
2016مشروع "بناء السالم في لبنان" 11 – الفصــل األول -  النشــرة اإلخباريــة - عــدد رقــم 

بدعــم مــــــن:



مبادرة المدارس 
الخالية من العنف 
تصل إلى التالميذ 

في عرمون

نساء لبنانيات 
وسوريات في أكروم 
يحْكن صداقات جديدة

محتوى النشرة

الســـــالم  بنــــــاء 
عبــر القيــادات المحليــة

02

0٣١٣

0٥١١

١٢

١٤

0٦

0٧

0٨

البرامج التلفزيونية 
السياسية لتعزيز 

السلم األهلي ورفض 
العنف واحترام "اآلخر"

مشاركون لبنانيون 
وسوريون في ملحق 
"مشروع بناء السالم 
في لبنان" يتبادلون 

اآلراء والخبرات واألمل

الســـــالم  بنــــــاء 
عبــر اإلعــالم

١0

الســـــالم  بنــــــاء 
ــة لتربي ا ــر  عب

لنــزاع  ا رســم خريطــة 
تحليلــه و

0٩

02

أطفال لبنانيون 
وسوريون من عكار 

يرفضون سوية كافة 
أشكال التمييز

سكان الصرفند 
يركضون من أجل 
"التسامح والحب"

بناء أجيال ال عنفية
األهالي والمعلمون 

والتالميذ يوحدون 
قواتهم

تدريب الجهات الفاعلة 
المحلية في وادي 

خالد وأكروم على إدارة 
اتحادات البلديات 

"إعالن وادي خالد 
اإلنمائي" تحويل 

األزمات إلى فرص 
تنموية

فاعلون محّليون 
يلتزمون بمصلحة 

مجتمعاتهم 

سياق اإلستقرار 
اإلجتماعي في 

قضائي النبطّية وبنت 
جبيل

تالمذة يناقشون 
أوجه النزاع ويبحثون 

عن سبل حّلها

رســم الغــالف للفنــان الســوري 
محمــد خياطــة

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســام عب بن

نساء لبنانيات وسوريات في أكروم يحْكن صداقات جديدة

ــر  ــان، إحــدى أكب اغتنمــت النســاء فــي منطقــة أكــروم فــي عــكار، شــمال لبن
الفــرص المطروحــة حتــى اليــوم بحســب قولهــّن: ورشــة عمــل لتمكيــن المرأة. 
وبالرغــم مــن الطقــس العاصــف والظــروف المعيشــية الصعبــة والبيئــة المليئة 

بالتحديــات الثقافيــة شــاركن فــي الــدورة.

بدعــم مــن مشــــروع »بنــــاء الســـام فــــي لبنــــان« التابــــع لبرنامــــج األمــــم 
المتحــــدة اإلنمائــــي وبتمويــل مــن الـــوزارة اإلتحاديـــة األلمانيـــة للتعــــاون 
اإلقتصــــادي والتنميــــة مــــن خــــال بنــــك التنميــــة األلمانــــي KfW، قامت 
ــي  ــة ف ــة وخياط ــل حياك ــة عم ــم ورش ــة بتنظي ــة االجتماعية-الثقافي اللجن
بلديــة قنيــة، مــن كانــون الثانــي حتــى آذار 2016، جامعــًة أكثــر مــن 130 امــرأة 

ــة وســورية مــن قــرى أكــروم الســبعة.  لبناني

مــن وجهــة نظــر اللجنــة، ســيعمد تمكيــن المــرأة إلــى تعزيــز االســتقرار 
االجتماعــي وتنشــيط التبــادل الثقافــي اإليجابــي بيــن المجتمعــات المضيفــة 

ــوريين. ــن الس ــة والنازحي اللبناني

وقــد تــم تأســيس هــذه اللجــان مــن قبــل  قــادة وجهــات محلييــن يمثلــون 
قطاعــات مختلفــة بمشــاركة وإشــراف البلديــات المعنيــة فــي عــكار والشــمال 
والجنــوب والبقــاع. وأتــت تلــك اللجــان كنتيجــة عمليــة طويلــة مــن الدعــم 
ــذي قّدمــه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــن خــال مشــروع  التقنــي ال

»بنــاء الســام فــي لبنــان« وبدعــم مالــي مــن إدارة التنميــة الدوليــة واالتحــاد 
األوروبــي مــن خــال مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن، 
ــي  ــتقرار إجتماع ــتراتيجيات اس ــر اس ــة وتطوي ــات المحلي ــة التحدي لمعالج
علــى المســتوى المحلــي وفــي البلــدات التــي تســتقبل عــددا« مــن النازحيــن 

الســوريين.

وفــي هــذا الســياق، تــم وضــع »اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي« وفقــًا 
لتحليــل للنزاعــات المحليــة وخصائــص كل منطقــة. 

ــة  ــل اللجن ــن قب ــره م ــم تطوي ــذي ت ــان ال ــوق اإلنس ــد حق ــى مرص ــاًء عل وبن
ــب  ــة بتعق ــت اللجن ــي، قام ــتقرار االجتماع ــتراتيجيات االس ــن اس ــزء م كج

ــة.  ــي المنطق ــاكل ف ــض المش بع

»لقــد جــاء هــذا النشــاط نتيجــة لعمليــة الرصــد إذ وجدنــا بعــض الصعوبــات 
التــي تواجــه المــرأة اللبنانيــة والســورية نتيجــة حــاالت تــزاوج األقــارب بيــن 
ــان، منســق  ــد نعم ــا شــرح خال ــدد الزوجــات« كم ــن والســوريين وتع اللبنانيي
اللجنــة االجتماعية-الثقافيــة. وأضــاف، »لقــد نجحنــا فــي جمــع النســاء 
ــن  ــد، ليتعلم ــكان واح ــي م ــروم ف ــن أك ــوريات م ــات والس ــات اللبناني المقيم
شــيًئا واحــًدا مًعــا. وقــد قــّدم هــذا النشــاط مســاحة لتبــادل الخبــرات 

ــى.«  ــوة أول ــض كخط ــّن البع ــى بعضه ــرف عل وللتع
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ــة ــادات المحلي ــر القي ــاء الســالم عب بن

ــة خــال التحضيــر لورشــة  وبالحديــث عــن التحديــات التــي واجهــت اللجن
العمــل، أوضــح أحمــد حســن، عضــو فــي اللجنــة االجتماعية-الثقافيــة، قائــًا: 
ــم يقــم بالتســجيل ســوى عــدد قليــل مــن النســاء. إنمــا  ــادئ األمــر، ل »فــي ب
ــي  ــاعدة الت ــل المس ــا! وبفض ــاركات توقعاتن ــدد المش ــى ع ــد تخط ــوم، فق الي
ــا جديــدة كل يــوم.  ــا نــرى وجوًه ــر، إنن قــام بهــا المتطوعــون فــي نشــر الخب

وهــذا يظهــر مــدى اإلهتمــام  بهــذا النــوع مــن األنشــطة هنــا.« 

ــون  ــي 17 كان ــدت ف ــي انعق ــب الت ــن دورة التدري ــة م ــة الخامس ــي الجلس ف
الثانــي 2016، كان الحمــاس ال يــزال قوًيــا. كانــت قاعــة التدريــب تعــج بالطاقة 
ــوان  ــات واألل ــة والمقص ــات الخياط ــررة لماكين ــوات المتك ــة وباألص اإليجابي

الفرحــة للفــات الصــوف.

وتقــول جميلــة رحمــون، مشــاركة ســورية مــن المونســة: »أنــا ســعيدة جــًدا 
ــدة  ــم أمــوًرا جدي ــت أتعل ــا زل ــًا وم ــزل. عمــري 60 عام ــي أخــرج مــن المن ألنن
فيمــا أبنــي صداقــات جديــدة. أريــد أن أكــون جــزًءا مــن هــذا المجتمــع 

ــي.«  ــزل نفس ــن ع ــا ع ــطة عوًض ــي األنش ــارك ف ــي وأن أش المحل

ــه وإن كان  ــة، أن ــة مــن القني ــي، مشــاركة لبناني ــرى نعيمــة العل ــا، ت مــن جهته
تركيــز تدريــب اليــوم علــى الحياكــة والخياطــة - األمــر الــذي قــد يبــدو بدائًيــا 
جــًدا للبعــض - فــإن بلدتهــا بحاجــة لهــذه المبــادرات. تقــول نعيمــة أن المنطقة 
تعانــي مــن اقتصــاد متــرد، وهــذا النشــاط مــن شــأنه أن يســاهم فــي تلبيــة 
احتياجــات العائــات، مضيفــة أن هــذه الجلســات كانــت أيًضــا بمثابــة فرصــة 
لهــّن للقــاء، »حيــن نتعــرف إلــى بعضنــا البعــض، ال يجــد العنــف مكاًنــا بيننــا.« 

ــوق  ــرأة وحق ــوق الم ــول حق ــة ح ــرة للتوعي ــة بمحاض ــذه الجلس ــت ه وانته
منّســقان  شــعبان،  وعليــاء  طرابلســي  حســن  مــن  كل  يّســرها  اإلنســان، 
الــدورات  باقــي  وعالجــت  االجتماعيــة.  الشــؤون  وزارة  مــن  إقليميــان 

والطفولــة. واألســرة  والصحــة  الشــخصية  كالنظافــة  مواضيــع 

وقالــت شــعبان للمشــاركات أن لجنــة أكــروم هــي فرصــة رائعــة للمــرأة 
ــرور  ــب بس ــذا التدري ــل ه ــى تقّب ــاء إل ــًة النس ــا، داعي ــى حقوقه ــول إل للوص

واالســتفادة منــه فــي حياتهــّن اليوميــة. 

علــى صعيــد آخــر، قــّدم طرابســي للمشــاركات مبــادئ حقــوق اإلنســان، مــن 
األحــوال المعيشــية الجيــدة األساســية إلــى التعليــم والســام. 

وعّلقــت الســيدة نــدى الزيــن، مشــاركة لبنانيــة مــن كفرتــون علــى مشــاركتها 
قائلــة: »ال تتمّتــع المــرأة فــي منطقتنــا بإمكانيــة الوصــول إلــى حقوقهــا. 
لحســن الحــظ، منحتنــا اللجنــة هــذه الفرصــة لحضــور محاضــرة عــن حقــوق 

اإلنســان وقــد اســتفدنا كثيــرًا مــن كل مــا تعلمنــاه.« 

وتعــد اللجنــة بتقديــم المزيــد مــن األنشــطة واســتهداف المزيــد مــن المشــاكل 
التــي تــم رصدهــا مــن أجــل المســاهمة فــي الســام واالســتقرار االجتماعــي.

"ال تتمّتع المرأة في منطقتنا بإمكانية 
الوصول إلى حقوقها. لحسن الحظ 

منحتنا اللجنة هذه الفرصة لحضور محاضرة 
عن حقوق اإلنسان وقد استفدنا كثيرًا 

من كل ما تعلمناه"
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أطفال لبنانيون وسوريون من عكار يرفضون 
سوية كافة أشكال التمييز

فــي 27 كانــون األول، 2015، أمضــى ثاثــة وســتون طفــًا ســوريًا ولبنانيــًا معــًا 
ــث  ــب والحدي ــاء واللع ــص والغن ــى، بالرق ــي ال ُتنس ــي الت ــن الليال ــدة م واح
حــول ســهرة النــار. وقــد ختمــت تلــك الليلــة مخيًمــا امتــد علــى مــدى يوميــن 
نّظمتــه اللجنــة الثقافية-االجتماعيــة فــي مشــتى حســن ومشــتى حمــود فــي 

جامعــة البلمنــد فــي عــكار. 

ــٍط قــوي  ــة، إلــى خلــق راب ــى منظمــي اللجن وقــد هــدف المخيــم، بالنســبة إل
ــى  ــى القضــاء، إل بيــن األطفــال اللبنانييــن والســوريين فــي المنطقــة، كمــا إل

أســس اللجــان اإلجتماعية-الثقافيــة واإلجتماعية-اإلقتصاديــة قــادة وجهــات محلييــن يمثلــون قطاعــات مختلفــة ، بمشــاركة وإشــراف البلديــات المعنيــة 
فــي عــكار والشــمال والجنــوب والبقــاع. وأتــت تلــك اللجــان كنتيجــة عمليــة طويلــة مــن الدعــم التقنــي الــذي قّدمــه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــن 
خــال مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« وبدعــم مالــي مــن إدارة التنميــة الدوليــة واالتحــاد األوروبــي مــن خــال مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية 
لشــؤون الاجئيــن، لمعالجــة التحديــات المحليــة وتطويــر اســتراتيجيات اســتقرار إجتماعــي علــى المســتوى المحلــي وفــي البلــدات التــي تســتقبل عــددًا 
مــن النازحيــن الســوريين. وفــي هــذا الســياق، تــم وضــع »اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي« وفقــًا لتحليــل للنزاعــات المحليــة وخصائــص كل منطقــة. 

ــال  ــن خ ــك م ــز، وذل ــواع التميي ــن أن ــوع م ــى أي ن ــن، عل ــد ممك ــى ح أقص
ــد.  ــر الجلي ــق وكس ــواء الطل ــي اله ــة وف ــطة التعليمي األنش

وقــد تــم تحســيس األطفــال حــول أهميــة النظافــة الشــخصية فــي حياتهــم 
ــون  ــب والقان ــر والط ــع كالتصوي ــدة مواضي ــى ع ــم إل ــم تعريفه ــة وت اليومي
ــتوية  ــس الش ــع الماب ــم توزي ــم، ت ــة المخّي ــي نهاي ــة.  وف ــي والهندس والطه

ــاركين.  ــى المش ــية عل والقرطاس

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن

سكان الصرفند يركضون من أجل "التسامح والحب"

ــذ  ــم تنفي ــة، ت ــد الجنوبي ــدة الصرفن ــي بل ــه ف ــن نوع ــو األول  م ــوم ه ــي ي ف
ــد عــدد مــن الكرمســات  ــال فــي 28 شــباط 2016. وبع ــون وكرنف ســباق ماراث
ــد  ــي الصرفن ــة ف ــة االجتماعية-الثقافي ــم اللجن ــن تنظي ــة م ــابقة الناجح الس
خــال عطلــة »عيــد األضحــى«، حــان الوقــت لحــدث رياضــي ضخــم. وقــد 

ــان«  ــاء الســام فــي لبن ــا مشــروع »بن ــي يدعمه ــد، الت ــة الصرفن ــت لجن أعلن
التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، بــدء مســابقة الركــض فــي الســاعة 
التاســعة صباًحــا بمشــاركة العديــد مــن العدائيــن  مــن مختلــف الفئــات 
فــي  للركــض  الحمــاس  الــكل  تشــارك  والمناطــق.  والجنســيات  العمريــة 

ــًرا.  ــا كبي ــى نجاًح ــذي الق ــب« وال ــامح والح ــوان »التس ــون بعن الماراث

وقــد أظهــرت اللجنــة االجتماعية-الثقافيــة مســتوى عــاٍل مــن االلتــزام 
ــك  ــا، وذل ــذه وقيادته ــة ه ــاط الناجح ــة النش ــم تجرب ــي تنظي ــارات ف والمه
ــة والكشــاف والمــدارس  ــي والمنظمــات المحلي ــاع المدن بالتنســيق مــع الدف

والمجلــس البلــدي. 
ــة  ــوة كاف ــن دع ــة، م ــا، كلجن ــة: »تمكّن ــقة اللجن ــبليني، منس ــت دالل س وقال
الجهــات الفاعلــة واألحــزاب فــي كافــة القــرى للمشــاركة فــي الماراثــون مــن 

أجــل نشــر الســعادة بيــن النــاس.« 



تدريب الجهات الفاعلة المحلية 
في وادي خالد وأكروم على إدارة اتحادات البلديات 
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ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن

كان رؤســاء البلديــات وأعضــاء المجلــس والجهــات الفاعلــة المحليــة الـــ 
ــن   ــروم، تواقي ــد وأك ــرى وادي خال ــف ق ــن مختل ــكا م ــى ش ــن إل 40، القادمي
للمشــاركة فــي ورشــة عمــل لمــدة يوميــن مــن تنظيــم مشــروع »بنــاء الســام 
ــي 26 و27  ــك ف ــي، وذل ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان« التاب ــي لبن ف

ــباط 2016.  ش

تلقــى المشــاركون التدريــب فــي إدارة الشــؤون اإلداريــة والماليــة التحــادات 
ــل إدارة  ــن قب ــاط م ــذا النش ــل ه ــم تموي ــد ت ــا. وق ــأة حديًث ــم المنش بلدياته

التنميــة الدوليــة. 
وبالحديــث عــن حقــوق رئيــس البلديــة والمجلــس البلــدي وواجباتهــم ضمــن 
ــس  ــن لرئي ــه »يمك ــازي أن ــل خب ــدرب نبي ــرح الم ــرى، ش ــدة أخ ــع ع مواضي
البلديــة اتخــاذ قــرار  بإنشــاء مــدارس رســمية فــي بلدتــه، أو أســواق أو 
ماعــب أو متاحــف. كمــا يمكنــه توظيــف وتعييــن الموظفيــن فــي البلديــة. 
أمــا المجلــس البلــدي، فيمكنــه التصويــت علــى هــذه القــرارات، إمــا بالموافقة 

ــض.«  أو بالرف

وقــد كان هــذا التدريــب، بالنســبة للمشــاركين، بمثالــة فرصــة لمناقشــة 
مخاوفهــم بشــكل علنــي، كمــا وتبــادل تجاربهــم وطــرح الكثيــر مــن األســئلة 
ــاد. ــة واالتح ــي للبلدي ــي واإلداري والقانون ــع المال ــة بالوض ــة المتعلق العالق

 
 وعّلــق الدكتــور بســام خليفــة، رئيــس بلديــة العمايــر فــي وادي خالــد علــى 
ــدة  ــات جدي ــي معلوم ــتمتعنا بتلق ــد اس ــًا: »لق ــب قائ ــي التدري ــاركته ف مش
ومحّدثــة وبتبادلهــا مــع أي مشــاركة لــم يكــن لديــه معلومــات كافيــة حــول 
ــى مثــل هــذه المواضيــع هــو غايــة  هــذه المواضيــع. إن تســليط الضــوء عل
ــة وادي  ــس بلدي ــّدد رئي ــه، ش ــن جهت ــة.« م ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــي األهمي ف
ــه  ــًا أن ــة هــذه، قائ ــة ورش العمــل التدريبي ــى أهمي ــادي األســعد عل ــد ف خال

ــة.  ــة واإلداري ــؤون المالي ــوع إدارة الش ــي موض ــًدا ف ــا ج كان مهتًم

ــت  ــد أول ــروم، فق ــي أك ــهلة ف ــة الس ــس بلدي ــب رئي ــات، نائ ــمة فرح ــا بس أم
كامــل تركيزهــا للجلســة التــي قدمتهــا الســيدة عليــا شــعبان، المنســقة 
اســتراتيجيات  حــول  االجتماعيــة،  الشــؤون  لــوزارة  التابعــة  اإلقليميــة 

التنميــة المحليــة ومناهجهــا. 

وقالــت شــعبان، التــي فّســرت للمشــاركين أهميــة التنميــة المحليــة فــي 
نواحيهــا كافــة، مــن التخطيــط إلــى إشــراك المجتمــع المحلــي وتنفيــذ 
المشــاريع، »إن تعزيــز حــس المشــاركة المحليــة والعمــل المجتمعــي هــو 
أمــر فــي غايــة األهميــة.« وختمــت شــعبان: » لقــد حــان الوقــت الــذي تعقــد 
فيــه البلديــات حــوارًا مفتوحــًا مــع المجتمــع المحلــي وتشــركه فــي تخطيــط 

ــات.«  ــؤون البلدي ش

"لقد استمتعنا بتلقي معلومات جديدة 
ومحّدثة وبتبادلها مع أي مشاركة لم يكن 
لديه معلومات كافية حول هذه المواضيع. 
إن تسليط الضوء على مثل هذه المواضيع 

هو غاية في األهمية في هذه المرحلة"

بيــن 2012 و  2015، عمــل المشــروع علــى مســاعدة بلديــات وادي خالــد 
الثمانيــة مــن خــال بنــاء قدراتهــا فــي إدارة األزمــات وحــل النزاعــات، 
مّمــا أدى إلــى اتفاقهــا علــى تأســيس اتحــاد بلديــات وادي خالــد الــذي 
االجتماعــي،  واالســتقرار  األزمــات  إلدارة  الرئيســية  األداة  يعتبــر 

إضافــة إلــى تطويــر »إعــان وادي خالــد اإلنمائــي.«

وفــي مــوازاة ذلــك، دعــم المشــروع بلديــات أكــروم فــي وضــع آليــة 
إلدارة األزمــات واالســتقرار االجتماعــي، األمــر الــذي أّدى إلى تأســيس 
اتحــاد بلديــات أكــروم. تمــت الموافقــة رســمًيا علــى االتحاديــن مــن 

قبــل مجلــس الــوزراء اللبنانــي فــي شــباط 2016. 
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"إعالن وادي خالد اإلنمائي"
تحويل األزمات إلى فرص تنموية

فــي 10 آذار 2016 وعلــى الحــدود الشــمالية الشــرقية للبنــان بمحــاذاة ســوريا، 
ــد والهيشــة وخــط البتــرول  شــهد حوالــي 400 مشــارك مــن بلــدات وادي خال
وبنــي صخــر والمقيبلــة وجرمنايــا -الرامــة والعمايــر- رجــم عيســى والفــرض 

اإلعــان عــن اتحــاد بلديــات وادي خالــد. 

لقــد كان يومــًا مميــزًا لرؤســاء بلديــات تلــك المجتمعــات المحليــة التــي أعلنت 
ــد، عــن إطــاق »إعــان  ــات وادي خال ــى والدة اتحــاد بلدي ــة إل أيضــًا، إضاف
وادي خالــد اإلنمائــي.« وقــد تــم ذلــك بحضــور محافــظ عــكار ومديــر برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي وعــدد مــن الشــخصيات الدينيــة والسياســية 
وممثلــي منظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة المختلفــة والجهــات 

الفاعلــة المحليــة مــن عــكار.

منــذ العــام 2012، ومــع تزايــد حــدة األزمــة فــي ســوريا، بــدأ عــدد النازحيــن 
الســوريين القادميــن إلــى وادي خالــد بالتزايــد إلــى أن وصــل عــدد المقيميــن 
ــأة  ــد الُمنش ــات وادي خال ــدت بلدي ــك، وج ــة لذل ــه. ونتيج ــى ضعفي ــاك إل هن
حديثــًا والتــي كانــت أصــًا تصــاِرع لوضــع المنطقــة علــى الخارطــة اإلنمائيــة 
للبنــان بعــد ســنوات مــن اإلهمــال والتقصيــر، وجــدت نفســها أمــام مواجهــة 

مــع تحــٍد أكبــر. إنمــا مــع دعــٍم مــن مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع 
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي والممــول مــن إدارة التنميــة الدوليــة، 
وبعــد عمليــة طويلــة مــن المشــاورات والمناقشــات، تمكنــت هــذه البلديــات 
مــن إصــدار اإلعــان اإلنمائــي الخــاص بهــا والــذي يدعــو إلــى تعــاون معــزز 

مــع الســلطات المعنيــة ووســائل اإلعــام والجهــات المانحــة الدوليــة. 

وقــد فســر الســيد فــادي األســعد، رئيــس بلديــة وادي خالــد، أن االتحــاد 
مصمــٌم اليــوم علــى العمــل علــى التخفيــف مــن حــّدة الفقــر وتدهــور 
الخدمــات. كمــا شــكر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي علــى تقديمــه النهــج 
ــوات  ــذ مشــاريع قن ــق تنفي ــي المناســب للمنطقــة وبخاصــة عــن طري اإلنمائ
ــعد  ــة أس ــس البلدي ــرح رئي ــا ش ــي. كم ــرف الصح ــام الص ــري ونظ ــاه وال المي
أن البلديــات المنشــأة حديثــًا تعمــل بــا هــوادة علــى االســتجابة للتحديــات 
اإلنمائيــة فيمــا تعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى التأقلــم مــع واســتضافة آالف 

ــي ســوريا المجــاورة.  ــن الحــرب ف ــروا م ــذي ف ــوريين ال الس

مــن جهتــه، وتعليقــًا علــى العــدد الكبيــر مــن مختلــف المشــاركين فــي حفــل 
اإلطــاق، شــدد الســيد لــوكا رنــدا علــى قيــم الوحــدة واإلنســانية التــي 
ــم  ــج األم ــر برنام ــن فخ ــر ع ــع، وعّب ــم أجم ــد للعال ــة وادي خال ــا منطق أثبتته

ــروع.  ــي المش ــريكًا ف ــه ش ــي بكون ــدة اإلنمائ المتح

وقــال رنــدا: »لطالمــا عمــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي وادي خالــد 
ــة.  ــذه المنطق ــكان ه ــع س ــة م ــات قوي ــط وعاق ــاء رواب ــي بن ــح ف ــد نج وق
ــن  ــوريا ونح ــي س ــة ف ــل األزم ــد قب ــب وادي خال ــى جان ــا إل ــا وقفن ولطالم
ملتزمــون باالســتمرار بدعمنــا أثنائهــا«، مكــّرًرا تشــديده علــى التــزام برنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالقيــام بذلــك بشــراكة تامــة مــع ســكان وادي 
خالــد ومؤسســات الحكومــة اللبنانيــة، وعلــى وجــه التحديــد وزارة الشــؤون 
ــا  ــات نظرن ــاركانا وجه ــان تش ــات اللت ــة والبلدي ــة ووزارة الداخلي االجتماعي

ــق بتنميــة هــذه المنطقــة.«  فــي مــا يتعل
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فاعلون محّليون يلتزمون 
بمصلحة مجتمعاتهم 

إن جهــود برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي مجال منــع نشــوب النزاعات 
مكّرســٌة لدعــم الهيــاكل والقــادة الوطنييــن والمحلييــن فــي إصرارهــم علــى 
ــوالت  ــي التح ــلمًيا ف ــاركة س ــات والمش ــف وإدارة النزاع ــال العن ــف أعم وق

السياســية وعمليــات التغييــر الســريع.

ويســاهم مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 
ــا الحساســة والتخفيــف مــن  ــي فــي تحقيــق االتســاق بشــأن القضاي اإلنمائ
ــات  ــي الصعوب ــدم الباهــر ف ــات التق ــز عملي ــا وتعزي ــرات المســتمرة كم التوت
السياســية علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي، وذلــك مــن خــال دعــم 
مبــادرات الحــوار الوطنــي ولجــان االســتقرار االجتماعــي المحليــة وأنشــطة 

بنــاء الســام. 

ولهــذا الســبب، عمــل المشــروع، بالشــراكة مــع مستشــاريه فــي كافــة أنحــاء 
البلــد، وبتمويــل مــن النــروج وإدارة التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة، 
ــاع  ــمال والبق ــق الش ــي مناط ــي ف ــتقرار االجتماع ــات لاس ــع آلي ــى وض عل

والجنــوب فــي لبنــان. 

وتــم اختيــار جهــات فاعلــة أساســية مــن القــرى اللبنانيــة لتقييــم النزاعــات 
ــع هــذه الجهــات بالمســاحة والحريــة  ومصــادر المنازعــات وتحليلهــا. وتتمّت
القتــراح الحلــول والمشــاريع واألفــكار بصيغــة هيــاكل لمواجهــة التحديــات 

المحليــة. 

فــي البقــاع، عِقــدت ورشــة عمــل تحليــل النزاعــات بيــن كانــون األول 
وكانــون الثانــي 2016، بمشــاركة 47 شــخصًا مــن ثمانيــة قــرى مختلفــة مــن 
الشــمال والبقــاع األوســط )كفرزبــد وحــوش بــردى والريــاق ومكســة وقــب 

ــري(.  ــي النه ــك وعل ــا وبعلب ــاس وطلي الي

مــن ناحيــة أخــرى، جمعــت العمليــة فــي شــمال لبنــان أفــرادًا مــن وادي عــكار 
وتــل عبــاس وتــل معيــان وتــل حيــاة والهيشــة والمنيــة وســير الضنيــة وديــر 

ــر وعاصون.  األحم

ــل  ــوكين وإب ــن ش ــردًا م ــرى 24 ف ــن الق ــارك م ــد تش ــوب، فق ــي الجن ــا ف أم
الســقي وكفررمــان وكفرشــوبا ومرجعيــون مــن قضــاء النبطيــة. 

التحقــق،  هــو  والمعتكفــات  الــورش  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  وكان 
علنــًا، مــن صحــة نتائــج تحليــل النزاعــات والتأكــد مــن المشــاكل التــي 
ــة  تــم تحديدهــا مــن قبــل األطــراف كافــة، بغــض النظــر عــن درجــة صعوب
ــخص.  ــي للش ــع المحل ــي المجتم ــزاع ف ــية للن ــباب األساس ــراف باألس االعت
وهــذا إنمــا يــدل علــى قناعــة حقيقيــة وإيمــان قــوي فــي التغييــر، ممــا يــؤدي 
ــاكل  ــل المش ــة لح م ــات« المصمَّ ــر اآللي ــة »تطوي ــوة التالي ــاس للخط ــى أس إل

ــات. ــد المجموع ــق وتحدي ــك المناط ــي تل ــتركة ف المش

ــي: »إن  ــادي ثقاف ــس ن ــد ورئي ــة كفرزب ــي بلدي ــو ف ــها، عض ــي ش ــال عل وق
التحديــات التــي نناقشــها هنــا هــي مســائل ســبق وأن شــهدناها فــي بلدياتنــا. 
ــا علــى  ــي مهــارات مــن شــأنها تعزيــز قدراتن والمهــارات التــي نتعلمهــا ه
مواجهــة تلــك التحديــات. وكوننــا هنــا، بعــد أن جئنــا مــن خلفيــات متنوعــة، 
إن سياســية أو طائفيــة أو دينيــة، إلــخ...، قــد ســمح لنــا بمعرفــة أحدنــا 
اآلخــر وباســتيعاب أن »اآلخــر« ليــس وحشــًا . فــي الواقــع، لقــد وجدنــا أننــا 
نحــب بعضنــا البعــض. اليــوم أعــرف أننــي حيــن ســأذهب إلــى قــرًى أخــرى، 
سأســتطيع أن أقــول »لــدي أخ، أخــت، والــد، صديــق فــي تلــك القريــة«. أنــا 
ــادة  ــا ]الق ــي ينصّبوه ــاوف الت ــى المخ ــتماع إل ــن االس ــف ع ــرح أن نتوق أقت

السياســيون[ فينــا«. 

مــن جهتــه، يقــول محمــد ضاهــر، الممثــل المحلــي عــن كفررمــان: »لقــد 
ــرٍد.  ــف كف ــور المعتك ــتجبت لحض ــام واس ــاء الس ــروع بن ــي مش ــاركت ف ش
ــي  ــر نفس ــة، أعتب ــرى مختلف ــن ق ــن م ــع ممثلي ــن م ــاء يومي ــد قض ــن بع ولك
اليــوم، كشــريك، مســؤول بشــكل مباشــر عــن االلتــزام وتطبيــق أنشــطة 

تصــب لمنفعــة مجتمعــي المحلــي.« 

"وكوننا هنا، بعد أن جئنا من خلفيات 
متنوعة، إن سياسية أو طائفية أو دينية، 

إلخ...، قد سمح لنا بمعرفة أحدنا اآلخر 
وباستيعاب أن »اآلخر« ليس وحشًا. في 

الواقع، لقد وجدنا أننا نحب بعضنا البعض"

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن
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ــزاع وتحليلــه رســم خريطــة الن

سياق اإلستقرار اإلجتماعي 
في قضائي النبطّية وبنت جبيل

ــت  ــة وبن ــي النبطّي ــي قضائ ــي ف ــتقرار اإلجتماع ــياق اإلس ــر »س ــّدم تقري يق
قضــاَءي  فــي  اإلجتماعــي  اإلســتقرار  لســياق  موجــًزا  تحليــًا  جبيــل«  
ــٍة  ــٌة ذات كثاف ــي منطق ــة، وه ــة النبطّي ــي محافظ ــل ف ــت جبي ــة وبن النبطّي
ــًا  ــا تســتضيف عــدًدا قلي ــا وسياســًيا، كم ــٍة ومتجانســٌة دينًي ســكّانيٍة ضئيل
مــن الاجئيــن الســوريين نســبة إلــى مناطــق أخــرى فــي لبنــان. وتعتمــد هــذه 
ــا علــى تحويــات المغتربيــن وعلــى الزراعــة،  ــة إقتصادًي المنطقــة الحدودّي
ــة بشــكٍل  ــرة الحجــم. وتخضــع المنطق ــى بضــع صناعــاٍت صغي باإلضافــة إل
ــن،  ــن الفاعلي ــدوٍد م ــدٍد مح ــعة لع ــعبّية الواس ــي والش ــور الّطاغ ــٍر للحض كبي
ــب  ــى جان ــة، إل ــزة األمنّي ــل« واألجه ــة أم ــزب اهلل« و«حرك ــد »ح وبالتحدي
بعــض األحــزاب القومّيــة والعلمانّيــة. وعلــى الرغــم مــن اســتقرارها النســبّي، 
يبّيــن التقريــر مصــادر التوّتــر مــع الاجئيــن الســوريين فــي المنطقــة الســيما 
المســتوَيين  النــزاع الســوري. وعلــى  لجهــة إنخــراط »حــزب اهلل« فــي 
السياســي واألمنــي، يتمّثــل الهــّم المحّلــي األساســي فــي حــوادث التحــّرش 
والتهّجــم علــى الاجئيــن الســوريين وانتهــاك حرّيتهــم، إّمــا نتيجــة اعتبارهم 
ــة األحــداث فــي  ــى خلفّي ــم عل ــا، أو بغــرض اإلقتصــاص منه ــًدا إرهابًي تهدي
ســوريا، بينمــا تظــّل الفــرص محــدودٌة لجهــة اإلبــاغ عــن هــذه اإلعتــداءات 
ــة  ــة السياســة الوطنّي ــك، يســاهم غمــوض وبيروقراطّي ــا. كذل وســبل إدارته
ــلوكّيات  ــة الس ــي تغذي ــان ف ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــة الاجئي ــة بإقام الخاّص
العنصريــّة واإلمعــان فــي تهميــش الاجئيــن. وُتختَبــر هــذه الدينامّيــات 
ــود  ــي لـــ  »حــزب اهلل« نتيجــة صع ــب الدعــم المحل ــوازاة تصّل ــا بم والقضاي
الجماعــات األصولّيــة المســّلحة، ورغبــة المجموعــات الهامشــّية فــي مجــاراة 
ــن  ــة المرتكَزي ــم والحماي ــة للدع ــح األولوّي ــر بمن ــي التقري ــزب«. ويوص »الح
المحلّيــة وكذلــك  الفاعلّيــات  قبــل  مــن  الاجئيــن محليــًا  علــى حقــوق 
ــم  ــال دع ــن خ ــات م ــين العاق ــي تحس ــتثمار ف ــة، واالس ــة الوطنّي الحكوم

ــى حــدٍّ ســواء. ــن عل ــة المــدى للســوريين واللبنانيي ــٍة طويل مشــاريع إنمائّي

أعــّدت هــذا التقريــر ُمزنــة المصــري بدعــٍم مــن وزارة التنميــة الدولّيــة فــي 
المملكــة المّتحــدة كجــزٍء مــن عملهــا كمستشــارٍة لتحليــل النزاعــات لصالــح 
مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
بغــرض دعــم وتطويــر البرامــج، باإلضافــة إلــى نشــاطات الشــركاء اآلخريــن 
فــي إطــار »خّطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة الســورية«. ويشــكّل هــذا 
المســتند التقريــر األول لسلســلٍة مــن أربعــة تقاريــر متتاليــٍة، تتنــاول مناطــق 

محــّددًة فــي لبنــان لــم تشــملها األبحــاث الّســابقة للمنظمــة. ومــن خــال هــذه 
ــركاء  ــد الش ــى تزوي ــي إل ــدة اإلنمائ ــم المّتح ــج األم ــدف برنام ــر، يه التقاري
فــي »خّطــة لبنــان لإلســتجابة لألزمــة » بتحليــٍل نوعــيٍّ لتطــّور الدينامّيــات 
المحلّيــة، مــع التركيــز علــى تأثيــرات وتِبعــات األزمــة الســورّية فــي المســائل 

ــة.  ــة والبنيوّي المحلّي

"لقد يوصي التقرير بمنح األولوّية للدعم 
والحماية المرتكَزين على حقوق الالجئين 
محليًا من قبل الفاعلّيات المحلّية وكذلك 

الحكومة الوطنّية، واالستثمار في تحسين 
العالقات من خالل دعم مشاريع إنمائّيٍة 

طويلة المدى للسوريين واللبنانيين على 
حدٍّ سواء"
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تالمذة يناقشون أوجه النزاع ويبحثون عن سبل حّلها

فــي مدرســة اســكندر  رزق الرســمية، علــى قمــة بلــدة عشــقوت الهادئــة فــي 
جبــل لبنــان، تأمــل 50 طالــب فــي معنــى »النــزاع« حيــن ســألت المدّربــة مــن 

مركــز تنميــة المعرفــة: »مــا هــي أوجــه النــزاع فــي مجتمعنــا؟« 
فأجــاب التامــذة علــى الســؤال بنشــاط: »هــو العنــف بيــن التامــذة واألهالــي 
ــا  ــببه أحياًن ــهم، س ــذة أنفس ــن التام ــي واإلدارة وبي ــن األهال ــن وبي والمعلمي

اإلختــاف فــي الجنســية أو الطبقــة اإلجتماعيــة أو اللغــة...«

ــن  ــات م ــف الخلفي ــن مختل ــون م ــذة القادم ــن التام ــاعة، تمكّ ــي الس لحوال
ــزل   ــي المن ــزاع ف ــواع الن ــص بأن ــا يخت ــي م ــم ف ــة نظره ــن وجه ــر ع التعبي
ــّل  ــي ظ ــروا، ف ــا أن يظه ــوا أيًض ــد حاول ــع. وق ــي المجتم ــة وف ــي المدرس وف
جــو مســتريح ومــرح جــًدا، مــا ناقشــوه فــي مســرح إرتجالــي حــول العنــف 

ــدد. ــزاع مح ــع ن ــل م والتعام

يتــّم تنظيــم جلســة التوعيــة هــذه التــي تمولَهــا النرويــج مــن قبــل مشــروع 
»بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، بالشــراكة 
مــع مركــز تنميــة المعرفــة. تعــّد مدرســة اســكندر رزق  واحــدة مــن 15 مدرســة 
ــة مــن  ــادرة المدرســة الخالي ــذ مب ــم تنفي ــان حيــث يت ــل لبن رســمية فــي جب
ــر  ــمية وغي ــوات الرس ــي القن ــام ف ــاء الس ــم بن ــاج مفاهي ــدف إدم ــف به العن

الرســمية فــي المــدارس العامــة.

ــا  ــا أنه ــر 14 عاًم ــن العم ــة م ــد البالغ ــا رع ــة فادي ــت الطالب ــة، قال ــن الجلس وع
ــت بمشــاركة زمائهــا فــي الصــف وتفاعلهــم. »لقــد اكتشــفت  عِجَب أحبتهــا واأ

أنــه بغــض النظــر عــن كيفيــة مواجهــة األنــواع المتعــددة مــن العنــف، نحــن 
ــى  ــدد عل ــزاع ونش ــص بالن ــا يخت ــي م ــه ف ــرأي ذات ــي ال ــارك ف ــا نتش جميًع

ــه.« ــة لحّل الحاج
وقالــت صديقتهــا ربيــكا يعقــوب، التلميــذة البالغــة مــن العمــر 13 عاًمــا، أنهــا 
المــرة األولــى التــي يخضــع التامــذة فيهــا لهــذا النــوع مــن النشــاطات. 
ــات، وهــذا  ــف والتفاوت ــزاع والعن ــة بالن ــع متعلق ــا مواضي »نحــن نناقــش علًن

ــؤولين«. ــن ومس ــا معنيي ــعر بأنن ــا نش ــر يجعلن األم

أراد ميشــال، التلميــذ البالــغ مــن العمــر 14 ســنة، المشــاركة فــي فريــق العمــل 
ــاعدة  ــرح: »أردت مس ــز. ويش ــي والتميي ــف المنزل ــخصًيا العن ــه ش ــه واج ألن
ــط«  ــزاع والتنمي ــن الن ــوع م ــى أي ن ــب عل ــى التغّل ــف عل ــي الص ــي ف زمائ
وأضــاف أنــه يريــد العمــل علــى بيئــة مدرســية أفضــل وخاليــة مــن العنــف. 
بالنســبة لــه، يســاعد هــذا األمــر علــى تحســين االنســياب فــي التواصــل بيــن 

ــاتذة واإلدارة. ــي واألس ــذة واألهال التام

"لقد اكتشفت أنه بغض النظر عن كيفية 
مواجهة األنواع المتعددة من العنف، نحن 

جميعًا نتشارك في الرأي ذاته في ما 
يختص بالنزاع ونشدد على الحاجة لحّله"

ــف مــن خــال  ــة مــن العن ــادرة مــدارس خالي ــى مب ــّم العمــل عل ويت
التدريــب وتوعيــة مــدراء المدرســة والتامــذة واألســاتذة واألهالــي 
حــول مفهــوم بنــاء الســام والتعامــل الاعنفــي مــع النزاعــات. 
ــى  ــون عل ــل ويتوافق ــق عم ــع كفري ــن كل مجتم ــون ع ــل ممثل ويعم
قواعــد ســلوك لمدرســة خاليــة مــن العنــف ويطــورون مشــاريع ذات 

ــة العــام. ــة فــي نهاي صل
ــرة 2015-2014،  ــة األخي ــنة األكاديمي ــال الس ــروع، خ ــذ المش ــد نّف وق
مداخــات ناجحــة فــي 15 مدرســة متوســطة رســمية فــي البقــاع و11 

مدرســة رســمية فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة.

بنــاء الســام عبــر التربيــة
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لتربيــة ا بنــاء الســالم عبــر 

مبادرة المدارس الخالية من العنف 
تصل إلى التالميذ في عرمون

»حيــن نســيء التصــرف فــي الصــف ويصــرخ بنــا األســاتذة، مــن الصعــب أن 
نحافــظ علــى هدوئنــا وأال نــرد بجــواب الذع؛ األمــر الــذي أعــرف أنــه يــؤدي 
إلــى حلقــة مــن العنــف. أنــا اليــوم أفهــم إحبــاط األســاتذة عنــد تعاملهــم معنــا 
ــر  ــًا أكب ــدي احترام ــا أن نب ــه علين ــرف أن ــة. أع ــًا صاغي ــم آذان ــا ال نعره إذا كن
تجــاه بعضنــا البعــض. ال نــزال شــبابًا وأعتقــد أنــه ثمــة فرصــة أمامنــا لنغّيــر 

ســلوكياتنا العنيفــة قبــل فــوات األوان«.
 محمد زهران، طالب في الـ 15 من العمر. 

»تعلمــت اليــوم أن اســتخدام الكلمــات البذيئــة يــؤذي اآلخريــن بقــدر مــا قــد 
يؤذينــي. لقــد علّمتنــي هــذه الجلســة أن أكــون إيجابيــًا«. 

محمد طبارة، طالب في الـ 12 من العمر. 

»أصبحــت أعــرف اليــوم أن تفــادي المشــاكل والمواقــف الســلبية يــؤدي إلــى 
بنــاء الســام والتفاهــم بيــن األســاتذة والطــاب«.

أالء دريني، طالب في الـ 12 من العمر.

 يهــدف مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي، إلــى دمــج مفاهيــم بنــاء الســام واألنشــطة الخاليــة مــن العنــف فــي 
البيئــة المدرســية عبــر قنــوات التربيــة الرســمية وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي. ويعمــل المشــروع مؤخــًرا مــع مــدارس فــي محافظــة جبــل 

لبنــان، منهــا ثانويــة الشــهيد رفيــق الحريــري - عرمــون.

ــة مــن العنــف« مــن خــال تحســيس  ــادرة »مــدارس خالي ويتــم تطبيــق مب
لجــان مؤلفــة مــن مــدراء وأســاتذة مــدارس وتاميــذ وأهــل، بهــدف صياغــة 
ــة وتطبيقهــا،  ــة قواعــد الســلوك كمــا وعلــى وضــع األنشــطة ذات الصل مدون

وذلــك أمــًا فــي الحــد مــن العنــف فــي المــدارس.

فــي 17 شــباط 2016، تــم تحســيس الطــاب حــول مواضيــع التنــوع واحتــرام 
اآلخــر وأســاليب الحــل الســلمي للنزاعــات، وذلــك بالشــراكة مــع مركــز تنميــة 

المعرفة. 
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بناء أجيال ال عنفية
األهالي والمعلمون والتالميذ يوحدون قواتهم

ــدة  ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان« التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع »بن ــل مش عم
اإلنمائــي، فــي إطــار تشــديده علــى دور التعليــم والمعلميــن فــي منــع العنــف 
فــي المــدارس،  منــذ آذار 2015، فــي 15 مدرســة رســمية متوســطة تســتضيف 
التاميــذ الســوريين فــي البقــاع علــى مبــادرة »مــدارس خاليــة مــن العنــف«. 
وقــد مّولــت المكســيك هــذه المبــادرة مــن خــال مفوضيــة األمــم المتحــدة 

الســامية لشــؤون الاجئيــن.

ــدة  ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان« التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع »بن ــام مش وق
ــة«  ــة« و«مــن أجــل التنمي ــز المواطني ــز تعزي ــع »مرك ــي، باإلشــتراك م اإلنمائ
ــع  ــول مواضي ــذ ح ــي والتامي ــدارس واألهال ــدراء الم ــاتذة وم ــة األس بتوعي

ــات. ــع اإلختاف ــل م ــزاع والتعام ــل الن ــام وح ــاء الس ــة ببن متعلق

ــر  ــي تطوي ــة ف ــي كل مدرس ــان ف ــم لج ــة لدع ــات تدريبي ــم جلس ــم تنظي وت
ــي  ــف ف ــز الاعن ــية لتعزي ــم أساس ــادئ وقي ــى مب ــوي عل ــلوك تحت ــد س قواع
البيئــة المدرســية. وجــرى أيًضــا دعــم هــذه اللجــان لخلــق قائمــة بالنشــاطات 
ــلوك  ــد الس ــم قواع ــر قي ــى نش ــجع عل ــي تش ــدية الت ــر الجس ــدية وغي الجس

ــدارس. ــل الم ــرات داخ ــن التوت ــى الحــد م والمســاعدة عل

وكانــت مدرســة كامــد اللــوز الرســمية إحــدى المــدارس المســتهدفة فــي 
ــي  ــاطاتها ف ــن نش ــزء م ــوي كج ــر ترب ــم مؤتم ــارت تنظي ــي اخت ــاع والت البق
ــش  ــد ناق ــون األول 2015. وق ــي 17 كان ــتورة ف ــي ش ــل« ف ــارك أوتي ــدق »ب فن
ــو  ــر ج ــي توفي ــي ف ــويًة، دور األهال ــم، س ــًذا وذويه ــا وتلمي ــي 35 معّلًم حوال
خــال مــن العنــف ألوالدهــم فــي المنــزل. ويكــون األســاتذة، مــن خــال هــذا 
العمــل، قادريــن علــى التركيــز علــى واجباتهــم األكاديميــة عوًضــا عــن القيــام 
ــب  ــي أغل ــذة ف ــاط التام ــي أوس ــة ف ــلوكيات العدواني ــات والس ــل النزاع بح
األحيــان. وقــد شــدد المؤتمــر أيًضــا علــى األدوات التــي تســاعد علــى تحفيــز 

ــف. ــز والعن ــات التميي ــًدا عــن تصرف ــم بعي ــذ وإدماجه التامي

وشــرحت كريمــة حســين، وهــي معلمــة مــن كامــد اللــوز، قائلــًة: »لقــد ذكرنــا 
هــذا المؤتمــر بــأن تاميذنــا هــم أوالدنــا وأن دورنــا ال يقتصــر علــى تعليمهــم، 
بــل علــى تربيتهــم أيًضــا«. كمــا شــّدد المشــاركون علــى العنــف المنزلــي وفــي 
المدرســة وناقشــوا أســبابه وتأثيــره علــى المجتمــع وتوصلــوا إلــى اإلســتنتاج 

بــأن التواصــل الســليم هــو أداة للبيئــات الســلمية.

ــّرب  ــا ألن نتق ــوم فرصــة لن ــع وزان: »الي ــول األب الســوري المشــارك ربي ويق
أكثــر مــن إدارة المدرســة وأن نركـّـز علــى أهميــة احتــرام »اآلخــر«.« وأضــاف 
ــة  ــة تجرب األب اللبنانــي محمــد الصباحــي: »كان حضــور هــذا المؤتمــر بمثاب
فتحــت أعيننــا؛ وعلينــا التعــاون ســويًة، كأهالــي وأســاتذة، علــى بنــاء أجيــال 

ال عنفيــة وتمكينهــا بشــكل أفضــل«.

"لقد لقد ذكرنا هذا المؤتمر بأن تالميذنا 
هم أوالدنا وأن دورنا ال يقتصر على 

تعليمهم، بل على تربيتهم أيًضا"

بيــــة لتر ا بنــاء الســـالم عبــر 
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البرامج التلفزيونية السياسية  
لتعزيز السلم األهلي ورفض العنف واحترام "اآلخر"

ــد  ــات الجرائ ــي افتتاحي ــتخدمة ف ــة المس ــط اللهج ــن ضب ــى الصحافيي »عل
ــة  ــج الحواري ــى البرام ــًة إل ــو، إضاف ــاز  والرادي ــي التلف ــة ف ــار العاجل واألخب
ــى  ــة وأسســها. وعل ــادئ الصحاف ــا لمب ــي والمســموع، وفًق فــي اإلعــام المرئ

ــة.« ــف والفتن ــن العن ــو م ــر ج ــن نش ــاع ع ــا اإلمتن ــن أيًض الصحافيي

ــوا بمســتوى عــاٍل مــن  »علــى مقدمــي األخبــار والبرامــج السياســية أن يتحّل
ــم  ــار مواقفه ــن إظه ــوا ع ــب أن يمتنع ــراف ويج ــن اإلحت ــاز وم ــدم اإلنحي ع
الشــخصية السياســية بشــكل صــارخ واســتفزازي، وذلــك مــن خــال ممارســة 

الرقابــة الذاتيــة فــي عملهــم«. 

ســلطت المادتــان 11 و16 مــن ميثــاق الشــرف اإلعامــي لتعزيــز الســلم األهلــي 
فــي لبنــان الضــوء بوضــوح علــى دور ومهــام المقدميــن والمنتجيــن للبرامــج 
التلفزيونيــة السياســية فــي المحافظــة علــى مســتوى عــاٍل مــن عــدم اإلنحياز 

وتبنــي مقاربــة لمحتــوى البرامــج تأخــذ النزاعــات بعيــن اإلعتبــار. 

وُيفتــَرض بالميثــاق، الــذي تــّم توقيعــه مــن قبــل 34 مؤسســة إعاميــة 
ــاًء علــى مدخــات وســائل اإلعــام أن  وطنيــة فــي العــام 2013 وصياغتــه بن

ــة. ــؤولة للصحاف ــر المس ــز المعايي ــال تعزي ــن خ ــض م ــح التحري يكب

ولكن إلى أي حّد التزمت هذه المؤسسات اإلعامية بهذا الميثاق؟ 
أطلقــت مؤسســة مهــارات، بالتعــاون مــع مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« 
التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وبتمويــل مــن الــوزارة اإلتحاديــة 
ــي  ــة األلمان ــك التنمي ــال بن ــن خ ــة م ــادي والتنمي ــاون اإلقتص ــة للتع األلماني
KfW، دراســًة بعنــوان »رصــد اإلعــام فــي البرامــج السياســية التلفزيونيــة،« 
مبنيــة علــى تحليــل ورصــد تطبيــق المــواد المشــار إليهــا أعــاه فــي الميثــاق 

اإلعامــي.

وقــد تــّم رصــد وتحليــل محتــوى ســبعة برامــج سياســية )بموضوعيــة 
علــى اإلم تــي فــي، األســبوع فــي ســاعة علــى الجديــد، Inter-Views علــى 
ــى  ــاس عل ــار، كام الن ــاة المن ــى قن ــاعة عل ــث الس ــتقبل، حدي ــون المس تلفزي
ــي فــي وكلمــة حــرة  ــى األو ت ــة عل ــا حصان ــة لإلرســال، ب المؤسســة اللبناني
علــى تلفزيــون لبنــان( مــن قبــل مؤسســة مهــارات، بمعــّدل 8 حلقــات للبرنامــج 

ــول 2015. ــار وآب وأيل الواحــدة طــوال أشــهر نيســان وأي

وقــد تــّم مناقشــة عــدة مواضيــع وتوصيــات تمــت اإلشــارة إليهــا فــي 
الدراســة، وذلــك فــي جلســة مناقشــة ُنّظَمــت فــي 22 كانــون األول 2016 
ــذ  ــة تنفي ــي عملي ــاركوا ف ــن ش ــام الذي ــائل اإلع ــي وس ــن ف ــت المهنيي جمع

الميثــاق منــذ العــام 2013.

وكان الموضــوع األبــرز فــي هــذه الجلســة هــو دور المــرأة وتمثيلهــا فــي 
ــج،  ــي البرام ــرأة ف ــور الم ــر ظه ــد اقتص ــية. فق ــة السياس ــج التلفزيوني البرام
وفًقــا للدراســة، علــى 2% )مــن بيــن 464 مداخلــة و56 برنامًجــا تــّم رصدهــم(.
ــا )%0.22(  ــة منه ــاب الثقافي ــع السياســية )92%( وغي ــيطرة المواضي ــت س كان
ــاش  ــم النق ــي ت ــع الت ــت المواضي ــد. وتنوع ــة الرص ــي عملي ــر ف ــن للنظ الفتي
ــه أزمــة  ــي  )61(  تلي ــا فــي ظــل الشــؤون السياســية بيــن الحــراك المدن فيه
النفايــات واإلنتخابــات الرئاســية )39( والخافــات السياســية حــول أولويــات 

ــريع )38(. ــة والتش الحكوم

قــال غســان حجــار، مديــر تحريــر جريــدة النهــار لــدى مشــاركته فــي جلســة 
ــا  ــد افتقدن ــراءة هــذه الدراســة«. وأضــاف: »لق ــد اســتمتعت بق ــاش: »لق النق
ــي  ــام ف ــل اإلع ــن عم ــة ع ــة ومفصل ــد موضوعي ــات رص ــراءة دراس ــى ق إل

ــان«.  لبن

ــي وشــركة  ــز اإللكترون ــون فايل ــع ليبنان ــر موق ــر، مدي ــع الهب ــد شــارك ربي وق
ستاتســتكس ليبانــون، هــذا التعليــق، وشــّدد علــى العمــل الكبيــر الــذي ُبــذل 

ــة. ــة مماثل ــة وكمي ــات نوعي ــاج دراس إلنت

ــارات،  ــا مه ــي أثارته ــات الت ــة التوصي ــي الجلس ــاركون ف ــش المش ــد ناق وق
ــر  ــي نش ــق ف ــن والفري ــن والمنتجي ــدور المقدمي ــة ب ــك المتعلق ــص تل باألخ

ــز. ــف والتميي ــذ العن ــر ونب ــل اآلخ ــامح وتقب ــة التس ثقاف

بنــاء الســام عبــر اإلعــام
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وقــال فــادي أبــو المنــى، محلــل برنامــج منــع األزمــات والنهــوض التابــع 
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي: »للعــام 2016، ســيبني مشــروع »بنــاء 
ــاح  ــى نج ــي عل ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان« التاب ــي لبن ــام ف الس
ــذي تــّم مــع مهــارات فــي العــام 2015 ويتابــع رصــد تطبيــق ميثــاق  العمــل ال
الشــرف اإلعامــي لتعزيــز الســلم األهلــي فــي لبنــان مــن قبــل الصحافييــن، 
بمــا أن العديــد مــن المســائل لــم يتــم تغطيتهــا«. وشــرح أبــو المنــى أن 
ــة، ســتكون  ــك المقبل ــت فــي العــام 2015، وتل الدراســات الخمســة التــي اأطِلَق
موضوًعــا للنقــاش خــال عــدة اجتماعــات ونقاشــات غيــر رســمية ســتجري 
فــي بيــروت وخارجهــا، يشــارك فيهــا عــدة جهــات معنيــة مثــال تاميــذ 

الجامعــات واألســاتذة والصحافيــون الشــباب.

للمشــاهدين  يمكــن  وتوصياتهــا،  الدراســة  نتائــج  عــن  موجــز  لمراجعــة 
الرجــوع إلــى فيلــم القصيــر الــذي تــم تحميلــه علــى الرابــط أدنــاه:

https://www.youtube.com/watch?v=myArsTv5jRw

بنــاء الســالم عبــر اإلعــالم

مشاركون لبنانيون وسوريون 
في ملحق "مشروع بناء السالم في لبنان" 

يتبادلون اآلراء والخبرات واألمل

ــدي ســوريا. أشــتاق ألن  ــا فــي بل ــض بابن ــى مقب ــدي عل »أشــتاق ألن أضــع ي
ــدي.« أكــون فــي بل

هــذا مــا قالتــه نازحــة ســورية للصحافيــة اللبنانيــة باديــة فحــص حيــن 
ســألتها عــن أكثــر شــيء تفتقــده فــي حياتهــا. باديــة، التــي شــاركت فــي العدد 
الحــادي عشــر مــن ملحــق مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج 
ــد  ــن العدي ــا م ــع غيره ــة م ــذه القص ــاركت ه ــي، تش ــدة اإلنمائ ــم المتح األم
ــوريين  ــن والس ــن اللبنانيي ــن واإلعاميي ــن والفناني ــاب والصحافيي ــن الكت م
والذيــن حضــروا جلســة مناقشــة حــول المواضيــع فــي الملحــق، وذلــك فــي 

31 آذار 2016.

ــزة،  ــي الجمي ــن ف ــي دواوي ــى الثقاف ــي الملتق ــب، ف ــوم متع ــة ي ــي نهاي وف
تحدثــوا عــن التصــورات وأوجــه التمييــز والخــوف واألمــل والتطلعــات التــي 
تــدور حــول انعكاســات األزمــة الســورية علــى لبنــان، وهــو موضــوع الملحــق. 

وعاقاتهــا؛ وكتبــت فــي هــذا الملحــق موضحــًة تجربتهــا كفنانــة فــي 
بيــروت: » لــم يكــن مــن الصعــب كثيــرًا أن ُيطــرح فنــي فــي هــذه المدينــة، 
ــا.«  ــر بمجتمعه ــر ومتأث ــروع مؤث ــاط كمش ــول، وُيح ــه القب ــه وج ــون ل ويك

رســوماتهم  الســوريين  الفنانيــن  مــن  عــدد  حمــل  إيمــان،  غــرار  وعلــى 
ومســتلزمات الرســم الخاصــة بهــم ووجــدوا فــي لبنــان مــاذًا آمنــًا ومنبــرًا 

مثاليــًا لعــرض أعمالهــم. 

وهــذا مــا تناولتــه ريتــا الحــاج، مراســلة وكالــة »فرانــس بــرس« فــي بيــروت، 
ــروت  ــت: »إن بي ــان. وقال ــي لبن ــن التشــكيليين ف ــا حــول الفناني فــي مقالته
النابضــة فنيــًا أكســبت الريشــة الســورية وزنــًا أكبــر، ووّفــرت لحامليهــا 
فرصــة الوصــول إلــى فضــاءات أوســع خــارج حــدود بلدهــم الجريــح«، 
مضيفــة أن هــذا الملحــق هــو فرصــة وهــو مســاحة لكــي يعــرف العالــم كيــف 
أن الكثيــر مــن الســوريين واللبنانييــن قــد حولــوا تجاربهــم فــي الحيــاة إلــى 

فــرص عقــب األزمــة الســورية.
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وقــد صــدر الملحــق فــي 22 آذار مــع جريدتــي النهــار والســفير بنســخته 
العربيــة، ومــع جريــدة The Daily Star بنســخته اإلنكليزيــة وجريــدة  

L'Orient Le Jour بنســخته الفرنســية. 

وفــي أجــواء مريحــة، لــم يتبــادل المشــاركون التعليقــات علــى الملحــق 
وحســب، إنمــا أيضــًا االقتراحــات لألعــداد المقبلــة. 

وقــال محمــد شــبارو، صحافــي لبنانــي مشــارك أيضــًا فــي الملحــق: »إن هــذا 
ــذي  ــة ال ــد فــي وســائل اإلعــام اللبناني ــًا اإلصــدار الوحي الملحــق هــو تقريب

يبــادر بطــرح الخطــاب اإليجابــي.« 

ــًا  ــق أيض ــم«، فعّل ــام الدائ ــة الس ــة »حرك ــن جمعي ــام، م ــي ع ــادي أب ــا ف أم
علــى الملحــق قائــًا أنــه يقــدم وجهــة نظــر جديــدة حــول العاقــات اللبنانية-
الســورية. كمــا اقتــرح أبــي عــام أن تعمــل األعــداد المقبلــة مــن الملحــق علــى 
ــي  ــا ف ــز، كم ــر وأن تركّ ــة أكث ــات اللبنانية-اللبناني ــائل والعاق ــة المس مناقش
ــن  ــاد الدي ــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. وكان عم ــى األطف ــدد، عل هــذا الع
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــوع حق ــي موض ــث ف ــي وباح ــي لبنان ــو صحاف ــف وه رائ
لبنــان، قــد كتــب المقــال حــول االحتياجــات الخاصــة، مبّينــًا تفاصيــل 

ــة. ــات الخاص ــتبعدين ذوي االحتياج ــين والمس ــال المهمش ــص األطف قص

وكان الملحــق بمثابــة منبــر للكتــاب والفنانيــن الســوريين الذيــن تمكنــوا 
ــان.  ــى لبن ــورية عل ــة الس ــات األزم ــول انعاكاس ــم ح ــن آرائه ــر ع ــن التعبي م
ــا  ــان نواي ــة وإيم ــد خياط ــب ومحم ــين ككات ــاج حس ــد ح ــرح محم ــد ش وق
كرّســامْين، كل بطريقتــه، الرســائل التــي يــودون إيصالهــا فــي هــذا الملحــق. 
ــى إيمــان، وهــي فنانــة تشــكيلية ســورية، ألهمهــا مزيــج بيــروت  بالنســبة إل

"لم يكن من الصعب كثيرًا أن ُيطرح فني 
في هذه المدينة، ويكون له وجه القبول، 

وُيحاط كمشروع مؤثر ومتأثر بمجتمعها"



يعمل مشروع »بناء السالم في لبنان« التابع لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي منذ العام 2007 على تعزيز التفاهم المتبادل 

والتماسك اإلجتماعي بطريقة تشاركّية مع الشباب والمدرسين 
ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية، باإلضافة ٕالى 

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 النزاعات ومساندتهم من أجل تطوير إستراتيجيات بناء سام 
متوسطة وطويلة األمد.
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