
مشروع "بناء السالم في لبنان"
2018التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي النشــرة اإلخباريــة - عــدد رقــم 21 - الفصــل الثالــث - 

بدعــم مــــــن:



محتوى النشرة

02

041011

06

08
12

14

15

02

كيف تحفز الفعالّيات الرياضّية 
المشاركة االجتماعّية؟

هل يحّفز االستنزاف البيئّي 
التماسك االجتماعّي في لبنان ؟

"إفتح ميكروفونك لحقوق اإلنسان"

تعزيز االحتراف اإلعالمي من خالل 
مجموعة أدوات إعالمية والتدريبات 

وسائل التواصل اإلجتماعي لمحاربة 
األخبار المزيفة 

المعركة ضد المعلومات المضللة

إطالق تقرير "صيدا وجّزين: دائرة الشباب: رّواد التغيير االجتماعّي
الجنوب االنتخابية األولى  األجواء 

والديناميات ما قبل االنتخابات"

ملحق "بناء السالم في لبنان" يناقش 
االنتخابات وتداعيات األزمة السورية 

على لبنان 

بنــــــــاء الســـــــــالم عبــــــر 

القيادات المحليـة 
بنــــــــاء الســـــــــالم عبــــــر 

اإلعــــــــالمييــــــــن
بنــــــــاء الســـــــــالم عبــــــر 

رســــــــم خــــــرائط 
النــــزاع وتحليلــــه

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســام عب بن
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يدعــــم برنامــــج األمــــم المتحــدة اإلنمائــّي بالشــراكة مــــع وزارة الشــؤون 
اللبنانيــــة  المجتمعــــات  دعــــم  "مشــــروع  إطــــار  وفــــي  ـّـــة  االجتماعي
ـّـــة الُمضيفــــة فــــي وضــــع آلّيات  المضيفــــة" التابــع له، المجتمعــــات المحلي
االســــتقرار االجتماعــــّي فــــي 38 بلــدة فــــي كافــــة أنحــــاء لبنــــان. تهــدف 
ـّـة  هذه اآللّيات إلى توفيــــر مســــاحة آمنــــة ومشــــتركة للمجموعــات المحلي
لمناقشــة مخاوفهــا واألمــور التــي تشــغلها وإلــى اقتــــراح آلّيــات لمعالجتهــا. 
وتــــم إجــــراء تمريــن تشــــاركّي لتحليــــل النزاعــات بهــــدف إشــراك قــادة 
ـّــة )رؤســــاء البلديــــات وأعضــــاء المجالــــس البلديــــة  المجتمعــــات المحليـ
والمخاتيــر( والجهــــات الفاعلــــة المحلّيــــة. واســتنادًا إلــى نتائــــج تحليــــل 
ــة المختلفــــة فــــي كّل بلــدة آلّيــة  ـّ النزاعــــات، ًتضــــع المجموعــــات المحليـ

ــا. ــي منطقتهــ ــج نزاعــًا محــّددًا فــ االســتقرار االجتماعــّي التــي تعال

وفــي إطــار هــذه العملّيــة، ُعقــدت اجتماعــات متابعــة مــع المجموعــات 
ــان  ــان الشــمالّي ولبن ــان، ولبن ــل لبن ــدة )فــي البقــاع وجب ــة فــي 38 بل المحلّي

الجنوبــّي(.

وفــي جنــوب لبنــان تــّم إجــراء زيــارات ميدانّيــة إلــى 8 بلــدات إلطــاق 
مرحلــة تنفيــذ خطــط العمــل الخّاصــة باآللّيــات المذكــورة أعــاه. وتــّم تنظيــم 
ورشــة عمــل حــول "الحوكمــة المحلّيــة" تهــدف إلــى تعزيــز مهــارات الســكان 
ــز  ــك، ركّ ــوازاة ذل ــة. وبم ــاركة المجتمعّي ــز المش ــال تعزي ــي مج ــن ف المحلّيي
فريــق بنــاء القــدرات فــي وزارة الشــؤون االجتماعّيــة علــى مقاربــات وأدوات 

الرصــد والتقييــم.
ــع  ــى وض ــان إل ــل لبن ــي جب ــدات ف ــى 8 بل ــة إل ــارات الميدانّي ــت الزي وهدف
اللمســات األخيــرة علــى خطــط العمــل والبنــى الداخلّيــة لآلليــات المعتمــدة. 
وفــي إطــار مرحلــة تنفيــذ هــذه اآللّيــات، جــرت االســتعانة بمنّظمــة "دوائــر" 
غيــر الحكوميــة لدعــم "مجموعــات العمــل المحلّيــة" والجهــات المعنّيــة 
التــي تــّم تحديدهــا لتطويــر قدراتهــا وإطــاق اآللّيــات الخاّصــة بهــا وتصميم 

ــتدام. ــل المس ــط التدّخ أدوات وخط

ــدات  ــي 10 بل ــل ف ــط العم ــة خط ــة صياغ ــدأت عملي ــد ب ــاع فق ــي البق ــا ف أّم
بموجــب عملّيــة آلّيــة االســتقرار االجتماعــّي. إذ حضــرت مجموعــات العمــل 

ــدرات وورش  ــاء الق ــة دورات لبن ــؤون االجتماعّي ــرق وزارة الش ــة وف المحلّي
والمســؤولّيات، وتشــكيل  األدوار  مثــل  تغّطــي مواضيــع مختلفــة  عمــل 
ــل النزاعــات،  ــة تحلي ــد مرحل ــة. وبع ــل تفصيلّي ــة خطــة عم مجموعــة وكتاب

ــة. ــات المجتمعّي ــد االحتياج ــان وتحدي ــاء اللج ــى إنش ــز إل ــّول التركي تح

ــا جــرى  ــت صياغــة خطــط العمــل مــع اللجــان. كم ــان الشــمالي تّم وفــي لبن
تنظيــم ورشــة عمــل دامــت يوميــن حــول إشــراك المدنّييــن واالنتمــاء 
واالســتقرار االجتماعــّي لألعضــاء المحلّييــن. كمــا تــّم إجــراء زيــارات ميدانّية 
ــات  ــة بآلّي ــل الخاّص ــذ خطــط العم ــة تنفي ــة إطــاق مرحل ــدات بغي ــى 8 بل إل
ــوض  ــه مع ــة ريني ــى مؤّسس ــار عل ــع االختي ــا وق ــّي. كم ــتقرار االجتماع االس
لدعــم مجموعــات العمــل المحلّيــة فــي خــال إطــاق اآللّيــات الخاّصــة بهــا 

ــل. ــط التدّخ ــم أدوات وخط وتصمي
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الشباب: رّواد التغيير االجتماعّي

يفتقــر شــباب لبنــان إلــى مســاحات آمنــة حيــث يمكنهــم االجتمــاع والتعبيــر 
عــن آرائهــم والمشــاركة فــي نشــاطات مختلفــة. لهــذه الغايــة، نّظمــت جهــات 
فاعلــة فــي بلــدة بيصــور الكائنــة فــي جبــل لبنــان، مخّيمــًا لشــباب البلــدة دام 

ثاثــة أيــام.

إذ اجتمــع 25 شــاب وشــاّبة مــن خلفّيــات مختلفــة فــي عطلــة نهايــة األســبوع 
)14-16 أيلــول( فــي موقــع للتخييــم فــي منطقــة الــرادار لتمضيــة مــا وصفــوه 

الحقــًا بـ"أجمــل أيــام حياتهــم".

وقــد نّظمــت هــذا المخّيــم وحــدة التنســيق فــي بيصــور، وهــي لجنــة 
ــت  ــة. وتمكّن ــلطات المحلّي ــدة والس ــن البل ــة م ــات فاعل ــّم جه ــتركة تض مش
اللجنــة مــن جمــع الشــباب للمــّرة األولــى بهــدف تمضيــة عطلــة نهايــة 

األســبوع والتواصــل وإنشــاء صداقــات قوّيــة فيمــا بينهــم.

وجــاء إنشــاء اللجنــة نتيجــة لعملّيــة آليــات االســتقرار االجتماعــّي التــي 
يّنفذهــا برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون 
االجتماعّيــة بتمويــل مــن إدارة التنميــة الدولّيــة فــي المملكــة المّتحــدة.

ــة فــي لبنــان مــن أجــل  ــات والمجتمعــات المحلّي ويعمــل البرنامــج مــع البلدّي
تشــجيع المشــاركة المدنّيــة والحــوار بيــن المجتمعــات والتوعيــة حــول منــع 

نشــوب النزاعــات.

وفــي هــذا الســياق قــال أحــد المشــاركين فــي المخّيــم فــي خــال توضيــب 
ــة مــا خســرنا أنفســنا. وقــد ســاعدنا  أمتعتــه فــي اليــوم األخيــر: "فــي مرحل

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن
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ــن  ــا م ــي تقريبن ــاهم ف ــة وس ــا الحقيقّي ــر بهوّيتن ــي التفكي ــم ف ــذا المخّي ه
ــض". ــا البع بعضن

ــة،   خضــع المشــاركون لتدريــب ذي موضوعــات متنّوعــة ومــن ضمنهــا الهوّي
ــباب  ــي الش ــد حظ ــذات. وق ــن ال ــر ع ــاط، والتعبي ــر واالنضب ــرام اآلخ واحت
فــي مســاحة خضــراء  ومواهبهــم  اإلبداعّيــة  قدراتهــم  بفرصــة إلظهــار 

مفتوحــة ومضيافــة.

ــة عازمــة  ــة المحلّي ــة الناجحــة، أصبحــت الجهــات الفاعل وبعــد هــذه التجرب
علــى تحقيــق أهدافهــا وترســيخ المعاييــر والقواعــد االجتماعّيــة والثقافّيــة 
التــي مــن شــأنها التأثيــر إيجابّيــًا علــى الشــباب مــن أجــل مســتقبل أفضــل.

"في مرحلة ما خسرنا أنفسنا. وقد ساعدنا 
هذا المخّيم في التفكير بهوّيتنا الحقيقّية 

وساهم في تقريبنا من بعضنا البعض"

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن
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كيف تحفز الفعالّيات الرياضّية المشاركة االجتماعّية؟

ــى  ــدم عل ــرة الق ــون ك ــبت يلعب ــوم الس ــر ي ــد ظه ــه بع ــس ورفاق ــى أن أمض
ــة  ــار فعالّي ــي إط ــك ف ــاء ذل ــان. ج ــمالّي لبن ــي ش ــّي ف ــري الرمل ــاطئ اله ش
رياضّيــة دامــت يوميــن نّظمتهــا لجنــة االتصــاالت فــي الهــري )المنبثقــة عــن 
ــم  ــج األم ــم برنام ــى بدع ــي تحظ ــّي( الت ــتقرار االجتماع ــات االس ــة آلّي عملّي
المّتحــدة اإلنمائــّي ووزارة الشــؤون االجتماعّيــة وبتمويــل مــن إدارة التنميــة 

ــة فــي المملكــة المّتحــدة. الدولّي

وفــي هــذا الســياق، قــال أنــس صالــح أحــد ســكان البلــدة : "لــم أشــارك منــذ 
ــذا  ــي ه ــوم ف ــا الي ــرور الجتماعن ــا مس ــل. أن ــاط مماث ــي نش ــل ف ــن طوي زم

ــكان". الم

هــذا وقــد اســتمتع الســكان المحلّيــون مــن مختلــف الفئــات العمرّيــة بلعــب 

ــاطئ  ــى ش ــرد( عل ــة )الن ــال والطاول ــد الحب ــاطئ وش ــرة الش ــدم وك ــرة الق ك
ــول 2018. ــي 29 و30 أيل ــك يوم ــاب وذل ــم الخ بلدته

قــال لبيــب صالــح، عضــو لجنــة االتصــاالت فــي الهــري فــي معــرض تعليقــه 
علــى هــذه الفعاليــة: "نّظمنــا هــذه النشــاطات ألننــا نؤمــن بالــدور الــذي يمكــن 
أن تلعبــه الرياضــة فــي جمــع الســكان وأثرهــا االجتماعــّي والثقافــّي هــذا عــدا 

عــن كونهــا تعــّزز التماســك االجتماعــّي".

وكان لبيــب قــد شــارك العــام الماضــي فــي التدريبــات التــي نّظّمهــا برنامــج 
ــرات  ــد التوت ــة تحدي ــان بغي ــاء لبن ــة أنح ــي كاف ــّي ف ــدة اإلنمائ ــم المّتح األم
ــع  ــا بوض ــتناد إليه ــاركون باالس ــام المش ــي ق ــدات والت ــي البل ــزات ف والمحّف

ــرات. ــذه التوّت ــتجابة له ــات لاس آلّي
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إّن برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي فــي لبنــان يلتــزم بدعــم البلدّيــات 
وأعضــاء المجتمعــات المحلّيــة فــي تطويــر اآلليــات الضرورّيــة لتعزيــز 
المجتمعــّي  والحــوار  المدنّيــة،  المشــاركة  عبــر  االجتماعــّي  االســتقرار 

والتوعيــة حــول ســبل تفــادي نشــوب النزاعــات.

ــأّن  ــة ب ــح وهــي عضــو آخــر فــي اللجن ــاب صال وفــي هــذا الصــدد تؤمــن رب
ــر  ــن وكس ــن الاعبي ــط بي ــق رواب ــأنها خل ــن ش ــة م ــطة الرياضّي ــذه األنش ه
الجليــد فيمــا بينهــم. كمــا تســاهم فــي إنشــاء قنــوات تواصــل جديــدة مــع 
بلديــة الهــرّي. كمــا انضمــت إيمــان إدريــس، العضــو فــي اللجنــة نفســها إلــى 
المشــاركين علــى الشــاطئ العــام وأعربــت عــن ســرورها لمشــاهدة الســكان 
يشــاركون فــي هــذه النشــاطات الترفيهّيــة والرياضّيــة. فبالنســبة إليهــا 
ــد  ــا ق ــا م ــدة وبحره ــى البل ــوء عل ــليط الض ــي تس ــطة ف ــذه األنش ــاعد ه تس

ــة. ــياحية مهّم ــة س ــى وجه ــا إل ــي تحويله ــاهم ف يس

"نّظمنا هذه النشاطات ألننا نؤمن بالدور 
الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في جمع 

السكان وأثرها االجتماعّي والثقافّي هذا 
عدا عن كونها تعّزز التماسك االجتماعّي"
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هل يحّفز االستنزاف البيئّي التماسك االجتماعّي في لبنان؟
اإلجابة هي نعم بالنسبة لسكان شكّا.

تقــع بلــدة شــكا بلــدة علــى ســاحل لبنــان الشــمالّي وتشــتهر منــذ زمــن طويــل 
ــة وبثروتهــا الســمكية وينابيــع الميــاه العذبــة1 كمــا  ــة الذهبّي بشــطآنها الرملّي

وبأشــجار الزيتــون والتيــن.

وفــي الوقــت نفســه تضــّم شــكا بعضــًا مــن أكبــر معامــل اإلســمنت والــورق 
ــة للمــواد الســامة  ــات هائل ــا انبعاث ــي تنتــج عنه ــط والت فــي شــرقي المتوّس
علــى مــدار الســنة وتتســّبب بالســمعة الســيئة للبلــدة علــى الصعيــد البيئــّي.

ــة علــى تغييــر التصــّورات الســائدة  لهــذه الغايــة تعمــل جهــات فاعلــة محلّي
آلّيــات  مــن خــال  الصــدارة  إلــى  البيئــّي  العمــل  ودفــع  بلدتهــم  حــول 

االجتماعــّي. االســتقرار 
 

وفــي هــذا الســياق، يقــوم برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي فــي لبنــان بدعــم 
ــع  ــاون م ــا بالتع ــدّرب منّظميه ــتضيفها وي ــدرات ويس ــاء الق ــل لبن ورش عم
ــم  ــة تصمي ــان بغي ــدة أخــرى مــن أنحــاء لبن ــة مــن شــكا و37 بل ــات فاعل جه
ــات االســتقرار االجتماعــّي. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذه اآلليــات تهــدف  آلّي
إلــى معالجــة نزاعــات وتحّديــات محلّيــة محــّددة والتغّلــب عليهــا وهــي ذات 

طابــع بيئــّي فــي شــكا.

يشــرف برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون 
االجتماعّيــة عبــر مشــروع دعــم المجتمعــات اللبنانّيــة المضيفــة ومــن خــال 
مشــروع "بنــاء الســام فــي لبنــان" علــى عملّيــة وضــع آليــة االســتقرار 
االجتماعــّي فــي شــكا وذلــك بتمويــل ســخّي مــن إدارة التنميــة الدولّيــة فــي 

ــدة. ــة المتح المملك

هــذا وتؤّثــر الضغــوط البيئّيــة علــى جميــع مراحــل النزاعــات ويتــراوح ذلــك 
بيــن المســاهمة فــي انتشــار العنــف إلــى إحبــاط المبــادرات الســلمّية2. 

1. مشاريع في لبنان: مركز بحوث التنمية الدولّية، في 13 كانون األّول/ديسمبر 2007، 
أرشيف "وايباك ماشين" الرقمّي 

2. من النزاع من بناء السام: دور الموارد الطبيعّية والبيئة: 
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/conflict_peacebuilding.pdf
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لهــذا الســبب قامــت الجهــات الفاعلــة فــي شــكا بتنظيــم أســبوع بيئــّي 
ــة. شــكّل حفــل  بدعــم مــن الفــرق الكشــفّية والمجموعــات الشــبابّية المحلّي
إطــاق هــذا األســبوع البيئــّي فــي 2 أيلــول 2018 فرصــة لتفعيــل لجنــة البيئــة 
ــم المّتحــدة  ــن برنامــج األم ــن ع ــة وتوســعها فــي حضــور ممّثلي ــي البلدّي ف
ــوزارة الشــؤون  ــة التابعــة ل ــان، ومراكــز الخدمــات اإلنمائّي ــّي فــي لبن اإلنمائ
ــدات المحيطــة وحشــد مــن  ــة فــي البل ــس البلدّي ــة، وعــن المجال االجتماعّي

ــة. ســكان المنطق

ــكا:  ــة ش ــس بلدّي ــوري رئي ــرج اهلل كف ــيد ف ــال الس ــبة، ق ــذه المناس ــي ه وف
ــادة  ــي إع ــاعدتنا ف ــى مس ــم عل ــى تحفيزك ــبوع إل ــذا األس ــة ه ــعى طيل "نس
إنعــاش الزراعــة والتحريــج فــي بلدتنــا واســتعادة شــكا الخضــراء التــي كّنــا 

ــة". ــرات البيئّي ــل حصــول التغيي ــا قب نعرفه

ــن  ــة م ــا مجموع ــت به ــي قام ــاطئ الت ــف الش ــة تنظي ــى حمل ــة إل وباإلضاف
الجهــات الفاعلــة والناشــطين البيئّييــن واألنديــة والمنظمــات غيــر الحكومّيــة 

ــول  ــة ح ــة عاّم ــة توعّي ــّي حمل ــبوع البيئ ــات األس ــت فعالّي ــكّان، تضمن والس
إعــادة التدويــر وفــرز النفايــات مــن المصــدر، وخطــط إلعــادة تحريــج البلــدة 

وطــرق مســتدامة لصيــد األســماك.
مــن جانبــه قــال الدكتــور أديــب كفــوري مــن لجنــة البيئــة فــي البلدّيــة: 
ــن  ــرى م ــة األخ ــدات اللبنانّي ــدن والبل ــن الم ــد م ــوًة بالعدي ــكّا أس ــي ش "تعان
ــة  ــة المحلّي ــات الفاعل ــلطات والجه ــات والس ــو المؤّسس ــك ندع ــوث. لذل التل
ــز الوضــع االجتماعــّي  ــا مــن تعزي ــة وتمكينن ــة البيئ ــًا بهــدف حماي للعمــل مع

ــّي". البيئ

وأضــاف: "نأمــل بــأن تقــّدم اإلدارة التشــاركية للبيئــة فرصــًا لاســتقرار 
االجتماعــّي والنمــو االقتصــادّي يمكــن لبلدتنــا االســتفادة منهــا".

لمواجهــة  مجهــزة  اآلن  أصبحــت  شــكا  فــي  الفاعلــة  الجهــات  أن  وبمــا 
التحدّيــات بالتعــاون مــع الســلطات المحلّيــة، فمــا ســتكون خطوتهــا التاليــة؟
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يشـــكل تحليـــل النـــزاع "صيـــدا وجّزيـــن: دائـــرة الجنـــوب االنتخابيـــة 
األولـــى األجـــواء والديناميـــات مـــا قبـــل االنتخابـــات" جـــزءًا مـــن سلســـلة 
دراســـات بحثيـــة ينفذهـــا برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي بتمويـــل مـــن 
ـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة. وتهـــدف سلســـلة الدراســـات  ـــة الدولي وزارة التنمي
هـــذه إلـــى تقييـــم التطـــورات األخيـــرة واألجـــواء العامـــة وفـــرص تنفيـــذ 
البرامـــج فـــي كّل مـــن صيـــدا وجّزيـــن. وقـــد أظهـــرت دراســـة أجرتهـــا 
مجموعـــة أرك دي إم ســـي ســـي )ARK Group DMCC( وبرنامـــج األمـــم 
ـــار  ـــي أي ـــدت ف ـــي عِق ـــة الت ـــات النيابي ـــرًا أن االنتخاب ـــي مؤخ ـــدة اإلنمائ المتح
2018 قـــد أثـــرت علـــى العاقـــات واألجـــواء بيـــن األشـــخاص فـــي المـــدن 
ـــن  ـــن اللبنانيي ـــهم أو بي ـــن أنفس ـــن اللبنانيي ـــا بي ـــواء م ـــة، س ـــدات المختلف والبل
والســـوريين أو بيـــن اللبنانييـــن والفلســـطينيين. كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن 
ـــكان  ـــن س ـــة م ـــي المائ ـــدا و73,5 ف ـــة صي ـــكان منطق ـــن س ـــة م ـــي المائ 81,6 ف
ـــر  ـــة تأثي ـــال "إمكاني ـــم حي ـــن غيره ـــر م ـــٍق أكب ـــن قل ـــروا ع ـــن عّب ـــة جّزي منطق
ـــة فـــي  ـــات الداخلي ـــى األجـــواء والعاق ـــر عل ـــة بشـــكل كبي ـــات النيابي االنتخاب
ـــاًء  ـــرات"1. بن ـــد مـــن التوت ـــة تســـببها فـــي نشـــوء المزي ـــا وإمكاني ـــم كم منطقته

1.   "منظمة أرك وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ’استطاع الرأي العام حول التوترات 
االجتماعية في كافة أنحاء لبنان: الموجة الثالثة )نيسان 2018("

ـــة  ـــوز 2018 لمناقش ـــهر تم ـــي ش ـــه ف ـــر وإطاق ـــذا التقري ـــم ه ـــم تصمي ـــه، ت علي
الوضـــع الحالـــي ودوافـــع النـــزاع ومســـبباته وتحليلهـــا، وكذلـــك طـــرح أي 

ـــرات. ـــدة التوت ـــن ح ـــف م ـــا أن تخف ـــات يمكنه ـــود أو اقتراح جه

تتمّتـــع دائـــرة الجنـــوب االنتخابيـــة األولـــى بتقســـيم فريـــد، حيـــث أنهـــا 
ـــًا،  ـــن جغرافي ـــن منفصلتي ـــم منطقتي ـــي تض ـــان الت ـــي لبن ـــدة ف ـــرة الوحي الدائ
ــة  ــرة الجنـــوب االنتخابيـ ــدا إلـــى دائـ ــة قـــرى صيـ ــم إضافـ ــذ تـ وذلـــك منـ
الثانيـــة. وتشـــمل مديريـــة "الجنـــوب األولـــى" مدينـــة صيـــدا وقضـــاء جّزيـــن، 
وهمـــا منطقتـــان مختلفتـــان مـــن النواحـــي السياســـية والتنمويـــة والســـكانية 
ومـــن حيـــث األجنـــدات والبرامـــج االنتخابيـــة. وقـــد يســـاعد ذلـــك فـــي 
تفســـير المواقـــف الحـــادة بيـــن بعـــض المرشـــحين الذيـــن حولـــوا التركيـــز 
ــية  ــا السياسـ ــى القضايـ ــة إلـ ــا التنمويـ ــن القضايـ ــاالت مـ ــب الحـ ــي أغلـ فـ
قواعدهـــم  علـــى  للغايـــة  المتوتـــرة  فانعكســـت خطاباتهـــم  والعائليـــة 
ـــاجرات  ـــض المش ـــال بع ـــن خ ـــك م ـــى ذل ـــد تجل ـــية. وق ـــة والسياس االنتخابي
ـــر اللوحـــات اإلعانيـــة  ـــًا عب ـــى األفـــراد، والتـــي كانـــت أحيان واالعتـــداءات عل
واإلعانـــات، وبشـــكل أكثـــر شـــيوعًا علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.

ـــان،  ـــي لبن ـــطينيين ف ـــن الفلس ـــم لاجئي ـــر مخي ـــًا أكب ـــدا أيض ـــتضيف صي تس
مخيـــم عيـــن الحلـــوة، وهـــو المخيـــم المشـــهور بكونـــه أكثـــر المخيمـــات 
ـــوء  ـــن نش ـــوف م ـــذي زرع الخ ـــر ال ـــاد، األم ـــي الب ـــتقرار ف ـــدم اس ـــرًا وع توت
أي حالـــة مـــن عـــدم االســـتقرار يمكنهـــا أن تؤثـــر علـــى ســـير االنتخابـــات. 
مـــن المهـــم أيضـــًا أخـــذ تأثيـــر الاجئيـــن الســـوريين فـــي كل مـــن صيـــدا 
ـــع  ـــدى المواضي ـــن إح ـــة الاجئي ـــر قضي ـــث ُتعتب ـــار، حي ـــن االعتب ـــن بعي وجّزي
ـــة  ـــد أن قضي ـــا أك ـــا، مم ـــي حماته ـــي اســـتخدمتها األحـــزاب السياســـية ف الت
ـــة والخـــوف مـــن عـــدم االســـتقرار. ـــى المشـــاعر الطائفي ـــف إل ـــن تضي الاجئي

ــى  ــا علـ ــف القضايـ ــر مختلـ ــة تأثيـ ــم كيفيـ ــى فهـ ــر إلـ ــذا التقريـ ــدف هـ يهـ
االرتفـــاع الملحـــوظ فـــي توقعـــات عـــدم االســـتقرار المحتملـــة بيـــن 
ــة أرك. ــة منظمـ ــي دراسـ ــا ورد فـ ــن، كمـ ــدا وجّزيـ ــن صيـ ــي كل مـ مواطنـ
درس البحـــث فـــي هـــذا التقريـــر الوضـــع العـــام مـــا قبـــل االنتخابـــات فـــي كل 
مـــن صيـــدا وجّزيـــن لتقييـــم الديناميـــات واألجـــواء المحليـــة وكيفيـــة تأثيـــر 
ـــر تحليـــًا  ـــا يقـــدم التقري ـــات. كم ـــى تلـــك الدينامي ـــة عل االنتخابـــات النيابي
ـــواردة مـــن ذوي االختصـــاص والمعنييـــن  ـــى المعلومـــات ال ـــًا مســـتندًا إل نوعي

ـــز ـــاش المرك ـــات النق ـــك مجموع ـــم وكذل ـــت مقابلته ـــن تم الذي

إطالق تقرير "صيدا وجّزين: دائرة الجنوب االنتخابية األولى
األجواء والديناميات ما قبل االنتخابات"

ــزاع وتحليلــه رســم خريطــة الن

١ ١

بنــاء الســام عبــر اإلعــام

ملحق "بناء السالم في لبنان" يناقش االنتخابات 
وتداعيات األزمة السورية على لبنان 

لبنــان"،  "بنــاء الســام فــي  فــي افتتاحيتــه فــي العــدد 19 مــن ملحــق 
قــال فيليــب الزارينــي: "كانــت االنتخابــات النيابيــة للعــام 2018 بمثابــة 
ــم  ــطة األم ــانية وأنش ــؤون اإلنس ــق الش ــاف منس ــام". وأض ــى األم ــوة إل خط
المتحــدة فــي لبنــان والممثــل المقيــم لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أن 
ــن  ــتفادة م ــدروس المس ــم ال ــركائه، بتقيي ــن ش ــٍم م ــيقوم بدع ــج س "البرنام
ــات لتنميــة مجــاالت التدخــل ذات األولويــة واألكثــر ماءمــة  هــذه االنتخاب
وأهميــة مــن أجــل تحقيــق اإلصاحــات االنتخابيــة واالســتقرار الديمقراطــي 

ــان".  ــي لبن ــاركي ف ــم التش والحك

أصــدر هــذا الملحــق مشــروع "بنــاء الســام فــي لبنــان" التابــع لبرنامــج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتمويــل مــن ألمانيــا، فــي 6 آب 2018. وتــم توزيعــه 
ــو جــور بنســخته الفرنســية  مــع جريــدة النهــار بنســخته العربيــة ولوريــان ل
و"دايلــي ســتار" بنســخته االنكليزيــة. وقــد ضــم العــدد مقــاالت لكّتــاب 
وصحافييــن وإعامييــن وباحثيــن وفنانيــن مقيميــن فــي لبنــان مســتخدمين 

ــة.  ــًدا عــن خطــاب الكراهي ــة بعي ــات موضوعي مقارب

فــي هــذا العــدد، ناقــش المشــاركون العاقــة مــا بيــن بنــاء الســام والحوكمــة 
الديمقراطيــة واالنتخابــات، إضافــة إلــى أهميــة زيــادة مشــاركة المــرأة 
بشــكل أكبــر فــي العمليــات االنتخابيــة والديمقراطيــة وتأثيــر الشــباب 
والناخبيــن للمــرة األولــى علــى بنــاء الســام، كمــا والــدور المهــم للمراقبــة فــي 

ــات.  االنتخاب

وفــي مقالهــا بعنــوان "قضيــة اإلعاقــة ليســت موســمّية"، كتبــت أمــال 
نجتمــع  أن  لنــا  "آن  الملحــق:  فــي  ومشــاِركة  إبداعيــة  مديــرة  شــريف، 
ــى القــرن الحــادي والعشــرين  لنضــع خطــة شــاملة لننقــل قضيــة اإلعاقــة إل
ــبنا،  ــي تناس ــول الت ــرض الحل ــي تف ــروطنا الت ــة وش ــا الخاص ــًا لمعاييرن وفق
ــاهم  ــب ونس ــع الضرائ ــج وندف ــى، ننت ــة األول ــن الدرج ــون م ــن مواطن فنح
ــة والقطــاع  ــى أحــد، وبإمــكان الدول ــة عل ــي، لســنا عال فــي االقتصــاد الوطن
الخــاص االســتفادة مــن المهــارات التــي يتمتــع بهــا الكثيــر مــن األشــخاص 

اإلعاقــة".  ذوي 

أمــا بالنســبة لزيــاد عبــد الصمــد، المديــر التنفيــذي لشــبكة المنظمــات العربيــة 
غيــر الحكوميــة للتنميــة، فــإن: "التحــدي األساســي فيكمــن فــي إدارة التنــوع 
واالختــاف بطريقــة ســلمية، مهمــا بلغــت حدتــه مــن دون أن يؤثــر ذلــك على 
االســتقرار والســلم األهلــي، وفــي تحويــل التنــوع علــى أشــكاله إلــى حوافــز 
للبحــث عــن حلــول تســتجيب لمصالــح مختلــف الفئــات." هــذا مــا جــاء فــي 
ــتقرار  ــي واالس ــلم األهل ــى الس ــل إل ــي المدخ ــة ه ــوان: "المواطن ــه بعن مقال

األمنــي واالجتماعــي". 

وفــي العــدد ذاتــه، اســتوحى القــّراء مــن قصــص التغييــر والمثابــرة والمرونــة 
البقــاع،  التــي تواجــه ســكان عرســال،  العقبــات  الملحــق  ناقــش  حيــث 
وتداعيــات األزمــة الســورية علــى لبنــان كمــا والعنصريــة وعــدم المســاواة.
ــوان  ــا بعن ــي مقاله ــان ف ــة إنس ــن جمعي ــي، م ــت روال حمات ــا، قال ــن جهته م
"الخــروج مــن الظــال: المهاجــرون والاجئــون فــي لبنــان": فعندمــا ُيدمــج 
المهاجــرون والاجئــون فــي المجتمــع ويحصــل كافــة األطفــال علــى التعليــم 
وتصبــح الرعايــة الصحيــة حقيقــًة وال تكــون الوثائــق عائقــًا أمــام الحصــول 
علــى العمــل ونتمكـّـن جميعــًا مــن العمــل فــي أمــان وكرامــة، فإننــا بذلــك نبنــي 
بشــكل جماعــي مجتمعــًا أفضــل يكــون أكثــر ســلمًا وتســامحًا وعــدالً. عندئــذ 

يمكننــا أن نبــدأ فــي معالجــة األســباب الكامنــة وراء عــدم المســاواة.
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"إفتح ميكروفونك لحقوق اإلنسان"
أســر أداء المشــاركين فــي جلســة الميكروفــون المفتــوح "أوبــن ميــك" 
الحضــور الــذي ضــّم ناشــطين وشــعراء وكّتــاب وموســيقّيين اجتمعــوا 
ــة والكائــن فــي  ــه المريحــة والهادئ ــز بأجوائ فــي مقهــى عليــا للكتــب المتمّي

الجميــزة، بيــروت.

ــدة  ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان" التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع "بن ــم مش نّظ
اإلنمائــّي هــذه الجلســة بالتعــاون مــع "رصيــف بيــروت" فــي 27 أيلــول 

ــا. ــن ألماني ــل م بتموي

ــم  ــم ونثره ــرأوا قصائده ــاع وق ــون المذي ــون ودولّي ــاركون محلّي ــل مش حم
وشــاركوا الحضــور شــغفهم وقصصهــم وتجاربهــم فــي جــّو بهيــج. تناولــت 
العــروض موضوعــات صعبــة ومثيــرة لاهتمــام والتفكيــر مثــل التغّلــب علــى 

العنــف المنزلــّي، واللجــوء والمــوت مــن بيــن قضايــا متعــّددة أخــرى.

وفــي تعليــق لــه علــى الفعالّيــة، قــال أحــد المشــاركين: "أظهــرت جميــع 
العــروض الــروح الطيبــة والجميلــة للمؤّديــن وكان لهــا أثــر  مريــح علــى 

الجمهــور".

ــاركين  ــوح" زوّدت المش ــون المفت ــة "الميكروف ــى أّن جلس ــارة إل ــدر اإلش تج
بمنصــة إلثــارة القضايــا العزيــزة علــى قلوبهــم. تبعهــا نقــاش مفتــوح حــول 
ــان" الصــادر عــن  ــاء الســام فــي لبن ــي ُنشــرت فــي ملحــق "بن ــاالت الت المق
برنامــج األمــم المّتحــدة اإلنمائــّي فــي لبنــان فــي آب 2018 وتــم توزيعــه مــع 

ــي ســتار". ــدة "الدايل ــان لوجــور" وجري ــدة "لوري ــار وجري ــدة النه جري

وفــي هــذا الســياق قالــت لينــة غيبــة، رســامة كومكــس ومشــاركة فــي 
الملحــق: "رغبــت فــي ســرد قّصــة جــاري جاســم الــذي عانــى الكثيــر بعيــدًا 
عــن أســرته فــي ســوريا أســوة بالكثيــر مــن الاجئيــن اآلخريــن فــي لبنــان".

وعلــى صعيــد آخــر، عــرض مشــاركون آخــرون فــي الملحــق اإلخبــارّي الــذي 
يغطــي تبعــات األزمــة الســورية علــى لبنــان، مقاالتهــم أمــام الحاضريــن 
ــن  ــات ُيمك ــول موضوع ــات ح ــات وتوصي ــات واقتراح ــوا تعليق ــن قدم الذي

ــة. ــق القادم ــداد الُملح ــي أع ــتها ف مناقش
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١٣

عمــل فنــي للينــة غيبــة، رســامة كومكــس ورســوم متحركــة، نشــر فــي العــدد 
التاســع عشــر مــن ملحــق "بنــاء الســام فــي لبنــان".
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تعزيز االحتراف اإلعالمي من خالل مجموعة أدوات 
إعالمية والتدريبات 

فــي حيــن يلعــب اإلعــام فــي لبنــان دورًا رئيســيًا فــي تعزيــز التفاهــم وبنــاء 
ــه، فــي الوقــت نفســه، تأثيــرًا كبيــرًا فــي تأجيــج  الســام، يمكــن أن يكــون ل

النزاعــات. 

وبهــدف تعزيــز قــدرة اإلعــام علــى المســاهمة فــي الحــوار والتغطيــة 
اإلخباريــة المراعيــة للنــزاع  والتماســك االجتماعــي، قــام مشــروع "بنــاء 
الســام فــي لبنــان" التابــع  لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي العــام 2013، 
بالتعــاون مــع وزراة اإلعــام، بنشــر "ميثــاق الشــرف اإلعامــي لتعزيــز الســلم 
ــة  ــة بالمصادق ــة وطني ــيلة إعامي ــت 29 وس ــد قام ــان". وق ــي لبن ــي ف األهل
ــذي جــاء نتيجــة نهــج تشــاركي واســع النطــاق، والتوقيــع  ــاق، ال ــى الميث عل
ــي،  ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــام برنام ــرة 2015 و2017، ق ــن فت ــا بي ــه. وم علي
ــن  ــاق م ــذا الميث ــق ه ــة تطبي ــد عملي ــارات، برص ــة مه ــع مؤسس ــاون م بالتع
خــال نشــر دراســات لرصــد وســائل اإلعــام تغطــي كافــة المواضيــع التــي 

ــاق.  ــود الميث ــا بن تتناوله

ولمتابعــة إلتــزام المؤسســات اإلعاميــة المشــارك بالميثــاق واإلســتفادة مــن 
ــروع  ــام مش ــام، أق ــائل اإلع ــد وس ــات رص ــن دراس ــادرة ع ــات الص التوصي
"بنــاء الســام فــي لبنــان" التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وبدعــم 
مــن ألمانيــا، شــراكة مــع مؤسســة طومســون رويتــرز مــن أجــل تطويــر 
ــات  ــن والمؤسس ــاعدة اإلعاميي ــى مس ــدف إل ــة ته ــة أدوات إعامي مجموع
ــى  ــة. وعل ــتوى المؤسس ــى مس ــه عل ــاق ودمج ــذ الميث ــى تنفي ــة عل اإلعامي
ــن  ــب الموظفي ــرز بتدري ــة رويت ــتقوم مؤسس ــن 2018 و2019، س ــدار العامي م
ــة  ــى مجموع ــا عل ــم رصده ــي يت ــة الت ــات اإلعامي ــي المؤسس ــن ف العاملي

األدوات اإلعاميــة المصممــة.

كمــا ســتقّدم المؤسســة مجموعــة مــن التوصيــات التقنّيــة لموظفــي وســائل 
اإلعــام الذيــن سيســتخدمون مجموعــة األدوات اإلعاميــة. باإلضافــة إلــى 
ــك، ســتصدر تقريــر رصــد وتقييــم يتضمــن تفاصيــل عــن الفجــوات فــي  ذل

مهــارات الموظفيــن المدربيــن ومعارفهــم.
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وسائل التواصل اإلجتماعي لمحاربة األخبار المزيفة
المعركة ضد المعلومات المضللة

مــا هــي "األخبــار المزيفــة"؟ كيــف تتجّســد هــذه الظاهــرة العالميــة فــي 
لبنان؟مــاذا باإلمــكان فعلــه إليقــاف انتشــار األخبــار المزيفــة؟

ــع لبرنامــج األمــم المتحــدة  ــان" التاب ــاء الســام فــي لبن يشــارك مشــروع "بن
اإلنمائــي المنظمــة غيــر الحكوميــة حلــول، بغيــة تقديــم اإلجابــات علــى 
األســئلة المثــارة أعــاه. وســيعمل المشــروع بتمويــل مــن ألمانيــا حتــى 

مكافحــة  وعلــى  المزيفــة  لألخبــار  التصــدي  علــى   2019 العــام  منتصــف 
المعلومــات المضللــة وتأثيــر "تــرّدد الخبــر" علــى اإلســتقرار والتماســك 
ــة تجمــع البحــوث  ــول هــي مؤسســة إجتماعي ــان. حل ــن فــي لبن اإلجتماعَيي
القائمــة علــى األدلــة والتصميــم المرئــي لتقديــم المعــارف حــول السياســات 

اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة الرئيســية فــي العالــم العربــي. 

فــي هــذا الســياق، يقــوم برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي لبنــان وحلــول 
ــارزة التــي عــادًة مــا  ــا الب بتحديــد المشــاكل االجتماعيــة الرئيســية والقضاي
يتــم اإلبــاغ عنهــا بشــكل خاطــئ مــن قبــل وســائل اإلعــام. ويتــّم تحويــل 
هــذه القضايــا إلــى محتــوى بصــري وتفاعلــي وجاهــز للهواتــف الخلويــة لكــي 
يتــّم مشــاركته علــى الموقعيــن االلكترونييــن لــكّل مــن حلــول وبرنامــج 
ــي ذات  ــل االجتماع ــات التواص ــان ومنص ــي لبن ــي ف ــدة اإلنمائ ــم المتح األم
ــى جانــب المــوارد  ــة. وتقــّدم هــذه المــواد البصريــة منظــورًا أوســع، إل الصل
ــات  ــار والمرئي ــى  األخب ــرف عل ــى التع ــور عل ــاهدين والجمه ــاعدة المش لمس

المزيفــة.

ويأمــل كل مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وحلــول، علــى حــّد ســواء، 
مــن خــال تحقيــق هــذا األمــر، الحــد مــن "مشــاركة" المحتــوى غيــر الدقيــق 
والتطــّرق إلــى المفاهيــم الخاطئــة حــول "اآلخــر" ودحضهــا بواســطة األدلــة.



يعمــل مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي 
منــذ العــام 2007 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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