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بدعــم مــــــن:



ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســام عب بن

ــدة  ــم المتح ــج األم ــع لبرنام ــان« التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع »بن ــذ مش ينّف
ــة- ــك فــي عــكار والمني ــي اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي وذل اإلنمائ

الضنيــة والبقــاع والجنــوب والنبطيــة. 

وقامــت اللجنــة المشــتركة فــي ســهل عــكار بتصويــر  فيلــم وثائقــي حــول 
ــون  ــي كان ــريط ف ــرض الش ــم ع ــا  وت ــن نوعه ــدة م ــا الفري ــة ومزاياه المنطق

 .2016 األول 

ــي  ــوب الت ــة والحاس ــة االنكليزي ــدأت دورات اللغ ــة، ابت ــي المنية-الضني وف
أطلقتهــا اللجنــة المحليــة هنــاك، ومــن المفتــرض أن تنتهــي فــي أوائــل شــهر 
كانــون الثانــي 2017. أمــا الخطــة الســياحية التــي وضعتهــا لجنــة ســير للقرية، 
والتــي تهــدف إلــى تعزيــز الســياحة والتنميــة علــى المســتوى المحلــي، فقــد 
ــر  ــن دي ــتنّظم كل م ــون األول 2016. وس ــي 16 كان ــتها ف ــا ومناقش ــم عرضه ت
عمــار وعاصــون حمــات تنظيــف األماكــن العامــة فــي مطلــع العــام المقبــل. 
وفــي البقــاع، نّظمــت لجــان اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي عــددًا مــن 
ــدور أساســي فــي  ــن اللجــان مــن االضطــاع ب ــى تمكي ــة إل األنشــطة الهادف
ــات  ــن المجتمع ــا بي ــواع النزاعــات أو الحــّد منه ــف أن ــرات ومختل ــع التوت من

المحليــة المتعــددة. 

كمــا نّفــذت لجنــة الشــباب والرياضــة فــي بعلبــك الكثيــر مــن األنشــطة ضمــن 
إطــار  »شــهر الســام- كانوننــا مــع بعــض أحلــى« الــذي شــمل مختلــف األلعاب 

الرياضيــة إلظهــار أهميــة التعــاون بيــن مختلــف ســكان بعلبــك. 

ــام  ــع الع ــًا غــي مطل ــًا تقليدي ــردا فســوف تنظــم إفطــارًا قروي ــا حــوش ب أم
ــة  ــات المحلي ــن المجموع ــا بي ــي م ــل االجتماع ــز التفاع ــدف تعزي ــل به المقب

ــة.  ــي القري ــة ف المتنوع

التفاعــل  لتعزيــز  الموســيقى  فــي  دورات  حاليــًا  طاليــا  لجنــة  وتقيــم 
والســوريين.  اللبنانييــن  األطفــال  بيــن  مــا  االجتماعــي 

ونظمــت كفرزبــد يومــًا بيئيــًا هــَدَف إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســائل 
ــة  ــطة الثقافي ــن األنش ــدد م ــم ع ــت بتنظي ــك، قام ــى ذل ــة إل ــة. إضاف البيئي
األخــرى تهــدف جميعهــا إلــى تمكيــن الســكان المحلييــن، وال ســيما الشــباب، 
ــر  ــز مشــاركتهم فــي األنشــطة ولكــي يصبحــوا عناصــر تغيي مــن أجــل تعزي

فــي مجتمعاتهــم المحليــة.

ونظمــت ريــاق ســباق ماراتــون يهــدف إلــى جمــع كافــة المجتمعــات المحليــة 
والحــد مــن المشــاكل التــي تؤثــر علــى المجتمعــات اللبنانيــة والســورية علــى 

حــد ســواء.

وتعقــد مكســة حاليــًا دورات فــي الموســيقى جامعــة مــا بيــن األطفــال 
الجنســين.  مــن كا  والســوريين،  اللبنانييــن  والشــباب 

ــة للشــباب  ــة وترفيهي ــام ثقافي ــم أي ــى تنظي وســوف تعمــل قــب اليــاس عل
اللبنانييــن والســوريين تهــدف إلــى تشــجيع التعايــش الســلمي ونبــذ العنــف. 
وأخيــرًا، نجحــت علــي النهــري فــي تنفيــذ أنشــطة ترفيهيــة ورياضيــة 
وثقافيــة كانــت متاحــة لكافــة األشــخاص مــن مختلــف األعمــار، وقــد هدفــت 

ــي.  ــرات ضمــن المجتمــع المحل ــى الحــّد مــن التوت إل

 أيضــًا فــي البقــاع الغربــي، عرضــت منظمــة »درب الســام« غيــر الحكوميــة 
مســرحية بعنــوان »معــًا نبقــى«. وكانــت المســرحية مــن أداء ممثليــن شــباب 
موهوبيــن، لبنانييــن وســوريين، وهدفــت إلــى  إرســاء مســاحة للحــوار 

ــة.  ــن المجتمعــات المحلي الحقيقــي بي

ــبابية  ــطتها الش ــا بأنش ــّرة ولبع ــر ج ــن كف ــت كل م ــان، قام ــوب لبن ــي جن وف
ــذت  ــة إيجابيــة. ونّف ــى جمــع الســكان فــي بيئ والمجتمعيــة التــي هدفــت إل
لجنــة صّديقيــن يــوم »القريــة الخضــراء« الــذي دعــت مــن خالــه إلــى إعــادة 

التدويــر والنظافــة. 

أمــا منطقــة النبطيــة، فقــد عمــدت قراهــا الخمــس إلــى تنفيــذ اســتراتيجيات 
ــة.  ــطة اجتماعي ــم أنش ــال تنظي ــن خ ــة م ــي الموضوع ــتقرار االجتماع االس
ــك  ــز التماس ــا لتعزي ــاًء تقليدًي ــوكين عش ــي ش ــبابية ف ــة الش ــت اللجن فنظم
االجتماعــي مــا بيــن المجموعــات المحليــة المختلفــة التــي تعيــش فــي 
القريــة.  وعملــت كل مــن كفرشــوبا وإبــل الســقي بشــكل مســتقل علــى 
تعزيــز التفاعــل االجتماعــي مــن خــال تنظيــم نزهــة علــى األقــدام وســهرة 
عشــاء قــروي. وفــي كفررمــان، صممــت اللجنــة المشــكَّلة حملــة توعيــة 
ــة دورات حــول الوقايــة  حــول مخاطــر تعاطــي المخــدرات. وشــملت الحمل
ــى  ــرض دم ــون وع ــباق مارات ــي وس ــا أخصائ ــدرات ألقاه ــي المخ ــن تعاط م
ــة  ــا لجن ــان. أم ــة الشــباب مــن اإلدم ــل لوقاي ــى بدائ ــى التشــجيع عل ــد إل عم
ــد  ــات عن ــذت جلســات توعيــة حــول فــرز النفاي مرجعيــون البيئيــة فقــد نّف

ــا.  ــة فيه ــاب المصلح ــة أصح ــتهدفت كاف ــد اس ــدر وق المص
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تجنب النزاعات على نطاق المجتمع المحلي

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن

خــال جلســة إطــاق برنامــج بنــاء قــدرات الموظفيــن فــي وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة، قالــت الســيدة ســهير الغالــي، المنســقة الوطنيــة لمشــروع دعــم 
ــب  ــة: »تلع ــؤون االجتماعي ــدى وزارة الش ــة ل ــة المضيف ــات اللبناني المجتمع
مراكــز التنميــة االجتماعيــة  التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة دورًا رائــدًا 
ــز  ــى تعزي ــًة إل ــة، إضاف ــة المحلي ــي والتنمي ــتقرار االجتماع ــز االس ــي تعزي ف

التواصــل بيــن البلديــات والمجموعــات المحليــة«.

ــا  ــدرات ينظمه ــاء الق ــي هــذه الجلســة كجــزء مــن سلســلة جلســات لبن وتأت
مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
وبالشــراكة  المضيفــة،  اللبنانيــة  المجتمعــات  دعــم  مشــروع  إطــار  فــي 
َمــت لتمكيــن مراكــز التنميــة  مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة. وقــد ُصمِّ
االجتماعيــة  التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة مــن لعــب دور أكثــر 
محوريــة فــي تطويــر اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي. وتمــّول دائــرة 

التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة UKDFID هــذا النشــاط.

ــع لبرنامــج األمــم المتحــدة  ــان« التاب ــاء الســام فــي لبن ــم مشــروع »بن صّم
بغيــة  ونّفذهــا،  االجتماعــي  االســتقرار  اســتراتيجيات  عمليــة  اإلنمائــي 
المحافظــة علــى االســتقرار االجتماعــي وتعزيــز العاقــات بيــن المجتمعــات 
ــة  ــاحات اآلمن ــر المس ــورية، وتوفي ــة الس ــل األزم ــي ظ ــة ف ــة، بخاص المحلي
والمشــتركة للمجتمعــات المضيفــة لمناقشــة مخاوفهــا علنــًا والقتــراح آليــات 

لحــل هــذه المخــاوف.

وباشــتراك مجموعــة مــن القــادة المحلييــن )المحافظــون وأعضــاء فــي 
المجالــس البلديــة والمخاتيــر( وجهــات فاعلــة مــن مختلــف القطاعــات 
المحليــة، تــّم إجــراء تحليــل لألســباب الكامنــة خلــف النزاعــات فــي المنطقــة 
المختــارة. وبنــاًء علــى البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا، طــّورت المجموعة 
اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي مــن خــال آليــة عمــل خاصــة بالنــزاع. 
ويتــّم حاليــًا تنفيــذ اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي هــذه فــي أكثــر مــن 

70 بلديــة فــي مختلــف المحافظــات اللبنانيــة.

وتقــول نزيهــة دكــروب، منســقة جبــل لبنــان لمشــروع دعــم المجتمعــات 
ــي  ــياح، ف ــي الش ــة ف ــة االجتماعي ــز التنمي ــرة مرك ــة ومدي ــة المضيف اللبناني
ــن  ــات لتمكي ــذه الجلس ــن ه ــتفيد م ــن نس ــة: »نح ــروت الجنوبي ــة بي ضاحي

ــزاع«. ــل الن ــام وح ــاء الس ــج بن ــاد نه ــن اعتم ــوزارة م ــق ال فري

ــة  ــز التنمي ــون مراك ــارك يمثل ــر 85 مش ــرين األول 2016، حض ــهر تش ــال ش خ
ــل  ــات عم ــان، حلق ــل لبن ــوب وجب ــمال والجن ــاع والش ــي البق ــة ف االجتماعي
بنــاء القــدرات. وقــد اشــترك األخصائيــون االجتماعيــون والمنســقون ومــدراء 
المراكــز بشــكل فاعــل فــي مرحلــة التقييــم مــن العمليــة كمــا تشــاركوا 
إنجــازات وقصصــًا شــخصية كنشــاطات لكســر الجليــد قبــل أن يطلعــوا علــى 
منهجيــة اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي. وســيتم تدريــب المشــاركين 
االســتقرار  اســتراتيجيات  تطويــر  حــول  مقبلــة  جلســات  فــي  أنفســهم 

االجتماعــي.

بالنســبة لحســن صبــرا، أخصائــي اجتماعــي مــن تبنيــن، هــذه التدريبــات هــي 
ــة فــي  ــة وزارة الشــؤون االجتماعي ــام لمداخل ــدور اله ــار ال ــد إلظه ــال جي مث

المجتمعــات المحليــة المتضــررة.

ــز الجــزء األول علــى تماريــن  وقــد انقســمت حلقــات العمــل إلــى جزأيــن. ركّ
ــَص  لنقــل رســائل شــاملة وتحديــد الســلوكيات غيــر المتســامحة. وُخصِّ
ــة.  الجــزء الثانــي للمشــاركين الذيــن قامــوا بتعبئــة اســتبيانات تقييــم طويل
ــاء  ــى هــذه االســتبيانات لوضــع جلســات بن ــر االستشــاري عل ــد الخبي واعتم
قــدرات مبنيــة علــى االحتياجــات. ويشــارك منســقون ومــدراء المراكــز مــن 
محافظــات شــمال لبنــان والبقــاع وبعلبــك وجبــل لبنــان والجنــوب فــي 
ــون  ــذ كان ــة اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي من ــى عملي ــات عل التدريب

ــهر. ــة أش ــدى ثاث ــى م ــج عل ــذا البرنام ــذ ه ــيتم تنفي األول 2016. وس

0٤

"مًعا نبقى": اللبنانيون والسوريون في البقاع الغربي 
يرسلون رسالًة من خالل المسرح

ــادات المحليــة ــر القي ــاء الســالم عب بن

بعــد أشــهٍر مــن التماريــن والتدريبــات، قــام شــبان لبنانيــون وســوريون، فــي 
12 تشــرين الثانــي 2016 وللمــرة األولــى، بــأداء »مًعــا نبقــى«، وهــي مســرحية 
اجتماعيــة. وجــاء هــذا العــرض بمثابــة إعــان رســمي عــن رســالة »درب 
الســام«، المنظمــة غيــر الحكوميــة التــي تأسســت حديثــًا فــي البقــاع الغربي. 

هــذه المنظمــة غيــر الحكوميــة هــي نتيجــة الجهــود المشــتركة للجهــات 
الفاعلــة المحليــة والناشــطة مــن المــرج وغــزة والقرعــون وحــوش الحريمــة 
ومشــغرة وجــب جنيــن وعمليــة اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي التــي 
ــم المتحــدة  ــع لبرنامــج األم ــان« التاب ــي لبن ــاء الســام ف ــا مشــروع »بن نفذه
اإلنمائــي والممــّول مــن قبــل البنــك األلمانــي للتنميــة. وقــد تــّم إنشــاء المنظمة 
ــي  ــم ف ــى مهاراته ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــاء إضف ــعة أعض ــّرر تس ــا ق عندم
الوســاطة والمصالحــة التــي اكتســبوها خــال دورات التدريــب لكــي يتمكنــوا 
ــع نشــوب النزاعــات العنيفــة وحّلهــا مــن خــال وســائل  ــى من مــن العمــل عل
ســلمية ولتشــجيع ثقافــة الحــوار والتواصــل بيــن مختلــف المجتمعــات 

المحليــة فــي البقــاع الغربــي.

وقــد أملــت »درب الســام«، عــن طريــق اســتخدام هــذه المســرحية، إرســال 
ــة  ــات المضيف ــي للمجتمع ــع الفعل ــار الوض ــة وإظه ــة وثقافي ــالة اجتماعي رس
والنازحيــن الســوريين مــن خــال الفنــون والمســرح. وقــد شــددت علــى 

ــي. ــاع الغرب ــرى البق ــكان ق ــن س ــاون بي ــلمي والتع ــش الس ــة التعاي أهمي

ــياحي  ــزة الس ــرح غ ــي مس ــخص ف ــن 700 ش ــر م ــع أكث ــى، تجّم ــرة األول وللم
لحضــور المســرحية.

ــت انعكاســًا  ــي بيطــار، مخــرج المســرحية، أن هــذه المســرحية كان ــال عل وق
للواقــع فــي قــرى البقــاع الغربــي. وأضــاف: »نحــن نحــاول تشــجيع التعايــش 
ــا البعــض،  ــًا، وســنتقّبل بعضن ــى الرغــم مــن األزمــة. ســنعيش مع الســلمي عل

الســراء والضــراء.«

ــة اســتقرار فــي القــرى المســتهدفة  ــى إرســاء حال وقــد هدفــت المســرحية إل
ومســاحة للحــوار الحقيقــي والمجــدي بيــن الســكان اللبنانييــن والســوريين، 

ــى االختافــات بيــن المجتَمَعيــن. بغيــة التغلــب عل

»لهــذه المســرحية، التــي أنــا جــزء منهــا، عــدة أهــداف؛ وهــي اســتثارة 
التعاطــف مــع »اآلخــر« لــدى المشــاهدين وإظهــار وضــع النازحيــن الســوريين 

والمجتمعــات اللبنانيــة المضيفــة.«

ــر،  ــا الكثي ــد تعّلمن وتقــول عــا، وهــي مشــتركة ســورية فــي المســرحية، »لق
خــال التماريــن، مــن بعضنــا البعــض. وقــد اختفــت كافــة التصــورات الخاطئة، 

وقــد أصبــح ســلوكنا أكثــر إيجابيــة حيــال اآلخــر«.

ــع  ــيق م ــي التنس ــة ف ــر الحكومي ــام« غي ــة »درب الس ــت المنظم ــد نجح وق
ــت  ــد حمل ــاع. وق ــق البق ــي مناط ــة ف ــروض إضافي ــة ع ــرى إلقام ــدات أخ بل
»مًعــا نبقــى« إلــى بــّر اليــاس فــي 29 كانــون األول 2016. وكان الحضــور يتطلــع 
قدمــًا لمشــاهدة مســرحية البقــاع الشــهيرة. وشــارك الممثلــون هــذا الحمــاس، 

ــألداء أمــام جمهــور جديــد. ــوا متشــوقين ل إذ كان
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تشــاَرك أكثــر مــن 100 طالــب ومعلــم وولــي أمــر ومديــر مدرســة مــن 15 
مدرســة رســمية فــي جبــل لبنــان القصــص والخبــرات والــدروس المســتفادة 
وذلــك خــال الحفــل الختامــي لمبــادرة المــدارس الخاليــة مــن العنــف التــي 
ــن  ــل م ــكو. وكان الحف ــر األونيس ــي قص ــون األول 2016 ف ــي 3 كان ــدت ف عِق
تنظيــم مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي وتــم تنفيــذه بالشــراكة مــع شــركة تنميــة المعرفــة KDC وبتمويــل 

مــن النرويــج. 

ويتــّم العمــل علــى مبــادرة »مــدارس خاليــة مــن العنــف« مــن خــال التدريــب 
ــاء  ــاتذة وأولي ــذ واألس ــدارس والتامي ــدراء الم ــة لم ــتوى التوعي ــع مس ورف
ــر  ــة غي ــات بطريق ــع النزاع ــل م ــام والتعام ــاء الس ــوم بن ــول مفه ــور ح األم
عنيفــة وغيــر تمييزيــة. وتهــدف المبــادرة إلــى دمــج مفاهيــم بنــاء الســامة 

فــي قنــوات التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي فــي المــدارس الرســمية. 

»من يفتح باب مدرسة، يغلق سجنًا« - فيكتور هوجو، الشاعر الفرنسي.
مقتبســة مقولتــه، اســتقلبت الســيدة فاطمــة ســامة، مديــرة متوســطة 
الغبيــري الثانيــة المختلطــة الرســمية، الطاب الســعداء والنشــطين والمعلمين 
المعنييــن كمــا وأوليــاء األمــور وممثلــي البلديــة فــي المدرســة ذلــك إلطــاق 
»مدونــة قواعــد الســلوك« لنبــذ العنــف والتــي كان قــد تــم توزيعهــا بعــد عــام 

مــن التحضيــر والتعــاون بيــن المرّبيــن وأوليــاء األمــور والطــاب. 

بنــاء الســام عبــر التربيــة

ــل  ــاع وجب ــي البق ــطتها ف ــف أنش ــن العن ــة م ــدارس الخالي ــادرة الم ــذ مب تنّف
لبنــان. فــي جبــل لبنــان، اســتأنفت المــدارس الـــ 15 المشــاركة أنشــطتها 
ــة  ــنة األكاديمي ــة الس ــع بداي ــلوك م ــد الس ــات قواع ــاق مدون ــة بإط المتعلق
الجديــدة. وقــد طّبقــت المــدارس أنشــطتها المجتمعيــة التــي تشــمل المرّبيــن 
وأوليــاء األمــور والطــاب وذلــك بإطــاق مدونــات قواعــد الســلوك. وجــاءت 
ــي  ــابقات ف ــع ومس ــة للجمي ــام مفتوح ــال أي ــددة مث ــكال متع ــطة بأش األنش
الطــاب وأوليــاء األمــور مــن جنســيات  الرســم ومســرحيات بمشــاركة 

مختلفــة. أمــا الحفــل الختامــي لمبــادرة المــدارس الخاليــة مــن العنــف 
فــي جبــل لبنــان فقــد كان فــي 3 كانــون األول فــي قصــر األونيســكو، 
جامعــة المــدارس الـــ 15 لتتبــادل تجاربهــا. فــي البقــاع، بــدأت المــدارس الـــ 
ــت  ــا أعلن ــدارس. كم ــي الم ــف ف ــذ العن ــم نب 1٤ المشــاِركة أنشــطتها لنشــر قي
ــق الســام  ــات قواعــد الســلوك لتحقي ــذ مدون ــا بتنفي المــدارس عــن التزامه

ــاب.  ــور والط ــاء األم ــن وأولي ــور المرّبي ــك بحض ــا وذل ــة به الخاص

ــرض  ــة لع ــى فرص ــدث، عل ــذا الح ــال ه ــاِركة، خ ــة مش ــت كل مدرس وحصل
العمــل الــذي قامــت بــه فــي مــا يتعلــق بمبــادرة مكافحــة العنــف مــن خــال 
»السكتشــات« واألغانــي والتدخــات والخطابــات،  المســرحية  المشــاهد 

ــتَرك.  ــى معــرض مش ــة إل إضاف

كمــا تمتعــت تلــك المــدارس بفرصــة عــرض مدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة 
بــكل مدرســة. والمدونــات هــي عبــارة عــن مســتندات تحــدد القيــم الســلمية 

للمدرســة كمــا وحقــوق كل فــرد ضمــن مجتمــع المدرســة وواجباتــه. 
وكان الحــدث بمثابــة فرصــة رائعــة للتاميــذ لكــي يســتمتعوا بنشــاط خــارج 
عــن المنهــج مــع معلميهــم وأوليــاء أمورهــم ضمــن إطــار يشــجع علــى 

ــف.  ــة العن ــرام ومكافح االحت
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ــة ــادات المحلي ــر القي ــاء الســالم عب بن

مناسبات رياضية لمكافحة العنف

رياق تركض من أجل السالم

بدعــم مــن مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحدة 
ــن  ــدف تمكي ــي به ــتقرار االجتماع ــتراتيجيات االس ــذ اس ــم تنفي ــي، ت اإلنمائ
وبنــاء قــدرات اللجــان المحليــة االجتماعيــة والثقافيــة فــي لبنــان كمــا لدعــم 
ــي شــمال  ــة األساســية ف ــة والجهــات الفاعل ــات المحليــة المضيف المجتمع

وجنــوب لبنــان والبقــاع. 

وقــد تــم تنفيــذ اســتراتيجيات االســتقرار االجتماعــي فــي البقــاع األوســط 
المجتمعــات  ولتمكيــن  جهــة،  مــن  األزمــات  إدارة  لتحســين  والشــمالي 
المحليــة مــن االســتجابة للتحديــات المســتقبلية الناجمــة عــن تداعيــات 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــورية، م ــة الس األزم

وتــم تنفيــذ النشــاط مــع جمعيــة نبــض للتنميــة وبتمويــل مــن إدارة التنميــة 
 .UKDFID الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة

وبعــد ثاثــة أشــهر مــن االجتماعــات وجلســات العمــل المتواصــل مــع الجهات 
الفاعلــة المحليــة وأعضــاء البلديــة، وكجــزء مــن عمليــة اســتراتيجيات 
االســتقرار االجتماعــي المدعومــة مــن قبــل مشــروع »بنــاء الســام فــي 
لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، قامــت لجنــة الشــباب 
والرياضــة فــي بعلبــك، بالتعــاون مــع البلديــة، بتنظيــم مؤتمــر صحفــي فــي 

ــا.  ــة« فيه ــام والرياض ــهر الس ــاق »ش ــي 2016 إلط ــرين الثان 17 تش

نظمــت لجنــة اإلنمــاء والســام فــي ريــاق، يــوم األحــد فــي 20 تشــرين الثانــي 
2016، ســباق ماراتــون للمــرة األولــى وتحــت عنــوان »نركــض للســام«، وذلــك 

بالتنســيق مــع البلديــة. 

ــباق  ــي الس ــاورة ف ــرى المج ــاق والق ــن ري ــخص م ــن 850 ش ــر م ــارك أكث وش
الــذي هــدف إلــى التقريــب مــا بيــن كافــة المجتمعــات المحليــة والحــّد مــن 
األعبــاء االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى المجتمعــات اللبنانيــة والســورية علــى 
حــّد ســواء، إضافــة إلــى تعزيــز التعايــش الســلمي مــا بيــن كافــة الطوائــف 

فــي المنطقــة. 

وأعلنــت اللجنــة أن الشــهر ســيضم أنشــطة رياضيــة وثقافيــة ودورات فــي 
ــرة،  ــرى كثي ــطة أخ ــى أنش ــة إل ــات إضاف ــرة ونزه ــرة الطائ ــلة والك ــرة الس ك
تهــدف كلهــا إلــى إعــادة تنشــيط دور الشــباب فــي القريــة وتعزيــز الصداقــات 

مــا بيــن اللبنانييــن والســوريين. 

وكان النشــاط األول فــي 2 كانــون األول 2016؛ فجمعــت مبــاراة فــي كــرة 
القــدم مجموعــة مــن ٤8 لبنانــي وســوري وفلســطيني مقيميــن فــي بعلبــك. 
وقــد هــدف هــذا النشــاط إلــى كســر حاجــز الجليــد مــا بيــن الشــبان وتعزيــز 

ــل الجماعــي.  روح العم

وقبــل ذلــك ببضعــة أيــام، وبالتحديــد فــي 9 و11 و16 كانون األول 2016، شــارك 
أكثــر مــن 100 شــخص فــي ســباق وألعــاب رياضيــة ونزهــة علــى األقدام. 

وقــد هدفــت تلــك األنشــطة إلــى تشــجيع التضامــن والمنافســة النزيهــة 
بيــن جيــل الشــباب. كمــا كانــت فرصــة لاســتمتاع بطبيعــة بعلبــك الجميلــة 

ــد.  ــق واح ــويًة كفري ــلبية س ــة الس ــن الطاق ــس ع والتنفي

وفــي 22 كانــون األول، أعلنــت اللجنــة عــن انتهــاء األنشــطة فــي حفــل 
ــة  ــور كاف ــك بحض ــى«، وذل ــض أحل ــع بع ــا م ــوان » كانونن ــل عن ــي حم ختام

المشــاركين فــي األنشــطة والجهــات الفاعلــة األساســية مــن بعلبــك. 

 وقــد كانــت المناســبة فرصــة لتقديــر أهميــة مثــل هــذه األنشــطة فــي 
التقريــب مــا بيــن أفــراد المجتمــع المحلــي ولتســليط الضــوء عليهــا. 

ــان«  ــي لبن ــاء الســام ف ــى دعــم مــن مشــروع »بن وحظــي هــذا النشــاط عل
ــى  ــة، وعل ــض للتنمي ــة نب ــي وجمعي ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــع لبرنام التاب

 .UKDFID ــدة ــة المتح ــي المملك ــة ف ــة الدولي ــن إدارة التنمي ــل م التموي

وقــال عضــو فــي لجنــة ريــاق: »هــي المــرة األولــى التــي تنظــم فيهــا بلــدة 
ريــاق مناســبة كهــذه. نحــن بالــكاد نصــدق أنــه فــي فتــرة وجيــزة مــن الوقــت 
ــا. لقــد جمعــت مناســبة اليــوم  ــا مــن تحقيــق أهدافن ــا مــن النجــاح كم تمكّن

المجتمــع المحلــي كلــه بكافــة اختافاتــه الدينيــة والسياســية«.



0٩

أنشطة مدارس برجا الديماس وعاليه حول السالم  

إعادة النظر في مدونات قواعد السلوك لنبذ العنف في البقاع

نّفـــــذت مدرســــة برجــــا الديمـــاس الرســـــمية أنشــــــطتها فــي 6 تشـــرين 
ــي 2016.  الثانـ

ــم 250  ــف الخاصــة به ــذ العن ــة قواعــد الســلوك لنب ــع الحشــد لمدون ــد جم وق
معلــم وولــي أمــر وطالــب؛ وقــد لعبــوا وتشــاركوا فــي يــوم ترفيهــي حيــث 
كانــت األنشــطة مناســبة للجميــع. وقــد شــملت األنشــطة مســابقات ثقافيــة 

ــات »بهلوانيــات« وحفــل أداء للكــورس.  وألعــاب وعــرض أكروب

خــال الربــع األخيــر مــن العــام 2016، هــدف مشــروع »بنــاء الســام فــي 
لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي إلــى تعزيــز مدونــات قواعــد 
الســلوك التــي وِضعتهــا مــدارس البقــاع الســنة الماضيــة كجــزء مــن مبــادرة 

»المــدارس الخاليــة مــن العنــف«. 

علــى  بنــاًء  وِضعــت  التــي  الســلوك،  قواعــد  مدونــات  تنفيــذ  تــم  وقــد 
خصوصيــة النزاعــات التــي تواجههــا كل مدرســة، مــن خــال أنشــطة خــال 

األشــهر الثاثــة الماضيــة.

ــام  ــض ق ــاص؛ فالبع ــا الخ ــف بطريقته ــذ العن ــة بنب ــت كل مدرس ــد احتفل وق
باألعمــال الفنيــة والرياضــة وجلســات التوعيــة، فيمــا اســتخدم البعــض اآلخــر 
الموســيقى والغنــاء. وكانــت أيــام المبــادرة أيامــًا مِرحــة ومفيــدة فــي الوقــت 

ذاتــه! 

لتربيــة ا بنــاء الســالم عبــر 

فــي األســبوع التالــي، عقــدت مدرســة عاليــه الغربيــة الرســمية يــوم أنشــطة 
تحــت عنــوان نبــذ العنــف، فــي 10 تشــرين الثانــي 2016، وبمشــاركة 230 طالــب 

وولــي أمــر ومعلــم. 

ــة قواعــد  ــر الطــاب مدون ــف فــي المدرســة، تذك ــذ العن ــال بنب ومــع االحتف
ــى  ــول إل ــل الوص ــن أج ــا م ــادة إطاقه ــة إع ــم وأهمي ــة به ــلوك الخاص الس
أكروبــات  عــرض  اليــوم  وقــد ضــم  العنــف.  مــن  خاليــة  بيئــة مدرســة 
»بهلوانيات«تبعتــه ألعــاب وســباقات، لينتهــي بتوزيــه الجوائــز والميداليــات. 

»التحــدث مــن جديــد مــع أبنائنــا وبناتهــا عــن نبــذ العنــف قــد ســاعدنا فــي 
تســليط الضــو علــى أهميــة مبــادرة المــدارس الخاليــة مــن العنــف«، حســب 
ــة  ــي مدرس ــف ف ــذ العن ــاط نب ــوم نش ــي ي ــور ف ــاء األم ــد أولي ــه أح ــا قال م

ــمية.  ــعدنايل الرس س

فــي البقــاع، اســتفادت 13 مدرســة مــن هــذه األنشــطة التــي كانــت مختلفــة 
ــا مــن حيــث المحتــوى واألســلوب. وتعــاون الموظفــون  وفريــدة مــن نوعه
فــي المــدارس والطــاب وأوليــاء األمــور بعضهــم مــع بعــض وأظهــروا 

ــرح!  ــف مــن خــال الموســيقى والم ــذ العن حماســة نحــو نب
وقــد تــم إنجــاز إعــادة النظــر فــي مــدارس البقــاع وإنعــاش مدونــات قواعــد 
ــز  ــز تعزي ــل مرك ــن قب ــي م ــم التقن ــال الدع ــن خ ــا م ــة به ــلوك الخاص الس

ــدا.  ــن هولن ــل م ــة وبتموي ــة والتنمي المواطني

أمــا لمتوســطة الصويــري الرســمية، فقــد كان هــذا االحتفــال األول مــن نوعــه 
ــي 2016  ــذي جــرى فــي 29 تشــرين الثان فــي المدرســة. وقــد كان الحــدث ال
بمثالــة فرصــة الستكشــاف المواهــب المخفيــة لــدى الطــاب وأوليــاء األمــور 

والمعلميــن. 
وانتهــى اليــوم الخالــي مــن العنــف بمشــاركة كافــة المشــاركين فــي توقيــع 
مدونــة قواعــد الســلوك والتــي وضعهــا الطــاب ومعلميهــم الحقــًا علــى 

ــب.  ــي الملع ــدار ف الج
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مواهب من مدرسة عرمون تحارب العنف من خالل الفنون

ويأتــي هــذا النشــاط كجــزٍء مــن مبــادرة »مــدارس خاليــة مــن العنــف« التابعة 
لمشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع بــدوره لبرنامــج األمــم المتحــدة  
ــل   ــة KDC وبتموي ــة المعرف ــذه شــركة تنمي ــى تنفي ــل عل ــد عم ــي. وق اإلنمائ

ســخّي مــن النرويــج.

ويســتهدف مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« مــدراء المــدارس والمعلميــن 
ــم  ــم توعيته ــن يت ــور الذي ــاء األم ــس وأولي ــة التدري ــاء هيئ ــاب وأعض والط
للتعامــل مــع  العنيفــة  بنــاء الســام والوســائل غيــر  بــادئ األمــر حــول 
ــى مســتوى المدرســة  ــل عل ــم إنشــاء مجموعــة عم ــك، يت ــد ذل النزاعــات. بع
لوضــع »مدونــات قواعــد الســلوك لنبــذ العنــف«، والتــي يتــم تنفيــذ مجموعــة 

ــا.  ــاًء عليه ــة بن ــر المادي ــة وغي مــن األنشــطة المادي

وفــي هــذا الملعــب، كانــت الكثيــر مــن األنشــطة وأكشــاك األلعــاب التــي 
ــا  ــا فيم ــذ مكانه ــة تأخ ــي المدرس ــلمي ف ــش الس ــف والتعاي ــذ العن ــس نب تعك
اســتقبل الشــبان والشــابات المشــاركين فــي أكشــاك الطعــام، مــن المنقوشــة 

إلــى اللبنــة والفــول وغيرهــا مــن المأكــوالت الشــهية. ويقــول محمــد أيــوب، 
ــن  ــطة التلوي ــي أنش ــتركت ف ــد اش ــل: »لق ــق العم ــي فري ــارك ف ــب ومش طال
وفــن الرســم مانــداال«. وأضــاف أن هــذه األنشــطة قــد ســاعدته فــي أن 

ــه.  ــه وأصدقائ ــاه معلمي ــًا تج ــر احترام ــًا وأكث ــل عنف ــح أق يصب

مــن جهتهــا، اعتبــرت اســتر أســعد، أم ســورية وعضــو فــي فريــق العمــل، أنهــا 
ــًا بمجــرد مشــاركتها فــي  ــل عنف ــة أق ــل المدرســة بيئ ــد ســاهمت فــي جع ق

مبــادرة »مــدارس خاليــة مــن العنــف«. 

ــة قواعــد الســلوك، قامــت المدرســة  ــوع لمدون ــب مطب ــى كتّي وباإلضافــة إل
بنشــر مجلتهــا الســنوية حــول موضــوع نبــذ العنــف. وقــد تــم توزيــع المجلــة 

علــى كافــة أوليــاء األمــور والطــاب وســكان الغبيــري. 

بيــــة لتر ا بنــاء الســـالم عبــر 

لإلعــان عــن مدونــة قواعــد ســلوكها مــن أجــل بنــاء الســام، عقــدت لجنــة 
ــة رفيــق الحريــري- دوحــة عرمــون الرســمية نشــاطها فــي 5 تشــرين  ثانوي

ــي 2016. الثان

ونظمــت المدرســة معرضــًا أشــرك 2٤0 طالــب مــن المــدارس المتوســطة 
ــن  ــة. وتضم ــطة الترفيهي ــي األنش ــا ف ــس كله ــة التدري ــور وهيئ ــاء األم وأولي
اليــوم عــرض أكروبــات »بهلوانيــات« تبعــه معــرض لرســومات ولوحــات 
ــاء  ــاب وأولي ــارك الط ــا ش ــف. كم ــذ العن ــام ونب ــاب للس ــّور الط ــول تص ح
ــة  ــة فرص ــوم بمثاب ــك، كان الي ــى ذل ــة إل ــابقات. وباإلضاف ــي المس ــور ف األم
للطــاب والمعلميــن لاختــاط والتواصــل، كمــا وللغنــاء والعــزف مــع بعضهــم 

ــض! البع

وكتــب بعــض الطــاب أغانــي الــراب وقامــوا بأدائهــا وتمحــورت حــول 
موضــوع »المــدارس الخاليــة مــن العنــف«.
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ــك، كان  ــى ذل للتعامــل مــع الصراعــات العنيفــة فــي مدارســها. وباإلضافــة إل
ــن  ــة م ــدارس خالي ــادرة »م ــاء مب ــن انته ــان ع ــة لإلع ــة فرص ــوم بمثاب الي

ــن. ــي المنطقتي ــف« ف العن

وشــكّل تنــوع الطــاب والمعلميــن وأوليــاء األمــور فــي األنشــطة عامــل 
نجــاح أساســي؛ واســتمتع الجميــع بتجربــة ممتعــة وقامــوا بتبــادل الرســائل 

ــوم. ــة طــوال الي ــال الفني الســلمية مــن خــال األعم

وفــي متوســطة الشــياح الرســمية الثانيــة، احتفــل مــا يقــارب 50 طالــب 
لبنانــي وســوري إلــى جانــب معلميهــم وأوليــاء أمورهــم بالســام مــن خــال 

ــي«.  ــى الجدران«الغرافيت ــم عل ــال الرس أعم

ومــن الجديــر بالذكــر أن فــرق العمــل قــد جــاءت أيضــًا بفكــرة تفويــض 
مســؤوليات الحفــاظ علــى النظــام والنظافــة فــي الملعــب للطــاب أنفســهم. 
وكان المندوبــون الشــباب يبــادرون بفخــر إلــى تنظيــف الملعــب بعــد انتهــاء 

ــم. ــاب كله ــن الط ــاعدة م ــة، بمس الفرص
ــى  ــومات عل ــى الرس ــوف تبق ــًا. س ــا جميع ــة لن ــم للغاي ــي مه ــذا الغرافيت »ه
الجــدران لســنوات المقبلــة وذلــك يجعلنــي أشــعر بالفخــر ألننــي رســمت كلمــة 
ــب  ــنة، طال ــاش، 1٤ س ــد عي ــول محم ــتي«، يق ــدار مدرس ــى ج ــام« عل »الس
فــي مدرســة الشــياح الرســمية، فيمــا يرفــع بفخــر شــارة »النظــام والنظافــة« 

الخاصــة بــه. 

ــة وال  ــون مــن أجــل الســام« مــن دورات تدريبي ــة »محارب اســتفادت منظم
تــزال، بغيــة بنــاء قــدرة أعضائهــا علــى خدمــة رســالتهم لتفــادي العنــف فــي 
ــي  ــل الت ــب وورش العم ــاعدت دورات التدري ــد س ــل. وق ــكل أفض ــان بش لبن
حضرهــا األعضــاء علــى بنــاء قدرتهــم علــى ســرد القصــص ومهــارات التعامــل 

مــع اآلخريــن واإللقــاء.

وقــد أجــرى »معمــل 961« و »مهرجــان كرامــة ألفــام حقــوق اإلنســان« 
ــع  ــان« التاب ــي لبن ــام ف ــاء الس ــروع »بن ــن مش ــم م ــة بدع ــاتهما للتوعي جلس

وكان يــوم نبــذ العنــف فرصــة رائعــة للطــاب لاســتمتاع بحــدث ال صفــي مــع 
أوليــاء أمورهــم ومعلميــن وضمــن إطــار إيجابــي شــّجع علــى االحتــرام ونبــذ 

العنــف وبــدأ عاقــات ســليمة داخــل المدرســة وخارجهــا.  

وفــي متوســطة جبيــل الرســمية الرابعــة، كانــت المشــاعر متشــابهة للغايــة. 
النشــاط؛ وكان كافــة  الطاقــة إيجابيــة والموســيقى جلبــت  فقــد كانــت 
طــاب صفــوف الســابع والثامــن والتاســع متشــوقين للمشــاركة فــي رســم 

ــدران.  ــى الج ــي عل الغرافيت

وقــال جــورج الغبــري، طالــب فــي الصــف الثامــن ومشــاركة فــي فريــق 
»أشــعر  وأضــاف:  للجميــع.  للغايــة  ممتعــًا  كان  هــذا  النشــاط  أن  العمــل، 
ــا.  ــى جــدران مدرســتي وللمشــاركة فــي طائه ــوان عل ــة األل بالســعادة لرؤي

هــذا يجعلنــا نتــوق إلــى الحضــور إلــى المدرســة.«

ــو  ــوم ه ــبة: »الي ــال المناس ــت خ ــز، فقال ــدا روك ــيدة هوي ــرة الس ــا المدي أم
ــف فــي مدرســتنا والتــي عمــل  ــة مــن العن ــادرة المــدارس الخالي نتيجــة لمب
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي علــى تطبيقهــا منــذ العــام 2015. كان طابنــا 
ــي  ــبات الت ــد المناس ــًا نفتق ــا حق ــر! إنن ــارغ الصب ــاط بف ــذا النش ــرون ه ينتظ

ــا كأســرة واحــدة.« تشــمل المدرســة كله

لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. وأطلقــت جلســات التوعيــة نقاشــًا حــول 
»اآلخــر« مــن خــال عــرض أفــام قصيــرة، وتضّمنــت تلــك الجلســات العــاج 
بالدرامــا مــع األطفــال الســوريين الاجئيــن واألطفــال فــي المجتمعــات 
ــا  ــت أيًض ــا تضمن ــان. كم ــي لبن ــة ف ــق مختلف ــي مناط ــة ف ــة المضيف اللبناني
جلســات نقــاش حــول موضــوع »اآلخــر« فــي جامعــات مختلفــة فــي أنحــاء 

ــان. لبن

ــة ــر الحكومي ــات غي ــر الجمعي ــاء الســام عب بن

لتربيــة ا بنــاء الســالم عبــر 
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"السالم" يستولي على الجدران في مدارس جبيل والشياح

بيــــة لتر ا بنــاء الســـالم عبــر 

ــي: متوســطة  ــة فه ــي شــاركت فــي هــذه العملي ــدارس األخــرى الت ــا الم أم
ــطة  ــمية،  متوس ــي الرس ــة- البردون ــطة زحل ــمية، متوس ــعدنايل الرس س
زحلــة األولــى الرســمية، متوســطة المنــارة الثانيــة الرســمية، متوســطة 
ــا  ــطة طاري ــمية، متوس ــا الرس ــن الفوق ــطة تمني ــمية، متوس ــات الرس إيع
ــة  ــوش الحريم ــطة ح ــمية، متوس ــوز الرس ــد الل ــطة كام ــمية، متوس الرس
الرســمية  بدنايــل  متوســطة  الرســمية،  نيحــا  متوســطة  الرســمية، 

ــمية.  ــي الرس ــوش النب ــطة ح ومتوس

وقالــت ســلمى، وهــي والــدة فــي لجنــة مدرســة نيحــا الرســمية لبنــاء 
الســام، خــال نشــاط المدرســة لنبــذ العنــف الــذي جــرى فــي 9 كانــون األول 
ــت  ــًا وكان ــا جميع ــة نحاربه ــو قضي ــف ه ــاع! العن ــّوت أي اجتم ــم أف 2016: »ل

ــا بشــكل ملمــوس.«   ــة للحشــد له ــة فرصــة رائع ــذه بمثاب ه

بعــد أشــهر مــن التحضيــرات والتدريبــات فــي مجــال حــل النــزاع، كان 
طــاب مــدارس جبيــل والشــياح مــن بيــن 15 مدرســة أخــرى فــي جبــل لبنــان 
تحتفــل أخيــرًا بنبــذ العنــف مــن خــال رســومات »الســام« غرافيتــي علــى 

ــدارس.  جــدران الم

ــاء الســام فــي  ــاء الســام، يســتهدف مشــروع »بن ــدأ بن وبهــدف تعريــف مب
لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي مــدراء المــدارس والمعلميــن 
والطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس وأوليــاء األمــور مــن خــال مبادرتــه 

»مــدارس خاليــة مــن العنــف«. 

وفــي الجهــة األخــرى مــن البقــاع، احتفلــت مدرســة حــوش النبــي الرســمية 
بنبــذ العنــف فــي 15 كانــون األول 2016 مــن خــال لوحيــة جداريــة بحجــم 20 
متــر مربــع حــول حقــوق األطفــال، وقــد رســمها الطــاب وأوليــاء أمورهــم. 
وقــال رامــي، وهــو طالــب فــي مدرســة حــوش النبــي الرســمية: »إن اللوحات 
التــي نلونهــا علــى الجــدار تتمحــور حــول حقــوق األطفــال؛ هــي تعبــر عــن 

كوننــا جميعــًا متســاويين حتــى لــو كمــا مــن أماكــن وجنســيات مختلفــة.«
 

وقــد نجحــت األنشــطة فــي إعــادة تنشــيط المدرســة وكانــت فرصــة للجــان 
المدرســة إلعــادة إعــان التزامهــا برفــض العنــف ومكافحتــه مــن خــال بنــاء 

الســام. 

ــة  ــر العنيف ــائل غي ــام والوس ــاء الس ــول بن ــر ح ــادئ األم ــم ب ــم توعيته ويت
للتعامــل مــع النزاعــات. بعــد ذلــك، يتــم إنشــاء مجموعــة عمــل علــى مســتوى 
المدرســة لوضــع »مدونــات قواعــد الســلوك لنبــذ العنــف«، والتــي يتــم تنفيــذ 

مجموعــة مــن األنشــطة الماديــة وغيــر الماديــة بنــاًء عليهــا. 

وقــد عمــل مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي علــى تنظيــم تلــك الجلســات بالشــراكة مــع شــركة تنميــة المعرفــة 

KDC وبتمويــل مــن النرويــج.

وبهــدف تخفيــف حــدة التوتــر بيــن الســكان اللبنانييــن والســوريين فــي 
ــادرة  ــذ مب ــل تنفي ــارت فــرق عمــل الشــياح وجبي المناطــق المســتهدفة، اخت

ــة. ــام الفني ــاء الس ــال بن ــال أعم ــن خ ــف« م ــن العن ــة م ــدارس خالي »م

ــا، ومــن  ــة قواعــد الســلوك الخاصــة به ــة لمدون ــة النهائي ــد وضــع الصيغ وبع
ــي  ــام ف ــاء الس ــل لبن ــرق العم ــت ف ــف، قام ــذ العن ــة نب ــجيع ثقاف ــل تش أج
مدرســة شــياح الرســمية الثانيــة ومدرســة جبيــل الرســمية الرابعــة بتنظيــم 
أنشــطة فنــون ورســم علــى الجــدران وذلــك يومــي 8 و 9 تشــرين الثانــي 2016 

علــى التوالــي. 

ــي  ــدران » غرافيت ــى الج ــم عل ــدارس الرس ــي الم ــل ف ــرق العم ــارت ف واخت
»كنشــاطها غيــر المــادي مــن أجــل نشــر مدونــة قواعــد الســلوك خاصــة بهــا 



١٣

ـــدة  ـــم المتح ـــج األم ـــع لبرنام ـــان« التاب ـــي لبن ـــام ف ـــاء الس ـــروع »بن ـــوم مش يق
ـــطين  ـــن والناش ـــع الصحافيي ـــنوات، بجم ـــاث س ـــن ث ـــر م ـــذ أكث ـــي، من اإلنمائ
والفنانيـــن واإلعامييـــن اللبنانييـــن والســـوريين والفلســـطينيين معـــًا فـــي 
ملحـــق »بنـــاء الســـام فـــي لبنـــان«. ويتـــّم نشـــر الملحـــق كل ثاثـــة أشـــهر 
ــع  ــية مـ ــة الفرنسـ ــفير، وباللغـ ــار والسـ ــي النهـ ــع جريَدَتـ ــة مـ ــة العربيـ باللغـ

يقـــول رضـــوان مرتضـــى، وهـــو صحافـــي اســـتقصائي مـــن صحيفـــة األخبـــار: 
»يتحـــّول إعـــداد التقاريـــر اإلســـتقصائية وكتابـــة المقـــاالت اإلســـتقصائية 
إلـــى مهنـــة حرفيـــة. أنـــا أمارســـها كهوايـــة، تمامـــًا كغيـــري مـــن الزمـــاء، إذ 

ـــذات«. ـــق ال ـــي تحقي ـــاهم ف ـــا تس ـــر أنه نعتب

وكان لرامـــي األميـــن، وهـــو صحافـــي اســـتقصائي فـــي قنـــاة الجديـــد 
ـــر عـــن رضـــوان، حيـــث قـــال: »لقـــد تخليـــت شـــخصيًا  ـــة، رأي مغاي التلفزيوني
ـــر اإلســـتقصائية بســـبب المشـــاكل القانونيـــة والتعقيـــدات  عـــن إعـــداد التقاري

التـــي واجهتهـــا«.

بـــارز وخبيـــر وصحافـــي  شـــارك مرتضـــى واألميـــن مـــع 30 إعامـــي 
ــه  ــاش نظمتـ ــي نقـ ــن فـ ــام واألمـ ــأن العـ ــي الشـ ــؤول فـ ــتقصائي ومسـ اسـ

جريـــدة لوريـــان لوجـــور، كمـــا وباللغـــة اإلنكليزيـــة مـــع صحيفـــة الدايلـــي 
ســـتار، وهـــو ممـــّول مـــن البنـــك األلمانـــي للتنميـــة.

وقـــد تـــّم نشـــر العـــدد الثالـــث عشـــر فـــي 30 أيلـــول 2016، وتطـــّرق إلـــى 
ـــى  ـــورية عل ـــة الس ـــر األزم ـــي وتأثي ـــلم األهل ـــة بالس ـــة متعلق ـــع متنوع مواضي

لبنـــان.

ـــي  ـــارك ف ـــّور ومش ـــب ومص ـــان وكات ـــم وفن ـــب ومعّل ـــي 50 طال ـــر حوال وحض
الملحـــق جلســـة المناقشـــة التـــي عِقـــدت فـــي 2٤ تشـــرين األول 2016 فـــي 
ــخ  ــة التاريـ ــة بأهميـ ــائل متعلقـ ــوا مسـ Beirut Digital District؛ وتناولـ
ـــوار  ـــى الح ـــد أغن ـــة. وق ـــف الهوي ـــول تعري ـــوا ح ـــة وتناقش ـــة والزراع والثقاف
مشـــاركة خبـــراء مـــن عـــدة مجـــاالت والمســـاهمين فـــي الملحـــق الثالـــث 

ـــر. عش

ــادل  ــاحًة لتبـ ــرى، مسـ ــرة أخـ ــر، مـ ــة عشـ ــاش الثالثـ ــة النقـ ــت جلسـ وقّدمـ
ــاء  ــر لفـــرص بنـ ــاركين الذيـــن يكّنـــون التقديـ مفتـــوح لألفـــكار بيـــن المشـ

الســـام مـــن خـــال الحـــوار، مـــن شـــمال لبنـــان إلـــى جنوبـــه.

مناقشة مقاالت العدد الثالث عشر من ملحق بناء السالم في لبنان

مصادر اإلعالم واإلطالع على المعلومات: الواقع والتحديات

بنــاء الســام عبــر اإلعــام

ـــع  ـــان« التاب ـــاء الســـام فـــي لبن مؤسســـة مهـــارات بالتعـــاون مـــع مشـــروع »بن
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي والممـــّول مـــن إدارة التنميـــة الدوليـــة 
فـــي المملكـــة المتحـــدة UKDFID، حـــول موضـــوع »مصـــادر التغطيـــات 
اإلعاميـــة والحـــق فـــي اإلطـــاع: الواقـــع والتحديات«.وقـــد أدار الســـيد 
وليـــد عبـــود، رئيـــس تحريـــر أخبـــار قنـــاة الــــ MTV، الجلســـة فـــي فنـــدق 

ــرين األول 2016. ــراي فـــي وســـط بيـــروت فـــي 25 تشـ لوغـ

وناقـــش المشـــاركون أهميـــة اإلطـــاع علـــى مصـــادر اإلعـــام والخبـــرات 
المشـــتركة والـــدروس المســـتفادة مـــن عـــدة مناســـبات كمـــا وحـــاالت 

ــة. ــة والموثوقـ ــات الدقيقـ ــي المعلومـ ــص فـ ــا نقـ ــوا فيهـ واجهـ
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ــة ــر الحكومي ــات غي ــر الجمعي ــاء الســالم عب بن

فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه الكثيــر مــن الــدول المجــاورة نزاعــات وحــروب، 
ــون ســابقون فــي  ــون مــن أجــل الســام«، وهــم مقاتل يعــرب أفــراد »محارب
علــى  لمــاذا  اإلنترنــت.  علــى  تجاربهــم  عــن  اللبنانيــة،  األهليــة  الحــرب 
اإلنترنــت؟ ألنهــم يســتهدفون هــذه المــرة الجمهــور بشــكل عــام: اللبنانيــون 
ــي الحــرب والســلم، الشــباب والمســنون. ــرب ف ــا، الع ــاد وخارجه داخــل الب
ــي  ــام«، وه ــل الس ــن أج ــون م ـِ »محارب ــع لــ ــت التاب ــع اإلنترن ــرد موق ويس
المنصــة الجديــدة التــي أنشــأها المقاتلــون الســابقون، تاريــخ الحــرب األهليــة 
والواقــع الــذي خلقتــه، ويوّثقهمــا. ويحــاول الموقــع، الــذي تــّم إطاقــه فــي 
ــوء  ــّلط الض ــي Beirut Digital District، أن يس ــي 2016 ف ــرين الثان 3 تش
علــى الماضــي الــذي علــى كافــة اللبنانييــن التعّلــم منــه والبنــاء عليــه، بصــرف 

النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية.

وقــد تــّم إنشــاء الموقــع اإللكترونــي، ضمــن إطــار عمــل مشــروع »بناء الســام 
ـِ »محاربــون  فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ودعمــه لــ

قــام معمــل 961 ومهرجــان كرامــة ألفــام حقــوق اإلنســان فــي بيــروت، بدعــم 
مــن مشــروع »بنــاء الســام فــي لبنــان« التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي، وبتمويــل مــن مكتــب الســكان والاجئيــن والهجــرة فــي الواليــات 
المتحــدة، بزيــارة الشــباب وطــاب الجامعــات، كجــزء مــن أنشــطة المهرجــان 
التوعويــة. وقــد هدفــت هــذه األنشــطة إلــى طــرح فكــرة »اآلخــر« مــن خــال 
عــرض أفــام قصيــرة ومناقشــتها مــن خــال التعبيــر الفنــي والنقاشــات 
الميســرة. وقــد تــم تنظيــك ثــاث ورش عمــل درامــا مــع الشــباب اللبنانييــن 
والنازحيــن الســوريين وثــاث مناقشــات ميّســرة فــي جامعــات لبنانيــة 

مختلفــة.

وقــد ســمحت ورش عمــل الدرامــا التــي عِقــدت مــع الشــباب الســوريين 
واللبنانييــن فــي غــزة فــي البقــاع والنبطيــة ووادي خالــد للشــباب فــي هــذه 
ــد أعــرب  ــر. وق ــم قصي ــات بمناقشــة اآلخــر مــن خــال عــرض لفيل المجتمع
المشــاركون عــن وجهــات نظرهــم مــن خــال الرســم ونشــاط لعــب األدوار. 

ــفارة  ــن الس ــل م ــام، بتموي ــكل ع ــي بش ــع األهل ــام« والمجتم ــل الس ــن أج م
النرويجيــة فــي لبنــان.

ويحتــوي الموقــع )/http:// fightersforpeace.org( علــى أفــام وثائقيــة 
وصــور وفيديوهــات تتنــاول تجــارب المحاربيــن الســابقين وشــهاداتهم 
ممكــن،  »التغييــر  بــأن  الفكــرة  نقــل  إلــى  الموقــع  ويهــدف  الشــخصية. 
وبإمكاننــا بنــاء جســور الســام فــي عقــول األشــخاص علــى األطــال«، وفًقــا 
ــذي  ــه ال ــي خطاب ــام«، ف ــل الس ــن أج ــون م ــس »مقاتل ــب، مؤس ــاد صع لزي

ــاق.  ــل اإلط ــال حف ــاه خ ألق

وال يوجــد أي شــك بــأن الموقــع اإللكترونــي ال يســتطيع العمــل بمفــرده. 
ــه إلــى مســاحة  لهــذا الســبب، تعتــزم »محاربــون مــن أجــل الســام« تحويل

ــص واآلراء. ــارب والقص ــة التج ــب بكاف ــّم الترحي ــث يت ــتركة حي مش

ويشــرح الخبيــر الــذي يديــر ورشــة العمــل: »هــؤالء الشــباب مجبــرون علــى 
عيــش حياتهــم كبالغيــن؛ هــذه الجلســات تســمح لهــم باالســتراحة مــن هــذا 

الحمــل«.

وقــد خلقــت الجلســات الجامعيــة التــي عِقــدت فــي صــور وجونيــة والطريــق 
أكاديمــي.  نطــاق  فيضمــن  اآلخــر  لمناقشــة  للشــباب  مســاحًة  الجديــدة 
واســتندت المناقشــات الميّســرة علــى األفــام القصيــرة التــي ُعِرَضــت، 
ــان  ــق اآلخــر وقــدرة لبن ــي لخل ــب القانون ــق اآلخــر والجان ــى خل ــزت عل وركّ

ــز. ــة والتحّي ــى العنصري ــًة إل ــن، إضاف ــق الاجئي ــع تدّف ــل م ــى التعام عل

وقــد أعــرب بعــض الطــاب عــن مخاوفهــم حيــال اإلرهــاق االجتماعــي الــذي 
يلحظــوه بســبب تصاعــد وتيــرة النــزاع العنيــف فــي المنطقــة. وقــال طالــب 
ــنوات  ــّر الس ــى م ــا، عل ــد تعّرضن ــاش: »لق ــات النق ــدى جلس ــي إح ــي ف جامع
ــا أن  ــب علين ــن الصع ــح م ــد أصب ــف. وق ــن العن ــر م ــة، للكثي ــة الماضي القليل

نغضــب بشــأن أي شــيء اآلن«.

مسيرة حياة أفراد "محاربون من أجل السالم"
متوفرة حالًيا على اإلنترنت

"اآلخر" من خالل التعبير الفني والمناقشات
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الشباب المقيم في لبنان في صلب ملحق "بناء السالم في لبنان"
صـــدر العـــدد 1٤ مـــن ملحـــق مشـــروع »بنـــاء الســـام فـــي لبنـــان« التابـــع 
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، وذلـــك فـــي 22 كانـــون األول 2016 
ـــدان  ـــي المي ـــة ف ـــاون والتنمي ـــة للتع ـــة األلماني ـــوزارة االتحادي ـــن ال ـــل م بتموي

االقتصـــادي مـــن خـــال بنـــك التنميـــة األلمانـــي.

ـــة  ـــار« و»الســـفير« بنســـخته العربي ـــم توزيعـــه كملحـــق مـــع جريدتـــي »النه وت
األصليـــة، ومـــع جريـــدة The Daily Star بنســـخته اإلنكليزيـــة، ومـــع 

ــية. ــخته الفرنسـ ــدة L’Orient-Le Jour بنسـ جريـ

ـــطينيون  ـــون الفلس ـــوريون والاجئ ـــون الس ـــارك النازح ـــدد، تش ـــذا الع ـــي ه وف
ـــزوح.  ـــص الن ـــان وقص ـــي لبن ـــم ف ـــن تجربته ـــدث ع ـــم بالتح ـــماح له للس

وفنانـــون  اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي  وناشـــطين  كتـــاب  وتنـــاول 
قضايـــا  لبنـــان  فـــي  مقيمـــون  وباحثـــون  وإعاميـــون  وصحفيـــون 
الســـام األهلـــي باإلضافـــة إلـــى مواضيـــع متعلقـــة بالنازحيـــن الســـوريين 
ـــاد  ـــدد األبع ـــذا الع ـــي ه ـــاركون ف ـــش المش ـــم. وناق ـــة له ـــات المضيف والمجتمع
اإلنســـانية والقانونيـــة المتعلقـــة بتداعيـــات األزمـــة الســـورية التـــي تؤثـــر 

ــي. ــلم المدنـ ــائل السـ ــى مسـ ــة إلـ ــان، إضافـ ــى لبنـ علـ

ـــاركون  ـــش المش ـــباب؛ فناق ـــوع الش ـــى موض ـــاص عل ـــكل خ ـــز بش ـــم التركي وت
فـــي هـــذا الملحـــق واقـــع الشـــباب اللبنانـــي والســـوري والفلســـطيني فـــي 
ــاءت  ــي جـ ــع التـ ــت المواضيـ ــا تناولـ ــواء. كمـ ــد سـ ــى حـ ــه علـ ــان وآمالـ لبنـ
ـــي  ـــرد التاريخ ـــة بالس ـــاكل المتعلق ـــية والمش ـــدام الجنس ـــدد انع ـــذا الع ـــي ه ف

والتعليـــم.

تـــم تحميـــل الملحـــق علـــى الموقـــع االلكترونـــي لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة 
اإلنمائـــي فـــي لبنـــان )www.lb.undp.org/pbsupplement( وتمـــت 
مشـــاركته علـــى كافـــة منصـــات وســـائل اإلعـــام االجتماعيـــة التابعـــة 

ــي. ــدة اإلنمائـ ــم المتحـ ــج األمـ لبرنامـ
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المراسلون المحليون من صيدا: نحو تطبيق ميثاق "الشرف 
اإلعالمي لتعزيز السلم االهلي في لبنان"

ـــي  ـــي محل ـــل وصحاف ـــرون مراس ـــة وعش ـــارك ثماني ـــاس، ش ـــن الحم ـــر م بكثي
مـــن صيـــدا وجنـــوب لبنـــان فـــي اجتمـــاع نظمتـــه مؤسســـة مهـــارات 
بالشـــراكة مـــع مشـــروع »بنـــاء الســـام فـــي لبنـــان« التابـــع لبرنامـــج األمـــم 
ــة  ــي المملكـ ــة فـ ــة الدوليـ ــن إدارة التنميـ ــّول مـ ــي والممـ ــدة اإلنمائـ المتحـ

ــدا. ــتراحة صيـ ــي اسـ ــون األول 2016 فـ ــي 8 كانـ ــدة UKDFID فـ المتحـ

ـــلم  ـــز الس ـــي تعزي ـــاهم ف ـــؤول يس ـــام مس ـــو إع ـــوان »نح ـــاع بعن وكان االجتم
ـــى تقديـــم ميثـــاق الشـــرف اإلعامـــي لتعزيـــز  األهلـــي فـــي لبنـــان«، وهـــدف إل
الســـلم األهلـــي فـــي لبنـــان ومناقشـــة بنـــوده والنقـــاش حـــول التحديـــات 

ـــون. ـــلون المحلي ـــا المراس ـــي يواجهه ـــية الت الرئيس

ـــَم  وكان هـــذا االجتمـــاع هـــو الثانـــي مـــن نوعـــه، بعـــد االجتمـــاع الـــذي ُنظِّ
فـــي طرابلـــس فـــي تمـــوز 2016. ســـوف تشـــهد األشـــهر المقبلـــة عـــدة 
اجتماعـــات أيضـــًا، فـــي مناطـــق مختلفـــة فـــي أنحـــاء لبنـــان، لتقديـــم 

الميثـــاق لإلعامييـــن والمراســـلين المحلييـــن.

ـــع  ـــاع حـــول وض ـــذا االجتم ـــي ه ـــش الصحافيـــون المجتمعـــون ف ـــد تناق وق
اإلعـــام فـــي لبنـــان عامـــة وفـــي صيـــدا بشـــكل خـــاص. وقـــد حـــازت تحديـــات 
ـــاه خـــاص، وكانـــت  ـــى انتب ـــه عل ـــوة ومن ـــم عيـــن الحل التقاريـــر المتعلقـــة بمخّي

ـــام. ـــاش ه ـــوع نق موض

ـــتقوم  ـــة س ـــة لدراس ـــج األولي ـــض النتائ ـــًا بع ـــارات أيض ـــة مه ـــت مؤسس وقّدم
ـــان«  ـــاء الســـام فـــي لبن ـــًا المؤسســـة بالتعـــاون مـــع مشـــروع »بن بنشـــرها قريب

ـــي 2016. ـــرين الثان ـــي تش ـــي ف ـــدة اإلنمائ ـــم المتح ـــج األم ـــع لبرنام التاب

وســـتكون هـــذه الدراســـة هـــي الســـابعة التـــي يتـــّم نشـــرها فـــي ســـياق رصـــد 
تطبيـــق ميثـــاق الشـــرف اإلعامـــي لتعزيـــز الســـلم األهلـــي فـــي لبنـــان.

وتّمـــت صياغـــة ميثـــاق الشـــرف فـــي العـــام 2013 بمشـــاركة 3٤ رئيـــس 
تحريـــر وممثـــل عـــن وســـائل اإلعـــام وتعليقاتهـــم وموافقتهـــم، وبرعايـــة 
ـــان وتســـليط  ـــي فـــي لبن ـــز الســـلم األهل ـــى تعزي وزارة اإلعـــام. وقـــد هـــدف إل

الضـــوء علـــى دور اإلعـــام فـــي لبنـــان.

ويرصـــد مشـــروع »بنـــاء الســـام فـــي لبنـــان« التابـــع لبرنامـــج األمـــم 
ــق  ــارات، تطبيـ ــة مهـ ــع مؤسسـ ــاون مـ ــًا، وبالتعـ ــي حاليـ ــدة اإلنمائـ المتحـ
ــّم إصـــدار دراســـات  الميثـــاق مـــن قبـــل وســـائل اإلعـــام المشـــاركة. ويتـ

ــاق.  ــا الميثـ ــي يتناولهـ ــع التـ ــى المواضيـ ــاًء علـ ــد بنـ الرصـ

وإلنهـــاء جلســـة النقـــاش السلســـة، أعلـــن الدكتـــور جـــورج صدقـــة، عميـــد 
ـــت  ـــي تم ـــارب الت ـــكان التج ـــه بإم ـــة، أن ـــة اللبناني ـــي الجامع ـــام ف ـــة اإلع كلي
ـــاع  ـــة اإلط ـــم أهمي ـــى فه ـــذه عل ـــاعدة تامي ـــة مس ـــال الجلس ـــاركتها خ مش
ـــى المعلومـــات بشـــكل أفضـــل. وقـــد دعـــا أيضـــًا الصحافييـــن ألن يطبقـــوا  عل
ـــل  ـــا أن ال نقل ـــة: »علين ـــال صدق ـــع. وق ـــن الوقائ ـــق م ـــي والتحق ـــم الذات التقيي

ـــام«. ـــائل اإلع ـــع وس ـــل م ـــع التعام ـــأن واق ـــن ش م



يعمل مشروع »بناء السام في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
منذ العام 2007 على تعزيز التفاهم المتبادل والتماسك االجتماعي من خال 
معالجة األسباب الجذرية للنزاع في لبنان. كما يعمل المشروع مؤخرُا على 
مقاربة موضوع أثر األزمة السورية على اإلستقرار اإلجتماعي على لبنان. 

ويعمل المشروع على دعم مختلف فئات المجتمع من قيادات وجهات فاعلة 
محلية ومدّرسين وصحافيين وشباب وناشطين في المجتمع المدني، في 
تطوير إستراتيجيات متوسطة وطويلة األمد لبناء السام وإدارة األزمات 

وتجنب النزاعات.

لمزيد من المعلومات
مشروع »بناء السام في لبنان«

مبنى البنك العربي - الطابق السادس
شارع رياض الصلح، النجمة، بيروت - لبنان
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