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ملحق خاص "المواطنة وبناء السالم"
ملحق خاص يصدر عن مرشوع »بناء السالم يف لبنان« التابع لربنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ بتمويل من أملانيا من خالل البنك األملاين للتنمية )KfW(، ويوزّع مع جريدة 
»النهار« بنسخته العربية، ومع جريدة The Daily Star بنسخته اإلنكليزية، ومع 

جريدة L’Orient-Le Jour بنسخته الفرنسية. 
يجمع امللحق عدداً من الكتّاب والصحافيني واإلعالميني والباحثني والفنانني املقيمني 
يف لبنان، ويعالج قضايا تتعلق بالسلم األهيل باإلضافة اىل انعكاسات األزمة السورية 
عن  بعيداً  موضوعية  مقاربات  يف  والسوريني،  اللبنانيني  بني  والعالقات  لبنان  عىل 

خطاب الكراهية.
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فرض وباء كوفيد-19 )كورونا( العديد من التغيريات عندما فاجأ العامل يف آذار 2020، مبا يف ذلك يف 
رسائلنا ومنشوراتنا. وفًقا لذلك، كان من الرضوري تعديل بعض املضمون الذي كنا بدأنا نخطّط له 
يف كانون الثاين لهذا العدد الخاص من ملحق أخبار بناء السالم يف لبنان حول "املواطنة وبناء السالم" 

من أجل عكس التطورات الحالية.
وبهذه الروح، اخرتنا ان نستبدل مقالنا االفتتاحي اإلعتيادي مبقطع من مالحظات أدىل بها األمني 

العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس إىل مجلس األمن يف نيويورك يف 9 نيسان 2020:

أود أن أشكركم عىل عقد هذه املناقشة الهامة.
يواجه العامل اليوم أخطر اختبار منذ تأسيس هذه املنظمة.

كورونا:  لجائحة  املدمرة  اآلثار  من  للمعاناة  يتأهب  أو  يكافح  بلد  كل  الحايل  الوقت  يف 
عرشات اآلالف من األرواح املفقودة، واألرس املفككة، واملستشفيات التي تغص باملصابني، 

والعامل األساسيون املنهكون.
الرشكات،  ومعاناة  الوظائف  إختفاء  املستمرة:  الصدمة  استيعاب  أجل  من  نكافح  كلنا 
والتحول األسايس والجذري يف حياتنا اليومية، والخوف من أن األسوأ آٍت، ال سيام يف البلدان 

النامية وتلك التي تتعرض أصالً للنزاعات املسلحة. 
يف حني أن جائحة كورونا هي أوالً وقبل كل يشء أزمة صحية، فإن آثارها أبعد أثراً بكثري.

نحن نشهد بالفعل آثارها اإلجتامعية واإلقتصادية املدمرة، بينام تسعى الحكومات يف جميع 
واإلنكامش  البطالة  الرتفاع  فعالية  األكرث  املواجهة  للعثور عىل طرق  العامل جاهدة  أنحاء 

اإلقتصادي.
إىل  يؤدي  قد  الدوليني، مام  واألمن  السالم  لصون  كبرياً  تهديداً  أيضاً  الجائحة تشكل  لكن 
زيادة اإلضطرابات اإلجتامعية والعنف، الذي من شأنه أن يقوض إىل حد كبري قدرتنا عىل 

مكافحة املرض.
النطاق، ولكن اسمحوا يل أن أحدد مثانية مخاطر ملحة بصفة  إن مخاويف كثرية وواسعة 

خاصة:
أوالً، تهدد جائحة كورونا باملزيد من اضمحالل الثقة يف املؤسسات العامة، ال سيام إذا كان 
املواطنون يدركون أن سلطاتهم أساءت الترصف فيام يتعلق باإلستجابة أو مل تكن شفافة 

فيام يتعلق بحجم األزمة.
يف  سيام  ال  كبرية،  ضغوط  إىل  األزمة  لهذه  اإلقتصادية  التداعيات  تؤدي  أن  ميكن  ثانياً، 
عدم  سيُحدث  انتقالية.  مبرحلة  متر  التي  والبلدان  منواً  األقل  والبلدان  الهشة  املجتمعات 
اإلستقرار اإلقتصادي آثاراً مدمرة بصفة خاصة عىل النساء اللوايت يشكلن الغالبية العظمى 
من تلك القطاعات األكرث ترضراً. إن األعداد الكبرية من األرس التي تعيلها امرأة يف حاالت 

النزاعات معرضة بشكل خاص للصدمات اإلقتصادية.
ثالثاً، ميكن أن يؤدي تأجيل اإلنتخابات أو اإلستفتاءات أو قرار امليض قدماً يف التصويت، 
حتى مع التدابري التخفيفية، إىل خلق توترات سياسية وتقويض رشعية الحكم. من األفضل 
اتخاذ مثل هذه القرارات بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق تهدف إىل توافق اآلراء. ليس 

الوقت مناسباً لإلنتهازية السياسية. 
رابعاً ، يف بعض حاالت النزاعات ، قد يخلق عدم اليقني الذي تسببت به الجائحة حوافز 
لدى بعض الجهات الفاعلة لتعزيز املزيد من اإلنقسامات واإلضطراب. وقد يؤدي ذلك إىل 
تصعيد أعامل العنف ورمبا إىل أخطاء مدمرة يف التقدير، األمر الذي ميكن أن يرسخ الحروب 

الدائرة ويعقد الجهود املبذولة ملكافحة الجائحة.
خامساً، ال يزال خطر اإلرهاب مستمراً. قد ترى الجامعات اإلرهابية فرصة سانحة لتوجيه 
منطقة  يف  الحالة  تشكل  الجائحة.  نحو  الحكومات  معظم  اهتامم  يتجه  بينام  رضبتها 
الناس آفة مزدوجة من فريوس كورونا وتصاعد األعامل اإلرهابية،  الساحل، حيث يواجه 

مدعاة للقلق بوجه خاص. 
سادساً، إن كشف هذه الجائحة عن نقاط الضعف وعدم اإلستعداد ملواجهتها يوفر فرصة 
إلدراك كيفية وقوع هجوم إرهايب بيولوجي، وقد يزيد من مخاطره. فقد تتمكن مجموعات 
يف  مامثالً  دماراً  تحدث  أن  ميكن  التي  الخبيثة  السالالت  إىل  الوصول  من  حكومية  غري 

املجتمعات يف جميع أنحاء العامل.
سابعاً، أدت األزمة إىل عرقلة الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية الرامية لحل النزاعات يف 

الوقت الذي تشتد الحاجة إليها. 
لقد تعرث العديد من عمليات السالم خالل استجابة العامل لجائحة كورونا.

لقد لسمت مساعينا الحميدة والتزاماتنا يف مجال الوساطة تأثري الجائحة يف هذا السياق.
قد تستمر القيود املفروضة عىل الحركة يف التأثري عىل عمل اآلليات املختلفة القامئة عىل 
الثقة، وكذلك عىل قدرتنا عىل اإلنخراط يف دبلوماسية األزمات للتخفيف من حدة النزاعات 

املحتملة.
ثامناً، تتسبب الجائحة يف إثارة أو تفاقم العديد من التحديات املتعلقة بحقوق اإلنسان.

نحن نشهد الوصمة بالعار وخطاب الكراهية وعنرصية البيض واملتطرفني اآلخرين الساعني 
إىل استغالل الوضع. كام نشهد متييزاً يف الحصول عىل الخدمات الصحية. ويشكل الالجئون 
واملرشدون داخلياً الفئات األكرث عرضة للخطر. وهناك مظاهر متزايدة لإلستبداد، مبا يف ذلك 

القيود املفروضة عىل وسائل اإلعالم، والحيز املدين وحرية التعبري.

مرشوع األمم املتحدة اإلمنايئ، لبنان

يولد هذا العدد يف رحم املعاناة. يف قلب األزمات التي توالت عىل 
أدخلهم يف خوف عظيم،  الذي  الكورونا  وباء  وآخرها  اللبنانيني، 
الحقوق  ورمبا  املواطنة،  حقوق  أبسط  األمم،  كل  كام  وحرمهم، 
لبنان، بل  املواطنة يف  بها دولياً. ولعل حقوق  اإلنسانية املعرتف 
األقىس.  الوقع  له  املتكررة،  والحروب  األزمات  وقت  افتقادها، 
وكيف  الحضارية،  الدول  مواطني  إىل  اليوم  ينظرون  فاللبنانيون 
توفر لهم الحكومات ما يسّد رمقهم، من دون مّنة من أحد، ومن 
املساعدات  يعّوم نفسه من خالل  أن  يريد  دون واسطة سيايس 

العيّنية وحمالت التعقيم وفتات املال. 
أي دور يلعبه اإلعالم يف هذا املجال؟ ال تكفي مقدمات إخبارية 
تولّد ردود فعل  الحقة، بل قد  التوعية  تأديبية، يف  إنشائية، بل 
عكسية، يف مجتمع عاش وخرب كل أنواع التحديات، وهو يتحدى 

السلطة والقانون باستمرار إلثبات نفسه. 
ال يكفي أن يقول اإلعالم للمواطن، لوالده وشقيقه وجاره وقريبه، 

"خليك بالبيت"، بل أن املهنية اإلعالمية تقتيض دفعه إىل اإلفادة 
فينجز  مفيد،  بعمل  نافع،  بيشء  للقيام  املنزيل  الحجر  زمن  من 
ما كان متأخراً، ويقرأ، ويدرس، وينجز أعامالً ممكنة من املنزل، 
ويختيل بنفسه، ويفكر يف غده الذي تستوطنه التحديات الكثرية. 
ومن الرضورة مبكان، أن تتم توعية املواطن عىل حقوقه األساسية، 
وعرض  والشكوى،  التذمر،  يكفي  فال  واجباته،  عىل  وأيضاً 
املشكالت، بل التهويل بها، كأن املواطن األعزل قادر عىل ابتداع 

الحلول. 
تخطط  أن  معاً،  تفكر  أن  العائالت،  تلتقي  أن  جميل،  زمن  إنه 
لغدها، أن تتعرّف عىل إعالم نوعي، ولو كان يعاين الفقر، ال إعالم 

مبتذل رخيص خال من كل مضمون مفيد.  

غسان حجار
مدير تحرير صحيفة »النهار«

دور اإلعالم في زمن الكورونا

يف  قصوى  أولوية  يشّكل  أن  يجب  واحد  عنرص  هناك  كان  إذا 
املامرسة السياسية يف لبنان، فهو الشفافية. لقد أظهرت الحركة 
اإلحتجاجيّة التي انطلقت يف منتصف شهر ترشين األول/أكتوبر 
قبل  من  الحكم  شؤون  تسيري  يف  الهّوة  هذه  املايض  العام  من 
السلطات العامة اللبنانية. إنه أمر ال يصدق، وهذا أقل ما ميكن 
الدولة  أرسار  من  رّس  إىل  برسعة  يشء  كل  يتحّول  كيف  قوله، 
واملبادرات  الحكومات  تشكيل  بني  ذلك  ويرتاوح  البلد.  هذا  يف 
وتسعري  اإلنتخابات  قانون  صياغة  ليشمل  املختلفة  القطاعية 
العديد من الخدمات العامة. كل يشء يحدث يف همس مخٍز، يف 

األقبية، بني أشخاص يبدون كمتآمرين.
القطاع الخاص ال يستثنى من هذه املعادلة. لقد الحظ اللبنانيون 
ترغب  التي  املرصفية  بالقيود  يتعلق  ما  يف  مبرارة  األمر  هذا 
خالل  من  وأحياناً  أسبوع،  كل  تغيريها  يف  االئتامنية  املؤسسات 
أوامر غري  بناًء عىل  أخرى  النظر يف كل حالة عىل حدة وأحياناً 

شفافة صادرة عن مرصف لبنان.
كانت  إذا  التايل:  اليقني  إىل  املتظاهرون  توصل  حال،  أي  عىل 
فمن  محدودة،  العامة  الحياة  يف  اللبنانيني  املواطنني  مشاركة 
باملعلومات  املحيط  الصمت  جدار  إىل  يعود  ذلك  أن  املؤكد 
الرسمية، التي يكاد يكون الوصول إليها مستحيالً عىل الرغم من 
وجود قانون ذات صلة تّم اعتامده يف الربملان. ومع ذلك، جاءت 

هذه الخطوة مبثابة رفع املسؤولية يف مواجهة ضغوط املجتمع 
الدويل أكرث منها اقتناعاً باألمر...

النتيجة: مبا أنَّ املواطنني ال ميلكون سوى القليل من املعلومات عن 
حقوقهم، فمن الطبيعي أن يلجأوا إىل مرشدهم السيايس. ميكن أن 
يكون األخري رئيساً ألحد األحزاب السياسية، أو وزيراً، أو من كبار 
اتباع  دينياً. لذلك، وعوضاً عن  املوظفني املدنيني، أو حتى زعيامً 
مسار قانوين كام هو الحال مع أي دولة تحكمها سيادة القانون، 
فهم يتبعون املسار اإلعتيادي القائم عىل التأثري امللتوي الستغالل 

النفوذ والفساد.
خالل األشهر القليلة املاضية، زادت الحركة اإلحتجاجيّة من الوعي 
التي  اإلفرتاضات  من  العديد  عىل  وقضت  الحقيقة،  بهذه  العام 
وضعت موضع التنفيذ لسنوات عديدة. ولكن إدراك هذا الوضع 
الشاذ ال يكفي. ال يزال من الرضوري العمل يف إطار هيكيل بالحد 

األدىن إلسامع أصوات املحتجني وتحقيق النتيجة املرجوة.
كل  يحمل  فيام  يتالىش،  التغيري  يف  األمل  برتك  املخاطرة  مع 

خصائص الخالص.
غايب نرص
مدير تحرير املالحق الخاصة
)L’Orient-Le Jour( »صحيفة »لوريان لوجور

ال تدعوا األمل يتالشى

البحث عن حلول داخلية لألزمات الوطنية حضرات القراء األعزاء،
واإلقليمية والعالمية

.)UNDP Lebanon( حقوق الطبع © 2020. جميع الحقوق محفوظة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان

إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال تعرّب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وال تعكس وجهة نظر الربنامج. ويتحّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.

توزيع املواد يف هذا العدد خضع العتبارات تحريرية.

مطرد  بشكل  زخامً  تكتسب  ظاهرة  املاضية  األشهر  يف  شهدنا 
الشعب  أن  مفاده  طويلة،  لفرتة  تصّور  ساد  لقد  لبنان.  يف 
اللبناين ينظر إىل نفسه فقط يف سياق جيوسيايس أكرب مرتبط 
بـ "محاور" دولية متنافسة، مام يجعل كل اإلعتبارات األخرى 
البالد، حّولت  التطورات األخرية يف  ثانوية. ولكن  ذات أهمية 
تركيز الشعب إىل الداخل ودفعته إىل طرح املزيد من األسئلة 

الحيوية املتصلة بحقوقه وهويته.
الصادرتني  واإللكرتونية،  املطبوعة  النسختني،  يف  امللحق،  هذا 
خالل  من  أملانيا  من  ممّول   ،2019 األول/ديسمرب  كانون  منذ 
البنك األملاين للتنمية KfW، ويعكس تفاين هذا البلد ودعمه 
الكامل لرعاية املساحات اإلعالمية اآلمنة واإليجابية للمناقشة 
العامة التي تعّزز الخطاب العقالين والخايل من الكراهية، كجزء 

من مهمة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لبناء السالم.
أن  املهم  األهمية، من  البالغ  التغيري  فيه هذا  نشهد  يف وقت 
يعكس هذا املجال اإلعالمي التشاريك الذي بني أيديكم، الوعي 
املتقدم لدى اللبنانيني يف اكتشاف أنفسهم مرة أخرى والتعرّف 
عىل إمكاناتهم الهائلة. ويسرتشد املساهمون يف هذا العدد من 
والفنانون،  والكتّاب  والناشطون  الباحثون  فيهم  مبن  امللحق، 

أحدث  ليناقشوا  العامة،  والشوارع  الساحات  يف  بالخطاب 
الحركات اإلجتامعية يف البالد كجزء من مامرسة وطنية إلعادة 
وإعادة  العامة  الحياة  يف  واملشاركة  املواطنة  معنى  يف  النظر 
تقييم هذا املعنى، والتي ميكن أن تشكل إرشاكاً أفضل، وتحّفز 

اإلصالح وتؤدي يف النهاية إىل بناء سالم مستدام. 
إلعادة  األملاين  اإلئتامن  بنك  يشارك  امللحق،  إىل هذا  باإلضافة 
التنمية، يف تعزيز املشهد اإلعالمي اإليجايب يف لبنان، من خالل 
يف  األهيل  السلم  لتعزيز  اإلعالمي  الرشف  "ميثاق  تنفيذ  دعم 
ومؤسسة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  وضعه  الذي  لبنان" 
املشاركة  اإلعالم  وسائل  تعهدت  بحيث  رويرتز"،  "تومسون 
رفض التمييز، وتعزيز السالم األهيل واإلحرتام، مبا يف ذلك من 
خالل متويل الدراسات اإلعالمية التي يقوم بها كل من برنامج 
بتمويل  نقوم  كام  "مهارات".  ومؤسسة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم 
تنظيم حمالت للتوعية الوطنية التي تهدف إىل مكافحة األخبار 

الكاذبة والدعاية واملعلومات املضللة أو الخاطئة.

ساشا شتادلر
مدير البنك األملاين للتنمية )KfW(، لبنان
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المواطنة

اإلحتجاجات  خالل  "املواطنة"  نفهم  أن  لنا  كيف 
الشعبية يف لبنان؟ 

املواطنة املنقوصة 
كثرياً ما نتغنى يف لبنان بحرية التعبري. يعترب البعض 
بأن لبنان، ومبقارنة بدول عربية عدة، يحتل موقعاً 
متقدماً جداً بالنسبة إىل حرية التعبري. يذهب هذا 
البعض بعيداً ليؤكد أّن النظام الطائفي، أي التعددية 
عدم  ساهم يف  ما  هو  الحكم،  يف  الطوائف  ومتثيل 
الحزب  ونظام  الديكتاتوريات  فخ  إىل  لبنان  انزالق 
الواحد. طبعاً، ومقارنة بثورات عربية أخرى، يظهر 
اللجوء إىل أعامل قمع،  بالرغم من  اللبناين،  النظام 
أقل عنفاً من أنظمة عربية أخرى. بينام يرى البعض 
اآلخر، أّن الطائفية تشكل العائق األساس يف عرقلة 
نشوء مواطنة حرّة وعادلة مبينة عىل املساواة أمام 
القانون. تظهر إذاً املواطنة من خالل هذه األدبيات 
واملواطنة  الطائفية  آخر:  مبعنى  للطائفية.  كنقيض 

ال يتصالحان. 
هنا، ال بد من تسليط الضوء عىل أن املواطنة عادة ما 
تكون مرتبطة بالحقوق واملساواة. فالنسبة إىل عامل 
االجتامع الربيطاين توماس همفري مارشيل )1981-

املواطنة  مفهوم  منظّري  أهم  من  وهو   ،)1893
وتطورها، ترتكز املواطنة عىل ثالثة عنارص متكاملة، 
تحقق واحدة تلو األخرى من خالل مسار تصاعدي: 
واملساواة  الفردية،  الحريات  )أي  املدنية  املواطنة 
هو  ما  كل  )أي  السياسية  املواطنة  القانون(،  أمام 
مرتبط باالقرتاع والرتّشح(، واملواطنة االجتامعية )أي 
توفر الحد األدىن من الرفاه اإلجتامعي، واإلقتصادي 
لهذه  عدة  انتقادات  وجود  من  بالرغم  والثقايف(. 
النظرية، أهمها أنها درست تطّور املواطنة يف سياق 
بلدان  عىل  بالرضورة  ينطبق  ال  ما  وهو  بريطانيا 
يف  املهّمشات  النساء  دور  أغفلت  أنها  أو  أخرى، 
عام  كإطار  تصلح  أنها  إال  املواطنة،  تعريف  تطوير 
الحقوق  من  رزمة  بصفتها  املواطنة  فهم  أجل  من 
هذه  كل  طبعاً،  واإلجتامعية.  السياسية،  املدنية، 

العنارص مرتبطة بالقانون.
عن  البعد  كل  بعيدين  نحن  لبنان،  مثل  دولة  يف 
تحقيق رشوط املواطنة هذه. فكام هو معروف، ال 
شأنها  من  والتي  الشخصية  لألحوال  مدنية  قوانني 
أن تعزز املساواة بني األفراد )نساًء ورجاالً وأطفاالً(، 
وال قوانني انتخابات ودميقراطية تساهم يف مساواة 
نة  سياسية ومتثيل عادل، وال خدمات اجتامعية مؤمَّ
القاطنني يف  )أو حتى  املواطنني واملواطنات  لجميع 
لبنان من جنسيات مختلفة( أيضاً. إذاً، هي مواطنة 

منقوصة بكل املعايري. 
الوراء،  إىل  خطوة  إىل  العودة  من  هنا  بد  ال  لكن 
لتسليط الضوء عىل أّن املواطنة ليست فقط عبارة 
يف  والواجبات.  الحقوق  ن  تؤمِّ قوانني  رزمة  عن 
وهي  املواطنة،  لفهم  أخرى  مقاربة  هنالك  الواقع 
املواطنة "من القاعدة" بصفتها مامرسة يومية يقوم 

بها األفراد. 

املواطنة املنشودة 
ليست الثورة لحظة شمولية، تفرتض أن كل املواطنني 
واملواطنات جزء منها. إن الثورة لحظة تفاوض بني 

تيارات فكرية مختلفة وتوجهات سياسية عدة ورمبا 

أن  ميكن  طبعاً،  مبّسط  بشكل  وهكذا،  متناقضة. 

ومن هو  للثورة  مؤيّد  من هو  بني  املجتمع  يقسم 

الثورة يف مكان ليس فقط لحظة يتم  ضدها. لكن 

فيها التعبري عن مظامل إجتامعية واقتصادية أو بيئية 

لتقديم مخياالً  او قضائية، إمنا خصوصاً هي فرصة 

لحظة  قدمت  اإلطار،  هذه  يف  معني.  لواقع  رديفاً 

)من  بديلة  مواطنة  ملامرسة  مساحة  ترشين"   17"

القاعدة(، وإعادة نسج عقد إجتامعي متخيل )حتى 

اآلن طوباوي( بني الدولة واملجتمع. 

بعبارات أخرى، السياسة )ومعها املواطنة( ال تؤطر 
إمنا  والرسمية،  الدستورية  املؤسسات  ضمن  حرصاً 
غري  املؤسسات  يف  مجراها  تأخذ  أيضاً  السياسية 
الرسمية )أي السياسة من القاعدة(. فعلياً، بحسب 
األفراد  ينتج  بيات،  آصف  السيايس  اإلجتامع  عامل 
سياسياً  فعالً  العادية  اليومية  مامرستهم  خالل  من 
يأخذون فيه املبادرة املستقلة من أجل فرض واقع 
عليهم  تفرضه  الذي  ذلك  عن  بديل  معنّي  سيايس 

املؤسسات الرسمية. 
ترشين  احتجاجات  خالل  املنطلق،  هذا  من 
اللبنانيون  مارس  اللبنانية(  املناطق  مختلف  )ويف 
واللبنانيات من مختلف االعامر، مواطنة من القاعدة. 
أخذت هذه املامرسة مناحي عدة، أكان من خالل 
واإلجتامعية  واإلقتصادية  املدنية  بالحقوق  املطالبة 
والبيئية، أو من خالل مامرسة تشاركية يف الساحات 
تقوم عىل إضفاء الصالح العام عىل حساب املصلحة 
الخاصة. فعلياً، عندما طالب اللبنانيون واللبنانيات 
بالعدالة االجتامعية، أو نظموا أنفسهم مجموعات 
من أجل فرز النفايات، أو اجتمعوا يف خيم وفتحوا 
فإنهم  العام...(  والحيّز  الحقوق،  )عن  نقاشات 
النظر  )بغض  سياسيني  فاعلني  إىل  أنفسهم  حّولوا 
أو  باملساواة  تحليّهم  ومدى  القانوين  وضعهم  عن 
متثلهم باملؤسسات الدستورية(. تقوم هذه املقاربة 
عىل فكرة أن اللبنانيني واللبنانيات، مل يكتفوا فقط 
وطنية  تخيّلوا  أيضاً  إمنا  بديلة،  مواطنة  مبامرسة 
الوطنية  نقيض  عىل  أتت  الوطنية  هذه  مختلفة. 
والتعايش  "التوافق  عىل  القامئة  التقليدية  اللبنانية 
بل هي وطنية سياسية  ال  واملسيحية"،  اإلسالم  بني 
مع  األفراد  وتساوي  والواجبات  الحقوق  قامئة عىل 
أن  تفرتض  األوىل،  القانون.  أمام  البعض  بعضهم 
الطوائف  التعايش بني  قائم عىل  االجتامعي  العقد 
الطائفية.  اإلنتامءات  أساس  عىل  السلطة  وتقاسم 
الثانية، عىل نقيض ذلك، تتخيّل عقداً إجتامعياً قامئاً 

عىل املساواة بني األفراد.
القاعدة"  "من  املواطنة  هذه  زالت  ما  طبعاً، 
هامشية، وهي لحظة طوباوية تخيّل من شارك يف 
النضاالت  أفضل. ومع ذلك، فإن هذه  نسجها عاملاً 
من القاعدة ليست مجرّد رّد فعل عىل واقع معنّي 
عنرصاً  تكون  أن  ميكن  ولكنها  منقوصة(،  )مواطنة 
التغيري، ال بل خطوة أوىل لتحدي  أساسياً يف مسار 

العقد اإلجتامعي الطائفي القائم.

* باحث

المواطنة "من القاعدة":
ممارسة طوباوية خالل إحتجاجات "17 تشرين"

جميل معوض*

للثورات واإلحتجاجات الشعبية تفسريات عدة ومقاربات مختلفة. يف األغلب، تبدو "الثورة" لحظة مثالية للباحثني يف مجال العلوم اإلجتامعية واإلنسانية من أجل تثبيت 

صوابية نظريات أو مقاربات بحثية ما، أو حتى لحظة مثالية لتحقيق مطالب نضالية وتحويلها إىل قضية رأي عام. يف لبنان، من يعمل عىل املساحات العامة، مثالً، يرى يف 

"ثورة 17 ترشين" لحظة تّم فيها استعادة املجال العام. ومن يؤمن بالرصاع الطبقي، يحلّل الثورة بصفتها تعبرياً عن رصاع طبقي بني من ميتلكون الرثوات، ومن ال ميتلكها. 

ومن يناضل من أجل استقاللية القضاء، يرى يف الحراك الشعبي فرصة مثينة من أجل تسليط الضوء عىل أهمية القضاء املستقل يف تحقيق مطالب الثورة. 

ف 
رشي

ل 
آما

 ©
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الخدمات العامة

للشباب  والجامعيّة  الفرديّة  املبادرات  تقّدم 
والطالب بشكل خاص، عىل مختلف أشكال العمل 
األزمات  ملواجهة  الوزارات،  أو  للجمعيّات  املنظَّم 
املتالحقة التي ميّر بها لبنان، أظهر قدرة هذه الفئة 
املواطَنة  مفهوم  إىل  األقرَب  النموذج  تقديم  عىل 
مبادرات  أّمة.  أو  وطن  إىل  انتامء  من  يعنيه  مبا 
فريوس  انتشار  أزمة  سواء خالل  التطّوعيّة  الشباب 
اندلعت  التي  الحرائق  خالل  أو  األخرية،  كورونا 
قبيل انتفاضة 17 ترشين األول، أو خالل االنتفاضة 
الحدود  لتخطّي  الشباب  استعداد  بيّنت  نفسها، 
منذ  رُسمت  التي  والطائفيّة  واملناطقيّة  الهويّاتية 
الشباب  تجاوز  عن  فضالً  لبنان،  يف  األهليّة  الحرب 
يف  واالنتخابيّة  السياسيّة  الحقوق  مامرسة  إشكاليّة 
مكان السكن والعالقة مع الحيّز الجغرايف خصوصاً 
الحزبيّة  االنتامءات  وإشكاليّة  بريوت،  العاصمة  يف 
والطائفيّة املتعّددة التي تحكم الهويّة الخاصة بكل 

مواطن لبناين.
والثقافيّة  واإلقتصاديّة  السياسيّة  األبعاد  بني  من 
عالقة  له  مبا  اإلجتامعي  بُعدها  لعّل  للمواطَنة، 
الوالء  من  مبقدار  املجتمع  يف  األفراد  بني  بالسلوك 
هذا  لبنان.  يف  تحّققاً  األكرث  البُعد  هو  والتضامن، 
البُعد يتقاطع مع املستوى السابع الذي طّوره عامل 
النفس األمرييك روجر هارت حول مشاركة الشباب 
الشباب  بتوجيه  ويقيض  الوطنيّة،  املسؤوليات  يف 
للقرارات واملشاريع واألفكار التي بادروا إليها، داعني 
البالغني إىل توفري الدعم الالزم لها أو حتى من دون 
للتطّوع يف  الشباب  أمثلة مشاركة  تتعّدد  تدّخلهم. 
ومنها  الوطن،  صعيد  عىل  كورونا  فريوس  مواجهة 
مواقع  عرب  التوعيّة  وحمالت  املبادرات  إطالق 
صفحات  بعضهم  أّسس  إذ  االجتامعي،  التواصل 
للتوعية حول الفريوس وسبل الوقاية منه. كام بادر 
عرشات الشباب يف بريوت ومختلف املناطق للتطّوع 
يف خدمة التوصيل املجاين إىل املنازل، عرب نرش أرقام 
هواتفهم لتأمني الطلبات، بهدف تشجيع املواطنني 
الصّحي  الحجر  والتزام  منازلهم  يف  البقاء  عىل 
املتطّوعون  التجارية.  املحال  يف  اإلزدحام  وتفادي 
شّكلوا مجموعات يف ما بينهم لتبادل الخربات حيال 
سبل الوقاية املتوافرة من كاّممات وقفازات ومواد 
تعقيم، وتواصلوا مع الصليب األحمر اللبناين لتقديم 

دورات تدريبيّة للمتطّوعني.
اللبنانيّة  الجامعة  يف  والتنّوع  التعدّدية  منوذج 
دور  خالل  من  ظهر  املواطَنة،  لتحقيق  كمدخل 
ملواجهة  التطّوع  إىل  سبّاقني  كانوا  الذين  طالبها 
إىل  إضافة  الجامعة،  يف  الطب  طالب  الفريوس. 

طالب من جامعة بريوت العربيّة، تقّدموا للمناوبة 

الحريري  رفيق  مستشفى  يف  الكورونا  قسم  يف 

الجامعي الذي يعّد املركز األول الستقبال املصابني 

الصحة  كلية  طالب  وعزلهم.  مجانياً  وفحصهم 

من  وخّريجوها  اللبنانية  الجامعة  يف  العامة 

التطّوع  جانبهم  من  أعلنوا  وممرّضني،  ممرضات 

لزيارة املنازل خدمًة ملرىض األمراض املزمنة. طالب 

لتعقيم  مبادرة  أيضاً  أطلقوا  الجامعة،  يف  الكيمياء 

املحال التجاريّة بالتنسيق مع طالب الطب، هدفت 

واملتوسطة  الصغرية  املحال  أصحاب  مساعدة  إىل 

عىل تعقيمها.

املستشفيات  يف  التنّفس  أجهزة  يف  النقص  أزمة 

من  البلدان، دفعت عدداً  التي تعاين منها مختلف 

طالب وخّريجي الهندسة إىل إطالق مبادرة "متنّفس 

لكّل لبنان" بهدف صناعة آلة للتنّفس االصطناعي. 

املبادرة تحّولت إىل خليّة أزمة علميّة تضّم أكرث من 

270 اختصاصيّاً من مجاالت مختلفة، تلّقفتها وزارة 

باملواد  تنّفس  أجهزة  إنتاج  تشمل  وباتت  الصناعة، 

املتوافرة يف السوق وجمع األجهزة املوجودة وتصليح 

أعطالها. كذلك جرى إطالق منّصة إلكرتونية للعمل 

ألجهزة   )Prototype( مبدئيّة  مناذج  تطوير  عىل 

تنّفس وقياس حرارة عن بُعد وماسكات واقية. كذلك 

واملربمجني  املهندسني  من  لفريق  مبادرة  لت  ُسجِّ

التوصيل  الناس مبحال خدمة  يربط  لتطوير تطبيق 

وتسهيل وصولهم إليها إلكرتونياً يف نطاق سكنهم.

صحافية  *

المواطنَة في مواجهة "كورونا":
تطّوع الشباب اللبناني نموذجًا

إيلده الغصني*

يف ظّل أزمة انتشار فريوس كورونا، قاد الشباب والطالب والخّريجون الجدد يف لبنان، معظم املبادرات التطوعيّة الهاِدفة إىل التوعيّة ومساعدة السكان عىل االلتزام بالحجر 

املنزيل ومساندة املستشفيات والقطاع الصحي. وإذا كان الشكل األنسب لخدمة مفهوم املواطَنة ووقاية املجتمع من الفريوس هو التزام الحجر الفردي، فإن مبادرات 

الشباب يف الخدمة املجتمعيّة تندرج يف سياق امتالك هذه الفئة الديناميّة املطلوبة للتحرّك واإلندفاع الالزم للتطّوع املجاين، كام حيازتها املنَفذ إىل وسائل التواصل واالتصال 

عن بُعد لنرش املبادرات واالستقطاب، معّولًة عىل البنية الجسديّة واملناعيّة للفئة الشابة يف مقاومة الفريوس.
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حق الوصول إىل الخدمات ملواطنة أفضل
ما نتحدث عنه هو املواطنة اإلقتصادية واإلجتامعية 
املرتبطة مبفهوم املواطنة األعّم واألشمل، ويعرّب هذا 
املفهوم عن موضوعات محددة، كالحق يف الحصول 
واإلتصاالت  والتعليم  والصحة  واملياه  الكهرباء  عىل 
واإلنرتنت... إن إدارة الدولة الحديثة، تقوم عىل أساس 
مفهوم  من  بدالً  للشعب(  خادمة  )الدولة  مفهوم 
أن  يستلزم  املفهوم؛  وهذا  للدولة(،  خادم  )الشعب 
تسهيل  بغية  ومسؤولياتها،  بواجباتها  الدولة  تقوم 
أرض  عىل  املُقيمني  املواطنني  إىل  الخدمات  إيصال 
الدولة، وكذلك األشخاص الوافدين، واألجانب، وَمن 
يعيشون عىل أرضها، بصفٍة دامئة أو مؤقتة، من دون 
النظر إىل أي اعتباراٍت عرقية، أو دينية، أو طائفية 
تحديداً، مع توفري الخدمات العامة األساسية الالزمة 
للحياة والكرامة والرفاه، نذكر منها عىل سبيل املثال 
ال الحرص: التعليم، الصحة، العمل، الكهرباء، املياه، 
ااإلتصاالت واإلنرتنت. ميثّل تقديم الخدمات العامة 
ومواطنيها،  الدولة  بني  اإلجتامعي  العقد  جوهر 
حيث  من  املواطنني  بني  اإلجتامعية  العدالة  وروح 
العامة  الخدمات  الحصول عىل  يف  املساواة  تحقيق 
الجيدة، والحجر األساس يف ضامن نوعية مقبولة من 
الحياة الحرّة والكرمية، فضالً عن أن موضـوع توفري 
وتفعيلها  وتطويرهـا،  وتقدميها،  العامة؛  الخـدمات 
وتقيّيمها، يعّد أحـد أهـم املوضـوعات التخّصـصية 

فـي اإلدارة العامة الحديثة.

مشاكل من دون حلول
التعليم: تجسيد الحق يف التعليم تطّور وفقاً لرسعتني: 
واحدة للفقراء والفئات اإلجتامعية املهمّشة، وأخرى 
وامليسورين.  الوسطى  الطبقة  من  العليا  للرشائح 
نوعية  يف  حاداً  تفاوتاً  اإلزدواجية  هذه  وانعكست 
التعليم، وتبايناً يف معدالت الرسوب والترسّب والرتفّع 
بحسب أنواع التعليم الرسمي والخاص، وكذلك وفق 
بنية  وبدت  املتنّوعة.  اإلجتامعية  والفئات  املناطق 
)التعليم  الحقل  هذا  يف  اللبنانية  الدولة  تدخالت 
التدخالت  بنية  إليه  انتهت  ملا  معاكسة  الرسمي( 
حضور  سبقتنا:  التي  املتقدمة  البلدان  يف  املامثلة 
للتعليم الرسمي يف لبنان يف املراحل  ضعيف نسبياً 
االبتدائية وما قبل االبتدائية، ومن ثّم إرتفاع تدريجي 
لهذا الحضور يف مراحل التعليم الالحقة، وصوالً إىل 
عىل  طرأ  الذي  االقتصادي  الرتاجع  ولعل  الجامعة. 
املجتمع يف الفرتة األخرية، فرض عىل اللبنانيني القبول 

الرسمية  املدارس  شهدت  بحيث  الرسمي  بالتعليم 
إقباالً أكرب لتسجيل األبناء فيها. 

إىل  الخاصة  املدارس  فلجأت  الكورونا،  زمن  يف  أما 
الصعبة  الظروف  مع  تأقلامً  اإللكرتوين  التعليم 
الغياب  ظّل  يف  الطالب  ينقص  ما  ولتعويض 
حول  البعض  يطرحه  ما  فكل  املدرسة.  عن  التام 
وجدواه  الخيارات  من  النوع  هذا  معّوقات 
الراهنة  الظروف  يف  يبقى  لكنه  املبدأ،  يف  صحيح 
والطالب. واألهايل  للمدارس  املمكن   أفضل 

نتحدث  اإللكرتوين،  التعليم  عن  الحديث  لدى 
الرقمي،  املحتوى  إنتاج  هام:  موضوعني  عن  عملياً 
الرقمي  باملحتوى  لتزويدهم  بالطالب  واإلتصال 
التعليمي والتفاعل معهم انسجاماً مع التعليم عن 
بعد. الصحة: خضع تجسيد الحق يف الصحة، إىل حّد 
التأمني  نظم  تعّددت  حيث  نفسه،  للمنطق  معنّي 
الصحية العامة وشبه العامة - وفقاً لرشوط انتساب 
ومعايري تغطية غري خاضعة ملنطق متجانس - ولكن 
مع استمرار افتقاد نحو نصف اللبنانيني لنظام تأمني 
الخدمة  تكاليف  واستقرت  ومحدد.  صحي ورصيح 
املقارنات  )يف  نسبياً  عالية  مستويات  عىل  الصحية 
اإلقليمية والدولية(. قبل األزمة االقتصادية يف لبنان 
وانتشار الكورونا، كان هناك وجود فائض يف العرض 
متوسط عدد  لجهة  الوطني،  املستوى  الصحي عىل 
لكل  والصيادلة  األطباء  وعدد  املستشفيات  أرسّة 
الصحي  التجهيز  حجم  لجهة  وكذلك  نسمة،  ألف 
األزمة  بعد  لكن  املداخيل.  مبستوى  مقارنًة  ونوعه 
االقتصادية، إتجهت أوضاع املستشفيات إىل "األسوأ"، 
املستلزمات  كافة  توفري  عىل  قدرتها  عدم  بسبب 
الالزمة لعالج املرىض، إضافة إىل عدم توافر  الطبية 
عدد كاف ألجهزة التنفس اإلصطناعي لكل املصابني 
الخدمات  أسعار  يف  ارتفاع  مع  الكورونا،  بفريوس 
السوداء.  السوق  يف  الدوالر  ارتفاع  نتيجة  الصحية 
الكورونا، ساهم  فريوس  أزمة  مواجهة  وعىل صعيد 
املصابني  عدد  من  التخفيف  يف  االجتامعي  الوعي 
والصحيّة  االجتامعيّة  الخدمات  يف  البعض  وتطّوع 
للتخفيف من العبء عىل املواطنني، وقد متثّل هذا 
الصليب  من  وجامعية  شخصية  مبادرات  يف  األمر 
حمالت  ونرش  الخارج،  من  األدوية  وتأمني  األحمر، 
التوعية. فعىل سبيل املثال أقدم 14 طالباً يف الطب 
التطّوع ملحاربة فريوس  اللبنانية، عىل  الجامعة  من 
داخل  والعناية  والحجر  العزل  غرف  يف  كورونا 
يربز  العمل:  الحكومي.  الحريري  رفيق  مستشفى 

أشّد  بصورة  االجتامعية،  الحقوق  تجسيد  الخلل يف 
لعرشات  العمل  فرص  توفري  موضوع  إزاء  سطوعاً، 
سوق  إىل  سنوياً  املتدفقني  اللبنانيني  من  اآلالف 
العمل. فقد بقي دور الدولة املبارش )عرب التوظيف 
التحفيز  سياسات  )عرب  املبارش  وغري  الحكومي( 
عىل  معدوم  شبه  أو  معدوماً  القطاعية(  اإلمنائية 
هذا الصعيد. يف املقابل، خلّفت الرتكيبة االجتامعية 
العمل  آليات  عىل  امللموسة  بصامتها  الطائفية   -
الناظمة للقطاع الخاص يف هذه السوق. وقد بدت 
جانب  من  العمل  عىل  الطلب  بنية  بني  العالقة 
من  الوافد  العرض  بنية  وبني  الخاصة،  املؤسسات 
باعتبارات  محكومة  التعليمي،  النظام  مخرجات 
للتقدم.  ومعّوقة  ضيّقة  وعائلية  وطائفية  مناطقية 
العاملة،  القوى  حراك  ضعف  إىل  أفىض  ما  هذا 
وعّزز البطالة الرصيحة والبطالة املقّنعة والنقص يف 
إنتاجية  من  البائس  املستوى  ذلك  وأنتج  التشغيل، 
لبنان  يف  الكورونا  وباء  إنتشار  مرحلة  ويف  العمل. 
بات عىل العامل أن يبلّغ فوراً بأمر بقائه يف الحجر 
الصحي إذا تبنّي انه مصاب بالكورونا مع املحافظة 
عىل كامل الحقوق امللزمة التي تحّدد حسب القانون 
واألنظمة وقرارات الحكم الصادرة عن وزارة العمل.

منط  يفرض  واالنرتنت:  والدش  واملياه  الكهرباء 
املواطن  تأمني  اليوم،  اللبناين  يعيشه  الذي  الحياة 
والدش  واملياه  الكهرباء  من  بدالً  إضافية  اشرتاكات 
يقوم  مصّغرة،  دويلة  اللبناين  بات  حتى  واإلنرتنت، 
 فيها بتأمني خدمة ذاتية له من خالل نفقات إضافية. 
يدفع  أن  عىل  شهر  كل  مجرباً  نفسه  املواطن  يجد 
دوالر،  بحدود 100  الكهربايئ  للمولّد  إضافياً  قسطاً 
فضالً عن اشرتاك القنوات الفضائية الذي يبلغ نحو 
إشرتاك  ننىس  أن  دون  من  لبنانية،  لرية  الف   20
العام  املياه شبه مقطوعة طيلة  كون  اإلضايف  املياه 
مبعدل 30 الف لرية يف األسبوع، باإلضافة طبعاً إىل 
لبنانية يف  يبلغ 30 الف لرية  الذي  إشرتاك اإلنرتنت 
الشهر. هكذا يضطر املواطنون إىل دفع بدل االشرتاك 
تدابري  األخرية  الفرتة  وشهدت  مرتني.  للخدمات 
للتخفيف من انتشار وباء الكورونا عرب قيام الدولة 
بتوفري خدمة انرتنت رسيع إىل املنازل للتشجيع عىل 
العمل والدرس من البيوت، إضافة إىل ذلك انترشت 
عىل مواقع التواصل االجتامعي أرقام هواتف لشبان 
الدراجات  عىل  "الدليفري"  خدمة  ليقدموا  تطّوعوا 
ومشرتيات  األولية  املواد  لتوصيل  مجاناً،  النارية 
يف  املنزيل،  بالحجر  امللتزمة  للعائالت  السوبرماركت 

مختلف املناطق شامالً وجنوباً. وقام طالب الكيمياء 
يف الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع كلية الطب بتعقيم 
ومحالت  الحالقة  وصالونات  التجارية  املحالت 
األلبسة، وتقديم الكاّممات والقفازات إىل أصحابها، 
مقابل بدل مادي رمزي قدره 1000 لرية لبنانية فقط.

ثورة بناء املواطنة
مشرتكة  نقمة  إىل  أدى  الخدمات  هذه  غياب  إّن 
لدى كل املواطنني اللبنانيني عىل اختالف انتامءاتهم، 
وخصوصاً أن جميعهم يشكون من فساد املسؤولني 
االجتامعية  للمواطنة  توفريهم  وعدم  الدولة،  يف 
ومحكوم  مشتّت  سيايس  نظام  ظل  يف  املتكافئة 
مبنطقني متعارضني، منطق الدولة املدنية من جهة، 
ومنطق الطائفية - السياسية من جهة أخرى. وتزداد 
هذه املشكلة حّدة عندما يُسّجل إتجاه عميّل نحو 
ملصلحة  العامة  والخدمات  التأمينات  نظام  تفكيك 
املختلفة،  السياسية   - الطائفية  تبنيها  نظم  أشباه 
"جامهري  إخضاع  يف  لإلستمرار  أداة  وتتوّسلها 
من  حفنة  مقابل  يف  واجتامعياً  سياسياً  الطوائف" 
هو  وهذا   - متويلها  يجري  ما  غالباً  التي  الخدمات 
األفظع - عرب عمليات قضم واقتطاع للامل العام. إن 
استقطاب فئات اجتامعية متزايدة عرب أشباه النظم 
السلبية،  بالغة  آثار  عىل  ينطوي  هذه،  الخدماتية 
املواطنة  مفهوم  انتظام  إىل  بالنسبة  وخصوصاً 
اإلجتامعية وعالقة إنتامء املواطن إىل الدولة املدنية. 
إنتاج  إعادة  يعّزز  االستقطاب  هذا  إن  باختصار، 

النظام الطائفي ونخبه العائلية والدينية.
األول 2020  يف 17 ترشين  املواطنون غضباً  إنفجر 
يف  الرتاجع  حالة  عىل  وثاروا  الوضع  هذا  من 
وتفاقم  الوطنية،  السياسة  وشلل  العامة،  الخدمات 
إىل  تدفع  التي  املواطنة  بدولة  وطالبوا  الفساد، 
إحساسه  وتعّمق  ببالده،  للمواطن  أوثق  ارتباط 
باإلنتامء والوالء للوطن، وتعّزز األمن املجتمعي عىل 
الطائفية  من  بعيداً  الفرص،  القانون وتكافؤ  قاعدة 

والفساد واملصالح الحزبية الضيّقة.
وبعد االنتفاضة، أىت زمن الكورونا الذي أظهر تحيّل 
معظم اللبنانيني باملسؤولية الوطنية والقومية،  أفراداً 
وانرصفوا  واجتامعية،  سياسية  ومجموعات  وأحزاباً 
للمساهمة  وتضامن،  تعاون  وبروح  صدق  بكل 
وبفّعالية يف مواجهة وباء كورونا، والعمل بوحي من 

الوطنية واإلنسانية والضمري املسؤول.

* صحافي

الخدمات العامة

توفير الخدمات الالزمة للشعب اللبناني
يعزّز المواطنة

جورج حايك*

املواطنة الحديثة ليست مفهوماً ثابتاً يحتذى به إىل األبد وإمنا هي واقع متغرّي، فمواطن 2020 ليس كمواطن 1789 كام أنه ليس كمواطن عام 1920.  املالحظ أن مامرسات 
املواطنة تأخذ اليوم أشكاالً ملموسة تختلف باختالف البلدان الدميقراطية، والسؤال الجوهري اليوم: إىل أي مدى تراعي الدولة اللبنانية مفهوم املواطنة من ناحية وصول 
املواطن إىل الخدمات؟ وماذا يستطيع املواطن القيام به للتعويض عن تقصري الدولة يف تأمني هذه الخدمات الرضورية واألساسية؟يعيش املواطن اللبناين زمن التغرّيات 
الجذرية نتيجة األزمة االقتصادية والخطر الصحي الداهم بسبب الكورونا. لذلك بات املواطن مقتنعاً برضورة طّي صفحة حياة الرخاء واإلنتقال إىل منط حياة مل يعتده 
سابقاً وهو يعيش اآلن أقىص درجات القلق فيام تزدحم يف رأسه هموم وهواجس انهيار البلد اقتصادياً وغالء املعيشة وتراجع قيمة اللرية اللبنانية وقلّة فرص العمل واقفال 
بعض املؤسسات التي تتهاوى مثل الدومينو والرضائب املحتملة وأقساط املدارس والفواتري املضاعفة والرواتب الزهيدة، إضافة إىل هّم فريوس الكورونا الذي انترش يف كل 

دول العامل حتى أعلنته منظمة الصحة العاملية وباء عاملياً.
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اإلعالم

هنا تكمن املعضلة يف البيئة اإلعالمية الحديثة: وفرة 
التي  اآلراء،  لنرش  الالزمة  واألدوات  املعلومات  يف 
من املفرتض أن تكون سوقاً متنوعة لألفكار الجيدة 
املعلومات  من  هائلة  كمية  تقابلها  للدميقراطية، 
يتمتع  ناحية،  من  والضجيج.  والدعاية  الكاذبة 
املواطنون اليوم بقدرة غري مسبوقة عىل الوصول إىل 
الفوري عىل  التواصل  أدوات  واستخدام  املعلومات 
امتداد مسافات شاسعة. من ناحية أخرى، قد يؤدي 
فيض املعلومات إىل تشويش عىل التفكري والقرار، ال 
سيام يف نرش ومشاركة املعلومات التي تصلنا. هذا 
إذا افرتاضنا حسن النيّة. لكن ميكن إساءة استخدام 
التعبري بسهولة ألغراض سيئة بصورة  أدوات حرية 
متعمدة أيضاً، وهو امتياز كان حكراً عىل الحكومات 

والرشكات الكربى يف املايض. 
من املفرتض أن يؤدي املزيد من املعلومات إىل تحيّل 
املواطنني بقدر أكرب من املعرفة، والذي يعترب ركيزة 
قد  املعلومات  من  هائالً  كامً  ولكّن  للدميقراطية، 
يؤدي إىل ظهور العقلية القبلية واملغلقة الناتجة مام 
يسميه الباحثون يف مجال االتصاالت "غرفة الصدى" 
املعتقدات يف نظام تواصل مغلق، حيث  تعزيز  أو 

أفكار  لديهم  بأشخاص  اإلختالط  إىل  الناس  مييل 
مامثلة ألفكارهم )عىل وسائل التواصل اإلجتامعي( 

يعززون تحيّزاتهم وأحكامهم املسبقة.
املعلومات ولدينا وقت وطاقة  أننا غارقون يف  ومبا 
اختيار  إىل  األحيان  أغلب  يف  منيل  فإننا  محدودان، 
يؤكدون  الذين  واألشخاص  واألفكار  اإلعالم  وسائل 
الباحثون  يسميه  ما  أي  جديد،  من  معتقداتنا 
تأكيد  إعادة  إىل  نصل  عندما  اإلنتقايئ.  التعرض 
املعلومات، تنهار دفاعاتنا األساسية، ومن األرجح أن 
أدىن شك، يف حني  املطمئنة من دون  اآلراء  نتبادل 
التي  أنه من األرجح أن نرفض ونحذف املعلومات 

تتعارض مع معتقداتنا.
األخرية  اآلونة  يف  وطنياً  استطالعاً  أجرينا  عندما 
اللبنانيون عىل األخبار املرتبطة  ملعرفة كيف يطّلع 
بوسائل  املرتبطة  عاداتهم  عن  سألنا  باإلنتفاضة، 
قال  عندما  رُسرنا  البداية،  يف  اإلجتامعي.  التواصل 
من  يتحققون  إنهم   ،)%80( املشاركني  غالبية 
املعلومات، وقال %73  تبادل  املصادر األصلية قبل 
عن  فقط  الصادرة  األخبار  يتبادلون  إنهم  منهم 

مؤسسات أو أشخاص يثقون بهم. 

لكن بعد ذلك، طرحنا تساؤالت حول إدراك الناس 
كبرية  غالبية  أن  لنا  اتضح  عندما  التحقق  ملفهوم 
عىل جانبي اإلنقسام السيايس أقرت بنرش أي يشء 
املؤيدين  اللبنانيني  من   %69 قال  قضيتها:  يدعم 
لإلحتجاجات إنهم نرشوا أي أخبار تدعم اإلحتجاجات 
فيام  لها،  املناهضني  اللبنانيني  من   %0 بـ  مقارنة 
لإلحتجاجات  املعارضني  اللبنانيني  من   %39 قال 
مقارنة  اإلحتجاجات  تعارض  أخبار  أي  نرشوا  أنهم 
إىل  باإلضافة  لها.  املؤيدين  اللبنانيني  من   %0 بـ 
كانوا  اإلحتجاجات  أيدوا  الذين  أن  الحظنا  ذلك، 
مصادر  من  معلوماتهم  عىل  الحصول  إىل  مييلون 
صحيح،  والعكس  لإلحتجاجات  مؤيدة  إعالمية 
االطالع  وميكن  اإلنتقايئ.  التعّرض  عىل  دليل  وهذا 
www.imrt.lau.edu.lb :عىل الدراسة الكاملة هنا 
الدميقراطية  املجتمعات  تواجه  الراهن  الوقت  يف 
االعالميون  كان  املايض،  يف  تاريخياً.  تحدياً 
جسيمة  مسؤولية  يتحملون  اإلعالمية  واملؤسسات 
كان  بينام  باملستجدات،  اطالع  املجتمع عىل  إلبقاء 
من  الحرّة  الصحافة  حقوق  حامية  القانون  دور 
تغريت  العالقة  هذه  ولكن  الحكومية.  التدخالت 

اليوم مع امتالك املواطنني لهذه القوة الهائلة. لذلك 
التقليدية  اإلعالمية  واملؤسسات  االعالميون  يشعر 
أن قيمهم قد تركتهم ضعفاء يف مواجهة املعلومات 
تواجه  بينام  املواطنني،  بعض  ينرشها  التي  الكاذبة 
تغرق  ال  التي  تلك  األقل  )عىل  الوضع  الحكومات 
يف غيبوبة دامئة( من خالل إقامة شعبة إضافية يف 
قواتها املسلحة: الجيوش اإللكرتونية وألوية الحرب 

اإللكرتونية. 
ما هو دور املواطنني يف هذا السياق؟ قد نسارع إىل 
وغري  مسؤولة  غري  أنها  عىل  الجامهري  عىل  الحكم 
الحكومات  فعلت  ماذا  ولكن  وجاهلة.  أخالقية 

لتأهيل هؤالء املواطنني؟
الواليات  إستثمرت  الثانية،  العاملية  الحرب  خالل 
حذرت  التي  الدعاية  يف  واسع  نطاق  عىل  املتحدة 
املواطنني من نرش املعلومات الحساسة ألعدائها. وال 
يزال حتى اليوم يرتدد صدى بعض العبارات الدعائية 
السفن".  لحامية  اللسان  "ضبط  عىل  تحث  التي 
املعلومات  ترسيب  تجّنب  فقط  الهدف  يكن  مل 
هو  األسايس  الهدف  كان  بل  للعدو،  اإلستخباراتية 
والشائعات  للمعنويات  املحبط  الخطاب  من  الحد 
الخطرية التي ميكن أن تحرّض عىل النزاع الداخيل. 
يف  الدول  من  العديد  يستثمر  الراهن،  الوقت  يف 
ومتكينه  املجتمع  لتحضري  كتدبري  اإلعالمية  الرتبية 

بواسطة أدوات اإلتصال الجديدة. 
اللبنانية يف هذا املجال؟ هل  الحكومة  ماذا فعلت 
بجدية،  والحالية  السابقة  الرتبية  وزارات  أخذت 
الدعوات املستمرة لدمج الرتبية اإلعالمية يف املناهج 
املدرسية والجامعية؟ لقد وجدت اإلحصاءات األكرث 
إثارة للقلق يف استطالعنا، أن 6% فقط من اللبنانيني 
يف  اإلعالمية  الرتبية  مجال  التدريب يف  بعض  تلقوا 
من  الواردة  األّولية  البيانات  تظهر  فيام  حياتهم، 
مئوية أعىل  العراق، نسباً  بلدان أخرى، مبا يف ذلك 
إىل  الحاجة  يتجاهل  لبنان  يزال  ال  لألسف،  بكثري. 

الرتبية اإلعالمية.
مع اجتياح فريوس كورونا للعامل اليوم، هل سنتعلم 
غري  املواطنني  أن  ندرك  هل  املايض؟  دروس  من 
أساليب  عىل  املدربني  غري  أي  إعالمياً،  املدربني 
لتحيّزاتهم  املدركني  وغري  املعلومات  من  التحقق 
تنطوي  عادات  ميارسوا  أن  املرجح  من  االعالمية، 
عىل الخطر والتعصب واألذى يف تعاملهم مع وسائل 
الجديدة  اللبنانية  الحكومة  ستدرك  هل  اإلعالم؟ 
قيمة تعميم الرتبية اإلعالمية التي متلك القدرة عىل 
تحويل مجتمع بأرسه إىل مواطنني يتحلون بإخالق 
عالية ومسؤولني ال يتبادلون معلومات ذات جودة 
يف  املدققني  بدور  أيضاً  يقومون  بل  فحسب،  أعىل 

الحقائق ويكافحون املعلومات الخاطئة؟

* باحث

تبادل المعلومات في عصر ما بعد الحقيقة
الدكتور جاد مليك*

عندما اندلعت اإلحتجاجات يف لبنان يف 17 ترشين األول/أكتوبر 2019، نرش أشخاص من جميع مشارب الحياة دعواتهم وآرائهم عىل وسائل التواصل اإلجتامعي. وبدت 

مقاطع الفيديو والصور والرسائل العديدة التي نرشوها عفوية، وعرّبت عن غضبهم واستيائهم من الوضع اإلقتصادي والسيايس الحايل. لكن معظم األشخاص تبادلوا املحتوى 

الذي أنتجه آخرون، غالباً من دون التحقق من صحة اإلدعاءات أو توثيق مصادرها أو التأكد من مصداقيتها.
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من  االجتامعي  التواصل  وسائل  متّكن  التي  املميّزات  هذه  كل  رغم 
الرتبّع عىل عرش اإلعالم ودخولها ميدان السلطة الخامسة بعد اإلعالم 
التقليدي، والتي غالباً ما يكون لها األثر األكرب عىل عملية صنع القرار، 
تلك الوسائل تبقى سالحاً ذا حدين، فهي تستطيع املساهمة يف نهوض 
املجتمع من خالل توعية األفراد عىل ثقافة املواطنة وتعريف املواطن 
بحقوقه وواجباته بعيداً من التعّصب والتبعية، أو ميكنها أن تكون أداة 

مشبوهة لخدمة جهات معينة.
من هنا يربز دور املواطنة الفاعلة يف توجيه اإلعالم الرقمي بعيداً من 
سياسة اللعب عىل العواطف، ألنها  متثل ثغرة كبرية ميكن استغاللها 
لغايات شخصية وباألخص عندما نتكلم عن بلد كلبنان له خصوصية 
أثّرت  أهلية  حروب  من  به  مّر  ما  نتيجة  آخر،  بلد  أي  عن  مختلفة 
لها يف  التي تعرّض  النزوح  أو بسبب موجة  تركيبته اإلجتامعية،  عىل 

الفرتة األخرية.
بها بعض  قامت  التي  العنرصية  مثال عىل ذلك، هو حملة  أبرز  لعل 
الجهات اللبنانية ضد الالجئني وعىل سبيل املثال: نرشت إحدى القنوات 
وسببان  لبنان...  يجتاح  "الرسطان  بعنوان  تقريراً  اللبنانية  التلفزيونية 
النتشاره". قد يبدو العنوان عادياً، لكن ما بني سطور التقرير تحليالت 
ليس لها أساس علمي، وإمنا فقط  إتهامات تحّمل الالجئني مسؤولية 

إرتفاع نسب اإلصابة بالرسطان.
مل تقترص الشائعات عىل الالجئني فقط، بل تعّدتهم إىل أبعد من ذلك. 
حتى فايروس كورونا كان له حصته من الشائعات من خالل الرتويج 
وإقليم  الجنوب  يف  بالفايروس  إصابات  عن  صحة  لها  ليس  ألخبار 
اللبنانيني  الخروب، مام دفع وزير الصحة للخروج بترصيحات تطمنئ 

بعدم تسجيل أي حالة للفايروس يف لبنان. 
املجتمع،  إىل وجود هّوة بني مكّونات  أدت  املغلوطة  املعلومات  تلك 
منها،  جزء  ردم  اإلجتامعي  التواصل  وسائل  منصات  بعض  إستطاعت 
وذلك من خالل صناعة مواد إعالمية تعمل عىل دحض األخبار الكاذبة. 
نالحظ أيضاً أن من يقود هذه املنصات، هم غالباً مجموعات شبابيّة 
هذه  دور  يربز  هنا  من  مجتمعهم.  بقضايا  املؤمنني  الناشطني  من 
املنصات يف التوعية املجتمعية وأهمية املواطنة من خالل العمل عىل 
تقليص الفروقات العرقية والدينية، باإلضافة إىل تعزيز مفهوم السالم 

بني الالجئني واملجتمع املضيف.
لذلك يعترب هذا النوع من اإلعالم طفرة عىل مستوى مدينة طرابلس 
بشكل خاص ولبنان بشكل عام. صحيح مل تتعدَّ الصفحات اإلفرتاضية، 
القنوات  التي ال تزال  العوائق  التغلّب عىل كثري من  لكنها استطاعت 
اإلفرتاضية  الصفحات  تلك  أصبحت  فّخها، حتى  يف  أحياناً  تقع  املهمة 
فيديوهات  من طريق  إما  الفضائية،  القنوات  الرقيب عىل عمل  هي 
ساخرة أو توضيحيّة، ألنها ال تعتمد عىل الخربة اإلعالمية فحسب، بل 
وبناء  املواطنة  تركز عىل  انطالقتها، حيث  قبل  لتدريبات عدة  تخضع 

السلم األهيل. 
ة التي هي جزء من منصات عدة عىل موقع  عىل سبيل املثال: منصة شدَّ
الفايسبوك، تعمل عىل نقل أفضل صورة ملدينة طرابلس. هذه املنصة 
شهر  وحتى   2019 الثاين  كانون  شهر  منذ  للمتطوعني  أبوابها  فتحت 
كانون األول قامت بتدريبات مكثفة عن السالم واملواطنة وصوالً إىل 

أخالقيات الصحافة، بالتزامن مع تقنيات الصحافة الرقمية ومهاراتها.

ة عىل التدريب فقط، بل رافقها العديد من صناعة  مل يقترص عمل شدَّ

عام  بشكل  ولبنان  طرابلس  مدينة  مشاكل  تحايك  التي  الفيديوهات 

منارصة  أو حمالت  الحلول،  وتقرتح  املشاكل  تعرض  برامج  من خالل 

لقضية املرأة ومكافحة اإلتجار بالبرش، وصوالً إىل الدفاع عن الالجئني 

ضد حمالت التحريض التي تنتهجها بعض الجهات ملصالحها الضيّقة.

واملامرسة  التواصل  وسائل  عامل  يف  البسيطة  التجارب  تلك  خالل  من 

العملية عىل أرض الواقع، يتضح لنا أّن أهمية الوسيلة اإلعالمية ال تقّدر 

مبا متلكه من تجهيزات فنية أو ميزانية مهولة، ألّن العامل ميلك عدداً من 
قنوات ال تحىص، لكن هل هذه القنوات متساوية يف التأثري؟ طبعاً ال، 
ألن التأثري ال يكون بالصورة املبهرة فقط أو محاولة تجميل األمور من 
خالل كامريا حديثة، وألّن مهمة اإلعالم ال تقترص عىل نقل الصورة من 

دون معالجة املشكلة، وهذا ما تحاول املنصات الجديدة فعله.

* منسق إعالمي لمختبر "شّدة" اإلعالمي
** صحافي

 اإلعالم الرقمي بين األخبار الزائفة
والمسؤولية اإلجتماعية

نور امليل*

نوار بكرساوي**

من البديهي أن ميتلك أحدنا حساباً عىل إحدى منصات التواصل االجتامعي، نظراً إىل تعاظم دورها وتأثريها، حيث مل تعد مهمتها محصورة عىل التواصل بني األصدقاء 

فحسب، إمنا تعّدتها إىل تدخل أدق تفاصيل حياتنا لتكّون عاملاً موازياً يشبه عاملنا املادي، برقابة أقل ومساحة تعبري أوسع. عدا عن أنها ال تحتاج إىل ميزانية كبرية باإلضافة 

إىل رسعتها يف نقل املعلومة، لذلك لديها جرأة أكرب يف إظهار وجهة نظر الشارع أو األفراد بحرية أكرب من "اإلعالم التقليدي" الذي ال يزال مرهوناً بيد السلطات يف دول 

العامل الثالث.
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الفنون

المواطنة: الكتابات على الحائط

تغيير الوسائل: الشباب اللبناني يُحقق ذاته

كريم شهيب*

يُعترب املشهد اإلعالمي يف لبنان فريداً يف املنطقة نظراً إىل ما يضّمه من مجموعة متنّوعة من القنوات واملنصات التي ميلكها عدد من األشخاص، مقارنة بنظرياتها عىل مستوى 
املنطقة العربية. غري أن هذا الواقع دفع الكثري من اللبنانيني للسعي إىل يشء مختلف.

ال  كبرية،  قيود  من  اللبنانية  اإلعالم  وسائل  تعاين  التنّوع،  هذا  من  الرغم  عىل 
يف  اإلعالم  وسائل  ملكية  مرصد  لقد كشف  مبلكيتها.  األمر  يتعلق  عندما  سيام 
لبنان، وهو مرشوع أعدته مؤسسة سمري قصري يف لبنان و"منظمة مراسلون بال 
حدود" غري الحكومية الدولية، أن الغالبية العظمى من وسائل اإلعالم اللبنانية 
ميلكها ويديرها أنصار األحزاب التقليدية يف البالد ورجال أعامل لديهم التطلعات 
نفسها. وهذا يرتك مجاالً محدوداً لجيل جديد يتحدى هذه اإلعتبارات، ولطاملا 

كان داعامً للوضع الطائفي والسيايس واإلقتصادي القائم.
تشعر هذه الفئة الجديدة من اللبنانيني بأنها مستبعدة من الربامج والروايات 
بشكل خاص يف  التطورات  تكثفت هذه  وقد  بالرضورة.  بها  تثق  السائدة، وال 
باإلصالح  املطالبة  الواسعة  اإلحتجاجات  من  موجة  أعقاب  يف  األخرية  األشهر 
والشفافية. لقد قلل اإلعالم اللبناين من شأن هذه املسائل واملطالب، أو نسجها 

بطريقة تُشعر هذا الجيل أنها ال تعالج مظامله.
يشعر العديد من املواطنني أن وسائل اإلعالم املستقلة والشاملة للجميع تلعب 
بالغ األهمية يف الضغط من أجل تحقيق الشفافية من خالل التحقيقات  دوراً 
الرشائح  متثل  التي  األصوات  إدماج  خالل  من  املواطنة  تعزيز  ويف  الصارمة، 
السكانية املختلفة. أما يف املشهد اإلعالمي، فتشعر هذه الفئات بأنها مستبعدة. 
باملشاركة  اإلهتامم  ازداد  فيام  املعرفة  عىل  الطلب  إزداد  األخرية،  األشهر  ويف 

املدنية مع إستمرار إنهيار اإلقتصاد اللبناين.
عاماً،   15 استمرت  أن  بعد   1990 عام  يف  لبنان  يف  األهلية  الحرب  نهاية  منذ 
القائم  اعترُب التحدث يف السياسة والقيام بدور ناشط يف اإلعرتاض عىل الوضع 
من املحرّمات التي ال تلقى صدى لدى الكثري من الشباب اللبناين. وفجأة وجد 

الفنانون واملؤثرون أنفسهم يسدون ثغرة كبرية يف معالجة هذه املطالب.
ويف هذا اإلطار، قال نور حجار املمثل الهزيل اللبناين ضاحكاً: "نحن قادرون عىل 

التواصل!"، وأضاف: "نحن نربط كل يشء بحياتنا اليومية".
وأولكسندرا  شادن  مثل  الكوميديني،  املمثلني  من  مجموعة  بني  من  حجار 
القضايا  مختلف  حول  بآرائهم  اإلنتباه  لفتوا  الذين  رعيدي  وجينو  الزهران 

اإلجتامعية والسياسية يف مختلف املناطق اللبنانية. وهذا ال يقترص عىل لبنان، 
إذ أثبت ساخرون مثل الناقد اإلعالمي باسم يوسف ومقدم برنامج "جو شو" 

يوسف حسني، أن هذه الظاهرة إقليمية.
اكتسبوا  فقد  إنستغرام،  عىل  قصري  فيديو  أو  املرسح  خشبة  استخدموا  سواء 
تكون  ما  غالباً  وآراء  نظر  وجهات  عن  يعرّبون  أنهم  يشعر  ضخامً  جمهوراً 

مستبعدة يف رواية وسائل اإلعالم التقليدية.
الجديدة للمعلومات يف مساحات محايدة يف منو  وساهم وجود هذه املصادر 
لتعزيز  األشخاص  من  متنّوعة  مجموعة  بني  الجمع  ميكنها  جمهورها.  حجم 
الحقوق املدنية، والتنديد بالسياسات القامئة، والدعوة إىل التغيري عرب استخدامها 

األماكن الثقافية واإلنرتنت. 
املمثلني  بني  تجمع  التي   drow·kwa مثل  تجّمعات  تشكيل  يتم  كام 
حرفيتهم  وتسخري  بارتياح  أنفسهم  عن  التعبري  عىل  القادرين  الكوميديني 
املؤثرين من  الوقت نفسه، تواصل قنوات  ومشاطرة اآلخرين مواردهم. ويف 
كافة املشارب عىل منصات التواصل اإلجتامعي، إنشاء مساحة حرّة ومفتوحة 

الجامعي. والدعم  للمناقشة 
التجارب  الناس  يتبادل  بحيث  للحوار،  خصبة  أرضاً  املساحات  هذه  تشكل 
والجوانب املشرتكة، ويناقشون اختالفاتهم بحسن نيّة عندما يتخطون الحواجز 

األيديولوجية والطائفية املفروضة عليهم.
من  أفضل  طريقة  توجد  ال  حجار،  نور  مثل  الكوميديني  املمثلني  إىل  بالنسبة 

األضحوكة لتعزيز الحوار واملشاركة املدنية. 
فقد قال: "نحن نضغط من أجل تحقيق املشاركة السياسية للمواطنني. الكوميديا 
مع  للتحدث  ودية  األكرث  الوجه  ذلك...  بشأن  جاداً  لتكون  طريقة  ألطف  هي 

صاحبه عن السياسة".
غري أن هذا التطّور الجديد ال يعفي جيالً متعطشاً للمعلومات والعمل الوطني 

من العقبات التي ال تزال تعرتض طريق األشياء.
ليس  أثرت  التي  التضليل  يف حمالت  األخري  التصاعد  الكبرية  العقبات  بني  من 

فقط عىل تغطية األخبار، بل أيضاً عىل املناقشات والروايات عىل اإلنرتنت. إن 

الرسائل الصوتية املبهمة عىل واتساب والحمالت املخادعة عىل وسائل التواصل 

اإلجتامعي التي تّم تجميعها بواسطة روبوتات تخلق معلومات متنافرة، أثارت 

القلق لدى املواطنني اللبنانيني عموماً، وغالباً ما تحاول تأجيج التوترات الطائفية 

يف الوقت الذي يستمر عدد متزايد من اللبنانيني يف رفضها.

يقف لبنان حالياً عند منعطف دقيق بعد أن عجز عن تسديد ديونه للمرة األوىل، 

املطالبة  إزدادت  السياق،  هذا  ويف  اقتصادية.  إنقاذ  يقدم خطة  أن  املقرر  ومن 

باملعلومات والشفافية واملساءلة أكرث من أي وقت مىض.

تشهد الصحافة املستقلة تزايداً مستمراً يف حجمها مع صحافيني أمثال حبيب بطاح 

والرا بيطار وآخرين يف مواجهة اإلتجاه السائد، من خالل تطبيق معايري تحريرية 

صارمة وإعداد التقارير املتعّمقة. يرى حجار أن طفرة املنصات اإلعالمية املستقلة 

التي تعمل من دون قيود عىل التحرير مثل "ميغافون" و"درج" و"مصدر عام" 

يف السنوات األخرية، تلعب دوراً  أساسياً يف معالجة املشاكل مع وسائل اإلعالم 

اللبنانية، ال سيام يف ظل تفاقم األزمة اإلقتصادية يف لبنان.

بدوره يعترب حجار أنه هو، باإلضافة إىل املمثلني الكوميديني اآلخرين واملؤثرين 

تعزيز  يف  بدورهم  القيام  مواصلة  يريدون  اإلجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل 

اإلعالم  وسائل  دور  يكمل  ما  وهو  واملواطنة،  الدميقراطية  وإرساء  الشفافية 

املستقلة، بحسب رأيه.

سري  أسباب  عىل  ومطلعني  مستعدين  جميعاً  نكون  أن  "يجب  قائالً:  وختم 

وبناء  الوضع  معالجة  جميعاً  ميكننا  الطريقة[  ]بهذه  خاطىء.  بشكل  األمور 

يشء جديد معاً".

* صحافي
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الشباب

الطالب في شمال لبنان يناضلون في سبيل 
المواطنة - بين التمكين والحرمان من الحقوق

ناتايل روزا بوخر*

إعتباراً من 18 ترشين األول 2019، قام سكان مدينة طرابلس من خلفيات متعددة بتحويل ساحة النور إىل منتدى عام. وكانت تجتمع حشود من الناس يف كل ليلة طيلة 
أسابيع وهم يرددون شعارات ثورية ويعرّبون عن اإلحتجاجات ويرقصون. كام انضم العديد من الشباب اللبنانيني إليهم، ولفتت النساء األنظار عىل وجه الخصوص بسبب 
ما أظهرن من رشاسة وشجاعة وبالغة. ولكن األقفال التام األخري الناجم عن فريوس كورونا أجرب الطالب واملحارضين الجامعيني عىل التكيّف مع الواقع وتحويل املواد 

ومامرسة األنشطة إىل اإلنرتنت. 

الجامعة  يف  الغرافييك  التصميم  طالبة  وهي  امليناء،  من  القلموين  ناال  شاركت 

اليومية.  اإلحتجاجية  املسريات  يف  رِسن  اللوايت  الشابات  جانب  إىل  اللبنانية، 

الرسائل واملطالب  بطرق أخرى تشمل نرش  وتذكرت قائلة: "لقد شاركت أيضاً 

عىل منصات وسائل التواصل اإلجتامعي".

أما زميلها نزيه الشامي الطالب يف الجامعة اللبنانية، الذي شارك أيضاً يف الحركة 

"كنت  بقوله:  نجاحاتها  أعظم  من  كواحدة  املرأة  دور  طرح  فقد  اإلحتجاجية، 

فخوراً برؤية مدى قّوة النساء واحتاللهن العناوين الرئيسية للصحف يف العديد 

من القصص".

البلمند،  الحجار، األستاذ املحارض يف كلية إدارة األعامل يف جامعة  ورأى سامر 

والذي أعد جلسات مناقشة عامة يف ساحة النور بعنوان "مدرسة املشاغبني"، أن 

الطالبات هن أكرث نشاطاً بشكل عام من نظرائهم الذكور: "كانت هناك شعارات 

قوية مؤيدة للمرأة وبرزت أجندة إضافية لها يف هذه الثورة".

وأشار إىل أن الطالب يدركون أنهم محرومون من حقوقهم ومن متتعهم بوضع 

املواطنة الكاملة. وقال: "الطالب غري منظمني، وليس لدينا طالب شباب لديهم 

آراء سياسية مستقلة... إنهم يعرّبون عن احتجاجاتهم عىل التطبيقات الهاتفية!".

الجنسية  يتناول مسألة  غائبة. وهذا  األساسية  "الحقوق  قائالً:  الحجار  وأضاف 

والبطالة. إنه العامل الرئييس الذي تسبّب بالتظاهرات، ال سيام إذا اعتربتم أن 

طاليب يأخذون مواد يف إدارة األعامل خالل ثالث سنوات بتكلفة 15,000 دوالر 

لبنان بسبب عدم  يفكرون يف مغادرة  منهم  و %95  بني %90  ما  وأن  سنوياً، 

وجود آفاق مستقبلية هنا عىل اإلطالق". 

يف مقال نرش مؤخراً عىل املوقع اإللكرتوين للمفكرة القانونية، إعتربت ملا كرامي 

التعليمي  "النظام  أن  كولومبيا،  جامعة  يف  الحقوق  كلية  يف  الزائرة  األستاذة 

يساهم أيضاً يف استبعاد الشباب من الشؤون العامة عرب السياسات الرتبوية التي 
تهّمش أي تثقيف سيايس لألطفال".)1(

أو  الدينية  والتوجهات  الجامعات  بني  التام  اإلصطفاف  "إن  الحجار:  وقال 
األول/أكتوبر  ترشين   17 يوم  أن  غري  واملوظفني،  الطالب  عىل  يؤثر  السياسية 
شكل لحظة تاريخية فاصلة. لقد كرس الجليد مع النظام السيايس القائم!. كان 
الطالب متحّمسني للمرة األوىل للتحدث عن السياسة وشاركوا يف اإلحتجاجات 

واملناقشات التي جرت يف الخيم املنشأة يف الساحات".  
أربع  كانت  محيطها،  ويف  النور  ساحة  يف  تتكاثر  بدأت  التي  الخيم  بني  من 
من  لطالب  وواحدة  اللبنانية  الجامعة  طالب  يديرها  ثالث  الطالب:  بإدارة 

الخاصة. الجامعات 
الجامعة األمريكية يف بريوت واملزّود  التكريتي، خريج  من ناحيته، أطلق عبيدة 
يف   .2019 األول  ترشين  يف  يومية  عامة  مناقشة  جلسات  للصوت،  قديم  مبكرّب 
ليبلغ  بطريقة طبيعية  ازداد  العدد  ولكن  أشخاص،  الحضور سبعة  البداية ضّم 
260 شخصاً يف حلول أوائل آذار/مارس. وأوضح التكريتي قائالً: "لقد أظهروا املزيد 
من التفاعل. فإىل جانب تطرّقنا إىل املسائل السياسية، قمنا أيضاً بإدخال املنهجية 

السياسية والفلسفة املتعلقة باألحداث إىل العروض التي تستغرق 10 دقائق".
وشملت املواضيع التي متت معالجتها "كيفيّة التواصل مع األشخاص املعارضني 
للثورة"، و"كيفيّة الوقاية من فريوس الكورونا"، باإلضافة إىل جلسة حول وجوب 

امتناع لبنان عن دفع سندات اليورو.
تجدر اإلشارة إىل أنه تّم رفض محاوالت لعقد مثل هذه الجلسات يف جامعات 

أخرى، من قبل إداراتها املعنية.
وحني ُسئل التكريتي يف آذار 2020 عن كيفيّة تطور الوضع منذ ترشين األول/أكتوبر، 
رأى أن العديد من الطالب مستاؤون اآلن، ال سيام وأن مشاكلهم مل تعد سياسية 

https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=6370 )1(

بشكل كبري بل أنها ذات طابع اقتصادي. وقال: "مل يعرفوا كيف يتحّولون إىل العمل 
السيايس الواقعي واألنشطة األخرى، إذ يؤمن الكثريون بالحل الرسيع ويعتقدون أن 

املسألة ستنتهي يف شهر واحد. من ناحيتي، أؤمن بالرؤية الطويلة األمد".
اإلحتجاج  عن  الكثريون  "توقف  فقال:  قامتة،  بأنها  األجواء  الحجار  ووصف 
واألرس  السياسية  األحزاب  مارست  كام  الخاصة.  بأمورهم  اإلهتامم  واختاروا 

ضغوطاً يف هذا املجال".
اإلحتجاجية،  الحركة  مكاسب  تقييم  ألوانه  السابق  من  يكون  قد  أنه  حني  يف 
الدراسة  الحجار إىل أن طالبه بدأوا  خاصة يف ما يتعلق بحقوق الطالب، أشار 
"عىل  بقوله:  األمر  هذا  الشامي  وأكد  الدراسية.  الحلقات  من  املزيد  وحضور 
العموم، شعرت يف هذه الفرتة أنني كربت برسعة بسبب هذه التغيريات الحاصلة 

من حويل، وكذلك التغيريات يف أفكاري وتأميل".
ورأى الحجار أنه "رمبا أعظم إنجاز تحقق هو أن الساحة جمعت بني مدينتني. 
فقد اجتذبت جلسات املناقشة واملبادرات املدنية التي تّم إطالقها يف الخيم ما 
بني 100 و 200 طرابليس خالل األشهر املاضية، بحيث أرشكت املواطنني األغنياء 

وسكان املناطق األكرث فقراً يف املدينة!".
نظراً إىل أن اإلجتامع يف األماكن العامة مل يعد آمناً وممكناً بسبب الوضع الحايل 
الذي فرضه انتشار فريوس كورونا، قام التكريتي والحجار وآخرون بنقل املناقشة 
جوانب  الحالية  املواضيع  تستكشف  أن  املستغرب  من  وليس  اإلنرتنت.)2(  إىل 

عديدة من األزمة الصحية واإلقتصادية التي يواجهها لبنان.

* كاتبة وباحثة

)https://www.facebook.com/Facebook Group )2: مدرسة-املشاغبني-

-108966520529408and /https://www.youtube.com/channel/إنتفاضة_طرابلس

:UCz2RbTsHnjw66clqHgIpqQwYouTube Channel

© آمال رشيف 
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مواطنة  املرأة  أّن  القائل  املنطق  من  انطلقنا  إذا 
الحقوق  بكامل  تتمتع  وبالتايل  الرجل،  مثل  مثلها 
ما  متيّز  عن  الحديث  يعود  ال  مثله،  والواجبات 
املرأة  تصبح  الحالة،  هذه  يف  ألنه،  مربراً،  حديثاً 
مواطنة تشارك الرجل يف الحياة املهنية واإلجتامعية 

والثقافية والسياسية - الوطنية، وبالتايل "الثورية".

أسالك شائكة
بني  املساواة  اعتبار مسألة  الثورة، ال ميكن  يف زمن 
أردنا  إذا  إمنا  العابرة.  املسائل  من  والرجل  املرأة 
ربطها مبفهوم املواطنة ككل، عندها، تصبح املساواة 
دفع  ما  هذا  ورمبا،  مهمة.  تغدو  وال  تفصيلياً  أمراً 
الثورة  يف  فأكرث  أكرث  اإلنخراط  إىل  اللبنانية  باملرأة 
عىل  الرجل  جنب  اىل  جنباً  وكانت  انطالقتها،  منذ 
كل املستويات، لئال نقل أنها تفّوقت عليه يف بعض 

األمكنة.
متثّل الدور األعظم الذي أظهرته املرأة يف الثورة، يف 
تعنيه هذه  ما  مع  الرمانة،  – عني  الشياح  تظاهرة 
فكان  الحرب.  زمن  من  راسخة  رمزية  من  املنطقة 
القرار "النسوي" يف تنظيم تظاهرة هناك منعاً لتكرار 
الحقيقية  املواطنة  من  إنطالقاً  املرّة،  التجربة  تلك 

التي تجعل املرأة مسؤولة وطنياً مثلها مثل الرجل، 
وألن املواطنة الحّقة ال بد من أن تعّزز ايضاً السلم 

االهيل وتحميه من أي عنف.
شاركن  اللوايت  األمهات  إحدى  الله، هي  خري  ليندا 
يف مسرية الشياح، تخرب عن ذاك النهار بقولها: "كان  
يوماً عظيامً. مل نشعر إال بذاك الحب العفوي الذي 
الجميع. مسلمون ومسيحيون، كلنا  بني  كان سائداً 
العيش  يجمعنا هّم واحد، وجع واحد، وهو ضيق 

يف هذا البلد".
هذا  خارج  ابناءنا  نريد  وال  أمهات،  "كلنا  تتابع: 

الوطن".
يف  واحد  إال  منهم  يبق  مل  شباب،  لثالثة  أم  ليندا 
لبنان. تعلّق: "تعبت من الهجرة، رغم أنني مل أجّربها 
تجعلني  بأن  كافية  أوالدي  تجربة  لكن  بنفيس، 
من  كرث  يتشاطره  الوجع  هذا  وبالطبع،  أكرهها. 

األمهات".
األم  وتحديداً  اللبنانية،  املرأة  بأن  ليندا  تعرتف 
أن  غريباً  وليس  وتعّذبت،  الكثري  عاشت  اللبنانية، 
تكون يف الصفوف األمامية لتلك الثورة. "إنه الوجع 

الذي يحرّكها، لذلك، تأيت تجربتها صادقة ومؤثرة".
املواطنة  مفهوم  أكرث  عّزز  النسوي  الحراك  هذا 

ومنطق مشاركة املرأة الرجل يف كل امليادين، حتى 
تلك التي تعترب خطرة.

هذه النقطة اإلشكالية يف املساواة بني الرجل واملرأة 
أن  اىل   2019 لعام  البرشية  التنمية  بتقرير  دفعت 
يف  املساواة  عدم  "أوجه  إطار  من  القضية  يعالج 
الذي  التقرير  ويلفت  والعرشين".  الحادي  القرن 
يصدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، اىل أن "عدم 
والعرشين  الحادي  القرن  يف  الجنسني  بني  املساواة 
بالتنمية  وثيقاً  ارتباطاً  ويرتبط  جوهرياً  أمراً  يعترب 
البرشية، وهو يبدي ديناميّات التقارب يف اإلمكانات 
أن  علامً  املعّززة،  اإلمكانات  يف  والتباعد  األساسية 
املرأة ال تزال يف كثري من أنحاء العامل تفتقر إىل دعم 
يف الوظائف األساسية للحياة، ويتجىّل ذلك يف دليل 
الفوارق بني الجنسني ومكّوناته، ما يعكس فجوات 
العمل  وسوق  التمكني  ويف  اإلنجابية  الصحة  يف 

وغريها من الجوانب".
إال أّن التقرير نفسه يتحدث عن "تقلّص أوجه عدم 
معظم  يف  األساسية  اإلمكانات  بعض  يف  املساواة، 
رسالة  "مثة  أّن  ويؤكد  بطيء"،  بشكل  إمنا  البلدان، 
اساسية وهي أن عدم املساواة يرتاكم مدى الحياة، 
وكثرياً ما يعكس اختالالت عميقة يف موازين القوى".

الثورة  زمن  عن  بعيدة  تكون  تكاد  املعادلة  هذه 
ما كانت يف  لبنان، لكون املرأة غالباً  التي يشهدها 
كيف  أثبتت  وألنها  للمواجهة،  األمامية  الصفوف 
ترتجم املواطنة الحقيقية عىل األرض. من هنا، بات 
دور  برز  وقد  مستبعداً.  أمراً  التمييز  عن  الحديث 
الحّد  هي  كانت  إذ  اشتباك،  كل  عند  جلياً  املرأة 
وشكلّت  األمنية،  والقوى  املتظاهرين  بني  الفاصل 
بنفسها "أسالكاً شائكة" ملنع أي احتكاك بني الطرفني. 

باختصار، كانت هي من تحمي الرجل!
يف  الرجل  تشارك  أنها  املرأة  تثبت  جديدة،  مرّة 

املواطنة الحّقة.

القوى األمنية مل تفّرق بني إعالمي وإعالمّية
الركن  اإلعالم  كان  أشهر،  ستة  من  أكرث  مدى  عىل 
إختربت  امليدانية،  التجربة  ويف  الثورة.  يف  االسايس 
حساسة  منطقة  من  الحراك  كرم  راشيل  اإلعالمية 

هي طرابلس.
املرأة  بني  الطباع  باختالف  يختلف  "الدور  تقول: 
وتقارب  التهدئة،  إىل  متيل  عموماً  فاملرأة  والرجل، 
الواقع من عمق إنساين أكرث من الرجل، وتدرك كيف 
تعاطي  أن  اعتقد  ال  إمنا  واملعاناة.  الوجع  تالمس 
الناس مع اإلعالمية يختلف منه مع االعالمي، حتى 
ما  وهذا  يختلف،  ال  معها  األمنية  القوى  تعامل 
ملسته، بحيث أن املرأة مل تكن أبداً محميّة يف الثورة، 
وامرأة، وخصوصاً  رجل  بني  متيّز  مل  األمنية  فالقوى 

بغضبهم، ال متييز أبداً".
فكرت كرم كإمرأة. رمبا مع الرجال، تكون املعادلة 
املقاربة  املرأة  مع  إمنا  قّوة.  مقابل  قّوة  واضحة: 
تؤدي  املراسل  "شخصية  أن  كرم  وتعرتف  تختلف. 
أيضاً دوراً أساسياً، بحيث أن التجربة املهنية والنظرة 
ركناً  تشكل  عوامل  ككل،  املهنة  وإىل  اإلعالم  إىل 
ما  وهذا  الحدث،  مع  التعاطي  طريقة  يف  أساسياً 
يدفع إىل التميّز بني اإلعالميني، سواء كانوا رجاالً أم 

نساء".
لكن اإلعالم عموماً يواجه تحدياً كبرياً هو "السوشيل 
تجربة  يقّوم  صحافياً.  فرد  كل  بات  إذ  ميديا"، 
سلبي  منه  جانب  يف  وهذا  الحقيقيني،  اإلعالميني 

وييسء إىل املهنة. 
هذا "التفلّت" ال يخدم أبداً املواطنة الحقيقية، بل 
يهّددها ويبعدها عن مسارها السليم، ألن املسؤولية 
املواطنة، بل هام  أبداً عن  الوطنية ال ميكن فصلها 

وجهان لعملة واحدة.  
... باختصار، إنها املرأة اللبنانية التي اختزنت الكثري 
من التجارب، من زمن الحرب كام من زمن السلم... 
ومن زمن الثورة أيضاً. لذلك قيل "إن الثورة أنثى...". 

السياسية المحليات  قسم  في  صحافية   *
"النهار" صحيفة  في 

حقوق المرأة

المرأة في زمن الثورة: أّم، إعالمية، ناشطة...
هي من حمت الرجل!

منال شعيا*

رمبا ليست صدفة أن نختار الحديث عن املرأة يف زمن الثورة. منذ 17 ترشين االول 2019، برزت املرأة اللبنانية، يف ثورة طبعت لبنان الحديث. فأي تأثري للمرأة يف هذا 

الحراك؟ 
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فارغة  ساحاتنا  تبدو  ملاذا  دامئاً  أتساءل  لبنان،  يف 
هو  السبب  رمبا  مهجورة.  مدن  يف  نحيا  وكأننا 
مل  الحرب  انتهت  عندما  وعواقبها.  األهلية  الحرب 
العام  الحيّز  بناء  إلعادة  جاد  عمل  أي  هناك  يكن 
واستخدام هذه املساحات املفتوحة واملشرتكة لخلق 
تقارب بني أبناء الوطن املنهكني من الحروب يف ما 
العامة شبه مهجورة، ومل  الفضاءات  بينهم. فبقيت 
بني  متنّوعة  نقاشات  لفتح  كمنطلق  استغاللها  يتم 
مختلف املجموعات اإلجتامعية والسياسية والدينية 
املستويات،  كافة  املدّمرة عىل  الحرب  الخارجة من 
السلم  إىل  الحرب  من  اإلنتقال  والعمل معهم عىل 
بدل  اآلخر،  تنّوع  التشارك وقبول  ولتعزيز مفاهيم 
كل ذلك تحّولت الساحات اىل مرائب للسيارات إىل 

أن حّل يوم ١٧ أكتوبر فتغرّي املشهد.
املميّز هذه املرّة، هي الالمركزية لإلحتجاجات، إضافة 
إىل الخيم املنترشة يف كافة املناطق والتي مل تقترص 
فقط عىل ساحات بريوت. لعبت هذه "الخيم" دوراً 
كبرياً خصوصاً يف األسابيع األوىل. فُفتحت النقاشات 
مجاالت  يف  والتثقيف  والتدريب  حوار  وجلسات 
للتشارك والتفاعل والتبادل،  عدة، وأصبحت أمكنة 
األميّة.  ملحو  لبنان  شامل  يف  خيمة  هناك  أن  حتى 
عدم  وفّضلنا  ترّددنا   ،"HalTek" جمعية  يف  نحن 
عن  للتعريف  الشهداء  ساحة  يف  لنا  خيمة  نصب 
"اإلعاقة"، ألننا يف الجمعية ندعو اىل إقامة مجتمع 
شامل )inclusive( يضم ويساوي بني جميع أفراده 
عىل  الجوهرية  قيمنا  ترتكز  كام  متييز.  دون  من 
أن  بعد  البلد،  يف  األوضاع  لتحسني  الحلول  تقديم 
البنية  نوعية  وانحدار  الخدمات،  تراجع  الحظنا 
تغيري  عىل  العمل  عن  فضالً  غيابها،  وشبه  التحتيّة 
من  كأفراد  فنحن  اإلعاقة.  لذوي  النمطيّة  الصورة 
نعاين  نفسها،  املحتجني  مطالب  لدينا  اإلعاقة  ذوي 
بتفاصيل  مختلفة  مطالبنا  تكون  قد  يعانونه.  مام 
نتمتع  ال  مثلهم،  ولكننا  اليشء  بعض  أكرث  دقيقة 
حياة  نعيش  وال  التقاعدي  وال  الصحي،  بالتأمني 
مرفّهة. ال منارس حياتنا السياسية كام أقرّها الدستور 
عديدة.  ألسباب  ولكن  منا  لتقصري  ليس  والقوانني، 
جزءاً  نكون  أن  نفّضل  كبرية،  شعبية  حركة  الحراك 
منه بدل أن ننفصل عنه، نتظاهر تحت الشعارات 
نفسها وما إن تتحقق مطالب الكل سيكون طريقنا 

أسهل وأرسع لتحقيق مطالبنا الخاصة.
العمرية،  الفئات  كل  من  الساحات  إىل  الناس  نزل 
االجتامعية،  الطبقات  كل  ومن  املناطق  كل  ومن 
املسلوبة.   )citizenship( مواطنتهم  الستعادة 
إستغلوا الحيّز العام للتالقي، ورفعوا شعارات عديدة 
جدران  تحّولت  املدنية.  بالدولة  املطالبة  أهمها 
املدن إىل جداريات إلعالن املطالب الكثرية: الساخر 

منها، والجّدي ومل تخُل بعض الجدران من الشتائم، 
فضالً عن لوحات فنية تعكس الطاقات الفنية التي 

تحتاج إىل مساحات لتبدع وتعرّب بطرقها الخاصة. 
عيد  يوم  املدنية  بالدولة  املطالبة  قّوة  تجلّت 
اإلستقالل، بعد أن كان مجرّد يوم عطلة عادي. يف 
االستقالل  منذ  لبنان  شهده  ما  لكل  مغاير  مشهد 
استعادة استقاللهم  املواطنون إىل  بادر   ،١٩٤٣ عام 
يف  لسنوات  تأطريهم  تم  أن  بعد  منهم،  املصادر 
مذهبية،  دينية،  حزبية،  مناطقية،  مجموعات 
للوطن،  وانتامئهم  مواطنتهم  زعامئية، عىل حساب 
وطني  يوم  إىل  االستقال  عيد  يوم  تحويل  وقرروا 
مدين للمواطنني واملواطنات. ساروا أفواجاً يف عروض 
وأطباء  معلمني  من  املجتمع  أسس  تعكس  مدنية 
االختصاصات  من  وغريهم  وطالب  وعاّمل  وفنانني 
الكثرية، وتّم كذلك تخصيص فوج لذوي اإلحتياجات 
الخاصة. شخصياً، كنت أفضل توزيع املشاركني عىل 
بقية األفواج فأنا متأكدة بأن فوج "ذوي اإلحتياجات 
الخاصة" ضّم املحامية، واألستاذ الجامعي، ومهنيني 
كأفراد  فنحن  العديدة،  االختصاصات  من  وغريها 

القّوة  من  جزء  نحن  مواطنون،  نحن  أوالً  معّوقني، 
كبقية  نحن  أيضاً،  استهالكية  وقّوة  املنتجة  العاملة 
فنحن  ما،  إعاقة  من  نعاين  كنا  وإن  املجتمع  أفراد 
نقوم بنشاطاتنا اليومية أسوة ببقية أفراد املجتمع. 
لدينا احتياجات لكنها ال يجب أن تعزلنا عن البقية.

الليايل  إحدى  يف  قبل،  من  نعهدها  مل  مشاهد  يف 
كان هناك صبية عىل كرسيها املتحرك بني الحشود، 
ويف  الرينغ.  جرس  قطع  يف  املحتجني  مع  تشارك 
يف  هناك  كان  للحكومة،  "الثقة"  منح  جلسة  يوم 
املتحركة،  الكرايس  مستخدمي  من  شاب  الساحة، 
مجهزاً بالكاسك، وبثياب تحميه من املياه يشارك يف 
اإلحتجاجات ويواجه خراطيم املياه والقنابل املسيّلة 
هذين  كثرياً  استغرب  مل  الشبان.  بقية  مع  للدموع 
عىل  الحراك  بداية  منذ  اعتدت  فقد  املشهدين، 
مصادفة شبان وشابات يف الساحات من مستخدمي 
يسعون  كأفراد  الطبيعي  حقهم  ميارسون  الكرايس، 
اعتدنا  بحقوقهم،  املطالبني  ببقية  أسوة  التغيري  إىل 

دوماً أن نحيّي بعضنا البعض من بعيد.
ألف  وكأنها  الحراك  عمر  من  شهور  خمسة  مرّت 

الشعارات  سيحققون  املواطنني  بأن  ثقة  كيل  يوم. 

استخدام  يف  التعليم،  يف  الحق:  من  رفعوها  التي 

املرافق العامة، الحق يف املشاركة باإلنتخابات ترشحاً 

ألطفالها،  جنسيتها  املرأة  منح  يف  الحق  واقرتاعاً، 

الحق يف ضامن الشيخوخة، والحق يف الرعاية الطبية 

وغريها من املطالب، وهنا لن أنىس صديقي "آالن" 

الذي رحل مبرض الرسطان قبل يوم من جلسة الثقة 

جارور  من  يل  "إنتقموا  للثوار  وصية  خلفه  تاركاً 

يفتك  الذي  التلّوث  كل  من  يل  إنتقموا  األدوية. 

التي  الباهظة  استشفايئ  فاتورة  إنتقموا يل من  بنا. 

بلغت منذ سنتني لغاية اليوم حوايل ٨٠ مليون لرية 

بيغطي كل يش.  ما  الضامن  الخاص ألن  من جيبي 

عىل  املذّل  املقيت  الصحي  نظامنا  من  يل  إنتقموا 

اإلرهابية.  الضامن  ومؤسسة  الصحة  وزارة  أبواب 

معركة  هي  محق،  آالن  رمبا  جميعاً".  لنا  إنتقموا 

انتقام بيننا وبني من سلبنا حقوقنا.

"حلتك" * ناشطة ومديرة عامة لجمعية 

أن ننتقم لحقوقنا المسلوبة

آمال رشيف*

عندما أسافر، أكرّس بعض الوقت الستكشاف الساحات العامة وكذلك الحدائق وغريها من املرافق العامة ألنها بالنسبة إيّل أساس املجتمعات الناجحة. فهي مرآة تعكس 

السياسات املجتمعية ومستوى الخدمات التي تقّدمها الدولة إىل جميع فئات املجتمع، والفرص التي تتيحها لهم لإللتقاء والتفاعل، خصوصاً عندما تكون هذه األماكن يف 

متناول كل مكّونات املجتمع من دون متييز بينهم، إن كانوا من كبار السن أو من ذوي اإلعاقة أو من العائالت.
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المغتربين

اللبنانيون  املغرتبون  كان  لطاملا  التاريخ،  مّر  عىل 
يعيشون يف بلدان اإلغرتاب فيام حنينهم إىل الوطن 
يقترص  ال  األمر  هذا  أن  حني  يف  يوماً.  ينقطع  مل 
اللبناين  االنتشار  مييز  ما  فإن  اللبناين،  السياق  عىل 
العصور  مّر  اللبناين عىل  واإلرث  الكبري  هو حجمه 
إىل  وبناته  أبنائه  أملع  بعض  إرسال  يف  املتمثل 
الخارج. قد مييل املرء إىل اعتبار ذلك مبثابة هجرة 
لألدمغة، ولكن هذه الظاهرة أسفرت عن مكاسب 
ثروتها  من  البالد  استفادت  الواقع  ففي  جمة: 
التجارة  حيث  من  الخارج  يف  املوجودة  البرشية 
رأس  إىل  باإلضافة  واإلستثامر،  املالية  والحواالت 
الحقيقة،  ففي  العاملي.  واإلمتداد  اإلجتامعي  املال 
يقوم املغرتبون باإلدخار واإلستثامر يف لبنان، ويعود 
ومعدالت  املرصفية  الرسية  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك 
ويستثمرون  الطبيعي،  املعدل  من  األعىل  الفائدة 
يف األعامل والعقارات ويحولون األموال إىل أرسهم 

وأصدقائهم. 
التسعينات،  منذ  اللبناين  املايل  النموذج  اعتمد  لقد 
عىل  ليس  الحايل،  اإلنهيار  اىل  أدى  الذي  وهو 
املستمر  التدفق  عىل  بل  محلياً،  املنتج  االقتصاد 
املغرتبني،  من  مبعظمها  املرَسلة  األجنبية  للعمالت 
كأحد ركائزه. ولكن مبا أبعد من التحويالت املالية، 

التامسك  يف  اللبنانيون  املغرتبون  يساهم  كيف 
اإلجتامعي والسالم والنمو يف لبنان؟

ومساهمتها  املالية  التحويالت  أن  فيه  شك  ال  مام 
ما  فرتة  يف  لبنان  إعامر  وإعادة  املايل  اإلستقرار  يف 
بعد اتفاق الطائف ساهمت يف مسرية إعادة البناء 
واملصالحة يف البالد. ولكن غالباً ما يتم إغفال أحد 
االجتامعية".  "الحوالت  يف  املتمثل  الهجرة  عنارص 
قدرة  عىل  اإلجتامعية  الحوالت  فكرة  تعتمد 
املال  ورأس  واملهارات  األفكار  تبادل  عىل  املغرتبني 
مبا  إقامتهم،  وبلدان  األصيل  بلدهم  بني  اإلجتامعي 
يف  والدميقراطية.  اإلنسان  وحقوق  السالم  ذلك  يف 
حني ال يفتقر لبنان إىل القيم واملهارات والفلسفات 
يف  املامرسات  بعض  تحسني  املمكن  فمن  الجيدة، 
والعمليات  اإلنسان  وحقوق  العامة  املوارد  إدارة 
األجنبية.  التجارب  عىل  بناًء  الراسخة  الدميقراطية 
ومن شأن نرش األفكار والخربات الجديدة أن يخلق 
عن  عبارة  وهو  جديداً،  وسياسياً  اجتامعياً  "تخيالً" 
مجموعة من القيم واملعايري واملؤسسات واملامرسات 
التي ميكن للمرء من خاللها تصور مجتمعه والعقد 
اإلجتامعي والحياة العامة. لذلك يعزز هذا "التخيل" 
يف  واملواطنة  املشرتك،  والهدف  باإلنتامء  الشعور 

نهاية املطاف. 

حالياً،  لبنان  بها  مير  التي  العصيبة  األوقات  خالل 
برز بشكل واضح املستوى املرتفع للطاقة والتعبئة 
بعدم  تاريخي  اعتبار  هناك  بينام  املغرتبني.  لدى 
اإلنقسامات  يف  تغيري  إحداث  عىل  املغرتبني  قدرة 
السياسات  داخل  الواقع  ويف  الوطن،  يف  الطائفية 
الحركات  أحدثت  فقد  بينهم،  ما  يف  والجمعيات 
اإلحتجاجية األخرية منذ ترشين األول 2019 تغيرياً 
الوطن،  يف  السياسة  إىل  املغرتبني  نظرة  يف  هيكلياً 
الحاصلة يف  التعبئة  كبري مع  إىل حد  تتامىش  وهي 
الشوارع اللبنانية. وهكذا برزت حركة عاملية تحت 
إسم "مغرتبني مجتمعني". لقد توحد هؤالء يف حدود 
اآلالف يف املدن العاملية الكربى تضامناً مع أصدقائهم 
الفساد  ضد  صوتهم  ورفعوا  الوطن،  يف  وأرسهم 
وسوء الحوكمة والظلم. كام عربوا عن احتجاجاتهم 
وأطلقوا  والهبات،  التربعات  لجمع  ونظموا حمالت 
املغرتبني عىل  أكرب عدد ممكن من  لتشجيع  حملة 
وأعادوا  امليالد،  عطلة  لقضاء  الوطن  إىل  العودة 
"اليف"  جمعية  )مثل  املهنية  الجمعيات  تنشيط 
املايل  القطاع  يف  العاملني  اللبنانيني  تضم  وهي 
عاملياً(، وأطلقوا مبادرات و جمعيات جديدة خارج 
البلدان  يف  والسياسية  الطائفية  التقسيامت  نطاق 
يف   Impact Lebanon مثل  فيها  يقيمون  التي 

ترفع  التضامنية  املبادرات  هذه  وغريها.  بريطانيا 
باملواطنة  شعوراً  وتخلق  الوطن  يف  املعنوية  الروح 

املشرتكة العابرة للحدود الوطنية وخارجها. 
يف حني يحتاج لبنان إىل السري قدماً يف مسار التنمية 
العادلة واملستدامة، وتعزيز املهارات واملواهب عىل 
دعم  يشكل  تصديرها،  عن  عوضاً  املحيل  املستوى 
املغرتبني عنرصاً أساسياً يف أي جهد لتحسني ظروف 
تسعى  أن  األخرية  هذه  عىل  يتعنّي  ولكن  البالد. 
وتجذرهم  املغرتبني  مشاركة  عىل  للحفاظ  جاهدة 
لضامن نجاحها. عىل الرغم من أن إتاحة التصويت 
خطوة  كان   2018 عام  انتخابات  يف  للمغرتبني 
املؤكدة  الطرق  إحدى  فإن  بها،  مرحب  صحيحة 
لتعزيز مشاركة املغرتبني هي من خالل إنشاء دائرة 

انتخابية لهم يف الربملان.
معهم  وطنهم  اللبنانيون  يأخذ  كثرية،  نواح  يف 
بحثاً  لدعمهم  خارجاً  الوطن  ويتطلع  ذهبوا،  أينام 
أنهم  أيضاً  أثبتوا  لقد  وبالفعل،  جديدة.  فرص  عن 
يحّولون األمل والطاقة و الوحدة الوطنية، إىل جانب 

حواالتهم املالية واإلستثامرية. 

التنمية في كلية لندن إقتصادي   *
السياسية والعلوم  لالقتصاد 

 االنتشار اللبناني والمواطنة:
دور أبعد من الحواالت المالية

الدكتور بالل مالعب*

كانت املظلة الحمراء قاعدة اللباس للنهار
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 تراجع اإلحساس بالمساحة في بيروت اليوم:
عقبة أمام اإلحساس باإلنتماء والمدنية

أنطوان عطاالله*

المجال العام

السياقات  يف  الفرد  به  يشعر  أن  ميكن  الذي  باإلنتامء  اإلحساس  ينبع 

أي  باملكان،  اإلحساس  من  كبري  حد  إىل  اليومية  بالحياة  الخاصة 

أماكن  يف  تتطّور  وبأنك  عليها  متعارف  بيئة  من  جزء  بأنك  اإلحساس 

التاريخ  تحمل معنى وهويات محددة. وهو مرتبط بكونك جزءاً من 

يف  طبيعية.  ومناظر  سكنية  تجّمعات  أنتج  الذي  والجامعي  املستمر 

الواقع، يرتبط اإلنتامء رتباطاً وثيقاً باملساحات التي يتم تشكيلها وإعادة 

تشكيلها من ِقبل األشخاص، وهي املساحات التي قاموا باإلستيالء عليها 

الذي  املجتمعي  الحّس  عىل  أيضاً  اإلنتامء  يعتمد  بالطبع،  واختبارها. 

حتى  تعزيزها  ميكن  التي  املتنّوعة  اإلجتامعية  العالقات  من  يتألف 
يف ظروف غري مؤاتية. ولكن عندما يكون اإلنتامء متجذراً يف كل من 
التجربة  تزدهر  أن  وميكن  املدنية  تربز  أن  ميكن  واملجتمع،  املساحة 

املشرتكة مع املدينة.
لقد فقد سكان بريوت عىل نحو متزايد اإلستفادة من املناظر الطبيعية 
األساسية للمدينة، وبذلك فقدوا الكثري من مامرساتهم اإلجتامعية. مع 
توسيع املرفأ يف حيّي الرميل واملدور وبناء الكورنيش يف عني املريسة، 
وصيد  للسباحة  ومساحات  العامة  الشواطئ  املناطق  هذه  فقدت 
األسامك واملطاعم وأماكن الرتفيه والتجّمع األخرى. ونتيجة لخصخصة 
عن  املناطق  إبعاد  تّم  السياحية،  املنتجعات  قبل  من  الشاطئ  هذا 
القسم األكرب منه يف ميناء الحصن ورأس بريوت. أما ضفاف نهر بريوت، 
ففقدت أرضاً للعب والتنزّه واإلحتفال بالتقاليد الدينية املحلية قبل أن 
تتحّول إىل أرض يغطيها الباطون. كام أن حرج بريوت مغلق منذ عقود، 
أشجار  العائلية تحت  والتجّمعات  لإلحتفاالت  يعد مرسحاً  وبالتايل مل 
الفوضوي  الحرضي  النسيج  الفجوات يف  تتيح بعض  وبالكاد  الصنوبر. 
رؤية املناظر الطبيعية املحيطة به، وهي تذكري عابر بأن بريوت مدينة 

تقع بني الجبال والبحر.
واإلنتداب  العثامنية  الحقبة  من  املعامري  الرتاث  اختفاء  يسبّب  كام 
الحّي وعىل أسلوب حياة  التعّود عىل  الحداثة، غياب  الفرنيس وعرص 
معنّي. لقد كانت الحدائق والرشفات وجميع أنواع املساحات املتداخلة 
تطمس الحد الفاصل بني األماكن املغلقة والهواء الطلق، مام يتيح تداخل 
التقليدية يف طور اإلختفاء، مام  امليّزات  الخاص والعام. هذه  املجالني 
يقلل من سهولة التسلل بني املساحات الخاصة والعامة ويحّفز الحرص 
املتزايد يف املجال املنزيل. يف الوقت نفسه، وبسبب التحّوالت املتسارعة 
التي حدثت يف املدينة بعد الحرب، يفقد الناس املباين واملعامل واألماكن 
التي تشكل حياتهم يف الحي، إىل جانب فقدان ارتباطهم بتاريخ حرضي 
أو  متزايد  العامة بشكل  األماكن  تقلصت  نفسه،  الوقت  جامعي. ويف 
أصبحت معادية للناس. تعاين الحدائق العامة يف بريوت من اإلهامل 
أو  األرض،  تحت  السيارات  مرائب  محلها  لتحّل  عليها  القضاء  يتم  أو 
الكورنيش  عىل  تكرث  إليها.  الناس  وصول  محدودية  مع  مراقبتها  تتم 
أشكال الحظر عىل األنشطة التي ميكن أن يقوم بها الناس، مام يحد من 
استئثارهم باملساحة. الساحات الواقعة يف املركز التاريخي لبريوت، مثل 
ساحة الشهداء، غري مزينة وخالية من الناس، يف حني أن ساحات أخرى 
ومراقبتها  مستواها  رفع  يتم  الصيفي  وقرية  قصري  سمري  ساحة  مثل 

واستغاللها بغية جني األرباح.
شعور  بريوت  إىل  باإلنتامء  الشعور  محل  يحل  ما  غالباً  لذلك،  نتيجة 
وضده.  شعبها  دون  من  تشكيلها  يعاد  املدينة  بأن  وإدراك  بالحرمان 
لبنان،  يف  األول  ترشين  ثورة  مظاهر  أهم  أحد  يف  الفعل  رّد  وتتمثل 
ويف  بريوت  مدينة  وسط  يف  العامة  األماكن  عىل  اإلستيالء  إعادة  أي 
املدن الرئيسية يف جميع أنحاء البالد. يعرّب املتظاهرون عن حقهم يف 
العامة بحيث  األماكن  إعادة تشكيل  أعاملهم  أول  أحد  املدينة، وكان 
تحقق أغراضهم وحاجاتهم وتطلعاتهم. لقد استحدثوا بصورة جامعية 
مساحات للنقاش واإلحتجاج وتبادل األفكار ومامرسة العمل السيايس، 
والفرح  والسعادة  والرتفيه  لإلحتفال  مساحات  استحدثوا  أنهم  وحتى 
افتقروا إليها يف أماكن أخرى. يجب أن يصبح هذا الفعل املدين العفوي 
الحاجات  اإلحتياجات  تلبي  التي  الحرضية  للسياسات  طريق  خارطة 
إىل  باإلنتامء  الشعور  تنمية  عىل  وتساعد  املدن،  لسكان  اإلجتامعية 

بة بجميع مواطنيها. مدينة مفتوحة ومشرتكة ومرحِّ

* مهندس معماري وعمراني
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المساحات العامة

لطاملا كانت مشكلة التخطيط املدين يف لبنان موضوع اهتامم وجدل 
تجارب  تأثري  فهم  إىل  يتطلعون  الذين  والناشطني  للباحثني  بالنسبة 
واملدن  الدول  تشكيل  إعادة  عىل  اإلستقرار  وعدم  والخطورة  العنف 
ما بعد الحرب. تحمل كلمة "مشكلة" يف هذا السياق داللة مزدوجة. 
فهي تشري من ناحية إىل التعقيد الفكري واملادي للتخطيط كمامرسة 
يف بلد قائم عىل الطائفية، ومن ناحية أخرى، تعكس وجهة نظر حول 
اإلفتقار إىل سياسات تخطيط فعالة يف لبنان. وتنطوي هذه التأكيدات 
عىل فهم للفضاء العام كنتاج العالقات اإلجتامعية، وهي نظرية قدمها 
هرني لوفيبفر )1991( يف كتابه البارز إنتاج املساحة. ويرى لوفيبفر أن 
املساحة اإلجتامعية تشبه املدينة بحيث أنها "نتيجة سلسلة ومجموعة 
العالقات  وتشمل   ... املنتجة  "األشياء  تتضمن  وهي  العمليات،  من 
وتنطوي   .)73 ص   ،1991 )لوفيبفر  وتزامنها"  تعايشها  يف  املرتابطة 
نظريته عىل وجود ديناميات سلطة متنافسة تعيد تشكيل الفضاء العام 
يف املدينة باستمرار، والتي بدورها تؤثر عىل كيفية اختبار املساحات 

العامة ومن ميلك الحق يف الوصول إليها.
إىل  يتطلع  الذي  املقال  هذا  خاصة يف  أهمية  األخرية  النقطة  تكتسب 
فهم ديناميات التفاوض واملنازعة عىل املساحات العامة يف مدينة صور 
الواقعة يف جنوب لبنان. "الحق للمدينة" كمفهوم نظري ومكاين يعتمد 
بشكل جوهري وأسايس عىل وجود املساحات العامة )ميتشل، 2003(، 
بشأن  املواطنون  يتصارع  حيث  دائم  بشكل  الحق  هذا  حدود  وتتغري 
كيفية ووقت مامرسته. ترتدي األماكن العامة، بصفتها نقاط التقاء وأماكن 
للتواصل، أهمية متزايدة يف دولة قامئة عىل الطائفية مثل لبنان. ميكن أن 
تكون أماكن للمصالحة ما بعد الحرب )الركني، 2012( أو للتذكري باملايض، 
كام ميكن أن تكون أماكن يتم من خاللها التفاوض عىل ديناميات السلطة 
)نوتشو، 2016( واملطالبة باملواطنة. تعترب صور التي تشكل إحدى أكرب 
حيث  من  هامشية  مساحة  لبنان،  جنوب  يف  اإلدارية  واملناطق  املدن 
تاريخياً  فيها  واإلقتصادي  اإلجتامعي  التنمية  الجغرايف وتخلف  موقعها 
باملقارنة مع وسط بريوت )ديب، 2006(. لقد أنتج هذا التهميش املركّب 
مفاهيم وتعبريات مختلفة للمساحات العامة فيها التي سيتم بحث ثالث 
منها يف هذا املقال وهي: الشاطئ العام، حديقة صور العامة، وساحة 

العلم.
إذ  اللبنانية  الشواطىء  أنظف  بني  من  صور  يف  العام  الشاطئ  يعد 
يستقطب عدداً كبرياً من السياح املحليني واألجانب كل صيف. ولطاملا 
واإلقتصادي  واإلجتامعي  التاريخي  التكوين  من  جزءاً  البحر  كان 
للمدينة، وساهم يف خلق و/أو دعم قصص عن مدينة صور كمدينة 
وميناء بناهام الفينيقيون، وبلدة لصيد األسامك، و/أو كمساحة سياحية 
مع  كبري  تناقض  يف  العام  الشاطئ  بدا  األخرية،  اآلونة  يف  وترفيهية. 
التخصيص املتزايد للشواطئ اللبنانية، فشكل بذلك أحد أماكن السباحة 
الجيدة  بالصيانة  وتحظى  بسهولة  إليها  الوصول  ميكن  التي  الوحيدة 

وتكون متاحة ومتوفرة للجميع بأسعار معقولة. 
يتسم الطابع العمومي املتصور لشاطئ صور واستخدامه لهذه الغاية 
فشل  يتحدى  ناحية،  من  والعاملي.  املحيل  املستويني  عىل  باألهمية 
للجميع،  ومتاحة  نظيفة  شواطئ  بتأمني  للدولة  املحلية  السياسات 
ومن ناحية أخرى، يؤكد عدم القدرة عىل “التحكم” يف البحر األبيض 
وبالتايل  مشرتك.  طبيعي  كمورد  عليه  املرتتبة  البيئية  واآلثار  املتوسط 
عندما يقع شاطئ صور ضمن الديناميات والسياقات األوسع للسلطة، 
يصبح مساحة للتفاوض عىل مفاهيم مختلفة تتعلق باإلنتامء والهوية 
الثقافية  األشكال  مع  للتعامل  مكاناً  يصبح  أنه  أي  والعاملية،  الوطنية 

للمواطنة.
هي  املدينة  يف  عليها  واملتنازع  للجدل  املثرية  العامة  املساحات  ومن 
الحديقة العامة التي تقع عىل األطراف الجنوبية من صور. تبلغ مساحة 
املنطقة املثلثة الشكل حوايل 0.2 كم 2، وهي يف معظمها غري مستغلة 
عىل الرغم من قدرتها عىل ربط الرب الرئييس بالبلدات واألحياء املحيطة 
أصحاب  بعض  بني  للنقاش  موضوعاً  العامة  الحديقة  أصبحت  بها. 
وفيام  والدولية،  املحلية  الحكومية  غري  واملنظامت  املحليني  املصلحة 
الثاين  الفريق  يعترب  املساحة  تفعيل  األول غري راغب يف  الفريق  يبدو 

تفعيلها حقاً عاماً للمواطنني. وهكذا أصبحت الحديقة العامة يف صور 
ساحة حرب أيديولوجية للحديث عن املشاركة املدنية والتشاركية يف 

إقرار السياسات العامة والعدالة اإلجتامعية يف املدينة. 
أخرياً، إكتسبت ساحة العلم بالقرب من املدخل الشاميل لصور معنًى 
جديداً يف أعقاب اإلنتفاضة األخرية والتعبئة الجامهريية يف لبنان. تشكل 
الكبري يف وسطها،  اللبناين  العلم  اسم  التي سميت عىل  املساحة  هذه 
اللوحات  مثل  برصية  ثقافية  دالالت  وتحمل  رئيسية  بصورة  دواراً 
اإلعالنية وامللصقات وأعالم األحزاب السياسية. لقد غريت انتفاضة 17 
ترشين األول، التي وحدت اللبنانيني تحت سقف املطالب اإلجتامعية 
واإلقتصادية، استخدام هذه املساحة. فقد أصبحت ساحة يلتقي فيها 
وعقدت  الخيم  فيها  نصبت  كام  املناقشات.  ويعقدون  املتظاهرون 
ناشطني محليني مختلفني ومنظامت غري  قبل  للمناقشة من  منتديات 
حكومية ومواطنني عاديني، فتحولت من دوار إىل ساحة عامة. تعكس 
العامة  املساحات  تكوين  إعادة  فيها  يتم  التي  الطريقة  العلم  ساحة 
واسرتجاعها خالل اإلنتفاضات الشعبية لتلعب دور املنصة التي تجري 
عليها ومن خاللها مناقشات حول املواطنة وعدم املساواة والهوية. هذا 
املساحات  الستعادة  الساعي  األوسع  الوطني  الزخم  من  جزء  الفعل 
العامة وإعادة تصميمها وإعادة ابتكارها من خالل اإلحتجاجات، وبالتايل 
يتم دمج مدينة صور الهامشية من الناحية الجيوغرافية يف املناقشات 

والخطابات الجارية عىل املستوى الوطني.
إلعادة  وتخضع  جدل  موضع  هي  صور  يف  أعاله  املذكورة  املساحات 
الطبيعة  يعكس  مام  مستمر،  بشكل  املستخدمني  قبل  من  التصميم 

َمن  حول  املستمرة  واملناقشة  اإلجتامعية  للمساحات  الديناميكية 
ميكنه الوصول إليها. يتأثر كال العاملني بعالقات القوة األساسية، وهي 
تشمل يف هذا السياق األمة واملواطنة والهوية واإلعتبارات اإلجتامعية 
واإلقتصادية. ميكن لديناميات الدفع والجذب بينهم أن تخلق تكرارات 
نفسها،  املدينة  داخل  العامة  للمساحة  متناقضة،  وأحياناً  متعددة، 

وميكنها أيضاً إنشاء جيوب من الزخم للتغيري اإلجتامعي. 

العلوم االعالمية برنامج   * محاضرة في 
بيروت األميركية في  الجامعة  في 

املراجع:

- نيك كولدري )2006( "الثقافة واملواطنة: الحلقة املفقودة؟" املجلة األوروبية للدراسات 
الثقافية، 9 )3( ص 321-339. 

الطائفة  لدى  الشعبية  والتقوى  االجتامعي  النوع  املسحور:  املتحرض   )2006( ديب  الرا   -
الشيعية يف لبنان. برينستون: منشورات جامعة برينستون. 

األوروبية  املجلة  الشاطئ".  عىل  العام  "املجال   )2006( غرين  وجوشوا  هارتيل  جون   -
للدراسات الثقافية، 9 )3( ص 341-362. 

- كريغ الركني )2012( الذاكرة والنزاع يف لبنان: تذكر املايض ونسيانه. نيويورك: منشورات 
روتليدج. 

أوكسفور  سميث[.  نيكولسون  دونالد  ]ترجمة  املساحة  إنتاج   )1991( لوفيبفر  هرني   -
وكيمربدج الواليات املتحدة: منشورات بالكويل.

- دون ميتشل )2003(. الحق يف املدينة: العدالة اإلجتامعية والنضال من أجل املساحة 

العامة. نيويورك: منشورات غيلفورد.

لبنان.  يف  الحرضية  املناطق  يف  للطائفية  اليومية  التجليات   )2016( نوتشو  راندا  جوان   -

برينستون وأكسفورد: منشورات جامعة برينستون.

المساحات/األماكن العامة المتنازع عليها في صور
ريم جودي*
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المساحات العامة

الثورة وصناعة الهوية
في مساحات طرابلس العامة

جنى الدهيبي*

كيف تبدو هذه "املساحات العامة"؟ 
من  وافر  عدد  طرابلس  يف  يوجد  الشكل،  يف 
من  يستفيدون  ال  السكان  لكن  العامة،  املساحات 
أّن  كام  اإلجتامعي.  إلطارهم  عام  كحيّز  معظمها 
دون  من  جيداً  استغاللها  يجِر  مل  املساحات،  هذه 
املجتمع  بشؤون  يتعلق  ما  كّل  حول  الرقابة،  قيود 
واألنشطة  والثقافة  السياسة  يف  أفراده،  وتفاعل 

واملعيشة والتعليم واالقتصاد. 
أّن  نجد  الرتاثية،  طرابلس  مبعامل  البدء  أردنا  وإذا 
من  نوٍع  أو  حيٍز  تشكيل  يف  دوراً  لعب  بعضها 
العامة  املساحات  بعض  مثالً،  العامة.  املساحات 
والرتاثية،  القدمية  الخانات  يف  متوافرة  طرابلس،  يف 
مثل خان الصابون وخان الخياطني وخان العسكر، 
التي شّكلت مساحة تالٍق ألهايل املدينة والوافدين 
إليها. وكذلك، شّكلت الحاّممات األثرية يف طرابلس 
مل   ،11 الحاّممات  وعدد  العامة،  للمساحات  حيّزاً 
يبَق منها قيد العمل غري "حاّمم العبد" ويقع داخل 
أسواق طرابلس القدمية، ويتوافد إليه أهايل املدينة 
وضواحيها، كام يقصده معظم السائحني األجانب يف 

املدينة. 

حدائق وساحات
من  عدد  طرابلس  يف  يوجد  آخر،  مقلٍب  وعىل 
الساحات مثل "ساحة عبد الحميد كرامي" املعروفة 
بـ"ساحة النور"، وساحة التّل وساحة الكورة وساحة 
دّوار امليناء، وأيضاً عدد آخر من الحدائق  العامة، 
"التّل".  ساحة  "املنشيّة" يف وسط  وأشهرها حديقة 
أّما اليوم، فقد أصبحت هذه الحديقة شبه معطّلة، 
داخلها،  يف  يجتمعون  أو  الناس  يعربها  ما  نادراً 
أو  للمتسّولني  ملجأ  تكون  أن  دورها  واقترص 

املرشّدين الذين ال مأوى لهم.

تحّوالت 17 ترشين 
كّل ما سبق ذكره، مل يُسعف أهايل طرابلس يف تكوين 
مساحتهم  ضمن  اإلجتامعي  ونسيجهم  هويتهم 
العامة، نتيجة تهميش الدولة لهذه املدينة، وغياب 
ومع  لكن،  املتوازن.  اإلمناء  لتأمني  الفاعلة  الخطط 
 17 تاريخ  منذ  الشعبية  االحتجاجات  حركة  اندالع 
عالقة  تحّولت  اليوم،  حتّى   2019 األول  ترشين 
الطرابلسيني مع املساحات العامة رأساً عىل عقب، 
كام حال مختلف املناطق اللبنانية. من جهة تغرّيت 
أخرى  جهة  ومن  املساحات،  هذه  مع  عالقاتهم 
ساهمت  جديدة،  عامة  مساحات  خلق  إستطاعوا 
يف تأطري تحركاتهم وأعطت رمزية خاصة ملطالبهم 
املعيشية واإلقتصادية، وطُبعت أيضاً بشعاراتهم ضّد 

النظام العام والسلطة. 

ولعّل أهّم ما حققته طرابلس بعد تاريخ اإلنتفاضة 
ولو  املسلوبة،  مكانتها  باستعادة  تجىّل  الشعبية، 
املدينة  هذه  مع  اللبناين  التعاطي  فعاد  معنوياً، 
بوصفها فعليّاً "عاصمة لبنان الثانية"، بعد أن حملت 
لقب "عروسة الثورة". هذا اللقب، اكتسبته طرابلس 
من ساحاتها العامة، وتحديداً من "ساحة النور" التي 
وضواحيها  طرابلس  من  اآلالف  مئات  إليها  توافد 
هذه  يف  واستطاعوا  ثورتهم،  عن  للتعبري  وخارجها، 
جديداً،  وسياسياً  مطلبياً  خطاباً  ينتجوا  أن  الساحة 
السياسية  الطبقة  عىل  كربى  انقالٍب  حالة  شّكل 

الحاكمة عىل مستوى طرابلس ولبنان. 
 17 بعد  ما  النور" يف طرابلس،  "ساحة  وما شهدته 
ترشين األول، ميكن تسجيله كواحٍد من أبرز مكاسب 
االنتفاضة الشعبية، إثر نجاح املواطنني واملواطنات 
الحيّز  يستعيدوا  أن  طويلة،  عقوٍد  منذ  مرّة  ألول 
العاصمة  مركزية  خارج  املناطق،  معظم  يف  العام 
الساحات  من  واحدة  النور"، هي  و"ساحة  بريوت. 
التي استطاعت أن تكّون مساحتها العامة املشرتكة، 
لعبور  كمستديرة  التقليدي  دورها  منطيّة  وتكرس 

ككياٍن  دورها  تخطّى  وكذلك،  فحسب.  السيارات 
عّزز  مدين  كياٍن  إىل  األحداث،  فيه  تجري  جغرايف 
إنتاج  يف  ساهم  أسايس  ومّكون  املواطنة،  مفهوم 
أو  تأجيجها  إستمرارها وحّدد فرتات  الثورة وضمن 

حتّى خفوتها. 
ومن أبرز مظاهر تحّول عالقة الناس مع الساحات 
إىل  امتدت  ثورتهم  أّن  هو  طرابلس،  يف  العامة 
شارع  مثل  أمامهم،  متاحة  تكن  مل  وشوارع  مكان 
حتّى  الداخلية.  الشوارع  وبعض  وامليناء  عزمي 
لها  كان  والتي  طرابلس،  يف  الزعامء  بيوت  محيط 
دخلت  واألمن،  الحراسة  يف  وخصوصيتها  "هيبتها" 
الثوار  شّكلها  التي  العامة  املساحات  حيّز  يف  أيضاً 
وأسقطوا هيبتها مبحارصتها والتظاهر أمامها إلطالق 

الشعارات الثورية.
كام أّن "ساحة النور" بعد االنتفاضة الشعبية، إمتّد 
تقاطعات  فشمل  التفاعيل،   – الجغرايف  نطاقها 
بعض  فيها  نّصب  الساحة،  مسارب  عند  أخرى 
الناشطني خيامت لعقد حلقات الحوار، يف الشؤون 
السياسية واإلقتصادية والتعليمية والثقافية. وهذه 

عامة"  "مساحات  أيضاً  بدورها  شّكلت  الخيامت، 

للتالقي  العامة،  أمام  ومفتوحة  الطلق،  الهواء  يف 

الصعد.  الوعي عىل مختلف  ورفع مستوى  ونقاش 

أما بعض املقرّات الرمزية للدولة والسلطة، أصبحت 

مستباحة يف طرابلس، مثل الرسايا واملالية واملصارف 

مراكز رسمية  قاديشا، وتحّولت من مجرّد  وكهرباء 

للتعبري عن  املواطنون  إىل مساحات عامة يقصدها 

غضبهم وآرائهم ومطالبهم. 

ورغم أّن "زحف الفقر" متّدد إىل قلب طرابلس، يف 

ظّل تفاقم األزمة اإلقتصادية وتفيّش الفوىض وارتفاع 

نسبة البطالة، نجح أهايل املدينة بساحاتهم العامة 

يف  ينخرطوا  وأن  املواطنة،  مفهوم  ميارسوا  أن  يف 

مامرسة الحياة السياسية، بعد أن كانت السياسة يف 

طرابلس، أشبه بعامٍل بعيٍد منه.

لبنانية صحافية   * 
اإللكترونية المدن  جريدة  في   تعمل 
العربية المنصات  وتتعاون مع عدد من 

يف شامل لبنان، أثّر تدهور األوضاع اإلقتصادية واإلجتامعية عىل مدار عقوٍد طويلة بشكٍل مبارٍش عىل املساحات العامة، يف تكوينها وهويتها وعالقة الناس بها. وطرابلس 

عىل وجه التحديد، قد تكون من أكرث املناطق اللبنانية الغنيّة باملساحات العامة، نظراً إىل معاملها التاريخيّة واألثريّة، والتي ميكن أن تعطي مجاالً رحباً لتعزيز املواطنة، 

وخلق نسيج اجتامعي وسيايس وثقايف وصوالً إىل التنمية الشاملة. 
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لبنان«  في  السالم  »بناء  مشروع  يعمل 

منذ  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع 

المتبادل  التفاهم  تعزيز  على   2007 العام 

معالجة  خالل  من  اإلجتماعي  والتماسك 

كما  لبنان.  في  للنزاع  الجذرية  األسباب 

يعمل المشروع مؤخراً على مقاربة موضوع 

أثر األزمة السورية على اإلستقرار اإلجتماعي 

على لبنان.

فئات  مختلف  دعم  على  المشروع  ويعمل 

المجتمع من قيادات وجهات فاعلة محلية 

ومدرّسين وصحافيين وشباب وناشطين في 

إستراتيجيات  تطوير  في  المدني،  المجتمع 

وإدارة  السالم  لبناء  األمد  وطويلة  متوسطة 

األزمات وتجنب النزاعات.

تصميم وتنفيذ: عمر حرقوص وحّسان يوسف

خط:  خليل ماجد

تدقيق لغوي: جميل نعمة

ترجمة إىل العربية: نوال رشفان
لإلطالع عىل أنشطة املرشوع، تابعوا:

ملزيد من املعلومات:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - مرشوع »بناء السالم يف لبنان«

مبنى البنك العريب، شارع رياض الصلح، ساحة النجمة، بريوت - لبنان
هاتف:  160 119-70 أو 583 980 -01 

UNDP Lebanon

#PeaceBuildinginLebanon
www.lb.undp.org/PBSupplement
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