املجتمعات من خالل الرتبية والتواصل والتعاون واإلدارة الرشيدة للحياة  ميمُ

العاّمة. فالرتبية تمُساعد عىل إنجاز التغيري يف النفوس والعقول. وقد تمُعّزز عمليّة انتقال املجتمع من حال الحرب إىل 

حال السلم باعتامد املناهج الدراسيّة وتكييفها مع املتطلّبات املوضوعيّة لتعزيز العالقات السليمة يف املجتمع. ومن 

هنا انطلقت فكرة إدخال مفهوم السالم يف الرتبية، ملا للرتبية من تأثري إيجايّب عىل األشخاص، وخصوًصا الشبيبة. إذ 

كام يقول الكاتب الفرنيّس فيكتور هوغو: »حيث يتّم بناء مدرسة، يمُقفل سجن.« 

تعني الرتبية عىل السالم نقل املعرفة الالزمة للخروج من حلقة ثقافة العنف املفرغة وللحّد من الخيار العنفّي 

يف مواجهة النزاعات. يتطلّب ذلك إكتساب املتعلّم مجموعة من املهارات والقيم املدنيّة واالجتامعيّة، متّكنه من 

ارسه تجاه اآلخرين يف تعامله اليومّي معهم. كام ترتكز عىل مبدأ االنفتاح عىل االختالف  تبّني السالم كسلوك ميمُ

السالم هي  والرتبية عىل  دفاعيًّا.  يولّد سلوكًا  ما  الخوف،  إىل  يؤّدي  اآلخر  أّن جهل  اآلخر، حيث  وقبول  والتنّوع 
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االعرتاف بالحاجات اإلنسانيّة األساسيّة وسبل تأمينها، ومنها األمن والعدل واملشاركة وتقدير الذات والنمّو، كام 

تشتمل عىل قيم حقوق اإلنسان والدميقراطيّة.

إّن مفهوم الرتبية عىل ثقافة السالم واالنفتاح ونبذ العنف يشّكل أولويّة إنسانيّة واجتامعيّة وحضاريّة، خاصة 

يف املجتمعات التي عرفت الرصاعات والحروب، والتي غالبًا ما تنشأ نتيجة غياب العدل واحرتام اإلنسان وضامن 

حقوقه، وتمُولّد ذاكرة مشحونة بالخوف من اآلخر، وتمُعّزز التعصب والتقوقع، وتؤثّر سلبًا عىل الرتابط االجتامعي 

ضمن املجتمع الواحد. إّن الرتبية عىل السالم هي الطريق األرسع لتجنيب املجتمع دفع الفواتري الغالية للغرق يف 

دّوامة العنف.

ج( مرتكزات الرتبية عىل السالم
السالم والرتبية عمليّتان إمنائيّتان. من هنا، نسعى من خالل الجلسات الواردة يف هذا الدليل إىل توفري السبل 

املناسبة لتطبيق عمليّة متواصلة ومدمجة بني الرتبية واملجتمع، من خالل وضع متارين محّددة كفيلة بإنجاز هاتني 

الطالب وتطوير مستواه  لدى  املفاهيمي  املستوى  تعزيز  إىل  الدليل  الواردة يف هذا  التامرين  تهدف  العمليّتني. 

الثقة والتحّرر من  ببناء  أّن عمليّة السالم تبدأ  بالقيم املرتبطة بذلك، فيمُدرك ويخترب مع اآلخر  املهارايت ومتّسكه 

الصور املنّمطة واألحكام املسبقة عن اآلخر، ثم بثقل قدرات التواصل والحوار اإليجايب عرب التدرّب عىل تقنيّات 

حّل النزاع بالطرق السلميّة، من خالل الرتكيز عىل إيجابيّات التعامل مع اآلخر. فيتعرّف الطالب عىل اآلخر، ويبني 

آراءه الخاصة من خالل املعرفة املوضوعيّة والخربات الشخصيّة بعيًدا عن الشحن الخارجي املضلّل، وتتالىش فكرة 

الخوف من اآلخر التي تنشأ من الجهل، فاإلنسان كام يمُقال عدو ما يجهل. ويكتمل هذا املسار باكتساب أدوات 

حّل النزاع بالطرق السلميّة والتواصل اإليجايب.

د( السالم والعدل يف املسيحّية واإلسالم
يمُشّكل السالم القيمة االجتامعيّة املركزيّة التي دعت إليها األديان كجزء من رسالة اإلنسان عىل األرض وتتمياًم 

للمشيئة اإللهيّة. يقول السيّد املسيح: »طوىب لفاعيل السالم فإنّهم أبناء اللّه يمُدَعون« )متى 9/5(. ويذهب اإلسالم 

إىل ربط اإلميان باملحبّة ونرش السالم، بحسب هذا الحديث النبوّي الرشيف: »يا أيّها الناس لن تدخلوا الجّنة حتى 

تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتى تحابّوا. أَوال أدلّكم عىل شء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم.«  

لذلك تمُشّكل الرتبية عىل السالم جزًءا أساسيًّا من التعاليم الدينيّة، عىل أن تكون هذه الرتبية شاملة وتتضّمن 

لبناء السالم. فيمكننا القول بأن املؤمن يسعى بشكل طبيعي  الروحيّة واألخالقيّة والنفسيّة واالجتامعيّة  األبعاد 

إىل حّل النزاعات والخصومات بني الناس، ونرش املبادئ التي تمُسهم يف تفادي حدوثها وتمُوطّد العالقات السليمة 

واإليجابيّة بني الناس، ضمن املجتمع الواحد وبني املجتمعات املختلفة.    

بدون  وشعاًرا  َجوفاء  قرشة  الّسالم  مفهوم  يمُصبح  بدونه  إذ  السالم،  لقيمة  االجتامعي  الوجه  العدل  ويمُشّكل 

مضمون، ألّن السالم املستدام يمُبنى عىل ثقافة الحّق ومقاومة الظلم واالستبداد. والعدل قيمة شاملة ال ميكن أن 

تقترص عىل فئة معيّنة من الناس دون أخرى، بل هي الضامنة للضعيف واملجرّد من السلطة للحصول عىل كافة 

حقوقه وحاميته من أّي تعّد أو ظلم أو استبداد. ويرتافق العدل مع مبدأ اإلنصاف الذي يجعل من العدل قيمة 

تتخطّى مسألة تطبيق القوانني بشكل سليم، بل تسعى إىل تحقيق تكافؤ الفرص بني املواطنني.   

وقد نادت األديان بأخذ العدل كمبدأ أسايّس من مامرسة اإلميان وتطبيق التعاليم السامويّة. نقرأ يف القرآن 

َو  َهَداء ِبالِْقْسِط َوالَ يَْجرَِمنَّكمُْم َشَنآنمُ قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلمُواْ اْعِدلمُواْ همُ اِمنَي لِلَِّه شمُ الكريم: ﴿يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنمُواْ كمُونمُواْ قَوَّ
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واْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرٌي مِبَا تَْعَملمُوَن﴾ )املائدة 5: 8(. ونقرأ يف كالم النبي أشعيا عن املسيح املمُنتظر  أَقْرَبمُ لِلتَّْقَوى َواتَّقمُ

، وال يحكمُممُ  هذا الوصف الجميل الذي اعترب املسيحيّون أنّه تحّقق يف شخص املسيح: »ال يقيض بحَسِب ما تَرى عيناهمُ

ِمْن َشَفتيِه.  يتمُ األرشاَر بَنفخٍة  قراِء بالَعدِل ويحكم لبائيس األرض بالحّق، وميمُ أمُذمُنَيِه، بل يقيض للفمُ بحَسِب َسامِع 

يكونمُ الَعدلمُ ِحزاًما لَوَسِطِه والَحقُّ ِمئَزًرا َحوَل خرِصِه.« )أشعيا 3/11-5( ويؤكّد أشعيا بأّن التقوى للّه واملامرسات 

: إذا  الدينيّة، كاألعياد الطقسيّة والصلوات واألصوام، هي باطلة وال تـمُجدي نفًعـا إذا مل يرافقها العدل: »يقولمُ الرّبُّ

ماِء.  عاِء ال أستَِمعمُ لكمُم، ألنَّ أيديَكمُم َمملوَءٌة ِمَن الدِّ الِة أحجبمُ عيَنيَّ َعنكمُم، وإْن أكرَثتمُم ِمَن الدُّ بََسطْتمُم أيديَكمُم للصَّ

وا َعِن اإلساءِة. تَعلَّموا اإلحساَن واَطلمُبوا الَعدَل. أغيثوا  فاَغتَِسلوا وتَطهَّروا وأزيلوا رَش أعاملِكمُم ِمْن أماِم عيَنَي وكمُفُّ

املَظلوَم وأنِصفوا اليتيَم وحاموا َعِن األرملَِة.« )أشعيا 11/1-17( وهذا ما اخترصه السيّد املسيح بقوله: »أريد رحمة 

ال ذبيحة« )متى 13/9(. 

4( إدارة النزاع والتواصل الالعنفي

للمحافظة عىل الّسالم ال بّد من رصد النزّاع الذي هو جزء من الحياة الخاّصة والعاّمة. إذ ليس من الخطأ أو 

املمُعيب أن نختلف يف تصّوراتنا، أو أن نتنازع يف تحقيق إرادتنا، فمن حّق الناس أاّل تتّفق يف رؤيتها لألشياء، ووجهة 

نظرها، واختيارها لألولويّات. فام هو بديهي عند اآلخرين قد ال يكون بديهيًّا عندي، وما أراه مناسبًا قد ال يراه غريي 

كذلك. إذ يجب اإلقرار بنسبيّة معرفتنا والسعي إىل التكامل بدل التشاجر حول وجهات النظر املختلفة، وإدارة 

االختالف بطرق بّناءة، والسعي إىل تقريب املسافات بني التصّورات املتباعدة.

نظر،  أو وجهات  أكرث حول مصالح،  أو  بني طرفني  بوجود خالف  االعتقاد  أو  بسبب وجود  النزاع  يحدث 

فالنزاع  املسلّح.  أو  الجسدي  أو  الكالمي،  العنف  عنها  ينتج  ما  غالبًا  سياسات،  أو  معتقدات،  أو  أهداف،  أو 

إًذا هو حالة من عدم التوافق بني أفراد أو جامعات أو دول. وهو ليس بالرضورة حالة عنفيّة. فطريقتنا يف 

لتعزيز  إيجابيّة  تجربة  وبناء  للتفاوض  فرصة  أم  للسالم  وتهديًدا  قتااًل  منه  يجعل  ما  النزاع هي  مع  التعامل 

والسالم. العدل 

أ( أمناط التعامل مع النزاع
قام الباحثون بتصنيف خمسة أساليب كأمناط للتعامل يف مواقف النزاع:

مجرد  أّن  ترّجح  السلوك عىل حسابات  هذا  عادة  يقوم  النزاع.  يف  الدخول  تفادي  إىل  التوّجه  وهو  .  التجّنب:  1

الدخول يف النزاع سيلحق رضًرا  أكرب من تجّنبه.

2.  التنافس: وهو محاولة الفوز عىل حساب الطرف اآلخر. يعمل هذا األسلوب عىل معادلة )الفوز-الخسارة( 

الرغبة  عدم  مع  يرتافق  قد  الذي  القدرة  من  األعىل  املستوى  ميتلك  ألنّه  األقوى  الطرف  عادة  إليه  ويستند 

النزاع عىل حساب سائر األطراف  التوّجه نحو تحقيق أقىص فائدة لطرف  التنافس هو  التعاون. فسلوك  يف 

األخرى. 
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3.  املسايرة أو التأقلم: يتوّجه هذا السلوك نحو التكيّف مع أسباب النزاع دون السعي إىل إيجاد الحلول املناسبة 

إّما خوفًا من املواجهة أو من تأجيج النزاع، وغالبًا ما يكون ذلك عىل حساب املصلحة الشخصيّة. وقد يستعمل 

هذا السلوك مرحليًّا بهدف تهدئة الجداالت الساخنة وتأمني ظروف أفضل لحل النزاع. ولكن قد يؤّدي أيًضا 

التأقلم مع النزاع إىل رصاع أكرب تكون نتائجه أكرث خطورة عىل الطرفني.

4.  التسوية: وقد تمُسّمى بالحّل الوسط أي التوّجه لتقسيم املصالح ضمن النزاع بشكل يحّقق مكاسب لكّل طرف، 

وتكون هذه املكاسب لكال الطرفني أقّل من املكسب الكامل لّكل منهام ولكن أكرب من الخسارة الكاملة. 

جميع  تساعد  مبتكرة  حلول  إيجاد  بغرض  ومصالحهم  النزاع  أطراف  احتياجات  لفهم  التوّجه  وهو  5.  التعاون: 

األطراف عىل تحقيق ما يصبون إليه وإن أىت ذلك بأشكال تختلف عام خطّطوا له يف األساس. فميزة التعاون 

والتشارك  الحوار  نتيجة  تأيت  مبتكرة  حلول  عىل  االنفتاح  عىل  والقدرة  االستعداد  هي  النزاعات  حّل  يف 

للجميع. املرضيّة  الحلول  إىل  للتوّصل  أطراف محايدة  آراء  االستفادة من  النظر وأحيانًا   باملعلومات ووجهات 

ب( التواصل الالعنفي 
يبدأ حّل النزاع بالشكل السلمي والتعاوين من خالل عمليّة التواصل الالعنفي. ويرتكز سري العمليّة عىل أربعة 

عنارص:

1-ا ملالحظات: هي الحقائق )ما نشاهده، نسمعه، أو نلمسه( املختلفة عن تقييمنا للمعنى واملغزى. فالتواصل 

الالعنفي ال يشّجع التعميامت الثابتة. لذلك من املستحسن بداًل من ذلك، الرتكيز عىل مالحظات محّددة ضمن 

سياق واضح ورسدها من دون تقييمها، ألّن الدمج بني املالحظة والتقييم، يدفع أحيانًا اآلخرين إىل سامع رأينا 

كانتقاد، فتأيت رّدة الفعل مقاومة ملا نقوله. 

2-  املشاعر: هي الحالة الداخليّة التي تعكس ما إذا كانت احتياجاتنا محقّقة أم ال، وتحديدها والتعبري عنها يسمح 

النزاعات. وينبغي متييز املشاعر عن األفكار، فقد يكون  بالتواصل بسهولة أكرب مع اآلخرين ويساعد يف حّل 

التعبري عنها غري مرتكز عىل الحجج أو الرباهني، عىل سبيل املثال: »أشعر أنّني مل أحصل عىل صفقة عادلة«. أو 

عرب استعامل الكلامت املستخدمة بالعاميّة والتي تنقل ما نعتقد بأنّه توصيف للذات، عىل سبيل املثال: »أنا غري 

مؤّهل«، وعن كيف نعتقد أّن اآلخرين يقيّموننا، عىل سبيل املثال: »غري مهم«، أو ما نعتقد أّن اآلخرين يفعلون 

لنا، عىل سبيل املثال: »غري مفهوم«، »متجاهل«. 

3-  االحتياجات: هي االحتياجات اإلنسانيّة العاّمة، املميّزة عن اسرتاتيجيّات معيّنة لتلبية االحتياجات. واملعلوم أّن 

كل ما نقوم به هو يف خدمة احتياجاتنا.

4-  املطلب: يتميّز املطلب عن الطلب، فهذا األخري مفتوح لسامع  الرد السلبي »ال«، دون بالرضورة التمّسك به أو 

محاولة معرفة سبب الرفض. أّما يف املطلب، الحصول عىل ال »ال« ال يتبعه االستسالم، بل التواصل مع ما منع 

الشخص اآلخر من قول ال »نعم«، قبل أن نقّرر كيفية مواصلة الحديث. ويف املطلب من األفضل استخدام لغة 

واضحة وإيجابيّة.

التي هي  واملطالب  واالحتياجات،  واملشاعر،  األساسية،  للمالحظات  االستامع  نركّز عىل  الالعنفي  التواصل  يف 

العنارص األربع األساسيّة. وميكن أن يكون مفيًدا إعادة صياغة ما يقوله الشخص اآلخر، مع تسليط الضوء عىل هذه 

العنارص.
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وهناك ثالث طرق رئيسة لتطبيق التواصل الالعنفي:

اللوم، مالحظة  الربط مع ما يجري يف داخلنا. وقد يشمل ذلك، دون  الذايت: ينطوي عىل  -  التعاطف 

التي  باالحتياجات  ربطها  هو  واألهّم  مشاعرنا،  ومالحظة  وأحكام،  وتصّورات  أفكار  من  لدينا  ما 

علينا.  تؤثّر 

-   التعاطف بالّتلقي: إنّه ليس مجرد فهاًم عقالنيًّا ملا يقوله اآلخر، بل هو فهم من القلب وبحسن نيّة، دون 

الحكم املسبق عليه، واضًعا نفيس مكانه، ومركّزًا عىل ما هو إيجايّب، محافظًا عىل حدوده ومحرتًما إيّاها. وهذا 

ال يعني أنّنا يجب أن نشعر بنفس املشاعر مثل الشخص اآلخر، أي الذوبان بحالة اآلخر، بل أن نتفّهم حالته 

يك نستطيع مساعدته. 

 -  التعبري برصاحة: وهو إبداء املالحظات، واملشاعر، االحتياجات واملطالب دون مراوغة. قد يحذف العنرص األّول 

)املالحظات( إذا كان سياق الحديث واضًحا. واإلغفال عن العنرص الثاين )املشاعر( ممكن إذا كان هناك صلة 

كافية بالفعل، أو تسمية الشعور ليست رضوريّة للتواصل. يمُشار اىل أّن تسمية الحاجة باإلضافة إىل الشعور 

باإلضافة إىل تسمية  أنّك تجعله مسؤواًل عن مشاعرك. وكذلك، عرض املطلب  املستمع  اعتقاد  يخّفف من 

الحاجة يخّفف من غموض املطلب ومن شعور املستمع أّن عليه هو أن يمُحّدد السبيل ملعالجة حاجتك. 

 مكّونات التواصل الالعنفي تعمل بالتآزر وإستخدام هذه املكونات مًعا يقلّل من االلتباسات والتكهنات حول 

ما تريد من اآلخر وملاذا.
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 الماّدة التّدريبّية

أنشطة حول مفهومي 
 التنّوع الّديني والشراكة

سنة أولى
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الربنامجالتاريخاللقاء

 تعارف وإنشاء النادي  ترشين األول1

الهويّة واالنفتاح عىل االختالفترشين األول2

الحوار ترشين الثاين3

التعّدديّة الدينيّة والقيم املشرتكة ترشين الثاين4

املعرفة املتبادلة بني املسيحيّة واإلسالم كانون األول5

اللقاء األول بني األندية: لقاء التعارفكانون األول6

املصالحة كانون الثاين7

التضامن شباط8

السالم وحّل النزاعاتآذار9

اللقاء الثاين بني األندية: الرحلةآذار10

النشاط التوعوي يف املدرسةنيسان11

لقاء تقييمي ألعضاء الناديأيار12

يتخلّل الربنامج الرتبوي للسنة األوىل ألندية ألوان 12 لقاء، تنقسم بني التدريب واألنشطة واللقاءات املشرتكة 

بني األندية. وميكن تجزئة كل لقاء إىل لقاءين منفصلني وفق نظام املدرسة والظروف اإلداريّة والعمليّة للنادي. 

يتخلّل السنة األوىل لقاءين مشرتكني بني األندية الرشيكة. يكون األّول للتعارف والثاين مخّصًصا للرحلة املشرتكة، 

تنظيم  األوىل  السنة  يتخلّل  أديان. كام  املدرسة ومؤّسسة  إدارة  وبالتنسيق مع  التالمذة  مع  املنشطّون  ينظّمهام 

النادي لنشاط توعوي ضمن املدرسة. 

يقّدم املنّشط تقارير عن سري عمل النادي واألنشطة املنّفذة إىل منّسق الربنامج يف مؤّسسة أديان، مرتنّي يف 

السنة، مع التقارير اإلداريّة واملاليّة املطلوبة، وصور فوتوغرافيّة عن الجلسات واللّقاءات املعقودة.

برنامج جلسات النادي
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اللقاء األول: تعارف وإنشاء النادي

1( التعريف بربنامج ألوان وأهدافه

يف بداية الجلسة يُعرّف املنّشط برنامج ألوان )املقّدمة ص. 3( وأهدافه العاّمة )ص. 3( وأنشطته 

)ص. 4( ويعرض للتالميذ آلّية العمل.

2( التعارف

العصا السحريةالتمرين: 

التعارفهدف التمرين:

 10 دقائقمّدة التمرين:

ثّل العصا السحريّة(املواد الالزمة: عصا )متمُ

بالتناوب، يحمل كّل مشارك العصا السحريّة، يمُقّدم نفسه، ويختار شيئًا واحًدا يف وصف التمرين:

العامل يريد أن يغرّيَه لو كان لديه عصا سحريّة.

ü يعي فرادة كل شخص يف أّي جامعة  األهداف التعّلمّية:  
ü ينتمي إىل شبكة عالقات وطنيّة عابرة للطوائف ويفتخر بذلك     

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة
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3( بني الهويّة الجامعّية والخصوصّية الفرديّة

الحامضةالتمرين: 

ور املمُنّمطّة والتّعميم. أهداف الّتمرين: شاركني، للتّفكري يف التنّوع  والصمُ أ(     توفري مساحٍة للممُ
عىل  والحفاظ  مجموعة،  إىل  اإلنتامء  بني  التوفيق  عىل  التالمذة  قمُدرة  ب(  تنميةمُ 

الخصوصيّة الشخصيّة

30 دقيقةمّدة التمرين:

الحامض )واحدة لكل مشارك(املواد الالزمة:

يَختار كّل مشرتك حامضة. يمُعطى املشاركون دقيقتني ليمُعاين كلٌّ منهم عن كثب وصف التمرين:
كن للمنّشط أن يمُشّجع املمُشاركني  الحامضة التي اختارها، ويدرس عالماتها الفارقة. ميمُ

عىل تخصيص الحامضة من خالل إعطائها اساًم.
مُها عىل األرض أمام  حني تنتهي الدقيقتان، يجمع املنّشط الحامض يف كيٍس وينرشمُ

شارٍك بالتناوب أن يَتقّدم ألخذ حامضته. املجموعة، ويطلب من كّل ممُ

إذا كان هناك جدل بني مشاركَني حول الحامض، يجب عىل املنّشط محاولة فّضه. مالحظة:
إذا استحال التوّصل إىل توافق، توضع الحامضة جانبًا عىل أنّها »مجهولة الهويّة«. 

ولكن يف أغلب الحاالت يتمّكن املشاركون من التعرّف إىل الحامضة الخاّصة بهم.

 بعد تعرّف كل مشارٍك عىل الحامضة الخاّصة به، يبدأ التقييم:
املمُنّشط النقاش:

 -  هل أنت عىل يقني بأّن هذه هي الحامضة الخاّصة بك؟ 
كيف استطعت التعرّف عليها؟ ما هو اإلسم الذي أعطيته للحامضة التي 

اخرتتها؟  ما هي عالماتها الفارقة؟ 

-  هل لكّل الحامض نفس اللون والّشكل؟

 -  لكّل إنسان خصوصيّاته، حتّى ضمن مجموعة متجانسة.الخالصة:
  لذلك ال ميكن الحكم عىل الشخص من خالل انتامئه إىل 

ا إىل بعد   مجموعة أو طائفة محّددة، وال نعرفه حقًّ
التعرّف عليه شخصيًّا وعىل ميزاته الخاصة.

 -  مع وجود اختالفات بني البرش، لدينا شء مشرتك، وهو
 االنتامء إىل جامعة واحدة )العائلة البرشيّة(. 

ُمقتبس من:
Hilary Spiers; as submitted to the T-Kit on Social Inclusion, 

Partnership on European Youth Worker Training
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4( املساحات املشرتكة بني األديان

صالة األبانا والفاتحةالتمرين: 

أ(    التعرّف إىل نّص أسايّس يف الّدين اآلخرأهداف الّتمرين:

 ب( اكتشاف بعض املساحات املشرتكة بني الديانتني املسيحيّة واإلسالميّة

25-30 دقيقةمّدة التمرين:

نسخة لكل تلميذ من نيَص صالة األبانا والفاتحة )امللحق األّول(املواد الالزمة:

 يقسم املنّشط التالمذة إىل مجموعات من شخصني أو ثالث، ويعطي لكّل مجموعة وصف التمرين:
ني. عىل املنّشط التّوضيح بأّن هذين النصني يشّكالن أهّم صالة يف املسيحيّة  النصَّ
)الصالة الوحيدة التي لّقنها يسوع املسيح لتالميذه( وأهّم صالة يف اإلسالم )السورة 
األوىل يف القرآن التي تمُتىل يف كّل صالة ويف أهّم مناسبات الحياة: الزّواج، املوت(. 
كام يمُوضح املنّشط معاين الكلامت الصعبة. )5 دقائق(. ثم يطلب من املجموعات 

أن يجدوا نقاط التالقي بني النّصني عىل األصعدة التالية: )10 دقائق(
- بنية النّصني

- اللغة: الضامئر املستعملة
- حاجة املؤمن

- صفات اللّه
 ثم تعرض كّل مجموعة ما توّصلت إليه 

ويدّون املنّشط أجوبة التالمذة عىل اللوح

 1.  وجود العديد من املساحات املشرتكة بنيالخالصة:
 الديانتني، عىل سبيل املثال:

  بُنية النص: يبدأ النّصان باالبتهال إىل اللّه ثّم
 الطلب.

  لغويًّا: يف النّصني الضمري املتكلّم: 
 نحن )وليس ال«أنا«( واللّه املخاطَب

 )أنَت(.
  عىل صعيد صفات اللّه: اللّه القادر عىل

  كّل شء - له امللكوت - الرّحمة اإللهيّة 
 )أي املحبّة واملغفرة( - اللّه الهادي املمُالزم 

لإلنسان يف حياته.
  حاجة املؤمن لله: وتتجىّل يف طلب الهداية من اللّه،

وطلب الحامية من الرش. 

2.وجود مسائل خاصة بكّل دين، ومُجب احرتامها.
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5( النصوص التأسيسّية للنادي

كتابة رشعة النادي ونظامه الداخيلالتمرين: 

أ(    تعلّم احرتام قوانني املجموعةأهداف الّتمرين:
س العمل الجامعي  ب( تعلّم أمُسمُ

40-50 دقيقةمّدة التمرين:

 يرشح املنّشط ماهيّة الرّشعة وأهميّتها للتالمذة، ويطلبرشعة النادي:
  منهم تحضري رشعة النادي ونظامه الداخيل وصياغتهام ضمن

 فرق، ثّم يتّم االتفاق عىل صيغة نهائيّة موّحدة، عىل أن تكون 
 

 مخترصة وواضحة )نصف صفحة إىل صفحة كاملة(.
ثّل الرّشعة الوثيقة األساس لعمل املجموعة، إذ أنّها تتكّون من  متمُ

 عنرَصين أساسيّني: 
 -  رسالة الّنادي )الهدف العام؛ سبب وجود النادي وما يهدف

 إىل تحقيقه(
 -  القيَم )وتشمل القيم التي تمُحّدد طريقة التعامل 
 بني أعضاء النادي، وتلك التي يريد النادي الرتويج

 لها يف املجتمع(.

ينظّم النظام الّداخيل: الذي  اإلطار  للنادي  الّداخيل  النظام  يمُشّكل 
الّداخيل  النظام  يهدف  املجموعة.  ضمن  العمل 

للّنادي إىل : 
أ(     توزيع املهام واألدوار بني أعضاء الّنادي

أعضاء  والتعامل بني  القرار  آليّات أخذ  ب(  تحديد 
الّنادي 

راجع النموذج عن النظام الّداخيل ضمن املستندات.

 التصويت عىل الرشعة 

والنظام الّداخيل:

 يف نهاية الجلسة، يطلب املنّشط من أحد التالميذ، عرض الرّشعة التي تّم االتفاق عليها. 
التصويت عىل  ويبدأ  الّداخيل،  النظام  التالميذ عرض  أحد  املنّشط من  ثّم يطلب 
توزيع املهام. حني يتّم اإلتفاق عىل الصيغة النهائيّة، يقوم أعضاء النادي بتوقيع كّل 

من الرشعة والنظام الداخيل للنادي.

6( التحضري للقاء التايل )مترين الهويّة الوطنّية(

الوطنيّة  هويّته  عن  يعرّب  واحد  بيشء  املقبلة  للمرّة  التفكري  تلميذ  كّل  من  املنّشط  يطلب  اللقاء،  نهاية  يف 
اللبنانيّة ويمُجيب من خالله عىل السؤال التايل: ماذا تعني يل هويّتي اللبنانيّة؟ ثّم يختار أو يصنع رمزًا يمُعرّب من 
خالله عن فكرته ويصطحبه معه للقاء التايل، مثل: نّص مخترص أو شعر أو رسم أو صورة أو شء ماّدي )َعلَم، 

أرزة، مالبس، مأكوالت، إلخ.(.

يف حال كان الّنادي قد 
تأّسس يف سنٍة فائتة، يطلب 
املنّشط من األعضاء مراجعة 

الرُشعة والقانون الّداخيل 
واإلتفاق عليهام.
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املستند األول: األبانا والفاتحة

الصالُة الربّية
اموات أبانا الذي يف السَّ

َك س إسممُ لِيَتََقدَّ

ليأِت َملَكوتمُك

لِتَكمُن َمشيئَتمُك كَام يف السامِء كَذلَِك عىل األرض

بزَنا كفاَف يَوِمنا أعِطنا خمُ

واغِفْر لنا ذمُنوبَنا وَخطايانا كام نحن نَغِفرمُ لَِمن َخِطىَء إلَيْنا

وال تمُدِخلْنا يف التَّجارِب

ير. آمني نا من الرشِّ لكن نَجِّ

*  *  *  *  *

الفاتحة
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

الَْحْمدمُ لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِمنَي

الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

َمالِِك يَْوِم الّدين

يَّاَك نَْستَِعنيمُ يَّاَك نَْعبمُدمُ َوإِ إِ

ْستَِقيَم َاَط الْممُ إهِدنَا الرصِّ

الِّنَي. وِب َعلَيِْهْم َوالَ الضَّ رِصَاَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت َعلَيِْهْم َغرْيِ الَْمْغضمُ
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املستند الثاين: النظام الداخيل

أوالً: إسم النادي 
]....[

ثانًيا : مجلس اإلدارة
ويتّم  اإلعالمي  واملسؤول  الّصندوق،  وأمني  الرّس،  وأمني  املمُنّسق،  من  اإلدارة  يتألّف مجلس 

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة من ِقبَل أعضاء النادي.

للرتّشح  مؤّهلني  أعضاؤه  ويكون  واحدة،  دراسيّة  سنة  ملُّدة  مهاَمه  اإلدارة  مجلس   •  مُيارس 

للسنة التالية.

•  املسؤوليّات:

•  مهام املنّسق: يرتأّس اجتامعات املجلس ويديرها

•  مهام أمني الرس: يحرض محارض اجتامعات املجلس والّنادي، ويحفظُها

ندوق: يحتفظ بسجّل مليزانيّة الّنادي ويُعد التقارير املاليّة حسب الحاجة •  مهام أمني الصَّ

•  مهام املسؤول اإلعالمي: تصوير الجلسات، االهتامم بصفحة الفيسبوك، إرسال الصور بالربيد 

للمنّشط

ثالثاً : قواعد التعامل
1- اإلجتامعات:

 • تُعقد اجتامعات النادي العاديّة املقّرر عقدها يوم ]...[

 • قد تُعقد االجتامعات الخاصة يف حال ]...[

 2-  التصويت: 

 • تخضع القرارات للتصويت من قبل مجمل أعضاء النادي 

 • تُتّخذ القرارات بحسب األغلبيّة البسيطة ألعضاء النادي

3- قواعد عاّمة: 

• إطفاء الهاتف املحمول

• االلتزام باملواعيد والحضور إىل االجتامعات

• احرتام اآلخر، واالستامع إليه 

 • إلخ...
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اللقاء الثاني: الهوّية واالنفتاح على االختالف

ü يـمُحلّل العنارص املركّبة للهويّة  األهداف التعّلمّية:  
ü يمُعرّف عن هويّته الوطنيّة الجامعة والحاضنة للتنّوع � � � �

ü يرصد سائر أشكال التمييز والعنرصيّة ويرفضها      

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة

1( الهويّة الواحدة واالنتامءات املتعّددة

البصلةالتمرين: 

أ(      توفري مساحة للمشاركني للتفكري يف مفهوم الهويّة بوحدتها )عدم االنفصام( أهداف الّتمرين:
وأبعادها  املتعّددة وفق اختالف االنتامءات 

 ب(  الوعي لفرادة كّل شخص بناًء عىل تصنيفه وترتيبه النتامءاته املتعّددة 

40- 50 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق، أقالم، لوح ورق للمخطّطات اإليضاحيّة )flipchart(؛ أقالم ذات خط عريض املواد الالزمة:

)markers(

تنبع فكرة التمرين من االستعارة التالية: كام تتكّون البصلة من طبقاٍت مختلفٍة وصف التمرين:
دة، تتكّون هويّة اإلنسان أيًضا من طبقات مختلفة بعضها أكرث أهميّة من  ومتعدِّ

غريها، وهي األقرب إىل اللّب/القلب. 
إّن املحاور املتناولة يف سياق هذه الجلسة هي محاور شخصيّة وال ميكن أن يكون 
العمل عليها مثمرًا إاّل من خالل دمج التالمذة يف العمليّة التعلّميّة لذا عىل املنشط: 

 •  التوضيح بأّن هذه التامرين تتطلّب تعّمًقا ذاتيًّا وجديّة يف التعاطي معها
•  العمل عىل تأمني جّو من الثقة ضمن املجموعة لضامن املشاركة الفّعالة للتالمذة
لريسم  بيضاء  ورقة  أو  األول(  )املستند  البصلة  رسم  من  نسخة  مشارك  كّل  نح  ميمُ

»بصلة الهويّة« التي يجب أن تتألّف من 5 طبقات. 
يمُعطى املشاركون 10 دقائق للتفكري الفردي يك يختار كّل منهم خمسة أمور تشّكل 
الطبقات املختلفة لهويّته. ثم يكتبها بدًءا من داخل البصلة )اللب( انطالقًا نحو 

الطبقات الخارجيّة وفق ترتيب األهميّة املعطاة لهذه العنارص. 
حني ينتهي املشاركون من ملء »بصلة الهويّة« الخاصة بهم، يطلب املنّشط من 
التالمذة املشاركة مبا توّصلوا إليه بدًءا باألكرث أهميّة )الدائرة األوىل يف الداخل(، 

ويجمع األجوبة يف بصلة كبرية مشرتكة عىل اللوح. 
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 هل كان من الصعب / من السهل اختيار العنارص الرئيسة لهويّتك؟التقييم:

ما هي املعايري التي لعبت دوًرا يف قرارك؟

الرسم املشرتك؟ وما رأيك يف اختالف  التي ترّددت يف  الهويّة  أبرز عنارص  ما هي 

مواقعها وأهميّتها وفق األشخاص؟  

•  الهويّة الفرديّة متعّددة األبعاد بتعّدد انتامءات الفرد وعالقاته مع غريه. لكّنها، الخالصة:
رغم تعّدد أوجهها، تبقى واحدة ال تتجزّأ لعدم إمكانيّة تجزئة شخصيّة اإلنسان. 

من هنا، ال ميكن أن نختزل هويّة اإلنسان بعامل واحد.
•  التشديد عىل خصوصيّة الفرد ضمن مجموعته، إذ أّن انتامئه إىل هذه املجموعة 
والعوامل التي تجمعه بها ال تخترص كل جوانب شخصيّته. ليس جميع املنتمني 
هويّتهم  وأبعاد  أنفسهم  إىل  ينظرون  مناطقيّة...(  أو  )دينيّة  معيّنة  إىل جامعة 

بالطريقة عينها. يعني ذلك تجّنب التعميم والصور النمطيّة. 
ميكن  أكرث،  أو  مثاًل(  )كالّدين  الهويّة  عنارص  أحد  يف  االختالف  من  الرغم  •  عىل 
العثور عىل أوجه تشابه مع اآلخر. )التأكيد عىل أهميّة الحوار واإلصغاء يف عمليّة 
التعرّف عىل اآلخر(. كّل مّنا مختلف عن اآلخر ولّكننا عىل قدم املساواة يف تنّوعنا.

ُمقتبس من:

Identity exercise from “Travelling cultural diversity” by Salto Youth Cultural Diversity Resource 
Centre, 2005
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2( الصور املنّمطة والخوف من اآلخر

مترين القالع املحّصنةالتمرين: 

الوعي إىل آليات التمييز وخطورتهاهدف الّتمرين:

30 دقيقةمّدة التمرين:

مرسح أو منصةاملواد الالزمة:

متييز ضّد مجموعة خارجيّة. يف وصف التمرين: حالة  متثّل  أدوار  لعب  التمرين عىل  يرتكز هذا 
بداية التمرين، يقسم املنّشط التالمذة إىل فريقني حيث يبقى الفريق األول داخل 

القاعة ويمُطلب من الفريق الثاين التجّمع خارج القاعة. 

عىل املنّشط تنبيه التالمذة إىل عدم استخدام العنف الكالمي أو الجسدي.

ثّم يقوم املنّشط بعرض األدوار املختلفة عىل الفريقني: 
كرثة  من  ضعيًفا  بات  شعٌب  وهو  القمرينّي،  شعب  دور  األول  الفريق  •  يلعب 
أّي  من  تحميه  محّصنة  قلعة  بناء  إىل  ويسعى  الخارجيّة  واالعتداءات  الحروب 
شعب  ينّفذها  جديدة  اعتداء  محاولة  عن  أنباء  وترده  جديد.  خارجّي  هجوم 

مجهول )النبتونيّون( يمُقال عنه إنّه همجي وال يحرتم القيم اإلنسانيّة. 
 لذا يطلب املنّشط من التالمذة تشكيل دائرة مغلقة )»القلعة«( والعمل عىل 

تحصينها بأجسادهم يك ال يتمّكن العدو من اخرتاقها.
•  أّما الفريق الثاين فيلعب دور مجموعة من شعب النبتونيّني ذات خربة واسعة يف 
البناء والزراعة والعلوم وقد اختارت أن ترتك بلدها وتنضّم إىل شعب القمرينّي 

ملساعدتهم يف إعامر بلدهم. 
 لذا يطلب املنّشط من الفريق الثاين محاولة التقرّب من الفريق األول، وخرق 

 الدائرة املغلقة وذلك دون استخدام الكالم.
 يرتك املنّشط املجال 

 للمجموعتني للتفاعل بعضهام 
 مع بعض، ثم يأيت وقت 

 التفكري حول معاين اللعبة: 
 ملاذا كان الفريق األول يرفض 
 الفريق  الثاين؟ ما الذي كان 

 يخشاه؟ هل كان ذلك صحيًحا؟ 
 ما الذي منع الفريقني من 
 التواصل والتعاون بطريقة 

بّناءة؟ 
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بّناء الخالصة: بشكل  اآلخر  مع  التواصل  من  متنعنا  التي  التمييز  بآليّات  الخالصة  تتعلّق   
والخوف منه أحيانًا ورفضه يف حياتنا اليوميّة. وغالبًا ما تكون عمليّة التمييز مبنيّة 

عىل تعميم مغلوط أو صورة منّمطة.  
البرشيّة )طائفة،  املنّمطة: هي وصم جميع أعضاء إحدى املجموعات   •  الصورة 

منطقة...( بِسمة أو صفة بناًء عىل موقف غري واقعي أو موضوعي.
•  الحكم املسبق: هو تبّني رأي أو اعتامد موقف خاطئ أو مشّوه بشأن شخص أو 
جامعة أو مسألة، بسبب تأثري ما )رأي عام خاطئ، إعالم، ذاكرة أليمة، إلخ( من 

دون التدقيق املوضوعّي أو التمّحص بصوابيّة هذا الرأي أو املوقف.
•  التمييز: هو املعاملة غري املنصفة ألعضاء جامعة معيّنة عىل أساس انتامئهم إىل 

هذه الجامعة.  
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3( الهويّة الوطنّية اللبنانّية والتنّوع الثقايف 

الهّوية الوطنيّة الجامعةالتمرين: 

أ(    تحديد عوامل الهويّة الوطنيّة اللبنانيّة. أهداف الّتمرين:

 ب( معرفة الدستور اللبناين، وتنمية الوعي حول الهويّة الوطنيّة الجامعة.

35 دقيقةمّدة التمرين:

مقتطفات من الدستور اللبناين )املستند الثاين(املواد الالزمة:

يبدأ املنّشط التمرين بإعطاء كّل تلميذ دقيقة لعرض ما توّصل إليه أو ما أحرضه وصف التمرين:
اللبنانيّة  من رمز يعرّب عن هويّته الوطنيّة، بينام يدّون عىل اللوح عنارص الهويّة 

املشرتكة. 
ثم يلّخص املنشط عنارص الهويّة الوطنيّة كاآليت:

• الشعب )مصدر السلطات(
• األرض )البيئة الجغرافيّة وليس فقط مكان السكن(

• التاريخ )الذاكرة املشرتكة(
املرتبطة  الثقافيّة  التعّدديّة  تلغي  ال  التي  املشرتكة  الوطنيّة  )الثقافة  •  الثقافة 

باملجموعات الخاصة: جامعات إثنيّة، دينيّة، لغويّة...(

عىل التقييم: التالمذة  ــوزّع  ويمُ اللبناين  الدستور  من  املقتطفات  نّص  املنّشط  يوزّع  ثم 

األسئلة  عىل  يجيبوا  أن  منهم  ويطلب  ثالثة،  أو  شخصني  من  مكّونة  مجموعات 

اللبناين؟ ما هو موقف الدستور من  التالية: هل هذه العنارص جليّة يف الدستور 

التنّوع الّديني يف لبنان؟  

هي  ما  اللبنانيّة:  الوطنيّة  الهويّة  حول  النقاش  املنّشط  يدير  التمرين،  نهاية  يف 

العنارص التي تمُضعفها؟  ما هو دور الّدين يف الثقافة 

الوطنيّة؟ ما هو تأثري الحروب األهليّة والذاكرة املجتزأة

 عىل حّس االنتامء الوطني؟ 

•  وجود هويّة لبنانيّة مشرتكة تقوم عىل عوامل الخالصة:
املشرتكني  والثقافة  الــرتاث  منها  متعّددة 
والذين يتغّذيان من التنّوع الثقايف والّديني 

يف لبنان. 
•  رضورة احرتام الهويّة الوطنيّة لآلخر ولو أنّه 

ال يعرّب عنها بنفس الطريقة التي أختارها 
أنـا. 
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املستند األول :   بصلة الهويّة
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املستند الثاين :  مقتطفات من الدستور اللبناين

الباب األول: أحكام أساسّية - مقّدمة الدستور 

حدوده  يف  ومؤسسات  وشعبًا  أرًضا  واحد  أبنائه،  لجميع  نهايئ  وطن  مستقل،  حر  سيّد  وطن  •  لبنان 

املنصوص عنها يف هذا الدستور واملعرتف بها دوليًّا. 

•  لبنان عريب الهويّة واالنتامء وهو عضو مؤّسس وعامل يف جامعة الدول العربيّة وملتزم مواثيقها، كام 

هو عضو مؤّسس وعامل يف منظّمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

وتجّسد الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقوق واملجاالت دون استثناء.

•  لبنان جمهوريّة دميقراطيّة برملانيّة، تقوم عىل احرتام الحّريات العامة ويف طليعتها حريّة الرأي واملعتقد، 

وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل. 

•  إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أسايس يقتيض العمل عىل تحقيقه وفق خطة مرحلية. 

•  أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيّني. فلكّل لبناين الحّق يف اإلقامة عىل أّي جزء منها والتمتّع به يف ظّل 

سيادة القانون، فال فرز للشعب عىل أساس أّي انتامء كان، وال تجزئة وال تقسيم وال توطني. 

•  ال رشعيّة ألّي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك. 

 

الفصل الثاين: يف اللبنانّيني وحقوقهم وواجباتهم

:   كّل اللبنانيّني سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق املدنيّة والسياسيّة  املادة 7

ويتحّملون الفرائض والواجبات العامة دومنا فرق بينهم.

املادة 8:   الحرية الشخصيّة مصونة ويف حمى القانون وال ميكن أن يمُقبض عىل أحد أو يمُحبس 

أو يمُوقف إاّل وفًقا ألحكام القانون وال ميكن تحديد جرم أو تعيني عقوبة إال مبقتىض 

القانون. 

:   حريّة االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل للّه تعاىل تحرتم جميع األديان  املادة 9

واملذاهب وتكفل حريّة إقامة الشعائر الدينيّة تحت حاميتها عىل أن ال يكون يف ذلك 

نظام  احرتام  مللهم  اختالف  عىل  لألهلني  أيًضا  تضمن  وهي  العام  النظام  يف  إخالل 

األحوال الشخصيّة واملصالح الدينيّة. 

املادة 10:   التعليم حّر ما مل يخّل بالنظام العام أو ينايف اآلداب أو يتعرّض لكرامة أحد األديان أو 

ّس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، عىل أن  املذاهب وال ميكن أن متمُ

تسري يف ذلك وفًقا لألنظمة العامة التي تصدرها الدولة يف شأن املعارف العموميّة.

املادة 13:   حريّة إبداء الرأي قواًل وكتابة وحريّة الطباعة وحريّة االجتامع وحرية تأليف الجمعيّات 

كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.
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اللقاء الثالث: الحوار 
ü  يسعى من خالل الحوار إىل االنفتاح عىل أفكار اآلخرين  األهداف التعّلمّية:  

ومعتقداتهم وخرباتهم الروحيّة وفهمها

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة
يقوم املنّشط يف بداية الجلسة، بعرض الهدف التعلّمي مع الرّتكيز عىل أهميّة الحوار ليس كسبيل 

للتواصل السليم وبناء العالقات الجيّدة وحسب، بل كفرصة للتفاعل البّناء والنمو يف الفكر واملعرفة 

ووضوح املوقف والرؤية. 

1( بني الحوار والجدال

جدول التمييز بني الحوار والجدالالتمرين: 

10 دقائقمّدة التمرين:

عرب عصف ذهني وحوار مبارش مع املجموعة، وبناًء عىل ما جاء يف القسم الثاين من وصف التمرين:
الدليل )راجع ص 46( يرسم املنّشط عىل اللوح جدواًل يبنّي فيه الفرق بني عنارص 

الحوار والجدال. 

2( اإلصغاء

اإلصغاء الفّعال أم حوار الطرشانالتمرين: 

فهم أهميّة اإلصغاء الفّعال لنجاح الحوارأهداف الّتمرين:

 10-15 دقيقةمّدة التمرين:

متقابلني وصف التمرين: يقفوا  وأن  متساويني  صّفني  إىل  االنقسام  املجموعة  من  املنّشط  يطلب 
وجًها لوجه، بحيث يكون لكّل شخٍص رشيًكا مقابله. يطلب من كل شخص من 
الصف األول أن يتكلّم مع رشيكه املواجه له عن موضوع ما لدقيقة واحدة، بينام 
ينتهي  حني  مقاطعة.  دون  من  يقال  ما  إىل  بدقّة  يصغي  أن  رشيكه  من  يطلب 
االستفهام  أو  قيل  ما  بتلخيص  املستمع  الرشيك  يقوم  الكالم،  من  األول  الشخص 
عن نقطة ما، بهدف فهم وجهة النظر بدقّة. ثم يتّم تبادل األدوار والقيام بنفس 

التمرين. 
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املتقابلني ولكن هذه املرّة يطلب  التمرين بني كّل من الشخصني  يمُعاد  بعد ذلك 
املنّشط من الشخص األول أن يتكلّم عن موضوٍع ما لدقيقة واحدة، بينام يطلب 
من الشخص الثاين أن يستمع فقط لفرتة كافية اللتقاط كلمة واحدة مام يمُقال )من 
دون اإلصغاء إىل مضمون الحديث(، وأن يفكر يف موضوع آخر متعلّق بهذه الكلمة 

يقوم بالتحّدث عنه بدوره حني ينتهي الشخص األول من التكلّم. 

كان شعورك التقييم: ما  باهتامم؟  إليك  اآلخر يصغي  بأن  كان شعورك حني أحسست  ما 
حني كان اآلخر يتكلّم عن موضوع مختلف؟ هل الحوار ممكن من دون اإلصغاء؟ 
هل تنتبه حني تقع يف التكلّم التلقايئ )أي اإلجابة أو أخذ الكالم قبل انتهاء اآلخر 
من عرضه أو دون االهتامم ملضمون أفكاره(؟ ماذا ميكنك أن تفعل لتوقف التكلّم 

التلقايئ؟ 

إّن املقاطعة والتكلّم التلقايئ واالنشغال بأفكارنا الخاّصة أو بتشكيل الحجج املضاّدة الخالصة:
يمُؤّدي إىل عدم اإلصغاء إىل اآلخر وعدم فهمه )حوار الطرشان(. 

 •  إّن الرّد عىل املتحّدث بطريقة مالمئة ولبقة من
  شأنه أن يشّجعه عىل مواصلة التكلّم، كام 

 يظهر أّن املستمع يفهم الرسالة التي يعرّب عنها
 اآلخر )اإلصغاء الفّعال(.

 •  إّن اإلصغاء الفعال يتطلب عدم 
 التمسك بأفكارنا واالنفتاح عىل اآلخر،

  ولذلك  فإّن عىل املستمع وضع أفكاره 
 جانبًا وإرجاء الحكم إىل حني انتهاء  اآلخر من

 التكلّم.
•  إّن اإلصغاء الفّعال أسايس من أجل إقامة حوار بناء.

ُمقتبس بترصّف عن:

Teen Resource Center from the Office of The Attorney General Of Texas 
http://www.community4me.com/autotalking.html
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3( الحقيقة املشرتكة 

مترين الدوائر املتحرّكةالتمرين: 

أ(    فهم أهميّة الحوار لتنمية معرفة اآلخر والذات.أهداف الّتمرين:
ب( الوعي إىل استحالة احتكار الحقيقة يف موضوع معنّي.

20 دقيقةمّدة التمرين:

يقسم املنّشط املشاركني إىل مجموعتني ويطلب منهم تشكيل دائرة داخليّة ودائرة وصف التمرين:
خارجيّة يف مواجهة بعضهم البعض. عىل كّل شخصني متقابلني أن يناقشا موضوًعا 
محّدًدا ملّدة دقيقة واحدة، وميكن للموضوع أن يدور حول وجهة النظر الشخصيّة 

حول مفهوم الحقيقة أو الحّرية أو اإلميان عىل سبيل املثال.
حني تنقيض دقيقة واحدة، يطلب املنّشط من الدائرة الخارجيّة التحرّك خطوة إىل 
اليسار لتشكيل مجموعات ثنائيّة مختلفة، ويناقش مجّدًدا كل شخصني متقابلني 

املوضوع املحّدد نفسه.  

يطرح املنّشط األسئلة التالية عىل املشاركني:  التقييم:

أ(     هل تغرّيت وجهة نظركم بعد التحاور مع اآلخرين؟ وكيف؟

 ب(  هل اكتشفتم نقاطًا مشرتكة أم نقاط اختالف 

قد أثارت  انتباهكم؟

 ج(  هل واجهتكم صعوبة ما يف

 اإلصغاء إىل رأي اآلخر وفهمه

بوضوح؟  

 يتبادل املشاركون أفكارهم حول أهميّة الحوار إذ أنّه الخالصة:
يسمح أواًل بالتعرّف عىل اآلخر وفهمه، وثانيًا بالتعّمق 

 
 باآلراء الشخصيّة. كام يشّدد املنّشط عىل أهميّة اإلصغاء بانتباه

 واهتامم إىل رأي اآلخر للتوصل إىل فهم حقيقي، وعدم الوقوع يف
 مشكلة »حوار الطرشان«، إذ ميكن للشخص السليم السمع أال يعطي
  سمعه لآلخر إاّل ظاهريًّا بحيث يكون فكره يف مكان آخر، يبحث 

 مثاًل عن حجج أو يطلق يف ذاته أحكاًما عىل رشيكه يف الحوار، دون
  اإلصغاء الحقيقي له. فالحوار يتطلّب تعاطًفا أي انتباًها إيجابيًّا 

 تجاه اآلخر. كام ميكن أن تتولّد فينا رغبة بصّد أفكار اآلخر من 
 خوفنا من أن تحدث فينا تغيريًا ما. فالحوار يتطلّب أيًضا مرونة 

داخليّة واستعداًدا للتعلّم من أفكار اآلخرين وخرباتهم.   

ُمقتبس بترصّف من:
Claudia Schachinger as submitted to the Intercultural Learning T-Kit No.4, 

Council of Europe and European commission, Training-Youth
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4( النمّو يف الحوار 

لعبة تبادل العقولالتمرين: 

أ(    تعلّم مقاربة املسائل من منظور مختلف والتعامل مع قابليّة تغيري الرأي.أهداف الّتمرين:
 ب( االنتباه إىل الدوافع والحاجات والقيم التي تكمن وراء وجهات النظر املختلفة.

30 – 40 دقيقةمّدة التمرين:

يضع هذا التمرين املشاركني يف وضعيّة من يختلفون معهم يف الرأي ليفهموا بعمق وصف التمرين:
وجهة نظرهم ويقبلوا يف وضع رأيهم تحت االختبار. يقوم املنّشط بقسم القاعة 
إىل قسمني باستخدام رشيط ملّون عىل األرض. ميثل أحد الجوانب فكرة املوافقة 
فكرة  اآلخر  والجانب  املنّشط،  يطرحه  الذي سوف  السؤال  »مقبول«، جوابًا عىل 

االعرتاض عىل الطرح »غري مقبول«. 
وينقسم  املتضاربني،  االحتاملني  أحد  عليه  اإلجابة  تكون  سؤااًل  املنّشط  يطرح 
املشاركون يف القاعة وفق رأيهم. عىل سبيل املثال: »إذا رغب شخصان من ديانتني 
مختلفتني يف الزواج مًعا«  أو »هل أنت مع إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيًّا؟« موافق 

مجموعة 1 - غري موافق مجموعة 2. 
يتحاور األشخاص، كاًل يف مجموعته حول ما يدعم وجهة نظرهم، وملاذا اختاروا هذا 
املوقف، خالل 7 دقائق. ثّم تنتدب كل مجموعة ممثاًّل عنها لعرض حججها حول 

املوضوع للجميع. 
ثّم يطلب املنّشط »تبادل العقول« عرب تبادل الجوانب يف القاعة. ثم مينح املشاركون 
7 دقائق للتحّدث فيام بينهم حول كيفيّة رشح وجهة نظرهم الجديدة. ثّم تمُقّدم 

كل مجموعة حججها الجديدة للجميع.
بعد ذلك يطلب املنّشط إعادة أخذ األماكن وفق قناعة كل مشارك، مع التوضيح 
بإمكانيّة تغيري الرأي واملكان بالنسبة للموقف األول. ويسأل املنّشط الذين بّدلوا 

رأيهم وتبّنوا موقف الجهة األخرى عام دفعهم إىل ذلك. 

 - هل تدعم القيم والحاجات ذاتها وجهات نظر مختلفة؟التقييم:
 - هل تدعم قيم وحاجات مختلفة وجهة نظر واحدة؟

-   ماذا جرى عند »تبادل العقول« والسعي لتقديم حجج لفكرة مل تكن يف األساس 
مقتنًعا بها؟

-   ما الذي تعلّمته من هذا التمرين؟ 

الرتكيز يف الحوار عىل أهميّة السعي للوقوف يف موقع اآلخر لفهم موقفه، واعتبار الخالصة:
ا ورمبا  رأيه حتى وإن كنت مخالًفا له يحتمل الصواب، ليك أستطيع أن أفهمه حقًّ

أن أستفيد منه بتوسيع إدرايك لألمر أو إعادة النظر يف رأيي. 

ُمقتبس بترصّف من:
دليل الحوار، الصادر عن املجلس املشرتك للشباب يف الدمنارك بالتعاون مع مركز الرشق والغرب للموارد البرشية يف األردن واالتحاد 

النوعي لجمعيات الشباب يف مرص، 2013.  
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5( الحوار ال يلغي االختالف

كيفيّة طرح األسئلةالتمرين: 

تجّنب اإلسقاط واألحكام املسبقة يف الحوار وتعلّم طرح األسئلة بطريقة بّناءة هدف الّتمرين:

20-30 دقيقةمّدة التمرين:

يقسم املنّشط التالمذة إىل اثنتي أو ثالث مجموعات، ويطلب منهم تدوين ثالث وصف التمرين:
أسئلة يوّدون أن يطرحوها عىل املنتمني إىل الدين اآلخر. إذا كان التالمذة ينتمون 
إىل أديان مختلفة، يمُقسمون وفق االنتامء الديني، ويف حال غياب التنّوع الديني 
ضمن املجموعة، يمُقسمون عشوائيًّا. وميكن للتالمذة أيًضا تدوين أسئلة عن دينهم.  
ثّم يطلب املنّشط من كّل مجموعة املشاركة بأسئلتها، ويقوم املنّشط برتتيب هذه 

األسئلة وفق التايل:
•  األسئلة التي تبحث عن مزيد من الفهم واملعرفة عن دين اآلخر 

•  األسئلة التي تُنطوي عىل حكم مسبق تسعى إىل تأكيده أو إىل نفيه )مثل: »ملاذا 
أنتم هكذا؟«(

•  األسئلة التي تنّم عن رفض )غالبًا غري واٍع أو غري مقصود( لالختالف )مثل: »لَِم 
ال  »ملاذا  للمسلمني:  املسيحيّني  بعض  سؤال  يسأل  قد  إذ  مثيل؟«  لست  أنت 
تؤمنون أّن املسيح هو ابن اللّه؟« أو سؤال املسلمني للمسيحينّي: »ملاذا ال تؤمنون 

أّن محّمًدا هو نبيُّ اللّه؟«( 

لسيت إًذا الغاية من التمرين اإلجابة عىل األسئلة  املطروحة، بل توضيح منهجيّة 
السعي إىل معرفة اآلخر وفهمه، انطالقًا من أسئلة تستند عىل مبدأ قبول االختالف. 
فيظهر املنّشط من خالل تحليل األسئلة كيف أّن بعض األسئلة قد تشّكل حاجزًا 
يف التّواصل، ألنّها تنطلق من الرغبة يف التامهي أو رفض االعرتاف باالختالف. أّما 
األسئلة البّناءة فبمُغيتها املعرفة عىل سبيل: »ماذا تقولون يف هذا الشأن؟« »كيف 

تصومون؟« بدل: »ملاذا صيامكم ليس مثل صيامنا؟«

 لتحقيق تواصل بّناء ومعرفة متبادلة، علينا أن ننتبه كيف نطرح األسئلة:الخالصة:
•  فال تكون عىل أساس »ملاذا لست مثيل؟«، ألّن هذا النوع من األسئلة يتضمن 

حكاًم مسبًقا عىل اآلخر ودينه.
•  وال يكون هدفها تكريس صورة منّمطة عن اآلخر، بل تصحيح معلوماتنا عن 

اآلخر.
•  لتقييم ما إذا كان سؤالنا بّناًء، ميكن أن نضع أنفسنا مكان اآلخر املُتلّقي 

للسؤال، أو أن نطرح سؤااًل مشابًها عىل أنفسنا ونقيّم رّدة فعلنا عىل هذا الّنوع 
من األسئلة.
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اللقاء الرابع: التعّددّية الدينّية والقيم المشتركة
ü يمُثّمن البعد الحكمي يف أديان العامل  األهداف التعّلمّية:  

üيعّدد أبرز القيم املشرتكة وبعض مراجعها يف املسيحيّة واإلسالم      
üيمُحّدد الدوافع الدينيّة لقبول االختالف يف املسيحيّة واإلسالم      

üيحرتم الرموز الدينيّة ملختلف األديان   � � � �
100 - 120 دقيقة مردة اللقاء:   

1( حكمة أديان العامل 
السالم يف األديانالتمرين: 

الرتكيز عىل البعد القيمي يف األديان واالنفتاح عىل وجود ذلك يف األديان األخرى هدف الّتمرين:

30 – 40 دقيقةمّدة التمرين:

يوّزع املنّشط عىل التالمذة ورقة االقتباسات عن السالم من األديان املختلفة، ثم وصف التمرين:
يطلب منهم أن يحّددوا أي اقتباس أعجبهم أو استوقفهم وملاذا.

االقتباس  بقراءة  منهم  كّل  يقوم  ثم  االقتباسات  لقراءة  دقائق   5 التالمذة  يمُعطى 
الذي اختاره عىل زمالئه ويرشح سبب اختياره لهذا االقتباس )10-15 دقيقة(.

يف القسم الثاين من التمرين، يمُوزّع املنّشط التالمذة عىل مجموعات من شخصني 
تلك  إليهم  تعود  الذين  األشخاص  و/أو  األديان  الئحة  عليهم  ويوّزع  ثالثة،  أو 
االقتباسات. ثم يطلب من التالمذة محاولة تحديد إىل أي دين أو شخص يعود هذا 

االقتباس. )10 دقائق(

الصحيحة  األجوبة  التالمذة ويعطيهم  إليه  توّصل  ما  بعدها بجمع  املنّشط  يقوم 
لكّل اقتباس: 

الديانة البوذيّة، )القرن الخامس ق.م.(  .1
املسيحيّة، إنجيل متى 9/5 و 43/5-44، )القرن األول ميالدي(  . 2

الهندوسيّة، األوبانيشاد، )القرن الثامن ق.م.(.  . 3
غري  )تاريخ  Ojibway(كندا(،  وجيبواي  قبيلة  تقاليد  األمريكينّي،  4.  الهنود 

معلوم(.
ألربت أينشتاين )عالِم يهودي(، عند بداية الحرب العامليّة األوىل )1914(  .5

البقرة، آية 208(، )القرن السابع  الكريم، سورة  6.  الدين اإلسالمي )القرآن 
ميالدي(  

السادس  )القرن  الخامس  القسم   Shri Guru Granth Sahib 7.  السيخ، 
عرش ميالدي(

8.  اليهوديّة ، سفر أشعيا النبي 4/2 )القرن السابع ق.م.( 
9.  املسيحيّة، القديس فرنسيس األّسيزي، )القرن الثالث عرش ميالدي( 

10.  دعاء إسالمي عند ختام الصالة، )تاريخ غري معلوم(.
11.  بنيامني فرانكلني، )القرن الثامن عرش ميالدي(

النصوص الخاصة بهذا التمرين ومصادرها موجودة يف املستند األول.
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هل سعيت الختيار اقتباس يعود إىل ديانتك؟ إذا اخرتت اقتباًسا من دين آخر، ماذا التقييم:
شعرت عندما علمت مصدره؟ هل أستطيع أن أرى جاماًل وعمًقا روحيًّا يستحّق 

التقدير يف ديانة غري ديانتي؟

تتمتّع أديان العامل كلّها وكافة التجارب الروحيّة الصادقة بغنى ثقايف وروحي. فإن الخالصة:
مل أنظر إىل األديان عىل أنها يف تنافس، أستطيع أن أغتني مبعرفتي عنها دون أن 

يؤثّر ذلك عىل هويتي الّدينيّة الخاّصة. 

ُمقتبس بترصّف من:
كيف تواكب التنّوع داخل املدارس: طرق تدريس وتعلّم التنّوع الّديني. إصدار مؤّسسة آنا ليند األورومتوسطّية للحوار بني الثقافات، 

.2008
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2( القيم املشرتكة 

القيم املشرتكة يف النصوص الدينيّةالتمرين: 

الدينيّة هدف الّتمرين: النصوص  إىل  والتعرّف  واإلسالم  املسيحية  بني  املشرتكة  القيم  اكتشاف 
للديانتني 

30 – 40 دقيقةمّدة التمرين:

أو وصف التمرين: ــة  )آي مرجعه  مع  نص  كل  طباعة   
ديانة  قيمة من كل  بكل  حديث(، مرتبط 
من   )A4( كبريتني  ورقتني  عىل  منفصاًل 
يتّم  ليك  القيمة(،  )أي  العنوان  ذكر  دون 
تكوين مجموعتني كاملتني من اآليات. يتّم 
خلط األوراق ضمن كل مجموعة عشوائيًّا. 
النصوص وعناوينها موجودة ضمن جدول 

يف املستند الثاين لهذا اللقاء.

يمُوزّع التالميذ إىل فريقني. ثّم يمُسلّم كل فريق مجموعة كاملة من اآليات، ويطلب 
من الفريقني، كّل عىل حدة، جمع كل نّصني )مسيحي ومسلم( ذات املعنى املشرتك 
مع بعضهام وتحديد القيمة التي يتحّدثان عنها. تمُعطى 20 دقيقة لجمع النصوص 

وتحديد القيم. 

عند انتهاء الوقت املحّدد، يقوم كّل فريق بقراءة القيم التي اكتشفها والنصوص 
املرتبطة بها. ويفوز الفريق الذي يكون قد كّون أكرب عدد من القيم مع نصوصها 

الصحيحة. 

ميكن أن يستفيد املنّشط من هذا الوقت للسؤال عن معنى هذه القيم وطريقة 
عيشها يف حياتنا اليوميّة، أو يسأل عن التحّديات التي تعرتض عيشها، أو أيًضا إذا 

كان أحد التالمذة يعرف مراجع دينيّة أخرى تعرّب عنها. 

يُستحسن أن يُشّدد املنّشط 
بداية عىل دّقة املواضيع 

املُتناولة يف هذا التمرين حرًصا 
عىل تعاطي التالميذ معها 
بجديّة يف سبيل التعّمق يف 

التفكري والنقاش.
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3( اآلخر يف التعاليم الدينّية 

اإلميان وقبول االختالفالتمرين: 

اكتشاف األسس الّدينية للتعّدديّةهدف الّتمرين:

30 – 40 دقيقةمّدة التمرين:

مراجعة املعلومات الواردة يف القسم الثاين من هذا الدليل )ص 41-45(.معلومات للمنّشط:

الوضعيّة وصف التمرين: يعرض  ثّم  دين،  كل  محوريّة  مسألة  املنّشط  يطرح  التمرين،  بداية  يف 
املشكلة:

كيف ميكن التوفيق بني هذا املوقف )اإلميان بالحقيقة وفق ديانتي( وبني احرتام 
ديانة  بتعاليم  املؤمن  يستطيع  الّدينيّة؟ هل  بالتعّدديّة  واالعرتاف  الديني  التنّوع 

معيّنة القبول بأن اآلخر ليس كافرًا؟
بعد طرح املشكلة، يرتك املنّشط الحريّة للتالميذ بالتعبري عن رأيهم، ويقوم بتيسري 

النقاش دون تقديم األجوبة. 

ثّم يمُوّزع املنّشط التالميذ إىل مجموعات عمل من 3 أو 4 أعضاء )من األفضل إذا 
)راجع  اآليتني  هاتني  عليهم  ويمُوزّع  دينيًّا(،  مختلطة  املجموعات  تكون  أن  أمكن 

املستند الثالث(:

ا أّن اللّه ال يمُحايب الوجوه، بل من اتّقاه من أّي أّمة وعمل الرّب كان  »لقد تأكّد يل حقًّ
عنده مقبواًل« )أعامل 10: 35-34(.

ًة َواِحَدًة َولَِكن لِّيَبْلمُوَكمُْم  ﴿لِكمُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكمُْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاء اللَّهمُ لََجَعلَكمُْم أمُمَّ
ِفيِه  كمُنتمُْم  مِبَا  فَيمَُنبِّئمُكمُم  َجِميًعا  كمُْم  َمرِْجعمُ اللَّه  إىَِل  الَْخرْيَاِت  وا  فَاْستَِبقمُ آتَاكمُم  َما  يِف 

وَن﴾ )املائدة 48:5(  تَْختَلِفمُ

ويطلب من كل مجموعة أن تبني جوابًا عىل السؤال املطروح انطالقًا من هاتني 
اآليتني. ثّم تشارك كل مجموعة مع اآلخرين بالخالصة التي توصلت إليها. 

من الصواب االعرتاف واحرتام محوريّة كّل دين )ألتزم بديني عىل أنّه الطريق إىل الخالصة:
اللّه(. ولكن هذا املوقف ال يتعارض مع احرتام إميان اآلخر ومصداقيّته، إذ تمُعلّم 
الديانتني املسيحيّة واإلسالميّة )كّل عىل طريقتها( بأّن وجود األديان األخرى يمُعرّب 
األديان وداخل كّل منها غري  فالتنّوع بني  اللّه وعنايته ورحمته.  أيًضا عن حكمة 
منفصل عن حكمة اللّه، وبالتايل يتعارض »التكفري« مع التعاليم الدينيّة، أّما احرتام 

ديانة اآلخر وإميانه هو جزء من املوقف الديني السليم. 
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املستند األول:  نصوص عن السلم والحرب

1-   ال ميكن أبداً التغلب عىل الكراهية بالكراهية. فالحب وحده يتغلب عليها. هذا قانون قديم. 

ا أَنَا  وََّك. أَمَّ الَِم ألَنَّهمُْم أَبَْناَء اللَِّه يمُْدَعْوَن.... َسِمْعتمُْم أَنَّهمُ ِقيَل: تمُِحبُّ قَِريبََك َوتمُبِْغضمُ َعدمُ 2-  طمُوىَب لَِصانِِعي السَّ

بِْغِضيكمُْم َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذيَن يمُِسيئمُوَن إِلَيْكمُْم  فَأَقمُولمُ لَكمُْم: أَِحبُّوا أَْعَداءَكمُْم. بَارِكمُوا الَِعِنيكمُْم. أَْحِسنمُوا إىَِل ممُ

َويَطْرمُدمُونَكمُْم؛ ألَنَّهمُ إِْن أَْحبَبْتمُممُ الَِّذيَن يمُِحبُّونَكمُْم فَأَيُّ أَْجٍر لَكمُْم؟ 

3-  قمُدين من املوت إىل الحياة، ومن الوهم إىل الحقيقة. قدين من اليأس إىل األمل، ومن الخوف إىل الثقة. 

قمُدين من الكراهية إىل الحب، ومن الحرب إىل السالم. دع السالم يغمر قلبنا وعاملنا وكوكبنا. السالم، 

السالم، السالم.

4-  أيّها الجّد، أنظر إىل حطاِمنا. إننا نعلم أنه من بني كّل الخالئق، العائلة اإلنسانية هي الوحيدة التي 

ضلَّت عن الطريق املقدس. إننا نعلم أننا األشخاص املشتتني وأننا يجب أن نعود لبعضنا البعض لنتحد 

ونسري يف الطريق املقدس. أيّها الجّد، أيها املقدس، علّمنا الحب والعطف والرشف الذي قد ميكننا من 

خالله مداواة جروح األرض ومداواة بعضنا البعض. 

5-  ال يرتكز مبديّئ يف السالم عىل أية نظرية فكرية، ولكنه يرتكز عىل بغض شديد لكافة أشكال الوحشية 

والكراهية.

لِْم كَافًَّة لمُواْ يِف السِّ 6- يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنمُواْ اْدخمُ

7-  تخلَّ عن أنانيتك، وسوف تجد السالم؛ مثل املياه التي تذوب يف املياه، سوف تندمج يف الذوبان. فاللّه 

نفسه، الذي هو حياة العامل، هو واهب السالم. فهو الذي يسامح ونتوحد معه.

8-  فيقيض بني األمم ويحكم بني الشعوب الكثرية، فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل؛ وال ترفع 

أّمة عىل أّمة سيفاً، وال يتدّربون عىل الحرب فيام بعد.

ك،  9-   يا رب استعملني لسالِمَك، فأضع الحبَّ حيثمُ البغض، واملغفرة حيثمُ اإلساَءة، واإلميان حيثمُ الشَّ

والنور حيثمُ الظالم، والفرَح حيثمُ الكآبة.

10-  اللّهم، أنت السالم ومنك السالم، وإليك السالم. فأحينا ربنا بالسالم، وأدخلنا الجّنة، دارك دار السالم. 

وإليك  فإليك مرجعنا  اللّه،  يا  عّنا  فاعفمُ  وأطعنا.  واإلكرام. سمعنا  الجالل  ذا  يا  وتعاليت  تباركت 

املصري. 

11-  مل تكن هناك أبداً حرب جيدة أو سالم سيّىء.
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القيم املشرتكة يف اإلسالم واملسيحّية

احرتام كرامة اإلنسان والحياة البرشيّة

صورة ﴿َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم﴾ )اإلرساء 17 / 70( عىل  صورته  عىل  االنسان  اللّه  »فخلق 

اللّه خلقه ذكرًا وأنثى خلقهم« )سفر التكوين 

)27/1

السالم

»يا أيّها الناس لن تدخلوا الجّنة حتى تؤمنوا. 

ولن تؤمنوا حتى تحابّوا. أَوال أدلّكم عىل يشء 

بينكم.«   السالم  أفشوا  تحاببتم؟  فعلتموه  إذا 

)حديث نبوّي رشيف(

»طوىب لفاعيل السالم فإنّهم أبناء اللّه يمُدَعون« 

)متى 5 / 9(.

العدل

اِمنَي لِلَِّه ُشَهَداء  َقوَّ كُونُواْ  ﴿يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ 

أاَلَّ  َعىَل  َقْوٍم  َشَنآُن  يَْجرَِمنَّكُْم  َوالَ  ِبالِْقْسِط 

تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقواْ اللََّه إِنَّ 

اللََّه َخِبريٌ مِبَا تَْعَملُوَن﴾ )املائدة 5 / 8(

يحكمُممُ  وال   ، عيناهمُ تَرى  ما  بحَسِب  يقيض  »ال 

قراِء بالَعدِل  بحَسِب َسامِع أمُذمُنَيِه، بل يقيض للفمُ

األرشاَر  يتمُ  وميمُ بالحّق،  األرض  لبائيس  ويحكم 

بَنفخٍة ِمْن َشَفتيِه. يكونمُ الَعدلمُ ِحزاًما لَوَسِطِه 

والَحقُّ ِمئَزًرا َحوَل خرِصِه.« )أشعيا 11 / 5-3(

املحّبة

»ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 

لنفسه« )حديث نبوي رشيف(

نَْفِسَك  وكمُلِّ  قَلِبَك  ِبكمُلِّ  إِلَهَك  الرَّبَّ  »أَحِبِب 

واألمُوىل.  الكمُربى  الَوِصيَّةمُ  تِلَك هي  ِذِهنَك.  وكمُلِّ 

لَِنْفِسَك.  بََّك  حمُ قريبََك  أَحِبْب  ِمثلمُها:  والثَّانِيَةمُ 

يَعةمُ كمُلُّها واألَنِبياء«  ِبهاتنَِي الَوِصيَّتنَِي تَرتَِبطمُ الرشَّ

)إنجيل متّى 22: 40-38(.

الِصدُق واألمانة

ِصْدُقُهْم  اِدِقنَي  الصَّ يَنَفُع  يَْوُم  َهَذا  اللَُّه  ﴿َقاَل 

َخالِِديَن  األَنَْهاُر  تَْحِتَها  ِمن  تَْجِري  َجنَّاٌت  لَُهْم 

ِفيَها أَبًَدا رَِّضَ اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َذلَِك الَْفْوُز 

الَْعِظيُم﴾ )املائدة 5 / 119(

املمُراؤون،  يسيُّوَن  والِفرِّ الَكتَبَةمُ  أَيُّها  لَكم  »الَويلمُ 

ظاِهرمُها  يَبدو  املمَُكلََّسة،  بوِر  ِبالقمُ أَشبَهمُ  فِإنَّكم 

املَوىت  ِعظاِم  من  متَلٌِئ  فممُ داِخلمُها  ا  وأَمَّ َجميالً، 

وكمُلِّ نَجاَسة.« )متّى 23 / 27-23(
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االنفتاح عىل اآلخر وقبول اإلختالف

﴿لِكُلٍّ َجَعلَْنا ِمنكُْم رِشَْعًة َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاء 

ًة َواِحَدًة﴾ )املائدة 5 / 48( اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّ

»ِبالَْحقِّ أَنَا أَِجدمُ أَنَّ اللَّه الَ يحايب أحًدا،  بَْل يِف 

 ”. ٍة، الَِّذي يَتَِّقيِه َويَْصَنعمُ الرِْبَّ َمْقبمُوٌل ِعْنَدهمُ كمُلِّ أمُمَّ

)أعامل الرسل 10:/35-34(

التواضع 

ِمثقال ذّرة  الجّنة من كان يف قلبه  »ال يدخل 

من الِكرْب«. )حديث نبوي رشيف(

لَكم  فَلْيَكمُْن  فيكمُم،  كبريًا  يكوَن  أَن  أَراَد  »َمن 

خاِدًما. وَمن أَراَد أَن يكوَن األَوََّل فيكمُم، فَلْيَكمُْن 

لِيمُخَدم،  يأِت  مل  اإلِنساِن  ابنمُ  هكذا  َعبًدا:  لَكم 

َم ويَفِدَي ِبَنفِسه َجامَعَة النَّاس.« )متّى  بَل لِيَخدمُ

)28-26 / 20

الرحمة والغفران 

يف  َم��ن  يرحُمكم  األرض  يف  من  »إرح��م��وا 

الّسامء«.  )حديث نبوي رشيف(

رحيم«  الساموّي  أباكم  أّن  كام  رحامء  »كونوا 

)لوقا 6 / 36(

العطاء والخدمة

الَْمرْشِِق  ِقَبَل  تَُولُّواْ ُوُجوَهكُْم  أَن  الْرِبَّ  ﴿لَّْيَس 

ِباللِّه  آَمَن  َمْن  الْرِبَّ  َولَ�ِكنَّ   )20( َوالَْمْغِرِب 

َوالنَِّبيِّنَي  َوالِْكَتاِب  َوالَْمآلئِكَِة  اآلِخِر  َوالَْيْوِم 

َوالَْيَتاَمى  الُْقْرَب  َذِوي  ُحبِِّه  َعىَل  الْاَمَل  َوآَت 

َويِف  آئِلِنَي  َوالسَّ ِبيِل  السَّ َوابْ��َن  َوالَْمَساِكنَي 

 .)177  / 2 البقرة  الرَِّقاِب…﴾ ) 

يا  تَعالَوا،  مَييِنه:  عن  لِلَّذيَن  امللِكمُ  يَقولمُ  »ثمَّ 

لَكمُم  املَعدَّ  املَلكوَت  فرِثوا  أيَب،  باَركَهم  َمن 

فأَطَعمتمُموين،  عتمُ  جمُ ألَينِّ  الَعالَم:  إِنشاِء  منذمُ 

َغريباً  ــنــتمُ  وكمُ فَسَقيتمُموين،  وَعــِطــشــتمُ 

وَمريضاً  وين،  فَكَسومتمُ وعمُرياناً  فآويتمُموين، 

 25 «…)متى  إِيَلَّ فِجئتمُم  وَسجيناً  وين،  دمتمُ فعمُ

)40-34 /

املستند الثاين: القيم املشرتكة يف اإلسالم واملسيحّية
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املستند الثالث :  اآلخر يف التعاليم الدينّية

آيات من الكتاب املقّدس

يعرتف الكتاب املقدس لدى املسيحيّني بأّن األديان األخرى فيها من الخريات الروحيّة والسامويّة، كام 

ا أّن اللّه ال يمُحايب الوجوه، بل من اتّقاه من أّي أّمة  جاء عىل لسان بطرس الرسول: »لقد تأكّد يل حقًّ

وعمل الرّب كان عنده مقبواًل« )أعامل 10: 35-34(.

لهذا  ميكن  ألنّه  وحسب،  املسيحيّة  الجامعة  إىل  باالنتامء  يكون  ال  الخالص  أّن  عىل  الكتاب  ويؤكّد 

االنتامء أن يبقى خارجيًّا وال يتحّول إىل إميان فعيل. فمرياث امللكوت الساموي مبني عىل العمل وفق 

املشيئة اإللهيّة التي تتلّخص باملحبّة. 

يقول السيّد املسيح: »ما كل من يقول يا رب، يا رب! يدخل ملكوت الساموات، بل من يعمل مبشيئة 

أيب الذي يف الساموات.« )إنجيل متى 7: 22( 

ويرشح ذلك يوحنا الرسول قائاًل: »لنحّب بعضنا بعًضا، فإّن املحبّة من اللّه، فكّل من يحّب فهو مولود 

من اللّه ويعرف اللّه. من ال يحّب مل يعرف اللّه، ألّن اللّه محبّة« )1 يوحّنا 4: 7-8(. )راجع أيًضا نص 

الّدينونة: متى 25: 46-31(.

آيات من القرآن الكريم

البرش  ألوان  اختالف  أراد  كام  الّدينية  الرشائع  بني  االختالف  أراد  اللّه  أن  تبنّي  آيات  القرآن  يف  نجد 

ولغاتهم:

آتَاكمُم  َما  يِف  لِّيَبْلمَُوكمُْم  َولَِكن  َواِحَدًة  ًة  أمُمَّ لََجَعلَكمُْم  اللَّهمُ  َشاء  َولَْو  َوِمْنَهاًجا  رِشَْعًة  ِمنكمُْم  َجَعلَْنا  ﴿لِكمُلٍّ 

وَن﴾ )املائدة 48:5( كمُْم َجِميًعا فَيمَُنبِّئمُكمُم مِبَا كمُنتمُْم ِفيِه تَْختَلِفمُ وا الَْخرْيَاِت إِىَل اللَّه َمْرِجعمُ فَاْستَِبقمُ

ونجد آيات أخرى تَِعد أتباع الديانات التوحيديّة بالخالص:

َوَعِمَل َصالًِحا فَلَهمُْم  َوالْيَْوِم اآلِخِر  ِباللَِّه  َمْن آَمَن  اِبِئنَي  َوالنََّصاَرى َوالصَّ َوالَِّذيَن َهادمُواْ  الَِّذيَن آَمنمُواْ  ﴿إِنَّ 

ْم يَْحزَنمُوَن﴾ )البقرة 2: 62 ؛ راجع أيًضا: املائدة 5: 69( ْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ همُ أَْجرمُهمُ

ال تنطبق يف وفق القرآن عبارات »الكّفار« و«املرشكني« عىل أهل الكتاب، وبشكل خاص املسيحيّني، 

وهي تعني فقط املرشكني العرب الذين كانوا يمُقاتلون ويحاولون القضاء عىل النبي واملسلمني األوائل 

ومتّقني:  بوصفهم صالحني  الكتاب  أهل  عن  يتكلّم  فالقرآن  القتال.  آيات  معظم  فيهم  نزلت  والذين 

ِباللِّه  يمُْؤِمنمُوَن  وَن  دمُ يَْسجمُ ْم  َوهمُ اللَّيِْل  آنَاء  اللِّه  آيَاِت  يَتْلمُوَن  قَآمِئٌَة  ٌة  أمُمَّ الِْكتَاِب  أَْهِل  ْن  مِّ َسَواء  واْ  ﴿لَيْسمُ

الِِحنَي  الصَّ ِمَن  َوأمُْولَـِئَك  الَْخرْيَاِت  يِف  َويمَُسارِعمُوَن  نَكِر  الْممُ َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعرمُوِف  رمُوَن  َويَأْممُ اآلِخِر  َوالْيَْوِم 

تَِّقنَي﴾ )آل عمران 3: 115-113( َوَما يَْفَعلمُواْ ِمْن َخرْيٍ فَلَن يمُْكَفرمُْوهمُ َواللّهمُ َعلِيٌم ِبالْممُ
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اللقاء الخامس: المعرفة المتبادلة بين 
المسيحّية واإلسالم

واإلسالميّة  املسيحيّة  الديانتني  من  لكّل  الخصائص  أبرز  ü  يعّدد  األهداف التعّلمّية:  
والتنّوع الداخيل يف كّل منهام 

ü  يمُفّكك الصور املنّمطة عن اآلخر خاّصة تلك املرتبطة باالنتامء الديني      
ü  يحّدد املساحات املشرتكة بني الجامعات الدينيّة يف لبنان      

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة
مالحظة:    ميكن دمج هذا اللقاء مع اللقاء األول بني النوادي، حيث ميكن االستفادة 

من التنّوع الديني للتالمذة يف الحوار املتعلّق بالتامرين التالية.   

1( الطوائف اللبنانّية 

يقوم املنّشط يف بداية الجلسة، بعرض األهداف مع الرّتكيز عىل تنمية املعرفة حول التنّوع الّديني يف لبنان 
وكيفيّة التعامل معه. ثّم يمُوزّع املنّشط عىل التالميذ الئحة الطوائف اللبنانيّة )املستند األول( ويقوم باستعراضها 

بإيجاز. )10 دقائق(

2( املسيحّية 
فيلم أنت وأنا - معرفة دين اآلخر )الجزء األّول: املسيحيّة – 20 دقيقة(التمرين: 

)الفيلم مؤّمن مع هذا الدليل(

الرتكيز عىل البعد القيمي يف األديان واالنفتاح عىل وجود ذلك يف األديان األخرى هدف الّتمرين:

40 دقيقةمّدة التمرين:

 تنمية املعرفة املوضوعيّة عن املسيحيّة، وعن مفهوم التعّدد ضمن كّل دين.هدف الفيلم:

الدليلمعلومات للمنّشط: هذا  من  الثاين  القسم  يف  املسيحيّة  عن  ــواردة  ال املعلومات   مراجعة 
 )ص 34-30(.

بعد عرض الجزء املتعلّق باملسيحيّة يف الفيلم، يفتح املنّشط املجال لألسئلة، ويقوم وصف التمرين:
بإعطاء الكالم للتالمذة املسيحينّي )إذا كان من بني املجموعة من مسيحيّني( لإلجابة 

عىل أسئلة زمالئهم، مع تصويب املعلومات إذا اقتىض األمر. 
يحرص املنّشط أن يبقى هدف الحديث معريّف وأال ينحو بأّي شكٍل إىل املجادلة 
أو الدفاع. لذلك يجب أن يركّز عىل تبادل األفكار والخربات أكرث منه تأكيد العقائد 

واملفاهيم املرتبطة بها.
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3( اإلسالم 
أنت وأنا - معرفة دين اآلخر )الجزء الثاين: اإلسالم - 20 دقيقة(التمرين: 

تنمية املعرفة املوضوعية عن اإلسالم وعن مفهوم التعّدد ضمن كّل دين.هدف الّتمرين:

40 دقيقةمّدة التمرين:

تنمية املعرفة املوضوعيّة عن املسيحيّة، وعن مفهوم التعّدد ضمن كّل دين.هدف الفيلم:

الدليلمعلومات للمنّشط: هــذا  من  الثاين  القسم  يف  ــالم  اإلس عن  الـــواردة  املعلومات   مراجعة 
)ص 40-35(. 

بعد عرض الجزء املتعلّق باإلسالم يف الفيلم، يفتح املنّشط املجال لألسئلة، ويقوم وصف التمرين:
بإعطاء الكالم للتالمذة املسلمني )إذا كان من بني املجموعة من مسلمني( لإلجابة 

عىل أسئلة زمالئهم، مع تصويب املعلومات إذا اقتىض األمر. 
يحرص املنّشط أن يبقى هدف الحديث معريّف وأال ينحو بأّي شكٍل إىل املجادلة 
أو الدفاع. لذلك يجب أن يركّز عىل تبادل األفكار والخربات أكرث منه تأكيد العقائد 

واملفاهيم املرتبطة بها. 

4( املساحات املشرتكة 
جدول املشرتك والخاص بني املسيحيّة واإلسالمالتمرين: 

القيم هدف الّتمرين: فقط عىل مستوى  ليس  واإلسالم،  املسيحيّة  بني  املشرتكة  املواضيع  توضيح 
)راجع متارين اللقاء السابق(، بل أيًضا عىل مستوى املفاهيم اإلميانيّة.

15 دقيقةمّدة التمرين:

القيم هدف التمرين:  فقط عىل مستوى  ليس  واإلسالم،  املسيحيّة  بني  املشرتكة  املواضيع  توضيح 
)راجع متارين اللقاء السابق(، بل أيًضا عىل مستوى املفاهيم اإلميانيّة.

املشرتكة وصف التمرين: املواضيع  يمُحّددوا  أن  التالمذة  ويسأل  جدواًل،  اللوح  عىل  املنّشط  يرسم 
واألخرى الخاصة بكّل ديانة. )راجع املستند الثاين(    

عنه، الخالصة: أبناؤه  يعرّف  كام  اآلخر  الدين  عن  املوضوعيّة  املعرفة  اكتساب  املهم  من 
للتحّرر من األفكار الخاطئة أو الصور النمطيّة، واكتشاف ما هو مشرتك بني األديان، 

واحرتام ما هو مختلف وخاص. 
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املستند الثاين :  املشرتك والخاص يف املسيحّية واإلسالم

املشرتك بني الديانتنياملوضوع
الخاص 

باملسيحّية

 الخاص

 باإلسالم

الثالوث التوحيد )اللّه الواحد(اللّه

والتجّسد

القرآن الكريمالكتاب املقّدسالتوراة واإلنجيلالوحي

إبراهيم، إسحق، إسامعيل، النبّوة

يعقوب، موىس، داود، إيليّا 

)الياس(، يوحنا )يحيى(...  

محّمد 

املسيح كنبي

املالئكةاملالئكة

اليوم اآلِخر 

والحساب 

اليوم اآلِخر والحساب 

القيامة من املوت 

والحياة األبديّة

القيامة من املوت والحياة 

األبديّة

السيدة مريم 

العذراء

والدة اإلله والدة املسيح بتدّخل إلهي 

املسيح املتجّسد 

أكرم نساء 

العاملني 
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اللقاء السادس: 
اللقاء األول بين األ ندية - لقاء التعارف

مقّدمة
بالتنسيق مع مؤّسسة أديان تتّم توأمة بني كّل ناديني أو ثالثة عىل األكرث من نوادي ألوان، ميثاّلن قدر 

اإلمكان التنّوع املناطقي والديني يف لبنان. يلتقي الناديان بكامل أعضائهام ومنشطيهام مرّتني يف السنة 

األوىل، ويتعاونان عىل إمتام مرشوع الخدمة االجتامعيّة يف السنة الثانية. 

هدف اللقاء 
يسهم لقاء التعارف بني األندية إىل تعزيز األهداف التعلميّة للربنامج، خاصة تلك املتعلّقة باالنفتاح 

عىل االختالف وتخطي الصور النمطيّة وبناء العالقات بني التالمذة العابرة للمناطق والطوائف. كام 

ميكن االستفادة من لقاء التعارف من أجل تعزيز املعرفة املتبادلة عن األديان والطوائف املختلفة، 

وذلك عن طريق إرشاك التالمذة بالتحضري لذلك واإلجابة عىل األسئلة والتساؤالت املتبادلة. كام ميكن 

دمج اللقاء املشرتك – الذي يشكل اللقاء السادس خالل السنة – مع اللقاء الخامس الذي يتطرّق إىل 

املعرفة املتبادلة بني املسيحيّة واإلسالم، فينفذ أعضاء الناديني أنشطة اللقاءين بشكل مشرتك وبطريقة 

تعّزز التفاعل والحوار يف ما بينهم.

من 3 إىل 6 ساعات  مّدة اللقاء: 

تمارين التعارف 
يف ما ييل اقرتاحات لبعض التامرين التي تهدف إىل التفاعل بني التالمذة والتعرّف بعضهم عىل بعض 

لبناء عالقات وطيدة ترافقهم يف حياتهم  الفرصة لهم  يف سياق جّو من االنفتاح عىل اآلخر، وتوفري 

املستقبليّة وتطبع انتامءهم للوطن وحبّهم للتّنوع. تبقى هذه التامرين اختياريّة، وال تغطّي وقت 

اللقاء بأكمله، باعتبار أّن اللقاء تتخلّله أنشطة مختلفة، ميكن للمنشطني التنسيق يف ما بينهم إلعدادها 

والطلب من التالمذة اإلسهام بذلك أيًضا. كام ننصح بدمج اللقاء الخامس وأنشطته ضمن هذا اليوم 

املشرتك. 

عند تقسيم املجموعات، من املهم أن تضّم كّل مجموعة أعضاء من األندية املختلفة، ما يضمن نجاح 

الهدف الرئييس من لقاء األندية، أال وهو االختالط واالنفتاح واالنسجام مع اآلخر ضمن التّنوع واحرتام 

االختالف.
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1( جد شخصاً )تعارف وكرس جليد( 
جد شخصاً )تعارف وكرس جليد( التمرين: 

 يتعرّف املشاركون بعضهم عىل بعضهدف التمرين:

25 دقيقةمّدة التمرين:

 النسخ الالزمة من املستند »جد شخًصا« - أقالماملواد الالزمة: 

 يوزّع املنّشط عىل الطالب أوراق »جد شخًصا« ويطلب منهم التايل: عىل كّل واحد وصف التمرين:
منكم أن يجد شخًصا يف الغرفة يجيب بنعم عىل األسئلة املوجودة يف الجدول بني 
أيديكم، وحني يجد هذا الشخص، يطلب منه أن يوقّع يف الخانة التي يجيب عليها 

ِب »نعم«. 

ممنوع أن يوقّع الشخص عىل أكرث من خانة يف الورقة نفسها. مثاًل، إذا كان نبيل مالحظة هامة:
يلبس نظارات وال يحب البطاطس املقليّة، ال يستطيع أن يوقّع عىل هاتني الخانتني 
التوقيع أن يختار يف أّي من  يف الورقة نفسها، بل عىل املشارك الذي يطلب منه 

الخانات عىل نبيل أن يوقّع.
ورقته  الذي ميأل  للمشارك  جائزة صغرية  املنّشط  يعطي  قد  التمرين،  إنتهاء  بعد 

بالتواقيع قبل اآلخرين.
وأسئلة  للتعارف،  عامة  أسئلة  تشمل  أن  عىل  باألسئلة،  يعّدل  أن  للمدرّب  ميكن 

تسمح باالنفتاح عىل الطوائف املختلفة.
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2( قّصة القطار
قّصة القطارالتمرين: 

الرتكيز عىل أن ما يمُطلب مّنا يف التواصل ليس دامئًا ما هو متوقّع.هدف التمرين:

25 دقيقةمّدة التمرين:

ورقة قّصة القطار مطبوعةاملواد الالزمة: 

يرشح املنّشط للطالب أنه سيقرأ لهم قصة قصرية عن قطار، وأنّه عليهم أن ينتبهوا وصف التمرين:
أن  أرادوا  إن  لهم  ويسمح  القصة.  قراءة  بعد  عنها  سيسألهم  ألنّه  التفاصيل،  إىل 

يدّونوا املالحظات عند سامع القّصة.
ثم يقرأ املنّشط قّصة القطار للطالب، وبعدها يسألهم األسئلة التي تليها.

قّصة القطار:
ينطلق القطار من محظة طرابلس، وفيه 3 ركّاب، ثم يتوقّف يف شّكا ليصعد إليه 
يتوقّف يف  بعد ذلك  راكبًا.  إليه 23  البرتون ويصعد  بعدها يف  ليتوقف  5 ركاب، 
جبيل لينزل منه راكبان. الوقفة التالية تكون يف العقيبة حيث ينزل 21 راكبًا، وال 
يصعد أحد اىل القطار. ويكمل القطار مسريته اىل أن يصل اىل جونيه، فيصعد إليه 3 
ركّاب. وتكون وقفة بعدها يف بريوت حيث يصعد 6 ركّاب وينزل 4، وبعدها وقفة 
يف الرميلة حيث ال يصعد وال ينزل أحد، وبعد ذلك يف صيدا حيث يصعد 24 راكبًا. 

ويصل القطار اىل صور حيث ينزل الجميع. 

األسئلة:
•  كم وقفة توقّفها القطار؟

•  كم من راكب كان عىل القطار عند وصوله اىل صور؟

من املرّجح أن يكون املستمعون قد ركزوا عىل عدد الركاب دون الرتكيز عىل عدد 
الوقفات للقطار. لذا من املفيد أن يسأل املنّشط املشاركني عاّم إذا كان تركيزهم 

عىل عدد األشخاص الذين صعدوا ونزلوا أم عىل عدد الوقفات.
الوقفة  القطار، مبا يف ذلك  توقّفها  األول هو تسع وقفات  السؤال  والجواب عىل 

األخرية عند نقطة الوصول. أّما عدد الركاب عند الوصول فكان 37 راكبًا.

مل الخالصة: التي  املعايري  عىل  تركيزهم  سبب  املجموعة  مع  املنّشط  يناقش  أن  املهم  من 
املشاركني  بأّن  األجوبة  تأيت  األرجح  القّصة. عىل  إىل  استامعهم  تكن مطلوبة عند 
القطار يف نهاية  الذين بقوا عىل منت  الركاب  أّن السؤال سيأيت حول عدد  اعتربوا 
الرحلة. وهنا ال بد من الرتكيز عىل أّن التواصل مع اآلخرين قد تعّوقه مجموعة 
من األفكار املسبقة واالفرتاضات التي قد نعتربها من املسلاّمت. لذا علينا أن نبقي 
عىل انفتاحنا الكامل عند التواصل مع اآلخرين، وعدم االكتفاء بتلّقف األمور التي 
نعتربها برأينا أساسيّة دون االنتباه ملا يريد اآلخر أن يعرّب عنه وقد يكون جديًدا أو 

غري مألوف بالنسبة إلينا.  
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3( الرسم ظهًرا إىل ظهر
الرسم ظهرًا إىل ظهرالتمرين: 

-  التعرّف إىل املبادئ الرئيسيّة للتواصلهدف التمرين:
- اختبار مهارات التيسري اللفظيّة وغري اللفظيّة

25 دقيقةمّدة التمرين:

نسخ لكّل املشاركَني من املستند الثاين – أقالم - رسومات.املواد الالزمة: 

املشاركان وصف التمرين: ويجلس  اثنني،  من  مجموعات  عىل  املشاركني  بتقسيم  املنّشط  يقوم 
الذي معه،  املشارك  يراه  أال  املنّشط أحدهام رساًم، عىل  إىل ظهر، ويعطي  ظهرًا 
الذي يأخذ بدوره ورقة بيضاء مع قلم. ثم يطلب املنّشط أن يعطي كل مشارك 
حصل عىل صورة التعليامت لرشيكه ليك يرسم الرسم، دون أن يريه الورقة. يوضح 
فيه  الصورة، مبا  أقرب نسخة ممكنة عن  الحصول عىل  املطلوب هو  أّن  املنّشط 

موقع الرسم عىل الصفحة.

ويعطي املنّشط قوانني واضحة لكّل مجموعة من مشاركَني:
 •  ال ميكن للرشيكني أن ينظر أحدهام اىل اآلخر )يبقيان طوال التمرين يف وضعيّة 

ظهرًا لظهر(
•  ميكن للرشيك األول الذي يحمل الصورة أن يعطي التعليامت مرة واحدة فقط

•  ال ميكن للرشيك الثاين أن يطلب أيّة توضيحات من رشيكه
يحاول املشاركون أن يكملوا الرسم خالل عرش دقائق، بعدها يتوقّفوا ويتسّنى لهم 

رؤية الرسم األسايس. بعدها يبدأ النقاش بينهم حول األسئلة التالية يف الخالصة.

من نجح يف املهمة؟الخالصة:
كيف شعر كل مشارك يف دوره: الذي يعطي التعليامت والذي يرسم؟

ما الذي كان مصدًرا لإلزعاج يف التمرين؟
هل كان التمرين ليكون أسهل لو كانت األسئلة مسموحة؟

ما هي الطريقة التي استعملتها لتحقيق املهمة؟
ما الذي نستنتجه من هذا التمرين يف ما يتعلق بالتواصل بني األفراد؟

عىل التواصل اإليجايب أن يكون واضًحا ومحّدًدا. ال تعتقد أّن الناس تعرف مسبًقا التقييم:
عام أنت تتحّدث. تساعد لغة الجسد عىل الفهم، لذا يصعب التواصل بغيابها. كام 
أّن األسئلة تساعد عىل فهم رسالة اآلخر، لذلك طرح األسئلة واالنفتاح عىل أسئلة 
اآلخر يساعد كثريًا يف إنجاح التواصل. ومن املهم أيًضا أن نجزّئ األمور من أجل أن 

نتمّكن من فهمها بوضوح.
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إىل  سافر 

من  أكرث 

ين بلد

أكرث من  له 

أخوة  أربعة 

وأخوات

أقارب  لديه 

أصدقاء  أو 

من دين غري 

ينه  د

ميكنه 

بيده  الكتابة 

اليرسى

 يرغب يف 

ملعرفة  ا

األديان  عن 

األخرى 

يحّب  ال 

لبطاطس  ا

ملقلية ا

يضع 

نظّارات

يحّب  ال 

لتمييز  ا

ئفي لطا ا

األصغر   هو 

عائلته يف 

يحّب 

إىل  االستامع 

فريوز أغاين 

قراءة  يحّب 

لكتب  ا

لفلسفيّة ا

صيد  يحّب 

لسمك ا

 قرأ يف 

ب  كتا

لغري  مقّدس 

ينه د

عىل  يطّلع 

ليل  لتحا ا

سيّة لسيا ا

جائزة  ربح 

السنة  خالل 

ملاضية ا

إىل  ينتمي 

فتني  ثقا

مختلفتني
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اللقاء السابع: المصالحة

يّز بني التعّصب واإلميان  ü ميمُ األهداف التعّلمّية:  
ارس الفكر النقدي مبا يتعلّق باإلشكاليّات والرصاعات املرتبطة  ü  ميمُ � � � �

باالنتامءات الطائفيّة والتعّصب الديني 
ü  يتحّرر من األحكام املسبقة املرتبطة باالختالف والذاكرة وينفتح  � � � �

عىل املصالحة وبناء عالقات سليمة مع اآلخرين 
100-120 دقيقة  مّدة الجلسة:  

1( من الحرب إىل املصالحة 
فيلم من الحرب إىل املصالة التمرين: 

 ) https://youtu.be/m2JWOn1-9eU:مؤّمن مع هذا الدليل وعىل األنرتنت(

التمييز بني التعّصب )أي التمّسك األعمى باالنتامء الّديني غري الواعي( واإلميان )أّي هدف الفيلم:
التمّسك بالقيم الروحيّة وعيشها( ومعرفة كيفيّة التعامل مع الذاكرة. 

مّدة الفيلم 15 دقيقة / مّدة النقاش25 دقيقة.مّدة التمرين:

انتقلت معلومات للمنّشط:  شخصيّة  خربة  الستعراض  الوثقايئ  الفيلم  هذا  أديان  مؤّسسة  أنتجت 
بأصحابها من الحرب والعنف إىل التوبة واملصالحة. ويمُقّدم الفيلم مقابلة أمُجريَت 
أسباب  دراسة  إىل  الفيلم  يسعى  وال  اللبنانيّة.  امليليشيات  سابقني يف  قائَدين  مع 
نشوء الحرب األهليّة اللبنانيّة أو تفاصيلها، بل يسلّط الضوء عىل خطورة التعميم 
تجاهه،  العنف  تربير  إىل  تقود  التي  اآلخر  عن  الديني  والجهل  املسبقة  واألفكار 
إىل  للوصول  الروحيّة  وللقيم  الصحيحة  الّدينيّة  املفاهيم  إىل  العودة  وأهميّة 

املصالحة مع الذات واآلخر.

أ( اإلطار التاريخي للفيلم: الحرب األهلّية اللبنانّية )1990-1975(
رغم تشّعب األسباب الداخليّة والخارجيّة التي أّدت إىل نشوء هذه الحرب، إاّل أن 
ر،    هجَّ ممُ أكرث من مليون مهاجر، 700.000  نتيجتها واضحة متاًما: 17.000 مفقود، 

150.000 قتيل...
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ب( التعريف بشخصّيتي الفيلم: 
 •  السيد أسعد الشفرتي: كان سابًقا أحد القيادينّي يف القوات اللبنانيّة املُعتربة ذات 
الوطنيّة ونرش  اللّحمة  العمل عىل إعادة  اليوم ناشط يف  هويّة مسيحيّة، وهو 

رسالة السالم عرب عّدة جمعيّات منها: »وحدتنا خالصنا«.
•  السيد محي الّدين شهاب: كان سابًقا أحد القياديني يف حزب »املرابطون« الذي 
يمُعترب ذات هويّة إسالميّة، وهو اليوم ناشط يف العمل عىل إعادة اللّحمة الوطنيّة 
»التسلّح  أنشطة حركة  بينها  مبادرات من  عّدة  السالم، من خالل  ونرش رسالة 

الخلقي«.

ج( أسئلة للنقاش حول الفيلم:
•  ما كانت األفكار املسبقة عند كليهام؟ ما الذي دفع كّل منهام إىل املشاركة يف 

الحرب والقتال؟
•  كيف ينظران اآلن إىل الحرب وإىل دورهام فيها؟ ما الذي غرّي نظرتهام إىل الحرب 

وإىل دورهام فيها؟
•  لو كنت مكانهام أيّام الحرب، ماذا كنت لتفعل؟ لو كنت مكانهام بعد الحرب، 

ماذا كنت لتفعل؟ 
•  ما هو سبيل املصالحة؟ وماذا تتطلّب؟

•  ما الذي ميكن أن نفعله اليوم يف سبيل املصالحة؟ ما هي املرحلة التي تبدأ بعد 
املصالحة؟

•  الفرق بني اإلميان والتعّصب: مل تكن مواقف هذين الشخصني وأفعالهام خالل الخالصة
كانت  بل  إليها،  منهام  ينتمي كل  التي  الدينيّة  الرسالة  تنبع من صلب  الحرب 
ناتجة عن التعّصب ملجموعة دينيّة معيّنة وعن األحكام املسبقة وعدم معرفة 

اآلخر وعدم االعرتاف بلبنانيّته. 
•  االستعداد لالعرتاف بالخطأ والرجوع عنه من أوىل الخطوات املطلوبة عىل طريق 
مع  ممكنة  ذلك  بعد  تصبح  ثّم  أواًل،  الذات  مع  املصالحة  تبدأ  لهذا  املصالحة. 

اآلخر.
الوطني  االنتامء  عىل  الرتكيز  يقتيض  والحروب  الرصاعات  مبآيس  الوقوع  •  تجّنب 

الجامع وعىل املصلحة العاّمة املشرتكة بدل التقوقع ونبذ اآلخر.
•  لكّل مواطن دور يف إعادة اللّحمة الوطنيّة ومحاربة التعّصب والعنف الناتج عنه.
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2( الذاكرة الجامعّية

من املايض اىل املستقبلالتمرين: 

أ(    يعرّب عن نظرته للتاريخ الذي عربت به جامعتهأهداف الّتمرين:
ب( ينمي مهارات التعاطف مع اآلخر وذاكرته 

50 دقيقةمّدة التمرين:

من املواد الالزمة: متنّوعة  مجموعة  تتناول  أن  املستحّب  )من  قدمية  مجالت  أبيض،  كرتون 
املواضيع(، مواد الصقة، أقالم، مقّصات.

إنجاز  يف  يتشاركان  تلميذين،  من  مجموعات  ضمن  التمرين  هذا  بتنفيذ  ينصح 
ذ فرديًّا. املهّمة، كام ميكن أن يمُنفَّ

من وصف التمرين: للتاريخ  كّل شخص  رؤية  االنفتاح عىل  بأهميّة  التالمذة  بتذكري  املنّشط  يبدأ 
خالل خربته الخاّصة وخربة أهله ومحيطه، وهذا يرتبط مبفهوم الذاكرة الجامعيّة. 
ثم يطلب منهم أن يأخذوا بعض الوقت للتفكري مباضيهم )الفردي و/ أو الجامعي(، 
كبرية،  بيضاء  ورقة  منهم  لكّل  يقّدم  نفسه،  الوقت  يف  ومستقبلهم.  وبحارضهم 
شارًحا لهم أّن منتصف هذه الورقة هو الخط الفاصل بني املايض )الجهة اليمنى 
املجالت طالبًا  عليهم مجموعة  اليرسى(. ويعرض  )الجهة  واملستقبل  الورقة(  من 
بإلصاقها عىل  ويقوموا  باملقص  يقتطعونها  املجالت،  اختيار صور من هذه  منهم 

ثّل بالنسبة إليهم املايض واملستقبل. الورقة الخاصة بهم، للتعبري بواسطتها عام ميمُ
 يسمح املدرّب ب 15 دقيقة إلنجاز

  هذا التمرين، بعدها يقوم
  كل تلميذ بوضع لوحته من

 الصّور أمام الجميع.
 يأخذ التالميذ 15 دقيقة

  ليك ينظروا إىل كل اللوحات
  عىل طريقة املتحف، ويتداور

 كل تلميذ لرؤية عمل اآلخرين وسؤالهم عن معناه يف ما يتعلّق بنظرتهم للاميض 
واملستقبل.

 إذا كان املنّشط قد طلب من 
 التالميذ تنفيذ النشاط ضمن مجموعات

 من تلميذين، يتوىّل تلميذ رشح اللوحة يف
 حني يدور اآلخر ليتعرّف عىل لوحات اآلخرين، 

 بعدها يأخذ هو الدور ليك يتسّنى لزميله
 االطاّلع عىل اللوحات التي وضعتها 

املجموعات األخرى. 
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• ما الذي تستنتجه من هذا النشاط؟التقييم:
•  ما هي النقاط املشرتكة مع زمالئك التي الحظتها يف النظرة اىل املايض واملستقبل؟

•  ما هي النظرة للمستقبل؟
•  هل متّكنت من مالحظة نقاط تشعر بها لكنك مل تعرّب عنها يف لوحتك؟

•  هل متّكنت من مشاركة اآلخرين مشاعرهم حول النظرة إىل املايض واملستقبل؟
•  ما هي استنتاجاتك؟

من دون تفّهم الطرق التي نرى فيها املايض ونتطلّع فيها إىل املستقبل، ال ميكن بناء الخالصة:
نظرة مشرتكة نستطيع من خاللها تحسني الوطن.

كام أنّه من املهم أن يعرف التالميذ أهميّة األخذ باالعتبار قراءة املايض يف تطلّعاتنا 
إىل املستقبل، وكيف تؤثّر هذه النظرة عىل واقعنا وعىل أحالمنا وإنجازاتنا.

أيًضا االنتباه بأّن قراءة املايض والشعور بآثاره يف الحارض تختلف من شخص آلخر، 
وذلك يرتبط بتنّوع املسارات والخربات السابقة، خاصة يف زمن الرصاعات. لذلك، 
وإن مل يكن يف استطاعتنا تغيري أحداث املايض أو تغيري الذاكرة املرتبطة بها، يبقى 
علينا أن نصغي إىل ذاكرة اآلخرين ونتفّهم مضمونها، ليك تبدأ عملية إعادة بناء 

الثقة واملصالحة. 
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3( بناء الثقة

حقل األلغامالتمرين: 

 15-20 دقيقةمّدة التمرين:

طابات، أوراق بشكل مخروطي )Cone(، دبابيس، طبشورة، وشاحاملواد الالزمة:

يحّدد املنّشط منطقة حقل األلغام من خالل رسم مربّع عىل األرض، يكون حجمها وصف التمرين:

وفًقا لعدد التالمذة. ثّم تنرش الطابات والدبابيس واألوراق بشكل مخروطي داخل 

املربع وهي تكون األلغام. يقسم التالمذة إىل ثنائيّات ويكون أحد اإلثنني معصوب 

العينني. عىل التلميذ املعصوب العينني دخول املربع واجتيازه من جهة إىل أخرى 

املربّع.  خارج  الواقف  صديقه  إلرشادات  تبًعا  وذلك  األلغام،  من  أّي  ملس  دون 

مًعا إىل داخل  إدخال شخصني  الثنائيّات. وميكن  كّل  التمرين حتى مرور  يستمّر 

حال  يف  العينني.  املعصوب  التلميذ  تركيز  وتحفيذ  الحامس  إلضافة  األلغام  حقل 

تمُبّدل  الكل  ثنايئ آخر. وبعد مرور  الثانية يدخل  الجهة  بلوغ  قبل  األلغام  ملست 

األدوار ويدخل املربع من كان يعطي اإلرشادات.

• يُسأل التلميذ املعصوم العينني عن املشاعر التي راودته داخل حقل األلغام؟التقييم: 

• هل كان واثًقا بإرشادات صديقه؟ يف حالة النفي، ملاذا؟

 • عند تبديل األدوار، ما الذي تغرّي؟ 
 هل فهم كل من الثنائيات موقف

 اآلخر؟

 •  تبدأ عملية الثقة بالتفكري أّنالُخالصة: 

 اآلخر ال يضمر

 يل األذية، خاصة

 أّن اإلثنني يريدان

 الفوز واجتياز حقل

 األلغام بنجاح.

 • فهم اآلخر ومنحه الثقة يتطلّب 

وضع النفس مكانه. 
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اللقاء الثامن: التضامن
عنه  يختلفون  الذين  أولئك  مع  خاصة  اآلخرين  مع  ü  يتعاطف  األهداف التعّلمّية:  

بانتامءاتهم 

ü  يمُبادر إىل تبّني قضايا املجتمع والتضامن مع املظلومني واملهّمشني  � � � �
100-120 دقيقة   مّدة الجلسة:  

1( التعاطف 
قبل البدء بتمرين التعاطف، عىل املنّشط رشح مفهوم التعاطف بشكل مبّسط وواضح، واإلضاءة عىل 

النزاعات خصوًصا. )راجع  النمو عموًما وعىل حل  التعاطف مع اآلخر وتفّهمه، ما يساعدنا عىل  أهمّية 

القسم الثاين ص. 50-49(

ما الذي تشعر به؟التمرين: 

أ(   يرتجم ترصّف اآلخر ليفهم مشاعرهأهداف التمرين:
ب( يشعر مع اآلخر 

ج(  يربط املشاعر باألفكار والترصّفات

 30 دقيقةمّدة التمرين:

كل وصف التمرين: ويمُعطى  أربعة مشاركني،  أو  ثالثة  إىل مجموعات من  التالمذة  تقسيم  يتّم 

نفسه  السيناريو  توزيع  ويتّم  سيناريو،  عليها  مكتوب  ورق  من  قصاصة  فريق 

عىل كّل املجموعات، عىل أن يمُسند دور مختلف لكّل مجموعة. )ميكن مراجعة 

انتقاء أي سيناريو من أخبار الصحف حيث  السيناريوات امللحقة بالتمرين أو 

وقعت حادثة أو خالف ميكن متييز ثالث أو أربع أطراف فيه(.

كمجموعة  )أما  إليها  املسند  الدور  متثّل  أن  مجموعة  كّل  من  املنّشط  يطلب 

يتّم رشح  أن  الدور(، عىل  بلعب  يقوم  املجموعة  ممثّل عن  بانتقاء شخص  أو 

املشاعر  عىل  الرتكيز  مع  دورها،  الفريق  يلعب  التي  الشخصيّة  نظر  وجهة 

بهذا  املمُلحقة  املشاعر  الئحة  إىل  هنا  الرجوع  )وميكن  الشخص  يختربها  التي 

التمرين(.

ما  التالية:  األسئلة  للدور عىل  متثيله  من خالل  فريق  كّل  يجيب  أن  املهم  من 

هي  وما  ذلك؟  عن  الناتجة  األفكار  هي  ما  به؟  شعرت  الذي  ما  آملك؟  الذي 

الناتجة عن ذلك؟  األعامل 
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ما الذي تستنتجه من هذا التمرين؟التقييم: 
هل ميكن أن نتعاطف مع شخص ال نوافقه الرأي؟

هل يترصّف اإلنسان دامئًا بحسب ما ميليه عليه عقله، وكيف يترصّف عندما يتألّم؟
هل كّل منا يترصّف بالطريقة نفسها عند اختبار نفس املشاعر؟ 

نحتاج إىل البحث عن طرق ملعرفة مشاعر اآلخر وتحّسس موقفه، وتنمية االستجابة الخالصة:
تأيت االستجابة عىل شكل رّدة  أاّل  للمشاعر، عىل  املشاعر  استجابة  املتعاطفة، أي 
فعل، بل عىل شكل تفاعل إيجايب يمُرتجم بالسعي إىل اإلحساس مبشاعر اآلخر املؤملة، 
ما يمُساعد عىل التفّهم واالستيعاب واملسامحة. نستنتج بالتايل الحاجة للتواصل مع 

كل إنسان لإلصغاء إىل أمله أو حقيقة ما يشعر به.

سيناريو

جاء  وبجديّة.  كثريًا  درس  أنّه  مع  الرياضيّات  امتحان  يف  أنطوان  رسب 

ليتحّدث مع أستاذه، وأعلمه أنّه قىض الليل كلّه يف الدرس وقد تابع التامرين 

والفروض املنزليّة ألكرث من شهر. عندها يجاوبه األستاذ مبارشة بلهجة من 

السخرية أمام الصف بأكمله: »يبدو أنّك لن تنجح أبًدا يف الرياضيّات، فهي 

ليست ألمثالك!«

األستاذ  مع  للتحّدث  املدرسة  إىل  فيأتيان  بالحادثة،  أهله  أنطوان  يخرب 

واإلدارة.

الرياضيّات؛  أستاذ  أنطوان؛  لعبها:  يتّم  أن  يجب  التي  األدوار)الشخصّيات( 

املدير؛ األهل؛ تلميذ يف الصف شاهد السيناريو بأكمله.

103



2( التضامن مع اآلخر يف وجه العنف

فيلم عكس السري )يتّم عرض جزء من الفيلم مّدته حوايل 15 دقيقة يختاره املنّشط(التمرين: 

أ(   الدين يدعو إىل التضامن بدون حدود ومتييز، ال إىل التعّصب لفئة ضد أخرى أهداف الفيلم:
ب(  الجرأة يف مواجهة الجامعة وأخذ الرأي املخالف للمحافظة عىل القيم ورفض 

االنجرار نحو الفتنة والعنف

40-45 دقيقةمّدة التمرين:

فيلم عكس السري )الفيلم مؤّمن مع الدليل(، مكان وأدوات سمع-برصيّة لعرض املواد الالزمة:

الفيلم.

التي وصف التمرين: الشخصيّات  التعرّف عىل  ويتّم  السري  فيلم عكس  من  املختار  الجزء  يعرض 
التالمذة حول ما  النقاش مع  سارت مبواقفها عكس السري يف ظل الحرب ثم يتّم 

شاهدوا.

ال يسعى الفيلم إىل دراسة أسباب نشوء الحرب األهليّة يف لبنان ورصاعات 1860 معلومات للمنشط:
أو تفاصيلها، إمنا يسعى إىل إظهار الفرق بني اإلميان الحقيقي والتعّصب املناقض 

للدين، والذي يظهر خاّصة من خالل مواقف األشخاص خالل األزمات والرصاعات. 
واملعيار األسايس لهذا الفارق يكمن يف التضامن مع اآلخر. مبعنى آخر يمُظهر هذا 

 الفيلم أولويّة عيش قيمة التضامن مع 
 املحتاج واملظلوم عىل مبدأ الحفاظ 
 عىل وحدة املوقف ضمن املجموعة

  الطائفيّة واتّباع املجموعة التي 
ينتمي إليها الفرد.  

 التعريف بالشخصيّات وباإلطار 
التاريخي : 

 •  األمري عبد القادر الجزائري: دمشق 1860. قائد ومعلّم 
مسلم، من شخصيّات النهضة يف العامل العريّب )يمُدرّس 

 
 يف برنامج التاريخ للصّف الثامن(. حمى أكرث من

 7000 مسيحي يف منزله عندما امتدت رصاعات عام
 1860 من جبل لبنان إىل دمشق. 

 •  املطران سليم غزال: رسول العمل االجتامعي يف
  الجنوب قبل نشوب الحرب اللبنانيّة عام 1975. 

 شهد تهجري املسيحيني من الشوف ورشق صيدا،
  ولعب دوًرا أساسيًّا يف إعادة اللّحمة بني 

املسلمني واملسيحيني يف صيدا. 
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اشتهر  الجنوب.  يف  والتنموي  االجتامعي  الحقل  يف  عمل  الصدر:  موىس  •  اإلمام 
الوطن  أبناء  بني  واالقتتال  الفتنة  رافًضا  الحرب  أيّام  واألخويّة  الوطنيّة  مبواقفه 

الواحد. وكان أول رجل دين مسلم يمُدعى إلعطاء عظة  الصوم يف كنيسة.
•  الخوري مكرم قزح: كاهن مارويّن. عاش يف األوساط األكرث فقرًا )مناطق النبعة 
والكرنتينا( منذ عام 1960. بفضل حضوره القريب من العديد من املقاتلني من  
نقاتل وملاذا؟   الحرب: ما غايتها؟ من  أمثولة مثرية حول  الجهات، يربز  مختلف 

ماذا ينبغي علينا التعلّم منها؟

•  انطباعات وردود فعل رسيعةالتقييم:
•  ملاذا أُطلق عىل الفيلم عنوان ”عكس السري«؟ 

-  ألّن الفيلم يظهر مواقف لشخصيّات رفضت أن تسري يف اتجاه العنف والتخوين 
جامعتها  خطاب  عن  تتميّز  أن  استطاعت  شخصيّات  والتعّصب،  والحقد 
باالستناد إىل مفهوم إميانها. شخصيّات تدّخلت وقامت مببادرات وسط محيط 
السليم  النموذج  هو  الترصّف  هذا  أّن  غري  هذا.  ملوقفها  العداء  يبادلها  قد 

للقيادة ال العكس.  
•  مباذا متيّز موقف هذه الشخصيّات يف زمن السلم قبل الحرب؟ 

-  العمل االجتامعّي دون أّي متييز طائفّي أو مذهبّي )اختيار شواهد وعبارات 
من الفيلم تدّل عىل ذلك.(  

-  التضامن الروحّي مع أبناء الّدين اآلخر )املطران غزال يرشح الّدين املسيحّي 
للطالب املسلمني، اإلمام الصدر يعظ يف كنيسة الكبوشية يف زمن الصوم...(. 

•  مباذا متيّز موقف هذه الشخصيّات عند نشوب الحرب أو األزمات الطائفيّة؟
-   رفض االقتتال ونبذ العنف. 

-  التضامن مع أبناء الّدين اآلخر وعدم السري مبوقف العداء تجاههم. 
-   القيام مببادرات عمليّة وعدم االستسالم للفتنة أو اليأس رغم صعوبة املوقف.  

•  ما الذي دفع هذه الشخصيّات للترصّف عىل هذا النحو؟ 
أعيان  القادر يف مجلس  عبد  أمثلة: خطاب  وقّوة.  ِقيَم  من  يجّسده  وما     إميانها 
املدينة، خطاب اإلمام الصدر يف مسجد الصفا، عبارة: »املحبّة أقوى من املوت«...  

•  هل كنتم تعرفون هذه الشخصيّات من قبل؟  
  إذا كان الجواب نعم، ماذا كنتم تعرفون عنها؟ 

   إذا كان الجواب كال، ملاذا برأيكم ليست معروفة كزعامء الحرب أو الشخصيّات 
السياسيّة البارزة يف لبنان؟  

•  وأنتم، كيف تترصّفون يف حال نشب نزاع طائفّي أو مذهبي بني اللبنانيّني اليوم؟ 
كيف يستطيع كّل منا املساهمة يف بناء السالم وإعادة اللّحمة الوطنيّة؟

تنبع مواقف هذه الشخصيّات من صلب إميانها والِقيَم التي تجّسدها تعاليمها الّدينيّة. الخالصة:
باختصار، يهدف الفيلم إىل إظهار موقف املؤمن بوجه املتعّصب واملتطرّف، والفرق 

األسايس بينهام يكمن يف التضامن مع اإلنسان املحتاج واملظلوم بدون أي متييز. 
صحيح أّن موقف هذه الشخصيّات مل يوقف الحرب أو حاّمم الدم، غري أّن مبادراتهم 

تربز الوجه الحقيقي للدين كعامل للتضامن ال للعنف وتعطي فرصة للسالم كخيار.
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3( األديان يف خدمة اإلنسان

من هم وماذا يقولون؟التمرين: 

30-40 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق »من هم وماذا يقولون« مصّورة )املستندين األول والثاين(، أقالم.املواد الالزمة:

أن يقوموا بذلك وصف التمرين: تلميذ ورقة كام وميكن  )لكل  التالمذة  األوراق عىل  توزيع  بعد 
ضمن مجموعات(، يطلب منهم املنّشط ربط الصورة بالشخص املناسب ومحاولة 
كّل  يعود  إىل من  باألشخاص:  األقوال  ربط  يتّم  ثانية،  مرحلة  ديانته. ويف  تحديد 

قول؟ ويف نهاية التمرين تمُقرأ األقوال وتمُفرّس بعد ربطها بالشخصيّة املناسبة. 

-  إىل أّي مدى كانت معرفة الطاّلب للشخصيّات صحيحة؟ التقييم: 
لديانة  خاطئ  تحديد  تّم  حال  يف  ملاذا؟  األشخاص؟  هؤالء  بديانة  فوجئوا  -  هل 

شخصيّة معيّنة، ملاذا تّم اختيار هذه الديانة؟ 
-  تمُعاد األسئلة بالنسبة لألقوال أيًضا، ويمُسأل الطالب عاّم تعرّفوا إليه وكان مفاجئًا 

أو جديًدا بالنسبة إليهم.

كّل األديان تدعو إىل السالم وعدم التمييز العرقي أو اإلثني أو الديني، كام وإىل الخالصة:
مناهضة العنرصيّة. لذلك نرى أّن أشخاًصا من مختلف الديانات يتحّدثون ويكتبون 
لغة دينيّة واحدة تمُعرّب عن القيم املشرتكة تضامًنا مع اإلنسان، كّل إنسان، بحيث 

يصعب تحديد أو ربط ديانة الشخص بقوله. 

األجوبة: )الصور( 

 1- عبد الغفار خان: مسلم
2- املاهامتا غاندي : هندويس

3- األم تريزيا : مسيحيّة كاثوليكيّة 
4- الداالي الما : بوذي

5- ديسموند توتو: مسيحي أنجليكاين
6- أبراهام سوتندورب: يهودي 

األجوبة: )األقوال(

1- الداالي الما
2- ديسموند توتو

3- األم ترييزيا
 4- املاهامتا غاندي
 5- عبد الغفار خان

6- أبراهام سوتندورب
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املستند األول :  من هم وماذا يقولون؟

أربط الصورة بإسم الشخص املناسب محّدًدا خلفيّته الثقافيّة وديانته وما تعرف عنه:

األم تريزيا – الدالي الما - املاهامتا غاندي - ديسموند توتو- عبد الغفار خان – أبراهام سوتندورب 

1

4

2

5

3

6
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املستند الثاين :  من هم وماذا يقولون؟

إىل  وليس  الدين  من  الغرض  إىل  ننظر  أن  هو  أهميّة  األكرث  1(  اليشء 

أن  ميكن  العامل  يف  الرئيسة  األديان  جميع  أّن  وأعتقد  التفاصيل... 

البرشيّة. صالح  أجل  من  مًعا  والعمل  العاملي  السالم  يف  تساهم 

2(  إذا كنت محايًدا يف حاالت الظلم فقد اخرتت أن تكون بجانب الظامل.

أن  إاّل  إليك  يأتون  ممن  أحًدا  تدع  وال  ذهبت،  حيثام  الحب  3(  أنرش 

سعادة.  أكرث  يذهب 

اآلخرين. خدمة  يف  نفسك  تفني  أن  هو  نفسك  لتجد  طريقة  4(  أفضل 

يف  تكون  فخدمته  الخدمة،  إىل  يحتاج  ال  اللّه  أّن  ومبا  اللّه.  خادم  5(  أنا 

اللّه.  بإسم  البرشيّة  أخدم  أن  ألتزم  لذا  خليقته،  خدمة 

لقنا عىل  6(  االعرتاف بوجود أكرث من طريقة لبلوغ الحقيقة، وبأنّنا جميعنا خمُ

صورة اللّه، رشكاء يف إمتام الخلق، هو قّوة محّفزة بحّد ذاتها.
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املستند الثالث :  نبذة عن حياتهم

ولد يف هاشتناغار يف بيشاور،  »بادشاه خان«،  بإسم  أيًضا  ويعرف   :)1988-1890( الغفار خان  عبد 

الباكستان. هو قائد سيايس  التي أصبحت يف ما بعد يف  الغربية للهند،  مقاطعه يف الحدود الشاملية 

االحتالل  غاندي،  جانب  إىل  خاللها،  من  عارض  الالعنفيّة التي  معروف باملقاومة  مسلم،  وروحي 

والنساء  الرجال  رفاقه من  يرفع  وأن  بلده  يخدم  أن  الغفار  عبد  أراد  الهندية.  القارة  لشبه  الربيطاين 

افتتح أّول مدرسة يف منطقته وهو ال يزال يف العرشين من عمره. ثّم أسس  التعليم. لقد  من خالل 

عام 1920 جامعة »خدام اللّه« معروفة باسم »القمصان الحمر«، وكان أّول جيش ال عنفي من نوعه 

يف العامل انضم إليه أكرث من مئة ألف عضو. جاهد هؤالء املحاربون ضد العنف املتأصل يف نفوسهم 

واملولود فيهم بوراثة املجتمع. قامت جامعة »خدام اللّه« عىل اإلميان بقّوة كامنة يف فكرة املقاومة 

لتقسيم  الرافضة  مواقفه  بسبب  السجون  يف  عاًما  ثالثني  من  أكرث  خان  الغفار  عبد  أمىض  الالعنفية. 

البالد، وكان دامئًا يرى َسجنه كتضحية ميكنه أن يقدمها لشعبه.

موهانداس كرمشاند غاندي )1869 - 1948(: كان السيايس البارز والزعيم الروحي للهند خالل حركة 

املدين.  من خالل العصيان  ملقاومة االستبداد بقوة الالعنف الكامل  رائًدا  غاندي  كان  الهند.  استقالل 

ونجح بواسطة قوة الالعنف إىل تحقيق استقالل الهند وألهم بذلك الكثري من حركات الحقوق املدنيّة 

بالسنسكريتية )لغة  تعني  املهامتا  وكلمة  غاندي،  باسم املهامتا  معروف  وهو  العامل.  أنحاء  جميع  يف 

هنديّة( »الروح العظيمة«. بعد توليه قيادة املؤمتر الوطني الهندي يف عام 1921، قاد غاندي حمالت 

وطنيّة لتخفيف حّدة الفقر، وزيادة حقوق املرأة، وبناء وئام ديني ووطني، وتنمية املجتمع ووضع 

األديان  مختلف  عىل  بانفتاحه  هندويس،  أصل  من  وهو  غاندي،  عرف  كام  الناس.  بني  للتمييز  حّد 

وتراثاتها الروحيّة وبشكل خاص اإلسالم واملسيحيّة. سقط شهيًدا عىل يد أحد املتطرّفني عام 1948. 

للسالم عام  نوبل  والحائزة عىل جائزة  األلبانيّة  األصول  ذات  الراهبة  )1910-1997(: هي  تريزا  األم 

1979م. اسمها األصيل آغنيس غونكزا بوجاكسيو ولدت يف عائلة مسيحيّة فقرية ومتديّنة للغاية. يف 

باألطفال  بالعناية  اهتمت  تريزا.  األخت  اسم  واتخذت  الرهبانيّة  الحياة  آغنيس  دخلت  عام1931م. 

والخط  األبيض  بلونه  الهندي القطني  ولبست الساري  الرهبنة  زي  خلعت  ذلك  أثر  وعىل  املهملني 

أصبحت  التي  املحبة،  لراهبات  جمعيّتها  الهند  يف  كالكوتا  مدينة  يف  1950م.  عام  وأّسست  األزرق. 

منوذًجا يف االهتامم باألطفال املرّشدين والعجزة بدون أّي متييز.
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شامل  تقع  صغرية  قرية  يف  مزارعني  ولد عام 1935 ألبوين   ،14 الما الـ  غياتسو: الداالي  تينزن 

رشق التيبت. أمُعلن عىل أنّه التجّسد الجديد للداالي الما عندما بلغ الثانية من عمره، أي تجيّل بوذا 

عىل  بالحصول  دراسته  وأنهى  الدير  يف  تعليمه  مشوار  وبدأ  بوذيًّا  راهبًا  أصبح  خالله.  من  الرحمة 

ثّم أصبح  التيبت عام 1950.  اجتاحت الصني  البلد عندما  قيادة  استلم  البوذيّة.  الفلسفة  دكتوراه يف 

الداالي  عمل  له.  االحتالل  اضطهاد  بسبب  الهند  شاميل  دهارمساال  يف  املنفى  يف  يعيش   1959 منذ 

خالل  من  ثقافة التبتمن  عىل  للحفاظ  كبرية  أهمية  معطيًا  التيبت  من  الالجئني  مساعدة  عىل  الما 

يف  وطرحها  شعبه  قضيّة  تدويل  عىل  كبري  بنشاط  أيًضا  وعمل  وعلميّة.  تعليميّة  مؤّسسات  إنشاء 

جميع املحافل، ويسعى الدالي الما للتواصل املستمر وبناء عالقات إيجابيّة من التعاون بني مختلف 

القيادات الروحيّة. يف 1989 نال جائزة نوبل للسالم لنضاله الالعنفي من أجل شعبه ووطنه. 

ديسموند توتو: ولد سنة 1931 وأصبح قّسيًسا يف الكنيسة األنغليكانيّة ثم انتخب رئيس أساقفة كيب 

لسياسة  املعارضة  املسيحيّة  الوجوه  أبرز  من  السبعينيّات  نهاية  يف  أصبح  أفريقيا.  جنوب  يف  تاون 

التفرقة العنرصيّة يف جنوب أفريقيا. ورغم الضغوط الكثرية من الحكومة إال أنّه استمر يعيش ما يقول 

القيمة هو  ما يحّدد هذه  إّن  بل  اإلنسان،  قيمة  اللذان يحّددان  البرشة هام  لون  البيولوجيا وال  »ال 

كون اإلنسان مخلوقًا عىل صورة اللّه«. لذلك قيل عنه إنّه صاحب لهجة حازمة دون عنف وقوية دون 

تخريب. حصل عىل جائزة نوبل للسالم يف 1984، ويف 1995 ترأس لجنة الحقيقة واملصالحة الوطنيّة 

العنرصي، ما  التمييز  االنتقاليّة بعد سقوط نظام  العدالة  التي شّكلت منوذًجا من  أفريقيا  يف جنوب 

منع الشعب من الوقوع مجّدًدا يف دوامة الثأر والعنف.  

أبرهام سوتندورب: ومُلد أبرهام سوتندورب عام 1943 يف أمسرتدام وأمىض املراحل األوىل من حياته 

اليهوديّة  الجامعة  حاخام  اليوم  إنّه  آنذاك.  اليهود  له  تعرّض  الذي  االضطهاد  بسبب  خفي«  كـ«ولد 

القسم  ورئيس  اإلنسانيّة  للقيم  سوتندورب  جاكوب  معهد  ومؤّسس  )هولندا(  الهاي  يف  الليرباليّة 

األورويب من »االتحاد العاملي لليهوديّة التقدميّة«، وهو عضو يف لجنة »ميثاق األرض« وعضو مؤّسس 

للزعامء  العاملي  املنتدى  يف  مشارك  رئيس  كونه  إىل  باإلضافة  الدوليّة،  األخرض  الصليب  جمعية  يف 

الروحيّني والربملانيّني وعضو يف اللجنة االستشاريّة الدوليّة لقّمة السالم العاملي. 

املستند الثالث :  نبذة عن حياتهم
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اللقاء التاسع: السالم وحّل النزاعات

ü يمُعرّب بوضوح عن املخاوف لديه التي تطال ثقته باآلخر األهداف التعّلمّية:  
ارس التقنيّات السلميّة لحّل النزاعات ويسعى إىل بناء السالم  ü  ميمُ     

املستدام 
100-120 دقيقة مّدة الجلسة:  

قبل البدء بجلسة السالم عىل املنشط رشح مفهوم السالم بشكل مبّسط وواضح، وأّن عملية السالم 
مبنيّة عىل رفض االنجرار نحو دّوامة العنف، وبناء الثقة والتفاعل اإليجايب وحل النزاع بالطرق السلمية. 

)راجع ص 53-58 من القسم الثاين( 

1( من الرصاع إىل التعاون
من هو األقوى؟التمرين: 

15- 20 دقيقةمّدة التمرين:

),bonbons املواد الالزمة: حلوى  مطبوعة،  ــوى؟«  األق هو  »من  األول:  املستند  من  نسخ 
)…chocolats

عىل وصف التمرين: الكباش(  )وضعية  مشبوكتني  يديهام  ويضعان  لوجه  وجًها  ثنايئ  كل  يجلس 
الطاولة، وتكون قطعة من الحلوى لكّل منهام موضوعة من كل جهة من أيديهام، 
املنّشط أّي شء عن ورقة »من هو  وبجانبهام ورقة »من هو األقوى«. ال يفرّس 
األقوى«، بل يخرب التالميذ أّن عىل كل واحد الحصول عىل قطعة الحلوى الخاصة 

به دون فصل يده عن يد اآلخر وسرنى من هو األقوى.
بالقّوة  يتنافسان  املعروفة، حيث  الكباش  لعبة  إىل  التالميذ  سيلجأ معظم  تلقائياً 

للوصول إىل الحلوى، وبعد مرور عّدة دقائق ينهي املنّشط وقت اللعبة.

هل الحظتم أّي عالقة بني أيديكم املتمزقة بني قطعة الحلوى واألخرى وبني الحبل التقييم:
املشدود يف ورقة »من هو األقوى«؟ ما هو الحل برأيكم؟

 كان من السهل أن تبقوا أيديكم مشتبكة وأن تنحني األيدي سويًّا لجلب قطعة 
الحلوى الخاصة بكّل واحد وإعطائها لصاحبها أو املشاركة يف أكلها.

•  النزاع جزء طبيعي يف حياتنا واملطلوب هو التعامل معه بشكل بّناء بدل العنف الخالصة:
أو الهروب واالستسالم.

•  الربح ال يعني رضورة وجود الهزمية، بالتايل وجود رابح يف نزاع معنّي ال يعني 
حتاًم وجود مهزوم. فبالحوار والتفاهم ميكن التوّصل اىل حّل يكون فيه الطرفان 

.)win-win situation( رابحني، باألخص عندما تكون املصالح مشرتكة
•  متّكننا النظرة الهادئة ملا حولنا، مرفقة بتحليل مناسب للموقف، من رؤية الحّل 

املناسب للنزاع بطريقة سلميّة.
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2( تفكيك النزاع 
قبل البدء بالتمرين، عىل املنّشط رشح مفهوم النزاع بشكل واضح، وكيفّية ادارته وحلّه، فيتمكّن التلميذ من 

تحديد هذا املفهوم، ويبدأ بالتمرّس عىل تقنيات حّل النزاع بشكل سلمي. )راجع ص... من قسم املعلومات 

واملراجع(

مثلّث النارالتمرين: 

30-35 دقيقةمّدة التمرين:

نسخ من مستند »مثلث النار« )املستند الثاين(، كراتني ملّونة، أقالم رصاص، أقالم املواد الالزمة:
تلوين

تمُوزّع أوراق مثلّث النار والكراتني عىل الطالب، ويرشح األستاذ أّن هذا املثلّث هو وصف التمرين:
عبارة عن شكل توضيحي لعرض العنارص الثالثة التي ال تشتعل النار إال بوجودها، 
من وجود  بّد  ال  النار  تشتعل  ليك  إذ  النار.  تنطفئ  أن  يجب  أحدها  غاب   وإذا 
الحرارة والوقود واألوكسجني. أّما إليقاف النار أو مكافحتها ال بّد من إزالة واحد 
من هذه العنارص. وهكذا هو النزاع، له عنارصه التي بإزالة واحدة منها نخمد ناره. 
الكرتونة  عىل  النزاع  عنارص  وتدوين  سويًّا  التفكري  ثنايئ  كل  من  املنّشط  يطلب 
ثّم يطلب منهم  التي متثّلها.  الرسومات  ومتثيلها مبثلّث حيث ميكن إضافة بعض 
يتخيّلونه  الذي  بالشكل  ومتثيلها  العنارص  هذه  إلزالة  املناسب  بالعالج  التفكري 

)أسهم، شكل زجاجة مياه، علبة دواء...( 

يتم التقييم من خالل طرح السؤال التايل ومن ثّم التصويت ألكرث رسم معرّب عن التقييم:
النزاع، مع عنارصه وسبل عالجه:

•  أين واجهتك الصعوبة األكرب: يف تحديد العنارص املسبّبة للنزاع أم يف إيجاد الحل؟

مُتّكننا هذه الخالصة: إذ  العمل عىل حلّه،  ما يف  أهّم  للنزاع هو  املسببّة  العنارص  •  إدراك 
املعرفة من تجّنب النزاع أو حتى من رسعة إخامده، وتدارك األمر يف حال وجوده. 
إذ ال بّد من الوقوع يف نزاعات يف حياتنا اليوميّة، لكن التحّدي يكمن يف التعامل 

معها بشكل سلمي وإيجايب وفّعال.
•  إدارة النزاعات، مواجهتها ومعالجتها هو إجراء طويل األمد بحاجة إىل التمرّس 
الدائم إلنجاحه، ومن الرضوري التفكري والتخطيط له انطالقًا من العنارص التي 

تختلف من نزاع إىل آخر.
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3( مواجهة التحريض
دور الدين يف املجتمعالتمرين: 

50-65 دقيقةمّدة التمرين:

أ(   تنمية الحّس النقديأهداف التمرين:

ب( متكني التالمذة للعب دور فّعال يف نرش ثقافة العيش املشرتك

لن ألبّي تلك الدعوات - عفيفة حلبي )املستند الثالث(املستندات:
مختارات من القانون اللبناين )املستند الرابع( 

 يمُوزّع املنشط التالمذة عىل مجموعات من ثالثة أشخاص ويوزّع عليهم نّص »لن وصف التمرين:
ألبّي تلك الدعوات«، ثم يطلبمُ منهم مناقشته ضمن مجموعاتهم )15 دقيقة(. ثّم 
يمُوزِّع املنّشط نص »مقتطفات من قانون العقوبات« ويطلب من التالمذة مناقشته 

ضمن املجموعات. 
تشارك بعدها كّل مجموعة مع املجموعات األخرى ما توّصلت إليه )10 دقائق(، 

ويختتم املنّشط التمرين بخالصة عن دور الّدين يف املجال العام. 
كّل  عىل  يكون  بحيث  مجّدًدا،  االجتامع  املجموعات  من  املنّشط  يطلب  بعدها 
من  يواجهون  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  صفحة  مرشوع  وضع  مجموعة 
الدينيّة، وذلك عرب إطالق حملة ذات  املشاعر  التحريض واستغالل  أفكار  خاللها 

مضمون إيجايب وداعم للسالم. 
العمل  التالمذة  تشجيع  ويتم  اآلخرين،  عىل  عملها  نتيجة  مجموعة  كّل  تعرض 
عىل تحقيق أفكارهم فعاًل عرب وسائل التواصل االجتامعي، بعد تلّقي املالحظات 

والتصويب املطلوب من قبل املنّشط. 

 مالحظة: يتناول هذا التمرين مواضيع  حّساسة تتعلّق بدور الّدين
يف املجال  العام، لذا يمُطلب من

ن جوًّا  من الثقة   املنّشط أن  يمُؤمِّ
مع أعضاء النادي وأن يتيح

 لهم التعبري  عن آرائهم
 الشخصيّة.
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دور الّدين يف تعزيز املواطنّية: الخالصة:
•   املساهمة يف تربية املواطنني عىل االلتزام بالِقيَم والقوانني والعمل ملصلحة الخري 

العام )رسالة الصالح(.
صعيد  عىل  املجتمع  يف  وتعزيزها  الدينيّة  الجامعات  بني  املشرتكة  الِقيَم  •   تبيان 
وتوطيد  االجتامعي  الرتابط  تقوية  بهدف  والثقافة،  والرتبية  السياسيّة  املامرسة 

الثقافة الوطنيّة املشرتكة العابرة للطوائف.
•   الدفاع عن كرامة اإلنسان وحقوقه دون أيّة تفرقة. 

•   رفع الصوت الناقد بوجه الظلم واالنحرافات )ضمري املجتمع(. 

دور الدولة تُجاه الجامعات الّدينّية: 
•   ضامن حريّة األفراد )حريّة املعتقد(.

•   ضامن حريّة مامرسة العبادة والشعائر الدينيّة للجميع )الحريّة الّدينيّة(.
الطائفيّة  املنظومة  تخطّي  عرب  املجتمع  يف  العام  املجال  يف  األشخاص  •   دمج 

)الجامعويّة( 

يطلب املنّشط من كّل مجموعة العمل عىل كتابة نص أو رسم صورة عن دور الّدين املتابعة والتطبيق:
يف املجال العام خالل مهلة أقصاها أسبوع أو 10 أيام ليتّم وضعه عىل الفايسبوك.

مالحظة: يمُعطى التالمذة الحريّة للتعبري بالطريقة التي تناسبهم مع احرتام القواعد 
األخالقيّة.
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املستند األول: من هو األقوى؟
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املستند الثاين: مثلّث النار
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املستند الثالث: »لن ألّبي تلك الدعوات«، عفيفة حلبي

جمموعات الفاي�ضبوك بكرب عدد اأع�ضائها وفراغ م�ضمونها!

اأتلقى وب�ضكل يومي تقريبًا دعوات من بع�ض الأ�ضدقاء للإن�ضمام اإىل جمموعات رمبا ان�ضموا 

اإليها بداعي الت�ضلية اأو غريها، ل اأعلم... 

اأتلقى تلك الدعوات با�ضتغراب كبري...

اأو مليون ع�ضو يكرهون زعيًما  الزعيم،  اأنه �ضيجد مليون ع�ضو يحبون ذلك  منها من يراهن 

اآخر، اأو مثًل اأراهن اأين �ضاجد مليون »م�ضلم« اأو »م�ضيحي« اأو »درزي« اأو »بوذي« يحبون هذا 

النبي اأو ذاك!

وهذا ما اأود اأن اأحتدث عنه حتديدًا هنا...

لن اأ�ضكر من دعوين لتلك املجموعات، اإذ اأين حتمًا رف�ضت الدعوة فورًا واأرجو اأن ل اأتلقى دعوات 

مماثلة اإذ اأين تعبت من اإ�ضاعة وقتي يف الرف�ض وال�ضعور بالإ�ضتياء لتلقيها...

ح�ضنًا...

فليحب كل موؤمني الأر�ض ما يوؤمنون به ولهم كل احلق بذلك، بغ�ض النظر �ضواء كان ما يوؤمنون 

به متوافقًا مع ما اوؤمن به اأو ل... لي�ض ذلك من �ضاأين... 

وفليحب اأتباع الزعماء زعمائهم ما داموا يوؤمنون مبا يفعلون به، ما داموا يرون يف ذلك الزعيم 

ما يفيد وطنهم وم�ضلحة وطنهم قبل كل �ضيء. فلنا جميعًا احلرية يف اأن نحب ما ن�ضاء واأن نبتعد 

عن ما ن�ضاء... 

ولكن...

ماذا �ضيجدي اأو يغريرّ ب�ضيء وجود مليني الأع�ضاء يف جمموعات وجدت فقط لتقول: 

»نحن نحب هذا الزعيم«

ح�ضنًا.... 

األي�ض من الأجدى اأن توجد جمموعات تو�ضح م�ضاريع هوؤلء الزعماء وتف�رس لنا ملاذا جند لهم 

هذا الكم الهائل من الأتباع، غري التبعية الطائفية طبعًا... واأ�ضك اأين �ضاأجد اأي جمموعة تتحدث 

عن اأي م�رسوع حقيقي ل�ضيا�ضيينا غري م�ضاريعهم الطائفية والإنتهازية... 

لن ألبي تلك الدعوات...
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نحن نحب هذا النبي...

ح�ضنًا...

 ... نحبه، نحبه كثريًا وهو مر�ضل من اهلل الذي نعبد وجنلرّ

ولكن، هل براأيكم �ضيزور الأنبياء تلك املجموعات ليكتبوا الردود على احلائط وي�ضكروكم على 

حمبتكم ودعمكم...

طبعًا ل...

اأحبوا ر�ضلكم واأنبيائكم يف قلوبكم... اإنه املكان الأمثل... يف قلوبكم وغرفكم املغلقة، ول جتعلوا 

من قلوبكم غرفًا مغلقة ل تفتح اأبوابها للآخرين... فلن يجدي ولن يفيد ب�ضيء فتح جمموعات، 

يجتمع فيها عدد من النا�ض لثريوا ويعززوا النعرات الطائفية يف جمتمعنا املنجررّ الذي »ن�ضمة هوا 

بتاخده ون�ضمة بتجيبه«... 

لماذا نجد أن المجموعات التي تدعو إلى اإلنسانية قليلة؟
لماذا نجد المجموعات التي تدعو إلى حب الوطن فقط، قليلة؟

لماذا نجد المجموعات الثقافية الفكرية التي تعمل على رقّي اإلنسان، 
قليلة؟
لماذا؟؟

ألننا أصبحنا في زمن ال مكان فيه لما هو جميل... وحتى لو وجد، نجد 
ما يقوم بطمس ذلك الجمال والعمل على اندثاره... 

والدين  السياسة  غير  بشيء  يأبه  يعد  لم  الممزق  مجتمعنا  ألن 
والطائفية...

ل تدعوين اإىل تلك املجموعات، ل اريد الإن�ضمام اإليها!

جمتمعي اأرقى واأجمل.

في مجتمعي تجدون مكان كبير لألرض واإلنسان... 
وال مكان لغير ذلك في حياتي...

August 29, 2008  
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املستند الرابع: مختارات من قانون العقوبات اللبناين 

أهلّية 308: حرب  املادة 

يعاقب باألشغال الشاقة مؤبًدا عىل االعتداء الذي يستهدف أّما إثارة الحرب األهليّة أو االقـتـتال 

عىل  بالحّض  وأما  اآلخر  البعض  ضد  بعضهم  التسلّح  عىل  بحملهم  أو  اللبنانينّي  بتسليح  الطائفي 

االعتداء. تّم  إذا  باإلعدام  ويقىض  محالت،  أو  محلّة  يف  والنهب  التقتيل 

العنرصيّة أو  املذهبّية  النعرات  إثارة   :317 املادة 

العنرصيّة  أو  املذهبيّة  النعرات  إثارة  عنها  ينتج  أو  منها  يقصد  وكّل خطاب  كتابة  وكّل  عمل  كّل 

إىل  سنة  من  بالحبس  عليه  يعاقب  األّمة  عنارص  ومختلف  الطوائف  بني  النزاع  عىل  الحّض  أو 

الحقوق  مامرسة  من  باملنع  وكذلك  لرية  ألف  مثامناية  إىل  ألف  مئة  من  وبالغرامة  سنوات  ثالث 

الحكم. بنرش  تقيض  أن  للمحكمة  وميكن   65 الـ  املادة  من  والرابعة  الثانية  يف الفقرتني  املذكورة 

اللّه اسم  تجديف عىل   :473 املادة 

سنة. إىل  من شهر  بالحبس  عوقب  عالنية  اللّه  اسم  من جدف عىل 

الّدينّية الشعائر  تحقري   :474 املادة 

متارس  التي  الدينيّة  الشعائر  تحقري  عىل   209 املادة  يف  عليها  املنصوص  الطرق  بإحدى  أقدم  من 

عالنية أو حث عىل االزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر اىل ثالث سنوات.

بالعبادة الخاصة  األبنية  وهدم  الّدينّية  االحتفاالت  تشويش   :475 املادة 

سنوات: ثالث  اىل  أشهر  ستة  من  بالحبس  يعاقب 

املتعلّقة  الدينيّة  الرسوم  أو  باالحتفاالت  أو  الطقوس  بإحدى  القيام  عند  تشويًشا  أحدث  1-  من 

التهديد. أو  الشّدة  بأعامل  عرقلها  الطقوس أو  بتلك 

ماّم  أشعرتها وغريها  بالعبادة أو  أبنية خّصت  نّجس  أو  دنّس  أو  شـّوه  أو  أو حطّـم  2-  من هدم 

الناس. من  فئة  أو  الديانة  أهل  يكرمه 
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اللقاء العاشر :  
اللقاء الثاني المشترك بين األندية: الرحلة

مقّدمة
اإلرث  يف  التنّوع  غنى  عىل  الضوء  تسليطه  يف  النوادي  بني  املشرتك  الثاين  الّلقاء  هذا  أهّمية  تكمن 

الثقايف والديني يف لبنان، ما يساعد التالمذة عىل االنفتاح عىل غنى التنّوع واعتباره جزًءا من ثقافتهم 

الوطنيّة املشرتكة، كام تعّزز الزيارات إىل أماكن دينيّة املعرفة حول األبعاد الثقافيّة والتاريخيّة للديانات 

املختلفة، وتسهم يف تطوير عمليّة الحوار وتبادل اآلراء واملعلومات بني التالمذة.

بهدف تعزيز ذلك، ميكن أن يطلب املنّشطون مسبًقا من التالمذة إقامة أبحاث حول األماكن املنوي 

زيارتها وعرض هذه املعلومات عىل املجموعة خالل الزيارة. 

نذكّر بأنّه ميكن استعامل الرحلة ومضمونها للتحضري للنشاط التوعوي الذي يجب أن يقوم به كّل ناد 

يف مدرسته )جمع املعلومات، الشهادات، الصور...( لالستعانة بها يف ما بعد. لذلك تحتسب 8 ساعات 

من وقت الرحلة مخّصصة لخدمة املجتمع مبا يعني اإلضاءة عىل الرتاث الوطني املشرتك. يف بعض 

الحاالت، ميكن أن يسهم التالمذة مًعا يف تنظيف املكان أو تأهيله بشكل يساعد عىل زيارته واكتشاف 

معامله. 

يتّم االستفادة من الرحلة، لتعزيز التعارف بني التالمذة، وتطوير قدراتهم عىل التفكري مًعا باملسائل 

الوطنيّة واالجتامعيّة، والشعور باملسؤوليّة املشرتكة يف التعامل معها. لذلك من املهم تخصيص وقت 

خالل الرحلة لتطبيق التمرينني التاليني.

أهداف اللقاء 
تهدف هذه الرحلة املشرتكة إىل:

• تثمني البعد الثقايف والعمراين والتاريخي للديانات املختلفة    

• اكتشاف اإلرث الوطني اللبناين مبختلف مكّوناته واالفتخار باالنتامء إليه   

• تعزيز التفاعل والحوار وبناء العالقات بني التالمذة من األندية املختلفة    

• جمع املواد التي ميكن استعاملها يف النشاط التوعوي ضمن املدرسة  

يوم كامل  مّدة اللقاء: 
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1( وجًها لوجه
وجًها لوجهالتمرين: 

اإلصغاء والتّعرف إىل اآلخرهدف التمرين:

20 دقيقةمّدة التمرين:

يمُطلب من كّل اثنني أن يجلسا كفريق وجًها لوجه، ثم يعطى الجميع التعليامت وصف التمرين:
التالية:

 •  عىل كل مشارك، يف الوقت نفسه، أن يخرب شيئًا يعتربه مهامًّ عن اسمه، دينه، أو 
األمور األهم بالنسبة إليه. 

•  ال يجب أن يصمت أّي من املشاركني، فمن يصمت يخرس.

يشّدد املنّشط عىل أّن املشاركني ضمن مجموعاتهم سيتحّدثون يف الوقت نفسه، 
وال يمُسمح أن يسأل أحدهم اآلخر. ثم يتّم اعطاء دقيقتني من الوقت للتمرين. بعد 
هذا الوقت، يعطي املنّشط إشارة للمشاركني بالتوقّف عن الكالم )يجب االتّفاق 
عىل هذه اإلشارة قبل بداية التمرين لتسهيل التوقّف عن الكالم، إذ أن هذا التمرين 

يسبب عادة حالة من الفوىض والضجيج(.
املطروحة  األسئلة  األجوبة عىل  يعيدوا  أن  أنفسهم  املشاركني  املنّشط من  يطلب 
ليعود  دقيقتني،  ملدة  مع رشيكه  بدوره  منهم  كّل  يتكلّم  املرّة  هذه  لكن  سابًقا، 

ويستمع إىل رشيكه لدقيقتني.

الحوار مع املشاركني حول ما عرفوه عن اآلخر. هل متّكنت من معرفة اآلخر يف الخالصة:
انطباعاتك وماذا شعرت؟ هل متّكنت من  كانت  ما  التمرين؟  األوىل من  املرحلة 

االستامع يف املرحلة الثانية من التمرين؟ ما كانت انطباعاتك؟
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2( تخًيل التغيري
تخيًل التغيريالتمرين: 

 - االصغاء إىل مخاوف اآلخر وتحّدياتههدف التمرين:
 - تحّسس حاجات املجتمع والبدء بطرح حلول محتملة

60-90 دقيقة )حسب عدد الطالب(مّدة التمرين:

يتّم تقسيم املشاركني إىل مجموعات من خمسة تالمذة، ثم يرشح املنّشط كيفيّة وصف التمرين:
سري التمرين:

عىل كّل مجموعة أن تعّد متثيليّة )أو مجّساًم( للتعبري عن مشكلة مل يتّم حلّها يف 
املجتمع. وتمُخّصص 25 دقيقة لتحضري مضمون التمثيليّة، عىل أال يتخطّى عرضها 
مدة ثالث دقائق. ومن املهم يف هذه املرحلة أن يبتكر الطالب عماًل يعرّب فقط عن 

املشكلة، وليس عن طريقة التعاطي معها وحلّها.
ثالثة  أو  عملني  تتّفق عىل  أن  مجموعة  كّل  من  املنّشط  يطلب  دقيقة،   25 بعد 
وعملية.  ملموسة  بطريقة  الواقع  تحسني  أو  املشكلة  حّل  أساسيني يف  يعتربوهم 
واالقرتاحات  الحلول  مجموعة  كّل  تضيف  ليك  دقيقة،   15 املرحلة  هذه  وتمُعطى 
عىل العرض الذي كانت قد حرّضته يف بداية التمرين. هنا، يرشح املنّشط أّن كّل 

مجموعة ستعطى 5 دقائق لعرض املشكلة مع الحلول املطروحة.
والحلول  واملشاكل  األعامل  نقاش  ويتّم  عملها  مجموعة  كّل  تعرض  ذلك  بعد 

املقرتحة.

سلّم الخالصة: يف  وضعها  إىل  التوصل  ومحاولة  الطالب،  مع  املجتمع  يف  املشاكل  مناقشة 
أولويّات. ماذا شعرت عند رؤيتك لهذه املشاكل؟ ما رأيك بالحلول املطروحة؟ هل 
قبل غريها؟ هل من طرق عمالنيّة  التعامل مع مشكلة  للقرار حول  من طريقة 
للبدء بنشاط صغري بهدف معالجة إحدى املشاكل؟ هل من طريقة للتوّصل إىل 

إجامع للعمل عىل مشكلة واحدة من املشاكل املطروحة؟
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اللقاء الحادي عشر :  
النشاط التوعوي في المدرسة

اللقاء الثاني عشر :  التقييم

مقّدمة
يهدف برنامج ألوان إىل تعزيز مفهوم املواطنة الفاعلة لدى التالمذة يف سياق التنّوع الثقايف والديني 

املكّون للمجتمع اللبناين. لذلك ال يعترب التالمذة أعضاء نوادي ألوان متلّقني وحسب، بل يدفعهم إىل 

الشعور باملسؤوليّة واملبادرة إىل العمل والتعاون عىل النهوض باملجتمع وتوطيد العيش مًعا.

ففي سياق ساعات خدمة املجتمع املطلوبة، يكرّس أعضاء النادي 9 ساعات عىل األقل لتنفيذ نشاط 

أو  املعلّمني  أو  التالمذة  أقرانهم  النشاط  املدرسيّة. ميكن أن يستهدف هذا  بيئتهم  توعوي يف سياق 

األهل.  

ميكن للناس استعامل وسائل متعّددة لتحقيق ذلك، مثل تنظيم معرض عىل سبيل املثال، وعرب االستفادة 

من وسائل التواصل االجتامعي ومجلة ألوان الّسنوية، إلخ. 

هدف النشاط التوعوي
يهدف النشاط التوعوي الذي يقوم به كّل ناٍد اإلسهام يف نرش الوعي يف املجتمع، انطالقًا من البيئة 

املدرسيّة، حول غنى التنّوع الثقايف والديني يف لبنان وأهميّة احرتامه واعتباره مصدر غنى للجميع.  

يف ختام السنة األوىل من برنامج ألوان، يمُخّصص اللقاء األخري للنادي لتقييم عمل النادي ومكتسبات 

أعضائه.

تساعد مؤّسسة أديان املنّشطني للقيام بذلك منهجيًّا عرب تزويدهم باستامرات خاصة للتقييم مرتبطة 

بأهداف الربنامج الرتبويّة. 
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المرحلة الثانية 
من برنامج ألوان

السنة الثانية ثانوي
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القسم األول

المفاهيم والقيم
 موارد للمنّشط
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1( املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع

ترتكز املواطنة عىل االنتامء إىل اجتامع إنسايّن مبنّي عىل هويّة وطنيّة مشرتكة، وتتجىّل يف مشاركة الفرد يف 

الحياة العامة عىل أساس قاعديَتّ الحقوق والواجبات واملشاركة يف العيش مًعا، وتاليًا يف مسؤوليّات هذا العيش. 

تأليف  الرتّشح،  التملّك،...(، والّسياسية )اإلقرتاع،  االرتباط،  )الحريّات،  املدنيّة  الحقوق  املواطنة إىل  إًذا  تستند 

املمُرافعة...(، واالجتامعيّة )العمل،  الجمعيّات، األحزاب أو اإلنضامم إىل إحداها...(، والقانونيّة )املساواة، اإلّدعاء، 

التعلّم، اإلستشفاء، األمان...(. 

وال تكتمل املواطنة إاّل باالضطالع باملسؤوليّة التي تقع عىل عاتق املواطن عرب املشاركة يف إدارة الشأن العام، 

خاّصة عرب مراقبة الّسلطة التي تحكم بإسم الشعب ومحاسبتها. ويمُسهم أيًضا املواطن يف خدمة الخري العام عرب 

التزامه بقضايا املجتمع والعمل من أجلها ضمن مؤّسسات املجتمع املدين. 

ويأيت مفهوم خدمة املجتمع كعامل أسايس يف بناء الحياة العامة وتحقيق املواطنة، حيث يدرك التلميذ أنّه جزء 

من وطن، وأنّه عامل فاعل يف بناء املجتمع ويف إدارة بلده والعمل عىل تطويره يف إطار دور فاعل يسمح باملطالبة 

بالحقوق ومامرسة الواجبات. هذه املشاركة تفسح املجال أمام تغيري املجتمع، أو مقاومة تغيري غري مرغوب فيه، 

وذلك من أجل املصلحة العامة.

االجتامعيّة  العدالة  لتحقيق  لإلنسان  املتاحة  الفرص  مدى  لتوسيع  وسيلة  أيًضا  املجتمع  خدمة  وتشّكل 

عابرة  تكون  املشاركة  هذه  املساواة.  تلك  لضامن  كوسيلة  الجامعي  العمل  وتحفيز  املواطنني،  بني  واملساواة 

المحور الثالث للبرنامج: 
خدمة المجتمع
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للوطن وااللتزام بخدمة  الحقيقّي  التأّصل يف األرض والشعب وبالوالء  املواطنيّة عىل  »تقوم 

الخري العام.« 
)بطاركة الرشق الكاثوليك(



املجتمع  يف  باملشاركة  ترتّسخ  التي  الدميقراطيّة،  والحياة  املواطنة  مفهوم  يف  أساس  وهي  والطوائف،  لألديان 

أفضل.  تحقيق غد  أجل  الجامعة من  بغية خدمة  االجتامعيّة  الحياة  فاعاًل يف  انخراطًا  تشّكل  والتي  والتطّوع، 

وتأيت خدمة املجتمع أيًضا يف إطار عابر للطوائف، فتكون الرتجمة الفعليّة للعيش مًعا يف إطار املواطنة الفاعلة 

للتنّوع.  والحاضنة 

 

2( قيم خدمة املجتمع 

تمُبنى خدمة املجتمع عىل قيم العطاء وااللتزام واملشاركة.

 أ( العطاء 

أما العطاء، فيكون يف روح املبادرة والتطّوع، وهو عطاء عىل صعيد بذل الجهود والوقت من أجل تتميم مرشوع 

يسهم يف تحسني بيئة معيّنة، كام يسهم يف تحسني حالة الوطن ككّل. ويكتشف التلميذ عرب العطاء، الذي يتّم عرب 

مشاريع خدمة املجتمع، قدراته ومواهبه، ما يساعد عىل تنمية شخصيّته، ودامئًا يف سياق انتامئه للوطن، ضمن 

احرتام االختالف وتثمني التنّوع. كام يأيت العطاء ضمن خدمة املجتمع لريّسخ قيم املواطنة الحاضنة للتنّوع، فتصبح 

قياًم ملموسة، يعيشها التلميذ يف اختبار الخدمة ويستمتع بالفرح الناتج عنها، فتساعد يف تركيب شخصيّة ناضجة 

وناجحة. 

القاعدة  تلك  العامة  االجتامعية  عالقاتنا  يف  بها  نهتدي  التي  القاعدة  نطبّق  أن  يصلح  العطاء  مفهوم  يف 

عواقب  تذكّر  إىل  أقرب  أصبحنا  القاعدة  هذه  تذكّرنا  فإذا  يعاملوك.  أن  تحب  كام  الناس  عامل  الذهبية: 

واملساعدة،  واملحبّة  االحرتام  اآلخرين  من  يطلب  فرد  فكّل  القانون.  بها  يذكّرنا  ال  التي  االجتامعي  تقصرينا 

عالقاتنا  قواعد  الثالث  الفضائل  هذه  تمُصبح  بحيث  اآلخرين،  مع  بدوره  يعيشها  أن  عليه  عينه  الوقت  ويف 

العامة. االجتامعيّة 

»إّن األوطان ال تمُشاد إاّل عىل أسس من الحق، وال ترتفع وتدوم وتعتّز إال بدعائم من األخالق 

السامية. وسالمة األوطان ال تكون بصيانة حدودها وتأمني اآلليّات الحديديّة لتقيها عدوان 

البغاة فحسب، بل تكون أوالً وقبل كّل ذلك بوجيب املحبّة يخفق يف قلوب أبنائها فيمُشيع 

بني صفوفهم نوراً ييضء لهم الطريق، ويجّمع لهم القوى، ويدفع بهم إىل األمام وفيام بعد ال 

ا... فالقيمة الحقيقيّة للمواطن هي مبا يعطي وطنه من مواهب، ال مبا يحّقق  يخَشون عدوًّ

لنفسه من مكاسب.« 
)الشيخ حسن خالد يف مناسبة تنصيبه مفتًيا للجمهوريّة اللبنانّية، يف 24 كانون األول 1966( 
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بأّن االلتزام  يمُذكّر  الدينّي، ما  العطاء والخدمة كمعيار ملصداقيّة اإلميان وااللتزام  الدينيّة عىل  التعاليم  وتركّز 

الواجبة، بل  الدينّي ال يقترص عىل االنتامء إىل جامعة دينيّة محّددة، واالقتناع بعقائد معيّنة ومامرسة الشعائر 

يقتيض أيًضا يف أصله االهتامم املّجاين واملجرّد باآلخرين واملشاركة يف الخريات وخدمة املعَوزين. 

فعندما تكلّم السيّد املسيح عن صورة الدينونة العاّمة، جعل من أعامل العطاء والخدمة املجانيّة معيار رضوان 

لِلَّذيَن عن مَييِنه: تَعالَوا، يا َمن باَركَهم أيَب،  اللّه عن املؤمن وفوز هذا األخري بامللكوت األبدّي. »ثمَّ يَقولمُ امللِكمُ 

عتمُ فأَطَعمتمُموين، وَعِطشتمُ فَسَقيتمُموين، وكمُنتمُ َغريباً فآويتمُموين،  فرِثوا املَلكوَت املَعدَّ لَكمُم منذمُ إِنشاِء الَعالَم: أليَنِّ جمُ

وين، وَسجيناً فِجئتمُم إيَِلَّ. فيمُجيبمُه األَبرار: يا رَّب، متى رأَيناَك جائعاً فأَطَعْمناك أَو  دمتمُ وين، وَمريضاً فعمُ وعمُرياناً فَكَسومتمُ

َعطشاَن فَسقيناك؟ ومتى رأَيناَك غريباً فآويناك أَو عمُرياناً فَكَسوناك ؟ ومتى َرأَيناَك مريضاً أَو َسجيناً فِجئنا إِلَيَك؟ 

غار، فيل قد َصَنعتمُموه.«  فيمُجيبمُهمُممُ املَلِك: الَحقَّ أَقولمُ لَكم: كمُلَّام َصنعتمُم َشيئاً ِمن ذلك لِواِحٍد ِمن إِخويت هؤمُالِء الصِّ

)متى 25 / 40-34(

وَهكمُْم ِقبََل الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَـِكنَّ الرِْبَّ َمْن آَمَن ِباللِّه َوالْيَْوِم  ويقول القرآن الكريم: ﴿لَّيَْس الرِْبَّ أَن تمَُولُّواْ ومُجمُ

آئِلِنَي َويِف  ِبيِل َوالسَّ ْرىَب َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكنَِي َوابَْن السَّ بِِّه َذِوي الْقمُ اآلِخِر َوالَْمآلئَِكِة َوالِْكتَاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآىَت الاَْمَل َعىَل حمُ

َّاء َوِحنَي الْبَأِْس أمُولَـِئَك  اِبِريَن يِف الْبَأَْساء والرضَّ واْ َوالصَّ وفمُوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهدمُ كَاَة َوالْممُ الَة َوآىَت الزَّ الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ

وَن﴾ ) البقرة 2 / 177(. ويجدر يف هذا السياق ذكر الحديث القمُديس الذي يلتقي  تَّقمُ ممُ الْممُ الَِّذيَن َصَدقمُوا َوأمُولَـِئَك همُ

يف مضمونه مع كالم السيّد املسيح عن الدينونة، قائالً: »قال رسول اللّه )ص(: إّن اللّه عّز وجّل يقول يوم القيامة: يا 

دين، قال: يا رّب وكيف أعودك وأنت رّب العاملني؟ قال: أما َعلِمَت أّن عبدي فالنًا مرَِض فَلَم  ابن آدم، مرِضتمُ فَلَم تَعمُ

؟ أما علِمَت أنّك لو عمُدتَهمُ لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تمُطِعمني، قال: يا رّب، وكيف أطِعمك  دهمُ تعمُ

؟ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدَت  وأنت رّب العاملني؟ قال: أما علِمَت أنَّه استطعمك عبدي فالٌن فلم تمُطِْعمهمُ

ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رّب، كيف أسقيك وأنت رّب العاملني؟ قال: استسقاك عبدي 

فالٌن فلم تسقه، أّما أنّك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.«

 ب( االلتزام 

ويكتمل العطاء يف االلتزام، حيث يساعد التزام التلميذ بخدمة املجتمع عىل اكتسابه لحّس املسؤوليّة، فيتعلّم 

االلتزام مبواطنيّته وتثمينها والحفاظ عليها. ضف إىل ذلك أّن االلتزام قيمة أساسيّة لنجاح اإلنسان يف حياته اليوميّة، 

عىل الصعيد املهني والعائيل والوطني. فهي التي تنقله من موقف املمُعرتض إىل موقف املمُصلح. فال يكتفي بالكالم 

واالنتقاد بل ينتقل إىل اجرتاح الحلول املناسبة والعمل عىل تحقيقها. فيمُفّعل االلتزام يف مجال خدمة املجتمع الوعي 

لدى التلميذ بقدرته عىل اإلنجاز والتغيري، فيكتشف الفرح يف اإلسهام يف تطوير األمور ويدرك قيمة االمتنان، ما 

يساعده عىل أداء املزيد وبالتايل عىل تنمية قدراته.

ج( املشاركة 

يمُنّمي لدى الشاب والشابة روح املشاركة مبا تعني من شعور باملسؤوليّة عىل مستوى الحياة  وهذا االختبار 

العامة، وأهميّة الدور الفّعال لكّل مواطن يف تحسني ظروف الحياة وتحقيق الخري العام. واملشاركة يف سياق خدمة 
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إىل  املجتمع  الشخصيّة وحاجة  بقيمة مسؤوليّته  وتمُشعره  والزبائنيّة  االتكاليّة  املواطن من منطق  تمُحّرر  املجتمع 

قدرات جميع أبنائه للمحافظة عىل ترابطه االجتامعي وتحقيق الرقي والتنمية املنشودين.

  تمُبنى يف الواقع املواطنة عىل املشاركة يف تحسني وتغيري املجتمع الذي يعيش فيه املواطن. فاملواطنة ليست 

مجرّد وجود يف الوطن، بحيث تكون هويّتنا جامدة تمُسقطمُ علينا يف طفولتنا ونتلّقنها عرب سنوات التعلّم بطريقة غري 

فاعلة. املواطنة هي مشاركة يف الحياة الوطنيّة، سواء أتت هذه املشاركة يف إطار الحياة االجتامعيّة أو االقتصاديّة 

أو السياسيّة. فاملواطنون هم من يصنعون الوطن، وكّل غياب أو تغييب لدور املواطن يصّب يف خانة التخلّف ويعرّث 

منّو الوطن. وتقتيض املشاركة أن يأخذ املواطن دوًرا يف العمل االجتامعي بحيث تكون له مساهمة فاعلة يف إطار 

العمل التطوعي، واالنخراط يف مؤّسسات املجتمع املدين )جمعيّات، نقابات، إلخ.(

3( مفهوم املجتمع املدين ودور السلطات املحلّية والبلديّة يف خدمة املجتمع
 

ويطّور  العام،  العمل  يف  مهارته  ويبني  سيادته،  من خالله  املواطن  ينّمي  الذي  املجال  املدين  املجتمع  يعترب 

وعيه وفهمه لقضايا الحياة العامة. إنّه مجال بناء املواطن. وهو قائم عىل حريّة التضامن، أو التضامن الطوعي يف 

الجمعيّات والنقابات واألحزاب، إلخ.، املستقّل عن الدولة. واملجتمع املدين هو أرض التعّدد واالختالف، ما يوجد 

تفاعاًل بني الناس، ويسّهل عليهم تنسيق أعاملهم ومصالحهم العامة املشرتكة. لذلك ينتقل الفرد يف انخراطه يف 

املجتمع املدين من فرديّته إىل مواطنيّته. فالحياة املدنيّة ال تريد للفرد أن ينسلخ من أخّص خصوصيّاته، أو ارتباطاته 

العضويّة والعائليّة، أو يلغي قيمة راسخة لصالح قيمة جديدة، بل تريد إعادة توزيع جديد للقيم الحاليّة، وتوسيع 

املجتمع  إًذا  يمُشّكل  للمجتمع.  واملعنويّة  املاديّة  التطورات  اقتضتها  جديدة  قيم  الستيعاب  العامة  الحياة  مدى 

االجتامعيّة  القواعد  بني  وتواصل  اتّصال  شبكات  باستمرار  داخله  يف  تتولّد  للمجتمع،  ذاتيّة  فاعليّة  حقل  املدين 

املتعّددة. فاملجتمع املدين يرسم ميدانًا متميّزًا عن الهيئة السياسية الرسميّة وسلطة الدولة من جهة، ومتميّزًا عن 

اللّهاث السائد وراء املصلحة الذاتيّة وامالءات السوق من جهة أخرى. وهذا يتحّقق من خالل االتحادات الطوعيّة 

والحركات االجتامعيّة التي تكافح باستمرار من أجل مجتمع أكرث مساواة وعدالة.

الواحد.  اللبناين ب«العونة«، التي هي شكل من أشكال العطاء والتعاون بني أفراد املجتمع  ومتّيز املجتمع 

وهنالك قول لبناين يف هذا املجال يقول: »يلّيل بيطلع من تيابو بيربد«.

»املجتمع املدين الزاخم بالحياة ميزة مهّمة لقياس الحياة يف كّل مجتمع.« 
ج. شويدلر
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االجتامعي،  بالعمل  الناس  مشاركة  الوعي حول  تعميم  يف  األساسيّة  األداة  هو  املدين  املجتمع  بذلك  فيكون 

بدًءا من تشخيص الحاجات إىل وضع الخطوات ومراقبة تنفيذها. لكن املشكلة الحاليّة تكمن يف مناخ التباعد أو 

التصادم بني مكّونات املجتمع األساسيّة )الدولة، القطاع الخاص، املجتمع املدين(. واملدخل األّول الرضوري لعالج 

هذه املسألة يكمن يف خلق آليّة حوار دامئة وحقيقيّة بني قوى املجتمع والدولة .

ال يقترص دور املجتمع املدين ومؤّسساته عىل تأدية الخدمات أو تدريب العنارص البرشيّة، بل يجب أن يتجاوز 

الحقوق  الوعي إىل  الفعليّة واملساعدة عىل  الدميقراطيّة  الرقابة واملحاسبة واملشاركة  ليصبح إحدى قنوات  ذلك 

والتمرّس عىل مامرسة الواجبات.

وتكملة لدور املجتمع املدين، يأيت دور السلطات املحليّة والبلديّات التي تلعب دورًا أساسيًّا يف تنمية املجتمع 

وتطويره. فالبلديّات التي هي سلطات منتخبة تلعب دورًا أساسيًّا يف تحديد حاجات املجتمع وتلبيتها؛ فال يقترص 

دور البلديّات عىل تنفيذ املشاريع اإلمنائيّة وعىل تحسني البنى التحتيّة، بل يتخطّاه ليطال كل املستويات االجتامعيّة 

وبخاصة التنمية البرشيّة املستدامة التي تهدف بشكل أسايس اىل تحسني واقع املجتمعات عىل جميع املستويات.

السلطات املحليّة هي هيئات إداريّة تقوم بوظائف محّددة متارسها يف النطاق الجغرايف املرسوم لها. فتقوم بأعامل 

ومشاريع عامة لتلبية حاجات املجتمع املحيّل، مع ضامن االعرتاف باستقالل اإلدارة املحليّة يف إدارة شؤونها تحت رقابة 

السلطات املركزيّة والعمل الجاد عىل إرشاك مختلف رشائح املجتمع. ويمُناط بالسلطات املحليّة مامرسة بعض وظائف 

السلطات املركزيّة يف تقديم الخدمات للمجتمع املحيّل. فالهدف األسايس هو إرشاك املجتمع املحيّل يف تحديد وتنفيذ 

الخدمات التي يحتاجها املجتمع بشكل دقيق، ولتبني أّي مرشوع محتمل وذلك لضامن نجاحه. 

 العونة - لوحة زيتية للفنان جوزيف مطر )متحف املتني( 
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4( معايري العمل عىل قضايا املجتمع

 أ( حقول العمل يف خدمة املجتمع

ففي  واهتامماتها.  املستهدفة  الفئة  حاجات  بحسب  ومتعّددة  متنّوعة  املجتمع  خدمة  يف  العمل  حقول  إّن 

مشاريع خدمة املجتمع التي يقوم بها طالب املدارس، من املمكن أن يندرج املرشوع ضمن إحدى الحقول التالية، 

عىل سبيل املثال ال الحرص:

•  االجتامعي: الذي يهدف إىل تحسني واقع فئة مهّمشة من النسيج املجتمعي

خالل  من  الحايل  الواقع  تحسني  عىل  والعمل  الوعي  وزيادة  البيئة  حامية  إىل  يسعى  الذي  •  البيئي: 

محليّة مبادرات 

•  الصحي: الذي يهدف إىل تحسني الوضع الصحي أو زيادة الوعي حول موضوع ما

•  الرتبوي: الذي يسهم بالدعم الرتبوي الصّفي أو الالصّفي

•  الثقايف: الذي يهدف إىل نرش النشاطات الثقافيّة ويشّجع عىل تعميمه بني جميع أفراد املجتمع

•  الريايض: الذي يخدم أهدافًا اجتامعيّة من خالل النشاطات الرياضيّة

•  االقتصادي: الذي يساعد عىل تحسني املستوى االقتصادي للفئات املستهدفة من خالل دعم الفرص وزيادة الدخل 

أو بناء القدرات

إبرازها  إىل  ويعمد  املجتمع  يف  واملعارصة  التاريخيّة  أهميّتها  ويربز  الفنون  نرش  يف  يسهم  الذي  •  الفني: 

حقيقتها عىل 

السياحة  مبسارات  أو  الوطني  باإلرث  والتعريف  وتطويرها  السياحيّة  املعامل  إبراز  يف  يساعد  الذي  •  السياحي: 

الريفيّة أو البيئيّة أو الدينيّة، إلخ. 

ب( عنارص مرشوع خدمة املجتمع 

املرشوع يتكّون من مجموعة األعامل واألنشطة املطلوب تنفيذها ضمن حدود زمنيّة معيّنة من أجل التوّصل 

إىل تحقيق هدف أو أهداف محّددة من خالل توظيف املوارد البرشيّة واملاديّة الالزمة. وذلك من أجل تحسني 

ظروف مجتمع أو واقع معنّي.

مقّومات املرشوع:

• مجموعة من املشاركني: من؟

• الوقت: متى؟

• املوارد: مباذا؟

• النشاط: ماذا؟

• الطريقة: كيف؟

• الهدف: ملاذا؟
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ج( معايري اختيار مرشوع خدمة مجتمع

اختيار املرشوع املجتمعي هي عمليّة مهنيّة وتعتمد عىل معايري محّددة لضامن النتائج ولتحقيق األهداف. هنالك 

اختالف بني التوعية عىل قضايا املجتمع وتنفيذ املشاريع فعليًّا. فالتوعية تعتمد بشكل أسايس عىل زيادة املعلومات 

واملعرفة لدى املجتمع حول موضوع محّدد يتناسب مع حاجاتهم؛ ويعتمد هذا النشاط عىل املستوى املعريف دون تغيري 

باملهارات واملواقف بالرضورة. تساعد توعية املجتمع عىل تفعيل دور املجتمع املحيّل ليكون رشيًكا أساسيًّا يف املرشوع 

من خالل تدرّج مستوى املشاركة، من املعرفة واالطالع وصواًل إىل املبادرة لتبّني املرشوع. وهنا يكمن نجاح أّي مرشوع 

مجتمعي. ويف هذا الصدد، ما ييل الئحة لبعض املعايري الرضوريّة الواجب التأكّد منها الختيار أّي مرشوع مجتمعي:

• أن يكون املرشوع يعالج حاجة أو أكرث من حاجات املجتمع

• تحديد الفئة املستهدفة ومواصفاتها مع رضورة تعزيز قدرات املشاركني

• تنفيذ املرشوع ضمن محيط محّدد

• عدم التمييز وأن يكون متاح ملشاركة واستفادة كّل فئات املجتمع

• تعزيز التعاون بني منظامت املجتمع املدين املوجودة وتفعيل التشبيك بني الفعاليّات املحليّة

• التعاون والتنسيق مع السلطات املحليّة لضامن استمرار واستدامة املرشوع

• تحديد نشاطات تلّبي األهداف وقابلة للتنفيذ ضمن حدود زمنيّة معيّنة 

• تحديد السقف االقتصادي للمرشوع مع تفصيل املوارد املاديّة والبرشيّة

• يف السياق املدريس أن يشّجع املرشوع مشاركة األهل والهيئة التعليميّة 

• أن يعتمد االبتكار

• أن يكون مرشوع منوذجي يُستقى منه دروس مستفادة

• أن يكون قاباًل للتكرار أو التوّسع بعد انتهاء فرتة تنفيذه

• يعّزز املرشوع التنمية ونوعيّة الحياة ألفراد املجتمع، مثاًل: التعليم واملياه والصحة والعمل، إلخ.

• التزام أعضاء املجتمع يف توفري الدعم واملواكبة إلعداد وتصميم وتنفيذ املرشوع

• وضع خطّة عمل واضحة مع توزيع واضح ومحّدد لألدوار 

د( نظرة اسرتاتيجّية للعمل عىل إحدى قضايا املجتمع 

يبدأ العمل االسرتاتيجي عىل قضايا املجتمع من خالل مهّمة ميدانيّة تهدف إىل تحديد مرشوع معنّي وتقييم 

جدواه الفعليّة يف الوقت عينه. وتبدأ دراسة الجدوى بتحليل الواقع الذي يمُنّفذ فيه املرشوع. 

من أجل تحديد موضوع املرشوع والنشاط علينا األخذ بعني االعتبار األمور اآلتية: 

• التوافق مع األهداف 

• املجموعات املستهدفة

• العوامل البيئيّة واالجتامعيّة

• املوارد املتاحة

• طاقات النادي
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وليتّم اختيار املرشوع املناسب، يجب اإلجابة عىل األسئلة التالية:

5( دراسة واقع املجتمع وتحديد مواقع التدّخل 

أ( تحديد حاجات املجتمع 

يجب عدم الخلط بني »الحاجة« و«الرغبة«. تستجيب الحاجة لرضورة حقيقية وملموسة فردية أو مشرتكة 

داخل املجتمع. أّما الرغبة فتستجيب ملشاعر فرديّة ومتنيّات، وال متثّل إًذا بالرضورة حاجة حقيقيّة. إّن الحاجة هي 

من املفاهيم األكرث تعقيًدا يف آليّة العمل االجتامعي. ويكون هذا املصطلح مرتبطًا دامئًا بشكل وثيق باملستفيدين 

الذين يعرّبون عنه. لكن تكون الحاجة عادة »مسترتة« يف طيّات التوقّعات واملصالح وهذا مينع تحقيق األهداف 

وتلبية الحاجات. وتبدأ دراسات الجدوى، نظريًّا، انطالقًا ماّم يمُسّمى »الحاجة« التي يعرّب عنها املستفيدون. ويسعى 

املرشوع إىل تلبية حاجة الرشيحة السكانيّة املستهدفة. ونجد يف الفقرة اآلتية سلسلة من األسئلة واألفكار املفيدة 

لتحديد مفهوم »الحاجة« عىل نحو أفضل. 

املسائل األساسيّة التي يجب التنبّه إليها من أجل تلبية الحاجات يف املشاريع االجتامعيّة:

• الرغبة واإلرادة والحاجة: يجب عدم الخلط بني هذه املصطلحات

• هل تّم اتخاذ أي تدبري لتسوية املشكلة؟

• إرادة التغيري: هل تأيت من داخل أو خارج املجتمع؟

ما يجب 

القيام به

ما نرغب 

القيام به

ما علينا 

القيام به

ما نستطيع 

القيام به
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• تقديم املساعدة: هل هي حاجة حقيقيّة أو بإيعاذ خارجي وملاذا؟

• من الذي يعرّب عن الحاجة يف املجتمع؟ وباسم من يتكلّم الشخص الذي يعرّب عن الحاجة؟

• داخل املجتمع، من هو ضد تسوية هذه املشكلة وملاذا؟

• ما هي العالقة التي تربط كّل من هو معارض ومؤيّد لتسوية املشكلة؟

• ما هو البعد الفردي والجامعي للحاجة؟

• داخل أي أفق زمني وجغرايف تّم التعبري عن الحاجة؟

لذلك ولحسن تحليل الحاجات وتحديدها، من الرضوري الحصول عىل فكرة واضحة عن »خريطة« املعنيّني 

املوجودين يف املجتمع املستهدف.

ب( التقنّيات املناسبة لتحديد حاجات املجتمع 

1. الطريقة الخامسّية

العنارص  تحديد  عىل  تعتمد  التي  الخامسيّة،  الطريقة  هي  الجدوى  دراسة  عمليّة  يف  التقنيّات  أهّم  من 

التالية:  الخمس 

•  املوضوع: مرتبط بحاجة ذات أولويّة واهتامم واسع لدى الفئة املستفيدة.

•  السقف االقتصادي: تتحّكم اإلمكانات االقتصاديّة التي نعتمد عليها »بالقدرة عىل املبارشة« باملرشوع وبالتايل 

التحّكم بحجمه ونتائجه املرجّوة.

•  الفئة املستهدفة: اتخاذ القرار بشأن مجموعة املستفيدين املبارشين الذين ميكنهم التأثري عىل باقي املستفيدين 

يف املجتمع. 

•  الوقت: البعد الزمني الذي يجب خالله تحقيق األهداف.

•  املكان: املساحة الجغرافيّة حيث سيُنّفذ فيها املرشوع. 

2. البيانات األساسّية

يف تحليل الحاجات، من املفيد تحديد سلسلة من املعلومات التي تمُسّمى يف علم االجتامع »بيانات أساسيّة« 

تفيد يف رسم خرائط موضوعيّة للمحيط من أجل فهم الوضع قبل بدء املرشوع.

ميكن اللجوء اىل دراسات سابقة أو احصاءات منشورة لجمع املعطيات الرضوريّة. وأهّم العنارص التي ميكن 

تحليلها هي: العنارص الطبيعيّة والسكانيّة، الوضع االجتامعي واالقتصادي، أنظمة اإلنتاج، البنى التحتيّة، املصالح 

العاّمة، التعاونيّات الزراعيّة والجمعيّات املحليّة، املؤّسسات الفاعلة يف املنطقة، إلخ.

)PRA( 3. الطريقة املرّسعة للبحث التشاريك

إّن الطريقة املرّسعة للبحث التشاريك )PRA( هي من أهم التقنيات لدراسة الحاجات وتشمل من الناحية 

املنهجيّة النقاط اآلتية:
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• املثلّث: تأليف فريق العمل ووحدات املراقبة وتقنيّات التحليل

•  املقارنة األمثل: معرفة مقارنة البيانات يف ما بينها

•   درجة عدم الدقّة املقبولة: أي مستوى التعّمق الرضوري وفق القدرات املتاحة

ومن الناحية التقنيّة تشمل اآليت:

• مراجعة البيانات األساسيّة: كّل الوثائق األساسيّة املتوفرة

• املقابلة شبه املنظّمة )وضع أسئلة محّددة بحسب الهدف املرجو قبل موعد املقابلة(

• الرسوم البيانيّة: التي ميكن أن تسهم يف تحسني التواصل

• اللمحة التاريخيّة: التي تصف تاريخ الفئة املستهدفة أو محيطها

• التصنيفات التفضيليّة: لإلختيار بني عّدة بدائل

ج( تحديد أهداف املرشوع

الواجب معالجتها، يجب تحليل  فور تحديد »الفئة املستهدفة« و«الرشكاء« املعنيّني وتصنيف »اإلشكالّية« 

هذه اإلشكاليّات بالعمق التخاذ القرار بشأن كيفيّة »مواجهة« املشكلة. ينتج عن ذلك تحديد أهداف املرشوع 

تحديد  عمليّة  وتتمحور  )التكتيك(.  الرضوريّة  واملوارد  املحّددة  التنفيذ  ورشوط  والنشاطات  )االسرتاتيجيّة( 

عىل  واالتفاق  املشاكل  شجرة  تحديد  هام:  أساسيّتني،  مرحلتني  حول  السببيّة،  العالقة  عىل  املرتكزة  األهداف، 

شجرة األهداف. 

شجرة املشاكل

تهدف شجرة املشاكل إىل املساعدة يف تحديد املشكلة الحقيقيّة )الجذور( التي يجب أن يعمل عىل معالجتها 

املرشوع وعالقتها باملشاكل األخرى، بدل التوقّف فقط عند الظواهر الخارجيّة لها ونتائجها. لذلك يتّم رسم الشجرة، 

عرب البدء بتحديد املشكالت مصاغة عىل أوراق مستقلّة بقليل من املفردات )بكلمتني أو ثالث لكل مشكلة(. ويف 

املرحلة الثانية، تمُربط املشاكل بعضها مع بعض مبتابعة العالقة »السببيّة«، أي أّن السبب يخضع للتأثري الذي يسبّبه 

والعكس صحيح. وباتّباع هذا املعيار، يجب أن نتمّكن من ربط كّل املشاكل، وبالتايل تشكيل »الخريطة« الكاملة 

لإلشكالّية وأسبابها وآثارها وعالقتها املنطقيّة مع بعضها )شجرة املشاكل(.
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الزيتون  زيت  إنتاج  »كلفة  مشكلة  حلّلنا  إذا  املختلفة.  املرشوع  مستويات  البياين،  الرسم  هذا  يف  نرى 

املرتفعة«، ندرك أّن لها ثالثة أسباب: األول مرتبط بالعائالت والثاين مرتبط باملعرصة والثالث مرتبط بالبساتني. 

وميكن أن تعالج االسرتاتيجيّة إشكاليّة العائالت )املنطقة املحّددة(. وإذا اختريت، تسّمى اسرتاتيجية »داخليّة« 

االسرتاتيجيّات  أي  املرشوع،  »خارج«  املرتوكة  املمكنة  األخرى  االسرتاتيجيّات  تسّمى  املرشوع(. يف حني  )داخل 

»الخارجيّة«. ويمُظهر الرسم البياين، إنّه إذا مل تمُعالج األسباب املرتبطة باملعرصة والبساتني يف الوقت نفسه، فلن 

تتّم تسوية مشكلة كلفة اإلنتاج.

شجرة األهداف

فور تحديد شجرة املشكالت، يجب تكوين شجرة األهداف بشكل مامثل، من خالل تحويل محتوى كّل خانة 

إيجابيّة بحيث تتحّول إىل أهداف. ويجب احرتام محتوى  من خانات املشكالت يف شجرة املشكالت إىل صياغة 

الخانات بااللتزام فقط بتحويل ما كتب بشكل سلبي إىل إيجايب من دون إضافات!

دخل متدين

كلفة انتاج زيت 
الزيتون مرتفعة

بُعد البساتني 
عن املعرصة

معرصة الزيتون 
محتكرة

خالف بني 
العائالت
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يجب التنبّه إىل احرتام الكلامت املفاتيح التي »تلّخص« املوضوع. يف املثال التايل نرى: الدخل والكلفة والعائالت 

واملعرصة والبساتني.

إدماج العوامل )العنارص(

تعتمد املرحلة الثالثة عىل إدماج العنارص )راجع الدائرة املخطّطة بالنقط يف الرسم التايل(. ويجب أن نتذكّر أّن 

الطرق التشاركيّة تعتمد عىل بناء الشجرتني مبشاركة املستفيدين، لكن ال ميكنها دامئًا التعريف بكّل أسباب اإلشكالية 

»خانات«  يف  تمُضاف  اإلشكاليّة  للعوامل  جديدة  أسباب  اكتشاف  والخرباء  املرشوع  عىل  للقيّمني  ميكن  املمُعالجة. 

خاصة يف الرسم البياين األسايس. يحصل ذلك عرب التنبّه ألسباب أخرى بديلة »تخرج« من املنطق العامودي وتندرج 

»جانبيًّا« يف »خانات« جديدة. 

دخل مرتفع

كلفة انتاج زيت 
الزيتون منخفضة

قرب البساتني 
من املعرصة

معرصة الزيتون 
للجميع

توافق بني 
العائالت
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تعريف االسرتاتيجّية املحّددة

التّدّخل  الرابعة وبالتايل إىل تعريف اسرتاتيجية  ننتقل إىل املرحلة  فور إنجاز خريطة االسرتاتيجيات املمكنة، 

املحّددة )املنطقة الرماديّة يف الرّسم(. ويعتمد تعريف االسرتاتيجيّة عىل املعايري اآلتية: السياسة املنّفذة، عمليّات 

التدّخل األخرى املحتلمة يف املنطقة، الفعاليّة، القدرات الفنيّة للجّهة املنّفذة، الوصول إىل املوارد.

د( تحديد »الفئة املستهدفة«

التمييز بني األنواع األربعة من  للتمّكن من  القيام بتحليل معّمق للمحتوى  فور تصنيف املستفيدين، يجب 

األشخاص الذين يتقاطع معهم املرشوع:

هذه  من  يستفيدون  و/أو  ينتجون  والذين  املرشوع  بنشاطات  املعنيّني  األشخاص  املستهدفة:  •  الفئة 

النتائج.

دخل مرتفع

كلفة انتاج زيت 
الزيتون منخفضة

قرب البساتني 
من املعرصة

معرصة الزيتون 
للجميع

توافق بني 
العائالت

وجود تكنولوجيا 
مناسبة
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باألهداف  سيتأثّرون  املستهدفة،  بالفئة  عالقتهم  لطبيعة  الذين،  األشخاص  املبارشون:  •  املستفيدون 

املحّددة.

األشخاص الذين، لطبيعة عالقتهم باملستفيدين املبارشين، سيتأثّرون بشكل  •  املستفيدون غري املبارشين: 

العامة. غري مبارش باألهداف املحّددة أو بشكل مبارش باألهداف 

إشكاليّات  معاناتهم من  الرغم من  نفسه، وعىل  املحيط  يسكنون يف  الذين  األشخاص  املستفيدين:  •  غري 

السابقة.  الفئات  أّي من  ينتمون إىل  أنّهم ال  إاّل  املستفيدين نفسها، 

ه( تحديد الرشكاء والفعالّيات

نطاق  يف  املوجودين  واألفرقاء  املعنيّة  والفعاليّات  املحليّني  للرشكاء  »خريطة«  وضع  املرشوع  يقتيض 

املرشوع  تنفيذ  وعىل  بعض  عىل  بعضهم  وتأثري  بينهم  املوجودة  العالقات  عىل  الضوء  تسليط  مع  العمل، 

معهم. للتعامل  املناسبة  الخطط  وضع  بهدف  وذلك  نجاحه،  وفرص 

والتقليديّة(  واإلداريّــة  )الفنيّة  املحليّة  السلطات  فئات:  عّدة  إىل  إجاماًل  الفعاليّات  هذه  وتقسم 

)القادة  والسياسيّة  إلخ.(  والجمعيّة،  والنقابة  والقبيلة  )العشرية  االجتامعيّة  السلطة  ومجموعات 

ورجال  )الرشكات  واإلقتصاديّة  إلخ.(  واألديان،  )الطوائف  والدينيّة  إلخ.(  والفكريّة  السياسيّة  واألحزاب 

إلخ.(. األعامل، 

6( تخطيط املرشوع

أ( تقنّية اإلطار املنطقي

تخترص  التنمويّة.  القطاعات  يف  العاملة  املؤّسسات  أوساط  يف  حاليًّا  منترشة  املنطقي  اإلطار  تقنيّة  إّن 

اإلطار  ويعتمد  عاموديّة.  معايري   4 و  أفقيّة  معايري   4 من  مؤلّف  بجدول  املرشوع  للتخطيط  التقنيّة  هذه 

هي: منهجيّة  مناذج  ثالثة  عىل  املنطقي 

• اإلطار »العامودي«: أو منهج مستويات املرشوع

• اإلطار »األفقي«: الذي يسمح بالتقييم واملتابعة

• إطار »الخط املتعّرج«: الذي يسمح بالرقابة النهائيّة عىل املرشوع

بعد وضع اإلطار املنطقي عىل أساس هذه النقاط املنهجيّة الثالث، تستمّر صياغة املرشوع والتخطيط له وفق 

املراحل التالية املوصوفة الحًقا.
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املؤرّشات املنهج العامودي

القابلة للتحّقق 

IOV(

الفرضّياتمصادر التحّقق

تحسني دخل العائالت بنسبة االهدف العام

30% يف املنطقة »أ« قبل نهاية 

العام 2015

تحليل 

االستهالك

دراسة 

إحصائيّة

سعر جيّد يف 

السوق

الهدف/األهداف 

املحّددة

دعم العائالت يف قرية »أ« 

يف إنتاج 5000 ليرت من زيت 

الزيتون يف غضون 6 أشهر

كلفة انتاج 

الكميّة

التحّقق من 

الحسابات

محصول 

الزيتون جيد

التعاون بني 80% من العائالت يف النتائج املتوّخاة

القرية يف غضون 3 أشهر 

نسبة التواصل 

واللقاءات

التقارير 

الدوريّة 

وجود دوافع 

شخصيّة

تنظيم لقاءات بني العائالت األنشطة

لطرح املشكالت بينهم والعمل 

عىل حلّها يف غضون 3 أشهر

عدد اللقاءات

عدد املشاركني

املراقبة 

املبارشة

اهتامم الجميع 

باملصلحة 

العاّمة

ب( الجدول الزمني 

الجدول  أو   ))GANTT غانت  البياين  الرسم  داخل  تنظيمها  سيتّم  وأعامله،  املرشوع  نشاطات  تحديد  عند 

الزمني. اخرتع هرني غانت هذا الرسم البياين يف أوائل القرن املايض. وكان الهدف منه وضع أسس مفيدة إلدارة 

صنع هياكل معّقدة. )راجع الجدول يف اللقاء الثالث(.  

األعمدة  ويف  املرتبطة.  واألعامل  النشاطات  توصف  حيث  بعامود  يتمثّل  الزمني،  للجدول  تصميم  أبسط  يف 

األخرى، يجب تحديد املّدة واملساحة الزمنيّة لكّل نشاط سيمُنّفذ. ولنجاح الجدول الزمني، يجب اتّباع اإلجراء اآليت:

• وضع النشاطات املحّددة يف اإلطار املنطقي

• القيام »بتفصيل« كّل نشاط لتحديد األعامل املرتبطة به 

• يوضع كّل نشاط واألعامل الحًقا داخل الروزنامة

• تعتمد املّدة اإلجامليّة للروزنامة عىل طوال مّدة املرشوع )األهداف املحّددة(

• يجب مراقبة »التضارب« يف الروزنامة، أي إمكانيّة تنفيذ عملني أو أكرث يف الوقت نفسه
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ج( تنفيذ املرشوع ضمن عمل جامعي منسجم

إّن تصميم أّي مرشوع أو نشاط اجتامعي وتنفيذه، يعتمد بشكل أسايس عىل املوارد املاديّة والبرشيّة. وتتمثّل 

املوارد البرشيّة بفريق العمل أكان مؤلًّفا من متطّوعني أم من عاملني ومهنيّني.

أي فريق عمل هو مجموعة من األفراد مجتمعني مًعا، يوّجههم هدف واحد مشرتك بني األعضاء. والفريق هو 

مبثابة شخصيّة معنويّة تتخطّى املصالح الفرديّة من أجل تحقيق املصلحة العاّمة، ولكن برشط ضامن األهداف 

الفرديّة التي يجب أال تتضارب مع الهدف املشرتك. يقّدم كّل فرد يف املجموعة مساهمة فريدة ومميّزة بحسب 

اختصاصه وخربته، ولهذا السبب نجد يف الفريق الجيّد أّن الكّل أكرب وأعظم من الجزء. يضاف إىل العنارص التي 

تّم ذكرها سابًقا، عنرًصا رضوريًّا لنجاح أّي عمل فريقي وهو التواصل والتعاون بني األفراد وذلك لضامن الفعاليّة 

والكفاءة يف العمل.

كّل فريق عمل أيًّا كان هدفه أو حجمه يرتك تأثريًا عىل أفراده، ويحرّك عندهم العديد من الدوافع. وتختلف 

درجة التأثري بني شخص وآخر مع العلم أن الجميع يتأثّر. فللعمل الجامعي إيجابيّات عديدة تدفع االعضاء إىل 

مزيد من التطّور، فهو يسهم يف تلبية العديد من الحاجات الرضوريّة عند اإلنسان ومن أهّمها: الحاجة إىل االنتامء؛ 

الحاجة إىل األمان؛ الحاجة إىل تقدير الذات؛ الحاجة إىل تحقيق الذات. 

الصعوبات التي تواجه العمل الجامعيالصفات املطلوبة لنجاح العمل الجامعي

 • املعرفة والخربة يف املهّمة املوكلة إليهم؛ 

• وجود دوافع ذاتيّة؛ 

• تعاون؛ 

• مرونة؛ 

• احرتام اآلخر؛ 

• قبول االختالف وتنّوع اآلراء؛ مساعدة الغري.

•عدم وضوح الهدف؛ 

• تشّكل اتجاهات متعّددة داخل الفريق الواحد؛ 

• انعدام التخطيط والتنظيم واملتابعة لعمل الفريق؛ 

• إنخفاض الروح املعنويّة والدافع؛ 

• املنافسة الشديدة؛ 

• العدوانيّة لدى بعض األعضاء؛ 

•  إنعدام الثقة بني أعضاء الفريق؛ 

• السلبيّة لدى بعض األعضاء؛ 

• التعّنت؛ 

• حجب املعلومات أثناء عمل الفريق؛ 

• ميل البعض لألهداف الفرديّة؛ 

• إشتداد الرصاعات داخل الفريق.
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ميّر كّل فريق بعّدة مراحل من تأسيسه مروًرا ببعض التحّديات واألزمات وصواًل إىل اإلنتاج أو الكفاءة. 

وتتجّسد كفاءة الفريق من خالل: 

• درجة متاسك األعضاء 

• درجة رىض الفريق عن النتائج التي توّصل إليها

• مدى اإلحساس بتوفّر الفرص املناسبة إلبداء الرأي

• مدى فعاليّة أساليب إدارة النزاعات

• أسلوب التعامل وعالقات األعضاء مع بعضهم 

• درجة استفادة الفريق من البيانات املتوفّرة لديه ومن كفاءات األعضاء 

• نوعيّة االتصال بني أعضاء الفريق وسالمة أمناط التفاعل األخرى

• مدى سالمة املشاعر واإلنفعاالت بني أعضاء الفريق

• وضوح األهداف لدى األعضاء

• اتّخاذ القرارت الصحيحة املبنيّة عىل أسس علميّة 

• اتباع مبدأ االنفتاح واملواجهة النقديّة البّناءة 

• تنفيذ التقييم الدائم لعمل الفريق 

• تنفيذ التخطيط الدائم والتنظيم يف أعامل الفريق 

• اتّباع قواعد أساسيّة يف العمل الفريقي

د( وضع موازنة محّددة للمرشوع وإدارتها

املوازنة هي الرتجمة العدديّة )باألرقام( لخطّة العمل املوضوعة من قبل النادي أو املدرسة أو أي جهة أخرى 

لتنفيذها خالل فرتة زمنيّة محّددة. فالرتجمة املاليّة تهدف إىل وضع تقديرات ماليّة لتسعري النشاطات املدرجة يف 

خطّة العمل وبالتايل يتّم تحديد املوارد املاديّة الالزمة، وتوزيعها ضمن بنود مفّصلة، ما يساعد يف تحديد كلفة 

املرشوع االجامليّة. 

بهدف تحضري املوازنة، تتّم دراسة املصاريف وتحديد األكالف باالستناد إىل:

• الخربة املكتسبة سابًقا يف هذا املجال

• دراسة السوق

• استدراج عروض لألسعار

• املقارنة بأعامل مشابهة منّفذة سابًقا

تتضّمن املوازنة ثالثة بنود أساسيّة هي: 

• الطاقة البرشيّة

• العدد واملعّدات واملواد 

• املصاريف األخرى
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إّن تقديم أّي خدمة أو مساهمة عينيّة أو نقديّة يتّم أيًضا ذكرها يف جدول املوازنة عىل أنّها مساهامت عينيّة 

أخرى لهذا املرشوع. وخالل تنفيذ املرشوع أو النشاط تتّم مراقبة املصاريف من خالل املوازنة املاليّة املوضوعة التي 

يجب احرتام بنودها وعدم تخطّي السقف املايل املرصود لها.

أّما امليزانيّة فهي البيان أو الكشف الذي يستخرج من دفاتر املحاسبة لبيان املصاريف واألرصدة الفائضة أو 

العجز. وتكون امليزانيّة نهائيّة عند انتهاء تنفيذ املرشوع، ويجب أن يتطابق مجموع املصاريف مع مجموع املوازنة 

املرتقبة التي وضعت قبل بدء التنفيذ.

7( التوافق والتشبيك والتقييم 

أ( بناء التوافق واختيار املرشوع 

بعد أن تتّم عملية تقدير الحاجات، من املهم أن يتّفق أعضاء املجموعة عىل املرشوع الذي ينوون القيام به، 

وهذا ما يضمن نجاح املرشوع. ومن املهم يف هذا السياق أن يتّم الحفاظ عىل مبادئ القرار التوافقي، التي نعرضها 

يف ما ييل:

•  دعوة الجميع: ينبغي أن يشارك يف هذه العملية أكرب عدد ممكن من أفراد املجموعة وال ينبغي استبعاد أحد.

•  املشاركة: من املتوقع أيضا أن يشارك كّل شخص من خالل املساهمة باآلراء واالقرتاحات. كّل شخص لديه 

حصة متساوية يف القرار النهايئ.

•  التعاون: يتعاون جميع األشخاص املعنيّني ليبنوا عىل أساس اهتاممات واقرتاحات كّل منهم القرار الذي يوافق 

عليه الجميع يف املجموعة.

للتعبري  متساوية  فرصة  لديه  آخر. كل  أّي شخص  أقل من  أو  أكرث  أحد  لرأي  إعطاء وزن  يتّم  ال  •  املساواة: 

والتعديل.

•  السعي إىل أرضّية مشرتكة: ينطوي صنع القرار بتوافق اآلراء عىل مناقشة تعاونيّة، بداًل من نقاش الخصومة. 

وبالتايل من املرّجح أن يؤّدي إىل توّصل جميع األطراف إىل أرضيّة مشرتكة.

•  السعي إىل قرارات أفضل: وذلك عرب أخذ كّل وجهات النظر بعني االعتبار، واإلجابة عىل أغلب ما قد يقلق 

املشاركني.

أكرب قدر ممكن من  بتوليد  للمجموعة  التوافق تسمح  عمليّة  بالقرار:  الفريق  والتزام  التوافق  إىل  •  السعي 

املناسب  القرار  ألخذ  كافية  األغلبية  أيًضا  تمُعترب  إذ  دامئًا،  اإلجامع  بالرضورة  يعني  ال  ذلك  لكن  االنسجام، 

للفريق، مع ضامن الحّق يف التعبري واالعرتاض للجميع. وتجدر هنا اإلشارة إىل أّن التوافق عىل اقرتاح ما ال 

يعني بالرضورة أنّه يأيت متناسبًا مع الخيار األول لدى كّل شخص يف املجموعة. لكّن تشجيع املشاركني عىل 

التفكري يف مصلحة املجموعة بأكملها، والسامح للجميع بالتعبري عن رأيهم، يسمح بالتوّصل إىل قرار مشرتك. 

فالفرصة املتاحة ليك يعرّب املشاركون عن مخاوفهم أثناء املناقشة، تسمح بتضمني أفكارهم يف املرشوع، ويكون 

ذلك اختباًرا ملامرسة الدميقراطيّة بشكل بّناء.
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ب( التشبيك  

بعد تحديد األهداف واتّخاذ القرار بشأن املرشوع )أو املشاريع( التي تطمح املجموعة تنفيذها، تبدأ مرحلة 

البحث عن دعم املجتمع املحيّل للمرشوع وإيجاد الجهات التي ميكن أن تساعد يف إنجاحه. تربز يف هذه املرحلة 

أهميّة اكتساب مهارات التشبيك، بغية بناء حمالت للمنارصة وكسب التأييد، ما يسمح بتعزيز فرص نجاح املرشوع. 

التشبيك يعني بناء تحالف بني أفراد أو منظاّمت )مثاًل أندية من مدارس مختلفة( تسعى إىل تعبئة مواردها 

وقدراتها املشرتكة لدعم موقف أو مرشوع معنّي، كام لرتويج وجهة نظر وللتوعية حول مواضيع مهّمة يف املجتمع. 

يهدف هذا النوع من التحالف إىل تحقيق أهداف مشرتكة، مع الحفاظ عىل استقالليّة كّل عضو من أعضاء الشبكة. 

وميكن أن تتكّون الشبكات عادة يف إطار جغرايف محّدد، أو قد تتمحور حول مجال محّدد كالبيئة أو الصّحة أو 

قضايا املرأة أو الطفل وسائر القضايا االجتامعيّة. وهذا النوع األخري من الشبكات هو الذي يسعى برنامج ألوان إىل 

تكوينه بحيث يكتشف الطالب أهميّة انتامئهم املشرتك لوطن له نفس الهموم والتحّديات عرب مختلف املناطق 

والطوائف، ما يسهم يف بناء املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع.

وال يخدم التشبيك األهداف املرجّوة دون اتّباع مجموعة من اإلجراءات الرضوريّة، نخترصها يف ما ييل:

حلقات  أو  التدريبيّة  والربامج  املشرتكة،  االجتامعات  من خالل  البعض  بعضهم  الشبكة عىل  أعضاء  •  تعرّف 

املناقشة وذلك بدون أّي افرتاضات أو أحكام مسبقة. وعادة ما يكون الهدف من هذه االجتامعات األوليّة 

االتفاق عىل أهداف مشرتكة، بعضها قصري املدى )مثاًل إقامة عمل إعالمي أو بيئي مشرتك( وبعضها طويل 

املدى )تغيري منط متّبع يف البالد(. 

•  تعيني أو انتخاب ممثّلني عن كّل ناد أو رشيك يف الشبكة بغية تنظيم عملية صنع القرار واملتابعة.

•  توزيع األدوار واملسؤوليّات عىل أعضاء الشبكة والتأكّد من استيعاب كّل منهم لدوره وألدوار اآلخرين.

•  إيجاد آليّة لتبادل املعلومات واستنباط األفكار )شبكة الكرتونيّة مثاًل( وإلطالع جميع األعضاء عىل ما يجري 

من تطّورات عىل صعيد العمل عىل املرشوع املشرتك.

ويكون الهدف من التشبيك بناء جسور تسمح بتوحيد الجهود من أجل ضامن أفضل النتائج. لكّن هذه الجهود 

ال تقترص عىل أعضاء الشبكة، بل تسعى إىل توسيع دائرة االهتامم بالقضيّة املطروحة وبالتايل توسيع الشبكة التي 

تعمل عىل انجاح املرشوع أو القضية. ويتّم ذلك عرب سعي أعضاء الشبكة إىل كسب أكرب كّم ممكن من التأييد بغية 

تحقيق األهداف، ما يتّصل مبارشة بطرق املنارصة وكسب التأييد.

ج( املنارصة وكسب التأييد

املنارصة هي عملية ترويج فّعال ملبدأ أو هدف معنّي. وتتشّكل حمالت املنارصة وكسب التأييد من خطوات 

تساعد يف الوصول إىل األهداف املرجّوة، من لجوء إىل املراجع ذي الخربة يف مجال معنّي، كاملنظامت غري الحكوميّة 

أو السعي إىل ترويج قضيّة ما عرب وسائل االعالم، أو السعي إىل التوعية حول حاجة ما عرب اللجوء إىل فعاليّات دينيّة 

أو سياسيّة لها تأثريها عىل املجتمع املدين.
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بالرضورة  تعني  ال  املنارصة  فإّن  املظاهرات،  كالتجّمع يف  املنارصة  أشكال  بعض  الرائجة عن  الفكرة  وبعكس 

االصطدام أو الخالف مع السلطات، بل قد تعني إقامة تحالف مع السلطات، كعند اللجوء إىل حامية قوى األمن 

الداخيل، أو الحصول منها عىل معلومات تسمح برتويج أفضل وأشمل للحمالت املرجّوة.

ومن أهّم مقّومات نجاح حمالت املنارصة:

العنارص املدافعة عن القضية، من حيث عدد األشخاص املهتمني بدعم القضية، وتنّوعهم من حيث  •  قدرة 

الفئات العمريّة والجنسيّة واالنتامء الديني. فكلاّم تنّوعت وتعّددت الفئات الداعمة لقضيّة ما، زادت فرص 

نجاحها وقلّت يف الوقت نفسه فرص االعرتاض عليها.

•  دقّة األبحاث حول املوضوع الذي نسعى لكسب التأييد حوله، إذ أنّه من املهم أن يعرف رّواد حمالت املنارصة 

كيفيّة وصف املوضوع الذي يهّمهم، ومعرفة الرأي العام حول املوضوع كام ومعرفة املقاومة املحتمل أن 

يلقاها طرح هذا املوضوع.

•  القدرة عىل االتصال بالفاعليّات املؤثّرة يف املجتمع، وقد تكون من فعاليّات املجتمع املدين، كالناشطني يف 

أو  والوزارات،  كالبلديّات  التنفيذيّة  السلطات  من  تكون  قد  كام  االعالم،  وسائل  العاملني يف  أو  الجمعيّات 

السلطات الترشيعيّة كالنواب، أو من املرجعيّات السياّسية أو الدينيّة.

•  استعامل االسرتاتيجيّات املناسبة: وهنا يطرح أعضاء الشبكة عىل أنفسهم مجموعة أسئلة حول الطرق التي 

التواصل االجتامعي أم سيبدأون بوضع  التأييد. هل سيعتمدون مثاًل عىل وسائل  ينوون استعاملها لكسب 

بعض اليافطات أو كتابة الشعارات...

د( املنارصة يف إطار التنّوع

كلاّم كسبت قضيّة ما تأييًدا من مختلف الفئات املتنّوعة، كلام زادت فرص قبولها لدى الرأي العام وبالتايل 

متعّددة  نظر  وجهات  من  القضيّة  دراسة  تتّم  أن  املهّم  من  للتنّوع،  الحاضنة  املواطنة  إطار  ويف  لذا،  نجاحها. 

ومختلفة، بغية إيجاد أرضيّة مشرتكة تقبل بها األطراف كافّة ضمن تنّوعها، ما يضمن كسب أوسع درجة ممكنة 

من التأييد. يف هذا االطار، من املهّم أن تشّكل األندية مجموعات تعّد أبحاثًا حول موضوع ما، يدعم رأي املجموعة 

ويرّوج له. وميكن لهذه االبحاث أن تأخذ شكل القيم املشرتكة لدى الطوائف اللبنانيّة.

ه( تشجيع انخراط أكرب عدد ممكن من الحلفاء

من املهّم البحث عن املنظامت غري الحكوميّة الفاعلة يف املجال حيث ينوي التالميذ مامرسة نشاطهم، وذلك ملا 

لهذه املنظامت من خربة  يف املجال املختص ولقدرتها عىل تزويد التالميذ مبعلومات حول املوضوع.

أّما الخطوات الدعائيّة التي تساعد عىل إيجاد بيئة حاضنة للمرشوع، فأبرزها:

•  إيجاد شعار أو عالمة للقضيّة )مثاًل : »سّكر الدكانة«(

•  وضع خارطة للمؤيّدين واملعارضني املحتملني

•  تشكيل تحالف عرب العمل مع املجموعات املختصة

•  تطوير مواد )أبحاث( تتعلّق بالقضيّة
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•  إطالق حملة اعالميّة

•  التواصل مع الفئات املسؤولة يف املنطقة

•  مراقبة تطور العمل عرب التقييم املستمر والتواصل ما بني األندية

و( التقييم املستمر

ال تكتمل املواطنة الفاعلة دون تقييم العمل الذي يقوم به املواطن. والتقييم ليس فقط عماًل يسمح للشخص 

القوة والضعف يف عمله وحسب، بل هو ثقافة كاملة تعكس املسؤوليّة والجديّة وااللتزام. إّن  أن يعرف نقاط 

نفسه متحليًّا  يمُسائل  أن  ويتعلّم من خاللها  املواطن  التي ميارسها  الذاتيّة واملساءلة  املحاسبة  التقييم هو مبثابة 

بالتواضع والشفافيّة، فاتًحا املجال أمام التطّور والتحسني.

والتقييم هو عمليّة مستمرّة من جمع املعلومات وتحليلها ملعرفة الطريقة التي يتّم من خاللها تنفيذ املرشوع 

ومعرفة ما يجب تعديله. وتجدر اإلشارة هنا أّن الكثري من األشخاص الفاعلني يف مجال خدمة املجتمع يقلّلون من 

أهميّة التقييم، ذلك أنّهم يعتربون أّن التقييم يعطي معلومات قليلة عن املرشوع يف وقت يكون فيه املرشوع قد 

انتهى. وألّن القدرة والظروف املؤاتية إلعادة العمل عىل املرشوع مرّة ثانية قد ال تتوفّر، قد يعترب بعض املشاركني 

يف املرشوع )عىل األقل بطريقة الواعية( أّن التقييم عمليّة عقيمة. هذا ما قد يفّكر به التالمذة الذين يشاركون يف 

مشاريع خدمة املجتمع، ولو مل يكن هذا النمط من التفكري مقصوًدا بطريقة واعية ومبارشة. 

لكّن التقييم يجب أن يتّم بطريقة مستمرّة، وذلك عرب البحث عن املراجعة املوضوعيّة للعمل من قبل األصدقاء 

الذين يعملون عىل املرشوع نفسه، أو من قبل األشخاص املستفيدين من املرشوع. كام ميكن أن يساعد يف عملية 

التقييم رأي األخصائينّي من الجمعيّات غري الحكوميّة أو املرجعيّات الرسميّة، وهو رأي يسمح بتصويب العمل 

خالل مراحل تطّوره بداًل من االنتظار لنهاية العمل بغية الحصول عىل التقييم. من هنا املصطلح العريب الذي أصبح 

ا يف عمل ما، وهي الفائدة األساسيّة من عملية التقييم. رائًجا، وهو التقويم، أي تصويب ما قد يكوت معَوجًّ

أيًضا عىل مراجع  االتكال  يتّم  أن  املهم جًدا  العمل، من  فريق  التقييم كعمليّة من داخل  يتّم معظم  وفيام 

خارجيّة لتقييم املرشوع، وهي الجهات املشاركة أو املستفيدة. مشاركة هذه الفئات يف التقييم تعطيه املزيد من 

املصداقيّة، وبالتايل املزيد من الجديّة والفعاليّة ألّي مرشوع يتّم تنفيذه.

ومن املهم أال ينحرص التقييم يف جلسة واحدة، ولكن أن يتّم استعامل أدوات التقييم خالل كّل مرحلة   

من مراحل التخطيط والتنفيذ للمرشوع. بهذه الطريقة، تمُبنى ثقافة التقييم لدى التالمذة، ويتعرّفون عىل أهميّة 

التقييم لنجاح العمل. لذا، من املهم أن يخّصص املدرّب دوريًّا )كل جلستني أو ثالث( 15 دقيقة للتقييم من أجل 

البحث يف الطرق املستعملة يف التخطيط أو التنفيذ، والوقوف عند مالحظات الطالب، كام إعطاء املالحظات حول 

سري العمل.

ومن النقاط الرضوريّة يف كّل عمليّة من عمليّات التقييم:

ü سؤال الطالب حول رأيهم قبل االدالء باملالحظات أو الرأي الشخيص
ü االعرتاف بعمل الطالب وتقدير مجهودهم حتى ولو مل تكن األمور قد أوصلت إىل النتائج املرجّوة
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أو املرشوع  تنفيذه  تّم  الذي  النشاط  بتفكري شخيص حول  يتّم توزيع ورقة ميلؤها كّل طالب  املهم أن  ومن 

والخطوات التي يتّم العمل عليها. وهذه الورقة تسمح للطالب بالتفكري الشخيص حول املشاريع، وتسمح للمدرب 

مبعرفة مدى استفادة الطالب من املشاريع التي يتّم تنفيذها.
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 الماّدة التّدريبّية

أنشطة حول مفهوم 
خدمة المجتمع
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الربنامجالتاريخاللقاء

العمل عىل قضايا املجتمعترشين األول1

تحديد الحاجات املجتمعيّةترشين األول2

اختيار املرشوع وتحديد األهدافترشين الثاين3

اختيار املرشوع وتحديد األهداف ترشين الثاين4

التصميم والربمجة كانون األول5

التشبيك واملنارصة وكسب التأييدكانون الثاين6

التجهيز وجمع املوارد كانون الثاين7

التجهيز وجمع املواردشباط8

تنفيذ املرشوعآذار9

تنفيذ املرشوعنيسان10

التقييمنيسان11

التخّرج واالحتفال الختاميأيار12

للتنّوع  والحاضنة  الفاعلة  املواطنة  ظّل  يف  مًعا  العيش  عىل  للرتبية  ألوان  برنامج  من  الثانية  املرحلة  تمُنّفذ 

الديني، املرتبطة بشكل مبارش مبوضوع خدمة املجتمع، عىل أساس الرشاكة بني ناديني أو أكرث، يتعاونان عىل 

مع  بالتنسيق  النادي  لقاءات  تتّم  لذلك  ذلك.  تحقيق  وعىل  مًعا  تنفيذها  املنوي  املشاريع  أو  املرشوع  اختيار 

بني  بالتنسيق  أديان  تقوم  منهام.  كّل  يتناسب مع ظروف  وبشكل  مًعا،  األهداف  لبلوغ  الرشيك  اآلخر  النادي 

النوادي لتحقيق هذا الغرض.

برنامج جلسات النادي
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اللقاء األول: العمل على قضايا المجتمع

ü يحّدد مفهوم خدمة املجتمع  األهداف التعّلمّية:  
ü  يكتشف أبرز مؤّسسات املجتمع املدين املرتبطة باهتامماته      

واهتاممات مجموعته ويبني الرشاكة املناسبة معهم 

مّدة اللقاء:         100-120 دقيقة

 1( املشاركة يف الخربات من أنشطة السنة األوىل 
30 – 40 دقيقةمّدة التمرين:

يبدأ املنّشط اللقاء بالتذكري مبفهوم املواطنة الحاضنة للتنّوع وقيَمه املكتسبة من وصف التمرين:

أنشطة العام الفائت )راجع القسم األول من الدليل(.

يسأل املنّشط أعضاء النادي عاّم تبّقى معه من السنة املاضية كمعلومات اكتسبوها، 

أو خربات غرّيت يف نظرتهم لالختالف ويف مواقفهم وسلوكهم، ويسأل عن العالقات 

التي تّم بناؤها مع أعضاء النوادي الرشيكة، ويطلب ملن يريد من التالمذة املشاركة 

مع زمالئه عن خربته من هذه العالقات. 

يستعيد املنّشط يف الختام ذكر مفهومي املواطنة الحاضنة للتنّوع )التنّوع الديني الخالصة والتقييم:

والرشاكة( والقيم املرتبطة بهام.  

ويوضح بأّن هذه السنة الثانية من انتامء املجموعة إىل نادي ألوان سوف تمُخّصص 

املجتمع،  والتنفيذ ملرشوع خدمة  التخطيط  عرب  الفاعلة  املواطنة  مفهوم  الختبار 

بالرشاكة مع ناد آخر.

ثّم يؤكّد عىل أّن املواطنة الحاضنة للتنّوع ليست مجرّد فكرة أو نظريّة بل هي 

مرشوع للحياة مًعا يتحّقق عرب املواطنة الفاعلة وخدمة املجتمع من قبل املواطنني. 

وهم كأعضاء نادي ألوان مدعّوون مع مئات التالمذة يف نوادي ألوان املنترشة يف 

كّل أرجاء لبنان ليقّدموا النموذج املميّز للعيش مًعا.
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التمرين 2( مواطنون فاعلون 
20-30 دقيقةمّدة التمرين:

يستعرض املنّشط القيم التي يرتكز عليها مبدأ املواطنة الفاعلة وخدمة املجتمع وصف التمرين:

)العطاء، االلتزام، املشاركة(. ثم يطلب املنّشط من التالمذة، بشكل عصف ذهني، 

اللبناين )شخصيّات معروفة عىل  اقرتاح أسامء شخصيّات أو مبادرات يف املجتمع 

املستوى العام، أو أيًضا أشخاص من بيئتهم – القرية أو املدينة – وإن كانوا غري 

معروفني بشكل واسع(، تمُعرّب عن واحدة أو أكرث من هذه القيم، ويتّم النقاش حول 

هذه املقرتحات وطريقة تجسيدها لهذه القيم. 

بعد ذلك ينتقل املنّشط إىل مترين تحديد الرشكاء، تأكيًدا عىل أّن خدمة املجتمع 

تقتيض التعاون بني مختلف مكّوناته. 

3( تحديد الرشكاء وأنواع العالقات 
• يحّدد الرشكاء والفعاليّات املحتملني للمرشوعأهداف التمرين:

• يحلّل أنواع العالقات بني الرشكاء ومدى تأثري كّل رشيك عىل املرشوع 

 30-40 دقيقةمّدة التمرين:

ورقة كبرية أو لوح من الكرتون - أقالم

نظريّة الطريقة الخامسيّة )5C( لتحليل الرشكاءوصف التمرين:

 تّم استلهام هذه النظريّة من علم األحياء.
 والحقيقة أنّه يف الطبيعة ميكن تصوير

 منوذج التفاعل بني كائنني من الكائنات

 الحيّة أو أكرث وفق تصنيفات خمس، 
:»C« تبدأ جميعها باللغة اإلنكليزيّة بحرف

 Conflict - النزاع •

Cohabitation - التساكن •

  Coordination - التنسيق •

  Collaboration - التعاون •

 Complementary - التكامل •
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وتبدأ التصنيفات الخامسيّة من النزاع لتصل إىل حالة االندماج بني األطراف. وتعترب 

التقنيّة مفيدة إّما لتحديد العالقة بني مختلف األطراف املوجودين يف النظام، وإّما 

لتحديد نوع التفاعل الذي يربط األطراف الخارجيّة بكل جّهة محليّة. 

الرشكاء  بني  للعالقات  وصًفا  التالية  الخريطة  تعترب  املحليّني:  الرشكاء  خريطة 

بني  السلطة  عالقات  الخريطة،  وتصف  معيّنة.  اجتامعيّة  منظومة  يف  املوجودين 

اتّباع  التقنيّة، يجب  مختلف األفرقاء بالنسبة للموضوع املحّدد. والستعامل هذه 

اإلجراءات اآلتية:

1-  ارسم دائرة كبرية متثّل املنظومة الخاضعة للتحليل 

تصوير  أجل  من  املرفق(  الرسم  )راجــع  أكرث  أو  واحد  بخط  الدائرة  2-  اقسم 

واألحزاب  االجتامعيّة  )الفئات  داخلها  يف  نجدها  التي  الكبرية  االنقسامات 

السياسيّة...(

مركز  من  اإلقرتاب  ويعني  خارجها.  أو  املنظومة  داخل  يف  إّما  الرشكاء  3-  ضع 

والقدرة  السلطة  املركز ضعف  واالبتعاد عن  أكرب،  التمتّع »بسلطة«  املنظومة 

عىل التأثري. أّما املعيار الثاين فهو مرتبط بحجم الدائرة، فكلاّم كانت الدائرة التي 

متثّل الرشيك أكرب كلاّم كان لهذا الرشيك تأثري أكرب.

4-  طبّق نظريّة الطريقة الخامسيّة )5C( لوضع األسهم التي تربط ما بني الرشكاء. 

 - والتحّكم   Control  - )الرقابة   )2C( تصنيفان  يمُضاف  الالحق،  الجدول  ويف 

بالطريقة  الجدول  هامش  عىل  املوضوعة  الالئحة  يفرّس  ما   )Conditioning

.)7C( السباعيّة

بتقييم التقييم: ويقومون  واقعي،  مثل  التمرين عىل  تطبيق  التالمذة  من  املنّشط  يطلب 

مدى االستفادة من هذا العمل لحسن تنفيذ املرشوع.

يستخلص املنّشط مع التالمذة أهميّة تطبيق هذه الدراسة عىل أّي مرشوع قيد الُخالصة: 

التنفيذ وتداعيات عدم تطبيقه. بينام تطبيقه الجيّد يسهم يف: 

• تنفيذ املرشوع بأفضل طريقة وبأقل كلفة

• تحديد املترّضرين املحتملني من املرشوع والعمل عىل معالجة ذلك

• تطوير العالقات لالستفادة من الفرص 

• تحديد أنواع العالقات لوضع االسرتاتيجيّات املناسبة

• بناء التحالفات وحشد التأييد لتخطّي املنافسة
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اللقاء الثاني: تحديد الحاجات المجتمعّية

ü يحّدد مفهوم دراسة الحاجات األهداف التعّلمّية:  
ü يتمرّس عىل آليّة جمع املعلومات لتحديد الحاجات     

ü يستعمل التقنيّات املناسبة لتحديد حاجات املجتمع      
ü يعرّف دور السلطات املحليّة والبلديّة      

ü يبني نظرة اسرتاتيجيّة مشرتكة للعمل عىل إحدى قضايا املجتمع     

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة
وصف اللقاء: 

 قبل البدء بجلسة تقييم الحاجات، عىل املنّشط أن يرشح مفهوم الخدمة االجتامعيّة، ويربطه 

بالبحث عن حاجات املحيط الذي نعيش فيه، بطريقة يأيت فيها املرشوع خدمة حقيقيّة للمجتمع، 

وذلك أيًضا بعد أن يرشح الرشوط أو املعايري التي تسمح باعتبار أّي مرشوع كخدمة للمجتمع. 

ثّم يقوم املنّشط برشح أهميّة تحديد الحاجات وآليّاتها مستعيًنا باملراجع النظريّة.  

1( رسم خارطة املجتمع 
30 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق كبرية - أقالم تلوين - أقالم رصاص - أوراق الصقة صغرية )post-it notes( األدوات الالزمة:

 يبدأ املنّشط بالرشح أّن هذه املهّمة هي لتكوين خارطة عمالقة للمنطقة املحليّة، وصف التمرين:

ثم يطلب من املجموعة رسم خارطة تقريبيّة عن جغرافيّة املنطقة: الطرق والتالل 

والحدود... مع الرتكيز عىل األماكن الهاّمة للجميع يف املنطقة، كساحة القرية مثاًل، 

أو املراكز املهّمة األخرى كمستشفى يف حال وجودها أو مالعب... 

بعد ذلك، يطلب املنّشط من الجميع استخدام األقالم امللّونة لتحديد األماكن املهّمة 

بالنسبة إليهم، مع توزيع األلوان )مثاًل اللون األخرض للحدائق أو األزرق للمصانع 

أو الرمادي للمباين الحكوميّة...(. ييرّس املنّشط هذه العمليّة بطرح األسئلة اآلتية:

• ما هي الخدمات واملرافق املتواجدة يف هذا املجتمع؟

• ما هي خدمات التعليم أو التسهيالت املتاحة؟ ومن الذي يستخدمها؟

• ما هي الخصائص التي يتمتّع بها املجتمع؟

إيجابيًّا،  أم  سلبيًّا  أكان  يختربونه،  شعوًرا  يكتبوا  أن  املشاركني  من  يطلب  بعدها 

ويلصقوه عىل املكان الذي أثار لديهم هذا الشعور عىل الخارطة. تناقش من بعدها 

أسباب املشاعر التي تّم وضعها عىل الخارطة، وملاذا ومُضعت املالحظات السلبيّة يف 

هذا املكان، وملاذا ومُضعت املالحظات اإليجابيّة يف ذلك املكان؟
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2( البحث امليداين 
30 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق، أقالماألدوات الالزمة:

أبناء وصف التمرين: الواقع بشكل علمي وإرشاك املعنيّني  يرشح املنّشط للتالمذة أهميّة دراسة 

املنطقة يف عمليّة تحديد حاجاتهم واألولويّات يف ما بينها. لذلك ميكن أن يطلب 

املنّشط من التالمذة البحث عن أخبار محليّة تتعلّق مبنطقتهم يف وسائل اإلعالم، أو 

أن يسألوا بعض األفراد داخل املجتمع، فيساعدهم ذلك يف جمع األفكار وتوضيح 

اآلراء  واستطالع  املعلومات  لجمع  باستامرة كوسيلة  االستعانة  الفرضيّات. وميكن 

بشكل موضوعي. 

3( تصميم شجرة الحاجات 
•  يحّدد حاجات املجتمع عرب تقنيّة شجرة الحاجاتأهداف التامرين:

40 دقيقةمّدة التمرين:

رسم شجرة الحاجات مطبوعة )املستند( - أقالماألدوات الالزمة:

منهم وصف التمرين: ويطلب  املستند(  )وفق  الحاجات  رسم شجرة  التالمذة  املنّشط عىل  يوزّع 

العمل ضمن مجموعات مللء الفراغات. يجلس التالمذة يف مجموعات من 4 إىل 

6 أفراد، ويعملوا عىل تحديد املشكلة أو الحاجة املجتمعيّة. يتّم بعد ذلك تحديد 

الظواهر ومن ثّم األسباب )بحسب الرشح يف قسم املفاهيم والقيم(. بعد االنتهاء 

وتتّم  إليها،  توّصل  التي  النتيجة  فريق  كّل  يقّدم  دقيقة(،   20( الفرق  عمل  من 

مناقشة كّل ذلك بني التالمذة. من الطبيعي أن يفيض هذا التمرين إىل رسم أكرث 

من شجرة للحاجات وفق آراء التالمذة املختلفة. 

بعد مناقشة املشاعر امللصقة عىل الخارطة، يكتب كّل طالب ما هي األمور التي التقييم:

يقرتح تحسينها يف املنطقة.

ميكن مناقشة أهميّة وعي الحاجات واألماكن التي تحتاج اىل تحسني، وتأثري ذلك الُخالصة: 

عىل قدرة التلميذ عىل إحداث تغيري يف محيطه.
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املستند: شجرة الحاجات

الظواهر

الحاجة 
املحّددة

سبب 3

سبب 2

سبب 1
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اللقاءان الثالث والرابع: 
اختيار المشروع وتحديد األهداف 

ü التعلّميّة  األهداف التعّلمّية:  
ü يبني نظرة اسرتاتيجيّة مشرتكة للعمل عىل إحدى قضايا املجتمع     

ü يحرتم اآلراء املختلفة ويسعى لتضمينها يف طرح مشرتك     
ü يحّدد األهداف وسبل قياس تحقيقها     

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة

 1( اختيار املرشوع 
50-60 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق للمشاركني، أقالم، لوحاألدوات الالزمة:

اللوح، وصف التمرين: عىل  املطروحة  بالحاجات  الئحة  توضع  الحاجات،  شجرة  مترين  عىل  بناء 
ويمُطلب من كّل تلميذ أن يضع أمامه اسم كّل مرشوع مع تصنيفه بدرجات، عىل أال 
تتكّرر الدرجة نفسها ألكرث من مرشوع. فيكون بذلك لدى كّل تلميذ الئحة باملشاريع 

مع ترتيبها من حيث األولويّة، وأسباب هذا الخيار. )انظر املثال يف الجدول أدناه(

جدول األولويّات
التفسريالدرجةإسم املرشوع

سهل التنفيذ، رضوري للمنطقة.8مرشوع 1

غري رضوري، يتطلّب مصادر غري متوفّرة.2مرشوع 2

بعد هذه الخطوة، يطلب املنّشط من التالمذة أن يجتمعوا ضمن مجموعات من 
6 أفراد ملناقشة خياراتهم، طالبًا منهم التوافق عىل املرشوع ذي األولويّة األعىل، 

وذلك لرضورته للمجتمع وإمكانيّة تنفيذه.
ويعطي املدرب بعض الخطوط العريضة للنقاش:

 1-  تجّنبوا التمّسك بتصنيفكم ملجرد
 التشبّث برأيكم الشخيص. 
اسعوا إىل التربير املنطقي.

 2-  تجّنبوا تغيري رأيكم ملجرد التوّصل
 إىل قرار. ساندوا املشاريع التي 

توافقون عليها وتقبلون بها.
 3-  يجب أن يأخذ الحوار وتبادل

 اآلراء وقته قبل الوصول إىل
 مرحلة التصويت إذا اقتىض

األمر. 
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4-  انظروا اىل اختالف اآلراء كعنرص يغني النقاش ويضمن نجاح املرشوع أكرث ماّم 
هو عامل عرقلة وإفشال للمرشوع

الصف ككّل من  النقاش إىل مستوى  يمُنقل  النقاش ضمن مجموعات،  انتهاء  بعد 
أجل التوّصل إىل القرار النهايئ حول اختيار مرشوع واحد.

• ما هي األفكار األساسيّة التي تعلّمناها يف هذا التمرين؟التقييم: 
• هل من املمكن أن يكون هناك مواطنة فاعلة دون حريّة ومساواة ودميقراطيّة؟

• كيف تتعامل األكرثيّة مع األقليّة من أجل ضامن األفضل للجميع؟

هذا التمرين يسمح للطالب باختبار أهميّة التوّصل إىل التوافق بالرغم من وجود الخالصة:
أكرثيّة وأقليّة. وميكن أن يمُستعمل كمدخل للنقاش حول االتفاق بني املجموعات 
املختلفة )الحزبيّة والطائفيّة...( حول مصلحة املجتمع العامة، وأهميّة هذا التوافق 
يف بناء الوطن. وما يستخلصه التلميذ مبارشة هو أّن بناء التوافق يسمح له بالعمل 

عىل املرشوع بأفضل الطرق املمكنة ضمن الوسائل املتوفرة.

 2( تصميم شجرة األهداف 
يحّدد أهداف املرشوع عرب تقنيّة شجرة األهدافأهداف التامرين:

50 دقيقةمّدة التمرين:

رسم شجرة األهداف مطبوعة )املستند( - أقالم األدوات الالزمة:

 يوزّع املنّشط عىل التالمذة رسم شجرة األهداف )وفق املستند( وصف التمرين:

 ويطلب منهم العمل ضمن مجموعات مللء الفراغات. يجلس

 التالمذة يف مجموعات من 4 إىل 6 أفراد، ويبدأون بتحويل املشكلة

 أو الحاجة إىل هدف، من خالل إعادة صياغة الفكرة أو

 الحاجة بشكل إيجايب لتصبح هدفًا. )بحسب الرشح يف قسم

املفاهيم والقيم(.

 عند االنتهاء، يعرض كّل فريق نتيجة عمله، فتسّجل األجوبة
 ضمن رسم عمالق للشجرة عىل اللوح، حيث توضع بداية

 جميع األجوبة. ثّم  تتّم مناقشة األجوبة بهدف التوّصل
 للتوافق عىل هدف واحد، وصياغته بشكل

محّدد وواضح، مع الهدف العام والنتائج املرجّوة. 

 بعد ذلك يعمل أعضاء النادي عىل تحديد الفئات

 املستهدفة يف هذا املرشوع، وتوضيح من

سوف يستفيد منه وكيف.  
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املستند: شجرة األهداف

الهدف العام

الهدف
املحّدد

النتيجة 

املرجّوة 3

النتيجة 

املرجّوة 2

النتيجة 

املرجّوة 1
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اللقاء الخامس: التصميم والبرمجة
ü يصّمم املرشوع مبختلف مراحله األهداف التعّلمّية:  

ü يحّدد األهداف وسبل قياس تحقيقها  � � � �
ü  يجيد إدارة املرشوع وفق روزنامة زمنيّة محّددة ويجيد إدارة      

الوقت
ü يجيد وضع موازنة محدودة للمرشوع وإدارتها      

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة
وصف اللقاء: 

بعد اختيار املرشوع وتحديد أهدافه، تبدأ عمليّة تصميم املرشوع بطريقة تضمن إمكانيّة تنفيذه 

ونجاحه. يرتكز ذلك عىل ثالثة مستندات أساسيّة هي: اإلطار املنطقي، واملوازنة والجدول الزمني 

التنفيذي.     

 1( وضع اإلطار املنطقي 
• يرتجم األهداف إىل مراحل ويدخل األنشطة مع وسائل لقياس النتائج. أهداف التامرين:

50 دقيقةمّدة التمرين:

جدول أو مصفوفة اإلطار املنطقي - أقالماألدوات الالزمة:

يوزع املنّشط عىل التالمذة مصفوفة اإلطار املنطقي املوجودة أدناه ويطلب منهم وصف التمرين:

العمل ضمن مجموعات مللء املصفوفة بحسب شجرة األهداف. 

املنهج 

العامودي

املؤرشات 

القابلة للتحّقق 

)IOV(

الفرضّياتمصادر التحّقق

الهدف العام

األهداف املحّددة

النتائج املتوّخاة

األنشطة
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 2( وضع موازنة املرشوع 
• يحّدد تكاليف املرشوع وكيفيّة تأمني املوارد أهداف التامرين:

30 دقيقةمّدة التمرين:

يطلب املنّشط من التالمذة تحديد احتياجات املرشوع املاديّة، وفًقا لكل نشاط. وصف التمرين:

تذكر املوازنة إذا كانت كلفة االحتياجات مدفوعة من صندوق النادي أم مقّدمة 

كهبة عينيّة أم نقديّة. يتّم العمل عىل ملء جدول املوازنة املرفق. 

موازنة املرشوع

النشاط / املواد
الكلفة 

الفرديّة
العدد

مجموع 

الكلفة
هبة

صندوق 

النادي

مواصالت

مواد للمرشوع 

)حّدد نوعها(

مأكوالت

غريها )حّدد(

املجموع العام 

162



 2( وضع جدول زمني للمرشوع 
• يوزّع األنشطة ضمن جدول زمني محّدد. أهداف التامرين:

20 دقيقةمّدة التمرين:

الجدول الزمني مطبوع عىل أوراق - أقالماألدوات الالزمة:

يوزّع املنّشط عىل التالمذة الجدول املبنّي أدناه ويطلب منهم وضع الربنامج الزمني وصف التمرين:

األقرص واملنطقي لتحضري املرشوع وتنفيذه الكامل. يجلس التالمذة يف مجموعات 

من 4 إىل 6 أفراد، ويعملون عىل توزيع املراحل يف الجدول أدناه. ثّم يتّم التشاور 

بني الناديني الرشيكني حول هذا الجدول لتثبيته بشكل مشرتك. 

الجدول الزمني

أسبوع األنشطة

1

أسبوع 

2

أسبوع 

3

أسبوع 

4

أسبوع 

5

أسبوع 

6

أسبوع 

7

أسبوع 

8
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اللقاء السادس: 
التشبيك والمناصرة وكسب التأييد 

ü يعرّف طرق اكتساب رشكاء محتملني األهداف التعّلمّية:  
ü  يكتشف أبرز مؤّسسات املجتمع املدين املرتبطة باهتامماته      

واهتاممات مجموعته ويبني الرشاكة املناسبة معها
ü يتعرّف عىل طرق التشبيك     

ü يبني رشاكات مع أفرقاء مختلفني عىل أساس قضيّة مشرتكة     
ü يدرك مفهوم املجتمع املدين وأهميّة دوره      

ü يعرف معنى املواطنة الفاعلة عرب اكتشاف قّوة كّل مواطن     
مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة

وصف اللقاء: 
يفتتح املنشط اللقاء برشح جملة التشبيك الشهرية: »ليس األهم هو ما تعرفه، بل األهم هو من 

تعرفه«. يتّم نقاش هذه العبارة مع التالمذة عىل أساس أهميّة معرفة األشخاص املناسبني بغية نرش 
أّي قضيّة وتحقيق أهدافها. يجب أن يمُعطى هذا النقاش الوقت الكايف، خاصة للتمييز الواضح بني 

التشبيك من جهة ومنطق »الواسطة« من جهة أخرى. )راجع قسم املفاهيم والقيم(. 

 1( مترين التشبيك: عامل صغري 
• التفكري حول العالقات املختلفة وكيفيّة ارتباطها بتأليف شبكةأهداف التمرين

• التفكري يف استعامل الشبكة الحاليّة لتوسيع الشبكة املستقبليّة

50 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق وأقالماألدوات الالزمة:

 يرشح املنّشط للتالمذة أنّهم سيمضون بعض الوقت يفوصف التمرين:
 التفكري مبعارفهم، وكيف ميكنهم توسيع الئحة معارفهم
 لتضّم الئحة األشخاص الذين يريدون التعرّف إليهم. 
 فالتشبيك عمليّة تبدأ بالتعرّف عىل الناس. ثم يعطي

 التعليامت التالية:
 •  أرسم لوحة للعبة السهام مع  ثالث دوائر

  متّحدة املركز )دائرة صغرية يف الوسط/الهدف، مع دائرة
 أكرب حولها، ثم دائرة ثالثة أكرب من حولها(.

 •  الدائرة األساسيّة هي دائرة األشخاص األقرب إليك، أي 
 األشخاص الذين ميكنك االعتامد عليهم. إنّهم أولئك الذين 

غالبًا ما تلتقي بهم، وتربطك بهم عالقات طيّبة، مثل: األهل واألخوة، أقرب 
األصدقاء، األقارب، املدّربون...
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•  أما الدائرة الثانية فهي دائرة األشخاص الذين »تعرفهم بطريقة ما«، وقد ال ترتاح يف 

التواصل معهم إاّل يف املناسبات. هؤالء األشخاص يعرفونك قلياًل )رمّبا فقط يعلمون 

أنّك موجود(، وأنت تعرفهم قلياًل، لكّنكم ال تتشاركون عالقات قريبة. بعض هؤالء 

األشخاص قد يكون من الناس الذين تحيّيهم )مرحبا - مرحبا( يف املدرسة أو النادي، 

بالقرب من  أو بعض الجريان يف الحي، أو بعض من يخدمك يف املطعم الصغري 

منزلك أو مدرستك... وقد تشمل هذه الفئة بعض املعلّمني، أو أهل أصحابك، ألخ.

•  والدائرة الثالثة هي دائرة األشخاص الذين توّد اإللتقاء بهم والتعرّف إليهم. إنّهم 

األشخاص الذين قد يساعدونك يف تحقيق املرشوع الذي تحلم به. وميكن أن يكونوا 

أّي أحد، وذات مسؤوليّات مختلفة. فال تقلّل من قدرتك عىل التواصل مع الجميع، 

خدمة لقضيّتك، بل الطموح واجب يف الوصول إىل كّل من ميكنه أن يدعمها.  

•  يف كّل من الدائرتني األوىل والثانية، يتّم ذكر نوع العالقة التي تربط بالشخص 

املحّدد )أخي، صديقي، جاري، إلخ(. 

بعد ملء الدوائر الثالث، يوضح املنّشط بأّن التشبيك هو عبارة عن: 

•  توطيد عالقات موجودة، خاصة تلك املذكورة يف الدائرة الثانية، عن طريق تفعيل 

التواصل أو االنتباه إىل الشخص اآلخر بشكل شخيص )مثاًل، حفظ إسم الشخص 

ومناداته به، تهنئة أحدهم مبولوده الجديد، إرسال بطاقة معايدة، إلخ.(

الثالثة، والذين ميكن  الدائرة  •  وبناء عالقات جديدة مع األشخاص املذكورين يف 

التعويل عليهم يف حمالت التوعية، أو املنارصة، إلخ. 

بعد ذلك، يقرتح كّل تلميذ الئحة األشخاص لديه التي ينبغي االتصال بهم للمساعدة 

عن  املسؤول  أو  البلديّة،  رئيس  )مثاًل  تنفيذه  النادي  يوّد  الذي  املرشوع  امتام  يف 

منظّمة غري حكوميّة، أو أحد أفراد العائلة املعني باملوضوع، إلخ.(، ويتّم االتفاق 

بني الجميع عىل الئحة واحدة.

•   ثّم يتّم توزيع اللقاءات عىل املشاركني، عىل أن يجمع الفريق املشارك خطيًّا أبرز 

ما جاء يف اللقاء ليك يتشارك بذلك مع املجموعة الكربى.

• ما هي نسبة التعلّم من هذا النشاط؟التقييم:

• ما هي املنظاّمت/املؤّسسات ومن هم األشخاص الذين ميكن االتصال بهم؟

• ما هي املعلومات األساسيّة التي ميكن أن نستفيد منها؟

يسمح هذا التمرين مبناقشة أهميّة العالقات وكيفيّة توسيعها وتحسينها من أجل الخالصة:

التوّصل إىل شبكة كبرية وفّعالة تخدم املرشوع املنوي تنفيذه كخدمة للمجتمع. 

كام أنّه يلفت نظر الطاّلب إىل رضورة وضع أسس واضحة يمُبنى عليها التواصل مع 

الجمعيّات والفعاليّات لالستفادة من هذا التواصل.
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2( مترين املنارصة: الرسالة األساسّية 
• االتفاق عىل رسالة صغرية أو شعار واضح يخدم حملة املنارصةأهداف التمرين

• تطوير مهارات التواصل

50 دقيقةمّدة التمرين:

أوراق وأقالم للتدويناألدوات الالزمة:

يتمرّن التالمذة عىل التعبري عن مرشوعهم برسالة قصرية من 60 ثانية، وعىل طريقة وصف التمرين:
إقناع رسيعة من 20 ثانية، إليصال رسالتهم األساسيّة. 

الخطوات:
املصعد وتجد  السيناريو اآليت: »أنت يف  يتخيّلوا  أن  الفريق  1-  اطلب من أعضاء 
نفسك مع شخص ميكنه مساعدتك يف تحقيق مرشوعك. يضغط هذا الشخص 
عىل زر الطابق السادس عرش يف املبنى، فتعلم أنّه لديك 60 ثانية إلقناعه عرب 

وصف قضيّتك. عىل خطابك الرسيع أن يتضّمن النقاط اآلتية:
• ترصيح واضح حول قضيّتك، وتفسري ألهميّتها )ملاذا هي مهمة؟(  

• دليل حيّس وحقيقي يدّل عىل أهميّة قضيّتك  
أن  )يجب  مهّمة  مساهمته  وملاذا  الشخص  هذا  من  تريده  الذي  •  ما   

يعرف الشخص كيف ميكنه مساعدتك يف حال قّرر ذلك(
2-  اطلب من املشاركني أن يجتمعوا ضمن فرق من ستّة أعضاء، ويحرّضوا خطابهم 

الرسيع )لديهم 10 دقائق للتحضري(
3-  امنح كّل فريق 60 ثانية لعرض خطابه، وأوقفه عندما ينتهي الوقت املحّدد

4-  ناقش مع املجموعة تقييم كّل من الخطابات التي أمُلقيت )عند انتهاء الجميع(، 
ويرّس التوّصل إىل توافق يف املجموعة عىل عرض مشرتك للمرشوع.

5-  ثّم بناء عىل ذلك، اطلب منهم أن يحرّضوا مجّدًدا ضمن مجموعاتهم، خطابًا 
أقرص تكون مّدته هذه املرّة 20 ثانية. يجب عليهم إًذا أن يحافظوا فقط عىل 

النقاط األكرث أهميّة يف خطابهم السابق.
 6-  بعد 5 دقائق، اطلب من كّل فريق أن يعرض خطابه )والتزم مبدة

20 ثانية فقط(
 7-  يتّم تعيني فريق لالتصال باألشخاص املطلوب دعمهم للمرشوع،
 كام ميكن أن يتّم تعيني فريق لكتابة الرسائل ومتابعة التواصل

 معهم عرب الربيد اإللكرتوين، وفريق آخر لوضع اسرتاتيجيّة
 لجعل هذه الرسائل تصل إىل أكرب عدد ممكن من الجمعيّات

واألشخاص املعنيّني.

ما هي النقاط األساسيّة التي يتضمّنها عرض القضيّة؟التقييم:
 ماذا نستنتج من النقاط التي استطعنا حذفها؟ هل هي مهّمة؟ 

وهل أصبح العرض أقّل قّوة وإقناًعا بدونها؟

 التشديد عىل أهميّة الوضوح يف عرض القضيّة واملرشوع املنوي الخالصة:
تنفيذه، والتدرّب عىل ذلك. 
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من اللقاء السابع إلى اللقاء العاشر: 
التجهيز وتنفيذ المشروع

ü   يسهم يف تنفيذ املرشوع ضمن عمل فريق جامعي منسجم  األهداف التعّلمّية:  
وعابر للمناطق والطوائف 

مالحظات عامة: 
بعد االنتهاء من مرحلة التصميم ملرشوع خدمة املجتمع الذي تنّفذه نوادي ألوان عىل أساس 

التعاون والرشاكة بني األندية من مناطق وخلفيّات مختلفة، تأيت مرحلة التحضري املبارش والتنفيذ 

الفعيل للمرشوع عىل أساس الخطّة املوضوعة واملوافق عليها من قبل مؤّسسة أديان. 

يتّم الرتكيز يف هذه املرحلة عىل عمل أعضاء النوادي التالمذة أنفسهم وتحّملهم املسؤوليّة، مع إبراز 

الثقة لهم ويف قدراتهم لتحقيق املرشوع وأهدافه.

كام يمُستفاد كثريًا من هذه املرحلة لتوطيد العالقات بني أعضاء النوادي الرشيكة يف املرشوع، وحتى 

توسيع دائرة هذه العالقات لتشمل الدائرة األوىل لكّل تلميذ )أهله، بيئته املدرسيّة، إلخ.(. لذلك 

ميكن أن تستضيف العائالت مثاًل التالمذة من املناطق األخرى يف بيوتها، خاصة إذا اختار الناديان أو 

أكرث تنفيذ مشاريع ضمن بيئتهم املحليّة. 

تشمل أيًضا هذه املرحلة التوثيق املطلوب عرب النّص أو الصورة أو الفيلم، مع شهادات التالمذة عن 

خربتهم مع بعضهم يف تنفيذ املشاريع، وموقف املستفيدين أو املعنيّني بهذه املشاريع. 
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اللقاء الحادي عشر: التقييم 

مّدة اللقاء:    100-120 دقيقة
المواد الالزمة:   نسخ عن جدول التقييم )املستند(، أقالم

وصف اللقاء: 
 بعد أن يقّدم املنّشط مفهوم التقييم وأهميّته والشفافيّة يف العمل، والصدق مع الذات،

 يوزّع عىل أعضاء النادي منوذج التقييم ويطلب منهم اإلجابة عىل األسئلة بشكل

 شخيص، مع التشديد عىل إعطاء الوقت الكايف لإلحابة عليها. ثم بعد انتهاء الجميع

 من اإلجابة الخطيّة، يطلب املنّشط من التالمذة اإلجابة الشفهيّة عىل األسئلة بشكل
اختياري. بعد اللقاء يرسل املنّشط االستامرات إىل مؤّسسة أديان. 

ماذا بعد؟إًذا؟ماذا؟

ما الذي تعلّمناه لنبني عىل هذا كيف أفرّس األمور التي اختربتها؟ما الذي أنجزناه؟

االختبار؟

ما الذي ملسناه؟ )بطريقة حسيّة 

ملموسة(

ما الذي ميكنني أن أحّققه اآلن من ما الذي يعنيه يل هذا االختبار؟

خالل ما اكتسبته من هذا املرشوع؟

ما الذي تعلّمته عن نفيس ما الذي اختربته؟

وجامعتي )محيطي، منطقتي( وعن 

عاملي؟

ماذا سيكون املرشوع القادم؟

ما الذي شعرت به من خالل هذا 

االختبار؟

ما هي املهارات الحياتيّة التي 

اكتسبتها؟

كيف أنوي استعامل املهارات 

واملعرفة التي اكتسبتها ليك أستمّر 

يف تلبية االحتياجات عرب خدمة 

املجتمع؟

ما الذي تعلّمته يف نادي ألوان 

)خالل السنتني( ومل أكن أعرفه يف 

السابق؟

ما هي املواد الدراسيّة التي فهمتها 

بشكل مختلف وأصبحت أكرث 

وضوًحا لدّي بفضل ألوان؟

هل يرتك ألوان أثرًا عىل طريقة 

رؤيتي لألمور وعىل مستقبيل؟
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اللقاء الثاني عشر: التخّرج واالحتفال الختامي

املجتمع  إكامله ساعات خدمة  تتضّمن  بذلك  إفادة  ألوان  برنامج  أكمل  تلميذ قد  لكّل  أديان  تقّدم 

املطلوبة يف املرسوم رقم 8924 بتاريخ 2012/9/21. 

كام تنظّم أديان، بالتعاون مع املدارس الرشيكة حفل تخّرج أعضاء نوادي ألوان إما بنشاط مركزّي 

وطني جامع لكّل املدارس الرشيكة، أو ضمن كّل مدرسة.

بعد تخرّجهم من ألوان، ميكن للتالمذة طلب االنضامم إىل شبكة شبيبة أديان، حيث ميكنهم متابعة 

رسالتهم يف خدمة املواطنة والعيش مًعا بشكل فاعل ومستدام، أو يتابعون عيش ذلك عرب مساراتهم 

الشخصيّة األخرى املتنّوعة.   
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ملحق

معجم المصطلحات
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يمُراد به املغايرة أو التباين يف الحالة، أو الهيئة، أو االنتامء، أو الرأي، أو الفكر، أو املوقف، أو القناعة، أو االختالف:

املعتَقد، إلخ. وهو ناجم عن فرادة كّل شخص وحّقه يف ذلك ويف التعبري عنه.

مسار يهدف إىل مساعدة األطراف املشرتكة يف النزاع يف الوصول إىل وجهة نظر مشرتكة أو سلوك يؤّدي إىل إدارة النزاع: 

االبتعاد عن العنف يف إدارة الخالف والسعي إليجاد الحلول املناسبة. 

االستجابة 

االنفعالّية:

هي استجابة املشاعر للمشاعر، بحيث يشعر الشخص مع غريه دون عقلنة األمور. 

هو االستامع الواعي لآلخر حيث يبذل الشخص جهده للدخول إىل عامل اآلخر عرب االستامع إىل ما يقوله اإلصغاء: 

لفظيًّا أو جسديًّا أو رمزيًّا. 

هو الفصل واإلبعاد - لفرد أو جامعة - املبني عىل التمييز بسبب االختالف أو التعميم أو الحكم املسبق. اإلقصاء:

هو تحويل القناعات إىل أفعال واملشاركة الفّعالة يف الحياة العاّمة عرب تبّني قضايا ذات طابع سيايس، أو االلتزام:

اجتامعي، أو ثقايف، والعمل عىل تحقيقها والتضحية من أجل ذلك بوقت الفرد أو ماله أو عرب وضع قدراته 

الفكريّة واالجتامعيّة واملهنيّة يف خدمة ذلك.

هو كّل ارتباٍط سواء أكان بالطبيعة، مثل االنتامء إىل عائلة بالوالدة، أم باإلرادة، كاالنتامء إىل حزب سيايس االنتامء:

أو جمعيّة. ويمُعرّب عن رشاكة يف بعض من أوجه الحياة مع آخرين ينتمون إىل الجامعة ذاتها، وعن التزام 

مبرشوع أو صريورة واحدة. لذلك يفرتض االنتامء وجود جامعة يقول الفرد مع كّل أفرادها "نحن"، مبن 

فيهم أولئك الذين ال يعرفهم حّق املعرفة.

هو السعي إىل االعرتاف باآلخر، واتّساع الصدر والعقل لتقبّل التاميز واالختالف يف االنتامءات الدينيّة أو االنفتاح:

الفكريّة أو الثقافيّة املختلفة واحرتامها، والعمل عىل اكتشاف معانيها بغية تطوير املعرفة، ومشاركة الحياة 

مع اآلخر، ونبذ التعّصب وتوطيد األخّوة اإلنسانيّة. 

سلوك التجّنب هو التوّجه إىل تفادي الدخول يف النزاع. يقوم هذا السلوك عادة عىل حسابات ترّجح أّن التجّنب:

مجرد الدخول يف النزاع سيلحق رضًرا أكرب من تجّنبه. 

يشري هذا املفهوم إىل معالجة النظم والبنى والعالقات التي أّدت إىل النزاع وانفجار العنف وبالتايل إىل تحويل النزاع:

تغيريها من جذورها. 

بناء شبكة العالقات مع األشخاص أو الهيئات أو املنظاّمت، الذين قد يسعون إىل تعبئة مواردهم وقدراتهم التشبيك:

املشرتكة لدعم موقف أو مرشوع معنّي، كام ولرتويج وجهة نظر وللتوعية حول مواضيع مهّمة يف املجتمع.

التسوية/ 

الحّل الوسط:

يعني هذا السلوك التوّجه لتقسيم املصالح يف النزاع بشكل يحّقق مكاسب لكّل طرف أقّل من املكسب 

الكامل وأكرب من الخسارة الكاملة، عىل أساس التوّصل إىل أرضيّة مشرتكة مع الطرف اآلخر. 

قيمة إنسانيّة ورابط اجتامعي ينبع من االنتامء إىل اإلنسانيّة أو إىل جامعة أو وطن واحد، ومن الشعور التضامن:

باملسؤوليّة  تجاه اآلخر، ما يؤّدي إىل التعاون يف تحقيق الخري العام، أو إىل مساعدة األشخاص أو املجموعات 

املصابة بأزمة والتي مل تعد تستطيع تلبية حاجاتها بذاتها والعيش بكرامة. 

هو االتجاه الفكري والعالئقي والعاطفي اإليجايب نحو اآلخر بهدف االنفتاح عىل فرادته وفهمه وتفّهم التعاطف:

مواقفه ومشاعره والتضامن معه. 
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القدرات التعّدديّة: ازدهار  ز  ويحفِّ الثقافيّة  املبادالت  يمُيرسِّ  الذي  الثقايّف  للتنّوع  الناظم  اإلطار  التعّدديّة  تشكّل 
اإلبداعيّة التي تغّذي الحياة العاّمة. وبذلك تهدف التعّدديّة إىل ضامن التفاعل املنسجم وتعزيز الرتابط 

االجتامعي ضمن حيويّة املجتمع املدين والعيش مًعا بسالم.

هو إصدار حكم أو قرار أو رأي خاطئ عىل جميع األفراد املنتمني إىل مجموعة ما، عىل أساس موقف من التعميم:
أحد أفرادها. 

هو تبادل للمواقف بهدف التوّصل إىل حّل النزاع بني طرفني أو عّدة أطراف، رشط أن يكون لدى األطراف التفاوض:
الرغبة يف تعديل مطالبها يف ما هو مقبول من اآلخرين ويخدم مصالح الجميع.

العمل مع شخص آخر أو مجموعة من الناس لتحقيق هدف مشرتك أو إنجاز عمل ما.التعاون:

هو السلوك املبني عىل فرديّة الترصّف واعتبار املصلحة الذاتيّة أهّم من مصلحة اآلخرين. لذلك يسعى التنافس:
مبوجبه الفرد إىل محاولة الفوز وتحقيق أقىص فائدة عىل حساب األطراف األخرى. ويرتافق هذا السلوك 

مع القدرة عىل التكيّف مع الفوز أو الخسارة.  

وعاداتها التنّوع: تراثها  باختالف  البرشيّة  الجامعات  سيّام  وال  واألفراد  الكائنات  بني  املوجود  التاميز  واقع  هو 
وتقاليدها، والذي يعرّب عن فرادة كّل منها وخصوصيّته. 

هو سمة من سامت الحياة، يعرّب عن متايز الجامعات البرشيّة باختالف تراث كّل منها وعاداته وتقاليده. وقد التنّوع الثقايف:

يرتكز التنّوع الثقايّف عىل عوامل مختلفة منها اللغة واالنتامء اإلثني والدين والذاكرة الوجدانيّة والتاريخيّة 

وغريها. ويرتبط مصطلح التنّوع الثقايفّ باالعرتاف مبرشوعيّة هذا الواقع وحّق كّل من مكّوناته يف التعبري عن 

خصوصيّته الثقافيّة بهدف التبادل واإلثراء والتجديد واإلبداع، عرب تفاعل الجامعات يف ما بينها. 

هو عمليّة تفاعليّة بني طرفني أو أكرث تصبو إىل تشارك األفكار أو اآلراء أو املشاعر أو إىل تبادل معلومات التواصل:
من خالل الكالم )التواصل النطقّي( أو الرموز )التواصل غري النطقّي(. 

تمُعرّف منظمة اليونسكو الثقافة بكونها مجموع العنارص املاديّة والفكريّة والروحيّة والعاطفيّة التي متيّز الثقافة:
مجتمًعا أو جامعة عن غريها. وهي تشمل الفنون والعلوم اإلنسانيّة والعلوم عاّمة، كام ومنظومة القيم 
التي تشّكل املخزون املشرتك لهذه املجموعة االجتامعيّة، والتي تتجىّل  والعادات والتقاليد واملعتقدات 
يف خصوصيّة طريقة العيش والتفكري والسلوك والتواصل. يشار أيًضا إىل أّن الثقافات بنفسها ليست كتاًل 
جامدة أو متجانسة، ألنّها تحتوي عىل اتّجاهات مختلفة مرتبطة بالسياقات واألشخاص ذي التأثري العاّم، 

وأيًضا مبسار تطّورها الدائم. 

حاجات 

املجتمع:

تأيت الحاجة نتيجة نقص يف عنرص أسايس لنمو املجتمع، وتكون رضورة حقيقيّة وملموسة فرديّة أو مشرتكة 

داخل املجتمع. 

هي منط حضارّي يتميّز بتغليبه مبدأ الفرد عىل الجامعة ومبدأ العقل عىل التقليد ومبدأ النقد عىل النقل الحداثة:
املتوارث. وهي منط شامل يطال مختلف أوجه الحياة، فيتّم الحديث مثاًل عن دولة حديثة، وتقنيّة حديثة 
وفّن وأدب حديثني. ويرى البعض أنّه ليس للحداثة قوانني أو نظريّات خاّصة وإمّنا لها مالمح عاّمة تدعو 

يف الغالب إىل التغيري والتجديد يف مقابل التقليد واملحافظة.

هي قدرة اإلنسان عىل التفكري واالختيار والقرار وفق إرادته، ومن دون ضغوط من أّي سلطة خارجة عن الحّريّة:
شخصه. فبمامرسة الحّريّة تتحّقق كرامة اإلنسان وتتجىّل فرادة شخصيّته. وتقرتن الحّريّة باملسؤوليّة التي 

تقتيض أن يوّجه اإلنسان إرادته وخياراته وفق ضمريه لعمل الخري وإحقاق الحّق. 
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أّي قيود عليه من حريّة الضمري: اقتناعه الشخيص من دون  تعني حّق الشخص يف أن يؤمن أو يعتقد مبا ميليه عليه 

الخارج. كام أنّها ترتبط بحّريّة الفكر، مبا يشمل إمكانيّة النقاش يف هذه املسائل ضمن الجامعة الواحدة 

أو يف املجتمع والفضاء العام، وبحّريّة إقامة الشعائر الدينيّة، مع الحفاظ عىل النظام العام.    

حقوق 

املواطن 

وواجباته:

املواطنة تضمن أّن لكّل مواطن حقوقًا خاّصة وعاّمة، عىل املستويات املدنيّة واالجتامعيّة والسياسيّة يجب 

أن يحصل عليها، وعليه واجبات ومسؤوليّات يجب أن يؤّديها نحو وطنه، وذلك وفق ما يحّدده دستور 

هذا الوطن وقوانينه. يفرض هذا الواقع أدواًرا عىل الدولة تتمثّل يف تحقيق املساواة والعدالة االجتامعيّة 

والكرامة اإلنسانيّة بني جميع مواطنيها مهام اختلف تصنيفهم. ويتطلّب أيًضا من املواطن احرتام القوانني 

واملشاركة الفاعلة يف الشأن العاّم ودفع الرضائب والرسوم والتضامن االجتامعّي مع اآلخرين. وتحقيق ذلك 

يحّصن املواطنني بوجه مشاعر التمييز والكراهية ويتيح لهم فرصة العيش مًعا واالحرتام املتبادل. 

الحكم 

املسبق:

هو تبّني رأٍي أو اعتامد موقف خاطئ أو مشّوه بشأن شخص أو جامعة أو مسألة، بسبب تأثري ما )رأي عام 

خاطئ، إعالم، ذاكرة أليمة، إلخ( من دون التدقيق املوضوعّي أو التمّحص بصوابيّة هذا الرأي أو املوقف.

يشري هذا املفهوم إىل االسرتاتيجيّات التي تتعامل مع النزاع أماًل ليس فقط يف الوصول إىل اتفاق ينهي حّل النزاع:

العنف الظاهر فحسب، بل للتوّصل أيًضا إىل حّل دائم للمشكلة املرتبطة بغايات وأهداف متضاربة، عرب 

مساعدة األطراف املشرتكة يف النزاع يف فهم حاجاتهم بشكل أعمق. 

يعرّب عن التواصل اإليجايّب بني شخصني أو أكرث بهدف تبادل األفكار واملواقف، ما يتيح الفرصة للتعبري عن الحوار:

الذات واكتشاف أفكار اآلخرين ومشاعرهم ومحاور اهتامماتهم ومعتقداتهم كام يعرّبون عنها بأنفسهم. 

هو أساس االجتامع اإلنساين والعيش مًعا بأمن وسالم عرب اعتبار تحقيق كرامة كّل إنسان وتأمني سالمة الخري العام: 

املجتمع ووحدته ورقيّه رشطًا لتحقيق الخري الشخيّص، ما يقتيض التضامن بني املواطنني وااللتزام واملشاركة 

يف ضامن الحقوق لجميع األفراد والجامعات، وتضافر الجهود يف تنمية الحياة العاّمة وتطويرها السليم، 

واستعامل املوارد املشرتكة املعنويّة واملاديّة خدمة للجميع، مبن فيهم القارصين أو املهّمشني اجتامعيًّا. 

الخدمة 

االجتامعّية:

عمل تطّوعي يقوم به املواطن للمجتمع من أجل تحسني أو تغيري واقع معنّي. وتتحّقق الخدمة االجتامعيّة 

ألهداف  الرسميّة  املؤّسسات  مع  التعاون  عرب  أو  حكوميّة،  غري  منظاّمت  أو  جمعيّات  مع  الرشاكة  عرب 

تنمويّة.

هو النّص الذي يعرّف النظام السيايّس للدولة ويحّدد مبادئه األساسيّة ويرعى عالقة املؤّسسات العاّمة الدستور:

والسلطات يف ما بينها. ويعرّب الدستور عن العقد االجتامعّي الساري بني املواطنني، ويحّدد القيم واملبادئ 

والحقوق والحريّات األساسيّة وغري القابلة للترصّف التي يتمتّع بها كّل مواطن. وهو يشّكل املرجع األعىل 

ه للقوانني واملراسيم يف الدولة.  س واملوجِّ املؤسِّ

أساس الدولة: عىل  الخارجيّة،  الوطن  ولعالقات  املواطنني  لحياة  الناِظم  للوطن  والسيادّي  السيايّس  اإلطار  هي 

مامرسة السلطة باسم الشعب وعرب منظومة من املؤّسسات الرسميّة الثابتة. 

هي النظام السيايّس املرتكز عىل الشعب كمصدر للسيادة والسلطة والذي يعتمد مبدأ مشاركة جميع الدميقراطّية:

املواطنني يف القرار السيايّس، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، ومساواتهم أمام القانون ومساءلتهم للسلطات. 

وترتبط الدميقراطيّة مبنظومة من القيم أبرزها: احرتام كرامة اإلنسان وضامن حقوقه الشخصيّة واالجتامعيّة 

والسياسيّة وحامية الحّريّات )حّريّة الرأي، حّريّة املعتقد والضمري، حّريّة التعبري، حّريّة املشاركة، الحّريّة 

الدينيّة...(. قانونيًّا، متارس الدميقراطيّة يف إطار دولة الحّق والقانون، وثقافيًّا تتطلّب قبول مبدأ التعّدديّة.
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الذاكرة 

الجامعّية:

هي الرتاث الذهنّي املرتبط بالتاريخ والتجربة املشرتكة لدى جامعة معيّنة، تغّذي فيها الهويّة الجامعيّة 

خاّص  تفسري  ترتكز عىل  وانتقائيّة،  عاطفيّة  بطبيعتها  فهي  بينهم.  ما  يف  أعضائها  متاسك  بذلك  وتضمن 

للتاريخ وأحداثه وتحتفظ فقط بالعوامل التي تغّذي متاسك املجموعة وتمُظهر الصورة التي توّد الظهور بها. 

لذلك تحتّل هذه الذاكرة مكانًا بارزًا يف بناء الذاكرة الشخصيّة للفرد، وبالتايل يف تعريفه لهويّته. 

الناس إزاء موقف من املواقف أو مسألة من املسائل العاّمة التي تثري الرأي العام: هو الفكرة السائدة بني جمهور 

إزاء  وميولهم  الشعب  أفراد  اتّجاهات  عن  العام  الرأي  فيعرّب  املشرتكة.  مبصالحهم  تتعلّق  أو  اهتاممهم 

املجموعات  اإلعالم وتوجيه  بتأثري من  أو  لتالقي مصالحهم  أو  بينهم  ما  للتفاعل يف  كنتيجة  ما،  مشكلة 

الضاغطة. وميثّل الرأي العاّم البوصلة التي تحّدد اتجاهات السياسات وتؤثّر فيها بشكل مبارش، وبدونه 

تفقد السلطة قدرتها عىل رؤية الطريق الصحيح. 

القدرة عىل مشاهدة أمور معينة ورصدها لتوجيه اإلجراءات أو الوظائف التي تؤثّر عىل تنفيذ املرشوع الرقابة:

أو عىل العمل بطريقة معيّنة.

مع السالم: بعضهم  الناس  عالقة  ويف  ذاته  مع  اإلنسان  عالقة  يف  واالنرشاح  والطأمنينة  اإليجابيّة  من  حالة  هو 

إًذا ال يعني غياب الحروب  الثقة والتفاعل اإليجايب. فالسالم  بعض، يف املجتمع وبني الدول، مبنيّة عىل 

والخصومات وحسب، بل هو حالة من العيش مًعا عىل أساس االنفتاح والتعاون والتكامل مع القدرة عىل 

حّل املشاكل والنزاعات بني األفراد أو الجامعات والدول بطرق ممنهجة وهادئة وعقالنيّة من دون اللجوء 

إىل العنف. 

القوانني الشأن العام: عرب  املصالح  هذه  تمُنظَّم  وحيث  وتناقًضا،  تكاماًل  األفراد  مصالح  فيه  تتقاطع  الذي  املجال  هو 

واملؤّسسات التي تعمل عىل تحقيق القرارات املشرتكة التي تمُعرّب عن اإلرادة الشعبيّة ومصالحها العاّمة. 

النزاع الذي تخطّى التباين واالختالف إىل التنازع العنيف. الرصاع:

رهًنا العدالة: العدل  تحّقق  كان  لذلك  واحدة.  لعملة  وجهان  اعتبارهام  ميكن  بل  الحّق،  مبعنى  العدالة  ترتبط 

بوجود قوانني تنظّم حياة البرش وهم يسعون للحصول عىل حقوقهم، وأنظمة وسلطة قضائيّة تحمي هذه 

الحقوق وتعاقب منتهكيها، مبا ال يسمح بوقوع الظلم ألّي من بني البرش سواء داخل املجتمع الواحد، أو 

بني املجتمعات املختلفة. 

العدالة 

االنتقالّية:

العدل بعد مرحلة من الرصاع املجتمعّي املرتبط غالبـًا بحروب أو نزاعات  هي منط خاّص من تحقيق 

أهليّة أو مدنيّة، يرتبط بالبحث عن تحقيق املصالحة واالستقرار وترميم الرتابط االجتامعّي والعيش مًعا 

بسالم. لذلك تستند العدالة االنتقاليّة إىل اسرتاتيجيّات وآليّات خاّصة تختلف عن املحاكم العاديّة، وتجمع 

بني مبدأّي الحقيقة واملصالحة. 

العقد 

االجتامعي:

هو اتّفاق عىل املستوى األديب والثقايّف يؤّسس للرتابط االجتامعّي ويعّزز الوحدة ضمن النسيج الوطنّي، 

عىل أساس تحقيق الخري العام ضمن املجتمع الواحد. 

العيش 

املشرتك:

هو الحياة الجامعة بني املواطنني عىل اختالف انتامءاتهم، عىل أساس الرتابط االجتامعّي والتضامن والوحدة 
واملسؤوليّة املشرتَكة واحرتام االختالف واستثامر التنّوع ملا فيه من غًنى متبادل ورقّي إنساين واجتامعي. 
ال  الذي  املشرتك،  للعيش  والدينامييّك  اإلرادّي  البعد  للتشديد عىل  مًعا"  "العيش  عبارة  أيًضا  وتستعمل 
يقترص عىل توصيف الواقع وحسب بل يقتيض فعاًل والتزاًما مبنهج مبنّي عىل روح االنفتاح واملبادرة تجاه 

اآلخر والرشاكة معه. 
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الفئة 
املستهدفة:

مجموعة األشخاص املعنيني بنشاطات املرشوع والذين يستفيدون من نتائجه.

هي خصوصيّة اإلنسان ــ كّل إنسان ــ املبنيّة عىل كرامته األصيلة وحّريّته، مبا مييّزه عن أّي شخص آخر، الفرادة:

قريبًا كان أم بعيًدا، بالشكل والفكر والرأي واألحاسيس والتطلّعات. وتضمن الفرادة عدم تالش اإلنسان 

وإرادته يف الجامعة التي ينتمي إليها، بل تحّقق مشاركته مبا لديه من خصوصيّة وإبداع.  

هو مجموعة من القواعد املكتوبة امللزِمة التي تحّدد الحقوق والواجبات وتنظّم الحياة وسلوك األشخاص القانون:

يف مختلف املجاالت ضمن املجتمع أو الوطن. 

قبول اآلخر يعني االعرتاف باالختالف وفرادة األشخاص وتنّوع املواقف والخلفيّات الثقافيّة واالجتامعيّة قبول اآلخر:

والسياسيّة والدينيّة، ورفض منطق التامهي أو االنصهار الذي يريد فرض منط أحادّي من الفكر والوجود 

عىل الجميع. 

الكرامة 

اإلنسانية:

هي القيمة األصيلة والثابتة لكّل إنسان، التي تقتيض له االحرتام املطلق وغري املرشوط بأصله، وجنسه، 

ولونه، ودينه، ومركزه االجتامعّي، إلخ.

هو الفضاء املشرتك بني املواطنني، املستقّل عن أجهزة السلطة اإلداريّة للدولة وعن السلطة الخاصة يف املجال العاّم:

العائلة والطائفة، إلخ. كاألسواق، واملقاهي، والصالونات، واإلعالم، والصحافة، ومواقع التواصل االجتامعّي، 

وكّل أشكال امللتقيات العاّمة التي متارس فيها مختلف أنواع الفعاليّات التبادليّة والحواريّة والخطابيّة. 

املجتمع 

املديّن:

هو مجموع املنظَّامت واملؤّسسات والهيئات واملبادرات والحركات غري الحكوميّة، التي ال تبتغي الربح، 

ولها حضورها يف الشأن العاّم وقضاياه، وهي تعرّب عن وعي املجتمع ملصالحه. وينمو املجتمع املديّن مبقدار 

استعداد أفراده لاللتزام والعطاء تطّوًعا بهدف تحقيق الخري العاّم.  

العاّمة ملبدأ سيادة الشعب، وحّق الشعب ال بل واجبه يف مراقبة جميع املساءلة: هي خضوع جميع السلطات 
العاّم،  والخري  املجتمع  مصلحة  تحقيق  بهدف  العاّمة  املؤّسسات  ضمن  مهاّمهم  تأدية  يف  املسؤولني 
ومحاسبتهم عىل ذلك، إن من خالل املؤّسسات الرقابيّة والقضائيّة، أو عمل املجتمع املدين، أو االنتخابات. 

إىل املساواة: ينتمون  كونهم  عينها  األساسيّة  والحقوق  األصيلة  بالكرامة  يتمتّعون  الناس  جميع  بأّن  اإلقرار  هي 
الطبيعة اإلنسانيّة ذاتها ورشكاء يف األرسة البرشيّة، من دون تفرقة بسبب الجنس أو العقيدة أو الدين أو 
اللون أو الطبقة االجتامعيّة أو غريها من أشكال التعّدد يف االنتامءات والهويّة. وهي أيًضا تحقيق العدالة 
االجتامعيّة واملامثلة أمام القانون يف الحقوق والواجبات والفرص واملشاركة يف الشأن العاّم بكّل مستوياته 

من دون أّي قيود أو تفرقة. 

سلوك يعتمده أحد طريف النزاع بحيث يتخطّى الدفاع عن مصلحته الذاتيّة مفّضالً أن يقّدم تنازالت للطرف املسايرة:

اآلخر من دون مقابل يف سبيل فّض النزاع القائم بينهام.

هي إسهام املواطنني يف تقرير مصريهم ليس عرب مزاولة حّق التصويت ومحاسبة املنتَخبني والرتّشح للهيئات املشاركة:
املنتَخبة وحسب، بل عرب قيامهم أيًضا بدورهم االجتامعّي خارج السياق الوظيفّي، باالنضامم التطّوعي إىل 
املنظاّمت الوسيطة كاألحزاب والنقابات وإيجاد مساحات فكريّة مشرتكة ملناقشة قضايا الحياة العاّمة مع 

اآلخرين، وتكوين مجموعات ضاغطة عىل املسؤولني يف مواقع القرار بهدف تحقيق الصالح العام. 

مجموع األعامل واالنشطة املطلوب تنفيذها ضمن حدود زمنيّة معيّنة من أجل التوّصل إىل تحقيق هدف املرشوع:

أو أهداف محّددة من خالل توظيف املوارد البرشيّة واملاديّة الالزمة. 
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هي عمليّة تهدف إىل ترميم العالقة بني طرفني أو أكرث بعد انقطاعها بسبب خصومة أو نزاع. واملصالحة املصالحة:

بني األفراد أو الجامعات تقتيض االعرتاف املتبادل باألخطاء، وتحّمل املسؤوليّة، وتنقية الذاكرة وبناء رؤية 

جديدة مشرتكة للمستقبل. 

املصلحة 

العاّمة:

الناحية  من  األفراد  خري  يحّقق  ما  املشرتكة،  وحياتها  الوطنيّة  الجامعة  خري  تحقيق  عىل  العمل  هي 

واملؤّسسات  األنظمة  هدف  تشّكل  بذلك  وهي  الخاّصة.  مصالحهم  تحقيق  فرص  ويعّزز  االجتامعيّة 

السياسيّة واالجتامعيّة. 

عملية ترويج فّعال ملبدأ أو هدف معنّي، وتأمني التأييد له ضمن حمالت توعية وحشد للمصادر، بهدف املنارصة:

الوصول إىل قرارت تخدم هذا املبدأ. 

هي الرتجمة العدديّة )باألرقام( لخطّة العمل املوضوعة لتنفيذها خالل فرتة زمنيّة محّددة، والتي تشمل املوازنة:

التقديرات املالية التفضيليّة لكلفة املرشوع اإلجامليّة.

املواطنة هي االنتامء الفاعل إىل كيان وطنّي والعالقة مع الدولة واملجتمع عىل أساس القانون ومنظومة املواطنة:

القيم العاّمة املشرتكة. وترتبط املواطنة مبنظومة الحقوق والواجبات التي تصعب تجزئتها، والتي تنظّم 

الخاّصة  حريّاتهم  وتضمن  متييز،  دون  من  املواطنني  لكافّة  واالقتصاديّة  واالجتامعيّة  السياسيّة  الحياة 

والعاّمة، وتشّكل حيّزًا للتفاعل اإليجايّب يف ما بينهم وللمشاركة املسؤولة يف الحياة العاّمة. 

املواطنة 

الحاضنة 

للتنّوع الثقايف:

هي نتاج قبول التنّوع ضمن املجتمع الواحد، وتحفيز الحوار والتفاعل الحضارّي بني مكّوناته يف سياق 

الحياة العاّمة، من خالل اعتباره مصدًرا للغنى الجامعّي املشرتك، واعتبار الرشاكة مع املواطن اآلخر، عىل 

الرغم من اختالفه الثقايّف، جزًءا من عمليّة بناء الذات الفرديّة واملجتمعيّة. ويمُسهم ذلك يف تكوين الثقافة 

الوطنيّة الجامعة، وتحديد معامل الهويّة الوطنيّة املشرتكة من دون هيمنة مجموعة عىل أخرى أو فرض 

أحاديّة ثقافيّة معيّنة. ويقع تحقيق ذلك عىل عاتق األفراد والجامعات واملجتمع املديّن والدولة. 

يدّل عىل ما يوثق به اليشء، أي يمُشّد، ويمُربط بإحكام وثبات، ويعني هنا االتّفاق عىل مبدأ أو مجموعة امليثاق:

مبادئ مشرتكة وااللتزام بها واعتامد ذلك أساًسا للحياة املشرتكة.

اختالف يف وجهات النظر أو املصالح قد يؤّدي إىل خالف أو رصاع أو تناحر وقد يحّل بالطرق السلميّة.النزاع:

هي مجموع العنارص التي تشّكل خصوصيّة الفرد من حيث متيّزه عن غريه، وتعطي مضمونًا لكلمة "أنا". الهويّة:

والثقافة،  والدين،  االجتامعيّة،  والخلفيّة  والجنس،  العمر،  مثل  متعّددة  وانتامءات  أوجًها  تتضّمن  وهي 

الخصوصيّة  تشمل  عندما  تصبح جامعيّة  الهويّة  إلخ. وهذه  الحياة،  وفلسفة  واللغة،  الوطنّي،  واالنتامء 

مجموعة أفراٍد، وفق ما هو مشرتٌك بينهم، سواء لجهة الوطن أو اللغة أو الدين. 

الهويّة 

الوطنّية:

هي االنتامء الوجدايّن إىل وطن وشعب وذاكرة مشرتكة والتعبري عن ذلك بتمثيل هذا الوطن وقضاياه تجاه 

اآلخرين. وهي أيًضا االنتامء القانويّن/ التعاقدّي إىل هذا الوطن وحمل بطاقة الجنسيّة التابعة له، مع ما 

يرتتّب عىل ذلك من التزام بحقوق وواجبات.

هي عمليّة وّديّة يتدّخل من خاللها طرف ثالث محايد ملساعدة طريّف النزاع عىل إيجاد حلول مشرتكة الوساطة:

نابعة منهام. 

هو املستقّر الجغرايف للجامعة حيث يكون تشارك األرض عاماًل يف تكوين ذاكرة مشرتكة وهويّة جامعة الوطن:

ومجال عاّم مشرتك.
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مؤّسسة أديان
مؤّسسة لبنانيّة للدراسات الدينيّة والتضامن الروحّي

هاتف/فاكس:393211 -1- 961  

بريوت - لبنان

  contact@adyanvillage.net :الربيد اإللكرتوين 

www.adyanvillage.net :املوقع اإللكرتوين 

برنامج  تطبيق  )2007-2014(، شملت  مدى سبع سنوات  امتّدت عىل  بعد خربة 
ألوان للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع الديني والعيش املشرتك، بالرشاكة مع 
والخاص،  العام  القطاعني  من  املدارس  من  عدد  يف  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة 
العاملّية يف  املّتحدة  األمم  لجائزة  الثانية  املرتبة  الربنامج عام 2013  بنيل  وتكلّلت 
قسم تحالف الحضارات: »الرتبية عىل العيش مًعا يف سالم يف عامل متنّوع«، تُطلق 
مؤّسسة أديان هذه السنة النسخة الجديدة من الربنامج التي تُركّز بشكل أسايس 

عىل الرتبية عىل املواطنة الفاعلة والعيش مًعا. 

فبناًء عىل تقييم الخربة السابقة، ومواكبة للظروف املستجّدة عىل الصعيد الوطني 
والعنف،  التطرّف  ظاهريت  بتنامي  املتأثرّة  واالجتامعّية  الثقافّية  وسياقاته  العام 
وانسجاًما مع توّجهات السياسات الرتبويّة الوطنّية عىل صعيد إدخال خدمة املجتمع 
وتطبيقها تربويًّا يف املرحلة الثانويّة، وفق املرسوم رقم 8924 بتاريخ 2012/9/21، 
اختارت مؤّسسة أديان ألن تنتقل إىل نسخة جديدة من الربنامج، تحافظ فيها عىل 
أهم ثوابته وتُعّزز فيه البعد التطبيقي والفاعل للتالمذة، بحيث يعملون عىل تحويل 
ما تعلّموه إىل مبادرات تهدف إىل الخدمة املجتمعّية يف بيئتهم املحلّية وبالرشاكة 

مع املجتمع املدين)...(. 

تسعى أديان من خالل هذا الربنامج الرتبوي إىل اإلسهام يف تنشئة جيل لبنايّن جديد 
التنّوع والعيش مًعا، ومستعّد لاللتزام يف خدمة قضايا املجتمع  مؤمن بلبنان بلد 
بشكل عابر للطوائف واملناطق، عىل أساس االنفتاح عىل االختالف والرشاكة وتوطيد 
الرتابط االجتامعي بشكل متحّرر من مختلف أشكال التزّمت والتطرّف والطائفّية.  
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