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ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســام عب بن

يهــدف مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« إلــى تحليل األســباب الكامنــة وراء 
النزاعــات فــي مناطــق مختلفــة مــن لبنــان. كمــا يهــدف إلــى توفيــر مســاحة 
مشــتركة آمنــة لمجموعــات مــن المجتمعــات المحليــة لمناقشــة شــواغلها علنــًا 
ووضــع اســتراتيجية، بالشــراكة مــع البلديــات، للحــّد مــن التوتــرات مــن خال 
ــبة  ــاحة المناس ــن المس ــي لتأمي ــتقرار االجتماع ــتراتيجيات االس ــر اس تطوي

ولتكــون حاضنــة.

وقــد بــدأت مجموعــة جديــدة مــن ٣٨ قريــة فــي الجنــوب والبقــاع والشــمال 
وجبــل لبنــان عمليــة اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي مــن أجــل تحســين 
إدارة األزمــة واالســتجابة للتحديــات اإلضافيــة الناجمــة عــن تأثيــر األزمــة 

الســورية عليهــا.

ويدعــم مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« خمــس قــرى فــي البقــاع الغربــي، 
وهــي كامــد اللــوز وروضــة والصويــري وكفريــا وجــب جنيــن، لتنفيــذ 
االســتراتيجيات القائمــة مــن خــال األنشــطة االجتماعيــة. وتعمــل كل لجنــة 
حاليــًا علــى وضــع الصيغــة النهائيــة لألنشــطة المقبلــة بالتنســيق مــع بلدياتهــا. 
وتعمــل جمعيــة »نبــض للتنميــة« مــع اللجــان لتحســين قدراتهــا علــى تولــي 
القيــادة فــي المناطــق المســتهدفة مــن أجــل زيــادة الثقــة بيــن الســكان 

والحــّد مــن حــوادث العنــف.

كمــا بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج بنــاء قــدرات موظفــي مراكــز 
الشــؤون االجتماعيــة )SDC( فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة والــذي ســيعّزز 
قــدرات أكثــر مــن 120 موّظــف مــن حوالــي ٥0 مركــز شــؤون اجتماعيــة 
ــة اســتراتيجيات  ــادة عملي ــة، ويعّدهــم لقي ــوزارة الشــؤون االجتماعي ــع ل تاب
ــاء  ــل بن ــة عم ــزت ورش ــة. وركّ ــنوات المقبل ــي الس ــي ف ــتقرار االجتماع االس
ــل النزاعــات. ــارات تحلي ــة لمه ــى نظــم واســعة ومتعّمق ــى عل ــدرات األول الق

وادي خالــد وأكــروم  فــي  البلديــات  اتحــادات  واخُتتــم مشــروع دعــم 
ــد،  ــة فــي وادي خال ــاح مدخــل المنطق ــة: افتت ــات المعني بنشــاطين للمجتمع

وكرمــس وعــرض مســرحية فــي أكــروم.

نِشــئت اســتراتيجية خاصــة بطرابلــس تهــدف إلــى معالجــة التوتــرات فــي  واأ
ــن  ــب بي ــى التقري ــدف إل ــة ته ــت عملي ــك، اأطلق ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف المنطق
المعوقيــن والمصابيــن علــى كلــي الجانبيــن فــي جبــل محســن وبــاب التبانــة 
للعمــل علــى االحتياجــات المشــتركة بإنشــاء مســرح إعــادة التمثيــل لمعالجــة 
النــدوب النفســية االجتماعيــة الناجمــة عــن الحــروب ومنّصــة للشــابات 

المحليــات الناشــطات. 
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تنفيذ استراتيجيات االستقرار االجتماعي

البلديات اللبنانية في صلب التغيير االجتماعي 
كخطــوة أولــى فــي التحضيــر لوضــع اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي 
فــي المجتمعــات المحليــة اللبنانيــة المضيفــة، قــام مشــروع دعــم المجتمعات 
اللبنانيــة المضيفــة التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبالتعــاون مــع 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة عبــر مشــروع "بنــاء الســام فــي لبنــان"، بتنظيــم 
ــي  ــورش ف ــذه ال ــدت ه ــد عق ــول 201٧. وق ــهر أيل ــي ش ــل ف ــدة ورش عم ع
ــة المحليــة،  ــان، بحضــور البلديــات والجهــات الفاعل ــل لبن ــان وجب شــمال لبن

وذلــك لتحليــل حــاالت التوتــر المحليــة.

ــة  ــل المملك ــن قب ــة م ــدف اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي، الُممّول وته
ــي  ــات ف ــوب النزاع ــع نش ــة لمن ــات محلي ــاء آلي ــى إنش ــا، إل ــدة وألماني المتح
ــات بشــكل خــاص  ــك المعتكف ــا هــدف تل ــان. وأم ــر لبن ــف المناطــق عب مختل
فهــو الجمــع مــا بيــن أصحــاب المصلحــة المحلييــن والســلطات المحليــة 
الناشــطة مــن أجــل العمــل معــًا علــى تحليــل حــاالت التوتــر والتحديــات التــي 
يواجههــا االســتقرار االجتماعــي فــي قراهــم. وكجــزء مــن التدريــب المقــّدم 
حــول منهجيــة اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي، شــارك موظفــو مراكــز 
الشــؤون االجتماعيــة التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي ورش العمــل. 



ــركات: "إن  ــة مشــمش، محمــد عمــر ب ــة أخــرى، قــال رئيــس بلدي ومــن ناحي
ــدّي هــو حافــز صحــي للمجتمــع. وإذا مــا تمــت ممارســته بشــكل  العمــل البل
جيــد، فإنــه يســاهم فــي حــل النزاعــات المحليــة بنــاًء علــى مبــادئ االحتــرام 
ــٍة مــن شــأنها  ــٍة قّيم ــة لتجرب ــادل. نأمــل أن يشــكّل هــذا المعتكــف بداي المتب
ــي  ــة ه ــة العام ــر، "الخدم ــكل فخ ــًا ب ــا"، مضيف ــى مجتمعن ــرًا عل ــرك أث أن تت

ــارًا".  ــا جميعــًا وليــس خي مســؤولية لن

بغــض النظــر عــن تقاربهــا الجغرافــي، تواجــه كافــة القــرى فــي لبنــان تحديات 
خاصــة بهــا. وفــي حيــن قــد يعانــي البعــض نقصــًا فــي الخدمــات األساســية، 
مثــال توزيــع الميــاه وإدارة الصــرف الصحــي وضعــف البنيــة التحتيــة، يعانــي 

البعــض اآلخــر تحديــات هيكليــٍة أكبــر.
ــوا  ــات والقــادة المحلييــن الذيــن كان إال أن رؤســاء البلديــات وأعضــاء البلدي
حاضريــن فــي المعتكفــات، فقــد حملــوا معهــم األمــل والحــرص علــى تحقيــق 

التغييــر االجتماعــي، بغــض النظــر عــن التحــدي.

وفــي نهايــة ورشــة العمــل الشــمالية، قالــت عليــا شــعبان، المنســقة اإلقليميــة 
ــة: "الشــعب وحــده يضمــن اســتدامة االســتقرار  ــوزارة الشــؤون االجتماعي ل
االجتماعــي. التنــوع يثــري مجتمعاتنــا؛ لذلــك يجــب أن نســتغّله فــي تطويــر 

أنفســنا". 
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ــة ــادات المحلي ــر القي ــاء الســالم عب بن

وفــي عطلــة نهايــة األســبوع التــي بــدأت فــي 29 أيلــول، شــارك فــي ورشــة 
العمــل التــي عقــدت فــي الجيــة، جبــل لبنــان، أكثــر مــن ٥٥ شــخصًا يمثلــون 
ــة  ــات الفاعل ــة والجه ــة المحلي ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات المحلي الهيئ
مــن كل مــن ســبلين وكترمايــا وبعقليــن والناعمــة، إضافــة إلــى ممثليــن عــن 

مراكــز الشــؤون االجتماعيــة المحليــة. 

ــى  ــاركين عل ــاعد المش ــع تس ــدة مواضي ــل المنعق ــة العم ــت ورش ــد تناول وق
ــات  ــات تشــاركية ورســم حلق ــر اســتخدام تقني ــل للنزاعــات عب إجــراء تحلي

ــرى...  ــات أخ ــن تقني ــزاع، ضم الن

ويقــول فاعــل محلــي مــن كترمايــا، "إن تحديــد المشــاكل والتحديــات 
الرئيســية عبــر نهــج تشــاركي هــو بمثابــة مفهــوم جديــد بالنســبة لنــا. ســوف 
ــة  ــا ونحــاول تطبيــق هــذا النهــج مــع أفــكار جديــدة بمحاول ــى قران نعــود إل

ــة".  ــا المحلي ــول لمجتمعاتن ــة والحل ــط التنمي ــد خط لتحدي

وفــي عطلــة األســبوع ذاتهــا، قــام أكثــر مــن 40 شــخص مــن عــكار، وتحديــدًا 
مــن مشــمش وديــر دلــوم وتــل عبــاس الغربــي وتكريــت وتليــل، بالمشــاركة 

فــي ورشــة عمــل مماثلــة.

وذكــر رئيــس بلديــة تكريــت، الدكتــور حاتــم العلــي، بعــض التحديــات التــي 
تواجههــا بلدتــه، فقــال: "مــا زالــت التجربــة البلديــة فــي تكريــت ترتكــز علــى 
الخصوصيــات العائليــة والدينيــة فيمــا مــن المفتــرض أن تتمحــور حــول 

ــا".  الخدمــة العامــة لبلدتن

"إن تحديد المشاكل والتحديات الرئيسية 
عبر نهج تشاركي هو بمثابة مفهوم جديد 
بالنسبة لنا. سوف نعود إلى قرانا ونحاول 

تطبيق هذا النهج مع أفكار جديدة 
بمحاولة لتحديد خطط التنمية والحلول 

لمجتمعاتنا المحلية"
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ــة ــادات المحلي ــر القي ــاء الســالم عب بن

المسرح االرتجالي في طرابلس: 
لمحة عن الماضي من أجل المستقبل

مــن منــا لــم يســمع بجــوالت النــزاع المســلح بيــن جبــل محســن وبــاب 
ــكاد نتابعــه  ــا بال ــرًا لدرجــة أنن ــم تــداول هــذا الموضــوع كثي ــة؟ لقــد ت التبان
ــذ توقــف القتــال فــي عــام 2014.  ــاك من ــع مــا حصــل هن اليــوم أو حتــى نتاب
لقــد تركــت جــوالت النــزاع آثرهــا علــى المجتمعــات المحليــة؛ ويقــول 
الســكان المحليــون أنــه تــم القيــام فقــط بالقليــل لمســاعدتهم علــى التعافــي 

ــان.  ــمال لبن ــس، ش ــة طرابل ــدة، مدين ــة واح ــكان مدين كس

فــي طرابلــس وعلــى  لألوضــاع  بنــاًء علــى تحليــل تشــاركي ومفصــل 
ــع  ــاء الســام فــي لبنــان" التاب اســتجابة الشــباب المحلــي، قــرر مشــروع "بن
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أن يطِلــق مجموعــة مســرح ارتجالــي فــي 
طرابلــس. وتحــت إشــراف أســاتذة مدربيــن مــن "وصــل" مــن جمعيــة لبــن، 
شــارك أكثــر مــن 40 شــاب وشــابة مــن مختلــف أحيــاء جبــل محســن وبــاب 
التبانــة فــي تجــارب األداء، تــم اختيــار 1٥ ليصبحــوا جــزءًا مــن المجموعــة. 
ــى  ــّد عل ــف يمت ــي لبرنامــج تدريــب مكّث وســتخضع فرقــة المســرح االرتجال
ــرين  ــل تش ــي أوائ ــألداء ف ــزة ل ــا جاه ــون بعده ــف لتك ــهرين ونص ــرة ش فت

ــي 201٧. الثان

وباإلضافــة إلــى جمــع الشــباب مــن أحيــاء مختلفــة، ســوف توّفــر مجموعــة 
ــم  ــاكلهم وتجاربه ــن مش ــس ع ــن للتنفي ــكان المحليي ــاحة للس ــرح مس المس

ــة.  ــلبية الماضي الس

لماذا المسرح االرتجالي؟ 

كتعريــف، المســرح االرتجالــي هــو شــكل مــن أشــكال المســرح يعــرض فيــه 
الجمهــور أو أعضــاء ضمــن مجموعــة قصصــا مــن حياتهــم ويشــاهدونها 

ــم. 1 ــري أمامه ــي تج وه

ــة  ــوار. وباإلضاف ــتركة للح ــاحات مش ــى مس ــرون إل ــس يفتق ــباب طرابل وش
إلــى ذلــك، فــإن دور معظــم وســائل اإلعــام لــم يكــن إيجابيــا فــي تســليط 
الضــوء علــى الســكان المحلييــن فــي طرابلــس وعلــى تجاربهــم؛ ال بــل ركــزت 
علــى القولبــة النمطيــة للمجتمعــات المحليــة وتأجيــج الصــراع. لهــذا الســبب 

1. مركز المسرح االرتجالي، نيو بالتز، نيويورك

بالــذات، يعّبــر معظــم الطرابلســيين عــن حاجتهــم إلــى مســاحات حــرة 
ــم  ــن مخاوفه ــر ع ــوارات المفتوحــة والتعبي ــي الح ــاركة ف ــث والمش للحدي

بصــوت عــال.

 هانــي رســتم، المؤســس الشــريك لفرقــة "صــدى" للمســرح االرتجالــي: "مــن 
خــال هــذا التمريــن، تــم تكســير كافــة الحواجــز التــي تقــف بوجــه مشــاركة 
القصــص الحميمــة والشــخصية والتــي قــد تكــون ذات خلفيــة مؤلمــة"، 
ــب  ــي التدري ــاركين ف ــى المش ــره عل ــي أث ــرح االرتجال ــرك المس ــًا، "يت مضيف
المجــال  يفتــح  هــو  مختلفــة؛  مســتويات  علــى  المحتمليــن(  )الاعبيــن 
للمتدربيــن لمشــاركة تجــارب الماضــي المؤلمــة والتحــدث عنهــا مــن خــال 
ــى  ــة إل ــة. إضاف ــدورات التدريبي ــم الخاصــة خــال ال ــى قصصه ــن عل التمري
ذلــك، فــإن تمثيــل جســديًا يســاعد علــى تخفيــف التوتــر والتحــّرر مــن 
ــرًا،  ــف. وأخي ــوف والعن ــات الخ ــي أوق ــامنا ف ــا أجس ــي تتحمله ــة الت الصدم
ــي فــي الشــفاء واســتعادة االســتقرار االجتماعــي  يســاعد المســرح االرتجال
ــع  ــو المجتم ــاحة لعض ــا مس ــن خاله ــح م ــم تفت ــة دع ــاد مجموع ــر إيج عب

ــن. ــع اآلخري ــف م ــر والتعاط ــص والتعبي ــادل القص لتب

تســتعين فرقــة المســرح االرتجالــي فــي طرابلــس المســرح كوســيلة فريــدة 
لمعالجــة قضايــا المجتمــع مــن خــال الفــن. 

ــن  ــم م ــدًا، وبدع ــة جاه ــعى الفرق ــوف تس ــل، س ــن ورش العم ــدد م ــد ع وبع
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، إلــى التأثيــر علــى قــدرة المجتمعــات 
المحليــة علــى الصمــود وإمكانيــة تعاونهــا وتوحيــد جهودهــا مــن أجــل 
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ــة ــادات المحلي ــر القي ــاء الســالم عب بن

من التدريب إلى التنفيذ: اتحاد بلديات وادي خالد وأكروم

ــررًا  ــرًا وتض ــق تأث ــر المناط ــن أكث ــكار م ــان وع ــمال لبن ــي ش ــّد محافظت تع
مــن  الكبيــرة  لألعــداد  أساســي  بشــكل  مــرّده  الســورية. وهــذا  باألزمــة 
ــة  ــة الضعيف ــة االقتصادي ــة االجتماعي ــد الحال ــك بع ــوف وذل ــن الضي النازحي
أصــًا. فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2012 و201٧، ســاعد برنامــج األمــم المتحــدة 
ــر بنــاء مهاراتهــا فــي إدارة األزمــات وحــل  ــد عب اإلنمائــي بلديــات وادي خال
النزاعــات. ولــم يــؤدي ذلــك إلــى االتفــاق علــى تأســيس اتحــاد بلديــات وادي 
ــتقرار  ــات واالس ــية إلدارة األزم ــر األداة الرئيس ــذي يعتب ــب، وال ــد وحس خال
ــي«. وفــي  ــد اإلنمائ ــر »إعــان وادي خال ــى تطوي ــا أيضــًا إل االجتماعــي، إنم
مــوازاة ذلــك، قــّدم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الدعــم لبلديــات أكــروم 
ــا أدى  ــات واالســتقرار االجتماعــي، مم ــي وضــع اســتراتيجية إلدارة األزم ف
بــدوره إلــى إنشــاء اتحــاد بلديــات أكــروم. وقــد تــم بنــاء هــذه اســتراتيجية 

اســتنادًا إلــى نتائــج التدريبــات وتوصياتهــا؛ وكانــت كل لجنــة قــد اقترحــت 
عــدة أفــكار كان يمكــن تنفيذهــا كاســتجابة علــى حالــة عــدم اســتقرار 

ــة. ــي محتمل اجتماع

ــه  ــد، أتيحــت لاتحــاد فرصــة تصميــم مشــروع ليتــم تمويل وفــي وادي خال
ــق  ــى تحقي ــروع إل ــدف المش ــدة اإلنمائي؛يه ــم المتح ــج األم ــل برنام ــن قب م
مبــادئ الوحــدة والتعــاون التــي بِنــي االتحــاد عليهــا. وعقب ثاثــة اجتماعات 
لاتحــاد ودورات تدريبيــة، قــرر األعضــاء أنــه مــن شــأن قــوس ترحيــب عنــد 
ــى  ــن إل ــخاص القادمي ــة لألش ــالة إيجابي ــي رس ــد أن يعط ــل وادي خال مدخ
المنطقــة كمــا وأن يعكــس وحــدة القــرى، المجّمعــة رســميًا تحــت مظلــة 
االتحــاد. وقــد تــم افتتــاح تصميــم المدخــل رســميًا فــي 19 تمــوز 201٧ وذلــك 
بدعــم مــن برنامــج »دعــم المجتمعــات المضيفــة فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومــن خــال مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان«.

ألعاب تفاعلية واجتماعية في أكروم
بشــكل مــواٍز وفــي 2 تمــوز 201٧، قــام اتحــاد بلديــات أكــروم بقيــادة حــدث 
ترفيهــي امتــد علــى مــدى أربعــة أيــام فــي أكــروم وكفرتــون والقنيــة. وقــد 
ــتمتع  ــة. اس ــي المنطق ــن ف ــوريين واللبنانيي ــباب الس ــدث الش ــتهدف الح اس
ــى  ــّدد عل ــي تش ــة الت ــاب التفاعلي ــخ واأللع ــاب النف ــب بألع ــاركون باللع المش

ــع.  ــة المجتم ــل الجماعــي وخدم ــة روح العم أهمي

ــداء  ــاءت األص ــارك؛ وج ــن ٨00 مش ــر م ــدث أكث ــتضاف الح ــام، اس ــكل ع بش
ــة.  ــادرات المماثل ــن المب ــد م ــم المزي ــي تنظي ــب األهال ــث طل ــة بحي إيجابي
للتعــارف واالقتــراب  بمثابــة فرصــة  الحــدث  المشــاركين، كان  ولمعظــم 

ــس.  ــن النف ــه ع والترفي

الُمتبــاَدل. ومــن شــأن هــذا  االهتمــام  القضايــا ذات  أجــل  مــن  النضــال 
الموضــوع أن يمكّــن المجتمــع الطرابلســي اللبنانــي مــن تحــدي القوالــب 

النمطيــة وتعزيــز االســتقرار االجتماعــي.

الظــروف  حــول  الســكان  بيــن  مــا  الوعــي  زيــادة  إلــى  الفرقــة  تســعى 
االجتماعيــة والسياســية الكامنــة التــي أدت إلى األعمــال العدائيــة والنزاعات 
المســلحة. كمــا تأمــل فــي تزويدهــم بــاألدوات والتقنيــات الازمــة للنهــوض 

ــا. ــات ومقاومته ــل النزاع ــبٍل لح ــة س ــام ومناقش ــود الس بجه

0٧

رسم خرائط النزاع وتحليلها

قــام برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وجمعيــة "دعــم لبنــان" بتجديــد 
شــراكاتهما الســتكمال مشــروع رســم خرائــط النزاعــات وتحليلهــا حتــى 
كانــون األول مــن عــام 2019. وفــي إطــار هــذا المشــروع، تقــوم جمعيــة "دعــم 
لبنــان"، علــى نحــو مســتمر، برســم خرائــط حــاالت النزاعــات التــي تقــع 
فــي كافــة أنحــاء لبنــان وتحليلهــا. وتوفــر هــذه العمليــة معلومــات أساســية 
لنواحــي البرمجيــات وصنــع القــرارات والتدخــل فــي االســتجابة اإلنســانية 
ــي.  ــع المدن ــن والمجتم ــة واألكاديميي ــة الســورية والمؤسســات اللبناني لألزم

وفــي ظــل هــذه الشــراكة الجديــدة، أصــدرت جمعيــة »دعــم لبنــان« نشــرة 
ــام 201٧.  ــن ع ــى م ــة األول ــهر األربع ــي األش ــات تغط ــل النزاع ــدة لتحلي جدي

ــن النشــرة مــا يلــي: وتبّي
•  ارتفاع بسيط في العدد اإلجمالي للحوادث التي تم رصدها مقارنة

    باألشهر األربعة األخيرة من عام 2016.

بنــاء الســام عبــر رســم خرائــط النــزاع وتحليلهــا

•  تتركز نسبة ٥0 % من الحوادث المرصودة خال هذه الفترة في 
    ٥ أقضية فقط؛ وهي بيروت وبعلبك وطرابلس وصور وصيدا.

•  إن التصنيف الرئيسي الحوادث األكثر رصدًا هي حاالت "أعمال
    عنف" و"نزاعات حدودية" فردية. 

•  شهدت الحاالت المصّنفة تحت "األعمال الجماعية" زيادة ملحوظة.
    وهي تتضمن بشكل خاص التعبئة ضد القرارات السياسية؛ مثال

    السياسة الضريبية وقانون االنتخابات وقوانين إدارة النفايات وغيرها.
•  زيادة التوترات في مخيم عين الحلوة حيث تم رصد 6٨ حالة نزاع. 

وكجــزء مــن المشــروع، ســتصدر هــذه النشــرة علــى أســاس فصلــي فــي حيــن 
ــا ســيتم أيضــًا وضــع  ســيتم تحديــث مؤشــر النزاعــات كل ســتة أشــهر. كم
قواعــد بيانــات محــددة لألعمــال الجماعيــة واســتجابات الــدول وقراراتهــا.
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معّلم من المنية: مثاٌل ُيحتذى به 

أطِلقــت مبــادرة "مــدارس خاليــة مــن العنــف" فــي 1٥ مدرســة فــي طرابلــس 
والمناطــق المجــاورة لهــا فــي شــهر كانــون األول مــن هــذا العــام 201٧. ويتــم 
تنفيــذ هــذه المبــادرة بدعــم مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وبدعــم تقنــي 
ــات  ــد جلس ــة". بع ــل التنمي ــن أج ــة )CAC( و"م ــة الفاعل ــز المواطن ــن مرك م
التحســيس حــول الاعنــف، والتــي ُعِقــدت مــع الطــاب، تلقــى أكثــر مــن 1٥0 
ــف التــي  ــى معالجــة أشــكال العن ــًا عل ــة المتوســطة تدريب ــًا مــن المرحل معلم

حيــن ســِئل عــن طابــه، أجــاب ســامر العتــر، وهــو أســتاذ التربيــة البدنيــة فــي 
مدرســة النبــي كزيبــر الرســمية فــي طرابلــس: "طابــي هــم أخوتــي الصغــار؛ 

أنــا أعاملهــم باحتــرام وأِثــق بهــم". 

ــدة  ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان" التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع "بن ــق مش أطل
اإلنمائــي أعمالــه فــي وقــت ســابق مــن عــام 201٧، وذلــك فــي 1٥ مدرســة فــي 

طرابلــس وفــي إطــار مبــادرة "مــدارس خاليــة مــن العنــف".

تهــدف مبــادرة "مــدارس خاليــة مــن العنــف" إلــى دعــم المــدارس التــي تعمــل 
فــي أوقــات األزمــات فــي المجتمعــات المضيفــة، كذلــك إلــى دمــج بنــاء 

ــان. الســام فــي القنــوات التعليميــة فــي لبن

يواجهونهــا فــي المدرســة. وفــي شــهر أيــار، بــدأ مــدراء المــدارس المشــاِركة 
وهــي 1٥ مدرســة، العمــل مــع مجتمعاتهــم المحليــة علــى حمايــة البيئــة 
المدرســية مــن النزاعــات الخارجيــة. وضمــن هــذا اإلطــار، ســُتعقد األنشــطة 
ــاء  ــة ورؤس ــخصيات الديني ــات والش ــن والبلدي ــادة المحليي ــمل الق ــي تش الت
ــي  البلديــات والمنظمــات المحليــة فــي بدايــة العــام الدراســي لتشــجيع أهال

الطــاب علــى التعــاون مــع المدرســة.

بنــاء الســـام عبــر التربيــــة

وكان قــد تــّم تنفيــذ هــذه المبــادرة فــي وقــت ســابق فــي جبــل لبنــان وفــي 
ــي مــن عــام  ــون الثان ــس فــي كان ــت أنشــطتها فــي طرابل ــا أطلق ــاع، كم البق
201٧. وُتواِصــل المبــادرة تنفيــذ هــذه األنشــطة خــال الســنة الدراســية 
الراهنــة، بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وبالشــراكة مــع مركــز 

ــا.  ــن ألماني ــل م ــة" وبتموي ــل التنمي ــن أج ــة )CAC( و"م ــة الفاعل المواطن

ــي  ــر ه ــي كزيب ــة: "النب ــر المدرس ــن، مدي ــم الدي ــد عل ــال أحم ــه، ق ــن جهت م
ــة المدرســية  ــى مكافحــة العنــف فــي البيئ إحــدى المــدارس التــي تعمــل عل
منــذ أعــوام عــدة"، مضيفــًا، "إن العمــل فــي إطــار مبــادرة المــدارس الخاليــة 
مــن العنــف يعطــي معنــى لعملنــا وُيعّزينــا. نحــن ســعداء للعمــل علــى موضــوع 
الاعنــف اليــوم بأســلوب منهجــي، جنبــًا إلــى جنــب مــع مــدارس أخــرى فــي 
طرابلــس. كمــا أننــا نــدرك أثــر هــذه المبــادرات علــى المصلحــة العامــة لطابنــا 

ومعلمينــا واألهالــي، ونأمــل أن تحــّد مــن العنــف فــي مجتمعنــا". 

ــتقبل  ــان، تس ــمال لبن ــي ش ــس، ف ــة، طرابل ــي المني ــع ف ــي تق ــة، الت والمدرس
ــًا.  ــن 12 و16 عام ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــة، تت ــن المنطق ــب م ــو 600 طال نح

وخــال شــهر تمــوز 201٧ ومــع انتهــاء الســنة الدراســية، بــدأت األعمــال 
المقبلــة.  للســنة  التحضيريــة 

وكان ســامر، الــذي حصــل علــى دعــم مــن إدارة المدرســة واألســاتذة، قــد بــدأ 
حملــة للتوعيــة بحيــث تــم طبعهــا وتعليقهــا علــى مدخــل المدرســة. 

وظهــرت الحملــة علــى شــكل الفتــات تعّبــر عــن أفــكار مختلفــة كمثل تشــجيع 
ــى مجتمــع المدرســة، وأهميــة التعليــم، ودور  العمــل الجماعــي، واالنتمــاء إل

األهالــي فــي متابعــة أوالدهــم، إضافــة إلــى رســائل أخــرى... 

ــاه  ــذب انتب ــي ج ــات ه ــذه الافت ــرة وراء ه ــر: "إن الفك ــدّرب العت ــال الم وق
ــاعدة  ــجيل. وبمس ــات التس ــاز عملي ــة إلنج ــزورون المدرس ــن ي ــي الذي األهال
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مدارء مدارس طرابلس يعتمدون على المخاتير 
لنشر رسائل السالم والالعنف 

لتربيــة ا بنــاء الســالم عبــر 

عنــد زيــارة أهالــي طرابلــس لمخاتيــر القبــة وأبــو ســمرا والتــل فــي طرابلــس 
فــي شــهر تشــرين األول، ســيحصلون علــى منشــورات تحمــل رســائل تشــدد 
علــى أهميــة دور األهالــي فــي تربيــة أوالدهــم وتعليمهــم. ويقــف خلــف 
فكــرة الحملــة مــدراء ســت مــدارس مشــاِركة فــي مبــادرة "مــدارس خاليــة 
مــن العنــف" التــي تــم تطبيقهــا فــي طرابلــس وجوارهــا. فقــد أراد المــدراء 
الوصــول إلــى أهالــي طابهــم، مــن خــال المخاتيــر المحلييــن، لإلصــرار 
علــى أهميــة تعــاون األهالــي والمتابعــة التــي يقومــون بهــا مــن أجــل حمايــة 

المدرســة مــن أشــكال العنــف كافــة. 

"يمضــي الطفــل 6 ســاعات فــي المدرســة و1٨ ســاعة فــي المنــزل، ممــا يعنــي 
أن دور األهالــي فــي التعليــم هــو دور أساســي". 

طابــي، قمنــا بتصميــم كل الفتــة لتحمــل رســالة مختلفــة، إنمــا تســاهم 
جميعهــا فــي التشــجيع علــى مدرســة أكثــر أمانــًا ونظافــة وخاليــة مــن 
ــات،  ــذه الجداري ــم ه ــد رؤيته ــي عن ــىء األهال ــد فوج ــاف: "لق ــف". وأض العن
ــادث  ــة التح ــرحون أهمي ــاركون ويش ــم يش ــة أوالده ــن برؤي ــوا فخوري وكان
واالحتــرام والثقــة. كمــا أكــدت هــذه الحملــة لألهالــي أن مدرســتنا علــى 

درايــة بالمشــاكل التــي تواجــه مجتمعنــا و تقــوم بمعالجتهــا". 

أمــا المديــر علــم الديــن، الــذي كان مــن مشــّجعي هــذه المبــادرة، فقــال: 
ــأن  ــن ب ــي أؤم ــار، ولكنن ــن الكب ــون م ــا يتعلم ــًا م ــال غالب ــون إن األطف "يقول
ــم.  ــر أعماله ــال أصغ ــن خ ــا م ــم يعلمونن ــل وأنه ــال أفض ــم مث ــال ه األطف
ــا  ــا علــى يقيــن مــن أن أعمالن ــاء جيــل شــباب واٍع، أن ــك، ومــن خــال بن لذل

ــر".  ــر كبي ــتكون ذات أث س

"إن لم نهتّم بأطفالنا، سيكون من الصعب أن يهتم بهم أحد غيرها". 

"التربيــة ليســت حكــرًا علــى مديــر المدرســة وأســاتذتها، إنمــا هــي أيضــًا مــن 
ــؤوليات األهالي".  مس

ــى المنشــورات التــي تــم  ــة مــن الرســائل التــي تمــت طباعتهــا عل هــذه عين
توزيعهــا يــوم الثاثــاء فــي 19 أيلــول 201٧، وذلــك خــال اجتمــاع جمــع 
مــدراء المــدارس المشــاركة والمخاتيــر ليطلبــوا مشــاركتهم فــي هــذه الحملة. 
وجــاءت هــذه الخطــوة ضمــن ســياق مبــادرة "مــدارس خاليــة مــن العنــف" 
التــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وبالشــراكة مــع 
مركــز المواطنــة الفاعلــة )CAC( و"مــن أجــل التنميــة" وبالتعــاون مــع وزارة 

التربيــة والتعليــم العالــي وبتمويــل مــن ألمانيــا.
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وقــد ســبق هــذا االجتمــاع سلســلة مــن االجتماعــات التــي عِقــدت مــع مــدراء 
ــن  ــة اب ــان - مدرس ــتاني للصبي ــليمان البس ــة س ــاِركة )مدرس ــدارس المش الم
ــة  ــان - مدرس ــمية للصبي ــة الرس ــة الفضيل ــان - مدرس ــمية للصبي ــينا الرس س
- مدرســة  - مدرســة األرز الرســمية  للبنيــن  اليازجــي الرســمية  إبراهيــم 

ــان(. ــمية للصبي ــدة الرس الجدي

ونيابــة عــن مــدراء المــدارس المشــاِركة، شــّدد مصطفــى درنيقــة، مديــر 
ــم  ــر ودعمه ــة دور المخاتي ــى أهمي ــان، عل مدرســة ســليمان البســتاني للصبي
ــدارس الرســمية  ــف فــي الم ــة أشــكال العن ــف مــن كاف ــوي فــي التخفي الحي
المعنّيــة. وقــال: "يمكــن للحــوار مــا بيــن المخاتيــر وســكان الحــي المحلييــن 
ــر مــع المــدارس".  ــاون أكب ــا نحــو تع ــي طابن ــه أهال أن يســاهم فــي توجي

ــا  ــة. علين ــف مرفوض ــكال العن ــة أش ــة: "إن كاف ــار القب ــال مخت ــه، ق ــن جهت م
مســتعدون  نحــن  المــدارس.  فــي  وبخاصــة  العنــف،  محاربــة  جميعنــا 

بيــــة لتر ا بنــاء الســـالم عبــر 

للمســاعدة فــي نشــر رســائل الســام والتربيــة التــي يتــم توزيعهــا اليــوم كمــا 
ــية".  ــة المدرس ــي البيئ ــر ف ــى التغيي ــوة إل وللدع

ــر والمــدارس،  ــى المخاتي ــم نشــرها عل ــى المنشــورات التــي يت وباإلضافــة إل
ســيتم توزيــع الفتــات وملصقــات تحمــل رســائل الســام والاعنــف ذاتهــا فــي 

كافــة أنحــاء طرابلــس.

ــدة  ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان" التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع "بن ــق مش أطل
ــاون  ــف" بالتع ــن العن ــة م ــدارس خالي ــادرة "م ــام 2014، مب ــذ الع ــي، من اإلنمائ
ــم  ــال مفاهي ــى إدخ ــادرة إل ــدف المب ــي. ته ــم العال ــة والتعلي ــع وزارة التربي م
ــة  ــم ٣0 مدرس ــى اآلن دع ــم حت ــد ت ــية. وق ــة المدرس ــي البيئ ــام ف ــاء الس بن
رســمية فــي البقــاع وفــي جبــل لبنــان ويعمــل المشــروع حاليــًا علــى دعــم 1٥ 

ــس وجوارهــا. مدرســة رســمية فــي طرابل

ــر المجتمــع المدنــي ــاء الســام عب بن

كجــزء مــن مبــادرة شــاملة تجــري فــي طرابلــس، يقــوم "مشــروع بنــاء 
ــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتعــاون مــع  ــان التاب الســام" فــي لبن
ــًا  ــة فع ــذه الجمعي ــدأت ه ــد ب ــام". وق ــل الس ــن أج ــون م ــة "محارب جمعي
ــة  ــق المحيط ــس والمناط ــي طرابل ــة ف ــة المحلي ــات الفاعل ــع الجه ــل م بالعم
بهــا. وتــم تنظيــم حلقــة عمــل مــا بيــن أعضــاء جمعيــة "محاربــون مــن أجــل 

ــة  ــن بالمشــاركة فــي عملي ــس مهتمي ــن ســابقين مــن طرابل الســام" ومقاتلي
منــع العنــف فــي منطقتهــم. كمــا ســتقوم جمعيــة "محاربــون مــن أجــل 
الســام" أيضــًا بعقــد جلســات نقــاش ودورات مســرح ارتجالــي فــي طرابلــس 

ــا. ــة به ــق المحيط والمناط

ـــات  ـــمها بالنزاع ـــط اس ـــا ارتب ـــان لطالم ـــمال لبن ـــي ش ـــة ف ـــي مدين ـــس. ه طرابل
ـــب.  ـــلحة و التعّص ـــتباكات المس واالش

ــن  ــى زمـ ــود إلـ ــث تعـ ــس، حيـ ــي طرابلـ ــي فـ ــٌد تاريخـ ــمعة بعـ ــذه السـ ولهـ
الحـــرب األهليـــة اللبنانيـــة )19٧٥-1990(. إالّ أن طرابلـــس تبقـــى مـــن المناطـــق 
القليلـــة التـــي اســـتمرت فيهـــا االشـــتباكات العنيفـــة، المستشـــرية أحيانـــًا، 
ـــة  ـــاب التبان ـــا ب ـــن هم ـــن محاذيتي ـــي منطقتي ـــّيما ف ـــام 2014، وال س ـــى الع حت

وجبـــل محســـن، حيـــث تبقـــى إمكانيـــة نشـــوب صـــراع جديـــد مفتوحـــة 
فـــي أي وقـــت.

ـــة،  ـــية والطائفي ـــات السياس ـــا الخاف ـــن تفّرقهم ـــن، اللذي ـــن الحّيي ـــي هذي وف
ـــس،  ـــي طرابل ـــز ف ـــر المتمرك ـــتغال الفق ـــارع. فباس ـــي الش ـــراع ف ـــى الص تفّش
كانـــت السياســـة و االشـــتباكات المســـلحة تدفـــع الفواتيـــر، فـــي حيـــن تدفـــع 

ـــن. ـــة الثم المدين

مقاتلون سابقون من طرابلس يلتقون للمرة األولى

١١

ــي ــر المجتمــع المدن ــاء الســالم عب بن

ـــن  ـــم يتمكّ ـــام 2014، ل ـــي ع ـــتباكات ف ـــن االش ـــرة م ـــة األخي ـــة الجول ـــذ نهاي من
ـــات  ـــاء العاق ـــادة بن ـــن إع ـــن م ـــي كا الحّيي ـــراء ف ـــكان الفق ـــوم الس ـــى الي حت

ـــد. ـــدث بع ـــم تح ـــام ل ـــة االلتئ ـــا أن عملي ـــف، كم والتآل

ولكـــن كان لجمعيـــة "محاربـــون مـــن أجـــل الســـام" خطـــط إيجابيـــة 
لطرابلـــس. فتجربـــة المحاربيـــن الســـابقين فـــي الحـــرب األهليـــة اللبنانيـــة 
الذيـــن قـــّرروا طـــّي الصفحـــة والمســـاهمة فـــي بنـــاء الســـلم األهلـــي فـــي 
ــن  ــع المقاتليـ ــل مـ ــة العمـ ــت الجمعيـ ــد اعتزمـ ــة. لقـ ــة األهميـ ــان، بالغـ لبنـ
ـــي  ـــة الت ـــات اللبناني ـــي المجتمع ـــا ف ـــيع أثره ـــس لتوس ـــي طرابل ـــابقين ف الس

ــات الحـــرب. ــزال تعانـــي مـــن مخّلفـ ال تـ

ـــروع  ـــن مش ـــم م ـــام"، بدع ـــل الس ـــن أج ـــون م ـــة "محارب ـــت جمعي ـــد نّظم وق
ـــة  ـــي، حلق ـــع لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائ ـــان" التاب ـــاء الســـام فـــي لبن "بن
عمـــل علـــى مـــدى يوميـــن مـــع عشـــرة مقاتليـــن ســـابقين مـــن طرابلـــس، 

ـــن. ـــل محس ـــة وجب ـــاب التبان ـــن ب ـــي م ـــكل رئيس وبش

ــاد  ــال زيـ ــس، قـ ــي طرابلـ ــابقين فـ ــن السـ ــن المقاتليـ ــة مـ ــام مجموعـ وأمـ
صعـــب، أحـــد أعضـــاء "محاربـــون مـــن أجـــل الســـام"، يـــوم الســـبت فـــي 
ـــي  ـــة ف ـــة المحلي ـــو المصالح ـــق نح ـــة الطري ـــم خريط ـــا رس 12 آب 201٧: "هدفن

طرابلـــس. لقـــد حـــان الوقـــت للمســـامحة واســـتنباط دروس الماضـــي".

ــًا،  ــا جيـــران عمليـ ــال نبيـــل مـــن بـــاب التبانـــة: "علـــى الرغـــم مـــن أننـ وقـ
لـــم أكـــن ألتصـــور يومـــًا أن أتعـــّرف إلـــى شـــخص مـــن جبـــل محســـن. أنـــا 
ـــي أن أعـــرف الجانـــب اآلخـــر  ـــه يحـــّق ل ـــاء! فجـــأة شـــعرت أن ممتـــن لهـــذا اللق
ـــة  ـــى الجبه ـــن عل ـــها ولك ـــة نفس ـــّر بالتجرب ـــخص م ـــن ش ـــرف ع ـــة، أن أع للقص

المقابلـــة".

ـــل  ـــة، يمّث ـــاب التبان ـــن وب ـــل محس ـــي لجب ـــرب الجغراف ـــن الق ـــم م ـــى الرغ وعل
هـــذان اليومـــان فرصـــة غيـــر مســـبوقة للمقاتليـــن الســـابقين للتعـــّرف إلـــى 

ـــى.  ـــرة األول ـــض للم ـــم البع بعضه

كمـــا أنهـــم اســـتفادوا بشـــكل كبيـــر مـــن قصـــص أعضـــاء الجمعيـــة، فـــكان 
ــل  ــن أجـ ــن مـ ــى محاربيـ ــرب إلـ ــي الحـ ــن فـ ــن محاربيـ ــؤالء مـ ــّول هـ تحـ

الســـام هـــو مصـــدر إلهـــام.

ــات  ــرى، جلسـ ــل أخـ ــتلحقها ورش عمـ ــي سـ ــل، التـ ــة العمـ وتضّمنـــت ورشـ
ــامح،  ــص، والتسـ ــة القصـ ــات، وروايـ ــل النزاعـ ــى حـ ــية علـ ــب أساسـ تدريـ

ــة. ــيرة الذاتيـ ــة السـ وكتابـ

وقـــال أحمـــد مـــن جبـــل محســـن: "مـــن األشـــياء المرّوعـــة لصراعنـــا مـــع 
ـــّلح،  ـــتباك المس ـــع االش ـــا اندل ـــهم، عندم ـــا بعكس ـــو أنن ـــة ه ـــي التبان ـــا ف إخوانن
ـــة  ـــة لحماي ـــق آمن ـــئ وال مناط ـــفيات وال ماج ـــا مستش ـــن لدين ـــم يك ـــا. ل علقن
المصابيـــن. ونفهـــم اآلن إلـــى أي حـــّد كّنـــا أدوات فـــي خدمـــة خطـــط 
ـــى أن نكـــون إخـــوة مـــرة أخـــرى، ونحـــن  ـــا نطمـــح إل ـــا. لكنن ـــر من سياســـية أكب
ـــه، ونأمـــل أن يكـــون  ـــم نكـــن نعرف ـــذي ل ـــاء "اآلخـــر" ال ـــوم للق محظوظـــون الي

لنـــا أثـــر علـــى الســـام مســـتقبًا فـــي طرابلـــس".

ـــن  ـــون م ـــة "محارب ـــن جمعي ـــي م ـــؤاد الديران ـــع ف ـــن، أطل ـــة اليومي ـــي نهاي وف
أجـــل الســـام"، المشـــاركين علـــى خطـــط الجمعيـــة فـــي طرابلـــس حتـــى 
تشـــرين الثانـــي 201٧. ويعتـــزم المحاربـــون الســـابقون اســـتضافة حلقـــات 
ــن  ــّد مـ ــي الحـ ــاعدة فـ ــس للمسـ ــي طرابلـ ــدارس فـ ــر مـ ــي عشـ ــوار فـ حـ
ـــلحة.  ـــتباكات المس ـــي االش ـــاركة ف ـــباب للمش ـــا الش ـــي يواجهه ـــراءات الت اإلغ
ـــي  ـــم صيف ـــرحية ومخّي ـــروض مس ـــة ع ـــم ثاث ـــًا تنظي ـــة أيض ـــوي الجمعي وتن
ــل  ــول الحـ ــي حـ ــر الوعـ ــل نشـ ــن أجـ ــباب، مـ ــابقين وشـ ــن سـ ــع مقاتليـ مـ

الســـلمي للنزاعـــات والتحـــّول.

ـــن  ـــرم اآلخري ـــك تح ـــرب، فإن ـــل الح ـــا تدخ ـــؤاد: "عندم ـــال ف ـــام ق ـــي الخت وف
ـــعى  ـــم و وتس ـــرك وتحاربه ـــة نظ ـــرض وجه ـــاف، فتف ـــي االخت ـــم ف ـــن حّقه م
ـــي،  ـــي الماض ـــرب ف ـــى الح ـــر إل ـــا ننظ ـــا. عندم ـــن أجله ـــم م ـــب عليه ـــى التغّل إل
نتذكّـــر األصدقـــاء الذيـــن فقدناهـــم والشـــهداء. ولكننـــا غالبـــًا ال نولـــي 

االهتمـــام إلـــى مـــا فقـــده اآلخـــرون، وال إلـــى مـــا فقدتـــه البـــاد".

ــل  ــن أجـ ــأحارب مـ ــرى فسـ ــرة أخـ ــرب مـ ــبت الحـ ــًا: "إذا نشـ ــم قائـ و ختـ
ــا". ردعهـ
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وأشـــار الدكتـــور الرمـــال إلـــى أن ٧٥% مـــن هـــذه البرامـــج مســـجّلة مســـبقًا. 
ــى  ــز علـ ــي يرتكـ ــام الدينـ ــات اإلعـ ــوى مؤسسـ ــًا: "إن محتـ ــم قائـ واختتـ
ـــا". ـــي لجماهيره ـــف الدين ـــو التثقي ـــي ه ـــا األساس ـــة وهدفه ـــوص الديني النص

ـــارزة  ـــة ب ـــخصية إعامي ـــو ش ـــود، وه ـــد عب ـــيد ولي ـــاش الس ـــق النق وكان منس
ـــاركين  ـــار المش ـــي" MTV. وأث ـــي ف ـــاة "ام ت ـــي قن ـــار ف ـــر اإلخب ـــس تحري ورئي
بســـؤاله: كيـــف يمكننـــا توجيـــه ســـلطة وســـائل اإلعـــام الدينيـــة المؤثـــرة 
ـــائل  ـــوى وس ـــتخدام محت ـــا اس ـــدى يمكنن ـــى أي م ـــي؟ إل ـــلم األهل ـــة الس لخدم
اإلعـــام الدينيـــة للتخفيـــف مـــن حـــّدة وضـــع الاجئيـــن الســـوريين فـــي 
الفـــورة األخيـــرة للعنصريـــة تجـــاه الاجئيـــن  لبنـــان، وبخاصـــة بعـــد 

الســـوريين التـــي شـــهدتها البـــاد علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي؟

وعّلـــق األب عبـــدو أبـــو كســـم، رئيـــس المركـــز الكاثوليكـــي لإلعـــام قائـــًا: 
ـــي  ـــاني والتخل ـــور إنس ـــن منظ ـــوريين م ـــن الس ـــى الاجئي ـــر إل ـــا أن ننظ "علين
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ـــي  ـــي ف ـــهد اإلعام ـــي المش ـــًا ف ـــزًا مهم ـــة حّي ـــام الديني ـــائل اإلع ـــت وس احتّل
ـــد دعـــا برنامـــج  ـــي؟ لق ـــز الســـلم األهل ـــا هـــو دورهـــا فـــي تعزي ـــان، ولكـــن م لبن
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي ومؤسســـة "مهـــارات" ممثلـــي وســـائل اإلعـــام 
ــا  ــد عنوانهـ ــة رصـ ــة دراسـ ــوز 201٧ لمناقشـ ــي 1٨ تمـ ــاع فـ ــي لاجتمـ الدينـ
ــي".  ــلم األهلـ ــادئ السـ ــه لمبـ ــي ومطابقتـ ــام الدينـ ــائل اإلعـ ــاب وسـ "خطـ
أعـــّدت مؤسســـة مهـــارات الدراســـة بالتعـــاون مـــع مشـــروع "بنـــاء الســـام 
ــن  ــل مـ ــي، وبتمويـ ــدة اإلنمائـ ــم المتحـ ــج األمـ ــع لبرنامـ ــان" التابـ ــي لبنـ فـ

ألمانيـــا.

ـــم المتحـــدة  ـــع لبرنامـــج األم ـــان" التاب ـــي لبن ـــاء الســـام ف ـــل مشـــروع "بن  يعم
ــام  ــائل اإلعـ ــزام وسـ ــد التـ ــى رصـ ــارات" علـ ــة "مهـ ــع مؤسسـ ــي مـ اإلنمائـ
ـــت  ـــذي وّقع ـــي" ال ـــز الســـلم األهل ـــي لتعزي ـــاق "الشـــرف اإلعام ـــة بميث المحلي
عليـــه فـــي عـــام 201٣. وبمـــا أن وســـائل اإلعـــام الدينيـــة لـــم توّقـــع علـــى 
الميثـــاق، تـــم تخصيـــص دراســـتين جديدتيـــن لهـــا لفهـــٍم أفضـــل لوســـائل 

ـــان. ـــي لبن ـــة ف ـــام الديني اإلع

عقـــدت مناقشـــة الدراســـة األولـــى فـــي نيســـان 201٧ وركـــّزت علـــى وضـــع 
ـــوى  ـــة محت ـــة الثاني ـــت الدراس ـــان. وناقش ـــي لبن ـــة ف ـــام الديني ـــائل اإلع وس

هـــذه الوســـائل وخطابهـــا.

ــن  ــة عـ ـــة الثانيـ ــج الدراس ــرض نتائـ ــة لعـ ــاش فرصـ ـــة النقـ ــت جلس وكانـ
وســـائل اإلعـــام الدينيـــة علـــى المشـــاركين ومناقشـــتها معهـــم.

ـــع  ـــي تس ـــدت ف ـــي ُرص ـــج الت ـــوى البرام ـــة محت ـــة الثاني ـــت الدراس ـــد حلّل وق
ـــج  ـــوع البرام ـــى ن ـــزة عل ـــة، مرك ـــوات تلفزيوني ـــاث قن ـــة وث ـــات إذاعي محط

ومـــا إذا كانـــت تفاعليـــة، تربويـــة أم توجيهيـــة.

وفـــي هـــذا الســـياق، قـــام الدكتـــور علـــي الرمـــال، وهـــو أســـتاذ فـــي كليـــة 
اإلعـــام فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة، والـــذي كان قـــد شـــارك فـــي إعـــداد 
الدراســـة، بتقديـــم بعـــض المؤشـــرات وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم رصـــد ٣1٥ 

ــوم. ــي اليـ ــاعة فـ ــن 1٥0 سـ ــر مـ ــًا وأكثـ ــًا دينيـ برنامجـ

ـــى أصـــل العقيـــدة بشـــكل  ـــة المســـتندة إل ـــن الدراســـة أن البرامـــج الديني وتبيِّ
مباشـــر، تمّثـــل 6٣% مـــن البرامـــج. وترتكـــز بقيـــة البرامـــج علـــى العقيـــدة 

ـــن. ـــل والصالحي ـــاة الرس ـــاول حي ـــي تتن الت

وسائل اإلعالم الدينية في خدمة السلم األهلي: التفّكر والعمل

بنــاء الســام عبــر اإلعــام

"إذا كان بإمكان وسائل اإلعالم تأجيج 
النزاعات، فبإمكانها إذًا بناء السالم أيضًا. 

إن إشراك وسائل اإلعالم الدينية في تعزيز 
السلم األهلي هو محّط فخر"
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ــبيل إلـــى إطـــاق  عـــن الضغائـــن التاريخيـــة والعنصريـــة؛ وهـــذا هـــو السـ
خطـــاب إيجابـــي فـــي اإلعـــام".

ــل  ــي ظـ ــائر": "فـ ــة "البشـ ــة اإلذاعيـ ــر المحطـ ــير، مديـ ــين بشـ ــال حسـ وقـ
ــح  ــان، أصبـ ــط بلبنـ ــي تحيـ ــات التـ ــروب والصراعـ ــة والحـ ــات الدينيـ األزمـ
قبـــول "اآلخـــر" عمليـــة أكثـــر حساســـية وصعوبـــة. يجـــب أن نســـأل عّمـــا 

ــل علـــى ذلـــك؟" ــة تعمـ ــات اإلعـــام الدينيـ إذا مؤسسـ

ـــه  ـــة: "تواج ـــام الديني ـــائل اإلع ـــي وس ـــث ف ـــو باح ـــاس، وه ـــي عب ـــال عل وق
ـــة  ـــام الديني ـــائل اإلع ـــظ أن وس ـــن ال ناح ـــرة. فنح ـــة كبي ـــة عقب ـــذه العملي ه
تعمـــل مـــن أجـــل الســـلم األهلـــي ولتحســـين الوضـــع الوطنـــي ألن ملكيـــة 

ـــة". ـــات الديني ـــة المؤسس ـــي خدم ـــة ف ـــام الديني ـــائل اإلع وس

ــة  ــوم الدينيـ ــم العلـ ــي قسـ ــتاذة فـ ــدو، أسـ ــدوال عبـ ــت تيـ ــب األخـ وبحسـ
ـــي  ـــلم األهل ـــز الس ـــل لتعزي ـــف: "إن الح ـــس يوس ـــة القدي ـــي جامع ـــام ف واإلع
وقبـــول "اآلخـــر" يبـــدأ بالتربيـــة وبنـــاء عاقـــات شـــخصية بّنـــاءة مـــع "اآلخـــر". 
ولذلـــك، يجـــب أن ينشـــأ الخطـــاب الدينـــي عـــن نهـــج نظـــري وُيســـتخدم 

لتعزيـــز الســـلم األهلـــي والتوّصـــل إلـــى مصالحـــة لـــم تتحّقـــق بعـــد".

ويؤّيـــد المفتـــي أحمـــد طالـــب مـــن دار الفتـــوى فكـــرة "إنشـــاء مؤسســـة 
ـــائل  ـــع وس ـــاق جمي ـــتركة وإغ ـــة المش ـــم الديني ـــّث القي ـــة لب ـــة مكّرس إعامي
ــات  ــر الممارسـ ــى "حصـ ــك إلـ ــو كذلـ ــيرية". ويدعـ ــة التبشـ ــام الدينيـ اإلعـ

الدينيـــة بالمســـاجد والكنائـــس".

ـــفارة  ـــي الس ـــاون ف ـــة التع ـــارف، رئيس ـــتيفاني ش ـــت س ـــر، قال ـــب آخ ـــن جان م
األلمانيـــة فـــي بيـــروت: "المشـــهد إعامـــي الحـــّر هـــو مؤّشـــر علـــى تقـــدم 
البلـــد. ولهـــذا الســـبب تحـــرص ألمانيـــا علـــى دعـــم المبـــادرات التـــي تعـــّزز 

حريـــة الـــرأي والتعبيـــر".

واختتمـــت ســـلين مويـــرو، مديـــرة مكتـــب برنامـــج األمـــم المتحـــدة 
اإلنمائـــي فـــي لبنـــان بالقـــول: "إذا كان بإمـــكان وســـائل اإلعـــام تأجيـــج 
النزاعـــات، فبإمكانهـــا إذًا بنـــاء الســـام أيضـــًا. إن إشـــراك وســـائل اإلعـــام 

الدينيـــة فـــي تعزيـــز الســـلم األهلـــي هـــو محـــّط فخـــر".

بنــاء الســالم عبــر اإلعــالم



ـــي  ـــًا ف ـــب دورًا حيوي ـــزاع، أن تلع ـــروف الن ـــي ظ ـــة وتراع ـــة موضوعي بطريق
ـــن  ـــاركون م ـــه المش ـــا تعّلم ـــذا م ـــاء الســـام. وه ـــراع وبن ـــّدة الص ـــن ح ـــّد م الح

ـــب". ـــذا التدري ه

ـــرف  ـــاق " الش ـــن ميث ـــف ع ـــة للتعري ـــة فرص ـــًا بمثاب ـــب أيض ـــذا التدري وكان ه
اإلعامـــي لتعزيـــز الســـلم األهلـــي فـــي لبنـــان". وقـــد تـــم التوقيـــع علـــى 
الميثـــاق مـــن قبـــل ٣4 مؤسســـة إعاميـــة فـــي العـــام 201٣، وتـــم إعـــداده 
ــدور  ــى الـ ــاق علـ ــدد الميثـ ــام. ويشـ ــائل اإلعـ ــات وسـ ــى مداخـ ــاء علـ بنـ
ـــا  ـــي، كم ـــلم األهل ـــز الس ـــز وتعزي ـــض التميي ـــي رف ـــي ف ـــام اللبنان ـــد لإلع الرائ
يغطـــي أخاقيـــات وســـائل اإلعـــام وواجبـــات الصحافييـــن والمؤسســـات 
ــي  ــدة اإلنمائـ ــم المتحـ ــج األمـ ــم برنامـ ــام 2016، ينظـ ــذ العـ ــة. ومنـ اإلعاميـ
ـــي الشـــمال والجنـــوب وجبـــل لبنـــان والبقـــاع،  ـــات ف ـــن االجتماع ـــلة م سلس
ـــى تعريـــف العامليـــن فـــي وســـائط اإلعـــام والمراســـلين المحلييـــن  تهـــدف إل
ـــى إعـــداد التقاريـــر تراعـــي ظـــروف النـــزاع. ـــك الدعـــوة إل علـــى الميثـــاق، كذل
ـــة الوطنيـــة لإلعـــام فـــي جونيـــة، جبـــل  وقـــال فـــادي طبيـــب، مراســـل الوكال
ـــاق، ســـوق ألتـــزم  ـــم بوجـــود هـــذا الميث ـــى عل ـــان: "اآلن، وقـــد أصبحـــت عل لبن

بنـــوده وأطّبقهـــا كلمـــا أمكـــن ذلـــك". 

وأثنـــاء توزيـــع شـــهادات التدريـــب، ســـّلطت مديـــرة الوكالـــة الوطنيـــة 
ــليمان الضـــوء علـــى حماســـة المشـــاركين علـــى  لإلعـــام الســـيدة لـــور سـ
الرغـــم مـــن عبورهـــم كل يـــوم مســـافات طويلـــة لحضـــور هـــذا التدريـــب 
فـــي بيـــروت، كمـــا أعربـــت عـــن رغبتهـــا فـــي عقـــد المزيـــد مـــن األنشـــطة 
ــارات مؤسســـة حكوميـــة رئيســـية. ــاء مهـ ــة التـــي تهـــدف إلـــى بنـ المماثلـ

ــال  ــن خـ ــبوها مـ ــي اكتسـ ــارات التـ ــق المهـ ــاركين تطبيـ ــى المشـ وكان علـ
قصـــد الميـــدان، وإعـــداد قصـــص عـــن مواضيـــع مـــن اختيارهـــم ترتبـــط 
ـــي واالســـتقرار االجتماعـــي. وســـوف يتـــم نشـــر هـــذه المقـــاالت  بالســـلم األهل

علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للوكالـــة الوطنيـــة لإلعـــام.

ـــت  ـــي بن ـــي ف ـــام المحل ـــة لإلع ـــة الوطني ـــل الوكال ـــري، مراس ـــد ب ـــال محم وق
ــذا التدريـــب  ــر ليأتـــي هـ ــاكن فـــي البئـ ــاء السـ ــا المـ ــا كمـ جبيـــل: "لقـــد كنـ
ــة.  ــدرة و الحماسـ ــعر بالقـ ــن نشـ ــاة؛ نحـ ــض بالحيـ ــٍع نابـ ــى نبـ ــا إلـ ويحّولنـ
بعـــة اليـــوم!".  ويمكننـــا اآلن مواكبـــة التقنيـــات والنظريـــات والتكنولوجيـــا المتَّ
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فـــي 14 تمـــوز 201٧، يـــوم جمعـــة حـــار و مشـــمس، وصلـــت هـــا وهبـــي باكـــرًا 
ـــاع،  ـــاع - البق ـــي الق ـــة لإلعـــام ف ـــة الوطني ـــروت. هـــي مراســـلة الوكال ـــى بي إل
وكانـــت متحّمســـة للقـــاء زمائهـــا مـــن مكاتـــب أخـــرى للوكالـــة فـــي جبـــل 
ــي  ــا هـ ــى. وهـ ــّرة األولـ ــاع، للمـ ــكار والبقـ ــمال وعـ ــوب والشـ ــان والجنـ لبنـ
ـــي دورة  ـــاركوا ف ـــام ش ـــة لإلع ـــة الوطني ـــي الوكال ـــًا ف ـــن 1٥ مراس ـــدة م واح
تدريـــب إعامـــي لمـــدة أربعـــة أيـــام بعنـــوان "المعاييـــر المهنيـــة فـــي التغطيـــة 
اإلعاميـــة لتعزيـــز الســـلم األهلـــي". وقـــد نّظمـــت هـــذه الـــدورة مؤسســـة 
ـــي، وبالشـــراكة مـــع  ـــارات" بالتعـــاون مـــع برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائ "مه

ـــا. ـــن ألماني ـــل م ـــام، وبتموي ـــي وزارة اإلع ـــام ف ـــة لإلع ـــة الوطني الوكال
وتـــم تحســـيس المشـــاركين فـــي هـــذه الـــدورة التدريبيـــة علـــى مفاهيـــم 
عـــدم التمييـــز واحتـــرام "اآلخـــر"، وهـــو أحـــد األهـــداف األساســـية لهـــذا 

ــج.  البرنامـ

ـــادرات  ـــّم تـــزود المشـــاركين بالمهـــارات واألدوات الازمـــة لتغطيـــة المب كمـــا ت
ـــام  ـــاء الس ـــور بن ـــن منظ ـــزاع وم ـــروف الن ـــي ظ ـــج يراع ـــي نه ـــع ف والمواضي

ـــي. ـــتقرار االجتماع واالس

َبعـــة فـــي الـــدورة التدريبيـــة  وقالـــت هـــا: "لقـــد اقتنعـــت بالمنهجيـــة المتَّ
ــوارد".  ــر المـ وكان البرنامـــج كثيـ

ـــة الوطنيـــة لإلعـــام فـــي تبنيـــن، جنـــوب  أمـــا إبراهيـــم حمـــزة، مراســـل الوكال
ـــتخدامها  ـــم اس ـــا يت ـــة، حينم ـــام الوطني ـــائل اإلع ـــن لوس ـــال: "يمك ـــان، فق لبن

تحفيز التزام مراسلي الوكالة الوطنية
لإلعالم بتعزيز السلم األهلي
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مكافحة التعّصب والعنصرية بالحقائق واألرقام
جلسة نقاش تتناول تداعيات األزمة السورية على لبنان

ـــا  ـــاش نّظمه ـــة نق ـــي جلس ـــنة، ف ـــذ س ـــل من ـــن العم ـــة ع ـــورا، العاطل ـــاركت ن ش
مشـــروع "بنـــاء الســـام فـــي لبنـــان" التابـــع لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة 
اإلنمائـــي يـــوم الثاثـــاء فـــي 22 آب 201٧ فـــي دار النمـــر فـــي الحمـــرا، بيـــروت.

ـــًا  ـــور مـــن 60 صحافي ـــا مـــع جمه ـــورا عـــن تجربته ـــت ن خـــال الجلســـة، تحّدث
وناشـــطًا وطالبـــًا وأســـتاذًا جامعيـــًا. فقـــد جـــاؤوا لمناقشـــة العـــدد 16 مـــن 
ـــي  ـــام ف ـــاء الس ـــروع "بن ـــن مش ـــي ٧ آب 201٧ ع ـــادر ف ـــاص الص ـــق الخ الملح
لبنـــان" التابـــع لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي. وهـــذا الملحـــق، الـــذي 
ع مـــع جريـــدة "النهـــار" بنســـخته العربيـــة وصحيفـــة  تمّولـــه ألمانيـــا، ُيـــوزَّ
"لوريـــون لوجـــور"  "الدايلـــي ســـتار" بنســـخته اإلنكليزيـــة وصحيفـــة 

بنســـخته الفرنســـية.

وتقـــول نـــورا: "كنـــت ألقـــي اللـــوم علـــى الســـوريين ألنهـــم يأخـــذون 
وظائفنـــا، لكـــن بعـــد قـــراءة الملحـــق الـــذي تناقشـــونه اليـــوم واالســـتماع 
ـــدم  ـــري وع ـــة نظ ـــر وجه ـــّي تغيي ـــه عل ـــت أن ـــدة، فهم ـــر عدي ـــات نظ ـــى وجه إل

لـــوم أحـــد أو التحّيـــز ضـــده".

ــاركة  ــراء والمشـ ــل القـ ــى ردود فعـ ــتماع إلـ ــة لاسـ ــدورة فرصـ ــت الـ وكانـ
ـــّرق  ـــق. وتط ـــي الملح ـــاهمين ف ـــور مس ـــي حض ـــاء ف ـــوح وبّن ـــاش مفت ـــي نق ف
النقـــاش إلـــى مقـــاالت العـــدد التـــي تناولـــت سياســـات العمـــل فـــي لبنـــان، 
والعنصريـــة وتداعياتهـــا االجتماعيـــة علـــى لبنـــان، وتأثيـــر سياســـات 
اإليجـــار عليـــه، وقصـــص عـــن الهجـــرة، والعديـــد مـــن القضايـــا األخـــرى.

وأوضـــح الصحافـــي بشـــير خـــوري، كاتـــب احـــد المقـــاالت فـــي الملحـــق: 
ـــوريين  ـــن الس ـــول الاجئي ـــل ح ـــة والتحالي ـــّورات المتداول ـــن التص ـــدًا ع "بعي
ـــد،  ـــة شـــيء واحـــد مؤكّ ـــاد، ثم ـــى اقتصـــاد الب ـــر الســـلبي لوجودهـــم عل واألث

بالرغـــم مـــن عـــدم حصولـــه علـــى تغطيـــة إعاميـــة كافيـــة، هـــو أن لهـــذا 
ـــة". ـــت بالقليل ـــد ليس ـــذه الفوائ ـــًا، وه ـــد أيض ـــود فوائ الوج

ــة  ــة وباحثـ ــة و صحافيـ ــلة إخباريـ ــار، وهـــي مراسـ ــة نّجـ وقّدمـــت صبحيـ
ــي  ــا فـ ــي كتبتهـ ــص التـ ــق، القصـ ــن الملحـ ــدد مـ ــذا العـ ــي هـ ــاركة فـ ومشـ
الملحـــق. وقصصهـــا مروّيـــة عـــن لســـان العمـــال الســـوريين، يســـردون 
فيهـــا معاناتهـــم اليوميـــة فـــي بلـــد اللجـــوء علـــى المســـتويين االجتماعـــي 

ــف. ــي المضيـ ــع اللبنانـ ــم بالمجتمـ ــن عاقاتهـ ــًا عـ ــي، فضـ والقانونـ

ـــاة الاجئيـــن وألمهـــم، ســـنصبح  ـــم عـــن معان ـــم نتكل وبحســـب صبحيـــة: "إذا ل
ـــا رحمـــة".  ـــا قلـــب وب ـــًا ب مجتمع

وكانـــت جلســـات النقـــاش فرصـــة أيضـــًا لجمـــع ردود الفعـــل عـــن صيغـــة 
الملحـــق ومحتـــواه، وجمـــع االقتراحـــات والتوصيـــات للماحـــق المقبلـــة. 
ــي  ــور قانونـ ــن منظـ ــاش مـ ــة للنقـ ــع مختلفـ ــاركون مواضيـ ــرح المشـ واقتـ

ــاني. ــي وإنسـ ــادي وحقوقـ ــي واقتصـ واجتماعـ

ـــاول  ـــان، تن ـــى لبن ـــورية عل ـــة الس ـــات األزم ـــوع تداعي ـــى موض ـــة إل وباإلضاف
ـــي.  ـــلم األهل ـــة بالس ـــع ذات الصل ـــق مواضي الملح

وطرحـــت ناديـــن بكـــداش، مـــن اســـتوديو أشـــغال عامـــة، علـــى الجمهـــور 
ـــد وردت  ـــروت. وق ـــي بي ـــار ف ـــات اإليج ـــول سياس ـــث ح ـــج البح ـــض نتائ بع
ــات  ــن "تداعيـ ــق عـ ــي الملحـ ــه فـ ــذي كتبتـ ــال الـ ــي المقـ ــج فـ ــذه النتائـ هـ

سياســـات اإليجـــار علـــى المدينـــة والحيـــاة اليوميـــة".

ـــن هـــم  ـــى م ـــط عل ـــون ال ينطـــوي فق ـــر القان ـــا: "إن تأثي ـــي مقاله ـــد جـــاء ف وق
األضعـــف فـــي المجتمـــع "المســـنين، المعّوقيـــن، غيـــر اللبنانييـــن والفقـــراء"، إالّ 
ـــاء والمهّمشـــين.  ـــع أيضـــًا نســـبة الضعف ـــاس مـــن أحيائهـــم سيوّس أّن طـــرد الن
فســـكّان بيـــروت ال يواجهـــون خطـــر اإلخـــاء بســـبب وضعهـــم القانونـــي، 
إّنمـــا جـــّراء سياســـات تنتقـــص مـــن حقـــوق المواطنـــة، وتعتبرهـــم عقبـــة 
ـــة  ـــات مجحف ـــى ممارس ـــؤدي ال ـــر ي ـــذا األم ـــاري. ه ـــر العق ـــه التطوي ـــي وج ف
ـــاء  ـــرعيتهم" للبق ـــات "ش ـــة إثب ـــي محن ـــم ف ـــكّان، وتدخله ـــق الس ـــة بح ومهين

ـــة".  ـــي المدين ف



يعمــل مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي 
منــذ العــام 200٧ علــى تعزيــز التفاهــم المتبــادل والتماســك اإلجتماعــي مــن خــال 
معالجــة األســباب الكامنــة وراء النــزاع فــي لبنــان. كمــا يعمــل المشــروع مؤخــرًا 

علــى تنــاول أثــر األزمــة الســورية علــى اإلســتقرار اإلجتماعــي فــي لبنــان.

ويدعــم المشــروع مختلــف فئــات المجتمــع مــن قيــادات محليــة ومدرســين 
تطويــر  فــي  المدنــي  المجتمــع  مــن  وناشــطين  وصحافييــن  وإعامييــن 
إســتراتيجيات متوســطة وطويلــة األمــد لبنــاء الســام وإدارة وتجّنــب النزاعــات.
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