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ملحق خاص يصدر عن مرشوع «بناء السالم يف لبنان» التابع لربنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ بتمويل من أملانيا ،ويوزّع 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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األطفال
هم مستقبلنا
لكل طفل الحق يف التعليم .اآلباء جميعهم
 مبن فيهم أنا  -لدينا أمنية كربى واحدة:أن يحظى أطفالنا بالفرصة للتعلّم واللعب
واكتشاف العامل ،ويف نهاية املطاف ،لخلق
مستقبل أفضل لهم ولنا جميعاً.
لسوء الحظ ،ال يزال الكثري من األطفال يف
لبنان خارج املدرسة وال يحصلون عىل التعليم
الرسمي .وال يزال هذا الوضع ميثّل تحدياً لنا
جميعاً ،فعىل عاتقنا تحسينه من أجل األطفال
ومستقبل هذا البلد!
لذلك تع ّهد املجتمع الدويل بتحسني التعليم يف
كافة أنحاء العامل ،ويف هذا اإلطار تهدف خطة
التنمية املستدامة لعام  2030إىل «ضامن
التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع،
وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع».
يف السنوات املاضية ،متك ّنا من زيادة عدد
األطفال امللتحقني باملدارس ،ومن تحسني جودة
التعليم .ويف السنوات األربع األخرية ،ساعد
الدعم األملاين يف تعليم أكرث من نصف مليون
طفل يف لبنان .كام متت إعادة تأهيل أكرث من
 150مدرسة رسمية لبنانية .وتتع ّهد أملانيا بهبة
قدرها  50مليون يورو إضافية للربنامج الوطني
«توفري التعليم لجميع األطفال» (،)RACE
وبذلك يصل إجاميل املساهمة األملانية يف هذا
املرشوع إىل  250مليون يورو منذ عام .2014
وهذا إنجاز مشرتك مثري لإلعجاب يجب أن
نفخر به.
أملانيا عىل استعداد لدعم لبنان ،ليس من
خالل املساهمة يف برنامج «توفري التعليم
لجميع األطفال» وحسب ،ولكن أيضاً من
خالل االستثامر يف البنى التحتية للمدارس
الرسمية اللبنانية ،ولدعم وزارة التعليم يف
تعزيز قدراتها لضامن جودة التعليم للجميع.
الدكتور جورج بريغيلني
سفري جمهورية أملانيا االتحادية يف لبنان
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التعليم ،سالح السالم

مع إحياء لبنان الذكرى املأساوية الندالع الحرب األهلية ،يأيت هذا امللحق لينظر يف قدرة التعليم عىل حفظ السالم ،ويتم ّعن فيها ،ذلك إضافة إىل
السياسات واالسرتاتيجيات التي يجب اعتامدها بقصد تعظيم اآلثار اإليجابية للتعليم عىل السالم .وبالتحديد ،سوف يسعى هذا العدد إىل معالجة
القضايا املعقّدة التي تؤثر عىل التعليم يف املجتمع اللبناين ،من اإلدارة إىل الثقافة وحامية الطفل واملناهج الدراسية .وسيقوم بذلك من خالل الرتكيز
عىل املقاالت املختلفة ،وتوفري منرب للمعلّمني واألكادمييني والعاملني يف الوكاالت الداعمة للتعليم ،واألهم من ذلك األطفال والطالب الذين يتوقون
للتعلّم.
وفيام نتناول مسألة التعليم والسالم ،تم تسليط الضوء عىل ثالثة محاور رئيسية عىل الصعيد العاملي يف العقد املايض .يتمحور املحور األول حول
الشواغل املتعلقة بحامية األطفال يف حاالت األزمات واالستجابة لآلثار السلبية الناتجة من الرصاعات عىل تعليمهم .ويويل املحور الثاين األولوية
ملبدأ عدم إلحاق األذى أو الرضر ( )do no harmلضامن أال يع ّزز التعليم عدم املساواة أو يغذّي املزيد من االنقسامات .أما املحور الثالث
فيتعلّق بالتعليم وبناء السالم بشكل أكرث تحدي ًدا ،مع الرتكيز عىل اإلصالحات يف قطاع التعليم وإسهاماته يف التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتامعية األوسع يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع.
إن املوضوع الذي يركّز عليه ملحقنا مالئم من حيث أهميته وتوقيته عىل مستوى العامل ويف لبنان ،حيث يتم الرتكيز بشكل أكرب عىل تحقيق خطة
مبي يف الهدف  ،4مع الرتكيز عىل ضامن
التنمية املستدامة لعام  ،2030ويربز دور التعليم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة بوضوح كام هو ّ
التعليم الشامل واملنصف للجميع ،ونقل املعرفة واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز ثقافة السالم والالعنف
واملواطَنة العاملية ،وتقدير أهمية التن ّوع الثقايف.
وعىل غرار األعداد السابقة ،نأمل أن يحفّز هذا العدد الحوا َر بشأن األساليب واالسرتاتيجيات الجامعية لتعزيز مساهمة التعليم يف بناء السالم
عىل املدى الطويل يف لبنان ،حيث يكمن بديل مه ّم للعنف يف صفوف مدرسية نابضة بالحياة.

سيلني مويرود
املمثلة املقيمة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان باإلنابة

اإلستغالل السياسي يضر ّ النازحين
بدأ الحديث عن موجة نزوح جديدة من سوريا إىل لبنان دافعها هذه املرة اقتصادي  -حيايت ،إذ يعاين السوريون من فقر مدقع يف كثري من املناطق،
خصوصاً البعيدة عن العاصمة دمشق ،حيث ال تتوافر مقومات العيش بعد التدمري الذي أصاب البنى التحتية واملعامل واملصانع ،وأتلف الحقول
الزراعية.
الخرب  -التوقع الذي ر ّوج له سياسيون قريبون من دمشق ،وليس يف املعسكر املعادي ،ال يخدم يف كل حال ،مصلحة النازحني السوريني إىل لبنان،
ألنه يثري مخاوف اللبنانيني من موجة جديدة من النزوح ال ميكن للبلد الصغري استيعابها عىل كل املستويات ،الحياتية واملعيشية واملالية ،وال يف
األعباء األمنية.
بعض السياسيني يستغلون ورقة النزوح للضغط السيايس ،ويتهمون آخرين بعدم الرغبة يف إعادتهم إىل بالدهم ،ثم ير ّوجون ألعداد جديدة يف محاولة
لتخويف اآلخر ،ودفعه إىل خيارات سياسية ال يرغب بها.
هؤالء يخرجون ورقة النزوح من طابعها اإلنساين ،إىل الطابع السيايس ،وبدل التعاطف مع النازحني ،الذين ال ذنب لهم ،تنمو حالة من العداء ضدهم
وتتفاقم لتبلغ حد االنتقام والرتهيب .ومعها تزداد حالة العداء ما بني الشعبني.
كفى السياسيني استغالل امللف لغايات ومصالح شخصية ومزايدات ومحاوالت مستمرة لتقديم فروض الطاعة والوالء ،وليرتك امللف إىل املعنيني
به مبارشة ليعالج ضمن األطر القانونية والرسمية املعتمدة يف حاالت مامثلة ،ولتحسم الدولة اللبنانية عرب مجلس الوزراء مجتمعاً ،أمرها فتحدد
سياستها وتنقلها إىل العامل بخطاب ومرشوع موحدين ملامرسة ضغط ميكن أن يكون فعاالً ،ال الظهور يف صورة املنقسم عىل ذاته ،فال نستفيد ،وال
نفيد النازحني  -الضحايا.

غسان حجار
مدير تحرير صحيفة «النهار»

زواج قسري
أحد انحرافاتنا الترشيعية من بني انحرافات ج ّمة ،كان إقران رواتب وأجور معلمي القطاع الخاص برواتب وأجور معلمي القطاع العام .وهكذا ،بحجة
أنه يف وقت من األوقات مل يكن لنقابة املعلّمني نفوذ كاف للتفاوض حول مطالب هذا القطاع ،ق ّررت الحكومة يف ذلك الوقت أن تربط مصريه بقافلة
اإلدارة العامة .يف غضون ذلك ،كان يُل َّوح مبيزة زيادة رواتب معلمي قطاع العام بشكل منتظم يف الوقت نفسه الذي يحصل فيه موظفو القطاع
الخاص عىل الزيادة إلغرائهم .لكن ،عىل م ّر السنني ،ها هو عدد موظفي القطاع العام قد تضاعف أربع مرات تقريباً .وبالتايل أصبح من املستحيل
عملياً املساس بأجرهم من دون االنزالق أبعد يف العجز املايل وزيادة الدين العام ،مع كافة االنعكاسات امله ّددة الستقرار العملة الوطنية .كانت
لسلسلة الرواتب األخرية للقطاع العام ،التي اعتمدها الربملان العام املايض بعد جهود عسرية ،تداعيات خطرية عىل ميزانية الدولة بسبب الفجوة
الضخمة بني املبالغ املرصودة وتلك التي سيتوجب إنفاقها بالفعل ،وبذلك انتفخت تكاليف األجور يف اإلدارة العامة .يضاف إىل ذلك توظيف اآلالف
من املوظفني العموميني اإلضافيني ،بشكل همجي بقدر ما هو غري قانوين ،نتيجة للفساد والنفوذ السيايس.
وماذا عن املطالب املرشوعة للمعلمني؟ إن الجزء الذي يطالهم يف سلسلة الرواتب الجديدة مبهم إىل ح ّد أنه أ ّدى يف نهاية املطاف إىل خلق التباس
وتعقيد يف العالقة بني إدارة املدارس الخاصة واملوظفني ولجان اآلباء ،ويل ّوح يف نهاية الطريق بشبح زيادة األقساط املدرسية.
إن الحاجة املل ّحة اليوم ملعلمي القطاع الخاص هي استعادة استقاللهم النقايب عن طريق الخالص بأنفسهم رسيعاً من هذا الزواج القرسي مع القطاع
العام ،يف محاولة السرتداد حقوقهم بقدر املستطاع ،بعيدا ً عن سوء اإلدارة وارتجاالت الدولة.
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 وال تعكس وجهة نظر الربنامج .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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بناء السالم من خالل
التربية والتعليم:
شاغل محوري...
فادي يرق*
مع بدايات القرن الحادي والعرشين تربز تطلّعات جديدة نحو
السالم املستدام ،والكرامة ،والحرية ،يف أجزاء ،ومجتمعات مختلفة
من العامل ،مبا فيها لبنان .ويتم طرح أسئلة عديدة حول ال ّدور
التبية لتحقيق هذه التّطلعات ،وملواجهة
املحوري الذي تلعبه ّ
موجات العنف ،والتّطرف ،والتّعصب الثقايف ،والديني التي
ترضب مجتمعاتنا ،مع ِّرضة أجياالً كامل ًة للضياع .وهناك دعوات
التبية ،وما يتبع ذلك من نقاش حول
جديّة إلعادة التّفكري بدور ّ
نوع التّعليم الذي نحتاج؟ وأي مواطن نريد أن نصنع؟ وما هي
التبوية األمثل التي
املهارات التي نريد أن نع ّززها؟ وما هي النهج ّ
علينا ات ّباعها؟ إلخ...
التبية تحوالً كبريا ً عىل الصعيد ال ّدويل .ونحن،
يف ضوء هذا الواقع ،يخوض مشهد ّ
التبية ،نواكب هذا التّحول ،من خالل فتح باب النقاش حول رؤي ٍة تربوي ٍة
يف وزارة ّ
متجدد ٍة لتنمية إنسانية تكون منصف ًة وقابل ًة للتطبيق ،ومن خالل ورشة تطوير
املناهج الدراسية ،التي تش ّجع عىل احرتام التّنوع ،ومناهضة أشكال التّمييز ،والهيمنة
ٍ
سياسات تربوي ٍة ،وتعليمي ٍة تساهم يف تحسني مخرجات التّعليم
الثقافية ،وإرساء
حس املسؤولية تجاه الغري،
والتّعلم .وكذلك ،من خالل تطبيق برامج ،وأنشطة تع ّزز َّ
وتن ّمي مهارات القرن الحادي والعرشين ،التي يأيت يف طليعتها مهارات بناء السالم،
وحل النزاعات ،والتّواصل.
والحوار ،والتّفكري ال ّنقديّ ،
التبية والتّعليم كعاملٍ رئيس من عوامل السالم املستدام ،حيث
نحن نؤمن مبكانة ّ
التبوية ،جميعاً ،دو ٌر يف غرس قيم العيش املشرتك ،وبناء الشخص ّية
يكون للمؤسسات ّ
الوطنيّة الصالحة ،بدالً من االكتفاء بنقل املعلومات واملعرفة فقط؛ فلم يسبق للرتبية
أن كانت باألهمية التي تتّصف بها اليوم ،إذ أن لها الدور الحاسم يف النهوض باملعارف،
حس الشعور باملواطنة ،واملسؤولية الفردية
والسلوكيات التي نحتاجها من أجل إرساء ِّ
تجاه تحقيق السالم ،ومناهضة الكراهية والعنف .وميكن للرتبية أن تساهم يف ترجيح
أصوات االعتدال ،والتّضامن ،والعقل واالحرتام ،إذ أن السالم يتطلب ،أكرث من أي وقت
مىض ،الحوار بني املجتمعات ،ومشاركة أكرب بني الثقافات.
ٍ
وظروف جديدة؛ وبحاجة أكرث من أي وقت
إذا ً ،نحن بحاج ٍة إىل تربية جديدة ،لزمنٍ
مىض إىل تعليمٍ يساهم يف تهيئة أطفالنا ،وشبابنا للعيش يف مجتمعٍ متن ِّوع ،يُحرتم فيه
اآلخر أيَّاً كانت أوجه التّباين ،والتّاميز معه .طبعاً ،ال نتح ّدث هنا عن مادة دراس ّية
التبية ،وتعليمها عن طريق أنشطة مبارشة ،وغري
واحدة ،ولكننا نعمل عىل دمج هذه ّ
التبوية ،داخل املدرسة،
مبارشة ،يف جميع املواد الدراس ّية ،ويف جميع مناشط البيئة ّ
وخارجها .كام أن القيم اإلنسانية ال ميكن أن تد ّرس عن طريق الكتب وحدها ،لكن
األهم هو وجود القدوة ،واملامرسة العمليّة .وهنا أن ّوه بدور املعلمني ذوي الكفاءة
السامية.
العالية يف وزارة ّ
التبية ،وبجهودهم لالرتقاء مبنظومة القيم ،واملبادئ ّ
تصب جهودها عىل بناء ثقافة السالم،
وإدراكاً لذلك ،فإ َّن وزارة ّ
التبية والتّعليم العايل ُّ
التبوية ،مستلهمة ذلك من إرثنا الحضاري الغني بالتّنوع،
والّالعنف يف مؤسساتها ّ
ومن القيم اإلنسانية املشرتكة ،املتوارثة يف لبنان ،واملتجذّرة يف ثقافتنا ،ومن تعاليم
الديانتني السامويتني ،اإلسالمية واملسيح ّية ،مرتكزين أيضاً عىل القوانني ،واملواثيق
الدوليّة التي التزم لبنان بتطبيقها.
* المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي
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نقابة المعلّمين:
حقوقي
تمكين
قصة
ّ
ّ
ٍ
املحامي زياد بارود*
ليست نقابة املعلمني طارئة عىل املشهد املطلبي والنقايب والنضايل ،وال يخفى عىل أحد دورها
الرائد يف هيئة التنسيق النقابية ويف محطات مطلبية حقوقية أخرى .أود يف ما ييل أن أيضء
فقط عىل نقطتني اتصلتا ّإيل بحكم موقعي كمحام للنقابة وكمستشار قانوين لها منذ ،1996
وهام :مصري سلسلة الرتب والرواتب وآليات التمكني الحقوقي يف إطار تحصيل حقوق املعلمني
واملعلامت ،وذلك نظرا ً ملا لهذين املوضوعني من أثر عىل األمن االجتامعي.
 - 1سلسلة الرتب والرواتب:

من املعلوم أن إقرار السلسلة مبوجب القانون  2017/46قد
جاء نتيجة نضال مطلبي قادته النقابة مع هيئة التنسيق
النقابية عىل مدى سنوات .ورمبا شكّلت االنتخابات النيابية يف
أيار  2018حافزا ً لدى بعض القوى السياسية للسري بالسلسلة
عشية تلك االنتخابات ،فصدر القانون وبات نافذا ً وأمرا ً واقعاً
بحسب أصول الترشيع .لك ّن صدور القانون مل يقرتن بصورة
حكمية بتطبيقه ،فامنعت بعض إدارات املدارس وطبّقته
جزئياً فيام امتنعت أخرى عن تطبيقه كلياً ،يف حني طبّقته
نصه كامالً .ويف ظل أزمة اقتصادية
مدارس أخريات بحرفية ّ
واجتامعية خانقةُ ،وضع املعلمون واملعلامت يف مواجهة
مع إدارات بعض املدارس ،واعرتض األهايل عىل الزيادة عىل
األقساط ،فدخل الجميع يف مواجهات مؤسفة وغابت املعالجة
الرسمية ،تارك ًة رشكاء العملية الرتبوية يتخبّطون يف تطبيق
قانون وضعه املشرتع الذي غاب ،بدوره ،عن املتابعة .وقد
أ ّدى ذلك ،يف ما أ ّدى إليه ،إىل إشكاليات أخرى أمام صندوق
التعويضات ألفراد الهيئة التعليمية يف املدارس الخاصة ،مام
أبطأ عملية تصفية تعويض نهاية الخدمة ومعاش التقاعد.
كل ذلك ه ّدد ويه ّدد األمن االجتامعي كونه يطال رشائح
مجتمعية واسعة من معلمني وأها ٍل عىل وجه التحديد،
حارماً الفئة األوىل من حقوق أق ّرها لهم القانون ومح ّمالً
الفئة الثانية أعباء إضافية .وال ننىس أن بعض املدارس (السيام
يف األرياف) تعاين ما تعانيه أصالً من عجز مرتاكم.
ويف ظل غياب الحسم من قبل املعنيني الرسميني ،تتعاظم
الخشية اليوم من إعادة النظر بحقوق أقرها القانون وبات
نافذا ً بشأنها ،وقد التزمها عدد من املدارس فاستوفاها
مستحقوها .فاستقرار الترشيع ركن من أركان االستقرار
االجتامعي وال يجوز االرتجال يف الترشيع ،خصوصاً أن مثة
حلوالً قيد التداول قد تسمح مبعالجة مستدامة ،رشط أن
تتح ّمل الدولة قسطاً من مسؤوليتها عىل صعيد التعليم
األسايس الذي بات إلزامياً منذ .2011

 - 2التمكني الحقوقي:

يف هذه األثناء ،تستمر نقابة املعلمني يف السعي إىل متكني
املعلمني واملعلامت حقوقياً ،عىل ما دأبت عليه منذ منتصف
تسعينات القرن املايض .فباإلضافة إىل عمل مجلسها التنفيذي
وفروعها املنترشة يف املناطق ،تق ّدم النقابة االستشارات
القانونية املجانية ،أسبوعياً ،كام تراسل الهيئات الرسمية
املعنية وتتق ّدم بالدعاوى القضائية يف املسائل املبدئية .ولعلّها
النقابة الوحيدة بهذا الحجم يف لبنان التي تق ّدم هذا النوع

من الخدمات للمنتسبني إليها بصورة مجانية .وقد أثبتت
التجربة أن تحصني املعلمني واملعلامت عرب متكينهم قانونياً،
إمنا يسهم يف شكل كبري يف حصولهم عىل حقوقهم وتج ّنب
حاالت خسارتها بحكم جهل القانون .ويف اإلطار ذاته ،أصدر
مكتب املستشار القانوين للنقابة كتيّبات وكتب تناولت:
 «حقوق املعلمني واملعلامت يف أسئلة وأجوبة» ،وهو كتيّبيتض ّمن تبسيطاً للمعرفة الحقوقية.
 «حقوق املعلمني واملعلامت يف الترشيع» ،وهو جمعوتنسيق ملختلف القوانني واألنظمة املتعلقة بأفراد الهيئة
التعليمية يف املدارس الخاصة .وقد صدر بطبعتني ميومتني
حتى اآلن.
 «الصـرف من الخدمـة وحقـوق املعلمـني واملعلامت»،وهو كتاب يتناول مختلف أوجه الرصف من الخدمة مع
مراجع فقهية واجتهاد املحاكم .وقد صدر يف ثالث طبعات
حتى اآلن.
 عدد من املقاالت والتعليقات عىل أحكام قضائية خاصةباملعلمني ،السيام يف مجلة «العدل» التي تصدر عن نقابة
املحامني يف بريوت.
ويف كل ما تق ّدم ،تؤدي النقابة دورا ً توعوياً بالغ األهمية
ومواكبة رضورية للمعلمني واملعلامت الذين يشكلون فئة
مجتمعية مثقفة وقادرة عىل التواصل مع إدارات املدارس مبا
يليق باملساحة الرتبوية التي يتشاركونها معه ّن.
املحصلة ،يبدو واضحاً أن التجربة النقابية ،عىل الرغم
ويف
ّ
من أنها تحمل أحياناً ضجيجاً ومواجهات وإرضابات وجوالت
غضب ،إال أنها تحمل أيضاً رفعاً ملستوى النقاش وتحصيناً
للحقوق ودفعاً يف اتجاه الحوار مع الرشكاء يف العملية
الرتبوية :من وزارة الرتبية والتعليم العايل إىل لجنة الرتبية
النيابية إىل اتحادات املؤسسات الرتبوية إىل إدارات املدارس
إىل لجان األهل...
األمن االجتامعي مير من هنا .ليس فقط بسبب عدد املعنيني
بامللف الرتبوي ،وإمنا وخصوصاً بسبب ما يعنيه هذا امللف
عىل صعيد مستقبل لبنان .هنا تُبنى النفوس وهنا يتعلّم
الجميع معنى الحقوق ومعنى احرتامها .هنا ينشأ من سيتوىل
يوماً قيادة البالد .هنا يبدأ اإلمناء الحقيقي ويستدام...
*محام باالستئناف،
محاضر في جامعة القديس يوسف،
وزير الداخلية األسبق ،المستشار القانوني
لنقابة المعلمين في لبنان
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التربية والمناهج

دور المناهج التربوية في بناء السالم في لبنان
د .ندى عويجان*
تتسع بني عاملني غري متساويني يصارع أحدهام من أجل النمو واللحاق بالتط ّور الرسيع ،ويسارع اآلخر لرصف معرفته املتق ّدمة يف السيطرة عىل األقل حظاً.
نجدنا اليوم أمام ه ّوة ّ
إنه توصيف أليم لواقع مأزوم نتيجته الحتم ّية مزيد من العنف والرصاعات والحروب والنزوح والهجرة ...فلبنان يعيش منذ االستقالل يف حال من عدم االستقرار تتأرجح
بني العنف الخامد والرصاع املفتوح والحرب املعلنة ،ويعاين نتائج الهجرة وضغط النزوح وتهديد اإلنهيار .واقع ضاغط وسباق نحو املجهول يح ّفزان عىل التفكّر حول بناء
السالم من خالل الرتبية ،وبشكل خاص الرتبية النظام ّية أي املناهج الدراسية الحالية ( )1997واملناهج التي يعمل املركز الرتبوي عىل تطويرها.
بداية ،ال ب ّد من الوقوف عند إشكال ّيات ع ّدة :هل تعني
الرتبية عىل السالم عدم خوض النزاعات؟ هل هي تربية عىل
الخضوع واالستسالم؟ أم تعني أن نريب أجياالً يعيشون يف حالة
مساملة افرتاض ّية فيصطدمون بواقع رصاعات يعيشها العامل؟
هل الرتبية عىل السالم تكفي لبناء السالم؟

بناء السالم يف لبنان
ميكننا فهم السالم أنه غياب الحرب والنزاعات ،أو أنه الرفاه
االنساين واالجتامعي والتصالح مع الذات ،أو من خالل احرتام
حقوق االنسان ،وحقّه يف الدفاع عن نفسه وعن أرضه ض ّد
املتسلّطني واملغتصبني .يشمل املفهوم قيم الحريّة واملساواة
والعدالة والتعاضد والتعاون يف مجتمع تسوده عالقات
ويحل نزاعاته بالحوار حفاظاً عىل الكرامة االنسان ّية،
متساويةّ ،
وكل أنواع
وإرساء للتفاهم املتبادل ،بعيدا ً عن العنف والرصاع ّ
التمييز واالستغالل والتن ّمر واالقصاء؛ وهذا هو السالم غري
الناشط .أ ّما السالم الناشط ف ُيرتجم مبجموعة أفعال ب ّناءة
تجعل العامل مكاناً أفضل للحياة االنسانية ،ما يعني الحاجة
إىل إعداد أشخاص متسامحني ،متعاونني ،ذوي تفكري ناقد،
يحسنون االصغاء والتواصل ،يتقبّلون وجود وجهات نظر
متع ّددة ،يتحلّون باملسؤول ّية االجتامع ّية ،ويراعون االختالف
عىل أنواعه (الجندري .)...أ ّما مفهوم الرتبية عىل السالم فهو
مبادرة تربويّة لتخفيف آثار الحروب عىل املجتمع واإلنسان،
وقد جعلته اليونسكو أحد أهداف الرتبية من أجل التنمية
املستدامة .هل مناهج التعليم العام يف لبنان تع ّد مواطنني
ب ّنايئ سالم؟

املناهج الدراسية الحالية واملناهج قيد التطوير

شكّلت الرتبية عىل السالم أه ّم أهداف خطة النهوض الرتبوي
من خالل «تعزيز االنتامء واالنصهار الوطنيني واالنفتاح الروحي
والثقايف»« ،القيم اللبنانية كالحرية والدميقراطية والتسامح

ونبذ العنف» .وقد ارتكزت عىل دور لبنان يف وضع اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ،ومن خالل نظامه الدميقراطي القائم
عىل «احرتام الحريات العامة» ،و«حرية الرأي واملعتقد»،
و«العدالة االجتامعية واملساواة بني جميع املواطنني من
دون متايز أو تفضيل» ،يف سبيل «تكوين املواطن» العامل
عىل توطيد روح السالم يف الذات ويف العالقات بني األفراد،
ويف العالقات االجتامعية الوطنية» .فالنهوض املطلوب هو
مسار من االنقسام إىل الوحدة من أجل بناء السالم األهيل
املستدام .فبناء السالم يقوم عىل العدالة واملساواة وسيادة
الحق والقانون وحرية الضمري والرأي والحوار وغريها .وقد
أنجز املركز الرتبوي الوثائق التحضريية يف إطار هندسة

أ ّما السالم الناشط فيُترجم
بمجموعة أفعال بنّاءة
تجعل العالم مكان ًا أفضل
للحياة االنسانية ،ما يعني
الحاجة إلى إعداد أشخاص

املناهج املط ّورة ،مح ِّددا ً سامت املتعلّم/املواطن املتسامح،
الناقد ،املتعاون ،املتفاعل ،الباحث واملبدع ،املتك ّيف مع

مهارات القرن الحادي والعرشين ،متبن ّياً املقاربة بالكفايات،
والسرتاتيجيات دمج ذوي االحتياجات الخاصة ،يف حرص عىل
االستفادة من تطّور التكنولوجيا واملعلوماتية.

مناهج التنشئة املدنية والرتبية الوطنية منوذجاً
وردت قيم الرتبية عىل السالم بشكل رصيح يف األهداف
العا ّمة ملنهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنيّة:روح املساملة،
اإلنفتاح الثقايف واالنساين ،نبذ العنف،املساواة ،العدالة

االجتامعيّة ،الحريّة ،قبول اآلخر رغم االختالف يف الجنس
واللون والدين واللغة والثقافة ...اكتساب مهارات ال ّنقد
وحل املشكالت بالحوار (إحدى املهارات األساس ّية
وال ّنقاش ّ

الخاصة للمنهج
للعيش معاً بسالم) ،وقد أضافت األهداف
ّ

مهارات أساس ّية تساهم يف الرتبية عىل السالم مثال :قواعد
اإلصغاء والحوار ،الجرأة األدب ّية ،مساعدة الضعفاء ،وإرساء
حل ال ّنزاعات
ثقافة احرتام القانون واالحتكام إليه عند تعذّر ّ

والخالفات بالحوار؛ وقد متّت ترجمة أهداف املنهج وما ّدة

متسامحين ،متعاونين،

الرتبية يف الكتاب املدريس ،وطرائق التعليم/التعلّم التي تحفّز

ذوي تفكير ناقد ،يحسنون

التفكري النقدي ،العمل الفريقي ،التضامن واملشاركة...

االصغاء والتواصل ،يتقبّلون
وجود وجهات نظر متع ّددة،
يتحلّون بالمسؤوليّة
االجتماعيّة ،ويراعون
االختالف على أنواعه

ختاماً ،تتطلّب الرتبية عىل السالم وقيمه ،وجود معلّم يتب ّنى
اليومي ومواقفه
القيم الّتي يد ّرسها ،ويعكسها يف سلوكه
ّ
وطرائق التدريس التي يعتمدها ،فيكون ً
مثال يحتذى.
ويتح ّول معه التّعليم/التّعلّم من مج ّرد تلقني املعارف إىل
تربية بالتّامهي وفلسفة حياة متّزنة بعيدة من التّناقض.
* رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف

Issue nº 21, May 2019

ملحق

5

في لبنان
التربية واألساتذة

المدرّسون المتعاقدون في قطاع التعليم العام
أو «إدارة عدم االستقرار»
فادي نون*
وفقاً للمركز الرتبوي للبحوث واإلمناء للعام  ،2017-2016يبلغ إجاميل عدد املدرسني يف القطاع العام  43,500مد ّرس مقابل  328,171تلميذا ً .إال أن نصفهم تقريباً ،أي
 21,500مد ّرس ،هم من املتعاقدين غري املتفرغني.

© عمل فني لمنى أبي وردة

تكمن جذور هذه الظاهرة املعقّدة يف الحرب والحواجز القامئة
بني املناطق والتي سمحت
بانتشار استقدام املدرسني
بالتعاقد .ففي التسعينيات،
عىل سبيل املثال ،كان
ميثلون
املتعاقدون
حوايل  %90من القوى
العاملة التعليمية يف
القطاع العام بحسب مصدر
أكادميي يف الجامعة اللبنانية.
واليوم تم التخفيف من ح ّد
ِ
يختف
هذا االختالل يف التوازن ولكنه مل
متاماً .ونتيجة لذلك ،فإن املدرسني املتعاقدين
يف القطاع العام يتظاهرون بانتظام مطالبني
بالتثبيت ،كام أن هشاشة وضعهم من املحتمل
أن تدفعهم نحو عدم االستقرار االجتامعي.
يف هذا اإلطار قال عضو يف رابطة معلمي التعليم
األسايس إن «التعاقد يج ّر عدم االستقرار .هل
تعلم ،عىل سبيل املثال ،أن املدرسني املتعاقدين
يتلقون رواتبهم مرة واحدة يف السنة فقط؟
هل تعلم أنه يتم دفع رواتبهم بنا ًء عىل
عدد ساعات التدريس الفعيل ،وأن العطالت
الرسمية غري مدفوعة؟ وال حتى  9آذار ،وهو
يوم املعلم! هل تعلم أن معدل األجر بالساعة
يتغي أو يأخذ يف االعتبار األقدمية أو مستوى التعليم؟ وأخريا ً،
ال ّ
هل تعرف أن املدرسني املتعاقدين غري مسجلني يف الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي ،وال يتلقّون بدل نقل أو تعويض
نهاية الخدمة؟».
باإلضافة إىل ذلك ،يؤدي عدم املساواة ،يف ما يتعلق بالتوظيف،
إىل زيادة مستوى تعقيد القضية ،حيث يد ّرس
املتعاقدون أربع ساعات فقط يف األسبوع بينام يد ّرس
اآلخرون عرشين ساعة.
ويضيف املصدر« :أخريا ً ،واجه املدرسون املتعاقدون
إجحافاً إضافياً عند إعالن املسابقة لتوظيف معلّمني

جدد يف عام  ،2008يف حني أنهم كانوا قد طالبوا بتخصيص هذه
املسابقة حرصياً لهم ،كام كان الحال يف عام  .2004وبالتايل ،يقيض
بعضهم حياتهم املهنية بأكملها يف حالة من عدم االستقرار».
وقال مصدر رسمي يف الجامعة اللبنانية طلب عدم الكشف
عن هويته إن «التوظيف يف القطاع العام ،مبا يف ذلك يف

التعليم ،ليس سوى مرشوع واسع إلدارة عدم االستقرار».
يُع ّد توزيع املعلمني يف املدارس العامة البالغ عددها 1257
مدرسة يف لبنان ،مثاالً جيدا ً ،إن من حيث العاملة الزائدة أو
الناقصة بحسب املنطقة ،حيث نجد يف املتوسط مدرساً واحدا ً
لكل  7.54تلميذ يف القطاع العام ،يف حني أن الرقم  12.40يف
القطاع الخاص .وهذا فرق كبري.
من الواضح أن لهذا الوضع تداعيات عىل
السلم االجتامعي .ولكن مع سياسة خفض
اإلنفاق التي وضعها املانحون يف مؤمتر
سيدر ( )CEDREيف باريس ،ميكن أن
يصبح هذا الوضع أكرث تعقيدا ً ،بخاصة مع
قرار تجميد التوظيف يف القطاع العام.
كيف ستقوم وزارة التعليم مبلء مناصب
املدرسني املتقاعدين التي تشغر كل عام؟
ما من إجابة واضحة عىل هذا التحدي
حتى اآلن .وفقاً ملصدرنا يف رابطة معلمي
التعليم األسايس ،فإن املدرسني العاملني
حالياً ،سواء أكانوا يف املالك أم متعاقدين،
هم الذين سيتولَّون مؤقتاً ساعات تدريس
إضافية« ،وهذا ليس باألمر السيّئ».
لكن وفقاً ملصدر مسؤول يف وزارة الرتبية
والتعليم العايل طلب عدم الكشف عن
هويته ،فإن هذا النهج غري صالح إال عىل
املدى القصري .أما عىل املدى الطويل،
فتجرى حالياً دراسة جدوى يف وزارة
الصحة لتسجيل  1.8مليون مواطن لبناين
ال يستفيدون من أي ضامن اجتامعي يف الصندوق
الوطني لضامن االجتامعي ،وبالتايل معالجة الوضع
غري املستقر للمتعاقدين .يف الوقت نفسه ،يتم أيضاً
التخطيط لدورات تدريبية إلضفاء الطابع االحرتايف عىل مهنة
التدريس ،مع احتامل إعالن مسابقة جديدة.
(نص مترجم من الفرنسية)
* صحافي في جريدة «لوريان لو جور»
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في لبنان
التربية والحماية من العنف

حماية التلميذ على رأس أولويات وزارة التربية
هيلدا الخوري*
تنص عىل الحق
بنا ًء عىل املادة العارشة من الدستور اللبناين التي تنص عىل الحق يف التعليم ،ومتاشياً مع اتفاق ّية حقوق الطفل املصادق عليها من الدولة اللبنان ّية والتي ّ
العنفي؛ والتزاماً بالهدف الرابع من أهداف التنمية
كل أنواع التأديب
العاملي للطفل بالتعلّم والحامية من العنف؛ وتطبيقاً لتعديالت القانون رقم  422التي منعت ّ
ّ
املستدامة ( )2030-2015الذي يركّز عىل ضامن بيئة مدرسية آمنة ،وإمياناً م ّنا برضورة تأمني التعليم النوعي للجميع ،وانطالقاً من الحاجة املل ّحة إىل توحيد وتحسني
إجراءات حامية التلميذ من العنف؛ أطلقت وزارة الرتبية والتعليم العايل «سياسة حامية التلميذ يف البيئة املدرسية» ،يف  11أيار .2018
تهدف وزارة الرتبية – املديريّة العا ّمة للرتبية إىل
توحيد وتفعيل إجراءات حامية التلميذ ،إن كان
عىل مستوى الوقاية من العنف أو االستجابة ،عىل
كل املدارس
أن يت ّم تطبيق هذه اإلجراءات يف ّ
والثانويات اللبنانيّة.
تتمثّل رؤية وزارة الرتبية بتأمني بيئة مدرسيّة آمنة
وإيجابيّة توفّر الظروف املالمئة للتعلّم ،من خالل
الوقاية أ ّوالً ،الّتي تُق َّدم للتالميذ عرب أنشطة دعم

نفيس إجتامعي دوريّة ،ولقاءات فرديّة ،واالستجابة
ثانياً ،والتي ال ميكن أن تتف ّعل من دون التعاون
بني الوزارات املعنيّة .يف هذا اإلطارُ ،وضعت آليّة
التعامل مع حاالت العنف ،التي تبدأ بالرصد املبكر
واآلمن للحاالت ،وتُستأنف بتوصيف الحالة ،فاتّخاذ
التدبري املناسب ،وأخريا ً باملتابعة الالحقة الّتي تقوم
عىل متابعة وضع التلميذ بعد اتّخاذ اإلجراءات
الالزمة .تجدر االشارة إىل أ ّن هذه اإلجراءات تعطي

دورا ً لالدارة وللمعلّمني يف الحامية ،يشكّل مك ّوناً
أساسيّاً للسياسة.
تتم متابعة تطبيق ،تقييم وتعديل هذه السياسة عىل
الصعيد املركزي من خالل وحدة التوجيه الرتبوي يف
اإلرشاد والتوجيه ،التي تض ّم فريقاً
متخصصاً بحامية
ّ
التلميذ ،والّتي ترشف عىل عمل املو ّجهني الرتبويّني،
الذين يتابعون السياسة يف املدارس.
تشكّل حامية التلميذ مسؤوليّة تشاركيّة تستوجب،

كل جهة
إىل جانب تدابري وزارة الرتبية ،تضافر جهود ّ
املحل ،املنظامت
تلعب دورا ً يف حياة التلميذ :املجتمع ّ
وباألخص ،األهل.
الدول ّية واملحل ّية ،الوزارات املعن ّية،
ّ
املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا كبرية فبناء املواطن
يبدأ بالرتبية.
*مديرة اإلرشاد والتوجيه
المديرية العامة للتربية
وزارة التربية والتعليم العالي

ضمان حماية أطفال لبنان من العنف
أمر حيوي للسالم واالستقرار في المنطقة
إمييل لويس*
أدى وصول مئات اآلالف من األطفال السوريني إىل لبنان منذ اندالع الحرب األهلية يف سوريا يف العام  ،2011إىل زيادة الضغط عىل نظام التعليم اللبناين امل ُج َهد
بالفعل .ويف هذا اإلطار تقول نهال حرب ،منسقة التوجيه الرتبوي يف وزارة الرتبية اللبنانية ،إن زيادة الضغط عىل موارد املدارس ترافقت مع زيادة تع ّرض األطفال
للعنف واالستغالل.
عندما يواجه األطفال احتامل وجود بيئة أكادميية
غري آمنة ،يختار الكثري منهم تفويت املدرسة أحياناً،
رسب كلياً ،وفقاً لدراسة أجرتها «جمعية إنقاذ
أو الت ّ
الطفولة» حول التن ّمر يف لبنان يف العام  .2018ومن
النتائج املثرية للقلق إىل ح ّد أكرب ،ح ّدد البنك الدويل
أن «االفتقار إىل التعليم املدريس اليوم من املرجح
أن يؤدي إىل تفاقم خطر الرصاعات يف املستقبل
وزعزعة االستقرار يف املنطقة».
حتى وقت قريب ،مل تتوافر سياسة متكاملة لحامية
األطفال يف املدارس اللبنانية ،ما يعني أن املعلمني
غالباً ما كانوا غري مهيأين للتعامل مع حوادث
وبدال من ذلك كانوا يعتمدون عىل التدريب
العنفً ،
والتدخل الذي تقدمهام املنظامت غري الحكومية.
ملعالجة هذا الوضع ،أطلقت وزارة الرتبية يف العام
املايض ،بالتنسيق مع اليونيسف« ،سياسة حامية
التلميذ يف البيئة املدرسية» .وبعد تجربة هذه
السياسة يف  20مدرسة وتقييمها ،ت ّم إطالقها يف 300
مدرسة رسمية لتعميم التنفيذ يف كافة أنحاء البالد.

توفر مسودة سياسة الحامية هذه إطارا ً لتدريب
العاملني يف املدرسة عىل كيفية تحديد عالمات
التن ُّمر أو اإلساءة ،وإحالة الحاالت إىل املتخصصني
يف الوزارة .بالنسبة إىل نرسين طويلة ،املسؤولة عن
حامية الطفل يف «اليونيسيف» ،يجب أن تكون
هذه السياسة «املعيار األدىن» ألي كيان لديه اتصال
مبارش باألطفال.
إىل جانب تزويد املعلمني باألدوات الالزمة الكتشاف
العنف ،تهدف هذه السياسة إىل مساعدة األطفال
عىل بناء عالقات غري عنيفة ،وتطوير بيئات مدرسية
أكرث أماناً .وتقول طويلة إن هذا اإلطار التعليمي
اآلمن يسمح لألطفال يف نهاية املطاف بالرتكيز
والتعلّم بشكل أكرث فعالية.
وتضيف :يساعد فريق من مستشاري الدعم النفيس
املتخصصني من الوزارة يف إنشاء مدارس أكرث
أماناً فيديرون جلسات مع التالميذ تغطي خمس
مهارات :اإلدراك الذايت ،واإلدارة الذاتية ،والوعي
االجتامعي ،وبناء العالقات ،وصنع القرار الفعال.

وتفس أن هذه األنشطة كلها تقع ضمن نطاق
ّ
املوضوع الشامل لالعنف.
من بني األنشطة التي ت ّم تقدميها لألطفال األصغر سناً
تذكر حرب «نجم االمتنان» ،حيث ُينح كل منهم
نجمة ورقية ،ويُطلب منهم كتابة أسامء خمسة
تبي أن الشعور
أشخاص ق ّدموا الدعم لهم .وقد ّ
باالمتنان يؤدي إىل إفراز هورمون «األكسيتوسني»
الذي ثبت أنه يعمل عىل إصالح األرضار العاطفية
والحفاظ عىل الرفاه.
حالياً ،ال يستفيد إال األطفال السوريون من وجود
مستشارين للدعم النفيس الدائم ألن مناهجهم
الدراسية أكرث مرونة من نظرائهم اللبنانيني .أما
بالنسبة إىل الطالب اللبنانيني ،فيقوم فريق من
املستشارين «املتنقلني» بالتناوب عىل تقديم
أنشطة بناء السالم وتدريب املدرسني.
وتقول حرب إن الوزارة «تحلم» بوجود مستشارين
متف ّرغني لألطفال اللبنانيني ،لكن هذا الحلم مل يجد
طريقه بعد إىل الترشيع.

وتقول طويلة من جهتها :بالطبع ،ال يبدأ العنف ضد
األطفال أو ينتهي عند أبواب املدرسة .والكثري من
املجتمعات اللبنانية ال تزال تظهر مستويات عالية من
التسامح والتقبّل يف ما يتعلق بالعنف ضد الطفل.
ومع أن والية وزارة الرتبية ال متتد إىل منازل األطفال
واملجتمع ككل ،فإن املسؤولني فيها عىل ثقة من أن
الدعم املق َّدم من سياسة الحامية سيشجع األطفال
عىل التحدث عن املشاكل يف املنزل.
تضيف حرب« :رسالتنا الرئيسية [لألطفال] هي
أنه ميكنكم أن تسألوا ،لن تواجهوا املتاعب بسبب
ذلك».
لقد سمح تطبيق «سياسة حامية التلميذ يف البيئة
املدرسية» لصانعيها بتدوين مالحظاتهم عليها،
وصقل شكلها عىل أمل بناء مستقبل أكرث سلامً
للجيل املقبل من اللبنانيني والسوريني.
(نص مترجم من اإلنكليزية)
* صحافية في جريدة «الدايلي ستار»
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في لبنان
التربية واأللعاب اإللكترونية

مخاطر اإلدمان على ألعاب الفيديو
د .نظري حاوي*
بدأت الدراسات بتقديم أدلة تجريبية عىل وجود أشكال إدمان ال عالقة لها بتعاطي املخدرات ،وال سيام مع انشغال بعض الناس باأللعاب الرقمية ،فقد أدخل «الدليل
التشخييص واإلحصايئ لإلضطرابات العقلية» يف طبعته الخامسة ( ،)DSM-5الصادرة يف عام  ،2013اضطراب ألعاب اإلنرتنت ( )IGDكاضطراب عقيل محتمل .كذلك،
ص ّنفت منظمة الصحة العاملية يف حزيران  2018إدمان ألعاب الفيديو كمرض عقيل يف التصنيف الدويل لألمراض ( )ICD-11كنتيجة لألدلة املستندة إىل األبحاث.

© عمل فني لمنى أبي وردة

واليوم تتأث ّر نسبة كبرية من السكان بهذه األمراض الجديدة التي
تس ّبب اإلدمان مع اكتساح استخدام التكنولوجيا كل األرس تقريباً
من دون التفرقة بني فقري وغني .واملثري للقلق أن التكنولوجيا
الرسيعة التطور تُحدث أثرا ً مد ّمرا ً عىل األنظمة الحسية والحركية
وآليات التعلّق الناشئة يف األطفال ،مع تأثري سلبي طويل األجل
عىل صحتهم البدنية والنفسية والسلوكية .عالوة عىل ذلك،
نجد أشخاصاً من كافة الفئات العمرية تقريباً مدمنني عىل
الهواتف الذكية وألعاب الفيديو (مثال ألعاب  FortniteوPubG
و Apex Legendsوغريها) ،ووسائل التواصل االجتامعي (مثال
منصات  Facebookو Instagramوغريها) ،وحتى الرسائل
النصية بح ّد ذاتها ( .)WhatsAppفقد كشفت الدراسات
املنشورة التي أُجريت يف الكثري من البلدان ،عن وجود ارتباطات
ذات داللة إحصائية بني استخدام التكنولوجيا اإلدماين أو اإلشكايل
واالضطرابات النفسية املشرتكة (;Hawi & Samaha, 2017
.)Samaha & Hawi, 2016
يف لبنان ،قُمت بالرشاكة مع الدكتورة مايا سامحة روبرت ،بنرش
دراستني بحثيتني رائدتني قبل أشهر عدة من تصنيف منظمة
الصحة العاملية لإلدمان عىل ألعاب الفيديو كمرض عقيل .ونظرا ً
إىل حجم املشكلة ،قررنا إتاحة مقياس للعامل العريب بأكمله.
لذلك ،أجرينا دراسة للتحقّق من صحة النسخة العربية من
اختبار  ،IGD-20وهي أداة سيكومرتية موح ّدة تقيّم اضطرابات
ألعاب اإلنرتنت ( )IGDوفقاً للمعايري التسعة التي اقرتحتها
للطب النفيس يف اإلصدار األخري من «الدليل
الجمعية األمريكية
ّ
التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية» ( .)DSM-5تهدف
هذه النسخة العربية من اختبار  IGD-20إىل املساعدة يف
تحديد األشخاص الناطقني باللغة العربية الذين يلعبون عىل
اإلنرتنت بشكل مريض ،وتحفيز الدراسات التعاونية بني الثقافات
التي ميكن أن تسهم يف هذا املجال الذي يحتاج إىل املزيد من
األبحاث لتكوين نظرة متبرصة ولتحديد العالج .وقد أظهرت
دراستنا التي تحمل عنوان «التحقّق من صحة النسخة العربية من
اختبار اضطراب ألعاب اإلنرتنت  »IGD-20أن النسخة العربية
من اختبار  IGD-20هي مقياس صحيح وموثوق به الضطراب
ألعاب اإلنرتنت بني السكان الناطقني باللغة العربية .وتم نرش
هذه الدراسة يف املجلة املرموقة «علم النفس السيرباين والسلوك
والشبكات االجتامعية» (Cyberpsychology, Behavior, and
 )SocialNetworkingيف عام .2017
كان الهدف التايل الذي ح ّددته بالرشاكة مع الدكتورة سامحة
روبرت ،هو إجراء دراسة بحثية يف لبنان لتحديد مدى انتشار
ألعاب الفيديو ،وللنظر يف الرتابط بني ألعاب الفيديو وأعراض
االضطرابات النفسية والعوامل الدميوغرافية واالكتئاب والقلق

اإلنرتنت الذين يلعبون بشكل عريض ( 7ساعات) .كان متوسط
الدرجات املدرسية لالعبني الذين يعانون من اضطراب ألعاب
اإلنرتنت هو األدىن بني كافة فئات الالعبني ،وأدىن من متوسط
درجة النجاح يف املدرسة .تشكّل النتائج املذكورة أعاله قامئة
جزئية مبا ت ّم اكتشافه حول هذا االضطراب ومتثّل عواقب وخيمة
ألولئك الذين يعانون منه.
عىل الرغم من أن ألعاب الفيديو ميكن أن تكون ممتعة للغاية
حل املشكالت واملنطق وإدارة
لألطفال والكبار ،فهي تعلّم الالعبني ّ
املوارد والتوافق الحريك البرصي والتفكري برسعة ،إال أنه ينبغي عىل
أولياء األمور أن يكونوا عىل دراية باأللعاب التي ميكن ألطفالهم
لعبها والفرتة الزمنية لجلسات اللعب واألوقات واألشخاص الذين
يلعبون معهم ،وحجم املشرتيات داخل التطبيقات ،واألهم من
ذلك إرشاكهم يف الهوايات البديلة .تجدر اإلشارة إىل أن فرقة العمل
املعنية باإلعالم العنيف التابعة للجمعية األمريكية للطب النفيس،
خلصت إىل أن التع ّرض أللعاب الفيديو العنيفة مرتبط بزيادة
السلوكيات واألفكار والعواطف العدوانية فضالً عن انخفاض
مستويات التقمص العاطفي .الصبي الذي قتل والده وثالثة
أشخاص آخرين يف منطقة زقاق البالط ببريوت يف عام ،2017
وحادثة إطالق النار يف باركالند يف فلوريدا يف عام  2018التي
أودت بحياة  17طالباً وموظفاً ،وهجوما كرايست شريش اللذان
قتال  50شخصاً ،هي من الحوادث التي تؤدي إىل تساؤل الناس
حول تأثري ألعاب الفيديو العنيفة.
(نص مترجم من اإلنكليزية)
* رائد فكري بارز في قضايا اإلدمان الرقمي

وسامت الشخصية واألمراض املشرتكة األخرى .كان الهدف من
هذه الدراسة هو بناء اسرتاتيجية وقائية سليمة قامئة عىل األدلة
واقرتاح السياسات ،وتحفيز الباحثني من الدول العربية إلجراء
دراسات مامثلة .نُرشت الدراسة البحثية يف عام  2018بالتعاون
مع الدكتور مارك غريفيث بعنوان «اضطراب ألعاب اإلنرتنت يف
لبنان :العالقات مع العمر وعادات النوم والتحصيل الدرايس» .لقد
أظهرت هذه الدراسة أن معدل انتشار اضطراب ألعاب الفيديو
كان  %9.2يف العيّنة .باإلضافة إىل ذلك ،بيّنت أن اضطرابات ألعاب
الفيديو كانت مرتبطة بصغر السن وفرتات النوم األقرص ومستوى
التحصيل الدرايس األكرث تدنياً .يف حني يلعب بعض الالعبني عىل
شبكة اإلنرتنت بشكل ع َريض من دون االتصال بشبكة اإلنرتنت
أحياناً ،إال أن كافة الالعبني الذين يعانون من اضطرابات األلعاب
أبلغوا عن اللعب عىل شبكة اإلنرتنت فقط .وهؤالء ينامون
ساعات أقل بكثري يف الليلة ( 5ساعات) مقارنة بالالعبني عىل شبكة

املراجع:

Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction,
stress, academic performance, and satisfaction with life. Computers in Human
Behavior, 57, 321-325
مايا سامحة ونظري حاوي ( .)2016العالقات بني اإلدمان عىل الهاتف الذيك واإلجهاد واألداء
الدرايس وشعور الرضا عن الحياة .أجهزة الكمبيوتر يف سلوك اإلنسان
Hawi, N. S., & Samaha, M. (2017). The relations among social media
addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social
Science Computer Review, 35(5), 576-586
نظري حاوي ومايا سامحة ( .)2017العالقات بني اإلدمان عىل وسائل التواصل االجتامعي
واحرتام الذات وشعور الرضا عن الحياة لدى طالب الجامعة .مجلة العلوم االجتامعية
الكمبيوتر
Hawi, N. S., & Samaha, M. (2017). Internet Gaming Disorder-20
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(4), 268-272
نظري حاوي ومايا سامحة ( .)2017إضطراب ألعاب اإلنرتنت  .IGD-20علم النفس السيرباين
والسلوك والتشبيك االجتامعي
The American Psychological Association Task Force on Violent Media.
(2017). The American Psychological Association Task Force Assessment of
Violent Video Games: Science in the Service of Public Interest. American
Psychologist. 72(2): 126-143
فرقة العمل املعنية باإلعالم العنيف التابعة للجمعية األمريكية للطب النفيس ( .)2017تقييم
فرقة العمل املعنية باإلعالم العنيف التابعة للجمعية األمريكية للطب النفيس أللعاب الفيديو
العنيفة :العلم يف خدمة املصلحة العامة .الجريدة األكادميية «عامل نفيس أمرييك»
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االختالط االجتماعي
في التعليم العالي
د .عدنان األمني*
شعرتُ بيشء من الغربة يف األسبوع األول من التحاقي بكلية الرتبية يف الجامعة اللبنانية يف خريف العام  .1966مل يكن الصف كبريا ً ،لكن ال أحد من زماليئ الخمسة عرش
كان يشبهني .وال أحد منهم يعرف قريتي شقراء يف الجنوب اللبناين .وأنا أيضاً مل أكن أعرف البلدات التي ينتمي إليها زماليئ وزمياليت .كانوا من كفريا وكوسبا وبشمزين
(الكورة) وحاصبيا وطرابلس واملزرعة واألرشفية وعاليه ...س َّن ًة وشيعة وأرثوذكساً وموارن ًة وكاثوليكاً ودروزا ً .وملا كان األساتذة أيضاً متن ّوعي املشارب الجغرافية والدينية،
فقد أصبح التن ّوع هو السمة األساسية للصف ولكلية الرتبية عموماً يف ذلك الوقت .هذا التن ّوع كان يضفي عىل الصف حرارة االختالف يف الرأي ،وتع ّدد زوايا النظر ،وفضول
التع ّرف عىل اآلخر.
حرارة الصف

املتشابهون غالباً ما ال يأبهون مبا يقوله زمالؤهم أو أساتذتهم أو
طالبهم بقدر ما يتوقعونه ،وإذا انتبهوا فإما ألن أحدهم استحرض
آخ َر ُمت َخ َيالً وهاجمه ،فيصفقون له ،أو إذا قال أحدهم شيئاً
مختلفاً فيستنكرونه .املتشابهون يفضلون الخطاب املعياري.
مل أدرك ميزة التن ّوع يف الصف والديناميكية التي يطلقها إال بعدما
عدتُ أستاذا ً يف كلية الرتبية ،يف العام الدرايس ،1978-1977
يف املبنى نفسه ،يف منطقة األونيسكو .كانت الجامعة اللبنانية
قد تف ّرعت ،وأصبح املكان الذي درست فيه سابقاً اسمه «كلية
الرتبية  -الفرع األول» .املشهد هنا أصبح شديد التجانس:
موظفون مسلمون ،وأساتذة مسلمون ،وطالب مسلمون (.)%59
يف حني أن الفرع الثاين يقع يف منطقة الروضة (الدكوانة) وجمهوره
مسيحي إدارة وأساتذة وطالباً (.)%59
ثم تأكد يل الفرق بني الصف املتجانس والصف املتن ّوع عندما
ّمت الحقاً يف صف املاجستري .ودراسة املاجستري تتم يف مبنى
عل ُ
العامدة (فرن الشباك) املختلط .به يلتحق طالب تخ ّرجوا من
الفرعني .أذكر أنني اخرتت يومها موضوعاً يف مادة منهجية البحث
الرتبوي هو التديُّن (وقياسه) .ويف الصف مؤمنون وغري مؤمنني،
ومسلمون ومسيحيون ودروز ،وراهبة ،وحزبيون وغري حزبيني.
وبينام كان صف الليسانس يف الفرع األول يجرجر متثائباً حتى
نهايته ،فإننا يف صف املاجستري كان يفوتنا دامئاً أن الوقت قد
انتهى بسبب حرارة النقاش ،وحامسة االنخراط فيه ،وفضول
االكتشافات املتتالية لتباين املعاين ،ليس فقط بني الطالب ،إمنا
بدرجة أوىل بني الوقائع واملواقع من جهة والتصورات واألحكام
املسبقة واملن َّمطة من جهة ثانية .وغالباً ما كان وهج النقاش
ينترش بعد الصف حتى نهاية املمر.

توليد األفكار

© رسم ساندرا جبر

إن كل اختالط أياً يكن نوعه هو مصدر إفادة للجميع ،سواء كان
هذا االختالط بني املناطق والطوائف واألديان واألعراق ،أم بني
الطبقات االجتامعية ،أو بني الجنسني .فاالنغالق ،كل انغالق،
معيق عىل املستوى االنفعايل والفكري .والحضارات مل تتطور إالّ
من خالل االختالط بني البرش ،ومتازج األفكار وتفاعلها وتالقحها.

Issue nº 21, May 2019

ملحق

ومبادئ حقوق اإلنسان حول تكافؤ الفرص أو مبادئ العدالة
االجتامعية حول عطاء أكرث ملن لديهم أقل ،ليست سوى صياغة
توجيهية لهذه الفكرة حول االختالط بني البرش فضالً عن حفظ
كرامتهم كبرش.
يف كلية الرتبية ،حتى منتصف السبعينات ،كانت الكافترييا وقاعة
املحارضات بأهمية الصفوف .وهذا ما ميكن تسميته باملنهج
املوازي .واملنهج املوازي ح ّر ومفتوح يف صناعته وتطبيقه وتعديله
عىل الفاعلني فيه ،من طالب وأساتذة وإداريني .يف ذلك الوقت
كان هناك يسار وميني ،أحزاب وأمزجة .وكان هناك محافظون
وليرباليون ،تقليديون ومجددون .ذكور وإناث .من جيل واحد.
وبسبب تف ّرغ الطالب للدراسة مبنح من الدولة ،كانوا يقضون
كل وقتهم يف الكلية بني الصف والكافترييا وقاعة املحارضات .يف
هذا املناخ املختلط حصل التعارف والتفاعل والتالقح بني األفكار،
وتولّدت اتجاهات فنية وفكرية وسياسية وشبابية مل تكن لتولد
لواله .هنا نشأت حركة «الوعي» الطالبية التي تك ّونت يف البداية

من طالب مسيحيني وقفوا ضد حزب الكتائب ،وصارت منظمة
يسارية غري شيوعية .انخرطت الحركة يف العمل الطاليب والنقايب
والوطني وانترشت يف جامعات أخرى .وهنا نشأت مدارس جديدة
يف األدب والشعر ،أبرزتها اللقاءات والندوات التي ازدهرت يف
الكلية .ومن جيل ذلك االختالط تك ّونت الحقاً رابطة األساتذة
املتف ّرغني يف الجامعة اللبنانية التي وفر لها تنظيامً مختلطاً ،دافع
عنها حتى خالل الحرب وبعدها ،وجعلها تعيش إىل يومنا هذا.
ما بعد انقسام الجامعة اللبنانية يف فروع ،اندرج الطالب الجدد
يف الجامعة يف النزاع السيايس املستجد ،وانفرط عقد اتحاد طالب
الجامعة اللبنانية (املختلط) ،ومل يقم حتى يومنا هذا .وانفرط
عقد حركة «الوعي» التي كان لها دور يف إنشائه .تك ّونت محله
مجالس طالبية تخص كل فرع عىل حدة .وصارت هذه املجالس
تتوارث نفسها بانتخابات أو من دون انتخابات .وأصبح لكل فرع
منهجه املوازي ،املنغلق عىل ذاته والذي يكرر نفسه بشعارات
واحتفاالت تخص كل جهة سياسية مسيطرة عىل الفرع.
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الحراك االجتامعي

إن االختالط بني جامعات ورشائح اجتامعية متن ّوعة ير ّجح
مضمون أجندة الطالب واألساتذة واإلدارة نحو املسائل العامة.
أما االنغالق عىل جامعة سياسية ذات هوية واحدة فيغذي غُالة
الدفاع عن حقوق الجامعة ويع ّزز نظام الحامية .ويتم ذلك عىل
حساب معايري الكفاءة واالستحقاق .وتنحدر بذلك نوعية التعليم،
وترتاجع فرص الحراك االجتامعي ،أي تقل فرص من هم أدىن يف
السلَّم االجتامعي بالصعود الرتبوي واالجتامعي.
لقد ّبي تقرير جيمس كوملان منذ العام  1966كيف أن االختالط
بني طالب التعليم العام السود (األفقر) والبيض أفاد الطالب
السود ،أكرث مام استفادوا من املدارس املقترصة عىل السود فقط.
والسبب هو أن اإلختالط يزيد فرص التعلّم عن طريق األقران.
توصلت إىل نتائج مشابهة يف دراسة عن التعليم والحراك
وقد
ُ
االجتامعي يف مدينة صيدا يف العام  .1980كام ّبي تحليل توزّع
طالب الجامعة األمريكية يف بريوت ،يف الفرتة التي كانت فيها
مؤسسة الحريري تقدم منحاً للطالب ذوي الدخل املحدود الرتياد
تغي
الجامعة (يف التسعينات) ،أن الرتكيب االجتامعي للجامعة قد ّ
من الناحية الطبقية .يف تلك الفرتة أيضاً ب ّينت دراسة أجريت عىل
الطالب الجامعيني يف لبنان ،أن الجامعة األمريكية يف بريوت كانت
األكرث اختالطاً بني املسيحيني واملسلمني ،مقارنة بجميع الجامعات
الخاصة والجامعة اللبنانية( .ليس لدي معطيات موثقة حول
أحوال الجامعات اليوم).
هناك مبادرات متعددة لتوفري االختالط الطبقي حالياً ،ومن
ثم الحراك االجتامعي .فوزارة الرتبية والتعليم العايل بدأت
منذ سنوات عدة بإعطاء منح دراسية كاملة للطالب املتفوقني
يف االمتحانات الثانوية لها مفاعيل مشابهة اجتامعياً .ومن أهم
«املبادرات» وجود ما يسمى بـ «الكليات املوحدة» يف الجامعة
اللبنانية .وهي كليات من دون فروع .ويجري االلتحاق بها عن
طريق املباريات .ويسود االلتحاق بها تنافس شديد بني أصحاب
الكفاءات .لذلك وفرت اختالطاً من النوعني ،ما بني الطوائف
وما بني الطبقات االجتامعية .وهي دليل إضايف عىل العالقة بني
االختالط االجتامعي واالنفتاح ال ِقيمي وجودة التعليم والحراك
االجتامعي.
هذه التجارب الناجحة ما زالت صغرية يف نطاقها ،خاصة أن طالب

«الكليات املوحدة» مل يشكلوا يف العام  2017/2016سوى %4.7
من مجموع طالب الجامعة اللبنانية .لكنها تستحق التأمل والنظر
يف فرص اعتامد مبادئها يف السياسة العامة للدولة اللبنانية ،إن يف
ما يتعلق بالتعليم الخاص أو بالجامعة اللبنانية.

الجامعة تجمع
هكذا يف اللغة العربية .أما يف اللغة الالتينية فهي تحيل إىل «الكل»
(.)universitas, universus
يشيع يف لبنان منذ التسعينات فتح الجامعات الخاصة فروعاً لها
هنا وهناك .ويف الجامعة اللبنانية يشيع فتح الفروع والشُ عب يف
املناطق ،حتى أصبح عددها اليوم  68فرعاً وشعبة .ويف ذلك فكرة
«خدمة الجمهور» املعاكسة ملعنى الجامعة .تبحث الجامعات
الخاصة التي تفتح فروعاً عن زبائن (باملعنى االقتصادي للكلمة)،
وتبحث الجامعة اللبنانية عن زبائن (باملعنى السيايس للكلمة).
يف القطاع الخاص ،تلحق الجامعة زبائنها املحتملني إىل قراهم
وبلداتهم .وتوفر لهم تعليامً «من حوارض البيت» و"بأسعار
متهاودة" .أما وزارة الرتبية والتعليم العايل فتمعن يف منح
الرتاخيص ،ويف تج ّنب الرقابة إكراماً لعيون طالبي الخدمة من
النافذين .طالبو الخدمة من النافذين إما يستعملون الجامعة
ألغراض تجارية ،أو يستعملونها من أجل خدمة الجامعة .ويف
جامعات الجامعات يتم «تسهيل» تعليم الطالب من أجل توفري
الحراك االجتامعي لهم ،إذا ما توفر ،من «داخل الطائفة» أو توفري
إعادة إنتاج نخب الطائفة.
وبدالً من أن تقيم الجامعة اللبنانية مجمعاً جامعياً راقياً يف الشامل
مثالً (أو يف الجنوب أو البقاع) ،توفر فيه جميع األبنية والتجهيزات
الالزمة ،وتحشد أفضل األساتذة ،وتوفر مساعدات ألبناء ذوي
الدخل املحدود اآلتني من مناطق بعيدة ،فإنها تنشئ فروعاً يف
البلدات ،بأدىن الرشوط .والذريعة املعلنة أن الدولة بذلك تخدم
أبناء املناطق البعيدة .أما املس ّوغ غري املعلن فهو استثامر هذا
العمل سياسياً ،الذي يالحظ يف ضخامة الحشود السياسية والتهليل
مبا ت ّم افتتاحه .ثم أن هذه مناسبة للسياسيني يف تعيني أساتذة
ومديري شعب وإلحاق طالب ،وكسب والء أهل املنطقة ،هي
صح التعبري.
سياسة شعبوية إذا ّ
الجامعة بعد أن تجمع ما بني املختلفني ،يجب أن توفر فضاء
جديدا ً ،يشعر فيه الطالب أنه انتقل إىل عامل جديد وآفاق
جديدة .الجامعة ليست مدرسة أعىل يف البيئة نفسها .وعندما
تعطي الجامعة شهادات فال بد من أن تكون لهذه الشهادات
قيمة مهنية وفكرية .الجامعة ليست معهدا ً عالياً للتعليم
التقني .ليست تخصصاً .هي مكان يدرس فيه الطالب اختصاصاً
ويتعرف يف الوقت نفسه عىل معارف جديدة وأشخاص جدد.
وهي مكان يوفر قدرا ً كافياً من املساحات يف الوقت واملكان ليك
يتفاعل الطالب مع زمالئه يف أنشطة حقيقية (املنهج املوازي)،
مبا يف ذلك التعارف ما بني الجنسني .وإال كيف تسهم الجامعة يف
رفع الرأسامل االجتامعي للمتخ ّرجني منها مقارنة باملتخ ّرجني من
املرحلة الثانوية؟ وكيف تسهم يف التغيري االجتامعي؟
* أستاذ العلوم التربوية في الجامعة اللبنانية
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ملحق
التربية واإلعالم

التربية اإلعالمية والتح ّوالت الثقافية
د .جاد مليك*
يف بلد يذيع صيته بالحروب األهلية املتك ّررة والطائفية والعنرصية والطبقية والتمييز
والحس الضعيف باملواطنة والهوية القومية ،ما هو
الجنيس وكراهية املثلية الجنسية
ّ
الدور الذي ميكن أن تضطلع به الرتبية اإلعالمية ( )media literacyلس ّد الفجوات وتحويل
ثقافات الجدال والتناقض والحرصية إىل ثقافات اإلنسانية العاملية والوئام الجامعي
والعدالة الشاملة؟ .يواصل اإلعالم اللبناين إنتاج االنقسامات االجتامعية والسياسية
والنظام األبوي الطائفي الفاسد الراسخ .إن املستويات الضعيفة للرتبية االعالمية لدى
الجمهور واالفتقار إىل الرتبية اإلعالمية يف املدارس والجامعات تعني أن مثل هذا النقل
والتمثيل اإلعالمي الضار واملقلق لآلفات االجتامعية ال يخضع للمساءلة وال يلقى
معارضة وغالباً ما يكون خفياً .تتمتّع الرتبية اإلعالمية بالقدرة عىل تحويل األفراد
واملتحدات من مستهلكني منفعلني طيّعني للمحتوى اإلعالمي املقسم للمجتمع إىل
منتجني فاعلني وممكَّنني ومبدعني يف تغيري الرسائل والعمليات اإلعالمية ،فيصبحون
بالتايل وكالء للتحوالت الثقافية.

(نص مترجم من اإلنكليزية)
* رئيس قسم االعالم
في الجامعة اللبنانية األميركية

© عمل فني لمنى أبي وردة

تستطيع الرتبية اإلعالمية تقديم الكثري للبنان
وللمنطقة ،ومع ذلك ال تزال يف بداياتها
تستصعب تثبيت مكانتها يف املدارس والجامعات
عىل الرغم من التق ّدم الكبري املحرز يف العقد
املايض .لكن املشاكل املرتبطة مبستويات الرتبية
اإلعالمية املنخفضة ،إن بشكل مبارش أو غري
مبارش ،تتع ّدى املجال السيايس وقد تكون
مرتبطة بالنزعة االستهالكية املنترشة يف لبنان
والثقافة املادية املتنامية ،املهووسة باملظاهر
واأللقاب واملكانة االجتامعية ،ومعق ّدة بشكل
إضايف بهوية متضاربة تسعى جاهدة لتحقيق
الحداثة  -وال سيام تفسري سطحي للحداثة
الغربية  -مع ذلك تتمسك بالقيم القمعية
التقليدية املتناقضة .أضف إىل ذلك التمييز
الواسع النطاق ضد النساء والكثري من األقليات،
الذين ال يزالون ممثلني متثيالً ناقصاً بشكل كبري يف
مناصب السلطة ،وبخاصة يف املجاالت الحكومية
واإلعالمية ،ويواجهون نظاماً قمعياً من القوانني
التمييزية ال يضاهيه سوى القوالب النمطية
اإلعالمية املستفحلة التي تؤدي إىل «التشييء»
الجنيس ( )objectificationوالثقافة الجنسية
املتناقضة التي تخلط بني العرض الجنيس للجسم
ما بعد الحداثة والتوقعات التقليدية ملعيارية
املغايرة ( .)heteronormativityناهيك عن
وباء اإلدمان الرقمي الذي اكتسح األطفال
والشباب عىل قدم املساواة ،لكن تأثريه التنموي
السلبي ،أي العقيل والجسدي واالجتامعي ،عىل
األطفال مل يُح َّدد بعد.
حساً نقدياً شبه
الذهن
يف
اإلعالمية
تغرس الرتبية
ّ
ال إرادي يدفع الطالب إىل طرح أسئلة تحليلية

حول مؤلف/ة الرسالة ونواياه/ها والغايات
والتصميم وأساليب اإلقناع والتقنيات اإلبداعية
والجامهري املستهدفة وأمناط الحياة والقيم
املتضمنة .هي متكّنهم من االستجابة بالصوت
والنص واالعالم الفوتوغرايف والسمعي والبرصي
والبيانات التي يتم حزمها بشكل مقنع وموثوق
وتوجيهها بشكل ف ّعال .فنحن نعرف من الطالب
الذين شاركوا يف بحثنا أن الرتبية اإلعالمية تط ّور
فهامً دقيقاً للمجال اإلعالمي وفهامً متطورا ً لتأثري
غيت الدورة وجهة نظري
وسائل اإلعالم" .لقد ّ
حول العامل ودوري فيه" هو قول يتداوله الكثري
من الطالب الذين التحقوا بالدورة أو ورشة
العمل يف مجال الرتبية اإلعالمية ،حتى ولو
بعد سنوات من التخ ّرج .وقد أشار هرني
جينكينز إىل أن الرتبية اإلعالمية تساعد
عىل تعزيز ثقافة تشاركية قوية،
وبالتايل متكّن الشباب وتساعدهم
يف أن يصبحوا مواطنني مشاركني
يخلقون بثقة أشكاالً تعبريية
ثقافية متنوعة .وهذا ليس سوى
غيض من فيض ،فنحن نسعى إىل
تحقيق منوذج من الرتبية اإلعالمية التي
تحثّ عىل التغيري الحقيقي والعميق والبارز
يف املجتمع اللبناين والعريب .لقد حان الوقت
لتعميم الرتبية اإلعالمية يف املدارس والجامعات
اللبنانية .نحن بحاجة ماسة إىل تح ّول يف التعليم
يق ّدم بيداغوجيا التحرير والتغيري الثقايف.

العدد رقم  ،21أيار 2019
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شباب سوريا :قضية منسيَّة
د .رىب محيسن*
تطغى عىل خطاب التنمية حول الالجئني السوريني اليوم فكرة عدم ترك أي طفل يتخلّف عن الركب .تعمل كافة الحكومات واملنظامت الدولية ومجموعات املجتمع
املدين جنباً إىل جنب ،لضامن التحاق األطفال السوريني بإحدى القنوات املتعددة التي يتم تأييدها اليوم يف لبنان .ولكن يف نهاية املطاف ،إن املرتوكني خلف الركب يف هذه
املعادلة هم الشباب الذين يحملون يف أيديهم الشعلة ملستقبل تعيش فيه سوريا يف سالم.

((( https://www.hrw.org/news/2018/04/17/lebanon-positive-step-refugee-children

© عمل فني لمنى أبي وردة

اليوم ،ليس أمام شباب سوريا يف لبنان الكثري للعيش من أجله.
فقد انقطع الشباب عن املدرسة لسنوات عدة أو يعملون
كمياومني يف سوق العمل غري الرسمي أو يشتغلون بالجنس أو
معرضني لالتجار بالجنس أو يز َّوجون مبكرا ً لتخفيف العبء
عىل أرسهم ،فتضيق املساحة املتوفرة أمامهم لألحالم .من بني
 80,000سوري مس ّجلني ترتاوح أعامرهم بني  15و  18عاماً،
ال يلتحق إال  %5منهم فقط باملدارس الثانوية الرسمية((( .أما
الباقون ،فمعظمهم منقطع عن املدرسة أو يتلقّى شكالً من
أشكال التعليم غري الرسمي مع عدم القدرة عىل الحصول
عىل شهادة أو مواصلة التعليم العايل أو التدريب املهني.
باإلضافة إىل هذه التحديات التي يواجهها الشباب،
يشري املجلس الرنويجي لالجئني إىل أن حواىل  %90من
الشباب يف هذه الفئة العمرية ال يستطيعون الحصول
عىل اإلقامة القانونية ،ما يجعلهم أكرث ضعفاً ،وبالكاد
يحصلون عىل الخدمات ،ومنها التعليم .وهذا يعني
أيضاً التع ّرض للمعاملة املهينة والغارات عىل املخيامت
وعمليات اإلخالء ،فضالً عن القيود املفروضة عىل حرية
الحركة بالنسبة إىل الالجئني السوريني.
هل كان من املمكن تفادي وضع الشباب هذا؟ يف بداية
األزمة ،كان عدم اتخاذ إجراء بشأن التعليم مرتبطاً بشكل أسايس
بنقص األموال وتوقع املجتمع الدويل واملجتمع املضيف بأن
تنتهي الحرب قريباً ،وبالتايل يعود األطفال قريباً إىل مدارسهم
يف سوريا .برزت عقبات أخرى عىل الطريق ،مثال تدين قدرة
االستيعاب يف املدارس الحكومية اللبنانية ،املفتوحة يف دوامني
لتلبية حاجات العدد الكبري من األطفال إىل التعليم ،من بني
أمور أخرى.
هل هذه قضية ثقافية؟ هل يقاوم السوريون التعليم؟ كمامرِسة
يف هذا املجال ،ما زلت أتذكّر بوضوح كيف تك ّون أول مركز للدعم
التعليمي لدينا ،وكان األول من نوعه يف لبنان .كان ذلك يف بدايات
العام  ،2012وك ّنا نقوم بتوزيع سلل غذائية عىل األرس السورية
التي وصلت حديثاً .قامت إمرأة شابة يف املخيم بتعقّبي ونادتني
باسمي ...ثم تابعت «مرحبا ،إسمي أميمة ،وكنت أعمل معلمة يف
سوريا .لدي طفالن .ال أريد سلّة غذائية .أريدك أن تساعديني يف
رشاء بعض الكتب ،وسأكون سعيدة الستضافة  20طفالً يومياً يف
خيمتي لتعليمهم» .وعىل غرار أميمة ،كانت كل األرس السورية،
حتى األميني منهم ،يريدون تعليم أطفالهم أوالً .يف غضون أسبوع

واحد من ذلك اليوم ،كانت  200أرسة قد س ّجلت أطفالها مع
أميمة مع انتشار الخرب يف جميع أنحاء املخيامت.
هؤالء األطفال أنفسهم الذين كانوا يف املدرسة التي جه ّزتها أميمة
يف خيمتها والتي طالبت بشدة بها ،هم اليوم شباب وشابات بال
مستقبل أمامهم .لكن ال يزال بإمكاننا اتخاذ خطوات إلنقاذ شباب
سوريا .يجب الحفاظ عىل مساحة للمجتمع املدين يف لبنان لدعم
الالجئني السوريني .يجب ضامن إضفاء طابع محيل من خالل
مشاريع ميلكها ويديرها املجتمع املدين بالتعاون مع املجتمعات
املحلية نفسها ،وبالتعاون الوثيق مع املنظامت الدولية والحكومة.
ينبغي تعزيز الربامج التي تتناول الشباب ،لدعمهم إما إلعادة

االندماج يف املدارس أو االنضامم إىل التدريب املهني أو تزويدهم
باملهارات املهنية والشخصية الرضورية ليكونوا عنارص مستقلني
ونشيطني يف املجتمع .كام ينبغي أن تقرتن جميع هذه املشاريع
بالدعم النفيس واالجتامعي ،واملبادرات التي تتك ّون أصوات
الشباب فيها ،مركزية ،حتى يكونوا شباباً يتولون زمام حياتهم
ويكونوا قادرين عىل تصميم مستقبلهم ،ويف نهاية املطاف،
مستقبل بلدهم.
(نص مترجم من اإلنكليزية)
* مؤسسة ومديرة «سوا للتنمية واالغاثة»
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لم االهتمام بدراسة التاريخ؟
َ
نايلة خرض حامدة*
يعيش الناس يف الحارض ويتهيأون للمستقبل ،فل َم تكلّف عناء دراسة املايض؟ ملَ االهتامم بدراسة التاريخ إذا كانت املعلومات التاريخية متوفرة بنقرة واحدة عىل اإلنرتنت؟
هذه األسئلة غالباً ما ت ّوجه إلينا ،نحن الناشطني يف الهيئة اللبنانية للتاريخ ،عندما يكتشف الناس مهمتنا املتمثلة يف تطوير تعليم التاريخ .نحن نؤمن بأ ّن التاريخ علم ف ّعال
يسمح بالدخول إىل مخترب التجارب البرشية لفهم أفضل للحارض .فلتعلّمه تأثري كبري عىل من نحن اليوم ومن سنكون يف املستقبل .وهو آل ّية لبناء السالم.
تب ّدلت أهمية تعليم مادة التاريخ يف منتصف القرن املايض.
تقليدياً ،لطاملا كان يُنظر إىل التاريخ باعتباره مادة لتثقيف األفراد،
فكان يسمح لهم اقتباس التواريخ املهمة من املايض وتذكّر
األحداث ،فيبـدون من حديثهم كام لو أنّهم عىل دراية بكل ما
حـدث يف املايض ،وكانت هذه الرؤية تتطلّب منهم حفظ األسامء
والتواريخ واألحداث .لكن الغاية من تدريس التاريخ تب ّدلت مع
مجيء اإلنرتنت وإتاحته ثروة من املعلومات التاريخية يف متناول
يدينا .تعـترب االتجـاهات الحالية أ ّن التاريخ هو فرع معـريف
متخـصص مبفاهيمه وأدواتـه الخاصـة التي تساهم يف التفكري
ّ
عـىل مستويات عليا .إ ّن تدريس التـاريخ لـه تأثري كبري يف تشكيل
هوياتنا الفردية واملدنية والسياسية واألخالقية.
إ ّن الغرض الرئييس وراء قرار الدول إدراج مادة التاريخ يف
مناهجها الوطنية ال يزال بناء املواطنة .وعىل الرغم من استغالل
الحكومات لها يف كثري من األحيان ألغراض سياسيّة ،إالّ أن مادة
التاريخ ميكن أن تساهم يف بناء املواطنة ،فهي متكّن األفراد

من التعامل مع األحداث من وجهات نظر عديدة ،والبحث
التغي وتقييم األهمية ،وتحليل
يف األسباب والنتائج ،وفهم
ّ
التفسريات التاريخ ّية املتعارضة.
يساعدنا التاريخ عىل فهم أفضل للحارض .إذا أردنا أن يفهم تالميذنا
رصف السياسيون كام يفعلون ،وكيف يعمل املجتمع،
ملاذا يت ّ
وكيف أضحى عاملنا كام هو اليوم ،فهم بحاجة إىل دراسة املايض
الذي يلقي الضوء عىل تعقيدات املجتمعات الحال ّية ،ومن خالل
هذه العملية ينظرون يف الروايات املتباينة وكيفيّة التوفيق بينها.
إن بناء املواطنة املسؤولة ،وإعداد القادة السياسيني ورجال
األعامل واملهنيني املستقبليني ،يعتمد عىل تعزيز قدرة الطالب
عىل تفحص األدلة ،والنظر يف التفسريات التاريخية ،واستخالص
الخاصة بهم ،واالنخراط بهدوء يف محادثات مركزة
االستنتاجات
ّ
حول أي موضوع كان.
كام أ َّن التاريخ يدفع التالميذ لالنخراط يف التأمل األخالقي .يتأملون
يف شخصياتهم من خالل النظر يف ترصفات اآلخرين يف املايض ،ومن

هنا أهم ّية التدريس عن األشخاص العاديني والعائالت واألحياء
وليس فقط عن القادة والرجال والنساء االستثنائيني .ومن خالل
تدريس التاريخ ت ُط ّور مهارات التفكري والتواصل الرضورية لألفراد
للتفاعل اإليجايب يف مجتمعهم وبيئتهم.

كيف ند ّرس مادة التاريخ

خمس سنوات على تأسيس الهيئة اللبنانية للتاريخ

نعمل يف الهيئة اللبنانية للتاريخ منذ خمس سنوات عىل تطوير
منوذج تعليمي للفصل الدرايس يف لبنان .نركّز من خالله عىل بناء
التفكري التاريخي .ماذا يعني هذا عملياً؟ يتعلّم التالميذ التفكري
كاملؤرخني .لفهم املايض ،يبدأون بطرح أسئلة كبرية عىل مثال
«ملاذا اندلعت حرب يف لبنان عام 1975؟» ،يستخدمون مصادر
عديدة تق ّدم وجهات نظر مختلفة ،فيقومون بتحليلها ومقارنتها
الخاصة .وهكذا ،يتم
واستخالص استنتاجاتهم وتطوير تفسرياتهم
ّ
تـدريب التالميذ عىل التفكري النقدي واستعراض املناظري املختلفة
واتخـاذ القـرارات واملسـاهـمـة يف حـوار أوسـع حـول املـايض.
يستلزم منوذج الفصل الدرايس اسرتاتيجيات تعليمية تسعى
إىل تطوير املهارات والقدرات الالزمة يف مجتمعاتنا الحالية
واملستقبلية .يجب أن يتعلم الطالب يف الفصول الدراسية ملادة
التاريخ كيفية العثور عىل األدلة واستخدامها ،وطريقة التح ّدث
والكتابة بوضوح وبشكل هادف ،وكيفية إيصال األفكار شخصياً
أو إلكرتونياً ،وكيفية االنخراط يف الحوار الب ّناء ،وكيفية التفاعل يف
مجتمع دميقراطي ،وكيفية تح ّمل املسؤولية الفردية والجامعية،
وكيف نتصالح مع املايض وبالتايل مع الحارض .يف الواقع ،يصبح
تعليم التاريخ آل ّية مه ّمة لتنمية الفرد وصون املجتمعات ،ما
يشكّل مكوناً حيوياً يف الرتبية.
بعد أن طال أمد مأزق املناهج يف لبنان ،حان الوقت إلعادة النظر
يف كيفية تفكرينا يف التاريخ وأهدافه واسرتاتيجياته .ال ميكننا
مواصلة تهميش تدريس مادة التاريخ والذي يؤدي إىل جهل أجيال
من الشباب ملاضيهم وكيف أ ّدى املايض إىل الحارض .وعىل الرغم
من أنّنا ندرك دور السياسة يف إصدار املناهج ،إال أنه حان الوقت
إليداع مه ّمة تصميم مناهج التاريخ يف لبنان يف أيدي األكادمييني
واملتخصصني بعيدا ً عن التجاذبات السياسية.
ّ
(نص مترجم من اإلنكليزية)
*رئيسة الهيئة اللبنانية للتاريخ
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في لبنان
التربية والتاريخ

معاناة الحرب األهلية
من خالل تاريخ الناس
روزيت فاضل*
يف  13نيسان  ،2019سلّط تالمذة السنة األوىل ثانوي يف مثاين مدارس رسمية الضوء يف معرض ختامي ،جرى يف  13و 14نيسان يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،لربنامج التاريخ
الخاصة وانطباعاتهم وجوانب عدة من يوم ّياتهم يف
الشفهي بعنوان «من التاريخ املحيل نحو فهم أفضل للاميض» عىل قصص اجتامعية من واقع الحياة وتجارب الناس
ّ
مناطق جبل لبنان التي عرفت نزاعات عنفية خالل تاريخ لبنان الحديث.

تاريخ الناس

«هذه املقاربة جديدة يف لبنان يف مجال تعليم التاريخ ،ركزنا فيها
عىل تاريخ الناس» ،قالت رئيسة الهيئة اللبنانية للتاريخ نايلة
خرض حامدة .واألهم يف هذا املرشوع ،الذي ميتد لسنتني ،وفقاً لها،
«أنه ساهم يف إدخال مقاربات جديدة لصانعي املناهج بحيث يتم
الرتكيز عىل التاريخ اإلنساين االجتامعي عند تناول مراحل دقيقة،
وتعزيز قدرات التالمذة عىل التفكري نقدياً ألخذ العرب من املايض
وفهم الحارض بشكل أفضل» .وأشارت إىل «ما يكتسبه التالمذة من
خالل هذه التجربة خالل جمع هذه الروايات والتواريخ الشفهية،
من مهارات تعلّمية أساسية ،مثل طرح األسئلة ،وتحليل الرواية
التاريخ ّية ونقلها» .وأضافت« :العنرص األكرث إثار ًة لالهتامم يف
هذا املرشوع هو أنه مينح التالمذة القدرة والثقة بالنفس لتقديم
مساهمة فريدة من نوعها يف السجل التاريخي عن موضو ٍع ذي
أهمية كربى لحارضهم ومستقبلهم .وهو يك ّون أيضاً رؤية أوضح
للاميض ،ويساعدهم عىل بناء فهمهم الخاص للاميض بقدرة أكرب
عىل تقبل االختالف والتنوع واحرتام اآلخر».
من جهتها ،قالت مديرة املرشوع يف منتدى خدمة السالم املدنية
جيني مونرو« :ارتأينا أن يكون املدخل إىل مراجعة الحقبة األخرية
من تاريخ لبنان من خالل الغوص يف تجارب الناس العاديني»،
موضحة أ ّن املرشوع يسعى إىل إرشاك مجموعات عديدة يف نقاش
حول النزاعات العنفية ،يكون جامعاً ومحرتماً للتنوع واالختالف،
وذلك من خالل إطالق حديث عابر لألجيال بني الطالب وأشخاص
شهدوا النزاعات بأم العني ،والعمل مع املعلمني والطالب انطالقاً
من قناعتنا بأن هذا املسار سيش ّجع عىل مقاربة روايات عديدة
حول هذه النزاعات بعيدا ً عن التحليالت السياسية ووصف
املعارك».
أضافت« :يف الواقع ،يُتيح التاريخ الشفهي تسليط الضوء عىل

زوار يتشاركون تجربتهم خالل الحرب األهلية © جويل الديب/الهيئة اللبنانية للتاريخ

والالفـت أن هـذه الخطوة الرياديّة والنموذج ّية ،التي أطلقتها
الهيئة اللبنان ّية للتاريخ ،بالرشاكة مع منتدى خدمة السالم
املدنية  ،Forum zfdشملت أكرث من مئتي تلميذ نفذوا مشاريع
لجمع التاريخ الشفهي من خالل مقابالت أجروها مع شخص ّيات
قاموا باختيارها من مجتمعاتهم لتخربهم عن الحياة اليومية يف
مناطقهم خالل فرتة النزاعات العنفية ،وتساعدهم يف تكوين
التغيات االجتامع ّية والثقاف ّية واالقتصاديّة التي أصابت
صورة عن ّ
منط يوم ّيات اللبنانيني .فبعض املجموعات اختارت اإلضاءة عىل
التأثريات التي طالت التعليم كالظروف التي كان يدرس التالمذة
التغيات التي
فيها ،فيام اختارت مجموعات أخرى البحث يف ّ
أصابت أمناط ووسائل التنقل ،أو النزوح ،إضافة إىل موضوعات
أخرى كدور املرأة خالل هذه الظروف الصعبة.

رسديّات ووجهات نظر متع ّددة عن املايض ،ما يجعله مقاربة
مفيدة وناجعة ،عىل وجه الخصوص يف التعاطي مع املايض ،السيام
عندما يكون هذا املايض موضع خالف وسجال» .من جهتها توضح
إحدى املعلامت املشاركات يف املرشوع« ،عملنا مع التالمذة عىل
إعداد أسئلة الراوي مع إمكانية ان يتفاعل التلميذ مع أي سؤال
لقصته» ،مشرية إىل أن التالمذة «اكتشفوا أ ّن
خالل رسد الراوي ّ
معاناة الناس هي واحدة خالل النزاعات العنفية .فال أحد يربح
عند استخدام العنف ،بل الكل يخرس ووجع الناس هو ذاته يف
كل القصص».

من األسفل إىل األعىل
ما هو التاريخ الشفهي وما هي أهميته؟

عـ ّرفت الخبرية يف هذا العلم واملستشارة يف هذا الربنامج
حقل من
الدكتورة ماريّا أبو النرص أن «التاريخ الشفهي هو ٌ
حقول الدراسات ،ينضوي عىل تسجيل املخزون الكالمي الذي
ورد عىل لسان الناس الذين عايشوا مرحلة ما وحفظ ذكرياتهم
وتفسريها» .وبالنسبة إليها« ،يتطلب ،بوصفه حقالً دراسياً،
مقاربات ومناظري عديدة ،مبا يُتيح رواية التاريخ من أسفل الهرم
إىل أعاله ،بدالً من العكس ،أي روايـة الناس يف وجه الرواية
املستقاة من أصحاب السطوة» .وأشـارت اىل أنه «يُركز عىل
تسجيل ما يرد عىل ألسنة أشخاص هم غالباً غري مد َرجني يف
الرسدية «الرسمية» للتاريخ».
وانتقلت إىل لوجستية املرشوع مشرية إىل أ ّن املد ّرسني تع ّرفوا

«عىل امتداد أربع ورش عمل ،عىل التاريخ الشفهي يف النظرية
واملامرسة ،بغية العمل مع تالمذتهم عىل جمع تواريخ شفهية يف
مجتمعاتهم املحلية».
مث ّنت إحدى املعلامت املشاركات بورش العمل ،املرشوع ،معتربة
أنه «يرتكز عىل تجارب شخص ّية ألهل املنطقة وال دخل للسياسة
وال للتدخالت السياسية يف تالوة الحوادث التي نقلها الناس
وعبت عن توقها الفتتاح املعرض النهايئ مبشاركة
أنفسهم»ّ .
التالمذة ،واألرس اإلدارية والرتبوية وأهايل املناطق التي أجريت يف
البحوث ،واملجتمع املدين لنتعرف جميعنا عىل تاريخنا االجتامعي.
وأضافت معلّقة عىل الربنامج «لقد مت ّرسنا يف ورش العمل عىل
طرائق تعليم املادة بأساليب تفاعلية ،وساهمنا من خالل حصة
كل أسبوع يف نقل التلميذ من مجرد متلق للمعلومة إىل
كاملة ّ
مشارك فاعل بها».
هكذا ،يرتجم التاريخ الشفهي عملياً مقاربة مثالية لتقريب املسافة
بني أبناء الجيل الناىشء ،وهو أسلوب تربوي سلس ومش ّوق
ليتعرف من خالله التالمذة عىل أن املعاناة هي ذاتها ،والوجع
هو نفسه يف أيام الشدة والخوف والحرب ...التاريخ الشفهي كان
ميكن أن يكون أمثولة لردع الحرب بني الناس ،ولجعل ذكرى 13
نيسان «تنذكر وما تنعاد».
*صحافية في جريدة «النهار» متخصصة في الشؤون التربوية
واالجتماعية والثقافية  -مستشارة إعالمية لجمعيات محلية
وعالمية ولصالح جامعات خاصة
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في لبنان
التربية والمفقودون

يساهم المفقودون
حين
ُ
السلم األهلي
بناء
في
ِ
ِ
وداد حلواين*
أجابت أم جورج الصحايف عندما سألها رأيها بالسلم وبدء ورشة إعادة اإلعامر.
«طاملا جورج ما رجع ،ال السالم بلبنان بيعنييل وال إعادة اإلعامر».
ْ
أُعلن السلم يف لبنان عام  *1990من دون أن يلتفت إىل مأساة
املفقودين وذويهم ،مام يعني أن السل َم كان وال يز ُال منقوصاً،
هشّ اً ومه ّددا ً بالرتاجع.
طي صفح ِة الحرب صار مضحكاً
امل ُبيك يف مسا ٍر
ٍ
رسمي أخطأَ يف ِّ
ِ
اتهام أهايل الضحايا
بتهديد السلمِ
بلجو ِء هذا «الرسمي» إىل ِ
ِ
لحرب جديدة كلام طالبوا بح ِّقهِم مبعرف ِة مصريِ
األهيل،
والتأسيس ٍ
مفقوديهم.
ِ
املتاريس عىل
خطاب
فضح هشاش َة هذا «السلم» عود ُة
ِ
أكرث ما يَ ُ
أي حني وعند أي خالف ،واستباح ُة أنصا ِر ِهم
ألسن ِة املسؤولني يف ِّ
الشارع ،عابثني بأمن الناس وسالمتهم.
بعد انقضاء  29عاماً عىل إعالن ذلك السلم اآليت «من فوق ومن
ِ
ب ّرا»** ،صدر قانون «من تحت ومن ج ّوا»
بهدف متت ِني السلمِ
ِ
الكشف عن مصريٍ املفقودين واملخفيّني قرسياً،
األهيل من خالل
وفق ما ورد يف أسبابه املوجبة***.

نجح أهايل املفقودين واملخفيني قرسا ً بتكريس حقِّهم مبعرفة مصري
أحبائهم ٍ
امي
بنص قانوين.
ُ
تطبيق أحكام القانون يشك ُِّل امل ّم َر اإللز َ
للمصالح ِة الحقيقية .وحدها الحقيقة عن مصري املفقودين ،أحيا ًء
ِ
الحرب وبحجمِ
باب التسامح .االعرت ُاف بجرائمِ
أو أمواتاًُ ،
تفتح َ
ِ
التخفيف من معاناتِهم
الظلمِ الذي وق َع عىل ذويهم يساه ُم يف
املزمنة وإخراجِهم من وضعية «الضحية».
مجتمعي بامتياز
حق
حق قوننه األهايل .هو ٌ
معرف ُة الحقيق ِة ٌ
ٌ
ويؤس ُس إلعاد ِة بنا ِء الدول ِة
ينسحب عىل معرف ِة كل الحقائقّ ،
ُ
عىل ذاكر ٍة مو ّحدة ،عىل ٍ
أسس املساوا ِة والعدال ِة والدميقراطية.
ِ
بالبحث عن املفقودين يعني البحث عنهم كبرش،
فإقرا ُر الدول ِة
كمواطنني متساوين من دون أي متييز طائفي أو مذهبي أو
مناطقي ال كرعايا طوائف .وهذا هو أول مدماك لبناء السالم
وتحصني املجتمع من االنزالق مج ّددا ً إىل التقاتل.
رب قائلٍ يقول :كفى تنظريا ً وتهليالً لهذا القانون ،وهل من دولة
َّ

يف لبنان لتنفذّه ،أكيد عم تحلموا؟!.
من حقّنا أن نحل َم بوطن أل َّن «الفول صار «باملكيول» .حتى
ينضج يلزمنا «دلو» معلومات من الجميع ،مرتكبني وغري مرتكبني،
ليستفيد الجميع من مقايضتنا املعرفة بالغفران ألننا نتطلّع إىل
قيامة وطن يو ِّحدنا عىل قيم السلم الحقيقية.
«مالْحينا» يا دولة ،وساهمي معنا ببنا ِء السلمِ األهيل.
*رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان

* بتاريخ  ،1989/11/5صدّق مجلس النواب وثيقة اتفاق الطائف التي ت ّم مبوجبها اإلقرار
بوقف األعامل الحربية يف لبنان
** املرجع ذاته ،املقصود اجتامع نواب لبنان يف مدينة الطائف ،يف اململكة العربية
السعودية ،واملوافقة عىل وثيقة الطائف
*** بتاريخ  2018/11/30أصدر مجلس النواب القانون رقم ( 105قانون املفقودين
واملخفيّني قرسا ً) ،نتيجة نضال دؤوب ألهايل هؤالء الضحايا دام  36عاماً

معرفة مصير المفقودين
حق لألهالي وواجب على الدولة والمجتمع
بول أشقر*
يف العقد التاسع من القرن املايض ،وبفضل نضال نساء من أمريكا الالتينية ،دخلت قضية املفقودين أو املختفني قرسياً فضاء القضاء الدويل ،ومتّت صياغة اإلطار القانوين
ملعالجتها ،وهي االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ( - 2006األمم املتحدة) .بالتأكيد ،مل تبدأ قضية املفقودين يف تسعينات القرن املايض ،إنها
حالة تعود إىل سرية الجنس اإلنساين وإىل تاريخ الحروب .ما هو جديد يف املقابل بعد عام  2006هو تصنيف الجرم وتوفّر ترشيعات ،ليك يستعيد أهايل املفقودين حقهم
البديهي مبعرفة مصري أحبائهم.
إن النزاعات بني البرش وخصوصاً الحروب األهلية القامئة عىل
العصبيات الطائفية أو العرقية أو القبلية تقتيض دامئاً عند انتهائها
نوعاً من العفو عن الجرائم املرتكبة من كل صوب ،وتحديدا ً إذا كان
عىل الفرقاء أن يستمروا يف العيش معاً .ولكن هذا العفو الرضوري
ال يجب أن يكون متييزياً (أي أن يعفو عن البعض من دون اآلخر)
وال ميكن أن يكون مفصوالً عن باقي املك ّونات التي تحيط به ،أي
املعرفة والحقيقة والغفران عىل سبيل املثال ال الحرص .متاماً كام
ال معنى وال وجود أصالً للذاكرة بدون النسيان .يف لبنان ،انتهت
الحرب األهلية التي عصفت بنا بدءا ً من السبعينات بقانون عفو
جمع بني التمييز والنسيان حرصا ً.

بفضل نضال منوذجي خاضته حفنة من النساء (وبعض الرجال)
خالل عقود طويلة وبعد طول انتظار ،صار عندنا منذ أشهر قليلة
قانون أقره مجلس النواب ينشئ هيئة وطنية مهمتها الوحيدة
البحث عن املفقودين يف الحرب (أو الحروب) اللبنانية ،وهم
آالف من املواطنني واملقيمني (وبعض املواطنات واملقيامت) .هذا
القانون هو تكريس لحق يعود إىل أهايل املفقودين مبعرفة مصري
أح ّبائهم وذويهم .إنه حق صارت تك ّرسه املواثيق الدولية ،وكذلك
كافة الرشائع الدنيوية والدينية.
حق املعرفة هو حق حرصي لذوي املفقودين .وليك ال يبقى هذا
الحق حربا ً عىل ورق ،عىل الدولة واملجتمع أن يقوما اآلن  -بعكس

ما (مل ي) فعاله يف نهاية الحرب اللبنانية  -بواجبهام .فالدولة حينها
مل تبحث عن املفقودين الذين هم أوالدها .أما املجتمع ففضّ ل س ّد
آذانه ورصف أنظاره .القانون رقم  105الصادر يف 2018 /11/18
يوفّر لها فرصة جديدة للقيام بالواجب :واجب الدولة أن تنشئ
الهيئة الوطنية وإن توفّرت لها رشوط عملها بجدية وطأمنينة،
ترب األجيال عام حدث ليك ال يحدث مجددا ً .أما
وكذلك أن ّ
املجتمع ،فمن واجبه أن يستوعب ما حدث ليك يحضن لحظة
إدراك املعرفة أخواتنا وإخوتنا من أهايل املفقودين.
*منسق حملة “حقنا نعرف“
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سرّية التحقيق
أم عار المحاكمة العلنيّة؟
ضحى شمس*
ال يشء يجرب مجرماً ،ولو كان نادماً ،عىل اإلدالء مبعلومات عن مصري ضحاياه ألهاليهم ،خصوصاً بعد مرور أربعني عاماً عىل تلك الجرمية .نحن يف بلد النسيان والتنايس.
الغمغمة وتدوير الكالم واملامطلة حتى إتعاب أصحاب الحقوق من املطالبة بحقوقهم .لكن أهايل مخطويف ومفقودي الحرب األهلية اللبنانية مل يتعبوا .إرصارهم برغم كل
املامطلة والتسويف والتجاهل ،أمثر أخريا ً قانوناً لو ط ّبق فعالً ،لجرب بعض الرضر .لكن ،ما الذي يجرب مجرماً عىل االعرتاف بجرميته واإلدالء مبعلومات عن مصري ضحاياه طاملا
أن ال إثبات بحقه وال من يتهمه فعالً؟ وطاملا أن قائده باألمس هو الحاكم اليوم ويف س ّدة السلطة مستمتع بسجل عديل نظيف ،ومهفهف مثل أي مواطن بريء بفضل
عفو عام أصدره وزمالؤه الذين شاركوا يف الحرب عن أنفسهم إثر اتفاق الطائف؟

© «إمرأة اإلنتظار» لوحة منذ بدايات الفنانة التشكيلية فطام مراد .إهداء الى وداد حلواني التي رأتها وتراها تختصر كل اإلنتظارات

مل يعرتف املجرم مبا اقرتفت يداه؟ وكيف لضمري
سكن إىل استتباب حياته أن يصحو من أجل أ ٍّم
تريد معرفة مصري أبنائها الذين خطفوا أو غيُّبوا
قرسا ً؟ ومل ّ
يرق قلب مجرم ،ولو ندم ،إلبن أو أب
يريد أن يؤكد له أحدهم بالدليل مصري أح ّبته:
أأحياء؟ أم أموات؟ ويف الحالتني أين وكيف
ومتى؟.
لقد عطَّل العفو العام الذي أصدرته غالبية
القوى التي شاركت يف الحرب األهلية اللبنانية
( )1990/1975مسار العدالة التي هي أساس
بناء أرضية سليمة ملستقبل أي بلد خاض تجربة
الحرب األهلية املد ّمرة .ذلك املسار الذي يفرتض
االعرتاف ثم إبداء الندم واإلدالء باملعلومات
الستحقاق الصفح والغفران .لهذا ،ال يزال
نضال أهايل املفقودين واملخفيني قرسا ً مستمرا ً
منذ ما يقارب العقود األربعة ألجل معلومة
حاسمة عن مصري أحبتهم ،وال ينجحون إال بشق
األنفس بالتقدم خطوة خطوة اىل مبتغاهم .أما
املجرمون واملرتكبون ،فها هم يعيشون حياتهم
بشكل عادي «وبراءة األطفال يف أعينهم».
هـكذا ،وبـالرغـم من الفرح الكبري بصـدور
قـانـون املفقودين بعد طول انتظار ،بدا
لكثريين ،وأنا منهم ،أن الشعار الذي رفعته
اللجنة وهو «املعرفة مقابل املغفرة» ،عبثياً يف
الحقيقة .فمن يريد مغفرة أهايل املفقودين؟
طاملا أن أحدا ً ال يقرتب منهم باتهام أو تحقيق أو
طلب مثول أمام العدالة؟ وهل املغفرة إغراء ملن
تناىس جرامئه أو رمبا ب َّررها لنفسه خالل األربعني
سنة املاضية؟ هو عاش وتزوج وروى ألوالده رمبا
روايته الخاصة عن الحرب .وهي عىل األرجح
رواية يلعب فيها دور الضحية املعتدى عليها.
املجـرم حصـل عىل العـفو فلم يعـرتف؟ لِ َم
يعيد تسليـط الضوء عىل نفسه؟ وما معنى هذه
املغفرة التي ستأتيه من أهايل الضحايا طاملا أنه
يستفيد من غياب الدليل عىل جرامئه؟ .يبدو
أهـايل املخطوفني وكأنهم مجموعة من املثاليني
السذَّج املتفائلني بالطبيعة اإلنسانية ،ويف
أو ُ

رشفهم ،لكن هل فيه ما يفيدهم؟.
ذلك ما ي ّ
لكن ،وبتفحص مواد القانون  ،105أي قانون
املفقودين ،بهدوء ،والتشاور مع لجنة أهايل
املفقودين حول هذه األسئلة ،ظهرت لنا
إمكانيات أخرى مضمرة يف منت هذا القانون،
وميكننا أن نلخص الفكرة بالعنوان التايل

«االختيار بني العار العلني أو رسية االعرتاف».
فمن املعلوم أن جرمية الخطف مستمرة إذا
مل يثبت أنها انتهت وحصلت خالل الحرب
أي خالل الفرتة التي يشملها العفو العام .كام
أن العديد من جرائم الخطف معروفة الجهة
املسؤولة عنها كونها تقع جغرافياً تحت سلطة

إحدى امليليشيات التي شاركت يف أعامل
الخطف والخطف املضاد .هي نوع من «رس
ذائع» ،لذا ،وكام يف قوانني الجيوش ،فإن العنارص
ال يحاكمون بل يحاكم املسؤولون عنهم ،أي
ُمصدري األوامر .لذا ،يصبح توجيه االتهام إىل
الجهات السياسية التي كانت مسؤولة عن تلك
النقاط التي جرى فيها الخطف ،ممكناً وسهالً اىل
حد ما ،عرب الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني
قرسا ً ،والتي نص القانون  105عىل تشكيلها
وأعطاها كل صالحيات التحقيق .وبذلك يصبح
عىل تلك الجهات أن تجيب ،عالنية ،أمام
املحقق ،مبا يفيد عن مصري املفقودين املتهمة
باختطافهم أو إخفائهم ،وأن تثبت أنه قد جرت
تصفيتهم ،مز ّودة الهيئة مبعلومات عن أماكن
الدفن ،أو أنها قد سلّمتهم إىل جهات ثالثة،
يجري التحقق منها .أما إن اختارت تلك الجهات
تزويد الهيئة طوعاً باملعلومات ،فإنها ستستفيد
طي
من رشط الرسية .أي أن هويتها ستبقى ّ
الكتامن .وينطبق األمر عىل األفراد من املرتكبني
أو الشهود ،لتسهيل االعرتاف وللحصول عىل
املعلومات .وباملخترص يكون من املجدي تخيري
املعنيني بجرائم الخطف بني أمرين :اإلدالء طوعاً
باملعلومات ،مقابل الحفاظ عىل رسية أسامئهم
وبياناتهم الشخصية ،أو الخضوع للتحقيق ،ويف
حال ثبوت التهمة ،إخضاعهم ملحاكمة يتحملون
فيها عالنية عار جرامئهم.
رمبا ،وبهذه الطريقة ،قد نصل اىل نهاية لهذا
امللف املؤمل واملخزي .وهي نهاية ال نجرؤ عىل
نعتها بالسعيدة.
*كاتبة صحفية متخصصة بملف المفقودين
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دور التربية في بناء السالم
أكرم شهيب
وزير التربية والتعليم العالي

إن بناء السالم وتعميم قيم التسامح ومبادئ العدالة واملساواة بني
أفراد املجتمع ومك ّوناته ليست مج ّرد غاية سامية ،بل هي مسرية
شاقة تتطلّب إرساء أسلوب حياة يقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان
وحرياته وكرامته ،وجعلها الغاية التي ال تطالها أي مامرسات غري
منضبطة.
فصنع السالم هو مسؤولية وطنية إنسانية ،وهدف يجب السعي
دامئاً إىل تحقيقه وإرساء دعامئه يف عامل عاىن وال يزال يعاين من
ويالت ومأساة صناعة الحرب والدمار ،ونرش ثقافة الكراهية
والتمييز واإلقصاء.
وللرتبية دور أسايس ومحوري يف صنع السالم وإنهاء حالة االحرتاب
والفوىض ومظاهر العنف ...ولها أيضاً دور أسايس يف تعزيز ثقافة
حل اإلختالفات بوسائل سلمية وإنسانية ،وهذا األمر يتطلب وجود
مناهج عرصية لتدريس تح ّديات تحقيق السالم ،وتطوير املهارات
الالعنف ّية ،وتعزيز املواقف السلم ّية.
وألن الحروب تولد يف العقل البرشي فإن دور الرتبية يف صنع السالم
وإرساء دعامئه ال يقترص عىل املدرسة والجامعة ،بل هو عمل
مشرتك ما بني األهل واملربني واملعلمني .من هنا أهمية الرتبية التي
تؤدي دورا ً أساسياً يف تغيري العقل ّية باتجاه ضبط العوامل النفس ّية
التي تدعم العنف ،ويف تفكيك األحكام املسبقة ،ويف تفعيل الحوار
وتعزيز االحرتام املتبادل وبناء الجسور بني الفوارق.
وضمن هذا اإلطار إن مساهمة الرتبية يف بناء السالم املنشود
يكون من خالل وضع املناهج الرتبوية الحديثة العرصية القادرة
عرب التعليم األسايس وأيضاً الجامعي عىل اإلسهام يف إرساء املفاهيم
التالية:
 إشاعة مفهوم ثقافة السالم ،ونبذ العنف عىل الصعيد االجتامعيمبختلف الطرق والوسائل.
 إشاعة مفاهيم التسامح ،والرتكيز عىل أحكام السلم والسالم منمنطلق أن االختالف والتع ّدد والتنوع بكل أشكاله هو مصدر غنى
للحياة اإلنسانية.
 الرتكيز عىل ترسيخ ثقافة احرتام حقوق اإلنسان وحرياته التيتكفلت بضامنها الرشائع الساموية جميعاً ،واملواثيق الدولية،
والنصوص القانونية الوطنية يف جميع الظروف.

Implemented by:

 أهمية املساواة بني الجميع ،وعدم التمييز ألي سبب كان بنيالرجال والنساء ،أو بني األفراد مبختلف اإلنتامءات.
 ترسيخ مبادئ الدميقراطية وقيم التداول السلمي للسلطة،واالبتعاد عن الخطاب املتشنج وأي سلوكيات ومامرسات عنرصية.
إن تحقيق ما تقدم ،يتطلّب رشاكة حقيقية بني الجهات الفاعلة

الرسمية واإلجتامعية للسري قدماً نحو آفاق إنسانية واعدة يكون
فيها للرتبية الدور الفاعل يف ترسيخ ثقافة قبول التنوع ،وحل
االختالف بوسائل الحوار وبكل الطرق اإلنسانية التي تضمن احرتام
حق اإلختالف وتنظمه ضمن اإلطار الذي يحفظ السلم والسالم
عىل نحو ثابت ومستدام.

فخور ٌ بلغتي ،فخور ٌ بهويتي

كاليغرافيتي لـ «أشكامن»
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
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