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مها شعيب*

دالالت تأثير تهميش التماسك االجتماعي 
في المدارس الثانوية في اتجاهات التالمذة 

السياسية واالجتماعية والمدنية في لبنان

ركز اتفاق الطائف (1989) الذي أهنى احلرب األهلية يف لبنان عىل الدور املهم الذي 
وبناء عليه، ُطورت سياسة تربوية  تؤديه يف تعزيز التامسك االجتامعي.  يمكن الرتبية أن 
تبنّت الرتبية عىل املواطنة كأحد اهلدفيني الرئيسيني ملناهج ما بعد اتفاق الطائف التي دخلت 

حيز التطبيق يف سنة 1997.
بعد مرور زهاء العقدين عىل تطبيق املناهج  اجلديدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: إىل أي مدى  تساهم املدارس والنظام الرتبوي يف تعزيز التامسك االجتامعي يف لبنان؟ 
وإزاء ازدياد التشاحن الطائفي يف لبنان، وبشكل خاص منذ اغتيال رئيس احلكومة السابق 
الذروة يف االشتباكات املسلحة سنة 2008، تصبح اإلجابة عن  رفيق احلريري، وبلوغه 

السؤال أعاله أكثر إحلاًحا. 
تعالج هذه الدراسة املقاربات املّتبعة حالًيا يف املدارس الثانوية يف لبنان لتعزيز التامسك 
وانعكاسات هذه املامرسات عىل توجهات التالمذة السياسية والطائفية  االجتامعي، 
بام  شملت عّينة البحث 24 ثانوية، عرش منها حكومية و 14خاصة،  وقد  واالجتامعية. 
يف ذلك ثانويات علامنية وأخرى دينية. كام ضمت بعض هذه املدارس تالمذة من طوائف 
وُأجريت مقابالت مع األساتذة  أغلبيتها تالمذة من طائفة واحدة.  خمتلفة، بينام ضمت 
كام ُطّبق  واإلدارات للوقوف عىل سياسات املدارس تاه موضوع التامسك االجتامعي. 
استبيان لتوجهات التالمذة وآرائهم السياسية واالجتامعية، وذلك بغية معرفة أثر سياسات 

املدارس يف آرائهم.
أظهرت نتائج الدراسة لدى أغلب املدارس مفهوًما ضيًقا للتامسك االجتامعي انحرص يف 
كام الحظت الدراسة  ومل يشمل مفهوم العدالة االجتامعية.  التعددية املذهبية واملواطنة، 
وجود مخس مقاربات للتامسك االجتامعي تالزم بعضها مع توجهات طائفية لدى التالمذة.
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مقّدمة
شغل تصميم نظام تربوي يعزز التامسك االجتامعي حيًزا كبرًيا يف عقول صانعي السياسات 
الرتبوية واألخصائيني الرتبويني خالل العقدين املاضيني))). وتنوعت االسرتاتيجيات واملفاهيم 
منها ما ركز  املطروحة لتحقيق هذا اهلدف، فاختلفت التسميات والتعريفات واملقاربات هلذا املفهوم، 
عىل تعزيز املساواة يف فرص احلصول عىل التعليم، ومنها ما ركز عىل جانب االنصهار الوطني))). هتدف 
هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل كيفية مقاربة وممارسة املدارس الثانوية للتامسك االجتامعي يف لبنان، 

لتعرض جتربته يف هذا املجال ومدى فعاليتها.

يقدم لبنان حالة مثرية لالهتامم لدراسة موضوع الرتبية يف سبيل التامسك االجتامعي؛ فقد أوىل هذا البلد 
أمهية ملحوظة لتطوير نظام تعليمي يتوخى تعزيز التامسك االجتامعي بعد احلروب األهلية التي شهدها. 
ا للحرب األهلية اللبنانية، إىل أن الرتبية وسيلة أساسية  وقد أشار اتفاق الطائف (989)) الذي وضع حدًّ
لنرش التامسك االجتامعي. بناء عليه، كان اهلدف الرئييس للمناهج احلكومية التي جرى تطويرها يف فرتة 
ما بعد احلرب هو التأسيس لرتبية املواطنة))). وجيدر اإلشارة إىل أن غالبية الثانويات يف لبنان هي ثانويات 
0)) بمساحة كبرية من  (املادة  تتمتع، بحسب الدستور اللبناين  خاصة (والعديد منها ثانويات دينية) 
االستقاللية، األمر الذي يسمح بتطوير ممارسات وُنج متعددة بشأن التامسك االجتامعي، وهو ما جيعل 

لبنان حالة خصبة لفهم دور التعليم اخلاص يف نرش التامسك االجتامعي، خصوًصا يف الثانويات الدينية.

ُأجريت هذه الدراسة يف 4) ثانوية، عرش منها حكومية و 4)خاصة، بام يف ذلك ثانويات علامنية ودينية، 
تالمذة بعضها من طائفة واحدة، وتالمذة بعضها اآلخر من طوائف متعددة قائمة يف املدن واألرياف. 
ويف سبيل حتديد النُهج املختلفة التي تتناول التامسك االجتامعي، وقفت الدراسة عىل أهداف الثانويات 
وأولوياهتا وقيمها،ومناهجها الصفية والالصفية، والبيئة املدرسية، واهليكلية اإلدارية وبيداغوجيا الرتبية 

املدنية والتاريخ وعلم االجتامع والدين.

تعريف التماسك االجتماعي
األكاديميون  للوهلة األوىل يبدو مصطلح التامسك االجتامعي سهل التعريف؛ إذ غالًبا ما يستخدمه 
والسياسيون لوصف حالة جمتمع ما. ولكن حماولتنا تعريف املفهوم أظهرت مصاعب حتديده، ألن غالًبا 
ُأسبريغ صعوبة تعريف التامسك  شان والرس  جوزيف  ما ُيستخدم بشكل جمازي وغامض. ويعزو 
جديًدا)4)، بينام ينتقد شان وآخرون املقاربة السلبية للمصطلح واختصاره  كونه مفهوًما  االجتامعي إىل 
اآلفات كلها يف املجتمع)))، كالفقر والعنف والتهميش ... إلخ، أو اعتباره عملية أو صريورة بدالً من 

(1) Maha Shuayb, ed., Rethinking Education for Social Cohesion: International Case Studies, Education, Economy and 
Society (Houndmills, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2012).

))) المصدر نفسه.
المركز،  (بيروت:  لبنان  في  للتعليم  الجديدة  الهيكلية  واإلنماء،  للبحوث  التربوي  المركز  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  لبنان،   (((

.((99(
(4) Joseph Chan, Ho-Pong To and Elaine Chan, “Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical 
Framework for Empirical Research,” Social Indicators Research, vol. 75, no. 2 (January 2006), and Lars Osberg, ed., 
The Economic Implications of Social Cohesion (University of Toronto Press, 2003).
(5) Chan, To and Chan, “Reconsidering Social Cohesion”.
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وعىل الرغم من تعدد تعريفات التامسك االجتامعي، فإن أغلبها يتفق عىل أن  ناية أو هدًفا.  اعتباره 
التامسك االجتامعي يتمثل يف وجود صلة أو رابط جيمع بني األفراد ويؤثر يف سلوكهم. 

التـعـددي الـمعيـاري  اإلمـكان تصـنيـف تـعريـفات التـمـاسـك االجـتـمـاعي إىل صـنفـني:  يف 
.(Minimalistic and Non-normative) واملبسط غري املعياري (Pluralistic and Normative(

التعددي المعياري
التامسك االجتامعي بأنه يمّثل القيم املشرتكة واحلد من التفاوت يف الثروات  ُتعّرف جوديت ماكسويل 
والدخل)))، وأنه شعور عام لدى الناس بقدرهتم عىل املشاركة يف املجتمع ومواجهة التحديات املشرتكة، 

وبأنم أعضاء يف املجتمع نفسه.
تعّرف »شبكة أبحاث التامسك االجتامعي« (The Social Cohesion Research Network) الكندية 
التامسك االجتامعي بأنه العملية اجلارية لتطوير املجتمع وخلق قيم وحتديات مشرتكة. ويف هذا اإلطار 
ُركز عىل أمهية تعزيز تكافؤ الفرص وبناء العملية عىل أساس الشعور بالثقة املتبادلة واألمل واملعاملة 
ويشرتط التامسك االجتامعي وفق هذا التعريف ترابًطا قوًيا بني عدد من النتائج االجتامعية  باملثل))). 
لسياسات منصفة تشمل االزدهار االقتصادي والصحة والتعليم واألمن، وتقّيًدا أشد بمعايري السلوك 
والقواعد املؤسسية، ومشاركة دؤوبة للمجتمع املدين االجتامعي، وزيادة الدعم السيايس للرعاية الصحية 
ويرتكز هذا النموذج عىل مفهوم املعاملة باملثل التي هي الرشط الرئييس  الشاملة وسياسات التعليم. 
ك التامسك االجتامعي. فإذا ما شعر األفراد بأنم ال يتلقون توزيًعا  لتحقيق االستدامة للنموذج، وإال تفكَّ
متساوًيا وعاداًل للنتائج االجتامعية، فإنم سيصبحون أكثر استياء وأقل استعداًدا للتعاون )8). ويركز هذا 
املشكلة تكمن يف كيفية توزيع الثروات، وال يزال  أن  التعريف عىل مفهوم توزيعي للعدالة. يرى شان 

النقاش يدور حول أمهية القيم املشرتكة يف سياسات التامسك االجتامعي.
ولكن مل حيصل مثل هذا التعريف عىل اإلمجاع؛ إذ اشتد اجلدال حول ما إذا كان ينبغي للقيم املشرتكة أن 
كونا تتناقض مع مبادئ احلرية واحرتام التنوع. ونتيجة  من أهداف التامسك االجتامعي،  هدًفا  تكون 

لذلك، قلَّ الرتكيز عىل أمهية وجود القيم املشرتكة عنرًصا رضورًيا من عنارص التامسك االجتامعي)9).
التي يعتمدها مجهور متجانس كمعيار  أيريس يونغ إىل أن مفهوم تبنّي قواعد السلوك والقيم  وأشارت 
شة يف موقع سيئ وأكثر  يفرض عىل اجلميع هو مفهوم ظامل)0))، ألنه يضع األشخاص واملجموعات املهمَّ

(6) Judith Maxwell, Social Dimensions of Economic Growth, Eric John Hanson Memorial Lecture Series; 8 (Edmonton: 
University of Alberta, Dept. of Economics, 1996).
(7) Jane Jenson, Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, CPRN Study; F. 03 (Ottawa: Family 
NetWork, Canadian Policy Research Networks (CPRN), 1998); J. Lavis and G. Stoddart, “Social Cohesion and Health,” 
(Working Paper; no. 99–09, Centre for Health Economics and Policy Analysis, McMaster University, Hamilton, Canada, 
1999); Mike McCracken, “Social Cohesion and Macroeconomic Performance,” Paper Presented at: CSLS Conference 
on the State of Living Standards and the Quality of Life in Canada, Château Laurier Hotel, Ottawa, Ontario, 30 – 31 
October 1998, and M. Sharon Jeannotte, “Social Cohesion Research Workplan,” (Strategic Research and Analysis; 266, 
Department of Canadian Heritage, Ottawa, 1997).
(8) Dick Stanley, “What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government’s 
Social Cohesion Research Network,” Canadian Journal of Sociology= Cahiers canadiens de sociologie, vol. 28, no. 1 
(Special Issue on Social Cohesion in Canada) (Winter 2003).
(9) Andy Green and Jan Germen Janmaat, Regimes of Social Cohesion: Societies and the Crisis of Globalization 
(Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011).
(10) Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990). 

دراسات

دالالت تأثير تهميش التماسك االجتماعي في المدارس الثانوية
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هتميًشا، وهو ما يصعب اندماجهم، ويقلل من فرص تنافسهم عىل املناصب واملوارد الشحيحة، ويفرض 
عليهم تعديل انتامءاهتم وهوياهتم من أجل االندماج يف املجتمع)))). ويرى الكاتب أن خطاب االستيعاب 

والقيم املشرتكة حيّول التنوع إىل إقصاء، ويزيد من قوة املجموعة املهيمنة املسيطرة عىل األقلية.

ويمكن االستدالل عىل التقليل من أمهية القيم املشرتكة يف تعزيز التامسك االجتامعي يف الكثري من املقاالت 
األكاديمية والسياسات احلكومية التي ُكتبت يف هذا املجال مقابل الرتكيز عىل التعايش معًا.

المبسط غير المعياري 

بينام يركز التعريف املتعدد املعياري يف املقام األول عىل معاجلة أوجه عدم املساواة وتعزيز العالقات 
املعيارية يف املساواة سمة أساسية أو رشًطا  االجتامعية والتفاعالت))))، ال ترى التعريفات املبسطة غري 
للتامسك، إذ تعتمد املساواة عىل النظام السيايس واالجتامعي يف السياق املحيل. إن أبرز التعاريف املبسطة 
غري املعيارية للتامسك االجتامعي تأيت من غرين وجنامت وتشان وآخرين)))). عّرف غرين وجنامت التامسك 
االجتامعي بأنه »امليزة التي جتمع جمتمعات بأكملها وأفراًدا من ذاهتم عىل العمل مًعا من دون إكراه، انطالًقا 

من مواقف حمددة وسلوكيات وقواعد ومؤسسات تعتمد عىل توافق اآلراء بداًل من اإلكراه«.

أما بالنسبة إىل موقع الرتبية من التامسك االجتامعي، فإنه من املستحيل جتنب التعريف املعياري، لكون 
التعليم يف حد ذاته عملية حتتوي عىل الكثري من القيم واألهداف األخالقية. كام ركز أغلب األدبيات يف 
جمال الرتبية من أجل التامسك االجتامعي عىل املساواة وتكافؤ فرص احلصول عىل التعليم، أقله للمرحلة 
املتوسطة والرتبية عىل املواطنة. وجرى نقد هذه املقاربة الضيقة للرتبية من أجل التامسك العتامدها مفهوًما 
التي ترى أن أسباب الالمساواة هي سوء توزيع  توزيعًيا للعدالة هيمنت عليها سياسات النيوليربالية 
برامج  الثروات من خالل  التامسك االجتامعي عىل توزيع جزء صغري من هذه  برامج  ز  الثروات، وتركُّ
الدعم للفئات ذوات الدخل املحدود. وفق يونغ)4))، تتجاهل هذه املقاربة الدور الذي تؤديه املؤسسات 
والبنى االجتامعية والعالقات يف حتقيق العدالة. وهو يدعو إىل مفهوم عالئقي للعدالة االجتامعية يركز 
عىل التعاون االجتامعي الرسمي وغري الرسمي عىل الصعيد الشخيص واجلامعة والدولة. وتتميز العدالة 
التوزيعية بكونا فردية وذرية، بينام تتبنّى العدالة العالئقية مفهوًما شمولًيا وغري ذري ُيعنى أساًسا بطبيعة 
تشرتط العدالة  العالقات القائمة بني األفراد يف املجتمع، وليس مدى حصول األفراد عىل الثروات. 
العالئقية االعرتاف (recongition) بأن عدم املساواة يكمن يف النظم واملؤسسات السياسية واالقتصادية 
والثقافية، وذلك من أجل القضاء عىل القمع والسيطرة. ال يستتبع هذا االعرتاف القضاء عىل االختالفات 
ولكنه يعيد تقييم األنامط االجتامعية وحتويلها بالتمثيل والتواصل بطرق من شأنا أن تغرّي اهلوية االجتامعية 
للجميع)))). وذلك يتطلب التوقف عن إعادة إنتاج التفاوتات نفسها عرب حتدي أسس الظلم املتموضع 

)))) المصدر نفسه.
(12) Regina Berger-Schmitt, “Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement,” (EU 
Reporting Working Paper; no. 14, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, 
Manheim, 2000).
(13) Green and Janmaat, Regimes of Social Cohesion, and Chan, To and Chan, “Reconsidering Social Cohesion”.
(14) Young, Justice and the Politics of Difference.
(15) Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition (New York: Routledge, 
1997).



11

داخل املؤسسات، كالظلم االجتامعي؛ ويستدعي حتقيق ذلك املشاركة الكاملة من األفراد يف أي قرارات 
قد تؤثر يف حياهتم. فاملساواة يف املشاركة ال يمكن أن تتحقق إال إذا كانت املؤسسات واملامرسات 
االجتامعية تقدم لألفراد املوارد االقتصادية واالجتامعية والتعليمية الالزمة للمشاركة. وعليه، فإن حتقيق 
العدالة يف التعليم يوجب الرتكيز عىل »التطوير املتساوي إلمكانات كل فرد من أفراد املجتمع« بداًل من 

الرتكيز يف املقام األول عىل فرص احلصول عىل التعليم، كام هي احلال يف العدالة التوزيعية)))). 

للعدالة  يتبنّى مقاربة عالئقية  للتامسك االجتامعي  اعتمدت هذه الدراسة عىل تعريف تعدادي معياري 
والكتب املدرسية والبيئة املدرسية واجلو  واهليكلية الرتبوية  ُرّكز عىل املنهاج الدرايس  إذ  االجتامعية، 
داخل الصف، والعالقات ضمن املدرسة، والديمقراطية يف املدرسة، والبيداغوجيات املتبعة والشمولية، 

باإلضافة إىل العالقة بني املدرسة واملجتمع)))).

سياسات الدولة لتعزيز التماسك االجتماعي
عبر التربية في لبنان ما بعد الحرب

استحدث اتفاق الطائف مبادرة إصالح تربوي أساسية، داعية إىل تطوير منهاج رسمي جديد ينّمي الوحدة 
عىل إعادة النظر يف املناهج  وتطويرها بام يعزز االنتامء واالنصهار  لالتفاق   (-( )ينص البند  الوطنية 

الوطنيني، واالنفتاح الروحي والثقايف، وتوحيد الكتاب يف ماديت التاريخ والرتبية الوطنية). 

نتيجة لذلك، أّعد املركز الرتبوي للبحوث واإلنامء منهاًجا جديًدا يف سنة )99) تم تنفيذه يف سنة 000).

الرغم من التشديد الكبري عىل برنامج املصاحلة الذي نص عليه االتفاق، مل يذكر معّدو املنهاج  وعىل 
إال أنه يمكن استرشاف تلك اخلطة من اهلدفني الرئيسيني  املستحدث بوضوح خطتهم لتحقيق ذلك، 
للمنهاج لـ»بناء شخصية الفرد والتأسيس للمواطنة، فقد تبنى املنهاج اجلديد مبدأ حقوق اإلنسان كنظام 

للقيم الذي يشكل اجلزء األسايس من برنامج املواطنة«)8)).

استندت اآللية التي طّورها املركز املذكور إىل تدريس الرتبية املدنية والعلوم االجتامعية والتاريخ، فُأعّدت 
كتب مدرسية جديدة جلميع املواد، باستثناء التاريخ ألن كتب التاريخ ختتلف باختالف الثانويات اللبنانية 
التي تدّرس املوضوع. عىل نحو مماثل، مل ينجح مسعى املركز الرتبوي للبحوث واإلنامء يف توحيد تدريس 
التعليم الديني يف الثانويات واستبداله بثقافة األديان. إال أن التغيري الوحيد الذي متّكن املركز من حتقيقه 

هو جعل التعليم الديني غري إلزامي يف املدارس والثانويات احلكومية)9)).

مّرت ست عرشة سنة عىل تنفيذ منهاج سنة )99)، وكثرت األسئلة حول فعالية السياسات الرتبوية ما 
بعد اتفاق الطائف، خاصة يف أعقاب االنقسامات السياسية التي ظهرت يف أيار/ مايو 008) وحتولت 

إىل رصاع مسلح بني املواالة واملعارضة، ذهب ضحيته أكثر من 00) شخص.

(16) Kathleen Lynch and John Baker, “Equality in Education: An Equality of Condition Perspective,” Theory and 
Research in Education, vol. 3, no. 2 (July 2005). 
(17) Stephen P. Heyneman, “Education and Social Cohesion,” in: James W. Guthrie, ed., Encyclopedia of Education, 8 
vols., 2nd ed. (New York: Macmillan Reference, 2003). 

)8)) لبنان، وزارة التربية والتعليم العالي، المركز التربوي للبحوث واإلنماء، الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان.
(19) Mounir Abou Assali, “Education for Social Cohesion in Lebanon: The Educational Reform Experiment in the Wake 
of the Lebanese War,” in: Shuayb, ed., Rethinking Education for Social Cohesion.
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أظهرت الدراسات الكثرية التي طاولت املناهج اجلديدة عدًدا من الثَُّغر يف النُهج واملامرسات التي اُتبِعت 
لتعزيز التامسك االجتامعي. فهناك دراسة أعدهتا اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية انتقدت غياب خطة ملموسة 
لتنفيذ أهداف وغايات املناهج املذكورة)0))، مستدّلة بأن الطموح إىل تعزيز املواطنة والتامسك االجتامعي 
كان جزًءا من تسوية سياسية هدفت إىل إرضاء مجيع األحزاب السياسية والطائفية. وبّينت دراسة حتليلية 
لشعيب الكثري من العقبات أمام تطوير تربية فعلية للمواطنة))))، تتضمن بيداغوجيات وطرق التعليم 
املواعظية أو التوجيهية والبيئة املدرسية التي تتصف باهلرمية والالديمقراطية. أما دراسة زريق التحليلية، 
التي تناولت كتب الرتبية املدنية، فبّينت بدورها عدًدا من نقاط الضعف))))، أمهها التمييز اجلندري واملثال 
النموذجي. كام انتقدت نقص التطبيقات والتمرينات العملية، وتشديدها املباَلغ فيه عىل معرفة القوانني 
والنظام السيايس عىل حساب إنامء التفكري النقدي وروح املشاركة بني الشباب. وأوضحت دراسة حول 
مفاهيم املواطنة عند مدّريس مواد الرتبية املدنية والوطنية وممارساهتم وتطبيقاهتم أن أغلبيتهم اعتمدت 
التلقني واحلفظ))))، بينام ختّوف البعض من إثارة النقاشات املخطط هلا وغري املخطط هلا داخل الصفوف. 
وأظهرت الدراسة تقدير التالميذ للسلوك العميل والفعيل املرتكز اىل مبادئ اإلنسانية والديمقراطية. كام 
عرّبوا عن إحساس قوي باهلوية الوطنية، مع بعض التنويه إىل اهلوية العاملية، أو حتى إغفاهلا كلًيا. وأخرًيا، 
واملناخ املتناقض لتعلم السلوك املدين  أظهرت الدراسة أن األساليب التقليدية للتعلم، كاحلفظ مثاًل، 
الديمقراطي يف جمتمع تكثر فيه اخلالفات الداخلية، قد شّكلت حتدًيا إضافًيا لتجارب التالمذة التعليمية.

يف اخلالصة، فإن الدراسات املذكورة سلطت الضوء عىل بعض نقاط الضعف يف السياسات الرتبوية 
ما بعد الطائف، اهلادفة اىل نرش التامسك االجتامعي يف لبنان. ومع ذلك، هنالك نقص يف األبحاث التي 
عاجلت أثر سياسات تربوية معّينة يف حتقيق التامسك االجتامعي وحول ما إذا كانت بعض تلك املامرسات 
يستقيص هذا البحث هذه املسألة عرب  أفعل من غريها يف تشكيل مواقف الشباب السياسية واملدنية. 
مراجعة خمتلف النُهج املتبعة حالًيا يف الثانويات اللبنانية يف هذا االجتاه، كام يدرس تأثريها يف مواقف 

الشباب وقيمهم السياسية - االجتامعية.

منهجية البحث
تلميذ يف الصف احلادي عرش يف 4) ثانوية  و900  و ))أستاًذا،  استطلعت الدراسة آراء 4) مديًرا، 
حكومية وخاصة يف املحافظات اللبنانية الثامين. ُيشار إىل أن عرًشا من الثانويات املستهدفة كانت حكومية، 
يف حني توزعت الثانويات الـ 4)الباقية عىل ثانويات دينية وعلامنية خاصة. ُيذكر أن املجموعات الدينية 
الرئيسية يف لبنان (الشيعة والسنّة واملوارنة والكاثوليك واألرثوذكس واألرمن الكاثوليك والدروز) 
كانت كلها متمّثلة يف العّينة، مع التنويه بأن ثالث عرشة مدرسة ضّمت تالمذة من املذاهب املختلفة، يف 

حني انحرص تالمذة الثانويات املتبقية يف مذهب واحد.

(20) Lebanese Association for Educational Studies (LAES), Evaluation of the New Lebanese Curricula, 6 vols. (Beirut: 
LAES, 2003), vol. 2: The Evaluation of Subject Curricula.
(21) Maha Shuayb, “Education: A Means for the Cohesion of the Lebanese Confessional Society,” in: Youssef M. 
Choueiri, Breaking the Cycle: Civil Wars in Lebanon (London: Stacey International, [2007]).
(22) A. Zoreik, Civics Education: How Do We Deal with it (Beirut: Arab Scientific Publishers, 2000).
(23) Bassel Akar, “Teacher Reflections on the Challenges of Teaching Citizenship Education in Lebanon: A Qualitative 
Pilot Study,” Reflecting Education, vol. 2, no. 2 (2006).
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اجلدول )
 توّزع عينات التالمذة يف الثانويات

املحافظات
املجموع

بريوت
جبل 
لبنان

البقاععكارالشاملالنبطيةاجلنوب

نوع 
الثانويات

قطاع 
حكومي

4))4)9)))490)))4)عدد التالمذة

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 
نوع الثانويات

(4.8(.040.90.0(.(((.((4.8(00.0

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 

املحافظات
((.8((.(80.(0.04(.(((.(((.((9.4

خاص 
ديني

)4)0000))))))))عدد التالمذة

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 
نوع الثانويات

((.((0.(((.048.(0.00.00.0(00.0

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 

املحافظات
((.((9.((9.9((.00.00.00.0%((.8

خاص 
علامين

)))44))4)9049)9))عدد التالمذة

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 
نوع الثانويات

4(.(((.(0.0((.((0.9(.4(4.((00.0

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 

املحافظات
((.04(.(0.0(9.0((.(((.444.9((.8

املجموع

))989))0)9)))8))488)عدد التالمذة

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 
نوع الثانويات

((.99.((0.((8.((.(8.((0.((00.0

(يف املئة) نسبة 
التالمذة وفق 

املحافظات
(00.0(00.0(00.0(00.0(00.0(00.0(00.0(00.0
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كام ُأجريت مقابالت شبه منظمة مع 4) مدير ثانويات و ))مدّرًسا ملواد الرتبية املدنية والعلوم االجتامعية 
والتاريخ والدين، واسُتطلعت فلسفة الثانويات وأولوياهتا وأهدافها وقيمها واهليكليات اإلدارية 
والبيداغوجيات والبيئة املدرسية واألنشطة الالصفية، وحجم مشاركة التالمذة واملدّرسني واألهل يف 
املدرسة، والعالقات بني املدرسة واملجتمع. وتبنّى االستبيان الذي استهدف التالمذة إطار املسح للرتبية 
املدنية وتربية املواطنة، وهو اإلطار الذي رّكز عىل معرفة التالمذة وقيمهم ومواقفهم ومهاراهتم املدنية. 
شأن البيداغوجيات  األبعاد املتنوعة التي استقصت آراء الشباب يف  االستبيان  إىل ذلك، ُأدِرجت يف 
احلالية والبيئة املدرسية لتحديد دورها يف التأثري يف مواقف الشباب السياسية واالجتامعية أو يف تشكيل 

هذه املواقف. 

تضمن االستبيان أسئلة متعددة اخليارات، أو إجابات عن عبارات استناًدا إىل مقياس ليكرت (حيث ُأتيح 
ا، موافق، غري موافق، غري موافق عىل اإلطالق)، وللتأكد من أن التالمذة  للتالمذة اختيار بني موافق جدًّ
املشمولني باملسح تلّقوا كلهم معلومات وتوضيحات متطابقة؛ فقد الزم منظمو املسح التالمذة يف أثناء 
وكمعدل عام، أكمل التالمذة ملء  عليها.  أسامئهم  تسجيل  عدم  منهم  ُطلب  التي  ملئهم االستبيانات 

االستبيانات خالل)4  دقيقة.

أفادت املعلومات النوعية التي اسُتخرجت من املقابالت مع مديري الثانويات واألساتذة والتالمذة حول 
جوانب احلياة املدرسية واملامرسات املطّبقة، يف حتديد النُهج املختلفة للتامسك االجتامعي املتبعة يف هذه 
الثانويات. وأضافت استامرة التالمذة املتعلقة بالبيئة املدرسية والبيداغوجيات منظوًرا ثالًثا حول ممارسات 
املدرسة، كام أفادت يف التحقق من املعلومات التي تم مجعها من املدّرسني واملديرين. وعرب مقارنة النهج 
باملعلومات النوعية التي مُجعت من التالمذة، بعد أن عرّبوا عن آرائهم السياسية واالجتامعية وخلفيتهم 

االجتامعية، تسنّت دراسة أثر هذه املقاربات أو النهج ومدى فعاليتها.

مقاربات التماسك االجتماعي في لبنان المّتبعة في الثانويات
دت مخسة ُنج يف 4)ثانوية استهدفها املسح؛ ميزاهتا: سلبي (ال فاعل)، التفادي، ال صفي، شمويل  ُحدِّ
بناء عىل التعريف التعددي املعياري  وُصنِّفت هذه النامذج واسُتخلصت  ومتناقض.  (متعدد األبعاد)، 
البيئة املدرسية؛ اجلو  الكتب املدرسية؛  املنهاج الدرايس؛  للتامسك االجتامعي يف املدارس، بام يف ذلك : 
البيداغوجيات املتبعة؛ الشمولية؛  داخل الصف؛ العالقات ضمن املدرسة؛ الديمقراطية يف املدرسة؛ 
بناء عىل املعلومات التي مُجعت من التالمذة واألساتذة  باإلضافة إىل العالقة بني املدرسة واملجتمع 

واإلدارات(4)).

الَنهج السلبي )الالفاعل(

فوفًقا لتسع ثانويات استهدفها  (الالفاعل) عىل موضوع التامسك االجتامعي؛  مل يشدد النهج السلبي 
املسح، ليس املوضوع ذا أمهية توجب تدارسه من ِقبل املدرسة، ألن التالميذ هم من املذهب عينه. وهنا 
النزاعات ذات الطابع الطائفي، بينام يغيب  نالحظ املفهوم الضيق للتامسك االجتامعي واملحصور يف 
وبام  ضعضعته.  أو  جانب املساواة والعدالة التوزيعية والعالئقية كعامل يف تعزيز التامسك االجتامعي 

(24) Heyneman, “Education and Social Cohesion”. 
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أن أغلبية املناطق اللبنانية بعد احلرب األهلية أصبحت متجانسة جلهة كون سكانا هم يف أغلبيتهم من 
طائفة واحدة، فاملحّصلة هي أن أغلبية التالمذة يف الثانويات اللبنانية هم أيًضا متجانسون. وبالتايل، فمن 
األغلب أاّل حيظى برنامج التامسك االجتامعي بأمهية عند ثانويات كثرية يف لبنان. ولقد لوحظ وجود هذا 

النهج يف الثانويات احلكومية بشكل أسايس، ويف عدد قليل من الثانويات اخلاصة. 

يوضح الشكل ) اخلصوصيات الرئيسية للثانويات التي أيّدت النهج السلبي لتحقيق التامسك االجتامعي.
الشكل 1 

مواصفات الثانويات التي مارست النهج السلبي

األولوية لالمتحانات الرسمية

حرص التامسك االجتامع يف تعليم مادة املواطنة

املدرسة مؤسسة وظيفية

األنشطة املدرسية حمدودة

ثانويات رسمية وخاصة
دور تقني وآيل للمعلمني

عالقة حمدودة بني املدرسة واملجتمع

عندما ُسئل مديرو الثانويات املستهدفة وأساتذهتا عن فلسفة مؤسساهتم الرتبوية وخصائصها، أكدوا أن 
إكامل املنهاج الرسمي وحتقيق نسب عالية من النجاح يف االمتحانات احلكومية مها األولويتان الرئيسيتان. 
متيزت هذه الثانويات بأنا وحدة إجرائية، إذ متّثل دور املدير بشكل رئييس يف السكرترييا وتأمني احلضور 
من الثانويات املذكورة  بني التالمذة واملعلمني وضبط النظام بداًل من القيادة والتحفيز. مل تكن أليٍّ 
اسرتاتيجيا حكومية للسنة الدراسية. ومل يعقد املدّرسون اجتامعات إال نادًرا، وكان اهلدف األسايس حني 
انعقادها انتخاب جلان مدرسية (للشؤون املالية والتأديبية) ووضع نتائج التالمذة يف آخر السنة الدراسية.

تبنّي أيًضا أن طرق تدريس مواد العلوم االجتامعية واملدنيات والتاريخ والدين ركزت عىل الوعظ 
والتعليم التلقيني. واقترص تقييم أداء التالمذة يف املواد املذكورة بشكل رئييس عىل التقييم التقويمي الذي 
ركز بدوره عىل امتحان معلومات التالمذة إىل جانب بعض مهاراهتم التحليلية. أما البيئة احلوكمية يف تلك 
الثانويات، فاتصفت بالسلطوية واهلرمية، إذ كانت فرص مشاركة التالمذة واألساتذة يف احلياة املدرسية 
ويف القرارات واألنشطة حمدودة، خاصة يف غياب جمالس الطلبة أو جمالس األهل الفاعلة. وأخرًيا، كانت 

األنشطة الالصفية قليلة أيًضا.

نهج التفادي
يمكن وصف هذا النموذج الذي ُيعتمد بأنه حماولة لتفادي النزاع وإخفائه، وعدم تسييس املدرسة عرب 
منع النقاشات واحلوار يف أي شؤون أو مسائل تتعلق بالسياسة. جتىّل هذا النهج بشكل رئييس يف الثانويات 
احلكومية ذات التنوع الطائفي أو السيايس. كام ُرصدت حماولة فصل التالمذة من مذهب معني يف ثانويات 
خمتلفة عىل أساس طائفي، وتالًيا خلق بيئة أحادية. وقد لوحظ ذلك يف مدرسة حكومية استهدفها املسح، 
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إذ حتول االختالف الطائفي يف املجتمع املتاخم، حيث تقوم ثالث ثانويات حكومية، إىل نزاع مسلح يف 
سنة 008) استمر لغاية سنة 009). كان هناك سياسة غري معلنة ختّصص عىل أساسها كل مدرسة من 
عليه،  بناء  هذه الثانويات بتالمذة من طائفة واحدة من الطوائف الثالث األساسية املكونة للمجتمع. 
ُنصح للتالميذة الراغبني يف االلتحاق بمدرسة حكومية خمصصة لطائفة أخرى اختيار مدرسة خصصت 

للطائفة التي ينتمون إليها، وذلك لتجنب أي احتكاك حمتمل.

ويف حاالت أخرى، حيث التالمذة أحاديو املذهب لكنهم يدعمون فئات وأحزاًبا من الفريق اآلخر، 
تفادًيا لوقوع  حظرت إدارة املدرسة أي نقاشات أو مناظرات سياسية داخل الصفوف أو يف املالعب، 
خالفات حمتملة بني التالمذة. وهلذا الغرض وِضعت يف أنحاء املدرسة الفتات حتذير. أما يف ما خيص مواد 
س بطريقة تلقينية. وقد طلبت إدارة املدرسة  الرتبية املدنية والعلوم االجتامعية والتاريخ والدين، فهي تدرَّ
من األساتذة احلرص عىل جتنب أي نقاش يمكن أن يؤدي اىل التوتر واخلالف. ويف بعض احلاالت، ارتأى 
املدّرسون أنفسهم تفادي أي نقاش ملسائل خالفية أو موضوعات يمكن أن تثري جدااًل ساخنًا يؤدي إىل 
احتكاك داخل الصف. وعليه، كان األسلوب الوعظي والتعليم احلفظي هو السائد يف هذه الثانويات. وإذا 
حاول األساتذة الرشوع يف نقاش داخل الصف يتناول املسائل القائمة، تستدعيه اإلدارة فوًرا للمساءلة. 
من اجلدير ذكره أن الثانويات املذكورة تتذّرع بأنا تتقيد بتعليامت وزارة الرتبية والتعليم العايل الداعية إىل 
منع مناقشة األمور السياسية يف الثانويات تفادًيا ألي خالف أو لتمّدد األحزاب السياسية داخلها. وقد 

شاهدت يف ثانويات حكومية عدة الالفتات التي حتّظر اجلدال السيايس.
 يّبني الشكل ) اخلصائص الرئيسية للثانويات التي تتّبع نج التفادي.

الشكل 2
خصوصيات الثانويات التي تعتمد النهج »التفادي« لتحقيق التامسك االجتامعي

توزيع تالمذة الثانويات وفق الطائفة

احلرص عىل إبعاد السياسة عن املدرسة

بيداغوجيات تلقينية

املدرسة مؤسسة وظيفية

األنشطة املدرسية املحدودة

ثانويات رسمية
األولوية لالمتحانات الرسمية

األنشطة الالصفية املحدودة

الفصل بني التالمذة خالل فرتات التعليم الديني 

يمكن وصف تلك الثانويات أيًضا بأنا مؤسسات إجرائية ترتكز وظيفتها عىل حتقيق نسبة عالية من النجاح 
يف االمتحانات احلكومية. ويف سبيل ذلك، ُطّبقت قوانني صارمة يف ما يتعلق بتنظيم األنشطة الالصفية 
واألندية وإدارة جمالس الطلبة باعتبارها مصدًرا حمتماًل للخالفات. وكام يقول مدير ثانوية حكومية ينتمي 
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تالمذهتا إىل الطائفتني السنية والشيعية يف بريوت: »ينحرص دوري يف منع حصول اخلالف بني التالمذة 
داخل ثانويايت. فام يقومون به خارج الثانوية، حتى لو تقاتلوا، ليس من مسؤوليايت. املهم أن ال يتصارعوا 

داخل املدرسة«.

وقد تواجه التالمذة بالفعل أمام باب املدرسة عقب حوادث ) أيار/ مايو  008)عندما انقلبت األزمة 
السياسية إىل أعامل عنف بني الفريق املوايل لتيار املستقبل واآلخر املوايل حلزب اهلل، واختذ ذلك النزاع 
صفة طائفية بني الشيعة والسنّة. ووفق مسح آلراء التالمذة السياسية، تبني أن يف الثانويات التي مارست 
التفادي تبنّى التالمذة مواقف طائفية، ومل تكن هلم ثقة باملذاهب أو األديان  السلبي ونموذج  النموذج 

األخرى، كام أنم مل يشاركوا يف أنشطة خارج حدود جمتمعهم الطائفي إال نادًرا.

نهج الالصفية

اعتمد هذا النهج األنشطة الالصفية كوسيلة أساسية لنرش التامسك االجتامعي وتعزيزه. وتعترب الثانويات 
التي تّتبع هذا االجتاه أن التامسك هو أحد أهدافها وتسعى لتحقيقه من خالل األنشطة الالصفية، كتنظيم 
االجتامعية، باإلضافة إىل تدريس مواد  وخدمة املجتمع واألندية  رحالت إىل مناطق خمتلفة من لبنان، 
كالرتبية املدنية والتاريخ والعلوم االجتامعية. لكن مع ذلك، فإن تنظيم تلك األنشطة جاء عشوائًيا ومل 
يعتمد هيكلية متامسكة أو جمموعة حمددة من األهداف واملهارات والقيم. ونادًرا ما تم متابعة أداء التالمذة 
أو حتى التأمل الذايت يف التجربة وما تعلموه منها. ومن ناحية أخرى، تبنّي أن هناك انشطاًرا شبه كامل بني 
املنهاج الرسمي واألنشطة الالصفية لتعزيز التامسك االجتامعي؛ فقد اقترص الدور الرئييس للمنهاج يف 
هذا اإلطار (خاصة يف املدنيات والعلوم االجتامعية والتاريخ) عىل املعلومات بحسب ورودها يف املنهاج 
الرسمي. أما البيداغوجيا املتبناة يف تدريس هذه املواد، فاتصفت بالتلقينية غالًبا. لذا، تشاهبت إىل حد بعيد 

مع بيداغوجيا الثانويات التي تعتمد النموذج السلبي (الال فاعل) ونموذج التفادي.

ُيظهر الشكل ) اخلصوصيات الرئيسية للثانويات التي تعتمد منهج الالصفية.

الشكل 3 
خصوصيات الثانويات التي تعتمد النهج »الالصفي« لتحقيق التامسك االجتامعي

بيداغوجيات تلقينية

تنب الرتبية الدينية

مشاركة التالمذة تقترص عىل األنشطة الالصفية
بداًل من التخطيط 

أنشطة الصفية متفرقة

بعض األنشطة بني املدرسة والبيئة املحلية

ثانويات رسمية

وهناك أوجه تشابه أخرى بني الثانويات التي تعتمد الالصفية وتلك التي تعتمد النهج السلبي ونج 
التفادي، وهي االختصاصية واهلرمية والسلطوية؛ فاألساتذة يامرسون دوًرا اختصاصًيا تقنًيا يقترص عىل 

دراسات

دالالت تأثير تهميش التماسك االجتماعي في المدارس الثانوية



العدد ١٠ / 183

خريف 2٠١4

التدريس، يف حني ينحرص دور التلميذ يف النجاح يف االمتحانات، وهو بالتايل متلٍق سلبي. كام يالحظ 
غياب ملجالس الطلبة أو ألي مسامهة من املدّرسني يف اختاذ قرارات ختص املدرسة.

النهج الشمولي )المتعدد األبعاد(
التعريفات  عن  خيتلف  وبذلك  التامسك،  تعزيز  رشوط  كأحد  املساواة  عىل  برتكيزه  النهج  هذا  يتميز 
السابقة املعتمدة يف الثانويات األخرى والتي حرصت مفهوم التامسك وممارساته باملواطنية، وتبني هذا 
النموذج مقاربة شمولية ركزت عىل العنارص األكاديمية واألنشطة الالصفية والبيئة احلكومية املدرسية 
والعالقة بني املدرسة واملجتمع كوسيلة لنرش التامسك االجتامعي. وُرِصد يف ثالث ثانويات، اثنتان منها 
وخصائصها،  املدرسة  فلسفة  صلب  يف  االجتامعي  التامسك  جعلت  مجيعها  أنا  علامنية،  والثالثة  دينية 
بشأن  والدمج  الفرص  تكافؤ  سياسة  تبنّت  كام  الربنامج.  هذا  ملقاربة  متكاملة  خطة  طّورت  وبالنتيجة، 
والفئات  اخلاصة،  احلاجات  ذوي  واملوظفني  التالمذة  قبول  ذلك  يف  بام  األساتذة،  وتعيني  الطلبة  قبول 
املهّمشة، وتوفري كامل الدعم هلم. وشدّدت أيًضا عىل اّتباع البيداغوجيا الفاعلة والنقدية والتطبيقية. ويف 
بعض احلاالت، تبنّت كتًبا غري الكتب احلكومية التي ركّزت غالًبا عىل املعارف. ويف سبيل ضامن فرص 
املدرسة  داخل  الالصفية  أنشطة  برنامج  اعتمدت  وتطويرها،  املدنية  مهاراهتم  ملامرسة  للتالمذة  كبرية 
توفري  إىل  الثانويات  تلك  عمدت  ذلك،  إىل  باإلضافة  الصفي.  املنهاج  مع  الوثيق  بالتنسيق  وخارجها 
مساحات وقنوات داخل املدرسة وخارجها تسمح للتالمذة بمامرسة واختبار القيم واملهارات املتصلة 
للتالمذة  ومجعيات  طلبة  جمالس  بانتخاب  التالمذة  قام  املثال،  سبيل  عىل  والتامسك.  الفاعلة  باملواطنة 
ناٍد تطوعي)، وأندية للخدمة املجتمعية، وجملة خاصة باملدرسة، وفِرق كشفية. كام وفرت  (بام يف ذلك 
املدرسة من خالل  الفاعلة داخل  باملواطنة  املتصلة  واملهارات  القيم  الفرص الختبار وممارسة  للتالمذة 

جمالس التالمذة املنَتخبة (راجع الشكل 4).
الشكل 4

خصوصيات الثانويات التي تعتمد النهج الشمويل الـ»متعدد األبعاد« لتحقيق التامسك االجتامعي

بيداغوجيات حتليلية وتلقينية

توافر فرص للتالمذة إلبداء الرأي

برنامج شمويل ومنظم للرتبية
عىل التامسك االجتامعي

 برنامج مكثف لألنشطة االجتامعية واملدنية

 ثانويات دينية
وأخرى علامنية

 بعض الثانويات تالمذهتا من
 طوائف خمتلفة وأخرى من

طائفة واحدة

اإلدارات  من  النقيض  وعىل  واملشاركة.  الديمقراطية  خصائص  املذكورة  الثانويات  إدارات  عكست 
تبنّت  الذكر،  اآلنفة  الثالثة  النامذج  تتبنّى  ثانويات  يف  رصدناها  التي  واملركزية  واهلرمية  االختصاصية 
ضّمت  متخصصة  جلان  وضعتها  املدرسة  لتطوير  اسرتاتيجيا  الشمولية  املقاربة  اّتبعت  التي  الثانويات 
إداريني وأساتذة. وملتابعة سري اخلطة، ُأسست جلان خمتصة، مثل جلان املواد والنشاط الالصفي واإلرشاد 
الصفي والتنمية املهنية والتوجيه واإلرشاد. وتوىّل أساتذة كثريون، باإلضافة إىل اختصاصهم باملادة التي 
يدّرسونا، مسؤوليات أخرى إدارية أو إرشادية للصفوف، وعملوا مقدمني للرعاية الشمولية أو رؤساء 

للجان املدرسة. ورأى مجيع أعضاء هيئة التدريس أن التغيري والتطوير مها القاعدة.
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النهج المتناقض

يتميز النهج املتناقض بتشديده عىل برنامج التامسك، خاصة ضمن الطائفة الواحدة، ويتجىّل يف الثانويات 
الدينية الريفية، أكثر من أي مكان آخر، إذ ينتمي التالمذة وأفراد هيئة التدريس فيها إىل لون طائفي واحد 
(راجع الشكل )) . وهناك أوجه تشابه بني هذا النهج ونج الالصفية. وقد طّورت الثانويات املعتمدة 
للنموذج املذكور برناجمًا إلنامء مهارات التالمذة املدنية من خالل األنشطة الصفية والالصفية. مع ذلك، 
يف الثانويات الريفية واملجتمعات األحادية املذهب،  جتري األنشطة ضمن املذهب الواحد، ذلك ألن 
بحسب ما يرى مديرو تلك املؤسسات الرتبوية، تتناقص الفرص الختالط التالمذة مع املذاهب األخرى. 
كام أن أنشطة كثرية نظمتها تلك الثانويات تتمحور إما حول األعياد الدينية للطائفة وإما حول اجلمعيات 
اخلريية واالجتامعية. وعليه، تكمن املفارقة يف اهتامم الثانويات وتركيزها عىل التامسك االجتامعي وتركيز 

األنشطة املتصلة عىل الطائفة الواحدة أو املذهب الواحد.

الشكل 5 
خصوصيات الثانويات التي تعتمد النهج »املتناقض« لتحقيق التامسك االجتامعي

أنشطة الصفية

أنشطة للرتبية عىل املواطنة الفاعلة يف الطائفة

 بيداغوجيات نشطة وأخرى تلقينية

 فرص حمدودة لصوت التالمذة

أنشطة الصفية يف الطائفة

ثانويات دينية تالمذهتا
 من طائفة واحدة

وبام أن جمالس الطلبة غائبة يف هذه الثانويات، كانت أصوات التالمذة حمدودة، عىل الرغم من وجود أندية 
اجتامعية خاصة هبؤالء. وقد تنوعت سياسة اإلدارة بتنوع الثانويات؛ ففي إحداها مثاًل، عمل املدّرسون 
مرشدين للصف. ويف مدرسة أخرى، اقترص دور األستاذ عىل املادة التي يدّرسها عىل الرغم من السامح له 
باستخدام التقنية التي يريدها يف التدريس. لكن كان لدى هذه الثانويات كلها جلان صفية وجلان الصفية 

شارك فيها األساتذة.

يستعرض اجلزء التايل املواقف السياسية واملدنية واالجتامعية للطلبة يف الثانويات وفق النُهج املختلفة 
ويبقى السؤال األهم هو: ما أثر هذه النهج يف آراء الطالب السياسية  لتحقيق التامسك االجتامعي. 

واالجتامعية؟

مواقف التالمذة السياسية واالجتماعية
في الُنهج الخمسة المختلفة لتحقيق التماسك االجتماعي

بعد حتديد مقاربة الثانويات اخلاصة واحلكومية والدينية والعلامنية يف لبنان لربنامج التامسك االجتامعي، 
يستعرض هذا اجلزء مواقف الشباب السياسية واالجتامعية واملدنية وقيمه وفق النُهج املختلفة. وسوف 

انطلق باستطالع مواقف التالمذة من الزعامء الروحيني مقارنة بالقادة السياسيني يف كل نج.

ثانويات دينية تالمذهتا
 من طائفة واحدة

دراسات
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المواقف من الزعماء الروحيين والمدنيين

كشف استقصاء ملواقف الشباب من الزعامء الروحيني واملدنيني أن التالمذة يف الثانويات التي تعتمد 
النُهج السلبية والتفادية واملتناقضة كانوا أكثر نزوًعا نحو الطائفية، مقارنة بأقرانم يف الثانويات التي تتبنى 
النُهج الشمولية والنُهج الالصفية (راجع اجلدول ))؛ فأغلبية التالمذة يف الثانويات التي تعتمد النُهج 
الثالثة األوىل أبدت مياًل إىل دعم السياسيني، كونم من الطائفة نفسها، وأبدوا ثقة باألحزاب الطائفية 
طائفتهم، وذلك مقارنة بتالمذة الثانويات التي تتّبع النهج الالصفي  إىل  واألشخاص الذين ينتمون 

والنهج املتعدد األبعاد.
اجلدول 2 

آراء التالمذة يف الطائفية والعلامنية بحسب هنج التامسك االجتامعي

املجاالت املطروحة
نسبة املوافقة (يف املئة)

الشمويلالالصفياملتناقضالتفاديالسلبي
9))))4)4))تأييد السياسيني ألهنم من الطائفة نفسها

)4))))))))الثقة باألحزاب العلامنية
8)))4)9)))الثقة باألحزاب الطائفية

))))8)))))الثقة باألشخاص من الطائفة نفسها
)))94)))9)الثقة بالناس من دين آخر

النظام الطائفي مّبر إذا كان سبًبا 
)04)9)))4)لالستقرار

ينبغي إعطاء أمهية كبرية آلراء الزعامء 
الروحيني عند اختاذ قرارات بشأن مسائل 

حيوية للبلد
(4(48(((40

إن النسبة اإلمجالية لإلجابات الناقصة يف البيانات أعاله كانت أقل من ) .

جتدر اإلشارة اىل أن الثانويات التي اعتمدت النهجني السلبي والتفادي كانت يف معظمها مؤسسات 
الثانويات التي تبعت النهج الالصفي ثانويات  كانت  العموم،  وجه  من جهة أخرى، وعىل  حكومية. 
خاصة دينية أو علامنية، يف حني كانت واحدة منها فقط حكومية. يعود ذلك بصورة كبرية إىل توافر كثري 
من املوارد يف الثانويات اخلاصة مقارنة باملؤسسة الرتبوية احلكومية. ويمكن ربط ذلك أيًضا بحقيقة أن 
الرتكيز األسايس لبعض الثانويات احلكومية ينصّب عىل نتائج االمتحانات، وعليه، ارتأت جتميع جهودها 
عىل األنشطة األكاديمية. يف املقابل، وبحسب ما قاله يل مدير مدرسة ثانوية خاصة، كّلنا ثقة بأن تالمذتنا 
سوف ينجحون يف االمتحانات احلكومية، لذلك لدينا املتّسع من الوقت واجلهد جلعل احلياة املدرسية 
علاًم أن  خمتلفة،  طوائف  من  باإلشارة أن اثنتني من هذه الثانويات ضّمتا تالمذة  واجلدير  أغنى وأمتع. 
التي تضم تالمذة  املتعدد األبعاد يمكن مالحظته يف الثانويات اخلاصة، العلامنية منها والديني،  النهج 
االقتصادية يف  لذلك، وهبدف رصد دور العوامل االجتامعية-  من مذهب واحد أو من مذاهب عدة. 
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تشكيل آراء الشباب، أجريت املسح اإلحصائي نفسه مرة أخرى، مع حتليل لالختالفات يف وجهات 
ومل ُيظهر التحليل وجود اختالفات إحصائية ُتذكر  احلكومية.  النظر بني الثانويات اخلاصة والثانويات 
بني آراء التالمذة يف الثانويات اخلاصة والثانويات احلكومية حول املسائل املطروحة سابًقا، باستثناء الثقة 
باألحزاب العلامنية (درجة الثقة اإلحصائية ).0)؛ فتالمذة الثانويات اخلاصة أبدوا ثقة أكرب باألحزاب 

العلامنية مقارنة بتالمذة الثانويات احلكومية. 

تأكدنا من حجم تبنّي التالمذة للمواقف الطائفية من خالل مدى استعدادهم لالختالط مع لبنانيني 
من طوائف أو مواقف سياسية خمتلفة (يعرض اجلدول ) لبعض من تلك النتائج). وقد آثر التالمذة يف 
الثانويات التي اعتمدت النهجني السلبي واملتناقض االلتحاق بمدرسة تالمذهتا وأساتذهتا من املذهب 
نفسه. أما التالمذة الذين فّضلوا ارتياد مدرسة دينية، فقد بّرروا ذلك بصعوبة بناء صداقات مع من اختلفوا 
معهم سياسًيا، يف حني مل جيد التالمذة يف الثانويات التي متارس النهج املتعدد األبعاد أي إشكالية يف األمر.

اجلدول3
استعداد التالمذة لالختالط مع أشخاص من طوائف أخرى

املجاالت املطروحة
نسبة املوافقة (يف املئة)

املتعدد األبعادالالصفياملتناقضالتفاديالسلبي 
من الصعب تكوين صداقات مع من 

9)))0))4))خيتلف معي سياسًيا

8)4)4)))0)أفّضل أن يكون أساتذيت من طائفتي
أفّضل الذهاب إىل مدرسة دينية 

9)0)0)8)))وليس علامنية

أفّضل لو كان أقراين يف املدرسة من 
))9)))))))طائفتي

إن النسبة اإلمجالية لإلجابات الناقصة يف البيانات أعاله كانت أقل من ).

ب يف الثانويات الواقعة يف منطقة أو حمّلة تشهد توتًرا سياسًيا  جتدر اإلشارة جمدًدا إىل أن نج التفادي ُجرِّ
وطائفًيا،أو حتى ضمن املدرسة نفسها. وكام ذكرت سابًقا، كان التالمذة يف بعض احلاالت التي فيها نزاع 
طائفي يف املنطقة التي يقيمون فيها قد توّزعوا عىل ثانويات تبًعا لطائفتهم، ومل يتسن هلم بالتايل االختالط 
مع طوائف أخرى. بناء عليه، استمرت التوترات بال معاجلة، وهو ما يفرس تردد التالمذة الذين اختاروا 
نج التفادي يف االختالط مع الطوائف األخرى. كام أن تالمذة الثانويات التي متارس النهج املتناقض مل 

ُيعَطوا فرصة االختالط، وربام هذا األمر وحده بّرر ترددهم يف القيام بذلك.

المشاركة السياسية

من املسائل األخرى التي تسعى الدراسة لإلجابة عنها تأثري املامرسات التعليمية للثانويات يف مواقف 
ففي حني أن أغلبية التالمذة ممن شملهم املسح أبدت اهتامًما  الشباب من املشاركة السياسية واملدنية؛ 

دراسات

دالالت تأثير تهميش التماسك االجتماعي في المدارس الثانوية
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كبرًيا باملشاركة السياسية واملدنية، فإن آراءها اختلفت يف شأن فعالية األنواع املختلفة من األنشطة املدنية. 
وكام يّبني اجلدول ،4رأى التالمذة أن االنتامء إىل حزب سيايس ومقاطعة املنتوجات مها من أقوى طرق 
املشاركة املدنية وأفعلها. إال أن التالمذة يف الثانويات التي تعتمد النهج الشمويل والنهج الالصفي كانوا 
أكثر تردًدا يف االنخراط يف األحزاب. وربام السبب هو أن أغلبية األحزاب يف لبنان أحزاب طائفية، أو 
هو املوقف السلبي العام من مجيع األحزاب اللبنانية، بام فيها األحزاب العلامنية. وكام بنّي اجلدول )، مل 
ثقة باألحزاب الطائفية. وبحسب هؤالء دائاًم، فإن أنجع وسيلة للمشاركة هي التصويت  ُيبِد التالمذة 
املقابل، رأى التالمذة يف الثانويات التي متارس النهجني التفادي واملتناقض  يف االنتخابات النيابية. يف 
وأولئك الذين بدوا أكثر ثقة باألحزاب الطائفية، أن االنخراط يف حزب سيايس وسيلة فعالة للمشاركة. 
ومن اجلدير ذكره أن االختالفات يف وجهات نظر التالمذة عرب الُنهج كافة كانت ذات داللة إحصائية، 

باستثناء مسألة االلتحاق بميليشيا.
اجلدول 4

وجهات نظر التالمذة بشأن فعالية األنشطة املدنية

املجاالت املطروحة
نسبة املوافقة (يف املئة)

متعدد األبعادالالصفياملتناقضالتفاديالسلبي (الالفاعل)
))))))0)))االلتحاق بميليشيا

4))))4)04)االنتخابات النيابية

8)8)8)))9)االنخراط يف األحزاب

)))4))4)9)مقاطعة املنتوجات

إن النسبة اإلمجالية لإلجابات الناقصة يف البيانات أعاله كانت أقل من.) 

إىل ذلك، ُسئل التالمذة عن مدى قبوهلم املشاركة يف مجيع األنشطة املدنية والسياسية املذكورة أعاله. وكام 
هو مبنّي يف اجلدول )، أبدى التالمذة يف الثانويات التي تتبنى نجي التفادي والتناقض اهتامًما كبرًيا بتلك 
املشاركة، وكانوا مّيالني إىل التصويت واالنضامم إىل حزب سيايس أكثر من تالمذة الثانويات التي متارس 

نجي الالصفية وتعدد األبعاد.
اجلدول 5 

مشاركة التالمذة يف األنشطة املدنية

املجاالت املطروحة
نسبة امليل اىل القيام (يف املئة)

متعدد األبعادالالصفياملتناقضالتفاديالسلبي (الالفاعل)
))))80))))التصويت يف االنتخابات

8)))8)))9)االنخراط يف األحزاب
)))))))))4قطع الطرقات
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مع ذلك، تّبني أن هؤالء التالمذة املتحفزين والناشطني سياسًيا يف الثانويات التي تّتبع نجي التفادي 
والتناقض هم األكثر طائفية وأقّلهم استعداًدا لالختالط مع تالمذة من طوائف أخرى، مقارنة بالتالمذة 
يف الثانويات التي متارس النهج الشمويل (املتعدد االبعاد). تطرح هذه املعلومات تساؤالت خطِرة حول 

تأثري تلك املامرسات يف تعطيل التامسك االجتامعي يف لبنان أو يف تعزيزه.

يبنّي اجلدول التايل أن النهج السلبي كان سائًدا يف العدد األكرب من الثانويات احلكومية عىل وجه 
اخلصوص، بينام تركز وجود النهج املتناقض الذي متيز بتوجهات طائفية شديدة لدى التالمذة يف نصف 

عدد املدارس الدينية اخلاصة املشمولة بالبحث. 

اجلدول 6
توّزع الثانويات وفق نامذج التامسك االجتامعي

نوع املدرسة

املجموع
خاص حكومي

ديني
خاص 
علامين

هنج التامسك 
االجتامعي

السلبي
404))80))عدد التالمذة

نسبة التالمذة وفق نوع 
8.)4 ).)) 0.0 9.)9 الثانويات (يف املئة)

التفادي
))00))عدد التالمذة

نسبة التالمذة وفق نوع 
8.) 0.0 0.0 ).) الثانوية (يف املئة)

الالصفي
)4)))))08عدد التالمذة

نسبة التالمذة وفق نوع 
8.)) 9.)) 4.4) 0.0 الثانوية (يف املئة)

الشمويل
)))984)0عدد التالمذة

نسبة التالمذة وفق نوع 
).)) 9.)) 8.)) 0.0 الثانوية (يف املئة)

املتناقض
)))0)))0عدد التالمذة

نسبة التالمذة وفق نوع 
).)) 0.0 49.8 0.0 الثانوية (يف املئة)

املجموع
))9))))4)4))عدد التالمذة

نسبة التالمذة وفق نوع 
00.0) 00.0) 00.0) 00.0) الثانوية (يف املئة)

دراسات

دالالت تأثير تهميش التماسك االجتماعي في المدارس الثانوية
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خاتمة
انحرص يف  إذ  أظهرت الدراسة مفهوًما ضيًقا للتامسك االجتامعي لدى أغلب املديرين واألساتذة؛ 
التعددية املذهبية واملواطنية، ومل يشمل مفهوم العدالة بتعريفيها التوزيعي والعالئقي. وقد يعود تفسري 
ذلك إىل املقاربة الضيقة ألسباب احلرب األهلية يف لبنان التي خيتزهلا البعض بالتعصب الطائفي بداًل من 
رؤيتها أيًضا من زاوية غياب العدالة االجتامعية. وتعكس السياسات الرتبوية يف لبنان منذ ناية احلرب 
األهلية هذه الرؤية الضيقة. وبناء عليه، فإن املقاربات احلالية للتامسك االجتامعي التي تتبنّاها الدولة ال 

تعالج جذور املشكلة.

حّددت هذه الدراسة للتامسك االجتامعي مخسة ُنج معتمدة يف الثانويات اللبنانية احلكومية واخلاصة، مع 
حتليل لتأثرياهتا عىل مواقف التالمذة السياسية -االجتامعية. وأظهرت أن تأثري النهجني السلبي والتفادي 
القائمني يف املوضوع واملعرفة يف مقاربة مسألة الرتبية عىل املواطنة واملّتصفني باهلرمية والالديمقراطية، 
كان حمدوًدا يف معاجلة العقبات األساسية أمام تعزيز التامسك االجتامعي والسلم يف لبنان، كالطائفية مثاًل، 
وعدم االنفتاح أو احلذر من املواطنني اللبنانيني من مذاهب أو طوائف أخرى. ربام اتضح الدور الذي 
تؤديه تلك النُهج فعلًيا يف نرش السلم واالستقرار يف لبنان عندما نتّبني مدى حرص التالمذة عىل القيام 
بأنشطة سياسية، حتى لو مل يتلقوا تدريًبا عىل املواطنة الفاعلة، ومل يامرسوا أو خيتربوا ممّيزات الديمقراطية 

يف ثانوياهتم.

من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن يف حني كان للنهج الالصفي لتحقيق التامسك االجتامعي تأثري ربام 
يف مواقف التالمذة السياسية واالجتامعية واملدنية، فإن االنقسام بني بيئة مدرسية ناشطة وأخرى قائمة 
عىل التعلم التلقيني يعيق قدرات التالمذة عىل تطوير مهارات التفكري النقدي التي يمكن أن تساعدهم يف 
مواجهة بعض اآلراء املسبقة املوروثة من خلفية دينية أو اجتامعية. إن تبنّي نج شمويل (متعدد األبعاد) 
يشمل اجلانب الصفي والالصفي ويرّكز عىل تنفيذ خصائص نج فاعل من أجل املواطنة يراعي حقوق 
اإلنسان، تتضح أمهيته ورضورته يف املواقف السياسية واالجتامعية لتالمذة الثانويات التي متارس هذا 
النهج. وعىل الرغم من احلاجة إىل املزيد من الدراسات لفهم تأثري املامرسات التعليمية يف مواقف التالمذة 
السياسية واالجتامعية، تشدد هذه الدراسة عىل رضورة تغيري وزارة الرتبية والتعليم العايل سياسة الرتبية 
عىل املواطنة والتي خُتترص يف تعليم مادة املواطنة ساعة واحدة يف األسبوع إىل نج متعدد األبعاد. كام تؤكد 
الدراسة أمهية البيداغوجيا الفاعلة والنقدية والتطبيقية املرتافقة مع بيئة مدرسية للتالمذة تساعدهم عىل 

اكتساب الكفاءات وتبنّي خصائص املواطنة الفاعلة والنقدية. 
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* أستاذ في كلية اآلداب، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، فاس سايس - المغرب. مجال االهتمام: المعرفية االجتماعية وعلم النفس 
السياسي المعرفي.

** هذه الورقة أعّدت بدعم من برنامج فولوبيليس (Volubilis)، اللجنة الجامعية المختلطة الفرنسية- المغربية.

هشام خباش*

الثابت والمتحول في مواقف
اإلسالميين المغاربة من الدولة المدنية

نموذج العدل واإلحسان والعدالة والتنمية**

هتدف هذه الدراسة امليدانية أواًل إىل الكشف عن أوجه االختالف والتامثل بني مواقف أعضاء 
»حركة العدل واإلحسان« ومواقف »حزب العدالة والتنمية« (»حركة اإلصالح والتوحيد«) 
من الدولة املدنية، وهتدف ثانًيا إىل إيضاح مدى استعداد أعضاء كلتا احلركتني لتغيري مواقفهام 

من الدولة املدنية، إن مها واجهتا وضعيات إحراج معريف تتضمن مواقف مضادة. 
تبقى  املدنية  الدولة  من  احلركتني  مواقف  فإن  نتائج،  من  الدراسة  عنه  أسفرت  ملا  طبًقا 
مطبوعة بالتامثل والثبات من جهة رفضها فكرة أن يكون حاكم الدولة املسلمة غري مسلم، 
وتأكيدمها أمهية املشاركة السياسية يف ظلِّ نظام احلكم اإلسالمي، بوصفها مرادًفا للشورى.
أكثر  والتنمية«  »العدالة  كون  يف  فيتجىل  احلركتني،  لدى  واملتباين  املتحول  اجلانب  أما   
بـ»العدل  مقارنة  احلكومية  الدوائر  مسؤويل  والنتخاب  اجلزئية  العلامنية  من  لنوع  تقباًل 
واإلحسان«، عالوة عىل وجود تباين بني احلركتني عىل مستوى صريورة التغري يف مواقفهام، 
واملتمّثل يف استقرار عدد املواقف اإلجيابية لدى »العدالة والتنمية« تاه االنتخابات الختيار 
احلاكم، يف مقابل ارتفاعه لدى »العدل واإلحسان« ليبلغ بعد وضعية اإلحراج املعريف ما 
تم تسجيله هو نفسه لدى »العدالة والتنمية«. يضاف إىل ذلك تراجع عدد مواقف »العدالة 
»العدل  لدى  استقراًرا  العدد  هذا  شهد  بينام  السلطات،  فصل  من  اإلجيابية  والتنمية« 
واإلحسان«. ويبز التحول يف مواقف جمموع أفراد العّينة (»العدل واإلحسان« و»العدالة 
من  اإلجيابية  املواقف  عدد  ارتفاع  خالل  من  املعريف،  اإلحراج  عملية  بعد  مًعا)  والتنمية« 
العلامنية وانخفاض املواقف من الديمقراطية، والرتاجع اهلاميش لعدد املواقف اإلجيابية من 

التعددية احلزبية ومن انتخاب مسؤويل اهليئات احلكومية.


