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 مقدمة

 
 
 

یث حوالعصر�ة ، السبیل لتحقیق حلم الدولة المدنیة الحدیثة  ُ�شكل ان اللحاق بر�ب الشباب 
ل البدی ن لتحقیق المكاسب الوطنیة للمجتمع. انهم �شكلو  ي ُ�شكل الشباب القوة الدافعة وراء �ل جهد حقیق

ات المجتمعو�أتي دورهم األنسب في عالم ُمتغیر �فرض تحوالته على مختلف ، للتیار التقلیدي المحافظ
 من روحهم الخالقة والمبدعة ومن استعدادهم الفطري من خالل االستفادة ، روالثقافات في هذا العص

 .معها  لمواكبة المستجدات والتكیف اال�جابي
أي ة. انهم قادة المستقبل وصّناع الر یر في تكر�س قیم المواطنلشر�حة الشبیبة الدور األكب

مجتمع ًا �الر حددة تبدأ �األسرة فالمدرسة مرو عبر دوائر مُ  في نفوسهموالجیل المقبل. تغرس هذه القیم 
رد . في �الم مقتبس عن اللو هیئات المجتمع المدني الكشاف أحد أبرز�مثل  المحلي فالمجتمع الوطني.

م حثذ�ك عض: " سس الحر�ة الكشفیة في العالم تأكید لذلك حینما �قول�ادن �اول مؤ  م � م م لئ عكنضئ آ ت
ز آاضئئض ب غى مفم ز ئكدهج ئكمصضن ب ئكصئمغد تدخ ئكعئصف ل ب  م ةئعتظ ةكظ ئكمصضن تن آ � كئى ئ ثتهخبˇ ؤد 

ب � عضت حتهخ ئكتهك لئ ةف لضئكن ئيخد�كعئخب  ب  �عتئك ـ  د ثنب ةعئ � ؤكو  �هة�خ ˇ غمصضنئضئ آزصو هآمٮف 
؟ ئكعئكظ  ثئ م ئيخد�ك غى آم ب انك هصضضئ هآهصئ ستئف متن� ئك  " :ة

وم تعطي الحر�ة الكشفیة للشباب والشا�ات فرصة التعبیر عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتق
ات �خلق التوعیة الشباییة للمشكالت والظواهر من خالل النشاطات الكشفیة المتنوعة وتحمل المسؤولی

 ومن مهماتها  أ�ضا:   والعمل �فر�ق واحد
 . غرسها عن طر�ق التطوع في المجتمعالتنمیة الوطنیة الد�مقراطیة و 

التوعیة و�ناء اإلنسان الجدید �عمل تر�وي مستمر یؤدي إلى الحرص على أداء الواجب في 
 .وءةالعام وتهیئة قیادات شا�ة �ف تدر�ب الشباب على المهارات التي یتطلبها العملو الخدمات العامة 

 
ما بین "كشاف"  "وأشبال" و"منظمات  هاتتنوع هو�ات الحر�ات الكشفیة اللبنانیة وتتنوع تسمیات

 ومذاهب دینیة، تا�ع لطوائف دینيتا�ع ألحزاب سیاسیة، �شاف  حز�ي ما بین �شاف. تتنوع شبابیة"

والدین وتتبع تا�ع لجهات مستقلة عن السیاسیة  مستقلو�شاف أهلیة تا�ع لجمعیات وأند�ة أهلي كشاف 



 مقدمة      ۸

اختلفت التسمیات والهو�ات تجتمع هذه الحر�ات الكشفیة حول  عادة توجهات مدنیة وطنیة. لكن مهما

 .                     جمعیات والطوائفوالاالحزاب  وضخ دم جدید في جیال جدیدة أستمالة إهي  واحدة غا�ة رئیسیة

الصحة  النشاطات والبرامج تتوزع بینمروحة واسعة جًدا من  طوعي للكشاف،ت�شمل النشاط ال
ن وذوي ومساعدة المسنیمثل حما�ة الغا�ات  والر�اضة والثقافة والتسلیة والخدمات االجتماعیة  البیئةو 

ر�ة والمشامحو األمیة وتعلم الموسیقى والعمل على الحد من  الحاجات الخاصة ومحار�ة تعاطي المخدرات
لكشفیة ال تختصر  الفلسفة اإنما  ...الفیضانات والجفاف والزالزل�إغاثة ضحا�ا الكوارث الطبیعیة  في 

الكشفي  تىالف علىو�توجب فیها  كّملة للمدرسة واألسرةمُ  ، حیاة تر�یة بهذه االمور فقط  ألنها في االصل 
ة فیي والكشعلى الكشف. االخر�نو  نفسه ووطنه ور�ه في الحیاة، نحو أساسیةالكشفیة االلتزام �مباد� الفتاة و 

 .وتنمي وما یدور فیها وعلیها �الحیاةووعي على اتصال  اتجعلهمالتي   یتعلما برامج للتثقیف الذاتيأن 
ماعیة نزعة القیادة واكتساب المهارات الجو المشار�ة وااللتزام والتعاون والعمل الجماعي،  حسا ملدیه

 .ةروح المغامر  معالبساطة مع اإلبداع وحب االكتشاف فیه تجتمع في عالم الفرد�ة و 
*** 

 :موضوعاللناحیة  ة  أولى من نوعها وموجز  ةتمهید�الذي بین یدینا �شكل دراسة البحث 
ا س علیهغیر �افیة بذاتها إنما �جب أن یتم التأسی لكنها ،الحز�ي في لبنان من منظور جندري  الكشاف

نان الكشاف الحز�ي في لبي فهدف إلى قراءة مشار�ة الفتیات ت  قبلة. هي دراسةكملة ومُ في دراسات مُ 
 االسئلة التالیة:و�حاول االجا�ة على 

 
 قضا�ا تحقیق المساواة الجندر�ة وتكر�سمبدأ هل تتضمن رؤ�ة و�رامج  الكشافة في لبنان  -

 ؟، الفتیان والفتیاتالمساواة والعدالة بین الجنسین
فتیات النفسیة قضا�ا وحاجات وتطلعات ال الحر�ة الكشفیة هداف أ رسالة و هل تلحظ  -

 والجسد�ة والفكر�ة؟
 هلو المناصب القیاد�ة خاصة  وفيحضور الفتیات في هیكلیة الكشافة عامة �یف یتمظهر  -

 هناك إهتمام �النوع الجندري في تخصیص المهام والمسؤولیات؟  
  ُتعتبر قضا�ا إدماج النوع اإلجتماعي من بین معاییر السیاسات الكشفیة؟هل  -
 نوع اإلجتماعي �عین اإلعتبار عند التخطیط االستراتیجي؟ُیؤخذ الهل  -
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هل تقوم الجهات التي تنشئ وتدیر الكشافة �إستشارة  منظمات غیر حكومیة أو شبكات أو  -
ص �كون الحر هل و  خبراء عند التخطیط للسیاسات ولحمالت التعبئة والتأثیر في مجال النوع اإلجتماعي

 ضا�ا المساواة والعدالة بین الجنسین؟عند التخطیط على متا�عة وتقییم ق
اف أم هل ینطلق إنتماء الفتیات للكشافة من خلفیة إنتماء أهالیهن للحزب الذي یتبع له الكش -

 أن هناك معاییر أخرى؟      
اب ما هي البرامج واألفكار التي یتم تلقینها للفتیات ؟هل التمییز  ضد النساء في األحز  -

ة ي مرحلفدیًدا في مواقع صنع القرار یبدأ من المراحل العمر�ة  التمهید�ة،  أي السیاسیة اللبنانیة وتح
 الكشاف؟

ة �حیث تتحدد معاییر القیادالمجتمع من هذا المستوى العمري  هل یبدأ الفكر الذ�وري في -
 �حسب الجنس لتنعكس الحقا على �ل مستو�ات اإللتزام الحز�ي؟

هن وار التي یتم تحدیدها لالحز�ي على الفتیات واألد ما هو أثر هذه الحقبة في التار�خ  -
لى �عمل عا السیاق الذي ُ�قید النساء و من هذه الحقبة لترسم الحقً  هل تتشكل هذه األدوار بدءاً  ؟الحًقا

 تهمیشهن داخل األحزاب؟
حرض على هل ما �حصل مع الكشفیات شبیه �سیاق التر�یة واإلسقاطات ام هو سیاق مُ  -

اط ر ارتبما هو أث ؟ �یف �مكن قراءة الخطاب الخاص �الحر�ة الكشفیة اللبنانیة ؟نقد والتحلیلالتفكیر وال
 الكشافة �الحزب وهل ُ�شكل الحزب مرجعیة له و�یف؟     

*** 
  كشفیات هن المعنیات �البحث؟ لماذا ال

 
لكشاف اعند الحز�یین والحز�یات من خالل تتشكل المالمح والبذور األولى للوعي السیاسي 

الحز�ي الذي �ضم فتیات وفتیان من أعمار صغیرة بهدف إستقطابهم واستقطابهن للحزب في مراحل 
 عمر�ة أكبر. 

في لبنان وسائر دول إن التمییز ضد النساء والفتیات  قضیة �عیدة المدى وعمیقة الجذور 
القضاء، الجامعة،  ، رسة، المد:  سوق العملنشاطات الحیاة الكثیر من نشاطات  نراها فيالشرق العر�ي 

ة تقدم األمم المتحدة من خالل القانون الدولي لحقوق اإلنسان ا لضمان تحقیق المساو  ...المنزلنع، المص
تفاقیة حقوق الطفل، واتفاقیة إزالة إا �ساعد في إلغاء مختلف اشكال التمییز، حیث تقدم �ل من إطارًا دولیً 
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"  اإلطار�ن الالزمین للتصدي للتمییز المتأصل ضد الفتیات جمیع أشكال التمییز ضد المرأة " السیداو
 . والنساء

تنص المادة الثانیة من إتفاقیة حقوق الطفل على ضرورة إحترام جمیع الحقوق المعلنة في 
 ة الغاء جمیع اشكال التمییز ضد المرأ ساس الجنس. �ما تنص  إتفاقیة" أاإلتفاقیة بدون تمییز على 

ل الفتیات  إذ إنه غالبا ما  ُتعام إلغاء مختلف مظاهر التمییز ضد النساء والفتیات  " على أهمیةوالسیدا"
�وضعن من الغیر و�ضعن أنفسهن في مكانة أقل وأدنى، مما یدمر تقدیرهن وتقیمهن  و  معاملة أدنى

لى ع اتجاهًا تصاعد�اً همال في مرحلة الطفولة أن �أخذا من شأن التمییز واإلو�كون نفسهن. ألالذاتي 
اتخاذ من هنا ضرورة مدار العمر ینطوي على الحرمان واالنعزال عن المسار االجتماعي الرئیسي. 

تو�ات المبادرات الكفیلة �إعداد البنات للمشار�ة �صورة نشطة وفعالة ومتكافئة مع البنین في جمیع مس
 الحزابا لتار�خ لمراجعاتا و�یت التجر�ة أثبتت القیادة االجتماعیة واالقتصاد�ة والسیاسیة والثقافیة.

 صاءو�ق وغیاب ضعف مقابل القاعدة، مستوى  على السیاسیة األحزاب في للنساء �ارًزا وجوًدا اللبنانیة
                      .                                    القرار صنع ومراكز العلیا القیاد�ة المراكز في حضورهن

*** 
لكشاف مع عینة منتقاة من ا المقابلة المر�زةومنهجیة  التحلیلمنهجیة إعتمد فر�ق البحث  

 الكشفیة.  ات من قبل القیاد و�ختیارها الحز�ي جرى تسمیتها
ل اتصاالت تلفونیة أعقبها ارسال رسائفي المنهجیة تم التواصل مع الكشاف الحز�ي من خالل 

عمل فتیات �شفیات لهن خبرة في ال  مقابلةُطلب و  ،لهدف من البحث والجهات المعدة لهتوضح ا مكتو�ة 
 لقاء أحد القیادات الكشفیة بهدف اإلجا�ة على أسئلة البحث. و الكشفي 

وتبین  منظمات وجمعیات �شفیة األحزاب التي لدیها  عدد من في العینة المحدودة تم إختیار
                   ئب حزب الكتا ل الحًقا إن ثمة أحزاب عر�قة بتار�خها في لبنان لیس لدیها �شافة، مث

رغم أنه بدأ �حر�ة �شفیة مع المؤسس االول الراحل بیار الجمیل) وتیار المردة  والتیار              
الوطني الحر وحزب الوطنیین األحرار، فیما رفضت أحزاب أخرى التعاون �حزب المستقبل. و�قتصرت 

 ة هي: عینة البحث ضمن مهلة العمل على أر�ع حر�ات �شفیة داللی
 

 لحزب السوري القومي اإلجتماعي التا�عة ل�شاف أشبال النهضة  -
 التا�عة لحزب هللا جمعیة �شافة االمام المهدي  -
 التا�عة للحزب التقدمي االشتراكيجمعیة الكشاف التقدمي  -
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 التا�عة لحزب القوات اللبنانیة  جمعیة �شافة الحر�ة -
 

ًال األحزاب في لبنان، �حیث تشكل العینة المنتقاة مثاروعي في اإلختیار التنوع القائم في 
لى ذلك ع لألحزاب التقدمیة والدینیة والعلمانیة، في محاولة لمعرفة السیاق الخاص �كل جمعیة �شفیة وأثر

 الفتیات الكشفیات.   
 





 

١ 
 الحر�ة الكشفیة العالمیة : مهمة ورؤ�ة ورسالة 

 
 

 
عظم االطار العالمي الذي ینظم النشاط الكشفي في میة لمنظمة العالمیة للحر�ة الكشفاتعتبر 

خل  د الذيهي منظمة غیر حكومیة وغیر سیاسیة  أسسها اللورد البر�طاني رو�رت �ادن �اول  .دول العالم
ستطاع  الصمود في المعارك �فضل إ. رهن على انه جندي المع�و الجیش بدون علم أهله، ونجح بتفوق 

ف استكشاجأ إلیها، وأسس فرقة استطالعیة دعاها الكشافة �انت مهمتها القیام �التكتیكات الممیزة التي ل
ما �طًال قومیًا، �وتم اعتباره صادف نجاحًا وشعبیة  ١٩٠٠خطوط العدو. وحین عودته إلى الوطن عام 
دة (مساعدات في النواحي الكشفیة) استخدمه قاوهو �عنوان وجد أن الكتیب الصغیر الذي أعده لجنوده 

 .شباب والمدرسون في أنحاء البالد في تدر�بهمال
نتشر لتلغة  ٣٥الذي ترجم إلى أكثر من  الكشافة للفتیان :أصدر �تاب ١٩٠٨في عام 

 . الكشافة �سرعة في �ل أنحاء االمبراطور�ة البر�طانیة
 �ادنوأصبح  ا للفتیات، فانطلقت حر�ة المرشدات.وضع �ادن �اول وشقیقته برنامجً  ١٩١٠عام 

 .١٩٢٠ في أول مهرجان �شفي دولي عام للحر�ة الكشفیة العالمیة  رسمیًا مؤسساً  ل�او 
عالم  اء الانتشرت الحر�ة الكشفیة العالمیة بین الحر�ین العالمیتین االولى والثانیة في معظم أنح

واستبدلته  في معظم األحیان �حر�ات شبابیة  ما عدا الدول الشیوعیة التي حظرت النشاط الكشفي 
 .اصةخ

 ١٩٧٠فتضاعفت العضو�ة ما بین عامي ، ١٩٠٧كشافة تنمو منذ تأسیسها عام ظلت ال
 .. و�ان معظم هذا النمو في األقطار النامیة١٩٩٠و

أبرز تقر�ر أصدرته المنظمة الكشفیة العالمیة ونشرت نسخة منه على موقعها الرسمي تقد�م 
یین رسول سالم من �شافي العالم ضمن مال ١٠ذها أكثر من ملیون ساعة عمل نفّ  ٦٠٠الكشافة ل 

، وذ�ر التقر�ر �عض النماذج ومنها أن أعضاء الحر�ة السالم رسلالمسمى  المشروع الكشفي العالمي
الكشفیة في جمیع أنحاء العالم ساعدوا مجتمعاتهم �التعافي من الكوارث في هاییتي والفلیبین والسلفادور 

برعا�ة أطفال الشوارع وأسرهم في بنغالد�ش وهندوراس و�ینیا والوال�ات المتحدة األمر�كیة، وقاموا 



 الكشاف الحزبي في لبنان      ۱٤

 .المجتمعات المنقسمة في بوروندي وأندونیسیا و�شمیر ورواندافي والفلیبین، وتدخلوا  في إنهاء الخالفات 
وأشار التقر�ر الى ساعات العمل التي قامت بها �شافة لبنان ضمن المشروع في رعا�ة الالجئین من 

ملیون رسول سالم �حلول عام  ٢٠وقدر التقر�ر أن �صل رسل السالم إلى  قتها الحرب.سور�ة التي مز 
 ٢٠٠�قارب من  �كون �مقدورهم تغییر هذا العالم إلى ماهو أفضل وتقد�م رسل السالم إلى ما ٢٠٢٠

 م.ملیون إنسان على األقل في جمیع أنحاء العال
في  ل المؤتمر الكشفي العالمي األر�عین�حسب خطة الحر�ة الكشفیة العالمیة التي أعتمدت خال

ة في ستكون الكشافة الحر�ة التر�و�ة الشبابیة الرائد ٢٠٢٣فإنه �حلول   ٢٠١٤سلوفینیا في آب أغسطس 
م تمعاتهالعالم لتمكین مئة ملیون من الشباب لیكونوا مواطنین فاعلین في إحداث التغییر اإل�جابي في مج

 . تر�ةالعالم على اساس القیم المش وفي
�المحیط  هم لكن وفي سیاق متصل  �عاني الشباب العدید من المشكالت الخاصة �عالقات

ب الخطا و�ختالف المقار�ات والخطاب واللغة والوسائل ، مما یدعو الحر�ة الكشفیة إلى ضرورة تحدیث
 وفق الرؤى التالیة : والبرامج 

 
ة لتطو�ر المهارات والمعرفة �جب أن تمنح الكشفیة الشباب الفرص: مشار�ة الشباب. ١

 یر هذهلتمكینهم من القیام بدور فعال في الحر�ة الكشفیة وفي مجتمعاتهم. وُتعتبر مشار�ة الشباب وتقد
                                                                                                   .   ابرئیسیة في توفیر إطار عمل الشبالمشار�ة وتبادل المعرفة والخبرات بین األجیال أهم المحاور ال

قدرات  توفر الحر�ة الكشفیة للشباب بیئة َتعلم غیر رسمیة تستهدف تعز�ز: الطرق التر�و�ة. ٢
 الشباب لمواجهة تحد�ات المستقبل.        

ل وتعمل �شكینبغي أن تعكس الكشفیة المجتمعات التي تتواجد فیها :  التنوع واالندماج. ٣
قط، فعال للترحیب �انضمام األعضاء �افة بدون تمییز. وال ینبغي أن ینعكس هذا التنوع في األعضاء ف

                                                             بل �جب أ�ضـًا أن ینعكس في الطرق والبرامج المعتمدة.                                      
: ینبغي أن �شارك �ل �شاف في أحد  مشار�ع خدمة المجتمع، �حیث  ألثر االجتماعيا. ٤

ة ي تنمیفیتبادلون خبراتهم إللهام اآلخر�ن ومن خالل األنشطة والمشار�ع المتنوعة، �حیث �سهم الكشافون 
 مجتمعاتهم و�صبحون قادة للتغییر اإل�جابي.  

دد الحر�ة  الكشفیة بدقة ما تقوم �ه ولماذا تقوم : ینبغي أن ترسم وتح االتصاالت والعالقات. ٥
�ه، وهو األمر الذي �عكس القیم المشتر�ة. وتستخدم أسالیب وطرق االتصاالت األكثر تأثیراً في االندماج 
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في عالقات شراكة فعالة من الناحیة اإلستراتیجیة، ما یؤدي الى االعتراف �الحر�ة الكشفیة �حر�ة شبابیة 
 .رائدة في العالم

 
فهناك سبع مراحل عمر�ة للكشاف تمتد من عمر ثالث   أما عن المراحل العمر�ة للكشاف

عد �البا سنوات وتبدأ �مرحلة البراعم فاألشبال فالفتیان فالمتقدم لتصل إلى مرحلة القیادة وهي غ
 سن الثامنة عشرة من العمر، ومن ثم هناك مرحلة الرواد. 

 
 ادات دور الحر�ة الكشفیة في بناء القی

 
لم العا رات هائلة وتطوًرا في بناءتشهد مشار�ة الفتیان والفتیات والشباب والشا�ات الیوم تغیّ 

، َفهم فمختلالخر االوجود ل تقبّ ،إحترام حق وحر�ة الغیر، الحدیث  لناحیة اإلعتراف �الثقافات المختلفة
�ة في م �الشؤون الدولیة، المشار فهم اقتصاد�ات العالم، اإلهتما، وتفعیل أیدیولوجیات سیاسیة مختلفة

 . تشجیع السالم الدولي والمشار�ة في إدارة الصراعات �أسلوب الالعنف
 هم،التمتع �حقوق اإلحساس �الهو�ة، ضمان  بهذه األدوار تعز�زمن أجل قیام الشباب ینبغي 

  .ممعرفة مسؤولیاتهم والتزاماته
 اط في الحیاة العامة من خالل إكسابهمإلنخر على ا الحر�ة الكشفیة االطفال والشباب تحفز

 . م للقیام �االدوار المتوقعة منهمالمعارف والمهارات التي تؤهله
الوعي یتمثل  .لوعي السیاسي للكشفیین والكشفیاتفي تطو�ر ا  الحر�ة الكشفیة دوراً تلعب 

تلعب  لدولي،االقلیمي وا دراك الفرد لواقع مجتمعه ومحیطه�السیاسي �فهم المناخ السیاسي العام في البالد و 
 جتمعیة،ات �معرفة و�دراك لقضا�اهم الم \الحر�ة الكشفیة دوًرا في رفع درجة الوعي. فهي تزود  الشباب 

ي داف التتقو�ة شعور االنتماء الى الوطن من أبرز األه ُ�عدّ ، حیث وتنمیة مهارات االتصال لدیهم ولدیهن
   إلیها  حیث تدعم ا�مانهم �الوطن وتحفزهم للنهوض �ه.تبثها الحر�ة الكشفیة في صفوف  من ینتمي 

القادة، وفي تدر�بهم  تواجه الحر�ة الكشفیة مجموعة صعو�ات متعلقة �جذب وتوفیر وتعیین
وتأهیلهم للمهام المختلفة، ثم في متا�عتهم وتقییمهم. وفي التسلسل الزمني فإن سیاسة تنمیة القیادات  تّمت 

، وتّم ١٩٨٨المنعقد في مدینة ملبورن في استرالیا سنة  ٣١الكشفي العالمي الـ ل المؤتمر مناقشتها خال
 ٣٣رارها خالل المؤتمر العالمي الـ ، ثم تّم إق١٩٩٠ببار�س عام  ٣٢تبّنیها خالل المؤتمر العالمي الـ 
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بنان وتّم تبنیها من قبل مجموعة من الجمعیات الكشفیة في العالم ومنها  ل ١٩٩٣�انكوك سنة مدینة �
 .١٩٩٥ سنة بتونس ٢١،كما تم إقرار السیاسة عر�یًا في المؤتمر الكشفي العر�ي الـ 

قــادة المجموعـات ومساعدیهم، ، تستهدف هذه السیاسة قادة الفرق الكشفیة ومساعدیهم
ر، سالقادة اإلدار�ین (أمین ال هم أعضاء اللـجان ومجموعات العمل،ین وقادة التدر�ب ومساعدیالمفوض

 ..)، و�ل من �ستطیع أن یؤّدي دورًا مؤثرًا في الحر�ة الكشفیة..الصندوق، أمین الممتلكات أمین
وات تقدم السیاسة العالمیة لتنمیة القیادات التى وافق علیها المؤتمر الكشفى العالمى الخط

ر�ة الحالقادة لجمیع المهام فى ؤون اإلرشاد�ة الخاصة �إختیار وتوفیر وتعیین ودعم وتأهیل و�دارة ش
لمیة حدد هذه الخطوات المسؤلیات الخاصة �الجمعیات الكشفیة الوطنیة واألجهزة العاالكشفیة و�ذلك تُ 
 الذین لكى یتسنى لكل جمعیة القیام �مهمتها، �جب أن �كون لدى �ل منها القادةو  .واالقلیمیة المختلفة

مًا �ألمثل ارد والمحافظة على مستواها اتحتاجهم للتطو�ر، وللقیام �العمل �فاعلیة تامة. ولبناء هذه المو 
وفیر تشطة التى تؤدى إلى نظرة واضحة الحتیاجاتها، وأن تقوم بتنفیذ األن یهاو�یفًا، �جب أن تكون لد

دف ههو إمدادهم �األسالیب التى تساهم �صورة فعالة فى تحقیق ا إذً الهدف من تدر�ب القادة . القادة
یة لتدر�بة، ولكل شخص، على أساس التحلیل التفصیلى لالحتیاجات االحر�ة الكشفیة، و�تم ذلك لكل مهم

 .و�تم ذلك �صورة مستمرة ة.للشخص، والخبرة السا�ق
 

 دور الحر�ة الكشفیة في التر�یة 
 

یة التنمكانت الحر�ة الكشفیة بنظر الكثیر�ن حر�ة تر�و�ة، ولكنها الیوم حر�ة ذات ُ�عد یرتبط �
ة أن التنمیة هدف مهم في البرنامج الكشفي، إلن تنمی الذي أكد ١٩٧١الصادر عام  طو�یو�فعل قرار 

 إنها عملیة ُتؤثر فیهم �أشخاص وتبدأ المجتمع عملیة تتم داخل المجتمع و�شترك فیها �ل أعضائه.
 �فهمهم لما یواجهون من مشكالت. و�ؤدي فهم هذه المشكالت إلى التخطیط والتنظیم واتخاذ إجراءات

                                                                                       لحلها.         
ما موقع الحر�ة الكشفیة من التر�یة وما دور التر�یة الكشفیة في التنمیة   : نسأل في ضوء ذلك

دستورها ووفقا �ما نص  -�انت الحر�ة الكشفیة  إذا الشاملة للمجتمع وما وسائلها للقیام بهذا الدور ؟
هي حر�ة تر�و�ة للفتیات والشباب وذات طا�ع تطوعي ال -للهدف والمباد� التي ابتكرها مؤسسها 

، و�ذا �انت الحر�ة الكشفیة تهدف قة في األصل أو الجنس أو العقیدةسیاسي، ومفتوحة للجمیع بدون تفر 
في  العقلیة واالجتماعیة والروحیة،الى المساهمة في تنمیة الشباب لتحقیق أقصى نمو لقدراتهم البدنیة و 
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ضوء ذلك �مكن تعر�ف التر�یة الكشفیة �أنها الجهود واألنشطة والممارسات  التي تتم لتنمیة األفراد تنمیة 
شاملة ُمتكاملة ُمتوازنة في جمیع جوانب شخصیاتهم الروحیة والبدنیة والفكر�ة واالجتماعیة، لتجعل منهم 

طو�ر أنفسهم ومجتمعهم، والتوافق مع المتغیرات والظروف العصر�ة السائدة أعضاء إ�جابیین قادر�ن على ت
 في مجتمعهم،  وفق أهداف ومباد� الحر�ة الكشفیة التي حددها دستورها العام.  

ر إن الحر�ة الكشفیة، ُتعد إحدى أهم مؤسسات التعلیم غیر النظامي، إلى جانب المنظمات غی
قوق ، نذ�ر منها :التر�یة على ثقافة حنوعة من  التر�یة العصر�ةاالت متالحكومیة التي تعمل على مج

                                          ...، تعلیم األمیینین والفقراءاإلنسان، تمكین المهمش
لى ا الفكر القد�م، الذي �ان یتمثل في اقتصار وظیفتها عتجاوزت فلسفة الحر�ة الكشفیة اذً 

دفة  . �اتت االن منظومة  وفلسفة تر�و�ة هالنفس والتسلیة وشغل أوقات الفراغاالترفیه والترو�ح عن 
صادقة تستخدم أسالیب القیام  �الرحالت والمعسكرات الكشفیة والهوا�ات العملیة والعلمیة، والتآلف وم

ین یالطبیعة، والتعرف على مظاهرها وأسرارها، والتدر�ب على الحرف الیدو�ة واألعمال، وتعو�د الكشف
الصبر مانة و االعتماد على النفس والتعاون مع الجماعة، وتطو�ر قوة المالحظة، ودقة االنتباه، والوفاء واأل

ص تنظیم األنشطة وادارتها واتخاذ القرارات، وتلك ممارسات تحر و  لشجاعة وخدمة اآلخر حیثما �انوا
 علیها الفلسفات التر�و�ة الحدیثة. 

 
     المرأة في الحر�ة الكشفیة

 
وهي المنظمة   World Association of Girl Guides and Girl Scouts�ظهر موقع 

 ینیالكشفیة النسائیة األبرز في العالم ومقرها لندن إن المنضو�ات في عضو�تها وصل إلى عشرة مال
 كشفیة ودلیلة �شفیة موزعات في مئة وستة وار�عین دولة. 

 ٢٠١٥على سبیل المثال  إحتفلت عام   دة األمیر�یةإن حر�ة �شافة الفتیات في الوال�ات المتح
 لفتیات�مرور مئة وثالث سنوات على تاسیسها ، وحسب آنا مار�ا شافیز الرئیسة التنفیذ�ة لحر�ة �شافة ا

همتنا على تقوم م"  :تيملیون فتاة، وهي تؤ�د اآل ٢٬٣بلغ في الوال�ات المتحدة األمیر�یة فالعضو�ة فیها ت
ومن  ،تعن �الشجاعة والثقة �النفس والشخصیة المتمیزة لیجعلن من العالم مكانا أفضل تنشئة فتیات یتم

أقوى لها على اإلنترنت ، لیس هناك من شك �إن  اأجل تحقیق ذلك بدأت �شافة الفتیات تبني وجودً 
 لالفتیات أصبحن موجودات �الفعل في الفضاء الرقمي ، لدینا مجالس تجرب �عض األشیاء المبتكرة مث

  " .نوادي الكتب اإللكترونیة وحتى مسا�قات إقتناء األدوات النادرة عبر األجهزة النقالة
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یر ضا في تحا �بیرً دورً Agnes Baden-Powell أغنیس �ادن �اول  شقیقة �ادن �اوللعبت 
�ة حر  ١٩١٠في سنة ولدت طر�قة لتدر�ب الفتیات على األسس المتبعة في �تاب الكشفیة للفتیان و�ذلك 

مت �موجب ضان ١٩١٢في سنة و  و�انت تضم ستة آالف فتاة.  Girl Guide movement كشفیات لا
 لتحاملاا عن یالت وانتشرت رغمً ه المدة ازدهرت حر�ة الدلذوخالل ه .قرار إلى جمعیة الكشافة البر�طانیة

  .لعمل الدلیالت خالل الحرب ي واجه الحر�ة في �عض األحیاء ولكن المجال �ان فسیحاً ذال
استعملت �أور�ا �شكل و�أمر�كا  Girl guide – Girl scoutتسمیة المرشدات والدلیالت إن 

�شكل آخر فا�قي على التسمیتین لحر�ة �شفیة نسائیة واحدة لها تنظیماتها الوطنیة والعالمیة وتعالیمها 
 .الواحدة



 

٢ 
 الحر�ة الكشفیة في لبنان

 
 
 

، ةعضو فاعل في المنظمة الكشفیة العالمیفلبنان  ،لبنانالعالمي على الكشفي إنعكس الحراك 
قد و  ،وهي أعلى تقدیر في الحر�ة الكشفیة ،الذئب البرونزي لبعض اللبنانیینوسام  منحت  سا�قاً التي 

 . القائد الد�تور فر�د �رم والقائد رشید شقیر، حصل علیها القائد محمد توفیق الهبري 
وحد. فظهرت ضرورة ولكن �شكل غیر مُ  ،اللبنانیةانتشرت الفرق الكشفیة في �امل المناطق 

ظمة و�كون صلة الوصل بینها و�ین المن ،ات الكشفیة المختلفة و�نسق بینهاإلنشاء إتحاد یؤطر الجمعی
وم رقم �موجب المرس "االتحاد الكشفي اللبناني"رسمًیا  أنشئ ، ١٩٦١. في عام العالمیة للحر�ة الكشفیة

 ، تم تشكیل اتحاد �ضم تحت لوائه �ل الجمعیات الكشفیة.١٩٦١فمبر وفي تشر�ن الثاني/ نو ، ٣٩٢
كشاف ي في مجلة المحمد الهبر  أما عن النشأة التار�خیة للحر�ة الكشفیة اللبنانیة، فقد �تب 

 �ان المرحوم الشیخ محمد توفیق الهبري وهو رجل اعمال و�ر وصالح : " الثالث) العر�ي (العدد
) �ستضیف في جناح خاص اعده �جوار داره في عین المر�سة ١٩٥٤سنة  وتوفى ١٨٧٢  نة(ولد في س

ین الشیخ الهبري في ذلك الح ى وقد ناد بیروت رجال الدین والعلماء وطالب العلم من �ل البلدانفي 
) ملو وسمیت (دار الع ١٩٠٩  بتأسیس مدرسة علمیة تر�و�ة تكون نواة لجامعة اسالمیة و�ان ذلك في سنة

 .ا محمد عبدالجبار خیري ولى رئاستهوت
ثالثة شبان أتوا من الهند إلى بیروت لتحصیل العلم في الكلیة  ١٩١٠سنه  هونزل في دار 

سافر عبدالجبار خیري إلى  ١٩١٢  وفي سنة. السور�ة االنجیلیة أحدهم أسمه محمد عبدالجبار خیري 
ثناء إقامته في لندن استرعت وفي أ ،تخصص في مجال التر�یة والتعلیملأورو�ا على نفقة دار العلوم ل

فأستهوته وأعجب بتعالیمها وعندما رجع إلى  ول قد أسسها ادن �اانتباهه نشأة الحر�ة الكشفیة التي �ان �
 ألن البالد �انت تحت الحكم �أسم ( الكشاف العثماني) ١٩١٣ بیروت أسس أول فرقة �شفیة عام

ق عبدالجبار خیري التعالیم الكشفیة �عد ان حورها طب . وتكونت الفرقة األولى من خمس طالئع  العثماني
أر�ان �أصا�عها الخمسة ( ة�ما یتناسب مع الشر�عة االسالمیة وجعل شارة الكشاف الكف المبسوط
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والسمو وتتوسطها  ةن على الرفعو�جعل للكف جناحین یدالّ ) ( زهرة الزنبق) بدًال من شارة الزنبقیة االسالم
 ."الخیل) طوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ر�ا(القرآنیة األ�ة إشارة إلى  )وأعدوا( كلمة

ونمت وقامت برحالت إلى ضواحي بیروت وصیدا ودمشق اللبنانیة تطورت الحر�ة الكشفیة 
�ة الحرب العالمیة عادت الحر انتهاء و�عد  االولى واسطنبول ثم توقف نشاطها �سبب الحرب العالمیة 

 فر�ق من طالب الجامعة االمر�كیة في بیروت و�دعم مادي من سعد هللا الكشفیة إلى الظهور على ید
 . انيتالعی

بدًال من  )الكشاف السوري �اسم الكشاف ( االولى بدأ هوالء الطالب عملهم بتأسیس الفرقة 
یة في الكشاف العثماني ألن لبنان وسور�ا �انتا تشكالن دولة واحدة هي سور�ا، وذاع صیت الحر�ة الكشف

اق وقرى سور�ا وفي فلسطین وشرق االردن والعر  هد العلمیة واألند�ة الر�اضیة و�نتشرت في مدنالمعا
  وأنتخب مجلس عمدة برسائة الشیخ  محمد توفیق الهبري وسمیت الحر�ة الكشفیة آنذاك �اسم

 . وانتخبوا محمد سعید دبوس رئیسًا للمقر العام جمعیة الكشاف المسلم)(
 على معیة الكشاف المسلم من حاكم دولة لبنان الكبیر (ترابو)ج حصلت   ١٩٢٢وفي سنة 

اعترف المؤتمر الكشفي العالمي في  ١٩٢٩ في سنة: الذي �جیز لها العمل ٣٢٢العلم والخبر رقم 
 محیى نالدنمراك �الحر�ة الشكفیة في سور�ا ولبنان وتم تسجیلها في المكتب الكشفي العالمي بلندن وعیّ 

 ًا للمكتب الكشفي العالمي في سور�ا ولبنان. الدین النصولي مفوض
 : جمعیة �شفیة هي  ٣٠ اتحاد �شاف لبنان احالیً  �ضم

 
ر�اني الكشاف الس، �شافة لبنان، �شافة اإلغاثة اللبنانیة، الكشاف اللبناني، الكشاف المسلم في لبنان

، لمسیحيالكشاف ا، �ي في لبنانالكشاف العر ، �شافة الجراح في لبنان، الكشاف الوطني اللبناني، اللبناني
لساحل �شافة ا، الكشاف الوطنـي األرثوذ�سي، �شافة األرز، �شافة الهومنتمن في لبنان، الكشاف التقدمي

، میة�شافة الرسالة اإلسال، الكشاف العاملي، �شافة االستقالل ، �شافة المقاصد اإلسالمیة في لبنان،
بنان ل�شافة ، اني، �شافة المشار�ع، �شافة اللیسیه ناسیونالالكشاف االتحادي اللبن، الكشاف الماروني

 لمبرات.ا�شافة التر�یة الوطني و�شافة ، �شافة البیئة في لبنان، �شافة المحبة، �شافة النهضة، المستقل
   

الذي �جعلها ضمن إختصاص وزارة  ٨٩٩٩ینظم الجمعیات الكشفیة في لبنان المرسوم رقم 
" مجموعة أفراد تر�ط بینهم غا�ات وطنیة  وتر�و�ة �أنها ف الجمعیة الكشفیة �عرّ  الشباب والر�اضة والذي

وتثقیفیة و�جتماعیة وتنمو�ة وفكر�ة وترو�جیة دون تمییز على اساس اللون أو العرق أو االصل أو المعتقد 
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نظام إتحادها لنظامها العام و  للقوانین واألنظمة المرعیة ووفقاً  او الجنس، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً 
 .                       "الوطني واألنظمة الدولیة ذات الصلة ما لم تتعارض مع القوانین اللبنانیة المرعیة اإلجراء

ا�ع وطني عام ع هذه الجمعیات بین جمعیات ذات لون دیني او مذهبي  وأخرى ذات طتتنوّ 
 الت وأخرى مستقلة عن أي جهات حز�یةلعائ ، �ما تتنوع لتشمل جمعیات �شفیة تتبع تار�خیاً ومختلط

           . لبحثاوهي التي سیتناول �عضها هذا  ألحزاب السیاسیة�اوثالثة ترتبط في التأسیس والهیكلیة والموارد 
ع هذه الجمعیات في مستوى الفاعلیة والنشاط والعضو�ة . ولیس هناك أرقام من أي كما تتنوّ 

منها وجود تعداد للمنتمین الى �شاف  ،جمعیة  �استثناءات قلیلةمصدر لعدد األعضاء والعضوات في �ل 
جمعیة االمام المهدي التا�ع لحزب هللا. حیث ورد في الموقع االلكتروني للجمعیة ان الرقم وصل الى 

�شفي و�شفیة وهو الرقم االعلى في لبنان ور�ما على المستوى العر�ي. ورقم لعدد �شاف جمعیة  ٦٧٠٠٠
                                                     �شفي و�شفیة.  ٥٠٠٠و  ٤٥٠٠المقدر ما بین  الكشاف التقدمي

               
 اللبنانیة المرأة في الحر�ة الكشفیة 

 
في سور�ا ولبنان في المدرسة األهلیة في بیروت تحت  ١٩١٨حر�ة المرشدات سنة سست أت

  . "ناتحاد المرشدات في سور�ا ولبنا"اسم 
على شبكة االنترنت �حسب موقع وزارة الشباب والر�اضة في لبنان 

www.minijes.gov.lb/ تاحة الفرصة إالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة هو إن هدف ف
ت مجتمعاللفتیات والشا�ات للتدر�ب الذاتي في مجال تنمیة الخلق والمواطنة المسؤولة وخدمة مجتمعهن وال

                                                                      .ي العالم�مواطنات مسؤوالت ف أما رسالتها فهي تمكین الفتیات الشا�ات من تنمیة �امل قدراتهن ،العالمیة
�عترف في لبنان �إتحاد �شفي واحد لإلناث �طلق علیه إسم "اإلتحاد اللبناني للمرشدات 

لف جمعیته العمومیة من جمعیات المرشدات والدلیالت �افة وجمعیة مرشدات والدلیالت" �حیث تتأ
                                 ودلیالت التر�یة الوطنیة و�كون لكل منها صوت واحد في الجمعیة العمومیة لإلتحاد.            

ة أنشطتها في تعنى جمعیات الدلیالت والمرشدات بنشر الحر�ة الكشفیة واإلرشاد�ة وممارس
ات توجب على إتحاد �شاف لبنان واإلتحاد اللبناني للمرشدات والدلیالت وجمعی�حیث ی أوساط اإلناث

ف ى مختلالكشافة إقامة وتنظیم انشطة عامة وسنو�ة و�قامة دورات ودراسات تدر�بیة للقادة والكشافین عل
 .تهي نهایفالدورات والدراسات التدر�بیة  المستو�ات، و�بالغ الوزارة في مطلع �ل عام �الروزنامة ونتائج
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فیة تستمد جمعیات الكشافة وجمعیات المرشدات والدلیالت أنظمتها وتعالیمها من المباد� الكش
مرعیة في ظمة الالعالمیة والقرارات والتوصیات الصادرة عن الهیئات الكشفیة الدولیة والعر�یة والقوانین واألن

  . لبنان
 ة اللبنانیة تسییس الحر�ة الكشفی

 
إن الحر�ة الكشفیة هي حر�ة مستقلة خارجة عن حدود أي إصطفافات ولكن في ، في المبدأ

عمل  للطا�ع الخاص وللدور اإلجتماعي الذي تلعبه األحزاب اللبنانیة فإن البعض منها قد لبنان ونظرا
                                       .                                      لى تأسیس جمعیات �شفیة تا�عة لهاع

 ٩٦�صل  حسب أرقام وزارة الداخلیة إلى  األحزاب السیاسیةمن  یوجد في لبنان عدد �بیر
، �ما هو  في الحیاة السیاسیة اللبنانیة،وحضورها حز�ًا. لكن هذا العدد الكبیر لألحزاب ال �عكس  دورها 

 .ي البلدان الد�مقراطیة المتقدمةالحال ف
نات ن المبني على التواز ال تخرج غالبیة األحزاب في لبنان عن سیاق النظام السیاسي في لبنا

، عدة شعبیةى األرض، التي تمتلك قانظرة أو استعادة لألحزاب الفاعلة عل القاء كفي�و  والعائلیة .ةالطائفی
لوجي ر اإلیدیو ج السیاسیة والفكعلى البرامالطاغي ، لغالبیة لألحزابلنلمس تلقائیًا البعد الطائفي والمذهبي 

حتى  ، في مراعاة الطوائف،في الواقع ونرى األحزاب غارقة، �ما النظام السیاسي اللبناني .الخاص بها
 دما تجردالزعامات المناطقیة والعشائر�ة والطائفیة عنتراعي خاطر عندما ال تكون منبثقة من رحمها، �ما 

یحات على أساسها، وهو ما ینسحب على حصة النساء من تلك الترشحسا�اتها اإلنتخابیة وتقدم ترشیحاتها 
 وحتى الیوم.  استقالل لبنان منذ 

�عة یترك هذا الواقع أثره على الكشاف الحز�ي، لجهة إعتبارها قطاعات او لجان او جمعیات تا
ضوعیة، لهذه األحزاب، تمتثل لفكرها وعقیدتها، و�التالي هي لن تتحسس إحتیاجات الكشاف �صورة مو 

ها كما و�نها لن تضع على أجندتها سیاسات تطو�ره إال �ما یتالئم مع المأمول منه و�ما �خدم غا�ات
ة ا داعمالسیاسیة، إذ إن األطر الحز�یة التي تعیش هذا التخبط واإلرتهان للحسا�ات الضیقة لن تكون أطر 

 ا.  ا وأساسیً لو�ً لقیام الكشاف �الدور الذي �ات �حسب المؤتمرات الكشفیة األخیرة مط
�انت األحزاب تعّبر نوعًا ما عن طموحات  في لبنان،ب و ، تار�خ اندالع الحر ١٩٧٥قبل 

الشباب في لبنان،. یدل على ذلك الحراك النقابي والطالبي الذي نتج عن اإللتزام �األحزاب السیاسیة في 
و�عزي الباحث شو�ت  . األحزاب في صفوف تمثیالً  ات. �انت القاعدة الشبابیة هي األكبریحقبة السبعین

اشتي السبب إلى أن هذه األحزاب لم تكن ممتحنة في التجر�ة، وفي ممارسة السلطة في البالد. و�انت 
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، وقبل أن تتلوث ١٩٧٦-١٩٧٥ بو حر الجولة االولى من  أفكارها تحمل شیئًا من المثالیة. وفي بدا�ة 
                                                                                        .لمقاتلي األحزاب شبابیةاألحزاب �الحرب وذیولها، �انت القاعدة األساسیة 

ة ا لطرح صورة العالقهذا االستعراض للعالقة العضو�ة بین االحزاب والشباب أردناه تمهیدً 
لذین تم اكشفیات والقیادات  الكشفیة ؤ�د جمیع الفي المبدأ تُ . بین الجمعیات الكشفیة واألحزابالحالیة 

وال  الحر�ة الكشفیة العالمیةمباد� و�نهم حر�ة �شفیة ُملتزمة االحزاب لقاؤهم على اإلستقاللیة عن 
 االحزاب. �مبادىء بدلیل ضعف معرفة الكشفیات یرتبطون تنظیمًیا وفكرً�ا �الحزب، 

ي مع ، جاء الجواب �النفاالحزاب دة عما إذا �ان یتم تعر�فهن �مبادىء وعقیالكشفیات بسؤال ف
 .التقدمي االشتراكيالحزب السوري القومي و  �حز�ین هما الحزبإستثناءات تتعلق 

�ي �العودة لألنشطة الحز�یة وعالقة الكشافة بها، �ظهر اإلرتباط الوثیق بین  الكشاف الحز 
ي المعن�تزام الحز�ي لن ضرورة االوالحزب نفسه واستثمار الكشاف للمشار�ة في تلبیة األنشطة الحز�یة بدو 

 تفاالتللمشار�ة �األنشطة الحز�یة من مهرجانات و�ح الكشاف التقلیدي أو �المعنى الرسمي،حیث تتم دعوة
لتأمین الحشد الشعبي. على سبیل المثال  وعروض حز�یة ومسیرات وتظاهرات واعتصامات �ستقباالت و 

ر و�وم هدي التا�ع لحزب هللا في مهرجان اإلنتصار والتحر�الماالمام �شافة  في جمعیة تشارك الكشفیات 
                                                                           .  هللالقدس العالمي  ومناسبات العاشر من محرم ( عاشوراء ) ومناسبات تشییع القادة الشهداء من حزب 

 �قیمون و ة التا�ع للقوات اللبنانیة في قداس الشهداء السنوي تشارك الشا�ات من �شافة الحر�كما 
                                                                     خدمة القداس و�قدمون المشي الكشفي الرسمي المرصوص.                                        

سس لمناسبات التي �قیمها الحزب الخاصة �المؤ اما الشا�ات من الكشاف التقدمي فیشار�ن في ا
كمال جنبالط (ذ�رى والدته و�ستشهاده، ذ�رى الشهداء) �ما �شار�ن �لجنة إستقبال و�لجنة عزف 

المختارة، إضافة إلى دعوتهن في مرات  رئیس الحزب في قصر رئیس الحزب في بلدة إلستقبال ضیوف
                                                                              .في وسط العاصمة ٢٠٠٥ر من آذار عدیدة للمشار�ة في  أنشطة و�عتصام الرا�ع عش

ذ�رى إحیاء وتشارك الشا�ات من �شافة الحزب السوري القومي اإلجتماعي في مناسبات 
 ن في ذ�رى اغتیالا عسكر�ة، �ما �شار�الشهداء (الشهیدة سناء محیدلي) و�قمن حواجز محبة وعروًض 

 تشر�ن الثاني  ١٦وذ�رى والدته في االول من آذار وذ�رى تأسیس الحزب في  المؤسس أنطوان سعادة 
 وفي أنشطة خاصة �فلسطین.    

اما فیما یتعلق برغبة الكشفیات في معرفة مبادىء وأفكار وسیاسات األحزاب التي تعود 
تتشا�ه  لتبین معرفة متواضعة جدًا  �مباد� الحزب، الجا�ات فاالمرجعیة المالیة والتنظیمیة الكشفیة لها، 

أو معرفة �عض المبادىء أو األساسیات �حسب تعبیرات الشا�ات . إن حزب هللا �حسب تعبیر الكشفیات 
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هو حزب دیني یدافع عن الوطن وعن المعتقدات الدینیة،  والحزب السوري القومي االجتماعي أولو�اته 
�مال  الحزب التقدمي االشتراكي فهي تعالیم ، فیما تعالیم والهالل الخصیبي فلسطین والقطر السور 

هي جل ما تعرفه الشا�ة هذا التعالیم . العودة إلى الطبیعةالى الكفاءة والجد�ة واإلنضباط، من  جنبالط 
ات حزب القو  ففتعرّ  الشا�ة الكشفیة من �شافة الحر�ة المنتسبة الى الحزب التقدمي األشتراكي. أما

 .  وانه حزب مسیحي اللبنانیة �أنه حزب د�مقراطي �سعى إلى العدالة والمساواة 
مما یلفت في االجا�ات عدم حماسة الكشفیات  في اإلنخراط  �العمل السیاسي، ألن الصورة 

�ة ا عن مفاهیم المشار ، وهنا �كون السؤال جوهر�ً التي رسموها عن العمل السیاسي في لبنان هي سیئة
ته من غي �الحر�ة الكشفیة العمل علیها ، و�التوازي یهم السؤال عن الوعي السیاسي وسبل بلور التي ینب

 قبل هذه األطر.
تنعكس هذه الصورة القاتمة نوعا ما لألحزاب السیاسیة في لبنان على أوضاع الجمعیات 

ء الشخصیات الكشفیة التي لم تنجح في تشكلها فضاءات لتطو�ر الوعي السیاسي للفتیات وال في بنا
 .مختلف مسارات العمل العامالقیاد�ة القادرة على المشار�ة الفاعلة في 

 إن اإلرتباط بین الجمعیات الكشفیة واالحزاب یتمظهر في عدة مستو�ات نذ�ر منها :  
 

إن �عض القادة الرئیسیین لبعض الجمعیات الكشفیة هم قادة األحزاب نفسها ، إن رئیس   _
مل أتراكي ولید جنبالط مثال هو نفسه رئیس جمعیة الكشاف التقدمي ، ورئیس حر�ة الحزب التقدمي اإلش

 هو في آن  رئیس جمعیة �شافة الرسالة اإلسالمیة. 
ة الدعم المالي : إن مصادر تمو�ل الجمعیات الكشفیة یبقى مبهمًا  في ظل غیاب ومحدود�  _

 إشتراكات العضو�ة على تغطیة نفقات األنشطة الكشفیة . 
�عًا إن عددًا �بیرُا من األنشطة الكشفیة و�ما تمت اإلشارة إلیه في سیاق البحث تحمل طا  _

 سیاسیًا وال عالقة  لها �االمور الكشفیة . 
لعمل اإن عددًا �بیرًا من أعضاء وعضوات األحزاب العاملة بدأوا مسیرتهم الحز�یة في إطار   _

قادة االحزاب ومسؤولیها وضحا�ا �عض الصراعات الكشفي الحز�ي و�مثال على ذلك إن عددًا من 
 الداخلیة والخارجیة �انوا فتیة �شفیون. 
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 الكشاف المستهدف
                                                

 جمعیـة �شفـیة تر�و�ة تطوعیـة موجهة للفتیة والشبابي هالكشاف التقدمي جمعیة 
سسها أنـس أو الدین أو العرق أو الخلفـیات اإلجتماعیـة. ومفتوحة للجمیـع بدون تمییز فـي الج

أسـها النائب ولیـد و�ر  ١٩٨٦عام  ٢١/٢�موجب العلم والخبر رقم  ١٩٦٨كمال جنبـالط  عام 
 كمال جنبالط.

عیة إلجتمامسـاعدة الناشـئة على تنمیـة قدراتهـم البدنیة والعقلیة والعاطفـیة وارسالتها 
 فـرح،�عتمـاد على النفـس وتحمـل الصعـاب واإلنضباط والجدیـة والعمـل والروحیة وتعو�دهـم اإل

  ء.لرخــادل واو�التالي المسـاهمة فـي بنـاء مجتمـع د�مقراطـي تســوده الطمأنینـة اإلجتماعیـة والعـ
نحو و لذات مبادئها: تعتمـد الجمعیـة فـي تر�یتهـا أداء الواجب ، نحو هللا والوطن ، نحو ا

 . اآلخر�ن
أن الجمعیة بدأت �خطة  �كشف القائد العام لجمعیة الكشاف التقدمي یوسف خداج 

جمعیة أن أوضح خداج  األرقام سنة . � ٥٠�صبح عمرها  حیث  ٢٠١٨الیو�یل الذهبي للـعام 
إلى  ٥بز�ادة    اً عضو  ٤٥٠٠ فوجًا وارتفع مستوى العضو�ة الى ١٢الكشاف التقدمي تضم 

مع �عدة إتجاهات : إتجاه الثقافة والفنون والبیئة وتنمیة المجت %وأن النشاطات تتوزع١٠
دًا جخطة  �ما فیها تنمیة القیادات وتنمیة المراحل الكشفیة، أي هناك ،والعالقات العامة واإلعالم

 . تنفیذ الخطط والمستلزماتحن اآلن في مرحلة تأهیل القادة و قو�ة للجمعیة، ولكن ن
*** 

�نضمت و  ١٩٨٥جمعیة �شفیة لبنانیة بدأت عملها عام هي  جمعیة �شافة المهدي
عالیم . من أهدافها بناء جیل إسالمي صالح و�حیاء الت١٩٩٧إلى اإلتحاد الكشفي اللبناني بدا�ة 

 الدینیة والقیم اإلنسانیة في قلوب األجیال الصاعدة  وتنمیة حس المسؤولیة وروحیة العمل
لى عم �النظافة وحما�ة البیئة، وذلك وفقا لما یرد الجماعي وحب اآلخر�ن ومساعدتهم واإلهتما

 الموقع الرسمي للجمعیة. 
تتبنى الجمعیة أهداف ومبادىء وطر�قة  الحر�ة الكشفیة �ما نصت علیها المنظمة 
الكشفیة العالیمة والمنطمة الكشفیة العر�یة و�تحاد �شاف لبنان، وهي ال تختلف عن أي جمعیة 
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الفكر�ة والعقائد�ة، شأنها في ذلك شأن �اقي الجمعیات الكشفیة إذ  كشفیة أخرى سوى في الخلفیة
لكل منها سیاقها الخاص. وهي جمعیة تا�عة لحزب هللا. ُتعتبر من أكبر الجمعیات الكشفیة 

 واالن �قدر عددها  ٤٥٠٠٠ تجاوز عدیدها  ٢٠٠٥�حسب احصاء   العاملة في  لبنان، حیث
     . 67.000بـ 

*** 
: ال یوجد في الحزب السوري القومي لسوري القومي اإلجتماعيكشافة الحزب ا

، بل مفوضیة  ُتسمى مفوضیة أشبال النهضة وهي �یان قائم  االجتماعي جمعیة �شفیة ُمستقلة
، �قوم على ١٩٣٢عام  أنطون سعادة  أسسه الذي بذاته تا�ع لعمدة التر�یة والشباب في الحزب 

كون سور�ا وطن السور�ین، والسور�ین أمة تامة، و�سعى لتوحید المنطقة عن طر�ق "النهضة 
ما نظرا لكون مفوضیة األشبال لیست �یانًا قائمًا بذاته أو جمعیة �شفیة على غرار . القومیة"

 یرتبط بباقي الكشافة، لذا فهي تختلف عن �اقي الجمعیات الكشفیة في عدم إلتزامها �مبادىء
 . وطر�قة الحر�ة الكشفیة العالمیة

*** 
، مر�زها الضبیة ، وغایتها  ممارسة النشاط ٢٢/٨/٢٠٠٨أنشئت في : كشافة الحر�ة 

لب والمواطنیة، �ما جاء في طالكشفي التر�وي وتنمیة الفرد والمجتمع وتعز�ز الروح الكشفیة 
 معرفة،شعارها:  الترخیص المقدم لوزارة الشباب والر�اضة وهي تتبع حزب القوات اللبنانیة.

 ممارسة، إلتزام. 
*** 

 الى الجمعیات الكشفیة الحز�یة  دوافع اإلنتساب
 

نة المستهدفة، وهي تتم من تتشا�ه أسالیب التعرف واالنتساب إلى الكشاف في العیّ 
قات ، و�موافقة وتشجیع من األهل، وغالبا ما تتمثل الدوافع في ملىء أو ل األصدقاء غالباً خال

 الفراغ والرغبة �صحبة خالل فصل الصیف والقیام �أنشطة غیر نمطیة أو تقلید�ة.
�المقابل تتمثل دوافع البعض لإلنتساب لمجرد إنتماء األهل للحزب الذي یتبع له 

خرى یتبین من خالل التحلیل  أقلید�ة على اإلنتماء. من زاو�ة الكشافة، مما �ضفي طا�ع الت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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ضعف معرفة ُمسبقة لدى الشا�ات �أهداف ومباد� الكشافة قبل اإلنتساب، مما �طرح تساؤًال 
 حول ضعف الحشد والتعبئة الذي تقوم �ه الحر�ات الكشفیة في األوساط الكشفیة.  

رب األق اإلنتماء غالبًا  للجمعیة الكشفیة ثمة مالحظة ترتبط �العامل الجغرافي تتمثل في
 إلى المنزل. 
ة في الوقت الذي نفت فیه جمیع الشا�ات أن �كون معیار اإلنتساب قائمًا على الهو�و 

ت الطائفیة للحر�ة الكشفیة، �ظهر الواقع اإلنتماء على أساس طائفي، حیث �غلب على الجمعیا
 الكشفیة شا�ات وشبانًا من لون طائفي واحد. 

 





 

٣ 
 األنشطة من منظور النوع االجتماعي

 
 

ات مع أنشطة الجمعی في الجمعیات الكشفیة الحز�یة تتشا�ه األنشطة التي تقوم بها الكشفیات
 تشمل:الكشفیة الغیر حز�یة ل

 الرحالت الترفیهیة
 المخیمات الصیفیة
 المسیرات الكشفیة

 لحفالت الفنیةا
 األنشطة الر�اضیة

 المحاضرات...
 مل على دورات التقو�ة المدرسیة، والسفرات لخارج لبنان، والمشار�ة في االنشطة�ضعف الع

ئل العسكر�ة، والتوعیة على قضا�ا حقوق االنسان وحقوق الطفل والمرأة والتكنولوجیا الجدیدة  ووسا
 . التواصل االجتماعي والمفاهیم البیئیة المعاصرة 

على نماء ها رب في األنشطة و�یفیة إنعكاسمن المهم تحلیل هذه األنشطة لمعرفة مدى التقا
                  و�لورة الشخصیة عند الكشفیات.                                                            

***                                       
شتر�ًا طًا مقصدها، نشا ماكن التي یتمُتعد الرحالت الترفیهیة و�رامجها واألالرحالت الترفیهیة : 

ى لإ�قوم �ه �ل الكشافة. لكن تبرز خصوصیة اإلنتماءات من خالل هذا النشاط، فكل حزب ُینظم رحالت 
  . او سیاسیاً  طائفیاً و�یئة حاضنة  وجود  فیها أماكن له

فبینما تتم رحالت �شافة الحر�ة  إلى المناطق المسیحیة في الشوف، زحلة و�سروان تقتصر 
الالت واألماكن ذات الد ا�ات �شافة المهدي على الجنوب والبقاع وعلى ز�ارة المقامات الدینیةرحالت ش
                                                                       ).           والمزارات الدینیةمتحف المقاومة االسالمیة في ملیتا في اقلیم التفاح (الحز�یة 

تن رحالت �شفیات جمعیة �شافة التقدمي، فلم تتعد  جبل الشیخ وجبل الكنیسة والماما أماكن 
                                                                                 في جبل لبنان وال سیما المدینة الكشفیة في �فرسلوان.                               والشوف 
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ل ال الحزب القومي  فتأتي دوًما الى منطقة ضهور الشو�ر وال سیما الى عرزااما رحالت أشب
 مؤسس الحزب السوري القومي اإلجتماعي  انطون سعادة.

 تطرح الرحالت الترفیهیة �أحد األنشطة الكشفیة تساؤال حول الغا�ة منها ومرامیها، 
 میة إندماج الجنسین في الرحالتال سیما في ما یتعلق �اإلندماج الوطني، �ما تطرح تساؤال عن أه

ي فالكشفیة. أبرز مثال على ذلك عدم شمول الرحالت أماكن ومعالم وطنیة مثل ز�ارة قلعة االستقالل 
                                                                                راشیا أو المتحف الوطني أو قلعة �علبك أو أضرحة رجال االستقالل...                         

كذلك تطرح الرحالت خارج لبنان أسئلة متعددة لجهة ضعف، إن لم نقل إنعدام، مشار�ة 
ار�ة ا المؤتمر الكشفي العالمي. وغالبا تضعف مش�قام سنو�ً  وال سیما الى حیث الكشفیات خارج لبنان،

 . ن حصلت فهي تنحصر �الذ�ورلمیة و�الكشافة الذین إستهدفهم البحث في الفعالیات العا
*** 

ي الحز�یة �استثناء أشبال الحزب السور إن غالبیة الجمعیات الكشفیة : لمخیمات الصیفیةا
ة. بین الذ�ور واإلناث في النشاطات الكشفیة وال سیما المخیمات الصیفی �فصلون  القومي االجتماعي
یار�ة، یة هي حر�ة شبابیة تر�و�ة تطوعیة اختورد التأكید علیه من �ون الحر�ة الكشفما یتعارض ذلك مع 

 ع خصائصمألوجه عدیدة من األنشطة المرغو�ة والمثیرة والمشوقة، والتي تتناسب أساسها التر�یة والتعلیم 
هي و وحیة، المراحل العمر�ة ألعضائها، �غیة تحقیق أقصى نمو لقدراتهم البدنیة والعقلیة واالجتماعیة والر 

ینهم عى الى بث معاني  األخوة والصداقة اإلنسانیة بین أعضائها بدون التفرقة بكذلك حر�ة عالمیة تس
                                                               �سبب الجنس والعقیدة أو األصل، و�عیدة عن األحزاب والتكتالت السیاسیة.                     

مة لكشفیات، نجد المالحظة نفسها في ما  یتعلق �مكان إقاي النشاط المشترك لدى الشا�ات اف
تها مخیما المخیمات لناحیة الطا�ع الطائفي والطا�ع الحز�ي لألماكن المختارة. تقیم �شافة اإلمام المهدي

 على نهر اللیطاني أو نهر العاصي أو في المدینة الكشفیة في بلدة زوطر في جنوب لبنان أو تختار
 . ذات نفوذ أمني وسیاسي لحزب هللاة طائفیة شیعیة و مناطق  ذات أغلبی

 غلبون وجبیل وحر�صا وحمال�ا وهي بلداتات مثل أما �شافة الحر�ة فتقیم مخیماتها في بلد
                                                                     .       داخل أحد األدیرةالمجید المیالد و الفصح عیدي تقیم مخیم و�ثیر ما ذات أغلبیة مسیحیة 

  برامج في إضافة لما یتعلق �أماكن إقامة المخیمات، ثمة مشترك آخر متمثل �غلبة الترفیه 
 المخیمات على حساب التثقیف والتوعیة  وأ�ًضا فصل الفتیات عن الفتیان، وعدم إقامة �عض الكشاف

على  ات المبیت خارج المنزل. نجد هذا التدبیرمخیمات ألكثر من یوم نتیجة رفض االهالي السماح للفتی
 وجه الخصوص لدى �شافة الحر�ة و�شافة االمام  المهدي.  
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امة ر�ما �ان الحزب السوري القومي االجتماعي الوحید من بین أحزاب العینة الذي ینّوع في أماكن إق
�ة ته تقام في مناطق درز المخیمات، بدون النظر إلى اإلعتبارات المناطقیة طائفًیا، �حیث أن مخیما

ألكبر اومسیحیة وشیعیة وسنیة متى �انت الظروف السیاسیة أو األمنیة مؤاتیة، بدون اإلغفال أن النسبة 
 من المخیمات تقام في منطقة ضهور الشو�ر حیث تتواجد القاعدة الحز�یة األكبر.

 الط یة التي أنشاها ولید جنبالتقدمي فإن  المخیمات تقام في المدینة الكشفو�خصوص جمعیة الكشاف   
                      في �فرسلوان او في حاصبیا وراشیا والشوف.                        على اراض تعود ملكیتها له 

*** 
قات الورش �ما ُ�سمیها البعض أو حلأو  حلقات التوعیة والتثقیف تهدفالتوعیة والتثقیف: 

ي ز�ز المعارف لدى األعضاء والعضوات ، وهو النشاط األبرز الذاإلذاعة �حسب البعض اآلخر  إلى تع
                     �ضعف التخطیط له وُ�عتبر في آسفل سلم أولو�ات الحر�ة الكشفیة الحز�یة اللبنانیة.           

 بّین تر�یز أكثرتإن تحلیل مواضیع أو مضامین المعارف التي �عمل الكشافة على تطو�رها، 
سیاسیة (قضیة فلسطین والكیان الشامل لدى أشبال الحزب السوري القومي  مدلوالت لها ضیععلى موا

 وجودو االجتماعي، والمراحل الجهاد�ة المرتبطة �المقاومة االسالمیة  لدى �شافة االمام المهدي...). 
الكحول، قصور �ارز في العمل على قضا�ا التوعیة الصحیة ( النظافة الشخصیة والعامة، المخدرات و 

حقوق الدورة الشهر�ة...)، والتوعیة على قضا�ا السلم األهلي وحل النزاعات والتعر�ف بتار�خ لبنان و 
ق االنسان، العمل على  اإلحتیاجات او المقار�ات الخاصة �الفتیات او �حقوق الفتیات �جزء من حقو 

 المرأة، حیث لم تنظم حلقات التوعیة الخاصة بـ : 
 إلنجابیة الصحة الجنسیة او ا

 التزو�ج المبكر 
 العنف ضد المرأة 

 ة  \حقوق الطفل 
 إتفاقیة حقوق الطفل 

 حقوق اإلنسان 
 التحرش الجنسي 

 ة یالمواطن
 التمییز على اساس الجنس 

 التمییز في التر�یة
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 �ظهر أ�ًضا الضعف في اإلستعانة �أي منظمات او خبراء من خارج الجسم الداخلي للكشافة  
نى مع الجیش اللبناني ومع جمعیات تع�عض الجمعیات الكشفیة  قلیلة حیث تتعاون أحیاناً �إستثناءات 

حمر �التوعیة على حوادث السیر والوقا�ة من المخدرات ( الیازا ، �ن هادي ..) وا�ضا مع الصلیب األ
                                                                                                                             زمات. ل األلتقد�م محاضرات ُمرتبطة �اإلسعافات األولیة و�یفیة التصرف خال والدفاع المدني  اللبناني

ال توزع �تب أو منشورات او وثائق توعیة على الكشفیات . و�ذا ما تم ذلك فإنما تكون 
اي  نشطة �شفیة او ما یرتبط �الحر�ة الكشفیة فحسب دون تتناول عرضا أل المنشورات �شفیة �صورة �حتة

         .ات \من المنشورات التي تعمل على تبسیط قضا�ا هامة للشباب 
*** 

لتي جرى ا الحز�یة  تتجلى المالحظة المشتر�ة بین الجمعیات الكشفیةاألدوار والمهمات :              
،  رمن الذ�و  م هفي المكانین االول وهیئاتها اإلدار�ة قیادات الصف و�ین االحزاب في أن إستطالعها 

لى تتو یة نسائاألمر الذي �طرح السؤال عن مدى نجاعة التر�یة الكشفیة المتبعة في إنتاج قیادات مستقبلیة 
 مراكز قیاد�ة في احزابها.                                                        

 بین الفتیات والفتیان عند معظم الجمعیات الكشفیة في أذهان الفصل�غذي من ناحیة ثانیة 
ف الكشفیین والكشفیات فكرة التمییز واألدوار المبرمجة لكل جنس �حسب القدرات والكفاءات والمواق

 .                      في الكثیر من االنشطة اإلجتماعیة النمطیة
في حاالت ي الحراسة اللیلة للمخیم الكشفیات عند �ل  من إستهدفهم البحث ال �شار�ن ف

ماع في وفي حلقات اإلشتباك (التدر�بات العسكر�ة) بینما هن �شار�ن و�اإلج مخیماتفي الالمبیت اللیلي 
اص ط الخللتنمی حیث یتولى ذلك األفراد الذ�ور ، مما �عني إستمراراً  أنشطة مثل الرسم واالشغال الیدو�ة

  .أدوراهن ضمن سیاقات محددة وخاصة حصر�عدم اإلعتراف �قدرات الفتیات و�
*** 
فة تظهر نتائج المقابالت مع العینة المستهد:  تشكیل الوعي من منظور النوع اإلجتماعي

 ضعف العمل على تشكیل الوعي من منظور النوع اإلجتماعي. 
ببساطة ألن احتیاجات وأدوار الذ�ور  من الضروري إعطاء اهتمام خاص لقضیة الجندر،

ي ماتهم ف�التالي فإن الطر�قة التي ینظرون بها لألشیاء تكون مختلفة و�سها ث مختلفة في �ل بیئة.واإلنا
 ما ُیهمل دور النساء في عملیة التنمیة. التنمیة تكون أ�ضًا مختلفة و�نتیجة لذلك فإنه غالباً 
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ة �سر من المهم تشجیع وز�ادة مشار�ة الفتیات في العمل الكشفي. والتحدي هنا هو في �یفی
ا ومرتبة ى دورً الصور النمطیة والعادات والتقالید في البیئة اللبنانیة التي تنظر للفتاة الكشفیة  �كائن ادن

 و�مكانات من الكشفي الذ�ر. 
ث ُتستمد سیاسة اإلقصاء الممنهج ضد النساء  من القیم المحافظة المتجذرة في المجتمع، حی

ة في منزلیعمال الالبیت التي تتكفل بتر�یة األطفال والقیام �األ یرى الناس في المرأة األم والزوجة ور�ة
 أجواء من الطاعة والخضوع للرجل.  

 إذا �انت التنشئة االجتماعیة هي دمج الفرد في الجماعة وفق أعرافها ومعتقداتها وأنماط
 تنشئةف عملیة السلو�ها، فهي �مثا�ة والدة اجتماعیة ثانیة أو تأصیل ثقافي. في المجتمع العر�ي، تختل

 یاتهم.حاالجتماعیة للذ�ور عن اإلناث ألن الثقافة العر�یة تنوي إعداد هذین الجنسین لمهام مختلفة في 
 بناءًا على ذلك تبدأ مفارقات التنشئة بینهما.

بین  ال �مكن التغاضي عن حقیقة أن مثل هذا النوع من التنشئة �فضي الى ز�ادة حدة التمایزات
خضوع الطا�ع "األبوي" لألسرة العر�یة، وما یتسم �ه هذا الطا�ع من عالقات سلطة و   قالجنسین، و�عمّ 

 وتسلط على النساء وقدسیة التراث.
*** 

 شاف والحزب وأثرها على الفتیات العالقة بین الك
 

ي ال �مكن قراءة الكشاف الحز�ي من منظور النوع اإلجتماعي خارج سیاق �ل عالقة األحزاب ف
 ضورها.ا المرأة، إذ تدافع القوى السیاسیة في لبنان، من حیث المبدأ، عن قضا�ا المرأة وحلبنان �قضا�

المرأة  تدني مشار�ة ظهر غیر أن الواقع المجتمعي � ، و�تضخم خطابها �المواقف المؤ�دة والمدافعة عنها
 ا في الهیئاتمن جهة أخرى هامشیة حضوره ظهر في صنع القرار من جهة، �ما أن المعطیات الحز�یة ت

صنع  القیاد�ة لهذه األحزاب، األمر الذي �جعل الخطاب السیاسي في واٍد وقضا�ا المرأة ومشار�تها في
  .آخر القرار في وادٍ 

 حول االنتخا�ات» الجمعیة اللبنانیة من أجل د�موقراطیة االنتخا�ات«صدر  عن  تقر�ر في 
من الرجال. ومستوى حضور النساء في المكاتب هم تبین ان رؤساء هذه األحزاب �افة حز�ا  ٢٨داخل 

نة، عضوًا من أعضاء المكاتب السیاسیة التي شملتهم العی ٣٩٣السیاسیة لم یزل ضعیفًا جدًا. من أصل 
عتمد في المئة من األحزاب ال ت ٨٩في المئة. إلى جانب ذلك فإن  ١٠امرأة فقط. أي ما نسبته  ٣٩یوجد 

 .الداخلیةالكوتا النسائیة في انتخا�اتها 
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ا حضورهفي الهیئات القیاد�ة لألحزاب السیاسیة یتناقض مع نسبة للنساء هذا الحضور الخجول 
في  العضوات قوة وازنةفي القواعد الحز�یة. �معنى أن األحزاب التي تم استطالع رأیها تمثل النساء 

%  ١٤ و%  ٣٩و ٢٠ % من االحزاب �صل الى ما بین٤في  لعضواتعدد النساء اأن  قواعدهاـ نجد
من األحزاب عدد النساء في قواعدها % ١١و  % ٥٩و ٥٠بین  العضوات بها  یبلغ عددمن االحزاب 

 .% ٤٩و  ٤٠ا بین م �صل إلى
لبالد ار في مسكة بزمام األمو  السلطات الرسمیة اللبنانیة والقوى السیاسیة المُ م تكن األحزاب والل

لن ساء قاتنمثلها مثل الرجل، وهناك  الحروب في لبناننانیة وزر وفیة للنساء في لبنان. تحملت المرأة اللب
غیاب  مسؤولیة األسرة خالل وحملت األدوار اإلنتاجیة  وتولت  وحملن السالح جنبًا إلى جنب مع الرجال

رة و�انت المرأة شر�كة في األحزاب وشر�كة في النضال من أجل إنهاء الحرب ووقف دو  األب أو وفاته.
ت ضحیة من ضحا�ا العنف الحر�ي نفسه الذي انعكس في الشارع وداخل بیوت اللبنانیین العنف، و�ان

لیجتاح مجمل حیاتهم. ومع ذلك تر�ت المرأة خارج �ل التسو�ات التي نتجت عن الحرب وعاد أمراء 
 الحرب والطوائف لیحتكروا السلطات التشر�عیة والتنفیذ�ة واإلجرائیة وحتى السلطة المحلیة.

ب األحزا سرائیل في لبنان، و�إسم العدید منا  �بیرًا في المقاومة الوطنیة ضددوراً مرأة اللعبت 
ر في وتحت مظلتها، ولكن ذلك لم یترجم عملیًا على األرض من خالل تفعیل وجود النساء في مواقع القرا

 هذا الحزب او ذاك.
ها موقع في سلطة تبقى النساء وقضا�اهن خاضعة لمفاهیم تقلید�ة، فهي مهمشة ولیس لدی

ي من ز�ي �الموقف اإل�جابالقرار، ولیست مؤثرة على رسم السیاسات العامة للحزب برغم �ل اإلدعاء الح
ائفیة وعلى سبیل المثال ال الحصر، نجد انه في �ل مفصل أساسي تعود األحزاب إلى طبیعتها الط المرأة.

زراء و المرأة وقضا�اها. وال ننسى موقف  والمذهبیة واالنقسامیة برغم خطابها الذي یدعي الحداثة تجاه
حما�ة  ًال وضد قانون مثاالختیاري تعددة اتخذوا مواقف ضد الزواج المدني ونواب حز�یین و�تل نیابیة مُ 

غرافي وضد منح المرأة اللبنانیة جنسیتها ألسرتها تحت ذرائع التوازن الد�مو  االسري  النساء من العنف
 وضرورة مراعاة األد�ان والطوائف.  

 إذا �انت األحزاب عاجزة عن محاكاة قضا�ا المواطن عامة، و�التالي عاجزة عن استقطاب من
لشبابي �ما العنصر ا ن تشكلها، فكیف لها أن تستقطب النساء وتعزز مشار�تههم خارج الدائرة الطائفیة ل

  ؟إلى مراكز القرار نفي األحزاب وتشجع تقدمهم
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و األمر نفسه ینطبق على الجمعیات الكشفیة التا�عة لهذه األحزاب ومصدر التساؤل الكبیر ه
ضعف تطور دورها لناحیة إعداد ضعف إستقاللیتها، وضعف مقار�تها لقضا�ا الفتیات و�حتیاجاتهن، و 

 القیادات وتنمیة الوعي. 
كشاف إن واقع النساء في األحزاب في لبنان سینعكس بال شك على النساء والفتیات في ال

ي فا یدً ا على مشار�تهن في الحیاة العامة وتحد، وسیترك أثره بال شك الحقً الحز�ي التا�ع لهذه األحزاب
 ذا سیساهم في: وه االحزاب التي ینتمین إلیها،

یز �قاء النساء والفتیات اسیرات الحیز الخاص والمتمثل �األسرة وضعف المشار�ة في الح -
 العام . 

 ضعف النظر �التصورات والرؤى التي تحكم تقاسم األدوار بین الرجل والمرأة. -

ضعف الدفع �قضیة المرأة الى ان تصبح قضیة إجتماعیة عامة ولیست قضیة على  -
 مجتمع تعنى بها المرأة فقط.هامش قضا�ا ال

تمكن النساء من الحصول على الحقوق وممارستها والمساهمة في إدارة وتوجیه  ضعف  -
 المجتمع.

 
ن لجنسیاان أهمیة مشار�ة المرأة السیاسیة في المستو�ات المختلفة تخدم فكرة المساواة لیس بین 

 یعًا،تجسید للمساواة بین المواطنین جم فقط بل بین جمیع المواطنین ومفهوم المساواة بین الجنسین هو
وقع ان وجود المرأة في م وتطبیق حقیقي لمفهوم المشار�ة الذي �عتبر األساس للممارسة الد�مقراطیة.

 صنع القرار �خدم المجتمع في �افة قضا�اه وجوانبه.

 غییرالت شكل إحدى آلیاتان مشار�ة المرأة في الحیاة السیاسیة على قدم المساواة مع الرجل تُ 
 الى إستناداً  ،الد�مقراطي في المجتمع التي تساهم في إعادة تر�یب بنیة هذا المجتمع ونظامه السیاسي

 مصالح وحاجات المواطنین الفعلیة.

 یارعمؤشر داللة لنمو وتعز�ز مشار�ة المواطن وموجود النساء في المواقع القیاد�ة  عتبر�
ز ي مراكفوتحسین آلیات الممارسة الد�مقراطیة. ان وجود المرأة إلعادة توز�ع عالقات القوة بین الجنسین 

 طائهاالقوة والسلطة سیحقق المصالح المرتبطة بها و�براز قضا�اها والدفاع عن حقوقها والتسر�ع في إع
 –طة القوة والسل –و�ل ذلك �عود لما لهذه المراكز  .عملیة التنمیة للمجتمع �شكل عام دور حقیقي في

 ي حیاة المرأة.من تأثیر ف
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 ،المشار�ة السیاسیة تعطي المرأة قدرة اكبر على التحكم في امور حیاتها وأمور اآلخر�نإن 
سواء في أسرتها او مجتمعها وذلك من خالل تمكینها من الحصول على حقوقها وتحقیق مصالحها 

 ها.والدفاع عن



 

 الخاتمة

 
 

لكشفیة اإلقرار �األدوار في ظل �ل ما سبق �كون السؤال : �یف �مكن للجمعیات ا
د �حیا الرئیسیة للفتیات والنساء في عملیة التنمیة ؟ �یف �مكن للجمعیات الكشفیة في لبنان العمل

غییر ي التساهم في إشراك الفئات الشا�ة فو�ستقاللیة عن األحزاب السیاسیة لبناء حر�ة �شفیة قو�ة تُ 
ات لة اإلنتماء الكشفي هي مرحلة بناء قیاداإلجتماعي ؟ هل �مكن للجمیعات الكشفیة إعتبار مرح

 كشفیة ومرحلة تعز�ز الوعي السیاسي للفتیات بهدف تحضیرهن وتأهیلهن للقیام �أدوار سیاسیة؟
وهل �مكن تحقق ذلك خارج و�یف �مكن لها ذلك خارج سیاق إعادة النظر �كل األنشطة الكشفیة؟ 

 ؟ وهل �مكن ذلك خارج سیاق إعتبار قضا�اإطار توافر إرادة سیاسیة حقیقیة عند صانعي القرار
 الفتیات و�شراكهن الحقیقي إحدى أولو�ات المرحلة القادمة ؟ 

بناء حر�ة �شفیة فاعلة �یف �مكن هو البحث إن السؤال الذي �مكن له أن ینهي هذا 
  ؟ومؤثرة في لبنان تعمل على إدماج الجندر في سیاساتها و�ستراتیجیاتها

ونها كفیة التا�عة لألحزاب السیاسیة في لبنان تحقیق التوازن بین �كیف �مكن للحر�ة الش
من  ااحدً ا مستقلة في المبدأ وتا�عة لهذه األحزاب في الحقیقة وأن �كون إعداد قیادات نسائیة و أطرً 

ا في �ما �ساهم في بناء دولة د�مقراطیة �شارك �ل مواطنیهأبرز أولو�اتها في المراحل القادمة، 
  ؟مالحراك العا

 

  التوصیات

 
 واضحةینبغي، عند التصدي للمسائل المتعلقة �األطفال والشباب، الترو�ج لألخذ �سیاسة فعالة و 

حیث �تجاه العام لجمیع السیاسات والبرامج المن أجل اعتماد منظور یراعي نوع الجنس لیصبح جزءًا من ا
  لنسبة لكل من البنات والبنین.یتم، قبل اتخاذ القرارات، تحلیل لآلثار الناجمة عن القرارات �ا

التي تعنى �إتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن  �حسب مالحظات اللجنة الدولیة لحقوق الطفل
شاملة لجمیع األطفال، مع تجنب األنماط الحالیة للتمییز �سبب تأمین مشار�ة �قتضي  األمم المتحدة 
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عاقة، أو غیره من أشكال التمییز، وتشجیع الجنس أو األصل االجتماعي أو التهمیش االجتماعي، أو اإل
 الفرص المتاحة لألطفال المهمشین من أجل إشراكهم.

لتي  اسیما في التر�یة  ،من المهم  التطرق للنوع اإلجتماعي ،تفعیل مفهوم المشار�ةإلى جانب 
وة كثر قات األتؤدي دورًا في أنماط حیاتنا ومسلكنا. التر�یة هي "قوة المستقبل " ألنها واحدة من األدو 

 لتحقیق التغییر. إحدى التحد�ات األكثر صعو�ة هي تغییر طرق التفكیر لمواجهة التعقید المتصاعد
لذا  ،لمعرفةالتفكیر في طر�قة تنظیم اوالتحوالت المتسارعة والالمتوقعة التي تطبع عالمنا. علینا أن نعید 

 د منها. إن إدماج المقار�ة الجندر�ة في عمل الكشافة ضرورة ال بف
 المرأة البناء والهندسة الثقافیة للعالقات اإلجتماعیة التي تر�ط الرجل ��حدد الجندر �مفهوم 

ثقافي داخل المجتمع، �ما و�دل على إرادات السلطة والقوة التي تحدد أدوار �ّل منهما على المستوى ال
  والسیاسي واإلقتصادي والرمزي.

ن �كو وابو�ة إن أي مجتمع ال �خلو من عالقات سلطو�ة �مكن القول انطالًقا من هذا التحدید 
 فیها أحد الجنسین تحت رحمة الجنس اآلخر، وغالبا ما �كون النظام  الذ�وري هو المسیِطر على �ل

ل المجا التجلیات األنثو�ة من خالل الفصل بین المجال العام الذي احتكره الرجال على مر التار�خ، و�ین
متد لمرأة مقّیدة في حر�تها و�بداعها. نستخلص من هنا أن التمییز الجنسي تالخاص الذي أصبحت فیه ا

 جذوره في تار�خ البشر�ة ، مما یدل على البعد الكوني للعالقات الجندر�ة.
ا افة منقول من هذا المنطلق إن المقار�ة الجندر�ة قد ُتسعفنا في تنسیب الطرح الذي یرى في ثق

هذا  لخالص، بدون األخذ �عین اإلعتبار المشترك الكوني، سواءًا أكانالكمال وا -أ�ا �انت مبادئها -
�ة. البشر  كون من مكونات الحالةالمشترك قیًما علیا أو صوًرا من صور الهیمنة والسلطة. إن الثقافة هي مُ 

 ار�خيت -إجتماعي ال �مكن �أي حال من األحوال استعادة التجلیات الماد�ة لثقافة ما الرتباطها بواقع 
 ُمحدد. لذا �قتضي استعادة روح هذه الثقافة في مبادئها اإلنسانیة وأسسها الكونیة.

، بهدف تأمین خطاب عي �حقوق المرأة والنهوض بواقعهاإن العمل على رفع الوعي المجتم
ة  مجتمعي تشر�عي قائم على أساس المساواة ما بین الجنسین عن طر�ق إشراك المؤسسات المجتمعیة �اف

                                                                                                           ف.       المواقو التوعیة �حقوق المرأة، ُ�شكل ضرورة وحاجة ال بد منها �غا�ة أو بهدف تغییر المعرفة  في برامج
خلق خطاب ة دور المرأة من خالل إن إنشاء مجتمع قادر على قیادة التغییر االجتماعي وتنمی

ینبغي ان �كون أحد أهداف أي حراك  ثقافي اجتماعي تشر�عي مناهض لكافة أشكال التمییز ضد المرأة
إجتماعي وأي حر�ة إجتماعیة. من هنا أهمیة إدماج منظور النوع اإلجتماعي في �ل سیاسات 
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الشخصیة القیاد�ة لألفراد وفي التحفیز للقیام  واستراتیجیات الحر�ة الكشفیة التي تقوم بدور ر�ادي في بناء
 �أدوار فاعلة.

من الضروري على الجمعیات الكشفیة التنبه لواقع الفتیات في المجتمع ووضع سیاسات من 
 شأنها: 

 القضاء على المواقف والممارسـات الثقافیة السلبیة ضد البنات، عبر تحفیزهن لمشار�ات -
ل ت ومهمات �شكد�ة واإلبتعاد عن الصور النمطیة و�شراكهن في نشاطافاعلة وعبر تسلیمهن مواقع قیا

 عبر تسلیمهن مواقع قیاد�ة و�شراكهن في التخطیط لألنشطة الكشفیة. ،متساو مع الذ�ور
 ،تعز�ـز وحما�ة حقـوق الطفلـة وز�ادة الوعـي �احتیاجاتها و�مكانیاتها -
 تهیئة سبل التعلیم والتدر�ب على المهارات، -
 ز�ادة الفرص المتاحة للبنات للعمل والمشار�ة في صنع القرار، -
خالل  تعز�ـز وعـي الطفلـة �الحیاة االجتماعیة واالقتصاد�ة والسیاسیة ومشار�تها فیها، من -

زو�ج حلقات التوعیة التي تتناول قضا�ا خاصة �الفتیات ومشاكلهن و�حتیاجاتهن، نذ�ر منها مواضیع الت
 .العنف الموجه ضد الفتیاتما یرتبط �قضا�ا التمییز و  ا م�ل نسي، و رش الجحالمبكر، الت

 عالم فیما یتعلق �القضا�اإلحصول البنات على التدر�ب والمعلومات والوصول إلى وسائط ا -
 .االجتماعیة والثقافیة واالقتصاد�ة والسیاسیة وتمكینهن من التعبیر الدقیق عن آرائهن

فاءة، الكشفیة �الشفافیة والمحاسبیة والكتسم حر�ة الجمعیات أن ت ،في جمیع الحاالتمن المهم 
 شفیة. حقیق مهمة ورؤ�ة الحر�ة الكوأن ترتبط �شكل واضح �اإلستراتیجیة العامة للكشفیة، وُتر�ز على ت

  التي تلك المساهمة في التنمیة �مفهومها الشامل الینبغي تطو�ر دور الجمعیات الكشفیة �إتجاه 
ماعیة ب االقتصادي، بل تلك التي  ُتر�ز على التغییر ذات األ�عاد االقتصاد�ة واالجتتقتصر على الجان

عیة ألجتمااوالثقافیة والتر�و�ة والبیئیة، والتنمیة المستدامة التي ال تتحقق إال بتضافر جهود المؤسسات 
    .الموجودة في المجتمع ومن بینها التر�یة

في �ل یوم �مارس اإلنسان خیارات متعددة، رات. هي عملیة توسیع الخیاالتنمیة البشر�ة 
�عضها اقتصادي، و�عضها اجتماعي، و�عضها سیاسي، و�عضها ثقافي. وحیث إن اإلنسان هو محور 

شطة لتوسیع نطاق خیارات �ل تر�یز األنشطة المنجزة في اتجاه تحقیق التنمیة، فإنه ینبغي توجیه هذه األن
ا تصبح التنمیة اإلنسانیة وفق هذا التحدید، مفهومً  شري لفائدة الجمیعجمیع میادین النشاط الب . فيإنسان
ا، لكنه ینطوي على دالالت �عیدة األثر. ففي المقام األول، تتعزز الخیارات اإلنسانیة حینما �كتسب �سیطً 

رص الناس القدرات، وتتاح لهم الفرص الستخدامها. وال تسعى التنمیة اإلنسانیة إلى ز�ادة القدرات والف
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فقط، ولكنها تسعى أ�ضا إلى ضمان توازنها المناسب، من أجل تحاشي اإلحباط الناجم عن فقدان 
 .االتساق بینهما

 ، وذلك:التر�یز على التر�یة من المهم على الجمعیات الكشفیة العمل
 
 یًا منذفسًا ونأعداد �بیرة من أبناء المجتمع تنشئة تر�و�ة متكاملة بدنیًا وروحیًا وعقلی تنشئةل  .١

 سن مبكرة نسبیًا.
ألعضائها، فلكل مرحلة من  خصائص المراحل العمر�ة. تتناسب أنشطتها و�رامجها مع ٢

 مراحلها برامج وأنشطة تتفق وخصائص �ل مرحلة.
تر�یة  فهي لیست تر�یة نظر�ة، ولكنها النواحي التطبیقیة والعملیة،تعتمد في أسالیبها على . ٣

 .ُمتخذة من أسلوب االستكشاف ر�یزة لها في الخالء و�ین أحضان الطبیعةمن خالل الممارسة والعمل 
 والتفاهم الدولي، فالحر�ة الكشفیة حر�ة إنسانیة عالمیة. الجوانب اإلنسانیةتنمیة . ٤
 

ل ن قضا�ا النساء ال �مكن لها أن تنفصل عن مجمأالسیاسیة مدعوة الیوم للتأكید � االحزاب
لنساء اإن قضا�ا  .ا �عني النساء وفقط النساءا خاًص زً فهي لیست حی ،الدولة لسیاق العام وعن مجمل شكلا

ي ا تضمن فرص المواطنین �افة نساًء ورجاًال فأطرً  �ما هي ،تنفصل عن النضال السیاسي لألحزابال 
یاسي ، و�ما هي أطرا وهیاكل تعمل من أجل  تكر�س نهج سالشؤون العامة على قدم المساواة  المشار�ة في

جتماعي. إن األحزاب السیاسیة مدعوة إلى التعاطي مع قضا�ا النساء �ما هي قضا�ا مجتمعیة ال و�
 تنفصل عن السیاق والحراك السیاسي واإلجتماعي، ومنها قضا�ا العدالة اإلجتماعیة ومحار�ة الفقر

  .والبطالة واالمیة
 هي معحة �إتجاه عدم التمان األحزاب السیاسیة في لبنان  مدعوة إلى بلورة إرادة سیاسیة واضإ

ة المواقف المجتمعیة المناهضة للمساواة وتفعیل مشار�ة النساء، وهي مدعوة إلى  تبني مواقف داعم
 لقضا�ا النساء  عبر : 

 .دعم األحزاب للحضور النسائي في صفوفها وتمكین الحز�یات ورفع قدراتهن المعرفیة -
 .الحقیقیةحضور النساء ومشار�تهن  �أهمیةرفع الوعي  -
 .تشجیع النساء و�فساح المجال أمامهن للوصول إلى مراكز صنع القرار -
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فجوة  اعتماد الكوتا النسائیة داخل  االنظمة الداخلیة لإلحزاب نفسها، �ما �ساهم في تقلیص -
ا �ما ء علیهالالمساواة بین الجنسین، و�ما �شكل فرصة حقیقیة للنساء لخوض التجر�ة واإلستفادة منها والبنا

 �ساعد في تطو�رها. 
 تبني األحزاب للقضا�ا النسائیة وعدم تر�ها للنساء الحز�یات فقط أو للجان النساء في -

 .یقي مع االطر النسو�ة الحقوقیةحزاب والبدء بنقاش جدي حقاال
اسیة تفعیل المشار�ة السی تعز�ز التعاون بین المنظمات النسائیة والحقوقیة واألحزاب بهدف -

 .ءللنسا
 .تبني األحزاب لترشیح سیدات في اإلنتخا�ات البلد�ة والنیابیة -
 .سعي النساء الحز�یات أنفسهن على فرض قضا�ا النساء على األحزاب -
صمة او دعم النساء الحز�یات في المناطق وعدم إقتصار حلقات التثقیف السیاسي على العا -

 . على قطاعات او لجان معینة
  .الي مخالفات او إجراءات داخلیة تمییز�ة ضد النساء الحز�یات تبني سیاسات محاسبة -
ان ما على المستوى اإلجتماعي فإن تطو�ر أوضاع النساء والفتیات في الكشاف الحز�ي في لبنأ

 إذء ، ا �عید المنال في حال لم یتم رسم سیاسات عامة للقضاء على التمییز والعنف �حق النسایبقى أمرً 
 لى السواءناثًا عاعیة السائدة وخاصة الثقافة الشعبیة  ترمي بثقلها على المواطنین ذ�ورًا و�الثقافة اإلجتمإن 

 كرس قسمة األدوار التار�خیة بین الجنسین عبروهي تنطلق من وصا�ة الرجل وسلطته على المرأة وتُ 
جي اإلنتاو والتغییري تحدید دور المرأة ضمن األسرة (الدور اإلنجابي ورعا�ة األسرة) مقابل الدور السیاسي 

 هو من أدوار الرجل ، مما یلقي �امل األعباء األسر�ة على عاتق المرأة.
ة سیطرة الموروث اإلجتماعي والنظام الذ�وري /األبوي على العادات والتقالید المجتمعیإن 

 كرس�ُ و رض شجع على تسلیط العنف علیها مما �عید إنتاج و�فالسائدة ینمي القیم التمییز�ة ضد المرأة و�ُ 
ز�د یللرجل  ضعف قواعد إستقاللیة المرأة وتبعیتها الدائمة�ما إن  قسمة األدوار النمطیة للرجال وللنساء .

لمنزل الجمع بین العمل خارج اوال نغفل �أي حال عن من صعو�ات مشار�تها المستقلة وتمثیلها المستقل. 
لها ة �كامنجابي ملقاالعباء الدور اوجة خاصة ان أ مرأة (األعباء المزدرهق الیُ  الذي  والعمل داخل المنزل

 على عاتق المرأة) و�منع عنها فرص تنمیة دورها في الحیاة العامة.
*** 
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 المعاییر التي �قتضي التاكد من مراعاتها في عمل الكشافة
الحیاة ب في جوان إن واجب تحفیز الفتیات على المشار�ة ینطلق من ضعف مشار�تهن الحقاً 

�ة في ستمرار ضعف المشار إیث تجمع �ل الدراسات والتقار�ر الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة على العامة ح
تمكینها، و لمرأة ا الرتباط هذه المشار�ة �عوامل وأسباب تتجاوز القدرات الذاتیة لالحیاة العامة وتراجعها نظرً 

ا تزال التي مو في مجتمعاتنا العر�یة  وتأثرها �المناخ السیاسي العام و�الرؤى االجتماعیة والثقافیة السائدة
 .لعام راطهن في الفعل السیاسي  اأمام المشار�ة �شكل عام، ومشار�ة النساء وانخ رئیسیاُ  تشكل عائقاُ 

هن تعاطي األحزاب مع قضا�ا النساء ومشار�ت نألر�ة الكشفیة القیام بهذا الدور و�نبغي للح
لمرأة اوالمؤثر للنساء في هیاكلها، ذلك أن مسألة إدماج  الفاعل �طرح إشكاالت عدیدة تحول دون الحضور

اواة لم تطرح �عد �أولو�ة تعكس مسؤولیة هذه الهیاكل والتزامها نحو الدفع في اتجاه ترسیخ قیم المس
لمرأة اوالعدالة والد�مقراطیة سواء داخل مؤسسات الدولة أو في المجتمع �كل. وحتى عندما تطرح مشار�ة 

تدلیل إلى مراكز القرار، عادة ما �كون تبني الممارسات الكفیلة بتحقیق ذلك، وسیلة للوتیسیر وصولها 
 . اً نسانیو� تنمو�اً  على حداثیة الهیكل الحز�ي أو اإلجتماعي أو لالستجا�ة لمتطلبات سیاسیة، ولیس هدفاً 

 ، جعلإن التذبذب وعدم الوضوح والجد�ة في التعاطي مع إشكالیة المشار�ة السیاسیة للنساء
لة معظم التنظیمات  تعیش مفارقة صارخة على مستوى تعاطیها مع ملف المرأة، ما �جعلها تناقض الرسا

حات وتیرة االصال �طءالمطلبیة والحقوقیة والتوعو�ة التي تدافع عنها وتعمل من أجلها. أضف إلى ذلك 
ى حد قرار للرجال والنساء علالهیكلیة الداخلیة لهذه التنظیمات ما أثر على فرص المشار�ة واتخاذ ال

سم السواء وللنساء �شكل خاص. ذلك أن آلیات التداول على السلطة ومسارات االرتقاء والمشار�ة في ر 
نفاذ السیاسات واتخاذ القرار داخل هذه التنظیمات عادة ما تنحصر في مجموعة �حد ذاتها وتكون فرص ال

دة القاع خلقت هذه العزلة فجوة عمیقة في الثقة خاصة مععقدة السیما �النسبة إلى النساء.إلیها صعبة ومُ 
دات النسو�ة، وتشكل مع غیاب الثقة واقع من اإلحباط والعزوف عن العمل السیاسي ، ساهم في غیاب قیا

االصالح و�عادة الهیكلة  شا�ة فاعلة عن العمل الحز�ي وفي تجدید هذه التنظیمات وتیسیر عملیات
 .داخلها

 نضال ا، �حتاج إلىا رئیسیً الیوم، انخراط النساء في الحقلي السیاسي تحد�ً  لذا �عتبر إلى حد
 على المستوى المجتمعي و�ذلك على المستوى المؤسساتي والهیكلي. 

�ة وحیث إن الحر�ة الكشفیة هي أولى الفضاءات اإلجتماعیة التي تنخرط فیها الفتیات للمشار 
ل في تمثا یا خاًص التا�عة لألحزاب في لبنان تعیش تحد�ً  في الحیاة العامة، لذلك فإن الحر�ة الكشفیة

 : ضرورة تطو�ر على مستو�ات
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 .على التنمیة و�ناء الوعي السیاسيالعمل  -
 .العمل على بناء قیادات -

ى إن هذا التحدي یبقى مثاال إن لم یترجم إلى إستراتیجیات تطور العمل الكشفي �النسبة إل
 ن خالل الخطوات التالیة : الفتیات و�مكن أن یترجم ذلك م

 
رؤ�ة ورسالة وأهداف الجمعیة الكشفیة ، �قتضي ما یلي : أوال : على مستوى    

 .سینوقضا�ا المساواة والعدالة بین الجن أن  تتضمن رؤ�ة الكشافة  إدماج المساواة الجندر�ة
 .رسالة الكشافة الى إدماج المساواة الجندر�ة أن تشیر 

 .ة قضا�ا الفتیات و�دماج المساواة الجندر�ةأن تتضمن غا�ة الكشاف
 .أن تسهم الجمعیة الكشفیة في تمكین الفتیات

 

  من المهم تقصي  التالي:على مستوى الهیكلیة، ثانیا : 
 .یوجد نساء في مناصب إدار�ة علیا في الكشافة

 .افةتكلیف شخص أو قسم أو وحدة أو إدارة �شكل رسمي �قضا�ا النوع اإلجتماعي داخل الكش
 .هناك إهتمام �النوع في تخصیص المهام والمسؤولیات

مل إتخاذ القرار �ما یتعلق �كل ع ات من النساء والرجال في\المساواة في مشار�ة العاملین
 الجمعیة

 
 ، من المهم قراءة ما یلي : اإلستراتیجیات والسیاسات والبرامج  على مستوى ثالثا : 

 
 .ي أحد معاییر اإلستراتیجیاتتعتبر قضا�ا إدماج النوع اإلجتماع

 .تعتبر قضا�ا إدماج النوع اإلجتماعي أحد معاییر السیاسات
 .یؤخذ النوع اإلجتماعي �عین اإلعتبار عند عملیة التخطیط االستراتیجي

 .الحرص عند التخطیط على متا�عة وتقییم قضا�ا المساواة والعدالة بین الجنسین
 مساواة والتمییز بین الجنسین.وجود موازنات للبرامج تتناول عدم ال

 .طیطیتم جمع بیانات خاصة �المتا�عة والتقییم مصّنفة حسب الجنس لإلستفادة منها في التخ



 ملحق     ٤٤

ن من تأتي البیانات المصّنفة حسب الجنس �معلومات مفیدة لتقییم البرامج والمشار�ع �ما �مكّ 
 .إعداد تصور فیما �عد لبرامج ومشار�ع مستقبلیة

 .المشار�عو  قییم تأثیر إدماج النوع اإلجتماعي على البرامجیتم متا�عة وت
 .تتضمن خطط العمل أنشطة لتطو�ر �فاءات ومهارات النساء لوصولهن للخدمات والتدر�ب

و أتقوم الكشافة  �إستشارة  منظمات غیر حكومیة أو شبكات أو خبراء عند التخطیط للسیاسات 
 .مجال النوع اإلجتماعيعند التخطیط لحمالت التعبئة والتأثیر في 

 
 ، من المهم أن : األنشطةرا�عا : على مستوى 

 
 .تصمم األنشطة �شكل یراعي قضا�ا النوع اإلجتماعي

 ات،الذتساهم األنشطة في تعز�ز المساواة ما بین الجنسین في مجاالت التمكین، تعز�ز الثقة �
 .المشار�ة في إتخاذ القرار

 
 ، �قتضي أن نلحظ المؤشرات التالیة :  لینالعام ا:  أخیرا على مستوى خامسً 

 
ة ا في عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب إتخاذ قرار أو مناصب إدار�ا ملحوظً هناك إرتفاعً 

 .علیا
ة أو �عتمد الكشافة سیاسة تمییز إ�جابي تهدف إلى توظیف أو ترقیة النساء في المواقع الحساس

 .أعلى مستو�ات اإلدارة و/أو إتخاذ القرار
 .لتوظیف، التدر�ب، الترقیة...)توجد سیاسة في مجال المساواة في الفرص (ا

 .الوعي �النوع اإلجتماعي �شّكل أحد متطلبات التوظیف للمناصب المختلفة
 یتم تدر�ب الموظفین والموظفات  في مجال النوع اإلجتماعي

ت ن/ایین/ات المكلفیوجد برنامج تدر�بي حول النوع اإلجتماعي(تحلیل وتخطیط) لتأهیل الموظف
 .�إدماج النوع اإلجتماعي

یتم تخصیص موارد مالیة في الموازنة �صفة منتظمة من أجل تدر�ب الموظفین/ات في مجال 
 .تحلیل النوع اإلجتماعي والقضا�ا المرتبطة �ه
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ما الكشافة �المعرفة والحساسیة الكافیة �قضا�ا النوع اإلجتماعي � و وقیاداتیتمتع  قیادی
 .ن من أداء عملهم �شكل �ضمن مراعاة قضا�ا النوع اإلجتماعي�مكنهم/

ن عن �طر�قة مرضیة �غض النظر \ات في تأد�ة عملهم\توافر بیئة داعمة وآمنة لجمیع العاملین
 .الجنس، السن، الصحة، واإلختالفات األخرى 

 
----< 
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كشفیةالجمعیات الجدول  اللبنانیة حسب إتحاد �شاف لبنان   
 

  

 إسم الجمعیة مر�زها المسؤول الهاتف

 اتحاد �شاف لبنان بیروت ـ فرن الشباك  مصطفى عبد الرسول ٢٩٤٤٤١/٠١

٦٨٨٧٨١/٠٣ 

٧١٣٣٤١/٠٤ 

 كشافة األرز  جبل لبنان جل الدیب جورج صغبیني

 االتحادي اللبناني بیروت ـ األشرفیة جورج �خعازي  ٣٢١٤٨٧/٠١

روت ـ ش. الصیدانيبی میشال عون  ٤٤٦٠٣٦/٠١  كشافة اإلستقالل 

 كشاف البیئة في لبنان  بیروت الشباب والر�اضة اسماعیل ابو مرعي ٤٢٦١٧٨/٠١

ولید جنبالط یوسف  ٣٤٥١٤٩/٠٣
  خداج

 كشاف التقدمي جبل لبنان ـ السمقانیة

٣٠٩٦١٧/٠١ 

٨٢٠٠٦٢/٠٣ 

عبد الرحمن �موت 
  مصطفى عبد الرسول

فة الجراحكشا بیروت ـ الطر�ق الجدیدة  

 كشافة الرسالة اإلسالمیة  جبل لبنان الغبیري   نبیه بري حسن حمدان ٧٣٥٤٨٩/٠٣

 كشافة الساحل  جبل لبنان الغبیري  محمد �نج ٧٣٧٩١٧/٠٣

 الكشاف السر�اني اللبناني  بیروت األشرفیة ایلي ملكي یوسف ٨٠٣٠٩٣/٠٣

عامليالكشاف ال  بیروت راس النبع محمد یوسف بیضون  ٣١٧٠١٧/٠٣  

٨٦٢٤٤٨/٠١ 

٢١٥٨٧٨/٠٣ 

بهاء الدین عیتاني امین 
  میقاتي

 الكشاف العر�ي في لبنان  بیروت الروشة

 الكشاف اللبناني  بیروت �راكاس ر�یع غندور ٣١٣٧٩١/٠٣

 الكشاف المسلم في لبنان  بیروت المزرعة عمر سلطاني ٣٠١٤٥٧/٠١

نكشافة لبنا  بیروت برج حمود جورج الغر�ب ٦١٦٨٢٢/٠٣  

 كشافة الهومنتمن في لبنان  بیروت زقاق البالط كیفورك ا�انیان ٢٧٢٢٧٤/٠٣

محمد أمین الداعوق نبیل  ٦٤٨٠٣٨/٠١  كشافة المقاصد اإلسالمیة  بیروت المزرعة



 ٤۷     ملحق

  بیضون 

 الكشاف الوطني االرثود�سي  جبل لبنان الحدث فؤاد حبیب ٢١٩٤٥٥/٠٣

للبنانيالكشاف الوطني ا بیروت كمال فخر ٦٦١٣٦١/٠٣  

  بیروت الطر�ق حسام الدین السواس ٢٢٠٣٦٧/٠٣
  الجدیدة

 كشافة المشار�ع

 كشافة لبنان المستقبل  الجنوب صیدا بهیة الحر�ري  ٢١٩٥١٣/٠٣

 كشافة االغاثة اللبنانیة  جبل لبنان العقیبة رو�ز القسیس ٦٥٦٢٢٢/٠٣

 كشافة المهدي  جبل لبنان حارة حر�ك بالل نعیم ٤٧٤٩٤٩/٠١

 كشافة اللیسیه ناسیونال  بیروت الرملة البیضاء فؤاد ذبیان ٦٨٢١٧٤/٠٣

        

٣٥١٧٨٥/٠١ 

٦٨٢٣٠٦/٠٣ 

اسعد حردان محمد خیر 
  الدین

 كشافة النهضة  بیروت البر�ستول

مر�ان سر�یس ساید  ٦١٧٥٩٩/٠٣
  فرنجیة

 كشافة المحبة  الشمال زغرتا

ومالحدث مطرانیة الر  لودي الشو�ري  ٤٣٠٦٩٦/٠٥ جمعیة مرشدات الكشاف الوطني   
 االرثود�سي

٧٧٣٣٨٤/٠٣ 

٧٠٠٧٧٠/٠١ 

 جمعیة مرشدات الكشاف المسلم  بیروت �ورنیش المزرعة نهاد درو�ش دوغان
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 راجع مختارةم
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قراطیة ود�مو  (التزام واستراتیجیة سالم األحزاب والقوى السیاسیة في لبنان، (اشراف) انطوان مسّره
راد ة �ونللمستقبل)، الجزء األول، المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم �التعاون مع مؤسس

 ص. ٥٩٢، ١٩٩٦، بیروت، المكتبة الشرقیة، KASادیناور 
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، ١٩٩٧، بیروت، المكتبة الشرقیة، KASاألهلي الدائم �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
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A. Messarra, Louise-Marie Chidiac et Abdo Kahi (dir.), La 
génération de la relève (Une pédagogie nouvelle pour la jeunesse 
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 ملحق
 إستمارة أجر�ت مع �شفیات

 
 : االسم

 العمر :
 الجهة :

 تار�خ االنتساب:
 كیف تعرفتي الى الكشاف :

 هل شجعك اهلك لإلنتساب الى الكشاف ؟ لماذا ؟
 ض أهلك االنتساب إلى الكشاف و�یف أقنعتهم؟هل عار 

 ؟اهل الكشاف  المنتسبة له �ضم ذ�ورً 
 

 ما الذي دفعك الى االنتساب الى هذا الكشاف :
 هل ألنه قر�ب من منزلك ؟
 هل ألنه من نفس طائفتك ؟

 هل ألن افكار ومباد� الكشاف أعجبتك؟
 هل ألن أصدقاءك في الكشاف؟

 هل ألن أهلك في الحزب؟
 

 تعرفین عن مباد� الحزب ؟  ماذا
 

 االنشطة التي شار�تي بها داخل الكشاف:
 رحالت ترفیهیة
 مخیمات صیفیة
 مسیرات �شفیة

 حفالت فنیة
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 درورات تقو�ة مدرسیة
 سفرات الى خارج لبنان

 أنشطة ر�اضیة
 أنشطة عسكر�ة

 محاضرات
 غیر ذلك

 
 برامج  الرحالت الترفیهیة :
 االماكن التي ذهبتي الیها؟

 اطات التي قمتي بها ؟النش
 ما هو دورك خالل الرحالت؟

 
 هل یتم توز�ع المشار�ات الى مجموعات ؟

 هل المجموعات تضم ذ�وًرا و�ناًثا ؟
 من �ان یترأس �ل مجموعة : ذ�ر أم أنثى ؟
 هل �انت تترأس أنثى مجموعة تضم ذ�وًرا ؟

 
 المخیمات الصیفیة

 االماكن التي ُتقام فیها المخیمات ؟
 النشطة التي �نت  قادرة على المشار�ة بها ولماذا ؟ما هي ا

 ما هي االنشطة التي �نت ال تشار�ین بها ولماذا ؟
 

 ما هي االنشطة التي تتعلمینها في المخیم؟
 أغان

 العزف على آله موسیقیة
 ر�اضة

 أشغال یدو�ة
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 الطهو ( تحضیر الطعام )
 الرسم

 إلقاء الشعر
 تعلم السباحة

 الرقص
 الد�كة

 محاضرات
 استخدام التكنولوجیا

 السیر العسكري 
 النظافة الشخصیة

 غیر ذلك
 

 المهمات
 ما هي المهمات التي تم تكلیفك بها في المخیم ؟

 هل مهمات أو أدوار اإلناث تختلف عن مهمات وأدوار الذ�ور ؟
 ما هي أدوار اإلناث ؟
 ما هي أدوار الذ�ور؟

 هل �ان هناك إناث مشار�ات في ادارة المخیم؟
 ان هناك إناث یتولین التدر�ب ؟هل �

 ما هي االنشطة التي ُتدرب علیها النساء؟
 ما هي االنشطة التي ُیدرب علیها الذ�ور ؟

 من �ان یتولى تنظیف المخیم: الساحة العامة، الحمامات، غرف االنشطة، غرف المنامة ؟
 هل �ان یتم توز�ع المشار�ین الى مجموعات ؟

 و�ناث معا ؟هل المجموعات �انت تضم ذ�ور 
 هل �انت االناث تترأس مجموعات تضم ذ�وًرا ؟
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 الرحالت خارج لبنان
 هل شار�تي برحالت �شفیة خارج لبنان ولماذا؟

 الدول التي �انت تتم الیها الز�ارات سواء شار�تي بها أم ال ؟
 الهدف برأ�ك  من هذه الز�ارات الخارجیة ؟

 اماكن الز�ارات ؟
 االنشطة ؟

 
 المحاضرات

 �انت المحاضرات دور�ة (دائمة ومتكررة) هل
 هل �انت المشار�ة بها الزامیة؟

 من �ان �حاضر فیها (محاضرون حز�یون، محاضرون من داخل الكشاف، 
 محاضرون من خارج الكشاف)

 هل توزع منشورات و�تب على المشار�ین ؟
 هل  الكتب والمنشورات تضم افكاًرا حز�یة ؟

 
 مواضیع المحاضرات 
 نسانحقوق اال

 توعیة صحیة
 توعیة دینیة
 توعیة حز�یة

 معلومات عن لبنان
 حقوق االطفال
 حقوق الفتیات

 توعیة على مقاومة التر�یة المدنیة
 توعیة على العنف ضد المرأة 

 حقوق المرأة 
 العنف
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 حل النزاعات
 السلم االهلي

 التحرش الجنسي
 الزواج المبكر
 عمالة االطفال

 غیر ذلك
 

 االنشطة الحز�یة
 تتم دعوتك للمشار�ة بنشاطات حز�یة ؟هل 

 من یدعوك الى المشار�ة؟
 هل المشار�ة اجبار�ة أم إختیار�ة؟

 هل شار�تي في مهرجانات أو أحتفاالت حز�یة ؟ما هي ؟
 هل شار�تي في اعتصامات حز�یة وما هي؟

 هل شار�تي في مسیرات حز�یة وما هي؟
 

 بنانیة وعر�یة وعالمیةاألنشطة الكشفیة المشتر�ة مع جهات �شفیة أخرى ل
 هل شار�تي �أنشطة مع جهات �شفیة لبنانیة: مؤتمرات ، مهرجانات، مخیمات،...؟

 هل شار�تي في أنشطة �شفیة خارج لبنان وما هي ؟
 هل للذ�ور أفضلیة على اإلناث في المشار�ة مع الجهات الكشفیة االخرى  سواء داخل لبنان أم

 خارجه ؟
 ن على هامش هذه المشار�ات   وما نوعها وهل تشار�ین فیها ؟هل تحصل نقاشات مع االخر�

 
 خالصة

 هل جذبتك االنشطة التي �قوم بها الكشاف ؟
 ما أهمیة االنتساب الى الكشاف ؟

 هل أثر إنتسا�ك للكشاف على شخصیتك؟
 عندما تكبر�ن هل ستستمر�ن مع الحزب ؟



 

 المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 التنفیذ�ةأعضاء الهیئة 

 واصف الحر�ه
 ماري تر�ز خیر بدوي 

 ابراهیم طرابلسي
 انطوان مسّره

 طوني عطاهللا
 ر�یع قیس

 منسق البرامج
 ر�یع قیس

 �احثون 
 طوني جورج عطاهللا
 افلین أبو متري مسّره

 سامي خلیفه
 خلود الخطیب

 ارلیت سعاده ابي نادر 
 ماري بل طر�یه
 ماري تر�ز زهر

 سرالامانة 
 غر�س معاصري 

 دنیز داغر

 أعضاء شرف
 أنطوان لحام

 سامي القواس
 میرفت القواس

 لیلى مكارم

 غاب عن المؤسسة عضو�ن مؤسسین
 سامي مكارم 

 واسالقحسن 



 

 منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
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، KAS دیناورا �ونراد (التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األول، �التعاون مع مؤسسةاالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦
         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦

 ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧،  KAS الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورلقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، االحزاب وا. ٨
 ص. ٢٩٦، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة .١٠
، ١٩٩٩،  KAS موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناور(استراتیجیة مشار�ة ود� النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢
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 ص. ٢٥٦، ٢٠٠٠،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالنقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥
 ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢، ،  الجزء االول KAS�ونراد ادیناور ، �التعاون مع مؤسسة الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط التمثیل الد�مقراطي. ١٧
 ،٢٠٠٤لثاني، ، الجزء ا KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩

 ص. ٦٢٤
عاون مع ن)، �التبرات العر�یة والدولیة من منظور مقار (الخ صیاغة الدساتیر في التحّوالت العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٤

 ص. ٤٣٢، ٢٠١٤، KASمؤسسة �ونراد ادیناور 
نراد مؤسسة �و  (برامج وخبرات)، �التعاون مع تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یة . أنطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٦

 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KASادیناور 
 ،٢٠١٥، KAS، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور الكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري مصطفى عاصي، . منار زعیتر و ٣٧

 ص. ٦٤
ر ونراد ادیناو مؤسسة � �التعاون معالتزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات الوطنیة، . میر�ام یونس، ٣٨

KAS ،ص. ٦٤، ٢٠١٥ 
 Documentsسلة "وثائق" صدر في سل

افة، ، طبعة جدیدة مض١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧

التعاون مع �ام، المواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على الشأن الع. ٨
  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KASسسة �ونراد ادیناور مؤ 

د ادیناور ة �ونرا(مضامینها وسیاقها التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعاون مع مؤسس التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩
KAS  ،ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦ 

 ١٩٤ ،٢٠٠٦ ، KASسة �ونراد ادیناور ، �التعاون مع مؤسالمواطنیة الطالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیة. ١١
 ص.

 المكتبة الشرقیة، بیروت: توز�ع
 )٠١( ٢١٦٠٢١فاكس:  -) ٠١( ٢١٧٣٦٤/٤٩٢١١٢/  ٢٠٠٨٧٥/٣٣٣٣٧٩ت 

E-Mail: libor@cyberia.net.lb 
*** 

Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace  - P.O.Box 16-5738  
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info@lfpcp.org 
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 صدر في منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم األهلي الدائم
 إشراف انطوان مسّره

 ص. ٢٦٠، ١٩٨٨لمؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص)، ، �التعاون مع مر�ز االحق في الذاكرة. ١
، ، بیروت(من المعاناة الى المواطنیة)، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا (قبرص) العبور الى الدولة. ٢

 ص. ٢٨٠، ١٩٩٢
 ر�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناو ، االشكالیة والتخطیط للبنان ما �عد الحرب)البناء الد�مقراطي (. ٣

Konrad Adenauer Stiftung- KAS ،ص.  ٢٤٠ ،١٩٩٤ 
 National (نماذج في الثقافة المدنیة)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد. ٤

Endowment for Democracy-NED ،ص. ١٩٩٥،٤٩٦ 
 ،CRDI لدوليمع مر�ز البحوث لالنماء ا(االشكالیة والتخطیط)، �التعاون بناء السیاسات االجتماعیة في لبنان . ٥

 ص. ٣١٢،  ١٩٩٥ اوتاوا (كندا)،
تعاون مع ول، �ال(التزام واستراتیجیة سالم ود�موقراطیة للمستقبل)، الجزء األاالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان . ٦

         ص. ٥٩٢، ١٩٩٦،  KAS ادیناور مؤسسة �ونراد
 ،NED ، الجزء الثاني، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیةانمواطن الغد: الحر�ات وحقوق االنس. ٧

 .ص ٣٦٨ ،١٩٩٨
،  KAS دیناورالجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ااالحزاب والقوى السیاسیة في لبنان: تجدد والتزام، . ٨

 ص. ٢٨٨ ،١٩٩٧
نیة سسة الوط)، الجزء األول، �التعاون مع المؤ (نماذج في المعامالت واالعالم االداري عالقة المواطن �االدارة . ٩

 ص. ٣٨٨، ١٩٩٨، NED للد�مقراطیة
 ص. ٢٩٦، ١٩٩٨،  KAS ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد أدیناوراقتصاد في سبیل العدالة االجتماعیة. ١٠
 ،NED الجزء الثالث، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�موقراطیة مواطن الغد: نعیش مًعا في مجتمع،. ١١

 ص. ٣٦٨ ،١٩٩٧
ونراد ؤسسة �م(استراتیجیة مشار�ة ود�موقراطیة اجتماعیة)، �التعاون مع  النقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٢

 ص. ٢٥٦، ١٩٩٩،  KAS أدیناور
یة لوطنمؤسسة ا(نماذج في المعامالت واالعالم االداري)، الجزء الثاني، �التعاون مع ال عالقة المواطن �االدارة. ١٣

 ص.  ٣٨٤، ١٩٩٩ ،NED للد�موقراطیة
 Mercy Corps (منظومة قیم ومبادرة وتواصل وتدر�ب)، �التعاون مع  تنمیة المجتمع المدني في لبنان. ١٤

International ،ص. ٧٥٢، ٢٠٠٠ 
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 ٢٥٦ ،٢٠٠٠،  KAS ، الجزء الثاني، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناورالنقا�ات والهیئات المهنیة في لبنان. ١٥
 ص.

طنیة )، �التعاون مع المؤسسة الو في لبنان(مبادرة ومشار�ة ومواطنة في المجال المحلي  الحكمیة المحلیة. ١٦
 ص ٥٧٦، ٢٠٠٢الجزء االول ،  ،NEDللد�مقراطیة 

 الجزء  ، KASور ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناالجغرافیة االنتخابیة في لبنان: شروط التمثیل الد�مقراطي. ١٧
 ص. ٣٧٦، ٢٠٠٢االول، 

، NEDاطیة ، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقر الحكمیة المحلیة: النقاش المحلي في القضا�ا المشتر�ة .١٨
 ص. ٤٧٢، ٢٠٠٣الجزء الثاني، 

،  KASور ادینا ، �التعاون مع مؤسسة �ونرادالجغرافیة االنتخابیة في لبنان: تار�خیة القضاء وتقسیم الدوائر. ١٩
 ص, ٦٢٤، ٢٠٠٤جزء الثاني، ال

 ومؤسسة �ونراد ادیناور ، �التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا قبرصمرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٢٠

KAS ،ص. ٢٠٠٤،٦٥٦ 
 �مقراطیة(قواعد العمل الد�مقراطي البلدي في لبنان)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للدالحكمیة المحلیة . ٢١

NEDص. ٥٩٢، ٢٠٠٤، ٣زء ، ج 
لیة عادت صق(سیرة ذاتیة في العمل السیاسي والمقاومة المدنیة أو �یف است مقاومة المافیا. لیولو�ا اورلندو، ٢٢

"برنامج و Sicilian Renaissance Instituteهو�تها المسلو�ة)، تعر�ب افلین ابو متري مسّره، �التعاون مع
 ص. ٢٤٨، ٢٠٠٥لبنان، -الثقافة الحقوقیة" وامیدست

وطنیة (التواصل بین التشر�ع والمجتمع)، الجزء االول، �التعاون مع المؤسسة ال مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٣
 ص. ٥٥٢، ٢٠٠٥، NEDللد�مقراطیة 

وطنیة سسة ال(القواعد الحقوقیة في الصیاغة والسیاسات التشر�عیة)، �التعاون مع المؤ  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٤
 ص. ٦٤٠، ٢٠٠٦، الجزء الثاني، NEDللد�مقراطیة 

-١٩٧٥: (بناء ثقافة المناعة في المجتمع اللبناني نزاعات الداخل وحروب الخارج ، طوني جورج عطاهللا. ٢٥
 ص.  ٦٢٤، ٢٠٠٧)، ٢٠٠٧

، NED(اشكالیة ومنهجیة وتطبیق)، �التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة  مرصد التشر�ع في لبنان. ٢٦
 ص. ٣٤٠، ٢٠٠٧الث، الجزء الث

س)، (اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من النا مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة. ٢٧
 ص ٥٠٤، ٢٠٠٨، NED�التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

ع اون م�التع (تضامن ومشار�ة ومواطنة في المجال المحلي)، دعم المجتمع األهلي للعمل البلدي في لبنان. ٢٨
 ص. ٢٥٦، ٢٠٠٩مؤسسة وستمنستر للد�مقراطیة، 
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یة (بناء ثقافة المواثیق في لبنان من اجل مواطنة فاعلة)، �التعاون مع المؤسسة العر� اتفاق الدوحة. ٢٩
  ص. ٣٧٧، ٢٠٠٩للد�مقراطیة، بیروت، 

)، یر الشعوب والمجتمعات(رؤ�ة اخالقیة تغ المصالحة القائمة على اإل�مان، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٠
 ص. ٢٠٨، ٢٠١٢تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 

ة ومواطنة مشار�و (مبادرة  الشأن العام في الحیاة الیومیة المحلیة في لبنان. انطوان مسّره ور�یع قیس (ادارة)، ٣١
 ص. ٥٣٢، ٢٠١٣، Foundation for the Futureدعًما للعمل البلدي)، �التعاون مع مؤسسة المستقبل 

 ص. ١٤+  ٩٤، ٢٠١٣(تشر�ع وحقوق وتوصیات)،  السجون في لبنان. ر�یع قیس، ٣٢
ت)، (إطار إ�ماني لصنع السالم وحل النزاعاالمصالحة القائمة على اإل�مان ، Brian Cox. بر�ان �و�س ٣٣

 ص. ١٣٢، ٢٠١٤تعر�ب افلین ابو متري مسّره، 
من  الدولیة(الخبرات العر�یة و  تیر في التحّوالت العر�یةصیاغة الدسا. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٤

 ص. ٤٣٢، ٢٠١٤، KASمنظور مقارن)، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
 اییر،مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان: استعادة سلطة المع. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٥

 ص. ٦١٢، ٢٠١٥، RYACO�التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 
، خبرات)(برامج و  تعلیم وثقافة حقوق االنسان في الجامعات العر�یة. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٣٦

 ص. ٣٣٦، ٢٠١٥، KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 
 نراد، �التعاون مع مؤسسة �و الكشاف الحز�ي في لبنان من منظور جندري . منار زعیتر ومصطفى عاصي، ٣٧

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASادیناور 
�التعاون  لوطنیة،التزامات لبنان �حقوق االنسان بین المواثیق الدولیة األساسیة والتشر�عات امیر�ام یونس، . 38

 ص. ٦٤، ٢٠١٥، KASمع مؤسسة �ونراد ادیناور 
 Documentsصدر في سلسلة "وثائق" 

1. Irene Lorfing, Antoine Messarra, Abdo Kahi (dir.), Linking Civil Society to 
Sustainable Development (A training Manual for Institutional Strengthening), in 
cooperation with Mercy Corps International, 1999, 120 p. 

جدیدة  بعة، ط١٩٩٩،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور ، فاعلون في السیاسات االجتماعیة في لبنان. ٢
 ص. ٣٠٠، ٢٠٠٧مضافة، 

ن مع التعاو �(نماذج أحكام قضائیة مختارة)،  . مرصد القضاء: دفاًعا عن العدالة واإلنصاف والحر�ات في لبنان٣
 ص. ١٦٨، ٢٠٠٦، MEPIمبادرة الشراكة األمیر�یة الشرق أوسطیة 

والتعدیل ) ٥/١١/١٩٨٩و ٢٢/١٠/١٩٨٩( الطائف –جذور وثیقة الوفاق الوطني اللبناني  انطوان مسّره،. ٤
 ص. ٥٢٠، ٢٠١٥)، طبعة را�عة مضافة، ٢١/٩/١٩٩٠( الدستوري 

 ص. ٢٥٠ ،٢٠١٢)، ١٩٨٢-١٩٧٥( الفدرالیة الجغرافیة والفدرالیة الشخصیة: ٤/٢، رقم ٢وجزء    
 .ص ١٢٠ ،٢٠٠٦عولمة السالم من خالل الد�مقراطیة،  الحر�ة العالمیة للد�مقراطیة:. انطوان مسّره، ٥
والعلم  وندوة اللجنة الوطنیة للتر�یة ٢٠٠١-١٩٩٩نهار الشباب سیاسات شبابیة، . انطوان مسّره (جمع وتنسیق)، ٦

 ص. ٢٠٠، ٢٠٠٦، ٢٧/١١/١٩٩٩الیونسكو في  –والثقافة 
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ة ع مبادر م، اعداد انطوان مسّره و�ول مرقص، �التعاون مرصد القضاء في لبنان: نماذج احكام قضائیة مختارة. ٧
 ص. ٢٧٢، ٢، جزء ٢٠٠٧، MEPIراكة االمیر�یة الشرق اوسطیة الش

لعام، لشأن ااالمواطنیة الطالبیة: مندو�و الصف في المدارس وممثلوا الطالب في الجامعات او التر�یة على . ٨
  ص. ١٤٢، ٢٠٠٦،  KAS�التعاون مع مؤسسة �ونراد ادیناور 

ؤسسة ون مع ما التطبیقي والخبرات للبنان ومن لبنان)، �التعا(مضامینها وسیاقه التر�یة على القاعدة الحقوقیة. ٩
 ص. ٢٣٠، ٢٠٠٦،  KASكونراد ادیناور 

، النسانوانعكاساتها على المجتمع اللبناني وحقوق ا ٢٠٠٦تموز  ١٢تأثیرات حرب . طوني عطاهلل (اعداد)، ١٠
 ص. ١٥٣، ٢٠٠٦مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنان، 

،  KASیناور ، �التعاون مع مؤسسة �ونراد ادالبیة: نماذج في التنظیم والثقافة الد�مقراطیةالمواطنیة الط. ١١
 ص. ١٩٤ ،٢٠٠٦

)، ٢٠٠٦-١٩٦٤(دراسات ومقاالت ومداخالت في مؤتمرات،  االعالم في لبنان: قانون وخلقیة. انطوان مسّره، ١٢
 ص. ٧٥٦، ٢٠٠٦

13. Antoine Messarra (documentation fondamentale classée et colligée par), Les systèmes 
consensuels de gouvernement : Documentation fondamentale- Consensual model of 
Democracy : Fundamental Documentation, 3 vol., 2007, 594, 370 et 712 p. 

یا ات العل، اعداد طالب الدراسوالدناالطائف �ما نرو�ها ال -وثیقة الوفاق الوطني. انطوان مسّره (اشراف)، ١٤
 ص. ١٩٠، ٢٠٠٧، UL/Liban et CFPJ-IFP/Parisصحافة في الجامعة اللبنانیة، 

اصالح) ، الشبكة العر�یة لالصالح الد�مقراطي (تطو�ر ا�حاث الد�مقراطیة عر�ًیا. انطوان مسّره (اشراف)، ١٥
 ص. ٣١٠ ،٢٠٠٧مر�ز االردن الجدید للدراسات، �التعاون مع المؤسسة اللبنانیة للسلم االهلي الدائم و 

ة العر�ی(�االرشاد الرسولي: مقار�ة تطبیقیة في سبیل مرصد االرشاد الرسولي في لبنان . انطوان مسّره، ١٦
 ص. ٥٤، ٢٠٠٧والفرنسیة)، 

ء حو بنان: (خالصة ا�حاث و�رامج تطبیقیة وتوجهات مستقبلیة هواجس وتطلعات الشباب اللبناني. انطوان مسّره، ١٧
 ص. ٢٥٨، ٢٠١٢، طبعة ثانیة مضافة، ٢٠٠٧سیاسات شبابیة)، 

 التعاون مع، �ل؟لماذا طرابلس؟ استغالل االوضاع االقتصاد�ة االجتماعیة في احداث االرهاب والعنف. ما العم. ١٨
 ص. ٤٢، ٢٠٠٧، NEDالمؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

 ص. ٥٠، ٢٠٠٧، NEDمع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة ، �التعاون بناء رأي عام اقتصادي اجتماعي. ١٩
ثائق موعة و مج قضا�ا اخالقیة: هدفیة الشرع المهنیة وصیاغتها وتطبیقاتها،. انطوان مسّره (اعداد وتنسیق)، ٢٠

 .٢٠٠٨لبرنامج "الماستر في العالقات المسیحیة واالسالمیة"، معهد العلوم الدینیة، جامعة القد�س یوسف، 
(دراسات وتقار�ر  مرصد السلم االهلي والذاكرة في لبنانن مسّره وطوني عطاهللا (اعداد وتنسیق)، . انطوا٢١

 Observatoire de la paix civile et de la، ٢٠٠٨-٢٠٠٥ومداخالت في مؤتمرات وورشات عمل)، 
mémoire au Liban, 2005-2008/ Monitoring Civil Peace and Collective Memory in 
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Lebanon, 2005-2008 ،قبرص ومنتدى التنمیة والثقافة والحوار -�التعاون مع مر�ز المؤتمرات في ا�انا�ا
FDCD  ورا�طة مراكز التدر�ب والر�اضات الروحیة في الشرق األوسط  MEATRC ،ص. ٦٥٦، ٢٠٠٨ 

ى اشرف عل ،١٩٩٧-١٩٤٧، وثائق من التار�خ: نصف قرن دفاًعا عن حقوق المرأة في لبنان. لور مغیزل، ٢٢
تنسیقها وتبو�بها والتقد�م لها انطوان مسّره وطوني عطاهلل، مؤسسة جوزف ولور مغیزل، 

Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Project المؤسسة اللبنانیة للسلم ،
سلسلة  دائم،لي الاالهلي الدائم، الجمعیة اللبنانیة للعلوم السیاسیة، منشورات المؤسسة اللبنانیة للسلم االه

 ص. ٤٥٠ص. +  ٥٠٠ص +  ٤٩٣ ،٢٠٠٨اجزاء،  ٣وثائق، المكتبة الشرقیة، 
التعاون مع ، بیروت، �: وثائق للذاكرة والثقافة المیثاقیة والمواطنیة٢١/٥/٢٠٠٨جذور اتفاق الدوحة، . ٢٣

ا وعلي حسون ور�ت المؤسسة العر�یة للد�مقراطیة، اعداد طوني جورج عطاهللا �التعاون مع �اسكال موصللي
 ص. ٣٩٣، ٢٠٠٩روسل متى، وتنسیق انطوان مسّره ور�یع قیس، 

، الناس مرصد الحقوق االقتصاد�ة االجتماعیة: اعالم و�لوغیة وتمكین في سبیل د�مقراطیة قر�بة من. ٢٤
 ص. ٤٩٢، ٢٠٠٩،  NED�التعاون مع المؤسسة الوطنیة للد�مقراطیة 

*** 
 الدستوري): عاًما من الحوار اللبناني في سبیل ثبات السلم األهلي ودعم المسار ٢٥( ذاكرة الحوارات اللبنانیة

 ص. ٥٧٢، ٢٠٠٩، ٢٣/٣/١٩٨٤-١١ مؤتمر لوزان :١. الجزء ٢٥
�ق ، والفر ٢٠٠٧، والحوار اللبناني في سو�سرا ١٩٨٤�حث جامعة الروح القدس الكسلیك  :٢. الجزء ٢٦

 ص. ٥٩، ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨العر�ي للحوار االسالمي المسیحي 
ت ، وتحر�ا٢٠٠٩-٢٠٠٦، واجتماعات مؤتمر الحوار الوطني ٢٠٠٧فرنسا -لقاءات سان �لو :٣. الجزء ٢٧

 ص. ٢٩٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩المجتمع المدني 
 ص. ١٢٠، ٢٠٠٩، ١٩٨٤وثائق للمؤتمر المسیحي  :٤. الجزء ٢٨

*** 
اون مل �التععیق انطوان مسّره لورشات اعداد وتنسجمعیات ومبادرات دعًما للعمل البلدي في لبنان الیوم، . ٢٩

 ص. ١١٩، ٢٠١٠، Foundation for the Futureمع 
ّره، طوان مس، الجزء الثالث، اعداد لیلى سلوم سعد، افلین ابو متري مسّره، انیوسف سعد: المجموعة الكاملة. ٣٠

٢٠١٠. 
مؤسسات،  (الحالة البحثیة: �یةقیاس الد�مقراطیة واالصالح الد�مقراطي في الدول العر . انطوان مسّره، ٣١

 ص. ٥٤+  ٧٠، ٢٠١٠مؤشرات، حاجات، اولو�ات، منهجیات، استشراف)، 
 ص. ٥٢، ٢٠١١، ٢٤/٥/٢٠١١عشاء -، لقاءر�ع قرن في سبیل السلم االهلي والذاكرة في لبنان. ٣٢
ه ان مسرّ ا انطو ، مجموعة وثائق جمعهاالمام موسى الصدر في ذاكرة اللبنانیین للسلم االهلي والمیثاق. ٣٣

 ص. ٨٠، ٢٠١١�فضل مساعدة السیدة ر�اب الصدر ومؤسسات االمام موسى الصدر، 
34. Antoine Messarra, Des repères pour le dialogue interculturel (Synthèses de 

rencontres et débats à la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le 
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dialogue entre les cultures  - FAL), 100 ,2011-2008 ,معاییر في سبیل الحوار الثقافي p. 
2012. 

 Monitoring Civil Peace ٢٠١٢-٢٠٠٨، مرصد السلم االهلي الذاكرة في لبنان. انطوان نصري مسّره، ٣٥
and Collective Memory in Lebanon, 2005-2008 الجزء الثالث: تقار�ر ودراسات ووثائق لندوة ،

 �التعاون مع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة  ٢/٩/٢٠١٢-٣١/٨صد السلم االهلي والذاكرة في مر 
Youssef Assaf Charitable Organisation – RYACO Ramzi ،العر�یة والفرنسیة  ٢٠١٢�)

 واالنكلیز�ة).
هلي م االلبنانیة للسل(حاالت ونماذج)، مقتطفات من منشورات المؤسسة ال الذاكرة المدنیة للحرب في لبنان. ٣٦

ف عساف وجمعیة رمزي یوس LAUالدائم)، �التعاون مع مر�ز التراث اللبناني في الجامعة اللبنانیة األمیر�یة 
ص، اعداد  ١٩٢، ٢٠١٣، Ramzi Youssef Assaf Charitable Organisation-RYACOالخیر�ة 

 ة.للعرض على الشاش CDص و ٦٥ص. + ملحق  ١٦٣، ٢٠١٢انطوان مسّره، 
 /Woman Empowerment◌ً مبادرة المرأة ومشار�تها في صنع القرار على الصعید المحلي . ٣٧

Capacitation des femmes, documents choisis et rassemblés par Sofia Agosta, avec le 
soutien de A. Messarra, dans le cadre du programme avec Diakonia, 2013, 368 p. 

38. Antoine Messarra, Lebanon: A Users Guide (Civil and Internal War, Post-Internal 
War, Political System and Democratic Mangement of Religious and Cultural 
Pluralism in Lebanon), Curriculum Caravan, Faculté des sciences religieuses et 
Master en relations islamo-chrétiennes, Université Saint-Joseph, 2013, 100 p. 

صوص ن(المجتمع والقدرة الوطنیة)، مجموعة  االستراتیجیة الوطنیة: البعد االجتماعي. انطوان مسّره، ٣٩
 ص. ١٣٣، ١٩٩٧لمحاضرات في �لیة القیادة واألر�ان، 

ي في لبنان في برامج ومشار�ع: السلم االهل. انطوان مسّره (اعداد) ودانییال فیاض (توثیق وتبو�ب)، ٤٠
٢٠١٤-١٩٨٤ Paix civile et droits de l’homme au Liban en programmes et 

projets: 1984-2014 ،ص. ١٢٦٨، ٢٠١٤ 
 ٢٢٨، ٢٠١٤)، ١٩٩٤-١٩٨٠(كتا�ات متفرقة:  النظام السیاسي اللبناني خالل االزمات. انطوان مسّره، ٤١

 ص.
مجموعة  ،ور�ةدولة والمجال الدیني في الدساتیر والتشر�عات واالجتهادات الدستال. انطوان مسّره (اشراف)، ٤٢

 ص. ١٢٨، ٢٠١٣، ٥/٩/٢٠١٣-٣وثائق لورشة عمل ودورة تدر�بیة لمجموعة "د�ار"، عمان، 
 .ص ٨٢، ١٩٩٩-١٩٩٨التدر�ب على المناهج الجدیدة في التر�یة المدنیة، . انطوان مسّره (اشراف)، ٤٣
اطنیة (دراسات ومقاالت في الدستور والمو قواعد الحكم في النظام الدستوري اللبناني ه، . انطوان مسرّ ٤٤

 ص. ٧٩٤، ٢٠١٤)، ٢٠٠٨-١٩٧٨والمجتمع المدني، 
-١٩٢٠باب، وجوه میثاقیة في تار�خ لبنان واللبنانیین: لبنان الكبیر في ذاكرة جیل الش. انطوان مسّره، ٤٥

 .٢٠١٥، طبعة ثانیة، Gladicمعیة تصالح (مجموعة وثائق)، �التعاون مع ج  ١٩٤٣
46. Maé Kurkjian, Rapport de stage (1 juillet au 18 août 2013) à la Fondation libanaise 

pour la paix civile permanente, 2014, 40 p. 
، ٢٠١٤ ثائق،(مشار�ع ومناقشات ومراجع)، مجموعة و  األحوال الشخصیة االختیار�ة. انطوان مسّره (اعداد)، ٤٧

 ص. ١٠٥
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 ،٢٠٠٨-٢٠٠٢(اشكالیة وتمكین ومبادرات لبرامج تطبیقیة)،  كتا�ات حول حقوق المرأة. انطوان مسّره، ٤٨
 ص. ٦٤٠، ٢٠١٥

(تعر�ب �عض الفصول)، تعر�ب ایلیت سیمون شحاده  قلب ثائر، Ingrid Betancourt. انغر�د بتانكور ٤٩
 ص. ٨٥، ٢٠١٥الكسلیك، -جامعة الروح القدس (مذ�رة �حث للحصول على دبلوم في الترجمة،

لتعاون ، �ا٢٠١٤-٢٠٠١، في لبنان تقار�ر مرصد السلم االهلي والذاكرة مجموعة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٠
 ص. ٣٧٠، ٢٠١٥، RYACOمع جمعیة رمزي یوسف عساف الخیر�ة 

ي ث جماع، وقائع �حراطیة القر�ىمرصد الد�مقراطیة في لبنان: المواثیق ود�مق. انطوان مسّره (اشراف)، ٥١
، ٢٠١٥، ٢٠٠٢-١٩٩٧وار�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، 

 ص. ٣٦٦
52. A. Messarra (dir.), Observatoire de la démocratie au Liban : Démocratie de 

proximité, actes d’une recherche collective et de quatre séminaires organisés en 
2001 par la Fondation Joseph et Laure Moghaizel en coopération avec l’Union 
européenne, 2015, 130 p. 

عي وقائع �حث جما ،٢٠٠١مرصد الد�مقراطیة في لبنان: تحوالت واستشراف، . انطوان مسّره (اشراف)، ٥٣
 ص. ٢٥٨، ٢٠١٥مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي،  وأر�ع ندوات عقدتها مؤسسة جوزف ولور

م ة االعال(صدقیة الخبر وخلقی حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٤
ث ائع �حاستناًدأ الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالعالمیین من الجیل الجدید)، وق

�التعاون مع االتحاد االورو�ي، الجزء  ٢٠٠١ات عقدتها مؤسسة جوزف ولور مغیزل سنة جماعي وندو 
 ص. ٢٨٣، ٢٠١٥، ١/٢

م ة االعال(صدقیة الخبر وخلقی حق المواطنین في االعالم: شهادات وخبرات مهنیة. انطوان مسّره (اشراف)، ٥٥
ث ائع �حالمیین من الجیل الجدید)، وقاستناًدا الى الشرعات الدولیة وفي الممارسة المهنیة الیومیة لالع

مؤسسة جوزف ولور مغیزل �التعاون مع االتحاد االورو�ي، الجزء  ٢٠٠٣جماعي وندوات عقدتها سنة 
 ص. ٣٠٨، ٢٠١٥، ٢/٢

 ٤٦٢ ،٢٠١٥)، ٢٠١٤-١٩٩٢( كتا�ات في الثقافة المدنیة والذاكرة المشتر�ة للمستقبل. انطوان مسّره، ٥٦
 ص.

57. A. Messarra, Le régime constitutionnel libanais en perspective comparée (Recueil 
d’études et documents), 2015, 2 vol., 756 p.    

لون المسؤو ( دعم المجتمع االهلي للعمل البلدي والنقاش العام المحلي. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٨
االنتخا�ات في ) وملحق: Let’s Communicate: let’s solve itوالمواطنون سوا بیالقوا الحل 

، ٢٠١٥، National Democratic Institute، وقائع ورشات العمل �التعاون مع مواعیدها الدستور�ة
 ص. ١٠٣

 Promoting Women تمكین المرأة محلًیا في صنع القرار. انطوان مسّره ور�یع قیس (اشراف)، ٥٩
Participation in Decision Making at Local Level Through Community Based 

Initiatives "ص. ٣٥٠، ٢٠١٥، ٢٠١٤-٢٠١٢، وقائع ورشات عمل �التعاون مع مؤسسة "د�اكونیا 
 

 المكتبة الشرقیة، بیروت: توز�ع
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 )٠١( ٢١٦٠٢١فاكس:  -) ٠١( ٢١٧٣٦٤/٤٩٢١١٢/  ٢٠٠٨٧٥/٣٣٣٣٧٩ت 
E-Mail: libor@cyberia.net.lb 

*** 
Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace  - P.O.Box 16-5738  

Beirut-Lebanon    1100  -  2070 
E-mail : antoine@messarra.com 

http: //antoine.messarra.com  -  http : //www.lfpcp.org  
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