
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التربية والتدريب على بناء مقتطفات من سيرة 

 ، في لبنان المواطنة وحقوق الإنسانو اللاعنف

 .(منذ منتصف الثمانينيات) على مدى ثلاثة عقود

 
 

 . والتربية اللاعنفية؛ ورّواد التدريب الحديث لبنان والعالم العربيمن رّواد اللاعنف في هما 
 

ا رفيقونضال مشتركة،  انطلقا مًعا في رحلة حياةالعاصفة بلبنان، والحرب ‘ قلب’في ، 2891التقيا عام 

كار وابت نضالالفكر والفي تشاركا ، ووفي ظروٍف استثنائية يوًما بيوم عملا على تجسيده محل  ودرب 

 الحّرية والعدالة والحب.نف واللاطائفية و، من أجل قيم اللاعالبدائل

 

 حول "أن نكون أو  أن نتمّلك" Erich Fromm  على غرار ما كتبه إريك فروم ،اختارا معاً 

"To Have or To Be"،  أن يكون لمسيرتهما في الحياة معنًى وجوديًا إنسانيًا، بعيداً من عالم التمّلك

 ؛وجد كّل منهما نفسه يختار الفكر والنضال معاً في مطلع شبابهما،  ،منذ البدايةو ...والشهرةوالمناصب 

   .حياة ر  خيا

 

لت وانتقالمثقفين والإعلاميين، ومن الشباب والنشطاء  أكثر من جيل منأفكارهما أّثرت في والتزامهما 

كانت ووعّلمت أوائل المدّربين اللاعنفيين،  ،الهيئات والمؤّسسات والبرامج المحلية والإقليميةعشرات إلى 

 في لبنان والمنطقة. مدنية وحملات شبكات ٍد ووهيئات ونوا بادراتمجموعات وم المرجع لتأسيس

 

 في لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة. تجديد المجتمع المدني من رّواد  ماأّنهب اني عرَفهكذا باتا 
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ان ذلك ، كإنسانيةبديلة المرّة الأولى التي أطلقت فيها أوغاريت يونان التربية اللاعنفية من أجل مدرسة 

في سائر المناطق ومن تدريب إلى آخر وهي تنتقل من مدرسة إلى أخرى  ،ومنذ ذلك الحين .2891عام 

ومعّدي مناهج  ء ومنّسقينمن معّلمين ومدرا /ةة آلاف تربويّ ثلاث أكثر مناللبنانية، حيث تدرّب معها 

 ...وذوي مسؤوليات رسمية في الوزارات المعنية ومدّربين

رة للتحرّكات مبتكووسائل لاعنفي لنهج نضالي علمية المرّة الأولى التي أطلق فيها وليد صَليبي استراتيجية 

 ،كات وحملات مدنيةتحّر وهو ينقل هذا النهج مباشرًة عبر  ،ومنذ ذلك الحين .2891، كان ذلك عام المدنية

 .بعض المفاهيم التي أطلقها تحّول إلى مرجع. ووأيضاً بفعل العدوى الإيجابية ،نشرالالتدريب و وعبر

 

ة وصعوبما، مسيرتهالتي واكبت وأجواء الحروب والعنف المتعّدد، الظروف الاستثنائية من رغم على الو

نطلقا افي سائر بلدان المنطقة، وأكان في لبنان كما آنذاك ولفترة ليست ببعيدة،  اللاعنفالتحّدث عن 

التغيير  التربية وفيفي  حديثةه المنهجياتوبديل ال نهجهذا البنيان يوهما بعد  في فترة الدراسة الجامعية، 

 . الاجتماعي

. كّكالتف، حّتى في خضّم مرحلة في تكوين طاقات جديدة للمجتمعلا بّد وأن تكون عرفا أن النقطة الأساس 

؛ اتعالجمالالجوهر وفي جذرية في  ،لاطائفية-تكوين تربية جديدة للنفوس، لاعنفية منلا بّد ه عرفا أنو

  في العمق أو لا تكون. ثقافية-فالثورة الاجتماعية تكون تربوية

 

وأصّرا على أن يتنّقلا في أرجاء البلاد رغم خطر ، في ذاك الزمن لا يشبه ما هو سائدأن ينطلقا بشكل  قرّرا

لمناطق، ين في سائر اين والنقابيّ إعداد مئات المتدّربين الشباب والنشطاء والتربويّ بوباشرا الموت مراراً... 

الجمعيات الأساسية والواعدة كما النقابات ذات القوة المحورية ومؤّسسي أعضاء وبتدريب مخّصص ل

 في المجتمع. 

 .ةوإصدارات رياديّ باشرا ببناء مكتبة وترجمات من تراث اللاعنف العالمي، إلى تأليف محّلي كما 
 

 آنذاكانتشرت ضّمت منذ البداية مواطنات ومواطنين من كّل لبنان... وتراكمية،  وانطلقت "كرة ثلج"

 كانوا- فاعلة في المجتمع وجوهن وومثقف تقول "ما رحت بعد تدّربت مع وليد وأوغاريت!"عفوية عبارة 

أتوا ينضّمون إلى هذه المسيرة الجديدة التي لفتت انتباههم. قالوا: إنها رؤيا  -بمعظمهم أكبر سّناً منهما

ِلد التدريب الحديث  .جديدة وسبّاقة في زمنها اللاعنف وحقوق الإنسان  في مجالات ،في لبنانهكذا و 

وهو في العمق، لم يكن  .مسرح اللاعنفي والتربية اللاعنفيةالنزاعات والحّل واللاطائفية والمواطنة و

 يومي.  نضالاسمه "تدريب"، بل حياة ومشاركة وبناء وتربية و

 

، في العالم متطّورة أماكنفي  انطلقتكانت نماذج من هذا العمل قاما بكّل ذلك وهما لا يعلمان أن 

 نفي زمالبداية كانت ذلك أن  .اللاعنف في العالموقبل أن يبنيا ِصلات صداقة وتعاون مع رّواد ثقافة 

ي أكثر ف "يجيب"، والزمن لم يكن بعد للإنترنت ولا الخلوّي، وحّتى الهاتف الثابت لم يكن الأهلية الحرب

، كانا يذهبان مباشرًة إلى كّل منطقة، كثيرة أحياناً دكتيلو... آلة الأحيان، وحيث لم يكن هناك كمبيوتر بل 

الوثائق و باليد الدعوة وبرنامج التدريب نينقلافالمعتبرة خطرة أو نائية أو حّتى محتّلة،  تلكبما في ذلك 

  ...بين المعابر والحواجزيتحّولان إلى "سائق" ينقل المشاركين بسيارتهما الصغيرة أو ، المفيدة
 

 

 ؛وحقوق الإنسان والمواطنةثقافة اللاعنف الاحتراف في من أجل  "جامعة"م حل  أمامهما ، اّتضح وشيئاً فشيئاً 

 وانتظرا لسنوات قبل الإعلان عنه. 

تحّقق المشروع الأول لأيام، مرارة اومن باب الصحة صعوبات إضافية دخلت حياتهما من رغم على الو

 ىأول "AUNOHRأونور "لتكون ، 1022إلى الترخيص المؤّسساتي عام ، 1008عام لجامعة النموذجي ل

بناء مناهج جامعية في من أجل وفي العالم. أيضاً  من نوعها في لبنان والعالم العربي وفريدة

 اَفة.قيمة م ضأيضاً فكانت  ،، ابتكرا عشرات المواد الأكاديميةوأكثر من نصفها ريادي اختصاصات حديثة
 

وللتراث حلم أمينًة لل للاحتراف الأكاديمي وللتغيير الاجتماعي معاً، ،تعرّف "أونور" عن نفسها، كذاه

 لها.      امّهد اللذين


