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 أو املخطط أو الباحث ذهن يف اآلخر أحدهام ويستحرض والعدالة التنمية مفهوما يتعاضد

 ألجل عدالة: املناسب املدخل اختيار يف ونحار اآلخر، من أحدهام ينبثق يكاد بل. املتأمل

 ثوب ارتداء إىل األحزاب من العديد تلجأ أن مستهجنًا وليس.  العدالة ألجل تنمية أم التنمية

 وبطانته تنمية ظاهره ثوبًا ليستحيل ثانية مناسبة يف قلبه ثم مناسبة، يف تنموية ببطانة العدالة

 .(إلخ املغرب،  مرص، تركيا،) عدالة

 :وترابطهام املفهومني دالالت عىل رسيعة جولة

 والشامل األمثل الحل بصفته األخرية الثالثة العقود يف املستدامة التنمية مفهوم  راج

 املستفحلة البيئية للمشاكل مجتزأة حلول ارتجال  منطقياً  يعد مل إذ. الكونية للمعضالت

 واألموال واألفكار الناس حركة أمام الحدود انهيار وبعد الطبيعية، املوارد عىل والضغوطات

 إىل يعيدنا مام واالجتامعي، والبيئي االقتصادي: األبعاد ثالثية املستدامة والتنمية.  والسلع

 املعادلة صياغة كيفية وإىل ؛(Triple Bottom Line= People, Planet, Profit) الثاليث املصطلح

  .مًعا الثالثة األطراف ازدهار تضمن التي الذكية
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 مشفوعاً  يكن مل إذا التنموي التقييم سلّم يف قيمة من اإلجاميل املحيل الناتج ملؤرش يعد مل

 من بدّ  وال منفرداً، البطالة ملؤرش معنى ال أنه كام متاماً . الطبيعية املوارد إهدار مستوى مبؤرش

 والصحة السالمة ملعايري مطابقتها ومدى العمل وبيئة األجور مستوى حول مبعلومات تعزيزه

 .التوزيع وعدالة

 أي) االقتصادي: األبعاد ومتعدد ومركّب واسع مفهوم أنّه أيًضا نالحظ االجتامعية، العدالة يف

 عوائق دون الخدمات إىل والوصول والحقوق الفرص يف واملساواة االنتاج يف األفراد اشرتاك

 وحقوق الخيارات توسيع)  والبرشي ،(واإلقصاء والحرمان التمييز) واالجتامعي ،(التوزيع وإعادة

 الحالية األجيال) الزمني  ،(املتوازن اإلمناء) املناطقي ،(االنتاج وسائل ملكية) الطبقي ،(اإلنسان

 والهيمنة التبعيّة) الخارجي والبعد ،(واملشاركة الحريات،) والسيايس ،(القادمة واألجيال

  .(املتفلتة والعوملة

. بينهام املتبادل والتأثري التداخل مناطق حيث والتنمية العدالة مفهومي تقاطع معي تالحظون

 املفهومني، بني االشتباك هذا لتبيان املعاش الواقع إىل النظري اإلطار من مبارشة سأنتقل

 املطلبان وهام.  العامل ويف بل العربية، منطقتنا يف والسالم األمن مبطلبي مًعا وألربطهام

 .مًعا والحريّة الخبز عىل يطغى األمن مطلب يكاد بل الراهن، الزمن يف إلحاًحا األكرث

 الجامح السخط إنّه. هناك يتفجر حتى هنا يخبو ال الذي العريب الحراك يف مشرتك قاسم هناك

 ذلك يشمل. املتناسخ العريب النظام أطلقها التي الكاذبة والوعود املتامدية اإلخفاقات أزاء

 والتنمية الحرية إىل الناس حاجة كام فلسطني، يف املركزية والقضية القومية الطموحات

 الحراك من النسخ معظم وعاب. واالجتامعي االقتصادي وأمنهم معيشتهم ظروف وتحسني

 ترحيل إىل وسعى ،(املستدامة اللبنانية العاهة) بالخارج االستقواء استسهل أنّه العريب

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

 .الخارجية واملطامع لألجندات اعتبار ودومنا األجنبي، التدخل عن

 التي املاليني لعّل  والتنمية؟ االجتامعية العدالة عن الحديث يف العريب الحراك استحضار ملاذا

 العيش سبل بهم ضاقت الذين الشباب من أساساً  تتألف العربية املدن يف الساحات اجتاحت

 هي الجامعية الشهادة أن واكتشفوا تعلّموا. املدينة يف أمل فسحة عن بحثا   فهجروه الريف، يف

 علامً . واألمان والبحبوحة  العمل جنّة إىل عبور تذكرة تصلح مل -الشهادة أي -ألنها كاذب حلم

 .للبطالة العامة النسبة من أعىل هي الجامعي الشباب بني العمل عن العاطلني نسبة أن

 السلسلة منحدرات من يوازيه وما الساحيل داألوتوسرتا عىل املتجّول يالحظ: لبنان إىل بالعودة

 والرشيط الساحلية املدن يف السكان من% 08 قرابة يقطن إذ العمران اتصال يالحظ الغربية،

 الّريف منظومة تالشت وعكار، الهرمل -بعلبك مناطق وباستثناء. كلم 08 بعمق املحاذي

 أمناط يف املدينة نحو النازحني مع تنتقل الّريف ثقافة كانت وإن. كبري حدّ  إىل االقتصادية

 الصدر موىس اإلمام تحذيرات نستذكر وهنا(. املدينة ترييف) وعالقاتهم وذهنيتهم معيشتهم

-البرشي -البيئي التوازن خلخلة يف النزوح ومخاطر البؤس، بأحزمة املتصلّة قرن نصف قبل
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 التخوم إليها نضيف واليوم) الجنوبية التخوم تفريغ مخاطر فيه مبا. السيايس-االقتصادي

 النزوح أزمنة يف دميغرايف وفراغ بيئي تدهور من عنه ينجم وما سكانها، من( والشاملية الرشقية

 .والتوطني واللجوء

 باتجاه النزوح وقائع استحرض ،9898-0298 الوطني املؤمتر منظمي من املقرتحة ةللمنهجي تبًعا

 نزيف واقع املدينة، باتجاه النزوح واقعة إىل أضفنا ولو. املايض ِعرب من كواحدة املدينة

 ثم. الحارض تحّديات أبرز أمام أنفسنا سنجد. إليه الوافدة العاملة وغزوة لبنان خارج األدمغة

 يف الجسيمة االختالالت ملعالجة كوصفة والتعليمي الرتبوي باإلصالح تتعلّق بتوصية أختم

   .وأطيافها طبقاتها بكل اللبنانية الرتكيبة

 الثلث أن وإىل العمل، عىل قادرون لبنان سكان ثلثي أن إىل الدولية العمل ملنظمة تقرير يفيد

 من قريبة أرقام وهي أجنبي، عامل املليون قرابة إليهم يضاف( مليون0.9 حوايل) يعملون فقط

 من  العاملني نسبة هي فوق، وما سنة 01 عمر من%  08 أن ذكرت والتي املعيشة أحوال دراسة

 نسبة أن حيث الجنسني بني الفتة فجوة   مع العمرية، الفئة نفس من املقيمني السكان مجمل

   %.02 اإلناث عند تتعّدى وال ،%10 هي الذكور عند العاملني

 من املهاجرين عدد بلغ باملقابل. ألًفا 102 لبنان من املهاجرين عدد بلغ ،9802 و 0228 عامي بني

 للهجرة الدولية واملنظمة" اإلسكوا" منظمة تقرير بحسب. )الًفا 091 لبنان إىل العربية البلدان

 قرًسا النازحني عدد ةالالئح هذه إىل يضاف.  (متغرية عربية منطقة يف والتنمية والنزوح الهجرة"

 ماليني 2 قرابة إىل لنصل  العرب غري األجانب إليها يضاف كام. املسجلني وغري سوريا من

 لبناين ماليني 0 نحو يقابلهم لبنان، يف املقيمني األجانب عدد إجاميل تقديرات هم شخًصا

 .مقيم

 أنّ  هو املقام هذا يف يعنينا ما.  و جدت متى اإلحصاءات ودقّة األرقام مناقشة معرض يف لسنا

 مبؤهالتهم تعرتف مؤاتية بيئة إىل التواقني الجامعيني الشباب من هم لبنان يغادر من معظم

 إىل القادمني بروفايل أما. البحثية ومراكزها ورشكاتها مصانعها يف بهم وترّحب مواهبهم وتقّدر

 مهن يف يعملون والذين التأهيل، ضعيفي من معظمهم فإن القرسي، النزوح عن ومبعزل لبنان،

  .متدنيّة اقتصادية قيمة ذات ووظائف

 يف التمعن وعند. وجهته وبالتايل لبنان، وجه يتغرّي  سوف األكرث، عىل جيلني أو جيل خالل

 وأنها والتهديد، واالضطراب باملعاناة مجبولة أنها معنا يتبنّي  ومضاعفاتهام، الهجرتني مفاعيل

 لها صلة ال واملضاعفات. وأمنهم رفاهيتهم وتهدد مًعا، واملقيمني اللبنانيني كرامة من تنتقص

 من رزمة إىل بحاجة املسار تغيري كان وإذا. االجتامعية بالعدالة وال املستدامة بالتنمية

 األكرث وأعتقده أستبقيه، واحدا مدخاًل  فإن املتكاملة، االجتامعية والسياسات العاجلة اإلجراءات

  .لبنان يف والتعليمي الرتبوي اإلصالح به أعني، املخاطر درء يف نجاعة

 االلتحاق معدالت ورغم. التقّدم إىل املفتاح هي الرتبية يف الجودة أن مفاده سائد اعتقاد هناك

  والهجرة، والبطالة والفقر النزاعات من تعاين السكان من الساحقة األكرثية تزال ال املتصاعدة،
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 لقد. جداً  متدنية حدود عند يزاالن ما والتطوير األبحاث يف واالستثامر املعرفة إنتاج أن حني يف

 التقّدم أنّ  إالّ مستويات، عّدة عىل ملحوظ تقدم تحقيق العربية املجتمعات معظم استطاعت

 االجتامعية املخرجات وتبديد التناحر ويالت يِقها ومل املجتمعات لهذه يشفع مل كميّا املحرز

 يف النظر ي عاد ألن ملحة حاجة هناك عليه،. واليابس األخرض حرق عرب واملعرفية واالقتصادية

 .برمتها الرتبوية الرؤية

 بدل للجميع توفريها كيفية يف هو األبرز والتحّدي حوله، جدال ال مطلباً  الجودة أضحت لقد 

 الشامل بني فقط ليس الهوة اتساع يعني ذلك مواجهة يف واإلخفاق. النخبة عىل حكراً  تبقى أن

 الرتبية وألن. وعاملياً  محلياً  التوترات مفاقمة يف يساهم مام نفسه املجتمع داخل بل والجنوب،

 عىل التوافق يستحيل مختلفة، وسياسية وثقافية اجتامعية أوساط يف تندرج معقدة عملية

 توقعات بتحقيق أو باملالءمة، أو بالقيمة، أو بالتاميز، عرّفها من منهم. لجودتها موحد تعريف

 تضمني هو الرتبية جودة بقضية املعنيني معظم عليه يتوافق ما. إلخ تجاوزها، أو الزبائن

 اختالفها، عىل واملناهج الفلسفات معظم عندهام تتقاطع هامني بعدين الرتبوية األهداف

 :وهام

 للمتعلّمني؛ اإلدراكية املهارات تحسني 

 مجتمعه مع واملتصالح الصالح املواطن لبناء الرضورية والقيم املواقف وتعزيز 

 .وبيئته

 هذا بيضة فإن الرتبية، جودة يقيس الذي الحساس امليزان كفتي ميثالن البعدان هذان كان وإذا

 لكل التعلميّة الفرص توفري رضورة يف أي. التضمينية أو املساواة، مبدأ يف تتجسدّ  القبان

 وأي. والعقائدية االجتامعية خلفياتهم أو جنسهم أو لونهم أو عرقهم عن النظر وبرصف الناس،

 بحقوق املرتبطة األساسية املبادئ ينسف ألنه جوهرها، يف العدالة مع يتناىف تحيّز أو إقصاء

 واألمم. العاملي والسلم االجتامعي االستقرار ويهدد واالرتقاء، التنمية يف وبفرصه اإلنسان

 :شعار تبنّت( 9801) اسطنبول يف املنعقدة لإلنسانية العاملية قمتها يف املتحّدة

  "Leaving no one behind, and reaching the furthest first"، وراءنا، أحًدا نرتك ال أن" أي 

 ."تهميًشا األكرث بلوغ إىل أوالً نسعى وأن

 وقادرين فاعلني مواطنني إعداد يف أثرها ومدى التعلمية العملية مخرجات عىل بالرتكيز أختم

 مع تبادالً اعتامدهم ومن أوالً، أنفسهم عىل االعتامد  من ميكنهم الذي املستمر التعلّم عىل

 والذي والتطلّب التغرّي  رسيع العامل اليوم، عامل مع اإليجايب التفاعل بذلك عنينا. ثانياً  غريهم

  .األمس متطلبات عن بحّدة يتباعد

 اإلميان اإلنسان يف تزرع مدرسة نحتاج بالاليقني، تغيل منطقة ويف التغرّي، رسيع عامل يف

 .والعدالة والحّرية الحق حول مفاهيمنا هندسة تعيد جامعة ونحتاج. اإلنسان بأخيه والثقة

 .وشكراً 


