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متهيد 

يتميــز لبنــان  وهــو بلــد متعــدد الثقافــات بــرتاث ثقــايف غــري مــادي غنــّي ومتنــّوع. وعــى الرغــم مــن أن التقاليــد وأشــكال التعبــري الشــفهي وفنــون االداء  واملامرســات 
ــرة  ــي عاب ــة ه ــرف التقليدي ــة بالح ــارات املرتبط ــارف وامله ــون واملع ــة والك ــة بالطبيع ــات املتعلق ــارف واملامرس ــة واملع ــبات االحتفالي ــوس واملناس ــة والطق االجتامعي
للجامعــات اال أنهــا،يف الوقــت نفســه، تحفــظ الخصوصيــة لــكل جامعــة. إن العنــارص الثقافيــة املرتاكمــة عــر التاريــخ يف هــذا البلــد، الــذي طاملــا شــّكل مــاذا لألقليّــات 

يف الــرشق األوســط، تعمــل يف آن معــا عــى حاميــة الهويــات األصليــة يف القــرى واملــدن وعــى انصهارهــا يف البوتقــة الوطنيــة مــن خــال خصائصهــا املشــرتكة.

إن أهميــة هــذا التنــّوع الثقــايف قــد تــم التأكيــد عليهــا يف ديباجــة اتفاقيــة اليونســكو لعــام 2003 لحاميــة الــرتاث الثقــايف غــري املــادي ، وهــي اتفاقيــة تجعــل هــذا 
ــا للتنميــة املســتدامة”. الــرتاث “ضامًن

صــادق لبنــان عــى اتفاقيــة اليونســكو 2003 لحاميــة الــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف عــام 2007. ومنــذ ذلــك الحــني تــّم تنفيــذ عــدة مشــاريع يف إطــار االتفاقيــة، مــن 
بينهــا مــرشوع “التعلــم مــع الــرتاث الثقــايف غــري املــادي مــن أجــل مســتقبل مســتدام” هــو مــرشوع رائــد نّفــذ يف أربــع مــدارس لبنانيــة خــال العامــني 2018 و2019 

بهــدف إدمــاج مفاهيــم الــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف املناهــج التعليميــة.

عــى قاعــدة تجريبيــة، تــّم اختيــار أبــرز العنــارص التــي متثــل الــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف املناطــق الجغرافيــة الثاثــة التــي تقــع يف نطاقها املــدارس املشــاركة، وذلــك بهدف 
إدخــال هــذه العنــارص يف املــواد التعليميــة العلميــة واألدبيــة. شــكلت العنــارص املختــارة موضــوع النقــاش والعمــل التطبيقــي يف الصفــوف او الحصــص املدرســية  ، كــام تــّم 
ــا للــدور الــذي أســندته االتفاقيــة إىل املجتمعــات والجامعــات واألفــراد، والــذي  تنظيــم زيــارات للمامرســني املحليــني الذيــن ميتلكــون املعرفــة واملهــارات  وذلــك وفًق

يقتــي منهــم، “ إنتــاج وصــون  وصيانــة وإعــادة  خلــق الــرتاث الثقــايف غــري املــادي”.

إن النتائــج   التــي تــم الحصــول عليهــا، وعــى األخــص، لجهــة تجديــد الروابــط اإليجابيــة بــني التامــذة وهويتهــم املحليــة والوطنيــة، شــجعت مكتــب اليونســكو يف 
بــريوت واللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو عــى تقديــم املــرشوع الرائــد يف هــذا الكتيــب. عــى أمــل أن يكــون مبثابــة منــوذج لرفــع الوعــي مبختلــف التدابــري لصــون  

الــرتاث الثقــايف غــري املــادي بــني األجيــال الشــابة وأن يتــم اعتــامده رســميًا يف املناهــج التعليميــة.

الدكتور حمد بن سيف الهاممي                                                                   الدكتورة تاال زين

      مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي - بريوت                  األمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو
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» أوالدكم ليسوا لكم .. أوالدكم أبناء الحياة املشتاقة إىل نفسها، بكم يأتون إىل 

العامل، ولكن ليس منكم .. ومع أنهم يعيشون معكم، فهم ليسوا ملكاً لكم ..

أنتم تستطيعون أن متنحوهم محبتكم، ولكنكم ال تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور 

أفكاركم، ألن لهم أفكاراً خاصًة بهم .. ويف طاقتكم أن تصنعوا املساكن ألجسادهم .. 

ولكن نفوسهم ال تقطن يف مساكنكم، فهي تقطن يف مسكن الغد، الذي ال تستطيعون 

أن تزوروه حتى وال يف أحامكم ..

وإن لكم أن تجاهدوا ليك تصريوا مثلهم، ولكنكم عبثاً تحاولون أن تجعلوهم 

مثلكم. حاولوا أن تكونوا مثلهم، ألن الحياة ال تعود إىل الوراء «

جران خليل جران

مقتطف من النبي
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مقدمة

يرمــي مــرشوع » التعلـّـم مــع الــرتاث الثقــايف غــري املــادي ملســتقبل 

مســتدام «، وهــو مــرشوع منوذجــي يف أربــع مــدارس رســمية 

ــة  ــريوت واللجن ــكو يف ب ــب اليونس ــه مكت ــان، أطلق ــة يف لبن وخاص

الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو بالتعــاون مــع الشــبكة املدرســية 

لصيــدا والجــوار، إىل دمــج الــرتاث غــري املــادي يف التعليــم كموضــوع 

ــام  ــة. ك ــات ذات الصل ــع التخصص ــم يف جمي ــم والتعلي وأداة للتعلّ

يهــدف إىل نــرش وتعزيــز مبــادئ اتفاقيــة اليونســكو بشــأن حاميــة 

ــدة  ــرتاث الثقــايف غــري املــادي 2003 فضــاً عــن املامرســات الجي ال

لصــون هــذا الــرتاث يف صفــوف تامــذة املــدارس املحليــة العضــو يف 

إطــار التعليــم الرســمي. ويســاهم هــذا املــرشوع يف تحقيــق العديد 

مــن أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، وبخاصــًة 

ــم، وال ســيام املقصــد 7،٤. ــع بشــأن جــودة التعلي الهــدف الراب

يصــف هــذا الكتيّــب تجربــة شــملت أربــع مــدارس لبنانيــة ومتثّلت 

بإدخــال عنــارص مــن هــذا الــرتاث يف محتــوى املــواد العلميــة 

ــب إىل زيــادة  واألدبيــة مــن املرحلــة الثانويــة. ويهــدف هــذا الكتيّ

وعــي املؤسســات والهيئــات التعليميــة العامــة والخاصــة يف لبنــان 

ــادي يف املناهــج املدرســية.  ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ــج ال ــة دم بأهمي

كــام يســاهم، مــن خــال إبــراز الــدروس املســتفادة حــول العنــارص 

املألوفــة املســتخرجة مــن البيئــة الثقافيــة للتاميــذ، يف إبــراز الهويــة 

اللبنانيــة يف تنّوعهــا، وتعزيــز أداة املصالحــة والســام والتعــرّف عــى 

مســاهمة الثقافــة يف التنميــة املســتدامة.



مقاربة تشاركية مع
مدرسَتي صيدا وجزين
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إختيار املدارس

تنتمــي املــدارس األربعــة التــي تــم اختيارهــا عــى أســاس منوذجــي 

إىل الشــبكة املدرســية لصيــدا والجــوار )قضــاء صيــدا وقضــاء 

جزيــن( التــي أنشــأتها النائبــة الســيدة بهيــة الحريري،رئيســة 

ــة: ــايل والثقاف ــم الع ــة والتعلي ــة للرتبي ــة الرملاني اللجن

• ثانوية رفيق الحريري - صيدا

•  ثانوية د. حكمت صباغ- “مينى العيد” الرسمية - صيدا

• ثانوية جزين الرسمية

•  مدرسة سيدة مشموشة الثانوية املختلطة - جزين

باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك مدرســتان مــن شــبكة مــرشوع املــدارس 

املنتســبة لليونســكو، ثانويــة الدكتــورة حكمــت صبــاغ- مينــى عيــد  

للبنــات - صيــدا، وثانويــة رفيــق الحريــري - صيــدا. 

ــز هــذه املــدارس بجذورهــا الراســخة يف النســيج اإلجتامعــي  تتميّ

ــات  ــوازن بــني البيئ ــة التــي تتواجــد فيهــا. ولعــّل الت والثقــايف للبيئ

الحرضيــة والريفيــة والتنــوع الدينــي يف املجتمعــات املحليــة التــي 

تتواجــد فيهــا هــذه املــدارس هــو خــري شــاهد عــى غنــى الــرتاث 

الثقــايف غــري املــادي يف لبنــان وتنوعــه.

الصورة 1: حائك يف زوق مصبح )لبنان(
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الصورة 2: مشاركون يف ورشة تدريبية مع النائبة السيدة بهية الحريري

تدريب املدربني

خــال ورشــة عمــل نُظمــت يف أكادمييــة التواصــل والقيــادة – »عــا« - صيــدا يف 2018/12/1٤، تــم تدريــب 15 مدرســاً للمــواد العلميــة 

واملــواد األدبيــة مــن املرحلــة الثانويــة يف املــدارس األربعــة املختــارة عــى املفاهيــم األساســية للــرتاث الثقــايف غــري املــادي وعاقتــه بالتعليــم 

مــن أجــل التنميــة املســتدامة. كــام متــت مناقشــة كيفيــة اختيــار ودمــج عنــارص هــذا الــرتاث املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة يف املناهــج 

ــزت النقاشــات أيضــاً عــى العنارصالخاصــة باملجتمعــات املحليــة التــي ميكــن اســتخدامها يف املحتويــات املختلفــة للمــواد. التعليميــة. وركّ
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 تــم تنظيــم اجتــامع منتصــف املــدة بتاريــخ 19 آذار 2019 بالتعــاون مــع الســيد خليــل حرفــوش ، رئيــس بلديــة جزيــن ورئيــس اتحــاد 

بلديــات جزيــن، وبحضــور املنظمــني واملــدراء وأســاتذة املــدارس املعنيــة. وقــد تــم خــال هــذا اإلجتــامع، عــرض لتقــّدم املــرشوع قامــت بــه 

الفــرق التعليميــة املشــاركة.

الصورة ٣: مشاركون يف االجتامع بحضور رئيس بلدية جزين السيد خليل حرفوش 
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مواد تدريب املدّربني

ارتكــز مضمــون التدريــب جزئيــاً عــى مــواد بنــاء القــدرات 

ــكو،  ــي يف  اليونس ــرتاث الح ــدة ال ــل  وح ــن قب ــّدة  م املع

ــن   ــة  للميرسي ــبكة العاملي ــع للش ــرس التاب ــوىّل  امليّ ــام ت في

التفاقيــة 2003 بإعــداد  املــواد  املتعلقــة بالنقــل والتعليــم  

ــل اليونســكو. ــرة يف دلي ــري املتوف غ

شمل محتوى املواد التدريبية املوضوعات التالية:

• تعريف الرتاث الثقايف غري املادي؛

• تدابري صون الرتاث الثقايف غري املادي؛

• الرتاث الثقايف غري املادي والنقل والتعليم؛

• الرتاث الثقايف غري املادي والتعليم،

• رهانات التنمية املستدامة.

الصورة ٤: فاخورية تصنع موقداً من الفخار آسيا، لبنان
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ما هو الرتاث الثقايف غري املادي؟

ــرتاث مســتمدة مــن  ــة مــن ال ــرتاث الثقــايف غــري املــادي هــو فئ ال

اتفاقيــة حاميــة الــرتاث الثقــايف غــري املــادي التــي اعتمدتهــا 

اليونســكو عــام 200٣. ويُقصــد بــه:

ــارات  ــارف وامله ــري واملع ــكال التعب ــورات وأش ــات والتص » املامرس

ــة  ــن ثقافي ــات وأماك ــع ومصنوع ــن آالت وقط ــا م ــط به ــا يرتب وم

التــي تعترهــا الجامعــات واملجموعــات، وأحيانــا األفــراد، جــزءا مــن 

ــون  ــكو لص ــة اليونس ــن إتفاقي ــادة 1 و 2 م ــايف «. )امل ــم الثق تراثه

ــادي، 200٣(. ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ال

ــّي  ــرتاث الح ــادي املســمى ال ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق يتطــور هــذا ال

عــى نحــو مســتمر، فهــو الــرتاث املتــوارث جيــاً عــن جيــل، تبدعــه 

ــد بصــورة مســتمرة مبــا يتفــق  الجامعــات واملجموعــات مــن جدي

مــع بيئتهــا وتفاعاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو يّنمــي لديهــا 

اإلحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها، ويعــزز مــن ثــم احــرتام 

التنــوع الثقــايف والقــدرة اإلبداعيــة البرشيــة. )املــادة 2٫1 مــن 

ــرتاث الثقــايف غــري املــادي، 200٣(. ــة اليونســكو لصــون ال إتفاقي

وال يؤخــذ يف الحســبان ألغــراض هــذه االتفاقيــة ســوى الــرتاث 

ــة  ــة القامئ ــوك الدولي ــع الصك ــق م ــذي يتف ــادي ال ــري امل ــايف غ الثق

املتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ومــع مقتضيــات االحــرتام املتبــادل بــني 

الجامعــات واملجموعــات واألفــراد والتنميــة املســتدامة. )املــادة 2٫1 

مــن إتفاقيــة اليونســكو لصــون الــرتاث الثقــايف غــري املــادي، 200٣(.

يتجّى »الرتاث الثقايف غري املادي« بصفة

خاصة يف املجاالت التالية:

• التقاليــد وأشــكال التعبــري الشــفهي، مبــا يف ذلــك اللغــة كوســيط 

للتعبــري عــن الــرتاث الثقــايف غــري املــادي؛

• فنون وتقاليد أداء العروض؛

• املامرسات االجتامعية والطقوس واالحتفاالت؛

• املعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون؛

• املهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

ــري  ــايف غ ــرتاث الثق ــون ال ــكو لص ــة اليونس ــن إتفاقي ــادة 2٫2 م )امل
املــادي، 200٣(.1

 https://ich.unesco.org/ar/convention#art2 .1
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تدابري صون الرتاث الثقايف غري املادي

الصورة 5: صياد سمك يصلح شباكه وهو يغني الزجل يف العقيبة، لبنان

ــة إىل  ــري الرامي ــون« التداب ــارة »الص ــد بعب ــة، يُقص ــق اإلتفاقي  وف

ــك: ــا يف ذل ــادي، مب ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ــتدامة ال ــامن اس ض

• التوعية

• الحرص 

• التوثيق  

• إجراء البحوث

• املحافظة

•الحامية

•التعزيز

•اإلبراز 

• النقل، ال سيام عن طريق التعليم النظامي وغري النظامي

• إحياء مختلف جوانب هذا الرتاث. )املادة 2٫٣ من اإلتفاقية(

ــايف  ــرتاث الثق ــارص ال ــجيل عن ــد تس ــدويل ، يحش ــتوى ال ــى املس ع

غــري املــادي عــى قامئــة الــرتاث الثقــايف غــري املــادي الــذي يحتــاج 

ــرتاث  ــة لل ــة التمثيلي ــى القامئ ــادة 17(، وع ــل )امل ــون عاج إىل ص

الثقــايف غــري املــادي للبرشيــة )املــادة 16(، وعــى ســجل املامرســات 

ــامً  ــادة 18(، دع ــادي )امل ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ــون ال ــدة لص الجي

أوســع ألنظمــة النقــل واألشــخاص ذوي الخــرة. كــام يعــّزز صياغــة 

ــطة  ــاريع واألنش ــج واملش ــارص والرام ــراز العن ــون، وإب ــط الص خط

ــرتاث الثقــايف غــري املــادي. ــة لصــون ال ــدة املوجه الجي
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الرتاث الثقايف غري املادي، والنقل والتعليم

تتضمــن اتفاقيــة صــون الــرتاث الثقــايف غــري املــادي )200٣( إحالــة 

إىل » النقــل، ال ســيام عــن طريــق التعليــم النظامــي وغــري النظامي« 

يف إطــار إجــراءات الصــون املقرتحــة )املــادة 2٫٣(. 

ــة  ــة حيّ ــر أمثل ــذي يوفّ ــرتاث ال ــر ال ــم لتطوي ــم التعلي ــم تصمي ت

للمحتــوى واألســاليب التعليميــة. لذلــك مل يعــد األمــر يتعلــق فقــط 

ــرتاث الثقــايف  ــز متّســك املجتمعــات والجامعــات واألفــراد بال بتعزي

غــري املــادي.

وتُشــري املــادة 1٤ إىل »وجــوب قيــام الــدول بتطويــر التعليــم 

ملصلحــة الــرتاث«. كــام تشــّجع الــدول عــى ضــامن »احــرتام« 

ــادي يف املجتمــع )الفقــرة 180(. ــايف غــري امل ــرتاث الثق ــراز« ال و»إب

تعتمــد إســتدامة مامرســات الــرتاث غــري املادي عــى النقل املســتمر 

ــن  ــيدها. ويضم ــا أو تجس ــة لتمثيله ــارات الرضوري ــارف وامله للمع

انتقــال الــرتاث الثقــايف غــري املــادي اإلســتمرارية بــني املــايض 

ــال. ــني األجي ــن ب ــور التضام ــن منظ ــتقبل م ــارض واملس والح

لقــد وجــدت املجتمعــات دامئــاً الســبل لتنظيــم معارفهــا ومهاراتهــا 

الحياتيــة ونقلهــا إىل األجيــال القادمــة، وخاصــة تلــك املتعلقــة 

ــة. ــة والطبيعي ــا اإلجتامعي ببيئاته

ــاليب  ــارف واألس ــذه املع ــمل ه ــي، تش ــم النظام ــة التعلي يف أنظم

مجــاالت وتخصصــات متعــددة: مــن الرياضيــات والفيزيــاء إىل 

الصحــة واإلســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة؛ مــن دورة حيــاة 

اإلنســان إىل حــّل النزاعــات والتوتــرات؛ مــن فهــم الــذات ومكانــة 

ــة. ــرة جامعي ــق ذاك ــع إىل خل ــرد يف املجتم الف
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الرتاث الثقايف

غري املادي 

التعليم

النظامي 

املعارف

وطرق النقل 

الصورة 1: الرتاث الثقايف غري املادي والتعليم النظامي

ــن  ــابة ع ــال الش ــع األجي ــد للجمي ــم الجي ــي التعلي ــب أال يُق يج

هــذا املرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بهويتهــم الثقافيــة. ويجــب أن يعــرتف 

التعليــم الجيــد بالفعــل بغنــى هــذا الــرتاث وأن يســتغل إمكاناتــه 

التعليميــة، مــن ناحيــة مــن خــال دمجــه قــدر اإلمــكان يف محتــوى 

املناهــج التعليميــة يف جميــع التخصصــات ذات الصلــة، ومــن ناحية 

أخــرى مــن خــال الســعي الســتغال اإلمكانــات املتاحــة مــن خــال 

األســاليب والطــرق التقليديــة لنقــل الــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف 

النظــم التعليميــة1 .

ــايف  ــرتاث الثق ــكو إلدراج ال ــة اليونس ــرّوج منظم ــبب، ت ــذا الس وله

غــري املــادي يف جميــع التخصصــات ذات الصلــة باملناهــج التعليميــة 

وتشــّجع البلــدان عــى اإلســتفادة الكاملــة مــن إمكانــات األســاليب 

والطــرق التقليديــة لنقــل الــرتاث الثقــايف غري املــادي داخــل أنظمتها 

ــزّود  ــادي أن ي ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ــن لل ــايل ميك ــة. وبالت التعليمي

املناهــج التعليميــة باملحتــوى وطــرق التدريــس املناســبة ويحّســن 

نتائــج التعلّــم2 .

https://ich.unesco.org/doc/src/34299-FR.pdf .1

tps://ich.unehtsco.org/fr/education-01017 .2
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الرتاث الثقايف غري املادي والتعليم: رهانات التنمية املستدامة

تقــّر اتفاقيــة حاميــة الــرتاث الثقــايف غــري املــادي » بأهميــة الــرتاث 

الثقــايف غــري املــادي باعتبــاره بوتقــة ينصهــر فيهــا التنــوع الثقــايف 

وضامنــة للتنميــة املســتدامة «.

ما هي التنمية املستدامة؟

التنميــة املســتدامة هــي وســيلة لتنظيــم املجتمــع بحيــث تتيــح لــه 

اإلســتدامة عــى املــدى الطويــل. ويقتــي ذلــك مراعــاة الــرضورات 

الحاليــة واملســتقبلية، مثــل الحفــاظ عــى البيئــة واملــوارد الطبيعيــة 

أو العدالــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة أو تعزيــز الســام واألمــن.

ــز  ــاث ركائ ــن ث ــرق م ــى ط ــى ملتق ــتدامة ع ــة املس ــع التنمي تق

تُســتخدم تقليديــاً لتعريفهــا: البيئــة، واالقتصــاد، واملجتمــع.

»التنميــة املســتدامة تقــوم عــى فكــرة أن املجتمعــات 

البرشيــة يجــب أن تعيــش وتفــي باحتياجاتهــا دون املســاس 

بقــدرة األجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة« 

ــد ، )1987(. ــة بروندتان لجن

الصورة 2: الركائز الثاث للتنمية املستدامة

بيئي

مستدام

قابل
للحياة 

صالح
للعيش

إجتامعيعادل إقتصادي
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خطة التنمية املستدامة لعام 

2030 والرتاث الثقايف غري املادي

ــل تغطــي  ــام 2030 هــي خطــة عم ــة املســتدامة لع خطــة التنمي

األبعــاد الثاثــة املذكــورة أعــاه وتقّســمها إىل 17 هدفــاً مــن 

ــة، أال  ــادئ األساســية الثاث ــا للمب ــة املســتدامة وفًق أهــداف التنمي

ــتدامة. ــاواة واإلس ــان، واملس ــوق اإلنس ــي حق وه

ــة  ــة يف التنمي ــادي أن يســهم بفعالي ــايف غــري امل ــرتاث الثق ميكــن لل

املســتدامة يف األبعــاد الثاثــة مجتمعــًة، وأن يســتجيب ملقتضيــات 

ــرتاث الثقــايف غــري املــادي  ــه، يُعتــر صــون ال الســام واألمــن. وعلي

رضوريــاً حتــى تتمّكــن املجتمعــات مــن تحقيــق مســتقبل أفضــل.

التنمية اإلجتامعية الشاملة

ــاب  ــاملة بغي ــة ش ــة اجتامعي ــق تنمي ــن تحقي ــري املمك ــن غ ــه م ان

الغــذايئ املســتدام، والخدمــات الصحيــة ذات الجــودة،  األمــن 

والوصــول إىل ميــاه الــرشب وخدمــات الــرصف الصحــي، والتعليــم 

الجيــد للجميــع، وأنظمــة الحاميــة اإلجتامعيــة الشــاملة واملســاواة 

ــني الجنســني. ب

ــايف  ــا الثق ــتمر تراثه ــكل مس ــة بش ــات البرشي ــّورت املجتمع لقدط

غرياملــادي وقامــت بتكييفــه مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا األساســية 

الزمــان واملــكان. وتلعــب  واإلســتجابة للقضايــا االجتامعيــة يف 

املامرســات الصحيــة التقليديــة، واملامرســات الغذائيــة، ونظــم 

إدارة امليــاه، واإلحتفــاالت واملناســبات اإلجتامعيــة أو أنظمــة نقــل 

املعــارف دوراً مهــامً بالنســبة إىل املجتمعــات يف إطــار ســعيها 

ــاملة. ــة الش ــة اإلجتامعي ــق التنمي لتحقي
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اإلستدامة البيئية

مســتدامة  وإدارة  مســتقراً  مناخــاً  البيئيــة  اإلســتدامة  تتطلــب 

البيولوجــي. التنــوع  وحاميــة  الطبيعيــة  للمــوارد 

يتــم اإلعــرتاف مبســاهمة الــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف اإلســتدامة 

البيئيــة يف العديــد مــن املجــاالت مثــل حفــظ التنــوع البيولوجــي، 

واإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة، والقــدرة عــى مواجهــة 

ــا. ــة واإلســتجابة له حــاالت الكــوارث الطبيعي

التنمية اإلقتصادية الشاملة

ــادل  ــة املســتدامة عــى منــو إقتصــادي مســتقر، وع تعتمــد التنمي

ــاج واإلســتهاك املســتدامة. ــم عــى أمنــاط اإلنت وشــامل قائ

ــة،  ــة اإلقتصادي ــرة للتنمي ــادي قاط ــايف غــري امل ــرتاث الثق ــل ال ميثّ

مبــا يف ذلــك مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة اإلنتاجيــة، ذات 

القيــم النقديــة وغــري النقديــة، ويســاهم بشــكل خــاص يف تعزيــز 

اإلقتصــادات املحليــة. وميكــن للــرتاث الثقــايف غــري املــادي، بصفتــه 

تراثــاً » حيــاً « ، أن يشــّكل بــدوره مصــدًرا مهــاًم لإلبتــكار للتعامــل 

مــع التغــريات وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة محليــاً وعاملياً.

السام واألمن
يشــمل الســام واألمــن الحــق يف العيــش بعيــداً عــن النزاعــات، ويف 

عــدم التعــرض للتمييــز وجميــع أشــكال العنــف.

ــات  ــع النزاع ــاعد يف من ــادي أن يس ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ــن لل ميك

ــى  ــي تركّزع ــة الت ــة املحلي ــات اإلجتامعي ــب املامرس ــا. وتلع وحلّه

الحــوار، وتســوية النزاعــات واملصالحــة دوراً حاســامً يف املجتمعــات. 

ــدف  ــر تطــوراً به ــل اىل األك ــن األق ــد أنشــئت هــذه النظــم، م فق

منــع وحــّل النزاعــات. يعتمــد الســام واألمــن أيضــاً عــى الوصــول 

العــادل للســكان املحليــني إىل املــوارد الطبيعيــة والســيطرة عليهــا، 

كــام عــى احــرتام حقــوق امللكيــة واألرايض، بــدون أي شــكل مــن 

ــز أو اإلقصــاء. أشــكال التميي
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برنامج التنمية املستدامة

 للعام 2030 والثقافة

ــة  ــة التنمي ــاح خط ــامً يف نج ــة دوراً حاس ــب الثقافي ــب الجوان تلع

املســتدامة لعــام 2030. وتشــّكل الحقــوق الثقافيــة، والــرتاث، 

والتنــّوع واإلبــداع مكّونــات أساســية للتنميــة البرشيــة واملســتدامة. 

تتضمــن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 العديــد مــن املراجع 

الثقافيــة الرصيحــة، رغــم أن أيــاً مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 

ــز حــرصا عــى الثقافــة. الســبعة عــرش ال يركّ

يف املقابل، يجدر التنويه مبحتويات املقاصد التالية:

• املقصــد ٤٫7: ضــامن أن يكتســب جميــع املتعلّمــني املعــارف 

واملهــارات الازمــة لدعــم التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك بجملــة 

مــن الُســبُل مــن بينهــا التعليــم لتحقيــق التنميــة املســتدامة واتّبــاع 

ــني  ــاواة ب ــان، واملس ــوق اإلنس ــتدامة، وحق ــش املس ــاليب العي أس

الجنســني، والرتويــج لثقافــة الســام والاعنــف واملواطنــة العامليــة، 

ــة  ــة يف التنمي ــاهمة الثقاف ــر مس ــايف، وتقدي ــوع الثق ــر التن وتقدي

ــتدامة. املس

ــي  ــة والت ــو التنمي ــة نح ــات املوّجه ــز السياس ــد 8٫٣: تعزي • املقص

تدعــم األنشــطة اإلنتاجيــة، ومــن بينهــا القــدرة عــى اإلبــداع 

واالبتــكار. 

ــدف  ــات ته ــذ سياس ــع وتنفي ــد 12،ب: وض ــد 8٫9 واملقص • املقص

ــة،  ــة واملنتجــات املحلي ــز الســياحة املســتدامة عــر الثقاف إىل تعزي

ــال. ــذا املج ــد يف ه ــبة للرص ــع أدوات مناس ورضورة وض

• املقصــد 11٫٤: تعزيــز الجهــود الراميــة إىل حاميــة وصــون الــرتاث 

الثقــايف والطبيعــي العاملــي
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التعليم عىل التنمية املستدامة

»يجــب عــى التعليــم يف القــرن الحــادي والعرشيــن أن يصنــع 

الوعــي وهويــة العــامل1« .

»يهــدف التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة إىل تزويــد 

ــاس بالســلوكيات، واملهــارات واملعــارف التــي ســتمّكنهم  الن

ــرارات مســتنرية ألنفســهم ولغريهــم، حــارضاً  ــاذ ق ــن اتخ م

ــال2« . ــرارات إىل أفع ومســقباً، وترجمــة هــذه الق

إنــه نهــج تربــوي طويــل األجــل يهــدف إىل تغيــري الذهنيــات 

ــام. ــاد والس ــع، واإلقتص ــة، واملجتم ــاه البيئ ــف تج ــايل املواق وبالت

»لذلــك يجــب أال يُنظــر إىل التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة، 

ــة  ــألة إضافي ــال أو مس ــه مج ــى أن ــة، ع ــق للكلم ــى الدقي باملعن

يجــب إضافتهــا إىل نظــام التعليــم الرســمي، فهــو يعنــي املضمــون 

Projet CarboSchools 1. مقابلة اليونسكو مع السيد سوجييه، منّسق التعليم يف مرشوع

 http://www. unesco.org/fr/education/dynamic-content-single-view/news/interview_philippe_saugier/back/9195/

/cHash/9f52bf620b

 http://www.unesco.org/fr/esd، 2. موقع اليونسكو، التعليم من أجل التنمية املستدامة

والطريقــة عــى حــد ســواء. التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة 

ــاً  ــّزز نهج ــم تع ــم والتعلّ ــن التعلي ــاق م ــعة النط ــة واس ــو عملي ه

متعــدد التخصصــات وشــاماً، كام تعــزز التفكــري النقــدي واإلبداعي 

عــى جميــع مســتويات نظــام التعليــم٣« .

ــني،  ــدى املتعلّم ــي ل ــي العامل ــة الوع ــو تنمي ــك ه ــن ذل ــدف م اله

ــع  ــة، واملجتم ــراد يف البيئ ــاركة األف ــن إدراك مش ــوا م ــى يتمكن حت

ــاإلرادة  ــن أجــل تســليحهم ب ــل كل يشء، م واإلقتصــاد ، ولكــن، قب

ــم٤ . ــى حاميته ــل ع ــدرة للعم والق

http://www.unesco.org/fr/aspnet/study-areas/education-for- ــتدامة ــة املس ــة التنمي ــم يف خدم ــكو، التعلي ــع اليونس ٣. موق

/sustainable-development

http://www.citoyendedemain.net/agenda/education-au-developpement-durable .٤
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محتويات التعلّم

دمــج القضايــا الحاســمة املتعلقــة بتغري املنــاخ، والتنــوع البيولوجي، 

والحــّد مــن مخاطــر الكــوارث، واإلســتهاك واإلنتــاج املســتداَمني يف 

ــج التعليم. مناه

علم الرتبية وبيئات التعلّم

تصميــم التعليــم والتعلّــم التفاعــي املتمحــور حــول املتعلّــم الــذي 

ميّهــد الطريــق للتعلـّـم اإلستكشــايف، املوّجــه نحــو العمــل والتحّويي، 

ــر  ــة وع ــة، واإلفرتاضي ــم - املادي ــات التعلّ ــري يف بيئ ــادة التفك وإع

اإلنرتنــت - لتشــجيع املتعلّــم عــى اتخــاذ إجــراءات لتحقيــق 

ــتدامة. االس

نتائج التعلّم

تحفيــز التعلـّـم وتعزيــز املهــارات األساســية مثــل التحليــل النقــدي، 

والتفكــري املنهجــي، وصنــع القــرار التشــاريك، والشــعور باملســؤولية 

تجــاه األجيــال الحاليــة واملســتقبلية.

تحويل املجتمع

متكــني املتعلّمــني مــن جميع األعــامر، أياً كانــت خلفياتهــم التعليمية، 

مــن تحويــل أنفســهم وتحويــل املجتمــع الذي يعيشــون فيه.

• تعزيز اإلنتقال إىل اإلقتصادات واملجتمعات الخرضاء.

• تزويد املتعلّمني باملهارات الازمة » للوظائف الخرضاء «.

• تشجيع الناس عى تبني أساليب حياة مستدامة.

مكونات التعليم من أجل التنمية املستدامة هي كام يي1

https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd .1
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الصورة 6: نحاّس يف طرابلس، لبنان

• إعطــاء الفــرد جميــع الوســائل ليكــون » مواطنــاً عامليــاً «، يقــّدم 

ــا، يف معالجــة وحــّل  ــا وعامليً ــدات ويلعــب دوراً نشــطاً، محليً تعه

ــامل  ــاء ع ــة يف إرس ــن أجــل املســاهمة الفعال ــة م املشــكات العاملي

ــاً واســتدامة. ــة، وســاماً، وتســامحاً، وإدماجــاً، وأمان أكــر عدال

يرتبــط التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة ارتباطًــا وثيًقــا 

ــان،  ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــى الدف ــم ع ــدويل، القائ ــن ال بالتضام

ــانية. ــات اإلنس ــاركة الثقاف ــل ومش ــكل أفض ــرتك بش ــش املش والعي



دمج الرتاث الثقايف غري املادي
 يف مواد التعليم يف املدارس

دمج الرتاث الثقايف غري املادي
 يف مواد التعليم يف املدارس
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مــزج الفيزيــاء والرياضيــات والتاريــخ ... مــع تجربــة الحيــاة الحقيقيــة هــو مغامــرة رائعــة بنظــر التاميــذ. هــذه املغامــرة تجعلهــم 

يدركــون أهميــة العلــوم الطبيعــة واإلنســان يف حياتهــم اليوميــة وتســاعدهم عــى تحســينها. إنهــا تخلــق دافعــاً كبــرياً لديهــم وتنشــئ 

القناعــة بــأن » كل فــرد منــا قــادر عــى جعــل العــامل الــذي يعيــش فيــه أفضــل «.

خالد شالح ، أستاذ الفيزياء يف ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد« الرسمية-صيدا

الصورة 7: طالبة يف ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد« الرسمية-صيدا

 ترسم يف صف الرسم

ــع مــدارس ضمــن شــبكة  هــذا املــرشوع النموذجــي املنفــذ يف ارب

مــدارس صيــدا والجــوار، إثنتــان منهــا منتســبتان اىل شــبكة املــدارس 

املنتســبة لليونســكو، اســتدعى إقامــة رشاكــة بــني التعليــم النظامــي 

ومــامريس هــذا الــرتاث  يف املجتمــع املحــي.
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1. املرحلة التحضريية

إختيار عنارص الرتاث الثقايف غري املادي، الصفوف واملواد

3. األنشطة املتقدمة

الدروس والتامرين

أنشطة: • التعريف • الوصف • الوثائق • التجارب يف 

املختر• الرسم

2. دمج عنرص من عنارص الرتاث غري املادي
 يف الربنامج الدرايس

مواد مختارة: الرياضيات • الفيزياء • الكيمياء • التاريخ
• اللغة العربية • اللغة الفرنسية • علم اإلجتامع • الرسم

4. الزيارات امليدانية واملقابالت

متحف الصابون ، الحامم 

زيارة مامريس املهن: صانعي قوارب الصيد الخشبية، صانعي 

السكاكني، العاملني يف تقطري العرق...

النهج املعتمد لتنفيذ املرشوع

إنــه تعليــم »حــول« الــرتاث الثقــايف غــري املــادي الــذي يشــري إىل محتويــات اإلختصاصــات. ومــع ذلــك ،مل يتــم اســتبعاد التعليــم مــن خــال 

الــرتاث الثقــايف غــري املــادي، والــذي يشــري إىل قيــم مثــل فكــرة تعزيــز الهويــة املحليــة و/أو الوطنيــة أو التنميــة املســتدامة.
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إختيار عنارص الرتاث الثقايف غري املادي

إختارت كل مدرسة عنرصاً أو أكر من العنارص التي ترمز إىل الرتاث الثقايف غري املادي املحي.

العنرص املختار/العنارص املختارةاملدرسة

ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد« الرسمية-صيدا
صناعة قوارب الصيد، صناعة صابون زيت

الزيتون، تقطري ماء الزهر، طقوس الزواج والعزاء 

ثانوية رفيق الحريري - صيدا
صناعة قوارب الصيد، صناعة صابون زيت الزيتون طقوس 

شهر رمضان الفضيل

صناعة السكاكنيثانوية جزين الرسمية

تقطري العرقمدرسة سيدة مشموشة الثانوية املختلطة - جزين  

الجدول 1: عنرص )عنارص( الرتاث الثقايف غري املادي املختار )ة(
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دمج عنارص الرتاث الثقايف غري املادي يف املناهج املدرسية

تــم دمــج عنــرص واحــد أو أكــر مــن العنــارص املحــددة يف املــواد يف صــف أو أكــر مــن صفــوف املرحلــة الثانويــة. اختــارت مدرســة واحــدة 

فقــط دمــج الــرتاث الثقــايف غــري املــادي يف املرحلتـَـني املتوســطة والثانويــة.

توضح األمثلة التالية عملية تنفيذ املرشوع مبا يف ذلك األنشطة التي تم تطويرها والزيارات التي تم إجراؤها.

املادة )املواد(الصف )الصفوف(املدرسة

الثاين الثانويثانوية رفيق الحريري - صيدا
 الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا،علم اإلجتامع،

املختر

 ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد«

الرسمية-صيدا

 السابع، الثامن، التاسع من

 املرحلة املتوسطة، األول الثانوي،

الثاين الثانوي والثالث الثانوي

 الفيزياء، الرياضيات، اللغة العربية، التاريخ،

الكيمياء، علم اإلجتامع ، الرسم

الرتبية، علوم الحياة، الفيزياء، التاريخالثالث الثانويثانوية جزين الرسمية

 مدرسة سيدة مشموشة الثانوية  

املختلطة - جزين

األول الثانوي، الثاين الثانوي

الثالث الثانوي 

علم اإلجتامع واإلقتصاد، علوم الحياة، 

األدب العريب، األدب الفرنيس ، الرياضيات، 

املعلوماتية، الرياضة

الجدول 2: إختيار الصفوف واملواد



صناعة قوارب

الصيد الخشبية يف صيدا
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يقولون، »أخبرني وسأنسى، علّمني وسأتذكر، أشركني وسأتعلّم«.

أن ينشأ الطالب في صيدا، فإن ذلك يساعده على مراقبة السفن وقوارب الصيد عن كثب وكذلك على استخدامها.

خالد شالح ، أستاذ الفيزياء يف ثانوية حكمت صباغ الرسمية للبنات - مينى العيد 

ــدم الحــرف  ــدا واحــدة مــن أق ــاء الســفن يف صي ــة بن ــر صناع تُعت

ــور  ــة بتط ــة املعروف ــرتة الفينيقي ــا إىل الف ــود أصوله ــة. وتع اليدوي

ــط. ــض املتوس ــر األبي ــة يف البح املاح

حتــى اليــوم، تُصنــع قــوارب الصيد من الخشــب. ويُســتخدم خشــب 

ــت  ــا، والزنزلخ ــرسو، الكين ــز، ال ــوت، الجمي ــة )الت ــجار املحلي األش

الهنــدي( لبنــاء الهيــكل الداخــي، والخشــب املســتورد )الســويدي ، 

إيروكــو وموغانــو( لبنــاء الهيــكل الخارجــي. كــام تُســتخدم خيــوط 

القطــن إلحــكام إغــاق مفاصــل الخشــب. ويتــم اســتخدام العديــد 

مــن األدوات، مبــا يف ذلــك املســحجة واملناشــري.

ــغ  ــهر. ويبل ــتة أش ــة وس ــني ثاث ــارب ب ــع الق ــت تصني ــرتاوح وق ي

متوســط عمــر القــارب 20 ســنة. علــامً أن ذلــك يرتبــط  بصيانتــه.
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الصورة 8: شاب من عائلة سنبل يعمل عى هيكل قارب

تعمــل عائــات عطيــة، وســنبل وعقــاد يف صناعــة قــوارب الصيــد يف 

صيــدا. بشــكل عــام ، يتــم تجنيــد فرديــن أو ثاثــة أفــراد ملامرســة 

ــن األب  ــا م ــم توارثه ــة بشــكل حــرصي. ويت ــة الذكوري هــذه املهن

إىل االبــن. وتســتلزم تعلــاًم طويــًا جــًدا الكتســاب الخــرة والراعــة. 

ــة د. حكمــت  ــذ يف ثانوي ــل التامي ــن قب ــات م ــع املعلوم ــم جم )ت

صبــاغ- »مينــى العيــد« الرســمية-صيدا وثانويــة رفيــق الحريــري - 

صيــدا
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إدماج صناعة القوارب الخشبية يف املواد التعليمية

إدماج عنرص الرتاث الثقايف غري املاديالصف )الصفوف(املادة )املواد(

الفيزياء
التاسع املتوسط

الثاين الثانوي
مبدأ أرخميدس: قاعدة اإلنغامر وقوة الطفو

علم حساب املثلثات واملتجهاتالثاين الثانويالرياضيات

الثاين الثانوي، الثالث الثانويالتاريخ
 تاريخ »الصناعة والتجارة« لدى الفينيقيني

يرشح أهمية قطاع بناء سفن الحرب والتجارة

الجدول ٣: إدماج صناعة القوارب الخشبية يف املواد التعليمية
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يف مــادة التاريــخ ، طــرح محــور »الصناعــة لــدى الفينيقيــني« 

موضــوع الصناعــة البحريــة.

كان الســاحل الفينيقــي، املمتــد عــى ســاحل البحــر مــن أوغاريــت 

يف شــامل ســوريا إىل جبــل الكرمــل يف فلســطني، ضيًقــا جــًدا ووعــراً. 

ــني  ــة للتنقــل ب ــر البحــر للشــعب الفينيقــي أســهل طريق ــد وفّ وق

املــدن الفينيقيــة ويف البحــر األبيــض املتوســط.

الحربيــة  الســفن  بتصنيــع  بشــكل خــاص  الفينيقيــون  إشــتهر 

والســفن التجاريــة. وطــّوروا هــذه املعرفــة بفضــل حــس االبتــكار 

لديهــم والنقــل عــن املرصيــني والبابليــني والفــرس. وقــد متيّــز 

ــرى،  ــعوب األخ ــن الش ــة ع ــذه الصناع ــال ه ــن خ ــون م الفينيقي

ــرة بشــكل  ــت متواف ــادة خشــب األرز الرئيســية كان خاصــة وأن م

ــا. ــاص يف فينيقي خ

الصورة 9: رسم لسفينة فينيقية ثانوية د. حكمت صباغ -

 »مينى العيد« الرسمية-صيدا
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الصورة 10: تاميذ يف ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد«

 الرسمية-صيدا يتابعون الدرس

يف مــادة الفيزيــاء، متــت دراســة قــوة الطفــو بحســب مبــدأ 

ــي. ــاء الســفن يف العــرص الفينيق ــال عمــي لبن ــع مث ــدس م أرخمي

تبلــغ كثافــة خشــب األرز الــذي اســتخدمه الفينيقيــون لبنــاء 

القــوارب حــواىل 580 كجــم /م ٣، وهــو أقــل بكثــري مــن كثافــة املياه 

املالحــة التــي تبلــغ حــواىل 10٣0 كجــم /م ٣، مــام يعنــي ببســاطة 

أن كثافــة الســائل أكــر بكثــري مــن كثافــة األخشــاب املســتخدمة يف 

بنــاء القــوارب وهــذا يســمح للقارب/الســفينة بالطفــو.
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الصورة 11: القارب قيد اإلنشاء: الجزء الداخي فارغ الستيعاب الركاب والبضائع.

ومــع ذلــك ، تكمــن املشــكلة يف حقيقــة أن القــارب يحتــوي، باإلضافــة إىل الخشــب، عــى الــركاب والبضائــع. ويزيــد هــذا بالتأكيــد مــن 

كثافــة الهيــكل )الخشــب، األشــخاص، البضائــع(. لحــّل هــذه املشــكلة، يعمــل الحرفيــون عــى زيــادة تقعــر القــارب. الجــزء املغمــور مــن 

ــل مــن كثافــة النظــام )القــارب، الهــواء( ويُعطــي القــارب القــدرة عــى نقــل  القــارب مصنــوع مــن الخشــب اململــوء بالهــواء. وهــذا يقلّ

املزيــد مــن الــركاب واألحــامل.
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ــدأ  ــدة بحســب مب ــع الصاع ــوة الدف ــق ق ــام تطبي مه

ــدس  أرخمي

ــل  ــن أج ــره م ــاد تدوي ــتيك املع ــتخدام الباس ــوث باس ــل التل لتقلي

ــتخدام  ــذ اس ــن التامي ــة م ــت مجموع ــتدامة، إقرتح ــة املس التنمي

الزجاجــات الباســتيكية املعــاد تدويرهــا لصنــع طــوف عائــم ميكــن 

اســتخدامه مــن قبــل الســباحني يف الصيــف و/ أو كقاعــدة عامئــة يف 

الزيــرة، وهــي جزيــرة تقــع قبالــة صيــدا.

إستخدام الطفو يف نقل األخشاب

إقرتحــت مجموعــة مــن التاميــذ إســتخدام نهــر األويل لنقــل 

الحطــب املســتخدم يف بنــاء القــوارب مــن وادي بــرسي إىل مناطــق 

أخــرى. تســاهم وســيلة النقــل هــذه يف التقليــل مــن تكلفــة 

ــاء. ــة البن ــن تكلف ــايل م ــب وبالت الخش

الصورة 12: قارب من الزجاجات الباستيكية
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زيارات ملصّنعي القوارب الخشبية

الصورة 15: حريف يعمل يف ورشته

الصورة 1٣: ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد« الرسمية-صيدا

الصورة 16: تاميذ يستمعون إىل تفسريات الحريف

الصورة 1٤: ثانوية رفيق الحريري - صيدا



تقطري

العرق يف جزين



 37التعلّم مع الرتاث الثقايف غري املادي من أجل مستقبل مستدام

مــن خــال التوثيــق، والكتابــة، والتعبيــر، والرســم، والتصويــر، واألنشــطة الاصفيــة، نقلنــا لتاميذنــا، مــن خــال المعلومــات التــي 

قدمناهــا حــول مفهــوم التــراث الثقافــي غيــر المــادي بواســطة عنصــر محلــي، أال وهــو التقطيــر الحرفــي للعــرق. نحــن علــى ثقــة 

مــن أن هــذا المشــروع تــرك بصمــة كبيــرة فــي عقولهــم.

سونزينيا عون، أستاذة اللغة العربية يف مدرسة سيدة مشموشة الثانوية املختلطة

ــات  ــا العائ ــي تخزّنه ــة الت ــن املون ــزء م ــو ج ــن ه ــرق يف جزي الع

لفصــل الشــتاء.  ويعتــر تقطــريه الحــريف حدثــاً احتفاليــاً يتــم دعــوة 

ــاء لحضــوره. األقــارب واألصدق

ــن )املغــدويش،  ــة يف جزي ــروم املزروع ــن الك ــواع م ــدة أن ــاك ع هن

ــا  ــج عنبً ــا( تنت ــايس وغريه ــي، املقس ــوين، التفيفيح ــدي، الزيت العبي

ــم  ــذي يت ــب، ال ــم غســل العن مناســبًا للتقطــري الحــريف للعــرق. يت

ــه يف  ــة وعــرصه ووضع ــول، بعناي ــة شــهر أيل ــادة يف نهاي ــه ع قطاف

ــتيكية. ــبية أو باس ــل خش برامي

الصورة 17: تاميذ يشاهدون قياس محتوى الكحول
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بعــد خمســة عــرش يوًمــا مــن التخمــري، يتــم تقطــري عصــري العنــب 

ــل  ــة داخ ــاه العذب ــه املي ــاف إلي ــذي تض ــى ال ــري املصف ــي غ الزين

الكــريك املغلقــة بعجينــة مــن الرمــاد والطحــني ملنــع تــرسب البخــار. 

تحــّول عمليــة التقطــري عصــري العنــب إىل ســبريتو )اإليثانــول( 

ــم تقطــري الســبريتو  ــم يت ــني 2٤ و 25٪. ث ــرتاوح ب بنســبة كحــول ت

ــني. ــون مرت ــوط باليانس املخل

يشــارك الرجــال والنســاء واألطفــال جزئيًــا أو كليًــا يف التقطــري 

ــون  ــن يتعلم ــال الذي ــى األطف ــه ع ــر رشب ــرق. ويحظّ ــريف للع الح

ــه. ــادئ صنع مب

.

الصورة 18: براميل عصري العنب غري املصفى
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الصورة 19: تقطري العرق

ــد  ــة وتقلي ــة قروي ــبة اجتامعي ــو مناس ــرق ه ــريف للع ــري الح التقط

ســنوي يف جزيــن، تجمــع العائــات واألصدقــاء حــول الكــريك 

وتضفــي عــى املناســبة جــواً احتفاليــاً. تّقــدم املــازة اللبنانيــة، 

ــر  ــة الزه ــورق وطاول ــب ال ــة ولع ــص الدبك ــل ورق ــا الزج ويرافقه

عمليــة التقطــري. وتشــّكل معظــم هــذه األنشــطة جــزءاً مــن الــرتاث 

ــادي. ــري امل ــايف غ الثق

ــب  ــود « أو » الذه ــب األس ــرق » حلي ــن الع ــكان جزي ــمي س يس

ــذراء «. ــيدة الع ــوع الس ــض «أو » دم األبي

ــيدة  ــة س ــذ مدرس ــل تامي ــن قب ــات م ــذه املعلوم ــع ه ــم جم )ت

مشموشــة الثانويــة املختلطــة
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إدماج التقطري الحريف للعرق يف املناهج املدرسية

إدماج عنرص من عنارص الرتاث الثقايف غري املاديالصف )الصفوف(املادة )املواد(

األول الثانويعلوم الحياة
الفصل حول النباتات: ثقافة الكرمة وتحوالت العنب. مثال عن البحث، والتوثيق 

والزيارات امليدانية.

الرياضيات 

واملعلوماتية
الثاين الثانوي

العلوم األحصائية )برنامج اكسل( دراسة مقارنة وتحليلية حول كميات العنب، 

والسبريتو والعرق التي ينتجها كل منتج عى املدى الطويل.

علم اإلجتامع
 األول الثانوي، الثاين الثانوي،

الثالث الثانوي

الرتاث الثقايف غري املادي والتامسك االجتامعي. رسم توضيحي للطقوس اإلجتامعية 

للتضامن االجتامعي كالعونة التي ميارسها أهل القرية أثناء عملية التقطري.

اإلقتصاد
 األول الثانوي، الثاين الثانوي،

الثالث الثانوي

التنمية اإلقتصادية: تقطريالعرق هوصناعة حرفية، تحظى بشعبية كبرية لدى 

املستهلكني. ميكنها: إنتاج الدخل، تطوير قطاع السياحة من خال زيارات املصّنعني 

واملواقع السياحية يف املنطقة.

الرتبية
 األول الثانوي، الثاين الثانوي،

الثالث الثانوي
الرتاث الثقايف غري املادي والهوية املحلية والوطنية. تعزيز مبدأ »التعايش« الوطني.

األول الثانوياللغة العربية
درس اللغة العربية حول الفوائد واآلثار الضارة للعرق عى الصحة. تحليل وكتابة 

النصوص التوضيحية والتعليمية.

درس اللغة الفرنسية حول تقطريالعرق بناء عى البحث والوصف.األول الثانوياللغة الفرنسية

الجدول ٤: دمج التقطري الحريف للعرق يف املناهج املدرسية
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ــة أو  ــاول موضــوع املســاعدة املتبادل ــم تن ــم اإلجتــامع، ت يف مــادة عل

العونــة هــي عمــل جامعــي يقــوم بــه الجــريان أو األقــارب يف مــكان 

ــاد أو  ــل الحص ــل مث ــل التأجي ــل وال يحتم ــن العم ــري م ــب الكث يتطل

القطــاف.

العونــة هــي روح التعــاون التــي تفرضهــا عــادات وتقاليــد القريــة 

والحيــاة الزراعيــة. ويجتمــع أهــل القريــة للقيــام بأعــامل ال ميكــن 

ــة أو  ــات الزراعي ــاد املنتج ــل حص ــد، مث ــل واح ــا رج ــوم به أن يق

ــري.  ــاة لل ــاء قن ــاء أو إصــاح جــدار مــدرج أو بن ــزل أو بن ــاء من بن

تتمثـّـل العونــة )املســاعدة املتبادلــة( أيًضــا يف توفــري األدوات الازمة 

للعمــل.

ال تنحرصالعونــة بالرجــال فقــط بــل تشــمل النســاء اللــوايت يشــاركن 

ــة« لفصــل الشــتاء.  ــع األطعمــة املختلفــة »املون يف الحصــاد وتصني

ــي، ولكــن تشــمل أيضــا  ــدوي والزراع ــل الي ــرص عــى العم وال تقت

ــة  ــوع كارث ــق أو وق ــوب حري ــال نش ــة يف ح ــب اإلجتامعي الجوان

طبيعيــة أو بــروز حاجــة ملحــة للتعــاون. كــام تظهــر أثنــاء اإلحتفال 

باملناســبات اإلجتامعيــة مثــل الــوالدة، والــزواج والوفــاة.

املســاعدة  نظــام  يف  تنــدرج  طوعيــة  خدمــة  هــي  »العونــة« 

املتبادلــة. ليســت إلزاميــة؛ ولكــن عندمــا يســتفيد شــخص أو أرسة 

منهــا، فإنهــم ملزمــون مببادلــة العونــة. وتتجــّى القيمــة اإلجتامعيــة 

للعونــة يف تقويــة الروابــط اإلجتامعيــة وتعزيــز الحيــاة املجتمعيــة.
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يف مــادة األحصــاء، قــام التاميــذ بجمــع متوســط كميــة الليــرتات مــن عصــري العنــب غــري املصفــى، والكحــول والعــرق للمنتــج املحــي يف 

املــايض والحــارض. ومتــت معالجــة البيانــات، التــي تــم إدخالهــا عــى برنامــج أكســل عــى شــكل جــداول ورســوم بيانيــة ليتــم تحليلهــا شــفهياً 

يف الصــف مــن قبــل التاميــذ. وتشــري األرقــام املســتخرجة إىل أن التقطــري الحــريف للعــرق آخــذ يف االنخفــاض. كــام أنهــا تظهــر تراجــع اإلنتــاج 

لــدى املامرســني النشــطني يف املــايض، وتزايــده لــدى آخريــن يف الحــارض.

الكميات بالليرتات يف الحارضالكميات بالليرتات يف املايضإسم املنتج

19216ألرت عيد

٤8160إيي حرب

2566٤مرعي الحلو

0٣2سامي حرفوش

6٤16سلوى القطار

162٤0عزت األسمر

576528املجموع

الجدول 5: كمية إنتاج العرق يف املايض ويف الحارض
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الكميات بالليرتات يف املايض

الكميات بالليرتات يف الحارض

ألرت عيد

إيي حرب

مرعي الحلو

سامي حرفوش

سلوى القطار

عزت األسمر

ألرت عيد

إيي حرب

مرعي الحلو

سامي حرفوش

سلوى القطار

عزت األسمر
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زيارات إىل العاملني يف تقطري العرق وتجربة يف املدرسة

الصورة 22: إشعال التاميذ للنار

الصورة 20: رشح عامل يف تقطري العرق

الصورة 2٣: تلميذ يقوم بقياس العرق 

الصورة 21: تحضري اليانسون قبل خلطه مع السبريتو



صناعة السكاكني

يف جزين
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يعــود تاريــخ صناعــة الســكاكني إىل القــرن الثامــن عــرش، وتحديــداً 

حــداد،  آل  إىل  باإلضافــة  حاليًــا،  حــداد  عائلــة  مــع  إىل 1770، 

تعمــل عائــات شــاهني وأبــو راشــد وعــون وعبــد النــور يف صناعــة 

ــم يف  ــدر رزق مه ــوم مص ــة ذات ي ــذه الحرف ــت ه ــكاكني. كان الس

ــن 250  ــر م ــى أك ــدّر الدخــل ع ــت ت ــث كان ــن، حي ــة جزي منطق

أرسة. أمــا اليــوم، فقــد تراجــع عــدد العائــات التــي متــارس هــذه 

ــط.  ــة فق ــة إىل 12عائل الحرف

يف البدايــة ، كانــت تُصنــع الســيوف ومقابــض البنــادق مــن عظــام 

العرشيــن، رشع  القــرن  ثاثينيــات  ويف  قرونهــا.  أو  الحيوانــات 

ــم  ــر. ث ــكاكني والخناج ــام والس ــة أدوات الطع ــون يف صناع الحرفي

ــن رؤوس  ــت، م ــرور الوق ــع م ــكاكني م ــض الس ــكل مقاب ــّور ش تط

ــق،  ــر الفيني ــات إىل رأس طائ ــن الحيوان ــا م ــل والســمك وغريه اإلب

الطائــر األســطوري يف األســاطري الفينيقيــة الــذي يرمــز إىل الخلــود. 

ميثـّـل املقبــض املرّصــع بالعــاج امللــّون، طائــرًا ينقــر بصــدره، أجنحته 

نحاســية ورأســه رأس هدهــد مزخــرف، ومصنــوع مــن عظــام 

ــر. ــون األحم ــة بالل مصبوغ

الصورة 2٤: مقابض السكاكني بأشكال مختلفة
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الصورة 25: من قرون الحيوانات إىل رأس طائر الفينيق )العنقاء(

كانــت تُصنــع املقابــض يف املــايض مــن العــاج أو مــن قــرون 

الجواميــس أو األغنــام أو املاعــز. يف أيامنــا هــذه، ال تــزال تُســتخدم 

ــة الســكاكني،  ــل، يف صناع ــاب الفي ــات، باســتثناء أني ــرون الحيوان ق

ــا  ــت مكانه ــة. فحلّ ــة للغاي ــدرة ومكلف ــر ن ــر وأك ــت أك ــا بات لكنه

بــودرة الزجــاج املمزوجــة بالخشــب والقطــن، فيــام تُصنع الشــفرات 

ــوالذ والنحــاس. ــاوم للصــدأ والف ــوالذ املق ــن الف م

ويف نهايــة املطــاف، أصبحــت الســكاكني والخناجــر الجزينيــة هديــة 

مثينــة تقّدمهــا الســلطات اللبنانيــة إىل زعــامء العــامل ورؤســاء الدول.

ــن  ــة، ولك ــاً يف كل ورش ــن 20 عام ــر م ــل أك ــايض، كان يعم يف امل

ــة،  ــة والخارجي بالنظــر إىل التطــور التكنولوجــي والظــروف الداخلي

ــراً إىل  ــاض نظ ــدد إىل اإلنخف ــل الع ــامل. وميي ــم 8 ع ــات عدده ب

ــل. ــل إىل جي ــن جي ــة م ــل املعرف ــة نق صعوب
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 إدماج صناعة السكاكني يف جزين يف املناهج املدرسية

إدماج عنرص من عنارص الرتاث الثقايف غري املاديالصف )الصفوف(املادة )املواد(

علم األحياء
الثاين الثانوي-إنسانيات

الثالث الثانوي- إجتامع وإقتصاد

الفصل حول الجهاز العصبي

عواقب العمل الحريف عى الجهاز العصبي والصحة البدنية للحرفيني

الكيمياء
الثاين الثانوي-إنسانيات

الثالث الثانوي- إجتامع وإقتصاد

الفصل حول املادة

املواد املستخدمة يف صناعة السكاكني وتطورها مع مرور الوقت

التاريخ
الثاين الثانوي-إنسانيات

الثالث الثانوي-  إجتامع وإقتصاد
تاريخ جزين وبخاصة تاريخ صناعة السكاكني

الرتبية

األول الثانوي

الثاين الثانوي-إنسانيات

الثالث الثانوي- علوم إجتامع

فصل األخاقيات املهنية - التعاونيات والنقابات املهنية

الجدول 8: إدماج صناعة السكاكني يف جزين يف املناهج املدرسية

يف مــادة علــم األحيــاء، تــم إدمــاج نتيجــة علميــة ضمــن الفصــل الخــاص بالجهــاز العصبــي. وتــم التفكــري بشــكل مّوســع يف عواقــب الحــرف 

اليدويــة عــى الجهــاز العصبــي وحالــة الصحــة البدنيــة للحرفيــني.
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الصورة 26: صانع سكاكني جزينية وهو يعمل يف ورشته

منــذ فجــر الزمــن، يعمــل الحرفيــون طــوال اليــوم متجاهلــني املشــاكل الصحيــة التــي ميكــن أن يتعرضــوا لهــا. يف الوقــت الحــارض، أظهــر 

بحــث علمــي أن الحــرف اليدويــة تنّشــط الذاكــرة بشــكل دائــم، حيــث يســتمر الدمــاغ يف العمــل ويُبعــد خطــر اإلصابــة مبــرض الزهاميــر.

يســود اإلعتقــاد بــأن األشــخاص الذيــن يبقــون أدمغتهــم نشــطة مــع تقدمهــم يف الســن، مثــل حــّل الكلــامت املتقاطعــة، ميكــن أن يُبطئــوا 

مــن التدهــور املعــريف املرتبــط بالعمــر. وقــد أظهــرت دراســة حديثــة أن األنشــطة اإلجتامعيــة، والحرفيــة، والفنيــة واملعلوماتيــة ميكــن أن 

يكــون لهــا نفــس التأثــري.
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زيارات إىل صناع السكاكني يف جزين

الصورة ٣0: صناعة مقبض السيف عى شكل رأس العنقاء )طائر الفينيق(الصورة 29: صانع السكاكني يظهر سيًفا من صنعه

الصورة 28: تسجيل املقابلة الصورة 27: مقابلة مع صانع السكاكني يف جزين



صناعة صابون زيت زيتون

 الحرفية يف صيدا
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يف الريــف اللبنــاين، يصنــع املزارعــون الذيــن يزرعون أشــجار الزيتون 

صابونهــم الخــاص. يف املــدن الكــرى ، مثــل طرابلــس وصيــدا ، يُصنع 

ــدة  ــون واح ــة الصاب ــر صناع ــون. تُعت ــل الصاب ــون يف معام الصاب

مــن أقــدم الصناعــات التقليديــة يف صيــدا. يف عــام 19٣5، شــهدت 

تطــوراً رسيعــاً يف املدينــة القدميــة. يف الخمســينيات، تحّولــت بعــض 

ــة،  ــع الحديث ــون إىل معامــل تعتمــد أســاليب التصني معامــل الصاب

فيــام حافظــت معامــل أخــرى عــى حرفــة األجــداد. يف عــام 1996 ، 

تــم تحويــل أحــد معامــل الصابــون القدميــة إىل متحــف بقــرار مــن 

عائلــة لبنانيــة عريقــة، عائلــة عــودة، املالكــة للمعمــل.

 

ــودا  ــه الص ــاف إلي ــذي يُض ــون ال ــت الزيت ــن زي ــون م ــّون الصاب يتك

الكاويــة والزيــوت النباتيــة الطبيعيــة، ويتــم تصنيع الصابــون الطبيعي 

ــا لألســلوب الحــريف املصــان حتــى اآلن، جيــًا بعــد جيــل. وفًق

 

يتــم اســتخدام الصابــون التقليــدي، املصنــوع مــن مــواد كيميائيــة 

قليلــة وبــدون مــواد ملونــة، يف املنــازل، ولكــن أيًضــا يف الحاممــات 

الرتكيــة، ويتمتــع بفوائــد طبيــة وعاجيــة. يغــذي البــرشة ومينحهــا 

ــد. يغــذي  قــوة ونضــارة، مــام يســاعد عــى تأخــري ظهــور التجاعي

ــص الجســم  ــع ســقوطه. يخلّ ــة ومين جــذور الشــعر ومينحــه حيوي

مــن البكترييــا املســببة للرائحــة ويعطيــه رائحــة طبيعيــة. يســاعد يف 

عــاج بعــض األمــراض الجلديــة مثــل األكزميــا والصدفيــة.

 

)تــم جمــع املعلومــات مــن قبــل تاميــذ ثانويــة د. حكمــت صبــاغ- 

»مينــى العيــد« الرســمية-صيدا ثانويــة رفيــق الحريــري - صيــدا.
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إدماج صناعة الصابون التقليدية يف املناهج املدرسية

إدماج عنرص من عنارص الرتاث الثقايف غري املاديالصف )الصفوف(املادة )املواد(

فصل حول صناعة الصابونالثالث الثانويالكيمياء

توثيق العملية الحرفية لصناعة الصابونالثامن املتوسطاللغة العربية

فصل حول الحياة اإلقتصادية والحرضية أيام اإلمارة املعنيةاالثامن املتوسطالتاريخ

التجربةإنسانياتاملختر

الجدول 9: إدماج الصناعة الحرفية للصابون يف املناهج املدرسية

يف مــادة الكيميــاء ، تشــمل مــواد صناعــة الصابــون بالطريقــة 

ــاّط  ــرت- خ ــعة 250 ملل ــة س ــارورة مخروطي ــي: ق ــا ي ــاخنة م الس

ــاه  ــة مي ــع - مضخ ــف - قم ــخني - مكثّ ــة تس ــيس وصفيح مغناطي

- ورق ترشــيح – طــوق للشــد- زيــت أســايس - إيثانــول - كلوريــد 

ــوم. ــيد الصودي ــات هيدروكس ــوم - حبيب الصودي

لصناعــة الصابــون، ضــع 10 غرامــات مــن زيــت الزيتــون يف دورق 

ــز 8  ــوم برتكي ــول هيدروكســيد الصودي ــوي عــى محل زجاجــي يحت

مــول/ لــرت، ثــم أضــف 10 مللــرت مــن اإليثانــول، واألحجــار املغليــة 

وقضيــب ممغنــط.
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أُضبــط املكثّــف وَضْعــه عــى خــاط مغناطيــيس ســّخان. ثــم 

ــدة  ــرد مل ــه ي ــم. واترك ــطح داع ــى مس ــط ع ــطة املاق ــه بواس ثبّت

٣0 دقيقــة. ثــم أضــف 20 مللــرت مــن محلــول كلوريــد الصوديــوم 

ــة  ــراغ إلزال ــى الف ــيح ع ــأ إىل الرتش ــم إلج ــاخن. ث ــول الس إىل املحل

ــر. ــزم األم ــح إذا ل ــاء املال ــله بامل ــكل، واغس ــون املتش الصاب

لتحضــري الصابــون عــى البــارد، امــزج بضعــة ملليلــرتات مــن زيــت 

الزيتــون مــع الكميــة املناســبة مــن محلــول هيدروكســيد الصوديوم 

وعامــل التصلـّـب. إمــزج الخليــط بواســطة الخــاط ملــدة ٣ دقائــق. 

ثــم أضــف بضــع قطــرات مــن زيــت الافنــدر )زيــت مســتخرج مــن 

ــة. أســكب  زهــور الخزامــى( وبضعــة غرامــات مــن الصبغــة امللّون

الخليــط يف قوالــب واتركــه ملــدة 2٤ ســاعة حتــى يأخــذ الصابــون 

الشــكل املطلوب.أضبــط املكثّــف وضعــه عــى محــرك مغناطيــيس 

مســّخن. ثــم ثبّتــه بواســطة املاقــط عــى دعامــة. اتركــه يــرد ملــدة 

٣0 دقيقــة. ثــم أضــف 20 مــل مــن محلــول كلوريــد الصوديــوم إىل 

املحلــول الســاخن. اســتخدم الرتشــيح عــى الفــراغ إلزالــة الصابــون 

املتشــكل، واغســل باملــاء املالــح إذا لــزم األمــر.
الصورة ٣1: تلميذان يف ثانوية رفيق الحريري - صيدا يقومان بخلط مكّونات الصابون
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تجربة مدرسية وزيارات ملتحف الصابون والحامم

الصورة ٣2: تلميذتان من ثانوية رفيق الحريري - صيدا تسكبان الصابون يف قوالب
الصورة ٣٤: تاميذ من ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد«

 الرسمية-صيدا يف حامم الشيخ يف صيدا

الصورة ٣٣: تاميذ من ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد«

 الرسمية-صيدا يف متحف الصابون يف صيدا



تقييم
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تقييم املرشوع من قبل الطاب

ردود فعل سلبية

 قبل املرشوع

البلد سلة

 مهمات كبرية

الرتاث مينح

 القوة

أي مكان آخر أفضل 

من البقاء يف لبنان

الرتاث ملاذا؟

 هل نحن عجزة؟

ماذا نريد أن نقدم للوطن؟ أصاً، هل 

هو وطن؟ وما فائدة املواطنة؟

ال يوجد يشء جميل

التغيريات الناتجة 

من املرشوع

الرتاث يوحد املجتمعات

عى اختاف إنتامءاتها

ثانوية د. حكمت صباغ- »مينى العيد« الرسمية-صيدا

اإلبتعاد عن الهوية

 هو إنكار للذات

غياب املواطنة 

يُنذر بفساد كبري

فخر الهوية الوطنية
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الخامتة

قــام هــذا املــرشوع الــذي تــّم تنفيــذه ملــدة ســتة أشــهر، بتوعيــة 

املســؤولني يف املــدارس، واملعلّمــني والتامــذة حــول أهميــة الــرتاث 

ــي  ــة الت ــج التعليمي ــه يف املناه ــادي ورضورة دمج ــري امل ــايف غ الثق

بامكانــه ان يريهــا عــر التجــارب واألمثلــة الحيــة ومبشــاركة التاميذ 

مــن بيئتهــم املبــارشة. كــام عــّزز هــذا املــرشوع الصلــة بــني املــدارس 

ــرزت هــذه  ــد أب ــة. وق ــات املحلي ــني إىل املجتمع واملامرســني املنتم

العاقــة البعــد الحــّي للــرتاث الثقــايف غــري املــادي.

عــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف والقيــود املدرســية مثــل 

الثلجيــة للمــدارس يف الجبــال العاليــة  اإلرضابــات والعواصــف 

ــم  ــذ قواه ــون والتامي ــد املعلّم ــد حش ــات، فق ــد اإلمتحان ومواعي

لتنفيــذ املــرشوع. وشــّكلت الجهــود املبذولــة الختيــار عنــارص 

الــرتاث الثقــايف غــري املــادي، وإدماجهــا يف املــواد الدراســية، وتطويــر 

ــه بنجــاح. ــب علي ــم التغلّ ــاً، ت ــة تحدي ــة والاصفي األنشــطة الصفي

ــا.  ــد م ــة إىل ح ــزال خجول ــا ال ت ــم أنه ــة رغ ــج مقنع ــت النتائ أت

ــاط األهــداف  ــر ارتب ــواردة يف التقاري ــات ال ــل البيان ويكشــف تحلي

ــة كــام الحــرص الشــديد  املحــددة يف املــرشوع باحتياجــات حقيقي

ــرق  ــك بط ــى ذل ــة. ويتج ــة والوطني ــات املحلي ــز الهوي ــى تعزي ع

ــادي  ــري امل ــايف غ ــرتاث الثق ــارص ال ــار عن ــال اختي ــن خ ــة م مختلف

وطرائــق دمجهــا يف املــواد املدرســية. كــام ســجل املــرشوع حضــور 

ــوالً. ــوراً خج ــتدامة، وإن كان حض ــة املس ــألة التنمي مس

لقــد رســم هــذا املــرشوع النموذجــي الطريــق إىل األمــام؛ ولكــن ال 

يــزال الطريــق طويــاً لتحقيــق اإلدمــاج الحقيقــي للــرتاث الثقــايف 

غــري املــادي يف املناهــج التعليميــة عــى املســتوى الوطنــي.
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