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I. مقدمة 

 الدعوة ع وطالبا، ومعلم إدارة ،الرسمية املتوسطة األوىل صور ملدرسة الشكر بجزيل أتوجه
ة أرستكم مع أتواصل ألن الفرصة إتاحة وع  فهذه. والحصن الحضن مبثابة هو رصح  الكر

  .االنطالق منصةو  الصبا ومرتع الطفولة حديقة هي والرمول واملعامل واألزقة الزوايا
 هو. للمداولة املطروح املوضوع أهمية عند هنيهة أتوقف  الذاكرة،  ومحوريته املكان رمزية وإىل

 طاملا تخبو لن التي والتأويالت االجتهادات شتى ع والنوافذ األبواب يفتح انفك  ما موضوع
 للندوة املقرتح العنوان. واملصري والدور الهوية عن بحث حقبة و فوران، حالة  مجتمعاتنا

 ال حتى التيارهذا  مع كثريًا انجرف أال وسأحاول النظري؛ الكباش غامر  الخوض ع الباحث يجرب
. بالرتبية ربطه عرب وذلك وامللموس، الواقع حيز إىل املوضوع أنقل أن أفضل بل ؛"االلتباس" أفاقم
. وقضاياهم املنتدين جمهور اهتاممات مع أي فيه، نحن الذي املكان مع انسجاًما أكرث بهذا وأكون
 حكاًم  وهي. رسالتها طبيعة  أيًضا إمنا الجغرافيا،  قريبة. جًدا قريبة تجربة باستعارة اختم ثم 

 والحوار السلم ثقافة ع الرتبية  الصدر اإلمام مؤسسات تجربة بذلك وعنيت  . القلب من قريبة
 .املد املجتمع وبناء

 بشكل هو والغربية، بل واإلسالمية، العربية واألرياف املدن  حاليًا يدور ما. وملح آ  واملوضوع
  فشلت التي العربية واملجتمعات. دور وعن هوية عن البحث ،تشظيات أو ،مخاضات من بآخر أو

 بالسلطة، املواطن عالقة تنظيم  أخفقت مجتمعات هي وفرة، إىل وتحويلها الفورة توظيف
 العام املجال إىل ئهوانتام امللموس العام للحيز احرتامه القانون، إىل ،ونظرته بل ،وعالقته
  مجاالت  اللولبي االضطراب وهذا. الكو وللمجتمع ولبلده وملجموعته لذاته تقديره املطلق،
 يرفض بأن أزمته عن اليأس يعرب . املطبق اليأس أقول ال حتى األمل بفقدان أسميه ما هو االنتامء
 والحق  اإلصغاء نعمة حامله عن وينزع الفرح،  حقهم اآلخرين عن وينزع اإلنجاز ويستنكر الحياة
  .الهادئ التعبري 
، املجتمع نقيض هو املجنون العنف هذا  والتثاقف الحوار املث تجلياته  هو والذي املد

 تخيلها كام الفاضلة املدينة باتجاه اللولبية الحركة هو. واإليثار والتأثري والعدالة والتفاوض والتعاون
 .أفالطون

 
II. واجتهادات دالالت: املدين املجتمع 

 املتحدة األمم تقارير فيها مبا املعارصة األدبيات  كل   وارًدا املد املجتمع مفهوم يكون يكاد
 به يستع كام وندواته، تقاريره و اإلعالم موائد ع الحضور دائم وهو. وأدبياتها اإلمنائية

يون ويجتهد وبياناتهم، خطبهم  السياسيون  ومتوافق واضح بشكل تعريفه محاولة  األكاد
 كأدة واملتانة الطأمنينة يوفر وال واملشارب، املدارس تعدد تتعدد دالالت ع ينطوي هو. عليه

 والتنموية الخريية واملنظامت والنقابات األحزاب مثل الكالسيكية املفاهيم توفره مبا قياساً  تحليلية
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 يستدعي وأنه سيامال  رواجاً  يلقى لكنه. مجتمع لكل امللموسة الوقائع تحليل  أكرث تساعد والتي
قراطية الحرية مثل الجاذبية، من تخلو وال معه متالزمة مفاهيم  واملواطنة االجتامعي والعقد والد
 .وغريها
 النخب تريده ما بالضبط ليس أي. واقعنا  فعالً يدور مبا ارتباطاته عرب" املد املجتمع"  نفهم
 ظهر كام املد املجتمع مضام من الكثري تستعري كونها أدبياتها،  عنه تعرب  ما أو العربية
 .اليوم ولغاية الصناعية الثورة منذ الغربية املجتمعات  وتطور وتج 
 اليوم تعنيه ما بأن"   االلكرتو موقعه  منشورة له مقالة  (Aljabri ،211) الجابري. د يقول
، املجتمع خارج فيوضع الباقي، أما! نفسها به تعني إنها" املد املجتمع" بـ العرصية النخبة  املد
 املجتمع مضمون بأن ويتابع..". نفسه املد املجتمع آليات بواسطة يحصل قد" الباقي" هذا أن مع
 مجتمع"و" القبيلة مجتمع"و" العسكر مجتمع" تصفية إىل باملطموح اليوم أذهاننا  يرتبط املد

 التعبري ع القامئة املؤسسات مجتمع لقيام املجال فسح وبالتا ،"القائد الرائد الحزب
قراطي قراطية عمليات إجراء افرتضنا ولو. الحر الد  القوى فإن العربية، الدول معظم  نزيهة د
 تتصوره كام" املد املجتمع" خارج تقع قوى حداثية، غري عرصية، غري قوى هي للفوز املرشحة
  .العرصية النخبة
 يجوز ال والذي مكوناته،  الشديد التباين هذا هو املد املجتمع  األسايس املضمون لعل 

 كاألحزاب الحديثة بالبنى متصلة أي ،مدنية كانت سواء تلك أو الفئة هذه بإقصاء أو باالختزال تبديده
 والعشرية والقبيلة ثنيةواإل  الدين مثل روحية تقيليدية كانت أو التطوعية، والتنظيامت والنقابات
 من تالها وما الصناعية الثورة تطورت حيث األوروبية املجتمعات  جائزاً  الفصل كان وإذا. والعائلة

 العربية مجتمعاتنا  بتاتاً  يجوز ال فإنه ومدنية، اجتامعية تشكيالت من معها وترافق تكنولوجية ثورة
ها والبنى التشكيالت -صداماً  أو حواراً  - تتفاعل حيث  يبدو اللبنانية الحالة و. وحديثها قد

( الثقافات ب واحتكاك تالمس نقطة) وجغرافية( الطوائف) تكوينية ألسباب حضوراً  أكرث" التعايش"
 (.املنشأ البلد  املقيم مع وتفاعله اللبنا االنتشار) وواقعية
. الوطنية الوحدة شعار تحت التقليدية البنى تضبط أن الدولة بإمكان أن الباحث بعض يعتقد
 والحركات الدينية التكتالت تنضوي (211)املرصي،  اإلمنايئ املتحدة األمم برنامج تعريف وحسب
، املجتمع منظامتتحت  األهلية الشعبية  السياسية األحزاب يستبعد التعريف أن إال املد
 تخوم حول خالف -إذن– هناك. التنمية  الدولة لدور تحجيمه مع انسجاماً  املهنية والنقابات
كن. أيضاً  وظائفه حول وخالف واإلسالمية، والتقليدية الليربالية لألدبيات تبعاً  املد املجتمع  و
 :بالتا الخالفية املضام اختصار

 قسوة من كام الدولة بطش من فاعلة حامية شبكة أنها رغم) والعائلية القرابية التشكيالت 
 ؛(السوق

 ؛(واقتصادية اجتامعية برامج تطرح أنها رغم) السلطة إىل ساعية ألنها السياسية األحزاب 
 معينة؛ رشوط عضويتها تحكم التي واالتحادات النقابات 
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 يقوم ال الذي املواطنة مبدأ مع لتناقضها اإلثنية أو الدين أساس ع القامئة التشكيالت 
 فئات حقوق عن وتدافع التغيري إىل تسعى أنها رغم..) العرق أو الجنس أو الدين ع

  (.مشهودة بفعالية وتؤمنها املجتمع من واسعة
 ومنارصو (Secularism) بالعلامنية املتمسكون عادةً  هم التشكيالت هذه استبعاد ع الحريصون

 ، John Locke أوردها كام االجتامعي العقد ملقتضيات وفقاً . روسو أراده كام Civil)) مد هو ما كل 
 العازلة املنطقة يشكل الذي املد املجتمع مكونات أي ،مواطنيها مصالح حامية ع الدولة تعمل

 املواطنة أن سبينوزا ويرى(. العام املجال أي) والدولة( الخاص املجال أي) املواطن/ العائلة ب
 يتصل ملحة معطيات راهنا  وتربز. واجباته ويحدد فرد كل  حقوق يحمي الذي االجتامعي العقد هي

 اآلخر البعض ويتصل( الخاص القطاع فيه يتحكم إمنا عام، مجال أيضاً  هو الذي) بالسوق بعضها
، بالعقد  ومبادئ الدولية املعاهدات  واملتمثل واألوطان، املجتمعات لحدود العابر أي الكو
 (2112)حلبي،  .وغريها البيئة ومقتضيات اإلنسان حقوق

 
 مفهومنا للمجتمع املدين

 ويرتجمون ومسؤولياتهم حقوقهم عن املواطنون فيه يعرب  الذي املجال هو املد املجتمع
 فقط ليس الوثيق الرتابط يتج  التعريف وبهذا. يرتضون الذي االجتامعي العقد صياغة  حوارهم

قراطية( واملسؤوليات الحقوق) املواطنة أيضاً  بل االجتامعي، والعقد املد املجتمع ب  والد
 .(وتطويره تطبيقه ومراقبة التعاقد صياغة إىل املفضية الحوارية اآلليات)

 التباين شديدة مكونات ب يجمع  )هالل( " فكري تشييد"  حقل من هو ما ع املد واملجتمع
 هي املكونات هذه.. وتتعايش فيه تتنافس والسياسية، والفكرية االجتامعية الرؤى فيه وتتمثل
 حتى املختلف اآلخر حيال املدنية الكياسة من بالقليل التمتع يكفيها والتي املد املجتمع منظامت
 ،"ليرباليتها" أو" تقليديتها" مدى عن النظر برصف املد املجتمع  عضواً  لتكون تتأهل

 االجتامعية األطر -إذن– هي. واملشاركة التسامح قيم وه بينها فالجامع". علامنيتها" أو" روحانيتها"
 أعضائها قيم عن املعربة( االرسة األفراد،) األساسية واملكونات الدولة ب الوسيطة الطوعية

 .العام بالشأن االهتامم وذات ومصالحهم،
 الفرد ب املتحركة املساحة تلك إىل تشري وتواصل تأمل أداة هو املد املجتمع أن إىل نصل بهذا
 إىل مفهومياً  تشري املد املجتمع منظامت أن وإىل. العام املجال وب الخاص العائيل حيزه مع
 الحرية لصالح االجتامعي التغيري إىل سعت سواءً  التنظيم من األد بالحد املتمتعة األطر كل

 تفريغ من ذلك عليه ينطوي ما مع القامئة النظم إنتاج إلعادة جهدت أو االجتامعية، والعدالة
 مع والتعامل والخصوصية الرتاث ع الحفاظ مسميات تحت األساسية قيمها من للمواطنة
 .فئة أو طائفة أو لعشرية كأتباع أو كرعايا املواطن
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 مع تقيمها التي العالقة ومضمون شكل هو البعض بعضها عن املد املجتمع منظامت يز ما
 عالقة) مقننة وقواعد إجراءات وفق الجمهور مع تتعامل الدولة كانت وإذا. (Aljabri ،211) جمهورها
 عالقة) خدمة أو سلعة تبادل إمكانية وفق كزبون الجمهور مع يتعامل السوق كان وإذا ،(تعاقدية
 جمهورها مع عالقاتها تتسع ما مبقدار تتاميز املد املجتمع منظامت فإن ،(اقتصادية-تجارية
 و نفسه تنظيم  جمهورها إرشاك ع الحرص موقع من أي االقتناع، محوره الذي بالتفاعل
 املد املجتمع منظامت تدخل أن -كذلك والحالة– والطبيعي. احتياجاته وتأم حقوقه عن الدفاع
 وال موحداً، جسامً  ليس -أساساً  – فاملجتمع. ورصاع وتنافس تنسيق عالقات  البعض بعضها مع

 أو املدنية املنظامت بعدد تتحدد ال السيايس النظام خصائص إن  بل. متجانس جسم الدولة
 القوى تتعايش اللبنانية الحالة و. وموازينها املجتمع  القوى مراكز ب بالعالقة بل وظائفها

 أم دينية أيدولوجيا كانت سواء العقائدية القوى مع( الليربا باملفهوم الحداثية) االقتصادية
 فخ إىل االنزالق عن مبنأى ليست واالنتامء بالهوية شعور من هي ما ع" الوطنية" وأن سيام. علامنية
 . العدالة وإرساء الحقوق إحقاق نحو للتقدم معيقة عقيدة إىل فتتحول التقوقع،

 
III. املدين واملجتمع املعارصة القضايا 

 دور يضعف بينام الثقافية والتعدديات والخصوصيات التفرعات بنمو  العامل من املنطقة هذه تتتميز
 الثقافية، الخصوصيات بصيانة املطالبة األصوات تعلو وإذ. الجامعة املواطنة ومفهوم الدولة

( والطائفة والقبيلة العائلة) دولتية املاقبل االنتامءات نحو املجتمع سحب إىل ذلك يؤدي أن ي خ
 والنقابات كاألحزاب املد املجتمع منظامت) دولتية بعداملا التشكيالت نحو به االرتقاء بدل

 .(اإلنسان حقوق ومنظامت
 تنامي يلحظ أن( استطراداً  واإلسالمية) العربية الدول  األحوال لتطورات املتتبع يستطيع
 األطراف ع القلق لناحية أو العنف، حقبة تداعيات لناحية إن، مستوى من أكرث ع الهواجس
 إىل األسوأ السيناريو يتشعب آخرين، نظر و .والعرقية الدينية واألقليات كالنساء الضعيفة،
 حضاري مكون من وجودهم يجسده ملا نظرًا لألقليات، الجامعية الهجرات أثر  هو األول: خطرين

 الفتنة  هو الثا والخطر ؛"الحضارات رصاع" شؤم تجاه خالصها خشبة أو البرشية دليل هو
 مضاعفاتها ولها والذاكرة، الثقافة  العميقة جذورها لها كوابيس من تثريه وما اإلسالمية،-اإلسالمية
  .يجاورها ومبن مبا عالقاتها وع اإلسالمية، والشعوب املجتمعات ع املدمرة

 هي التي السخونة ع يوًما الثقافية وحقوقها األقليات قضايا تكن مل األوسع، العاملي اإلطار و
0القومية األقليات لحامية اإلطارية املعاهدة أكدت األوىل، مادتها ففي. اآلن عليها

(FCNM)  هذه أن 
  الجارية لألحداث أن صحيح. دوليا تعاونًا وتقتيض اإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء هي الحامية
 تدفقات بفعل وذلك. الكوكب امتداد وع  اشتداد، إىل السخونة لكن املهم، تأثريها املنطقة

                                                           
1
 The Framework Convention for the Protection of National Minorities 
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 رضورة يحتم الواقع وهذا. املضيفة البلدان  املهاجرة املجموعات اندماج ومعضلة النازح
 وليس التشكل، قيد العامل مكونات بتنوع مرتبط الدو السلم ضامن أن بل. ورشعنته التنوع قبول

 الرافعة هي االتصاالت وتكنولوجيا. والتكامل واالختالف التاميز ع قائم تنوع وهو. العكس
 محاذير من تخلو لن التنوع حامية أن إال. وتكامله ومنوه ترويجه تتيح والتي التنوع لهذا املفرتضة
 حامية  جنوًحا يعتربونه ما مخاطر إىل االتهام بإصبع يشري وفكري سيايس تيار وهناك وألغام،
 كياناتها إىل والدول املجتمعات تفكك وإىل التمرد، إىل األقليات جنوح إىل يؤدي ألنه.  االختالف
 . واملالذ والجواب القضية وكأنه املد املجتمع نجد ،وبذا .واإلثنية والقبلية الطائفية األولية

 النظام العاملي الجديد

، مع مالمحه تتبدل نظام هو الجديد العاملي بالنظام يسمى ما  فريدة بخصائص تاز أنه إال السن
  :الخصائص هذه من. املداخلة مبوضوع وثيق اتصال له مبا هنا منها نكتفي

 تتجاوز عمالقة وإعالمية اقتصادية تجمعات بروز مع واألموال واألفكار السلع أمام الحدود انهيار �
. هائلة برسعة واملتحركة املتبدلة واألدوات الوسائل من بالكثري وتتحكم والحدود، القوميات

 ع برصية -السمع اآللة تعمل. واملعلوماتية االتصال وسائل هي اإلطالق ع منتجاتها أبرز
 وإلغاء االستفراد ظاهرة) االهتامم موضع هو بأنه متلقي كل يشعر بحيث مبحتواها التأثر لحظنة
  طرفاً  الدخول بتبعات أي حساب، بجردة يطالبه لن أحداً  أن  إال ،(االجتامعي الوسيط دور

 تلك، أو السلعة هذه برتويج استثامره ويتم للرتوي، املجال يعطي ال انفعال وأنه سيام. اللعبة
  والدخول ،(غانم لجورج والتعبري) توأمان والعوملة فاإلعالم. املستهلك من غفلة وع

 للسيطرة حملة هي وال للسلطة، نظاماً  ليست العوملة أن هنا الفريد. خياراً  وليس قدر لعبتهام
: الوطن مقومات من) ذاك أو املجتمع هذا إخضاع وارد  هي وال تلك أو األرض هذه ع

 من الدولة تحويل عنها وينتج بالسوق، التحكم حركة ببساطة إنها(. والبرش األرض السيادة،
 ؛(2111)خوري،  استهاليك سوق إىل سيايس مجتمع

 تدمر االستهالك أمناط فإن استهالكية، قرية إىل العامل حولت االتصال وسائل كانت وإذا 
 التنوع السامة، النفايات األوزون، املياه، وندرة السكا االكتظاظ) البيئية القرية مقومات

 الوجود  اإلنسان لحق تهديد من ذلك ثله ما مناقشة وارد  هنا لسنا(. إلخ البيولوجي،
 القومية والحدود السيادة مفاهيم ع أثرها لبيان البيئية املخاطر إىل اإلشارة تجيء بل والحياة،
 والتلويث( األحراج اجتثاث) والزحرجة التصحر ظواهر أن واملعلوم. اإلنسانية والهجرات
 تكدساً  أو( األرياف  البيئة تدهور) نزوحاً  إماً  البرشية بالتحركات وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط وخالفها

 عن النظر بغض املخاطر، تلك عن غافالً ليس البرشي واملجتمع ؛(الهواء وتلوث املدن ضجيج)
. أسوأ هو ملا تداركاً  والتوافق للتحرك األممية التنظيامت تتداعى إذ. الصحوة هذه نجاعة

 قضايا تتناول التي والربوتوكالت االتفاقيات ومئات بل عرشات يرصد أن املراقب ويستطيع
 البرش وأن الكوابح، من متفلتاً  يهدر العوملة قطار أن املالحظ إمنا. والبيئة واالتصاالت الهجرة
 االتفاقيات تتحرك بينام متسارعة، بوترية املوارد  القادمة األجيال حقوق مصادرة  عنون
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 واقعاً  ووجدت إال التطبيق ميدان إىل تصل ال أنها بحيث شديد ببطء ومراقبتها إبرامها وآليات
 .املعالجات من جديدة أنواع إىل يحتاج جديداً 

 فتنوء الدول، ع وضخامتها بثقلها تجثم التي العمالقة التكتالت وجود الحا املشهد آثار أبرز 
 أنها إال. الكالسييك باملفهوم سيادتها وتتالىش املحلية، مجتمعاتها ع سلطتها وتتفسخ األخرية
. مراقبتها أو ملساءلتها دليل من هناك وليس عنوان، بال تكون وتكاد هالمية، مبالمح تكتالت
 إطاره يتجسد والذي الدو القانون ع مبنية كونية سيادة  األخري املالذ يتمثل وعليه،

 حقوق أن فاملالحظ. ووكاالت منظامت من عنها يتفرع وما املتحدة األمم هيئة  املؤسيس
 فشيئاً، شيئاً  القومي املستوى يتجاوز ورشعيتها الحقوق مصدر وأن  العاملية، نحو تتجه اإلنسان
 االحتكام متوسلة هناك أو هنا من األصوات ترتفع وبينام. العاملي املستوى إىل باضطراد ويتجه
 ذات ترتفع ومؤسساتها، آلياتها إىل أيضاً  بل اإلنسان حقوق حول تعميمية مباديء إىل فقط ليس

 املواطنية مفهوم أن  وحيث(.  الخصوصية) واستقالليتها الوطنية الهوية بتعزيز مطالبةً  األصوات
(Charafeddine ،210) هذين فإن والحقوق، الهوية هام أساسي ركني إىل يستند باملجرد 

 التاميز نحو الهوية تنحو فبينام. املعارصة الوقائع تثبته حسبام باضطراد يتباعدان املكون
 الشمول أي والعاملية التعميم نحو الحقوق تنحو ،( (Exclusivityاالستثناء أي والخصوصية
 ( .(Inclusiveness والتضمينية

 التحتية البنية تكوين  يساهم أنه فيسبوك، مؤسس ، (Zuckerberg, 2017) زوكربريج مارك يعتقد
 آمن،  داعم، مجتمع. جميًعا صالحنا  يصب عاملي مجتمع لبناء القوة الناس ليعطي االجتامعية

 العابرة املشرتكة واإلنسانية الجمعية القيم يعكس شامل ومجتمع املدنية، املشاركة يعزز مطلع،
 كام املحلية، املجتمعات  االجتامعية التحتية البنية برتاجع يقر  وهو. والشعوب واألمم للثقافات

 ال مضيئة، نقطة متثل نرتنيتاإل  ع نشأت التي املجتمعات بأن ويعتقد, األمل مستوى برتاجع يقر 
 تساعد بدأت مجموعات وهي. األشخاص مالي عضويتها  تضم التي التأثري مجموعات سيام
 يرى التي البنى من. والعزلة االنتحار من والحد  الكوارث مواجهة فيها مبا مشاكلها حل   الناس

 عدد وإرشاك االنتخاب، بعمليات للمواطن السياسية املشاركة تعزيز تطويرها، إمكانية زوكربريج
 محليا تهمهم التي القضايا بخصوص متصل إبقائهم عرب القرار اتخاذ عمليات  الناس من أكرب

 جمة صعوبات مثة. "والثقافية األولية لالنتامءات عابرة وبآلية ،(املجتمعية الحوكمة) وعامليا ووطنيا
 نفكر أن يجب جديدة، حالتنا أن  ومبا. جاللها بقدر نتسامى أن ويجب اللحظة، هذه  تواجهنا
 ."جديدة اشياء نفعل وأن جديدة، بعقلية
 األمر بقوة واالجتامعية االقتصادية البنى تتشكل والتكنولوجيا، العوملة ب عد إىل التطرق بخالصة
 املتحول العاملي النظام لتحديات االستجابة وتتفاوت. تقريباً  مكان كل   بل مكان، غري  الواقع

  إما والتقوقع الكامل الرفض إىل وصوالً مكان وعن دور عن الحثيث والبحث اإليجايب القبول ب
 كل بسبب بل باملوازاة،(. تال إىل واألمكنة) ناء   مكان  أو ،(األمام إىل منطلق والزمن) م زمن
قراطية إىل أي الرشاكة حكم إىل للوصول تناضل مد مجتمع منظامت تنشأ ذكر، ما  ملواجهة الد

 والضامنة التحديثي، املجتمع نواة هو املد املجتمع فهل. عنوان وال جنسية البال العاتية القوى
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 للحدود العابرة والشبكات Interdependence التباد االعتامد وهل القصوى؟ الخيارات بوجه
 وفرص؟ ضغوطات من عنها ينجم وما البرشية الهجرات دور وما املناسب؟ الرد هو القومية
 عند الباحث ذهن تقتحم كونها إليها نشري بل. املداخلة هذه  إجاباتها كل  نستو لن أسئلة

 املجتمعات أن  طاملا النقاش ع مفتوحة ستبقى أسئلة وهي. املد  املجتمع إشكالية  الخوض
 .العرص تحديات تناسب وآليات وتشكيالت نظم توسل وع الحراك ع مفتوحة

 

IV.  املدين الفكر منو   عىل وتأثريه العريب الحراك 

 كانت العنف، من متتالية دورات بحدوث تقريباً  العرشين القرن طوال العربية املنطقة تاريخ متيز
 أو السياسية أو الدينية الطائفة لهذه رعايا كونهم إىل ،األولية انتامءاتهم إىل املواطن تعيد

 املحلية مجموعتهم حمى  االنكفاء إىل أو زعيمهم توجيهات إىل مرغم سوقهم وإىل املحلية،
 وقنوات الثقة جسور انهارت هكذا. املقابلة املجموعة متثله الذي التهديد تجاه البقاء غريزة بقوة

 إىل ادى ما واملعدم الفقراء أعداد وتنامى االقتصادية األوضاع تدهورت كام ناحية، من االتصال
 وهكذا. املتعهدين إىل الحاجة تأبدت أي الفقر، بإدامة املتعهد أو باملتنفذ التصاقهم استدامة
ة التسلطية العالقات استمرار ع عالوة انه نالحظ  تخلف إليها أضيف ،(واملذهبية العشائرية) القد
ي كالتفكك والعوملة، االقتصادي السوق بفعل الناشئة االجتامعية العالقات   واستغالل األرسر
 يطمس مام والعشرية، والطائفة الدين خلفيات ع العمودي االجتامعي االنقسام وتغليب املرأة
 من املفرغة الحلقة  الدوران ويستمر. واملستغل   املستغل   طبقتي ب الفعيل الرصاع مالمح
 فيبقى واالرتقاء السلم جمهور أما. والقبائل الطوائف وتصادم والعبثية، األهلية الحروب نوبات
  مجسداً  الخالص هذا كان ما وغالباً . الخالص مع متجددة مبواعيد النفس ني ومستغرقاً  عاجزاً 

. عنه بعيداً  الرصاع يبقى الرصاع عن يبتعد من أن فرضية سادت حيث آمن، سيايس كموقف الصمت
 سطوة تتعزز ح  والفقراء األبرياء هم عموماً  يسقطون من ألن مرة كل  تسقط فرضية وهي

   .الناس شؤون وع القرار مفاصل ع والقابض املتنفذين
 انقالب سوى يعكره مل والذي واالجتامعي، والسيايس الثقا الكساء ذاك ع مديدة عقود مضت
 األساس القومية بالقضية التفريط عن عدا هنالك، ألخرى دولة وغزو هناك، أهلية وحرب هنا،

 الشوارع مارت سنوات، منذ. يحدث فلم املوثوق، االجتامعي التغيري أما... البلدان من عدد وتقسيم
 ،"العريب الربيع"و" العربية الثورات" مفردات وفارت. والثائرين الساخط بأمواج العربية والساحات

 بعض هنا وأستعيد. املرشق بالغد والوعد األمل غلبة من املفردات هذه إليه تقود ما ع
 وما (2100)الفتاح،  "التفاؤ التسونامي" هذا حول مناسبة من أكرث  بها ساهمت التي املالحظات

 من بالعديد ودفعت مبصداقيتهم، التفريط إىل مبطليقها أودت مهولة، مجازفة من عليه ينطوي
 مجرد يومها كانت. واملاورائيات الغيبيات أحضان  االرمتاء إىل أو املطبق اإلحباط إىل املتلق
 وتنمو تتحرك تزال ما والقمع الفساد شبكات أن إىل التنبيه تتوخى توجس همسة أو تحذير، رصخة
 يغرف يزال ما والتصوري الذهني املحتوى أن ح  والثورات، الرثوات مفاصل و الساحات 
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، ذات من  لجوئهم ورغم الشباب،و الشابات  من األوىل الشعلة كانوا  من وإرادة نية عن رغامً  املع
 .والرتويج التواصل  حديثة تقنيات إىل
 األوىل السنوات  صدرت التي والكتابات املقاالت من العديد حولها تقاطعت التي املالحظات من

 :العريب للحراك

 من يكن مل جديدة أوضاع نحو مجتمعاته وحرك سائداً، كان الذي الجمود العريب الحراك كرس 
 الزمني؛ ومداها ومجاالتها وعمقها مباهيتها التكهن السهل

 غياب ورغم التفاوض،  وصعوبة املواقف  تقلب من يتبعه وما الزعامة، بغياب 
 اإلصغاء استساغت الشعوب أن فاألكيد وجغرافياً، زمنياً  العموميات مرحلة وامتداد األيدولوجيا

ة؛ الحرة والحياة واملواطنة اإلنسان بحقوق الوعي ومنى. صوتها إىل  الكر
 ألهبت ما رسعان. ومالذ كتعويض التدين من املزيد إىل عقود عرب السيايس العمل تجريم أدى 

، مشاعر الدينية العقيدة  هو هنا القصيد بيت. وتصميم بشجاعة السلطات فواجهوا الساخط
 العدل موازين  التأمل إىل( رشيعة) والحرام الحالل  االستغراق من املتدين بعض تحول

 ؛(2100)الغربا،  (سياسة) والظلم
 والوعود املتامدية اإلخفاقات زاءأ الجامح السخط هو العريب الحراك  املشرتك القاسم 

 املركزية والقضية القومية الطموحات ذلك يشمل. املتناسخ العريب النظام أطلقها التي الكاذبة
 ،  االقتصادي وأمنهم معيشتهم ظروف وتحس التنمية إىل الناس حاجة كام فلسط

 واالجتامعي؛
 مالمح يرسم الذي الربنامج وإىل األهداف، ووضوح الرؤية إىل التغيريية الحركات افتقدت 

 التنسيق أواليات إىل وافتقرت األمور، زمام استالم  والجرأة اإلرادة افتقدت كام البديل،
 الحاكم؛ ع السخط وهي معاً، تشدها التي النواة بزوال ترشذمت مع ورسعان والتحالف

 نقلها؛ أو املسؤولية وترحيل ،(املستدامة اللبنانية العاهة) بالخارج االستقواء استسهال عابها كام 
 األجنبي، التدخل عن الناجمة الخسائر فداحة أو الحصار، بفعل الناس معاناة عن النظر بغض
 .الخارجية واملطامع لألجندات اعتبار ودومنا

 أي بإمكان حيث الجغرافيا  منكم قربها: بالقريبة أعنيه ما وأكرر. قريبة تجربة بعرض أختم سوف
 كونها املوضوع من وقربها ومتكينية، تربوية مؤسسة أنها إذ ،الرسالة  وقربها فيها، يشارك أن كان

  حيث محدثكم من وقربها األفضل، الغد نحو العبور جرس بناء  املكافحة املؤسسات إحدى
 ع االطالع حظوة  كان وبالتا العقدين، ع يزيد ما منذ مسريتها املتواضع  اإلسهام رشف

 .تجربتها
 .الجنوب وأطفال الصدر اإلمام مؤسسات: واقعية تجربة
 التي املهامت جسامة ندرك التأمل، من وبقليل ،املتعبة ديارنا  ويحصل حصل الذي كل  بعد
 وذاكرتها، األمة جسد  الغائرة الجروح ترميم لناحية العريب املد املجتمع مؤسسات تنتظر
 مامرسة من املواطن متك ولناحية املتصارعة، املجموعات ب األهيل السلم بناء ولناحية



 7112  آذار | التالتحو  زمن يف املفهوم متغريات: املدين املجتمع 11 /11

 

 

قراطية ؟ املجتمع نضال من نتوخاه أن كن اجتامعي تغيري أي. واملساءلة الد  وكيف  املد
 ذلك؟ إىل السبيل
 أو عليها التعويل كن تجارب هناك إمنا ومكان، زمان لكل تصلح جاهزة وصفة من هناك ليس

 .منها واحدة الصدر اإلمام مؤسسات وتجربة منها، العربر  استخالص
 

V.  لاألطفا تربية يف االستثامر عرب السلم بناء 

 االلتحاق معدالت ورغم. التقدم إىل املفتاح هي الرتبية  الجودة أن مفاده سائد اعتقاد هناك
   والهجرة، والبطالة والفقر النزاعات من تعا السكان من الساحقة األكرثية تزال ال املتصاعدة،

 لقد. جداً  متدنية حدود عند يزاالن ما والتطوير األبحاث  واالستثامر املعرفة إنتاج أن ح
 ب الهوة أن أبرزها مستويات عدة ع ملحوظ تقدم تحقيق العربية املجتمعات معظم استطاعت

 طويالً يزال ما الطريق لكن مكان غري  واألعامل املواهب حاضنات تنمو بينام تنكمش، الجنس
 التعليم توفري من تتتمكن ويك والتقدم، البحبوحة نحو بثبات تخطو يك املجتمعات هذه أمام

 وتبديد التناحر ويالت يقها ومل املجتمعات لهذه يشفع مل كميا املحرز التقدم إن  بل ال. للجميع
 ملحة حاجة هناك عليه،. واليابس األخرض حرق عرب واملعرفية واالقتصادية االجتامعية املخرجات

 .برمتها الرتبوية الرؤية  النظر ي عاد ألن
 أن بدل للجميع توفريها كيفية  هو األبرز والتحدي حوله، جدال ال مطلباً  الجودة أضحت لقد 

 الشامل ب فقط ليس الهوة اتساع يعني ذلك مواجهة  واإلخفاق. النخبة ع حكراً  تبقى
 الرتبية وألن. وعاملياً  محلياً  التوترات مفاقمة  يساهم مام نفسه املجتمع داخل بل والجنوب،

 تعريف ع التوافق يستحيل مختلفة، وسياسية وثقافية اجتامعية أوساط  تندرج معقدة عملية
 أو الزبائن توقعات بتحقيق أو باملالءمة، أو بالقيمة، أو بالتاميز، عرفها من منهم. لجودتها موحد

 الرتبوية األهداف تضم هو الرتبية جودة بقضية املعني معظم عليه يتوافق ما. إلخ تجاوزها،
 :وهام اختالفها، ع واملناهج الفلسفات معظم عندهام تتقاطع هام بعدين

 ؛ اإلدراكية املهارات تحس  للمتعلم

 وبيئته مجتمعه مع واملتصالح الصالح املواطن لبناء الرضورية والقيم املواقف وتعزيز. 
 هذا بيضة فإن الرتبية، جودة يقيس الذي الحساس امليزان كفتي ثالن البعدان هذان كان وإذا

 الناس، لكل التعلمية الفرص توفري رضورة  أي. التضمينية أو ،املساواة مبدأ  تتجسد  القبان
 أو إقصاء وأي. والعقائدية االجتامعية خلفياتهم أو جنسهم أو لونهم أو عرقهم عن النظر وبرصف
 وبفرصه اإلنسان بحقوق املرتبطة األساسية املبادئ ينسف ألنه جوهرها،  الجودة مع يتنا تحيز
 .تباعا سيتوضح كام العاملي والسلم االجتامعي االستقرار ويهدد واالرتقاء، التنمية 
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 وقادرين فاعل مواطن إعداد  أثرها ومدى التعلمية العملية مخرجات ع واضح تركيز هناك
 غريهم مع تبادالً اعتامدهم ومن أوالً، أنفسهم ع االعتامد  من كنهم الذي املستمر التعلم ع

 بحدة يتباعد والذي والتطلب التغري  رسيع العامل اليوم، عامل مع اإليجايب التفاعل بذلك عنينا. ثانياً 
 هو هنا املوضوع أن أي املتعلم، هو الرتبوية العملية محور أن  معلوم. األمس متطلبات عن

 من جداً  واسع سلم ع ومتنقل للمتغريات، حساس موضوع مع التعاطي إزاء نحن عليه،. اإلنسان
 والتحدي. الطالب كل  تعليم بل الطالب، من أكرب عدد تعليم ليس التحدي. والفروقات الخصائص

 الطالب لكل املتكافئة الفرص توفري بل والرتكيز، باالهتامم املوهوب الطالب بعض تخصيص ليس
 .ذاته وتحقيق مواهبه إطالق من منهم كل ومتك
 لإلنسانية العاملية قمتها  ،املتحدة األمم اقرتحت تأسيسها، ع عاًما 2 ع يربو ما بعد

 Leaving no on behind, and reaching the" شعار اسطنبول،  املا العام املنعقدة

furthest first"، الديني إرثنا. "بعًدا األقىص بلوغ إىل أوالً نسعى وأن وراءنا، أحًدا نرتك ال أن" أي 
 مكان تكون" أن تتوخى  عرضها، بصدد نحن التي الحالة أن بل املعنى، بهذا زاخر   واألديب والثقا
 األكرث الحتضان سعيها و. الحرمان مكافحة شعار من انطالقًا وذلك" لهم آخر مكان ال الذين

ا،  املتبعة املقاربة تقوم. والنوعية الشمولية بعدي عينيها نصب الصدر اإلمام مؤسسات تضع تعرضر
 يالزمها وما والتعرض والحرمان التهميش خصائصها أهم محددة لفئات التعليم توفري ضامن ع
، البعد و. إضافية حاجات من  االعتامد ع الفئات تلك يساعد نوعي تعليم توفري ضامن الثا
 واالجتامعي السكا الوسط يكشف الصورة، والستكامل. االجتامعي وسطها  واالندماج نفسها ع

 تعقيد من تزيد ومكانية زمانية خصوصية عن لبنان، جنوب أي املقاربات، تلك فيه تتحرك الذي
 تفاوت من عنهام ينتج وما والفاقة، الحروب نتيجة النفسية االضطرابات تفيش لوحظ فقد. املشهد
كن. اجتامعي إقصاء حاالت ومن  :التالية املؤرشات رصد و

 أطفالهم؛ تجاه األها التزام عن التخيل  إىل وامليل االتكالية 
 عند املهارات محدودية ،  يوفر من تجاه بالدونية واإلحساس األمية، تفيش فيه مبا األها

 التعليم؛ أو املساعدة
 ؛ العنف أو الطالق أو االنفصال بسبب املفككة العائالت نسبة ارتفاع  املنز
 العمل فرص ندرة ع معطوفة حادة مالية مشاكل. 

 الحاجات وملواجهة املفرغة الحلقة لكرس متكاملة مقاربة ابتداع املركب الواقع هذا يستدعي
 معادلة مثرة هو التعلمية العوائد أفضل ع الحصول أن تب  وقد. ولذويهم لألطفال املتعددة
 والهادف، اإليجايب التغيري إىل تسعى تعليمية كمؤسسة" املؤسسات" تطلعات ب توفق حساسة

 اللحظات من الكثري فيها ودينامية تغري  من به يتصفا وما والخارجي املحيل  املحيطر  ومتطلبات
 والعلم الرعاية طالبي من بأعداد املحلية البيئة تقذف عندما املهامت تتفاقم.  الاليق ومن القاسية
 بأداء مطالبة املدرسة وتصبح. والتبعات األعباء تحمل  املشاركة ع القدرة لديها يكون أن دون
  .املرجوة النتائج لتحقيق ومتداخلة مركبة أدوار
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 يتم واللوايت.  اليتيامت الفتيات وتعليم ورعاية إيواء حول يتمحور للمؤسسات املركزي النشاط كان
 مع الجامعية املرحلة إىل وحاجتهن استعدادهن حال  ويستبق الخامسة سن من استقبالهن
 أو الزواج مراسم ذلك  مبا كافة واالجتامعية والرتبوية والصحية الغذائية تطلباتهنمب التكفل 
 مثل الرديفة املرافق من مجموعة إنشاء من بد  ال كان الحاجات تلك ولتلبية. وتأمينه للعمل التأهيل
 هذه ع باالطالع وللمهتم وغريه، املهني التدريب وبرامج واملستوصف واملطعم النقل وسائل
   www.imamsadrfoundation.org  تاملعلوما شبكة ع املؤسسات موقع زيارة كنهم املرافق

 اليتيامت الفتيات أعداد تراجع لوحظ الخريية، الجمعيات وانتشار العسكرية النزاعات تراجع مع
 من وللتخفف السكان، لعموم املعيشية األحوال تدهور ونتيجة باملقابل،. الخدمة لهذه املحتاجات

 لهذا. املربة ( اليتيامت غري) بناتهن إلحاق ع األها إلحاح تفاقم وغريه، والتعليم الرعاية أعباء
 إىل السنة هذه وصلت( اليتيامت غري من أي) االجتامعية الحاالت ضمن يصنفن من نسبة أن نجد
  .0722 عام فقط% 2 نسبتهن كانت بينام الرعاية، برنامج من للمستفيدات اإلجام العدد من% 
 النتفاء نظراً  وحتمي واقع أمر رعائية مؤسسة  وجودها أن ما، بشكل تدرك، أو اليتيمة الفتاة تحس
 االندماج وع وضعها تقبل ع مبساعدتها كفيل الواقع وهذا. األهل فقدان مبجرد البدائل

 أو الفقر شديدة عائلة من القادمة الفتاة أن ح . الحرمان مشاعر من معقول بقدر االجتامعي
 ليس مكان  موجودة عائلتها أن  اإلدراك دامئة هي. اعتداء أو لحادث الضحية الفتاة أو مفككة
 واالستعداد الواقع وقبول التكيف ع عصية نجدها لهذا،. ومامرسةً  واقعاً  بعيد لكنه مكانياً، ببعيد

 .واالندماج للتحصيل
 الفكرة.  ذلك أمكن كلام أرستها كنف  إبقائها مع للفتاة الرعاية توفري باتجاه الخدمة تطورت
 الخدمات من أي عن التخيل  دون مدريس يوم كل نهاية مع ذويها منزل إىل الفتاة إعادة هي األساسية
 األب لتطال الربنامج من املستهدف دائرة توسيع يتم أن ع. عليها تحصل التي األخرى واملنافع
 اإلرشاد جهاز بتعزيز وذلك لألها واالجتامعية اإلرشادية املساعدة أبرزها محددة بخدمات واألم
 هو آخر تحد  أمام واسعاً  الباب انفتح بهذا،. املستفيدين منازل  العامل واالجتامعي النفيس
  .املرأة ترأسها التي والعائالت منهم األميون سيام األها متك رضورة
 قد البعض إن  بل العنف، أشكال ألحد املعرض األطفال مع التعاطي خصوصية إىل بالتطرق أختم

 القصف عنف أو الشارع عنف أو املدريس أو اإلعالمي أو املنز كالعنف األشكال لكافة يتعرض
 .العنف ضحايا من مركبة مناذج أمام أنفسنا مجد ما وغالباً  والتهجري، والقتل

 مل فهم. الصعوبة بالغ أمر هو تسوية إىل للتوصل للعنف املعرض األشخاص معظم استعداد إن
 أمراً  يبدو للغفران واستعدادهم. ارتكابات من بحقهم وقع ما نظري به ليقايضوا خطأ أو جرماً  يرتكبوا
  .مجهلون أو مجهولون" الجالدين" بأن علامً  عادل غري
، عنوان ضمن التهيئة اسرتاتيجيات تصنيف كن للحاالت، تبعاً   الكبار تحص أولهام أساسي

 وتؤهلهم كام اآلخرين، مطامع من وتحميهم الضغوط عنهم تزيل التي والنفسية االقتصادية بالقوة
 ع املساعدة أو والتوظيف التدريب بربامج التحص هذا يتج. صالحة تنشئة أطفالهم لتنشئة

http://www.imamsadrfoundation.org/
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 مشاريع بإطالق أو وغريها، املرأة حقوق ع والتوعية القدرات وبناء التمك وبرامج وظائف، إيجاد
 النفسية والتدخالت اإلجراءات بسلسلة الثا العنوان ويتصل. مبارش اقتصادي طابع ذات تنموية

 إىل يوصلهام اآلخر، مع آمن حوار  للدخول وتهيئته ذاته مع الفرد توازن إىل اآليلة والتخصصية
 والحزن باألمل واالعرتاف الصدمة إدراك ع املساعدة بإجراءات الجهد هذا يبدأ. سلمية عالقة
 ملا نظراً  فعاال دوراً  والدينية األخالقية الرتبية تلعب وهنا. الذات واحرتام الهوية تحديد إىل وصوالً
 الشفاء إىل وصوالً  والرحمة، للتسامح استعداد من تخلقه وملا وهدوء، طأمنينة من النفس  تدخله
 اآلخر، أخطاء وغفران الذات بأخطاء االعرتاف أي. بهام واالعرتاف واآلخر الذات مواجهة عرب التام
 .السلم ثقافة وتريس العالقات ترمم بتسوية القبول مبعنى
 اسرتاتيجية املؤسسات انتهجت ذكرها، السابق أرستها ضمن الفتاة رعاية اسرتاتيجية ع عالوة
 من للتالميذ الصفوف أبواب فتح  السياسة هذه وتجلت. التحديات من عدد ملواجهة الدمج
 هذا ونجح. األها لقدرات تبعاً  تتحرك مرنة أقساط مقابل وذلك امليسورة، االجتامعية الفئات
 الطالب لعمر األوىل السنوات منذ االجتامعي الحوار إطالق أبرزها إنجازات عدة تحقيق  التوجه
 توسيع  الثا اإلنجاز ومتثل. واملحروم امليسورين ب النفسية الفجوة تضييق  يساهم مام
 جودة ع إيجاباً  وانعكس أع وكفاءات أفضل تجهيزاً  أتاح مام التعليم متويل  املشارك دائرة

 .واملخرجات العملية
 

VI. الخالصة 

، األوىل كانت مع  ع هيئات  بانفتاح األحزاكن التمييز ب ثالثة مراحل مر بها املجتمع املد
املجتمع املد بهدف استقطاب الشعبية، والثانية مرحلة التعاطي مع هذه الهيئات بوصفها 
منظامت مستقلة موازية للدولة التي ما لبثت أن حاولت التخفف من مسؤولياتها بإلقاء أعباء 

، أما املرحلة الثالثة  فهي تحول املجتمع  والراهنةاملواطن وحاجاتهم ع أكتاف املجتمع املد
العاملي( إىل قطب قائم بذاته )له منتدياته ومنابره ومظالته  املستوىاملد )ال سيام ع 

(   مواجهة قطب الدولة. استتبع تغيري املراحل تغيريا  الوظيفة والدور. وبدأ العديد هوتحالفات
للخدمات أو موصل لها، ومن دور املغيث و حكومية ينتقل تدريجيًا من منتج المن املنظامت غري 

الحاضن إىل األدوار السياسية عرب تحريك املجتمع وتنشيطه تجاه قضايا العدالة والحرية 
قراطية  .والد

أمام املجتمعات العربية مهام جسام. توازيًا مع تذليل املعوقات البنيوية واالجتامعية والتنظيمية، 
بفعالية لقضايا األمية والفقر والبطالة وتدهور البيئة وغريها من  ىع هذه املجتمعات أن تتصد 

التحديات الجوهرية، والتي ال معنى للثورات إن مل تكن قامت ألجل مواجهتها. ولبنان جزء من هذا 
الواقع، إال أن ضبابية املشهد اللبنا تعود إىل تداخل أدواره ووظائفه ومكوناته. واملوزاييك اللبنا 

. وفيه تتعايش ليس موز  اييك طوائف واتجاهات وحسب، بل هو موزاييك ذهني ومؤسسايت ومد
أرقى املشا الجامعات ومراكز االبتكار، مع البؤر األشد بؤًسا، عدا عن املامرسات الفاسدة 
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ي يجد نفسه أمام معضلة حقيقية لو حاول توصيف مشهد املجتمع  والقميئة. والباحث األكاد
حيث تتعايش التشكيالت   ،، وما ينضوي تحته من فسيفساء املنظامت غري الحكوميةاملد اللبنا

  .القرابية والقبلية مع املنظامت اإلغاثية والتنموية مع منابر التغيري والتأثري السيايس
ة مع هذا االجتامع اللبنا املتاموج ع لجة ما يدور حوله، ما يزال األمل قامئًا بأن يكون لبنان منار 

مضيئة  ظلامت األصوليات التكفريية التي تعيث فساًدا وإجراًما  منطقة الرشق األوسط 
والعامل. وإعادة االعتبار إىل اإلنسان وكرامته وحقوقه قضية تستحق النضال من أجلها  مجتمعات 

 ى دوالًالرشق، مهبط الوحي والرساالت الساموية ومرتع الرسل واألنبياء، كام  الغرب الذي بن
قراطية، وشهد نهضة علمية توجت بثورة تكنولوجية ومعلوماتية، ورفع شعار حقوق  ومؤسسات د

 .اإلنسان  كل مكان، وقدس الحرية  مختلف مجاالت الحياة
إن إقصاء الناس عن الشأن العام هو مكمن الداء، وتفاعلهم اإليجايب مع شؤونهم وشؤون املجتمع 

و الدواء. وتبني النموذج الحضاري اللبنا القائم ع أساس أن يكون كل أبنائه والعامل والبيئة ه
رشكاء، هو منوذج للحل املرتجى. إن ظاهرة اإلرهاب التكفريي املعادية لإلنسان واملدمرة للحضارة 
اإلنسانية مارست جرامئها الوحشية باسم الدين فشوهت صورته وغريت مفاهيمه وفرطت بقيمه. 

واجهة الناجعة للتلوث التكفريي تقتيض نهًجا حكياًم قامئًا ع مقاربة متكاملة وشمولية وامل
  .ومبفردات النهضة الفكرية واالجتامعية

اعتقد جازًما بأن الفكر املد هو خشبة الخالص. وما أعنيه بالفكر املد هو مغادرة منطقة 
 . يقوم مبدأ التمك ع الثقة بالنفس، الثقة باآلخر، االستقالة من الشأن العام، وتبني مبدأ التمك

  .تشكل القناعة بالقدرة ع العمل مًعا، والنضال املنهجي والرتاكمي إلحداث التغيري ومأسسته
لتطلق حواراً لقد جالت هذه الورقة ب الكو واملحيل، وطرحت العديد من القضايا واإلشكاليات  

فكيك وإعادة الرتكيب، وذلك ألن العنوان املطروح شديد السعة واملرونة. استيفاء الت جدياً يؤدي إىل
ال بأس! نحن محكومون بأن نفكر شموليًا ونترصف محليا. فقضايا العامل مرتابطة، منطقتنا العربية 
، بلدنا لبنان منوذج مرتجى للحل،  ع تقاطعات التاريخ والجغرافيا واملوروث الديني والثقا

  .ا يغيل باملعاناة والطاقات واألهميةوجنوبنا الغ
  .بارقة بهجة التهميشهو استطاع أن ينتزع من تن القهر نفحة عنفوان ومن مرارة 

 هو يستحق التأمل واستخالص العربة.

 .وشكراً 
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