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في لبنان

ملحق خاص يصدر عن مرشوع «بناء السالم يف لبنان» التابع لربنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ بتمويل من أملانيا من خالل البنك األملاين للتنمية ( ،)KfWويوزّع مع جريدة
«النهار» بنسخته العربية ،ومع جريدة  The Daily Starبنسخته اإلنكليزية ،ومع
جريدة  L’Orient-Le Jourبنسخته الفرنسية.
يجمع امللحق عددا ً من الكتّاب والصحافيني واإلعالميني والباحثني والفنانني املقيمني
يف لبنان ،ويعالج قضايا تتعلق بالسلم األهيل باإلضافة اىل انعكاسات األزمة السورية
عىل لبنان والعالقات بني اللبنانيني والسوريني ،يف مقاربات موضوعية بعيدا ً عن
خطاب الكراهية.
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لصون حقوق األطفال :تطبيق القوانين وتعديل ما يلزم

الحياة في المالجئ

عبء العنف
أصغوا لألطفال والشباب!
زرع بذور الثورة
لبنان ينتفض بموقف صديق للبيئة
تعزيز ّ
حق األطفال الالجئين السوريين في التعليم في لبنان :مسارات نحو «ال لضياع جيل»
تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عبر تصميم المساحات العامة وتنظيم استخدامها
خارج الفقاعة
نحصن شباب اليوم بالمهارات للمواجهة الشرسة؟
كيف
ّ
رؤية ألوان السماء
األطفال  -القادة ...هذه مشاكلنا ،هذا هو المسؤول ،وهذه هي الحلول!
«قدوة» برنامج اليونيسف لحماية النساء واألطفال
غير مرئ ّيين ،ليس بعد اآلن!
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 30عام ًا على اتفاقية
حقوق الطفل
كل ّ
لكل طفلّ ،
ّ
حق
لنلتزم من جديد وضع األطفال
والشباب في المقام األ ّول
مخصص بالكامل لألطفال
السالم ّ
إ ّن هذا العدد الخاص من ملحق بناء ّ
تنص عىل الوفاء بحقوقهم ،واملعروفة باسم
واملعاهدة الدول ّية التي ّ
اتفاقية حقوق الطفل ( .)CRCفقبل ثالثني عاماً ،اجتمعت الدول
لتقديم وعد غري مسبوق ألطفال العامل .وتع ّهدت هذه الدول ليس فقط
بإعالن حقوق الطفل ،إنّ ا أيضاً
بالتمسك بها واملساءلة عنها.
ّ
كانت اتفاقية حقوق الطفل إنجازًا تاريخ ًيا .وللم ّرة األوىل ،اعرتفت
الحق يف الحصول
الحكومات رصاح ًة بأ ّن األطفال يولدون بحقوق .ولهم ّ
عىل معايري نوعيّة يف الص ّحة والتغذية ،ويف املياه النظيفة والرصف
الص ّحي ،ويف الحصول عىل مقعد يف الفصل الدرايس ،وأن يكونوا آمنني
وحق
الحق يف التعبري عن آرائهم ّ
يف منازلهم ومجتمعاتهم .ولديهم أيضاً ّ
اإلصغاء إليهم.
وقد ص ّدق لبنان عىل اتفاقية حقوق الطفل يف العام  ،1990وعىل مدى
تحسن وضع الفتيان والفتيات والشباب
السنوات الثالثني املاضيةّ ،
بشكلٍ كبري يف مجال القانون واملامرسة .ومن األمثلة عىل ذلك ،إنشاء
املجلس األعىل للطفولة يف العام  1994الذي يعنى برعاية الطفل ومن ّوه
وفقاً لالتفاقيات الدولية ،واإللتزام مؤخرا ً باللّقاحات امل ّجانية يف جميع
املراكز واملستوصفات الصح ّية ،وإطالق اإلطار الوطني للتعليم غري
النظامي يف لبنان العام املايض.
وقد ق ّدمت األمم املتحدة يف لبنان ،مبا يف ذلك اليونيسف ()UNICEF
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPالدعم للبنان لتحقيق هذه
األهداف .ونحن نواصل العمل من أجل تق ّدم الفتيات والفتيان والشباب
ضمن إطار إتفاقية حقوق الطفل وخطّة التنمية املستدامة لعام ،2030
حق.
متاح له ّ
مع مواصلة اإللتزام بأ ّن ّ
كل ّ
كل طفل ٌ
وبينام نحتفل مبرور  30عاماً عىل إتفاقية حقوق الطفل ،من امله ّم أيضاً
أن نتطلّع إىل ما يجب فعله ملواصلة ترجمة الحقوق إىل واقع .فعىل
الرغم من التق ّدم الكبري الذي ت ّم إحرازه عىل مدى العقود املاضية،
ال تزال هناك تح ّديات هائلة تواجه  1.3مليون طفل يف لبنان .إذ ال
يزال العديد منهم خارج املدرسة ،وال تتوفّر مياه الرشب اآلمنة لكافة
املجتمعات الضعيفة .وبينام تقوم أشكال العنف املتع ّددة بتحطيم
آالف األطفال ،ال تزال الفتيات والفتيان منخرطني بعاملة األطفال،
وتواجه العديد من الفتيات الزواج املبكر ،ونسبة عالية من الشباب
ال يتعلّمون أو عاطلني عن العمل .ويف الوقت نفسه ،وخالل األسابيع
القليلة املاضية ،كان األطفال والشباب يجتمعون يف مختلف أنحاء لبنان
إلطالق الصوت من أجل مستقبل يلبّي طموحات جيلهم.
ويف حني تتطلّع الحكومات إىل الوفاء بالتزاماتها ،فإنّنا نحثّها عىل وضع
األطفال والشباب يف املقام األ ّول .إذ إ ّن أفضل سبيل نحو مستقبلٍ أفضل
كل األطفال والشباب اليوم.
وأكرث إستدامة للجميع هو اإلستثامر يف ّ
ويف جميع أنحاء العامل ،ويف لبنان ،يرفع األطفال والشباب الصوت
ويطالبون بحقوقهم كام مل يحدث من قبل .يجب أن نأخذ زمام املبادرة
نتصف اآلن  -بجرأة وعزم.
منهم .وعلينا أن ّ
يويك موكو

ممثلة اليونيسف يف لبنان

سيلني مويرود

املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان
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ّ
وكل مستقبلنا!
األطفال ثلث سكاننا

األطفال هم مستقبلنا .وينبغي أن تتمحور كافة املساعي السياسية واإلجتامعية بشكلٍ رئييس ملنحهم ظروفاً معيش ّية وفرصاً مالمئة
ملستقبل جيّد.
ٌ
الحق يف العيش بسالمٍ وكرامة.
واألطفال لهم حقوقهم .وهي
خاصة .ولألطفال ّ
حقوق ال غنى عنها وذات قيمة ّ
كام أ ّن الحصول عىل حقوق الطفل وتأمينها ٌ
هدف هام من أهداف الوكالة األملانية للتعاون الدويل  -ليس يف لبنان فحسب ،بل يف
العامل بأرسه أيضاً.
ويف سياق التعاون اإلمنايئ األملاين اللبناين ،تق ّدم أملانيا ،من خالل مرصف التنمية األملاين ( )KfWالتمويل ملساعدة وزارة الرتبية اللبنانية عىل
إدماج  130,000طفل يف نظام التعليم الوطني يف سياق برنامج توفري التعليم لجميع األطفال ( ،)RACEسنة تلو السنة.
ويرافق ذلك مجموعة واسعة من األنشطة التعليمية غري النظامية ملساعدة األطفال عىل متابعة املناهج الوطنية ،وللوصول إىل
األطفال املستضعفني ،واألطفال ذوي اإلعاقة غري القادرين عىل اإللتحاق بالنظام التعليمي الوطني عىل اإلطالق.
وعالو ًة عىل ذلك ،تدعم أملانيا توفري التدريب القائم عىل الكفاءة واملهارات املهنية للمراهقني والشباب ،وتج ّنب خلق جيل ضائع،
وتوفري الفرص للشباب.
ويف سياقٍ موازٍ ،ندعم البنية األساسية التعليمية من خالل تطوير املدارس الصديقة لألطفال ،وتوفري الظروف املعيشية املناسبة
بواسطة مراكز اإليواء ،ومرافق الرصف الصحي ،وإمدادات املياه .وتسهم هذه النهج أيضاً يف نرش البيئات السلم ّية يف املدارس ،ال س ّيام
رضرين نفسياً من الحرب ،وذلك مبساعدتهم عىل التعايف.
بالنسبة إىل الطالب املت ّ
رضرين يع ّزز التعاون األملاين يف لبنان  -للمطالبة بحقوق هؤالء
كام أ ّن توفري املعلومات ،واملشورة ،واملساعدة القانونية لألشخاص املت ّ
األشخاص ومامرستها وإيجاد حلول دامئة ،خصوصاً من أجل ضامن الهوية اإلنسانية لألطفال.
دعونا جميعاً نستم ّر يف مساهمتنا لإليفاء بحقوق األطفال يف املستقبل؛ فهذا سيساعدهم عىل العيش بكرامة وعىل تحقيق إمكاناتهم
املستقبلية بالكامل.

ساشا شتادلر
مدير البنك األملاين للتنمية ( ،)KfWلبنان

الحقوق التي يهضمها الفقر
ال يحسد الفقري اال األفقر منه .هذه هي حال االوالد السوريني يف لبنان .ال يتلقون العلم الجيد بالتأكيد ،خصوصاً مع ضياع بعض االموال
املخصصة لتعليمهم يف ظروف غري سوية ،ليس لسبب عنرصي او ما شابه من تلك الشعارات التي يرفعها عدد من املنادين بحقوق االنسان
نظريا من دون ان يساهموا ولو بخطوة بسيطة يف جعل هذه النظريات واقعاً معاشاً ،وليس من باب الفقر وعدم توافر االموال ألن املنظامت
واملؤسسات الدولية تتكفل األمر وتدفع املتوجبات ،لكن السبب االساس يكمن يف غياب االجواء املحيطة والبيئة املناسبة للتعلم الجيد.
فاملناهج السورية تختلف عن تلك اللبنانية بشكل كبري ،وال قدرة لكثريين من التالمذة السوريني عىل مجاراة املناهج املحلية ،وال امكان
للمدرسني اللبنانيني تقديم التعليم الجيد وفق مناهج مل يتدربوا عليها ،وتكمن العقبة االساسية يف املوضوع يف عدم رغبة لبنان يف تلقني
اوالد الالجئني الربامج اللبنانية ألن ذلك يدفع عملية التوطني املقنع ،اذ بعكس ما يظن البعض ،فان كثريين ال يرغبون بالعودة اىل موطنهم.
هذه االمور والنقاط مجتمعة ترشع عىل االسئلة العميقة حول الحقوق ،وابرزها حق التعلم ،الذي ال ميكن فصله عن سلة متكاملة من
الحقوق .فال تعلم جيدا يف ظل ظروف حياتية معقدة ال تتوافر فيها وسائل العيش الكريم ،وال صحة نفسية يف تلك الحياة املنقوصة ،وال
طفولة سليمة مع املعطيات اآلنفة الذكر ،وبالتايل تصري مسألة الحقوق االنسانية مطروحة عىل طاولة البحث .لكن الخطورة تكمن يف
ان لبنانيني يحسدون السوريني عىل خدمات بسيطة ال تتوافر لهم بعدما اجتاح الفقر عائالتهم ،وهو اىل ازدياد ،ما يولد توترات ما بني
املضيف والضيف ،تنعكس ايضاً عىل حق العيش الكريم بشكل سلبي.

غسان حجار
مدير تحرير صحيفة «النهار»

ّ
المنظم
التهاون
يف حني أ ّن العديد من اللبنانيني لديهم الكثري ليطّلعوا عليه يف مجال التعليم ،هناك مواضيع تتك ّرر بانتظام يف الصحافة والتلفزيون حول
اإلساءة التي يعاين منها بعض األطفال .ويف مواجهة هذا الوضع ،من املؤسف أن نالحظ الفراغ القضايئ الرهيب الذي كثريا ً ما يسمح للجناة
باإلفالت من املالحقة القضائية والبقاء دون عقاب.
ومن املروع أن نالحظ أنّه عىل الرغم من قانون حريّة تداول املعلومات يف املؤسسات العامة ،مل تنرش وزارة العمل وال وزارة الشؤون
االجتامعية إىل أيّة إحصاءات عىل اإلطالق ،ولو جزئ ّياً ،عن عدد الفتيان والفتيات الصغار ،الذين يت ّم إطالقهم بني السيارات يف أوقات
الذروة ،ويعرضون السلع املتن ّوعة بأسعار تتح ّدى املنافسة ،وهي سلع غالباً ما يكون حتّى مصدرها غري معروف.
تستغل من دون عقاب هؤالء القارصين غري
ّ
هل سبق أن فكّرت السلطات العامة يف التحقيق يف هوية األشخاص أو األجهزة التي
امللتحقني باملدارس ،املرم ّيني يف الشوارع الستجداء شفقة املواطنني؟ هل نعرف مثالً أ ّن هناك شبكات فعل ّية منظّمة ضمن عصابات املافيا
بهدف جمع األموال لصالح اقتصاد موا ٍز مجهول؟
بعد أن أصبحت الدولة اللبنانية بطلة لجميع فئات التهاون يف مواجهة القوانني غري املنفّذة ،تغاضت عن الكثري من الخروقات لقانون
العمل .فمنذ الحرب األهلية التي دارت رحاها بني عامي  1975و  ،1990تصاعدت عاملة األطفال ،التي كانت محدودة حتى ذلك الحني.
مم يص ّنف هذا البلد يف أسفل مرتبة يف الرشق األوسط.
إذ يعمل أكرث من  %10من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  10إىل  17عاماًّ ،
ويف حني أ ّن البلد ليس يف أسوأ الظروف ،فإ ّن الكثري من األطفال يجربون عىل العمل ملساعدة أرسهم .ويعمل العديد من الفتيان يف
األعامل الزراعية أو املعدنية أو النجارة ،وظروف عملهم قاسية ويكدحون يف العمل مقابل أجر بائس .ومع أ ّن لبنان وقّع عىل اتفاقية
منظّمة العمل الدولية بشأن عمل األطفالّ ،إل أنّه يفتقر إىل الوسائل الالزمة لتنفيذ أحكامها.
وهذا ناهيك عن أطفال الالجئني السوريني الذين كثريا ً ما يوظّفهم اللبنانيون ويع ّرضونهم لظروف معيش ّية بائسة مقابل أجر زهيد.
ٍ
إصالحات تقتيض عىل أمل إخراج لبنان من اله ّوة! ورجا ٌء تل َو الرجا ِء ،والبالد تحترض يأساً…
وكم من

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

حقوق الطبع ©  .2019جميع الحقوق محفوظة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان (.)UNDP Lebanon
تعب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واليونيسف وال تعكس وجهة نظر الربنامجني .ويتح ّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.
إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال ّ
توزيع املواد يف هذا العدد خضع العتبارات تحريرية.
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في لبنان
األطفال والقانون

لصون حقوق األطفال:
تطبيق القوانين وتعديل ما يلزم
رىل مع ّوض*
كيف نجعل حقوق األطفال واقعاً؟ وما هو التطبيق األفضل لقانون يحميهم ،وما هي الطرق الف ّعالة للعمل بحسب اإلتفاقات؟ إ ّن الجهود الوطن ّية لنرش حقوق الطفل
وبت مشاريع
كثرية ،وكذلك اإلتفاقات واملعاهدات ،لك ّننا نحتاج اىل املزيد للتق ّدم ومواجهة التح ّديات ،كتطبيق القوانني وتعديل ما يلزم منها لتتّفق واملعايري الدول ّيةّ ،
القوانني املحالة عىل مجلس الن ّواب.
مخيرب:

© عمل فني ملنى أيب وردة

رأى النائب السابق املحامي غسان مخيرب أ ّن هناك الكثري من املؤمترات
واللجان والكالم النظري ،يف حني أ ّن التح ّدي يبقى يف التنفيذ وتطبيق
عدد من الحقوق األساس ّية عىل أرض الواقع.
الحق يف التعلّم« ،لبنان أخذ مببدأ إلزامية
وع ّدد أبرز التح ّديات وأ ّولها ّ
حق
التعلّم يف املراحل اإلبتدائ ّية والتكميل ّية وقام بجهود لتطوير ّ
التعلّم ،وبُذلت جهود لبناء مدارس وتطوير أخرى مجانيّة وشبه مجانيّة
ورسميّة .ولكن هناك إشكاليّتان رئيسيّتان :األوىل أ ّن الدولة اللبنانية
الخاصة
مقصة يف تسديد ما يعود إليها من موجبات ماليّة للمدارس
ّ
ّ
مم يه ّدد بإنقطاع
املجانيّة وشبه املجانيّة .سنوات ترتاكم فيها الديون ّ
هذه الخدمات.
والثانية مشكلة ج ّدية يف املدارس الرسم ّية ،عىل رغم الجهود لبنائها،
كل الحاجات ،واألدوات إللزام األهل بتسجيل أوالدهم
إنّ ا ال تغطّي ّ
مم جعل العديد من األطفال خارج
فيها لناحية الحوافز أو الغراماتّ ،
النظام التعليمي ،األمر الذي يه ّددهم ويه ّدد مستقبلهم وينتهك حقّهم
يف التعلّم.
وهناك عمل األطفال ،ال سيّام األطفال العاملني يف الشوارع كالتس ّول،
وهي ظاهرة واسعة جدا ً خصوصاً يف املناطق األكرث فقرا ً ،وإن كان
مث ّة جهد لرفع س ّن الح ّد األدىن لعمل األطفال ،إنّ ا يبقى التطبيق ما
دون املطلوب لج ّهة مالحقة الج ّهات املشغّلة لألطفال أو لتطوير
برامج تستهدف املس ّببات الثقافية واالجتامعية واالقتصادية التي تدفع
العائالت إىل اللجوء إىل عمل األطفال.
والحق الثالث هو حامية األطفال املع ّرضني للخطر ،وهناك قانون
ّ
حامية األحداث ،الذي يحتاج إىل تطوير ،والنصوص التعديل ّية له مل
تبت يف اللجان النيابية منذ أكرث من  8سنوات ،ويتض ّمن منع سجن
ّ
األطفال ،يف حني أ ّن عددا ً من السجون تشمل أقساماً لألطفال ،وال
تزال تصدر قرارات تحكم عليهم بالسجن .كام وأ ّن اإلصالحيات بإدارة
الجمعيات قليلة ومكتظّة».
واعترب أنّه «لجعل حقوق األطفال واقعاً ال ب ّد من تفعيل أبرز الحقوق
حق التعلّم ،أي ال
الثالثة املذكورة التي هي مدخل للحقوق األخرىّ :
يعمل الطفل خالل فرتة الطفولة وال يخضع لرضر ،وحامية األحداث
املع ّرضني لخطر العنف الجسدي والجنيس ،والتس ّول وكلّها أبشع أنواع
العنف ض ّد االطفال ،وهي خطوات عمل ّية مطلوبة.
ومن أبرز التح ّديات نقص التمويل ،وغياب حوافز لألهل كعدم
اإلستفادة من برنامج دعم األرس األكرث فقرأ ّإل إذا س ّجلوا أطفالهم يف
املدارس ،والغرامات».
ومن أبرز التوصيات« :وضع غرامات ،وتطوير املدرسة الرسميّة،
الشق التعليمي ،والتش ّدد
وتسديد موجبات الدولة للمدارس يف
ّ
يف مراقبة املؤسسات التي تشغّل األطفال ،وتطوير قانون حامية
األحداث املع ّرضني للخطر ،ووقف سجن األحداث ،وتطوير اإلصالحيات
ومناهجها وجودة خدماتها ،ليس فقط يف بريوت إنّ ا يف جميع املناطق،
واإلرساع يف إقرار قانون منع تزويج القارصات ،حيث هناك اقرتاح

قانون لرفع س ّن الزواج اىل  18سنة ،وآخر اىل  16سنة إنّ ا مع قيود
وتحت رقابة قايض األحداث وهو ال يزال قيد النقاش ،وإقرار قانون
مو ّحد لألحوال الشخصيّة يحمي القارصين ال سيّام يف مواضيع الحضانة
وحق إعطاء املرأة اللبنانية الجنسية ألطفالها،
واملشاهدة واإلصطحابّ ،
وكل اإلشكاالت املرتبطة بانعدام الجنسية».
ّ

مخايل:

األمني العام السابق للمجلس األعىل للطفولة ،الدكتور إييل مخايل،
بالنص واملصادقة عىل إتفاقية حقوق الطفل عام
ح ّول اإللتزام
ّ
 1990اىل مادة يوميّة من النقاش يف مختلف مواضيع الطفولة بني
جميع األفرقاء املعنيّني بحقوق الطفل .وقال« :ت ّم إنشاء  14لجنة
منبثقة من املجلس األعىل للطفولة ،متثّلت فيها الوزارات املعن ّية،
والجهات املؤث ّرة ،والجمعيات األهل ّية ،والجامعات ،والقطاع الخاص،
للتنسيق يف شأن ما أوصت به االتفاقية الدولية أي تعزيز الرشاكات
كل لجنة عىل وضع خطّة عمل لتنفيذها .مثالً استطاعت
وقد عملت ّ
لجنة الوقاية من العنف أ ّن تق ّر يف العام  ،2012االسرتاتيجية الوطنية
لوقاية األطفال وحاميتهم من العنف ،نتيجة تشارك املعن ّيني ومشاركة
مم استحوذ عىل
األطفال والحوار معهم ومع سائر الج ّهات املعن ّيةّ ،
ثناء اللجنة الدولية لحقوق الطفل يف جنيف ،التي اعتربت أ ّن لبنان

كان منوذجاً يف خلق ديناميك ّية عمل من أجل األطفال .كام دعت
إدارة املرأة واألرسة والطفولة يف جامعة الدول العربية ،إىل اعتبار
تجربة لبنان تجربة يحتذى بها يف أقطار الدول العربية كافّة .إ ّن إدارة
املجلس مل تكن إدارة تقليديّة ،إنّ ا أصبحنا إطارا ً ناظامً للسياسات
العامة املعنيّة باألطفال مثل الحامية وعمل األطفال ،أطفال الشوارع،
رسب املدريس ،دمج األطفال ،تعزيز مشاركتهم،
نوع ّية التعليم والت ّ
حاميتهم من اإلنرتنت ،بأسلوب عمل تشاريك .ومن أبرز الربامج ،إنجاز
مرشوع دراسة قانونية مقارِنة بني القوانني اللبنانية واإلتفاق الدويل
لحقوق الطفل وسائر املواثيق الدول ّية .ويف حصيلة الدراسة أصبح
هناك نحو  20مرشوع قانون جديد لتأمني اإلنسجام الكامل للقوانني
اللبنانية مع مندرجات اإلتفاقيات الدول ّية ،بالتعاون مع جامعة
القديس يوسف ،تأكيدا ً ملبدأ رشاكة القطاع األكادميي يف مختلف
قضايا املجلس».
وتح ّدث الدكتور مخايل عن إنشاء «مركز للتوثيق واملعلومات عن
الطفولة يف عني ال ّرمانة ،يحتوي عىل الدراسات والقوانني واملشاريع
التي ت ّم تنفيذها ،وموقع إلكرتوين تفاعيل ليس ّهل عىل األطفال عملية
الدخول إليه والحصول عىل املعلومات املرج ّوة.
ومن املشاريع النموذجيّة ،البلديّات الصديقة للطفل ،إذ أصبح
املحل القدرة عىل تنفيذ مشاريع وبرامج يشرتك األطفال
للمستوى ّ
يف صوغها وتنفيذها .ومن أبرز اإلنجازات الدور الفاعل الذي بدأ يقوم
به املركز لناحية رفض اإلنتهاكات ومتابعتها مع السلطات املحلّية
املتخصصة .وقام املجلس بتدريب أطفال «اإلعالميون الصغار» عىل
ّ
التواصل اإلعالمي ،وعىل مهارات املشاركة والتواصل ،مع حركة أسبوعيّة
املتخصصة ،وإنتاج العديد من املواد التثقيف ّية لتعزيز
يف املؤمترات
ّ
ثقافة األطفال ومعرفتهم بحقوقهم بلغ ٍة سهلة ومفهومة .ووضعنا
رشعة التعامل اإلعالمي مع قضايا الطفولة».
ولفت اىل أبرز التح ّديات« :غياب التمويل لتأمني الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،والتح ّدي األكرب غياب التخطيط والربمجة وتب ّني السياسات
االجتامعية املتكاملة .ومن التح ّديات األخرى ،الخ ّط الساخن امل ّجاين
الخاص باألطفال ألخذ الشكاوى ،ألنّه يفسح يف املجال أمام األطفال
ّ
املتخصصة
للتعبري عن شكواهم ،لتأمني الحامية وتحويلهم اىل الجهات
ّ
بتأمني الرعاية واملساعدة ،باإلضافة إىل أهمية وجود اسرتاتيج ّية
متكاملة لتنفيذ مواد اتفاق حقوق الطفل كافة».
ومن أبرز التوصيات« :اسرتاتيجيّة واضحة والوصول إىل قانون خاص
لحقوق الطفل ،ومتابعة الجهد يف بناء قدرات املهن ّيني العاملني بقضايا
الطفولة ،وأن تصبح قضايا الطفولة من األولويّات لدى املسؤولني».
* صحافية في صحيفة «النهار»
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في لبنان
األطفال والحماية من العنف

عبء العنف
برنارد جرباقة*

املحنة املتزايدة واالستجابة غري الكافية

يف التسعينات ،قُ ّدر أ ّن  %10فقط من األطفال املع ّرضني لخطر
سوء املعاملة تلقّوا الدعم املناسب((( واملعالجة املناسبة من حيث
اإلنذار والتبليغ( .((1يف الوقت الحايل ،واستنادا ً إىل موارد منظّمة
الص ّحة العاملية ،هناك فقط عدد محدود من األطفال الذين خضعوا
لسوء املعاملة تت ّم متابعتهم بشكل كامل( .((1وتجدر اإلشارة إىل أ ّن
املؤسسات التعليميّة ،مثل دور الحضانة واملدارس ،لديها هياكل طبّية
وإجتامعية ضعيفة تعنى بسوء معاملة األطفال ،وبالتايل ال تبدو قادرة
عىل القيام بدو ٍر حاسم يف الكشف عن سوء معاملة األطفال واإلبالغ
عنه( ،((1يف حني أ ّن سوء املعاملة هذا يُرتكب بشكل كبري داخل األرسة
((( اليونيسف .)2012( .عدم املساواة يف تنمية الطفولة املبكرة :ما تقوله البيانات .املسح
العنقودي املتعدّد املؤرشات .نيويورك :اليونيسف.
للطب02/04/2008 .
(((  :Medline Plusاملكتبة األمريكية الوطنية ّ
((( املساواة والتنمية والسالم .نيويورك ،منظمة األمم املتحدة للطفولة2000 ،
((( ن .شلهوب كيفوركيان The politics of disclosing female sexual abuse: a« :
( »case study of Palestinian societyسياسة كشف االعتداء الجنيس عىل النساء :دراسة
للمجتمع الفلسطيني) .سوء معاملة األطفال وإهاملهم1275-1293: :23 ،1999 ،
((( ب .سايدبوتام ،ج .غولدنغChild maltreatment in the «Children of the« ،
( »Nineties»: a longitudinal study of parental risk factorsسوء معاملة األطفال
يف «أطفال التسعينات» :دراسة طوالنية لعوامل املخاطر األبويّة) .إساءة معاملة األطفال
وإهاملهم1177-1200: 25 ،2001 ،
((( م .شاين وآخرونThe prevalence of a history of sexual abuse among«( :
 »adults visiting family practitioners in Israelانتشار حاالت االعتداء الجنيس بني
البالغني الذين يزورون طبيب العائلة يف إرسائيل) .سوء معاملة األطفال وإهاملهم،2000 ،
667-675 :24
((( ر .أورال وآخرونChild abuse in Turkey: an experience in overcoming«:
 »denial and description of 50 casesسوء معاملة األطفال يف تركيا :تجربة يف التغلب
عىل اإلنكار ووصف  50حالة .سوء معاملة األطفال وإهاملهم279-290: 25 ،2001 ،
((( ج .شو ،س.ل .موريف ،ك.ج .كوتشانيك ،إ .آرياسMortality in the United States,« :
( »2015الوفيات يف الواليات املتحدة .)2015 ،موجز بيانات املركز الوطني لإلحصاءات
الصحية ،رقم  .267هانتسفيل ،ماريالند :املركز الوطني لإلحصاءات الصحية؛ 2016
((( ف.ج.ر .فيليتي ،ر .أندا ،د .نوردنربغ وآخرونRelationship of childhood abuse« :
and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults:
( »the adverse childhood experiences (ACE) studyعالقة سوء معاملة األطفال
واختالل األرسة بالعديد من األسباب الرئيسية لوف ّيات البالغني :دراسة عن تجارب الطفولة
السلبية) .املجلة االمريكية للطب الوقايئ245-258:)4(14 :1998 .
( ((1د.ك .رنيان وآخرونChildren who prosper in unfavorable environments:« :
( »the relationship to social capitalاألطفال الذين ينجحون يف بيئات غري مؤاتية:
طب األطفال12-18: 101 ،1998 ،
العالقة برأس املال االجتامعي)ّ .
( ((1ر.ف ،.أ .بوتشارت ،ف.ج .فيليتي ،د.و .براونBuilding a framework for« :
global surveillance of the public health implications of adverse childhood
( »experiencesوضع إطار للمراقبة العاملية النعكاسات تجارب الطفولة السيئة عىل الص ّحة
العامة) .املجلّة االمريكية للطب الوقايئ 2010؛ pmid:20547282 93-98:)1( 39
( ((1ج .ا .أسطا ،ز.ر محفوض ،ج .ايب شاهني ،ج.ا عناين :اإلساءة الجنسية للطفل ،الوضع
يف لبنان2008 ،

ماذا يجب أن نفعل ؟

© عمل فني ملنى أيب وردة

إ ّن سوء معاملة األطفال وإهاملهم ( )CANمشكلة ص ّحية واجتامعية
واقتصادية عاملية((( .كام وأ ّن العنف ضد األطفال ( )VACمشكلة
يف الص ّحة العامة وحقوق اإلنسان ،ومشكلة اجتامعية ،تنطوي عىل
عواقب مد ّمرة ومكلفة((( .وآثار هذا العنف املد ّمرة تلحق الرضر
كل بلد ،وتنعكس عىل العائالت واملجتمعات واألمم،
باألطفال يف ّ
وهي عابرة لألجيال؛ وهو يندرج ضمن إطار األمم املتّحدة القانوين
(((
بشأن العنف ضد األطفال((( .وال يزال موجودا ً يف جميع املجتمعات
والثقافات ((((((،عىل الرغم من وجود هياكل مح ّددة للكشف
والحامية (((.إنّها مشكلة ص ّحية عا ّمة مأساويّة إنّا ميكن الوقاية منها
يف جميع أنحاء العامل(((.

نصف أطفال العامل  -أي مليار طفل بني سن  2و  17عاماً  -عانوا نوعاً
من أنواع العنف يف السنة املاضية(.((1

وخارجها( .((1كام زادت نسبة األطفال املع ّرضني للعنف بشكل كبري
بسبب محنة األطفال الالجئني.
ويف ظل االضطرابات املتزايدة يف البيئات غري اآلمنة للعديد من األطفال
يف جميع أنحاء العامل ،يتع ّرض األطفال النازحون وامله ّجرون لخطر
بعض أسوأ أشكال سوء املعاملة واألذى .وكثريا ً ما يعتمدون عىل تهريب
البرش ،فيمكنهم بسهولة أن يقعوا ضح ّية للمتاجرين وغريهم من
املجرمني .ويتع ّرض كثريون منهم إىل أقىص أنواع سوء املعاملة والحرمان
خالل رحالتهم .ويف السنوات األخرية هاجر ما يقارب خمسني مليون
طفل حول العامل عرب الحدود أو نزحوا قرسا ً ،وهذا تقدير متحفّظ .وقد
هرب أكرث من نصف هؤالء الفتيات والفتيان من العنف وانعدام األمن
  28مليوناً باإلجامل .وقد يكون هؤالء األطفال الجئني أو مه ّجرينبغض النظر عن
داخل ّياً ،أو مهاجرين ،ولك ّنهم يف املقام األ ّول أطفالّ :
املكان الذي أتوا منه ،وايّاً كانوا ،ومن دون استثناء.
يف جميع الظروف وكافة سبل العيش ،يعترب األطفال التعساء وصمة
عار لإلنسانية الفاشلة.
األطفال يف الرصاعات املسلّحة يُقتلون ،ويت ّم تشويههم ،واختطافهم،
وترشيدهم ،وإساءة معاملتهم ،وإهاملهم ،واضطهادهم ،واستغاللهم،
واملتاجرة بهم ،وإفقارهم ،وفصلهم عن ذويهم ،وإجبارهم عىل العمل.
األطفال ليسوا مسؤولني عن القنابل والرصاص ،وعنف العصابات،
واالضطهاد ،واملحاصيل الذابلة ،واألجور العائلية املنخفضة التي
تدفعهم إىل مغادرة منازلهم .ولك ّنهم دامئاً أ ّول من يتأث ّر بالحروب،
وتغي املناخ ،والفقر.
والرصاعاتّ ،
فاألطفال يف هذه السياقات هم من بني أكرث الناس ضعفاً عىل وجه
األرض ،وهذا الضعف يزداد سوءا ً .وإ ّن عدد األطفال الالجئني خالل
والية مف ّوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ( )UNHCRقد
تضاعف يف غضون  10سنوات فقط  -وهذه اإلحصاءات املر ّوعة غري
مقبولة ببساطة.
وفقاً لدراسة حديثة ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،نرشت يف
طب األطفال ،فإ ّن معظم الوفيات ميكن الوقاية منها( ((1وأكرث من
قسم ّ
( ((1د .أولدز وآخرونPreventing child abuse and neglect: a randomized trial« :
 ( »of nurse home visitationمنع سوء معاملة األطفال وإهاملهم :تجربة عشوائية
لزيارات املمرضات للمنازل) .طب األطفال65-78 :78 ،1986 ،
( ((1مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  :إن ما يصل إىل  %40من الوفيات السنوية
الناجمة عن كل من األسباب الخمسة الرئيسية يف الواليات املتحدة ميكن الوقاية منها.
https://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0501-preventable-deaths.html
(متّت زيارة املوقع يف  30كانون الثاين )2017

املتفش وغري العادل لسوء معاملة األطفال
اعرتافاً منها بالطابع
ّ
وإهاملهم والعنف ضدهم ،ص ّدقت جميع الدول تقريباً ( )196عىل
إتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام  ،1989والتي تعرتف بالتح ّرر
كحق إنساين أسايس لألطفال .واآلن ،وبعد أكرث من  25عاماً،
من العنف ّ
كل أشكال
أطلقت األمم املتحدة خطّة جديدة للتنمية املستدامة إلنهاء ّ
العنف ضد األطفال(.((1
إ ّن العديد من أهداف التنمية املستدامة لعام  2030لها صلة بهدف
إنهاء العنف ضد الشباب واألطفال( .((1وينبغي للرشاكات الجديدة أن
تستفيد من هذا الزخم  -ومن تزايد إدراك اآلثار السا ّمة للعنف عىل
العقل النامي.
وتضطلع الرشاكة العاملية من أجل إنهاء العنف ضد األطفال بدو ٍر
حاسم يف مساعدة العامل عىل تحقيق املقصد  2من هدف التنمية
املستدامة  .16وهذا املنهج جزء من هذه االسرتاتيجية( .((1وهو أيضاً
أداة تدريب .وقد وضعت الجمعية الدولية ملنع إساءة معاملة األطفال
وإهاملهم ( )ISPCANمناذج ومناهج دراسية لدعم مه ّمتها املتمثّلة
يف إرساء نظم مستدامة للوقاية والحامية والعالج من سوء معاملة
األطفال وإهاملهم يف جميع أنحاء العامل(.((1
أخصائ ّيي الخدمات اإلجتامعية ،وإنفاذ القانون واملحاكم هم
كام وأ ّن ّ
(((2
موضع ترحيب وتشجيع عىل املشاركة يف هذا املنهج  .وإ ّن نطاق هذا
املنهج ط ّبي يف طبيعته ،لذا فإنّه سيعلّم هؤالء اإلختصاصيني مجموعة
واسعة من املعلومات واملهارات التي يحتاجونها يف أدوارهم املح ّددة
لحامية األطفال؛ كام أنه سيوفّر ،بنا ًء عىل مجموعة موارد متع ّددة
الثقافات ،قاعدة معرف ّية ق ِّيمة للقضايا الط ّبية والنفس ّية اإلجتامعية،
ألخصائ ّيي الص ّحة [وأيضاً يف القطاعات األخرى ذات الصلة]
بحيث ميكن ّ
(((2
أن يكون لديهم إدراك أفضل للطريقة املثىل ملساعدة األطفال .
* أستاذ طب األطفال ،ورئيس قسم طب األطفال ،ورئيس قطب
األم والطفل ،وعضو مجلس كلية الطب في جامعة القديس
يوسف في بيروت
ومنسق حاالت الطوارئ لألطفال في
ومدير وحدة حماية الطفل،
ّ
مستشفى أوتيل ديو
ورئيس المعهد اللبناني لحقوق الطفل

( ((1منظمة الصحة العاملية ،األمم املتحدة .التقرير العاملي لعام  2014عن وضع الوقاية من
العنف .جنيف ،سويرسا :منظمة الصحة العاملية؛ 2014
( ((1املرجع نفسه
( ((1االمم املتحدة .)2015( .تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  .2030قرار اتخذته
الجمعية العامة يف  25أيلول  .2015متوفّر عىل( undocs.org/A/RES/70/1 :ت ّم االطّالع
عليه يف نيسان )2016
( ((1تحويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  .2030الجمعية العامة لألمم املتحدة؛
الدورة السبعون 18 .أيلول 2015؛ نيويورك
( ((1مكتب االطفال .النظام الوطني للبيانات املتعلقة بإساءة معاملة األطفال وإهاملهم
لعام  .1998واشنطن دي .يس ،.وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية يف الواليات املتحدة1999 ،
( ((2س .لودفيغ ،اساءة معاملة األطفال .يفTextbook of Pediatric Emergency« :
طب طوارئ األطفال) ،الطبعة الرابعة .فيالدلفيا ،بنسلفانيا :ليبنكوت
( »Medicineدليل ّ
وليامز وويلكنز؛ 1669-1704 :2000
( ((2ر .ج .ر لوفيسك»Sexual abuse of children: a human rights perspective« :
(االعتداء الجنيس عىل األطفال :منظور حقوق اإلنسان) .بلومنغتون ،إنديانا ،مطبعة جامعة
إنديانا1999 ،
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في لبنان
األطفال والمستقبل

أصغوا لألطفال والشباب!
أن تضمن هذه الحلول متتّع كل طفل بحقّه يف الطفولة .وال ينبغي
أي فتى أو فتاة ،ليكونوا عرض ًة لسوء املعاملة أو اإلستغالل،
ّ
التخل عن ّ
أو ألمراض مميتة ميكن الوقاية منها ،أو للبقاء خارج املدرسة.
يف كفرناحوم ،كان زين يشعر بأنّه «غري مريئ» مثل «الحرشة» .وهو
ميثّل واح ًدا فقط من العديد من األطفال املحطّمني الذين نراهم يف
شوارع لبنان  -أحياناً يبيعون العلكة وأحياناً الزهور ،وأحيانًا يحملون
األثقال ،وتُجربهم الحياة عىل اختبار الجوع ،واإلساءة ،واالستغالل،
والعنف ،وانعدام الحامية ،واملرض ،والخوف املستم ّر عىل حياتهم ...
من واجبنا تغيري هذا الواقع .وال ميكننا أن نتك ّيف مع هذا الوضع.
كل فتاة
وكل إنجازات حقوق الطفل التي نحتفل بها يجب أن تشمل ّ
ّ
وفتى ،أينام كانوا ومهام كان وضعهم .فنحن جميعاً لدينا القدرة عىل
القيام بيشء ما.
ل ُن ِعد لهم طفولتهم .لقد حان الوقت لتجديد التزامنا ،ومعالجة التحديّات

يل حاميس.
أل ّول م ّرة يف حيايت يسيطر ع ّ
أل ّول م ّرة يف حيايت أتبع وجه ًة من دون سؤال.
أل ّول م ّرة يف حيايت أتجاهل الخطر املحتمل.
أسرتسل بأصواتهم وآمالهم.
لقد ألهموين.
إ ّن الشباب ألهمني!
لقد رأيت ،خالل هذه الثورة الجميلة التي يشهدها لبنان ،أطفاالً وشباباً
يف شوارع بريوت وهم يرفعون أصواتهم من أجل مستقبلٍ أفضل ،وقد
أذهلتني طريقة تعبريهم وسلم ّيتهم ،لذا انجرفت يف حامستي.
ال ب ّد من سامع أصوات الجيل الجديد .نحن بحاجة إىل اإلصغاء إىل
هذا الجيل وتصويب األمور من أجله ،فهو حاس ٌم يف تشكيل املستقبل،
ويريد أن يسهم يف الحلول التي تطالب بها البالد .ويجب أن تكفل هذه
كل شاب عىل فرص التعليم والتنمية .كام يجب
الحلول إمكانيّة حصول ّ

الحقيقية التّي يواجهها العديد من أطفال وشباب القرن الحادي والعرشين.
إنّها اللحظة التّي يجب أن يستمع فيها جيلنا إىل أصواتهم ومطالبة
سياسيّينا ،وحكوماتنا ،وقادة أعاملنا ،واملجتمع الدويل ،ومجتمعاتنا اإليفاء
بالتزاماتهم وات ّخاذ حاالً إجراءات فعل ّية من أجل ألطفال.
يف اآلونة األخرية ،وبينام يحتفل العامل بالذكرى السنوية الثالثني إلتفاقية
يتعي أن نذكّر أنفسنا بأ ّن الجيل القادم
األمم املتحدة لحقوق الطفلّ ،
يحلم ٍ
ببلد يعكس تطلّعاته نحو املساواة يف الحقوق للجميع .يجب أال
نض ّيع هذه الفرصة ألننا لن نحظى بفرص ٍة ثانية .إذ نحن مدينون لهم
وألحالمهم بلبنان أفضل.
* مخرجة سينمائية ومؤيّدة لألمم المتحدة
بشأن حقوق األطفال والشباب

زرع بذور الثورة

ميساء العجان*

مثّل حضور ومشاركة األطفال والشباب والطالب يف ثورة ترشين سابقة مهمة يف شكل حركات االحتجاج املدين ومحتواها.

© رسم لفنانة الكاريكاتور لينا داعوق أويري ،أستاذة يف الجامعة األمريكية يف بريوت وناشطة

حضوا لإلعتصام من أجل حقوق أطفالهم
حرص الكثري من األهل الذين ّ
عىل اصطحاب أوالدهم ،ورشح ماه ّية الثورة بالضبط.
رصحت الس ّيدة لينا داعوق أويري ،أستاذة مساعدة يف السلوك
وقد ّ
التنظيمي يف كلية العليان لألعامل يف الجامعة األمريكية يف بريوت وأم
لول َدين يف حديث مع صحيفة «النهار»« :هذا سيعلّم أطفالنا ما لن
الصف املدريس» .وأضافت داعوق أويري ،وهي متز ّوجة
يتعلّموه يف ّ
الحق يف
من رجل فنلندي "أنا أم لول َدين غري لبنانيني ليس لديهام ّ
الجنسية اللبنانية ،عىل الرغم من أنّهام ولدا وتربَّيا يف لبنان".
مل تكن السيدة داعوق أويري الوحيدة املطالبة بحقّها يف منح الجنسية
ألوالدها وزوجها .فلقد انض ّمت أيضاً إىل اإلحتجاج سيلفانا غندور باروا،
وهي أم لطفلني ،ومتز ّوجة من رجل فرنيس .وقالت «أنا هنا من أجل
طفل .كالهام صغري ،ولديهام الكثري من األسئلة يف هذه املرحلة
حقوق َ ْ
من حياتهام .لقد أصبحا يشكّكان يف كل يشء».
كل من
الحق يف الجنسية مل يكن السبب الوحيد الذي دفع ّ
ولكن ّ
الس ّيدتني داعوق أويري وغندور باروا إىل االحتجاج .فهام تشكّالن
كل صباح
جزء من دائرة أوسع من األهل الذين كانوا ينض ّمون يف ّ
إىل اإلعتصامات ويشاركون يف مبادرات التنظيف ،فضالً عن مبادرة
« »Storytelling and Arts N’ Craftsالتي تهدف ،من خالل
األنشطة الرتفيهيّة والتقنيّات التي ترتكز عىل مفهوم الوطنية ،إىل زرع
حس املواطنة يف نفوس األطفال.
ّ
«هذه املبادرات هي تجارب تعليم ّية ها ّمة جدا ً لألطفال .ومن
الرضوري أن يسمح األهل ألوالدهم باملشاركة يف الثورة أل ّن هذه هي
الثورة التي ستشكّل مستقبلهم» تقول السيدة داعوق أويري ،التي
شاركت يف تنظيم ع ّدة صفوف لألطفال.
ومع ذلك ،ال يتمتّع جميع األهل بالرفاهية للمشاركة يف «الخيمة»،
كام هي معروفة اآلن ،لك ّن هذا ال يردعهم عن الحضور مع أطفالهم
والتو ّجه إىل الساحة األقرب إليهم.
وقالت فاطمة الديراين 38 ،عاماً ،أ ّم لثالثة أوالد ،يف حديث لـ«النهار»
مخصصة لنشاطات األطفال،
«إنها امل ّرة األوىل التي أسمع فيها عن خيمة ّ
وأمت ّنى لو كان لدينا مثل هذه الخيمة يف طرابلس» .وأضافت «لكن
ذلك لن مينعني من اصطحاب أوالدي معي كل يوم إىل [اإلعتصامات]،
ومن رشح ما هو بالضبط ما نناضل من أجله» .وتعرتف الديراين بأ ّن
تفسري الثورة ألوالدها «ليس باألمر السهل» ،لكن الرغبة يف استيعابهم
لوضعها كانت أقوى من الرغبة يف «تركهم كام هم ،من دون أدىن فكرة
عم يحدث حولهم» .وأشارت أ ّن ابنها أحمد ،الذي هو يف السابعة
ّ
من عمره ،كانت لديه بعض األسئلة األساسية التي وجدت صعوبة يف

اإلجابة عليها« .سألني أسئلة مثل «ما هي الثورة؟» و«ما الذي نناضل
من أجله؟» و«ملاذا ال ميكننا السباحة يف البحر؟» وكان من الصعب
كل تلك األسئلة».
اإلجابة عن ّ
يف الواقع ،إ ّن معظم األهل تقريباً الذين تح ّدثت إليهم جريدة «النهار»
الخاصة إليصال مفهوم الثورة
أكّدوا أه ّمية استخدام األلعاب والتقن ّيات
ّ
ألبنائهم.
ً
فقد استعانت فاتن مرعشيل ،أ ّم لولد عمره  17عاما ويعاين من مرض
التو ّحد ،بالرسوم البيانية والكرتون لترشح إلبنها ماه ّية اإلحتجاجات.
وقالت مرعشيل ،التي اصطحبت ابنها خصيصاً إىل الثورة ،لجريدة
«النهار»« :حتّى لو كان محمود [ابني] يعاين من التو ّحد ،فهذا ال يعني
أنّه ال ميكنه تص ّور ما هي الثورة».
«عندما يقف الناس دفاعاً عن حقوقهم ،فإنّهم يعلّمون أطفالهم من
دون وعي أن يفعلوا اليشء نفسه ،وهذا أم ٌر جميل» .قالت داعوق

أويري.
لقد شارك طالب املدارس والجامعات أيضاً يف اإلعتصامات .وإذا كان
األطفال بحاجة لتوجيه يف تفسري معنى الثورة ،فمن املؤكّد أ ّن طالب
املدارس قد أمسكوا بزمام األمور ،حيث خرجوا إىل الشوارع وساروا مع
طالب الجامعات األكرب سناً من جامع ٍة إىل أخرى ،مر ِّددين شعارات
مناهضة للفساد والحكومة.
أحمد ّفلح ،طالب يف الصف السادس والبالغ  13عاماً ،قال أنّه يجب
عىل والده العمل يف وظيفتني حتّى يتمكّن من الحصول عىل التعليم،
وهو أمر «ليس عادالً» .أضاف« :يعمل أيب كث ًريا وبالكاد [املدراء]
يدفعون له»« .ملاذا عليه أن يعمل جاهدا ً لتعليمي؟ فالتعليم يجب
أن يكون مجاناً».
وهنا تجدر اإلشارة إىل أ ّن التعليم اإلبتدايئ مجاين وإلزامي يف املدارس
الحكوم ّية مبوجب القانون يف لبنان .عيل ،طالب آخر بالغ من العمر 14
عاماً ،اشتىك من الفرق امللحوظ يف نوعيّة التعليم بني املدارس الحكوميّة
والخاصة .وقال لـ«النهار»« :أنا أدرس حالياً يف مدرسة رسم ّية .أسمع
ّ
الخاصة أفضل .ملاذا يجب أن يكون الوضع هكذا؟
املدارس
ن
دامئاً أ
ّ
ّ
فاملدارس الرسميّة تابعة للدولة ويجب أن تكون أقوى».
رانيا ،البالغة من العمر  16عاماً واملقيمة يف صيدا ،والتي مل ترغب يف
الصف العارش
أن تُعرف باسمها الحقيقي ،قالت لـ«النهار» أ ّن طالب ّ
والحادي عرش والثاين عرش اجتمعوا األربعاء خارج مدرستها يف الساعة
 7:30صباحاً وتو ّجهوا إىل منطقة اإلعتصام الرئيسية يف املدينة ،أي
ساحة إيليّا» .وأضافت «نزلنا إىل الشارع ليك نحقّق مستقبالً أفضل أل ّن
أي فرص عمل ،ويجرب عىل مغادرة البالد».
معظمنا يتخ ّرج من دون ّ
عب العديد من أصدقاء رانيا عن مشاعرها بحامسة من خالل
وقد ّ
كل أنحاء لبنان ،وتأث ّرت البالد بهتافاتهم وشعاراتهم.
مسريات يف ّ
وهتفوا «ثورة! ثورة! ثورة!»
أ ّما بالنسبة إىل طالب الجامعات ،فتمحورت مطالبهم حول إيجاد عمل
يف بلد لديه أعىل مع ّدالت التوظيف البطالة يف العامل العريب .وقال قيص،
حق الحصول عىل
البالغ من العمر  20عاماً بغضب ّ
«كل ما نطلبه هو ّ
الحق يف مستقبل آمن حيث
عمل الئق بعد التخ ّرج» .وأضاف «لدينا ّ
ميكننا مساعدة عائالتنا وال أن نكون عبئاً عليهم».
لقيت رصخات الطالب آذاناً صاغية ،حيث وصفت العديد من وسائل
اإلعالم اعتصامهم الذي استم ّر يومني عىل أنّه واحد من أكرب التظاهرات
الطالبية يف تاريخ لبنان.
* صحافية في صحيفة «النهار»
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لبنان ينتفض بموقف صديق للبيئة
ساندرا عبد الباقي*
يف محاولة لتصوير لبنان بـ«أنظف» الطرق املمكنة وأكرثها «مالءمة للبيئة» ،نقل املتظاهرون اللبنانيون مبادرات التنظيف إىل مستوى آخر يف ما بات يعرف بثورة ترشين اللبنانية.
كل ما ميكن أن نراه يف شوارع لبنان يف الليلة األوىل من الثورة .ولكن من املذهل أنّه يف صباح اليوم التايل ،استيقظ
كانت القاممة وزجاجات املياه املهملة املبعرثة ّ
املتظاهرون عىل شوارع نظيفة خالية حتّى من عقب سيجارة واحدة.

© ساندرا عبد الباقي

© ساندرا عبد الباقي

© ساندرا عبد الباقي

خالل األسابيع الثالثة املاضية من الثورة ،اجتمع
مئات بل آالف املواطنني اللبنانيني القادمني من
مختلف الفئات العمريّة والخلف ّيات من أجل
كل صباح قبل حتّى سامع الهتاف
تنظيف الشوارع ّ
األ ّول.
يف حني يبدأ العديد من اللبنانيني يومهم بالتظاهر
مؤسس جمعية
وإغالق الطرقات ،يبدأ بيرت مرقّديّ ،
ماراثون بريوت غري الحكومية ،نهاره بحمل كيس
عىل ظهره وارتداء قفّارات يف يديه .وعند سؤاله
عن السبب الذي دفعه إىل املبادرة يف التنظيف،
يأيت جوابه بسيطاً للغاية« :هدفنا ثورة حضاريّة».
ويقول مرقّدي« :لقد شغّلت التلفزيون ليلة الثورة،
وبعد أن رأيت الرضر الذي حدث ،مل أستطع النوم».
وأضاف« :يف الصباح التايل ،استيقظت ونزلت إىل
ساحة الشهداء ،وبدأت التنظيف».
لقد انطلقت املبادرة مع حواىل  10أشخاص فقط
يف اليوم الثاين من الثورة .ومن  10أشخاص انتقلت
إىل  100شخص ،حتّى بلغت أكرث من  1000شخص
توسع
يقومون بتنظيف الشوارع ّ
كل صباح .ومع ّ
الثورة يوماً بعد يوم ،تط ّورت مبادرات التنظيف
أيضا لتصبح أكرث تنظيامّ .وامت ّدت إىل مجموعة
تس ّمى «مواطن لبناين» .وتصف هذه املجموعة

املبادرة ببساطة بأنّها «عمل جامعي للمواطنني
اللبنانيني األفراد ،يدفعهم الواجب املدين واملسؤولية
اإلجتامعية» .وكام بدأت عشوائياً وعفوياً يف بريوت،
انترشت يف مدن لبنانية أخرى وات ّسعت بشكل كبري
عىل مواقع التواصل االجتامعي.
كل يوم يبدأ املتط ّوعون بالتنظيف يف الصباح،
ففي ّ
ويت ّم فرز النفايات التي ُرفعت إلعادة تدويرها يف
نهاية اليوم بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية
مثل  Arcencielو...Recycle Lebanon
ويف غضون  10أيام فقط ،تم فرز  10٫3أطنان من
القاممة ،وإرسال  %10فقط من الشاحنات إىل
مطامر النفايات ،وتعاون  5000متط ّوع ،وت ّم جمع
نصف مليون من أعقاب السجائر لتحويلها إىل ألواح
تجديف.
أتاحت مبادرات التنظيف ،خالل هذه الثورة،
الفرصة للمتظاهرين للشعور بأنّهم ناشطون أكرث
كمواطنني وع ّززت مشاركتهم املدن ّية يف بلدهم.
ليس ذلك فحسب ،بل زادت الوعي لدى اللبنانيني
حول إعادة التدوير والفرز .يف الواقع ،لقد أصبح
واضحاً أ ّن مواقف اللبنانيني ،بشكل عام ،أصبحت
أكرث صديقة للبيئة عىل م ّر السنني وقد ثبت ذلك يف
ثورة اليوم ،وفقًا ملرقّدي.

وأضاف« :لقد أصبح الناس أكرث إدراكاً ألهمية
وستظل هذه املبادرة
ّ
العيش يف بيئة نظيفة.
مستم ّرة ،وأعتقد أنّنا استطعنا تقديم مثال ج ّيد
للحكومة وعدم انتظارها للقيام بذلك».
ومل يشارك الشباب والكبار يف هذه املبادرة فحسب،
بل شارك األطفال أيضاً يف عمليات التنظيف.
تعتقد لينا داعوق أويري ،أستاذة مساعدة يف
السلوك التنظيمي يف الجامعة األمريكية يف بريوت،
أ ّن إرشاك األطفال واألهل يف مثل هذه املبادرات
حيوي أيضاً.
أمر
ّ
وتقول« :يجب أن نع ّود األطفال عىل مثل هذه
األنشطة يف س ّن مبكرة .ومن واجبنا تشجيعهم عىل
أن يكونوا جز ًءا من الثورة بطريقة إيجابية من خالل
إعادة التدوير واألنشطة املدنيّة األخرى ألنّه يف نهاية
املطاف ،هذه الثورة هي من أجل مستقبلهم».
إ ّن تعليم األطفال العناية بالبيئة هو عملية تعلّم
مستمرة يجب أن تبدأ يف س ّن مبكرة .وقد دفع هذا
األمر األستاذة داعوق أويري إىل تشجيع بعض األهل
عىل اصطحاب أوالدهم إىل الشوارع وبدء التنظيف
وإعادة التدوير.
بدورها ،ش ّددت مايا أبو شلبك ،وهي أم لفتاتني
صغريتني ،عىل أهم ّية إرشاك بناتها يف مبادرات

التنظيف أل ّن ذلك يحثه ّن عىل اإلعتياد عىل هذه
املبادئ يف س ّن مبكرة ويتيح له ّن الفرصة لتطوير
مهاراته ّن يف املواطنة واملشاركة املدن ّية .يف الواقع،
وفقاً للمجلس الوطني العلمي لتنمية الطفل ،فإن
تطبيق مبادئ املواطنة لدى األطفال يف س ّن مبكرة
يع ّد استثامرا ً يف جيل املستقبل أل ّن األطفال هم
األساس للمجتمع املستدام.
وأضافت األستاذة داعوق أويري «ال ينبغي أن
يخافوا من الثورة .ال بل عليهم ان يتعلّموا كيفيّة
إضافة مساهمة إيجابيّة إليها».
وإذا ت ّم وصف املواطنني اللبنانيني بأنّهم «مساملون»
و«متحضون» إثر هذه الثورة ،فقد ثبت أنّهم
ّ
«أصدقاء للبيئة» أيضً ا.
وقالت حنني حيدر احمد ،متظاهرة شابة من الذين
شاركوا يف مبادرات التنظيف منذ اليوم األول،
«أعتقد أ ّن هذه الثورة أظهرت ،ليس فقط للبنان
بل للعامل أيضاً ،أنّنا نعرف كيف ننتفض بطريقة
حضاريّة للغاية».
* صحافية في صحيفة «النهار»
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مجموعة مختارة من  39قصة وقصيدة من كتاب «حنين» كتبها أطفال سوريون في المخيمات
غير الرسمية في لبنان ،مترجمة بالصور من قبل فنانين لبنانيين وسوريين

عائدون.
َ
لنبنيك يا وطني
ونقبّل الصفصاف والزيتون.
ولك الحب املعطّر بالحياة وبالسالم.
وأضعاف أضعاف الشوق املكنون.
عائدون.

 9-10رقم صفّي
 16رقم خيمتي
 26رقم مخ ّيمي
 3رقم طاولتي يف الصف
 5رقمي باالجتامع
 3212576رقم بطاقة األمم املتّحدة.
قامئة ال تنتهي من األرقام
التي باتت تزعجني وتسبب يل اإلضطراب.
عندما ك ّنا يف سوريا مل أكن أرى هذه األرقام
سوى يف كتاب الرياضيات.
املادة التي كنت أح ُبها.
أما اآلن ،فرصت أكره هذه املادة
التي صارت تخنقني يوماً بعد يوم.
أمي صارت رقامً،
وأيب رقامً آخر،
وأختي،
وأخي،
وأنا،
أرقاماً ...أرقاماً...
وبتنا نع ّد األيام بال طعم،
مج ّرد أرقام مت ّر.
عىل أمل،
أنتظر رقم يوم آخر
يقولون يل فيه إننا سنعود إىل بلدنا،
عندها،
سأمحو تلك األرقام،
وأحمل هويتي ،هوية سوريا.
مل نعد نشعر بأننا برش ،بل رجال آليون لنا أرقام نُعرف بها وليس
أسامء.

جمال حساني

حلب  -العمر 13

© عمل فني لديانا حلبي

عائدون

األرقام

شكري عسكر

حلب  -العمر 11

© عمل فني لبسام اإلمام

لعبة الهرب من الموت

غرق الطفولة البريئة في عيون السوري

فادي األحمد

حلب  -العمر 13

© عمل فني ملحمد قريطم

عندما أتذكر سوريا ،أو الطفل السوري ،ال
يخطر ببايل إال صورة حزينة مؤملة لطفل
سوريَ ،رسمت الدما ُء معاناته يف الحرب
السورية التي مل تعرف الرحمة.
فقد َسقت الحرب حق األطفال يف العيش
بسالم وأمان ،وحقهم يف اللّعب والتعلّم يف
املدارس التي ُدمرت بشكل كامل.
أصبحت مناطق عسكريّة ،ال تعطي إال
دروساً يف املوت ،وتعلّم ثقافة القتل عىل
مقاعد الطالب.

فقد ج ّردت الحرب األطفال من أبسط
حقوقهم الطفولية.
فبات أكرب حلم للطفل يف سوريا هو البقاء
عىل قيد الحياة،
وأجمل هواية ميارسها يومياً هي الركض
برسعة نتيجة قصف مفاجئ .الهرب بعيدا ً
إىل مكان آمن أو أكرث أمناً.
وال يعرفون سوى لعبة واحدة يشارك
الجميع فيها .لعبة الهرب من املوت.
ولعل صورة الطفل السوري الغارق عىل
ّ

شواطئ تركيا ،تعكس مدى املعاناة التي
ه ّزت العامل كله.
فهذه الطفولة السورية الربيئة ،غرقت
براءتها بغرق الطفل ،ومات مستقبل جيل
الطفولة قبل موت الطفل يف البحر.
فأن ِقذوا ما تبقّى من أطفال سوريا...
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البرد
كنا نعيش يف بلدنا بأمان،
ولكن نزحنا وجئنا إىل لبنان،
بسبب الحرب.
إنني أكره الشتاء.
حني كنا يف خيمتنا جالسني يف الربد القايس،
والعاصفة تجعل الشوادر تصدر أصواتاً مرعبة،
كان كل يوم أيب يذهب ويجمع بعض األخشاب والكراتني ليك
ندفأ.
كنا يف سوريا ال نشعر بالربد ،وال نسمع هذه األصوات أبدا ً...
كنت أحب الشتاء كثريا ً ،ولكن اآلن ال أحبه.
الشتاء املايض مات أطفال من الربد.
وهذا الشتاء ،أخاف أن أموت أنا،
أو أحد إخويت ،أو أصدقايئ...
يا رب ،أرجعنا إىل بلدنا سوريا ،لنعيش بأمان ودفء.
فاطمة التامر

ادلب  -العمر 10
© عمل فني لليىل حمزة

أسئلة بريئة

© عمل فني لفارس خاشوق

ألست طفلة؟!
أال أملك براءة األطفال؟
وطموحهم؟!
الحب والنقاء؟
وذلك ّ
فل َم ال أعيش مثلهم؟
حق يضيع حلمي؟
بأي ّ
ويتوه معه األمان؟
َمن الذي رسق من بلدي الحنان؟

ع بَلَدي
اهلل يفرجها َ

تغريد عزالدين

حمص  -العمر 14

© عمل فني الماندين بروناس

غصة...
غصة ورا ّ
ّ
هالقصة؟
كيف ولوين رايحة
ّ
نفوس مقهورة
وقلوب مكسورة
وذكريات الناس
عىل حيطان البيوت
املهجورة.
ملني بدنا نحيك؟!!!!
وعىل مني بدنا نبيك؟!!
الغصة.
وبرتجع ّ
شوية أمل.
ونقول ما إلنا غري الله
هالقصة.
ّإل عامل بكل
ّ

ومن الذي استبدل الحرب باألمان؟
ولكن سأسرت ّد حقوقي
رغامً عن األحزان،
والحق والخري،
فالحب
ّ
منترصون عىل الطغيان.
شيماء علوش

حمص  -العمر 12
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تعزيز ّ
حق األطفال الالجئين السوريين في التعليم
في لبنان :مسارات نحو «ال لضياع جيل»
باسل عكر*  -الحسناء كفتارو**
يعاين األفراد الذين لجأوا إىل لبنان بسبب النزوح القرسي من الحرب أو
اإلضطهاد ،من شتّى أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان ودرجاتها .وأكرث فئات
البرش ضعفاّ هم األطفال ،ومن بني الرصاعات العديدة املتعلّقة بذلك
محدوديّة حصولهم عىل التعليم الج ّيد وإعادة التأهيل من الصدمات
الناجمة عن الحرب .فمن بني  666491طفالً سورياً يف يف لبنان ،يوجد
 %42فقط يف التعليم النظامي ،و %10يف برامج التعليم غري النظامي،
أي تعليم (مف ّوضية شؤون الالجئني ،UNHCR
و %48ال يحصلون عىل ّ
 .((()2019إ ّن الوصول املحدود إىل الفرص األكادميية وإعادة التأهيل بعد
الحرب ميكن أن يؤدّي إىل جيل ضائع بسبب ضعف الرفاهية العاطفية،
والتهميش االقتصادي ،والبيئات التي يسودها العنف .وسنعرض يف ما ييل
حق هؤالء األطفال يف التعليم .بعدها سنسلّط الضوء
األطر التي تح ّدد ّ
عىل الجهود الرئيسية ،ث ّم تح ّديات امله ّمة غري املسبوقة املتمثّلة يف توفري
الخدمات التعليمية لجميع األطفال الالجئني السوريني يف لبنان.

الحق يف التعليم
ّ

إ ّن إتفاقية حقوق الطفل ( CRCاألمم املتحدة )1989 ،هي ّ
صك ملزم
قانوناً ص ّدقت عليه جميع البلدان باستثناء الواليات املتحدة األمريكية.
الحق يف التعليم االبتدايئ املجاين ،واآلمن،
وتنص إتفاقية حقوق الطفل عىل ّ
ّ
والذي يدعم مبادئ اإلحرتام املتبادل والعيش املستدام (املادة  .)22ومن
رشدين قرسا ً وضحايا العنف الحصول
بني األطفال األكرث ضعفاّ ،
يحق للم ّ
خاصتني (املادة  ،)22وعىل تدخّالت للتعايف البدين
عىل حامية ومساعدة ّ
والنفيس يف «بيئة تع ّزز ص ّحة الطفل واحرتامه لذاته وكرامته» (املادة
الحق يف التعليم املتاح،
 .)39توماسيفسيك ( )2001تجادل بأ ّن لألطفال ّ
واملتوفّر ،واملقبول ،والقابل للتك ّيف .وتذكر سلطات أخرى مثل الشبكة
العاملية لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ( )INEEمامرسات تعليميّة
حل املشاكل ومواجهتها ،والتي ميكن أن متكّن
أكرث تفصيالً مثل مهارات ّ
األطفال من «اتخاذ قرارات ج ّيدة حول كيفية البقاء والرعاية بأنفسهم
وباآلخرين وسط محيطات خطرة» ( ،2010 ،INEEص .)2

اإلستجابة :النظم والنهج

متثّل نظم التعليم الوطنية يف البلدان املضيفة للنازحني قرسا فرصاً محتملة
لتجسيد حقّهم يف التعليم .فإ ّن التعليم أصبح متوفّرا ً من خالل ترسيخ
أنظمة للحوكمة ،و تعزيز العالقات بني الثقافات بني الالجئني واملجتمعات
املضيفة (درايدن  -بيرتسون وآخرون .)2019 ،وبذلت جهود كبرية يف لبنان
لدعم التحصيل العلمي والتط ّور النفيس واالجتامعي لألطفال الالجئني
السوريني .وقامت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ،)2016( MEHE
وبدعم من الجهات املانحة الدولية ووكاالت األمم املتحدة ،بوضع إطار
عمل إسرتاتيجية «توفري التعليم لجميع األطفال» -2014( RACE I
 ،)2016تليها  .)2021-2017( RACE IIوتستهدف وثائق إسرتاتيجية
 RACEجميع األطفال يف لبنان بني  3و 18عاماً .وتح ّدد RACE II
ثالث ركائز أساسية لتوفري التعليم الجيّد املستدام من خالل نظام التعليم
الوطني :تحسني فرص الحصول عىل التعليم ،وتحسني نوعية التعلّم
والتعليم ،وتعزيز نظم الحوكمة.
ويف إطار  ،RACEأطلقت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان MEHE
مم زاد توافر التدريس
دواماً ثانياً بعد الظهر يف املدارس الحكوميةّ ،
النظامي وغري النظامي .وارتفع عدد مدارس الدوام الثاين من  88مدرسة
يف عام  2013إىل  346مدرسة يف عام ( 2018مف ّوضية شؤون الالجئني
 .)2019 ،UNHCRاستثمرت الوزارة أيضاً يف حلقات عمل للمعلّمني،
وإعادة تأهيل املدارس ،والنقل ،واللوازم املدرس ّية.
ولقد ق ّدم املجتمع املدين واملنظامت الدولية بعض املساعدة لنظام التعليم
الوطني الذي تستنزفه املوارد املحدودة ،من خالل «التعليم غري النظامي»
( )NFEلالجئني السوريني .وتختلف برامج «التعليم غري النظامي»،
فبعضها يؤ ّمن الدعم التعليمي قبل بدء الدوام الثاين يف املدارس الرسمية،
((( تستشهد خطة لبنان لإلستجابة لألزمة (املستحدثة لعام � )2019يإحصاءات املفوضية
لعام  2018التي تفيد أ ّن لبنان يستضيف حوال n 631٬029طفالً سوريًا ترتاوح أعامرهم
بني  3و 18عاماً .وفقاً ملوقعhttps://www.unhcr.org/lb/wp-content/uploads/ :
sites/16/2019/04/LCRP-EN-2019.pdf

أو التدريب املهني ،أو الفنون التعبريية ملعالجة الصدمات وتعزيز السالمة
العاطفية (عكر وفان أومريينغ2018 ،؛ كرم وموناغان ويودر .)2016

الحواجز الثقافية

هناك جذور مختلفة تحد من حصول األطفال الالجئني السوريني عىل
تعليم جيد يف لبنان ،مثل ج ّو البقاء والتهميش والعنف املنزيل .غالباً ما
يكون األطفال الالجئون ضحايا للعنف املنزيل والتن ّمر يف املدرسة .إذ تعمل
البيئة االجتامعية للعنف البنيوي واملبارش إىل تفاقم التوتر عند األطفال.
ويجد العديد من األهل قيمة مبارشة أكرب بعمل أطفالهم لكسب أجر
بدالً من اإلستثامر الطويل األجل يف التعليم (برييت .)2015 ،وإ ّن األطفال
الالجئني السوريني هم أيضاً ضحايا وشهود للعنف املنزيل ،ويف عدد
أقل من الحاالت املبلّغ عنها ،ضحايا للتمييز أو التن ّمر يف املدرسة .وإ ّن
ّ
مستويات التوتّر املزمن املتواصلة تعرقل وظائف الجهاز العصبي للتفكري
الناقد وتعلّم اللغات (لوبيان ،ماك أووين ،غونار ،وهايم2009 ،؛ املجلس
العلمي الوطني املعني بالطفل النامي .)]2005[ 2014 ،ويف محاولة
ملعالجة هذا األمر ،وضعت وزارة الرتبية والتعليم العايل واليونيسف يف
عام « 2018سياسة حامية الطفل يف املدارس» التي تساهم أيضاً يف توفري
تدابري السالمة يف املنزل.
وهناك سبب جوهري آخر نابع من محدوديّة املوارد ونظم الحوكمة
مم يضاعف مشاكل التكيف
السائدة أصالً يف نظام التعليم الوطنيّ ،
التعليمي لألطفال املحرومني مثل الالجئني .بدءا ً من مرحلة ما قبل
املدرسة ،حيث يرتكز التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف لبنان يف معظمه
عىل نظريات التط ّور املرحلية (مثل بياجيه) ،والتي وفقاً لوالش ()2005
متت بصلة إىل فهم النمو البرشي يف السنوات
تفتقر إىل األدلة الكافية وال ّ
املبكرة .إ ّن التعليم قبل املدريس يف لبنان يشبه إىل ح ّد كبري الصف األ ّول
من خالل تركيزه [الزائد] عىل تعلّم القراءة والكتابة والحساب .وتشري
املقابالت التي أجريت مع معلّمي الحضانة ومالحظاتهم يف صفوفهم إىل
أ ّن الهدف األسايس من القراءة والكتابة يش ّجع عىل التدريس الذي ميكن
أن يق ّوض ثقة األطفال يف املعرفة الذاتية (أبو الحاج ،كالوستيان ،بوين،
وشاتيال ،)2018 ،ويتجاهل أسس بنية الدماغ الالزمة لبناء عالقات ص ّحية،
وإدارة العاطفة ،والوظائف التنفيذية ،وتنظيم التوت ّر (عكر ،عمر ،تشن،
.)2017
كام وأ ّن املعلّمني املؤ ّهلني عددهم قليل .ويف القطاع العام ،فقط %23.5
من املعلّمني لديهم شهادة معرتفة تؤ ّهلهم للتدريس (املركز الرتبوي
للبحوث واإلمناء  .)2019 ،CERDوعالو ًة عىل ذلك ،أدّى نظام التعاقد
القصري األجل الحديث مع املعلّمني يف املدارس الرسمية إىل «فائض كبري
يف عدد أعضاء هيئة التدريس غري املؤ ّهلني يف املدارس الرسمية للتعليم
األسايس» (وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان ،2016 ،ص  .)8وقد
حاولت أنشطة  RACE IIمعالجة هذا األمر من خالل عقد حلقات عمل
للتطوير املهني.
وتنتج التح ّديات األخرى التي تحول دون إتاحة التعليم وتكييفه ،عن
ثقافة الحوكمة التي تتعارض مع املبادئ الدميقراطية .فقد انعكس الفساد
املخصصة للقطاع التعليمي ،كام أث ّرت
املتفش يف لبنان عىل املوازنات
ّ
ّ
التوتّرات الطائفية أيضاً عىل معاملة الالجئني حتى يف البيئات التنظيمية
(الغايل ،علم الدين ،فرح ،بن شيبا.)2019 ،

اإلستنتاجات والتو ّجهات الجديدة

و مع ذلك ،حقّقت مساعي لبنان لتطوير قطاع التعليم الرسمي العديد من
اإلنجازات عىل الرغم من عوائق البيئة اإلجتامعية  -الثقافية ،واإلجتامعية-
السياسية ،واإلجتامعية  -االقتصادية .وينبغي أن تنظر املساعي املستقبلية
يف كيفية زيادة إدماج األطفال الالجئني السوريني يف املجتمع اللبناين
للتخفيف من ح ّدة التوتّرات االجتامعية ،وتحسني إحساسهم بالكفاءة
الذاتية ،وجعلهم أعضاء نشطني يف مجتمع دميقراطي .فعىل سبيل املثال،
تستطيع وزارة الرتبية والتعليم العايل مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة
الشؤون اإلجتامعية وضع اسرتاتيجيات إضافية لتعزيز قدرات الوكاالت
الحكومية يف اإلستجابة ألزمة التعليم (الغايل ،غالييني ،وإسامعيل.)2016 ،
وإ ّن هذه التو ّجهات ميكن أن تدعم التدابري القامئة لضامن رفاهية األطفال

الالجئني السوريني وأطفال املجتمعات املضيفة املستضعفني بشكلٍ عام.
وبالتايل ،فإ ّن ذلك سيولّد لديهم آماالً وتطلّعات للمستقبل ،ويحافظ عىل
إمكاناتهم البرشية ،ويساعد عىل الحيلولة دون ضياع جيل يف املنطقة.
* أستاذ مشارك في التربية ومدير مركز البحوث التطبيقية في
التعليم في جامعة سيدة اللويزة ،لبنان
** ناشطة إنسانية وحاصلة على دبلوم القيادة التربوية من
الجامعة األميركية في بيروت مع خبرة في البحث في معهد
عصام فارس للدراسات العامة
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في لبنان
األطفال وصنع المكان

تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عبر تصميم
المساحات العامة وتنظيم استخدامها
روين جلخ*
عندما اجتمعت لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة يف دورتها الرسمية األوىل يف أيلول/ترشين األول  ،1991سلّطت الضوء عىل املبادئ العامة التي تساهم يف تفسري
الحق يف البقاء والنمو )4( ،آراء الطفل.
االتفاقية وتوجيهها .واملبادئ األربعة هي )1( :عدم التمييز )2( ،مصالح الطفل الفضىلّ )3( ،

© روين جلخ

يف عام  ،2015حظي دور األماكن العامة باعرتاف
غري مسبوق من خالل إدراج مقصد يف خطة أهداف
التنمية املستدامة لعام  ،2030وهو املقصد  7من
الهدف  ،11الذي يلتزم بـ «توفري سبل استفادة
الجميع من مساحات خرضاء وأماكن عامة ،آمنة
وشاملة للجميع وميكن الوصول إليها ،وال س ّيام
بالنسبة إىل لنساء واألطفال وكبار الس ّن واألشخاص
ذوي اإلعاقة».
وميكن أن تضطلع األماكن العامة بأدوار مختلفة،
وباإلمكان استخدامها من قبل جميع رشائح السكان
بطرق متن ّوعة .ورغم ذلك ،غالباً ما يشار إليها باسم
«غرفة معيشة الرجل الفقري» وذلك بسبب أهميّتها
الخاصة للفئات امله ّمشة والضعيفة ،وال سيّام
ّ
األطفال .ومع أنّها مفتوحة ومتاحة للجمبع من
الناحية النظريّة ،إلّ أ ّن معظم هذه األماكن العا ّمة
ينتهي به املطاف ليغدو مكاناً للتمييز ،وعدم األمان،
واالستبعاد ،خصوصاً بالنسبة إىل الفئات األكرث ضعفاً
مثل األطفال.
مهمً يف تشجيع
فهل تؤ ّدي األماكن العامة حالياً دورا ً ّ
اإلدماج ،ال سيّام بالنسبة إىل الفئات األكرث ضعفًا مثل
األطفال؟ وهل ميكن أن يدعم تصميم املساحات
العامة وتنظيم استخدامها  Placemakingتعزيز
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؟
تصميم املساحات العامة وتنظيم استخدامها
فلسفة وعملية يف آن معاً:
يعترب تصميم املساحات العامة وتنظيم استخدامها
نهجاً تشاركياً يف تخطيط األماكن العا ّمة وتصميمها
وإدارتها .إنه ينطوي عىل معاينة مكانٍ ما بدقّة،
ومراقبة األشخاص الذين يعيشون ويعملون
كل ذلك يف محاول ٍة
ويلعبون فيه ،واالستامع إليهمّ ،
الكتشاف حاجاتهم وتطلّعاتهم .وتستخدم هذه
املعلومات الحقاً لوضع رؤية مشرتكة للمكان بهدف
إنشاء مساحة عا ّمة مناسبة تع ّزز رفاه ّية املجتمع
واالدماج االجتامعي.
وتكمن اإلجابة عن السؤال حول كيفية مساهمة
تصميم املساحات العامة وتنظيم استخدامها يف
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف كيفية إضفائه بعدا ً
عمل ّياً عىل املبادئ العامة األربعة:
 - 1عدم التمييز
وفقاً ملا ورد يف البند  1من املادة « :2تحرتم الدول
األطراف الحقوق املوضّ حة يف هذه اإلتفاقية
أي نوع
وتضمنها ّ
لكل طفل يخضع لواليتها دون ّ
بغض النظر عن عنرص الطفل،
من أنواع التمييزّ ،
أو والديه ،أو الويص القانوين عليه ،أو لونهم ،أو
جنسهم ،أو لغتهم ،أو دينهم ،أو رأيهم السيايس أو

أطفال يرسمون خريطة تشاركيّة ألحيائهم يف طرابلس

غريه ،أو أصلهم القومي ،أو اإلثني ،أو االجتامعي ،أو
أي وضع آخر».
ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو ّ
إ ّن تصميم املساحات العامة وتنظيم استخدامها
يخلقان أماكن شاملة تهدف إىل الح ّد من التمييز
والتوتّرات االجتامعية بني املجتمعات املحل ّية
املنعزلة .ومفهوم األماكن العامة الشاملة ال يعني
فقط تصميم مكان ميكن أن يشمل مختلف فئات
املحل ،بل يعني أيضاً كيفية إرشاك هذه
املجتمع ّ
املجموعات يف تخطيط وتصميم هذه املساحات
بطرق تؤ ّدي إىل اإلدماج االجتامعي.
 - 2مصالح الطفل الفضىل
يحتاج األطفال إىل دعمٍ خاص ليك يتمكّنوا من
نص عليه البند  1من
التمتّع بكامل حقوقهم حسبام ّ
املادة « :3يف جميع اإلجراءات التي تتعلّق باألطفال،
سوا ًء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتامعية العا ّمة
الخاصة ،أو املحاكم ،أو السلطات اإلدارية ،أو
أو
ّ
يول االعتبار األ ّول ملصالح
الهيئات الترشيعيةّ ،
الطفل الفضىل».
إ ّن تصميم املساحات العامة وتنظيم استخدامها
يع ّززان الحكم الرشيد ،ويزيدان وعي السلطات
واملجتمعات املحل ّية حول أهم ّية ضامن مشاركة
جميع فئات املجتمع ،وال س ّيام الفئات األكرث ضعفاً

مثل األطفال .وهو يساهم يف التواصل بني الجهات
الفاعلة املحل ّية ويش ّجعها عىل العمل الجامعي من
أجل مصلحة الطفل الفضىل ،وحقّه يف الحصول عىل
أماكن آمنة و مالمئة لألطفال داخل املدينة.
الحق يف البقاء والنمو
ّ -3
وهو األكرث ارتباطاً بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
نص عليه البند  2من املادة  6كام ييل:
للطفل ،وقد ّ
«تكفل الدول األطراف إىل أقىص ح ّد ممكن بقاء
الطفل ومن ّوه».
ويقوم تصميم املساحات العامة وتنظيم استخدامها
بتسليط الضوء عىل أهم ّية األماكن العامة كمح ّرك
للتنمية االجتامعية واالقتصادية ،ويع ّزز السالمة
واألمن ويعطي األفضل ّية للتفاعل االجتامعي .وهو
تحصن الص ّحة
يش ّجع األماكن العامة الج ّيدة التي ّ
الجسديّة والعقل ّية لألطفال من خالل تشجيع
النشاط الجسدي ،وتخفيف التوتّر وتوفري بيئة
مريحة.
 - 4آراء الطفل
لقد صيغ هذا املبدأ يف البند  1من املادة 12
تنص عىل أن «تكفل الدول األطراف يف هذه
التّي ّ
االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة
حق التعبري عن تلك اآلراء ب ُحريّة يف جميع املسائل
ّ

وتول آراء الطفل االعتبار الواجب
متس الطفلّ ،
التي ّ
وفقاً لس ّن الطفل ونضجه».
وكنهج محوره اإلنسان ،ينطوي تصميم املساحات
العامة وتنظيم استخدامها عىل الرصد ،واالستامع،
وطرح األسئلة عىل الناس الكتشاف االحاجات
والتطلّعات .وغالباً ما يكون األطفال املشاركني
يل ضمن عملية تصميم
الرئيسيني يف املجتمع املح ّ
املساحات العامة ،وبالتايل فإنهم يساهمون بشكلٍ
كبري يف تص ّور األماكن العامة .فاألطفال مييلون
بطبيعة الحال إىل التعبري بصورة أفضل عن آرائهم
واهتامماتهم يف ما يتعلّق باألماكن العامة ،وبالتايل
فإ ّن اإلصغاء إىل آرائهم واحرتامها أم ٌر أسايس ومنطقي.
إ ّن تجربة تصميم املساحات العامة وتنظيم
استخدامها إلحياء األماكن العامة كعملية تعاونية
املحل ،يسمحان بتجسيد إتفاقية حقوق
للمجتمع ّ
الطفل ضمن ح ّيز مادي ميكن فيه تنفيذها ،واأله ّم
من ذلك تعزيز اإلدماج االجتامعي .ويعترب تطوير
فرص الوصول إىل األماكن العامة الج ّيدة ألضعف
سكان املناطق الحرضية ،أدا ًة قوية لتعزيز املساواة
ودعم اإلدماج ومكافحة التمييز.
* ناشط وممارس في تصميم المساحات
العامة وتنظيم استخدامها
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األطفال والهوية

خارج الفقاعة
نصار*
تهاين ّ
كانت امل ّرة األوىل التي أدخل فيها اىل مدرسة لبنانية ،فأنا منذ نعومة أظافري مل أدرس إال يف مدارس فلسطينية ،بد ًءا من زمياليت وزماليئ التالمذة اىل أساتذيت واملدير ،حتّى
كل من وما حويل كان فلسطينياً :اللهجة املستخدمة من قبل الجميع ،ال َعلم املرسوم عىل احد الجدران ،املقاالت
أ ّن بائعة الدكان يف ملعب املدرسة كانت فلسطينيةّ .
امللصقة عىل مجلّة الحائط ،األناشيد والرقصات التي نتدرب عليها الحتفاالت املدرسة ،حتّى أ ّن الرسائل والتعليقات الطفول ّية املكتوبة بأقالم مل ّونة عىل أبواب املراحيض
كانت فلسطينية.
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تغي؛ فمنذ اللحظة األوىل التي وطأت بها
ّ
كل هذا ّ
قدماي اىل داخل «مدرسة عمر ف ّروخ الرسمية»،
بت خارج
بدا ّ
كل يشء مختلفاً .علمت حينها أنني ّ
الخاصة يب ( )Comfort zoneحتّى
منطقة الراحة
ّ
بدت يل وكأنّها فقاعة تطاير منها الغاز ،فاختفت
بومضة عني .استقبلتني مساعدة املديرة بنظرة
رمقتني بها من باب اإلدارة وصوالً اىل حافة الباطون
التي كنت أجلس عليها لوحدي .اقرتبت مني
مشري ًة اىل الحطّة الفلسطينية (الكوفية) املنسدلة
كتفي وصوالً حتى خرصي قائلة« :شو هاي؟»
من ّ
كانت تقصد بأنني أخالف قوانني املدرسة املتعلّقة
مبنع إظهار أي رموز سياس ّية داخل حرم املدرسة،
لك ّنني اعتقدت وقتها بأنّها ال تعرف قطعة القامش
املنقوشة باألبيض واألسود .أذكر لسذاجتي أنني
الخاصة عن استعامالت
أخذت أرشح لها مبفردايت
ّ
الحطة ورمزيّتها للشعب الفلسطيني ،فام كان منها
ّإل أن أمرتني بإزالتها وعدم احضارها م ّرة ثانية إىل
هنا .غضبت كثريا ً وانا التي كنت معت ّزة بارتدائها يف
يومي األول ألنّها كانت هديّة خيطت بيد صديقة
جديت «سودة».
استلّيت الحطّة من طرفها املنسدل يسارا ً وطويتها
برفق ثم أقفلت عليها حقيبة املدرسة .كان قلبي
يخفق باضطراب شديد وأحسست بأن شيئاً ما
بداخيل قد كُرس .صوت الجرس كان مختلفاً،
ومشيت باتجاه الطالب الذين اصطفوا بثوانٍ يف
الباحة .ساعدتني احدى املعلّامت يف ايجاد صفي
وأوقفتني يف املق ّدمة .حيّتنا املديرة مرحبّة بالسنة
الدراسية الجديدة ثم علت املوسيقى يف أرجاء املكان
وارتفع صوت التالمذة جميعهم وهم يرددون« :كلّنا
للوطن للعىل للعلم ،ملء عني الزمن سيفنا والقلم».
كنت أعلم أ ّن هذا هو النشيد الوطني اللبناين ،كام
كنت أعرف كلامته من درس مادة الرتبية الوطنية.
فبالرغم من أنّني درست يف مدارس وكالة األونروا
للفلسطينينيّ ،إل أ ّن املنهاج كان باملجمل لبنانياً.
الطلب
لك ّن وطني ليس لبنان! ملاذا يرمقني ّ
ببقايئ صامتة وهم يقفون للنشيد؟ أحسست وكأ ّن
جنس ّيتي األصل ّية وثقافة بلدي تُسلب م ّني يف هذا
يل من
املكان الض ّيق .كان ضغطاً اجتامعياً ميارس ع ّ
قبل املراهقني اآلخرين ،وإن مل يكن مقصودا ً .تلفّت
حويل واذ بشفاهي تتح ّرك كام شفاه الجميع وتغ ّني
للعلم اللبناين.
مل ينادين أحد يف الصف باسمي ،كنت «التلميذة
للطلب كام لألساتذة .هكذا كانوا
ّ
الجديدة»
يل ويخاطبونني .مل أستطع اإلندماج
ع
يتع ّرفون ّ
يف الصف يومها ألين انشغلت يف معرفة السبب
الذي يت ّم فيه معاملتي بهذا الشكل .هل يعود
ذلك الختالف جنس ّيتي وثقافتي؟ لكن االختالف

حق ،حسبام تعلّمت مع أختي يف
ليس مشكلة بل ّ
واحدة من حلقات التوعية التي حرضناها يف إحدى
الجمعيات غري الحكومية يف املخ ّيم حول حقوق
الطفل .حقّي يف اإلسم والجنسيّة والهوية يجب ان
يكون مصانًا وفقًا للامدة الثامنة من اتفاقية حقوق
الطفل ،والحطّة/الكوفية الفلسطينية هي جزء من
هويّتي .بالرغم من ثقتي مبا تعلّمته ّإل أ ّن ما حدث
معي جعلني غاضبة .عدت يومها اىل مخيم برج
الرباجنة مستاءة .فكّرت برتك املدرسة لكن ذلك
كان مستحيالً ،فأنا التي طلبت االنتقال اىل مدرسة
جديدة .رميت حقيبتي عىل باب الدار بعنف .كانت
ج ّديت «سودة» جالسة وسط الدار باتجاه البوابة
املصطف
املفتوحة وهي تتفقد قطع الح ّر األحمر
ّ
فوق رششف عىل األرض .رفعت رأسها قليالً ونادت
يل« :يا مقصوفة ليش كبيتي الشنطة هيك؟ خري
ع ّ
إن شاءالله؟» أعدت لها الحطّة وأخربتها أنني لن
أحتاجها بعد اليوم .بصوتها املعتاد رصخت يف
وجهي العتقادها بأنّها ال تعني يل شيئاً .أوضحت
لها األمر وأخربتها مبا حدث يف املدرسة وكيف
نهرتني مساعدة املديرة وجعلتني أخفي الحطّة،

وأضفت« :حتّى إنهن بدهن ياين أصري لبنانية ،ما
بس اللبناين» .ضحكت
حطّوا النشيد الفلسطينيّ ،
سودة عىل انفعايل أمامها وطلبت م ّني أن اجلب
لها مطحنة الح ّر اليدويّة من تحت الدرج .أخذتها
من يدي ووضعت إنا ًء أسفل مصفاة املطحنة ثم
«إسا
تزج بقطع الح ّر الناشفة يف ف َّوهتهاّ .
أخذت ّ
الل غلطتي اليوم» قالت
ب ّدي أحكيلك كيف إنت ّ
بربود بينام أنا ذهلت إثر سامعي لذلك ،وألنّها
كانت تعرفني جيدا ً  -الحفيدة الوحيدة التي نالت
قصة نوم منها منذ سنوات  -أضافت« :اسكتي
رشف ّ
ألخلّص».
علّمتني سودة أ ّن ما حدث هو أمر طبيعي ومعتاد،
فل َم عساهم يشغلون النشيد الفلسطيني يف مدرسة
رسم ّية لبنانية؟ هل يف مدارس األونروا نر ّدد كلامت
كل صباح؟ ث ّم إ ّن مشاركتي لهم
النشيد اللبناين عند ّ
ال ّ
تدل عىل انتزاع هويّتي م ّني او جعيل لبنانية،
فحسب قولها «إنتي فلسطينية أبّاً عن ج ّد ،ومن
ِ
وسيدك .هادا اليش ما حدا
كويكات ،قرية ستِّك
كل واحد بهالدنيا الواسعة
بشلحك إياه ألنه بد ّمكّ .
يضل
يا ستّي عنده بلد وهوية وعادات بتشبهه ،الزم ّ

محافظ عليها» .وأوضحت أنّنا نعيش يف لبنان منذ
النكبة ،ومن الصحيح أن تختلط الثقافتان فذلك
مبحل ج ّدي الكائن خارج
يغني كليهام ،مستشهد ًة ّ
املخ ّيم ،والذي يتعامل فيه مع لبنانيني وزبائن من
تنس ج ّديت –بالطبع-
جنسيّات مختلفة .يومها؛ مل َ
التط ّرق ألهل أ ّمي الذين حصلوا عىل الجنس ّية
ٍ
تجنيس سياسية -لك ّنهم ما زالوا
اللبنانية –لظروف
يسكنون يف املخ ّيم بني أهلهم .كان كالم «سودة»
مم حصل يف املدرسة كان
يأخذين إلدراك أ ّن غضبي ّ
رصيف
ت
من
خجلت
األمور.
سببه عدم وعيي لهذه
ّ
خداي
غري الالئق أمامها ،لك ّنها تنبّهت إىل احمرار
ّ
نصار ،ما حدا بينادي
فأنهت كالمها« :اسمك تهاين ّ
علييك غري باسمك .وكامن شغلة قبل ما تروحي
تبديل أواعييك ،الحطّة مش سياسة ،قوليلها للمعلّمة
انو سيدي كان يلبسها عىل راسه هو وعم يشتغل
بأرض كويكات».
يومها تعلّمت الكثري .لطاملا كانت «سودة» معلّمة
جيدة بالرغم من شخص ّيتها الصارمة وطبعها الحا ّد
ولربا الجريان
الذي مل يحتملهام أكرثيّة افراد العائلة ّ
أيضاً .أسأل نفيس اليوم هل كنت سأصبح ما أنا عليه
اآلن لوال حكمتها واملخ ّيم الذي شكّل وعيي بهويّتي
الوطن ّية؟ مل يكن سهالً عىل أجدادي الذين عربوا
الحدود الفلسطينية اللبنانية سريا ً عىل األقدام عام
 1948أن يسعوا لخلق مساحة آمنة ألطفالهم .لرمبا
املخ ّيم-لظروف ع ّدة -ليس باملكان األمثل لطفل،
لك ّنه بالتأكيد كان بالنسبة يل ولجييل مكاناً َم َّدنا
بحقوقنا البديهية كأطفال بد ًءا من كونه موضعاً
آمنأً نشأنا عىل أرضه ،وبني أزقّته الضّ يقة وحاراته
البسيطة لعبنا «الزحفة» وركضنا خلف عربة بائع
الكعك الذي نيس اعطاءنا حفّة زعرت ملفوفة بورق
رقيق .يف املخ ّيم كانت ب ّوابات الدار تبقى مفتوحة
منذ الصباح ،يرى عابر الطريق سكانها مجتمعني
عىل حديث قهوة صباح ّية أو شاي يتمتعون به
بعد الظهر .جدران املخيّم مليئة بالرسامت واألقوال
التي ساهمت بتعزيز هويّتنا ،من خريطة فلسطني
الكاملة ألسامء قرى وبلدات الجليل األعىل امله ّجرة،
إىل صورة حنظلة الذي كان صديقنا حني ك ّنا بعمره
وتح ّمل غالظتنا يوم ذابت أقالم تلوين الشمع
لش ّدة ما حففناها بالحائط بهدف تغيري لون ثيابه.
باختصار ،هو املكان الذي أعطانا حقّنا كأطفال
مبامرسة هويّتنا الفلسطينية من حيث اللّهجة
والعادات والتقاليد ،كام أنّه علّمنا منذ الصغر بأننا
فلسطينيو الجنس ّية يف بيئة لبنانية أطفالها يحملون
أي
جنسيّة بلدهم ،أل ّن ذلك هو حقّهم ،حقّناّ ،
وحق ّ
طفل يف العامل.
* كاتبة فلسطينية ،وأستاذة جامعية ،ومديرة
دار-المجتمع اإلبداعي
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في لبنان
األطفال والصحة

نحصن شباب اليوم بالمهارات للمواجهة الشرسة؟
كيف
ّ

سوزان برباري*

يل  ...تعاملونني باستخفاف  »...تلك العبارات ير ّددها دامئاً املراهق ،حيث يكون ضائعاً بني إغراءات الحياة وبني إطاعة أهله .تلك املرحلة
«ال أحد يفهمني ...يكفي تن ّمر ع ّ
الصعبة من العناد والتم ّرد ومحاولة إثبات الذات ورفض السلطة أيّاً كان نوعها ،حيث يفقد أهله البوصلة يف معرفة التعامل معه ،خصوصاً إذا كان مدمناً عىل املخدرات،
من دون أن يدرك التداعيات السلبيّة عىل حياته وما ينتج من ذلك من اضطرابات نفسيّة يعاين منها .فكيف ميكن مساعدته يف أخذ القرار السليم عند أيّة مشكلة تعرتضه
أي مدى هناك تجاوب من قبل شباب اليوم تجاه ورش التدريب عىل تعزيز املهارات؟
ومتى يقول «ال»؟! وإىل ّ
شباب ضائع واإلنقاذ يف التدريب يف اليونيسف

كم من حاالت اجتامعية محزنة نسمع عنها «شاب
يف مقتبل العمر أشبع جسده بالس ّم األبيض فضاع
مستقبله ومل يجد من مي ّد له يد اإلنقاذ» ،إىل أن
جاء اليوم من يد ّربه عىل مواجهة واقعه بحزم يف
أخذ القرار ،ويع ّزز فيه الثقة يف النفس ،والتمييز بني
الصح والخطأ ولكن كيف؟ وما هي الوسائل املتّبعة
ّ
للتدريب؟
أمام ذلك كان ال ب ّد من زحمة مشاريع وورش عمل
تصب بهدف واحد ،وهو مساعدة جيل اليوم ليك
ّ
يكون رشيد نفسه .هذا ما ق ّدمته املسؤولة يف برنامج
الشباب يف اليونسيف ،عبري بو زيك ،التي اعتربت:
«أ ّن الص ّحة النفسيّة تأيت ضمن املهارات الصحيّة،
حق من حقوق الشباب ،ومن التزامتنا دعمهم
وهي ّ
نفس ّياً ملواجهة القرارات الصعبة ،من خالل تزويدهم
محصن نفسيّاً.
باملهارات بهدف الوصول إىل جيل وا ٍع ّ
هذا ما تسعى إليه اليونيسف يف دعم املشاريع التي
تعنى بالص ّحة النفس ّية للشباب بالتنسيق مع وزاريت
الرتبية والص ّحة ،واألمم املتّحدة ،والجمع ّيات املعن ّية
يف هذا الخصوص ،كون الشباب من عمر عرش سنوات
وما فوق ،وهي الفئة العمريّة املستهدفة يف برامجنا،
يحتاجون إىل متكني مهاراتهم الذات ّية يف أخذ القرار
الصائب ،ومتى يقولون «ال» يف حال ت ّم تع ّرضهم

نجاة ع .صليبا*

إىل اغراءات ،ومنها عىل سبيل املثال التدخني أو
النارجيلة .إذ نعمل عىل حضّ هم عىل رفضها باظهار
س ّيئاتها ،والرتكيز عىل الرياضة من أجل التنمية،
وأنشطة الدعم االجتامعي ،وتعزيز املهارات إلخراج
الطاقة السلبيّة والحثّ عىل التفكري اإليجايب من خالل
تطوير املهارات الشخص ّية ،عن طريق تعزيز التواصل
سوا ًء مع األهل ،أم اإلدارة يف املدرسة لتف ّهم ما مي ّر به
املراهق وكيفية التعامل معه من دون رمي السلبيّات
عليه ،كون هذه الفئة العمرية تصاب بهذه الفرتة
ويحصنها نفس ّياً
نفيس ،وتحتاج ملن يدعمها
ّ
باحباط ّ
ويسمعها ،ليك تك ّون شخصيّتها عىل ٍ
أساس صلب،
مم يساعدها عىل التعبري عن مشاعرها من خالل
ّ
تزويدها مبهارات تجعلها تأخذ القرار السليم».

الرتبية يف الص ّحة النفس ّية

يف املقلب اآلخر ،كون الرتبية هي األساس يف تدريب
التلميذ مبعرتك الحياة ،فكان ال ب ّد من تحصينه منذ
صغر س ّنه ليك يكون صاحب القرار يف أيّة مشكلة
تعرتضه .وهذا ما رشحته باسهاب املسؤولة عن
برنامج الص ّحة املدرسيّة يف وزارة الرتبية ،صونيا
نجم ،التي قالت« :إ ّن مفهوم الوقاية ال يرتكز فقط
عىل املعلومات العلم ّية ،بل عىل املهارات .فعىل
رض ،علينا
سبيل املثال إذا قلنا للتلميذ إ ّن التدخني ي ّ

أن نسلِّحه باملهارات الحيات ّية ليك يكون لديه تفكري
ناقد يتأكّد من خالله أ ّن التدخني ليس جيّدا ً وعليه
بالتايل أخذ القرار الصائب ،ويعرف متى يقول «ال»
خصوصاً إذا تع ّرض البتزاز من رفاقه بعبارة "إذا مل
تدخّن مثلنا النارجيلة ال تكون من فريقنا» ،وهنا
علينا مساعدته يف اتخاذ القرار السليم ،وكيف ّية
مواجهة املشاكل يف ايجاد الحلول لها من خالل
التفكري الناقد لديه ،وبالتايل الرتفّع عن املشاكل
النفس ّية يف أية مشكلة يواجهها .لذلك نسعى يف
الرتكيز عىل التدريب عىل املهارات الحيات ّية حسب
األعامر ،ومن األفضل أن نبدأ مع األصغر س ّناً من
وأقل من عرش سنوات .فصحيح أننا ال
عمر الروضة ّ
نستطيع تدريبه عىل التفكري الناقد ،بل علينا يف هذا
الخاصة
العمر توجيهه يف املحافظة عىل الحميميّة
ّ
أي شخص أعضاءه التناسل ّية ،يعرف
به يف حال ملس ّ
كيف يدافع عن نفسه ،كام وأنّه علينا أن نحميه من
املشاكل النفسيّة يف حال تع ّرض لالعتداء الجنيس.
كام ويف حال كشف طبيب املدرسة عىل التالميذ
أي من الجروحات،
وتبي أ ّن أحدا ً منهم وجد عليه ّ
ّ
عندها علينا التحقّق من ذلك ،إ ّما أن يكون تع ّرض
مم
للعنف أم للرضب سواء يف املنزل أم خارجهّ ،
يجعلنا نلجأ اىل املرشد الص ّحي لتحصينه بالتوجيه
الرتبوي الصحيح».

املهارات ضمن اسرتاتيجية

«من صلب عملنا تعزيز الص ّحة النفسيّة للشباب»
بهذه العبارة تح ّدثت مديرة جمعية العناية الصح ّية،
ناديا بدران ،عن نشاطات داعمة لتحصني الشباب
نفسياً وتزويدهم باملهارات ،كون ذلك يع ّزز فيهم ق ّوة
املواجهة بحزم عند أيّة عقبة تعرتضهم« :عملنا فيه
تح ٍّد وطني إلبراز مثالً أهم ّية الرياضة كطريقة لتحسني
الص ّحة النفس ّية عند الشباب خصوصاً الذين يعانون
التمييز والوصمة ،أو الذين يعانون من أوضاع صحيّة
معيّنة .وسنبدأ مبرشوع جديد يف مساعدة التالميذ يف
املدارس بهدف تحصينهم نفسياً ،بالرتكيز عىل أهمية
دور األهل واملدرسة يف هذا املضامر .كام سنعمل عىل
خطّة وطنيّة تتب ّناها وزارة الص ّحة ضمن اسرتاتيجية
وطنيّة للص ّحة النفسيّة ،مدرجة ضمن برامج عمل.
خصصنا يف املقابل نشاطاً من الدردشة مع الشباب
كام ّ
للتح ّدث معهم عن مواضيع متع ّددة منها املخدرات
كونها تؤث ّر عىل الص ّحة النفسيّة».
وأخريا ً ،مع أهمية تحصني شباب اليوم باملهارات
النفس ّية واالجتامعية ملواجهة إغراءات الحياة ،عىس
يل قوالً وفعالً من قبل
أن نجد لهم الدعم الفع ّ
املعنيّني لتكون الحركة بركة !
* صحافية

رؤية ألوان السماء

نشأت يف مزرعة وتعلّمت يف ٍ
مؤشا ً
كل ظالل اللون األزرق ووصوالً إىل ّ
املحل .بد ًءا من ّ
وقت مبكر ربط ألوان السامء بالطقس ّ
تغيات اللون الرمادي ،كانت مجموعة األلوان هذه ّ
كل ّ
واض ًحا للعواصف ،واألمطار ،والطقس الحا ّر أو البارد .أ ّما اليوم ،فإ ّن تواتر األيام الغامئة والضباب الدخاين يجعل الرؤية رديئة ،وبالتايل فإ ّن الصلة بني السامء والطقس مل تعد واضحة.
إ ّن تزايد أيام الضباب الدخاين هو نتيجة ارتفاع
وتغي املناخ .والضباب الدخاين هو
مع ّدالت التل ّوث ّ
مزيج من كلمتني :الدخان والضباب .وتصف كلمة
الضباب الدخاين بدقّة كيف يتداخل الدخان مع
الضباب إلنتاج ج ّو أصفر أو أسود مع رؤية ضعيفة.
ويتك ّون الضباب الدخاين من مزيج من املل ّوثات
(مثل الجسيامت الدقيقة) والغازات الضا ّرة (مثل
األوزون وثاين أكسيد النيرتوجني) إىل جانب الغبار
أو السخام وبخار املاء .وإ ّن مزيج الهواء السا ّم هذا
يجعل التنفّس صعبًا.
خاص آلثار تلوث الهواء
واألطفال مع ّرضون بشكلٍ ّ
ألنهم ( )1يعيشون عىل مقربة من سطح األرض
حيث يبلغ تركيز املل ّوثات ذروته و( )2يتنفّسون
ميتصون
برسعة أكرب من البالغني .وبذلك فإنّهم ّ
املزيد من املل ّوثات التي تؤث ّر عىل منو الرئتني،
رسع تط ّور رسطان األطفال.
وتس ّبب ربو مزمن ،وت ّ
ويف وقت الحق من الحياة ،قد يؤ ّدي التع ّرض
املستم ّر لتل ّوث الهواء إىل خطورة أكرب لإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدمويّة.
وينتج الدخان من الوقود املحرتق يف السيارات،

ومولّدات الديزل ،والد ّراجات الناريّة ،ومح ّركات
السفن ،واملداخن ،والحرائق .ونظرا ً لس ِّميتها بالنسبة
إىل جميع الكائنات الحيّة عىل كوكب األرض ،فإ ّن
االنبعاثات من هذه املصادر تخضع لتنظيم رقايب
شديد يف معظم البلدان املتق ّدمة .أ ّما يف البلدان
واملتوسط ،فال توجد رقابة
ذات الدخل املنخفض
ّ
مم يؤ ّدي إىل زيادة
كافية عىل هذه االنبعاثاتّ ،
كبرية يف حاالت اإلصابة باألمراض والوف ّيات .والواقع
أ ّن أكرث من  %80من األمراض التي تنتج من تل ّوث
الهواء يت ّم اإلبالغ عنها يف البلدان النامية.
ويضاف إىل ارتفاع معدالت االنبعاثات من مصادر
االحرتاق انخفاض كم ّية األمطار التي شهدناها يف
السنوات العرش املاضية .فقد أصبح شتاؤنا أقرص،
وصيفنا بالتأكيد أطول وأكرث حرارة ،مع تزايد يف
الذروات الحرارية .كام وأ ّن آثار الطقس الجاف
رضة .وهي تشمل
املقرتنة بارتفاع درجات الحرارة م ّ
رسب املياه املالحة ،وجفاف طبقات املياه الجوفية،
ت ّ
ونقل الغبار من أسطح الرتبة الجافة ،وزيادة تواتر
العواصف الصحراوية والحرائق.
فعندما يؤ ّدي فصل الشتاء القصري إىل انخفاض

اإلمدادات ،فإ ّن استنزاف املياه الجوف ّية العذبة
بضخّها من اآلبار إىل السطح هو الذي يؤ ّدي إىل
رسب مياه البحر إىل الداخل الستبدالها .وتس ّمى
ت ّ
رسب املياه املالحة .وهي مشكلة
ت
العملية
هذه
ّ
يف املناطق الساحل ّية املكتظّة بالسكّان مثل لبنان،
حيث تجاوزت مستويات املياه املالحة يف طبقات
املياه الجوفية واآلبار املحفورة  1000جزء يف املليون
تظل مستويات امللح
يف بعض املناطق .والب ّد من أن ّ
أقل من  300جزء يف املليون لتكون
يف املياه العذبة ّ
غري ضارة باإلنسان والحيوان واملحاصيل.
تجف ،مام يؤث ّر عىل معيشة العديد من
إ ّن األنهار ّ
التخل عن محاصيلهم.
املزارعني الذين أجربوا عىل ّ
زادت األرايض الجافة من عدد حرائق الغابات
وم ّدتها وش ّدتها .ولقد شهدنا مثاالً مرعباً للحرائق
الشديدة يف جميع أنحاء البالد يف األيّام القليلة
املاضية يف لبنان.
كل هذه التح ّديات ،يقرتن بقاؤنا يف
ويف خض ّم ّ
املاسة إىل التكيّف.
املنطقة بالحاجة ّ
نحن ،يف مركز حامية الطبيعة يف الجامعة األمريكية
يف بريوت اعتمدنا نهجاً تشاركياً عاماً للعمل مع

السكّان املحل ّيني وألجلهم الت ّخاذ تدابري التك ّيف
املناسبة )1( :برامج إعادة التحريج تش ّجع زراعة
النباتات ،والشجريات ،واألشجار املقاومة للجفاف
والحرائق )2( ،مشاريع علميّة تشاركية للمواطنني
الختبار تل ّوث املياه والهواء والرتبة وتخفيفه)3( ،
حامية املحميّات الطبيعيّة واملواقع الثقافيّة ،و()4
برامج تثقيف ّية وتوعويّة لدعم أفضل املامرسات
البيئية يف املدارس ،والبلديات ،واملنظّامت املحليّة.
نحن نأمل أن نكشف األلوان الطبيعية لسامئنا،
وبحرنا ،ومناظرنا الطبيعيّة ،حتى يتس ّنى ألطفالنا
النظر حولهم واإلستلهام من التح ّوالت الجميلة
والتغيات الغنيّة باأللوان التي توفّرها الطبيعة.
ّ
* حائزة على جائزة لوريال  -اليونيسكو للمرأة في
العلوم لسنة  - 2019مديرة مركز حماية الطبيعة -
محررة أكاديمية في مجلة  - PEERJمحررة مساعدة
في المجلة العلمية اللبنانية  -أستاذة الكيمياء
في كلية اآلداب والعلوم في الجامعة األميركية
في بيروت
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األطفال وحرية التعبير

األطفال  -القادة ...هذه مشاكلنا،
هذا هو المسؤول ،وهذه هي الحلول!
نوال نرص*
« َح َّددنا مشاكلنا وقلنا كالمنا ومنيض بخطى ثابتة ،يف اتجاه املسؤول ،لنقول له :هذه مخاوفنا .هذه حقوقنا .وهذه هي الحلول» .هذا ما علّقت عليه الطفلة رشا ديراين.

© يونيسف

© يونيسف

أطفال  2019هم قادة املستقبل ...السالم والتغيري يف عيونهم

«أطفال  2019هم قادة املستقبل ...السالم والتغيري يف عيونهم» .تحت
هذا العنوان بادر األطفال يف اإلسهام يف صناع ِة التغيري .وهم جابوا،
من كلِ املحافظات اللبنانية ،بأوراقِ عمل أع ّدوها بعناية ٍبالغة ،مقا ّر
بكل مسؤولية ،يف حرض ِ
ات ال ِكبار،
املحافظني واستُقبلوا بحفاوة .جلسوا ِّ
مز َّودين بأوراقٍ د َّونوا فيها الكثري من املالحظات وتكلَّموا ،بالنظام،
باس ِمهم وبلسانِ حال أبناء وبنات جيلهم .مشه ٌد جميل .األطفال
كل اآلخرين ما ينقصهم وما يُتعبهم وما س ُيعيد إليهم
يعرفون أكرث من ّ
والحق والعدالة والسالم".
الرمق
ّ
كام القادة جلسوا وبدأوا يف استعر ِ
اض ما يفتقرون إليه من حقوق،
مقرِنني الكالم بخارطة طريق تقود اىل الحلول .نور ،بلسم ،أحمد ،شهد،
ٌ
أطفال شاركوا يف طر ِح املشاكل
لني ،هدى ،سعد ،بتول ،أمجد ،مروى...
بكثري من الوقار .وهذه املشاكل ُح ّددت يف جلسات نقاش انضووا فيها،
مد ِّونني عىل قصاصات ورقيّة مشاكل تعكس معاناة شخصية أو عامة،
ناقشوها بينهم يف شكلٍ يُحافظ عىل الرسيّة والخصوص ّية لتجنيبهم
حاالت اإلحراج والخجل.
«إنضوينا  160طفالً وطفلة ،شابًّا وشابّة ،مبناسبة بلوغ إتفاق ّية حقوق
ٍ
بنشاط من
الطفل عامها الثالثون ،ممسكني ،أل ّو ِل م ّرة يف ثالثني عاماً،
ألف ِه اىل يائِ ِه» .هكذا رشحت الطفلة مروى إبراهيم حسني أبعاد هذه
املبادرة وأضافت« :سنحت لنا هذه املبادرة الفرصة لإلضاءة عىل
املشاكل التي نعاين منها كأطفا ٍل وشباب وإيجاد الحلول لها .وسننجح».

حني يتكلّم أطفال بلسانِ أطفال

ٍ
«عنف يطال األطفال من ِقبلِ أطفا ٍل
أمجد ( 14عاماً) تح ّدث عن
آخرين ومن األساتذة» ،ورشح« :يجب محاسبة األساتذة الذين يعنفّون
األطفال ،ومنع األطفال من التن ُّمر عىل رفاقهم ،وتفعيل العقاب عىل
من ميارس العنف عىل اآلخرين .ولتتدخّل وزارة الشؤون اإلجتامعية من
أجل الح ّد من العمل يف س ّن مبكرة».
مروى (فلسطينية الجنس ّية) قالت بعينني دامعتني« :أنا خائفة عىل
مستقبيل يف ٍ
بلد ال أملك جنسيّته .أخاف أن يؤث ّر هذا عىل حلمي
وانخرطت يف هذا النشاط يك أصبح
بأن أصبح ،حني أكرب ،محامية.
ُ

أقوى وأمتكّن من تخطّي مخاويف» .رامز ( 17عاماً) تح ّدث عن مخ ّدرات
يف املدارس وقال «فليحمونا من ت ّجار املخ ّدرات .ال نشعر بأمان.
فليقبضوا عليهم وليُطبّقوا القانون عىل الجميع» .أحمد ( 13عاماً)
تح ّدث عن تل ّوث البحر «ورمي البالستيك يف البحر فيأكله السمك ما
يع ّرضنا كأطفال إىل أمراض .ولتتح ّمل البلديّات ووزارة البيئة واملحافظ
املسؤول ّية .ولينظِّفوا البحر».
الشكوى من الحقيبة املدرسيّة الثقيلة واملنهاج الدرايس املكثّف املرهق
تك ّررت عىل ألسنة األطفال الذين ح ّددوا املسؤولية« :وزير الرتبية هو
املسؤول .فليُصدر قرارا يستبدل فيه الكتب الثقيلة بوسائل تكنولوجيّة
حديثة مثل اآلي باد» .ويف هذا اإلطار علّق عيل ( 12عاماً)« :الدوام
طويل والفرصة قصرية والحقيبة ثقيلة».
هؤالء الصغار اقتحموا بهمومهم أماكن ما كان الكبار ل ُيفكّروا بها .حكوا
عن معاناة الكثريين منهم .مث ّة أطفال يف املدارس يتن ّمرون ويسخرون
من أطفال آخرين .وهناك أساتذة يؤذون مشاعر األطفال بأسلوبهم.
وهناك أهايل ال يعرفون كيف يتعاملون مع إبنٍ كسول أو إبنة خجولة
تتلعثم وال تجرؤ عىل اإلختالط بآخرين .األطفال حكَوا عن هذه
املشكالت التي ال يتنبه لها كثري من الكبار.
يعبون عنها ،بألسنتهم
أو
يقولونها،
األطفال ميلكون أحاسيساً وأفكارا ً ال
ّ
رس الط ّوق الذي
بل تكون يف خواطرهم .مبادرة اليونيسف نجحت يف ك ِ
يحوط بكثري من هذه األفكار املحقّة واإلفراج عن أفكار وطروحات
ورؤى أطفال يفرتض أن يكربوا ويتولوا زمام إدارة البلد واملؤسسات بعد
حني .كام سلّطت الضوء أمام املسؤولني املحل ّيني عىل فئ ٍة من الناس
طاملا نسوها أو غفلوا أخذها يف الحسبان أثناء تخطيطهم وتنفيذهم
اإلداري.
للمشاريع والقوانني يف نطاقهم
ّ
ِ
عيل ( 10سنوات) يُرت ُّب أوراقه ويقرأ مطلباً باسمه وباسمِ أطفا ٍل من
وحممات
عمره« :نريد طرقات مع ّبدة ،وباصات تقلّنا اىل املدارسّ ،
نظيفة يف مدارسنا .وهذه مسؤولية وزارة الرتبية ووزارة الص ّحة».
عنف يلحق بنا .نخىش
ويعطي الكالم اىل لني ( 11سنة) لتقول« :هناك ٌ
من حاالت خطف قد تطالنا .فليتدخّل «البوليس» .وتعطي لني الكالم
إىل سعد ( 13سنة) لينقل مطلباً إضافياً« :أوقات الفرص يف املدارس
ونتسل
ّ
قصرية جدا ً .نريد فسحة أكرب ،ووقت أطول ،لنلعب ونأكل
ونحن ندرس ونتعلّم ونكرب» .سابني من ج ّهتها تقول «نريد أرصفة منيش

عليها وحدائق عا ّمة ،وهذه مسؤولية البلديات» .الرا حكت عن مشكلة
الطالق «أكرث من يتأث ّر بطالقِ الوالدين هم األطفال ويفرتض أن تكون
املحاكم املذهبيّة أكرث عدالة وتصغي اىل رأي الطفل» .طلبات األطفال
كثرية وبعضها بسيط جدا ً« :نريد أماكن آمنة نلعب فيها ،وهواء نظيف
أقل من حولنا» .هي مطالب ج ّد بسيطة ألطفا ٍل
نتنشّ قه ،وضجيج ّ
يفرتض أن يفرحوا ويتعلموا ويرتعرعوا يف بيئات آمنة.
ال تتوقّف املبادرة عند هذه الحدود .فاألطفال الذين يتمتّعون
مبواصفات لفتت كل من أصغوا ملطالبهم أتبعوها بحلول ،ويف هذا
اإلطار تقول كالرا «نظامنا الرتبوي ال يواكب العرص .فلتُط ّور وزارة
الخاصة
الرتبية هذا النظام وهذا املنهاج» .األطفال ذوو اإلحتياجات
ّ
واإلرادات الصلبة بحاجة إىل أن يندمجوا هم أيضاً مع األطفال اآلخرين،
كل التسهيالت
واألطفال املشاركني طالبوا مرارا ً وتكرارا ً «فلتُج ّهز ّ
اللوجستية ليكونوا معنا ونكون معهم» .والطفل نور يحاول أن يتكلّم
«حق هؤالء األطفال
بلسانِ األطفال الالجئني من الجنسية السورية ّ
الذين التجأوا اىل لبنان أن يتعلّموا ويتفاعلوا مع كل اآلخرين» .هي
ٌ
حلول من األطفال ملشاكل يعاين منها األطفال .هو حقّهم يف التعبري
واملشاركة والطرح واإلبتكار ويف جعل املسؤول يتح ّمل مسؤولياته.
ِ
البحث عن حلول ملشاكل
كل هؤالء األطفال يف
جميل جدا ً أن يتشارك ّ
ٌ
كل هذا النبض
جميل جدا ً أن نسمعهم ونراهم ونتابع ّ
أطفال آخرينٌ .
واألمل يف عيونهم ويف قلوبهم وهم يتبعون املشاكل الكامنة بحلو ٍل
ورجاء.
ٌ
أطفال من املحافظات كلِّها :من بريوت ،وجبل لبنان ،ولبنان الشاميل،
ولبنان الجنويب ،والبقاع ،والهرمل ،والنبطية .تشاركوا ،بإرادات فوالذية،
رض بنا ،وهذا يحمينا
يف تصويب أمور كثرية بإعالنهم بأملٍ هائل :هذا ي ّ
وهذا يزرع فينا األمان.
هم أطفال يستحقّون أن يُت َّوجوا قادة  .2019هم أطفال يتجاوزون
يوم ًّيا كثري من التح ّديات التي ت ُعيق حقّهم يف الفرح والتعبري ،ويف
اللعب ،والتسلية ،والتعلّم ،والقول ،والتعبري .األطفال -القادة نجحوا يف
ذكرى مرور ثالثني عام عىل إعالن إتفاقية حقوق الطفل ،يف التعبري ويف
إرساء خارطة طريق.
* صحافية
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«قدوة» برنامج اليونيسف لحماية النساء واألطفال
باتريسيا خرض*
بفضل املنظامت غري الحكوميّة املحليّة ،يجري إنقاذ الفتيات من الزواج املبكر ،ويلتحق الفتيان باملعاهد التقنية.

© يونيسف

«أراد أيب أن أخطب .كان هناك شاب من حلب
تعيش عائلته يف لبنان منذ سنوات عدة ،أراد الزواج
يب .متكّنت مبساعدة والديت من ردع والدي .ال أريد
أن أتزوج قبل س ّن الـ ،»18تقول فرح 15 ،عاماً،
من إدلب والتي تعيش يف لبنان منذ مثاين سنوات.
فرح هي األكرب يف عائلة مك ّونة من سبع فتيات.
وهي تعيش يف قرية القليعات يف عكار ،وتلقّت مع
والدتها فاطمة دورة تدريب ّية ملنظمة «شبكة عكار
للتنمية» غري الحكومية استنادا ً لربنامج اليونيسف
«قدوة» .وت ّم وضع هذا الربنامج بالتعاون مع وزارة
الشؤون االجتامعية اللبنانية ،ويهدف ،يف جملة
أمور ،إىل منع عمل األطفال ،وزواج املراهقني،
والعنف األرسي ضد املرأة.
«كنت أخىش بشكلٍ خاص من املسؤوليات املرتتّبة
يل إن تز ّوجت ،ومن املضاعفات يف حالة الوالدة.
ع ّ
كام كنت أخىش أن أحظى بزوج عنيف» ،تقول فرح،
التي تركت املدرسة العام املايض وتحلم بأن تصبح
مصفّفة شعر .وهكذا تُك ّرر ما تعلّمته خالل الدورة
التدريب ّية لشبكة عكار للتنمية.
وتضيف فاطمة «ال أريد أن تتزوج ابنتي قبل سن
الثامنة عرشة» ،وتقول «سأقاتل حتّى النهاية من
أجل أوالدي السبعة .أريد لبنايت أن يتمتّعن بطفولة
كل يشء».
طبيع ّية رغم ّ
ويف البقاع ،يستفيد مراهق شاب من الربنامج نفسه

الذي وضعته منظمة «حامية» غري الحكوميّة .أحمد،
البالغ من العمر  14عاماً ،غادر منطقة رسغايا يف
سوريا عندما كان عمره  11عاماً ليقيم مع والدته
وأخيه األصغر وأخواته يف بعلبك .ولديه عائلة
ليعيلها ،مبا يف ذلك أخت مطلّقة لديها طفل رضيع.
يحب املدرسة مطلقاً ،حتّى
يعرتف أحمد بأنه مل ّ

عندما كان يف سوريا .وعندما انتقل إىل لبنان ،بدأ
العمل يف مقهى لإلنرتنت يوميّاً من التاسعة صباحاً
إىل األوىل بعد منتصف الليل ،أي ( 16ساعة يف
اليوم) مقابل خمسة آالف لرية يوميّاً .ويتذكّر قائالً
«كان األمر متعباً جدا ً ،باإلضافة إىل أ ّن الزبائن كانوا
يرضبونني ،ويربّتون بق ّوة عىل ظهري ورقبتي .لقد

كان عمري  11سنة فقط».
واليوم ،وبفضل تدخّل «حامية» ،إستطاع أحمد
متابعة دورة لتجديد معلوماته ،حيث يتعلّم القراءة
والكتابة من جديد .وينبغي عليه بعد ذلك أن
يك يصبح
يلتحق بالتدريب التقني .وهو يخطّط ل ّ
ميكانيكياً .ويقول بأمل «إنها وظيفة ستسمح يل
بكسب لقمة عيش ج ّيدة».
وتؤكّد اليونيسف أ ّن «برنامج «قدوة» يهدف إىل
تهيئة بيئة مؤاتية العتامد السلوك ّيات الوقائ ّية املتعلّقة
بالنساء والفتيات والفتيان ،وأيضاً إىل تعزيز املواقف
الفرديّة اإليجاب ّية تجاه دعم الرعاية ،والسلوك
الالعنفي ،ومتكني الفتيات والنساء» .ويضيف املصدر
نفسه «إ ّن املجتمعات املستهدفة هي املخ ّولة للعمل
وقيادة التغيري .ويشمل هذا الربنامج حوايل  38نشاطاً
املحل،
يركّز عىل الرتفيه التثقيفي ،وإرشاك املجتمع ّ
والتعبئة االجتامعية ،وبناء القدرات».
ولك ّن التغيري يف السلوك اإلجتامعي يأخذ وقتاً
ليظهر تأثريه .سوف يستغرق األمر سنوات لتحديد
مداه .ومع ذلك ،ففي البقاع وشامل لبنان ،حيث
الربنامج قائم ،هناك تغيريات إجتامعية صغرية ،ال
س ّيام يف ما يتعلّق بالعنف األرسي ،وحامية األطفال،
ودور املرأة يف األرسة.
* صحافية في صحيفة «لوريان لو جور»

غير مرئيّين ،ليس بعد اآلن!
فاديا فرح*
من خالل األطر الدولية لحقوق اإلنسان ،مثل إتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،فإ ّن املجتمع الدويل قطع شوطاً كبريا ً وتح ّول من اعتبار
الحق يف الحصول عىل التعليم املناسب والرعاية الصحية وغريها من الخدمات ،والحامية من سوء
حق لهم ّ
األشخاص ذوي اإلعاقه كأهداف خرييّة إىل جعلهم أصحاب ّ
املعاملة واإلهامل ،فضالً عن اإلدماج يف الحياة اإلجتامعية واملجتمعات املحل ّية التي يعيشون فيها .وكان هناك إنتقال من الرتكيز املفاهيمي عىل «إصالح الشخص» إىل
تكييف البيئة لتمكني املشاركة الكاملة يف كافة مجاالت الحياة.
لقد تح ّدثت إىل الشباب ذوي اإلعاقة ،وصوصاً ذوي
اإلعاقة الذهنيّة ،حول كيفية تعزيز اإلدماج وبناء
السالم ،وأفتخر بأن أشاطركم رسائلهم التي قمت
بتقسيمها إىل ثالثة أجزاء :الشخص املع ّوق؛ األرسة؛
واملجتمع.
أ ّوالً ،يتمتّع األشخاص ذوو اإلعاقة ،عىل املستوى
الفردي ،بإمكانات قويّة وقدرات متع ّددة تحتاج إىل
الرعاية والتطوير.
«توقّفوا عن إخبارنا مبا ال ميكننا فعله؛ نحن
مستع ّدون ملساعدتكم عىل اكتشاف قدراتنا .نحن
برش أ ّوالً ،وبالدعم ،ميكننا تغيري العامل» قالت منال.
رصحت مريي بوغوسيان ،أخصائية التعليم -
و ّ
اإلدماج يف اليونيسف «يحتاج املع ّوقون ،شأنهم شأن
كل طفل وشاب ،إىل الحصول عىل التعليم والخدمات
ّ
األخرى إلطالق العنان إلمكاناتهم .وجميع الرشكاء
يف التعليم ملزمون بإدراج األطفال ذوي اإلعاقة يف

الربامج العادية .وينبغي عىل مختلف الخدمات
بذل املزيد من الجهود لضامن تحديد األطفال ذوي
اإلعاقة وتقديم الدعم املناسب لهم».
ثانياً ،ليك ينمو األطفال ويثقوا بأنفسهم ،عليهم
حب
البقاء يف كنف عائالتهم .فهم بحاجة إىل ّ
وحنان الوالدين ،وإىل الجدال وحتّى القتال مع
إخوتهم وأخواتهم لتعلّم كيفية مواجهة املشاكل
وحلّها ،وهم بحاجة إىل تعلّم قواعد املجتمع مع
نظرائهم.
وتضيف منال «لدي ثقة بنفيس ألنّني ترعرعت يف
عائلة قويّة ج ّدا ً تحرتمني.
وأت ّخذ قرارايت أل ّن عائلتي دعمتني؛ إستمعوا إ ّيل
واحرتموا قرارايت.
ٍ
يل قوله؛ علّمتني عائلتي
وأقول بصوت عال ما ع ّ
أنّني أملك نفس القيمة التي يتمتّع بها الجميع.
وملساعدتنا بشكلٍ أفضل ،تحتاج العائلة للدعم .وال

ب ّد من سامع أصوات العائالت من أجل إيجاد إجوبة
عن أسئلتهم».
وأضافت بوغوسيان «إ ّن الطلب يتامىش مع عمل
اليونيسف والحكومة اللبنانية بشأن تعزيز التعليم
الشامل ودعوة املؤسسات السكن ّية إىل تعزيز
البدائل العائلية».
وأخريا ً ،كانت رسالة الشباب إىل مجتمعهم قويّة
وواضحة أيضاً.
يف عام  ،2017كشفت الدراسة اإلستقصائية التي
أجرتها منظمة اليونيسف حول املعارف واملواقف
واملامرسات يف لبنان أ ّن واحدا ً فقط من أصل أربعة
أشخاص يعتقدون أنّه ينبغي إدماج األطفال ذوي
اإلعاقة الذهنية يف املجتمع« .تعمل اليونيسف مع
رشكائها عىل أنشطة تواصل من أجل التغيري السلويك
واإلجتامعي لتخطّي املفاهيم الخاطئة حول قدرات
األطفال ،والخوف ،واإلفراط يف الحامية ،والشفقة،

وعدم اإلكرتاث لتطبيع اإلعاقة ،وزيادة قبولها كجزء
من التن ّوع البرشي ،واعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة
أعضاء مساهمني يف املجتمع».
«يتع ّرض األشخاص ذوو اإلعاقة للتمييز يف املجتمع.
فهم غري مرئ ّيني وال يشاركون يف حياة مجتمعهم.
وهذا يخلق الخوف بسبب الجهل حول اإلعاقة.
وهو مضاعف يف املجتمعات التي ال تقبل اإلختالف
والتي ال متلك قوانني لحامية األشخاص ذوي اإلعاقة»
تقول ميا.
وتختم قائلة« :نحن موجودون يف هذا العامل ليك
نبقى ،ونريد أن نعيش بسعادة ونشارك يف حياة
مجتمعنا حتى نعمل معاً لجعل هذا العامل مكاناً
أفضل للعيش».
* رئيس الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية
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في لبنان

لكل طفل كل الحق

عمل فني لـ«اشكامن»
يعمل مشروع «بناء السالم في لبنان»
التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ
العام  2007على تعزيز التفاهم المتبادل
والتماسك اإلجتماعي من خالل معالجة
األسباب الجذرية للنزاع في لبنان .كما
يعمل المشروع مؤخرا ً على مقاربة موضوع
أثر األزمة السورية على اإلستقرار اإلجتماعي
على لبنان.
ويعمل المشروع على دعم مختلف فئات
المجتمع من قيادات وجهات فاعلة محلية
ومد ّرسين وصحافيين وشباب وناشطين في
المجتمع المدني ،في تطوير إستراتيجيات
متوسطة وطويلة األمد لبناء السالم وإدارة
األزمات وتجنب النزاعات.

ملزيد من املعلومات:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -مرشوع «بناء السالم يف لبنان»
مبنى البنك العريب ،شارع رياض الصلح ،ساحة النجمة ،بريوت  -لبنان
هاتف 70-119 160 :أو 01- 980 583
UNDP Lebanon

لإلطالع عىل أنشطة املرشوع ،تابعوا:
#PeaceBuildinginLebanon
www.lb.undp.org/PBSupplement

وحسان يوسف
تصميم وتنفيذ :عمر حرقوص ّ
خط:

خليل ماجد

تدقيق لغوي :جميل نعمة
ترجمة إىل العربية :لينا اسحق لحود

