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I. املقدمة 

 

مفاهيم يعّّب كّل منها عن إشكالية معارصة، بل  عّدةيجمع العنوان املقرتح لهذه املداخلة بني 

حياة لتأثرياتها امللحة عىل عن قضية شائكة يجتهد يف التصّدي لها السيايس كام األكادميي نظراً 

تتشابك مع جوانب التأزم يف عالقات األمم  -أي القضايا–. ال سياّم وأنها األفراد والشعوب

ه، األمر الذي يفاقم من مهّمة املراقب إذ والحضارات يف لحظة صخب كوين انعدم نظري 

تها. ويكاد اللجوء ايحاول تفكيك الظواهر وربطها مبسبباتها وجذورها أو التنبؤ مبآلها ومضاعف

ليس فقط يف حداثته وتفرّده، بل  ضار  إىل دروس التاريخ من غري جدوى ألن االشتباك الراهن 

  أيضاً يف ترابط مكوناته وتشعبها. 

 

العنوان املقرتح تعبري "املجتمعات املدنيّة" بصيغة الجمع. لكأمنا هناك إقرار ضمني بأن  يطرح

االنتشار يف مجتمعات مختلفة يستتبع بالرضورة بزوغ مجتمعات مدنية تتنوع تنّوع املجتمعات 

. وتحرص املداخلة عىل صيغة "املجتمع املدين" باملفرد، لسبب التي تنشأ فيهااالجتامعية 

يانه يف منت النص. ويف نهاية العنوان يرد تعبري املغرتب الذي نستبدله باملهاجر توخياً يجري ب

لدقة التعبري وتوكيداً للمعاين املتضمنة يف الهجرة والتي ال يوفرّها االغرتاب إن يف اللغة أو يف 

 االجتامع.

 

من الرجاء واألمل املهاجر" فإنها تنطوي عىل معضلة حقيقية فيها -أما "تعزيز مواطنية املقيم

فكل هجرة هي تطوير للهوية باتجاه التامزج الدينامي بني  .بقدر ما فيها من الصعوبة وااللتباس

الثقافات. أي هي تطوير نابذ للمكونات املغرقة يف محليتها وخصوصيتها. صحيح أن املهاجر 

حكومة بالتاليش عموماً، إال أنها نوستالجيا م Nostalgiaاللبناين يقع يف دوامة الحنني إىل ماضيه 

 ائياً مع الجيل الثاين ومن يليه.يف حني أنها تنعدم نه وضعيفة الشّدة عند املهاجرين الشباب

. فاملواطنية ةيناك ما يشبه الشيزوفرنيا الحقيقأما يف املقلب اآلخر، أي يف الجانب املقيم، فه

عىل ما تعنيه من انتامء وحقوق وواجبات يعوزها الكثري من الجسارة واإلميان والجهد كيام 

تتالزم مع املقيم اللبناين. وليس املجال هنا للتطرّق إىل االلتباسات املحيطة مبفاهيم الهوية 

إّن كل لبناين يف "املامرسة. تقول د. إلهام البساط و واالنتامء والدور، وبتجلياتها يف الذهن 

. والتعبري بالغ الداللة كأمنا ميكننا تأويله عىل أن كل لبناين قد صدر "قرارة نفسه مهاجر محتمل

بحقه حكم الهجرة، وينتظر أن تفتح له واحدة من البوابات املتعددة حتى ينّفذ الحكم، والذي 

فور  الهجرةديار ب جازة( وااللتحاق)اإل  يأتيه أحياناً مؤبداً، أو هو ملطّف بإمكانية اإلفراج املرشوط

. فال تخلو من نهايات مأساوية Repatriationالعودة النهائية إىل الوطن أّما  .انتهاء اإلجازة

وبإمكان املراقب أن يحيص يومياً عّدة مواكب مأمتية تغادر بريوت ومطارها باتجاه الشامل أو 

 الجبل والبقاع أو الجنوب.
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II. اإلشكالية 

 

 عليه، 

 ن عليه بعدما تتحقق هجرته، أي أنفإن كّل مقيم مقيٌم عىل رزمة انتظارات وتوقعات ملا سيكو 

غربته  يلطّف. وكل مهاجر هجرة منتظرةحارضه ينطوي عىل صور افرتاضية ملستقبل ما بعد 

إىل جعبته املتخمة بذكريات واختالجات ما كان عليه، وما كان يشتهي لو أنه كان عليه  عّباللجوء

 ، أي أن حارضه ينطوي عىل صور ذهنية ملايض ما قبل الهجرة.م كان مقيامً يف لبنانأيا

أين املساحة املشرتكة بني زمنني افرتاضيني؟ وهل يضيع الحارض اللحظي، الزمن الواقعي 

مىض أحدهام ولن يعود، ورمبا أىت الثاين إمنا بلبوس قلاّم تطابق مع  :بني زمنني وهمني ،الوحيد

لحظنة هل يستطيع ، و املجتمع املدين تجسري الهّوة بني هذين الزمننياملرتجى؟ وهل بإمكان 

 التجارب املتوسعة اتساع األمكنة؟

 

III.  يف املفاهيم 

 

  مجتمع مدين أم مجتمعات.. -

 

استعامل مفهوم املجتمع املدين يف األدبيات املعارصة ونجده غزيراً يف تقارير  يتكرر

األمم املتحدة اإلمنائية وأدبياتها، ويكرث استعامله يف وسائل اإلعالم، كام يستعني به 

واضح ومتوافق  تعريفه بشكلالسياسيون يف خطبهم وبياناتهم، ويجتهد األكادمييون يف 

الت تتعدد تعدد املدارس واملشارب، وال يوفر الطأمنينة واملتانة عليه. وهو ينطوي عىل دال

كأدة تحليلية قياساً مبا توفره املفاهيم الكالسيكية مثل األحزاب واالتحادات واملنظامت 

لكنّه يلقى  الخريية والتنموية والتي تساعد أكرث يف تحليل الوقائع امللموسة لكل مجتمع.

يم متالزمة معه وجذابة، مثل الحّرية والدميقراطية والعقد رواجاً سياّم وأنه يستدعي مفاه

 االجتامعي واملواطنة وغريها.

 

نفهم " املجتمع املدين" عّب ارتباطاته مبا يدور فعالً يف واقعنا. أي ليس بالضبط ما تريده 

النخب العربية أو ما تعّّب عنه يف أدبياتها، كونها تستعري الكثري من مضامني املجتمع 

  كام ههر وتجىّل وتتطور يف املجتمعات الغربية منذ الثورة الصناعية ولغاية اليوم.املدين

 

" بأن ما تعنيه اليوم النخبة  منشورة يف موقعه عىل االنرتنيت يقول د. الجابري يف مقالة 

العرصية.. بـ "املجتمع املدين" إنها تعني به نفسها! أما الباقي، فيوضع خارج املجتمع 

. ويتابع بأن أن هذا "الباقي" قد يحصل بواسطة آليات املجتمع املدين نفسه،.."املدين، مع 

" ر"مجتمع العسكتبط يف أذهاننا اليوم باملطموح إىل تصفية ر مضمون املجتمع املدين ي
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"، وبالتايل فسح املجال لقيام مجتمع "مجتمع الحزب الرائد القائد" و"مجتمع القبيلةو

املؤسسات القامئة عىل التعبري الدميقراطي الحر. ولو افرتضنا إجراء عمليات دميقراطية 

نزيهة يف معظم الدول العربية، فإن القوى املرشحة للفوز هي قوى غري عرصية، غري 

هل نقبل حداثية، قوى تقع خارج "املجتمع املدين" كام تتصوره النخبة العرصية. 

 بالدميقراطية وبنتائجها مهام كانت؟ )تجربة الجزائر(.

 

لعّل املضمون األسايس يف املجتمع املدين هو هذا التباين الشديد يف مكوناته، والذي ال 

سواء كانت مدنية علامنية، أي متصلة يجوز تبديده باالختزال أو بإقصاء هذه الفئة أو تلك 

ات والتنظيامت التطوعية، أو كانت تقيليدية روحية مثل بالبنى الحديثة كاألحزاب والنقاب

الدين واألثنية والقبيلة والعشرية والعائلة. وإذا كان الفصل جائزاً يف املجتمعات األوروبية 

ما تالها من ثورة تكنولوجية وترافق معها من تشكيالت حيث تطورت الثورة الصناعية و 

 -حواراً أو صداماً  –مجتمعاتنا العربية حيث تتفاعل  ، فإنه ال يجوز بتاتاً يفومدنيّة اجتامعية

التشكيالت والبنى قدميها وحديثها. ويف الحالة اللبنانية يبدو "التعايش" أكرث حضوراً 

ألسباب تكوينية )الطوائف( وجغرافية )نقطة تالمس واحتكاك بني الثقافات( وواقعية 

 ملنشأ(.)االنتشار اللبناين وتفاعله مع املقيمني يف البلد ا

 

حسب برهان  –ترى شهيدة الباز أن القيم الثقافية الشعبيّة تعرقل التنمية، وتستطيع الدولة 

أن تضبط البنى التقليدية تحت شعار الوحدة الوطنية، يف حني ضّمن تعريف ألـ  -غليون

UNDP إالّ أنه التكتالت الدينية والحركات الشعبية األهلية ملنظامت املجتمع املدين ،

 .استبعد األحزاب السياسية والنقابات املهنية انسجاماً مع تحجيمه لدور الدولة يف التنمية

لليّبالية والتقليدية لألدبيات احول تخوم املجتمع املدين تبعاً خالف  -إذن–هناك 

 بالتايل: أيضاً. وميكن اختصار املضامني الخالفية وهائفهواإلسالمية، وخالف حول 

والعائلية )رغم أنها شبكة حامية فاعلة من بطش الدولة كام من  التشكيالت القرابية -

 قسوة السوق(؛

ساعية إىل السلطة )رغم أنها تطرح برامج اجتامعية  ألنهااألحزاب السياسية  -

 واقتصادية(؛

 النقابات واالتحادات التي تحكم عضويتها رشوط معينة؛ -

مع مبدأ املواطنة الذي ال  التشكيالت القامئة عىل أساس الدين أو اإلثنية لتناقضها -

يقوم عىل الدين أو الجنس أو العرق..) رغم أنها تسعى إىل التغيري وتدافع عن حقوق 

 جتمع وتؤمنها بفعالية مشهودة(. امل فئات واسعة من

 Secularismالحريصون عىل استبعاد هذه التشكيالت هم عادًة املتمسكون بالعلامنية 

 كام أراده روسو  Civil  ومنارصو كّل ما هومدين
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، تعمل الدولة عىل حامية مصالح John Lockeها دوفقاً ملقتضيات العقد االجتامعي كام أور 

مواطنيها أي مكّونات املجتمع املدين الذي يشّكل املنطقة العازلة بني العائلة/ املواطن )أي 

أن املواطنة هي العقد االجتامعي  . ويرى سبينوزااملجال الخاص( والدولة )أي املجال العام(

الذي يحمي حقوق كّل فرد ويحدد واجباته. وتّبز راهناّ معطيات ملحة يتصل بعضها بالسوق 

)الذي هو أيضاً مجال عام، إمنا يتحكم فيه القطاع الخاص( ويتصل البعض اآلخر بالعقد 

ت الدولية ومباديء الكوين، أي العابر لحدود املجتمعات واألوطان، واملتمثل يف املعاهدا

حقوق اإلنسان ومقتضيات البيئة وغريها مام سيأيت الكالم عليه الحقاً يف إطار النظام العاملي 

 الجديد. 

 

صالحاً ألنه  أسرتالياً ما يعنينا هنا هو أن اللبناين، مهاجراً، غالباً ما يكون مواطناً أمريكياً أو 

، ويتمتع بحاميته. وهو نفسه عندما ألسرتايلا"يذعن" ملوجبات العقد االجتامعي األمرييك أو 

يكون لبنانياً مقيامً غالباً ما يكون مواطناً فاسداً ألنه ال يذعن ملوجبات العقد االجتامعي اللبناين، 

صحيٌح أن مفهوم "اإلذعان" قد ينفي أو ينتقص من مزايا العقد  متى ُوجد، وال يتمتع بحاميته.

حرة حسبام وردت يف رؤية جون لوك، لكننا نرى أن جرس االجتامعي القائم عىل اإلرادة ال

والقبول الحر يتمثل يف املجتمع املدين، حيث يتم تطوير العقد االجتامعي  اإلذعانالعبور بني 

 باستمرار.

 

 

IV. مفهومنا للمجتمع املدين 

 

وعليه، املجتمع املدين هو املجال الذي يعّّب فيه املواطنون عن حقوقهم ومسؤولياتهم 

ويرتجمون حوارهم يف صياغة العقد االجتامعي الذي يرتضون. وبهذا التعريف يتجىّل الرتابط 

الوثيق ليس فقط بني املجتمع املدين والعقد االجتامعي، بل أيضاً املواطنة )الحقوق 

واملسؤوليات( والدميقراطية )آآلليات الحوارية املفضية إىل صياغة التعاقد ومراقبة تطبيقه 

 وتطويره(.

 

" )جميل هالل( يجمع بني مكونات شديدة " تشييد فكريعىل ما هو من حقل املدين املجتمع و

التباين وتتمثل فيه الرؤى االجتامعية والفكرية والسياسية، تتنافس فيه وتتعايش.. هذه املكونات 

التمتع بالقليل من الكياسة املدنية حيال اآلخر  والتي يكفيهامنظامت املجتمع املدين هي 

املختلف حتى تتأهل لتكون عضواً يف املجتمع املدين برصف النظر عن مدى "تقليديتها" أو 

-إذن–هي  "ليّباليتها"، "روحانيتها" أو "علامنيتها". فالجامع بينها هو قيم التسامح واملشاركة.

عّّبة ( املبني الدولة واملكونات األساسية )األفراد، العائلةاألطر االجتامعية الطوعية الوسيطة 

 عن قيم أعضائها ومصالحهم، وذات االهتامم بالشأن العام.

 



 5002أيار | كلّنا للوطن..كلّنا مواطنون  11 / 6

 

بهذا نصل إىل أن املجتمع املدين هو أداة تأمل وتواصل تشري إىل تلك املساحة املتحركة بني 

ري أن منظامت املجتمع املدين تشالفرد مع حيّزه العائيل الخاص وبني املجال العام. وإىل 

عة بالحد األدىن من التنظيم سواًء سعت إىل التغيري االجتامعي مفهومياً إىل كل األطر املتمت

لصالح الحرية والعدالة االجتامعية، أو جهدت إلعادة إنتاج النظم القامئة مع ما ينطوي عليه 

ذلك من تفريغ للمواطنة من قيمها األساسية تحت مسميات الحفاظ عىل الرتاث والخصوصية 

 كأتباع لعشرية أو طائفة أو فئة.والتعامل مع املواطنني كرعايا أو 
 

مييّز منظامت املجتمع املدين عن بعضها البعض هو شكل ومضمون العالقة التي تقيمها مع  ما

جمهورها. وإذا كانت الدولة تتعامل مع الجمهور وفق إجراءات وقواعد مقننة )عالقة تعاقدية(، 

-وإذا كان السوق يتعامل مع الجمهور كزبون وفق إمكانية تبادل سلعة أو خدمة )عالقة تجارية

دية(، فإن منظامت املجتمع املدين تتاميز مبقدار ما تتسع عالقاتها مع جمهورها بالتفاعل اقتصا

ها يف تنظيم نفسه ويف الدفاع ر الذي محوره االقتناع، أي من موقع الحرص عىل إرشاك جمهو 

أن تدخل منظامت املجتمع املدين مع  -والحالة كذلك–عن حقوقه وتأمني احتياجاته. والطبيعي 

ليس جسامً موحداً، وال  -أساساً  –بعض يف عالقات تنسيق وتنافس ورصاع. فاملجتمع بعضها ال

. بل إّن خصائص النظام السيايس ال تتحدد بعدد املنظامت املدنية أو الدولة جسم متجانس

وهائفها بل بالعالقة بني مراكز القوى يف املجتمع وموازينها. ويف الحالة اللبنانية تتعايش القوى 

ية )الحداثية باملفهوم الليّبايل( مع القوى العقائدية سواء كانت أيدولوجيا دينية أم االقتصاد

 ليست مبنأى عن االنزالقعلامنية. سياّم وأن "الوطنية" عىل ما هي من شعور بالهوية واالنتامء 

 عقيدة معيقة للتقّدم نحو إحقاق الحقوق وإرساء العدالة . فخ التقوقع، فتتحّول إلىإىل 
 

الخوض يف إمكانية أن تلعب منظامت املجتمع املدين اللبنانية بشقيها املقيم واملهاجر قبل 

دور الرافعة يف عوملة مواطنة مفرداتها الحقوق، ال بّد من العبور رسيعاً عىل ما نقصده ببقية 

 تخدمة فيام تبقى من املداخلة:ساملفاهيم امل
 

والتوافق عىل الهوية جتمع الكّبى :التزام األفراد بقضايا امل الوطنية واملواطنية -

)وطنية(، وضامن املجتمع لحقوق األفراد )مواطنية(. وحسب املنطق، فإن والدور

املواطنية تبني وطنيّة، بينام العكس ليس صحيحاً. مثال: مل ينتج التزام الشعوب 

 العربية بقضية العرب الكّبى مواطنني مكرّمني وكرميني.
 

 :املواطنية والحقوق -

 حقوق مدنية )تساوي الجميع أمام القانون(؛ 

 أي الرقابة  حقوق سياسية )منح املوافقة عىل الحكام أو حجبها عنهم

 (؛واملساءلة

  حقوق اجتامعية وثقافية )كرامة الحياة بتوفري الرفاه االجتامعي

 واالقتصادي(
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 :املواطنية والواجبات -

 الرضائب والتزامه دفع مسؤولية املواطن وواجبه إطاعة القانون 

 مسؤولية املواطن تجاه الشأن العام  واملمتلكات العامة؛ 

 

o املقيمني يؤدي إىل "رعايا" وليس مواطنني ) حالة معظم  حجب الحقوق

 املهاجرين(و 

o  التهرّب من الواجبات يؤدي إىل فاسدين ومفسدين )انعدام العدالة(، وقد

ديني يف يتخذ التهرّب شكل الصمت املتواطيء رغم كثافة املحتوى ال

مناهجنا التعليمية وخطاب أويل األمر )املختطفون، السجناء السياسيون، الخ 

ال يجدون من يتابع قضاياهم سوى األقارب، واستشهاد الحريري هو 

. وقد تفىش هذا األمر وكاد يكون ثقافة.. ثقافة قوامها "الشطارة" يف االستثناء(

فاضح بني الخطاب هل اختالل فادح للقيم وغياب املعايري وانفصام 

 واملامرسة.

 

 :املقيم واملغرتب -

  هل املقيم مقيم فعالً؟ الهجرات الداخلية، التصويت يف غري مكان

 اإلقامة )صوت غري معني، وإقامة غري فاعلة تنموياً(؛

 تستبطن مضامني التوّجه غرباً يف الجغرافيا والثقافة  املغرتب؟ هل

والهوى، أما تنضوي عىل االغرتاب من غربة وغريب )اآلخر!(؟  نقرتح 

مفردة املهاجرين. من هجر اليشء أو املكان أو الواقع سعياً نحو ما 

هو أفضل، وذلك تأكيداً لرفض واقع الحال وللنقمة واالنتقام من 

 الغربة يف الوطن.

 

V. ذة عىل املستقبلناف 

 

إىل أن منظامت املجتمع املدين اللبناين هي واقع موجود بالفعل حيثام تواجد  نخلص

اللبنانيون، وأن مجتمعهم املدين قد يتفاوت حضوراً وفعالية تبعاً لعراقة الجالية اللبنانية يف 

هذا البلد أو ذاك من جهة، وتبعاً لسياقات بالد االنتشار. فاملنظامت اللبنانية تتخذ أشكالها 

 السيادةضمن التحوالت الدميقراطية وما فيها من مطالب مثل اً يف الداخل والخارج تدريجي

 .املواطنة وحقوق اإلنسانو 

 

، وردأ عىل سؤال حول 2115أيار  2يف ترصيح إعالمي له عرص اإلثني املوافق فيه : يف السيادة

"أصبحنا يف حرفيته احتامل تأجيل االنتخابات النيابية، يقول غبطة البطريرك نرصالله صفري ما 



 5002أيار | كلّنا للوطن..كلّنا مواطنون  11 / 8

 

هناك ". والواقع أّن زمن لسنا وحدنا يف لبنان. عيون العامل تنظر إلينا وباألخص األمم املتحدة

مدلوالت ومضامني جديدة ملفهومي القومية والعاملية: فالقومي والعاملي متغرّيين  يتالقيان، 

د. نعيم سامل أن الدول يقول وليسا بالرضورة مرحلتني منفصلتني تتطوران باتجاهات متعاكسة. 

التي تحكم نفسها بدون تبعية ألي دولة أجنبية تكاد تشكّل اقل من نصف دول العامل. وأنه لو 

دخلت السيادة االقتصادية ضمن نطاق التعريف، فإن األكرثية الساحقة من دول العامل تقع 

 جديد ينطلق نطاق السيادة. ويخلص إىل أننا كمجتمع لبناين بحاجة إىل مفهوم سيايسخارج 

من تحديدنا للعاملية )وليس للعوملة( عىل أنها نظام عاملي قائم عىل مبدأ التفاعل والتواصل 

وإثبات الذات الفردية والوطنية عىل املستوى الدويل من خالل االنخراط الفاعل والبناء يف 

 املجتمع العاملي.

 

بني لديهم صورة ذهنية عن الذات ميكن الجزم بأن اللبنانيني مقيمني ومغرت  :يف الذات الوطنية

خلفيّة التعلّق بلبنان، بلد املنشأ، واملحمول يف أفئدة أبنائه التواقنّي إىل تظهريه الوطنية عىل 

هناك إحساس عام بأهمية بقاء لبنان كمجتمع ورسالة وفكرة إالّ أنّه . و"تسويقه" بأبهى صورة

مطابقة لألصل أو هي غري الصورة  أي أن. إحساس غري متبلور يف مرشوع متوافق عليه جامهريياً 

 .من هذه الزاوية أو تلك. املهم أن نحدد جوهر األصل ومالمحه الرئيسية تشبهه

 

ما هو األصل؟  مل نتفق بعد عىل تحديد واضح ملاهية لبنان ووهيفته. واالدعاء بغري ذلك لن 

لعل التوافق عىل تفاصيل يلغي تفاصيل االختالف بل يرتقي بها إىل درجة الخالف الوجودي. 

املايض أشّد صعوبة من التوافق عىل ماهية الحارض وعىل الرؤية الجامعة للمستقبل. ولعل 

اآلخرين )غري اللبنانيني( أن االستغراق يف التفاصيل يحجب الكليّات الجامعة التي يسهل عىل 

الرسالة(، بل لعّل النظام يحيطوا بها، ويتوسلوننا تلمسها والتمسك بها )اإلرشاد الرسويل، لبنان 

 لفتح صفحة الغد. Enabling contextالعاملي الجديد يكون بيئة مالمئة 

لبنان الكوين، فاملؤكد أنه قلاّم وجد بلد آخر تفوق نسبة  -عىل األرجح-لبنان الحقيقي هو و 

ة املهاجرين منه الباقني فيه، يف حني أن مكوناته البرشية بتضميناتها العقائدية والفكري

 واإلنسانية تجعل منه نافذة أمل تتطلّع من خاللها البرشية إىل الخالص؛

 

 أشبه بالتايل: لبنان كوهيفةيبدو 

يسرتيح فيه املحاربون عىل جبهات االنتاج ويقضون يف ربوعه  استجاممهو مكان  -

ولنحافظ   ،أياماً أو أسابيع؟ حسناً! فليكن لبنان السياحة واملشفى والجامعة واالسرتخاء

 عىل كل املقومات الرتاثية والطبيعية والخدمية، ولنطّورها؛

لتكوين الشباب وتأهيلهم قبل إرسالهم إىل أسواق العمل؟ حسناً! فلنقبل  حاضنةهو  -

 هذه الوهيفة ونتهيأ لكل تبعاتها وعىل كل املستويات؛
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األموال؟ وما  االصفقات وتدار من خالله هاتعقد في تبادلوصالة قرص مؤمترات هو  -

 لشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع؛املانع! عىل أن يتظلل بسقف ا

باملعنى الذي أراده اإلمام الصدر )لبنان  ومساحة حوار ساحة تالق  وهو بالتأكيد  -

 وأكد عليه اإلرشاد الرسويل. رضورة حضارية يجب التمسك بها..(

 

 األمم، فمن املفيد جداً أن نتوافق عىل إذا كان مطلبنا أن نتاميز كوطن له هويّة ومكانة بني

بطاقة التعريف به وبوهائفه وبغاية وجوده. وأن نتوافق عىل قيمه األساسية )تعددية، تسامح، 

قيمنا إجرائياً، ونعمل عىل صياغتها  التي تجّسد Norms مشاركة، إلخ(. ثم نتوافق عىل املعايري 

 قوانني وترشيعات، ونحرص عىل تطبيقها بدقة.

 

، نالحظ أن الترشيعات الوطنية الركن الثاين من املواطنة، أي إىل الحقوقوباالنتقال إىل 

 الوطنية-واملحليةاملتعلقة بحقوق األفراد تنحو باستمرار لتضييق مساحات التفرّد والوحدانية 

تتجه باضطراد نحو  واملعايري ملصلحة اإلطالق والشمولية والعاملية. أي أن مرجعية الترشيعات

ق اإلنسان، كّل إنسان وأّي إنسان. وهنا نجزم بأن لبنان القابل للبقاء هو لبنان املواطنني، حقو 

أي لبنان الحقوق. والحقوق املراد تظهريها وإقرارها متتد يف املكان لتطال اإلنسان مبعزل عن 

ة واملكان عقيدته وجنسه وجنسيته، ومتتد يف الزمان أيضاً لتطال اإلبن والحفيد عّب صيانة البيئ

وتطويرهام مبا يحفظ حقوق األجيال القادمة. فامذا بإمكان اللبنانيني أن يساهموا يف هذا 

 املجال؟

 

نستطيع التأكيد بأن لبنان بشقيه املقيم واملهاجر ميتلك معظم املدخالت )أو العنارص 

وبإمكانه عقد  األساسية عىل األقل( التي ميكنه توهيفها لتنفيذ مرشوعه الحضاري داخالً وخارجا.

 رافعةاملجتمع املدين  يشكل فيهابني مواطني الداخل ومواطني الخارج،  رشاكة حقيقية

 :التجسري بني املجموعتني

 

 من عنارص القّوة:

مؤهالت برشية شابة ومتنترشة، ولديها الحوافز ومتتلك املهارات اللغوية واملعلوماتية  -

 واإلدارية؛

التواصل مع األمم األخرى  نموقع جغرايف يتيحاتعددية ثقافية فريدة معطوفة عىل  -

 ولقاءها؛

عراقة يف تجربة العمل املدين وشبكة منظامت يف الداخل ويف املهاجر بإمكانها  -

تأطري اللبنانيني حيثام كانوا والتنسيق فيام بني مكوناتها من جهة ومع منظامت املجتمع 

 املدين يف ديار االنتشار من جهة أخرى؛

 الهيكليات املأمسسة.لناحية ل اإلعالمي إن لناحية املؤهل البرشي أو ريادة يف العم -
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تتفاعل مع بيئة إقليمية وعاملية موءاتية كونها تشكل  تلك أن تستطيع عنارص القّوة الذاتية

 مجموعة فرص منها:

حاجة املجتمع الدويل إىل منوذج تفاعيل يتحّدى مقوالت الصدام الحضاري ونهاية  -1

 التاريخ؛

 لجوار العريب واألفريقي إىل املهارات والكفاءات البرشية املتوافرة يف لبنان؛حاجة ا -2

تراجع أدوار الحكومات يف العمليات التنموية ملصلحة املنظامت غري الحكومية  -3

واملجتمع املدين عموماً، وهذا املعطى يوفر مجاالت عمل واسعة تغطيها منظامت 

يها هامش تحرّك أوسع بكثري من هامش املجتمع املدين يف غري مكان. واألخرية لد

وتحد من فاعليته  عملهامن املحّدات واالرتباطات التي تكبّل شوبها يما الحكومات، و 

 داخالً وخارجا؛

وتقنيات االتصال أخرياً، تشّكل ثروة هائلة مبا تؤمنه من قنوات فعالة للتشبيك  -4

 والتنسيق.

 
 

VI. الخامتة 

نختم باختصار كيّل ونقول بأن اللبنانيني أثبتوا ويثبتون أنهم مدنيون وحضاريون ويستحقون 

حياة أفضل. الدليل هو قصص نجاحاتهم الباهرة حيثام حلّوا، والتي تتعرث فرص استنساخها يف 

، وبغض النظر عن البلد األم. مجتمعهم املدين حارٌض فيهم وينتقل معهم حيثام ذهبوا

مرّده  . النموذج األصل يف لبنان يعتوره تهديد حقيقيتعريف ومضامني التصنيفاتإشكاليات ال

إىل أن شّدة تركيزنا عىل فرادة الوطن ضيّعت حقوق املواطنني. منهم من هجر ومنهم من 

 ينتظر.
 

 قلاّم نجد إنساناً يتنكر لقيم الحرية والعدالة 

 تتالزم مع اإلنسان حيثام كان  م حقوقاً ترتج  وهذه 

 وحفظ الحقوق بحاجة إىل معايري وترشيعات

 

 ( القانون ترنو إىل دولة الحق.ُدو لدولة )أو 

 

 كلّنا للوطن!

 كلّنا مواطنون.

 .كرون للوطن حيثام ذهبوا وإىل يوم الدينناملواطنون املحفوهة حقوقهم ال يت
 

وشكراً.
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 املراجعقامئة 

___________________ 
 ( مداخلة يف ندوة املجتمع املدين، بريوت،املجتمع املدين حول إشكاليات مفهوم) هآلل، جميل -

  meo.org-www.hoell   

 

سويسال، ياسمني نوهوغلو )املواطنية والهوية: العيش املشرتك يف مجاميع الشتات يف أوروبا ما  -

 meo.org-www.hoellبعد الحرب(، مداخلة منشورة عىل الشبكة 

 

تقييم التأويالت وتعيني التحديات، مداخلة منشورة عىل –الحلبي،، زينة)املجتمع املدين العريب  -

 meo.org-www.hoellالشبكة 

 

عنى واملفهوم( و)املجتمع املدين.. والواقع العريب الجابري، محمد عابد  )املجتمع املدين بني امل -

  www.aljabriabed.comالراهن(، مقالتنا منشورتان عىل الشبكة 

 

البساط، إلهام كالب )تعقيب ورد يف إطار أعامل املؤمتر الثقايف العريب الثامن بعنوان: دور  -

عريب وديار االنتشار يف نهضة بلدانهم ودعم القضايا العربية(، منشورات دار املثقفني يف الوطن ال

 2113الجيل، بريوت، 

 

معطيات من دراسة الجامعة اليسوعية يف بريوت مأخوذة من تقرير الوضع االجتامعي واالقتصادي  -

ا،ي، بريوت، يف لبنان: واقع وآفاق، منشورات وزارة الشؤون االجتامعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمن

2114 

 

خوري، سمري ) مداخلة بعنوان: تحقيق الذات معاً، مناهضة تسطيحية العوملة مبرقاة العاملية(،  -

 2111املجتمع املحيل، العوملة والبيئة، من منشورات جامعة سيدة اللويزة، لبنان، 

 

العوملة والبيئة، سامل، نعيم )مداخلة بعنوان: فكرة السيادة يف زمن العوملة(، املجتمع املحيل،  -

 2111من منشورات جامعة سيدة اللويزة، لبنان، 

 

معجم مفاهيم التنمية، من منشورات مؤسسات اإلمام الصدر بدعم من لجنة األمم املتحدة  -

 2114االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، والبنك الدويل، بريوت، 

 

http://www.hoell-meo.org/
http://www.hoell-meo.org/
http://www.hoell-meo.org/
http://www.aljabriabed.com/

