ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺎم اﻟﺼﺪر ـ ﻟﺒﻨﺎن

ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻜﻢ وﺗﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻜﻢ ﻟﺪى:

{z—¬dG ‡MhO

Àƒ`¾`„`d ` Q—`¡ŸdG ½ƒ`eEÕG Šƒ`¡`¡SDÄe

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺻﻮر،
اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺷﺎرع اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ
ﻫﺎﺗﻒ + ٩٦١ ٧ ٧٤١٦١٠ :ﻓﺎﻛﺲ+ ٩٦١ ٧ ٣٤٣٣١٢ :
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي  ٦٥٠٢ – ٩٩٢٣ﺻﻮر ،ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ info@imamsadrfoundation.org.lb

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻴﺮوت:
ﺑﺌﺮ ﺣﺴﻦ ،ﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﺰﻫﺮاء)ع(
ﻫﺎﺗﻒ + ٩٦١ ١ ٨٥٩٩٠١ :ﻓﺎﻛﺲ+ ٩٦١ ١ ٨٥٩٩٠٦ :
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي  ١١٠٧ – ٢٠٢٠ :ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن
www.imamsadrfoundation.org.lb

ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء

ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﻓﻲ دوﺣﺔ اﻟﺤﺺ

«دوحـة الـغـد»

مشروع إنشاء مدرسة نموذجية في دوحة الحص
مؤسسات اإلمام الصدر ـ لبنان

ملخص تنفيذي
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“دوحة الغد” ،صرح تربوي تخطط مؤسسات اإلمام الصدر إلنشائه ضمن خطتها اخلمسية .وهو يضم
 25ألف مرتمربع من املباين ،يقابلها  28ألف مرت مربع من املساحات اخلضراء ،يف “دوحة احلص”؛
وهي منطقة مثلى بيئيًا واجتماعيًا وثقافيًا ،وسط غابة من أشجار الصنوبر ،وعلى بعد  10دقائق من
أوتوسرتاد الساحل قرب خلدة على مدخل بريوت اجلنوبي.
وضعت جلنة تسيري املشروع وإدارته عددًا من األهداف احملددة املطلوب حتقيقها بفضل املشروع،
فهو:
أ ) جسر تواصل ومساحة لقاء ،تضم األطفال والشباب من ّ
كل املناطق واالنتماءات؛
احلر
ب) مبادرة منوذجية يف إطالق تربية واعدة جتمع بني جودة املناهج والوسائل ،وإعداد املواطن ّ
املسؤول؛
ت) مصدر متويل لدعم املشروعات اخلريية واإلنسانية التي ترعاها مؤسسات اإلمام الصدر.

يتسع الصرح لـ  1800مقعد دراسي ،معزز بكل اخلدمات واخملتربات والتجهيزات حسب آخر املواصفات
ّ
واملعايري الهندسية والبيئية .ويتمتع باملميزات النموجية التالية:
الفرص املضمونة للتعليم اجل ّيد للجنسني وللمراحل من الروضة حتى الثانوي؛
•مسار خاص وموازي للطالب املميزين وللنخب اإلبداعية والذكائية؛
•اللغتني الفرنسية واإلجنليزية ،إىل جانب العربية األم؛
•بكالوريا دولية ألبناء املهاجرين ،وللمهتمني؛

تصل التكلفة اإلجمالية لتم ّلك األرض وإنجاز المباني وتجهيزها
إلى  27مليون دوالر أمريكي.

جمعية مؤسسات اإلمام الصدر
هي جمعية أهلية ال تتوخى الربح ،باشرت نشاطها منذ العام  . 1962وتسعى يف تدخالتها نحو اجملتمع العادل
املتعايف من اجلهل والفقر واملرض ،حيث تكافؤ الفرص أمام اجلميع ،وحيث احلوار املتنامي بني إسهامات
املقتدرين وحاجات احملرومني وتوقعاتهم يف جو من احلوار القائم على املشاركة وعلى بناء الثقة بالنفس
وباآلخرين .وتتميز اجلمعية بتدخلها االجتماعي والثقايف والصحي يف املناطق احملرومة من جنوب لبنان،
وتقدمها يف خدماتها إىل املناطق النائية عرب شبكة املراكز الصحية واالجتماعية الثابتة واملستوصفات
النقالة .وهي أثبت فعالية عالية أوقات األزمات.
تساهم اجلمعية عرب عالقاتها احمللية واإلقليمية والدولية يف تبادل خرباتها وتعميقها ويف تغذية النقاش
حول أمور اإلغاثة والتنمية يف لبنان .وقد حازت الصفة االستشارية اخلاصة يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي
التابع لألمم املتحدة ،وذلك بهدف زيادة فعاليتها وتأثريها على املستويني احمللي والدويل .كما وتبذل اجلمعية
جهودًا مميزة لتشجيع وتعزيز احلوار والتالقي بني األديان والثقافات اخملتلفة لتحقيق التفاعل والتسامح
متاشيًا مع شخصيتها الوطنية املنفتحة على اجلميع.
متيزت اجلمعية بسجلّها الواضح يف التصدي ملشكالت املرأة والحتياجاتها الرتبوية والصحية
منذ تأسيسها،
ّ
واملهن ّية .فاكتسبت مكانة مرموقة يف أذهان وذاكرة اجملتمع النسائي خصوصا الفقريات وحمدودات
املوارد ،وكان ذلك بفضل مساهماتها يف املساعدة االجتماعية ورعاية اليتيمات والتصدي لغري ذلك من
املشاكل االجتماعية واالقتصادية التي تواجه املرأة اجلنوبية يف الظروف العصيبة.
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استهلت اجلمعية نشاطها بربنامج الرعاية الشاملة املستدمية والذي يستهدف أساسا اليتيمات وأصحاب
احلاالت االجتماعية احلرجة (الفقر املدقع ،العائالت املفككة ،ضحايا العنف املنزيل .)..ونظرًا لتنامي حاجات تلك
الفئة واتساعها ،عملت اجلمعية على مواكبة ذلك بإنشاء سلسلة من اخلدمات املتماسكة أبرزها احلضانة
والروضات واملرحلة االبتدائية واملتوسطة ،إضافة إىل برامج متنوعة ثقافية واجتماعية وترفيهية .يف حني يتم
تعليم الفتيات للمراحل الثانوية واجلامعية يف معاهد املنطقة على نفقة اجلمعية وبإشرافها .والراغبات يف
التعليم املهني يجدن يف الربامج املهنية تخصصات متعددة أهمها مدرسة التمريض العريقة والتي تنخرط
خريجاتها يف سوق العمل بسهولة ،وبرامج التدريب املهني املعجل التي أضيف إىل تخصصاتها التقليدية
فرع رائد لتأهيل ناشطات اجتماعيات حسب برنامج معتمد من وزارة الرتبية .كما افتتح عام  2010فرع لتأهيل
مصورين فوتوغرافيني .اتسع نطاق خدمات الرعاية بحسب برنامج رعاية الفتاة ضمن أسرتها .وهي خدمة تصل
باملساعدة االجتماعية واإلرشادية إىل أسرة الفتاة ،كما انطلقت خدمة متخصصة لألطفال ذوي احلاجات اخلاصة
ويف مرحلة مبكرة من أعمارهم ،يف بريوت.
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لماذا مدرسة جديدة؟
“دوحة الغد” وبناء المستقبل
بغياب السياسات االجتماعية املتكاملة ،وبانشغال الدولة يف هموم ومشاكل سياسية وإدارية متعددة،
إن
تنحسر التقدميات االجتماعية وينكشف مئات اآلالف من الناس أمام خماطر اإلقصاء والبؤس والعوز .بل ّ
البعض منهم يصبح فريسة سهلة لالستزالم أو للتورط يف نشاطات خمالفة للشرع والقانون .واملالذ
الوحيد الذي ألِفه املقيمون على األراضي اللبنانية كان وما يزال اجلمعيات اخلريية واإلنسانية ومنظمات
اجملتمع األهلي التي تستقبل مساهمات األيادي البيضاء وتوجهها نحو مشاريع الرعاية واإلغاثة.
أمام استمرار هذا الواقع ،ويف إطار تخطيطها للمستقبل ،خلصت جمعية مؤسسات اإلمام الصدر إىل
ملحة ،وإىل أن مقاربة تلك احلاجات تتطلّب رؤية اسرتاتيجية
ّ
أن احلاجات األساسية للسكان ما تزال أولوية ّ
لتوظيف التدخالت املتنوعة يف سياق تنموي مستدام .فمن خالل احتواء املرض والفقر واجلهل ،ميكن
مقومات اجملتمع العادل الزاخر بالفرص املتكافئة للجميع:
أن ننسج ّ
على مستوى توفري اخلدمات ،ترى اجلمعية ضرورة التدخل املباشر مع املستهدفني ضمن مشاركتهم
يف التخطيط واتخاذ القرار والتقييم ،وذلك لضمان التقاط النبض احلقيقي للمجتمعات احمللية .كما
وترى ضرورة العمل ضمن شراكات اسرتاتيجية مع اجلهات التي تشاطرها الرؤيا وتؤمن بالشفافية
واملساواة .وذلك لتأمني التايل:
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•ضمان حق الناس بالتمتع بصحة جيدة طوال العمر؛
•متكني الناس بالتأهيل والتدريب وخلق فرص العمل؛
•وحتسني فرص الناس يف التعلّم مدى احلياة.
يرتتب على انتظام هذه اخلدمات تنامي العبء املادي سنة بعد سنة .ال تزال إسهامات اخلريين تغطي
احلصة األكرب من املوارد املالية ملؤسسات اإلمام الصدر .إ ّال أن هذه املساهمات تبقى عرضة لتقلّب
األوضاع االقتصادية واملالية يف بلدان االنتشار اللبناين ،وتبعًا لألحوال اخلاصة للمساهمني .األمر الذي
يبقي اجلمعية يف دائرة الرتقب واحلذر ،خمافة اجملازفة يف مشاريع أو مبادرات ال تبلغ خواتيمها بسب
اضطراب التغطية املالية .واحلل األمثل لهذا القلق هو إطالق مبادرات تولّد فوائض مالية ومداخيل
مضمونة وثابتة ،توظف يف املشاريع اإلنسانية.

أن وظيفتها ال تقتصر على تنفيذ اخلدمات ،إمنا هي
وعلى املستوى التنموي األعمق ،ترى اجلمعية ّ
حمرك للتغيري ،فهي ساحة لقاء بني من يطلب اخلدمة ومن يستطيع تلبيتها .إ ّال انها منرب حوار أيضًا.
ّ
وهذا املنرب متوفر لكل مكونات اجملتمع على اختالف أطيافهم ومعتقداتهم ،بهدف تبديد الهواجس
وتبادل الرؤى والتصورات حول القضايا املعاصرة وحول طبيعة احللول املمكنة.
تلعب الرتبية والتنشئة الوطنية دورًا حموريًا يف صياغة شخصية وطنية جامعة تستوعب االنتماءات
املناطقية والطائفية الضيقة .ويتبادر إىل الذهن السؤال احملوري :ما مستوى استعداد الطالب والشباب وما
هي مؤهالتهم ومهاراتهم ملالقاة بعضهم البعض وللتوافق على مساحات املشرتك واخملتلف عليه؟
ما هي اجملاالت أو طبيعة املبادرات القائمة والهادفة إىل إيجاد تلك املساحات أو بناء مهارات االتصال
والتالقي؟ كيفية اإلنتقال من النظريات إىل ممارسة األعمال الناجحة وما تتطلبه من عمل دؤوب وجاد؟
الهدف العام لـ “دوحة الغد” هو املساهمة يف إعادة تكوين مواطنة لبنانية عابرة لالنتماءات األولية
واملناطقية عرب ابتداع مساحة حيوية لنوع مميز من التالقي ضمن اإلطار اإلنساين ،ومساعدة اجليل
احلايل على الرؤية الشاملة املتجاوزة لبيئته الضيقة .علمًا أن تسيري احلوار ،وبناء املهارات املتصلة بحل
النزاعات ،وتعزيز فرص التنشئة على املواطنة وعلى التفاوض والوصول إىل تسويات مرضية لكل األطراف،
واملودة عند األطفال وذويهم هي من
وبناء الشخصيات املستعدة للتسامح ،والتثقيف على السلم
ّ
توجه مبادرات مؤسسات اإلمام الصدر ،وتؤشر إىل حتقيق غاياتها البعيدة األمد،
التحديات االسرتاتيجية التي ّ
واملتمثلة يف بناء املستقبل اآلمن ،الواعد ،والراين إىل الكمال.
الرتبية عملية معقدة تندرج يف أوساط اجتماعية وثقافية وسياسية خمتلفة ،يستحيل التوافق على
عرفها بالتمايز ،أو بالقيمة ،أو باملالءمة ،أو بتحقيق توقعات الزبائن أو
تعريف موحد جلودتها .منهم من ّ
جتاوزها .كما عرفتها  ISO 8402بأنها “جملة اخلصائص واملعامل ملنتج أو خلدمة بإمكانها إرضاء
احلاجات املعلنة واملضمرة” .ما توافق معظم املعنيني العاملني يف قطاع الرتبية يف مؤسسات
اإلمام الصدر على أن جودة الرتبية هو تضمني األهداف الرتبوية بعدين هامني تتقاطع عندهما معظم
الفلسفات واملناهج على اختالفها ،وهما:
•حتسني املهارات اإلدراكية للمتعلّمني؛
•وتعزيز املواقف والقيم الضرورية لبناء املواطن الصالح واملتصالح مع جمتمعه وبيئته.
وإذا كان هذان البعدان ميثالن كفتي امليزان احلساس الذي يقيس جودة الرتبية ،فإن بيضة هذا القبان
تتجسد يف مبدأ املساواة أو التضمينية .أي يف ضرورة توفري الفرص التعلم ّية لكل الناس ،وبصرف
ّ
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النظر عن عرقهم أو لونهم أو جنسهم أو خلفياتهم االجتماعية والعقائدية .وأي إقصاء أو حت ّيز يتنافى
مع اجلودة يف جوهرها ،ألنه ينسف املباديء األساسية املرتبطة بحقوق اإلنسان وبفرصه يف التنمية
واالرتقاء ،ويهدد االستقرار االجتماعي والسلم العاملي كما سيتوضح تباعًا .وعلى هذين الركنني يتأسس
أن اجلودة يف الرتبية تتحقق عرب بناء املهارات اإلدراكية والقيم اإليجابية اآليلة
تعريفنا للجودة الرتبوية .وهو ّ
إىل توسيع فرص اجلميع يف احلياة الكرمية .وهذا التعريف ميوضع الرتبية يف مرتبة الوسيلة املسخرة
لتحقيق غايات أسمى تتمثل يف حتقيق العدالة والسلم والبحبوحة ،كما تسخر املهارات واملعارف
واملواقف للمحافظة على سالمة اإلنسان وصحته ،ولضمان حقوقه يف العمل والتعبري واالجتماع.

يتمحور هذا املشروع حول بعدي الشمولية والنوعية :يف البعد األول ،نتطرق إىل املقاربات املتبعة
يف مؤسسات اإلمام الصدر لضمان توفري التعليم لفئات حمددة أهم خصائصها التهميش واحلرمان
والتعرض وما يالزمها من حاجات إضافية .ويف البعد الثاين ،تؤكد االسرتاتيجيات املتبعة عندنا يف التعليم
ّ
على ضرورة توفري تعليم نوعي يساعد تلك الفئات على االعتماد على نفسها واالندماج يف وسطها
االجتماعي .وال معنى لتطبيق مفهوم االندماج االجتماعي إذا كانت الفئات املعرضة معزولة يف
بد من فتح أبواب الصرح التعليمي أمام الفئات امليسورة بحيث تغطي األقساط
“غيتوهات” تعليمية .وال ّ
التي يدفعونها كلفة العمليات التعلمية اجليدة ،يف حني يستفيد النظراء من الفئات احملرومة من
املستوى اجل ّيد للتعليم ومن فرصة االحتكاك والتفاعل مع بق ّية الفئات االجتماعية

معـايـيـر نجـاح المشـروع
أظهرت الدراسة التحليلية لعناصر القوة واخملاطر  SWOT Analysisارتفاع منسوب عناصر القوة جلهة
كون الهيئة املؤسسة للمشروع هي ذات خربة يف القطاع الرتبوي ومتايز موقع املدرسة واإلدارة الرتبوية
والصرح البنياين للمشروع ووجود لغتني أجنبيتني كلغة أوىل مع نظام بكالوريا أجنبية تيسر للمغرتبني إمكانية
انتقال أوالدهم من بلد آلخر دون تاخر حتصيلهم العلمي وإمكانية توسع املدرسة يف عامل اإلغرتاب ال سيما
االفريقي إضافة اىل العائدات املالية املرتقبة مستقب ًال مما يعود بالفائدة نحو توفري دخل مستدام يدعم
العمل اإلنساين اخلريي.
تقع االرض املنوي إشادة مدرسة دوحة الغد عليها يف منطقة عرمون عقاريًا ومتتد على مساحة  53ألف
مرت على جبل يواجه البحر يف منظر خالب .وتتميز املنطقة بكونها خضراء وذات انحدارات خفيفة ويحدها
مدخالن يستخدمان لدخول باصات نقل الطالب من جهة ومدخل لسيارات األساتذة وأولياء امر الطالب
والزوار من جهة أخرى وتبعد االرض حوايل ربع ساعة عن االوتوسرتاد اجلنوبي ملدخل العاصمة بريوت.وتبلغ
املساحات املبنية حوايل  25ألف مرت مربع وتتوزع املساحة الباقية أي  28ألف مرت مربع على اخلدمات
واملساحات اخلضراء.
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وعالوة على توخي األهداف االسرتاتيجية املبينة أعاله ( حتقيق فوائض مالية لدعم املشاريع اإلنسانية
املوجهة للفقراء واملعرضني ،حتفيز املواطنة والتجسري بني الفئات والطوائف اللبنانية ،توفري التعليم اجل ّيد
للجميع كجاذب وحمفز على االندماج االجتماعي)؛ يتبنى املشروع معايري اجلودة والكفاءة املتوافق عليها
عامليًا .وهي تطال كل عناصر النظام التعليمي من مدخالت بشرية ومادية ،العمليات الرتبوية والتعليمية
والتعلمية واإلشراف والتقييم...إلخ ،واخملرجات املعرفية واملهارية مع بناء حس االنتماء واملسؤولية
البيئية واالجتماعية.
نحن إذن أمام مشروع طموح يوفر بيئة مدرسية آمنة ،ومناخ اجتماعي جيد تضمنه وتسهر عليه قيادة
مدرسية فاعلة تتمتع بالرؤية وحددت رسالتها بوضوح .هناك مشاركة جمتمعية وتطوير مستمر للعاملني
مع توكيد على اجلودة كبوصلة وحمور ،مبا يؤدي إىل اإلسهام يف بناء جمتمع متعلم يتبنى ثقافة السلم
واحلوار ،ويواكب العصر يف التكنولوجيا وشغف اإلبداع.

تستوعب املدرسة  1800طالبًا ويتوقع ان تبلغ الطاقة االستيعابية  %81أي  1456طالبًا خالل السنوات
اخلمس األوىل.
أما املرافق ،فتتوزع على النحو التايل:
1

مبنى صفوف دار احلضانة

6

مبنى اخلدمات وقاعة املسرح

2

مبنى التعليم األساسي

7

الكافيترييا ومركز إطعام تالميذ احلضانة

3

مبنى التعليم الثانوي

8

املالعب

4

مبنى اإلدارة

9

مراكز الرياضة

5

مبنى سكن املوظفني

10

املرافق واملرائب والفسحات اخلضراء
ومراكز احلراسة واملراقبة

المعطيات المالية
تتو ّزع كلفة املشروع كالتايل:

ثمن األرض

 13مليون دوالر أمريكي

كلفة اإلنشاءات واملباين

 11مليون دوالر أمريكي

كلفة املعدات والتجهيزات واألثاث

 3مليون دوالر أمريكي

الكلفة اإلجمالية

 27مليون دوالر أمريكي

تلحظ التكاليف املبنية أعاله تزويد املدرسة بأحدث النظم التقنية واملعلوماتية والوسائل التعليمية وخاصة
الكتاب االلكرتوين  e-bookواالنرتنيت وبرامج حماسبية وإدارية وأحدث مبتكرات التعليم السمعي والبصري.
ينطبق مفهوم احلداثة على الباصات املستخدمة والصفوف وقاعات الرياضة واملالعب واملسرح
والكافترييا ،عالوة على االعتبارات اجلمالية والبيئية املتصلة باملباين واحلدائق والفسحات.
أما توقعات النتائج املالية للمشروع ،فتظهر أنّه اعتبارًا من السنة اخلامسة ،ستصل الواردات إىل  9مليون
دوالر أمريكي ،يبقى منها نحو  2,4مليون دوالر بعد اقتطاع أعباء التشغيل وخمصصات العاملني واملصاريف
العمومية .وتكون نسبة العائد على االستثمار .%18
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يبقى االستثمار األهم يف التوظيف األخالقي والعملي واالجتماعي املستوحى من الديانات
السماوية والقيم ومقتضيات العصر .والعوائد التي ال تقدر مبال هي طبعًا يف الشباب املتميز
بالذهنية العلمية واملناقبية األخالقية واملسؤولية املدنية واالجتماعية .فهذا هو االستثمار
احلقيقي املرجو أن ينطلق يف رحاب األرض يزرعها عم ًال وعطاءًا ويساهم يف حماصرة آفات
الفقر واجلهل.
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اإلسهام يف إجناز هذا الصرح
هو صدقة جارية للمساهمني
رب العاملني
ويبقى األجر األجزى عند ّ

