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ــاد  ــة اىل ازدي ــة املأزوم ــية واالمني ــاع السياس ــاالت واالوض ــم باالغتي ــذي اتس ــام 2005 ال ــداث ع ــد اّدت اح لق

ــز بــن املواطنــن.  ــان الناتــج اساســاً عــن طبيعــة النظــام الســيايس الطائفــي الــذي ميي االنقســام الحــاد يف لبن

لقــد كان عــام 2005 عــام املظاهــرات واالعتصامــات التــي اُقيمــت يف وســط العاصمــة، امــا ابطالــه فغالبيتهــم 

مــن الشــباب... الــكل كان يرفــع شــعارات الحريــة والســيادة واالســتقالل، والــكل يفاخــر بوطنيتــه ويتهــم اآلخــر 

ــة...  بالالوطني

يف خضــّم هــذا الوضــع، قّررنــا يف جمعيــة مســار النــزول اىل مــكان االعتصامــات وســؤال املتظاهريــن واملعتصمن 

ــدى  ــن م ــا وع ــي يرفعونه ــة للشــعارات الت ــم الحّق ــدى معرفته ــن م ــاف السياســية ع ــن كل االطي الشــباب م

فهمهــم لهــا، خاصــًة انهــا شــّكلت اســاس الخطــاب الســيايس يف تلــك املرحلــة.

وقــد تبــّن لنــا ان الشــباب يحلــم مــن خــالل رفــع هــذه الشــعارات بإحــداث التغيــر املنشــود، أي العبــور اىل 

لبنــان الســيد الحــر املســتقل. ولكــن رسعــان مــا تكّشــف لنــا ان معظــم هــؤالء الشــباب املعتصمــن ال يفهمــون 

ــأون يف الغالــب للنــزول اىل الشــارع ألســباب ال  معــاين هــذه الشــعارات بشــكل عميــق وصحيــح، وانهــم معبّ

تخــدم تحقيــق هــذه الشــعارات، بــل تســاهم يف تعزيــز اإلنقســامات التقليديــة لــدى مختلــف ألــوان الطيــف 

الطائفــي اللبنــاين. 

إذاً وكالعــادة، هــي مســألة تحالفــات وإصطفافــات ملصالــٍح محــددة، ولكــن الجديــد فيهــا هــو شــكل التحــرك 

لهــذه التحالفــات واالصطفافــات وقــوة وجــود العنــر الشــبايب فيهــا.   

يســتند محتــوى هــذا الدليــل عــى قــراءات كثــرة يف العلــوم السياســية واالجتاعيــة، كــا وعــى إختبــار لهــذه 

ــذه  ــار ه ــة اإلختب ــوال. إن تجرب ــنوات ط ــدى س ــى م ــاس ع ــع الن ــوي م ــيايس والتنم ــل الس ــوم يف العم العل

ســاعدت يف صقــل هــذه العلــوم/ املفاهيــم وتطويرهــا وعرضهــا يف هــذا الدليــل بطريقــة تســتجيب مــع الواقــع 

اللبنــاين يف ظــل تغــّر املفاهيــم السياســية عامليــاً.

تمهيد
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إن الشــعارات التــي طرحهــا الشــباب يف ســاحات االعتصــام والتظاهــر هــي مفاهيــم سياســية. والسياســة هــي 

ــم  ــة تنظي ــتئثار بالســلطة. السياســة هــي عملي ــة واس ــة وهيمن ــث هــي حذاق ــا حي ــا يف بلدن ــاً مل ــم، خالف عل

ــن  ــة واملحافظــة عــى حقــوق املواطن ــق التنمي ــة بهــدف تحقي ــن املرعي ــق القوان ــة وف وتســهيل عمــل الدول

ــم. ومصالحه

ــم  ــع هــذه الشــعارات وإضافــة مفاهي ــا يف مســار السياســات الشــبابية تجمي ــاً مــا ســبق ذكــره، قررن إنطالق

اخــرى إليهــا لتصبــح ســلة متكاملــة، وتعريفهــا بأســلوب علمــي واضــح يســاعد الشــباب عــى فهــم معانيهــا 

والوقــوف عــى اوجــه الشــبه والفــرق بينهــا، وكذلــك عــى مــدى ترابطهــا، وكيفيــة تطبيقهــا ومارســتها يف لبنــان 

مــن خــالل تقديــم امثلــة ملموســة مــن الواقــع الســيايس. 

ومــن خــالل هــذا الدليــل، نحــن نهــدف اىل فتــح حــوار بــن الشــباب اللبنــاين حــول مفهــوم املواطنيــة ومفاهيــم 

ــز  ــدى الشــباب يف تعزي ــذي يســاهم ل ــر ال ــة صحيحــة، االم ــات علمي ــا اســتناداً اىل تعريف اخــرى مرتبطــة به

ــاء، والوعــي الســيايس واملواطنــي الــذي يقــوم عــى العلــم، ال عــى التعصــب واالحــكام  التفكــر النقــدي البّن

املســبقة وعــى عــدم معرفــة اآلخــر ونبــذه وإلغائــه. 

ومــن خــالل هــذا الدليــل، نحــن نهــدف ايضــاً اىل متكــن الشــباب حــول هــذه املفاهيــم لــي يشــّكلوا مواقــف 

سياســية مبنيــة عــى التحليــل، االمــر الــذي  يســاعد يف تخفيــف فــرص تعبئتهــم يف الشــارع ملصالــح ضيقــة ال 

تخــدم الوطــن. 

ــام بأدوارهــم  ــان للقي ــز الشــباب والشــابات يف لبن ــورداً يحّف ــل م ــون هــذا الدلي ــى ان يك واخــراً، نحــن نتمن

كمواطنــن أحــرار، يدركــون حقوقهــم، ويعملــون للحفــاظ عليهــا ولتحقيــق مصلحتهــم ومصلحــة الوطــن الُعليــا. 

لماذا هذا الدليل
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المفاهيم وتصنيفها في عناقيد 

يتنــاول هــذا الدليــل إثنــن وثالثــن مفهومــاً ويصّنفهــا يف ســبعة عناقيــد اســتناداً اىل مــدى تقاربهــا وترابطهــا. 

وتجــدون ادنــاه عرضــاً لهــذه العناقيــد واملفاهيــم. 

عنقود 1: الوطن
املفاهيم: الوطن، الدولة، السلطة

عنقود 2: االنسان
املفاهيم: االنسان، املواطن، املواطنية، املواطنة، الوطنية

عنقود 3: في السياسة
املفاهيم: الرشعية، السيادة، االستقالل، الشفافية، املسسائلة، املحاسبة

عنقود 4: الحرية
املفاهيم: الحرية، الدميقراطية، العدالة، الحق، املشاركة، التمييز

عنقود 5: انماط النظام
املفاهيم: الطائفية، الطائفية السياسية، املذهبية، العلامنية، املدنية

عنقود 6: اشكال الحكم
املفاهيم: الفدرالية، الكونفدرالية، الوحدوية

عنقود 7: اشكال االدارة والتشريع
املفاهيم: املركزية، الالمركزية، الحرصية، الالحرصية
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ــداء و  ــراحة غ ــك اس ــمل ذل ــاعات، يش ــو 6 س ــل ه ــول الدلي ــة ح ــة حواري ــم حلق ــل لتنظي ــت االفض إن الوق

ــاش  ــا نق ــات، يليه ــن مجموع ــل ضم ــى العم ــايس ع ــكل اس ــة بش ــة الحواري ــد الحلق ــوة. تعتم ــراحتْي قه اس

ــرة.  ــة الكب ــة يف املجموع ــئلة واجوب واس

مــن املفضــل ان يُحــدد عمــل املجموعــات حــول كل عنقــود 15 دقيقــة ال اكــر، وان تكــون مــدة العــرض لعمــل 

املجموعــات 5 دقائــق لــكل مجموعــة، آخذيــن باالعتبــار ان النقــاش االســايس يكــون يف املجموعــة الكــرى. 

مــن املهــم ان يعطــي امليــّر للمشــاركن إرشــادات واضحــة ، كأن يعرّفــوا املفاهيــم كــا يفهمونهــا، وان يطرحــوا 

كل التفســرات املحتملــة حتــى ولــو كانــت متضاربــة، إذ ان ذلــك يُغنــي النقــاش يف املجموعــة الكبــرة.  

ــم  ــة حــول املفاهي ــات تلفزيوني ــل اعالن ــة، مث ــة الحلق ــة يف بداي ــر ان يســتعن مبــواد بري كــا مُيكــن للمي

ــن املشــاركن. ــة النقــاش ب ــل، مــا يســاعد عــى إطــالق عملي ــواردة يف الدلي ال

من املفيد إتباع الخطوات الواردة  ادناه خالل الحلقة الحوارية: 

بدايًة من املهم ان يعتمد املير تقسيم العناقيد حسب ورودها يف الدليل £

يُفضل ان يراوح عدد املشاركن يف الحلقة الحوارية بن 20 و 30 شاباً وشابة £

يُفضل ان تراوح اعار املشاركن بن 18 و30 سنة £

يتــم تنــاول عنقــود واحــد يف كل مــرة، ثــم يقــوم امليــر بتحديــد عــدد مجموعــات العمــل اســتناداً اىل  £

عــدد املفاهيــم داخــل العنقــود الــذي يتــم العمــل عليــه

يقوم املير بتقسيم املشاركن عى تلك املجموعات £

طريقة استعمال الدليل:
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ــود. وتجــدر  £ ــن داخــل العنق ــاً واحــداً م ــة تحمــل مفهوم ــة عمــل بطاق ــر عــى كل مجموع ــوزع املي ي

االشــارة اىل انــه يجــب ان ال تطّلــع اي مجموعــة عــى املفاهيــم املُعطــاة اىل املجموعــات االخــرى، وذلــك 

لوجــود تداخــل وتشــابه بــن بعــض املفاهيــم. فاملهــم ان يفّكــر اعضــاء املجموعــة مليــاً باملفاهيــم قبــل 

ــرة.    مناقشــتها ومقارنتهــا يف املجموعــة الكب

تعــرض املجموعــات عملهــا امــام املجموعــة الكبــرة، يــي ذلــك نقــاش حــول املفاهيم حيــث تتــم مقارنتها  £

وإعطــاء امثلــة حولهــا مــن الواقــع الســيايس اللبنــاين، مــا يســاعد عــى فهمهــا بالشــكل الصحيــح وميّكــن 

املشــاركن مــن نقلهــا اىل آخريــن. 

يقــوم امليــر بتلــك الخطــوات يف كل عنقــود حتــى يتــّم  تنــاول املفاهيــم اإلثنــن والثالثــن يف العناقيــد  £

الســبعة.

 مــن املهــم ان يُجــري امليــر مقارنــات ليــس بــن املفاهيــم فقــط وامنــا بــن املشــاركن كمرجــع ميكنهــم  £

االســتعانة بــه يف تنظيــم حلقــة حواريــة مشــابهة.

£ 

يف نهايــة الحلقــة يقــوم امليــر بتوزيــع دليــل “مواطنيــات” عــى املشــاركن كمرجــع ميكنهــم االســتعانة  £

بــه يف تنظيــم حلقــة حواريــة مشــابهة. 
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عنقود 1:   الوطن

مفهوم 1: الوطن	 

تعريف:

 الوطن هو مجموعة اناس يجمعهم تاريخ، وثقافة، ولغة، وتراث، وتربية، وعرق مشرك.

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

مجموعة من الناس، تعيش يف بيئة معينة ملدة زمنية محددة تؤلف مجتمعاً £

هنالــك حاجــات يف حيــاة كل مجتمــع، وهــذه الحاجــات )needs( تتحــول مــع الوقــت اىل  قواعــد ســلوك  £

.)values( ًومــن ثــم ترســخ اكــر لتصبــح ِقيَــا ،)norms(

 تختلف القيم االجتاعية من مجتمع اىل آخر بإختالف حاجات هذه املجتمعات  £

تتغــر حاجــات املجتمعــات مــع الوقــت، ومــن هنــا اهميــة تغــّر القيــم االجتاعيــة املتجــذرة. ويف حــال  £

عــدم تغّرهــا، يتولّــد رصاع اجتاعــي. 

مثــال عــى ذلــك: قيمــة الكــرم عنــد العــرب. فالكــرم كان حاجــًة عنــد العــرب بســبب التجــارة والرحــال  £

بحثــاً عــن الواحــات والــكأل يف الصحــراء ذات الطبيعــة القاســية. لذلــك كانــت القبائــل تقــوم بإســتضافة 

ــام مــن اجــل الراحــة قبــل متابعــة الرحــال. ويف حــال تجاهلــت إحــدى  ــة اي بعضهــا البعــض ملــدة ثالث

القبائــل هــذا الســلوك، كانــت القبائــل االخــرى تقــوم مبقاطعتهــا واإلغــارة عليهــا كنــوع مــن العقــاب.

ــل  £ ــدى العم ــدر ل ــات الص ــاء عاري ــة بالنس ــة الكاثوليكي ــت الكنيس ــد قبل ــا. لق ــن افريقي ــر م ــال آخ مث

التبشــري. وكان هــذا الســلوك االجتاعــي مــرَّراً يف املجتمــع االفريقــي بســبب الطقــس الشــديد الحــرارة. 

ــو مل تقبــل الكنيســة بذلــك، ملــا اســتطاعت متابعــة عملهــا التبشــري هنــاك. ول
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ــة  £ ــه فــرداً مــن العائل ــال آخــر مــن االســكيمو. عنــد حلــول ضيــف عــى اهــل االســكيمو، يقدمــون ل مث

للنــوم يف غرفتــه عــى ان يكــون مــن الجنــس اآلخــر، وذلــك ليشــعر الضيــف بالــدفء يف ظــل الطقــس 

البــارد، ذلــك ان أهــل االســكيمو ال يســتطيعون اشــعال النــار يف بيوتهــم للتدفئــة، كونهــا قامئــة عــى الثلــج، 

ال عــى اساســات باطــون.

الوطن أمٌر معنوي، ال تقيّده حدود الجغرافيا  £

كان العرب القدامى يفرون الوطن بـ “املكان الذي تستطيع املاشية واملاعز الوصول اليه للرعي” £

يقول احد الفالسفة “مصطبة بيتي هي وطني االول”. £

مفهوم 2: الدولة	 

تعريف:

 كينونة سياسية، معرف بها دولياً ولها حدود جغرافية، وتعمل من خالل مؤسسات.

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

ممكــن ان ننضــوي تحــت لــواء دولــٍة ويبقــى لــكل منــا وطنــه، مثــل: الوطــن العــريب، الوطــن الفينيقــي،  £

الوطــن االممــي، الدولــة االســالمية، الوطــن املســيحي...

 

بعض املغربن الرازيلين املتحدرين من اصل لبناين، مثالً، يعترون لبنان وطنهم والرازيل دولتهم.  £

هل يكون اإلنتاء للوطن ام للدولة؟ £
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مفهوم 3: السلطة	 

تعريف:

 القدرة عى تنفيذ القوانن

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

السلطة ليست التسلط كا تفهمها بعض االنظمة  £

قارنوا بن املفاهيم 1 و2 و3 £

عنقود 2:   اإلنسان

مفهوم 4: اإلنسان	 

تعريف:

 هو كائن اجتاعي لديه عقل، ونفس، واحاسيس، يفكر ويحلل، وله حقوق. 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

ال يجــوز الربــط بــن الحــق والواجــب. فالحــق ال يُــرط، وال يُجتــزأ. فعندمــا ال اقــوم بواجبــي، اُعاقََــب  £

ــورة  ــك: عندمــا ال ادفــع فات ــال عــى ذل ــرَّد مــن حقوقــي. مث ــون، ولكنــي ال أُج عــى ذلــك حســب القان

الكهربــاء، يتــم قطــع التيــار الكهربــايئ عــن منــزيل، ولكنــي ال اُحــرم مــن حقــي يف التصويــت يف االنتخابــات 

البلديــة.
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مفهوم 5: املواطن	 

تعريف:

ــادًة جنســية  ــل ع ــازات ويحم ــوق وامتي ــه حق ــا، ل ــة م ــن او املجّنســن يف دول ــن الســكان االصلي ــرد م  كل ف

ــا.  ــش عــى ارضه ــي يعي ــة الت الدول

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

االنسان واملواطن، ايها اقرب اىل الوطن؟ وايها اقرب اىل الدولة؟ £

هل يُعتر كل إنسان مواطن؟ £

مفهوم 6: املواطنية	 

تعريف: 
هي عالقة املواطن بدولته من خالل الدستور والقوانن الناظمة

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

ــن  £ ــا، بغــض النظــر ع ــش عــى ارضه ــي يعي ــة الت ــن االنســان والدول ــة ب ــي العالق ــة تعن ــوم، املواطني الي

ــة.  ــذه الدول ــم يف ه ــان مقي ــه كإنس ــع بحقوق ــو يتمت ــيته، وه جنس

£ )Global Citizen( كيف تفهم “املواطن العاملي”؟

مفهوم 7: املواطنة	 

تعريف:

 هي العالقة بن املواطن واملواطن اآلخر

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

تحكم هذه العالقة القوانن وكذلك العادات والتقاليد والقيم االجتاعية. £
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مفهوم 8: الوطنية	 

تعريف:

ــة، يُرجــم عــن طريــق العمــل التطوعــي واالنســاين   الوطنيــة هــي شــعور وفعــٌل. هــي حــب الوطــن والدول

واملجتمعــي والتقدميــات االجتاعيــة، وكذلــك عــن طريــق الدفــاع عــن الوطــن والدولــة مــن خــالل مؤسســة 

الجيــش وحــركات املقاومــة... 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

املطلــوب منــا دامئــاً يف بالدنــا العربيــة الكثــر مــن الوطنيــة والقليــل مــن املواطنيــة. بعبــارة اخــرى، يُطلــب  £

ــن لنــا يف املقابــل الخدمــات االساســية التــي  منــا الدفــاع عــن الوطــن والدولــة عــى كل املســتويات، وال تؤمَّ

تضمــن لنــا عيشــاً كرميــاً... فبتنــا نخلــط بــن “الوطنيــة” و”املواطنية”.

قارنوا بن املفاهيم 4 و5 و6 و7 و8   £

عنقود 3:  في السياسة

مفهوم 9: الرشعية	 

تعريف:
 هي عملية إعطاء الشعب السلطة للدولة من اجل رعاية مصالح الناس يف كل القطاعات

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

بعــد انتهــاء حكــم امللــوك واالباطــرة وظهــور الدولــة الحديثــة، كانــت الرعيــة تعنــي خضــوع الشــعب  £

للقوانــن واالنظمــة او للدولــة. ولكــن مــع تطــور مفاهيــم الحكــم، اصبــح الشــعب هــو صانــع الدســاتر 

ويســتطيع تغيرهــا وتعديلهــا، اي ان الشــعب هــو الــذي اصبــح يعطــي الرعيــة للدولــة مــن اجــل القيــام 

مبهامهــا، كــا ويحجبهــا عنهــا يف حــال تقصرهــا عــن القيــام بهــا. 
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اليــوم، يحــرم الشــعب القوانــن ويتقيــد بهــا، ولكــن مــن حقــه تغيرهــا اذا مــا دعــت ظــروف التغيــر  £

ــك. اىل ذل

 الرعية هي السيادة الداخلية للدولة £

ال ميكــن ان يعطــي املواطــن الرعيــة للدولــة والطائفــة معــاً، او ان يظــن انــه يعطــي الرعيــة للدولــة  £

مــن خــالل الطائفــة. فالدولــة كيــان مختلــف عــن الطائفــة. الدولــة جامعــة لألديــان والطوائــف واالفــراد 

والجاعــات عــى مختلــف انتاءاتهــم.

يف لبنــان، تتحقــق الرعيــة مــن خــالل التمثيــل الصحيــح يف املجلــس النيــايب ومــن خــالل اعطــاء الدولــة  £

لــكل إنســان حقــه.

مفهوم 10: السيادة	 

تعريف:

 بسط سلطة الدولة عى كل اراضيها بدون اي تأثر ألي دولة خارجية.

  

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

هــي مــدى إمســاك الدولــة مبقدراتهــا وقراراتهــا الوطنيــة، مــع عــدم الســاح ألي قــوى خارجيــة بالتدخــل  £

يف ذلــك.

 

هي مدى الدور الذي تلعبه الدولة اقليمياً ودولياً £

ال سيادة قوية خارجياً بدون رشعية قوية داخلياً £

يف لبنــان، مــا يضعــف الرعيــة داخليــاً ويجعلهــا “رشعيــات” هــي الطائفيــة، وهــذا االمــر يضعــف دور  £

الدولــة خارجيــاً، اي ســيادة الدولــة اللبنانيــة إقليميــاً ودوليــاً. 

ــاس  £ ــس الي ــد الرئي ــام 1994 يف عه ــايص ع ــر الع ــاه نه ــن مي ــة م ــط كحّص ــان بـــ 20% فق ــل لبن ــاذا قَِب مل

الهــراوي، علــاً انــه يحــق للبنــان حصــة اكــر حســب القانــون الــدويل؟ تجــدر االشــارة اىل انــه يتــم اليــوم  

بحــث امكانيــة تعديــل هــذه النســبة ملصلحــة لبنــان.
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تقــوم ارسائيــل اليــوم برقــة ميــاه لبنــان الجوفيــة بحســب تقاريــر االمــم املتحــدة. ورغــم إعــراض لبنــان  £

عــى  هــذا االمــر، مل تكــّف ارسائيــل عــن رسقــة امليــاه الجوفيــة. مــا ســبب ذلــك برأيكــم؟  

مفهوم 11: االستقالل	 

تعريف: 
هو تحرر شعب ما يف دولة ما من االحتالل عن طريق القوة املسلحة أو عن طريق وسائل أخرى

   

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

االستقالل يعني عدم وجود احتالل او جيوش اجنبية عى ارض الدولة £

ما الفرق بن السيادة واالستقالل؟ £

مفهوم 12: الشفافية 	 

تعريف:

 عــدم إخفــاء جــداول العمــل يف املارســة السياســية والقضــاء واالدارة العامــة، بــل توفــر كامــل املعلومــات التــي هــي 
مــن حــق الشــعب

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

عدم إخفاء املعلومات.. مكشوف.. عملية تواصل..  £

إن توفّر الشفافية اسايس من اجل مساءلة ومحاسبة املسؤولن  £

إجتاعــات مفتوحــة امــام الشــعب واالعــالم )مثــالً نقــل اجتاعــات مجلــس النــواب مبــارشًة عــى الهــواء  £

وجعــل محــارض االجتاعــات متوفــرة للمواطنــن لإلطــالع عليهــا( 

كشف تصاريح املوارد املالية ملؤسسات الدولة £

مراجعة ميزانيات مؤسسات الدولة والوزارات وإجراء تدقيق مايل بشكل مكشوف لجميع املواطنن    £

الشفافية رضورية من اجل محاربة الفساد  £

كيف ميكن ان ننر ثقافة الشفافية بن املواطنن يف لبنان؟ £
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مفهوم 13: املساءلة	 

تعريف:

 توجيــه اســئلة اىل االشــخاص يف الحكــم مــن اجــل توضيــح ادائهــم الســيايس وترفهــم باملــال العــام. تقــوم 

املســاءلة عــى مبــدأ إلتــزام االشــخاص يف الحكــم بتحمــل مســؤولية املحاســبة، واللــوم، والنقــد الــخ

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

املســاءلة اساســية مــن اجــل املحاســبة، وكذلــك لتعزيــز الشــفافية. لذلــك عــى املواطــن متابعــة عمــل  £

املســؤولن بدقــة مــن اجــل مســاءلتهم ومحاســبتهم عــى ادائهــم. 

مفهوم 14: املحاسبة	 

تعريف:

 إعتــاد مجموعــة متعــددة مــن اآلليــات السياســية او القانونيــة او اإلداريــة بحــق املســؤولن يف حــال اســاءوا 

مارســة ادوارهــم املعطــاة لهــم يف القانــون. 

 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

ــن يف  £ ــدور املواط ــات. ف ــراع” يف االنتخاب ــدوق اإلق ــي “صن ــؤولن ه ــبة املس ــات محاس ــم آلي ــدى اه  إح

ــراع.  ــد اإلق ــي عن ــأن دوره ينته ــاً للشــائع ب ــدوق، خالف ــه يف الصن ــه بصوت ــد إدالئ ــدأ عن املحاســبة يب

 

ــدين،  £ ــان امل ــوالً اىل العصي ــات وص ــرات واالعتصام ــي واملظاه ــل املطلب ــي العم ــات ه ــذه اآللي ــض ه  بع

ــة.    ــة العام ــم االخالقي ــة، والقي ــكاوى يف اإلدارات العام ــم الش ــاء، وتقدي ــالم، والقض واالع

 ينمو الفساد عند غياب آليات محاسبة املسؤولن £

من املهم وجود قضاء مستقل ونزيه لتتحقق عملية املحاسبة.  £

عندما يقّر الشعب عن محاسبة املسؤولن، يكون مساهاً يف منو الفساد £

 

قارنوا املفاهيم 9 و10 و11 و12 و13 و14 £
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عنقود 4:  الحرية

مفهوم 15: الحرية	 

تعريف:

 القــدرة عــى التفكــر والتعبــر وعــى تحديــد الخيــارات الشــخصية وعــى الفعــل، بــدون اي كوابــح او قيــود  

خارجيــة.

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:
هي عملية وعي ومعرفة وابداع ال حدود لها £

هي حق وحاجة لتطور االنسان واملجتمع £

ــة خطــأ شــائع. فــإذا قــام احــد  £ ــة اآلخريــن”. هــذه املقول يقــال “ان حريتــك تتوقــف عنــد حــدود حري

باالعتــداء عــى شــخص آخــر، فهــذا العمــل ليــس “تجــاوزاً لحريتــه”، بــل هــو اعتــداء. ومــن املهــم تســمية 

االمــور بأســائها! 

ــاً. وهــذا ليــس صحيحــاً. إن الحريــة هــي عمليــة  £ يقــال ايضــاً ان الحريــة يف بعــض االحيــان تصبــح تفلّت

ــة نســبية يحددهــا  ــك عملي ــت كذل ــارشة. إن التفلّ ــارشة وغــر املب ــة املب ــواع العبودي إنفــالت مــن كل ان

ــر.  ــم ظاملــة تســتدعي التغي ــان قيَ ــه، التــي ميكــن ان تكــون يف بعــض االحي املجتمــع حســب قيَم

يقــال ان الحريــة مســؤولية.  الحريــة هــي حــق، والحــق ال يـُـرط. فحــن نــرط الحريــة ال تبقــى حريــة.  £

امــا املســؤولية، فهــي مفهــوم مهــم ولكــن ربطهــا بالحريــة يعطــي انطبــاع بــأن الحريــة ال تقــوم وحدهــا 

وبأنهــا غــر مســؤولة. ال عالقــة لهــذا بــذاك، فاالنســان غــر املســؤول لــه الحــق بالحريــة كــا االنســان 

املســؤول.   
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مفهوم 16: الدميقراطية	 

تعريف:

 هي حكم الشعب من الشعب.

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

يف املــايض، كانــت الدميقراطيــة تعنــي حكــم االكريــة. وكان ذلــك إنجــازاً إبـّـان وبعــد عــر حكــم امللــوك  £

ــة  ــع يف العملي ــاركة الجمي ــع او مش ــم الجمي ــي حك ــة تعن ــة الحديث ــوم، فالدميقراطي ــا الي ــرة. ام واالباط

السياســية. 

تتحقق الدميقراطية بالصورة الُفضى من خالل إعتاد النسبية يف قانون االنتخابات.  £

ــكل  £ ــة بش ــرارات املجحف ــض الق ــذ بع ــد تُتخ ــذا وق ــة. ه ــت غاي ــم وليس ــيلة حك ــي وس ــة ه الدميقراطي

ــان. ــوق االنس ــة وحق ــدل والحري ــادىء الع ــاة مب ــي دون مراع دميقراط

أيها اسمى الدميقراطية ام الحرية؟ £

مفهوم 17: العدالة	 

تعريف: 

ــر  ــاً للغ ــاً، وُمقنع ــاً، قانوني ــاز، منصف ــر منح ــاً، غ ــرأي، نزيه ــح ال ــتقياً، صحي ــاً، مس ــون صالح ــي يف ان تك ه

ــق. ــة واملنط بالحج

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

هي معيار اسايس للدميقراطية الصحيحة £

هي يف عدم التمييز بن الناس  £

هي يف إعطاء كل ذي حق حقه £

وهي يف تكافؤ الفرص امام الجميع £
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مفهوم 18: الحق	 

تعريف:

ــازالت ودون  ــم تن ــه تقدي ــرض علي ــاً دون ان يُف ــح الفــرد حقوق ــي متن  الحــق هــو مجموعــة مــن القواعــد الت

إلحــاق اي إذالل بــه. إن الحقــوق ليســت مجــرد آمــال او إحســان.. وحقــوق االنســان ليســت مّنــة مــن أحــد، وال 

يــؤذن فيهــا مــن الــدول، وهــذه األخــرة ال متنحهــا وال متنعهــا كونهــا وقّعــت االعــالن العاملــي لحقــوق االنســان 

والتزمــت بــه. الحــق هــو كل مــا يســتطيع الفــرد القيــام بــه يف إطــار رشعــة حقــوق االنســان. 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

الحقــوق هــي عامليــة وشــمولية ومتســاوية ومرابطــة وال تُجتــزأ وال تـُـرط، وهــي غــر قابلــة للتــرف،  £

وتقــوم يف جوهرهــا عــى صــون كرامــة االنســان وحريتــه.

إن الحــق اســايس مــن اجــل تحقيــق اهــداف وغايــات ســامية تتمثــل يف إحقــاق الحريــة واملســاواة التــي  £

بدورهــا تكفــل لإلنســان كافــة إمكانــات التنميــة واإلســتثار والتقــدم.

ــراراً  £ ــدون اح ــاس يول ــع الن ــى أن “جمي ــان ع ــوق االنس ــي لحق ــالن العامل ــن االع ــادة األوىل م ــص امل تن

ــم  ــوا بعضه ــم أن يعامل ــدان، وعليه ــل والوج ــوا العق ــد ُوهب ــم ق ــوق وه ــة والحق ــاوون يف الكرام ومتس

ــاء”. ــروح االخ ــاً ب بعض

مفهوم 19: املشاركة	 

تعريف: 

ان يُعطــى لإلنســان حــق اإلطـّـالع او ان يكــون عــى مســتوى صناعــة القــرار يف كافــة القضايــا التــي تؤثــر عــى 

حياتــه.

  

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

املشاركة هي حق، بل حاجة اساسية للتطور £

هي عملية تعلميّة للحياة £

هي عملية دمج، تتيح للفرد إكتشاف قدراته ومواهبه... وقد تؤدي اىل اإلبداع £
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 ال مجال للتمييز يف املشاركة £

يف املشاركة الحقيقية، يتعرف االنسان عى االختالف ويقّدر التنوع £

ــة اإلطــالع والوصــول اىل املعلومــات، مــن اجــل ان تكــون مشــاركته  £ مــن املهــم ان تتوفــر للفــرد إمكاني

ــة   ــة وفعال حقيقي

واملشــاركة هــي عــى ثالثــة مســتويات: املشــاركة يف صناعــة القــرار، يف اتخــاذ القــرار، واملشــاركة يف تنفيــذ  £

القــرار. ومــن املهــم ان يختــار الفــرد املســتوى الــذي يريــد ان يشــارك بــه. 

ــراراً  £ ــدون اح ــاس يول ــع الن ــى أن “جمي ــان ع ــوق االنس ــي لحق ــالن العامل ــن االع ــادة األوىل م ــص امل تن

ــم  ــوا بعضه ــم أن يعامل ــدان، وعليه ــل والوج ــوا العق ــد ُوهب ــم ق ــوق وه ــة والحق ــاوون يف الكرام ومتس

ــاء”.  ــروح االخ ــاً ب بعض

 هنــاك فــرق بــن املشــاركة والراكــة. فاالخــرة عمليــة تقنيــة بــن شــخصن او اكــر ملــدة زمنيــة معينــة  £

مــن اجــل تحقيــق مصلحــة معينــة.

مفهوم 20: التمييز	 

تعريف:

 هو التعرف عى الناس او تصنيفهم عى اساس االختالف بينهم، والترف تجاههم عى هذا االساس. 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

بعــض اوجــه التمييــز تكــون عــى اســاس املذهــب، الطائفــة، العــرق، الجنســية، الجنــس، اللــون، االعاقــة،  £

ــال،  ــي، الج ــر الخارج ــري، املظه ــتوى الفك ــر، املس ــدة، العم ــي، العقي ــادي واالجتاع ــتوى االقتص املس

وغــره...

التمييــز هــو نتيجــة تشــكيل صــور منطيــة حــول افــراد او جاعــات، ثــم تعميمهــا حــول هــؤالء االفــراد  £

او الجاعــات، ثــم الفعــل ضــد هــؤالء االفــراد والجاعــات. صــور منطيــة -< احــكام مســبقة -< متييــز. 

التمييز يلغي املشاركة. وعملية املشاركة ال تكون حقيقية إذا استثنينا احداً او ميّزنا ضده. £

  

قارنوا املفاهيم  15 و16 و17 و18 و19 و20 £
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مفهوم 21: الطائفية	 

تعريف:

 تستند الطائفية اىل جاعة دينية تتشعب من مجموعة أكر شمولية وتصبح كياناً سياسياً. 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

هي احد اوجه التمييز بن الناس يف لبنان  £

مفهوم 22: الطائفية السياسية	 

تعريف:

 قيــام النظــام عــى اســاس التقاســم والتحاصــص الطائفــي واملذهبــي اســتناداً اىل حجــم كل طائفــة ومذهــب واســتناداً اىل 

القــوة السياســية واالقتصاديــة للطوائــف واملذاهــب وانعــكاس ذلــك يف القوانــن واالعــراف.

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

ــة  £ ــة، والنيابي ــف واملذاهــب للمقاعــد الوزاري ــي إلغــاء تقاســم الطوائ ــة السياســية يعن إن إلغــاء الطائفي

واملناصــب يف االدارة العامــة. إن إلغــاء الطائفيــة السياســية يســتوجب تغيــر القوانــن واالعــراف ويدعــو 

النــاس اىل تنظيــم انفســهم بشــكل جديــد، ال عــى اســاس الطائفيــة واملذهبيــة، وامنــا يف احــزاب )حقيقية(، 

ــار االســايس يف  ــا... حيــث تكــون الكفــاءة املعي ــات، او مجموعــات مــن اجــل العمــل عــى قضاي او نقاب

الحصــول عــى هــذه املناصــب.

نورد هنا بعض التوصيات التي تساعد عىل الغاء الطائفية السياسية، مثل: 

إقــرار مناهــج تربويــة منفتحــة للجميــع تُطلــع الطالــب عــى كل الثقافــات والفلســفات الدينيــة وغــر  £

ــي  ــكل طبيع ــب بش ــج الطال ــي تدم ــة” الت ــة املجتمعي ــي “الخدم ــة ه ــادة تطبيقي ــمل م ــة، وتش الديني

ــون انتخــاب يعتمــد  ــرار قان ــاري لألحــوال الشــخصية- إق ــون مــدين اختي ــرار قان ــده- إق ــي يف بل ومواطن

النســبية مــع الدوائــر الكــرى، ومــن االفضــل ان يكــون لبنــان دائــرة واحــدة- اعتــاد معيــار الكفــاءة يف 

ــية... ــب السياس ــف واملناص التوظي

عنقود 5:  أنماط النظام
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مفهوم 23: املذهبية	 

تعريف: 

ــل  ــة، مث ــاء اىل قســم محــدد داخــل الطائف ــي االنت ــا تعن ــة كونه ــر تجزئ ــا اك ــة ولكنه هــي شــبيهة بالطائفي

ــالم. ــيعة يف االس ــنة والش ــيحية والس ــة يف املس ــية واملاروني االورثوذكس

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

تــؤدي املذهبيــة اىل رشذمــة يف الواقــع الســيايس اكــر مــن الطائفيــة، إذ يصبــح الــوالء اىل جــزء مــن كل،  £

حيــث هــذا الــكل هــو يف االســاس مجتــزأ عــى حســاب الوطــن.

 

مفهوم 24: العلامنية	 

تعريف:

 تعني فصل الدين عن الدولة

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

إن الكثرين من املؤمنن هم علانيون.  إن العلانية هي يف مقابل الطائفية  £

القول ان العلانين ملحدون هو خطأ شائع £

بعض االنظمة العلانية ديكتاتورية واخرى دميقراطية. £

مفهوم 25: املدنية 	 

تعريف:

 النظــام املــدين هــو نظــام ال عســكري، ال قَبَــي وهــو بطبيعــة الحــال ال َملـَـي، وهــو يقــوم عــى مبــدأ الحريــة 

والدميقراطيــة وعــدم التمييــز بــن املواطنــن.

امــا املجتمــع املــدين، فهــو يعنــي: املؤسســات التــي تعمــل باتجــاه تحقيــق نظــام مــدين. وهــو ميــدان للعمــل الجاعــي 

حــول فكــرة، او مبــدأ، او هــدف، او مصلحــة او اهتــام مــا، ال إكــراه فيــه. إن املجتمــع املــدين هــو غــر ربحــي، وغــر 

طائفــي، وغــر عائــي او قَبَــي، وغــر عســكري، وغــر حكومــي.
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توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

يُنظّم املجتمع املدين نفسه من خالل الجمعيات، واالحزاب، والنقابات، والجامعات، واملدارس، الخ £

ــات  £ ــاً للمؤسس ــف، إنعكاس ــوم، ولألس ــّكل الي ــان تش ــدين يف لبن ــع امل ــات املجتم ــن منظ ــد م إن العدي

ــة. الطائفي

ــاً او  £ ــن النظــام املــدين والنظــام العلــاين. ميكــن للنظــام املــدين ان يكــون علاني ــط ب يجــب عــدم الخل

ــن عــى اســاس الطائفــة. كــا ميكــن للنظــام  ــن املواطن ــز ب ــة، مــن املهــم ان ال ميي ــة الثاني ال، ويف الحال

ــاً او ال.  ــون مدني ــاين ان يك العل

قارنوا املفاهيم 21 و22 و23 و24 و25 £

عنقود 6: اشكال الحكم

مفهوم 26: الفدرالية	 
 

تعريف:

ــات  ــى كل ارايض ومؤسس ــلطة ع ــا س ــة له ــة مركزي ــود حكوم ــم بوج ــلطة. تتّس ــتوري للس ــيم دس ــي تقس  ه

ــن  ــض القوان ــادًة، ال تتناق ــة ع ــات. يف الفدرالي ــلطتها يف املقاطع ــا س ــة له ــات محلي ــود حكوم ــة، وبوج الدول

ــة. ــوى وُملزم ــر هــي االق ــي تُعت ــة الت ــة املركزي ــن الفدرالي ــع القوان ــة م املحلي

   

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

مثال عن الفدرالية: الواليات املتحدة االمريكية  £
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مفهوم 27: الكونفدرالية	 

تعريف:

ــكل  ــات ول ــدول كانتون ــذه ال ــمى ه ــاد. وتُس ــل االتح ــتقالل ذايت داخ ــة اس ــكل دول ــث ل ــاد دول حي ــكل إلتح ــي ش  ه

ــة.  ــه املختلف ــه وقوانين ــون تريعات كانت

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

ــية  £ ــة والفرنس ــي االملاني ــات ه ــة كانتون ــن اربع ــكل م ــي تتش ــويرا، وه ــة: س ــن الكونفدرالي ــال ع مث

وااليطاليــة والرومونــش. 

ــبب  £ ــاً. وس ــدد طائفي ــٌد متع ــه بل ــان كون ــية يف لبن ــر الحساس ــة يث ــة والكونفدرالي ــوع الفدرالي إن موض

ــة.   ــات الطائفي ــد الجاع ــن تواج ــتناداً اىل اماك ــد اس ــيم البل ــن تقس ــوف م ــو الخ ــية ه الحساس

مفهوم 28: الوحدوية	 

تعريف:

ــد،  ــتور واح ــا دس ــك له ــة، وكذل ــل ارايض الدول ــى كام ــلطتها ع ــط س ــدة تبس ــة واح ــدة وحكوم ــة واح  دول

ــد.  ــون واح ــد، وقان ــي واح ــس تريع ومجل

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

 لبنان ذو نظام وحدوي.  £

 اعــاله التفســرالعلمي للفدراليــة والكونفدراليــة والوحدويــة. إســتناداً اىل ذلــك، مــا هــو برأيكــم النظــام  £

االفضــل للبنــان؟ 

 قارنوا املفاهيم  26 و27 و28 £
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عنقود 7: اإلدارة والتشريع

مفهوم 29: املركزية	 

تعريف: 

هي عملية ادارية تتمركز عادة يف العاصمة او املدن الكرى حيث تُتخذ القرارات.

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

 تفرض املركزية عى املواطن التوجه اىل العاصمة من اجل القيام بأصغر معامالته االدارية £

 املركزيــة تعرقــل التنميــة والتطــور يف املناطــق، إذ ال ميكــن ان تتحقــق التنميــة املتوازنــة ذلــك ان القرارات  £

تؤخــذ يف عواصــم بعيــدة عــن النــاس وعــن مناطــق تواجدهم. 

 

 تتسم املركزية بالعمل البروقراطي الذي يستلزم وقتاً طويالً إلنجاز املعامالت £

مفهوم 30: الال مركزية	 

تعريف:

 هي عملية إدارية حيث تتُخذ القرارات يف املناطق. 

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

يكون العمل البلدي اوسع واشمل يف ظل الالمركزية £

تساعد الالمركزية يف تحقيق التنمية املتوازنة £

تساهم الالمركزية يف تحقيق مشاركة اكر للناس ويتم األخذ بآرائهم نظراً لقربهم الجغرايف £

اليوم، لبنان يف منتصف الطريق بن املركزية والالمركزية £
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يعتــر بعــض الباحثــن اإلداريــن ان لبنــان المركــزي بالشــكل وليــس بالتطبيــق. حيــث ان املواطــن يقــّدم  £

معامالتــه االداريــة، كجــواز الســفر مثــالً، يف منطقتــه ويتســلّمه ايضــاً يف منطقتــه ولكــن بعــد ان ينتظــر 

ايامــاً يتــم خاللهــا إرســال طلبــه اىل االمــن العــام يف العاصمــة حيــث يُحقــق بأمــره هنــاك ويتــم اصــدار 

الجــواز.

إن الدول الفدرالية والكونفدرالية هي حتاً المركزية. £

مفهوم 31: الحرصية	 

تعريف:

 هي عملية تريعية تنحر يف العاصمة عادًة حيث هنالك مجلس تريعي واحد

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

لبنان دولة حرية ألن نظامه وحدوي  £

إن الدول الوحدوية هي حتاً حرية £

ممكن للدولة الحرية ان تكون مركزية او ال مركزية £

مفهوم 32: الال حرصية	 

تعريف:

 هــي عمليــة تريعيــة تتــوزع عــى املناطــق حيــث هنالــك عــدة مجالــس تريعيــة ولكــن تختلــف صالحيتهــا 

حســب نظامهــا )فدراليــة او كونفدراليــة(

توضيح ومقارنة وامثلة واسئلة لفتح نقاش:

الدول الفدرالية والكونفدرالية هي الحرية £
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اي نظام افضل للبنان؟	 

رأي:

ــة او  £ ــة او الفدرالي ــاد الالحري ــال اعت ــد يف ح ــيم البل ــال تقس ــن إحت ــض م ــوف البع ــان، يتخ  يف لبن

الكونفدراليــة. فخــالل الحــرب االهليــة اللبنانيــة، كان هنــاك تخــوف حتــى مــن الالمركزيــة التــي كانــت 

تطبّقهــا امليليشــيات حينهــا، مثــل جبايــة الرضائــب. صحيــٌح ان هــذا االمــر يُكســب املناطــق قــوة اقتصادية 

ــة.  ــايل اىل تقســيم الدول ــؤدي بالت ــؤدي، يف حــال اســتمراره، اىل اســتقاللية املناطــق وي ــه ي ــة، ولكن محلي

ــاً.  ــه جغرافي ــف في ــل الطوائ ــث تتداخ ــان حي ــر كلبن ــد صغ ــدة يف بل ــت جي ــة ليس ــذه النتيج ــل ه ومث

لذلــك، مــن املهــم التأكيــد هنــا ان التقســيم املناطقــي يف لبنــان لــن يفيــد الشــعب ككل بــل يفيــد بعــض 

ــة.  الزعامــات الطائفي

قارنوا املفاهيم 29 و30 و31 و32 £

الوطن    المواطنية    السلطة    المواطنة    
الدولــة    المواطــن     الوطنيــة    اإلنســان    
الشــفافية     المســاءلة     المحاســبة    
الشــرعية     الســيادة     االســتقالل    
التمييــز    المشــاركة     الحــق     العدالــة    
المذهبيــة     الحريــة     الديمقراطيــة     
المدنية    العلمانية    الطائفية السياســية    
الكونفدراليــة    الوحدويــة     الطائفيــة    
الفدراليــة      المركزيــة      الــال مركزيــة    

الحصريــة    الالحصريــة
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 تعمــل جمعيــة مســار يف مجــال التنميــة الشــبابية عــىل مســتوى املجتمعــات املحليــة مــن خــالل 

ــج  ــالل برنام ــن خ ــات م ــن والسياس ــتوى القوان ــىل مس ــة، وع ــبابية املُجتمعي ــة الش ــج التنمي برنام

ــة. ــبابية الوطني ــة الش السياس

تهــدف مســار اىل تعزيــز مشــاركة املواطنــن، وتحديــداً الشــباب،  مــن خــالل التمكــن، وعــن طريــق 

ــباب،  ــة للش ــوارد صديق ــدار م ــة، وإص ــطة الفني ــي، واالنش ــادة الوع ــب، وزي ــك، والتدري التحري

ــن. ــل السياســات والقوان ــد، والضغــط لتعدي ــات، وكســب التأيي وتأمــن الوصــول للمعلوم

نحــن نتطلع اىل بنــاء مجتمع مدين، علامين، وغري طائفي.

ملعرفة املزيد عن جمعية مســار، الرجاء زيارة الوقع االلكرتوين وصفحة الفيســبوك.

                       facebook.com/masarlborg 

                                                                                         masarlb.org

تنســيق: رانيا السبع أعن

تصميم: جو حمود

ّإعداد: كامل شيا


