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، التي "االنهيار اإلجتماعي والسياسي في لبنان وشروط النهوض"افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
الرابية، بكلمة  -بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في كلية العلوم اإلجتماعية " بيت المستقبل"نظمها 

وعندما . ان التربية والعائلة والحوكمة الرشيدة هي األساس النتشال لبنان مما يتخبط فيه: "قال فيها
تتداعى أسس البيت تنهار جدرانه، وعندما تتداعى األسس التي قام عليها الوطن تتشظى معها 

هل من المبالغة وصف المرحلة ف. الدولة وتنهار بكل مقوماتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية
 ."التي نعيشها باالنهيار؟ ولكن انا ال احب كلمة انهيار، بل افضل االنكماش، وهو األصح

أي مكان أفضل من الجامعة اللبنانية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة موضوعية : "وسأل
 "بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟

سة أصاب أول ما اصاب خلية المجتمع األولى واألساس في تماسكه، اضطراب السيا"ورأى أن 
وفي اعتقادنا أن اهتزاز العائلة طال المجتمع برمته، فبدأنا نشعر بهشاشته، أو أقله أن وضعه . العائلة

إضافة إلى تأثيرات األحوال السياسية واألمنية، جاءت وسائل التواصل . معتل وغير صحي
ال أنكر بقولي هذا إيجابيات . لة أكثر وتزيد من خلل المجتمع اللبنانياالجتماعي لتضعضع العائ

التكنولوجيا الحديثة وفوائدها الجمة، إنما أيضا ال بد من التنبه لدورها السلبي في إضعاف تماسك 
 ."العائلة، والعائلة ال سيما في مجتمعات على غرار لبنان ال تزال هي أساس االجتماع ولبنته األولى

ال يسقط من حساباتنا في هذا السياق دور التربية في بناء التماسك االجتماعي، وبالتالي تدعيم " :وتابع
ولألسف، ال بد لنا من االعتراف أنه وسط األمواج واألنواء التي تعصف بالبالد . التماسك الوطني

وجاءت . منذ سنوات، انصب اهتمامنا على السياسة واألمن واألحوال المعيشية وأهملنا التربية
عواقب هذا اإلهمال وخيمة طالت العقول والنفوس، وباتت األجيال الصاعدة تقرأ في كتب مختلفة 

فظهرت شقوق . تعزز االنتماءات الفرعية والعصبيات الضيقة على حساب االنتماء الوطني الجامع
 ."عميقة في المجتمع ال أبالغ إذ أقول أنها تهدد وحدة الكيان ووحدة الوطن
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  الوكالة الوطنية لالعالم 
   

 

، "والسياسي في لبنان وشروط النهوضاالنهيار اإلجتماعي "افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
الرابية،  -بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في كلية العلوم اإلجتماعية " بيت المستقبل"التي نظمها 

وتحدث فيها كل من رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب، ومديرة الكلية الدكتورة منى رحمة، 
، عميد كلية اإلعالم الدكتور جورج صدقة، وحضرها النائبان السابقان احمد فتفت وباسم الشاب

عميدة معهد العلوم اإلجتماعية البروفسورة مارلين حيدر وعدد من العمداء والمديرين 
 .واإلساتذة والطالب

 
ان التربية والعائلة : "ثم ألقى الجميل كلمة قال فيها. بداية النشيد الوطني، فنشيد الجامعة اللبنانية

وعندما تتداعى أسس البيت تنهار . ساس النتشال لبنان مما يتخبط فيهوالحوكمة الرشيدة هي األ
جدرانه، وعندما تتداعى األسس التي قام عليها الوطن تتشظى معها الدولة وتنهار بكل 

فهل من المبالغة وصف المرحلة التي نعيشها . مقوماتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية
 ."انهيار، بل افضل االنكماش، وهو األصح باالنهيار؟ ولكن انا ال احب كلمة

 
القصد ليس المزيد من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو الحض على التبصر بأحوالنا، "وأكد أن 

في وقت باتت فيه السياسة تطغى على أمور أخرى قد تكون أكثر أهمية وأشد تأثيرا على حال 
 ."البالد والعباد

 
لبنانية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة أي مكان أفضل من الجامعة ال: "وسأل

موضوعية بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟ في الواقع، ليس مستغربا بعد سنوات 



طويلة من النزاعات والحروب واالحتالالت واالغتياالت والفراغات السياسية التي وسمت 
ماع اللبناني بأكثر من علة أكثر من نصف قرن من تاريخ لبنان الحديث، أن يصاب االجت

فالعالقة بين السياسة واالجتماع هي عالقة تفاعلية، إذا وهنت األولى وهن الثاني، . ووهن
 ."وكلما كانت األولى متماسكة ورشيدة كان الثاني متماسكا ورشيدا

 
اضطراب السياسة أصاب أول ما اصاب خلية المجتمع األولى واألساس في "ورأى أن 

وفي اعتقادنا أن اهتزاز العائلة طال المجتمع برمته، فبدأنا نشعر بهشاشته، أو . لةتماسكه، العائ
إضافة إلى تأثيرات األحوال السياسية واألمنية، جاءت . أقله أن وضعه معتل وغير صحي

ال أنكر . وسائل التواصل االجتماعي لتضغضع العائلة أكثر وتزيد من خلل المجتمع اللبناني
ت التكنولوجيا الحديثة وفوائدها الجمة، إنما أيضا ال بد من التنبه لدورها بقولي هذا إيجابيا

السلبي في إضعاف تماسك العائلة، والعائلة ال سيما في مجتمعات على غرار لبنان ال تزال هي 
 ."أساس االجتماع ولبنته األولى

 
االجتماعي، وبالتالي  ال يسقط من حساباتنا في هذا السياق دور التربية في بناء التماسك: "وتابع

ولألسف، ال بد لنا من االعتراف أنه وسط األمواج واألنواء التي . تدعيم التماسك الوطني
تعصف بالبالد منذ سنوات، انصب اهتمامنا على السياسة واألمن واألحوال المعيشية وأهملنا 

يال الصاعدة وجاءت عواقب هذا اإلهمال وخيمة طالت العقول والنفوس، وباتت األج. التربية
تقرأ في كتب مختلفة تعزز االنتماءات الفرعية والعصبيات الضيقة على حساب االنتماء 

فظهرت شقوق عميقة في المجتمع ال أبالغ إذ أقول أنها تهدد وحدة الكيان . الوطني الجامع
 ."ووحدة الوطن

 
على سائر  سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدة منها أثرت: "وقال

ووسط . إذا تضعضعت السياسة اهتز االقتصاد، وإذا اهتز االقتصاد وهن االجتماع. الحلقات
من هنا يبرز . هذا الضعف وذاك االهتزاز والوهن، تتداعى التربية والصحة وسائر الخدمات

 دور الحوكمة الرشيدة التي دونها ال سبيل إلى الخروج من النفق الذي نمر به منذ سنوات حتى
 ."بتنا مثل أعمى يقود أعمى ويقعان معا في حفرة

 
مرة جديدة دور الجامعة الوطنية في تصويب األمور، وأهمية العالقة بين الجامعة "وأكد 

ومراكز البحوث التي ينبغي أن تكون تبادلية في االتجاهين، حيث أن الطلبة الجامعيين 
فيد من الخبرات والكفاءات يشاركون في أنشطة مراكز البحوث كما مراكز البحوث تست

 ."الجامعية
 

أن تضيء هذه المساحة من النقاش شمعة في الظلمة التي تحيط بنا، وتفتح الباب أمام "وأمل 
 ."الجامعة اللبنانية"و" بيت المستقبل"حلقات وأنشطة مستمرة بين 

 
 رحمة

واقتراح  مهمة العلوم االجتماعية تشخيص مشاكل المجتمع"واعتبرت رحمة في كلمتها أن 
انهيار المجتمعات يبدأ عندما تضحى بحرياتها فتنهار مؤسساتها السياسية "ورأت أن ". الحلول



والحرية مرتبطة بالقيم، وكلما كانت قناعة االنسان بقيمه عميقة كان . واالجتماعية والتربوية
. اقش معهموإن تعميم األخالق ال يفرض على اآلخرين بل ين. أكثر انفتاحا لقبول قيم األخرين

السعي األخالقي هو االهتمام باآلخر، فال يمكن ألحدنا احترام نفسه اذا لم يكن يحترم اآلخر 
 ."ضمن منظومة اجتماعية عادلة

 
 أيوب

هذا اللقاء لقاء علمي مهم في بعده الوطني، إذ انه يجب ان "وألقى أيوب كلمة قال فيها إن 
ال . ادية بعين الباحث الذي يسعى لمستقبل أفضلنتطلع الى قراءة مشاكلنا االجتماعية واالقتص

أبالغ في القول إن انتقاء مصطلح االنهيار صحيح ودقيق ألنه يعبر عن الواقع، فالوضع قد 
وكلنا يعرف ان لبنان، . وصل الى ما ال يبشر بالخير اذا لم نبادر الى رأب الصدع والتصويب

قيا ومناطقيا لقبائل سياسية ومذهبية، إن استمر بتنظيمه البيروقراطي المشظى طائفيا وطب
تتناحر فيه على السلطة، فإن الفساد بأشكاله وتنوعاته سيستمر استشراء في اتجاه االنهيار 

 ."العام
إن تنامي الحديث عن الفساد حتى من رجال السلطة ينبئنا بمدى تعاظمه، حتى : "وأضاف

لجميع ألننا تخطينا فساد االشخاص وصلنا الى تحسسه في حياتنا اليومية، وهذا أمر يخيف ا
 ."ووصلنا الى مرحلة تأصيل ثقافة الفساد

 
تفشي الظواهر السلبية في المجتمع وسياسة الالمباالة من المعنيين في ظل تعاظم "ورأى أن 

الفساد والمفسدين وفي غياب المعالجات الفعلية بما بات يهدد بنانا األساسية وصوال الى 
ية والثقافية، لذلك ال بد من رفع الصوت من أهل االختصاس الذين تحوي منظومة القيم األخالق

جامعتنا الكثير منهم، وفي هذه المناسبة نقر بدينامية معهد العلوم اإلجتماعية الذي يفعل طاقته 
المعرفية والتقنية في خدمة بيئته ووطنه، كما يسعدني ان يشاركنا اليوم مسؤولون سياسيون 

 ."ساليب الناجعة لعمل إنقاذي ينقذ مجتمعنالنفكر عمليا في األ
 

للشراكات التي تبنى بين الجامعة ممثلة بمعهد العلوم اإلجتماعية ومراكز "وعبر عن سعادته 
، آمال "ثقافية وبحثية تتقاطع همومها معنا في خدمة الوطن، وأعني شراكتنا مع بيت المستقبل

 ."مستدامةأن تستمر وتتوطد مذكرة التفاهم لتصبح ممأسسة و"
 

بقدرة الشعب اللبناني على اعادة بناء ذاته وبناء الوطن الذي "وعبر أيوب اخيرا عن إيمانه 
 ."نحلم باستقرار العيش فيه، فالنهوض ال بد آت

 
 الجلسة األولى

وادارها الدكتور فادي " انهيار السياسة وسبل النهوض"التأمت الجلسة األولى تحت عنوان 
 .والشاب والكاتب نصري الصايغاألحمر بمشاركة فتفت 

االنهيار كلمة صائبة للتعبير عما آلت اليه االوضاع في البالد مقارنة بما "واعتبر فتفت ان 
 ."كانت عليه حتى إبان الحرب األهلية، حين كان الوضع أفضل

 
لبنان شهد حربا اهلية، والمصالحة الوطنية لم تجر فيه كما لم تجر مصارحة وطنية : "وقال



الخروج من المأزق يستلزم طرح المواضيع "واعتبر أن ". دة العالقات االجتماعية السليمةالعا
 ."بجرأة بعيدا عن اي هواجس ومخاوف

 
لبنان ال يقوم إال على الحرية، وانه يعاني مشاكل عدة أوالها مشكلة "أما الشاب فاعتبر أن 

 ."يط أنظمته شموليةالهوية وثانيتها عدم المشاركة، ولبنان بلد ديموقراطي في مح
 

الطرف الذي شد لبنان الى محور الشرق انتصر، لكن المشكلة ان هذا الطرف ال "واعتبر أن 
ال حل إال بصيغة : "وقال". يؤمن بلبنان وال بالحريات وال بالنظام البرلماني والديموقراطي

 ."برلمانية ديموقراطية تؤمن بالحريات، وإال سننزلق الى أنظمة شمولية
 

إن لبنان قبل الطائف كان يعطي : "وقال". لبنان منذ والدته أعطي للطوائف"ى الصايغ أن ورأ
بعد الطائف لم تعد الدولة الحاضنة للطوائف، بل الطوائف . الطوائف حقوقها وليس المواطنين

أما الطوائف . هي الحاضنة للدولة، فضعفت الى درجة لم تعد قادرة على الوقوف على قديمها
 ."، وكلما اشتدت سواعد الطوائف ازداد االنهيارفقوية جدا
 ."اتفاق الطائف هو المعبر الوحيد للوصول الى الدولة المدنية"وختم بأن 

 
والميثاق في لبنان ايجابي، . البلد لم ينهر، فهناك انكماش وليس انهيارا"بدوره رأى الجميل أن 

 ."بإيجابيةوعلينا رؤية النصف المآلن من الكأس والنظر الى لبنان 
 

 ."تحمل مسؤوليته وأداء دور أساسي في التغيير والتطور وتحقيق التطلعات"ودعا الشباب الى 
 

 الجلسة الثانية
، أدارتها اإلعالمية "التدهور االجتماعي وسبل النهوض: "التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان

حطب والدكتور شادي  نجاة شرف الدين وتحدث فيها الدكتور عدنان األمين والدكتور زهير
 .رحمه

وتطرق األمين الى مسائل األخالق واالجتماع والسياسة واالقتصاد، ورتبها من االفضل الى 
اما . االحسن في لبنان هو األخالق، اذ ال يوجد انهيار اخالقي في لبنان"االسوأ، معتبرا أن 

 ."دولة فهي ضعيفةالمجتمع اللبناني فهو قوي وديناميكي وفيه حراك مدني، أما هيئات ال
 

أما حطب فعرض لمؤشرات ميدانية لدراسات حقلية قام بها مع طالبه او مستوحات من 
دراسات جدية أخرى عن السكان والعائلة وااليديولجية التي يعتقدونها، وإنتاجية السكان 

 ."ومستوى معيشتهم والبيئة التي تحيط بهم
 

االنذار هو امر سليم، وعلينا التنبه لالنذارات استعمال االنهيار من باب "بدوره رأى رحمه أن 
ظواهر الغضب الكثيرة في مجتمعنا من قيادة السيارات الى برامج "وتطرق الى ". في مجتمعنا

 ."الفكاهة الى طريقة حديثنا
 

  ."الغضب بارز جدا في سلوكنا وهو يترجم باالنسحاب والتقوقع والهجرة أيضا"ورأى أن 
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دد الرئيس أمين الجمّيل على اهمية التكامل بين بيت المستقبل والجامعة اللبنانية، داعياً الى ش

االكاديمي البحثي والطالب بهدف تعزيز الثقافة التي تشجيع هذا التكامل واللقاء بين الوسط 

نسعى إليها في لبنان، اضافة الى تعزيز حّس المسؤولية والمعرفة لدى الطالب، وعلى صعيد 

مراكز البحوث كبيت المستقبل وغيره، وعلى صعيد الجامعة اللبنانية، ليكتمل بذلك المثلث 

 .الذي هو اساس لمستقبل لبنان

وفي كلمة ألقاها خالل محاضرة في بيت المستقبل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الرئيس الجمّيل 

االنهيار االجتماعي والسياسي في لبنان وشروط "كلية العلوم االجتماعية في الرابية بعنوان 

مراكز مهمة جداً إذا لم تتكامل مع بعضها ال يمكن ان ينمو  3، لفت الى أن هناك "النهوض

 .يعزز حضوره ودوره على الصعيد العاملبنان ويتطّور و

أوالً موضوع التربية والعائلة الذي يؤدي الى الحوكمة الرشيدة التي هي اساس تنمية "وتابع 

، مشيراً الى انه عندما تتداعى أسس "لبنان وانقاذه وانتشاله من المستنقع الذي يتخّبط به اليوم

قام عليها الوطن تتشظى معها الدولة وتنهار المنزل تنهار جدرانه، وعندما تتداعى االسس التي 

 .كل مقوماتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية

كلمة انكماش وصف أصّح للمرحلة التي نعيش فيها، والقصد من الندوة ليس مزيداً "وأردف 

من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو الحث للتبّصر في احوالنا في وقت باتت فيه السياسية تطغى 

 ".أمور أخرى قد تكون أكثر اهمية واشد تأثيرا على حال البالد والعبادعلى 

اي مكان أفضل من الجامعة اللبنانية لمحاولة االلمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة "وسأل 

ليس مستغرباً بعد السنوات الطويلة من "وتابع " موضوعية اليجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟

ت والفراغات السياسية التي وسمت اكثر من نصف قرن من النزاعات والحروب واالحتالال



فالعالقة بين السياسة . تاريخ لبنان الحديث ان يصاب المجتمع اللبناني بأكثر من عالت ووهم

والمجتمع هي عالقة تفاعلية اذا وهنت االولى وهنت الثانية، وكلما كانت األولى متماسكة 

 ."ورشيدة كانت الثانية متماسكة ورشيدة

. شدد على ان اهتزاز العائلة طال المجتمع برمته، فبدأنا نشعر أن وضعه معتل وغير صحيحو

واضافة الى تأثيرات االحوال السياسية واالمنية جاءت وسائل التواصل االجتماعي لتربك 

وأوضح انه ال ينكر بقوله ايجابيات التكنولوجيا الحديثة . العائلة وتزيد من خلل المجتمع اللبناني

ائدها الجمة لكن ال بّد من التنبه الى دورها السلبي في اضعاف تماسك العائلة ال سيما في وفو

 .مجتمعات كلبنان

فال يسقط من حساباتنا دور التربية في بناء التماسك االجتماعي، وبالتالي تدعيم التماسك "وتابع 

الد منذ سنوات الوطني، ولألسف ال بد لنا من االعتراف ان وسط االمواج التي تعصف بالب

إنصب اهتمامنا على السياسة واالمن واالحوال المعيشية واهملنا التربية، وجاءت عواقب هذا 

االهمال وخيمة طالت العقول والنفوس وباتت االجيال الصاعدة تقرأ في كتب مختلفة تعزز 

وق االنتماءات الفرعية واالنتماءات الضيقة على حساب االنتماء الوطني الجامع وظهرت شق

 ".عميقة في المجتمع تهدد وحدة الكيان والوطن

سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدة منها اثرت على باقي "وأضاف 

الحلقات، اذا تضعدعت السياسة اهتز االقتصاد، واذا اهتز االقتصاد وهن المجتمع، بالتالي 

من هنا يبرز دور . بلد بأثره الثمنتداعت التربية والصحة وسائر الخدمات عندها يدفع ال

 ."الحوكمة الرشيدة التي من دونها ال سبيل للخروج من النفق الذي نمّر به من سنوات

وأكد الرئيس الجمّيل على دور الجامعة اللبنانية في تصويب االمور، وعلى اهمية العالقة بين 

بحيث يشارك الطالب بأنشطة الجامعة ومراكز البحوث التي ينبغي ان تكون تبادلية باتجاهين، 

 .مراكز البحوث كما تستفيد هذه المراكز من الخبرات والكفاءات

آمل ان تضيء هذه المساحة من النقاش شمعة في الظلمة التي تحيط بنا، وتفتح الباب "وختم 

وكشف الرئيس الجمّيل ان " امام حلقات وأنشطة مستمرة بين بيت المستقبل والجامعة اللبنانية،

اذار المقبل سيكون هناك ندوة مشتركة بين الجامعة وبيت المستقبل في كلية االعالم  90في 

، أمالً ان تتطور هذه النشاطات وتشمل معظم "اي مستقبل للصحافة اللبنانية"حول موضوع 

 .القطاعات اللبنانية
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 التربية والعائلة والحوكمة الرشيدة األساس إلنتشال لبنان مما يتخبط فيه: الرئيس الجمّيل

شدد الرئيس أمين الجمّيل على دور التربية في بناء التماسك االجتماعي وتدعيم التماسك 
تضعضعت السياسة اهتز ورأى ان سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة فإذا . الوطني

االقتصاد وإذا اهتز االقتصاد وهن االجتماع وشدد على اهمية دور الحوكمة الرشيدة للخروج 
 .من النفق

كالم الرئيس الجميل جاء خالل افتتاح ندوة االنهيار اإلجتماعي والسياسي في لبنان وشروط 
 –ة في كلية العلوم اإلجتماعية التي نظمها بيت المستقبل بالتعاون مع الجامعة اللبناني" النهوض

وتحدث فيها كل من رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب، ومديرة  9109-3-8الرابية يوم 
الكلية الدكتورة منى رحمة وحضرها النائبان السابقان احمد فتفت وباسم الشاب، عميد كلية 

ر مارلين حيدر وعدد اإلعالم الدكتور جورج صدقة، عميدة معهد العلوم اإلجتماعية البروفسو
 .من العمداء والمدراء واإلساتذة والطالب

 كلمة الرئيس الجمّيل
ان التربية والعائلة والحوكمة الرشيدة هن األساس : والقى الرئيس الجمّيل كلمة اعلن فيها

عندما تتداعى أسس البيت تنهار جدرانه، وعندما تتداعى :"إلنتشال لبنان مما يتخبط فيه وقال
ي قام عليها الوطن تتشظى معها الدولة وتنهار بكل مقوماتها السياسية واالجتماعية األسس الت

فهل من المبالغة وصف المرحلة التي نعيشها باالنهيار؟ ولكن انا ال احب كلمة . واالقتصادية
 .انهيار بل افضل اإلنكماش وهو األصح

تبصر بأحوالنا في وقت القصد ليس المزيد من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو الحث على ال
باتت فيه السياسة تطغى على أمور أخرى قد تكون أكثر أهمية وأشد تأثيراً على حال البالد 

  .والعباد
أي مكان أفضل من الجامعة اللبنانية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة موضوعية :وقال



باً بعد سنوات طويلة من بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟في الواقع، ليس مستغر
النزاعات والحروب واالحتالالت واالغتياالت والفراغات السياسية التي وسمت أكثر من 

. نصف قرن من تاريخ لبنان الحديث، أن يصاب االجتماع اللبناني بأكثر من علة ووهن
ما كانت فالعالقة بين السياسة واالجتماع هي عالقة تفاعلية، إذا وهنت األولى وهن الثاني وكل

  .األولى متماسكة ورشيدة كان الثاني متماسكا ورشيدا
ان اضطراب السياسة أصاب أول ما اصاب خلية المجتمع األولى واألساس في :ورأى 

وفي اعتقادنا أن اهتزاز العائلة طال المجتمع برمته، فبدأنا نشعر بهشاشته أو . تماسكه، العائلة
ى تأثيرات األحوال السياسية واألمنية، جاءت إضافة إل. أقله أن وضعه معتل وغير صحي

ال أنكر .وسائل التواصل االجتماعي لتضغضع العائلة أكثر وتزيد من خلل المجتمع اللبناني
بقولي هذا إيجابيات التكنولوجيا الحديثة وفوائدها الجمة، إنما أيضاً ال بد من التنبه إلى دورها 

ال سيما في مجتمعات على غرار لبنان ال تزال هي السلبي في إضعاف تماسك العائلة، والعائلة 
 .أساس االجتماع ولبنته األولى

ال يسقط من حساباتنا في هذا السياق دور التربية في بناء التماسك االجتماعي وبالتالي : وتابع
ولألسف، ال بد لنا من االعتراف أنه وسط األمواج واألنواء التي . تدعيم التماسك الوطني

منذ سنوات، انصب اهتمامنا على السياسة واألمن واألحوال المعيشية وأهملنا  تعصف بالبالد
وجاءت عواقب هذا اإلهمال وخيمة طالت العقول والنفوس، وباتت األجيال الصاعدة . التربية

تقرأ في كتب مختلفة تعزز االنتماءات الفرعية والعصبيات الضيقة على حساب االنتماء 
عميقة في المجتمع ال أبالغ إذ أقول أنها تهدد وحدة الكيان  فظهرت شقوق. الوطني الجامع
  .ووحدة الوطن

سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدة منها أثرت على سائر : وقال
إذا تضعضعت السياسة اهتز االقتصاد وإذا اهتز االقتصاد وهن االجتماع ووسط هذا : الحلقات

من هنا يبرز دور . هن، تتداعى التربية والصحة وسائر الخدماتالصعف وذاك االهتزاز والو
الحوكمة الرشيدة التي دونها ال سبيل إلى الخروج من النفق الذي نمر به منذ سنوات حتى بتنا 

 .مثل أعمى يقود أعمى ويقعان معاً في حفرة
أيضاً على  نؤكد مرة جديدة على دور الجامعة الوطنية في تصويب األمور كما نؤكد مرة جديدة

أهمية العالقة بين الجامعة ومراكز البحوث التي ينبغي أن تكون تبادلية في االتجاهين حيث أن 
الطلبة الجامعيين يشاركون في أنشطة مراكز البحوث كما مراكز البحوث تستفيد من الخبرات 

 .والكفاءات الجامعية
لمة التي تحيط بنا، وتفتح في النهاية آمل أن تضيء هذه المساحة من النقاش شمعة في الظ

 ".الجامعة اللبنانية"و" بيت المستقبل"الباب أمام حلقات وأنشطة مستمرة بين 
 الدكتورة رحمه

الفرع الثاني الدكتورة منى رحمة في كلمتها ان مهمة -واعتبرت مديرة معهد العلوم االجتماعية
ان انهيار المجتمعات تبدأ  ورأت. العلوم االجتماعية تشخيص مشاكل المجتمع واقتراح الحلول 

والحرية مرتبطة . عندما تضحى بحرياتها فتنهار مؤسساتها السياسية واالجتماعية والتربوية
ورأت . بالقيم وكلما كانت قناعة االنسان بقيمه عميقة كلما كان اكثر انفتاحا لقبول قيم األخرين

األخالقي هو االهتمام  السعي. ان تعميم األخالق ال يفرض على األخرين بل يناقش معهم
 باآلخر فال يمكن ألحدنا احترام نفسه اذا لم يكن يحترم اآلخر ضمن منظومة اجتماعية عادلة



 البروفسور ايوب
هذا اللقاء لقاء علمي مهم في بعده الوطني، حيث انه :والقى البروفسور ايوب كلمة اعلن فيها

بعين الباحث الذي يسعى لمستقبل  يجب ان نتطلع لقراءة مشاكلنا االجتماعية واالقتصادية
ال ابالغ القول ان انتقاء مصطلح االنهيار هو صحيح ودقيق ألنه يعبر عن الواقع، . افضل

وكلنا . فالوضع قد وصل الى ما ال يبشر بالخير اذا لم نبادر الى رأب الصدع والتصويب
ومناطقيا لقبائل يعرف ان لبنان، ان استمر بتنظيمه البيروقراطي المشظى طائفيا وطبقيا 

سياسية ومذهبية، تتناحر فيه على السلطة، فإن الفساد باشكاله وتنوعاته سيستمر استشراء 
 .باتجاه اإلنهيار العام

ان تنامي الحديث عن الفساد حتى من رجال السلطة تنبئنا بمدى تعاظمه، حتى وصلنا : وقال
خطينا فساد االشخاص ووصلنا الى لتحسسه في حياتنا اليومية، وهذا امر يخيف الجميع ألننا ت

  .مرحلة تأصيل ثقافة الفساد
ورأى ان تفشي الظواهر السلبية في المجتمع وسياسة الالمباالة من المعنيين في ظل تعاظم 

الفساد والمفسدين وبغياب المعالجات الفعلية باتت تهدد بنانا األساسية وصوال الى منظومة القيم 
 بد من رفع الصوت من قبل اهل اإلختصاس الذين تحوي جامعتنا األخالقية والثقافية، لذلك ال

الكثير منهم، وفي هذه المناسبة نقر بدينامية معهد العلوم اإلجتماعية الذي يفعل طاقته المعرفية 
والتقنية في خدمة بيئته ووطنه، كما يسعدني ان يشاركنا اليوم مسؤولون سياسيون لنفكر عمليا 

وعبر عن سعادته للشراكات التي تبنى بين . انقاذي ينقذ مجتمعنا باألساليب الناجعة لعمل
الجامعة ممثلة بمعهد العلوم اإلجتماعية ومراكز ثقافية وبحثية تتقاطع همومها معنا في خدمة 

الوطن واعني شراكتنا مع بيت المستقبل امال ان تستمر وتتوطد مذكرة التفاهم لتصبح ممأسسة 
 .ومستدامة

ب اخيرا عن ايمانه بقدرة الشعب اللبناني على اعادة بناء ذاته وبناء الوطن وعبر الدكتور ايو
 .الذي نحلم باستقرار العيش فيه، فالنهوض ال بد آت

 الجلسة األولى
وادارها الدكتور فادي " انهيار السياسة وسبل النهوض: "التأمت الجلسة األولى تحت عنوان

 .ت وباسم الشاب والكاتب نصري الصايغاألحمر بمشاركة النائبين السابقين احمد فتف
واعتبر فتفت ان اإلنهيار كلمة صائبة للتعبير عما آلت اليه االوضاع في البالد مقارنة عما 
كانت عليه حتى ابان الحرب األهلية حين كان الوضع أفضل واعتبر ان لبنان شهدا حربا 

ة العادة العالقات االجتماعية اهلية، والمصالحة الوطنية لم تجر فيه كما لم تجر مصارحة وطني
واعتبر ان الخروج من المأزق يستلزم طرح المواضيع بجرأة بعيدا عن اي هواجس . السليمة

  .ومخاوف
اما الشاب فاعتبر ان لبنان ال يقوم االعلى الحرية وانه يعاني من مشاكل عدة اولها مشكلة 

واعتبر . ي في محيط انظمته شموليةالهوية وثانيها عدم المشاركة، ورأى ان لبنان بلد ديمقراط
ان الطرف الذي شد لبنان الى محور الشرق انتصر ولكن المشكل ان هذا الطرف ال يؤمن 

ال حل اال بصيغة برلمانية :"وقال. بلبنان وال بالحريات وال بالنظام البرلماني والديمقراطي
 ."ديمقراطية تؤمن بالحريات واال سننزلق الى انظمة شمولية

ان لبنان قبل الطائف كان يعطي :" وقال. الصايغ ان لبنان منذ والدته اعطي للطوائف واعتبر
بعد الطائف لم تعد الدولة الحاضنة للطوائف بل الطوائف . الطوائف حقوقها وليس المواطنين

هي الحاضنة للدولة فضعفت الى درجة لم تعد قادرة على الوقوف على قديمها اما الطوائف 



وختم بأن اتفاق الطائف هو المعبر . ا اشتدت سواعد الطوائف ازداد االنهيارفقوية جدا، وكلم
 .الوحيد للوصول الى الدولة المدنية

واعلن ان الميثاق . ان البلد لم ينهار فهناك انكماش وليس انهيار: بدوره رأى الرئيس الجمّيل
ودعا . بايجابية في لبنان ايجابي ودعا لرؤية النصف المآلن من الكأس وللنظر الى لبنان

 .الشباب لتحمل مسؤوليته ولعب دور اساس في التغيير والتطور وتحقيق التطلعات
 الجلسة الثانية

ادارتها اإلعالمية :التدهور اإلجتماعي وسبل النهوض : "الجلسة الثانية التأمت تحت عنوان
تور شادي نجاة شرف الدين وتحدث فيها الدكتور عدنان األمين والدكتور زهير حطب والدك

 .رحمه
وتطرق الدكتور األمين لمسائل االخالق، االجتماع، السياسة واالقتصاد، ورتبها من االفضل 

اما . الى االسوأ واعتبر ان االحسن في لبنان هو األخالق اذ ال يوجد انهيار اخالقي في لبنان
  .ضعيفةالمجتمع اللبناني فهو قوي وديناميكي وفيه حراك مدني اما هيئات الدولة فهي 

اما الدكتور حطب فعرض لمؤشرات ميدانية لدراسات حقلية قام بها مع طالبه او مستوحات 
من دراسات جدية أخرى عن السكان والعائلة وااليديولجية التي يعتقدونها وانتاجية السكان 

 .ومستوى معيشتهم والبيئة التي تحيط بهم
اب االنذار هو امر سليم وعلينا التنبه الى ان استعمال االنهيار من ب: بدوره رأى الدكتور رحمه

من قيادة السيارات الى :وتطرق لظواهر الغضب الكثيرة في مجتمعنا.االنذارات في مجتمعنا
برامج الفكاهة الى طريقة حديثنا ورأى ان الغضب بارز جدا في سلوكنا وهو يترجم 

 .باالنسحاب والتقوقع والهجرة ايضا

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لنفكر بأساليب ناجعة تنقذ مجتمعنا: أيوب. وشروط النهوض ندوة عن االنهيار

 9102آذار  2السبت 

 موقع الجامعة اللبنانية

 
  

االنهيار اإلجتماعي والسياسي في لبنان وشروط "افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في كلية العلوم " بيت المستقبل"، التي نظمها "النهوض

رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب،  الرابية، وتحدث فيها كل من -اإلجتماعية 
ومديرة الكلية الدكتورة منى رحمة، وحضرها النائبان السابقان احمد فتفت وباسم 
الشاب، عميد كلية اإلعالم الدكتور جورج صدقة، عميدة معهد العلوم اإلجتماعية 

 .اء والمديرين واإلساتذة والطالبالبروفسورة مارلين حيدر وعدد من العمد
  

 .بداية النشيد الوطني، فنشيد الجامعة اللبنانية
  

ان التربية والعائلة والحوكمة الرشيدة هي األساس : "كلمة قال فيها الجميل ثم ألقى
وعندما تتداعى أسس البيت تنهار جدرانه، وعندما . النتشال لبنان مما يتخبط فيه

عليها الوطن تتشظى معها الدولة وتنهار بكل مقوماتها السياسية تتداعى األسس التي قام 
فهل من المبالغة وصف المرحلة التي نعيشها باالنهيار؟ . واالجتماعية واالقتصادية

 ".ولكن انا ال احب كلمة انهيار، بل افضل االنكماش، وهو األصح
على التبصر القصد ليس المزيد من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو الحض "وأكد أن 

بأحوالنا، في وقت باتت فيه السياسة تطغى على أمور أخرى قد تكون أكثر أهمية وأشد 
 ".تأثيرا على حال البالد والعباد

أي مكان أفضل من الجامعة اللبنانية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة : "وسأل
ليس مستغربا بعد موضوعية بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟ في الواقع، 

سنوات طويلة من النزاعات والحروب واالحتالالت واالغتياالت والفراغات السياسية 



التي وسمت أكثر من نصف قرن من تاريخ لبنان الحديث، أن يصاب االجتماع اللبناني 
فالعالقة بين السياسة واالجتماع هي عالقة تفاعلية، إذا وهنت . بأكثر من علة ووهن

 ".ثاني، وكلما كانت األولى متماسكة ورشيدة كان الثاني متماسكا ورشيدااألولى وهن ال
اضطراب السياسة أصاب أول ما اصاب خلية المجتمع األولى واألساس في "ورأى أن 

وفي اعتقادنا أن اهتزاز العائلة طال المجتمع برمته، فبدأنا نشعر . تماسكه، العائلة
إضافة إلى تأثيرات األحوال السياسية . بهشاشته، أو أقله أن وضعه معتل وغير صحي

واألمنية، جاءت وسائل التواصل االجتماعي لتضغضع العائلة أكثر وتزيد من خلل 
ال أنكر بقولي هذا إيجابيات التكنولوجيا الحديثة وفوائدها الجمة، إنما . المجتمع اللبناني

لعائلة ال سيما في أيضا ال بد من التنبه لدورها السلبي في إضعاف تماسك العائلة، وا
 ".مجتمعات على غرار لبنان ال تزال هي أساس االجتماع ولبنته األولى

ال يسقط من حساباتنا في هذا السياق دور التربية في بناء التماسك االجتماعي، : "وتابع
ولألسف، ال بد لنا من االعتراف أنه وسط األمواج . وبالتالي تدعيم التماسك الوطني

صف بالبالد منذ سنوات، انصب اهتمامنا على السياسة واألمن واألنواء التي تع
وجاءت عواقب هذا اإلهمال وخيمة طالت العقول . واألحوال المعيشية وأهملنا التربية

والنفوس، وباتت األجيال الصاعدة تقرأ في كتب مختلفة تعزز االنتماءات الفرعية 
فظهرت شقوق عميقة في . والعصبيات الضيقة على حساب االنتماء الوطني الجامع

 ".المجتمع ال أبالغ إذ أقول أنها تهدد وحدة الكيان ووحدة الوطن
سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدة منها أثرت على : "وقال

إذا تضعضعت السياسة اهتز االقتصاد، وإذا اهتز االقتصاد وهن . سائر الحلقات
االهتزاز والوهن، تتداعى التربية والصحة وسائر ووسط هذا الضعف وذاك . االجتماع
من هنا يبرز دور الحوكمة الرشيدة التي دونها ال سبيل إلى الخروج من . الخدمات

 ".النفق الذي نمر به منذ سنوات حتى بتنا مثل أعمى يقود أعمى ويقعان معا في حفرة
العالقة بين مرة جديدة دور الجامعة الوطنية في تصويب األمور، وأهمية "وأكد 

الجامعة ومراكز البحوث التي ينبغي أن تكون تبادلية في االتجاهين، حيث أن الطلبة 
الجامعيين يشاركون في أنشطة مراكز البحوث كما مراكز البحوث تستفيد من الخبرات 

 ".والكفاءات الجامعية
الباب  أن تضيء هذه المساحة من النقاش شمعة في الظلمة التي تحيط بنا، وتفتح"وأمل 

 ".الجامعة اللبنانية"و" بيت المستقبل"أمام حلقات وأنشطة مستمرة بين 
  

 رحمة
مهمة العلوم االجتماعية تشخيص مشاكل المجتمع "واعتبرت رحمة في كلمتها أن 

انهيار المجتمعات يبدأ عندما تضحى بحرياتها فتنهار "ورأت أن ". واقتراح الحلول
والحرية مرتبطة بالقيم، وكلما كانت قناعة . التربويةمؤسساتها السياسية واالجتماعية و

وإن تعميم األخالق ال يفرض . االنسان بقيمه عميقة كان أكثر انفتاحا لقبول قيم األخرين
السعي األخالقي هو االهتمام باآلخر، فال يمكن ألحدنا . على اآلخرين بل يناقش معهم

 ".اجتماعية عادلةاحترام نفسه اذا لم يكن يحترم اآلخر ضمن منظومة 
  

 أيوب



هذا اللقاء لقاء علمي مهم في بعده الوطني، إذ انه يجب "وألقى أيوب كلمة قال فيها إن 
ان نتطلع الى قراءة مشاكلنا االجتماعية واالقتصادية بعين الباحث الذي يسعى لمستقبل 

ن ال أبالغ في القول إن انتقاء مصطلح االنهيار صحيح ودقيق ألنه يعبر ع. أفضل
الواقع، فالوضع قد وصل الى ما ال يبشر بالخير اذا لم نبادر الى رأب الصدع 

وكلنا يعرف ان لبنان، إن استمر بتنظيمه البيروقراطي المشظى طائفيا . والتصويب
وطبقيا ومناطقيا لقبائل سياسية ومذهبية، تتناحر فيه على السلطة، فإن الفساد بأشكاله 

 ".تجاه االنهيار العاموتنوعاته سيستمر استشراء في ا
إن تنامي الحديث عن الفساد حتى من رجال السلطة ينبئنا بمدى تعاظمه، : "وأضاف

حتى وصلنا الى تحسسه في حياتنا اليومية، وهذا أمر يخيف الجميع ألننا تخطينا فساد 
 ".االشخاص ووصلنا الى مرحلة تأصيل ثقافة الفساد

تمع وسياسة الالمباالة من المعنيين في ظل تفشي الظواهر السلبية في المج"ورأى أن 
تعاظم الفساد والمفسدين وفي غياب المعالجات الفعلية بما بات يهدد بنانا األساسية 
وصوال الى منظومة القيم األخالقية والثقافية، لذلك ال بد من رفع الصوت من أهل 

دينامية معهد االختصاس الذين تحوي جامعتنا الكثير منهم، وفي هذه المناسبة نقر ب
العلوم اإلجتماعية الذي يفعل طاقته المعرفية والتقنية في خدمة بيئته ووطنه، كما 

يسعدني ان يشاركنا اليوم مسؤولون سياسيون لنفكر عمليا في األساليب الناجعة لعمل 
 ".إنقاذي ينقذ مجتمعنا
إلجتماعية للشراكات التي تبنى بين الجامعة ممثلة بمعهد العلوم ا"وعبر عن سعادته 

ومراكز ثقافية وبحثية تتقاطع همومها معنا في خدمة الوطن، وأعني شراكتنا مع بيت 
 ".أن تستمر وتتوطد مذكرة التفاهم لتصبح ممأسسة ومستدامة"، آمال "المستقبل

بقدرة الشعب اللبناني على اعادة بناء ذاته وبناء الوطن "وعبر أيوب اخيرا عن إيمانه 
 ".العيش فيه، فالنهوض ال بد آتالذي نحلم باستقرار 

 الجلسة األولى
وادارها الدكتور " انهيار السياسة وسبل النهوض"التأمت الجلسة األولى تحت عنوان 

 .فادي األحمر بمشاركة فتفت والشاب والكاتب نصري الصايغ
االنهيار كلمة صائبة للتعبير عما آلت اليه االوضاع في البالد مقارنة "واعتبر فتفت ان 

 ".ما كانت عليه حتى إبان الحرب األهلية، حين كان الوضع أفضلب
لبنان شهد حربا اهلية، والمصالحة الوطنية لم تجر فيه كما لم تجر مصارحة : "وقال

الخروج من المأزق يستلزم "واعتبر أن ". وطنية العادة العالقات االجتماعية السليمة
 ".ومخاوفطرح المواضيع بجرأة بعيدا عن اي هواجس 

لبنان ال يقوم إال على الحرية، وانه يعاني مشاكل عدة أوالها "أما الشاب فاعتبر أن 
مشكلة الهوية وثانيتها عدم المشاركة، ولبنان بلد ديموقراطي في محيط أنظمته 

 ".شمولية
الطرف الذي شد لبنان الى محور الشرق انتصر، لكن المشكلة ان هذا "واعتبر أن 

ال : "وقال". لبنان وال بالحريات وال بالنظام البرلماني والديموقراطيالطرف ال يؤمن ب
 ".حل إال بصيغة برلمانية ديموقراطية تؤمن بالحريات، وإال سننزلق الى أنظمة شمولية

إن لبنان قبل الطائف كان : "وقال". لبنان منذ والدته أعطي للطوائف"ورأى الصايغ أن 
بعد الطائف لم تعد الدولة الحاضنة للطوائف، . ينيعطي الطوائف حقوقها وليس المواطن



بل الطوائف هي الحاضنة للدولة، فضعفت الى درجة لم تعد قادرة على الوقوف على 
 ".أما الطوائف فقوية جدا، وكلما اشتدت سواعد الطوائف ازداد االنهيار. قديمها

 ".المدنيةاتفاق الطائف هو المعبر الوحيد للوصول الى الدولة "وختم بأن 
والميثاق في لبنان . البلد لم ينهر، فهناك انكماش وليس انهيارا"بدوره رأى الجميل أن 

 ".ايجابي، وعلينا رؤية النصف المآلن من الكأس والنظر الى لبنان بإيجابية
تحمل مسؤوليته وأداء دور أساسي في التغيير والتطور وتحقيق "ودعا الشباب الى 

 ".التطلعات
 نيةالجلسة الثا

، أدارتها "التدهور االجتماعي وسبل النهوض: "التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان
اإلعالمية نجاة شرف الدين وتحدث فيها الدكتور عدنان األمين والدكتور زهير حطب 

 .والدكتور شادي رحمه
وتطرق األمين الى مسائل األخالق واالجتماع والسياسة واالقتصاد، ورتبها من 

االحسن في لبنان هو األخالق، اذ ال يوجد انهيار "السوأ، معتبرا أن االفضل الى ا
اما المجتمع اللبناني فهو قوي وديناميكي وفيه حراك مدني، أما . اخالقي في لبنان

 ".هيئات الدولة فهي ضعيفة
أما حطب فعرض لمؤشرات ميدانية لدراسات حقلية قام بها مع طالبه او مستوحات من 

عن السكان والعائلة وااليديولجية التي يعتقدونها، وإنتاجية السكان دراسات جدية أخرى 
 ".ومستوى معيشتهم والبيئة التي تحيط بهم

استعمال االنهيار من باب االنذار هو امر سليم، وعلينا التنبه "بدوره رأى رحمه أن 
ظواهر الغضب الكثيرة في مجتمعنا من قيادة "وتطرق الى ". لالنذارات في مجتمعنا

 ".لسيارات الى برامج الفكاهة الى طريقة حديثناا
 ".الغضب بارز جدا في سلوكنا وهو يترجم باالنسحاب والتقوقع والهجرة أيضا"ورأى أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لنفكر بأساليب ناجعة تنقذ مجتمعنالوضع وصل إلى ما ال يبشر بالخير و: يوبأ

 
  01-13-9109آذار  8الجمعة 

 موقع النشرة 
 

 
 

االنهيار اإلجتماعي والسياسي "الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، خالل ندوة لفت رئيس 
بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في كلية " بيت المستقبل"، الّتي نّظمها "في لبنان وشروط النهوض

يجب هذا اللقاء لقاء علمي مهّم في بعده الوطني، إذ اّنه "الرابية، إلى أّن  -العلوم اإلجتماعية 
 ."أن نتطلّع إلى قراءة مشاكلنا االجتماعية واالقتصادية بعين الباحث الّذي يسعى لمستقبل أفضل

أّنني ال أبالغ في القول إّن انتقاء مصطلح االنهيار صحيح ودقيق ألّنه يعّبر عن "ورّكز على 
، "والتصويبالواقع، فالوضع قد وصل إلى ما ال يبّشر بالخير، إذا لم نبادر إلى رأب الصدع 

ا "منّوًها إلى أّن  كلّنا يعرف أّن لبنان، إن استمّر بتنظيمه البيروقراطي المشظى طائفّيًا وطبقّيً
ا لقبائل سياسية ومذهبية، تتناحر فيه على السلطة، فإّن الفساد بأشكاله وتنوّعاته  ومناطقّيً

 ."سيستمّر استشراء في اتجاه االنهيار العام
 إط للمزيد

تنامي الحديث عن الفساد حّتى من رجال السلطة ينبئنا بمدى تعاظمه، حّتى "وأوضح أيوب أّن 
وصلنا إلى تحّسسه في حياتنا اليومية، وهذا أمر يخيف الجميع ألّننا تخّطينا فساد األشخاص 

السلبية في المجتمع  تفّشي الظواهر"ورأى أّن ". ووصلنا إلى مرحلة تأصيل ثقافة الفساد
وسياسة الالمباالة من المعنّيين في ظّل تعاظم الفساد والمفسدين وفي غياب المعالجات الفعلية 

 ."بما بات يهّدد بنانا األساسية، وصواًل إلى منظومة القيم األخالقية والثقافية
عتنا الكثير لذلك، ال بّد من رفع الصوت من أهل االختصاس الّذين تحوي جام"وشّدد على أّن 

منهم، وفي هذه المناسبة نقّر بدينامية معهد العلوم اإلجتماعية الذي يفعل طاقته المعرفية 
ا  والتقنية في خدمة بيئته ووطنه، كما يسعدني أن يشاركنا اليوم مسؤولون سياسيون لنفكر عملّيً

 ."في األساليب الناجعة لعمل إنقاذي ينقذ مجتمعنا
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 لعائلة والحوكمة الرشيدة أساس النتشال لبنان مما يتخبط فيهالتربية وا: أمين الجميل

    9102آذار  ٨الجمعة 

 موقع النشرة 

 

التربية والعائلة والحوكمة الرشيدة هي األساس "أّكد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، أّن 
وعندما تتداعى وعندما تتداعى أسس البيت تنهار جدرانه، . النتشال لبنان مّما يتخّبط فيه

األسس الّتي قام عليها الوطن تتشّظى معها الدولة وتنهار بكّل مقّوماتها السياسية واالجتماعية 
هل من المبالغة وصف المرحلة الّتي نعيشها باالنهيار؟ ولكن أنا ال أحّب "، سائاًل "واالقتصادية

 ."كلمة انهيار، بل افضل االنكماش، وهو األصح
، الّتي "االنهيار اإلجتماعي والسياسي في لبنان وشروط النهوض"دوة ولفت خالل افتتاحه ن

الرابية، إلى  -بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في كلية العلوم اإلجتماعية " بيت المستقبل"نّظمها 
القصد ليس المزيد من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو الحّض على التبصر بأحوالنا، في "أّن 

اسة تطغى على أمور أخرى قد تكون أكثر أهمية وأشّد تأثيًرا على حال وقت باتت فيه السي
 ."البالد والعباد
أي مكان أفضل من الجامعة اللبنانية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة : "وسأل الجميل

في الواقع، ليس "، مرّكًزا على أّن "موضوعية بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟
بعد سنوات طويلة من النزاعات والحروب واالحتالالت واالغتياالت والفراغات مستغرًبا 

السياسية الّتي وسمت أكثر من نصف قرن من تاريخ لبنان الحديث، أن يصاب االجتماع 
فالعالقة بين السياسة واالجتماع هي عالقة تفاعلية، إذا وهنت . اللبناني بأكثر من علة ووهن

 ."ا كانت األولى متماسكة ورشيدة كان الثاني متماسًكا ورشيًدااألولى وهن الثاني، وكلّم
السياسة أصاب أّول ما أصاب خلية المجتمع األولى واألساس في  اضطراب"كما رأى أّن 

وفي اعتقادنا أّن اهتزاز العائلة طال المجتمع برّمته، فبدأنا نشعر بهشاشته، أو . تماسكه، العائلة
إضافة إلى تأثيرات األحوال السياسية "، منّوًها إلى أّن "أقلّه أن وضعه معتل وغير صحي

واألمنية، جاءت وسائل التواصل اإلجتماعي لتضغضع العائلة أكثر وتزيد من خلل المجتمع 
 ."اللبناني

سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدة منها أّثرت على "وشّدد على أّن 
. سياسة اهتّز االقتصاد، وإذا اهتّز االقتصاد وهن االجتماعإذا تضعضعت ال. سائر الحلقات

، مشيًرا "ووسط هذا الضعف وذاك االهتزاز والوهن، تتداعى التربية والصحة وسائر الخدمات
من هنا يبرز دور الحوكمة الرشيدة الّتي دونها ال سبيل إلى الخروج من النفق الذي "إلى أّن 

 مى يقود أعمى ويقعان معا في حفرةنمر به منذ سنوات حتى بتنا مثل أع
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التماسك شدد الرئيس أمين الجمّيل على دور التربية في بناء التماسك االجتماعي وتدعيم 
ورأى ان سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة فإذا تضعضعت السياسة اهتز . الوطني

االقتصاد وإذا اهتز االقتصاد وهن االجتماع وشدد على اهمية دور الحوكمة الرشيدة للخروج 
 .من النفق

وشروط  كالم الرئيس الجميل جاء خالل افتتاح ندوة االنهيار اإلجتماعي والسياسي في لبنان
 –التي نظمها بيت المستقبل بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في كلية العلوم اإلجتماعية " النهوض

الرابية وتحدث فيها كل من رئيس الجامعة البروفسور فؤاد ايوب، ومديرة الكلية الدكتورة منى 
دكتور جورج رحمة وحضرها النائبان السابقان احمد فتفت وباسم الشاب، عميد كلية اإلعالم ال

صدقة، عميدة معهد العلوم اإلجتماعية البروفسور مارلين حيدر وعدد من العمداء والمدراء 
 .واإلساتذة والطالب

 .بداية النشيد الوطني اللبناني فنشيد الجامعة اللبنانية
 كلمة الرئيس الجمّيل

يدة هن األساس ان التربية والعائلة والحوكمة الرش: والقى الرئيس الجمّيل كلمة اعلن فيها
عندما تتداعى أسس البيت تنهار جدرانه، وعندما تتداعى :"إلنتشال لبنان مما يتخبط فيه وقال

األسس التي قام عليها الوطن تتشظى معها الدولة وتنهار بكل مقوماتها السياسية واالجتماعية 
ا ال احب كلمة فهل من المبالغة وصف المرحلة التي نعيشها باالنهيار؟ ولكن ان. واالقتصادية

 .انهيار بل افضل اإلنكماش وهو األصح
القصد ليس المزيد من اإلحباط والتراجع بقدر ما هو الحث على التبصر بأحوالنا في وقت 



باتت فيه السياسة تطغى على أمور أخرى قد تكون أكثر أهمية وأشد تأثيراً على حال البالد 
 .والعباد

نية لمحاولة اإللمام بمشاكلنا وقراءتها قراءة موضوعية أي مكان أفضل من الجامعة اللبنا:وقال
بهدف إيجاد األطر الصحيحة لمعالجتها؟في الواقع، ليس مستغرباً بعد سنوات طويلة من 

النزاعات والحروب واالحتالالت واالغتياالت والفراغات السياسية التي وسمت أكثر من 
. اللبناني بأكثر من علة ووهننصف قرن من تاريخ لبنان الحديث، أن يصاب االجتماع 

فالعالقة بين السياسة واالجتماع هي عالقة تفاعلية، إذا وهنت األولى وهن الثاني وكلما كانت 
 .األولى متماسكة ورشيدة كان الثاني متماسكا ورشيدا

ان اضطراب السياسة أصاب أول ما اصاب خلية المجتمع األولى واألساس في :ورأى 
اعتقادنا أن اهتزاز العائلة طال المجتمع برمته، فبدأنا نشعر بهشاشته أو  وفي. تماسكه، العائلة

إضافة إلى تأثيرات األحوال السياسية واألمنية، جاءت . أقله أن وضعه معتل وغير صحي
ال أنكر .وسائل التواصل االجتماعي لتضغضع العائلة أكثر وتزيد من خلل المجتمع اللبناني

وجيا الحديثة وفوائدها الجمة، إنما أيضاً ال بد من التنبه إلى دورها بقولي هذا إيجابيات التكنول
السلبي في إضعاف تماسك العائلة، والعائلة ال سيما في مجتمعات على غرار لبنان ال تزال هي 

 .أساس االجتماع ولبنته األولى
عي وبالتالي ال يسقط من حساباتنا في هذا السياق دور التربية في بناء التماسك االجتما: وتابع

ولألسف، ال بد لنا من االعتراف أنه وسط األمواج واألنواء التي . تدعيم التماسك الوطني
تعصف بالبالد منذ سنوات، انصب اهتمامنا على السياسة واألمن واألحوال المعيشية وأهملنا 

دة وجاءت عواقب هذا اإلهمال وخيمة طالت العقول والنفوس، وباتت األجيال الصاع. التربية
تقرأ في كتب مختلفة تعزز االنتماءات الفرعية والعصبيات الضيقة على حساب االنتماء 

فظهرت شقوق عميقة في المجتمع ال أبالغ إذ أقول أنها تهدد وحدة الكيان . الوطني الجامع
 .ووحدة الوطن

سياج الوطن سلسلة من الحلقات المتماسكة إذا ضعفت واحدة منها أثرت على سائر : وقال
إذا تضعضعت السياسة اهتز االقتصاد وإذا اهتز االقتصاد وهن االجتماع ووسط هذا : حلقاتال

من هنا يبرز دور . الصعف وذاك االهتزاز والوهن، تتداعى التربية والصحة وسائر الخدمات
الحوكمة الرشيدة التي دونها ال سبيل إلى الخروج من النفق الذي نمر به منذ سنوات حتى بتنا 

 .يقود أعمى ويقعان معاً في حفرة مثل أعمى
نؤكد مرة جديدة على دور الجامعة الوطنية في تصويب األمور كما نؤكد مرة جديدة أيضاً على 
أهمية العالقة بين الجامعة ومراكز البحوث التي ينبغي أن تكون تبادلية في االتجاهين حيث أن 

اكز البحوث تستفيد من الخبرات الطلبة الجامعيين يشاركون في أنشطة مراكز البحوث كما مر
 .والكفاءات الجامعية

في النهاية آمل أن تضيء هذه المساحة من النقاش شمعة في الظلمة التي تحيط بنا، وتفتح 
 ."الجامعة اللبنانية"و" بيت المستقبل"الباب أمام حلقات وأنشطة مستمرة بين 

 الدكتورة رحمه
رع الثاني الدكتورة منى رحمة في كلمتها ان مهمة الف-واعتبرت مديرة معهد العلوم االجتماعية

ورأت ان انهيار المجتمعات تبدأ . العلوم االجتماعية تشخيص مشاكل المجتمع واقتراح الحلول 
والحرية مرتبطة . عندما تضحى بحرياتها فتنهار مؤسساتها السياسية واالجتماعية والتربوية

ورأت . ة كلما كان اكثر انفتاحا لقبول قيم األخرينبالقيم وكلما كانت قناعة االنسان بقيمه عميق



السعي األخالقي هو االهتمام . ان تعميم األخالق ال يفرض على األخرين بل يناقش معهم
 باآلخر فال يمكن ألحدنا احترام نفسه اذا لم يكن يحترم اآلخر ضمن منظومة اجتماعية عادلة

 البروفسور ايوب
هذا اللقاء لقاء علمي مهم في بعده الوطني، حيث انه :فيها والقى البروفسور ايوب كلمة اعلن

يجب ان نتطلع لقراءة مشاكلنا االجتماعية واالقتصادية بعين الباحث الذي يسعى لمستقبل 
ال ابالغ القول ان انتقاء مصطلح االنهيار هو صحيح ودقيق ألنه يعبر عن الواقع، . افضل

وكلنا . لم نبادر الى رأب الصدع والتصويب فالوضع قد وصل الى ما ال يبشر بالخير اذا
يعرف ان لبنان، ان استمر بتنظيمه البيروقراطي المشظى طائفيا وطبقيا ومناطقيا لقبائل 

سياسية ومذهبية، تتناحر فيه على السلطة، فإن الفساد باشكاله وتنوعاته سيستمر استشراء 
 .باتجاه اإلنهيار العام

د حتى من رجال السلطة تنبئنا بمدى تعاظمه، حتى وصلنا ان تنامي الحديث عن الفسا: وقال
لتحسسه في حياتنا اليومية، وهذا امر يخيف الجميع ألننا تخطينا فساد االشخاص ووصلنا الى 

 .مرحلة تأصيل ثقافة الفساد
ورأى ان تفشي الظواهر السلبية في المجتمع وسياسة الالمباالة من المعنيين في ظل تعاظم 

دين وبغياب المعالجات الفعلية باتت تهدد بنانا األساسية وصوال الى منظومة القيم الفساد والمفس
األخالقية والثقافية، لذلك ال بد من رفع الصوت من قبل اهل اإلختصاس الذين تحوي جامعتنا 
الكثير منهم، وفي هذه المناسبة نقر بدينامية معهد العلوم اإلجتماعية الذي يفعل طاقته المعرفية 

قنية في خدمة بيئته ووطنه، كما يسعدني ان يشاركنا اليوم مسؤولون سياسيون لنفكر عمليا والت
وعبر عن سعادته للشراكات التي تبنى بين . باألساليب الناجعة لعمل انقاذي ينقذ مجتمعنا

الجامعة ممثلة بمعهد العلوم اإلجتماعية ومراكز ثقافية وبحثية تتقاطع همومها معنا في خدمة 
واعني شراكتنا مع بيت المستقبل امال ان تستمر وتتوطد مذكرة التفاهم لتصبح ممأسسة الوطن 

 .ومستدامة
وعبر الدكتور ايوب اخيرا عن ايمانه بقدرة الشعب اللبناني على اعادة بناء ذاته وبناء الوطن 

 .الذي نحلم باستقرار العيش فيه، فالنهوض ال بد آت
 الجلسة األولى

وادارها الدكتور فادي " انهيار السياسة وسبل النهوض: "ى تحت عنوانالتأمت الجلسة األول
عتبر وا .غوباسم الشاب والكاتب نصري الصاي األحمر بمشاركة النائبين السابقين احمد فتفت

فتفت ان اإلنهيار كلمة صائبة للتعبير عما آلت اليه االوضاع في البالد مقارنة عما كانت عليه 
ية حين كان الوضع أفضل واعتبر ان لبنان شهدا حربا اهلية، حتى ابان الحرب األهل

والمصالحة الوطنية لم تجر فيه كما لم تجر مصارحة وطنية العادة العالقات االجتماعية 
واعتبر ان الخروج من المأزق يستلزم طرح المواضيع بجرأة بعيدا عن اي هواجس . السليمة

 .ومخاوف
االعلى الحرية وانه يعاني من مشاكل عدة اولها مشكلة  اما الشاب فاعتبر ان لبنان ال يقوم

واعتبر . الهوية وثانيها عدم المشاركة، ورأى ان لبنان بلد ديمقراطي في محيط انظمته شمولية
ان الطرف الذي شد لبنان الى محور الشرق انتصر ولكن المشكل ان هذا الطرف ال يؤمن 

ال حل اال بصيغة برلمانية :"وقال. والديمقراطيبلبنان وال بالحريات وال بالنظام البرلماني 
 ".ديمقراطية تؤمن بالحريات واال سننزلق الى انظمة شمولية

ان لبنان قبل الطائف كان يعطي :" وقال. واعتبر الصايغ ان لبنان منذ والدته اعطي للطوائف



ل الطوائف بعد الطائف لم تعد الدولة الحاضنة للطوائف ب. الطوائف حقوقها وليس المواطنين
هي الحاضنة للدولة فضعفت الى درجة لم تعد قادرة على الوقوف على قديمها اما الطوائف 

وختم بأن اتفاق الطائف هو المعبر . فقوية جدا، وكلما اشتدت سواعد الطوائف ازداد االنهيار
 .الوحيد للوصول الى الدولة المدنية

واعلن ان الميثاق . اك انكماش وليس انهياران البلد لم ينهار فهن: بدوره رأى الرئيس الجمّيل
ودعا . في لبنان ايجابي ودعا لرؤية النصف المآلن من الكأس وللنظر الى لبنان بايجابية
 .الشباب لتحمل مسؤوليته ولعب دور اساس في التغيير والتطور وتحقيق التطلعات

 الجلسة الثانية
ادارتها اإلعالمية :اإلجتماعي وسبل النهوض التدهور : "الجلسة الثانية التأمت تحت عنوان

نجاة شرف الدين وتحدث فيها الدكتور عدنان األمين والدكتور زهير حطب والدكتور شادي 
 .رحمه

وتطرق الدكتور األمين لمسائل االخالق، االجتماع، السياسة واالقتصاد، ورتبها من االفضل 
اما . اذ ال يوجد انهيار اخالقي في لبنان الى االسوأ واعتبر ان االحسن في لبنان هو األخالق

 .المجتمع اللبناني فهو قوي وديناميكي وفيه حراك مدني اما هيئات الدولة فهي ضعيفة
اما الدكتور حطب فعرض لمؤشرات ميدانية لدراسات حقلية قام بها مع طالبه او مستوحات 

تقدونها وانتاجية السكان من دراسات جدية أخرى عن السكان والعائلة وااليديولجية التي يع
 .ومستوى معيشتهم والبيئة التي تحيط بهم

ان استعمال االنهيار من باب االنذار هو امر سليم وعلينا التنبه الى : بدوره رأى الدكتور رحمه
من قيادة السيارات الى :وتطرق لظواهر الغضب الكثيرة في مجتمعنا.االنذارات في مجتمعنا

حديثنا ورأى ان الغضب بارز جدا في سلوكنا وهو يترجم برامج الفكاهة الى طريقة 
 .باالنسحاب والتقوقع والهجرة ايضا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيت المستقبل ينظم ندوة حول االنهيار االجتماعي والسياسي في لبنان وسبل النهوض

  9102 آذار 2 السبت

 جنوبية موقع

 

 تتشظى الوطن عليها قام التي االسس تتداعى وعندما جدرانه، تنهار البيت أسس تتداعى عندما
 .واالقتصادية واالجتماعية السياسية مقوماتها بكل وتنهار الدولة معها

 لبنان في والسياسي االجتماعي االنهيار“ ندوة الجمّيل أمين الرئيس افتتح الكلمات، بهذه
 العلوم كلية – اللبنانية الجامعة مع بالتعاون المستقبل بيت نظمها التي ”النهوض وشروط

  الثاني الفرع االجتماعية

 واالحتالالت والحروب النزاعات من الطويلة السنوات بعد مستغرباً  ليست“ :الجمّيل الرئيس
 أن الحديث لبنان تاريخ من قرن نصف من أكثر وسمت التي السياسية والفراغات واالغتياالت

 في“ ”.تفاعلية عالقة هي مجتمعوال السياسة بين العالقة .علة من بأكثر اللبناني المجتمع يصاب
  ”.برمته المجتمع طال العائلة اهتزاز أن اعتقادنا

 اضعاف في السلبي لدورها منبهاً  الحديثة، التكنولوجيا ايجابيات عن تحدث الجمّيل الرئيس
 .استعمالها سوء لدى العائلة تماسك

 القيم منظومة تهدد باتت االةالالمب سياسة أن أكد أيوب فؤاد البروفيسور اللبنانية الجامعة رئيس
 .الصوت برفع االختصاص أصحاب مطالباً  األخالقية،

 
 
 
 


