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I. يف التوصيف  

 

أحجية التفرّج قدمية ِقَدَم التجّمع البرشي، وشواهد ذلك ماثلٌة يف مدرجات الرومان وحلّبات 

يوم كنّا أطفاالً ندخل رؤوسنا يف  "صندوق الفرجة"ولعّل كرُثاً بيننا يتذكرون اإلغريق وغريها. 

دعونا نتأمل فرجة كرة الصّور املعروضة. علبة كرتونية تقبض عىل كّل حواسنا وتركزها عىل 

إىل ما  بكرة القدمهناك العديد من التأويالت لتفسري ولع الناس القدم وفرجة حياتنا السياسية. 

 .الحركة لتلكإعجاباً أو استنكاراً  يصيح الجمهور ويهتف، يُطلق األحكاميصل حّد االستالب. 

درجات عرب باستثناء التأثري الضئيل لجمهور املتفرجني يف امليوبّخ الالعبني، يؤنبهم، يشتمهم. 

بث الحامسة يف العبي هذا الفريق أو ذاك، ليس ملاليني األبصار الشاخصة عىل شاشة التلفاز 

 أي تأثري عىل مجريات الحدث. 

 

وإن اختفت عوامل  ،أحجية التفرّج تكاد ال تختلفو الجمهور هو ذاته،  ،يف الحياة السياسية

نسداد االفق. الكرة املتقاَذفة التشويق واملتعة والرتفيه، وحلّت محلها مشاعر اإلحباط واليأس وا

مريئ  همبعضالالعبون خليط من الوهم والواقع، هي مصائر الناس وكراماتهم.  -ذه املرّةه-

كل له وال طعم وال رائحة. هو فقط ضغطهم الهائل عىل صدور ومعروف، وبعضهم ال ش

 عالقةً  هي حرشجة االختناق التي تؤكد لنا أن أعناقنا ما تزاُل الناس ما يؤكد وجودهم وتكاثرهم. 

 تفانوا يف اتقانها، وتفانينا يف  التفرّج عليها. يف صندوق لعبة

  

السلبية والقعود، ومن ة الفرد، وكيفية انعتاقه من قهر حول مسؤوليهذه الورقة إشكالية تتمحور 

رشنقة التفرّج ضمن الجامعة. وألن اإلنسان كائن اجتامعي، وألن املجموعات البرشية دخلت يف 

عالقات تبادلية وسلطوية وفكرية... فال مناص من جولة يف الجغرافية السياسية تساعدنا عىل 

أي  ،وذلك انطالقاً من الواقع املعقد يف اللحظة الراهنة، املواطنة العاملية نحوتلمس مسارنا 

واقع الفرد اللبناين يف إطاره اإلسالمي والعاملي ويف سنوات الحراك العريب. بعد هذه الخلفيّة، 

السائد يف الرتبية عىل املواطنة، لنخلص إىل وتناقش مالمح املواطنة املرتجاة، تبحث الورقة 

 ها تساعد من يتبعها عىل اخرتاق الدوامة السائدة.جملة خطوات أو منهجيات نعتقد

 

بأنها حاٌل من  1يف مراجعته ألحوال العرب يف النصف قرن املنرصم، يصفها جورج قرم 

اإلدمان عىل الفشل بعد أن قرروا الخروج من التاريخ منذ القرن الثالث عرش. كام يطرح أسئلة 

مريرة حول قضايا جوهرية منها االنقطاع بالذاكرة عن جو الحّرية الدينية الذي حبذه اإلسالم، 

رغة عند محاولة وافتقاد الرتاكم املعريف مع ترشذم النظام اإلدرايك، والدخول يف حلقة مف

تحديد الهوية العربية، ناهيك عن الفشل الذريع يف  قضايا التنمية ويف متلّك التكنولوجيا 

 وانتاج املعرفة.

                                                           
1
 2112متوز  6(، مقالة منشورة يف جريد السفري، عدد 2) العرب يف نصف قرن: اإلدمان عىل الفشل - 
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العرب املستنهضون باإلسالم هم من استطاعوا مزج الحضارات القدمية كلّها، ونرشوها يف 

ة انقطع كّل يشء إالّ نسق العامل بال حساب منذ القرن السابع وحتى القرن الخامس عرش. وفجأ 

هم األنانية ال سياّم حالقبيلة ومنطق الساللة، لقد تفرقوا أيدي سبأ بحكم انجرافهم نحو مصال

اخرتاقات أويل األمر فيهم. املذهل أن بعض األفراد العرب ممن يهجرون أوطانهم ويحققون 

لكنّهم يحظون بذلك  .نيبني تكريم وتأب ،العلم أو األدب أو الفن، يلقون عندنا االعرتاف يف

 خليل جربان اهون بجربانوليس بفضل إنجازهم أو فكرهم. كم مّمن يتب ،بحكم أصلهم

ن يحتفلون بإدوار سعيد يف العامل مم، اطلعوا عىل كتبه وأعامله؟ و اللبناين، بل البرشّاين

 العريب هم فعالً عىل عالقة بأفكاره، أو عىل علم بها؟ 

 

مدائن العرب تنهار اليوم عىل رؤوس قاطنيها. ليس فقط باملعني ما يعرص الفؤاد أن معظم 

املادي املؤدي إىل تدمري  وقتل، بل بالبعد امليثولوجي الرمزي إذ تُسلب بغداد ودمشق 

وتستحيل ركاماً من الفشل  ،والقاهرة من رحيق الحضارة الضاربة عميقاً يف التاريخ والوجدان

لقرن الحادي والعرشين. وها نحن نتسقط لميت بصلة يف مشهد مقيت ال  والدماروالجرمية 

منتجات العقل الغريب من السالح والقوت رافضني مبادئه يف التحليل املنطقي واالبتكار 

والرتاكم املعريف. يعتقد كثريون أن عزل الشعب عن املشاركة يف بناء مصريه وطرق معاشه 

 وتفكريه هو املسؤول عام آلت إليه األمور.

 

يتسع لكل من أقام يف شبه الجزيرة العربية، والتي فاضت رشقاً  ا"موحد ا"مبنى ثقافي كان مثّة

وغرباً بانفتاح عقل وشوق روح. ودفعت أوروبا، التي نتخذها اليوم إلهاً، دفعتها إىل اطالق 

 ،نهضة علمية استناداً إىل حضارة الرشق املستمرة قروناً؛ فطورت ذاتها مع تعاقب األجيال

وتستبقي ما يحتوي فرص الفعل والتجدد. وال نجازف إذ  فاهيمها ونظرتها لتنبذ الغث  وارتقت مب

نستذكر التاريخ السحيق ليس من باب النوستالجيا بل ألنه مرجعية فكرية وحضارية يجوز 

 االستناد إليها، بعكس التخلّف الحايل الذي نتمّرغ فيه. 

 

ذات داللة لتشييد البناء الفكري املرتجى. إزالة الفساد تحتاج إىل  استذكار محطاتالبأس من 

. ولنا أيضاً يف النبي محمد )ص( خري )ع( طرد اللصوص من الهيكل كام علمنا السيّد املسيح

 قدوة، فهو أعاد تشكيل مجتمعه بدءا بتغيري اسم البلد الذي هاجر إليه. فأبدل يرثب )والرثُب 

الفساد( بطيبة، ثم باملدينة. وكان ذلك انسجاماً مع العهود التي أبرمها مع اليهود والنصارى  لغةَ 

، وكونه حافظ عىل حرية املعتقد والعبادة والتقاليد، وهذا ما رغبه لحياة العرب. وتعبري والكّفار

وعموماً، املدينة )مقابل حياة البداوة( يستبطن التعدد واالنضواء تحت سلطة القانون العام. 

الحياة املدنية ليست غريبة عىل الرشق، بل كانت مدنه أساس الحضارة والتمّدن. أما وقد خرجنا 

من جذورنا ومرتكزاتنا األخالقية والسلوكية، فقد حطمنا املبنى الفكري خاصتنا، ومل نستطع 



4 / 9 
 3112متوز |  الفاعل املواطن اىل املتفرج الفرد من الوطن؟ قضية من أينني 

 

وهم! إنهم فقدوا متلّك مباين اآلخرين، فوقعنا يف الفراغ وانطبق علينا التعبري التورايت )ال تخاف

 .(9:19)عدد  ظلّهم(

 

يف حني تعاين بلدان املنطقة من مخاطر متفاوتة يصعب التنبؤ بأحجامها ومآلها، ولها 

هو يتعرّض ملوجات نذ تأسيسه، عن لبنان، وماألكيدة والواضحة علينا، ففي الخاص  انعكاساتها

وما نشهده حالياً ميثل   متتالية من الضغوط تعكس وضعه الحساس يف الجغرافيا والتاريخ.

الذروة التي تتجىّل يف  أزمة كيانية عىل درجة عالية من الحّدة والخطورة، ال سياّم حني تتعرّض 

األوليّة، وأيضاً  انتامءاتهميتشظّى اللبنانيون تحت تأثري ومؤسسات الدولة إىل ما يشبه التحلّل، 

 عالقة املواطن بدولته عىل أنّه الدولة.  يتمظهر هذا االضطراب يف -بفعل تشّوش البوصلة

القّضية األم، وكل ما عدا ذلك متفّرعات أو مضاعفات أو نتائج. فمعظم اللبنانيني غادروا 

الضيعة كإطار  جغرايف وطبيعي، وبدأوا التكّدس يف ضواحي املدن الساحلية بانتظار الهجرة 

واملذهبية ومنط التفكري: ذوت  الكربى نحو ... الرزق. وقد حملوا يف جعبتهم العشرية والقبيلة

محتويات الحقيبة حيثام كانت البيئة غري مؤاتية، ال سياّم يف بلدان املهجر. أما يف مدينتنا 

 املذهبي.-اللبنانية التي تّم ترييفها، لكانت البيئة وما تزال مؤاتية الزدهار املنطق القبيل

 

عجز عن مواجهة تداعيات الهروب نحو أدى هذا االحتقان إىل ما أّدى إليه. واليوم، يتفىش ال

األمام، بل هناك مرض جامعي يكبت محطات املايض من أفعال اللبنانيني "اسرتاتيجية قمع 

 و" حروب اآلخرين عىل أرضنا"لة مثل هم باللجوء إىل مصطلحات مضلّ ؤ الذاكرة"، ويكاد يرب 

نفطنا. وال يلغي هذا التوصيف ، وإغراق االقتصاد واالنتاج يف ريع "مؤامرة االستعامر عىل رشقنا"

أثر  العرص والعوملة، فمع انتشار التكنولوجيا وتنافس الرشكات وانفتاح األسواق، أصبحت 

اإلنسان معرضا  /وأصبح الفرد الكيانات الوطنية والقومية مهددة يف وجودها وسيادتها الوطنية،

األمان واالنتامء؛ كام ال يلغي التوصيف وقلقاً مخافة اندثار الروابط الثقافية واالجتامعية التي تبثه 

حيث يتفىش العديد من الظواهر السلبية واملشينة التي  املذكور أثر السياقني الوطني واإلقليمي

انتامءات املواطنني أفرادا وأحزاباً ومسؤولني؛ هناك آفات الرشوة والفساد  تحلّلتؤرش عىل 

أو  من املواطنيةبفعل الزبائنية أو االستقالة واإلهامل واستباحة املال العام.. والتي تتفاقم 

 غريها. 

واستطرادا، ال بأس من التمييز  بني االنتاج املادي )سلعي، خدمي، زراعي، إلخ( واالنتاج 

املعريف. فتقييم األول مقاسه الكفاءة واملنفعة والجودة، بينام يقّدر الثاين بِقيم الجامل 

فناً أو أدباً أو ابتكارا، هو بطبيعته موّجه نحو الحيّز العام، والحق والكرامة والحّرية. وسواء كان 

ومنغمس يف تشكيل الذوق، ويف نقد أحوال الناس وأمناط سلوكهم وإدارة شؤونهم ومنظومة 

ِقيَِمِهم.  ويأيت هذه االستطراد للتنبيه إىل خطورة أن منعن يف استهالك املنتوج املادي للغرب، 

، ونغفل حامله املعريف والقيمي والثقايف متوهمني مقدرتنا عىل بل نكاد نتكل عليه بالكامل

 فصل املكوننّي تعسفياً النتقاء األول ونبذ الثاين.
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xxxxxxxx 

 

أننا أصبحنا عقد ونيّف "حوايل  يف كتيّب أصدره قبل يذكر الفيلسوف األمرييك نعوم تشومسيك

أعضاء وأنصار "حزب يتكاثر  بينام ،؛ األمل يتضاءل 2"نعيش يف عامل انعدمت فيه الخيارات

 ، حيث لكل بلد كنبته وحزبها. بل أحزابهاالكنبة" 

تعرّف أدبيات األمم املتحدة التنمية البرشية بأنها عملية توسيع خيارات الناس يك يعيشوا 

الحياة التي يطمحون إليها. أهناك جرس يصل  "انعدام" تشومسيك  بـ "طموح" األمم املتحدة؟   

لإلنسان الفاعل يف محيطه املحيّل واملدين أن يكون مساهامً فاعالً وفعاال يف حّل هل ميكن 

املعضالت الكونية؟ ... يف تشكيل حلف برشي عابر لحدود الديانات والثقافات والسياسات 

 إليجاد عامل أكرث عدالً وأفق أكرث إرشاقاً ؟

لفتح كّوة يف  -عىل األقل منطقيا"–يشكالن املدخل املأمون  مفهوم املواطنة والرتبية عليها 

 !الجدار

 

II. يف املفهوم 

مجموعة القيم والنواظم املتعلقة بتدبري  ما هو مشرتك ضمن إطار جغرايف هي املواطنة 

 :وزماين محدد.  وميكن التمييز  بني ثالثة أبعاد

وتتصل دالالتها  ،املواطنة كونها إنتاج ثقايف إنساين لها مرجعية فلسفية :البعد الفلسفي

 ؛مبفاهيم الحرية والعدل والحق والخري والهوية واملصري 

 ؛كونها مجموعة القواعد واملعايري التنظيمية، والتي تقنّن الحقوق والواجبات: البعد القانوين

أي ثقافة وناظم مجتمعي يتيح  ،حيث املواطنة مرجعية معيارية: البعد االجتامعي والثقايف

املشرتك، كام يحفز  عىل التواصل واالنفتاح واحرتام االختالف  لعىل العمز التفاعل ويحفّ 

 الثقايف.

 

 تتجىّل املواطنة يف أربع مكّونات أساسية:

: أي الشعور باالنتامء إىل مجموعة برشية ما و يف مكان ما )الوطن(،مام يجعل املواطن االنتامء

 يندمج ويتبنى املجموعة ويعرّف نفسه بها؛

كالحق يف األمن، والصحة والتعليم  متع بحقوق املواطنة الخاصة والعامة،: التالحقوق

الحق يف التنقل وحرية التعبري واالنتامء، والحق يف الحياة  والعمل والخدمات العمومية،

 الكرمية؛

 املحافظة عىل املال العام، الدفاع عن الوطن، : وتشمل احرتام النظام العام،الواجبات

 املساهمة يف بناء الوطن واإلعالء من شأنه؛ ،االجتامعي،  الوحدة الوطنية التكافل
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: أي يف آلية اتخاذ القرار السيايس ترشحاً وانتخاباً ومراقبة ومساءلة، املشاركة يف الشأن العام

وعىل رأسها مصري الوطن. كام يندرج ضمن هذا املكّون  ،ويشمل تدبري املؤسسات العمومية

 وبناء الحس النقدي. احرتام االختالف

يتفق رّواد العقد االجتامعي عىل أّن املواطنة الحقيقية تعني الحقوق التى تكفلها الدولة لجميع 

الخيارات ولن يتأىت ذلك إال ىف جو من الحرية وتعّدد  .املواطنني عىل قدم املساواة دون متييز

التحقيق الكامل ملواطنة املرأة واالستفادة من طاقاتها. ، مبا فيه صنع القرار يفواملشاركة 

والقضاء عىل جميع أنواع  ،ويتطلب هذا األمر تغيري ثقافة املجتمع السلبية تجاه دور املرأة

  .قتصاديااتبعيتها واستكانتها اجتامعيا وسياسيا و 

 

 

III. يف الرتبية عىل املواطنة 

ار  وطني تربوي رسمي. وذلك من أجل تحصني تأيت أهمية انتهاج الرتبية عىل املواطنة كاختي

الوطن واملواطن ضد كل أشكال االختالالت واألخطار القامئة واملحتملة، وطنيا ودوليا، ومتتني 

ومن أجل تحفيز  .الروابط الوجدانية والقيمية بني الفرد والجامعة، وبني املواطن والوطن

 وحل النزاعات. واملساءلة السلوكيات اإليجابية وبناء مهارات االتصال والتفاوض

 

 :إىل التايلالرتبية عىل املواطنة تهدف 

 تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة يف خدمته؛

 التوعية بالواجبات والحقوق؛

 الدميقراطية؛ التنوع وقيمالرتبية عىل املشاركة وأهمية  

 قدرة عىل املشاركة اإليجابية يف الشأن املحيل الوطني.بناء ال 

 

وفلسفته ومناهجه وأدواته.  التعليمييف السياق، ال باس من اإلشارة إىل أهمية مراجعة النظام 

كانت األديان الساموية حّضت عىل أهمية التعليم لالرتقاء باإلنسان فكريا وسلوكيا، فليس  فإذا

مبالغاً فيه تضمني املناهج التعليمية مفهوم املواطنة ودور املرأة، عىل أنها من األساسيات يف 

 ال مناص من الرتكيز عىل أسس املساواة واالنتامء وعدمأيضاً،  بناء مجتمع متقدم ومتامسك.

   .التمييز وربط املواطنني باملكان والزمان، و مبنظومة الحقوق والحريات

 

ميكن لهذه الرتبية أن تتخذ حيّزاً لها يف أكرث من مكان:   كاألرسة، واملدرسة، والنادي وأماكن 

تتعّدى الرتبية عىل املواطنة   العبادة ووسائل اإلعالم والشارع مبا يحويه من ملصقات وأدوات؛

الصفية الكالسيكية، كام ميكن اكتسابها عرب وضعيات تتيح مامرسة الفعل املواطن يف  األنشطة

تتسع لتشمل تطوير القدرة عىل الحكم الشخيص وإدراك العالقة بني حقوق   الحياة. وهي

 الطفل وحقوق اإلنسان، وتطبيقها، وتحسني نوعية الحياة.
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رتبية، إىل خالصة البحث. وذلك بعد تبيان ينقلنا هذا االستطراد يف توسيع دائرة املعنيني بال

 ينتقل رحى الرتبية خارج املدرسة. ما الخلل يف التطبيقات السائدة، ال سياّم عند

 

IV. نقد السائد 

بعض الناس مل يفقدوا األمل! وميكن تتبّع عرشات األصوات واألقالم التي تجهد يف اخرتاع 

البعض اآلخر إىل تنظيم ملتقيات أو إطالق نداءات تتوّخى تأطري  فسحة من ضوء، ويتنادى 

اإلرادات إلحداث اخرتاق ما. وال عجب! فقد بلغت األمور حّدا مل يعد هناك ما هو أخطر  منه 

حتّى ندخر له طاقاتنا. نحن أمام أزمة وجوديّة تستأهل أن نستنفر ملواجهتها كل الجهد واملثابرة.  

حة وضاغطة.  فاآلن، وهنا، وكلٌّ منّا، ومن مواقعنا املختلفة، مطالبون وإىل خطورتها، هي مل

بابتكار  مبادرات للحؤول دون تفاقم الرصاعات القامئة، أو للتخفيف من وطأتها. وهذا أضعف 

اإلميان.  وكل إنجاز يتحقق يرتاكم عىل ما قبله ويؤسس ملا يليه وصوالً إىل الصيغة املتكاملة 

 .فرد واملجتمع والوطناملالمئة لحقوق ال

 

هناك ميل جارف إىل تركيز مفهوم املواطنة يف املؤسسة الرتبوية، حرصاً.  ورغم إيجابية هذا 

؛ يف املجتمعالتوّجه املجتمعي فإنّه ينم عن قصور جسيم يف تكريس قيم وثقافة املواطنة 

اسيني فيها؛ فهل ألنه يستثني باقي املنظومات واملؤسسات املجتمعية األخرى والفاعلني األس

عىل قيم املواطنة يف املدرسة، ونعود به مساءاً إىل  -أي مواطن املستقبل -تصح تربية الطفل

السوق حيث استرشاء  -أرسة معّذبة ومعِذبة بالالمساواة والعنف، ثّم نلقي به يف لّجة  املجتمع

الوظائف،  لنخبة، احتكار)مدارس ا واالجتامعيقيم األنانية والنفعيّة والفساد السيايس واإلداري 

إىل عسف الوعاء   -طبعاً  -الخ(، مع ما ينهش الشارع من جرائم وموبقات. ويف األثناء، نعرّضه 

 اإلعالمي ومحتوياته؟

 

يقول الكثريون بأن الرتبية عىل املواطنة يجب أن تبدأ من فوق. أي يف  البنية القانونية 

ه يجب تربية املسؤولني والناشطني اجتامعياً والدستورية التي تؤطر  وتدبر الوطن ككل. وأنّ 

وسياسياً  عىل املواطنة ليكونوا القدوة واملثال للصغري والكبري.  اي أّن املواطنة  ثقافة وقيم 

ليكون الوطن للجميع يف الرساء  تطال الجميع، ويجب أن يستحرضها وميارسها أويل األمر أوالً،

 ييّ ع مطالبتنا برضورة أن تتحّول املوضة الفكاهية "وين، ومذلكومع تقديرنا ألهمية   والرضاء.

للفرد  اإعفاءً يُفَهم ذلك من املهم جداً االّ فإنّه ، الدولة؟" إىل منهج مساءلة ومراقبة ألداء الدولة

من مسؤوليته الشخصية. فاستقالة الفرد من مسؤولياته تؤسس الستقالة الدولة من دورها، "وكام 

 تكونوا يوىّل عليكم"

 

إىل كون الفرد  مطالب بأن يتابع ويسأل ويراقب، هو ُمطالٌب بأن يتساءل وميارس موجباته 

 ذلك؟ إىلإمنا أين خارطة الطريق ومواطنيته وإنسانيته. 
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V.  !ًأنا أوال 

يالحظ املتابع لألحداث واألحاديث واملبادرات أّن كائناً من يكون )املسؤول أو السيايس أو 

العادي( مييل تلقائياً إىل إلقاء التبعة عىل اآلخرين. وبتفكيك الناشط املدين أو املواطن 

مطالعته، سنجدها مزيجاً من لومهم واتهامهم بالتقصري ، ومن وعظهم حول ما يجدر بهم أن 

املنهج املعاكس. أي الذين ينطلقون من  نبوه. قلّة هم أولئك الذي يتبنونجيفعلوه، أو أن يت

ذواتهم ليس بهدف إجراء محاكمة للذات، بل بهدف التوّصل إىل إجابة واضحة عىل: ماذا عيّل 

عائلتي وزماليئ، أرسيت و أن أفعل؟ واإلجابة املتكاملة تتضمن موجبايت تجاه نفيس، تجاه  أنا

لسائقني اآلخرين ومفرتش الرصيف، وا كل آخر، مبن فيهم رشطي املرور أي آخر، تجاه اآلخر،

وصوالً إىل اإلعالمي والسيايس والقرارات الكربى والوطن. وأظن أن أوىل عوائد هذه املنهجية 

ستكون تفادي اإلحباط واالنكفاء. فاملرتصّدون ملا يفعله اآلخرون قلاّم شعروا باالرتياح 

رتصد أو الراصد، ماّم يعرّضه واالنسجام ألن ترصّفات اآلخرين ال تخضع بالرضورة إلرادة امل

لخيبات أمل متتالية. أما الرقباء عىل ذواتهم وأفعالهم فاألرجح أن ينعموا باإليجابية والرضا 

 طاملا ألزموا أنفسهم، وثبتوا عىل التزامهم.

 

VI. نحو مدّونة معارف ومهارات ومسلكيات مواطنية 

الفعل والتطبيق جملة متارين، يستدعي تحرّك املواطنة من حالة السكون إىل حالة الحراك و 

 أهّمها:

 

 ؛يوهويت يبادئ ومقومات مجتمعأن أدرك م

كعضو داخل هذا املجتمع )... وتتّسع حدود الجامعة لتنتهي باملجتمع  أن أدرك وجودي

 اإلنساين(؛

 حدود مامرسة الحرية يف إطار احرتام حّريات اآلخرين وتحّمل املسؤولية؛أن أدرك 

آليات التفكري التي تساعد عىل متييز  حقوق األنا واآلخر والجامعة، قياساً عىل حق  أن أكتسب

 ن؛و كل إنسان يف الحياة الكرمية مبا فيه الطفل واملرأة واملعرض

ذلك يف خدمة الذات  وأوظّفك القدرة عىل التفكري املنظم تصورا وتخطيطا وإنجازا، متلّ أن أ 

 والجامعة والوطن؛

 واصل مع املحيط، وتوظيفه يف التفعيل اإليجايب ملخرجات التفكري املنظّم؛ن من التمتكّ أن أ 

عىل تطبيقها يف الحياة اليومية، ويف  وأحرصمنهجية احرتام القوانني )عىل عالّتها(  أن أتبنّى

 املجالني الخاص والعام؛

 املواقف والترصفات املتامشية مع املنهجيات السابق ذكرها؛ أن أتوّخى

 عليه؛ وأحافظفية التعامل مع املرفق العمومي كي أن أكتسب

 .تقويتها باملشاركة الفعلية واملؤثرة عىل وأعملاملؤسسات املحلية والوطنية،  وأن أقّدر
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 املتفرّج إىل املواطن الفاعل: الفردأكرث من محطّة يف رحلة االنتقال من  كهنا

 االنطالق من التعرّف عىل أنا؛ هوية وثقافة قياساً عىل  الهويات املختلفة؛ 

 عىل ما هو عليه؛ باألخر وقبولهأنا وأنت: أي التعرف عىل أدوات حوارية لالتصال 

التفاعل مع  حيث يقودنحن، أي أنا وأنت عندما نعمل معاً، أي املواطنة املحلية والعاملية 

 ىل املواطنة العاملية.املجتمع املحيّل والوطني إ

 كمواطنني فاعلني عرب التخطيط ملبادرات مجتمعية.-أخرياً -دورنا 

 

VII. يف الختام، 

إسهاٌم بسيط يف قافلة البحث عن غِد أفضل، وأرجو أن  الرتكيز هيهذه الدعوة إىل تغيري بؤرة 

لنجاح هو التطلّع الرشيد إىل حلول واقعية وممكنة وقابلة ل العامل األّوليغدو إسهاماً واعداً.  

إن  ،ت. والعامل الثاين هو أن ينتهي املنتبهون إليها إىل وضع مختلف عن الذي كانوا فيهللتثبّ 

لناحية العمل الذايت، أو لناحية قدرتهم عىل العمل معاً، أو لناحية أن تساهم نقاشاتهم 

الالحقة يف مساعدة كّل معني عىل تلّمس ما هو قادر عىل فعله كفرد، أي يف محيطه كفاعل 

ة املأمول من دينامية التأمل تعزيز  فعالي، ثقايف أو اقتصادي أو اجتامعي أو إعالمي.  مبعنى آخر

أن تدعمهم دينامية التشارك حيث تدعو واملأمول أيًضا  .األفراد يف حث التغيري  وترسيعه

 الحاجة.  

ال بأس لو حاولنا اختبار ذواتنا بتمرين بسيط مؤداه أن نجد مفهوماً موحداً لعبارة وطن أو 

رث هي باكورة مرشوع أك .مواطن، ثم نقارن مدلوالت التعريف املوحد مع ما نعيشه ونسلكه

علّه يساعد تعدديات املجتمع اللبناين عىل تلمس سبل الطريق  ،طموحاً غايته تحديد املفاهيم

 التي تنقلهم من "كنبة" التفرّج إىل حلبة الفعل. 

 

، يف معتقداتها ومداركها  أناوباعتقادي، يبقى العامل األول واألخري  التأمل الصادق يف الـ  

 ."أفعالها ال" يف وأفعالها؛ بل باألصح

 
 وشكراً.


