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I. متهيد 

 

لعرض تجربة  إلمام موىس الصدر لألبحاث والدراساتعندما تلقيت الدعوة الكرمية من مركز ا

لكتني بعض الحرية. إذ ماذا عساي تأسيسها وانجازاتها واستدامتها، مت مؤسسات اإلمام الصدر:

التي  أو عىل غريه من منشورات الجمعية ،ضيف عىل محتوى املوقع االلكرتوين للمؤسساتأ 

وسبل االستدامة، أصبحتم تعلمون أن  ؟ ولناحية التقييمتعرض نشأتها وتاريخها وبرامجها

يف ورشة قياس وتقييم وتخطيط... ولن  منهمكةاملؤسسات تحيي عامها الخمسني، أي أنها 

تستبق  تتظهر نتائج هذه الورشة قبل النصف الثاين من العام القادم. عليه، فإن مساهمتي اآلن

 عايريتبعاً ملامليداين  التطبيق برسموميكن االستفادة منها كإطار أو كمحاور ، السياق التقييمي

 . األكادميية املالءمة

 

أن يكون لها حصة يف  -إذن–" هو باكورة اليوبيل العتيد للجمعية. والبديهي 25"كلمة سواء 

برنامجه ومحتواه. وألن املؤمتر مقدام يف خياراته، ال سياّم تصّديه للتغيري االجتامعي 

أن أحّور املطلوب من  لتغيري والتحوالت... فال ضريوالسيايس يف هذه األوقات  امللتهبة با

بدأ بالتغيري االجتامعي مفهوماً ومضموناً، ثّم أضعه يف سياق الزمان واملكان حيث مداخلتي، فأ 

من منظور اإلمام  يموضوععىل  التغيري العريب، ولسنا عىل ضفافه. سأطل مطّوالًنحن يف لّجة 

رّي الدراماتييك يف أوضاع ليبيا؟ أألنه مؤسس جمعية الرؤيوي: أألنه حديث الساعة بعد التغ

مؤسسات اإلمام الصدر املطلوب منّي تقدميها؟ أم ألنه من رّواد التغيري الجوهري، فنظّر له 

ورّوج وعمل... وبسببه غيّب عن الساحة، فأخذت أحداث البلد املنحى الذي تعلمون؟ سأسعى 

 إىل تضمني مداخلتي بعض اإلجابات.

 

II.  االجتامعيالتغيري 

 

يلتقي بعض فالسفة اإلغريق مع نظرائهم الصينيني تعدد نظريات التغيري االجتامعي، وبينام ت

ال يرى هيجل  لذي ال يتوقف عن الجريان والحركة؛النهر اك املجتمع، حيث عىل حتمية التغيري

عيل ماركس يني القوى املتعارضة يف املجتمع، يف حني التغيري االجتامعي إالً رصاعاً جدلياً ب

 . إليه، ما تاريخ البرشية إال رصاع  بني الطبقات االجتامعية وبالنسبةشأن البعد املادي 

 

لحراك والتقّدم والثورة التطور االجتامعي، واالتغيري االجتامعي جملة مفاهيم منها  يستدعي

قات االقتصادية ارتباطاً وثيقاً بطبيعة العال التغيري االجتامعي يرتبط والتاريخ. بنظر الكثريين، 

مييض ساملية. و لرعي، مروراً باالقطاعية إىل الرأ هو تطور من مجتمع االلتقاط واو وأمناط االنتاج. 

يف سياق هذا التطور الحتمي، تظهر حركات هذا التطور إىل االشرتاكية. ليصلوا باملاركسيون 
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راً لنضالها، مثل قضية معينة محو  خاصة بها أو تتخذ وتتبنّى مقارباتاجتامعية ت مجموعاو 

 حرير املرأة، والخرض، وحقوق اإلنسان وحركات املجتمع املدين.  ت

 

وخالفاً لنظرية ماركس املبنّية عىل أن النشاط االقتصادي هو الذي يحدد البنى االجتامعية 

والسياسية، يرى ويرب أن الرأساملية الحديثة مدينة إىل الربوتستانتية )تحديداً جان كالفن( كونها 

ّجد العمل، وهو األمر الذي ميثّل قطيعة مع الكاثوليكية التي رأت أن التنس  والعبادة مت

 ينسجامن مع اإلرادة االلهية. 

 

تقول السيمياء )علم اإلشارة والرموز( بأنه رغم ثبات النص لناحية الشكل، هناك محدودية يف 

لناحية مرونة واحتاملية  -مجازاً  -املعاين املبارشة املمكن استخالصها من النص، وهناك النهائية 

الدالالت املتوالدة من ذات النص تبعاً للزمان واملكان واملرسل واملتلقي والوسيلة...إلخ. وحول 

"إيجابيات التعددية ثبات النص وحركيّة التأويالت، يرى السيد محمد حسني فضل الله أن 

الناس يف تنوعاتها أكرث من عنرص  الفقهية قد متنح الساحة الكثري من الحيوية التي قد يكتشف

.  واإلميان بالله يدفع اإلنسان إىل التزام القيم الروحية 2"حّي فاعل يف الواقع اإلنساين كلّه

"، ومهمة اإلميان بالله يفتح اإلنسان عىل املطلقواألخالقية يف بعدها اإلنساين الواسع  "

ين منفتح عىل اآلخر بدالً من االنغالق الفقهاء واملرشدين هي تحري  الفكر والجو العام نحو د

عليه. علامً أن املامرسة الدينية قد تتسبّب ، أو هي تسببت يف الكثري من الحاالت، بانحرافات 

نسانية وحروب وحساسيات مذهبية وعقائدية. لتصور والتطبيق، ونجم عنها مآيس إ وأخطاء يف ا

، كالتضارب يف بالنسيج املجتمعيالفردية و  ة باملشاعرمرّض أّن بعض التطبيقات عدا عن 

 التقويم واملبالغة يف عدد من املناس  والطقوس.

 

انتقال أحادي االتجاه من املجتمعات الريفية )زراعية، مالحظة عام، ميكن تاريخي وكمنحى 

محافظة، متدينة، رقابية( إىل املجتمعات املدينية )صناعية وخدمية، مبتكرة، طبقية، تتقبل 

وعىل تعّدد لبلوغ حقوق مستجّدة، ومتيل إىل التفاوض والتسويات(.  االختالف، تسعى

االنتقال من مرحلة إىل مرحلة، أو  تؤكدالتغيري االجتامعي التي  مؤرشات بعضالنظريات، فإن 

ومدى التغرّي يف العالقات االجتامعية،  مدى تقدير الفردانية، مدى  :إىل تطّور ملموس، هي

التغرّي االجتامعي من ميكن التعرّف عىل  وبتفصيل أكرث القامئة. السلطوية الهرميات احرتام

خالل عدد من املالمح، أهمها: الحراك الدميغرايف والعمران، األرسة حجامً ووظيفة، صورة 

املرأة ومكانتها، مفهوم العمل، االعتامد املتبادل بني األفراد والجامعات، وأخرياً القيم 

 االجتامعية.

 

                                                 
 2991، 221نطلق، العدد الثابت واملتغري يف الدين، امل 2
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االجتامعي تلقائياً ورتيباً ومحكوما مبجموعة من القيم التي استتبت بفعل  وإذا كان التغرّي 

الرشيعة واالجتهاد وما تواضع عليه الناس عرب الزمن، فأن التغيري االجتامعي هو الفعل 

ينتج التغيري عن أزمة  أو كارثة أو غزو القائد أو الفقيه.  املقصود واملوّجه من قبل الزعيم أو

أو تكنولوجي(، وتتحول بعض الشخصيات العامة إىل رموز أو إىل قيم  )عسكري أو ثقايف

 سياسية أو دينية.

 

يف اختيار األداة البحثية الباحث  االجتامعي االستعراض الرسيع لنظريات التغيري هل يساعد

 لو أخذنا لبنان مثاال، لرأينا التايل:وصيف املجتمعات العربية وقراءتها؟ تالتي تعينه عىل 

 

حني باتجاه املدينة عدا عن أن الناز ود واضحة تفصل الريف عن املدينة، ال حد -

 يحتفظون بالكثري من أمناط معيشتهم وعاداتهم وعالقاتهم؛

انتقال بعض العاملني إىل قطاعي الصناعة والخدمات، مل يرتافق مع تشكل هياكل  -

  ات نقابية وعاملية ونضالية فاعلة؛وهيئ

 ائدي بالسيايس، والرشقي بالغريب؛يتداخل الديني باملدين، العق -

يجيز الحراك االجتامعي قيامً ومامرسات مستفزة للفضيلة والسليقة، مثل الرشوة  -

تحّول إىل قيم: ذه املامرسات وتستقر يف األذهان وال تلبث أن توالواسطة )تتفىش ه

 املواقف واألدوار(. يف تقلّبالو : الحربوق، والنفوذالشطارة  التباس مصطلحات

 

ضبابية املشهد العريب القائم وتداخله بالعوامل  تعددية املقاربات النظرية، ورغم عىل

 الخارجية، سأحاول البحث يف املحاور التالية:

 

 ؟"فشة خلق"الربيع العريب: تغيري اجتامعي ومفاهيمي، أم  -2

 ؟مصلح أم ثائر أم رؤيوياإلمام الصدر:  -5

 مؤسسات اإلمام الصدر: ماذا غرّيت وهل تغرّيت؟ -3

 

III. "الربيع العريب" 

 

متيّز تاريخ املنطقة العربية طوال القرن العرشين تقريباً بحدوث دورات متتالية من العنف، 

كانت تعيد املواطنني إىل انتامءاتهم األولية. إىل كونهم رعايا لهذه الطائفة الدينية أو السياسية 

كفاء يف حمى مجموعتهم أو املحلية، وإىل سوقهم مرغمني إىل توجيهات زعيمهم أو إىل االن

املحلية بقّوة غريزة البقاء تجاه التهديد الذي متثله املجموعة املقابلة. هكذا انهارت جسور 

الثقة وقنوات االتصال من ناحية، كام تدهورت األوضاع االقتصادية وتنامى أعداد الفقراء 

الحاجة ت بدّ تأ الفقر، أي واملعدمني ما اّدى إىل استدامة التصاقهم باملتنفذ أو املتعهد بإدامة 

إىل املتعهدين. وهكذا نالحظ انه عالوة عىل استمرار العالقات التسلطية القدمية )العشائرية 
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واملذهبية(، أضيف إليها تخلف يف العالقات االجتامعية الناشئة بفعل السوق االقتصادي 

يوالعوملة، كالتفك   ي العمودي عىل واستغالل املرأة وتغليب االنقسام االجتامع األرسر

املستغلنّي  طمس مالمح الرصاع الفعيل بني طبقتيخلفيات الدين والطائفة والعشرية، مام ي

واملستغلني. ويستمر الدوارن يف الحلقة املفرغة من نوبات الحروب األهلية والعبثية، وتصادم 

لنفس مبواعيد الطوائف والقبائل. أما جمهور السلم واالرتقاء فيبقى عاجزاً ومستغرقاً مينّي ا

متجددة مع الخالص. وغالباً ما كان هذا الخالص مجسداً يف الصمت كموقف سيايس آمن، حيث 

بقى الرصاع بعيداً عنه. وهي فرضية تسقط كّل مرّة ألن ي سادت فرضية أن من يبتعد عن الرصاع

ىل من يسقطون عموماً هم األبرياء والفقراء يف حني تتعزز سطوة املتنفذين والقابضني ع

 مفاصل القرار وعىل شؤون الناس.  

 

مضت عقود مديدة عىل ذاك الركود الثقايف والسيايس واالجتامعي، والذي مل يعكره سوى 

انقالب هنا، وحرب أهلية هناك، وغزو دولة ألخرى هنال ، عدا عن التفريط بقضية القضايا 

 ،يهز الهياكل والقيم ق الذياملوثو القومية وتقسيم عدد من البلدان... أما التغيري االجتامعي 

مطلع العام الحايل، كانت العديد من الشوارع والساحات العربية متور بأمواج  معفلم يحدث. 

مفردات  ، أعمدة الصحف وأحاديث املعلقني يف -حالياً -الساخطني والثائرين. ويرصد املراقب 

ردات من غلبة األمل والوعد "الثورات العربية" و"الربيع العريب"، عىل ما تقود إليه هذه املف

التفاؤيل" ينطوي عىل مجازفة مهولة، قد تودي  5بالغد املرشق. وبتقديري، فإن هذا "التسونامي

مبطليقها إىل التفريط مبصداقيتهم، ومبستقبليها إىل اإلحباط املطبق وإىل االرمتاء يف أحضان 

 تتوخى التنبيه إىل أن شبكات ، أو همسة توّجستحذير هي مجرّد رصخة الغيبيات واملاورائيات.

والقمع ما تزال تتحرك وتنمو يف الساحات ويف مفاصل الرثوات والثورات، يف حني أن  الفساد

كانوا  يزال يغرف من ذات املعني، رغامً عن نيّة وإرادة من املحتوى الذهني والتصوري ما 

 يف التواصل والرتويج. الشعلة األوىل من الشباب والشابات، ورغم لجوئهم إىل تقنيات حديثة

 

 أمور:جملة تتقاطع معظم املالحظات الرصينة حول ما يجري يف البلدان العربية عىل 

 

نحو أوضاع  هامجتمعاتالجمود الذي كان سائداً، وحركت كرست الثورات العربية  -

 جديدة يصعب تكهن ماهيتها وعمقها ومجاالتها ومداها الزمني؛

قلّب يف املواقف وصعوبة يف التفاوض، ورغم غياب من ت وما يتبعهبغياب الزعامة،  -

األيدولوجيا وامتداد مرحلة العموميات زمنياً وجغرافياً، فاألكيد أن الشعوب تكتشف 

قوتها شيئاُ فشيئاً وتستسيغ اإلصغاء إىل صوتها. ينمو الوعي بحقوق اإلنسان واملواطنة 

 يف صياغة املستقبل؛ مشاركة الناس والحياة الحرّة الكرمية. وباختصار، تتعزز

                                                 
2

 5122ترشين الثاين  25، 3323نبيل عبد الفتاح، مجلّة روز اليوسف، العدد  
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إىل املزيد من التّدين كتعويض ومالذ. عرب السنوات أّدى تجريم العمل السيايس  -

رسعان ما ألهبت العقيدة الدينية مشاعر الساخطني، فواجهوا السلطات بشجاعة 

بيت القصيد هنا هو تحّول املتدينني من االستغراق يف الحالل والحرام . وتصميم

 ؛3يف موازين العدل والظلم )سياسة()رشيعة( إىل التأّمل 

الثورات العربية سخط جامح إزاء اإلخفاقات املتامدية والوعود الكاذبة التي يجمع  -

. يشمل ذل  الطموحات القومية والقضية املركزية يف املتناسخ أطلقها النظام العريب

ي االقتصادإىل التنمية وتحسني ظروف معيشتهم وأمنهم  فلسطني، كام حاجة الناس

 واالجتامعي؛

الربنامج الذي يرسم إىل و  ،وضوح األهدافتفتقد الحركات التغيريية إىل الرؤية و  -

تفتقر إىل كام مالمح البديل، كام تعوزها اإلرادة والجرأة يف استالم زمام األمور. 

ذم بزوال النواة التي تشدها معاً، وهي رسعان مع تترش و أواليات التنسيق والتحالف 

 كم؛السخط عىل الحا

رج )العاهة اللبنانية املستدامة(، وترحيل كام يعيبها استسهال االستقواء بالخا -

بغض النظر عن معاناة الناس بفعل الحصار، أو فداحة الخسائر املسؤولية أو نقلها؛ 

 لألجندات واملطامع الخارجية.التدخل األجنبي، ودومنا اعتبار  الناجمة عن

املعوقات البنيوية  وبالتوازي مع تذليل :ام املجتمعات العربية مّهام جسامأم -

واالجتامعية والتنظيمية، عىل هذه املجتمعات أن تتصّدي بفعالية لقضايا األمية والفقر 

الجوهرية، والتي ال معنى للثورات إن مل والبطالة وتدهور البيئة وغريها من التحديات 

 تكن قامت ألجل مواجهتها.

 

؟ كيف يستفيد مام يجري حوله، وهل عنده ما الذي يحدثما موقعه يف كل  ماذا عن لبنان؟ 

من يحاولون  عن تجربة؟ ماذا ف اإلمام موىس الصدر هذه املرحلةيفيد جريانه؟ هل استرش 

أي تغيري اجتامعي ميكن أن نتوخاه من  تشييد حجٍر يف  مدماك العبور نحو الغد األفضل؟

نتائج، مع إدراكنا لجسامة املهامت مع املدين ؟  نضال دؤوب وهادف ومأمون النضال املجت

جتمع املدين العريب لناحية بناء السلم األهيل بني املجموعات التي تنتظر مؤسسات امل

 املتصارعة، ولناحية متكني املواطنني من مامرسة الدميقارطية واملساءلة.

 

IV. لبنان: ماذا يشبه ومباذا يختلف؟ 

 

ن العامل املضطرب مالصقاً هذا العامل، فكيف إذا كالبنان برتكيبته هو أشّد بلدان العامل تأثرا ب

نحن نطرب بشّدة ساعة العزف، ونلطم بشّدة ساعة  الندب. متنينا وطننا منوذجاً للمحبة لنا . 

والسالم، وطاملا أدمنّا التفّرج عليه وهو ينزلق بثبات إىل هاوية الوحشية والبغضاء؛ والذي ال 

 جاره، عليه أالّ يفاجأ عندما يصله اللهيب. يساهم يف إطفاء الحريق املضطرم عند

                                                 
 م5122نوفمرب  11اإلثنني  - 3331العدد  -شفيق الغربا، صحيفة الوسط البحرينية  3
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لعب موقع لبنان الجغرايف عىل الشاطيء الرشقي للمتوسط، وطوبغرافيته الجبلية دوراً بارزاً 

يف رسم األحداث التي اتخذت منه مرسحاً لها، كام تركت أثراً بارزاً عىل خصائصه السكانية 

، وبسبب 2912ب األهلية التي عصفت به منذ وانتامئه وتركيبته. وقد تنامت شهرته بفعل الحر 

 سخونة عالقاته مع بلدان الجوار. 

 

جرى آخر  .طائفة معرتف بها رسمياً  29ميتاز لبنان بتعدد االنتامءات الطائفية ألبنائه إذ هناك 

 3،2الـ  اليوم  شري آخر التقديرات إىل تجاوز عددهم، وتقبل مثانني سنةسكان لإحصاء رسمي ل

ألف من الفلسطينيني إضافة إىل نحو نصف مليون شخص من جنسيات  311م نحو مليون بينه

باتجاهني:األول نحواملدن الساحلية الكربى، والثاين يشهد لبنان منذ القدم حركة نزوح  .مختلفة

هجرة مؤقتة )دول الخليج وأفريقيا( أو دامئة باتجاه األمريكيتني. تساهم الخدمات مبا فيها 

%. تبلغ 21% والزراعة بـ 51% من الناتج القومي اإلجاميل، والصناعة بـ 11ـ القطاع املرصيف ب

% ومعّدل النشاط االقتصادي أي نسبة 71نسبة السكان يف سن العمل إىل إجاميل السكان 

% لإلناث(، ويصل  52% للذكور و12،1% ) 21.3الناشطني اقتصاديا إىل السكان يف سن العمل 

 %. 22.2معّدل البطالة إىل 

 

عتمد لبنان النظام االقتصادي الليربايل وميتاز برسيته املرصفية وبحرية حركة األموال ا

% من السكان. 51، وتعاين املالية العامة من صغر القاعدة الرضيبية التي بالكاد تتجاوز والبضائع

 املوازنةجزءاً كبرياً من خدمة املديونية كام يعاين حالياً من ارتفاع الدين العام، حيث تستنزف 

ضامن املستحقات االجتامعية للمواطنني، العامة. مام يضغط عىل مخصصات االستثامر وعىل 

وتهميشاً. علامً بأن التعرّض للمخاطر االجتامعية واالقتصادية متواتر  ال سيام األكرث فقراً 

 الحدوث، إما بفعل التشوهات البنيوية وغياب السياسات االجتامعية املتكاملة، أو بفعل

التوترات العنيفة بني املجموعات اللبنانية، أو بسبب الرصاع التاريخي مع إرسائيل وما يتخلله 

من اجتياحات وتدمري. بالنتيجة، يؤدي املشهد السالف ذكره إىل حرش القطاع العام يف زاوية 

التلقي ورّدات الفعل. ويجري تعبئة الفراغ الخدمايت واإلغايث بواسطة مؤسسات املجتمع 

 دين والجمعيات األهلية واملنظامت الدولية.امل

 

يالحظ املراقب كيف يتالىش دور الدولة أو كيف تنحرف الدولة عن أداء مهامها  وبكّل األحوال، 

يف تنظيم الحياة العامة ويف توفري رشوط الحياة الكرمية ملواطنيها. إزاء ذل ، انتج املجتمع 

ملدنية واألهلية التي مترّست يف أداء الخدمات اللبناين الجمعيات واملنظامت والتشكيالت ا

االجتامعية والرتبوية والصحية للمحافظة عىل الحد األدىن من رشوط الكرامة اإلنسانية، 

ونجحت إىل حّد بعيد يف انقاذ النسيج اللبناين من التحلل واالنهيار التام. وكانت هذه 

معادالت جديدة تنتقل باملنخرطني يف  املنظامت قد بدأت تحاول االرتقاء بأدوارها نحو صياغة
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عملها من مجرّد كونهم متلقني للخدمات إىل متكينهم وتعزيز اعتامدهم عىل أنفسهم 

 وتأطريهم يف مؤسسات ونظم انتاجية واجتامعية وثقافية قابلة لالستمرار.

 

ما عساها ، نعتقد بإمكانية ورضورة أن تستفيد املجتمعات العربية من هذه التجربة الغنّية. إمنا

 تكون رسالة املجتمع املدين؟ وإىل أي عنوان ترسل؟ 

املجتمع املدين بأن تنطوي كل جزئية من هذا السؤال الكبري عىل جملة أسئلة. وال بّد من االقرار 

إذا جاز  "الالمدين"منقسامً عىل ذاته. بل هو متامٍه إىل حّد كبري مع املجتمع اللبناين ما يزال 

لفصل بينهام يرقى إىل التمرين النظري أو البحثي ليس إال. فالكثري من األحزاب التعبري. ويكاد ا

والطوائف اللبنانية لديها أجنحتها الرتبوية والصحية والخدماتية، يف حني أن الجمعيات 

واملنظامت املدنية "املستقلّة" تتالىش استقالليتها أوقات األزمات لتلتحق باملوجة السائدة يف 

 أو تل ، ويف هذا املذهب أو ذاك. هذه املنطقة 

 

قدم الجمعيات ال ميكن للمراقب أن يتجاهل تاملعوقات البنيوية والتمويلية،  هذه إالّ أنّه، ورغم

ري االجتامعي ويف تحري  القطاعات يالتطوعية واألهلية عىل طريق املساهمة الفاعلة يف التغ

ل  الجمعيات قد بدأت تتجاوز أدوارها الشعبية وإدماجها يف عملية التنمية. ال سياّم وأن ت

التقليدية يف تأمني الرعاية للضعفاء ونجدة ضحايا النكبات والحروب، وتنتقل منها إىل أدوار 

أكرث تقّدما. وتحديداً يف مجاالت التمكني والتدريب واملشاركة سعياً نحو العدالة االجتامعية 

 والتنمية املستدامة. 

 

V. اإلمام الرؤيوي 

 

العام  ، بل هو تذكري بالسياقلإلمام الصدر الشامل املرشوعيف معرض اإلحاطة بلسنا هنا 

نتوقّف قليالً عند مفهومه للتغيري االجتامعي رسالًة ومنهجاً وغاية. س خطابه.الذي يف رحمه تبلور 

، وعنينا بذل  وتوجهاتهاإلمام  يستلهم رؤيةقبل أن ننتهي إىل بعض تفاصيل النموذج الذي 

 ات اإلمام الصدر. جمعية مؤسس

 

وإذا كانت  : التمكني، املشاركة، الجندر، توسيع الخيارات، إلخ.الدارجةتنموية الفاهيم امل من

 ، إالّ أن مدلوالتها ومضامينها كانتاإلمام الصدر هذه الكلامت مل تتواتر بحرفيتها عىل لسان

مثّة قّوة   لزخم والفعالية.التي منحت خطابه اكامنة يف املفردات البسيطة واملبارشة والشفافة 

هل اقرتح علينا مناهج بحثية ومناذج تطبيقية كامنة يف الكلمة التي نطق بها الرجل. ماذا يقول؟ 

 تفيض إىل معالجة القضايا التنموية وإرساء العدالة؟

 

يتحرّك اإلنسان بطبيعته نحو الكامل: بعض الناس يخنعون، البعض الثاين يهاجر طلباً  -2

الحيلة أو ضامن، والبعض الثالث يرفض الواقع ويريد التغيري وتعوزه  لعلم أو معاش
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أو الثورة املؤمنة.  3فيستعري وسيلة، والبعض الرابع أسامه اإلمام الصدر بالعامل الرابع

تحاق واالل ،ن إىل مغادرة أبراجهم الوعظيةأنّه دعا رجال الدي الواثقةمن مبادراته ف

حّول الجامع إىل جامعة ليصبح من حق الكل  هو معاشهم. وسبلبالناس يف أحوالهم 

عىل اإلنسان املؤمن أن يتحرك. وعن إذ  ها عىل قاعدة السعي وراء املعرفة،االنتامء إلي

الرسول عليه الصالة والسالم، ينقل  "ولو أن عبداً مؤمناً قامت قيامته وبيده غرسة، 

 ".لغرسها قبل أن ميوت

 

أبسط التعاريف للمجتمع، وقد أىت به اإلمام  املجتمع= إنسان + عمل متبادل. من -5

"يا فاطمة! إعميل لنفس ، فإين ال اغني عن  من الله  :الصدر، وركّز عىل ما هو أهم

ن متسلحة شيئاً". وإذا كانت فاطمة غري جديرة بشفاعة الرسول يوم القيامة إذا مل تك

يب عليه مستعيناً ؟ والسؤال يطرحه اإلمام الصدر، ثّم يجبأعاملها، فمن عساه جدير

-39سورة النجم،  {)وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى، وإن سعيه سوف يرى(باآلية الكرمية 

مركزا عىل أن  2ويسهب اإلمام الصدر يف تبيان السبيل "إىل إصالح أوضاعنا" .} 31

املامرسة العملية هي املقياس، وعىل رضورة نبذ االتكالية، والبدء بالنفس لنكون قدوة 

ين، وهو يشبّه الخري بالنور للداللة عىل قابليته لالنتشار واالقتداء به. ويستخلص لآلخر

بأن الدين هو الصالح يف العمل واللسان والقلب والسرية، فال مناص من تعميق الدين 

 وربطه بعملية التغيري سياّم وأن الله أنزل األديان لصناعة العامل املتكامل املتآزر.

 

العادل ليستدل عىل إمكانية إحقاق الحق والعدالة، ويصنّف  يستعري الكون املنظم -3

اإلمام الصدر طرق الرتبية بأربع: الرتبية املتجهة مبارشة إىل الفعل، وتل  املتجهة 

 إىل ما وراء الفعل أي إىل القناعة، وتتجىّل الطريقة الثالثة يف خلق املناخات املؤاتية

enabling context)) وأخرياً الرؤية الكونية ورضورة متثلها لجو العدل واالستقامة ،

)والسامء رفعها ووضع امليزان، اال تطغوا يف مبني عىل الحق والعدل.  حيث الكون 

 .} 5-2سورة الرحمن،  {امليزان (

 

الوسيلة بأقل أهمية من الهدف، فاملناقبية والسلوك القويم من أساسيات ليست  -3

ما، فمن املهم  عمليةٍ  بفعلىل نتيجة ُمرضية التغيري الناجح. وإذا كان جيداً أن نصل إ

أن نحقق هذه النتيجة املرضية كّل مرّة. وال نستطيع ضامن ذل  إالّ من خالل تعلّم 

 يلة إىل النتيجة السليمة.الطريقة السليمة اآل 

 

ويف عرضه لوسيلة التغيري السيايس واالجتامعي واالقتصادي الذي يرفع معاناة  -2

ركز اإلمام الصدر عىل الجذر األسايس ملبدأ التغيري، وهو املحرومني يف لبنان، ي

                                                 
 25التغيري رضورة حياتية، من منشورات مركز اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات، ص  3
 نشورات مركز اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراساتمن م 2
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"عدم جواز مس  النار باألصابع ما دامت الوسائل رفضه التغيري بالعنف. ويؤكد 

ر ". ويف سياق آخر يذكّالدميقراطية متوفرة مبدئياً، وتنظيم استعاملها ممكناً ومرجوا

الواحد املوحد النهايئ  لبنان، بهوية الوطن الذي تؤمن به الطائفة اإلسالمية الشيعية

السيد املستقل، العريب املنفتح عىل العامل بأرسه/ امللتزم بقضية اإلنسان ألنها من 

قوم عىل احرتام ان جمهورية دميقراطية برملانية، تصلب رسالته الحضارية. ولبن

 ، وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يفالسلطاتالحريات العامة، وعىل مبدأ فصل 

 الحقوق والواجبات.

 

األسس املنهجية العلمية يف خدمة العمل االجتامعي، واملمكن اإلمام الصدر وظّف  -7

 تلخيصها بالتايل:

 االقتصادي وفهمه ) إحصاءات، بحوث..إلخ(، -الواقع االجتامعي مسح -

 ،النظرة االسرتاتيجية وإدراك مضاعفات الحرمان التي تطال املحروم كام املقتدر -

 ،والحروب األهلية لتوترات االجتامعيةافتبليهام ب

 الرتكيز عىل أهمية التنظيم املؤسيس كرشط أسايس لنجاح كل عمل، -

الحرص عىل اإلطار التكاميل للتغيري االجتامعي، تفادياً ألي رشخ قد يعيق تقّدم  -

 ،أو مكّوناتها املسرية بأكملها بسبب الوهن يف أحد اركانها

التي مُتكّن املرأة من املساهمة يف النهوض  خلق الظروف واملجاالتوتحديداً،  -

 االجتامعي والثقايف.

 

VI. ساحة العمل: لبنان  

 

لر هموم الوطن واملنطقة إىل معظم العواصم.  جال اإلمام الصدر لبنان طوالً وعرضاً وحمر

فحالة االستنهاض االجتامعي التي حمل لواءها واملراكز والهيئات والتنظيامت التي أطلقها، قد 

انعطافاً اجتامعياً وتاريخياً ما تزال تداعياته وتجلياته ترتدد وتتفاعل يوماً بعد يوم. لقد  أحدثت

كانت أحزمة البؤس آخذة يف محارصة املدن يف ستينيات البحبوحة والرخاء عندما ظهر اإلمام 

ت األرض الخصبة للنمو، وأخذت ترتعرع  الصدر يف لبنان ، وكانت بذور الحرب األهلية قد وجدر

بفعل عوامل وتناقضات إقليمية وعاملية متنّوعة. وتل  األحزمة بالتحديد، كانت ساحة العمل 

السيايس واالجتامعي والتنموي لإلمام الصدر إذ إنّه أدرك وحذر مبّكرا من مخاطر ما يختمر 

بداخلها من كوامن التفّجر. وهذا ما أثبتته السنوات الالحقة مبا حملته من مآيس ونكبات. وقد 

ان سبّاقاً إىل التحذير من عواقب ذل  عىل الناس والوطن والحضارة. ولعلّه مل يكن "قدراً" أن ك

اجتاح  -أي اإلعصار –يكون يف طليعة من اصطفاهم اإلعصار، وقد تبعه كثريون. يف حني، أنّه 

 عشوائياً األخرض واليابس. 
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ربة مس  بها، وإذا أظلمت تجلبنان وطن نهايئ لجميع أبنائه، ولبنان رسالة حضارية يجب الت

أحّب اإلمام موىس الصدر أن يقّدم لبنان كنموذج. ليس . إلخلبنان أظلمت البرشية جمعاء، 

واؤها مواد غري قابلة منوذجاً لألطفايئ بل منوذجاً للبرشية السمحة حيث معدنها ونباتها وه

 لالشتعال. 

 

 لبنان والواقع أنه عرّاب يظن البعض أن اإلمام الصدر كان عراب استنهاض الشيعة يف

استنهاض املحرومني ألي طائفة انتموا. تشاء الصدفة )؟( أي النظام السيايس التمييزي 

العشائري أن يكون معظم الشيعة محرومون، وعليه كان من الطبيعي أن يكون جمهور اإلمام 

ع الرثوات أخفقت السياسات يف توزيالصدر شيعياً بأكرثيته. وعلينا أن تتذكر دوماً كيف 

 . والحرمان بعدالة بني الطوائف

 

، وقد شهد 2911و 2975عامي  أنشأ اإلمام الصدر العرشات من املراكز واألنشطة واملعاهد بني 

تنقالت يف املكان والحجم والجهات الراعية واإلدارية، دون أن ينعكس ذل  انقطاعاً مرشوعه 

لتي ميكن تعلّمها من تجربته الشخصية يف عن النهج أو الغايات الكليّة، سياّم أن الدروس ا

العمل االجتامعي ويف التنمية البرشية ما تزال األغنى واألشمل قياساً بالتجارب الفردية األخرى. 

من ذاك الربعم الصغري الذي غرسه اإلمام  الصدر يف صور، أسامه بيت الفتاة، وأسند إدارته 

جرة إىل شبكة متكاملة من الربامج والخدمات إىل شقيقته السيدة رباب الصدر، سوف تتفرع الش

 واملعاهد.

 

لقد تبلورت تجربة مؤسسات اإلمام الصدر يف لبنان من خالل العمل مع أولئ  املرتوكني عىل 

قارعة الكباش االقتصادي، مع املحرومني. ورسعان مع تداخلت عوامل السياسة والحرب 

طيع مقاربة مبّسطة من توصيفه أو تحريكه. كام والطائفية ليغدو املشهد أكرث تعقيداً من أن تست

قصاء االجتامعي، ومنها الطغيان السيايس، ومنها االستباحة خذ الحرمان أبعاداّ شتى، منها اإل ات

 البيئية.

 

يف هذا القسم األخري جزءان: األول وصفي يصّور الجمعية وبرامجها حسبام هي منشورة يف 

يل يقيّم األثر التغيريي للجمعية من منظورين هام املرأة أدبيات الجمعية. والجزء الثاين تحلي

 كفاعل تنموي، والتنشئة عىل ثقافة السلم كتأسيس تنموي طويل األجل.

 

VII. مؤسسات اإلمام الصدر 

 

جمعية مؤسسات اإلمام الصدر هي جمعية أهلية ال تتوخى الربح، بارشت نشاطها منذ بداية 

مع العادل املتعايف من الجهل والفقر واملرض، الستينات. وتسعى يف تدخالتها نحو املجت

حيث تكافؤ الفرص أمام الجميع، وحيث الحوار املتنامي بني إسهامات املقتدرين وحاجات 
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املحرومني وتوقعاتهم يف جو من الحوار القائم عىل املشاركة وعىل بناء الثقة بالنفس 

لصحي يف املناطق املحرومة من وباآلخرين. وتتميز الجمعية بتدخلها االجتامعي والثقايف وا

جنوب لبنان، وتقدمها يف خدماتها إىل املناطق النائية عرب شبكة املراكز الصحية واالجتامعية 

 توصفات النقالة. وهي أثبت فعالية عالية أوقات األزمات.املسالثابتة و 

 

عميقها ويف عالقاتها املحلية واإلقليمية والدولية يف تبادل خرباتها وت تساهم الجمعية عرب

الصفة االستشارية  ، لهذا حرصت عىل حيازةتغذية النقاش حول أمور اإلغاثة والتنمية يف لبنان

الخاصة يف املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة، وذل  بهدف زيادة فعاليتها 

جيع وتعزيز وتأثريها عىل املستووين املحيل والدويل. كام وتبذل الجمعية  جهوداً مميزة لتش

الحوار والتالقي بني األديان والثقافات املختلفة لتحقيق التفاعل والتسامح متشياً مع شخصيتها 

 الوطنية املنفتحة عىل الجميع.

 

ملشكالت املرأة  منذ تأسيسها بداية الستينات، متيزّت الجمعية بسجلّها الواضح يف التصدي

والحتياجاتها الرتبوية والصحية واملهنيّة. فاكتسبت مكانة مرموقة يف أذهان وذاكرة املجتمع 

النسايئ خصوصا الفقريات ومحدودات املوارد، وكان ذل  بفضل مساهامتها يف املساعدة 

التي تواجه  االجتامعية ورعاية اليتيامت والتصدي لغري ذل  من املشاكل االجتامعية واالقتصادية

 املرأة الجنوبية يف الظروف العصيبة. 

 

استهلت الجمعية نشاطها بربنامج الرعاية الشاملة املستدمية والذي يستهدف أساسا اليتيامت 

وأصحاب الحاالت االجتامعية الحرجة )الفقر املدقع، العائالت املفككة، ضحايا العنف 

ساعها، عملت الجمعية عىل مواكبة ذل  بإنشاء املنزيل..(. ونظراً لتنامي حاجات تل  الفئة وات

سلسلة من الخدمات املتامسكة أبرزها الحضانة والروضات واملرحلة االبتدائية واملتوسطة، 

إضافة إىل برامج متنوعة ثقافية واجتامعية وترفيهية. يف حني يتم تعليم الفتيات للمراحل 

عية وبإرشافها. والراغبات يف التعليم الثانوية والجامعية يف معاهد املنطقة عىل نفقة الجم

املهنية تخصصات متعددة أهمها مدرسة التمريض العريقة والتي  الربامجاملهني يجدن يف 

تنخرط خريجاتها يف سوق العمل بسهولة، وبرامج التدريب املهني املعجل التي أضيف إىل 

معتمد من وزارة  ب برنامجستخصصاتها التقليدية فرع رائد لتأهيل ناشطات اجتامعيات ح

فرع لتأهيل مصورين فوتوغرافيني، علامً بأنه يراعى عند وضع  5121الرتبية. كام افتتح عام 

 الربامج املهنية حاجة سوق العمل إىل التخصصات املختارة.

 

اتسع نطاق خدمات الرعاية ليشمل بقيّة أفراد األرسة بحسب برنامج رعاية الفتاة ضمن أرستها. 

ملساعدة االجتامعية واإلرشادية إىل أرسة الفتاة، وتتيح لألخرية أن تستفيد وهي خدمة تصل با

 من كل الخدمات النهارية يف حني تنضم إىل عائلتها للمبيت ليالً.
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يتبنّي من طبيعة الخدمات أن نواتج عمل الجمعية هي مبعظمها غري مادية ألنها تتعلق ببناء 

و بتحسني نوعية الحياة )االعتناء بالصحة والجوانب القدرات البرشية )برامج تعليم وتدريب(، أ 

االجتامعية يف حياة اإلنسان. بينام تتمثل بعض النواتج الثقافية عىل هيئة كتب )إصدارات مركز 

اإلمام موىس الصدر لألبحاث والدراسات، معجم مفاهيم التنمية، تقارير ودراسات متنوعة(، 

 حوار.أو عرب إيجاد مساحات مشرتكة للتالقي وال

 

ينخرط جميع اإلداريني والعاملني وبعض املتطوعني يف أنشطة التطوير اإلداري املستديم 

الذي بدأته الجمعية قبل مّدة، وترتافق أعامل التحديث والتوسع مع إمكانية استيعاب قفزات 

 مهّمة يف أعداد املستفيدين من الخدمات الرتبوية واملهنّية

 

 كالتايل: ةاملشاريع املستمر ميكن اختصار 

 

بالتعاون  خدمة الرعاية املتكاملة لليتيامت وللمعرضات من الحاالت االجتامعية الحرجة -

ووسائل  وامللبسمثل املطعم  املكّملة؛ مع كل الخدمات مع وزارة الشؤون االجتامعية

 النقل وغريه؛

 برامج أكادميية يف دار الحضانة واملدرسة االبتدائية وقسم الرتبية املختصة؛ -

 امج مهنية يف مدرسة التمريض والتدريب املهني املعجل؛بر  -

، خدمات صحية واجتامعية يف مثانية مراكز ريفية ثابتة وبواسطة عيادات متنقلة -

وبعضها يتلقى الدعم من جهات حكومية كوزارة الصحة العامة، أو دولية كمنظمة 

 ؛فرسان مالطة

 الصدر لألبحاث مؤمترات ونشاطات بحثية ودراسات عرب مركز اإلمام موىس -

 والدراسات.

 :فيام ييل مناذج عن املشاريع املنجزة يف العقد األخري، املّدة للمشاريع املحددةبالنسبة 

مرشوع اإلغاثة الطارئة لسكان جنوب لبنان، بدعم من املكتب اإلنساين التابع لالتحاد  -

 األورويب؛

والتواصل بدعم من مرشوع دعم الجمعيات األهلية يف مجال تكنولوجيا املعلومات  -

 برنامج الخليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلمنائية )أجفند(؛

مرشوع دمج األرسى املحررين يف جنوب لبنان وإعادة تأهيلهم، بدعم من برنامج  -

 األمم املتحدة اإلمنايئ؛

  ؛توريد الحصص الغذائية للمدارس الحدودية بدعم من اللجنة األرثوذكسية -

التنمية بدعم من البن  الدويل ولجنة األمم املتحدة لدول جنوب  معجم مفاهيم -

 غرب آسيا )اإلسكوا(؛
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معمل تجميع الحليب وتصنيع مشتقاته، بدعم من الصندوق الدويل لألغذية والزراعة  -

 )إيفاد(؛

 مرشوع تعزيز الصحة اإلنجابية بدعم من منظمة الصحة العاملية؛ -

عيتا الشعب وجوارها، بدعم من مجلس مرشوع متكني املزارعات الجنوبيات يف  -

 اإلمناء واإلعامر؛

مرشوع الرتبية املختصة للحاجات الرتبوية الخاصة، بدعم من هيئة املساعدة  -

 الرنويجية )نورواك(؛

 وغريها. -

 

VIII.  "جديد "املؤسسات 

 

مؤسسات اإلمام الصدر حريصة عىل مواكبة العرص، وعىل متابعة حاجات الناس ومحاولة 

 :ولو أخذنا العام الحايل كمثال، ألمكننا رصد الجديد التايل معها. التفاعل

 

 عىل صعيد الربامج

 

. يف 5122" طاقات"، يف ترشين األول  افتتاح مركز تعزيز القدرات اإلنسانيةتم  -

. يهدف املرشوع إىل استثامر الخربة يف صور املجّمع الثقايف ملؤسسات اإلمام الصدر

 نشاطات تدريبية اإلدارة، ونقلها إىل الراغبني عرباملرتاكمة يف مجاالت الرتبية و 

 وحوارية متنوعة؛

ملساعدة األطفال ذوي  مركز التدخل املبكر "أسيل"تّم أوائل الصيف املايض افتتاح  -

الحاجات الخاصة يف مرحلة مبكرة من عمرهم. وذل  يف مجّمع اإلمام موىس الصدر 

تنمية القدرات املتنوعة لألطفال، الثقايف االجتامعي يف بريوت. يعمل املركز عىل 

 وعىل تدعم ذويهم باملشورة واملعلومة والتدريب.

يف املراكز الصحية التابعة ملؤسسات اإلمام  الخدمة النفسيةبورش العمل يف توفري  -

الصدر. وقد أصبح ذل  ممكنا بعد أن تّم تخريج دفعتني من العاملني النفسيني 

 .املؤهلني لتقديم املساعدة النفسية

يف معهد اآلفاق  يف التصوير الفوتغرايفتم تخريج الدفعة األوىل من املتخصصات  -

للتنمية، وهو مقّرر تم ّ استحداثه وترخيصه من قبل مديرية التعليم املهني والتقني 

 يف لبنان؛ 
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 عىل صعيد البنى التحتية واملؤسسية

 

يف مؤسسات  األداءساليب وأالبناء املؤسيس دراستها حول  .Booz @ Co استكملت  -

طة محلياً وإقيليامً اشاإلمام الصدر، ومقارنتها مبثيالتها من الجمعيات واملنظامت الن

ودولياً. وخلصت إىل تقديم توصيات ومقرتحات جاري العمل عىل اختبار مالءمتها 

 وكيفية تطبيقها.

سع يف املجّمع الثقايف. يت املبنى املدريس الجديدانطلقت أعامل اإلنشاءات يف  -

مقعد درايس، أي أنّه يضاعف الطاقة االستيعابية لناحية عدد املقاعد  2311املبنى لـ 

الدراسية يف املجّمع. كام يحتوي املبنى عىل مالعب شتوية وصيفية، قاعة عامة، 

مكتبات، مختربات، وكافة املرافق والتجهزيات حسب أحدث املعايري واملواصفات 

 الدولية؛

 

 التمويل

 

ألف دوالر  ومثامنائةماليني  مثانيةإلنفاق السنوي حسب آخر ميزانية مدققة إىل وصل مجموع ا

 أمرييك. وكانت نسب اإلسهام يف التمويل حسب اآليت:

 

 % 31،3:         تربعات األفراد واملغرتبني -

 %22    :               مبيع بضائع وخدمات من الوحدات اإلنتاجية -

 %21،1:      واملرىضمساهامت املستفيدين من الطالب  -

 % 9،3    :     مساهامت حكومية -

 %9،3:        منظامت دولية ومانحة -

 % 1،31   :                موائد اإلفطارات الرمضانية يف لبنان -

 %2    :        عوائد أخرى متنوعة -

 % 3،13:        متكفيل األيتام -

 

IX. توجهات مستقبلية 

 

إىل أّن الحاجات األساسية للسكان يف منطقة الجنوب خلصت جمعية مؤسسات اإلمام الصدر 

اللبناين ما تزال أولوية ملّحة، وإىل أن مقاربة تل  الحاجات تتطلّب رؤية اسرتاتيجية لتوظيف 

التدخالت املتنوعة يف سياق تنموي مستدام. فمن خالل احتواء املرض والفقر والجهل، ميكن 

 بالفرص املتكافئة للجميع:أن ننسج مقّومات املجتمع العادل الزاخر 
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  عىل مستوى توفري الخدمات، ترى الجمعية رضورة التدخل املبارش مع املستهدفني

 الحاجات تشخيصضمن مشاركتهم يف التخطيط واتخاذ القرار والتقييم، وذل  لضامن 

للمجتمعات املحلية. كام وترى رضورة العمل ضمن رشاكات اسرتاتيجية مع  ةالحقيقي

تشاطرها الرؤيا وتؤمن بالشفافية واملساواة وتحديد األدوار. وذل  لتأمني  الجهات التي

 التايل:

 

 بالتمتع بصحة جيدة طوال العمر؛يف األرياف الجنوبية ضامن حق الناس  .2

 بالتأهيل والتدريب وخلق فرص العمل؛ النساءمتكني  .5

 وتحسني فرص الناس يف التعلّم مدى الحياة. .3

 

 مق، ترى الجمعية أّن وظيفتها ال يجب أن تقترص عىل مجرّد وعىل املستوى التنموي األع

أداة تنفيذية، إمنا هي محرّك للتغيري، وهي منرب حوار بني من يطلب الخدمة ومن يستطيع 

 املنشود يطال عّدة مستويات أهمها:املجتمعي تلبيتها. والتغيري 

 

 ؛ملناطقيالديني أو ا أو االنتامءييز بسبب املعتقد التم إزالة كل ترسبات .2

 ؛، وتوخي املزيد من العدالة بني تل  األدواربني املرأة والرجل تكامل األدوار .5

بني إسهامات املقتدرين وحاجات املحرومني بحيث تتوسع خيارات الناس  التفاعل .3

 جميعاً.

 

 عوام القادمة عىل النحو التايل:ضمن تل  الرؤية، ترسم الجمعية صورتها لأل 

 

 مات:عىل صعيد الربامج والخد

متكني  حزم اساسية هي 3وتأطريها ضمن االستمرار يف تقديم الخدمات الحالية  -

 . للجميع يف املناطق النائيةوالصحة  املرأة، رعاية الطفل واليافع،

، وتحديداً محو األمية املعلوماتية، توسيع النطاق الجغرايف لبعض الخدمات الحالية -

 الرتبية املختصة؛و  التدخل املبكر،  التدريب املهني املعجل،

 .(املسننيت الدميغرافية )لتطوراللحاجات املستجدة للناس، ال سيام االتحسب  -

برامج الدمج  منها، وهيكلية مبحتويات متكينيةللناس  اآلنيةالحاجات تلبية مواكبة  -

 املرأة وتفعيل األعامل التطوعية.االجتامعي ومتكني 
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 عىل صعيد البناء التنظيمي واإلداري:

التوزيع العادل بني الرجل واملرأة يف الهيئة العامة واملراكز اإلدارية والتنفيذية  ضامن -

 املهمة، وعىل مستوى فرص العمل الناشئة عن نشاط الجمعية ومشاريعها؛

تطبيق السياسات املقررة حول التدريب والتعلّم مدى الحياة تحقيقاً ملبدأ استمرار   -

 ى أفرادها؛عملية التطوير يف مرافق الجمعية ولد

تأطري الخريجني يف جمعيات وهيئات ترعى مصالحهم وتيرس سبل التواصل فيام  -

 بينهم، ومع الجمعية؛

وضع املعايري وآليات املتابعة واملراقبة حسب أنجح النامذج العاملية يف الحوكمة  -

 واملساءلة واملشاركة، وبحيث يتحقق أعىل قدر ممكن من الشفافية والفعالية.

 

دمج بني االسرتاتيجيات الخدماتية واالسرتاتيجيات التنموية تتشكل هياكل الجمعية حسب هذا ال

وآليات عملها، وتتجّسد فلسفتها القامئة عىل التعلّم الدائم عرب التمكني وبناء القدرات. كام 

وتتشّكل ذاكرتها املؤسسية عرب توثيق خرباتها والتقرير عنها، وهي تسعى إىل تعميم تجربتها 

 ".كاة العلم يف إنفاقهتأثري يف السياسات العامة والبيئة الخارجية إمياناً منها بأن "زوإىل ال

 

X.  والتغيري االجتامعيتجربة الجمعية 

 

 أوالً: من منظور املرأة كفاعل تنموي

 

 السياق الثقايف واملفاهيمي .1

 

عبادات. ولدينا يرتكز اإلسالم عىل مبادئ أساسية قوامها املساواة الكاملة يف اإلنسانية، ويف ال

"لهّن مثل الذي عليهن يف ذل  خري دستور وأفصح دليل، سياّم يف رشعنة  الحقوق والواجبات 

يف الحقيقة لو حاولنا ". ونحن نجد هذا املعنى يف قول اإلمام السيّد موىس الصدر " باملعروف

. كام ويقول "الدين لها"تحرير املرأة تحريراً حقيقياً، فإننا نجد يف التعاليم الدينية ما يؤمن ذل  

 ال مينع إطالقاً من مامرسة املرأة ملختلف النشاطات االجتامعية".

 

رغم ذل ، هناك تيّار كاسح يجتهد يف إعادة إنتاج أحكام ورشائع فيام عنى املعامالت، دون أن 

املبادئ. والفرق واضح بني املبادئ  أميوضح فيام إذا كان اجتهاده عىل مستوى املعامالت 

مبا  بحاجة دوماً إىل إعادة النظر فيها ملعامالت. فهذه األخرية يضع معظمها الفقهاء، وهيوا

 يتامىش مع تطّور حاجاتنا وظروف دنيانا. ولنا دامئاً يف املبادئ خري مرشد ونعم الدليل.
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من املفاعيل الخطرية لجمود املعامالت وثبات تطبيقاتها أنّها ترتّسخ يف الذاكرة املجتمعية 

تسلّق سلّم القيم لرتقى إىل مستوى املبادئ. واألمثلة الشعبية مثل " املرأة بربع عقل" خري وت

شاهد عىل ذل . تكمن خطورة املفاهيم التقليدية يف أنها تأرس أواليات التفكري وتكبّل السلوك 

دالة االجتامعي. واملفاهيم املرتاكمة واملتوارثة أنتجت ما يشبه املامنعة الشعبية لتحقيق الع

 االجتامعية وباألخص العدالة بني الجنسني.

 

لقد آن األوان للتعاطي مع املرأة كونها عنرصاً فاعالً وإيجابياً، وليست مجرّد مستفيد سلبي من 

اسرتاتيجية شاملة متكاملة مبنية عىل تحديات  يستدعي ذل  انتهاجبرامج الدعم واملساعدة. 

دفة إىل إحداث تغيريات نوعية وكمية ومرتاكمة تفيض الواقع بكل حقائقه املرّة والحلوة، وها

 إىل العدالة االجتامعية وإىل تحقيق إنسانية الحياة.

 

االنتقال نحو الغد األفضل مهّمة صعبة ومركبة وطويلة، إالّ أنها ممكنة ورضورية. والتغيري 

دث يف أوساط ما يح -ورمبا األهم –املنشود ليس مرسحه القيادات والترشيعات فقط، بل أيضاً 

العامة: عىل مستوى العائلة والحي والشارع واملدرسة والوسيلة اإلعالمية. ويف كل دائرة من 

هذه الدوائر تلعب املرأة دوراً محورياً، وإالّ فإننا نعيد إنتاج األوضاع القامئة بكل ما فيها من 

 وهن وقصور.

 

و الرشط الرضوري واألسايس حتى إّن وعي املرأة لنفسها، أو التعاطي مع الذات بإيجابية، ه

ميكنها خوض حوار حول أدوارها ومواقعها يف إطار تفاعيل بنّاء. هذا الوعي )أي بناء الثقة 

بالنفس( هو الكفيل باستنهاض وعي مختلف للعامل وبطريقة مختلفة، ألنه سيكون معززاً 

ر إذا كانت الثقة بالذات باإلميان بالقدرة عىل إحداث تغيري إيجايب شامل. ال ميكن الثقة باآلخ

 مهزوزة.

 

تتواىل البيانات والتوصيات والشعارات من ويف عرص العوملة الذي ندور حوله، أو أنّه يدور بنا، 

يزال  ااملؤمترات والتظاهرات الدولية كام املحليّة، وواقع املرأة يف هذه املنطقة من العامل م

"أن الحضارة الحديثة ام كانت، حيث نالحظ يدور حول نفسه. كام وأنها ليست بأفضل حاالً حيث

)اإلمام  قد أعلنت تحريرها، لكنها قيّدتها مبختف وسائل اإلعالم والتجارة واألزياء والحفالت..

 "الصدر(

 

صحيح أن نسبة األميات بني النساء تشهد انخفاضاً متنامياً، وخروجهن من املنزل مل يعد 

قتصادية املتفاقمة تدفعنا إىل االستعانة بسواعد املرأة معضلة يف حّد ذاتها. كام وأن أزمتنا اال 

 يف العمليات اإلنتاجية.. إالّ أن الطريق أطول بكثري مام خلناه أو نخاله.
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 املرأة يف مؤسسات اإلمام الصدر .0

 

متيزّت الجمعية بسجلّها الواضح يف التصدي ملشكالت املرأة والحتياجاتها منذ تأسيسها، 

. فاكتسبت مكانة مرموقة يف أذهان وذاكرة املجتمع النسايئ هنّيةالرتبوية والصحية وامل

خصوصا الفقريات ومحدودات املوارد، وكان ذل  بفضل مساهامتها القيّمة يف املساعدة 

االجتامعية وبرامج محو األمية ورعاية اليتيامت والتصدي لغري ذل  من املشاكل االجتامعية 

 وبية يف الظروف العصيبة. واالقتصادية التي تواجه املرأة الجن

 

 روابط وعالقات وطنية وعامليةإضافة إىل إسهاماتها املحليّة، تنخرط املؤسسات يف شبكة 

. كام وساهمت املؤسسات يف كافة النشاطات املنظامت املهتّمة بقضايا املرأةخصوصاً مع 

لرسمي للجمعية والتحركات ذات العالقة مبناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة. والخطاب ا

 يدعم بوضوح قضايا العدالة الجندرية ومساهمة املرأة يف الحياة العاّمة. 

 

. وهو لتمكني النساء، واستطراداً الرجال وضعت جمعية مؤسسات اإلمام الصدر مخططا شامال

 :يقوم عىل أربعة محاور

 

 خيلة الطفلل يف مبالصورة البهيّة للمستقو ألجل إنجاب واعد،  اإلنجابيةتعزيز الصحة  -

  يبدأ تشكلها من خالل حكايات األمهات وعرب خلجات اإلرضاع؛ 

. إذ أن نظام التنشئة، املوكل بشكل شبه حرصي لألم، ال معنى له إذا الرتبويةمحو األمية  -

مل يكن مرتبطاً بنظام الحياة ومبا يحدث داخل األرسة واملجتمع. ونظام التعليم سيؤول 

اً تطويرياً قابالً للتعديل باستمرار تبعاً لتغرّي املواضيع إىل الفشل إذا مل يكن نظام

 والحاجات.

 مفهومياً ووظيفياً يف أمور الوعي املهني وبناء القدرات؛ االقتصاديالتمكني  -

 لناحية القدرة عىل التحكم باملوارد واملشاركة يف صنع القرار.  الحقوقيةومحو األمية  -

 

 ياق مكافحة حكامً، ومن باب تحصيل الحاصل.  وستكون أميّة األلفباء يف هذا الس..

 

XI. اسرتاتيجيات النهوض 

 اسرتاتيجيات: 3تساهم الجمعية يف النهوض باملرأة بانتهاج 

عرب توفري الرعاية الشاملة لنحو  حقوق البنت الطفلةالتدخل املبارش، وتحديداً يف ضامن  -2

العنف تصادية صعبة، منها طفلة سنويا من اليتيامت ومن ضحايا أوضاع اجتامعية أو اق 321

 531لنحو  التعليم والتدريب املهنيبتوفري مكافحة تأنيث الفقر . ويف والنزاع املسلح

 شبه املجانية يف شبكة مستوصفات.  الرعاية الصحيةشابة سنوياً. ويف توفري 



02 / 52 
 0212| آب  االجتامعية والسلم األهيل خمسون عاماً يف بناء العدالة مؤسسات اإلمام الصدر والتغيري االجتامعي:

 

 بحقوق اإلنسانحفز املعنيني وإرشاكهم، عرب مروحة أنشطة تهدف إىل التمكني والتوعية  -5

، كام وتهدف إىل تأطري الناس يف هيئات وشبكات البيئة والتنميةو دالة االجتامعيةوالع

 لضامن دميومة األنشطة وتوسيعها.

ضمن آليات الرشاكة بتنفيذ مشاريع ميدانية مع جمعيات وهيئات محلية ودوليّة، أو  -3

واسعة عرب املساهمة الفاعلة يف الندوات واملؤمترات والشبكات ذات  مؤسساتية

 هتاممات املتناسبة.اال 

الحريصة عىل أن يكون هيكل الجمعية وثقافتها ترجمة لبناء املؤسيس وأخرياً اسرتاتيجية ا -3

يف الوصول  ، للنساء والرجال،واقعية للشعارات واملبادئ القامئة عىل التمكني املنصف

 واملساءلة بشأنه. صنع القرارإىل املوارد والتحكم بها ويف 

  

 التحديات األساسية .3

 

، ميكن لتذليلها أن يؤدي إىل تغيري اجتامعي جذري عناوين أساسية 3تحت  العقبات تصنيف تمّ 

 :عىل مستوى الوطن، ومنه إىل املنطقة املحيطة

 

عقبات مرتبطة مبكان وزمان العمل، واملعروف أن لبنان بقي لعقود عديدة ضحية نزاعات  -2

 كرب فيه يقع عىل عاتق املرأة،مسلحة واعتداءات أنتجت واقعاً معقداً كان الوزر األ 

عقبات ثقافية مرتبطة بالعادات والتقاليد السائدة حيث ما يزال يلزم الكثري من الجهد  -5

 لتعديل األمناط والسلوكيات املجحفة بحق املرأة،

عقبات ترشيعية، إذ أن لبنان ورغم مصادقته عىل معظم املعاهدات واالتفاقيات  -3

نود أساسية فيها، كام وإن التطبيق ما يزال مجافياً الدولية، فإن لديه تحفظات عىل ب

 لروحية النصوص واملواد الواردة يف القوانني واملعاهدات،

عقبات مؤسساتية مرتبطة بندرة الهيئات املتمكنة ومبحدودية فعاليتها. وينطبق ذل  عىل  -3

مية(، النسبة املتواضعة لحصة النساء يف املؤسسات الوطنية )الربملان، الهيئات الحكو 

كام عىل النسبة األكرب من مؤسسات املجتمع املدين التي تعاين خلالً يف تركيبتها البنيوية 

كام يف ثقافتها التي ما تزال تعكس الوضع السائد لناحية ضعف املشاركة النسائية. ناهي  

 عن أن فعالية املجتمع املدين يف األرياف ما تزال يف طورها الجنيني.

 

 العقبات تخطي اسرتاتيجية   .4

 

 رئيسية لتخطي العقبات: اسرتاتيجيات 3تقرتح الجمعية 
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تشجيع املبادرات القامئة عىل الرتكيز املتوازن واملتزامن عىل املرأة والرجل معاً، حيث أن  -2

الهيئات واملرشوعات أحادية اللون والبنية والتوجه أقل فعالية من تل  التي تعمل مع 

 الرجال والنساء وتستهدفهم معاً،

إدراك االحتياجات االسرتاتيجية للرجال والنساء، وتصميم املشاريع املرتبطة باالحتياجات   -5

تخدم االحتياجات العملية واملبارشة بحيث توظف عوائدها ضمن رؤية شمولية 

 ،بعيدة املدى واألثر االسرتاتيجية

يالت ألرسهن(، أو رتكيز عىل فئات االحتياجات الخاصة املاثلة فعلياً وحالياً )النساء املعال -3

 الكامنة واملؤكدة التأزم مستقبالً )العزوبية النهائية ألعداد متنامية من النساء(.

 

كانت املرأة وستبقى مركز الثقل يف ترميم الوطن، ويف صناعة املستقبل. وإىل أن ختاماً، 

وسيبقى  تستعيد املرأة زمام املبادرة يف بناء ذاتها وبناء أطفالها، سيبقى الوطن مأزوماً.

املستقبل رهينة الحارض الفصامي بني ماٍض ال يستعاد وآٍت ننشغل يف القلق منه بدل العمل 

 عىل صنعه. 

 

 من منظور التنشئة عىل ثقافة السلم ثانياً:

 

تلميذة أو تلميذ نظامي يف املجّمع الثقايف يف صور، عدا عن اآلالف من زوار  2321هناك حالياً 

 عية الذي يرتددون بوترية متفاوتة. املراكز الصحية واالجتام

بعض اليتيامت يدخلن إىل املجّمع يف عمر الثالثة ويبقني فيه إىل أن يتزوجن أو ينهني الدراسة 

الجامعية. وبعضهن يقضني سنة دراسية واحدة يف برامج التدريب املهني املعجل. الجمعية 

حسابية بسيطة نستنتج أن  عاماً عىل تأسيسها، وبعملية خمسنيتحتفل هذه السنة مبرور 

عرشات اآلالف استفدن لغاية تاريخه كمحصلة تراكمية. وكّل واحدة أو واحد منهم تعرّض 

، ألكرث من شكل واحد من العنفمبناسبة أو بأخرى ألحد أشكال العنف، بل إّن البعض تعرّض 

 ضحايا.الوغالباً ما وجدنا أنفسنا أمام مناذج مركبّة من 

 

XII. مستويات التدخل 

بعاً للحاالت، ميكن تصنيف اسرتاتيجيات التدخل ضمن عنوانني أساسيني، وسيقترص الرتكيز يف ت

هذه الورقة عىل العنوان الثاين نظراً التصاله الوثيق واملبارش بتنشئة األطفال عىل السلم. 

فالعنوان األول هو تحصني للكبار بالقّوة االقتصادية والنفسية التي تزيل عنهم الضغوط 

هم من مطامع اآلخرين، كام وتؤهلهم لتنشئة أطفالهم تنشئة صالحة. يف حني أن وتحمي

العنوان الثاين يتصل بسلسلة اإلجراءات والتدخالت النفسية والتخصصية اآليلة إىل توازن الفرد 

 مع ذاته وتهيئته للدخول يف حوار آمن مع اآلخر، يوصلهام إىل عالقة سلمية.
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باملساعدة عىل إدراك الصدمة واالعرتاف باألمل والحزن ين الروحا  -التدخل النفيس يكون

وصوالً إىل تحديد الهوية واحرتام الذات. وهنا تلعب الرتبية األخالقية والدينية دوراً فعاال نظراً 

ملا تدخله يف النفس من طأمنينة وهدوء، وملا تخلقه من استعداد للتسامح والرحمة، وصوالً 

هة الذات واآلخر واالعرتاف بهام. أي االعرتاف بأخطاء الذات وغفران إىل الشفاء التام عرب مواج

 أخطاء اآلخر، مبعنى القبول بتسوية ترمم العالقات وتريس ثقافة السلم.

 

 الذات واآلخر

األصعب عىل اإلطالق.  -يف عملنا مع الفئة املحددة –لعّل مرحلة مواجهة الذات واآلخر هي 

يات اللوايت وقعن ضحية شكل أو عّدة أشكال من العنف، والفئة املحددة هي مجموعة الفت

 وجنئ إىل الجمعية طلباً للحامية والرعاية والتعلّم:

 

عند مواجهة الذات، هناك سؤال )ماذا فعلت؟(، واإلجابة عند اليتيامت وضحايا العنف  -

 أعتدي الخارجي أو املنزيل أو املجتمعي، تكون غالباً ) أنا مل أفعل شيئاً، أي مل أظلم ومل

 ومل أرسق ومل أقتل(

وعند مواجهة اآلخر، هناك سؤال )ماذا فعلوا يب؟(، واإلجابة عند نفس الفئة تكون غالباً  -

عىل هيئة سؤال )ماذا مل يفعلوا يب؟ لقد هجروين، وقتلوا والدي أو أخي، الخ، واختلسوا 

 طفولتي، واغتصبوا براءيت، وصادروا مستقبيل..إىل ما هنال (.

 

اد هؤالء األشخاص للتوصل إىل تسوية هو أمر بالغ الصعوبة. فهم مل يرتكبوا جرماً إن استعد

أو خطأ ليقايضوا به نظري ما وقع بحقهم من ارتكابات. واستعدادهم للغفران يبدو أمراً غري 

عادل علامً بأن "الجالدين" مجهولون أو مجهلون. تكرب الفتاة وتتسع مداركها لتكتشف أنها يف 

طأ )أي أنها ال تعيش ضمن أرستها الطبيعية كباقي الناس(. ويبدأ طرح األسئلة من املكان الخ

 نوع: ملاذا أنا؟ ومن أىت يب إىل هنا؟ وإالم أنا ذاهبة؟ .. تبقى غالباً من دون إجابات شافية.

 

 املبادئ األخالقية 

كني. وتقوم ، أهمها العدالة والتقوية أو التمقيم أساسيةعىل مجموعة  ة الجمعيةتقوم رؤي 

 مبادئ العمل عىل:

 متكني األفراد واملجموعات الضعيفة، -

 عدم الحياد أي االنحياز نحو األضعف، ومحاولة تبديد سطوة املتنفذين -

 تعددية املقاربات )إذ ليس مثّة وصفة جاهزة صالحة لكل الظروف والحاالت(. -

 

 آليات التدخل، وأشكاله

قيقة من التمحيص، وذل  توخياً للعدالة. فاختيار يتم اتخاذ القرار بالتدخل بعد إجراءات د -

األحق بالرعاية أمر بالغ الصعوبة عندما تكون اإلمكانيات يف حدود استقبال عّدة مئات فقط 
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بينام طالبو الخدمة يعّدون باآلالف. واملعيار اآلخر األكرث صعوبة هو تقدير مدى صعوبة 

 الحالة وبالتايل مدى فعالية التدخل؛

ذات الصلة بعملية التدخل )أي ما بعد القبول(: وهذه عملية معقّدة، حيث علينا القرارات  -

أن نلعب دور املؤيد للطرف األضعف )اليتيمة، ذوو الحاجات الرتبوية الخاصة، الخ(، ودور 

الوسيط )تسوية األوضاع مع األهل، ضامن تواصلهم مع أبنائهم( ودور املطبّق ملجموعة 

ية، صحية، اجتامعية، رعائية، تدريب األهل عىل تقبّل أوضاع متشعبة من الربامج )تربو

 أبنائهم أو بناتهم(.

قرار إنهاء التدخل العتبارات متعددة: بعضها يتصل مبصلحة التلميذة يف االندماج املبكر  -

يف املجتمع الطبيعي ضمن أرستها، وبعضها يتصل باستكامل التمكني، وأحياناً يكون قرار 

 جال أمام أفراد آخرين أوىل بالرعاية. اإلنهاء إلفساح امل

 

 الرؤية االسرتاتيجية: ثقافة السلم

 نحو تكافؤ الفرص يف مجتمع عادل

        

حوار متنام بني 

 إسهامات املقتدرين

 وحاجات املحرومني

 
أدوار أكرث عدالة بني 

 املرأة والرجل

 
ال متييز بسبب اللون أو 

 العرق أو الدين..
  

  

 

 :املتنامي قات الحوارتطبي -2

إدماج الطالب من رشائح اجتامعية واقتصادية متنوعة، بهدف التعارف املتبادل وإزالة  -

إحساس الغنب واليتم من النفوس، ومساهمة املقتدرين )أقساط مدرسية( يف توفري املوارد 

 املالية الالزمة لتأمني نوعية عالية من الخدمات يستفيد منها الجميع.

 وتلقي إسهاماتهم يف دعم برامج الجمعية.واملقتدرين، املغرتبني التواصل مع  -

 .املشاركة مع وكاالت التنمية واملنظامت اإلقليمية والدولية، وتلقي مساهامتهم ودعمهم -

 

 تطبيقات العدالة بني الجنسني: -5

 .تتبوأ املرأة مراكز مرموقة يف هيكل الجمعية ويف آليات اتخاذ القرار -

أوساط العاملني واملتطوعني واملستفيدين، كذل  مع الجمعيات يف  هناك جهد نظامي  -

، ويرمي هذا الجهد إىل إحداث تغيري ذهني وسلويك يف النظرة إىل املرأة والرجل املحلية

 وأدوارهام.

معظم الربامج مصممة بحيث تلبّي حاجات املرأة إىل التمكن والوصول إىل املوارد  -

 والتحكم بها.
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 تطبيقات الالمتييز: -3

تم اختيار أماكن املراكز الصحية واالجتامعية بحيث تلعب دور املساحة املشرتكة اللتقاء ي -

 ؛األهايل متعددي االنتامءات

تتكرر مبادرات التواصل واللقاء مع املدارس والجمعيات والهيئات من كافة املناطق  -

 اللبنانية بهدف التجسري، وتصفري مساحات الوهم والجهل باآلخر؛ 

ر "كلمة سواء" السنوي  أن يكون مناسبة مستمرة لتالقي إرادات املختلفني يتوّخى مؤمت -

 وحوارها؛

 

XIII. الخالصة 

 

 ختاماً، 

، ويف مدى توافقها مع القيم االجتامعية  اآلثار العميقة والبعيدة التي نحدثهاتبقى العربة يف

ات املهمشة والثقافية واملواثيق واألعراف اإلنسانية مبا فيها حقوق الطفل واملرأة والفئ

رصد تل  اآلثار عىل رأس اهتاممات الجمعية، وذل   يستمروالضعيفة واإلنسان عموماً. وسوف 

لقياس ما يحدثه وجودها واستمرارها من قيمة مضافة عىل سلّم إحراز الحقوق األساسية 

لإلنسان ومتكينه من التمتع بحياة أفضل، وتوسيع خياراته ومامرسة موهبته يف تلوين أنوار 

 لغد.ا

 

مؤسسات اإلمام الصدر فسحة ضوء وهواء مارس الكثريون من خاللها شقاً حياتياً،  أوجدتلقد 

والغذاء والصحة والتعلم. اليوم، تسعى الجمعية  الحياةأو حيوياً: مامرسة الناس لحقوقهم يف 

بكل  -كام هو -إىل اخرتاع فسحة من حريّة لتبسط عليها النسيج االجتامعي اللبناين. توّصفه 

 عرب التوافق عىل رؤية مدنية لبلد.أوهانه وأدرانه وألوانه، وتحي  ما انقطع من خيوطه وروابطه 

وفيها ضمناً مدونّة السلوك املدين لقياس أداء املنظامت والجمعيات ومدى مساهمتها يف 

بناء. صناعة الحلول و/ أو يف صناعة األزمات؛ وعىل قاعدة االحرتام والرصاحة والجرأة وإرادة ال

 عّل الحوار املدين يوفّق حيث أخفق ويخفق الحوار العسكري/ السيايس!

 

يقوم املجتمع املدين عىل عّدة مقومات أبرزها: الفعل اإلرادي، االنتظام املؤسيس، قبول 

التنوع.  ولعّل املفردة األخرية هي جوهر الرسالة املمكن أن تتحول إىل رصخة يطلقها كل ذي 

محل املجتمع املدين الطبيعي يف صنع الحل ويف صياغة الحرية حنجرة! فال شئ يحل 

اإلنسان، املواطن، وبإرادته الحرّة وضمريه الواعي يعطي ويقّدم  والكرامة. فيه يتحرّك ويعمل

 أجمل ما عنده للوطن وللناس.
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، ُسُحٌب نتوخى أن تحمل رذاذ الخري ستميض عّدة سنوات قبل أن تنجيل  سحب الربيع العريب

حرية والعدالة.  ولن يكون عبورها خالياً من غبار الثأر وتصفية الحسابات، وال من نقمة وال

 . املتعنتني واملتسلطني. كام ستواجه الشعوب تجارب أليمة من الخيبات واالنتكاسات

 

 املرّة سحابة مغامراته األهلية: كان لبنان سباقاً يف تجّرع الكؤوس

 

، يلتقطون من طالسمه خطاً واضحاً مؤداه عبثية لبنايناملايض العّل القارئني يف فنجان  -

 العنف األهيل؛

بعض الناس تعلموا الثقة بالنفس، لعّل أهمها أن  تل  املغامرات،  جانبية يف منافعمثّة  -

 نسج مستقبل حّر وكريم.يف والثقة باآلخرين تأسيساً لبناء قدرة العمل معهم 

 وشكراً.


