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د .نسيب أبو ضرغم
السياسية التربوية وبناء المواطن ،عنوان يستبطن إشكالية ،هي واحدة من عدة
إشكاليات تعيق تح ّول لبنان السلطة ولبنان الطوائف الى لبنان الدولة الحديثة ولبنان
الشعب بالمعنى التاريخي والحضاري.
أين هي االشكالية المشار اليها؟ هل هي في إمكانية خلق مواطن في لبنان! وهل من
الممكن وضع سياسة تربوية لبنانية تستهدف خلق مثل هذا المواطن؟ وإذا ما وضعت
مثل هذه السياسة ،هل يمكن ان تطبق؟

ثالثاً :المعوق المؤسساتي

من المنطقي جداً ،أن ال ينتج النظام الطائفي المذهبي مؤسسات
وطنية جامعة تتعلق بالتنشئة والتربية الوطنية ،فالمؤسسات
هي جزء من البنية الفوقية التي تتناغم وتتكامل مع الواقع
السوسيولوجي الذي نوهنا إليه .ولذلك أتت من ذات االتجاه،
وتحمل ذات السمات وتلعب ذات األدوار التي تهدف بالنتيجة
إلى تكريس الثقافة الطائفية ـ المذهبية وخلق الفرد الطائفي ـ
المذهبي فكرا ً وسلوكا ً واستهدافاً.
لقد أنتج هذا النظام مؤسساته التربوية ،فكانت المدارس
الخاصة ذات المناهج المتصلة والمتجذرة بثقافة الطائفة
أو المذهب .وكذلك الجامعات الخاصة التي تب ّنت المناهج
األجنبية ،وبالتالي الثقافة األجنبية ،إضافة إل��ى مؤسسة
العائلة والمؤسسات الدينية ،وكلها كانت تنتج نماذج من األفراد
مختلفين بنسبة اختالف الثقافات الطائفية والمذهبية التي كانت
وراء هذه المؤسسات .إن الناظر إلى خريطة المؤسسات التربوية
في لبنان ،يرى بوضوح ضعف المؤسسات الرسمية ،من جامعية
وثانوية ومتوسطة وابتدائية ،مقابل تف ّوق الجامعات والثانويات
والمتوسطات الخاصة ،وأحيانا ً كثيرة ،بفعل رعاية الدولة.
هذه التشكيالت التربوية المتنافرة والمختلفة في المنهج
والمادة التعليمية واالستهداف ،شكلت عامالً قاتالً للمواطنة
بإنتاجها أفرادا ً ذوي انتماءات مذهبية ـ طائفية ،باتت لهم نظرة
مجزوءة للتاريخ ،ومحدودة األفق ،تاريخهم تاريخ طوائفهم،
ومصالحهم مصالح طوائفهم وافقهم أفق طوائفهم ،غاب الوطن،
وغاب التاريخ الوطني عن فهمهم ،وانقلبوا من مواطنين إلى
رعايا طوائف.
من هنا يتأكد لنا ،أن القصور في فعالية المؤسسات الوطنية
التربوية الجامعة ،كالجامعة اللبنانية والمجلس الوطني
للبحوث واإلنماء ،هذا القصور أمام طغيان المؤسسات التربوية
الخاصة ،كان عامالً حاسما ً في فشل وجود المواطنة ،لحساب
الرعوية في االنتماء الطائفي ـ المذهبي.

رابعاً :المعوق السياسي

يأتي المعوق السياسي كنتيجة حتمية ،وه��و يرتكز إلى
المعوقات الثالثة التي أشرنا إليها أعاله ،فعندما يكون الواقع
السوسيولوجي للمجتمع اللبناني ،واقعا ً مشوها ً بالتكوين
الطوائفي ـ المذهبي ،وال��ذي يشكل البنية التحتية للنظام
والمجتمع اللبنانيين ،البنية التي تضخ النسغ الطائفي المذهبي
في عروق الميثاق والدستور والقانون والمؤسسات ،فتشوهها
جميعاً .عندما يكون األمر على هذا النحو ،فسوف ينتج كل ذلك
سياسة مشوهة ،تتناغم وتنسجم مع تلك البنية التحتية ،ومع
ترجمتها في الدستور والقوانين واألعراف والمؤسسات .فليست
السياسة والمؤسسات السياسية حالة مختلفة عن باقي جوانب
الدولة والمجتمع في لبنان بل بالعكس ،فالسياسة تلعب دورا ً
تفصيليا ً في تكريس الواقع الطائفي ،هي ليست منتوجا ً طائفياً،
نتيجته البنية الطائفية فحسب ،بل هي استطراداً ،قوة توجيه
وترسيم وتخطيط ودفع وتبرير للواقع الطائفي ـ المذهبي في
لبنان.
من المؤكد أن السياسة المجسدة بالدولة ومؤسساتها ،تشكل
ذروة البنية الفوقية سياسياً ،إال أن هذه السياسة تعود لتلعب
الدور القيادي في إعادة إنتاج شروط الواقع الطائفي ـ المذهبي
لتأمين استمراره.
وخطورة األمر ،في أن الحراك السياسي خططا ً وأداء وغايات،
هو ذو طبيعة يومية تفصيلية ،تتداخل في حياة الفرد ،لذلك ،هي
أكثر المعوقات تأثيرا ً وضغطا ً عليه ،وبالتالي ،هي االكثر دفعا ً
باتجاه إسقاط مفهوم المواطنة عنده .ألن هذه السياسية ،يكون
موضوعها الطائفة والمذهب ،وتستهدف جعل الطائفة أو المذهب
معبرا ً إلزاميا ً باتجاه حقوق األفراد في الدولة ،وبالتالي إعطائهم
مضامين طائفية ومذهبية جمعية ،في الخيارات ،والرؤية،
والوعي .وهذا هو إسقاط المواطنة بعينه.

خامساً :تع ّذر وجود سلطة سياسية
لها مصلحة في الخروج من هذا المأزق
الطائفي ـ المذهبي العائلي...

هذا المعوق المتمثل بتعذر وج��ود سلطة سياسية تسعى
للخروج من المأزق الطائفي ـ المذهبي ،هو نتيجة استطرادية
للمعوق السياسي العام ،ال��ذي جرى بحثه أع�لاه ،وبالتالي
فإن الثقافة الطائفية في لبنان ،ت��دور في حلقة مفرغة ،على
أربعة قواعد ،هي أوالً ،المعطى السوسيولوجي ،وثانيا ً المعطى
الميثاقي ـ الدستوري ـ القانوني ،وثالثا ً المعطى المؤسساتي،
وراب��ع��ا ً المعطى السياسي .وتلعب السلطة السياسية دور
المنشط  animateurفي تفعيل عملية التأثر والتأثير القائمة
بين المعطيات األربعة.
ومن حيث أن السلطة السياسية هي منتوجة بشروط ومحتوى

اننا سوف نتبع المنهجية التالية ،في بحث اإلشكالية المطروحة.
أوالً :المواطنية ...محتواها وصفاتها؟
ثانياً :المعوقات التي تحول دون قيام المواطنية في لبنان؟
ثالثاً :نتائج غياب المواطنية على مستوى وعي الفرد في لبنان كما على مستوى وعي
الجماعة (الطائفية ـ المذهبية ـ العشائرية)...
رابعاً :انعكاس ذلك على السياسة التربوية.
خامساً :استخالص الرؤية.

وظروف المؤسسات والمنظومة الميثاقية ـ الدستورية ـ القانونية
ـ العرفية ،والتركيب السوسيولوجي كبنية تحتية ،فهي بال شك
لن تخرج عن دور المنشط لكل هذه البنى  ،structuresبل
أكثر من ذلك ،فهي تلعب دور الضامن الستمرار هذه البنى ،وفق
محتواها ودورها .ومن هنا فإن الحلقة المقفلة التي تنمو خاللها
الثقافة الطائفية ،لن تنتج سلطة سياسية تقوم على كسرها؛
ألنه ليس منطقيا ً أن توجد سلطة سياسة تلغي شروط وجودها.
فالقضاء الطائفي قضاؤها ،والثقافة الطائفية ثقافتها وسالحها،
والبنى المختلفة في الهيكلية الطائفية مبرر وجودها .وكل ذلك
على حساب المواطنة ،كانتماء فردي وشمولي ومباشر ومنفعل
في السياق التاريخي العام.

ثالثاً :نتائج غياب المواطنة على مستوى
الفرد ووعي الجماعة في لبنان:

تندرج النتائج المترتبة على غياب المواطنة تحت أربعة
أشكال:

 1ـ تزييف الوعي

في غياب المواطنة ،وحلول االنتماء المذهبي ـ الطائفي ـ
العشائري ،يترتب نمو ثقافة تتناغم مع هذا االنتماء ،وتؤسس
لحياة تستمد شروطها ومضمونها منه .ذلك أن االنتماء المشار
إليه ،يولد اعتقادات كسيحة ومشوهة للفكر ،ولقد أشار أنطون
سعاده إلى ذلك في محاضرته في مؤتمر المدرسين القوميين
االجتماعيين حين قال:
«االع��ت��ق��ادات الكسيحة المشوهة للفكر ،التي ُتغرس في
الناشئة بعناية فائقة ،في مؤسسات تربوية وتدريسية ،أنشئت
ألغراض معاكسة للواعي القومي »...سعاده ـ اآلثار الكاملة ـ عدد
( )15ص  169ـ .1948
فالوعي الطائفي زيفه في أنه:
أ ـ محدود بحدود الطائفة أو المذهب ،فهو قاصر عن أن يكون
وعيا ً وطنياً.
ب ـ مضمونه في قضايا الطائفة أو المذهب أو العشيرة ،وهو
بالتالي قاصر عن األخذ بمفهوم وقضايا المجتمع ككل.
ج ـ قضيته انتصار مصالح الطائفة والمذهب على حساب
الطوائف والمذاهب األخرى ،فاآلخر بالنسبة إليه غريم وخصم
ومشكوك فيه.
د ـ الوعي الطائفي حاجز سميك غير قابل لالختراق باتجاه ما
هو أبعد من الطائفة والمذهب لجهة األخطار المحدقة وجودياً،
سواء في الطائفة هذه ،أو في بقية الطوائف.
هـ ـ وعي ينتج ثقافة كسيحة تحاكيه في محدوديته ومضمونه
النزوي.
و ـ يشكل صراعا ً معاكسا ً ومعاديا ً للنهوض ،ولكل تكوين
فكري ونفسي وفلسفي جديد ،لحساب حدوده المغلقة والضيقة،
ولقد قال سعاده أيضا ً في هذا اإلطار:
«قضية التربية والتثقيف ،قضية الصراع المميت ،بين تاريخ
حديث وتواريخ دخيلة مستمرة ،قضية الصراع الفاصل بين
نفسيتين ،فتية تنظر إلى الحياة والكون والفن نظرة جديدة،
ونفسيات شائخة ،اعتادت النظر إلى شؤون الحياة والكون ضمن
الحدود المغلقة التي تكونت فيها» .سعاده ـ اآلثار الكاملة ـ 1948
ـ عدد ( )15ص .196
إن ال��وع��ي م��ن ال��وج��ه��ة المبدئية ،ب��ح��دوده وبمضمونه
وبنتيجته ،يحدد موقع الفرد في هذا الوجود ،وبالتالي دوره
ومضمونه ،إذ أنه بحدود وعيه يرى ،وبمضمون هذا الوعي يفهم،
وبنتيجته يقرر.
فالوعي الطائفي وعي منقوص ،لذلك تتولد عنه رؤية
منقوصة ،ليست خارج إطار الطائفة أو المذهب .وبالتالي أيضاً،
فإن مضمون هذا الوعي الطائفي ،هو مضمون نزوي ،لذلك ينتج
عنه فهم ملتبس غير عقالني ،وأيضا ً تكون نتيجة هذا الوعي قرارا ً
خاطئا ً تتلبسه الخطيئة بالمعنى الوطني والقومي واإلنساني.

 2ـ الخيارات الالوطنية القاتلة

ال مكان للوطن في وعي الطوائف ،إذ ليس للطوائف وطن،
للطوائف موطن .وبالتالي فال يحتمل الوعي الطائفي أبعاد الوجود
الوطني ،وهو في األصل ،أي الوطن ،ليس هما ً معيوشا ً في حركة
وعي الطوائف .فالطائفة مك ّون بشري يعيش عقدة التفوق تجاه
بقية الطوائف ،كما تتملكه عقدة الريبة والشك باآلخرين ،ويعيش
أيضا ً حالة تحفز دائمة لقضم حقوقهم ،تشكل مفاهيمه (وعيه)
الطاقة الدافعة به في هذيان دائري ال ينتهي .أما قادته فقد أتقنوا
عملية توظيف هذه النزوة الطائفية في البعدين االقتصادي
والسياسي ،بحيث شكلت لهم رافعة سياسية على مدى قرون
مضت ،ومن يدري إلى متى ستستمر ،بعيدا ً عن المصالح العليا
للوطن والمجتمع ،وما الحرب األهلية األخيرة  1975ـ  ،1989إال
دليل على أن الطوائف بوعيها المنقوص ،وبمضمون هذا الوعي
البعيد والغريب عن المصالح العليا المادية والنفسية للمجتمع

القومي ،لم تجد ضيرا ً في تحالفها مع «إسرائيل» ،سياسة
وتدريبا ً وتمويالً وتنفيذاً ،وهي اليوم ال ترى بـ»إسرائيل» خطرا ً
على المجتمع اللبناني ،فترفع عقيرتها صباح مساء ضد سالح
المقاومة ،ألن أفقها ال يخرج عن دائرة وجودها كطائفة ،وتعتبر أن
السالح في يد طائفة أخرى ،أياً ،تكن يصبح بالنسبة لها مصدر
خطر على وجودها .فلو أن المواطنة تأخذ دورها ،لما كان مثل هذا
المنحى موجوداً ،وتعذر باألساس وجوده.
إن الطائفة بفكر الطائفية تشكل وصاية ثقيلة وأسرة ،لم يحدث
أن فككت وانحلت على مدى عمر الدولة والمجتمع ،كما حدث في
اليونان ،منذ ما قبل الميالد حيث:
«إن المدينة ،بتفكيكها للمجتمع القبلي ،كانت هي التي حررتهم
(اإلغريق) من الوصاية الثقيلة للعشيرة العائلية ()genos
وجعلت منهم كائنات فردية مستقلة نسبياً».
ج��ان ج��اك شوفالييه ـ تاريخ الفكر السياسي ـ المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ الطبعة الرابعة ـ 1998
ـ ص .15
أين هي الكائنات الفردية (المواطنة) لدينا ،حتى يتحرر
المجتمع من وصاية الطوائف واستبدادها .نقول خيارات ال وطنية
قاتلة ،ألنه في سياق المواجهة مع العدو الصهيوني ،تشكل
وحدتنا االجتماعية ،أحد أهم األسلحة لدينا ،كما يشكل انقسامنا
االجتماعي (الطائفي ـ المذهبي ـ العشائري ـ المناطقي )...السالح
الفتاك بيد الصهاينة .إن هذا االنقسام ،هو تحالف موضوعي مع
العدو الصهيوني ،وبالتالي ،تآمر على الذات ،ذلك أن أية طاقة في
جسم ما ،س ّر قوتها هو في بقاء تدفقها ،وفق نظام موحد لكافة
جوانب الجسم ،يضمن لها التناغم والتكامل .وهذا ما يتعارض
مع الواقع اللبناني المبتلي بوباء الطائفية وأخواتها.
عندما تصبح خاليا الجسم منفصلة ومستقلة ومتمايزة ،على
حد قول الدكتور إدم��ون رب��اط ،نصبح إزاء تجمع أجسام غير
قابلة لاللتحام على قاعدة استمرار الفلسفة الطائفية السائدة،
وبالتالي ينعكس ذلك على ضعف الدولة ،ألنها تصبح رمزا ً
لسلطات زعماء الطوائف ،ويضعف تطبيق القانون ،وتضيع
العدالة ،وتتعرض جغرافية الوطن إلى األخطار االحتاللية
منها والتقسيمية ،ويتشرذم االقتصاد ،وتضيع التنمية ،وتتعهر
السياسة وتوغل الثقافة في وبائها.
المواطنة فعل عصمة ،عصمة بوجه كل ذل��ك ،والطائفية
وأخواتها فعل خطيئة مع كل ذلك.

 3ـ التأسيس لحروب أهلية مفتوحة

عندما يصل المجتمع إلى الحالة التي هو عليها المجتمع
اللبناني ،طوائف ومذاهب آخذة بالتمايز واالختالف ،وباتت
وج��ودات قائمة بذاتها ،أصبحت صاحبة مشاريع سياسية،
لها امتداداتها حيناً ،وأحيانا ً كثيرة ،تكون هي موضوع هذه
المشاريع األجنبية وأداتها ووقودها .إذذاك تكون إمكانية وقوع
الحروب األهلية ،إمكانية دائمة ،تنتظر الظرف والمحرض ،وما
فترات الهدوء ،سوى هدنات واقعة بين حرب وحرب ،تخوضها
الطوائف على حساب مصالح أفرادها ،الذين هم في األساس في
حالة (كوما) وطنية ،وعلى حساب الوطن ال��رازح تحت عبء
نزوات أبنائه.

رابعاً :انعكاس الواقع الطائفي ـ المذهبي
على السياسة التربوية

ال ب ّد من اإلشارة إلى أننا سنقارب موضوع السياسة التربوية
الهادفة ،لبناء المواطن من خالل مستويين:
األول :الوجهة المبدئية السياسية التربوية.
الثاني :واقع السياسة التربوية في لبنان.
ـ في الوجهة المبدئية:
إذا لم تكن السياسة التربوية في أية دول��ة ،وليدة فلسفة
تربوية ،تعتنقها المؤسسات ذات الصلة ،الفلسفة المنتوجة
من منظومة المفاهيم واألفكار والمبادئ ،التي تشكل الخلفية
العقائدية للدولة .إذا لم تكن كذلك ،فهي سياسة عمياء ،تخرب
أكثر مما تبني ،وتشوه أكثر مما تحسن ،ألنها فعل منفصل عن
السياق العام ،وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد ،أنه ال فلسفة وسياسة
تربوية خارج إطار ومضمون فلسفة وسياسة النظام السائد.
إن أية سياسة تربوية ال تستهدف الخروج من الفوضى إلى
النظام ،ومن االنحطاط الى النهوض ،ومن االنقسام الى التوحيد،
هي سياسة عقيمة .ذلك أن السياسة التربوية الناجحة ،هي
تلك التي تتضمن المقاصد النبيلة ،والمناهج النابعة من
الظروف الوطنية ،وذات األهداف الوطنية .هي السياسة التي
تتكفل بإعطاء المضمون االجتماعي لإلنسان الفرد ،المضمون
االجتماعي المتمثل ف��ي خلق االن��س��ان الجديد ،ذي األبعاد
اإلنسانية ـ االجتماعية .ولقد قال عالم االجتماع الفرنسي اميل
دوركايم في محاضرة افتتاحية له في جامعة السوربون عام
 1902ما يلي:
«إن وظيفة التربية ،هي أن تخلق في االنسان كائنا ً جديداً،

الح�سم في القلمون ( ...تتمة �ص)1
كذلك ،فإنّ مدينة جسر الشغور على موعد مع الحسم ،والحسم
هناك هو باألهمية ذاتها ،كونه ُيسقط أوهام العثمانيين الجدد في
إمكانية إقامة مناطق خاضعة لسيطرتهم في الشمال السوري،
أو باألحرى يسقط مخطط التقسيم الذي تسعى إليه تركيا وقوى
دولية.
ويشكل التخلص من المجموعات اإلرهابية المتطرفة في
منطقة القلمون ،تح ّوال ً في مسار المعركة على ك ّل المستويات،
محصنة ،واألكثر أمانا ً بين ك ّل العواصم
حيث ستصبح دمشق
ّ
العربية ،وحتى الدولية من مخاطر التهديدات اإلرهابية المؤثرة.
بالتالي فإنّ انتصار القلمون هو انتصار عسكري ميداني ،ومعنوي
وسياسي ،يفرض معادالت ووقائع جديدة من شأنها دفع القوى
الشريكة في العدوان على سورية إلى إعادة حساباتها جيداً.
كما أنّ أهميته المضافة ،تكمن في إفشال المخطط «اإلسرائيلي»
إلقامة شريط أمني يبدأ من ال��ج��والن حتى القلمون وضمنا ً
السلسلة الشرقية لجبال لبنان.
استكمال خطوات الحسم التي تحصل بوتيرة عالية في منطقة
القلمون وجرودها ،سيجعل دمشق مكانا ً لـ»حجيج» دولي ،تحت
عنوان بذل الجهود من أجل الوصول إلى حلول سياسة لألزمة
السورية ،وهذا ليس أمرا ً مستبعداً ،فك ّل انتصار يتحقق في الميدان
وترسخه في المشهد العام.
تتبعه مشهدية سياسة تك ّرسه
ّ
ما هو مؤكد ،أنّ تطورات القلمون وجسر الشغور هي جزء
من مشهد عام دولي ،إقليمي ،وعربي ،ألنّ هناك ما يقارب المئة
دولة متو ّرطة في الحرب على سورية من خالل دعم المجموعات
اإلره��اب��ي��ة المتطرفة تحت مسمى «ال��م��ع��ارض��ات السورية
المعتدلة» ،وخ��روج ورقتي القلمون وجسر الشغور من أيدي
دول العدوان وأدواتها اإلرهابية ،تترتب عليه حسابات جديدة
ومقاربات قد تكون مختلفة ،خصوصا ً في ظ ّل «النزاع» العالمي
الذي تصاعد على خلفية النفوذ والمصالح وقضايا دولية عدة،
من ضمنها أوكرانيا واليمن والدرع الصاروخية األميركية وصوال ً
إلى ملف إيران النووي.
وما بات راسخا ً وواضحا ً هو أنّ صمود سورية شكل عقبة كأداء
في وجه توسع النفوذ والتأثير األميركي ـ الغربي ـ الصهيوني في
المنطقة والعالم ،بالتالي فإنّ ك ّل نصر سوري يتحقق على األرض
السورية ض ّد قوى اإلره��اب ،ستظهر نتيجته جلية في المسار
االنحداري للمشروع الذي تب ّنته الدول المشتركة في الحرب ض ّد
سورية.

هو الكائن االجتماعي ،ألن االنسان الذي تود التربية ان تحققه
فينا ،ليس هو االنسان كما خلقته الطبيعة( ،نحن نقول كما خلقه
الله) ،انما هو االنسان كما يريد المجتمع أن يكون».
وكذلك يقول سعاده« :إن قضية التربية والتثقيف ،قضية
الصراع المميت ،بين تاريخ حديث ،وتواريخ دخيلة مستمرة،
قضية الصراع الفاصل ،بين نفسية فتية تنظر إلى الحياة والكون
والفن ،نظرة جديدة ،ونفسيات شائخة ،اعتادت النظر إلى شؤون
الحياة والكون ضمن الحدود المغلقة التي تكونت فيها».
يبدو واضحا ً الدور المطلوب من السياسة التربوية أن تقوم
به ،هو من وجهة التوصيف دور تأسيسي ،بنائي ،تطويري،
وضامن لصيرورة النمو المجتمعي.
وهو من وجهة الفعل وال��دور والمهمة ،العملية التثقيفية
التعليمية الترشيدية ،الهادفة لنقل وتحويل الكائن االنساني،
من حالته الطبيعية المحض (كما خلقه الله) ال��ى االنسان
االجتماعي ،المندمج في قضايا مجتمعه ،العامل على تطويره،
المكتسب شخصيته فيه ،المستمد حقائقه وقيمه منه ،المولد
لديه ايمانه في انه ذو بعد اجتماعي ،قيمته في هذا البعد ،حقيقته
في هذا البعد ،استمراره في هذا البعد.
ال ب ّد من التأكيد ،بأنّ يتوقف على هذا الدور ارتفاع االنسان
في حالته الطبيعية الى رقي االنسان االجتماعي ،او انحداره
التقهقري باتجاه انسان النزوة المشوه الوعي والشعور والفكر.
ان الحياة تقدم لنا المادة البشرية النظيفة والسليمة الطوية،
والمتضمنة كل امكانات الرقي واالب��داع ،ونحن في سياستنا
التربوية ،إما أن ندفع بهذه المادة الى تحقيق شخصيتها ووعيها
(المواطنة)  ،وإما ان نذوبها في كيانات هجينة ومريضة عاجزة،
معطلة القدرة على انتاج االنسان الراقي (الطوائف) .فيترجم
ذلك :إما بالمواطنة ،بمحتواها كما ذكرنا آنفاً ،أو بالفرد الرعوي
المسلوب الشخصية والمعنى والرؤية ،لمصلحة الكتلة المريضة
التي شاءت االقدار أن ينتمي اليها بالوالدة.
ثانيا ً  :في واقع السياسة التربوية في لبنان:
بداية ،يمكن القول بأنه ال سياسة تربوية رسمية في لبنان.
فالسياسة التربوية الرسمية قاصرة عن تطبيق استراتيجية
تربوية تستهدف بناء المواطن ،وذل��ك يعود لكون السياسة
التربوية الرسمية ،تحمل مضامين وسمات الوضع اللبناني
العام ،الممزق بتناقضات مشاريع الطوائف السياسية ،هذه
المشاريع ،التي تنعكس ارباكا ً وتشتتا ً على مستوى المواد
التعليمية الجامعة .في لبنان نوعان من التعليم والتربية كغيره
من بقية البلدان.
ـ التعليم الرسمي.
ـ التعليم الخاص.
اال ان لبنان يختلف عن سائر بلدان العالم ،في انه عاجز عن
ضبط ايقاع المناهج من جهة ،وعن كون القطاع الخاص يفوق
قطاع التعليم الرسمي في المستوى التعليمي .اضافة الى ان
التعليم الخاص في قسم كبير منه ،تقوم به مدراس دينية.
هذا التنوع في المؤسسات التربوية ،وسط غياب وحدة المناهج
التوجيهية ،ووسط غياب التوافق العام على االتجاهات الكبرى
للدولة اللبنانية ،ادى الى خلق عدة نماذج من اللبنانيين ،في وقت
كان ينبغي أن تنتج السياسة التربوية نموذجا ً لبنانيا ً واحداً.
فلنتصور بلدا ً نال استقالله عام  1943وهو حتى الساعة ،لم
يستطع ان يتوافق مواطنوه على تاريخه ،فتاريخ البلد موزع بين
عدة وجهات نظر ،كل واحدة منها مرتبطة برؤية طائفية معينة،
حتى وصلنا اليوم ،بعد  72عاما ً من االستقالل ،ال نملك كتاب
تاريخ للبنان ،ألن االنقسام واالختالف حول احداث التاريخ في
لبنان انشطارية في العمق .فالمسؤول الوطني هنا ،هو عينه
خائن هناك ،والعمل الجهادي النضالي الكفاحي هنا ،هو عبث
وغير مقبول هناك .واالشتراك بمذبحة هنا ،هو دفاع عن الوطن
هناك .والتعامل مع «اسرائيل» هنا ض��رورة اقتضتها حماية
الطائفة ومبررة ،وهو بالطبع خيانة هناك.
ان العلة األساسية التي تعطل ك��ل سياسة تربوية هي
الطائفية ومشاريعها .اذ انه حتى يتم خلق المواطنة ،فال بد من
سياسة تربوية تستند الى فلسفة تربوية هادفة لرفع المواطن
الى سوية االنسان االجتماعي ،ذي الوجدان الوطني والقومي ،ما
الذي يعطل هذه السياسة؟ هي الطائفية ،فالعلة أقوى من الدواء،
الدواء الذي هو التربية والتثقيف ،هو يتيم في لبنان ،ال أب له،
وال نصير.
لقد وضع المركز التربوي للبحوث واالنماء مناهج تربوية
جديدة في عام  1995هدفت الى:
اوالً :تنمية شخصية اللبناني كفرد ،وهذا حقه الطبيعي لجهة

الكشف عن امكاناته ومواهبه وتنميتها عقالً وجسدا ً وعاطفة.
ثانياً :تنمية شخصية اللبناني كعضو صالح ومنتج في
المجتمع ،ملتزم بقوانينه ،متالحم مع غيره من ابناء وطنه ،في
ظل مناخ من الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية.
واعتبر المجلس انه لتنفيذ ذلك ال بد ان يلتزم اللبناني بـ:
 1ـ سيادة القانون.
 2ـ التعامل االخالقي مع االخر.
 3ـ نبذ كل اشكال الغش والسرقة والكذب والرياء والخداع
واالحتيال.
 4ـ االهتمام بقضايا المجتمع االساسية (اقتصادية ـ معيشية
ـ سكانية ـ صحية ـ بيئية).
 5ـ ممارسة النشاطات على انواعها المختلفة والمشاركة
الوجدانية واالجتماعية .واعتبر المجلس ،أنه ال يمكن لهذه
االهداف التربوية أن تتحقق ،إال من خالل استراتيجية تربوية
وطنية محكمة ،قوامها:
ـ تأمين ال��ت��وازن والتفاعل بين المحتوى النظري للمواد
التعليمية وبين التطبيقات العملية ،ما يساعد في ربط المعارف
والمهارات المهنية بحاجات التنمية االقتصادية.
يقول الدكتور رضا سعادة بعد عرضه لمناهج مركز البحوث
واالنماء« :إن هذه الطروحات عبثية في الظروف الراهنة ،فمشكلتنا
أننا ال نجد من يبادر وال نجد من يقرر ،واذا وجد من يقرر فال نجد
من ينفذ ،واذا وجد من ينفذ فال نجد من يستجيب ويتعاون ،واذا
وجدنا كل هؤالء ،وأبقينا على االدارة مربوطة بالسياسة وعلى
السياسة مربوطة بالطائفية ،فال أمل لنا في اصالح .وسنسمتر
في تبرير تخلفنا وتغطية مساوئنا وانحرافاتنا بذريعة الظروف
الراهنة».
بلى ،سيبقى في لبنان الظرف الراهن عينه ،عامالً مانعا ً بشكل
دائم ،لتحقيق اية سياسة تربوية تستهدف خلق المواطنة ،أو أي
تحرك اصالحي تغييري مخالف للطوائف( .ما هو حاصل اليوم
من معارضة إللغاء الطائفية السياسية ،بحجة أن الظرف الراهن
ال يسمح) وهو سيبقى ال يسمح ،ألنه ظرف الطوائف المتوقف عند
لحظة ما من تاريخ البلد.
لقد وض��ع كما ذكرنا ،المجلس الوطني للبحوث واالنماء
سياسة تربوية تكاد تكون استراتيجية ،تهدف الى خلق المواطنة
لدى اللبناني ،والمجلس المذكور مؤسسة رسمية ،السؤال :لماذا
لم يؤخذ بالخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم
العالي ،التي هي المرجع في هذا الشان؟
بل ثمة سؤال اكبر ،هل تستطيع وزارة التربية تطبيق خطة
المجلس التربوي للبحوث واالنماء؟ أم ان الطوائف بالمرصاد؟

خامسا ً  :في استخالص الرؤية

لم يبلغ شعب من الشعوب مبلغ المرض والفساد الذي بلغناه
نحن ،وكان سبب ذلك ،خلو المجتمع من المؤسسات الوطنية
والقومية ،التي تربي الناشئة على الفضائل والقيم الوطنية
والمقاصد النبيلة ،وتحررها من المناهج الرجعية او االجنبية
التي تعلمها عكس حقيقتها ،أي على قاعدة «تعلم كيف تجهل».
قليلة هي الشعوب التي المست خطر الفناء كما نحن ،الخطر
الذي يمكننا االنتصار عليه بتربية الناشئة على التمسك بالقيم
الوطنية واالستعداد للتضحية في سبيل الوطن واالمة ،وجعل
ثقافة المقاومة مركزا ً في منظومة مفاهيمنا وقيمنا .اذ انه ال فصل
بين ثقافة المواطنة والثقافة المقاومة في بلد مثل لبنان ،تهدده
الصهيونية بتقسيم جغرافيته ومجتمعه وتهجين انسانه .في
بلد مثل لبنان ليس لديه اال المقاومة ،كرد وحيد وناجع ضد
المخاطر المشار اليها اعاله .فهي موحدة للجغرافيا والمجتمع،
وهي البانية لالنسان المنتمي الى نفسه في وجوده المجتمعي
العام.
ان مهمة بناء المواطنة في بلد مثل لبنان ،عملية ثورية تغييرية،
تم ّثل بحال تحققها االنتصار االس��اس ،لذلك ال بد من استكمال
المعركة ضد العوامل المعطلة ،وفي مقدمتها الطائفية ،سياسية
وغير سياسية .ال وطن من دون مواطنة ،وال مواطنة دون ثورة
ثقافية تحملها المناهج والفلسفات التربوية ،والسؤال يبقى ،من
سيتنكب هذه المسؤولية؟ هل الطبقة السياسية القائمة ،والتي
تدين بوجودها للطائفية وقوانينها وثقافتها؟ أم الذين ادخلتهم
الطائفية غيبوبة عميقة؟ ليس غير تلك النخبة الرسولية التي
اكتنزت الوعي الوطني والقومي واالنساني ،وقررت قتال التنين،
كما في المقاومة كذلك في التربية وبناء المواطن.
بلى ،السياسة التربوية هي االداة الوحيدة لخلق المواطنة،
لكن من يضعها؛ ومن ينفذها ،ومن يحميها؟ يبقى السؤال قائماً.

اليمن بين خدعة ( ...تتمة �ص)1

وعليه ،ف��إنّ الواليات المتحدة األميركية لن تعدم وسيلة
للتخفيف من حجم التداعيات واإلخفاقات ،وفي هذا السياق يأتي
اللقاء الذي تستضيفه في «كامب ديفيد» ،والذي يجمع الرئيس
األميركي باراك أوباما مع قادة دول الخليج وجلهم من الصف
الثاني.
فاللقاء األميركي ـ الخليجي في «كامب ديفيد» هو لطمأنة دول
الخليج بأنّ توقيع االتفاق مع إيران حول برنامجها النووي لن
ينتج منه تخ ٍل أميركي عن هذه ال��دول ،وهو لتجديد االلتزام
بأمن هذه الدول ،بما يترتب على ذلك من زيادة غير مسبوقة
في مبيعات أسلحة ،ونشر الدرع الصاروخية .وفي هذا االلتزام
تمارس واشنطن تصعيداً ،ال يمكن أن يم ّر من دون تصعيد
مقابل.
والالفت أن اختيار «كامب ديفيد» مكانا ً للقاء بين أوباما والقادة
الخليجيين ،قد يحمل في طياته رسائل عدة ،ففي هذا المكان
قبل  35عاما ً رعت واشنطن خروج مصر من الصراع العربي ـ
الصهيوني ،لتبقى دمشق وحدها رأس حربة في احتضان ودعم
خيار المقاومة من أجل فلسطين ،ولذلك فإن السؤال المطروح هل
يكون هذا اللقاء إعالنا ً بخروج دول الخليج علنيا ً من دائرة هذا
الصراع؟
خصوم واشنطن وأعداء «إسرائيل» ينظرون بقلق شديد إلى
النوايا المب ّيتة التي تستبطنها واشنطن من وراء اجتماع «كامب
ديفيد» ،بالتالي ليس مستبعدا ً أن يكون هناك مشهد آخر مقابل
يحمل مضمونا ً قوياً ،وليس هناك أبلغ وأقوى من أن تحتضن
دمشق اجتماعا ً تحضره روسيا والصين وإي��ران وحلفاء هذه
الدول ،ويكون بمثابة احتفالية كبرى بالحسم المقبل في القلمون
وجسر الشغور ،وفي موعد يتزامن مع احتفال قوى المقاومة
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
وكما هو معلوم ،فإنّ الخامس والعشرين من أيار عام ،2000
يشكل محطة مفصلية في التاريخ الحديث ،حيث أن تراكم عمليات
المقاومة ض ّد االحتالل الصهيوني أثمر تحريرا ً ناجزا ً لمعظم
األراضي اللبنانية ،إضافة إلى المعادلة الردعية التي فرضتها
المقاومة على أرض الواقع وتك ّرست في عام  2006بانتصارها
على العدو الصهيوني.
بالتأكيد ،الحسم في القلمون وفي جسر الشغور سيرسم
مشهدية جديدة ،وأنّ  25أيار لناظره قريب.

معن حمية

االستراتيجي تديره بإشراف أميركي ولمصلحة
أميركية غربية صهيونية ،أما الثاني فيتصل
بموقعها وق��درات��ه��ا الذاتية لجهة امتالكها
القوة العسكرية المؤثرة التي تجعلها مكونا ً
رئيسيا ً في المنطقة ال يمكن تجاوزه عندما يحل
أوان البحث في الخرائط ورسم حدود الدول
وفضاءاتها االستراتيجية التي ستكون نتيجة
حتمية للحريق العربي المندلع منذ ما يقترب
من السنوات الخمس.
إذن من أجل مصالحها التي تتضمن مصلحة
«إسرائيل» طبعاً ،أغ��رت أميركا السعودية
بشن هذا العدوان ال��ذي تعلم قبل غيرها أن
السعودية بكل ما تملك من سالح ومال وإعالم
وما ترتبط به من عالقات إقليمية ودولية ،غير
قادرة على تحقيق األهداف التي تتوخاها منه،
لكنها تعرف أي أميركا في اآلن نفسه أن مثل هذا
العدوان سيوفر لها فرصا ً شتى لتحقيق أهدافها
وإظهار العجز السعودي في الميدان.
وجاءت األيام الخمسون لتثبت صحة هذا
األمر .فالسعودية ،وعلى رغم ما ارتكبته من
جرائم حرب وضد اإلنسانية بما فيها جريمة
ال��ع��دوان بذاتها وجريمة اإلب���ادة الجماعية
واستهداف المدنيين دونما تمييز بين هدف
ع��س��ك��ري أو م��دن��ي (ق��ص��ف��ت المستشفيات
وال��م��دارس واألم��اك��ن اآله��ل��ة ودور العبادة
واآلث��ار التاريخية ال��خ )...وجريمة استعمال
األسلحة المحرمة دوليا ً (القنابل العنقودية
وقنابل الفوسفور االبيض الحارقة والقنابل
الفراغية والقنابل النتنة) وعلى رغم كل العمل
التدميري الذي مارسته فأنها لم تستطع أن
تلوي ذراع اليمن ،ول��م تجبر اليمنيين على
قبول استعمارها بعد أن وضعتهم بين خيارين
االستعمار أو الدمار ما يعني أن  50يوما ً من
ال��ع��دوان التدميري الوحشي عجزت عن أن
تحقق للسعودية شيئا ً مما ابتغت .كما لم
يسعفها ق��رار مجلس األم��ن ف��ي إنقاذها من

إخفاقها على رغم أنه أغفل عدوانها وشرعه في
شكل ضمني والحق الضحية.
واآلن يبدو أن أوان القطاف األميركي قد حان،
ولهذا كان استدعاء أعضاء منظومة حراسة
المصالح الغربية في الخليج ،والذين يطلق
عليهم تسمية ملك أو أمير أو شيخ ،استدعاء
إلى أميركا من أجل التوقيع على ما تريده في
المرحلة المقبلة منهم وما عليهم القيام به في
إطار الوظيفة التي من أجلها ثبتوا في دولهم
حكاماً .فما هي المطالب األميركية وم��ا هو
مقابلها؟
في البدء نشير إلى أنه ومن أجل أن يكون
اجتماع كامب دافيد ه��ادئ��اً ،فرضت أميركا
على ال��س��ع��ودي��ة تجميد ع��دوان��ه��ا ل��م��دة 5
أي��ام وهي المدة الالزمة لالجتماع تحضيرا ً
وت��داوالً ،بالتالي فإن ما أعلنه وزيرها عادل
الجبير وبحضور جون كيري وزير الخارجية
األم��ي��رك��ي م��ن ه��دن��ة ،ال يعتبر بالمعنى
العسكري أو القانون هدنة بين متحاربين،
ألن الميدان حتى اآلن لم يشهد حربا ً بين
السعودية واليمن ب��ل ج��ل م��ا ف��ي األم��ر هو
ع��دوان من ط��رف واح��د تمارسه السعودية
من دون أن تقوم اليمن بالرد حتى اآلن ،ثم أن
اإلعالن عن هدنة يستوجب اتفاقا ً بين األطراف
المتحاربة األمر الذي لم يحصل بل الذي تم هو
أن السعودية أعلنت بدء العدوان والسعودية
أعلنت وقف هذا العدوان لمدة خمسة أيام في
شكل مشروط ما يعني أنها وفي ظل غياب
آلية مراقبة أو هيئة مراقبة للهدنة تستطيع
أن تستأنف العدوان في أي لحظة وتدعي بأن
الطرف اآلخر لم يستجب لشروطها وتحمله
بمنطقها المغاير للمنطق مسؤولية االنهيار.
ومن أجل هذا ننفي كليا ً صفة الهدنة عما
تم ،ونرى فيه تجميدا ً احتياليا ً للعدوان لمدة
تحتاجها أميركا من أج��ل اجتماعات كامب
دافيد وم��ن أج��ل التنصل من المسؤولية عن

ال��ع��دوان على األق��ل ظ��اه��راً ،وأخ��ي��را ً من أجل
إظهار «الوجه اإلنساني» للسعودية (المعدوم
أصالً) وحرصها على الشعب اليمني الذي ذاق
من نارها األمرين ،إذن أن في األمر خدعة وليس
فيه هدنة حقيقية.
أما على الصعيد األميركي وأكثر تحديدا ً ما
تبتغيه أميركا من استدعاء الخليجين إليها،
فإننا نرى أوال ً عدم التوقف عند غياب هذا أو
ذاك من المسؤولين الخليجيين كما أننا ال نعير
أهمية لما تردد من تفسير لهذا الغياب .فأميركا
هي صاحبة الوالية على النفس والمال في
الخليج ،والخليج التابع لها وال يملك القدرة
على التمرد عليها خصوصا ً أنه يعرف أن موقعه
ال يساوي عندها أكثر من اتصال هاتفي يجريه
موظف أميركي به يأمره بالرحيل فيرحل كما
حصل مع حمد أمير قطر السابق الذي لم يعط
وقتا ً لترتيب أغراضه الشخصية قبل إخراجه
من قصر الحكم.
أم��ا جوهر ما تريده أميركا من اللقاء فهو
كالتالي:
التأكيد على إمساكها الحصري بالقرار
الخليجي بعيدا ً عن أي طرف آخر بما في ذلك
أوروبا التي يحاول بعض حكامها التسلل من
الباب الخلفي إلقامة عالقات مع الخليجيين
توحي للبعض بإمكان ظهور منافسة أميركية
أوروبية على الخليج ،وهو أمر غير صحيح،
ف��إن أميركا ت��رى أن أي ط��رف دول��ي يبتغي
الدخول إلى تلك المنطقة عليه أن يستحصل
على التأشيرة األميركية كائنا ً من كان.
إبالغ الخليجيين مجتمعين بأن حل مسألة
الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي هو حاجة أميركية
عليهم احترامها وهي لن تمس مصالحهم ألن
إيران بعد التوقيع لن يكون بمقدورها «االعتداء
عليهم» بسبب الحماية األميركية الثابتة وهنا
يكون االنتقال إلى الهدف الثالث.
ضرورة مساهمة دول الخليج بنفقات الجزء

الجنوبي من الدرع الصاروخية األطلسية التي
بدئ بإنشائها في أوروبا الشرقية ومخطط لها
أن تصل إلى مضيق هرمز عبر تركيا ،وهي الدرع
التي أنشئت التقاء الخطر الناري الباليستي
الذي تشكله الترسانة الصاروخية غير النووية
التي تملكها كل من إيران وروسيا والصين.
إشعار الخليجيين بالمتغيرات الدولية
واإلقليمية المرتقبة بدءا ً من أول تموز المقبل،
خصوصا ً على صعيد ملفات العراق (ال��ذي
بات تقسيمه في السياسة األميركية مسألة
وق��ت فقط) والسورية التي استعصت على
المشروع الصهيوأميركي واليمن الذي فضح
عجز السعودية ومعها دول الخليج وأظهر
حاجة تلك ال��دول للحماية األميركية ولمزيد
من اإلنفاق العسكري بضخ أموال في شرايين
شركات السالح األميركية وبعض األوروبية
التي تأذن بها أميركا.
وعليه يكون استدعاء الخليجيين إلى كامب
ديفيد جزءا ًمن إنتاج بيئة ما بعد االتفاق النووي
اإليراني ،وما بعد الفشل الغربي في مواجهة
محور المقاومة في سورية وما بعد اإلخفاق
الخليجي في اليمن ،فرصة تستغلها أميركا
إلبالغ أتباعها بما عليهم القيام به في المرحلة
المقبلة التي بدأ األميركي والروسي وبمتابعة
صينية وإيرانية وأوروب��ي��ة رس��م خطوطها
في سوتشي بلقاء كيري الفروف ،اللقاء الذي
يهيئ لمرحلة إنضاج التسويات الدولية،على
ضوء نتائج المواجهة القائمة ،والتي أدخلت
فيها السعودية في األشهر األخيرة لتكون في
فريق الخاسرين الملزمين بتقليص فضائهم
االستراتيجي هذا إن لم يكن بتقليص حدودهم
الجغرافية .أما اليمن الذي ينشد االستقالل فانه
وحتى يدخل مرحلة الرد على العدوان سيبقى
موقدا ً ووقودا ً لمصالح المعتدين.

العميد د .أمين محمد حطيط

