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ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســام عب بن

لجان محلية تتبادل أفضل الممارسات 
في مجال التعامل مع إنعكاسات األزمة السورية

فــي قاعــة جمعــت نحــو 100 مشــارك مــن البقــاع والشــمال والجنــوب، تقــّدم 
الســيد لــوكا رنــدا، مديــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي لبنــان 
بالتهنئــة مــن أعضــاء اللجــان االجتماعية-الثقافيــة واالجتماعية-االقتصاديــة 

ــلمية. ــة س ــم بطريق ــي مناطقه ــات ف ــات والنزاع ــم التحدي لمعالجته

وفــي هــذه المناســبة قــال الســيد رنــدا: »مــن خــال العمــل الــذي تقومــون بــه 
كجهــات فاعلــة محليــة ضمــن بلدياتكــم فــي مــا يخــّص معالجــة التحديــات 
الجديــدة الناجمــة عــن وجــود النازحيــن الســوريين فــي مناطقكــم، تشــكلون 
مثــاالً يحتــذى بــه عــن بنــاء الســام والتعايــش فــي لبنــان والمنطقــة وحتــى 

العالــم«.

وتمكـّـن المشــاركون الذيــن اجتمعــوا خــال يومــي تدريــب فــي برمانــا فــي 20 
و21 تشــرين الثانــي 2015، مــن تقييــم عملهــم ومشــاركة تجاربهــم واالســتفادة 

مــن الــدروس المكتســبة مــن لجــان أخــرى مــن أنحــاء لبنــان.

وقــد أســس هــذه اللجــان قــادة وجهــات محلييــن يمثلــون قطاعــات مختلفــة 
ــة فــي كل مــن  ــات المعني ــي، بمشــاركة وإشــراف البلدي ــد المحل ــى الصعي عل
بلــدات مشــتى حســن، مشــتى حمــود، جبــل اكــروم، حلبــا، برقايــل، بــر 
اليــاس، مجــدل عنجــر، ســعدنايل، بيســرية، الصرفنــد، شــبعا، ببنيــن، وتربــل. 
وأتــت تلــك اللجــان كنتيجــة عمليــة طويلــة مــن الدعــم التقنــي الــذي قّدمــه 
ــي  ــام ف ــاء الس ــروع بن ــال »مش ــن خ ــي م ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم برنام
ــي  ــم مال ــة وبدع ــاح والتنمي ــد« لإلص ــع »بيون ــراكة م ــار ش ــي إط ــان« ف لبن
مــن إدارة التنميــة الدوليــة واالتحــاد األوروبــي مــن خــال مفوضيــة األمــم 
المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن، لمعالجــة التحديــات المحليــة وتطويــر 
ــدات  ــي البل ــي وف ــتوى المحل ــى المس ــي عل ــتقرار إجتماع ــتراتيجيات اس اس

التــي تســتقبل عــددا« مــن النازحيــن الســوريين.
وفــي هــذا الســياق، تــم وضــع »اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي« وفقــًا 

لتحليــل للنزاعــات المحليــة وخصائــص كل منطقــة. 

وبالنســبة لألعضــاء القادميــن مــن كافــة أنحــاء لبنــان، مــن شــماله إلــى جنوبه، 
والذيــن يجتمعــون للمــرة األولــى فــي مــكان واحــد، كانــت الفعاليــة فرصــة 

لاســتفادة مــن الــدروس المكتســبة والتجــارب مــن المناطــق المختلفــة.
وأعــرب ممثلــون عــن 17 لجنــة عــن فخرهــم وســعادتهم لمناقشــة األنشــطة 
المنجــزة فــي كل منطقــة. هــذه األنشــطة التــي تراوحــت بيــن تنظيــم كرمــس 
لـــ1000 طفــل لبنانــي وســوري فــي الصرفنــد، وحفــل إلقــاء شــعر فــي أكــروم، 
وتنظيــم جلســة حــوار لبنانيــة ســورية فــي مجــدل عنجــر وإطــاق منافســة 
اقتصاديــة للمشــاريع االقتصاديــة الرياديــة فــي تربــل مــن بيــن مناطــق 
أخــرى، كانــت بالنســبة للمجتمعــات المختلفــة بمثابــة مبــادرات إيجابيــة 

تشــّجع االســتقرار االجتماعــي وتعــّزز الفهــم المتبــادل للـ»آخــر«. 

وأوضحــت ليــا صغبينــي مــن اللجنــة االجتماعية-االقتصاديــة فــي تربــل أن 
ــق فــرص عمــل  ــا ستســاعد فــي خل ــا فــي بلدته ــم اطاقه المســابقة التــي ت
ــدى الشــباب. وتلعــب اللجــان  للســكان وفــي تمكيــن القــدرات االقتصاديــة ل
االقتصادية-االجتماعيــة دور الحاضنــة لابتــكار االجتماعــي علــى المســتوى 
المحلــي مــن خــال تشــجيع الســكان المحلييــن علــى تقديــم أفــكار أعمــال 
مبتكــرة مــن شــأنها تشــجيع التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المحليــة 
وتســاهم بالتالــي فــي خفــض التوتــرات وتأســيس شــبكة مــن المســتثمرين 

المحلييــن المحتمليــن الراغبيــن فــي االســتثمار فــي هــذه األفــكار.

ــة  ــة االجتماعية-الثقافي ــن اللجن ــادر م ــى غ ــيدة ُتهام ــرحت الس ــا ش بدوره
واالجتماعية-االقتصاديــة المشــتركة فــي شــبعا فــي الجنــوب، كيــف رقــص 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــاق اللجن ــال اط ــًا خ ــوريين مع ــن والس ــباب اللبنانيي الش
ــلبي.  ــط الس ــف والتنمي ــكال العن ــع أش ــم لجمي ــى نبذه ــير إل ــوة تش ــي خط ف
االجتماعية-الثقافيــة  اللجــان  تعمــل  األنشــطة،  تنظيــم  إلــى  وباإلضافــة 
علــى إنشــاء مراصــد مــن أجــل تتبــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان، والنزاعــات 

ــق. ــهدها المناط ــي تش ــوادث الت والح

ــل أنشــطتهم  ــوا بتموي وتحــدث المشــاركون بحماســة عــن أنشــطتهم وطالب
ــي  ــوع ف ــى التط ــم عل ــزام القائ ــألة االلت ــى مس ــوا إل ــا تطّرق ــتقبلية. كم المس
اللجــان. وفــي هــذا الســياق قــال حيــدر الشــيخ مــن لجنــة برقايــل: »يعتبــر 

ــان«. ــطة اللج ــي أنش ــاركة ف ــًا للمش ــل ضروري ــد الطوي ــى األم ــزام عل االلت
وختــم بيــان عيتانــي وهــو مشــارك ســوري مشــارك مــن اللجنــة االجتماعيــة-
الثقافيــة فــي مجــدل عنجــر: »آمــل أن تتمكــن منظمــات أخــرى تركـّـز حصــرًا 
علــى النازحيــن الســوريين مــن االســتفادة مــن مقاربــة هــذا المشــروع. ينبغــي 
أن التعامــل ُمعديـًـا فــي مــا يخــص العاقــات بيــن اللبنانييــن والســوريين علــى 

المســتوى المحلــي، فالمشــكلة مشــتركة«. 
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مشاريع صديقة للبيئة تمّهد الطريق إلى السالم في مشتى 
حسن ومشتى حمود

ــاد  ــى اقتص ــول إل ــة الوص ــيطة بغي ــاكلنا البس ــن مش ــى ع ــا أن نتغاض »علين
ودولــة قويــة«، وفقــًا للســيد حمــزة األحمــد، رئيــس بلديــة مشــتى حســن فــي 

شــمال لبنــان فــي معــرض حديثــه عــن الوضــع االقتصــادي فــي منطقتــه.
فــي إطــار مســيرتها الراميــة إلــى انقــاذ االقتصــاد الهــش فــي مشــتى حســن 
ومشــتى حمــود و بدعــم مــن مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع 
ــة  ــة االجتماعي ــان اللجن ــت البلديت ــي، أطلق ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم لبرنام
-االقتصاديــة فــي 26 تشــرين األول 2015 بتمويــل إدارة التنميــة الدوليــة 
ــد« لإلصــاح والتنميــة. وشــكّل اإلطــاق  )DFID( وبدعــم تقنــي مــن »بيون
مناســبة لإلعــان عــن مســابقة اقتصاديــة تهــدف إلــى إشــراك الشــباب 
المبتكريــن مــن خــال تزويدهــم بالتمويــل المطلــوب ألفــكار األعمــال التــي 
اقترحوهــا والتــي مــن شــأنها تأميــن فــرص عمــل للســكان المحليــن وتحقيــق 

ــاد. ــدات لاقتص عائ

فــي حضــور الشــباب وكبــار الســن مــن المقيميــن اللبنانييــن والســوريين فــي 
مشــتى حســن ومشــتى حمــود، قــام قــادة وشــخصيات محليــة، وأعضــاء مــن 
ــات  ــة والمؤسس ــر الحكومي ــات غي ــن الجمعي ــن ع ــة وممثلي ــس البلدي المجال

الماليــة بمناقشــة أهــداف اللجنــة والمســابقة.

وقــرر أعضــاء اللجنــة االجتماعية-االقتصاديــة فــي البلدتيــن إنشــاء حاضنــة 
اجتماعية-اقتصاديــة فــي المكتبــة العامــة التابعــة لبلديــة مشــتى حســن 
ــى الخدمــات  ــون مــن الوصــول إل ــال المحلي ــا. وســيتمكن رواد األعم ودعمه
ــال  ــكار األعم ــر أف ــة لتطوي ــي المكتب ــة ف ــاحة المتاح ــن المس ــتفادة م واالس
الخاصــة بهــم. وشــدد أعضــاء اللجنــة علــى توافرهــم لدعــم أي مشــروع مــن 

ــي.  ــز االقتصــاد المحل شــأنه تعزي

وبالنســبة للســيد ســمير نعيمــة، مــن عــكار: »تثبــت اللجنــة أن المشــاريع 
الناجحــة يمكــن أن تقــام فــي المنطقــة وهــو أمــر نأمــل أن يكــون مــن شــأنه 

ــع هجــرة شــبابنا«. من

وأظهــر المشــاركون التزامــًا بعمليــة بنــاء الســام وأعربــوا عــن فخرهــم بهــا 
مقارنــة مــع النزاعــات التــي تشــهدها مناطقهــم. ووصــف الســيد زيــد حمــزة 
ــادرة بأنهــا ثوريــة وتحــّول موقــف  مــن مشــتى حســن ومشــتى حمــود، المب

المجتمــع مــن ســلبي إلــى فاعــل.

وفــي إطــار مؤشــرات الدعــم األخــرى التــي تقدمهــا اللجنــة االجتماعيــة 
ــًا  ــل اإلطــاق معرضــًا فني ــع حف ــن، تب ــن المبدعي ــى المبتكري ــة إل -االقتصادي
عــن إعــادة التدويــر مــن إعــداد نهــى ســليمان وهــي نازحــة ســورية تعيــش 
فــي مشــتى حســن. وبــادر رئيــس البلديــة والحضــور بعــد الحفــل إلــى 
اكتشــاف جميــع األعمــال الفنيــة المعــاد تدويرهــا ووجــدوا أنهــا تمثــل نشــاطًا 
ــى إطــاق مشــاريع  ــن عل ــرًا لإلعجــاب مــن شــأنه تشــجيع آخري ــدًا ومثي رائ
ــاك حاجــة ملحــة إليهــا فــي هــذه األيــام  ال ســّيما وأنهــا صديقــة للبيئــة وهن

ــات. ــم النفاي ــص حج ــة لتقلي كمقارب

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن

تثبت اللجنة أن المشاريع الناجحة يمكن  "

أن تقام في المنطقة وهو أمر نأمل يمنع 
هجرة شبابنا"

0٥

القيادة التشاركية تغّير األفكار السائدة في البقاع الغربي

إدراكًا منــه ألهميــة تطويــر المجتمعــات المحليــة، نّظــم مشــروع »بنــاء الســام 
فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي حلقــات عمــل فــي جميع 

أنحــاء لبنــان بغيــة تدريــب الجهــات الفاعلــة المحليــة األساســية ودعمها.

بــدأ الســيد فــادي أبــي عــام، المستشــار لــدى برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي التدريــب كالمعتــاد بتذكيــر جميــع المشــاركين بــأن »الثــأر هــو 
ــذا  ــر«. وهك ــوة األكب ــر الق ــو مؤش ــامح ه ــن التس ــف ولك ــر األول للضع المؤش
انطلــق اليــوم األخيــر مــن حلقــة العمــل التــي حملــت عنــوان: »حــل النزاعــات 
ــي عــام فــي  ــم المشــروع«. وأضــاف الســيد أب ــادة التشــاركية- تصمي والقي
هــذه المناســبة: »تعتبــر القيــادة التشــاركية أداة مســتدامة لتمكيــن منظمــات 
ــر مــن خــال إشــراك 'اآلخريــن' فــي حــل  ــة والتغيي ــز التنمي ناجحــة وتحفي

ــاكل«. المش

مــن جانبــه عّلــق الســيد فــوزي ســاطي، نائــب رئيــس بلديــة كامــد اللــوز علــى 
مشــاركته فــي التدريــب فــي البقــاع قائــًا: »إنهــا حلقــة العمــل األكثــر إفــادة 
التــي شــاركنا فيهــا كأعضــاء مجالــس بلديــة. كنــا نقــوم بصياغــة مقترحــات 
المشــاريع بطريقــة عشــوائية. أصبحنــا اآلن نعتمــد مقاربــة أكثــر علميــة 
وجديــة تدفعنــا إلــى التعامــل بطريقــة احترافيــة مــع المؤسســات الممّولــة«. 
وكان الســيد ســاطي قــد شــارك مــع 22 مشــارك وأعضــاء مــن لجــان أخــرى مــن 
الصويــري، والروضــة، وكامــد اللــوز وكفريــا فــي التدريــب الــذي أجــري علــى 

ثــاث مراحــل بيــن 28 أيلــول و13 تشــرين األول 2015.

واســتفاد المشــاركون فــي التدريــب الممــول مــن الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة 
 ،KFWللتعــاون اإلقتصــادي والتنميــة مــن خــال بنــك التنميــة األلمانــي
ــن فــرق العمــل، والتخطيــط،  ــارات التواصــل، وتكوي ــى مه مــن التدريــب عل

ــة. ــداد الميزاني ــا وإع ــاريع وتصميمه ــات المش ــة مقترح وصياغ

ــطة  ــة المتوس ــة الروض ــر مدرس ــيد ، مدي ــد الس ــد خال ــيد محم ــتفاد الس واس
الرســمية مــن التدريــب قائــًا: »ســمح لــي منصبــي كمديــر مدرســة بتطبيــق 
مــا تعلمتــه حــول النزاعــات مــع الطــاب. كانــت القيــادة التشــاركية التــي تــم 
ــا لمعالجــة  ــا نعتمده ــي كن ــة عــن الســبل الت ــا ناجحــة ومختلف ــا عليه تدريبن
المشــاكل. عّلمتنــا أن نبحــث عــن طــرف ثالــث حيــادي عنــد حــل المشــاكل«.
وللوصــول إلــى مجتمعــات ناجحــة، يحتــاج أعضــاء اللجــان الذيــن أصبحــوا 
اآلن قــادة فاعليــن فــي مناطقهــم، إلــى اكتســاب بعــض المهــارات لمســاعدتهم 
ــه مــن الممكــن مســاعدة  ــم شــمل مجتمعاتهــم. وأظهــرت األبحــاث أن ــى ل عل
قــادة المجتمــع علــى تنظيــم مجتمعاتهــم وتطويرهــا. إذ ينبغــي إشــراك 
النــاس فــي عمليــة صنــع القــرار، ووضــع االســتراتيجية، وتطويــر اإلجــراءات 
وحــل المشــاكل وهــي المهــارات المقدمــة التــي تشــكل »القيــادة التشــاركية«.
ــا  ــات وتحليله ــم النزاع ــن تقيي ــابقة م ــل س ــر مراح ــى إث ــب عل ــاء التدري وج
مــع اللجــان وســتتبعه مواكبــة معمقــة علــى مســتوى البلــدات بغيــة معالجــة 
لإلســتقرار  محليــة  إســتراتيجيات  خــال  مــن  محــددة  محليــة  مســائل 
االجتماعــي. والجديــر ذكــره أن هــذه دورة حــل النزاعــات تعتمــد فــي مناطــق 
أخــرى أيضــًا فــي جميــع أنحــاء لبنــان مــن أقصــى شــماله إلــى أقصــى جنوبــه.

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن



بنــاء الســام عبــر التربيــة

يهــدف مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إلــى إدمــاج مفاهيــم بنــاء 
ــة فيهــا مــن مــدراء  ــات الفاعل ــة المدرســية. ويتــم تطبيــق نشــاط المــدارس الخاليــة مــن العنــف مــن خــال تحســيس الهيئ ــذ العنــف فــي البيئ الســام ونب
ــتمل  ــة. وتش ــطة الصفي ــذ أنش ــر وتنفي ــلوك وتطوي ــة س ــى مدون ــم عل ــى موافقته ــول عل ــل للحص ــة واأله ــي المدرس ــن ف ــاب عاملي ــاتذة وط ــدارس وأس م

ــة فــي مــدارس مختلفــة.  ــة األخيــرة تصميــم األنشــطة الماديــة وغيــر الماديــة ذات الصل المرحل

وقــام المشــروع بتمويــل مــن المكســيك مــن خــال مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن وبالشــراكة مــع »CAC - مركــز المواطنــة الفاعلــة« 
و »مــن أجــل التنميــة«، بتنفيــذ نشــاط المــدارس الخاليــة مــن العنــف منــذ شــهر آذار 2015 فــي 15 مدرســة رســمية متوســطة فــي البقــاع األوســط والشــمالي 
والغربــي، أي المناطــق التــي تســتضيف طابـًـا ســوريين نازحيــن. كمــا ُيطلــق المشــروع تدخــًا مماثــًا فــي 15 مدرســة حكوميــة فــي جبــل لبنــان فــي عــام 2016.

يتمحــور نشــاط المــدارس الخاليــة مــن العنــف حــول تشــجيع التســامح وتقّبــل »اآلخــر«، وبخاصــة فــي المــدارس الرســمية التــي تســتضيف الطاب الســوريين 
واللبنانيين. 

وقــد تــم تدريــب الطــاب واألســاتذة واألهــل حــول مواضيــع تتعلــق ببنــاء الســام وحــل النزاعــات. وعقــدت جلســات »تخطيــط األنشــطة« وتــم توجيــه 
ــر  ــف التوت ــى تخفي ــق أنشــطة ومشــاريع تهــدف إل ــدء تطبي ــات قواعــد الســلوك لب ــد المشــاريع ووضــع مدون ــل النزاعــات وتحدي اللجــان فــي مجــال تحلي

ــف. والعن

تــم تنفيــذ األنشــطة التــي تــم اختيارهــا مــن قبــل اللجــان فــي كل مدرســة. وتنوعــت المشــاريع التــي وضعــت، إن الماديــة أو غيــر الماديــة، بيــن األنشــطة 
الترفيهيــة والتعليميــة والبنيــة التحتيــة. وشــملت األنشــطة غيــر الماديــة ورش عمــل الرســم والكتابــة علــى الجــدران للطــاب الصغــار، وكرمــس ومؤتمــًرا 
تعليميـًـا. وتضمنــت األنشــطة الماديــة تأهيــل الصفــوف والماعــب واألماكــن العامــة والحمامــات وشــراء المعدات،التــي تــم اعتبارهــا مهمــة للحفــاظ علــى بيئــة 

مدرســية آمنــة وســلمية.

طالب لبنانيون وسوريون في زحلة يرفضون 
العنف عبر الموسيقى والرسم

كانــت متوســطة زحلــة الرســمية األولــى إحــدى المــدارس الرســمية الـــ 15 فــي 
البقــاع التــي أتّمــت األنشــطة المتعلقــة بالمــدارس الخاليــة مــن العنــف، وذلــك 
بدعــم مــن مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 

اإلنمائي. 

ــة  ــد مــن مفوضي ــا بوف ــروز، مصحوًب ــو ك ــام القنصــل المكســيكي أنطوني وق
المتحــدة  األمــم  الاجئيــن وبرنامــج  لشــؤون  الســامية  المتحــدة  األمــم 
ــي 2015. ــرين الثان ــي 20 تش ــة ف ــي زحل ــة ف ــارة المدرس ــاع بزي اإلنمائي-البق
واســتقبل الطــاب اللبنانيــون والســوريون زائريهــم بالموســيقى الترحيبيــة. 
وفــي الوقــت ذاتــه، كانــت أنشــطة الرســم والفنــون متواصلــة فــي صفــوف 

الطابــق الثانــي. 

احتياجاتهــم  األطفــال  »يعكــس  قائــًا:  كــروز  أنطونيــو  القنصــل  وعّبــر 
ــد كان  ــم«، وق ــون والرس ــال الفن ــلمية مث ــائل س ــال وس ــن خ ــم م وهمومه
ــل أن  ــة وأم ــدران المدرس ــى ج ــلوك عل ــد الس ــة قواع ــة مدّون ــروًرا برؤي مس

ــة.  ــن المدرس ــى أم ــاظ عل ــدف الحف ــا به ــم تطبيقه يت

»أريــد مدرســتي أن تكــون األكثــر ألواًنــا فــي المنطقــة«، »أريــد أن أغنــي كل 
يــوم« هــي نبــذة عــن الكلمــات التــي قالهــا الطــاب خــال دورة الرســم. 

0٦

"تظهر الكتابة على الجدار هنا أن الكلمات 
القاسية مؤذية أكثر من العنف الجسدي 

وأنه علينا عدم التمييز بين اللبنانيين 
والسوريين، فنحن أصدقاء"

- فراس مهنا، تلميذ في مدرسة ايعات الرسمية

لتربيــة ا بنــاء الســالم عبــر 

ــطة  ــن األنش ــل م ــوم كام ــوريون بي ــون والس ــاب اللبناني ــتمتع الط ــد اس وق
ــع مــن  المشــتركة الترفيهيــة فــي مدرســة حــوش النبــي الرســمية فــي الراب
تشــرين الثانــي 2015. وكجــزء مــن األنشــطة غيــر الماديــة للمــدارس الخاليــة 
مــن العنــف، لعــب األطفــال وتشــاركوا أوقــات ال تنســى خــال كرمــس مــن 

ــة المدرســة.  تنظيــم لجن
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"لقد رسمنا الحقيقة على جدران مدرستنا. 
لقد عّبرنا عن ضرورة الدفاع عن حقوقنا 

كبشر" - عباس شريف، تلميذ في مدرسة ايعات الرسمية

وقالــت الســيدة جانيــت صقــر، نائبــة مديــر المدرســة: »إن مدرســتنا وطابنــا 
بحاجــة ماســة إلــى هــذا النــوع مــن الدعــم. ونأمــل أن تســتمر هــذه الشــراكة 

بيننــا وبيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.« 

وضمــن إطــار مدرســة خليــة مــن العنــف، تهــدف مهــارات بنــاء الســام 
ــى  ــمية األول ــة الرس ــة زحل ــاتذة مدرس ــاب وأس ــا ط ــي حمله ــامح الت والتس
ــة.  ــاريع مماثل ــار  مش ــي إظه ــاعدة ف ــى المس ــة إل ــدورات التدريبي ــال ال خ

وفــي متوســطة إيعــات الرســمية، ُعِقــدت جلســة كتابــة ورســم علــى الجــدران 
ــا  مــع الفنــان محمــد مهنــا فــي 4 تشــرين الثانــي 2015، وشــارك فيهــا 24 طالبً

لبنانيًــا وســورًيا علــى مــدى بضعــة أيــام.



ــر المجتمــع المدنــي ــاء الســام عب بن

قصص حرب مغّلفة بلمسة إنسانية

»مــا كان شــعورك عندمــا كنــت تحمــل الســاح خــال الحــرب األهليــة 
اللبنانيــة؟«، هــذا هــو الســؤال الــذي طرحتــه فــرح وردانــي علــى الحضــور من 
ــة  ــة المكتظ ــي القاع ــن ف ــام المجتمعي ــباب واإلع ــن، والش ــى المحاربي قدام
فــي مقهــى »ألــت ســيتي« فــي الحمــرا، يــوم الســبت الواقــع فــي 16 تشــرين 

ــة. ــبت متتالي ــام س ــال 3 أي األول وخ

ــس  ــف«، هم ــعد و»خائ ــاف أس ــوي«، أض ــمر. »ق ــة س ــت إجاب ــعيدة«، كان »س
ــاة وأن  ــد الحي ــى قي ــى عل ــش، أن أبق ــال: »أردت أن أعي ــول فق ــا ب ــر. أم عم

ــي«. ــي وناس ــي أهل أحم
ــرة مــن جمعيــة »لبــن«، االســتماع إلــى ردود فعــل  حاولــت فــرح، وهــي ميسّ
الحاضريــن علــى أســئلتها. حتــى أنهــا عمــدت إلــى الطلــب مــن الحضــور 
ــع  ــاون م ــم كجــزء مــن مشــروع »قصــص الحــرب«. وبالتع مشــاركة قصصه
مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
ــون مــن أجــل الســام«،  ــة »محارب ــروج، قامــت جمعي ــي مــن الن وبدعــم مال
ــي، بتدريــب 10  ــن«، المتخصصــة فــي المســرح االرتجال ــة »لب بتكليــف جمعي
مــن طــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات مــن خلفيــات اجتماعيــة ودينيــة 
 »playback theater« مختلفــة علــى تقنيات المســرح االرتجالي المعــروف بـــ

بغيــة تقديــم عمــل حــول الحــرب األهليــة اللبنانيــة.

وفــي هــذا الســياق قــال زيــاد صعــب وهــو محــارب ســابق مــن جمعيــة 
ــف ولكــن الحــرب  ــون مــن أجــل الســام«: »قــد يكــون القصــف توّق »محارب
تتواصــل فــي أيامنــا هــذه فــي جوانــب متعــددة مــن حياتنــا. أدعوكــم إلــى 
مشــاركة قصصكــم حــول الحــرب األهليــة وأن تشــاهدوا معــًا كيــف يحــّول 

ــلمي«. ــن س ــى ف ــص إل ــذه القص ــباب ه ــون الش الممثل

وعلــى مــدى نحــو ســاعتين، تمكــن الحضــور مــن مشــاركة قصــص مرحــة وإن 
ــوا  ــي تمكن ــة الت ــة اللبناني ــرة وأخــرى تعيســة عــن الحــرب األهلي ــت مري كان

مــن التغلــب عليهــا.

وســرد المحاربــون القدامــى والمشــاركون الشــباب العديــد مــن القصــص 
ــازح ســوري صغيــر توفيــت  المثيــرة لاهتمــام ولكــن قصــة عبــودي، وهــو ن
ــى  ــرًا عل ــر تأثي ــت األكث ــان، كان ــي لبن ــي ســوريا خــال تواجــده ف ــه ف والدت
ــودي فــي هــذا اإلطــار: »أعتقــد أن هــذه القصــة تاقــي  الحضــور. وقــال عب
صــدى لــدى كل لبنانــي فقــد شــخصًا عزيــزًا مــن دون أن يتمكــن مــن توديعــه 

ــرة«. ــرة األخي للم

كانــت قصــة عبــودي مؤثــرة إلــى درجة أن بعــض الحضــور بكى لدى ســماعهم 
تجربتــه. أمــا أحمــد، وهــو طالــب شــاب مــن بيــن الحضــور: »كنــت أعتقــد أن 
الحــرب مغامــرة جميلــة... يمكنــك أن تتغّيــب عــن المدرســة وتحمــل الســاح 
وتشــعر بالقــوة ولكــن عندمــا تســتمع إلــى قصــص المحاربيــن القدامــي الذيــن 
ــي  ــدد األرواح الت ــال وع ــي القت ــاركتهم ف ــم لمش ــدى ندمه ــن م ــون ع يتحدث

خســروها خــال الحــرب، ســرعان مــا تغّيــر رأيــك«.

وكان وقــع المشــروع واضحــًا علــى الممثليــن الذيــن شــاركوا فــي المســرحية 
والذيــن ينحــدرون مــن خلفيــات مختلفــة مــن دون أيــة فكــرة حــول كيــف 
كانــت الحــرب فــي ذلــك الحيــن، كمــا وعلــى المحاربيــن القدامــى والحضــور. 
أعجبــوا جميعــًا بالقصــص المتبادلــة. وكان المحاربــون القدامــى ســعداء ألن 
الحاضريــن يســتمعون إليهــم وأن الشــباب يســتفيدون مــن جميــع النصائــح.
ــًا  ــرددون دائم ــرب، ي ــون الح ــر اللبناني ــا يتذك ــًة: »عندم ــرح قائل ــت ف وختم
عبــارة 'تنذكــر حتــى مــا تنعــاد'«. وأضافــت: »ربمــا يمكننــا فــي هــذا المشــروع 
ــى  ــتماع إل ــا االس ــا يدفعن ــرق. ربم ــاني المش ــا اإلنس ــي جانبه ــا ف أن نتذكره
قصــة أم وإبنهــا، وقصــة عاشــَقْين تمكّنــا مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة تحــت 
القصــف أو قصــة حــول مــدى اســتهتار وتهــّور المحاربيــن فــي الماضــي، إلــى 
اســتخاص مزيــد مــن الــدروس والِعبــر منهــا ألنهــا تؤّثــر فينــا فــي الصميــم«.
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"عندما يتذكر اللبنانيون الحرب، يرددون 
دائمًا عبارة "تنذكر حتى ما تنعاد." ربما 

يمكننا في هذا المشروع أن نتذكرها في 
جانبها اإلنساني المشرق"

ــر المجتمــع المدنــي ــاء الســالم عب بن

المسرح: خيار بديل عن النزاعات، 
مسرحية "سكاكين" تجوب لبنان

ــرحية  ــي مس ــوريا ف ــان وس ــن لبن ــاب م ــل ش ــن 14 ممث ــة م ــت مجموع قدم
بعنــوان »ســكاكين« فــي بيــروت بعــد أن جابــت لبنــان مــن أجــل نقــل رســالة 

ــة عــن الســام. اجتماعي

ــا وإنتــاج جمعيــة »شــبكة  ــي ضي »ســكاكين« هــي مســرحية مــن إخــراج عل
مجموعــات شــبابية« YNCA . تعمــل الجمعيــة علــى إنشــاء مســاحة بديلــة 
لجمــع اللبنانييــن والســوريين تشــجع مــن خالهــا اإلســتقرار اإلجتماعــي 
واحتــرام اإلختــاف. وتــم عــرض المســرحية فــي 14 وفــي 15 تشــرين الثانــي 
2015 فــي مســرح بيــت الفــن فــي طرابلــس، شــمال لبنــان وعلى خشــبة مســرح 
غــزة فــي البقــاع وعرضيــن فــي مرجعيــون خــال شــهر شــباط، وأخيــرًا 30 
نوفمبــر 2015 علــى مســرح متــرو المدينــة، بيــروت وحظيــت المســرحية بدعــم 
مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
بمســاهمة ماليــة مــن الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون اإلقتصــادي 

.KFW والتنميــة مــن خــال بنــك التنميــة األلمانــي

»شــبكة مجموعــات  لجمعيــة  التنفيــذي  المديــر  دانــي كاكــش،  ويقــول 
شــبابية« فــي هــذه المناســبة: »بعــد أكثــر مــن 40 يــوم مــن العمــل المتواصــل 
ــن اللبنانييــن والســوريين. فــي  ــرًا فــي ســلوك الممثلي ــن، لمســنا تغي والتماري
ــاف:  ــن«. وأض ــن منفصلتي ــوريون مجموعتي ــون والس ــكّل اللبناني ــة، ش البداي
»هــذه المســيرة الطويلــة كســرت كل الحواجــز. لــم نعــد نشــاهد مجموعــات 
ــم تكــن صدفــة أن  ــة. هــم اآلن فريــق واحــد مــن األصدقــاء. ل صغيــرة منعزل
المشــروع أبصــر النــور فــي مرحلــة نحــن فيهــا بأمــّس الحاجــة إلــى التضامن«.

وفــي معــرض حديثهــا عــن أهــداف المســرحية، قالــت ليلــى ســرحان، رئيســة 
الجمعيــة: »هــذا النــوع مــن المشــاريع فّعــال فــي لــم شــمل المجتمــع اللبنانــي« 
وتوضــح قائلــة: »كان المجتمــع اللبنانــي يعيــش نوعــًا مــن انقطــاع التواصــل 
قبــل األزمــة الســورية. نجحــت مبــادرات إيجابيــة مثــل »ســكاكين« فــي جمع 

اللبنانييــن مــن كافــة أنحــاء البــاد مــع الســوريين فــي مســاحة واحــدة«.

ويقــول علــي ضيــا: »المســرحية هــي نــوع مــن العــاج الرامــي إلــى تخطــي 
المشــاكل المســتمرة بيــن اللبنانييــن والســوريين. أعتقــد أننــا تمكنــا مــن 

ــة«. ــن دون مبالغ ــو م ــا ه ــه كم ــع وعرض ــة الواق معالج

ــور  ــام جمه ــرح أم ــاركوا المس ــبقة وتش ــم المس ــن أحكامه ــون ع ــر الممثل وعّب
يضــم أكثــر مــن 300 شــخص مــن خلفيــات ثقافيــة متعــددة. وفــي هــذا 
الســياق، قــال صهيــب الخطيــب وهــو ممثــل ســوري لعــب دورًا أساســيًا فــي 
»ســكاكين«: »كنــت أعتقــد أن اللبنانييــن مختلفيــن للغايــة. ولكــن بعــد تماريــن 
مطّولــة، أصبحــت ألمــس اآلن األمــور المشــتركة العديــدة التــي تجمعنــا. لــم 

أعــد أشــعر بأننــي غريــب فــي لبنــان«.
وأردف زميلــه اللبنانــي علــي بيطــار: »مــن الرائــع تقديــم عــرض أمــام جماهيــر 
مختلفــة، مــا زالــت تردنــا ردود فعلهــم. لقــد ســاعدتني هــذه المســرحية علــى 

تقّبــل اآلخــر وإنشــاء صداقــات جديــدة مخلصــة«.

وتؤمــن »شــبكة مجموعــات شــبابية« بــأن المســرح مــن شــأنه أن يكــون بديــًا 
شــفافًا عــن النزاعــات خاصــة وأنــه يوّفــر أرضية مشــتركة.

"هذه المسيرة الطويلة كسرت كل الحواجز. 
لم نعد نشاهد مجموعات صغيرة منعزلة. 

هم اآلن فريق واحد من األصدقاء. لم تكن 
صدفة أن المشروع أبصر النور في مرحلة 

نحن فيها بأمّس الحاجة إلى التضامن"

0٩
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رسم خريطة النزاع وتحليله

١. ملّخص تحليل النزاعات، أيار 20١٥: التجزئة المكانية وارتفاع معدل الفقر. 
سياق النزاع في صيدا

مشــروع رســم خريطــة النــزاع وتحليلــه هــو مبــادرة تقــوم بهــا جمعيــة دعــم 
لبنــان بالتعــاون مــع »مشــروع بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي بتمويــل مــن إدارة التنميــة الدوليــة DFID وصنــدوق 
تزويــد  إلــى  المشــروع  ويهــدف   .LRF Germany لبنان-ألمانيــا  إنعــاش 
مختلــف الشــركاء الناشــطين فــي مجــال بنــاء الســام والعمــل اإلنســاني 

ــة  ــات الفاعل ــق أو الجه ــن المناط ــة ع ــات ذات صل ــة ومعلوم ــات دقيق ببيان
المعنيــة فــي النزاعــات. كمــا أنــه يوفــر فهًمــا متقدًمــا وحيادًيــا وواقعًيــا 
ألســاليب العمــل الداخلــي للنزاعــات المتعقبــة والنســيج االجتماعــي الضمنــي 

ــي. ــل اإليجاب ــرص للعم ــن ف ــًا ع ــية، فض ــام السياس ــول األلغ ــّدد وحق المح

ــان بيــن تمــوز  ــزاع فــي لبن يقــدم هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن حــاالت الن
وآذار عــام 2015 إضافــًة إلــى دراســة حالــة عــن صيــدا. تقــدم دراســة الحالــة 
ــع  ــان، م ــوب لبن ــدا، جن ــة صي ــي منطق ــزاع ف ــا للن ــياقًيا وتحليلًي ــا س ملخًص
تركيــز علــى النزاعــات المحليــة وارتفــاع معــدل الفقــر. كمــا تصــف الجهــات 
ــكيل  ــي تش ــا ف ــاهمتها تاريخيً ــة مس ــزاع وكيفي ــي الن ــية ف ــة الرئيس الفاعل
ــذ الخمســينات وحتــى اليــوم. وتســّلط  الديناميــات النزاعيــة فــي صيــدا من
النتائــج الضــوء علــى أنــه فــي حيــن يصــب اهتمــام معظــم المراقبيــن 
ووســائل اإلعــام علــى »الخطــر اإلســامي المتطــرف«، فــإن الجهــات المعنية 
ــر  ــدات األكث ــر أن التهدي ــة تعتب ــي المدين ــة ف ــة االجتماعي ــات الفاعل والجه
إلحاًحــا هــي ذات صلــة بالعوامــل االجتماعيــة بوجــه خــاص، بمــا فــي ذلــك 

ــر. ــدل الفق ــاع مع ــة وارتف ــة المكاني ــكانية، التجزئ ــة الس الكثاف

ــزاع وتحليلــه رســم خريطــة الن
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 اإلصدار المرتقب: سياق النزاع في بيروت:
المسألة االجتماعية ودورات التعبئة وأمن المدينة

2. ملّخص تحليل النزاعات، آب 20١٥: سياسة األمن وخطابات الخوف 
والجهد االقتصادي: ديناميكيات النزاع في المتن

ــزاع  ــط الن ــى مــن مشــروع رســم خرائ ــة األول ــي للمرحل ــر النهائ يركــز التقري
وتحليلــه علــى مدينــة بيــروت. ويســعى التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى 
ــي  ــة ف ــات والتعبئ ــن والنزاع ــات الطع ــية وموضوع ــة الرئيس ــات الفاعل الجه
ماءمتهــا التاريخيــة كمــا وفــي العبــارات الحاليــة. ويتضمــن التقريــر تركيــًزا 
خاًصــا علــى المســألة االجتماعيــة والتعبئــة السياســية واالجتماعيــة الاحقــة 
ــة، فضــًا عــن التفاعــات بيــن المجتمــع  ــا الجنســانية وأمــن المدين والقضاي

يقــّدم ملّخــص تحليــل النــزاع الثانــي هــذا لمحــة عامــة محّدثــة عــن حــاالت 
ــنة  ــن س ــات ع ــل بيان ــًرا تحالي ــام 2015، موّف ــران ع ــة حزي ــى نهاي ــزاع حت الن
كاملــة. وكمــا يظهــر فــي الرســم البيانــي، فــإن معظــم حــوادث النــزاع المبّينــة 
علــى الخرائــط والمصنفــة تحــت خانــة »الســلطة والحكــم« تحــدث فــي 
عرســال البقــاع: عرســال هــي المنطقــة التــي يتــم منهــا اإلبــاغ عــن معظــم 
حــاالت »النزاعــات الحدوديــة الســورية« أيًضــا. ويتــم تحديــد مــكان معظــم 
»أعمــال العنــف الفرديــة« فــي طرابلــس، ممــا يــدّل علــى االضطرابــات 
المســتمرة فــي المدينــة الشــمالية، وعلــى النحــو ذاته، فــإن النســبة المنخفضة 
نســبًيا تقلــل مــن أهميــة االنطبــاع العــام حــول النــزاع المفتــوح فــي المدينــة. 
ــد معظــم حــاالت  ــم تحدي ــه يت ــروت، فليــس مــن المســتغرب أن ــا فــي بي أم
»نزاعــات السياســات« واالحتجاجــات االجتماعية-االقتصاديــة فــي بيــروت 

كونهــا مركــز الحكــم والمركــز اإلداري والسياســي.
ــا عــن الديناميكيــات فــي منطقــة المتــن  كمــا يوفــر التقريــر ملّخًصــا تحليلًي
فــي جبــل لبنــان، كمــا يســّلط الضــوء علــى الجهــات الفاعلــة األساســية كمــا 
مواضيــع الطعــن والنــزاع فــي ماءمتهــا التاريخيــة كمــا وفــي العبــارات 
الحاليــة. ويتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى العاقــة بيــن المجتمــع اللبنانــي 
المضيــف والنازحيــن الســوريين وتطورهــا خــال الســنوات األربــع الماضيــة 

)منــذ عــام 2011(.

ــه ــزاع وتحليل لن ا رســم خريطــة 

الســنوات  خــال  وتمّددهــم  الســوريين  والنازحيــن  المضيــف  اللبنانــي 
ــد أن  ــه التحدي ــى وج ــر عل ــن التقري ــام 2011(. ويبّي ــذ ع ــة )من ــع الماضي األرب
القواعــد الجديــدة التــي فرضتهــا الدولــة علــى إجــازات عمــل وإقامــة العمــال 
ــاة الســوريين  ــر حي ــا حــاّدا مــن شــأنه أن يغّي ــا تشــكل تصّدعً للســوريين إنم

ــان بطريقــة ملحوظــة. فــي لبن



بنــاء الســام عبــر اإلعــام

بعيدًا عن خطاب الكراهية، لبنانيون وسوريون يناقشون العدد 
التاسع من ملحق "مشروع بناء السالم في لبنان"

 اجتمــع كّتــاب وصحافيــون وإعاميــون وباحثــون وأخصائيــون إجتماعيــون 
ــام  ــاء الس ــروع »بن ــع لمش ــق التاس ــي الملح ــاركوا ف ــوريون ش ــون س لبناني
ــن  ــر ع ــدث أكث ــي للتح ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان« التاب ــي لبن ف

مســاهماتهم.

ــزة، فــي الخامــس مــن شــهر  ــن، الجّمي ــة دواوي ــدت هــذه الجلســة جمعي ُعِق
ــام 2015. ــي ع ــرين الثان تش

ويصــدر هــذا الملحــق عــن مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان«، الممــول مــن 
ــي  ــة األلمان ــك التنمي ــر بن ــة عب ــادي األلماني ــاون االقتص ــة والتع وزارة التنمي
ــرين األول  ــي 26 تش ــه ف ــة من ــخة العربي ــع النس ــم توزي ــد ت KFW . وكان ق
مــع جريدتــي »النهــار« و»الســفير«، فيمــا تــم توزيــع النســخة المترجمــة إلــى 
اإلنكليزيــة مــع جريدتــي »الدايلــي ســتار - The Daily Star« والنســخة 
 L'Orient Le - المترجمــة إلــى الفرنســية مــع جريــدة »لوريــان لــو جــور
Jour«. كمــا تــم نشــر الملحــق علــى الموقــع االلكترونــي لبرنامــج األمــم 

ــي: ــط التال ــى الراب ــي عل ــدة اإلنمائ المتح
www.lb.undp.org/pbsupplement

وغّطــت المواضيــع التــي تناولهــا المشــاركون تداعيــات األزمــة الســورية علــى 
لبنــان والعاقــات بيــن اللبنانييــن والســوريين، عبــر مقاربــات موضوعيــة 

بعيــًدا عــن الكراهيــة.

وكانــت الجلســة تفاعليــة وذات إيقــاع ســريع؛ فقــد شــارك كل مــن الحاضريــن 
التجــارب الشــخصية لقصــٍص مــن حياتهــم اليوميــة كســوريين فــي لبنــان أو 
كلبنانييــن فــي مجتمعــات مضيفــة. كمــا اســتمعوا أكثــر عــن مســاهمات كل 

منهــم فــي الملحــق والقصــص الكامنــة وراءهــا.

وقــال الكاتــب الســوري هــوزان عكــو: »لــم يكــن تواجــد الســوري فــي 
لبنــان يوًمــا غيــر عــادي، والعكــس بالعكــس، كمــا حاولنــا أن ُنظهــر كمنتجــي 
المسلســل الدرامــي »بنــت الشــهبندر«. لــم يكــن يوًمــا مــن حاجــة للحصــول 
علــى إذن لإلقامــة فــي أي مدينــة مرجــّوة. لــم يتطلــب األمــر ســوى خلفيــة 
ــا كان«. وشــرح عكــو كيــف  ــك أينم ــا ب ــدة وســمعة حســنة ليكــون مرحّبً جي
ــن  ــئ ع ــم خاط ــر أي فه ــى تغيي ــاعدته عل ــد س ــق ق ــي الملح ــاركته ف أن مش

ــة«. ــس الحقيق ــه عك ــا أن ــل، موضًح المسلس

وقــد قــدم المشــاركون االقتراحــات ورفعــوا التوصيــات بالكثيــر مــن األفــكار 
التــي يمكــن لفريــق مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« االســتفادة منهــا فــي 

إصــدار الماحــق المقبلــة. 

ــة  ــي، وهــي ناشــطة لبناني ــوال مدلل ــراح ن ومــن ضمــن االقتراحــات كان اقت
ــوء  ــي اللج ــرأة ف ــع الم ــق وض ــاول الملح ــان، بتن ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ف

ــن.  ــات النازحي ــل مخيم ــرأة داخ ــد الم ــف ض والعن

كمــا أعربــت الطالبــة األلمانيــة فــي لبنــان، جينــا بيرهولــز، عــن تضامنهــا مــع 
المجتمعــات اللبنانيــة المضيفــة، مضيفــة أن النقــاش المطــروح هــو موضــوع 
نقــاش دولــي: »لقــد واجهنــا المشــكلة ذاتهــا فــي ألمانيــا فــي الســبعينات مــع 
اإليطالييــن. فالشــعور بالخطــر عندمــا يتعلــق األمــر بالفــرص واالحتياجــات 
ــض، إال أن  ــري مح ــعور بش ــو ش ــن ه ــود المهاجري ــل وج ــي ظ ــية ف األساس
ــون  ــون ويتخط ــاس يندمج ــاف أن الن ــة المط ــي نهاي ــت ف ــد أثب ــخ ق التاري

ــم«. اختافاته

ــرة  ــال فت ــتركة خ ــكار المش ــن األف ــر م ــوا الكثي ــاركون وتبادل ــش المش وناق
الغــداء. وقــد كانــت هــذه الجلســة فرصــة لمشــاركة وجهــات النظــر المختلفــة 

مــن دون حواجــز.

١2

بنــاء الســالم عبــر اإلعــالم

تسليط الضوء على القصص اإليجابية 
في العدد العاشر من ملحق "مشروع بناء السالم في لبنان"

»يحمــل لبنــان، منــذ عــدة ســنوات، عــبء األزمــة الســورية، وهــو يظهــر للعالــم 
كيــف يمكــن الحفــاظ علــى مرونتــه واســتقراره، نســبًيا. وهــو قــد تعّثــر أيًضــا، 
ــم  ــي موس ــم، ف ــا أدعوك ــرات. أن ــك العث ــن تل ــم م ــا التعّل ــا جميًع ــا يمكنن إّنم
ــاركة  ــة والمش ــة للمرون ــص اإليجابي ــن القص ــوا ع ــي تبحث ــذا، لك ــاد ه األعي
ــدا،  ــوكا رن ــيد ل ــه الس ــا قال ــذا م ــة«، ه ــم المحلي ــي مجتمعاتك ــف ف والتعاط
مديــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي لبنــان، فــي مقالتــه االفتتاحيــة 
التــي وردت فــي العــدد العاشــر مــن ملحــق مشــروع بنــاء الســام فــي 
ــوزارة  ــن ال ــل م ــي بتموي ــم المتحــدة اإلنمائ ــان الصــادر عــن برنامــج األم لبن
االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن خــال بنــك التنميــة 

.)KFW( األلمانــي

وقــد تــم توزيعــه مــع جريدتــي النهــار والســفير نهــار الجمعــة فــي 18 كانــون 
ــة  ــى اللغــة اإلنكليزي ــع نســخته المترجمــة إل ــّم توزي األول 2015، فــي حيــن ت
مــع جريــدة الدايلــي ســتار كمــا ونســخته المترجمــة إلــى الفرنســية مــع 

ــور.  ــان لوج ــدة لوري جري

فــي هــذا العــدد مــن الملحــق، وكمــا فــي األعــداد الســابقة، قــام كتــاب 
وناشــطون فــي مجــال حقــوق اإلنســان وفنانــون وصحافيــون لبنانيــون 
ــات  ــن الســوريين والمجتمع ــة بالنازحي ــع متعلق وســوريون بمناقشــة مواضي
المحليــة التــي تســتضيفهم، مــع تركيــز خــاص علــى األبعــاد العاطفيــة 

واإلنســانية والثقافيــة والفنيــة لتداعيــات األزمــة الســورية علــى لبنــان. وقــد 
ــتخدمين  ــة، مس ــاون المتبادل ــز والتع ــط والتميي ــاالت التنمي ــي ح ــوا ف بحث

ــة. ــم الخاطئ ــد والمفاهي ــن الحق ــة م ــة خالي ــات موضوعي مقارب
وكتــب علــي جــازو، وهــو كاتــب ســوري مشــارك فــي الملحــق: » ربمــا تختلــف 
تجربــة الشــاعر عــن تجربــة شــخص عــادي إزاء أزمــة اللجــوء الســوري 
الصعبــة، غيــر أنَّ العيــش فــي مدينــة صغيــرة وحيويــة ومتوتــرة، ومشــاركة 
أصدقــاء جــدد تجاربهــم وأحامهــم، يبقيــان تجربــة صعبــة ومغريــة فــي آن 

واحــد«.

١٣

"ربما تختلف تجربة الشاعر عن تجربة شخص 
عادي إزاء أزمة اللجوء السوري الصعبة، 

غير أنَّ العيش في مدينة صغيرة وحيوية 
ومتوترة، ومشاركة أصدقاء جدد تجاربهم 

وأحالمهم، يبقيان تجربة صعبة ومغرية 
في آن واحد."
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بنــاء الســالم عبــر اإلعــالم

١٤

 بالنســبة لســحر منــدور، وهــي كاتبــة أخــرى فــي الملحــق، » ال تجــوز المقارنــة 
بيــن الحــرب األهليــة اللبنانيــة والنــزاع المحتــدم فــي ســوريا اليــوم. معظــم 
المســتويات تنفــي نفســها عــن هــذه المقارنــة الختــاف الخصوصيــات 

ــن.« والواقعي

مناقشة الملحق والقراءة بين السطور
ــه جلســة حواريــة تلــي  ــان« كعادت ــاء الســام فــي لبن ــم مشــروع »بن ينّظ
إصــدار ملحــق المشــروع كجــزء أساســي مــن نشــاطاته وإيمانــَا منــه بالتغييــر 

عبــر اإلعــام.

لذلــك فقــد إجتمــع المشــاركون فــي الملحــق والمدعــوون يــوم الثاثــاء فــي 
22 كانــون األول 2015 فــي مقهــى دواويــن فــي الجميــزة لمناقشــة المواضيــع 
ــاء الســام  والمقــاالت المذكــورة فــي العــدد العاشــر مــن ملحــق مشــروع بن

فــي لبنــان.

ــوع  ــن الموض ــرة ولك ــذه الم ــة ه ــع معين ــى مواضي ــدد عل ــذا الع ــز ه ــد ركّ لق
األبــرز كان الهجــرة، إذ إتخــذ حّيــزًا كبيــرًا مــن الملحــق ومــن جلســة الحــوار.

ــى  ــات عل ــوي تعليق ــن الحل ــوز داري ــكاي ني ــي س ــة ف ــت الصحافي ــد تلق وق
ــد  ــوت«. وق ــى الم ــم الهجرة...إل ــوان »موس ــت عن ــه تح ــذي كتبت ــال ال المق
أتاحــت الجلســة الفرصــة لداريــن أن تعطــي تفاصيــل أكثــر عــن الموضــوع 

الــذي عالجتــه.  وقــال الســيد طــارق عــواد، وهــو مشــارك فــي الملحــق 
ومؤســس فريــق عيــون ســورية، معلقــًا علــى مقــال درايــن الحلــوي، أنــه لمــن 
الجميــل قــراءة هكــذا موضــوع ســيما وأن معظــم المقــاالت تناقــش موضــوع 

ــية. ــات األساس ــى الحاج ــن عل ــوريين للبنانيي ــة الس منافس

البيئيــة  الهجــرة والتحديــات  المجتمعــون مواضيــع عــدة  كمــا وناقــش 
ــان. ــى لبن ــاتها عل ــورية وانعكاس ــة الس ــل األزم ــي ظ ــة ف ــية والفني والسياس
وعلــق الســيد عبيــدو باشــا، وهــو باحــث وناقــد مســرحي، عــن مشــاركته فــي 
هــذه الجلســة التــي ســاعدته علــى مشــاركة أفــكار جديــدة ومشــاهدات عــن 

موضــوع تقريــره.

وقــد ســاهم المشــاركون والمجتمعــون فــي إطــاق موجــة جديــدة مــن 
ــي  ــورة ف ــر محظ ــن أن تعتب ــن الممك ــع كان م ــة مواضي ــات ومعالج المناقش

ــام. ــائل اإلع ــض وس بع

تجدون الملحق على الرابط أدناه:
www.lb.undp.org/pbsupplement

"صور العنف في التغطيات اإلخبارية لإلعالم اللبناني":
دراسة تدعو لبناء مجتمع خال من العنف

ــائل  ــارك وس ــد تش ــى أي ح ــة؟ إل ــور العنفي ــع الص ــام م ــل اإلع ــف يتعام كي
اإلعــام فــي إنشــاء ثقافــة العنــف؟ مــا هــي الخطــوات المتخــذة لمواجهتهــا؟ 

مــا هــو دور اإلعــام فــي بنــاء الســام وتفــادي العنــف؟

هــذه هــي بعــض األســئلة التــي ُطِرَحــت فــي دراســة بعنــوان »صــور العنــف 
ــارات  ــة مه ــا مؤسس ــي« أصدرته ــة لإلعــام اللبنان ــات اإلخباري فــي التغطي
بالتعــاون مــع مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي وبتمويــل مــن الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون 

.)KFW( االقتصــادي والتنميــة مــن خــال بنــك التنميــة األلمانــي

هــذه  هــي الدراســة الرابعــة التــي تقــوم بهــا مؤسســة مهــارات بالتعــاون مــع 
مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« فــي ســياق رصــد تنفيــذ »ميثــاق الشــرف 

اإلعامــي لتعزيــز الســلم األهلــي فــي لبنــان.«

ــر  ــاء التحري ــن رؤس ــدد م ــا ع ــة وتوصياته ــذه الدراس ــج ه ــش نتائ ــد ناق وق
ــو  ــون بل ــدق راديس ــي فن ــاع ف ــي اجتم ــام، ف ــائل اإلع ــن وس ــن ع والممثلي

مارتينــز - عيــن المريســة، فــي 24 تشــرين الثانــي 2015.

ــوا عــن خوفهــم مــن »تــردي  ــاًء علــى خبراتهــم وأعرب ــق المشــاركون، بن وعل
المرئيــة  بــروز داعــش ومــواده  بالتــوازي مــع  وضــع وســائل اإلعــام«، 

»القويــة«. والمســموعة 
وقــال الســيد خليــل الخــوري، رئيــس تحريــر جريــدة اللــواء: »علــى قنــوات 
ــرأي  ــاركه ال ــد ش ــة«. وق ــش العنفي ــات داع ــّث فيديوه ــف ب ــزة أن توق التلف
ــذي اعتمــد مقاربــة أكثــر  الســيد نبيــل بــو غانــم مــن جريــدة المســتقبل، وال
تشــاؤًما فــي مــا يختــص بوضــع اإلعــام فــي لبنــان قائــًا: »لقــد بلغنــا 

الحضيــض«.

وقــد اســتندت مؤسســة مهــارات فــي دراســتها علــى تحليــل ورصــد تطبيــق 
المقــاالت فــي ميثــاق الشــرف اإلعامــي فــي مــا يختــص باســتخدام الصــور 
العنفيــة مــن قبــل وســائل اإلعــام المشــاركة. ويهــدف هــذا الميثــاق الــذي تــم 
إبرامــه بنــاًء علــى مشــاركة وســائل اإلعــام، إلــى الحــد مــن التحريــض مــن 

خــال تشــجيع معاييــر الصحافــة المســؤولة.

وفــي ســياق متصــل، تــّم إنتــاج شــريط قصيــر مصــور يلخــص نتائــج هــذه 
الدراســة وتوصياتهــا.

١٥

بنــاء الســالم عبــر اإلعــالم
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يعمل »مشروع بناء السام في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي منذ العام 2007 على تعزيز التفاهم المتبادل والتماسك 

اإلجتماعي بطريقة تشاركّية مع الشباب والمدرسين ووسائل اإلعام 
والمنظمات غير الحكومية، باإلضافة إلى المجالس البلدية واإلختيارية 

والقيادات المحلية.
واستجابة إلنعكاسات أثر األزمة السورية على المجتمعات اللبنانية 

المضيفة ومن أجل تخفيف ّحدة التوترات المتزايدة حديثًا في الباد، 
يعمل المشروع على تعزيز قدرات مختلف فئات المجتمع من قيادت 
محلية ومدرسين واعاميين ومجتمع مدني، على إدارة هذه األزمة 

وبناء السام والتعامل الاعنفي مع النازعات ومساندتهم من أجل 
تطوير إستراتيجيات بناء سام متوسطة وطويلة األمد.

لمزيد من المعلومات
مشروع بناء السام في لبنان

مبنى البنك العربي األفريقي الدولي
شارع رياض الصلح، النجمة، بيروت - لبنان

أو: 119160-70        583 980 -01هاتف


