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د. حممد اأبو حّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 

)رئي�س التحرير(

تعي�سها  التي  املرحلة  وعورة  اجتياز  يف  العربي  الفكر  دور  يتعاظم 
ل�ستنقاذ  احلثيث،  بالعمل  املقرون  والأمل  ال�سوء  منافذ  فتح  ويف  الأّمة، 
التي باتت عنوانًا  التفتيت وال�سرذمة،  اأخطار  العربية اجلامعة من  الهوّية 
حلكة  يراكُم  ووجداين،  وعقلي  نف�سي  من ح�سار  يوميًا  نعي�سه  ملا  �سارخًا 
الأحداث اجلارية، وُيباعد بني الإن�سان العربي وحقوقه يف العي�س بكرامة، 
مطمئنًا اإىل موارد رزقه وم�ستقبل اأبنائه، و�سالم وطنه وا�ستقراره وتقّدمه، 
البنيان  دمار  قبل  الروح  ودمار  واحلروب،  والإرهاب  التطرف  اأو�سار  من 

والعمران واأ�سكال احلياة.

القوى  من  م�ستهدفًا  نف�سه  النه�سوي  الفكري  الوعي  كان  واإذا 
الظالمية؛ بل على قائمة �سحاياها يف الت�سييق عليه وحماولة جلمه وخنقه، 
 يف مقدمة  اأو ا�ستقطابه وجعله تابعًا لأجندات هذه القوى وحمو اإجنازه، فاإنَّ
اأولويات هذا الفكر اأن يحّرر نف�سه بنف�سه من قوالب النمطية، والبحث عن 
زوايا التجديد، واخلروج من اأ�سر املا�سي وانعكا�ساته على النظر الكا�سف 
والفكر يف  العقل  دور  يتبدل  اأن  واأبعادها. فال يكن  العربية  لعمق احلالة 
اأو  ع�سكريًا  متمكنة  قوى  بفعل  ومتاأثرًا  م�سّرًا  لي�سبح  نه�سوي  م�سعى  اأي 
ماديًا اأو م�سلحيًا، لها اأجنداتها اخلفية يف اإق�ساء كل ما يخالفها، ورف�س 
�سي�سفر عنه  ملا  والرتقب  النتظار  اإىل  والركون  النهو�س،  لنور  انبعاث  كل 
ُيبادر  اأن  للفكر يف  التالية  الأولوية  وهذه هي  والظالم!  التطرف  ت�سونامي 
اإىل  يرتقي  واأن  والإبداع،  والتوعية،  واحلوار،  العقل،  باأدوات  للمواجهة 

الندّية الإيجابية يف القدرة على اإحداث الفعل والتاأثر.
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مب�ستوياتها  العربية،  الأو�ساع  اإليه  اآلت  ما  اأ�سباب  اأهم  اأحد    اإنَّ
ال�سبب املتمثِّل بتفاقم  ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، هو 
الأزمة الفكرية، وتراجع الفكر النه�سوي عن مواقعه املتقدمة، بعد �سل�سلة 
النكبات التي اأملّت به، ودفعته دفعًا اإىل التهمي�س والنعزال، واأفقدته - ولو 
مرحليًا - فاعلية دوره حينما اأ�سبحت ال�ساحة نهبًا لتيارات ال�ستبداد من 
اأرواح  الثمن غاليًا من  الأّمة  لتنفيذ مراميها وخططها، فدفعت  كل اجتاه 
د اأعداد كبرة من قواها الب�سرية، وتنامي  اأبنائها، وطاقات  عقولها، وت�سرُّ
ومراكز  الرثوات  فيه  تركزت  الذي  الوقت  يف  والحتقان،  الفقر  جيوب 
ك  النفوذ باأيدي القلة، وف�سلت جهود التنمية ل�سالح الكرثة ال�سامتة، وتفكَّ
ال�سف، وزادت �سور التبعية، وحلَّت م�سادر اخلالفات والع�سبيات الإثنية 

واملذهبية والطائفية حمل م�سادر التنوع والإثراء!

والإعالمي  الثقايف  اخلطاب  لتطوير  الفكري  العمل  اأولوية    واإنَّ
جانب  اإىل  املتكافئة،  املواطنة  اأ�سا�س  على  وامل�ساركة  والديني،  والتعليمي 
اأنه )اإذا مل تكن  اأن ت�سع ُن�سب عينيها  اأولويتّي التحرر والتجديد، ينبغي 
الدائرة  و�ستعود  االآخرين(،  خطط  من  جزءاً  ف�صت�صبح  خّطة  لديك 
يلغيها،  ل  املبادرة  التاأخر يف  لكن  اإيالمًا.  واأ�سّد  اأ�سواأ  ما هو  اإىل  للدوران 
فنحن على مفرتق طرق يف اخليار بني اإنتاج م�سروعنا النه�سوي الو�سطي 
ال�سامل، الذي يعيد لالأّمة قدرتها على التما�سك يف كيانها و�سمان م�ستقبل 
اأجيالها، والأخذ بزمام م�سوؤوليتها احل�سارية يف الف�ساء الإن�ساين، اأو اأن 
يظل الفكر يف موقع التلقي ليتحول اإىل جمرد �سلوك رّد فعل، فيفقد فر�سته 
بها  واإبداعه اجلديرة  النهو�س  قيم  واإعادة  الروح،  وا�ستعادة  النبعاث  يف 

هذه الأّمة بعد طول معاناة وانك�سارات! 

فكرّية  ومنطلقات  »ال�صباب  م حمور  نقدِّ العام،  الإطار  هذا  �سمن 
يف مواجهة التطرف واالإرهاب«، يف هذا العدد، بدرا�ساته ومقالته، التي 
تر�سم من خالل معاجلاتها خطوطًا من اأزمة الواقع العربي، وتوؤ�سر على 
والإعالم،  والتعليم  والقت�ساد  والجتماع  ال�سيا�سة  كثر من مكامنها، يف 

وغرها من اجلوانب يف احلياة العربية. واهلل املوفق.



مقالتـان
لسمّو األمري احلسن بن طالل

)1(
ا�شتعادة املبادرة

)2(
تعزيز احلوار والتكافل وال�شالم يف مواجهة التطرف
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* رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه.

)1(
ا�شتعادة المبادرة

*

تت�سارع يف داخل الأّمة العربية، ذات الثقافة الواحدة وامل�سر امل�سرتك، 
يف الوقت احلايل قوى وجماعات وكيانات، وتتهّجر من اأرا�سيها كفاءات وعقول، 
وتتعّمق يف املجتمع الواحد دعوات اإىل مزيٍد من النق�سامات على اأُ�س�س اإثنية اأو 
طائفية اأو حتى مناطقية اأحياًنا. كما تتنازع يف هذه الأّمة الواحدة الآن »هويات« 
اأو  »اإقليمي«  الهويات  هذه  بع�س  امل�سرتكة.  العربية  الهوية  ح�ساب  على  جديدة 
»طائفي«، وبع�سها الآخر »اأممي ديني«. ومن املوؤ�سف يف واقع احلال العربي، اأّن 
التعامل مع هذه التحّديات والهموم امل�سرتكة ل يتم يف اإطار روؤية عربية م�سرتكة 

ق امل�سالح العربية.  ت�سون احلّق وتردع العدوان وحتقِّ

اإننا الآن على مفرتق طرق؛ فاإّما اأن نر�سخ قيم التعددية والتنوع، اأو ن�ستمر 
يف بناء اجلدران التي تف�سل الثقافات والنا�س وُتفاقم الطائفية وتزيد من الفرقة 

والنق�سامات، كما تعتدي على اإن�سانّيتنا امل�سرتكة. 

التي  التلفزيونية  املقابلة  والتحليل  باملناق�سة  تناول  فكرّي  لقاء  اإطار  يف 
اأجرتها معي موؤخًرا قناة رو�سيا اليوم حول »العامل العربي اليوم: الواقع والآفاق«، 
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التي  التحديات  مع  تعاملنا  يف  والتجّرد  املو�سوعية  على  املحافظة  اأهمية  اأّكدت 
ا  تواجهنا اليوم، ويف مقدمتها الإرهاب والفكر الطائفي وتقرير م�سرنا موؤ�ّس�سيًّ
من خالل احلوكمة الر�سيدة. كذلك، ل بد من التم�ّسك باملو�سوعّية يف عر�سنا 
ين�ساأ  لكْي  والحرتام،  وال�سالم  املحّبة  قَيم  على  الرتكيز  مع  التاريخّية  للحقائق 
تكاتفنا  اإىل  بحاجة  م�سروع  وهو  قَيمه،  واحرتام  الغر  مع  بالتعاي�س  يوؤمن  جيٌل 
والتعاون  على احلوار  املبنّي  تاريخنا  �سْوغ ف�سول  امل�ساهمة يف  اأجل  من  جميًعا 
والتكامل، ل على ال�سراع والت�سادم. وهنا تقع م�سوؤولّية كبرة على عاتق النُّخب 
الفكرّية واإرادتها يف ت�سكيل معامل امل�ستقبل. فال بد من العمل املعريّف الدوؤوب، 
رة، واملْيل الّنقدي امل�سوؤول، والرغبة يف التغير والتجّدد، والنظر  واملتابعة املتب�سّ

يف م�سر الأّمة. 

تقدم  ل  التي  والروؤى  بالطروحات  ال�سابة حُما�سرة  اأجيالنا  اأ�سبحت  لقد 
للمواطن العربي �سوى »�سيناريوهات« التق�سيم والتجزئة واإعادة ر�سم اخلرائط 
ومن  جديدة.  ودينية  وطائفية  اإثنية  اأ�س�س  على  تركيبها  واإعادة  الدول  وتفتيت 
ال�سروري التوّقف عن بّث ر�سائل التخويف والرتهيب والياأ�س اإىل اأجيالنا ال�سابة، 
والعمل على ت�سجيع روح املبادرة والتطلع نحو م�ستقبل اأف�سل؛ اآخذين بعني العتبار 
ي والريادة والتمّيز، هو  اأّن الإن�سان، بعلمه ومعرفته وقدرته على البحث والتق�سّ
الرثوة احلقيقية لأي جمتمع اإن�ساين. ومع اختالط الروؤية واختالل املوازين وعدم 
دفع  ما  والياأ�س،  بالإحباط  ال�سعور  العربي  ال�سباب  لدى  تنامى  الهدف،  و�سوح 
بع�سهم للتفكر يف اتخاذ اأحد خيارين اأحالهما مّر: الأول هو التفكر بالهجرة 
من الوطن العربي الذي اأ�سبح ال�س��باب ينظ����رون اإلي���ه على اأن��ه �س��فين�ة غ�ارقة 
تقّدم  لأنها  املتطّرفة  اجلماعات  اإىل  بع�سهم  ان�سمام  هو  والثاين  حمالة.  ل 
م وعوًدا  »م�سروًعا بدياًل« ل يقوم على اأُ�س�س�س منطقية اأو دينية �سادقة، لكنه يقدِّ

ُتخاطب م�ساعر ال�سباب املغيَّب عن الواقع وكيفية التعاطي معه بعقالنية. 
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هكذا، حو�سر �سبابنا العربي مب�ساعر الإحباط وغياب الأمل من كل حدٍب 
و�سوب، ما ينذر بحرمان الوطن العربي من كفاءاته القادرة وطاقاته املنتجة على 
املدينْي املتو�سط والبعيد. و�سواء اأكان هذا مق�سوًدا اأم جاء نتيجة لغياب الروؤية 
الكلّية لالأحداث، فالنتيجة واحدة، وهي اأن النكباب على احلدث اليومي املبا�سر 
واخلرب العاجل من دون وجود بدائل مقنعة وروؤى كلّية لل�سباب، يوؤّدي اإىل ك�سر 
الإرادة واإفقاد الرغبة يف احلياة. كما ُينذر بالعواقب الوخيمة على الوطن العربي 

وطاقاته الب�سرية. 

 ج�سامًة  ت هذه الأّمة خالل العقود املا�سية بظروف وحتّديات ل تقلُّ لقد مرَّ
لكنها قادرة  تاريخها،  اأحداٍث ِعظام يف هذه احلقبة من  الأّمة من  به  عما متّر 
اإذا ما  العقبات  عاب وقهر  اليوم - كما كانت قادرة بالأم�س - على اجتياز ال�سِّ
وا�ستثمرت  قواها،  وَجَمَعت  �سّفها،  دت  وحَّ التي  النه�سوية  بالروؤية  ا�ستوثقت 
اأخطار  من  وهويتها  كينونتها  وحلماية  الوجود،  يف  حّقها  عن  للدفاع  مقدراتها 

الطم�س والإلغاء وامل�سادرة. 

اإننا باأم�ّس احلاجة اليوم اإىل تذكر ال�سباب العربي بالقيم النه�سوية للثورة 
فبهذه  املقبل.  العام  املئوية  بذكراها  العرب  اأحرار  يحتفل  التي  الكربى  العربية 
القيم ي�ستعيد العرب املبادرة ويكونوا فاعلني يف حتديد م�سرهم ور�سم معامل 
ُلَحت يف املا�سي وما تزال �ساحلة يف  م�ستقبلهم. بهذه القيم النه�سوية، التي �سَ
احلا�سر وامل�ستقبل، ن�ستطيع اأن مننح �سبابنا الأمل وننتزعهم من براثن الياأ�س 
والإحباط. فقد ا�ستطاع العرب من خالل ثورتهم الكربى التى انطلقت من مكة 
وحّقهم  هويتهم  على  ويحافظوا  وجودهم  ويفر�سوا  القيود  يك�سروا  اأن  املكرمة 
ال�سفوف،  ور�ّس  والتما�سك  الوحدة  بف�سل  املا�سي  ق ذلك يف  يف احلياة. وحتقَّ
وباللتفاف حول الدور املحورّي ملكة كنقطة اإجماع لالأّمة، وبتفعيل قيم ال�سورى 
 هذه املفاهيم �ساحلة لكل زمان ومكان. وكما كانت �سبًبا  والزكاة وال�سدقة. اإنَّ
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يف نه�سة الأمة يف املا�سي، فاإن املطلوب اليوم اأن نرجع اإىل هذه القيم النه�سوية 
ون�ستعيد املبادرة وُنعطي ال�سباب الأمل الذي يراد لهم اأن يفقدوه. 

 العت�سام بهذه الروؤية النه�سوية هو ال�سبيل الوحيد ملواجهة التحديات  اإنَّ
والأخطار ومتكني الأّمة من حتقيق نه�ستها اجلديدة املرجوة. اإننا، مبعنى اأكرث 
حتديًدا، بحاجة ما�ّسة اإىل روؤية تنويرية جديدة ت�ستلهم قَيم املا�سي النه�سوية 
ال�سورى  قيم  وت�ستلهم  لالأّمة  اإجماع  كنقطة  مكة  دور  اإحياء  وتعيد  العربية، 
وال�سدقة والزكاة، لي�س فقط ملواجهة اأخطار الّرهاب والتطّرف، لكن من اأجل 
عن  فتًكا  تقّل  ل  التي  والبطالة  والفقر  الأمّية  لأمرا�س  موؤ�ّس�سي  بعمل  الت�سّدي 
التحّديات اخلارجية. و�سمن هذا الإطار، تكون كرامة الإن�سان مكفولة وُت�ستبدل 
فة اإليه على اأنه  بالنظرة القا�سرة لالجئ على اأنه عبء، فالنظرة الواقعّية املُن�سِ

كفاءة وطاقة يجب اأن ُت�ستثَمر يف عملية البناء والنهو�س لالأّمة باأ�سرها. 

اآن اأوان ا�ستعادة املبادرة واإعادة الأمل اإىل �سبابنا والوقوف �سًدا منيًعا اأمام 
يف  العربية جتري  النه�سة  قَيم  اأن  يف  �سك  ي�ساورين  ول  بنا.  املحدقة  الأخطار 
عروق الكثرين من اأبناء هذه الأّمة، وهوؤلء هم من يعّول عليهم لإحداث النه�سة 
املُرجتاة. اأما موتى القلوب، فال اأمل فيهم ول جدوى من توجيه اخلِطاب لهم من 

حيث املبداأ.*

* ُن�سر هذا املقال يف �سحيفة »الراأي« الأردنّية بتاريخ 2015/7/29.
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)2(
تعزيز الحوار والتكافل وال�شالم في مواجهة التطرف

ن�ستقبل العام امليالدي اجلديد ونحن نتطلع اإىل ما اآلت اإليه اأو�ساع العرب 
اإىل  ووَجل  واأمل  نرنو برتقب  كما  والعقائدية.  الدينية  انتماءاتهم  اختالف  على 
امل�ستقبل؛ راجني اأن يحمل يف طياته ب�سائر ال�سالم وال�ستقرار والأمان يف ربوع 

وطننا العربي الكبر. 

اإن تاأ�سي�س التكافل الجتماعي وبناء ال�سالم املجتمعي يف ظل اأي جمتمع اأو 
ثقافة ل يكن اأن يتّما يف ظروف تبيح ممار�سة اأي �سنف من �سنوف الإرهاب. اإن 
غياب التعريف ال�سحيح لالإرهاب رافَقه تعّدد �سنوفه واأ�سكاله؛ فهنالك »اإرهاب 
و«الإرهاب  البيئي«  و«الإرهاب  الدولة«،  و»اإرهاب  اجلماعة«  و»اإرهاب  الفرد« 
القوى  و�سراع  ال�سيا�سي  الإرهاب  عن  ناهيك  الفكري«،  و»الإرهاب  الثقايف« 
يحتاج  واأ�سبابه  جذوره  تتعدد  الذي  الإرهاب،  اجتثاث  اإن  الب�سرية.  تاريخ  عرب 
مو�سوعي  يف  الإن�سان  مركزية  تعّظم  �سحوة  واإىل  �ساملة  اإن�سانية  مبادرة  اإىل 
ال�ستدامة والتنمية. ول تزال املوارد الب�سرية يف جمملها مُتّثل الهدف الأ�سا�سي 
للتنمية العادلة التي ن�سعى اإىل حتقيقها. علينا اأن ندرك اأن الأمن املتكامل اإن�ساين 
وطبيعي وياأتي قبل اأي اعتبار اآخر. يقول اهلل تعاىل يف حمكم التنزيل: َفْلَيْعُبُدوا 

 َهَذا الَبْيِت الَِّذي اأَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف )قري�س: 4-3( َربَّ

يكمن التحدي الذي يواجه جمتمعاتنا اليوم يف كيفية بناء ال�سالم واإر�ساء 
حتقيق  يكن  فال  التحّول.  �سريع  عامل  و�سط  التنمية  وا�ستدامة  الأمن  قواعد 
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تنمية  بل من خالل  وال�سيا�سية وح�سب؛  القت�سادية  التنمية  ال�سالم من خالل 
راأ�س املال الب�سري وحتقيق الت�سامن الفكري والأخالقي، وتر�سيخ الدولة املدنية 

�سمن هوّية املواطنة احلا�سنة لقَيم التعددية والتنوع الثقايف والديني.

اأقول: اتقوا اهلل وتفكروا كيف تنتهي احلروب!

ل بّد من تاأكيد احلاجة اإىل اجلمع بني اإعادة الإعمار بعد احلروب وماآلتها 
�ستعاين  املتوازن،  والجتماعي  القت�سادي  الإعمار  غياب  ففي  الفر�س.  وتكافوؤ 
الدول امل�سيفة لالجئني من الآثار ال�سلبّية على القت�ساد نتيجة تدفق املقتلعني 
ومع  الأ�سا�سية.  واملعي�سية  احلياتية  اخلدمات  من  املزيد  توفر  اإىل  واحلاجة 
انعقاد اللقاءات على امل�ستويات كافة لبحث م�سكالت الالجئني و�سبل معاجلتها، 
فاإن تاأطر هذه الجتماعات مبا يوؤدي اإىل اإ�سدار ر�سالة واحدة تهدف اإىل اإخراج 
الأمة من هذا الو�سع املاأ�ساوي اأمر اأ�سا�سي ي�سمن جناح اجلهود املبذولة من اأجل 

اإنهاء هذه املعاناة الإن�سانية التي تطال اآثارها الأجيال احلالية والقادمة.

اإن احتكار احلقيقة من �سمات اخلطاب ال�سّيق الذي اأ�سبح يّيز التطرف 
العقائدي ال�سيا�سي يف كل اأنحاء العامل، ولدى كافة ال�سعوب تقريًبا بال ا�ستثناء. 
فهو، بذلك، �سكل من اأ�سكال الإرهاب الفكري، الذي يرف�س قبول الراأي الآخر 
اإىل  يوؤدي  كما  مذهبيًّا،  اأو  ا  فكريًّ معه  يختلف  لأنه  �ساحبه  تكفر  اإىل  ويجنح 
ممار�سات القتل با�سم الدين. لذلك، يتعار�س »الإرهاب الفكري« مع الإ�سالم، 
ٌر*َل�ْسَت  ا اأَْنَت ُمَذكِّ َ ْر اإِمنَّ اأوًل وقبل كل �سيء. يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: َفَذكِّ

ْيِطٍر )الغا�سية: 21 -22(.  �سَ َعَلْيِهْم مِبُ

كما ي�سطدم هذا النمط من الفكر املنغلق مع م�سفوفة من املفاهيم والقَيم 
»املواطنة  وهي:  للحياة،  قابلة  حديثة  ودولة  مدين  اأي جمتمع  عماد  ت�سكل  التي 
امل�سوؤولة؛ التفوي�س املجتمعي«؛ العي�س امل�سرتك يف خدمة ال�سالح العام؛ التنّوع 
والقيم  القادمة؛  الأجيال  وحق  احلياة  احرتام حق  اأ�سا�س  على  اإل  دومنا متييز 
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الرتبوية يف نظرة جامعة للم�سرتكات. ويف هذا ال�سياق، اأ�سر اإىل و�سف قدا�سة 
البابا فران�سي�س يف ر�سالته يف عيد امليالد للذين ُي�سطهدون اليوم ب�سبب دينهم 

باأنهم »�سهداء اليوم«. 

اإن البيئة التي ترعى الإرهاب باأي �سكل كان هي بيئة منكفئة على ذاتها ل 
ول�سبيل  الديانات.  واأتباع  الثقافات  بني  والتالقي  الإن�سانية  للقَيم  اعتباًرا  تويل 
للتقدم والإ�سالح اإل مبعاجلة تلك البيئة احلا�سنة التي اأنتجت اأ�سكاًل من الغالة 

والغزاة والطغاة وغاب فيها احرتام الآخر وتقدير ثقافته ودينه. 

فما اأحوجنا اإىل اخلطاب العربي الوطني ذي الأبعاد ال�سيا�سية والقت�سادية 
والأخالقية والثقافية، الذي ي�سّب يف خدمة ال�سالح العام لوطننا العربي ويجّمع 
مكّونات هوية الأمة ول يفرط فيها. ول بّد من تعريف ال�سالح العام؛ ا�ستناًدا اإىل 
معلومات دقيقة و�سليمة غر م�سّي�سة، وخطاب اجتماعي يعرّب عن م�سالح النا�س 
جميًعا. اأقول: ما مل ن�ُسّد العجز يف ميزان الكرامة الإن�سانية ون�سون وقار الإن�سان 

�سنواجُه مزيًدا من �سناعة الكراهية.

ما�سي  بني  املثمر  الإيجابي  الربط  اإىل  احلاجة  اأوؤكد  ال�سياق،  هذا  ويف 
»الأنا«  العالقة بني  والتوازن يف  الأمة وحا�سرها وم�ستقبلها، وحتقيق الن�سجام 
والثقافة  العلمّي  النقدّي  للتفكر  الأولوّية  واإعطاء  والواقع،  الفكر  وبني  و«الآخر« 
من  النتقال  يتحقق  فمتى  واجلماعية.  الفردية  امل�سوؤولية  من  انطالًقا  العلمّية؛ 

ثقافة »الأنا« اإىل ثقافة »الَنْحُن«؟

 ،1916 العام  يف  الكربى  العربية  الثورة  انطالق  على  عام  مئة  مرور  ومع 
حفظ  اإىل  امل�ستندة  املباركة  النه�سوية  احلركة  هذه  منطلقات  ن�ستذكر  فاإننا 

كرامة الأمة العربية ووحدتها والتم�سك بقَيم الإ�سالم النبيلة. 
والعلم؛  الدين  اأ�سا�سّيني:  باأمرين  النه�سة  ِقوام  الكواكبي  الرحمن  حّدد عبد 
الدين العاِمل، والعلم الواعي .اإّننا بحاجة اإىل نه�سة عربية ت�ستكمل م�سارات النه�سة 
لة  واأوائل القرن املا�سي. فالنه�سة هي املح�سّ التا�سع ع�سر  التي ح�سلت يف القرن 
لعملية التغير. وهنالك اأمران مهّمان موؤّثران يف حدوث النه�سة: الذات والآخر.
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اإن النه�سة العربية، التي عرّب عنها عبد الرحمن الكواكبي منذ اأواخر القرن 
التا�سع ع�سر، ورّواد الفكر يف تلك املرحلة تلتقي مع �سرورة ال�سريف احل�سني بن 
الآخر،  واإلغاء  الإق�ساء  على  تعتمد  ل  التي  الّتحديث  ثقافة  النه�سوّية عرب  علي 

وت�ستلهم من الرتاث ما يجعل للتحديث واحلداثة ُهوية.

اإن اأمتنا العربية بحاجة اليوم اإىل تقرير امل�سر الثقايف يف خ�سم ما ت�سهده 
من  بد  ل  �سعيد.  من  اأكرث  على  والتحديات  ال�سيا�سية  الظروف  خّلفته  فراغ  من 
تعزيز الهتمام بالثقافة العربية يف كل مكان، ب�سرف النظر عن النتماء الديني 
للمنت�سبني اإليها. هنالك حاجة اإىل جتديد اخلطاب العربي مبا يحر�س على الطرح 
العقالين للم�سكالت التي ت�سغل الوطن والإقليم والأمة، بحيث يكون التعاطي معها 

من دون مبالغة ول ت�سّدد بغْر حق، بل بعر�س منطقّي متما�سك للُحجج.

ويف اإطار مواجهة التطّرف العقائدي يف اأو�ساط ال�سباب، ومكافحة انت�سار 
اإيالء  من  بّد  ل  علمانية.  اأم  دينية  اأكانت  �سواء  امل�سّي�سة؛  العقائد  با�سم  العنف 
املوؤ�س�سات التوجيهية املعنّية بالرتبية والتعليم والإر�ساد والق�ساء والإعالم العناية 
التي متّكنها من النهو�س بوظائفها ومهماتها، والت�سدي بالقدوة والريادة ملا يتّم 

من حتويٍل للمفاهيم وحتريف لها من طرف واحد. 

اإن ا�ستيعاب حقيقتي الإرهاب والتطرف بحاجة اإىل روؤية ثقافية وم�سروع 
مكّونات  مع  احلوار  اإىل  اأدعو  وهنا  والإ�سالمي.  العربي  العامل  لنه�سة  ح�ساري 
املجتمع الفتية باأدوات املحادثة واحلوار امل�سوؤول والعمل على تفوي�سها مبا يّكنها 

من امل�ساركة الفاعلة يف �سنع امل�ستقبل – م�ستقبلنا جميًعا.

َيْدُعوَن  ٌة  اأَُمّ نُكْم  ِمّ َوْلَتُكن  التنزيل:  حمكم  يف  تعاىل  بقوله  نتمّثل  وحتى 
ر )اآل عمران: 104(، علينا اأن نحافظ على وحدة ال�سف، واأن نبتعد  اإِىَل اخْلَ
عن اأ�سباب الفرقة حتى تنفتح اأمامنا اآفاق الر�سالت ال�سماوية التي جاءت رحمة 

لبني الب�سر.
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الّتمكين القانوني لل�شباب في مواجهة التطّرف واالإرهاب 
بين المفهوم النظري والتطبيق العملي

المحامي د. ليث كمال ن�صراوين*

تعريف التمكين القانوني 

التمكين  اأن  في  تتمثَّل  القانوني  التمكين  تعريف  في  الإنطالق  نقطة  اإن 
القانوني لم يكن وليد اللحظة، اإذ تطّور هذا المفهوم على مدى عقود طويلة وتحت 
القانونية  الخدمات  مثل  المجتمع،  اأفراد  من  متعددة  لفئات  مختلفة  م�سميات 
للفقراء وقانون الم�سلحة العامة. وغالبًا ما كانت منظمات المجتمع المدني هي 
المحرك الرئي�سي لمثل هذه المبادرات بم�ساعدة دولية قليلة اأو معدومة. وكنتيجة 
طبيعة لهذا التطّور في مفهوم التمكين القانوني، فقد تاأخر ظهور تعريف متفق 
ف في تقرير دولي لموؤ�س�سة اآ�سيا  عليه لهذا الم�سطلح حتى عام 2001 عندما ُعِرّ
باأنه »ا�ستخدام القانون لزيادة ال�سيطرة التي يمار�سها المحرومون على حياتهم«، 
وفي عام 2005، قدمت لجنة التمكين القانوني للفقراء تعريفًا للتمكين القانوني 
قادرين  والم�ستبعدون  الفقراء  خاللها  من  ي�سبح  منهجية  تغيير  »عملية  باأنه 
وتعزيز  لحماية  القانونية  والخدمات  القانوني،  والنظام  القانون  ا�ستخدام  على 

حقوقهم وم�سالحهم كمواطنين وكجهات فاعلة اقت�سادًيا«.)))

* اأ�ستاذ القانون الد�ستوري امل�سارك يف كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية، وحا�سل على درجة الدكتوراة 
يف القانون الد�س���توري من جامعة مان�س�س���رت يف بريطانيا، وحا�س���ل على جائزة الدولة التقديرية يف 

جمال القانون الد�ستوري لعام 4102.
���ة للمرونة والبتكار والنمّو«، املنتدى ال�س���اد�س ملنظمة غرب اآ�س���يا و�س���مال  )1( »التمكني القانوين من�سّ

اإفريقيا )وانا(، 11-21 حزيران/ يونيو 4102، �س 01.
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على  بالعتماد  القانوني  التمكين  عَرف  فقد  للتنمية،  الآ�سيوي  البنك  اأما 
طبقات ثالث، تعنى الطبقة الأولى بالوعي بالحقوق والحريات كاأ�سا�س للتمكين، 
كيفية  حول  العامة  لال�ستراتيجيات  والموؤ�س�سات  الأفراد  بفهم  الثانية  والطبقة 
والوكالت  المنازعات  ت�سوية  لآليات  الر�سمية  الر�سمية وغير  الهيئات  ا�ستخدام 
الثقة  بتحقيق  تعنى  الثالثة  والطبقة  حقوقهم،  تحمي  اأن  يمكن  التي  التنفيذية 

والقدرة على تاأكيد هذه الحقوق والحريات لالأفراد.)2(

في  القانون  حماية  جعل  باأنه  القانوني  التمكين  تعريف  يمكن  �سبق  مما 
متناول جميع فئات المجتمع العادية، بمعنى اإيجاد اإطار قانوني و�سيا�سي موثوق 
وفّعال ُيعالج على وجه التحديد الفئات الفقيرة والمهّم�سة، بحيث يتيح هذا الإطار 
لهم حماية حقوقهم والدفاع عنها، واإخ�ساع اأ�سحاب ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارية 
والقطاع الخا�س للم�ساءلة القانونية، بحيث يترتب على التمكين القانوني بالن�سبة 

للفئات ال�سعيفة والمهم�سة الآتي: 
1- حماية حقوقهم وحرياتهم الد�ستورية والدفاع عنها.

2- توفير الخدمات الأ�سا�سية لهم بعدالة وم�ساواة.
3- تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها، والم�ساركة في الق�ساء 
موؤ�س�سات  م�سوؤولية  وتاأكيد  ومح�سوبية،  ف�ساد  من  المجتمعية  الآفات  على 

الدولة في حماية هذه الفئات الم�ست�سعفة في المجتمع. 

هنا يثور الت�ساوؤل الأبرز عن ماهية تلك الفئات المهّم�سة في المجتمع التي 
يطالها تعريف التمكين القانوني. اإن هذه الفئات وا�سعة تمتّد لت�سمل ال�سباب في 
اأقّر  بحيث  المجتمع،  في  والمحتاجين  والفقراء  والأطفال،  والن�ساء،  المقّدمة، 
 منها، وما  النظام الدولي لكل من هذه الفئات اإطارًا خا�سًا بالتمكين القانوني لكلٍّ
يهمنا بين هذه الفئات ال�سباب، مما يدفعنا اإلى الحديث عن التمكين القانوني 

لل�سباب.

(2) https: //www.opensocietyfoundations.org/why-legal-empowerment.
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م ف����ي �س����روط الحي����اة  يمكن تعريف التمكين القانوني لل�سباب باأنه ال��تحكُّ
الجتماعي����ة، القت�س����ادية، ال�سيا�س����ية والثقافية الخا�سة بهم والتي من �ساأنها 
ُت�س��اهم ف��ي م�س��اعفة ق��دراتهم عل��ى تحقي��ق ذواته���م وبنائهم لمجتمعهم  اأن 
التوعوي��ة  العملي���ة  تلك  باأنه  لل�سباب  القانوني  التمكين  يعرف  كما  ودولتهم. 
المحلية  والأنظمة  القوانين  لها  تقّررها  التي  وواجباتهم  بحق�����وقهم  لل�سباب 
وتنمي�����ة  المحلية،  مجتمعاتهم  من  مواقفهم  تعزيز  بهدف  وذلك  والدولية، 
الأعمال  اإتيان  على  والقدرة  والقي�����ادة  بالملكي�����ة  لديهم  الداخلي  ال�س����عور 

القانونية والجتماعية التي تدفع عجلة التنمية والتطور في المجتمع.

اأهمية التمكين القانوني لل�صباب

يعي�سه  الذي  الحالي  الواقع  من  لل�سباب  القانوني  التمكين  اأهمية  تكمن 
ال�سباب العربي في معظم مجتمعات الدول العربية، التي تمتاز بغي���اب التعّددي���ة 
والتبعية  والبطالة  الف�ساد  وانت�سار  الجتماعية  العدالة  وغياب  والديمقراطي���ة، 
القت�سادية في مجتمع اأبوي. كما تبرز اأهمية التمكين القانوني لل�سباب وتعريفهم 
بحقوقهم وواجباتهم من �س����يطرة التقلي���د والمحافظ����ة ف���ي الخط���اب والحي���اة 
الجتماعي����ة في الدول العربية الذي يقوم على تهمي�س فئات مجتمعية من العمل 

والبناء ومن �سمنهم فئة ال�سباب.

الحكم في  اأنظمة  اأي�سًا من طبيعة  لل�سباب  القانوني  التمكين  اأهمية  تنبع 
العديد من الدول العربية، قبل وبعد الربيع العربي، التي تمتاز ب�س���يطرة الح���زب 
الواح���د اأو الفرد الواحد على الحياة ال�سيا�سية العربية، وبالتالي الت�سلُّط وانعدام 
في  رغبة  وتغييبها  لل�سباب  ال�سيا�س��ية  الم�س���اركة  و�س���عف  والحريات،  الحقوق 
الحاكمة  ال�سيا�سية  الأنظمة  تبثه  الذي  والخ����وف  والتطوير،  التغيير  تجنُّب 
بالحقوق  المطالبة  اأحقية  بعدم  المجتمع  فئات  نفو�س  في  الأمنية  واأجهزتها 

والحريات الأ�سا�سية. 
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في  تتمثَّل  ق�صوى  اأهمية  القانوني  للتمكين  فاإنَّ  ال�صباب،  بخ�صو�ص 
تخّطي �صيا�صة التهمي�ص والتغييب التي تتبعها بع�ص االأنظمة العربية لجيل 
ال�صباب، واالآثار االجتماعية واالقت�صادية التي ترتبت على هذه ال�صيا�صة من 
للخارج،  العربي  ال�صباب  من  العاملة  االأيادي  وهجرة  البطالة  ن�صبة  ارتفاع 
االنتماء  و�صعف  الدولة،  وخدمة  ال�صيا�صي  العمل  عن  ال�صباب  وعزوف 
الحقيقي لل�صباب، وارتفاع ن�صبة الجرائم، وتزايد خطر الجماعات التكفيرية 
االإرهابية في مالحقة ال�صباب وا�صتغالل حالة العزلة التي يعانون منها في 
االن�صمام  اإلى  يدفعهم  ب�صكل  والقومية  الدينية  ومفاهيمهم  ثقافتهم  تغيير 
اإلى �صفوف هذه الع�صابات االإرهابية، والقيام باأعمال اإرهابية تخالف جميع 
العقائد والمذاهب الدينية واالإن�صانية. فالتمكين القانوني لل�صباب من �صاأنه 
العالم  و�صعوب  جمعاء  باالإن�صانية  تحّدق  التي  المتزايدة  االأخطار  تجنُّب 
باأ�صره، والمتمثلة في تزايد خطر التطّرف واالإرهاب االأعمى الذي تتبراأ منه 
جميع ال�صرائع ال�صماوية والمذاهب الفكرية االإن�صانية. فال�صباب العربي هم 
محور اهتمام الجماعات المتطّرفة ي�صعون اإلى اختطافهم والنيل منهم تحت 
غطاءات واهية ال تمت للعقل والدين ب�صلة. من هنا، فاإن مواجهة هذه الحملة 
االإرهابية المتطرفة في العالم العربي تكون من خالل ت�صليح ال�صباب بالعلم 

والتمكين القانوني.

على الرغم من جميع ال�سيا�سات الحكومية من تهمي�س واإق�ساء، فقد اأثبت 
�سنع  على  قادر  جيل  اأنه  الما�سية  القليلة  ال�سنوات  مدار  على  العربي  ال�سباب 
التغيير والمطالبة به. فقد �سكل ال�سباب الثائر بحناجرهم ال�سارخة ويافطاتهم 
اأنه جيل قادر  العربية  الميادين وال�سوارع  رة في  المكبِّ واأ�سواتهم  التي حملوها، 
على المطالبة بحقوق وحرّياته الأ�سا�سية، ذلك على الرغم من الغياب الن�سبي 
لدى فئة كبيرة منهم بمفهوم الحقوق والحريات الد�ستورية. فقد �سارع ال�سباب 
الم�ستبّدة  الحكم  اأنظمة  الوقوف في وجه  اإلى  العربية  الدول  العربي في معظم 
مطالبًا بالتغيير، فكان الربيع العربي الذي ا�ستتبعه �سقوط اأنظمة حكم وتغيير 
باأنه  عليه  الأ�سلم  التعبير  اإطالق  يجب  الذي  العربي  الربيع  هذا  دول.  د�ساتير 
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 في بلده، حيث  ربيع ال�سباب العربي، الذي امتاز بقيادة ال�سباب لدّفة التغيير كلٌّ
تجاوزت مطالب ال�سباب اإ�سقاط نظام ما اأو حكم قائد فرد اإلى المطالبة بتغيير 
العربي  للمجتم���ع  والثقافي���ة  والقت�س���ادية  والجتماعي��ة  ال�سيا�س���ية  البني���ة 

وم���ن ج��ذوره. 

ال�سباب  العربية لمطالب  الأنظمة  العديد من  ا�ستجابة  من هنا، وفي ظل 
اأهمية،  تزداد  لل�سباب  القانوني  التمكين  اأهمية  فاإن  والإ�سالح،  بالثورة  العربي 
على اعتبار اأن ثورة ال�سباب واإن تّمت دون تمكين قانوني كامل، فاإن دورهم في 
مرحلة ما بعد الربيع العربي ل يقّل اأهمية عما قاموا به في اأثنائه. فهم باأم�ّس 
الحرجة من  الزمنية  الفترة  لهم في هذه  القانوني  التمكين  تعزيز  اإلى  الحاجة 
م�سيرة عالمنا العربي الذي ي�سهد تحّولت �سيا�سية وديقراطية جذرية، يجب اأن 
ف على مفهوم حقوقه وحرياته  يعي ال�سباب العربي ماهيتها وم�سمونها، واأن يتعرَّ
الأ�سا�سية لكي يطالب بتر�سيخها في �سلب الد�ساتير الجديدة التي ُت�ساغ، وفي 
التي اجتاحتها رياح  العربية  الدول  الموؤ�س�سي في  والتعمير  البناء  اإعادة  مرحلة 

الربيع العربي. 

ال�سباب  َك�َسَر  والتي من خاللها  رت،  تفجَّ التي  الحّية  ال�سبابية  الطاقة  اإن 
العربي ح���اجز الخ���وف وال�س����مت مطالبين بحرية وعدالة اجتماعية، ل بد اأن 
تاأتي بِثمارها �سمن اإطار زمني متو�س�ّ��ط اأو طوي��ل لكي تظهر نتائج ومخرجات 
الربيع العربي. وخالل هذه الفترة النتقالية التي تعطى لإدارات الهيئات العربية 
الجديدة في ترجمة تطلُّعات ال�سباب العربي، يجب اأن يبقى ال�سباب العربي في 
متابعة حثيثة لمجرياتها، واأن يحا�سب تلك الإدارات على اأي تق�سير اأو تغيير في 

دعائم الربيع العربي ومخرجاته.

خ�صائ�ص التمكين القانوني لل�صباب
ينطوي التمكين القانوني لل�سباب على العديد من الخ�سائ�س الخا�سة به 
التي ي�سترك فيها مع التمكين القانوني للفئات الأخرى في المجتمع، حيث يمكن 

تحديد الخ�سائ�س القانونية للتمكين القانوني لل�سباب بالآتي: 
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1- اأن التمكين القانوني لل�سباب ينطوي على ا�ستخدام القانون والأدوات القانونية، 
وفي هذا المجال يجب تعريف القانون على نطاق وا�سع لي�سمل لي�س فقط الت�سريع 
والأحكام الق�سائية، بل يجب اأن ي�سم التعريف �سائر القواعد القانونية المكتوبة 
منها وغير المكتوبة كالعرف، وذلك ب�سبب تعدد الق�سايا والم�سائل ذات ال�سلة 
ال�سباب في  اأن  ناهيك عن  وبطالة.  وا�ستثمار  تعليم و�سحة وعمل  بال�سباب من 
من  كمجموعة  المكتوبة  غير  والأعراف  العادات  تحكمهم  قد  الريفية  المناطق 
القواعد التي تنظم عملهم، والتي ينبغي اأن تعّد جزءًا من الثقافة القانونية التي 

يجب تعريف ال�سباب بها. 

ه تحديدًا نحو احتياجات واأولويات هذه الفئة  2- اأن التمكين القانوني لل�سباب ُيوجَّ
من اأفراد المجتمع، فهو ليقت�سر فقط على ما هو لم�سلحة فئة معينة من ال�سباب 
اأو م�سالح فردية خا�سة بفئة �سغيرة منهم، بل هو يمتد لي�سمل تلبية احتياجات اأكبر 

�سريحة ممكنة من ال�سباب.

ه �سعبي، فهو يهدف اإلى ت�سجيع الن�ساط وتعزيز قدرة  3- لدى التمكين القانوني توجُّ
الأفراد والمجتمعات وذلك من خالل العمل الم�سترك مع ال�سباب اأنف�سهم ك�سركاء، 
فالتمكين القانوني ل يقوم على اأ�سا�س »�ستقوم جهة معينة بحّل هذه الم�سكلة«، بل اإن 
اأ�سا�سه »�سوف نعمل معكم من اأجل حّل هذه الم�سكلة، و�سنعطيكم الو�سائل والأدوات 
التي تمكنكم من مواجهة مثل هذه الم�ساكل ب�سكل اأف�سل في الم�ستقبل، فهو يتمحور 

حول بناء القدرات بقدر ما يتمحور حول حّل الم�سكلة«.

4- اأن التمكين القانوني عملية وا�سعة و�ساملة لها اخت�سا�سات ومجالت متعّددة، 
لجميع  الت�سّدي  محاولة  لي�سمل  يمتّد  وا�سع  لل�سباب  القانوني  التمكين  فنطاق 
الم�ساكل والهموم التي تعاني منها فئة ال�سباب في المجتمع، من بطالة وتوفير 
فر�س العمل، وتعزيز الم�ساركة ال�سيا�سية، والنفتاح والحوار معهم في م�ساكلهم 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطًا  كان  واإن  القانوني  فالتمكين  بهم.  الخا�سة  وق�ساياهم 
لهذه  القانوني  فهمهم  وتعزيز  الد�ستورية،  وحرياتهم  بحقوقهم  ال�سباب  بتوعية 
اأخرى مختلفة  لي�سمل مجالت  يمتّد  له  الأو�سع  الأثر  اأن  اإل  والحريات،  الحقوق 

ذات �سلة بالعي�س ب�سالم وتوفير فر�س العمل والتطور لهم. 
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في  الفاعلة  الجهات  من  عدد  ل  تدخُّ يتطلَّب  لل�سباب  القانوني  التمكين  اأن   -5
الدولة اإلى جانب ال�سباب اأنف�سهم وذلك على م�ستوى القطاعين العام والخا�س، 
بمن في ذلك المحامون، والق�ساة، والأطباء، والمعلمون، والن�سطاء ال�سيا�سّيون، 

وموؤ�س�سات المجتمع المدني، والأحزاب ال�سيا�سية، والفعاليات ال�سعبية. 

اأركان التمكين القانوني لل�صباب
الأخرى  المجتمعية  للفئات  القانوني  التمكين  ا�ستعرا�س عنا�سر  من خالل 
التمكين  ت�سكل  التي  الأركان  من  مجموعة  اإلى  التو�سل  يمكن  ون�ساء،  فقراء  من 

القانوني لل�سباب تتمثل فيما ياأتي: 

1- الو�صول اإلى العدالة
»قدرة  باأنه  العدالة  اإلى  الو�سول  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  ُيعرف 
خالل  من  بالعدالة  ال�سلة  ذات  الحلول  على  والح�سول  ال�سعي  على  النا�س 
لحقوق  الدولية  المعايير  مع  يتفق  بما  الر�سمية،  غير  اأو  الر�سمية  الموؤ�س�سات 
على  ُمعلقًا  العملية  الناحية  من  العدالة  اإلى  الو�سول  يجعل  ما  وهذا  الإن�سان«. 
وجود ن�سو�س قانونية ُي�سَتَرط فيها اأن تكون عادلة وُمن�سفة، وُمتاحة للجميع على 
قدم الم�ساواة، وُم�ساغة بلغة قانونية �سليمة ووا�سحة ل تقبل التاأويل اأو التف�سير، 

واأن تكون ُمحاطة ب�سمانات ُح�سن تنفيذها.)3( 

اإن الو�سول اإلى العدالة هو الدعامة الرئي�سية للتمكين القانوني، ذلك اأنه 
يعد من وجهة نظر القانون الدولي اأكثر من مجرد حّق اأ�سا�سي، بل هو ج�سر لدعم 
وم�ساندة حقوق وحريات اأخرى مرتبطة به ارتباطًا وثيقًا.)4( وفي هذا ال�سياق، 
دائم  ب�سكل  وتغييرها  القوانين  تعديل  مجرد  يعني  ل  العدالة  اإلى  الو�سول  فاإن 
وم�ستمّر، فالو�سول اإلى العدالة يتطلَّب اأن يتعدى اإ�سالح القوانين �سمان ح�سول 

)3( برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، »البجمة من اأجل العدالة: الو�صول للجميع، دليل للممار�صني 
يف جمال النهج القائم على حقوق االإن�صان للو�صول اإىل العدالة«، بانكوك، 2005، �س 5.

)4( حماي���ة الو�س���ول اإىل العدالة مبوج���ب املادة )14( مـــن العهد الـــدويل اخلا�ص باحلقـــوق املدنية 
وال�صيا�صية لعام 1966، واملادتان 8 و10 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان لعام 1948.
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جميع فئات المجتمع اإلى الحّق في محاكمة عادلة، وتوفير حماية قانونية لهم من 
اأي محاولة اعتداء على حقوقهم المقّررة بموجب القانون، وتقرير اآلية وا�سحة 
وبينهم  بع�سًا،  بع�سهم  الأفراد  بين  تن�ساأ  التي  المنازعات  في  للف�سل  و�سفافة 

وبين الأجهزة والموؤ�س�سات الر�سمية في الدولة.

2- ن�صر الوعي بالحقوق والحريات والقدرة على ممار�صتها
يقوم التمكين القانوني ب�سكل اأ�سا�سي على تكوين معرفة متكاملة بين فئات 
ال�سباب بحقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية التي ت�سمنها لهم القوانين والت�سريعات 
الداخلية وفي مقدمتها الد�ستور، والتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ُتبرمها 
الدول وتن�سم اإليها، ذلك اأن غياب الوعي بهذه الحقوق ُيعّد �سبب رئي�سيًا لحدوث 
يجب  والحريات  بالحقوق  الوعي  ن�سر  ولغايات  عليها.  والعتداءات  النتهاكات 
تفعيل مفهوم التدريب بين �سفوف ال�سباب حول ما يقّرره لهم القانون الوطني 
الحقوق  بهذه  التوعية  �سيا�سة  اإعمال  يجب  كما  وحريات،  حقوق  من  والداخلي 
من جانب و�سائل الإعالم المطبوعة والمرئية والم�سموعة، مع التاأكيد على دور 
والجامعات  والخا�سة  الر�سمية  الحكومية  والجهات  المدني  المجتمع  موؤ�س�سات 
والأندية والنقابات المهنية؛ ب�سرورة العمل �سوية لرفع م�ستوى الثقافة القانونية 

لدى فئة ال�سباب وتعريفهم بحقوقهم وكيفية ممار�ستها وفق اأحكام القانون.

3- تقديم الم�صورة والم�صاعدة في ممار�صة الحقوق والحريات 
ب�سرورة  ممار�ستها  على  والقدرة  والحريات  بالحقوق  التعريف  يرتبط 
بممار�سة  تتعلق  التي  والم�سائل  الأمور  جميع  في  والم�ساعدة  الم�سورة  تقديم 
الم�سورة  تقديم  مظاهر  د  وتتعدَّ ال�سباب.  فئة  قبل  من  والحريات  الحقوق  هذه 
القانونية،  والم�ساعدة  القانوني  العون  وموؤ�س�سات  مكاتب  لت�سمل  والم�ساعدة 
ال�ساعة،  مدار  على  ال�ساخنة  الهاتفية  والخطوط  المتنقلة،  القانونية  والعيادات 

ومكاتب ال�ست�سارات والخدمات الفنية المتنقلة. 

والحريات  الحقوق  ممار�سة  في  والم�ساعدة  الم�سورة  قبيل  من  ُيعّد  كما 
عين  قيام الجهات الر�سمية ذات ال�سلة بتكري�س الحقوق والف�سل فيها من م�سرِّ
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وُق�ساة بالتوا�سل والم�ساهمة في عملية التكوين القانوني وعقد دورات تدريبية 
حول طبيعة حقوقهم وحرياتهم بالن�سبة للم�سّرعين، واآلية الف�سل في اأية نزاعات 
قد تثور حول تطبيقها والتم�سك فيها بالن�سبة للق�ساة، مع �سرورة تعزيز مبادئ 
مفتوحة  المحاكم  باأن  والتاأكيد  التقا�سي  اإجراءات  وتب�سيط  العادلة  المحاكمة 

للجميع.
4- تعزيز مبداأ الم�صاءلة القانونية 

اإن م�ساركة فئة ال�سباب في التمكين القانوني وتعزيز دورهم التنموي من 
الناظمة  والقوانين  الت�سريعات  وتعديل  ال�سيا�سية،  الم�ساركة  اإلى  دفعهم  خالل 
لهذه الم�ساركة يجب اأن ي�ساحبه تعزيز في مفهوم الم�ساءلة القانونية، وتكري�س 
�سيا�سة العقاب اإلى جانب الثواب لكل من يخالف القوانين والت�سريعات النافذة. 
القانون  �سيادة  تعزيز فكرة  ُي�ساِهم في  القانون  لتطبيق  رادع  كاأ�سلوب  فالعقاب 
ر �سمانات قانونية لفئة ال�سباب للمطالبة بحقوقهم ورفع  ودولة الم�سروعية، ويوفِّ
اأي اعتداء قد يقع عليها. كما ي�ساهم مبداأ الم�ساءلة القانونية في اإيجاد و�سائل 
اأو حتى  اآخر  اأي فرد  اإن�ساف وحل للنزاعات ت�سمن لكل فرد حّقه في مواجهة 
عنف  مظاهر  اأي  على  ال�سيطرة  فيتم  المتعددة،  وهيئاتها  بموؤ�س�ساتها  الدولة 
مجتمعي �سببه الرئي�سي ا�ستيفاء الحق بالذات دون ال�ستناد اإلى اأحكام القانون. 

5- توفير فر�ص اإنتاج وتح�صين ظروف العمل
من الم�ساكل الكبرى التي يعاني منها ال�سباب العربي البطالة وعدم توافر 
ف، اإ�سافة اإلى غياب العدالة في الأجور والرواتب  فر�س عمل واإنتاج ب�سكل ُمن�سِ
وظروف العمل. كما يعاني ال�سباب العربي من غياب الهتمام الر�سمي من جانب 
الدولة بهذه المع�سالت وعدم جديتها اأحيانًا في التعاطي معها ومحاولة حّلها، 
اأدراج  الم�ساكل  هذه  حّل  مواجهة  في  الم�سوؤولين  وعود  تذهب  ما  دائمًا  حيث 
الرياح، وتبقى الخطط والبرامج الحكومية حبي�سة الأدراج ومكاتب الم�سوؤولين.

العمل  التجارية وحقوق  االأعمال  العربي في مجال  ال�صباب  يعاني  كما 
من قيود حكومية بيروقراطية في الت�صغيل واال�صتثمار؛ خ�صو�صاً لدى فئة 
ال�صباب محدودي الدخل الذين ال تتوافر لديهم فر�ص ا�صتثمارية وم�صاريع 
فقوانين  المادي.  و�صعهم  تح�صين  لهم  ت�صمن  ر�صمية  ب�صمانة  اإنتاجية 
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دة ال توفر حماية كبرى لل�صباب  التجارة والعمل في معظم الدول العربية معقَّ
بالن�صبة  منه  اأعلى  العمل  قانون  في  العمل  لرب  القانوني  والمركز  العامل، 
للعامل ب�صكل يت�صبَّب في ا�صتغالل روؤو�ص االأموال ل�صغار الموظفين لديهم، 
ناهيك عن التمييز الحا�صل على اأ�صا�ص الجن�ص، وغياب الظروف االجتماعية 

المالئمة لعمل المراأة، وظاهرة عمالة االأطفال.

وعلى �صعيد القوانين االجتماعية من �صمان اجتماعي وتعوي�صات عدم 
العربية  الحكومات  معظم  قدرة  عدم  من  يعاني  العربي  ال�صباب  فاإن  العمل، 
الج�صدية،  العمل  اإ�صابات  اأو  العمل  عدم  حالة  في  لهم  تاأمينات  توفير  على 
وعدم كفاءة نظام التاأمين ال�صحي في التخفيف من االأعباء المالية التي تقع 

على ال�صباب العربي.

التجارية  الأعمال  مجال  في  لل�سباب  القانوني  التمكين  يتطلَّب  هنا  من 
وحقوق العمل و�سع اإطار قانوني تمكيني من خالل اإ�سدار القوانين والإجراءات 
ال�سفة  اإ�سفاء  ع  وت�سجِّ ال�ستثمار،  وتحمي  الحرة  الأعمال  ت�سجع  التي  الإدارية 
الفر�س  من  تحّد  التي  الحواجز  وتزيل  التجارية،  المعامالت  على  الر�سمية 
ال�سلة  ذات  التنظيمية  والهيئات  الجهات  من  التقليل  يجب  كما  ال�ستثمارية. 
بالأعمال التجارية، وو�سع نظم قانونية �سارمة لمحاربة الف�ساد والبيروقراطية 
الإدارية، وتخفي�س ال�سرائب على �سغار التجار من ال�سباب، وتقديم الإعانات 

والم�ساعدات المالية لهم من قرو�س �سغيرة وتمويل حكومي.
6- الحق في الح�صول على المعلومة

ثابتة  عالقة  لل�سباب  القانوني  بالتمكين  المعلومة  اإلى  الو�سول  عالقة  اإن 
الح�سول  و�سمانات  الحكومية  المعلومات  تدّفق  ازداد  كلما  اأنه  ذلك  وطردية، 
القائمون  ن  تمكَّ كلما  ال�سباب،  فئة  تهم  ومف�سلية  اأ�سا�سية  ق�سايا  ب�ساأن  عليها 
على عملية التمكين القانوني من ممار�ستها بكفاءة واقتدار. فالحرية ال�سحفية 
وحرية الو�سول اإلى المعلومة ومناق�ستها في اجتماعات عامة والتعبير عنها ُتعّد 
اأ�سا�سية لإنجاح التمكين القانوني لل�سباب، وبالتالي يجب تعديل  عوامل وركائز 
ان�سياب  حرية  على  المبررة  غير  وال�سوابط  القيود  لرفع  ال�سلة  ذات  القوانين 
المعلومات بالن�سبة لفئة ال�سباب العربي لدعم قدرتهم على التمكين القانوني.
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النظريات الفل�صفية حول اأ�صا�ص التمكين القانوني لل�صباب واآلية التعامل معه.)5(
الر�سيد،  الحكم  في عملية  بنائيًا  مكونًا  ُيعّد  ال�سليم  القانوني  التمكين  اإن 
اأ�سا�سية  ُمْنَتجًا ُم�ساِحبًا لها، وفي كلتا الحالتين ي�سبح لدينا عدة موؤ�سرات  اأو 
لقيا�س »نوعّية« الحكم، اأهمها درجة كبيرة من احترام �سيادة القانون، وال�سفافية 
فى �سنع القرار واآليات المحا�سبة، وت�سجيع الم�ساركة في الحياة العامة. والحكمة 
ا�ستراتيجيات  رئي�سيًا في  ال�سباب هدفًا  اعتبار م�ساركة  تفر�س  التي  الأخالقية 
و�سيا�سات الإ�سالح؛ ت�ستند اإلى مبداأ مفاده اأن ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب، 
وال�سيا�سات  الت�سريعات  فى  النظر  اإعادة  يتطلَّب  العربي  ال�سباب  تمكين  اأن  اأي 
وو�سيلة  هدفًا  ال�سباب  تمكين  اعتبرنا  طالما  الجيل،  منظور  من  والممار�سات 

لالإ�سالح والتنمية.
وحول اآلّية تمكين ال�سباب قانونيًا، فقد ظهرت عّدة مدار�س فكرية مختلفة 
لل�سباب،  القانوني  التمكين  بها في مجال  الخا�سة  ومبادوؤها  اأفكارها  لكل منها 

ومن هذه المدار�س الفكرية: 
اأواًل: المدر�صة المثالّية

يعتبر اأن�سار هذه المدر�سة اأن م�ساكل ال�سباب هي ذاتها م�ساكل المجتمع، 
 تمكين ال�سباب ياأتي فى اإطار تمكين المجتمع وجزءًا ل يتجزاأ منه.  وبالتالي فاإنَّ
ولدى اأن�سار هذه المدر�سة راأي خا�س بهم حول اأ�سباب انخفا�س م�ستوى م�ساركة 
ر تطّور الموؤ�س�سات ال�سيا�سية وعدم  ال�سباب في الحياة ال�سيا�سية يتمثَّل في تاأخُّ
قوتها، وغياب مبداأ �سيادة القانون، اأي تدني م�ستوى الحاكمية الر�سيدة، و�سعف 
ال�سباب   قدرة  فاإنَّ النظرة،  وبح�سب هذه  القرار.  واتخاذ  ال�سيا�سة  عملية �سنع 
العربي لم تكت�سف جيدًا، واأن ال�سباب قادر على النط��الق وري��ادة النه�س�ة اإذا 
ما تغيرت البيئة الحاكمة ل�سلوكه وتفعيل قدراته، اأي المناخ المحيط بال�سباب، 
واإذا ما تم اإ�سالح موؤ�س�سات الحكم لتكون جيدة من خالل احترام �سيادة القانون 

ومبادئ العدالة وال�سفافية. 

)5( للمزي���د ح���ول هذا املو�س���وع اأنظر ورقة نقا�س���ية لعلي ال�س���اوي بعن���وان »ال�صباب واحلكـــم اجليد 
واحلريـــات«، مقدمة اإىل ور�س���ة العمل الإقليمية الثالثة، الرباط - املغ���رب بتاريخ 2005/7/8-6 ، 

.UNDP-UNDESA :برعاية
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ثانياً: المدر�صة النفعّية
يرى اأن�سار هذه المدر�سة اأن م�ساكل ال�سباب تختلف عن م�ساكل المجتمع، 
واإنما ترتبط مبا�سرة ب�سعف  الر�سيد،  الحكم  بم�ستوى  واأنها ل ترتبط مبا�سرة 
وتدني م�ستوى وجودة الخدمات الموجهة لل�سباب، كالأن�سطة الترفيهية والريا�سية 
والجتماعية. فاأن�سار هذه المدر�سة يرون اأن اأولوية ال�سباب هي الن�سمام اإلى 
�سوق العمل، ولي�س الن�سمام اإلى الأحزاب ال�سيا�سية، بمعنى اأنهم ي�سعون خلف 
في  للدولة  العامة  ال�سيا�سة  في مالمح  تغيير  ولي�س  بهم،  خا�سة  نفعّية  م�سالح 

مجالت اإدارية واجتماعية اأخرى. 
يترتَّب على هذه النظرة النفعّية لتمكين ال�سباب اأن المرء �سيواجه مع�سلة 
ب�ساأن  العامة  ال�سيا�سات  اأولويات  في  المفا�سلة  اإلى  ت�سطره  و�سيا�سية،  علمية 
اآليات �سوق  واإ�سالح  البطالة باعتبارها م�سكلة اقت�سادية  ال�سباب بين مواجهة 
ال�سباب  �سير�سى  الحالة  هذه  وفي  واإدارية.  �سيا�سية  م�سكلة  باعتبارها  العمل 
واأزمة  م�سكلة  وجود  بحّجة  ال�سيا�سية  والم�ساركة  الحريات  من  »�سّيق«  بهام�س 
اقت�سادية كبرى تتمثَّل في عدم توافر الموارد المالية الالزمة لتلبية احتياجاتهم 
الم�ستوى  ن  بتح�سُّ والحريات  الحقوق  نطاق  يت�سع  اأن  اأمل  على  الخدمات،  من 

القت�سادي في الدولة. 
ثالثاً: المدر�صة النخبوّية

وحقوق  الديمقراطية  من  يكفي  ما  لدينا  اأن  المدر�سة  هذه  اأن�سار  يرى 
الأفراد، واأن اأهمية التمكين القانوني تكمن في تغيير ثقافة ال�سباب لكي ي�ستوعبوا 
الزيادة الوا�سعة في م�ساحة الديمقراطية والحريات الُمعطاة، وقد و�سل الأمر 
من  اأكثر  ي�ستحق  ل  »ال�سباب  باأن  القول  اإلى  المدر�سة  هذه  اأن�سار  بع�س  لدى 
قبلّي��ة  لتقالي��د  وتخ�سع  و�سيا�سيًا،  تعليميًا  اأمّية  العربية  ال�سعوب  و»اأن  هذا...«، 

وع�سبّي��ة، ول ت�سلح للديمقراطية... وهكذا ال�سباب في هذه ال�سعوب...«.
هذه النظرة النخبوية غالبًا ما تكون تكنوقراطية اأي�سًا، لأنها ترادف بين »التمكين 
والتعيين«، فتقوم باإعادة تعريف مفهوم تمكين ال�سباب اإلى موؤ�سرات كمّية - غير 
دالة غالبًا - على الحالة النوعية، مثل الزعم باأن تعيين ب�سعة وزراء من ال�سباب 

دللة كافية وقاطعة على تحقيق التمكين ال�سيا�سي لل�سباب ككل. 
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عالقة التمكين القانوني لل�صباب بالحكم الر�صيد 
المدر�سة  مختلفتان:  فكريتان  مدر�ستان  الر�سيد  الحكم  مفهوم  يتنازع 
الأولى ترى اأن المق�سود بالحكم الر�سيد التعبير عن نوعية نظام الحكم واأ�سلوب 
خا�سة  �سائعة  عامة  بمبادئ  عنها  ر  ُيعبَّ التي  الدولة،  في  العامة  ال�سيا�سة  �سنع 
ال�سيا�سية والجتماعية والت�سامح  القانون والتعددية  بالديمقراطية، مثل �سيادة 
المواطنة. ومن هنا،  الأفراد وحرياتهم، وحقوق  الحّر، و�سمان حقوق  والتعبير 
فاإن التمكين القانوني بالن�سبة لأن�سار هذه المدر�سة ُيعّد مجرد »�سياغة حديثة 

لمبادئ م�ستقّرة«. 
اأما المدر�سة الثانية في الحكم الر�سيد، فتعتبر هذا المفهوم بمثابة عنوان 
مثل  ككل،  والجتماعي  ال�سيا�سي  الإ�سالح  وخطوات  اأ�ساليب  لمنظومة  وا�سح 
اعتماد اآليات المحا�سبة في مواجهة ال�سلطات العامة، والمطالبة بتوفير مظاهر 
اللتزام  زاوية  من  الحكم  نوعية  وتقييم  القرار،  �سنع  موؤ�س�سات  في  ال�سفافية 
الإن�سان  حقوق  واحترام  الم�ساركة  فر�س  تعزيز  على  وقدرته  القانون  ب�سيادة 

ومكافحة الف�ساد. 
بعبارة اأخرى، فهذه المدر�سة ترى اأن التمكين القانوني ُيعّد اأ�سا�سًا لالنتقال 
موؤ�سرات  وتحديد  العملي،  التفكير  اإلى  النظري  التعامل  من  الإ�سالح  فكر  في 
قابلة للقيا�س لتقويم حالة الحكم و�سنع ال�سيا�سة، ول �سيما في الدول التي ت�سهد 
اإلى و�سع مفاهيم كلّية وموؤ�س�سات  اإ�سافة  اإ�سالح اقت�سادي و�سيا�سي،  عمليات 
واأُطر �سيا�سية جديدة ت�سكل جزءًا من الحكم الر�سيد تتمثَّل بالبرلمان وموؤ�س�سات 

المجتمع المدني.
اإل اأن عالقة التمكين القانوني لل�سباب بالحكم الر�سيد يجب اأن تجمع كلتا 
المدر�ستين ال�سابقتين؛ من حيث القول اإن للتمكين القانوني لل�سباب عالقة قوبة 
التي يقوم  المتفق عليها  الرا�سخة  الثابتة  الد�ستورية والقانونية  المبادئ  بتفعيل 
عليها نظام الحكم الر�سيد في معظم الدول العربية، باعتبارها »اإطارًا موؤ�س�سيًا 
على  »القدرة  الفرد  اإعطاء  اإلى  اإ�سافة  ورا�سخة«،  ثابته  �سيا�سية  قيمًا  د  يج�سِّ
القدرات،  وتنمية  والمناف�سة  ال�سعي  اإلى  الميل  وتعزيز  خلق  وبالتالي  الختيار«، 
دون عرقلة ناتجة عن نق�س الحاكمية الر�سيدة في اإدارة �سوؤون الدولة والمجتمع.
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لذا، فاإن مالمح الحكم الر�سيد بالن�سبة لل�سباب العربي تظهر في ال�سور 
الآتية: 

والمح�سوبية  الوا�سطة  ومكافحة  تجريم  خالل  من  القانون:  �صيادة   -1
وقدرتهم  والعملية  العقلية  ال�سباب  قدرات  بين  منيعًا  �سّدًا  تقف  كونها  مثاًل، 
تمييز  عن  ر  يعبِّ اإرادتهم  عن  خارج  مادي  ل�سبب  وذلك  والإنجاز،  العمل  على 
منظور  من  القانون  ول�سيادة  اجتماعي.  اأو  طائفي  اأو  عرقي  اأ�سا�س  على  بينهم 
الأطفال  اأو  للمراأة  بالن�سبة  بهم عنها  اتجاهات مختلفة خا�سة  العربي  ال�سباب 
اأو المعاقين، بحيث يق�سد بها احترام معايير العدالة والم�ساواة وتكافوؤ الفر�س 
في التعيين في الوظائف العامة، وفي الترقية وتوزيع عوائد التنمية القت�سادية، 
اإلى ت�سكيل اتحادات طالبية ُمْنَتخبة في الجامعات، وتح�سين الخدمات  اإ�سافة 
العامة لل�سباب بما يتنا�سب مع اأعمارهم، وت�سجيعهم على العمل وتح�سين فر�س 

ال�ستثمار لهم.
2- ال�صفافية والمحا�صبة: يت�سع نطاق هذين المفهومين بالن�سبة لل�سباب 
الموؤ�س�سات  وانفتاح  التعليم،  وُنظم  الدرا�سة  مناهج  تطوير  لي�سمل  العربي 
لهم  وال�سماح  المتعلِّم،  ال�سباب  على  القرار  �سنع  واأجهزة  الدولة  في  ال�سيا�سية 
بمراقبة جميع البيانات الخا�سة بحياتهم وحقوقهم وحرياتهم، وتفعيل محا�سبة 
م ال�سباب وتعلُّمهم واإعاقة  كل من ت�سول له نف�سه اأن يقف حجر عثرة في وجه تقدُّ

تطّور اأعمالهم. 
رفع  في  تتمثَّل  العربي  لل�سباب  بالن�سبة  خا�سة  دللت  لها  الم�صاركة:   -3
الحواجز كافة التي تحول دون م�ساركتهم في اتخاذ القرارات ذات ال�سلة ب�سوؤونهم 
والجمعيات  ال�سيا�سية  الأحزاب  في  لالنخراط  اأمامهم  المجال  واإتاحة  الخا�سة، 
المدنية، وتعزيز ثقافة التمثيل البرلماني لديهم، والعمل على اإعادة الثقة بموؤ�س�سات 
معيار  وفق  القيادية  المواقع  توّلي  في  حقهم  وكفالة  ال�سباب،  اأو�ساط  بين  الدولة 

الأف�سلية والكفاءة.  
في هذا المجال، يجب اإدراك الفارق بين التمكين القانوني من جهة والم�ساركة 
اأخرى، فالتمكين هو حق لل�سباب وواجب على الدولة، فبمجرد تعزيز  من جهة 
التمكين القانوني لل�سباب �ستختلف ميولهم واأهوائهم ال�سخ�سية، ويح�سل التنّوع 
داخل جيل ال�سباب بين اأ�سخا�س يميلون اإلى الم�ساركة اأكثر من غيرهم، واأفراد 
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  لون العمل الفردي الخا�س. اإلَّ يرغبون في �سغل مواقع حكومية دون اآخرين يف�سّ
اأن واجب الدولة يكمن في توفير الخيار للجميع على اأ�سا�س القدرات اأو الإمكانات، 

ولل�سباب الخيار وحق المفا�سلة. 
في  بالتدرجّية  د  ُيق�سَ التمكين:  �صيا�صات  في  وال�صمولية  التدّرجّية   -4
الأفراد  م�ستويات  تفاوت  مع  التعاي�س  العربي  لل�سباب  القانوني  التمكين  مجال 
العقلية والبدنية في القدرة على العمل والإنجاز، بحيث تكون الو�سائل والآليات 
في  حقه  من  اأحد  يحرم  فال  ال�سباب،  فئة  بين  لالختالفات  مراعية  المتبعة 
التدّرجّية  بذلك  ق  فتتحقَّ العقلي،  اأو  الج�سماني  تكوينه  ب�سبب  القانوني  التمكين 
د بها  في التمكين القانوني. اأما ال�سمولية في �سيا�سات التمكين القانوني، فُيق�سَ
اأن م�سوؤولية تنفيذه والقيام به تن�سرف اإلى جميع الموؤ�س�سات الحكومية والأهلية 
العامة والخا�سة، مع الإقرار باأن الدولة، وبحكم امتالكها لالأدوات وال�سلطة، يقع 

عليها عبء الريادة في التمكين للدور الريادي فيها. 
اقتراحات لتفعيل التمكين القانوني لل�صباب العربي

من  مجموعة  تقديم  يمكن  لل�سباب  القانوني  التمكين  تفعيل  �سبيل  في 
المقترحات الخا�سة ببلورة �سيا�سة حكومية ر�سمية في مجال التمكين القانوني 
الوفاء  في  خال�سة  رغبة  من  تنبع  حدة،  على  دولة  كل  في  العربي  لل�سباب 
من خالل  ذ  وُتنفَّ ال�سيا�سة  هذه  تتمحور  اأن  على  ال�سباب،  وتطلعات  باحتياجات 
واأبرز  ال�سيا�سة  هذه  محتوى  اأما  اأجلهم.  من  فقط  ولي�س  ال�سباب  مع  العمل 
العربي  لل�صباب  الوطنية  ال�صيا�صة  خ  تر�صِّ اأن  �صرورة  في  فتتمثَّل  مالمحها 
غير  ال�صبابية  المنظمات  �صيما  وال  كافة،  المعنيين  بين  الفّعالة  ال�صراكة 
ال�صباب  مع  دائمة  ات�صال  قنوات  واإيجاد  الموؤ�ص�صات،  من  وغيرها  الحكومية 
العربي في دولهم المختلفة ت�صمح لهم بالتعبير عن همومهم وم�صاكلهم على 
الم�صتويات الوطنية واالإقليمية والعالمية. وهذه ال�صيا�صة الوطنية يجب اأن 
تكون متوافقة مع الخ�صائ�ص الثقافية لكل مجتمع عربي، واأن ُتبدي اهتماماً 
خا�صاً بالفئات المحرومة من ال�صباب، واأن تتيح لهم فر�صة االلتقاء مع اأجيال 
الخبرة  الإك�صابهم  الدولة  في  والفكرية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  قدامى  من 
االطالع  لتحقيق  واالأجنبية  العربية  الدول  في  نظرائهم  ومع  والمعرفة، 

واالنفتاح العقلي والذهني على ثقافات الدول االأخرى. 
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العربي  لل�صباب  القانوني  للتمكين  الوطنية  ال�صيا�صة  تحقيق  يرتبط 
بين  الجمع  اأ�صا�ص  على  والتدري�صية  التعليمية  البرامج  فى  النظر  باإعادة 
الدرا�صات النظرية والدرا�صات العملية والفنية، بحيث ي�صل الطالب اإلى نهاية 
الالزمة.  المعرفية  والحقائق  النظرية  بالخبرات  مزّوداً  الثانوية  المرحلة 
ال�صباب  العاملين فى ميدان تن�صئة  اإعداد  النظر في طريقة  اإعادة  كما يجب 
من معلِّمين وقادة بحيث تتوافر لديهم القدرة على اإظهار �صمات ال�صخ�صية 
دة وبرامج  العربية لدى االأجيال الجديدة، وو�صع خطة اإعالمية عربية موحَّ
العربي  ال�صباب  وتثقيف  ِبقيمه،  ك  للتم�صُّ العربي  ال�صباب  لتوجيه  واقعية 
اأمامهم  المجال  واإف�صاح  االإن�صان،  حقوق  واحترام  الديمقراطية  بمبادئ 
للم�صاركة الوا�صعة فى مختلف الموؤ�ص�صات التمثيلية الأخذ دورهم في عملية 
الثقافات  على  ال�صليم  االنفتاح  على  العربي  ال�صباب  وت�صجيع  القرار،  نع  �صُ
والح�صارات االأخرى، وتوجيههم لممار�صة النقد العلمي المو�صوعي وت�صجيع 
الحوار بين ال�صباب العربي؛ الأن ذلك ي�صكل �صمانة لعدم االنحراف عن القيم 

العربية ال�صليمة التي نريد ل�صبابنا العربي التم�صك بها.)6( 

 ورقة نقا�سية لعلي ال�ساوي بعنوان »ال�صباب واحلكم اجليد واحلريات«، مرجع �سابق.  )6(
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)2(

دوُر المناهِج والمقـرراِت الدرا�شـّية الجامعّيِة في محاربة التطرف
من خالل تعزيِز مبادىءالو�شطّية 

د. محمد فوؤاد الحوامدة*

مقدمة: 
اأجمعين،  للنا�س  والخير  والعتدال  والو�سطّية  الرحمة  دين  الإ�سالم  اإن 
المالئم  والإط��ار  الم�سترك  التراث  والعتدال  والتوازن  الو�سطّية  بمبادئ  �سّكل 
لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى  َوَسًطا  ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  لَِك  َوَكَذٰ للمجتمع الإن�سانّي، قال تعالى: 
عقائده،  في  الإ�سالم  �سمة  فالو�سطّية   .)1(َشِهيًدا َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َوَيُكوَن  النَّاِس 
ويقيم  وال�سالم،  ال�سلم  يحفظ  بما  الحياة،  مجالت  كل  في  واأنظمته  و�سرائعه، 
العدل والأمن في العالم اأجمع، وبين اأبناء الب�سر بال تفرقة اأو تمييز، ويوفق بين 
حاجاتهم وواجباتهم، ويكفل لهم الحقوق الإن�سانّية التي تحفظ الن�سل الب�سري 

والعقل الإن�سانّي، ومقومات الحياة المادية والجتماعية. 

وتعّد الجامعة اإحدى الأطراف التربوّية الجتماعّية المهمة التي توؤدي عماًل 
حيوًيا ومهًما في المحافظة على بناء المجتمع وا�ستقراره، فهي تتعامل مع مجتمع 

* كلية الرتبية، جامعة الرموك - اإربد - الأردن.
)1( �صورة البقرة، اآية 143.
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محور العدد: )2( دوُر المناهِج والمقـــرراِت الدرا�شـــّية الجامعّيِة في محاربة التطرف من خالل تعزيِز مبادىءالو�شطّية 

اأن  الجامعة  على  ينبغي  لهذا  واإيجابياته،  �سلبياته  بكل  الكبير  للمجتمع  م�سغر 
التغيرات  لتوافق  المتغير؛  المجتمع  مع  التعامل  في  واأ�ساليبها  مناهجها  تحدث 
وت�ستمر ر�سالتها في ن�سر قيم المجتمع والمحافظة عليها. ومن جهة اأخرى فاإن 
اأن ياأتي �سمن  تحديد المهددات الأمنّية والجتماعّية في الوقت الحا�سر يجب 
من  الطالب  يخرج  بحيث  الجامعّية؛  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  اأولويات 
العملية التعليمّية ولديه القدرة على التمحي�س والنقد والمفا�سلة بين الق�سايا 

ب�سكل يخدم ال�سالح العام.
ومن اأجل محاربة التطرف لبد من تعزيز مبادىء الو�سطّية ب�سورة منهجّية 
جادة، فال تجدي ردود الأفعال، ول الأعمال غير المخططة ول الت�سرفات الفردّية 
العفوّية، ول بّد من بناء المنظومة القيمّية لأبناء الأمة وتربيتهم، فال تكفي تعبئة 
من  الخالية  ال�سعارات  برفع  ول  والمثل،  القيم  عن  المجردة  بالكلمات  الطلبة 
الم�سداقّية والم�سمون، ل بّد من مناهج تربوّية تربي اأبناء الأمة اأوًل على المثل 
العليا ومبادئ الإ�سالم التربوّية، التي تحيي ال�سمائر وتنير العقول وتبني ح�ّس 
الم�سوؤولّية في الإن�سان وتنمية روح العتدال والت�سامح في الن�سء وفي المجتمع.
مبا�سر  ب�سكل  ترتبط  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  اأن  وبما 
الإن�سان  اإيجاد  في  دور  ولها  ومجتمعه،  اأ�سرته  وحياة  الجامعّي  الطالب  بحياة 
ال�سخ�سّية المدرك لحقوقه وواجباته �سمن �سوابط المجتمع  الموؤمن بالحرية 
وفي  واألوانهم،  اأجنا�سهم  اختالف  على  النا�س  بين  بالم�ساواة  ويوؤمن  وثقافته، 
تعّد مرحلة في غاية  الجامعات  �سباب  بها  يمّر  التي  العمرية  المقابل فالمرحلة 
بكل  التعامل معها  تقت�سي  نمو متعددة ومختلفة  يمّرون بمظاهر  الأهمية؛ حيث 
ا مراعاة التغيرات النف�سّية والنفعالّية التي يمّرون بها  عناية، كما ت�ستلزم اأي�سً

في هذه المرحلة التعليمّية المهمة)2(. 
وال��م��ق��رراِت  المناهِج  )دور  مو�سوع  البحث  ه��ذا  ف��ي  تناولت  هنا،  م��ن 
الو�سطّية(؛  مبادىء  تعزيِز  التطرف من خالل  في محاربة  الجامعّية  الدرا�سّية 

فجعلت البحث في مقدمة وثالثة مباحث.

)2( ترك���ي بن كدي�س العتيبي، اإ�صهامات االإدارة املدر�صية يف تنمية الوعـــي االأمني، اأطروحة دكتوراه، 
جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�سعودية، 1426 ه�.
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د. محمد فوؤاد الحوامدة

المبحث االأول: مفاهيم وم�صطلحات البحث 
اأواًل: مفهوم الدور

المناوبة  اأو  النوبة  هو  وال��دور  ودوراًن���ا،  دوًرا  ي��دور  دار  اللغة:  في  ال��دور 
الواجب  اإلى  الدور  م�سطلح  ي�سير  ا�سطالًحا:  وال��دور  الفرد)3(.  بها  يقوم  التي 
والم�سوؤولية التي يجب القيام بها، ويقال هذا دورك اأن تفعل كذا اأي م�سوؤوليتك 
وواجبك اأن تقوم بهذا الأمر)4(. والدور هو المهمة التي يقوم بها فرد اأو مجموعة 
ا اإلى ال�سلوك  اأفراد ي�سغلون مكانة معينة في الحياة)5(. ي�سير م�سطلح الدور اأي�سً

المتوقع من الفرد، ويتحدد هذا ال�سلوك في �سوء توقعات الآخرين)6(.
كما يعرف الدور باأنه ت�سور اجتماعي اأكثر منه فردي؛ لأنه يرتبط بالبيئة 
م�سمون  له  المجتمع،  معايير  تحدده  البناء  في  للفعل  اأ�سلوب  وهو  الجتماعية، 
القيم  مجموعة  هي  ومكوناته  واللتزامات،  والتوقعات  والأفعال  الأغرا�س  من 
يكون  وبهذا  المعيارية،  ال�سفة  عليها  ت�سفى  التي  والمعايير  الثقافية  والعنا�سر 
اأداء الدور لي�س عملية اآلية، بل عملية تحكمها مجموعة من المعايير والتوقعات 

الممكنة)7(.
الممار�سات  جميع  فهو  البحث  هذا  في  الإجرائية  الناحية  من  الدور  اأما 
الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  بها  تقوم  التي  والم�سوؤوليات  والواجبات  والمهام 

الجامعّية في محاربة التطرف من خالل تعزيز الو�سطّية لدى ال�سباب.

)3( ابن منظور: ل�صان العرب، دار �سادر، بروت.
)4( محم���د بن يو�س���ف عفيفي: دور االأ�صـــرة في اأمـــن المجتمع، كلية الملـــك فهد االأمنيـــة، الريا�س، 

1425ه�، �س 230.
)5( حممد فرح: البناء االجتماعي وال�صخ�صية، الهيئة امل�سرية للكتاب، القاهرة، 1980، �س 316.
)6( اأحمد زكي بدوي: معجم م�صطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بروت، 1993، �س 395.

)7( حممد فرح: البناء االجتماعي وال�صخ�صية، مرجع �سابق، �س 323.
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ثانًيا: مفهوم الو�صطّية

الو�سطّية لغًة: و�سط: و�َسُط ال�سيء: ما بين طَرَفْيه؛ اأو هو الن�سف، وتقول: 
اأَي خياِرهم، ويقال:  اأَو�َسِط قوِمه  اأَي بْيَنهم، ويقال: هو من  جل�ست و�ْسَط القوم 
َطه: �سار  ْطُتهم. وَو�َسَط ال�سيَء وَتَو�سَّ ي َتَو�سَّ و�َسْطُت القوَم اأَ�ِسُطهم َو�ْسًطا و�ِسطًة اأَ
النا�س: من  ُط من  َو�سُّ والتَّ الَو�َسط،  في  ال�سيء  تجعل  اأَن  والتْو�ِسيُط:  و�َسِطه.  في 
لَِك  َوَكَذٰ تعالى:  قوله  معنى  وهو  اأَْعَدُله)8(.  ْو�َسُطه:  واأَ ال�سيِء  وَو�َسُط  الَو�ساطِة، 
 ،)9( ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ ُأمَّ َجَعْلَناُكْم 

.)10(َقاَل َأْوَسُطُهْم َأَلْم َأُقْل َلُكْم َلْوَل ُتَسبُِّحوَن :وقوله تعالى

والخيار،  العدل،  وبمعنى  �سيئين،  بين  التو�سط  بمعنى:  تاأتي  فالو�سطّية 
الح�سب  وبمعنى  والمعتدل،  وال����رديء،  الجيد  بين  وم��ا  والأف�����س��ل،  والأج����ود، 
وال�سرف. والو�سطّية ا�سطالًحا: وردت الو�سطّية في القراآن الكريم في اأكثر من 
التو�سط  اأنها  اأكثر من حديث على عدة معاني، فالو�سطّية:  ال�سنة في  اآية، وفي 
بين الطرفين، كو�سط الدابة والمكان والمرعى والحال المعي�سية. وهو ما يعبر 
اأو  والت��زان، فال جنوح  الو�سط  الوقوف في موقف  اأي  القت�ساد،  باأنه  لغًة  عنه 
في  المتو�سط  تعالى  و�سف اهلل  وقد  تفريط،  ول  اإف��راط  ول  ول �سمور،  �سذوذ، 
ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثَنا  ُثمَّ  ال�سلوك والتزام ال�سرائع الإلهية بالمقت�سد، في قوله: 
ِه  اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن اللَّ

َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبِيُر)11( وياأتي معنى الو�سطّية على اعتبار ال�سيء بين الجيد 

)8( ابن منظور: ل�صان العرب، مرجع �سابق.
)9( �صورة البقرة، اآية 143.
)10( �صورة القلم، اآية 28.
)11( �صورة فاطر، اآية 32.
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ُقوًتا  ْهَلُه  اأَ َيُقوُت  ُجُل  الرَّ َكاَن   - عنه  رواية  في   - عبا�س  ابن  قال  كما  وال��رديء، 
: ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم. وف�سر  ُ ُهْم ُقوًتا ِفيِه �َسَعٌة، َفَقاَل اهللَّ ُدوًنا، َوَبْع�سُ
بع�سهم: )اأو�سط( في الآية باأنه: الأعدل والأمثل، فتكون الآية على هذا التف�سير 

مندرجة تحت المعنى الأول الذي هو )العدالة والخيار والأجود(.
فاأهل  والظلم،  والجفاء  والتفريط  والإف��راط  الغلو  مقابل  الو�سطّية  وتاأتي 
ال�سّنة والجماعة هم الو�سط في العدل والإن�ساف. وعليه؛ فالو�سطّية، والعتدال 
العدل  فهما:  ال�سطالحي،  وال�سرعي  اللغوي،  المفهوم  في  مترادفان  معنيان 

وال�ستقامة والخيرية والعتدال والق�سد والف�سل والجودة)12(.

والو�سطّية في العرف ال�سائع في زمننا تعني العتدال في العتقاد والموقف 
دين معتدل غير  الإ�سالم  اأن  يعني  وهذا  والأخ��الق،  والمعاملة  والنظام  وال�سلوك 
جانح ول مفرط في �سيء من الحقائق، فلي�س فيه مغالة في الدين، ول تطرف ول 
�سذوذ في العتقاد، ول ا�ستكبار ول خنوع ول ذّل ول ا�ست�سالم ول خ�سوع وعبودية 
لغير اهلل تعالى، ول ت�سدد اأو اإحراج، ول تهاون، ول تق�سير، ول ت�ساهل اأو تفريط 
في حّق من حقوق اهلل تعالى، ول حقوق النا�س، وهو معنى ال�سالح وال�ستقامة)13(.
 من هنا، ل ي�سح اإطالق م�سطلح )الو�سطّية( على اأمر اإل اإذا توفرت فيه 

المالمح الآتية)14(: 
وهي تحقيق الإيمان ال�سامل، يحوطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. • الخيرية: 
تعني  ل  فالو�سطّية  انحراف،  بال  الم�ستقيم  المنهج  لزوم  وهي  اال�صتقامة:   •

التنازل اأو التميع اأبًدا.

)12( نا�سر بن عبد الكرمي العقل، مفهوم الو�صطية واالعتدال، ندوة اأثر القراآن يف حتقيق الو�صطية 
ودفع الغلو، مكة املكرمة، 3-1424/8/11 ه�، �س 5. 

)13( وهب���ة الزحيل���ي: اإذا اختل ميزان احلـــق والعدل والتو�صـــط يف االأمور، جملة الوعـــي االإ�صالمي، 
العدد 481، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الكويت، 2005/10/9.

)14( عبد احلكيم بن حممد بالل: الو�صطية من اأبرز خ�صائ�ص هذه االأمة، جملة البيان، 
http: //www.islamdoor.com/k/368.htm
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• البينّية: وذلك وا�سح في كل اأبواب الدين، فال�سراط الم�ستقيم بين �سراطي 
المغ�سوب عليهم وال�سالين.

وهي �سمة لزمة للو�سطية. الحرج:  ورفع  • الي�صر، 
وذل��ك هو معنى  ب��ال��ع��دل)15(،  الو�سط    النبي  ف�سر  وق��د  والــحــكــمــة:  الــعــدل   •
بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  َه  اللَّ إِنَّ  تعالى:  قال  وقد  عدولهم.  النا�س:  خيار  لأن  وذلك  الخيار؛ 

.)16(َواإِلْحَساِن

العادل  وال�سالم  الأمن  تعمل على تحقيق  الح�ساري  فالو�سطّية في بعدها 
للب�سرية منطلقة من مبادئها الإن�سانّية التي تدرك طبيعة التنوع الب�سري وتتعامل 
في  بالتعددية  تعترف  ل  فهي  والح�ساري،  الثقافي  التنوع  مع  وانفتاح  باإيجابية 

اإطار خدمة المبادئ والقيم الإن�سانّية فح�سب بل وتعده مك�سًبا جماعًيا)17(.

ثالًثا: الجامعة
َعه واأَْجَمَعه، فاجَتمع،  الجامعة لغًة: َجَمَع ال�سيَء عن َتْفِرقة َيْجَمُعه َجْمًعا وَجمَّ
يجعل  لم  واإِن  وههنا  ههنا  من  ُجمع  الذي  والمجموع:  وا�ْستجمع.  ع  تجمَّ وكذلك 
كال�سيء الواحد. وا�ْستجمع ال�سيُل: اجتمع من كل مو�سع. وجَمْعُت ال�سيء اإِذا جئت 
والَمْجَمعُة:  وههنا.  ههنا  من  ا  اأَي�سً اجتمعوا  القوم:  ع  وتجمَّ وههنا.  ههنا  من  به 
َمجِل�س الجتماع، والم�سجُد الجامُع: الذي َيجمع اأَهَله والُجَمعة، وهو يوم الَعُروبِة، 
�سّمي بذلك لجتماع النا�س فيه)18(. وقد اأ�سبح ا�سم الجامعة يطلق على الموؤ�س�سة 
الثقافية التي ت�سمل على معاهد التعليم العالي في اأهم فروعه كالدين والفل�سفة 

والطب والحقوق والهند�سة والآداب)19(.

)15( اأخرجه الن�سائي، وانظر �صحيح �صنن الن�صائي، ح/2863.
)16( �صورة النحل، اآية 90.

)17( البيان اخلتامي، موؤتـمـر الو�صطية منهج حياة، الكويت، 1426 ه�.
)18( ابن منظور: ل�صان العرب، مرجع �سابق.

)19( املنجد يف اللغة واالإعالم، جممع اللغة العربية، دار امل�سرق، بروت، 1973، �س 101.
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الجامعة ا�سطالًحا: كلمة جامعة م�ستقة من كلمة الجمع والجتماع، كما كلمة 
جامع، ففيها يجتمع النا�س للعلم، يمكننا القول اإن »الجامعة هي موؤ�س�سة للتعليم 

العالي والبحث العلمي، وهي تعطي �سهادات اأو اإجازات اأكاديمية لخريجيها.
كانت  فاإنها   (Universities) لتينية  كلمة  بالأ�سل  وهي  جامعة  كلمة  اأما 
الحديث  الجامعي  تاأخذ معناها  ولم  التعليم  تتولى ممار�سة  التي  الجمعية  تعني 

اإل بعد وقت)20(.
ولها  الكليات  من  مجموعة  من  تتكون  العالي،  للتعليم  موؤ�س�سة  والجامعة 
حرية الت�سرف في �سوؤونها ويتمتع اأفرادها بحرية التعليم والمناف�سة دون تدخل 
خارجي، ولها �سلطة منح الدرجات في مختلف مجالت الدرا�سة)21(. كما تعرف 
الجامعة باأنها موؤ�س�سة تعليمية يلتحق بها الطلبة بعد اإكمال درا�ستهم بالمدر�سة 
العالي، فهي معهد منظم  التعليم  اأعلى موؤ�س�سة معروفة في  والجامعة  الثانوية، 

يمنح الدرجات العلمية ويدر�س فروع التعليم المختلفة، ويعمل على تقدمها.

ا باأنها الموؤ�س�سة الجتماعية التربوّية العلمية الثقافية التي  وتعرف الجامعة اأي�سً
اأوجدها المجتمع من اأجل تحقيق اأهدافه وغاياته، من خالل اإيجاد و�سيط منظم، 
ي�ساعد على تنمية �سخ�سية الفرد من جميع جوانبها الج�سمية والعقلية والنفعالية 
والروحية ب�سكل متوازن، وتمّكنه من اكت�ساب القيم والتجاهات والمعارف والأنماط 

ال�سلوكية التي تجعله فرًدا �سوًيا وتحميه من النحراف والف�ساد)22(.

رابًعا: المناهج والمقررات الدرا�صّية الجامعّية
 المنهاج اأحد المكونات الأ�سا�سّية للنظام التربوّي، واأكثرها فّعالية في  ُيعدُّ
وا�ْسَتباَن،  َح  و�سَ الطريُق:  واأَنَهَج  ُح،  الوا�سِ الطريُق  وال�ِمنهاُج:  اأغرا�سِه،  تحقيق 

)20( ريا�س عزيز هادي، اجلامعات الن�صاأة والتطور، بغداد، 2010، �س 13.
)21( فايز مينا، التعليم العايل يف م�صر، مكتبة الأجنلو امل�سرية، القاهرة، 2001، �س27.

)22( ف���وؤاد العاج���ز، دور اجلامعـــة االإ�صالميـــة يف تنميـــة بع�ص القيـــم من وجهة نظـــر طلبتها، جملة 
اجلامعة االإ�صالمية، املجلد)15(، العدد)1(، 2006، �س 399.
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 .)24(لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا :قال اهلل تعالى .)ًنا)23 ًحا َب�يِّ و�سار َنْهًجا وا�سِ
 وفي ال�سطالح: يرجع م�سطلح الِمنهاج (Curriculum) في الأ�سل اإلى 
 (Race) وتعني الجري في مهرجانات و اأدوار ال�سباق (Currer) الكلمة الالتينية
التعريف  تو�سع هذا  الزمن،  اآخر، ولكن مع مرور  اإلى  التي كانت تقام من وقت 

متخًذا عدة معاٍن. 

ا�ستخدام  هو  الجامعة،  في  الم�سطلح  لهذا  ا�ستخدام  اأو�سع  فاإن  وعموًما 
)المنهاج( ب�سورة اعتيادية من قبل المخت�سين بالمناهج على طريقتين: 

االأولى: لي�سيروا ب�سورة عامة اإلى خطة لتعليم الطلبة.
الثانية: ليعنوا به برنامًجا اأو مجاًل معيًنا للدرا�سة. 

لتعليم الطلبة غالًبا ما ي�سار له بكلمة )المنهاج(  فالمنهاج بو�سفه خطة 
على الإطالق. لكن في الوقت الراهن، ل يزال هناك خالف بين المخت�سين فيما 
يتعلق بمكونات تلك الخطة. وعلى اأية حال فاإن المنهاج كخطة تعليمية للطالب 
اإن  )المنهاج(.  الم�سمى  الأو�سع  المجال  ذلك  محتوى  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  يعّد 
المنهاج بو�سفه مجاًل للدرا�سة، �ساأنه �ساأن معظم التخ�س�سات الأخرى، يتحدد 

ببع�س المعايير، فمنها: 
- نطاق الموا�سيع التي يهتم بها )اأي البنية الجوهرية للمنهاج(. 

- طرق البحث والممار�سة التي يتبعها )اأي البنية التنظيمية التي يتبعها(. 

وهذا المفهوم للمنهاج منت�سر في كثير من اأدلة الدرا�سة في �ستى الجامعات 
والكليات، والتي كثيًرا ما تذكر مجموعة من المقررات التي ُتدّر�س في اأي برنامج 

درا�سي من البرامج المتوفرة بالجامعة اأو الكلية.

)23( ابن منظور: ل�صان العرب، مرجع �سابق.
)24( �صورة املائدة، اآية 48.
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المبحث الثاني: التعليم العالي )المناهج والمقررات الدرا�صّية 
الجامعّية ومحاربة التطرف من خالل تعزيز الو�صطّية(

يوؤدي قطاع التعليم العالي في الأردن دوًرا كبيًرا ومميًزا في اإحداث التنمية 
ال�ساملة على مختلف ال�سعد والمجالت، وحقق التعليم العالي في المملكة خالل 
ال�سنوات الع�سر الما�سية تقدًما ملحوًظا من حيث تنوع البرامج الدرا�سّية واأنماط 
العالي.  التعليم  موؤ�س�سات  في  والتو�سع  والكم،  النوع  تحكم  التي  والتعلم  التعليم 
وعلى الرغم من محدودية الإمكانات المادية والب�سرية في المملكة اإل اأن التعليم 
العالي يقع �سمن اأولويات اهتمامات الدولة لما له من دور في الرتقاء بم�ستوى 

حياة المواطن القت�سادية والجتماعية والمعرفية.

 لقد اأولى جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين )حفظه اهلل( اهتماًما 
بالتعليم  الهتمام  ب�سرورة  المتعاقبة  حكوماته  ووّج��ه  العالي،  بالتعليم  ا  خا�سً
الر�سمية  الجامعات  من  العديد  اإن�ساء  عهده  في  تم  حيث  وتطويره،  العالي 
والخا�سة، ف�ساًل عن الجامعات الأجنبية العاملة في الأردن والبرامج المنبثقة 
عن اتفاقيات تعاون بين الأردن وجامعات اأجنبية، اإ�سافة اإلى برامج الجامعات 

الأردنية في عدد من جامعات الدول العربية ال�سقيقة.
ويهدف التعليم العالي )الجامعات( اإلى تحقيق الآتي: 

المختلفة  المعرفة  حقول  في  ومتخ�س�سة  موؤهلة  ب�سرية  كوادر  اإعداد   •
تلبي حاجات المجتمع.

تعميق العقيدة الإ�سالمية وقيمها الروحية والأخالقية وتعزيز النتماء   •
الوطني والقومي.

العمل الأكاديمي  حرية  ي�سمن  بما  وتعزيزه  الديمقراطي  النهج  رعاية   •
وتحمل  الفريق  ب��روح  والعمل  الآخ���ر  ال���راأي  واح��ت��رام  التعبير  وح��ق 

الم�سوؤولية وا�ستخدام التفكير العلمي الناقد.
الداعمة  والجتماعية  والنف�سية  والبحثية  الأكاديمية  البيئة  توفير   •

لالإبداع والتميز والبتكار و�سقل المواهب.
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العالمية  والثقافات  القومية  والثقافة  الوطني  بالتراث  الهتمام  تنمية   •
والعتناء بالثقافة العامة للدار�سين.

العالي  التعليم  مراحل  في  وتعليمية  علمية  لغة  العربية  اللغة  اعتماد   •
اللغة  واعتبار  واإليها،  منها  والترجمة  بها  العلمي  التاأليف  وت�سجيع 

الإنجليزية لغة م�ساندة.
والفنون  والآداب  العلوم  مجالت  في  المعرفة  تنمية  في  الم�ساهمة   •

وغيرها.
ميادين  في  الأق��ل  على  واح��دة  اأجنبية  بلغة  الدار�سين  اإلمام  تنمية   •
تكنولوجيا  ل���س��ت��خ��دام  منا�سبة  م��ه��ارات  واإك�سابهم  تخ�س�سهم، 

المعلومات في تلك الميادين.
العلمي  البحث  وبخا�سة  م�ستواه  ورفع  ودعمه  العلمي  البحث  ت�سجيع   •

التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي واإنتاج  تقنية  علمية  نواة  بناء   •

التكنولوجيا.
والخا�س من جهة  العام  القطاعين  بين  وثيق  موؤ�س�سي  ارتباط  اإيجاد   •
الطاقات  من  لال�ستفادة  اأخ��رى  جهة  من  العالي  التعليم  وموؤ�س�سات 
طريق  عن  القطاعين  هذين  تطوير  في  الموؤ�س�سات  هذه  في  الموؤهلة 

ال�ست�سارات والبحث العلمي التطبيقي.
التعليم  مجال  في  والتقني  والفني  والثقافي  العلمي  التعاون  توثيق   •
والموؤ�س�سات  الدولية  والمنظمات  ال��دول  مع  العلمي  والبحث  العالي 
العربية والإ�سالمية والأجنبية وتو�سيع ميادينه في التجاهات الحديثة 

والمتطورة)25(. 

)25( وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية، قانون التعليم العايل رقم )23( لعام 2009.
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الجتماعي  التاأثير  ذات  المعالم  اأب��رز  من  معلًما  الجامعة  تعّد  هنا،  من 
ال�سباب الجامعي ذوي الطاقات المتفجرة  واأهمها، حيث تحت�سن  في المجتمع 
والهمم العالية والخ�سائ�س النمائية التي ت�سفي اأهمية بالغة على هذه المرحلة 
العمرية المتميزة، ويمكن اعتبار الجامعة امتداًدا لالأ�سرة والمدر�سة اإذ ت�ستكمل 
دور هذه الموؤ�س�سات في توجيه ال�سباب في نموهم وقدراتهم ومهاراتهم ف�ساًل 

عن قيمهم واتجاهاتهم كما تعمل على تحقيق تقدير ال�سباب لذواتهم.
فالجامعة في حقيقتها اإحدى الموؤ�س�سات التربوّية والجتماعّية التي وجدت 
من  يتوقع  فالمجتمع  �سليمة،  تن�سئة  وتن�سئتهم  اأبنائه  وتربية  المجتمع  لخدمة 
تجاه  ومناهجها  الجامعة  دور  حول  الآراء  وتختلف  الأدوار.  من  كثيًرا  الجامعة 
وثقافته  عقيدته  من حيث  المجتمع  لطبيعة  تخ�سع  المناهج    اأنَّ رغم  المجتمع، 
الفل�سفة  اأهمها  من  ع��ّدة  عوامل  اإل��ى  الختالف  هذا  ويرجع  واآماله،  وحاجاته 

التربوّية للمجتمع.
وتعد الجامعات في طليعة التغيير نحو الأف�سل؛ لأن التعليم ول�سيما التعليم 
الجامعي يعد اأهم و�سائل التطور والتحديث في المجتمعات كافة. والجامعات في 
واحد من اأهدافها الأ�سا�سية اإلى جانب التدري�س والبحث العلمي، عليها اأن تخدم 
المجتمع، لذا فاإن عليها اأن تكون متكاملة مع المجتمع وواعية ومدركة لحتياجاته 
وتطلعاته، ف�ساًل عن ذلك تعد الجامعات اليوم اأحد اأهم الموؤ�س�سات التي ت�سهم 
اأن المهمة  اإلى  في توجيه المجتمع والتاأثير في اتجاهاته)26(. الأمر الذي ي�سير 

الرئي�سة في الجامعة تن�سوي تحت ثالثة اأدوار اأ�سا�سية: 
هو توفير التعليم كنوعية لجميع طلبة الجامعة في مجالت تخ�س�سهم  االأول: 

وعلى جميع الم�ستويات.
الثاني: هو ت�سجيع برامج الأبحاث التي توؤمن الحياة الكريمة للفرد، اإ�سافة اإلى 

تلك البرامج المتعلقة بالنمو القت�سادي والتنمية. 
الجوانب  تعزيز  المجتمع من خالل  ي�سهم في خدمة  الذي  المحور  هو  الثالث: 

الأخالقية والروحية الرفيعة لدى الطلبة.

)26( ريا�س عزيز هادي، اجلامعات الن�صاأة والتطور، مرجع �سابق، �س 4.
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تعّد الجامعة وفق هذه الأدوار التي توؤديها من اأكثر الموؤ�س�سات التي تعنى 
بتعزيز الو�سطّية وتن�سر العتدال لدى ال�سباب؛ فمن اأهم الأ�سباب الرئي�سة للبعد 
عن الو�سطّية، انت�سار الجهل وروح التع�سب الأعمى وتدني الم�ستويات القيمية، 
وانت�سار الظلم وال�ستبداد والقهر والعنف و�سلب حقوق الإن�سان وم�سادرة حرياته 
الم�سروعة وانخفا�س دور المعنويات في تربية الفرد، لذا وجب العمل على معالجة 

هذه الأ�سباب، ون�سر الفكر ال�سحيح بين اأو�ساط ال�سباب بوجه خا�س)27(.
�ساآلة  والتطرف،  الغلو  اإلى  اأدت  التي  الأ�سباب  اأهم  اإن من  المقابل،  وفي 
الهتمام بالتفكير الناقد والحوار البناء من قبل الموؤ�س�سات التربوّية بوجه عام 
الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  في  الكافي  الهتمام  وعدم  تحديًدا،  والجامعات 

ودورها في اإبراز و�سطية الدين الإ�سالمّي والأخالق الإ�سالمّية.
الجامعات  �سعف  اأّن  من  طــالل  بــن  الح�صن  الأمير  �سمو  اأك��ده  ما  وه��ذا 
اإّن  اإذ  العنف؛  ظاهرة  تفاقم  في  ُي�ساهم  العربي  عالمنا  في  التربوية  والعملية 
مع  الّتعامل  في  التوعية  على  يرّكز  ول  والّتلقين،  الحفظ  على  يقت�سر  التعليم 

الق�سايا اليومّية التي يعي�سها ال�سباب)28(.

فو�سطية الإ�سالم اأو و�سطية الأمة الإ�سالمية و�سطية تاريخية ل جغرافية ول 
ثقافية ول عرقية، لأن معيار ال�سالح والتقوى هو المقيا�س الذي و�سعه الإ�سالم 
ا  إِنَّ النَّاُس  َها  َأيُّ َيا  تعالى:  قال  وكمالها.  والأفراد  الأمم  اأف�سلية  به  تقا�س  منهًجا 
ِه َأْتَقاُكْم  َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

.)29(َه َعِليٌم َخبِيٌر إِنَّ اللَّ

)27( البيان اخلتامي، موؤتـمـر الو�صطية منهج حياة، 1426 ه�، الكويت.
)28( حديث �س���مّو الأمر احل�س���ن بن طالل اإىل امل�ساركني يف املوؤمتر ال�سبابّي الرابع »ال�صباب وظاهرة 

العنف«، الإ�سكندرّية؛ 2010/12/15-13.
)29( �صورة احلجرات، اآية 13.
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باأن تحمل  ربانية مكلفة  لها م�سوؤولية  و�سًطا  اأمة  لكونها  الإ�سالمية  والأمة 
المجتمعات  بقية  اإل��ى  والت�سريع  والأخ���الق  العقيدة  في  واأق��وم��ه  منهج  اأكمل 
الإن�سانّية، مكلفة بدعوة الأمم الأخرى اإلى ال�سراط الم�ستقيم، منهج اهلل الذي 
بالأ�ساليب  وذلك  ال�سعادة.  له  ويحقق  والخير  الحق  والمجتمع  لالإن�سان  ي�سمن 
والطرق الحكيمة الر�سيدة التي اأر�سدها اهلل �سبحانه وتعالى في قوله: اْدُع إَِلٰى 
وكذلك   ،)30( َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ َوَجاِدْلُهم  اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  بِاْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل 
بالقدوة باأن ي�سبح المجتمع الإ�سالمي مجتمًعا �سليًما يحقق لأهله وللب�سر جميًعا 
ا في الأوقات والظروف التي يزداد  الحق والخير وال�سعادة وال�ستقرار، خ�سو�سً
فيها النحراف والُبعد عن المنهج الرباني ويكثر فيها العنف والتطرف وت�سويه 

�سورة الإ�سالم الحقيقية والنيل منه)31(.
يمكن القول اإن كل دعوة اإلى الو�سطّية ماآلها الف�سل اإذا ظلت مق�سورة على 
اإف�ساء التعاليم وترديدها على م�سامع ال�سباب فقط، من دون اأن يكون ذلك موافًقا 
لممار�سة وواقع ي�ستجيبان لتلك التعاليم ويج�سدانها. فاإذا بذل الدعاة غاية جهدهم 
لدعوة النا�س اإلى الت�سامح مثاًل، ثم تعر�س هوؤلء للقمع اليومي، فاإن الحديث في 
الت�سامح �سوف يتبخر ولن يكون له اأي اأثر. واإذ ل نختلف على �سرورة تفنيد دعاوى 
اأن يتوازى  اأن ذلك الجهد لكي يوؤتي ثماره المرجوة، ينبغي  اإل  التطرف واأفكاره، 
مع بيئة ت�ساعد على العتدال، ونموذج في �سلوك اأولي، الأمر الذي ي�سرب المثل 
وي�سجع على الحتذاء. اإن ما تعلمه المناهج والمقررات الدرا�سّية في هذه الحالة 
اأقرب اإلى البذرة ال�سالحة، التي ل يمكن اأن تنمو �سجرتها اإل اإذا األقيت في تربة 
�سالحة. وتوجيه كل الهتمام للبذرة، مع اأن تجاهل التربة يف�سي اإلى الف�سل)32(. 

)30( �صورة النحل، اآية 125. 
)31( جمال الدين حممد حممود، اأ�صول املجتمع االإ�صالمية، دار الكتاب امل�س����ري، القاهرة، 1412ه�، 
�س 171. وانظر: �سالح حبيب اهلل، و�سطية الإ�سالم، موقع االإ�صالم www.al-islam.com، �س 2.
)32( اأحمد املومني،  مفهوم و�صوابط الو�صطية يف االإ�صالم وداللتها من ال�صنة النبوية، جملة العلوم 

االإن�صانية، العدد 35، 2007، �س1.
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فالغلو والتطرف من الظواهر الجتماعّية التي تن�ساأ وتترعرع في ظّل عوامل نف�سّية 
وت�سترك  معينة،  وثقافّية  واقت�سادّية  �سيا�سّية  ظروف  وتحت  خا�سة،  واجتماعّية 

جميع هذه العوامل والظروف ب�سكل اأو باآخر في اإفراز ظاهرة الإرهاب.
اإ�سالًحا حقيقًيا في  اأّية معالجة جادة لهذه الظاهرة تتطلب  اإن  من هنا، 
فالخطوة  الظاهرة،  هذه  وجود  على  ت�ساعد  التي  والظروف  العوامل  هذه  جملة 
اأي مجتمع، من  الغلو والتطرف واجتثاث جذوره من  الأولى في م�سروع محاربة 

وجهة نظر الباحث تكمن في ن�سر قيم العتدال والو�سطّية والت�سامح. 
اإن تعزيز قيم الو�سطّية والعتدال لدى ال�سباب م�سوؤولية م�ستركة بين عدة 
اأطراف في المجتمع تبداأ بالأ�سرة باعتبارها اأهم الموؤ�س�سات التربوّية واأولها، حيث 
تبداأ م�سوار التربية بحياة الفرد، وهي الم�سوؤول الأول عن ا�ستقامته اأو انحرافه، 
ومع م�ستجدات ع�سر العولمة ومتطلباته وما طراأ على المجتمعات الإ�سالمية من 
مغريات ت�ستقطب ال�سباب وت�ستمليهم، يبرز الدور المهم الذي يجب اأن تقوم به 
للمجتمع، فيجب على كل رب  ال�سالحين  المواطنين  وتن�سئة  اإعداد  في  الأ�سرة 
بين  العادلة  الموازنة  على  القائمة  الإ�سالمية  الو�سطّية  ب�سوابط  الوعي  اأ�سرة 
على  تعينهم  كافية  تربوّية  بثقافة  يتمتعوا  وان  الإ�سالم  في  والمتغيرات  الثوابت 

توجيه اأولدهم واإر�سادهم ون�سحهم، لأن فاقد ال�سيء ل يعطيه.
بتوافر  وذلك  والجامعات  كالمدار�س  التعليم  موؤ�س�سات  دور  ا  اأي�سً وياأتي 
المناهج  وتوفير  وعقائدًيا،  وفكرًيا  �سلوكًيا  المعتدلين  والمعلمات  المعلمين 
والمقررات الدرا�سّية التي تعزز الو�سطّية والعتدال، وتعمل على اإتاحة مزيد من 
الحرية للطالب في التعبير عن اأنف�سهم، والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم في الم�سائل 
الفقهية والدينية بتوافر العاِلم الذي ي�ستطيع تقديم اإجابات علمية وافية �سافية 
والدعوة  والعبادة  العلم  بين  التوفيق  في  الو�سطّية  النظرية  فقه  لل�سباب  تو�سل 

والجهاد وبين كافة الأمور الحياتية الأخرى)33(.
التجاه  ال�سباب  بين  الو�سطّية  تعزيز  في  الآن  الحديثة  التجاهات  فمن 

)33( خالد ح�سن احلريري، تعزيز قيم الو�صطية واالعتدال بني ال�صباب، املوؤمتر نت، 2010/9/8.
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الم�سببة  للعوامل  المدافعة  الذاتّية  المناعة  بناء  به  ويق�سد  التربوّي،  الوقائّي 
لخروج ال�سلوك الب�سري عن جادة ال�سواب، بحيث ل ت�ستقل تلك الثقافة بذاتها 
في  ومظاهرها  ومعالمها  الو�سطّية  مفاهيم  دمج  بل  م�ستقل،  بناء  ذات  كمادة 
المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية المختلفة، فت�سبح جزًءا منها، وت�سغل 
مادة  كل  مع  �ستتماهى  اأي  اأهدافها،  �سياغة  في  حا�سرة  وتكون  فيها،  مكاًنا 

تعليمية، فتغدو من �سلبها، وتجعلها موحدة ومتكاملة)34(.
ن�سر  على  يركز  الذي  التربوّي،  الوقائّي  النموذج  اأو  التجاه  هذا  يعّد  كما 
المعرفة الأ�سا�سّية بالو�سطّية وتعزيز اندماجها بالقيم العامة، من خالل المناهج 
والمقررات الدرا�سّية الجامعّية، من اأكثر النماذج فاعلية على المدى الطويل في 
اإحداث التحول الجتماعّي الإيجابّي، و اإي�سال المعرفة الأ�سا�سّية بالو�سطّية اإلى 

كل طالب واإدخالها في ثقافتهم وجعلها جزء من حياتهم اليومّية)35(.

المبحث الثالث: البحث الميداني 
ما دور المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية في محاربة التطرف من خالل 
تعزيِز مبادىء الو�سطّية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية في جامعة اليرموك؟
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث بتطوير اأداة تظهر الأدوار التي يمكن 
للمناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية اأن توؤديها في محاربة التطرف من خالل 
اإلى اإجراءات  تعزيِز مبادىء الو�سطّية لدى ال�سباب، وقد اأخ�سع الباحث الأداة 
 )89( من  المكونة  البحث  عينة  على  الأداة  توزيع  تم  وبعدها  العلمي،  البحث 
ع�سًوا من اأع�ساء الهيئة التدري�سّية في العام الجامعّي 2014/2013 في جامعة 
اليرموك، حيث تم اختيار عينة البحث بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة من اأع�ساء 
الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  لأدوار  تقديراتهم  لمعرفة  التدري�سّية؛  الهيئة 

الجامعّية في محاربة التطرف من خالل تعزيِز مبادىء الو�سطّية.

)34( خالد �س���امل القحطاين، الرتبية الوطنية مفهومها، اأهدافها، تدري�صها، ر�صالة اخلليج العربي، 
1998، العدد )15(، �س 15.

)35( حممد ال�س���يد �س���عيد، مقدمة لفهـــم منظومة حقـــوق االإن�صان، مركز القاهرة لدرا�س���ات حقوق 
الإن�سان، القاهرة، 1997.
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اأداة البحث 
قام الباحث بتطوير اأداة البحث من خالل مراجعة الأدبيات ذات ال�سلة 
والّدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بتحديد دور المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية 
في محاربة التطرف من خالل تعزيِز مبادىء الو�سطّية بين ال�سباب، وبناًء على 
في  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  لدور  ت�سنيًفا  الباحث  ر  طوَّ ذلك 

محاربة التطرف من خالل تعزيِز مبادىء الو�سطّية بين ال�سباب. 
وقد تكونت اأداة البحث من )29( فقرة. واأعطى لكّل فقرة وزن مدرج وفق 

نظام لكارت الخما�سّي.
اأداة  بعر�س  الباحث  قام  المحكمين«  »�سدق  الأداة  �سدق  من  وللتحقق 
في  اآرائهم  اإب��داء  اإليهم  وطلب  المتخ�س�سين،  الأ�ساتذة  من   )7( على  البحث 
اأداة البحث من حيث مدى منا�سبة المقيا�س لأغرا�س الدرا�سة وو�سوح الفقرات، 
الفقرات  بع�س  باإ�سافة  وذل��ك  الفقرات،  وعّدلت  باآرائهم  الباحث  اأخ��ذ  وق��د 
اإجماع %83  الباحث في ذلك على  الجديدة، وحذف بع�سها الآخر، وقد اعتمد 

من المحكمين، فاأ�سبح عدد فقرات الأداة ب�سورتها النهائية )29( فقرة.
اأظهرت  األفا( حيث  )كرونباخ  الداخلي  الت�ساق  معامل  ح�ساب  تّم  كما 
نتائج التحليل اأن قيمة معامل كرونباخ األفا لالأداة كانت )0.88( وكان المدى 
 ،)0.91-  0.82( بين  ما  يتراوح  األفا(  )كرونباخ  الرتباط  معامالت  لقيم 
ولوحظ اأن جميع تلك القيم ذات دللة اإح�سائية )α=0.01(، كما تم ح�ساب 
معامالت ارتباط )بير�سون( لالأداة ككل كانت )0.92(، اأما درجة الفقرة مع 
الدرجة الكلية لالأداة وكان المدى لقيم معامالت الرتباط )بير�سون( يتراوح 
اإح�سائية  دللة  ذات  القيم  تلك  جميع  اأن  ولوحظ   .)0.96-0.83( بين  ما 
)α=0.01(. وهذا يدل على اأن قيمة ثبات الأداة مرتفعة، هذه القيمة تطمئن 

الباحث لتطبيق الأداة على عينة البحث. 
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نتائج االإجابة عن �صوؤال البحث
الح�سابية  المتو�سطات  ح�ساب  ت��ّم  البحث  ���س��وؤال  ه��ذا  ع��ن  ول��الإج��اب��ة 
والمقررات  المناهج  دور  عن  المعبرة  البحث  لفقرات  المعيارية  والنحرافات 

الدرا�سّية الجامعّية في تعزيز الو�سطّية. والجدول رقم )1( يو�سح ذلك.

جدول رقم )1( المتو�صطات الح�صابية واالنحرافات المعيارية لفقرات اأداة البحث 

املتو�سط الفقراتالرقم
احل�سابّي

النحراف 
املعيارّي

ح املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية مفهوم الو�سطّية فكًرا و�سلوًكا1 4.811.12اأن تو�سّ
توؤكد املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية على و�سطية الإ�سالم 2 اأن 

4.551.24فالإ�سالم دين العدالة واحلرية وال�سالم

اأن تعّزز املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية مبادئ الت�سامح وقبول 3
4.421.09الآخر بني الطلبة 

اأن توّعي املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية الطلبة بخطورة بع�س 4
4.371.20القنوات الف�سائية التي تدعو اإىل الغلو والتطرف

الطلبة 5 نفو�س  يف  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تغر�س  اأن 
4.211.17الإيان باحلوار يف احلياة

اخللق 6 برتبية  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  ترتقي  اأن 
4.141.20وال�سمر مّما ي�سيع روح الف�سيلة يف املجتمع 

اأن توّعي املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية الطلبة بخطورة بع�س 7
4.141.31مواقع الإنرتنت التي تدعو اإىل الغلو والتطرف

الأ�سرة 8 اأهمية  على  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  توؤكد  اأن 
4.121.19واحرتامها باعتبارها املوؤ�س�سة الرتبوّية الأوىل لأي جمتمع

الإ�سالمية 9 القيم  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  ل  توؤ�سّ اأن 
4.021.18باعتبارها احل�سن الواقي من كل انحراف وجنوح

التفكر 10 على  الطلبة  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تعّود  اأن 
4.021.18الناقد الذي ي�سمح لطالب بتاأمل الأمور وروؤية احلقيقة 

11
اأن تزّود املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية الطلبة باملهارات التي 
ومهارة  امل�سوؤولية،  حتمل  كمهارة  الغلو  من  الوقاية  على  ت�ساعدهم 

تكوين ال�سداقات، واتخاذ القرارات
4.011.18

الطلبة 12 نفو�س  يف  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تعمق  اأن 
3.981.11مناه�سة التمييز والتع�سب بكافة اأ�سكالِه 

كرامة 13 حفظ  اأهمية  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تبنّي  اأن 
3.971.56الإن�سان يف الدين الإ�سالمي 

بخطورة 14 الطلبة  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  توّعي  اأن 
3.901.22النحراف وراء اجلماعات املتطرفة 

على 15 الفتنة  خطر  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تبنّي  اأن 
3.811.42املجتمع )اإّن الفتنة اأ�سد من القتل( 

اأن تنمي املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية يف نفو�س الطلبة رف�س 16
3.811.42الظلم وال�ستبداد 

اأن تبنّي املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية اآثار اخلالفات املذهبية 17
3.801.23والعداوة بني امل�سلمني 
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املتو�سط الفقراتالرقم
احل�سابّي

النحراف 
املعيارّي

اأن تت�سمن املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية مو�سوعات تغر�س يف 18
3.771.30نفو�س الطلبة خمافة اهلل وحده ومراقبته

اأن توؤكد املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية على امل�ساواة بني النا�س 19
3.761.42يف احلقوق والواجبات 

الجتماعية 20 الروابط  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تعّزز  اأن 
3.691.33بني الطلبة 

3.651.23اأن تقّدم املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية القدوة احل�سنة للطالب 21
اأن تبنّي املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية عقوبة ارتكاب ال�سلوك 22

3.601.14املتطرف يف الدنيا والآخرة 

اأن تغر�س املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية حب الوطن والعتزاز 23
3.571.33به يف نفو�س الطلبة 

فكر 24 حت�سني  على  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تعمل  اأن 
3.561.14وعقول الطلبة من اأّي غزو فكرّي م�سّلل 

باملواطنة 25 ال�سعور  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  تقوي  اأن 
3.541.19ال�ساحلة لدى الطلبة 

الأمن يف 26 نعمة  اأهمية  الدرا�سّية اجلامعّية  واملقررات  املناهج  تبنّي  اأن 
3.521.24حياة الطالب واملجتمع 

3.511.01اأن تعّزز املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية لدى الطلبة الثقة بالنف�س 27
ملكيات 28 حدود  على  اجلامعّية  الدرا�سّية  واملقررات  املناهج  توؤكد  اأن 

3.441.10الآخرين وحرمة التعدي عليها 

اأن تظهر املناهج واملقررات الدرا�سّية اجلامعّية اأهمية التقيد بالأنظمة 29
3.401.17والت�سريعات والقوانني 

3.901.25الأداة ككل

البحث  لفقرات  الح�سابية  المتو�سطات  اأن   )1( رقم  الجدول  من  تبين 
التطرف  الجامعّية في محاربة  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  دور  المعّبرة عن 
من خالل تعزيِز مبادىء الو�سطّية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية في 

جامعة اليرموك، تراوحت ما بين )4.81-3.40( حيث ح�سلت الفقرات: 
الجامعّية مخاطر التطرف  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  ح  تو�سّ )اأن   •

والغلو( على الرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي )4.81(.
الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  توؤكد  )اأن  الفقرة  وح�سلت   •
على و�سطية الإ�سالم، فالإ�سالم دين ال�سالم والعدالة والحرية(، على 

الرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي )4.55(.
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الت�سامح  مبادئ  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  تعّزز  )اأن   •
وقبول الأخر بين الطلبة(، على الرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي )4.42(.
بخطورة  الطلبة  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  توّعي  )اأن   •

بع�س القنوات الف�سائية( )4.37(.
الطلبة  نفو�س  في  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  )تغر�س   •

الإيمان بالحوار في الحياة( )4.21(
الخلق  بتربية  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  ترتقي  )اأن   •

وال�سمير مّما ي�سيع روح الف�سيلة في المجتمع( )4.14(
بخطورة  الطلبة  الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  توّعي  )اأن   •

بع�س مواقع الإنترنت( )4.14(
الجامعّية  الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  دور  اأن  اإلى  النتيجة  هذه  ت�سير   
في محاربة التطرف من خالل تعزيِز مبادىء الو�سطّية من وجهة نظر اأع�ساء 
كبيرة،  كانت  الأداة،  فقرات  جميع  على  اليرموك  جامعة  في  التدري�سية  الهيئة 
حيث اأظهر اأع�ساء الهيئة التدري�سية اأن كل الأدوار ال�سابقة التي ت�سمنتها الأداة 
يمكن للمناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية اأن توؤديها في ن�سر الو�سطّية بين 

ال�سباب، ويعزو الباحث ذلك اإلى: 
• قناعة واإيمان اأع�ساء الهيئة التدري�سية اأن المناهج والمقررات الدرا�سّية 
للنا�س  والخير  والت�سامح  الرحمة  دين  الإ�سالم  اأن  تعك�س  اأن  ينبغي  الجامعّية 
التوازن والعتدال والتو�سط والتي�سير التراث الم�سترك  اأجمعين، �سّكل بمبادئ 

والإطار المالئم للمجتمع الإن�سانّي.
الإ�سالمية  العقيدة  من  ومنبثق  نابع  الأردن��ي��ة  الجامعات  قانون  اإن   •
النهج  ورعاية  النتماء،  تعزيز  اأهمية  توؤكد  التي  والأخالقية  الروحية  وقيمها 
واحترام  التعبير  الأكاديمي وحق  العمل  ي�سمن حرية  بما  وتعزيزه  الديمقراطي 
الراأي الآخر، والعمل بروح الفريق وتحمل الم�سوؤولية وا�ستخدام التفكير العلمي 
الناقد، فالأردنيون مت�ساوون في الحقوق والواجبات، ويتفا�سلون بمدى عطائهم 
يوؤكد  كما  وكرامته،  وحريته  الإن�سان  لحقوق  واحترامهم  لمجتمعهم،  وانتمائهم 

على المبادئ الديمقراطية في ال�سلوك الفردي والجتماعي.
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• قناعة اأع�ساء الهيئة التدري�سية اأن الو�سطّية فكًرا و�سلوًكا يمكن تعزيزها 
في كل المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية ول يقت�سر ذلك على م�ساق بعينه، 
لإيمانهم اأن الو�سطّية �ست�سهم في غر�س روح المحافظة على النظام والتنظيم، 
الداعمة  القيم  وغر�س  وبحقوقهم،  وم�سوؤولياتهم  بواجباتهم  الطلبة  وتعريف 

لالعتدال وتقوية ال�سعور بالمواطنة ال�سحيحة لديهم.
ي�ساركون في عملية  اليرموك  جامعة  في  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  •اأن 
تخطيط المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية، كما اأنهم يواكبون الم�ستحدثات 
العلمية والتربوّية والم�سكالت الجتماعية التي توؤثر على ا�ستقرار المجتمع، لذا 
يقع على عاتقهم دور كبير جًدا في ن�سر الو�سطّية والعتدال بين الطلبة من خالل 

توظيفها وبثها في المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية.
الدرا�سّية  والمقررات  المناهج  ت�سمين  اأهمية  الباحث  ي��رى  هنا،  من 
الجامعّية باإطار �سامل ومتكامل من قيم الو�سطّية والعتدال فكًرا و�سلوًكا التي 

تخدم المجتمع والفرد وتكر�س قيم الولء والنتماء في المجتمع الإ�سالمي. 
تعّد الجامعة وفق الأدوار التي توؤديها من اأكثر الموؤ�س�سات التي تعنى بتعزيز 
الو�سطّية وتن�سر العتدال لدى ال�سباب؛ لأن من اأهم الأ�سباب الرئي�سة للبعد عن 
القيمية.  الم�ستويات  وتدني  الأعمى  التع�سب  وروح  الجهل  انت�سار  الو�سطّية، 
الإ�سالمي  العالم  في  والدعوية  العلمية  القيادة  تتبواأ  التي  اليوم  فالجامعات 
مطالبة باأداء هذا الواجب اأكثر من غيرها، بالعمل على اإبراز و�سطية الإ�سالم، 
والعمل على تاأ�سيلها، وتعريف ال�سباب بها من خالل ت�سمين المناهج والمقررات 
الدرا�سّية الجامعّية والخطط الدرا�سّية مو�سوعات وخبرات واأن�سطة تعمل على 
ن�سر قيم الو�سطّية والعتدال فكًرا و�سلوًكا، وتعزيزها باعتبارها ركيزة ت�ستقيم 

بها نظرة ال�سباب اإلى الكون والإن�سان والحياة.
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التو�صيات
الو�سطّية لدى الطلبة من خالل برامج موجهة  تر�سيخ  على  العمل  �سرورة   •
ال�سباب  اإك�ساب  على  الجامعات من خاللها  تعمل  واأن�سطة  وخطط عملية 

الو�سطّية فكًرا و�سلوًكا والعمل على تعزيزها وتنميتها لديهم.
في  ومظاهرها  اأبعادها  )الو�سطّية  مادة  اإدراج  ب�سرورة  الباحث  يو�سي   •
الجامعة  طلبة  كل  يدر�سها  التي  الجامعّية  المتطلبات  في  الإن�سان(  حياة 

بمختلف تخ�س�ساتهم.
نتائجها من تعزيز  تمكن  الدرا�سة  لهذه  ومكملة  مماثلة  درا�سات  اإجراء   •

ون�سر مبادىء الو�سطّية في المناهج والمقررات الدرا�سّية الجامعّية. 
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د. في�صل محمود الغرايبه*

اأواًل: مدخل الدرا�صة
العالمي،  المجتمع  يعّزز من مواقعه ويكثف من عملياته في  الإرهاب  اأخذ 
وخا�سة منذ بداية القرن الحادي والع�سرين، وكان للمجتمع العربي ن�سيب من 
هذه العمليات، التي كان ينفذها غالبًا عرب وم�سلمون، وكان من يعلن م�سوؤوليته 
من  ج��زءًا  كان  فعلته  ما  اأن  بياناتها  في  توؤكد  وتنظيمات،  منظمات  دوم��ًا  عنها 
واجبة �سد  الإ�سالم، و�سولة  اأجل حماية  �سبيل اهلل، ومن  الجهادية في  اأفعالها 
لم  نف�سه  الوقت  وفي  وعقيدتهم.  وح�سارتهم  بالم�سلمين  المترّب�سين  الأع��داء 
ظاهرة  على  تق�سي  اأن  من  العربية،  وغير  العربية  المجتمعات  محاولت  تفلح 
الإرهاب اأو حتى اأن تخّفف منها، ولم تتعامل تلك المحاولت اإل مع الجزء الظاهر 
منها، ولم تتعّمق حتى الجذور لتك�سف عما امتد تحت ال�سطح، اأو ما يختفي منها 
فوق ال�سطح، كامنًا وم�ستترًا، اإّما منتظرًا لأوامر، اأو متحّينًا لفر�س، ف�سار من 
اأن يخ�سع الإرهاب، كاأية ظاهرة اجتماعية، للدرا�سة والتحليل، بغية  ال�سروري 

التعرف على اأ�سبابها الحقيقية وعواملها المكّونة.

ف الإرهاب  كان مجل�س منظمة الموؤتمر الإ�سالمي )الدوحة 2001()1( قد عرَّ
اأو ق�سية عادلة، وهو  باأنه ر�سالة عنف ع�سوائية من مجهول بغير هدف م�سروع 
القول  المجل�س  هذا  واأعلن  الدولية،  والأعراف  ال�سماوية  لل�سرائع  ُمخالف  بهذا 
خدمة  به  ُي��راد  الذي  الم�سلح،  الكفاح  بين  الذريع  الخلط  يجوز  ل  باأنه  الف�سل 

* باحث واأكاديي؛ ع�سو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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الق�سايا العادلة ومجابهة الظلم والحتالل، كما يحدث في فل�سطين وحدث في 
لبنان، وبين الإرهاب. فيما جاء في المو�صوعة العربية العالمية )1999()2( اأن 
مفهوم الإرهاب يعني ا�ستخدام العنف اأو التهديد به لإثارة الخوف والذعر، واأن 
الإرهابيون يعملون على قتل النا�س اأو اختطافهم، وارتكاب غير ذلك من الجرائم 

الخطرة.

بروز الظاهرة وانت�صارها
حين   )1799-1789( الفرن�سية  الثورة  اإبان  منظم  كعمل  الإره��اب  ظهر 
تبّنى بع�س الذين ا�ستولوا على ال�سلطة في فرن�سا �سيا�سة العنف �سد اأعدائهم ، 
وعرفت فترة حكمهم ب� »عهد الإرهاب«، ويعتقد الإرهابيون اأن ا�ستعمال العنف اأو 
التهديد به لإثارة الذعر، اأف�سل طريقة لك�سب الدعاية العامة ودعم ق�ساياهم. 
قامت  اإذ   ،)1865( الأمريكية  الأهلية  الحرب  نهاية  بعد  الإره��اب  ُع��رف  كما 
المواطنين  لإرهاب  العنف  با�ستخدام  كالن(  لوك�س  )كوك  الأمريكية  الجماعة 
ال�سود والمتعاطفين معهم. وفي الثالثينيات من القرن الع�سرين ا�ستخدم هتلر 
الإرهاب  ال�سوفييتي  التحاد  في  و�ستالين  اإيطاليا،  في  ومو�سوليني  األمانيا،  في 
ظهرت  الع�سرين  القرن  �ستينيات  وفي  لحكوماتهم.  المناوئة  الحركات  لإخماد 
الغربية.  األمانيا  في  الأحمر  الجي�س  وزمرة  اإيطاليا  في  الحمراء  الألوية  جماعة 
كما ا�ستخدمت الجماعات الإرهابية ال�سهيونية كالهاغانا والها�سوبير والبالماخ 
الدولة  لإقامة  تمهيدًا  وطنهم،  ترك  على  لحملهم  فل�سطين  اأهل  �سد  والأرغ��ون 

العبرية.

باأ�ساليب  وذلك  التاريخ،  ِقدم  اإلى  تعود  بالعنف  تت�سم  التي  الأن�سطة  لكن 
معينة  غايات  لتحقيق  �سائعة  اأ�ساليب  باعتبارها  الأزل،  منذ  الإن�سان  عاي�سها 
ولمواجهة ظروف ومتطلبات حياتية قا�سية، في حينها، اإل اأن م�سطلح الإرهاب 
والتخريب  والنهب  كالغتيالت  الإجرامية  الأن�سطة  تلك  لو�سف  ُي�ستخدم  لم 
والخطف وقطع الطريق، اإل في الزمن الحا�سر. اأما الإرهاب في اإطاره الحديث 
وكانوا  الإره��اب،  قادتها  مار�س  حين  الفرن�سية،  الثورة  اإلى  المخت�سون  فيرّده 
كلمة  ا�ستخدام  على  ودرج��وا  وال�سيا�سة،  الحكم  اأ�ساليب  اأح��د  باأنه  يعتقدون 
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الإرهاب في المرا�سالت والخطب باعتباره من الإجراءات ال�سرورية لل�سيطرة 
المعا�سر فقد ظهر ب�سورته  الإرهاب  اأما  للثورة.  كنتاج  الجمهورية  اأعداء  على 
لكي  الحديثة،  التقنية  فيها  ت�ستخدم  التي  التخطيط،  على  القائمة  الحترافية 
ي�سل اإلى اأهدافه باأ�سهل الطرق وباأقل التكاليف. وقد �ساعدت و�سائل الت�سال 
الحديثة وو�سائط النتقال ال�سريعة، في نجاحه في الو�سول اإلى اأهدافه، ول �سيما 
وتبادلها،  المعلومات  نقل  الإنترنت في  �سبكة  ت�ستخدم  الإرهابية  التنظيمات  اأن 
اأنظمة  على  التاأثير  وفي  الترهيبية،  البيانات  واإ�سدار  التهديدات،  توجيه  وفي 
وكذلك  الهاتف،  وخطوط  الكهربائي  التيار  وقطع  والبحرية،  الجوية  المالحة 
الإعالن  اإلى  اإ�سافة  الم�سرفية،  التحويالت  وفي  و�سرقتها،  الأموال  تحويل  في 
والتاأثير على  والفزع  الرعب  ونتائجها لإيجاد مزيد من  الإرهابية  العمليات  عن 

م�ساعر المتعاطفين معها لكي يوا�سلوا دعمهم المادي والمعنوي.

طبيعة الفعل االإرهابي
ذ على  ل �سك اأن العملية الإرهابية فعل منّظم تحكمه ال�سرّية وال�سرامة، ُينفَّ
نحو مدرو�س ومخطط، وعلى م�ستوى عال من الكفاءة، ول �سك كذلك اأن ب�ساعتها 
تتجّلى في ع�سوائية اإ�ساباتها، وكثيرًا ما قادت ال�سدفة اأو القدر �سحاياها اإلى 
حتفهم حيث كانوا في مكان الحادث الإرهابي، وكثيرًا اأي�سًا ما يكون الم�ستهدف 
اأن ي�سيبوه  اأنه لم يكن في بال المنّفذين  اأو  المزعوم بعيدًا عن مكان الحدث، 
مبا�سرة، وما كانت العملية اإل من باب الإخافة ون�سر النطباع بين المواطنين اأن 
كل واحد منهم ُمعّر�س للخطر عند حدوث الفعل الإرهابي. وعلى هذا المنوال 
نجحت  قد  ال�سابقة  الفعلة  كانت  اإذا  خا�سة  الإرهابية،  اأفعالهم  الفاعلون  يكّرر 

وفقًا لح�ساباتهم.

الفاعلين  حيث  م��ن  داخ��ل��ي��ًا  ن�ساطًا  الإره����اب  يعد  ل��م  اأخ���رى  جهة  م��ن 
والمت�سررين، فهوؤلء واأولئك قد ل ينتمون اإلى مجتمع بعينه، كما اأن الهدف اأو 
الأبعاد اأو الآثار ل تعود اإلى المكان الذي كان م�سرحًا للعملية الإرهابية، فغالبًا 
ما يكون الفاعلون من دول مختلفة، وينفذون عمليتهم خارج الدول التي ينتمون 

اإليها.
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يمار�سه  الذي  الأن��واع،  اأب��رز  من  كواحد  الإيديولوجي  الإره��اب  وقد ظهر 
اأ�سحابه لكي يفر�سوا اإيديولوجيتهم على المجتمع. ومن هذا القبيل ما مار�سته 
ال�سهيونية والنازية وال�سيوعية والفا�سية �سد مناوئيها، ولالأ�سف فاإن الإرهاب 
الديني والمذهبي والعرقي يتنامى في البلدان ذات التعددية، كالهند واإيرلندا، 
وكما فعلت طالبان عندما كانت في �سّدة الحكم في اأفغان�ستان، وكما يحدث �سد 
الم�سلمين في جنوب الفلبين وبورما، وكما حدث في ال�سي�سان على يد الرو�س، 
من  الإره��اب  من  النوع  هذا  وتاأتي خطورة  والهر�سك.  البو�سنة  في  وكما حدث 
اأو المذاهب المعار�سة لنظام الحكم  ال�ستغالل الخارجي له، لتهييج الطوائف 
في بلدانها، كاأفعال التاميل في �سريالنكا، وال�سيخ �سّد الهندو�س في الهند، وكما 
حدث في م�سر في الثمانينيات، وفي الجزائر في الت�سعينيات. وتت�سف الجرائم 
اأو  الم�سير،  تقرير  بحق  تت�سل  ُمطالبات  وتحمل  ال�سيا�سي،  بالطابع  الإرهابية 
من  بمزيد  اأو  الإثنية،  بالخ�سو�سية  العتراف  اأو  الأم،  الوطن  عن  النف�سال 
حقوق المواطنة .وقد عرفت اأوروبا واأمريكا هذا النوع من الإرهاب قبل منطقتنا 
العربية والإ�سالمية، على يد البي�س الأوروبيين �سّد ال�سود في اأمريكا، وما تزال 

اإ�سبانيا واإيرلندا ت�سهد مثل هذه الممار�سات .

موقف االإ�صالم من االإرهاب
من  واعتبره  قاطع،  وبو�سوح  وحرمه،  الإره��اب  رف�س  فقد  الإ�سالم  اأم��ا 
واأموالهم  المطمئنين  الآمنين  النا�س  اأرواح  ت�ستهدف  التي  الخطرة  الجرائم 
قوله  ومنها  ذلك،  على  تدّل  التي  الآي��ات  هي  وكثيرة  وم�سالحهم،  وممتلكاتهم 
ْقُتَلَك  أِلَ إَِلْيَك  َيِدَي  بَِباِسٍط  َأَنا  َما  لَِتْقُتَلنِي  َيَدَك  إَِليَّ  َبَسطَت  َلئِن  وتعالى:  �سبحانه 
م�سلم  يمار�س  اأن  ما حّرم  واأ�سّد  )المائدة: 28(،   اْلَعاَلِميَن َربَّ  َه  اللَّ َأَخاُف  إِنِّي 
يِن َقد  الإرهاب لإجبار النا�س على اإتباع الدين؛ اإذ يقول عّز وجّل : َل إِْكَراَه ِفي الدِّ
ِه َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َل  اُغوِت َوُيْؤِمن بِاللَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمن َيْكُفْر بِالطَّ َن الرُّ َبيَّ تَّ
ُه َسِميٌع َعِليٌم )البقرة: 256(. ويقول �سبحانه جلت قدرته: َوَلْو  انِفَصاَم َلَها َواللَّ
 ُهْم َجِميًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمنِيَن ْرِض ُكلُّ َك َلَمَن َمن ِفي اأْلَ َشاَء َربُّ
)يون�س: 99(. وفي �سّنة نبينا  ما ينفي اعتماده على الترهيب والتخويف في 
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دعوة النا�س اإلى الإ�سالم، ابتداًء من هجرته اإلى المدينة وانتهاًء بخطبة الوداع، 
هذه ال�سّنة الم�سّرفة التي َنَهْت عن القتل والتدمير، واأكدت اأهمية ال�سماحة واللين 
كثيرة  وال�سواهد  الم�سلمين،  قبل  وبالذّميين  الأ�سدقاء،  قبل  بالأعداء  والرفق 

عندما كان  يو�سي رجاله وهم يحملون ر�سالته اإلى العالم .
اأما اأن ياأتي الإرهاب وهو يرتدي عباءة الدين، فاإن ذلك يبعث على الخ�سية 
اأ�سناف  من  واح��د  الدين  با�سم  الإره��اب  يمار�سون  الذين  ه��وؤلء  يكون  اأن  من 
من  الإرهابي  فعله  يلحقه  لما  مدرك  وهو  الإ�سالم،  اأع��داء  يخدم  الأول،  ع��ّدة: 
الت�سييق  اأمثلتها  ومن  الم�سلمين،  بم�سالح  واإ�سرار  الإ�سالم،  ل�سمعة  ت�سويه 
ولو كانوا يحملون جن�سية  واأمريكا، حتى  اأوروبا  اإلى  المهاجرين  الم�سلمين  على 
اأو اإقفال  الدولة التي هاجروا اإليها، اأو كانوا من الجيل الثالث، الذي ولد فيها، 
باب التجني�س اأمام الم�سلمين الذين كانوا ينتظرون الح�سول عليها، بعد مرور 
�سنوات طويلة على اإقامتهم في الدولة التي هاجروا اإليها، اأو عدم الترحيب بمثل 
هوؤلء في �سوق العمل، اأو عدم قبولهم بالدرا�سات العليا في الجامعات، وهكذا.
اأقتنع باأن ممار�سة الإرهاب واجب جهادي وجزء  اأما ال�سنف الثاني فقد 
اإرهابية  اأفعال  به من  يقوم  ما  اأن  فيها  وبطريقة ل يدرك  الدين،  به  يكلفه  مما 
العي�س،  يقا�سموننا  الأخرى ممن  الديانات  وباأتباع  بالدين  باإخوانه  الأذى  يلحق 
الآراء  في  يماثلوننا  هوؤلء  واأن  والمحل،  والوطني  القومي  النتماء  وي�ساركوننا 

والمواقف تجاه الق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية والأمنية. 
ال�سباب الذين  الثالث فهو يجمع بين حقيقة �سابقيه، ويمثله  اأما ال�سنف 
ر بهم من يحاول ت�سويه �سمعة الإ�سالم واأدخل في اأذهانهم قناعة النخراط  َغرَّ
بالعمل الإرهابي كواجب ديني، وهو غير ُمدرك حقيقة ما َغّرر به، وغير مقّدر 

لعواقب فعله على الآخرين من اأبناء مجتمعه. 
وزهدوا  اإيمانًا  ازدادوا  الذين  الغر  الفتيان  من  فهو  الرابع  ال�سنف  واأما 
بالحياة الدنيا، وخا�سة اإذا ما كانوا يواجهون متاعب درا�سية اأو مهنية اأو مادية، 
لحركة  الرا�سدة  والقيادة  الريادية  اّدع��ت  جاهلة،  اأو  �سالة  فئة  فا�ستقطبتهم 
الآخرة  اأمام  ترخ�س  وهي  فانية  الحياة  باأن  واأقنعتهم  الأمة،  اأعداء  �سد  جهاد 
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الباقية، واأن مر�ساة اهلل تتاأتى بالت�سحية بالنف�س، حتى ولو كان ذلك و�سط الأهل 
والجيرة والأحبة، بتفجير انتحاري مق�سود، في حين يناأى المحّر�سون باأنف�سهم، 
ويحمون اأرواحهم، وي�ستمرون بالتخطيط لعمليات اأخرى م�سابهة، ُتلحق ال�سرر 
بعباد اهلل وديار الإ�سالم، ول ُتلحق اأذى باأعدائه، وهم يتج�اهلون ق��وله �س��بحانه 
ْيَطاِن  بُِعوْا ُخُطَواِت الشَّ ًبا َوَل َتتَّ ا ِفي اأَلْرِض َحالًل َطيِّ َها النَّاُس ُكُلوْا ِممَّ وتعالى: َيا َأيُّ
 ِه َما َل َتْعَلُموَن وِء َواْلَفْحَشاء َوَأن َتُقوُلوْا َعَلى اللَّ َما َيْأُمُرُكْم بِالسُّ بِيٌن. إِنَّ ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ إِنَّ
)البقرة: 168(، وعن الر�سول محمد قوله : )من دعا اإلى �ساللة كان عليه من 

الإثم مثل اآثام من تبعه ل ينق�س من اإثمهم �سيء( - متفق عليه- . 

عالقة ال�صباب باالإرهاب
للت�سّكل  ال�سباب خ�سائ�س دينامية، قابلة  المخططون لالإرهاب في  يجد 
اأي   - للحياة  والإع��داد  التن�سئة  مرحلة  ال�سباب  مرحلة  تتو�سط  حيث  والتجّدد، 
الطفولة - ومرحلة التعامل العملي مع المجتمع ومواجهة تحديات الحياة، ولدى 
ال�سباب اإيمان بالتغيير، وميل لتجاوز الواقع المحيط، يعبرون عنه، اأو اإنهم على 
ا�ستعداد للتعبير عنه بالحتجاج والرف�س، وال�سعي الحثيث اإلى اإحداث تغيير في 

المجتمع، يتفق مع نظرتهم اإلى هذا الواقع .

وبما اأن لل�سباب ثقافة ذات طبيعة عالمية، ت�سّكل منظومة القيم وموجهات 
ال�سلوك، وتنطلق من حاجات ال�سباب وو�سعهم في المجتمع وبمدى اإح�سا�سهم 
بم�سكالته، فاإن هذا الو�سع ينطوي على خطورة ا�ستغالل هذه الخ�سائ�س لدى 
المجتمع  ي�ستفد  لم  اإذا  الخطر  يكمن  وهنا  اإرهابية،  قبل جماعات  ال�سباب من 
والوطن من هذه الخ�سائ�س، في توجيه ال�سباب وح�سدهم في البناء والتنمية 
والتطوير الهادئ الموزون، واإذا لم تعمل منظمات المجتمع وموؤ�س�ساته على اإ�سباع 
احتياجاته وتنظر في مطالبه وت�ستمع اإلى اقتراحاته ... واإل �سار ال�سباب يبحث 
اأو يعبر عن �سخطه وغ�سبه و�سط جماعات الإرهابيين،  ب�سورة غير م�سروعة، 
ليعودوا  الغا�سبين،  ال�ساخطين  ال�سباب  هوؤلء  مثل  تجنيد  عليهم  ي�سهل  الذين 
اإلى مجتمعهم حاقدين ناقمين مقتنعين اأن لغة العنف وممار�سات الإرهاب هي 
المجتمع،  في  ال�سباب  دور  لمع�سلة  الأ�سمل  الحل  وهي  للتغيير،  الأ�سرع  ال�سبيل 
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هذا الدور الذي لم يف�سح لل�سباب اأن يمار�سوه، واأن ي�ساركوا من خالله في البناء 
الوطني والتنمية ال�ساملة .

ثانياً: منطلقات الدرا�صة
 1- تهدف هذه الدرا�سة اإلى التعرف على اتجاهات ال�سباب نحو الإرهاب، من 
عدة زوايا هي: مفهوم الإرهاب، والأ�سباب التي توؤدي اإليه، والأ�سرار الناجمة 

عنه، والحلول المنا�سبة لمعالجته، ونمط �سلوكهم المتوقع تجاهه.
خالل  من  وذلك  تتناوله،  الذي  المو�سوع  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تاأتي   -2
بروز الإرهاب كظاهرة ُتقلق المجتمع العالمي ومن �سمنه المجتمع العربي، 
طة  الُمخطِّ الجهات  و�سعي  ممار�سته،  من  للحّد  بجهود  القيام  و���س��رورة 
لالإرهاب اإلى ا�ستقطاب ال�سباب اإليها، و�سرورة اإبعاد ال�سباب عن النخراط 

في العمليات الإرهابية.
3- تتحّدد م�سكلة الدرا�سة في تزايد الممار�سات الإرهابية في العديد من البلدان 
على  يتبين  العالم،  في  اأخرى  بلدان  في  مماثلة  ممار�سات  وتزايد  العربية، 
اإلى جن�سيات  ينتمون  ال�سباب، وهم  فئة  بها هم من  قاموا  الذين  اأن  اأثرها 
والحّد  الإره��اب  ب�سد  معنية  العربية  البلدان  اأ�سبحت  وقد  مختلفة،  عربية 
من ا�ستمراره ووقف انت�ساره، توفيرًا لدعائم الأمن وال�ستقرار، والن�سراف 
اإلى جهود التنمية، اإ�سافة اإلى اإدراكها �سرورة حماية ال�سباب من النجذاب 
على  للتعرف  ال�سباب  اإلى  ال�ستماع  على  والعمل  الإرهابية،  التنظيمات  اإلى 
المجتمع،  ق�سايا  مختلف  حول  نظرهم  ووجهات  وطموحاتهم  احتياجاتهم 

تمهيدا لإ�سراكهم في التنمية بحيث يكونوا الع�سب الرئي�سي لها.
ال�سباب والإرهاب  اأن تخرج بت�سّور يربط بين  الدرا�سة  لذلك، تحاول هذه 
الإره��اب؟  ال�سباب  يفهم  كيف  حول:  الأ�سئلة  من  مجموعة  من خالل طرح 
وبماذا يعللونه؟ وما الذي يجدونه فيه من اأ�سرار؟ وما ت�سوراتهم للحد منه؟ 

وما ال�سلوك المنا�سب تجاهه من قبلهم؟ 
الجامعات  اإح��دى  طلبة  اتجاهات  على  التعرف  على  الدرا�سة  هذه  تقت�سر   -4
العربية، التي كنت اأقوم بتدري�س الم�ساقات ال�سو�سيولوجية فيها، وهم يمثلون 
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فئة ال�سباب بطبيعة الحال، التي تتوافر فيها خ�سائ�س ال�سباب ال�سخ�سية 
ن�سيج  داخ��ل  مختلفة  واقت�سادية  اجتماعية  م�ستويات  ويمثلون  والعامة، 

المجتمع، ويدر�سون في تخ�س�سات متنوعة في الوقت نف�سه.
الدرا�سة  في  الم�ستخدمة  للمفاهيم  الإجرائية  التعريفات  من  اخترت جملة   -5

اأحاول ب�سطها على النحو الآتي: 
االتجاه: حالة من ال�ستعداد العقلي تكّونها التجربة، توّجه ا�ستجابة الفرد 

نحو المو�سوعات والمواقف المرتبطة بذلك التجاه.)3(
ال�صباب: مرحلة اكتمال النمو عند الإن�سان، التي تمتد من �سن 15 اإلى 30 
�سنة من عمره، ويتميز فيها الإن�سان بالحيوية والميل اإلى الحركة والقدرة 

على العطاء والميل اإلى المغامرة.)4(
االإرهاب: فعل من اأفعال العنف، يتم وفقًا لق�سد ُجرمي، ب�سورة فردية اأو 
جماعية، وي�ستهدف اإيقاع الأذى والإ�ساءة اإلى الطرف الم�ستهدف، وهو ذو 

طابع �سيا�سي في اأغلب الأحيان.)5(
ترجمة  اإل��ى  الإره��اب  مفهوم  في  الخلط  ذلك  الإ�سالم  فقهاء  بع�س  َي��ُرّد 
لغوية لي�ست غير دقيقة؛ بل غير �سحيحة اإطالقًا لكلمة Terror الإنجليزية ذات 
الأ�سل الالتيني، اإذ اإن ما ُيعّبر عنه اليوم بالإرهاب هو ا�ستهداف المدنيين، فاإذا 
اإذا �سملهم  اأنهم ل يتجنبون قتل مدنيين  كان في �سرائع الدول المتقدمة اليوم 
هدف ع�سكري عذرهم في ذلك اأن هدفهم كان ع�سكريًا ولي�س مدنيًا، فاإن فقهاء 
الإ�سالم اأجمعوا على عدم جواز قتل مدني، اأما ا�ستهداف المدنيين خا�سة وهو 
ما تعنيه الكلمة Terror فاإنه ل خالف على تحريمه. وقد اأجمع الفقهاء باأنه ل 
يجوز قتل �سيخ فاٍن من العدو ول امراأة ول راهب ول ُمقَعد ول اأعمى ول معتوه، اإذا 
كان ل يقاتل ول يدّل على عورات الم�سلمين، ول يدّل الكّفار على ما يحتاجون اإليه 

للحرب بينهم وبين الم�سلمين.)6(
يقول مهاتير محمد، زعيم ماليزيا البارز، في خطبة �سهيرة له 2004 )7(: 
الروؤو�س  ول  المعقدة  لالأ�سلحة  يمكن  ل  التقليدية،  كالحرب  لي�س  الإره��اب  »اإن 
اإنها  اأن تهزم الإرهاب، الهجمات الإرهابية هي نوع جديد من الحرب،  النووية 
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القوي  بين  الهائل  الفارق  ه��ذا  يوجد  فطالما  الأق��وي��اء،  �سد  ال�سعفاء  ح��رب 
وال�سعيف في القدرة على القتل، ل بد اأن تحدث هجمات اإرهابية ردًا على اأنواع 
القهر التي يمار�سها القوي �سد ال�سعيف. كما اأن الحرب التقليدية اإرهاب ُمعطى 
ل ولي�سوا مقاتلين، فهم �سحايا اإرهاب القنابل  �سرعية، اإن المقتولين اأكثرهم ُعزَّ
النا�س  ُترهب  التقليدية  الحرب  ولأن  الإرهابية.  الهجمات  ك�سحايا  وال�سواريخ 
فيجب اأن يتم و�سعها في الحقيبة نف�سها كتلك الأعمال الإرهابية التي يقوم بها 
الإرهابيون غير النظاميين. وختم بالقول اإنه »لي�س لأحد الحق في اأن يتّوج نف�سه 

ملكًا لنا�سية الأخالق والحق«.
 اأما جالل اأمين فاإنه يرى اأن مجموعة من الدول داأبت على ا�ستخدام لفظ 
�سّد  �سّن حروب  ولتبرير  بل  لها،  المعادية  الأعمال  من  كثير  لو�سم  »الإره��اب« 
دول ل خطر منها، ول ت�سكل اأي تهديد حقيقى، لتحقيق اأهداف غير معلنة، ول 
الحرب  اإن  الحقيقة  ذكر  من  بدًل  فيقال  ال�سائدة،  الإن�سانية  المبادئ  مع  تتفق 
�ُسّنت لمكافحة الإرهاب)8(. ويوؤكد ناعوم ت�سوم�سكي ذات المعنى بقوله »اإن القتل 
الغا�سم للمدنيين الأبرياء هو اإرهاب، ولي�س حربًا على الإرهاب. ويحدد �سلطان 
والخارجية،  الداخلية  التوازنات  في  ا�سطراب  بخلق  الإره��اب  هدف  الج�سمي 
نظرًا لأهمية هذه التوازنات، تقوم به منظمات عالمية �سرية، لل�سيطرة على دول 
بعينها معروفة بخيراتها وثرواتها، تمهيدًا لغزوها وال�سيطرة على هذه الثروات 

ونهبها.)9(

ثالثاً: الدرا�صات ال�صابقة المتعّلقة
الإره��اب  ظاهرة  تناولت  التي  الدرا�سات  من  عدد  على  الط��الع  لي  اأتيح 
الدرا�سات  على  اقت�سارها  المنا�سب  من  اأن  راأي��ت  وقد  العربي،  المجتمع  في 
التطبيقية، التي تكون اأكثر قربًا لمو�سوع الدرا�سة الحالية، وكانت �ست درا�سات، 

يمكن ا�ستعرا�سها على النحو الآتي، واأبداأ بالأحدث منها: 
تف�سي  اأ�سباب  الإ�سالمي )الدوحة 2001(،  الموؤتمر  ر�سد مجل�س منظمة 
بع�س  اعتنقت  التي  والإ�سالمية  العربية  البالد  في  الديني  التطرف  ظاهرة 
الجماعات بموجبها اأفكارًا اإرهابية تتخذ من الإ�سالم �ستارًا لممار�ساتها، مميزًا 
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على  يت�سّدد  فالمت�سّدد  والإرهابي.  والمتطّرف،  المت�سّدد،  هي:  مفاهيم  ثالثة 
العبادات والمعامالت ول  الدين، ويختار الجانب الأ�سعب من  نف�سه في تطبيق 
نف�سه  من  تطوعًا  وذلك  عباده،  على  تخفيفًا  بها  اهلل  اأذن  التي  الرخ�سة  يطّبق 
وتقربًا اإلى اهلل. اإل اأن هذه الدرا�سة ترى اأن ل فرق بين المتطرف والإرهابي، اإذ 
يعتنق المتطرف اأفكارًا قد يكون اأكثرها خاطئًا اأو منحرفًا، لكنه يعتقد ب�سحتها 
بحجة  غيره  مع  العنف  ا�ستعمال  اإلى  المتطرف  يلجاأ  عندما  لذا  الدين،  بحكم 
بالل�سان  العنف  هذا  كان  لو  حتى  اإرهابي  اإل��ى  يتحول  فاإنه  بالمعروف؛  الأم��ر 
تتناول  التي  والفتاوى  بالأفكار  لديه  يتمثل  فاإنه  الديني  التطرف  اما  والكالم، 
كل جوانب الحياة وتدعو اإلى تحريم كل �سيء من ِنعم الحياة المعا�سرة، وتقود 
من يعتنقها اإلى ال�سدام مع اأ�سرته واأهل منطقة �سكناه والمجتمع بعد اأن ي�سير 
المعا�سرة  الإرهابية  الحركات  اأن  المجل�س  ويرى  والنا�س.  الحياة  عن  معزوًل 
تختلف عن �سابقاتها، اإذ اإن فكرها م�ستورد من مجتمعات معادية وحاقدة ت�سعى 
الإرهابية  الجماعات  اأن  ويبّين  وال�سالمية.  العربية  المجتمعات  تتمنى هدم  اأو 
تربط دعواها بالدين، وت�ستند اإلى فتاوى تعود اإلى ع�سرة قرون م�ست، وب�سبب 
�سعفها في الثقافة الدينية والدنيوية تت�سّور اأن هذه الأفكار والجتهادات القديمة 
هي الإ�سالم، ومن ل يوؤمن بها ي�سبح كافرًا ويجب قتله. ويقترح مجل�س منظمة 
الموؤتمر الإ�سالمي حلوًل للق�ساء على الإرهاب والتطرف بتقديم الفكر ال�سالمي 
ال�سحيح واإيجاد فر�س عمل لل�سباب وال�سيطرة الأمنية على تجّمعات المتطّرفين 

المت�سّددين.
الإلكتروني  »الإ�سالم«  موقع  على  الح�سين  العزيز  عبد  بنت  اأ�سماء  وتورد 
بع�س الدرا�سات ذات ال�سلة، منها الدرا�سة الميدانية التي اأعدها مركز »البراق« 
)1408ه�(، والتي اأجمع معظم اأفراد عينة البحث على دور العامل الفكري في 
فالإرهابي  والإرهابية؛  المتطرفة  المنظمات  لجميع  الإرهابي  ال�سلوك  تكوين 
�سخ�س يرف�س الواقع وي�سعى اإلى محاربة المبادئ ال�سائدة. واأن اأ�سحاب الفكر 
ال�سوي ل يمكن اأن يلجاأوا اإلى معالجة ق�ساياهم بالقتل والتدمير اأو اإلحاق ال�سرر 
العينة  اأفراد  واأكد  ال�سرعية.  للطرق  يعالج ق�ساياه وفقًا  بالآخرين، لأن فكرهم 
اأن الحماية الفكرية مطلب �سروري في وقاية المجتمعات الإ�سالمية من التاأثر 

بالتوجهات الفكرية الخطيرة.
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يقف  الغرب  اإن  فيها  جاء  التي   ،)2002( الظاهري  درا�سة  اإلى  واأ�سارت 
ا�ستهدفت  التي  العديدة  الإرهابية  الأعمال  ب�سبب  الم�سلمين؛  الحذر من  موقف 
با�سم  تهديدات  من  ي�سلهم  لما  ونتيجة  وخارجها،  دولهم  داخل  في  الغربيين 
اإلى وجود خلل فكري  اأنهم يدافعون عن الإ�سالم، مما ي�سير  اأ�سخا�س يزعمون 
ديني لدى بع�س الفئات التي توؤمن الدفاع عن الإ�سالم والجهاد با�سم الدين.)10(
فئات  اأك��ث��ر  الإره����اب  ممار�سو  اأن   )2001( عيد  فتحي  لمحمد  وتبين 
مواجهة  وفي  المتفجرات،  �سنع  في  الحديثة  للتقنيات  ا�ستخدامًا  المجرمين 
مخططاتهم  ك�سف  على  العاملة  الأج��ه��زة  ل��دى  المتوافرة  الحديثة  التقنيات 
المنّفذين هم من  اأكثر  اأن  الباحث  تبين لهذا  واأدواتهم وو�سائل ات�سالهم. كما 
اأعمال.  من  ارتكابهم  ب�سرعية  واعتقدوا  لديهم  الح�ّس  تبلَّد  الذين  ال�سباب  فئة 
الجميع  على  اجتماعية  م�سوؤولية  الإرهابية  الأعمال  مكافحة  الدرا�سة  واعتبرت 

القيام بها، تعاونا على البر والتقوى، وت�سديًا لالإثم والعدوان.)11(
زت على ما في اأذهان  اأما درا�سة عبد الرحمن العي�سوي )2000(، فقد ركَّ
والعوامل  الظاهرة،  ال�سباب لخطورة  تقدير  اإلى  و�سوًل  الإرهاب،  ال�سباب حول 
الدافعة اإليها في مختلف الحالت. ومن بين ما يقارب الألف طالب جامعي في 
ال�سعور  عدم  الإره��اب:  لممار�سة  العوامل  اأبرز  كانت  الدرا�سة(،  )عينة  م�سر 
الثقافي.  الوعي  وقلة  الديني؛  الوعي  انت�سار  عدم  الديني؛  التع�سب  بالنتماء؛ 
بينما اعتبر ال�سباب في معظمهم الإرهاب: اعتداء على الأرواح وتدمير للمجتمع، 

واأنه الأكثر خطورة على حياة المجتمع )12(. 
اأن   )1999( الخطيب  رجاء  ك�سفت  القبيل،  هذا  من  اأخرى  محاولة  وفي 
ال�سباب  جانب  من  مرفو�سة  ظواهر  اعتبرت  والبطالة  التطرف  كما  الإره��اب 
)عينة من 200 طالب و200 موظف(، لأنها م�سكالت �ساّرة بالفرد والمجتمع)13(.
اأما درا�سة �سامي عبد القوي )1994(، فقد بّينت اأن حوالي 80% من عينته 
قد اأ�سارت اإلى عدم موافقتها على ظاهرة الإرهاب، وو�سلت ن�سبة من اعتقد اأن 
جهات اأجنبية وراء العمليات الإرهابية اإلى 96%، واأ�سار اإلى اأن من اأهدافها هدم 

القت�ساد وزعزعة النظام.)14(
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اأغلبية  ب��اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  اإج��م��ال  يمكن  �سبق  ما  �سوء  في 
الممار�سين لالإرهاب هم من فئة ال�سباب، واأن م�سكالت المجتمع المعا�سر تدفع 
اإلى النخراط في العمليات الإرهابية، بينما تعي غالبية ال�سباب  بع�س ال�سباب 
ت�سهل  الحديثة  التقنيات  اأن  وت��درك  فيه،  الن��خ��راط  وخطاأ  الإره���اب  خطورة 
الدرا�سة  هذه  يدفع  الذي  الأمر  عملياتها،  تنفيذ  واإتقان  الإرهابية  الممار�سات 
واإلى  جهة،  من  والإره��اب  ال�سباب  بين  ال�سلة  اإلى  اإ�سافة  تقديم  محاولة  اإلى 
دور ال�سباب في الحّد من ممار�سة الإرهاب من خالل مواقفهم الإيجابية تجاه 

المجتمع ونمائه واأمنه وا�ستقراره.

رابعاً: منهجية الدرا�صة واإجراءاتها
تناول  نظري  الأول،  اإطارين:  الدرا�سة من خالل  اأ�سئلة  عن  الإجابة  تمت 
ال�سباب  وموقف  المعا�سر،  العربي  المجتمع  في  بانت�سارها  الإره��اب  ظاهرة 
العربي من هذه الظاهرة، وذلك من خالل الطالع على ما ُكتب حول المو�سوع. 
اتجاهات  على  التعرف  اإل��ى  تهدف  ا�ستبانه  على  ا�ستمل  فميداني  الثاني،  اأم��ا 
ال�سباب تجاه الإرهاب، وقد ُطّبقت على عينة ممثلة لمجتمع الطلبة في الجامعة، 
بالإح�سائيات  مدّعمًا  الو�سفي  المنهج  با�ستخدم  وذلك  ع�سوائيًا،  اختيارها  تم 

الميدانية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.

على  واحتوى  الإرهاب  مفهوم  اأربعة محاور هي:  من  الدرا�سة  اأداة  تاألفت 
)17( نقطة، واأ�سباب الإرهاب واحتوى على )27( نقطة، واأ�سرار الإرهاب واحتوى 
على )17( نقطة، ومعالجة الرهاب واحتوى على )20( نقطة. وقد طرحت الأداة 
على مجموعة من الطلبة في حلقة بحث تو�سلت اإلى ال�سيغة المنا�سبة المعتمدة، 
ت على اأربعة اأ�ساتذة في التخ�س�سات ذات ال�سلة، وتمت بلورتها في  والتي ُعِر�سَ
 في مجال تخ�س�سه. واتخذت الجراءات التي مّكنت من  �سوء مالحظاتهم، كلٌّ

الوثوق من ال�ستبانة كاأداة للدرا�سة، وفقًا لأ�سول البحث العلمي. 
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خام�صاً: نتائج الدرا�صة ومناق�صتها
مفهوم االإرهاب لدى ال�صباب من الجن�صين

اأظهرت النتائج تقاربًا بين اإدراك ال�سباب من الذكور والإناث حول مفهوم 
الإرهاب، وكانت اأعلى ن�سبة متطابقة بين المجموعتين )الذكور والإناث(، وهي 
6،64%، على اأن الإرهاب تدمير للمجتمع. تلت هذه الن�سبة اعتبار الذكور لالإرهاب 
على اأنه اعتداء على اأرواح الب�سر، وكانت 6،55%، وبالن�سبة نف�سها اعتبرت الإناث 
الن�سبة  قلَّت  بينما  بالدين.  له  �سلة  ل  والتع�سب  التطرف  من  نوع  الإره��اب  اأن 
عند الإناث قلياًل حول اعتبار الإرهاب اعتداء على اأرواح الب�سر، فكانت %6،46، 
تلت ذلك تنازليًا بالن�سبة للذكور اعتبارهم الإرهاب كل الأعمال الإجرامية وغير 
اإذ  العتبار؛  ذات  حول  الإناث  تراه  ما  تقارب  وهي   ،%6،38 وبن�سبة  الم�سروعة 
كانت بن�سبة 6،36%. وقد توالت الن�سب بين الجن�سين على اعتبار الإرهاب واحدًا 
اأعمال تهدد حريتنا، 6،11% عند الذكور  اأن الإرهاب  من البدائل الواردة مثل: 
عليها،  المجتمع  اعتاد  التي  والتقاليد  الُعرف  وابتعاد عن  الإناث،  عند  و%5،91 
5،68% عند الذكور و5،28% عند الإناث. مثلما اعتبره الذكور بن�سبة 5،76% اأنه 
اأعمال �سد الدين الإ�سالمي وبن�سبة 6،19% عند الإناث لذات العتبار. وهو خروج 
عن القانون وبن�سبة 5،76% عند الذكور و 5،91% عند الإناث، كما اأن الإرهاب 
�سلوك ل اإن�ساني ينفرد به قلة انتزعت منهم الم�ساعر الإن�سانية، بن�سبة %5،76 

عند الذكور و5،91% عند الإناث.

االأ�صباب الدافعة اإلى االإرهاب
اأظهرت الإجابات حول الأ�سباب الدافعة اإلى الإرهاب تقاربًا في وجهة نظر 
ال�سباب ذكورًا واإناثًا، من حيث اأن في مقدمة الأ�سباب لممار�سة الإرهاب: عدم 
الإلمام بالقيم الدينية؛ عدم انت�سار الوعي الثقافي؛ انت�سار الجماعات التي تدعو 
ال�سعور  عدم  العامة؛  ال�سيا�سية  الأو�ساع  اإليها؛  ال�سباب  وتجتذب  الإره��اب  اإلى 
التي  الأ�سباب  ذلك  يلي  ثم  متكاملة،  ديمقراطية  وجود  الوطني؛ عدم  بالنتماء 
تاأتي بالدرجة الثانية من حيث مدى اعتبارها بابًا لممار�سة الإرهاب من وجهة 
نظر ال�سباب، مثل: عدم انت�سار الوعي، الجهل والأمية، وقد اأتت البطالة ك�سبب 
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في موقع متقدم في اعتبار ال�سباب الذكور اأكثر من موقعها في اعتبار ال�سابات، 
وكذلك لعدد من الأ�سباب المقترحة على عينة الدرا�سة من الجن�سين، مثل قلة 
الدخل القت�سادي؛ عدم ا�ستثمار وقت الفراغ لدى ال�سباب؛ عدم اهتمام الدولة 
بال�سباب، اإذ تقدمت اأولويتها لدى ال�سباب الذكور على اأولويتها لدى ال�سابات.

االأ�صرار التي تلحقها الممار�صات االإرهابية بالمجتمع
تقاربت اأولويات ال�سباب الذكور وال�سابات بالن�سبة اإلى الأ�سرار التي تلحقها 
الإ�سرار  طليعتها:  في  وذك��رن  ذك��روا  والتي  بالمجتمع،  الإرهابية  الممار�سات 
بال�سباب نف�سيًا ومعنويًا؛ �سياع اأرواح بريئة؛ عدم ال�سعور بالأمان؛ خف�س الروح 
المعنوية في المجتمع؛ تهديد ال�سياحة وتفكك المجتمع. ولم يعط ال�سباب الذكور 
اأولوية كبيرة لالإ�ساءة اإلى الدين الإ�سالمي كوجه من اأوجه الإ�سرار كما اأعطتها 
ال�سابات. بينما كان الأمر عك�س ذلك فيما يتعلق بتدني م�ستوى الإنتاج، وكذلك 

فيما يتعلق بالأحوال القت�سادية.

الحلول المنا�صبة لمواجهة االإرهاب 
لمواجهة  متقاربة  اأولوية  والإن��اث،  الذكور  الجن�سين  من  ال�سباب  اأعطى 
الإرهاب بالبدائل التالية: ن�سر الثقافة الدينية ال�سليمة؛ اللتزام بمبادئ ال�سريعة 
الإ�سالمية؛ توفير فر�س العمل لل�سباب؛ اإعطاء ال�سباب حرية التعبير عن الراأي؛ 
الديني  ن�سرالوعي  ت�سويبها؛  على  والعمل  اأفكارهم  على  للتعرف  ومحاورتهم 
لمواجهة  البدائل  من  اأخ��رى  مجموعة  الجن�سين  من  ال�سباب  واتبع  والوطني؛ 
لإ�سغال  اأن�سطة  اإع��داد  لل�سباب؛  الموجهة  بالكتب  الهتمام  ت�سمنت:  الإره��اب 
وقت فراغ ال�سباب وت�سجيعهم على النخراط في الأن�سطة الريا�سية المختلفة؛ 
من  ال�سباب  دع��وة  ذلك  اأعقب  لل�سباب.  ن��دوات  في  الحياة  م�سكالت  مناق�سة 
الإرهابيين  محاكمات  ن�سر  والرقابة؛  الأم��ن  اأجهزة  دور  تدعيم  اإلى  الجن�سين 
وت�سديد العقوبة عليهم. وقد كانت البدائل الأربعة الأخيرة ذات اأولوية اأكبرمن 

وجهة نظر ال�سابات على ال�سباب الذكور.
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ا�صتجابات ال�صباب ال�صلوكية للممار�صات االإرهابية
الممار�سات  على  موافقتهن  ع��دم  ال�سابات  م��ن   %96 ن�سبته  م��ا  اأع���رب 
فتدنت  بقليل  الذكور  ال�سباب  من  عليها  الموافقين  غير  ن�سبة  وقلت  الإرهابية، 
اإلى 92%، واعتبر ال�سباب من الجن�سين اأن الإرهاب ل يتفق مع قيمهم ومبادئهم 
القيام  الآخرين على  ي�سجعون  ولذلك فهم ل  بن�سبة %100.  ومعتقداتهم وذلك 
للقيام  ا�ستعداد  على  لي�سوا  واإناثًا  ذك��ورًا  فاإنهم  وكذلك  اإرهابية.  بممار�سات 
بممار�سات اإرهابية اإذا اأتيحت اأمامهم الفر�سة لذلك اأو ُطلب منهم ذلك الفعل. 
كما اإنهم على وجه العموم ل ي�سجعون اأ�سدقاءهم على مثل هذه الممار�سات.

�صاد�صاً: اال�صتنتاجات
في �سوء ما تم عر�سه من نتائج، ُيالحظ في مجمل الإجابات الآتي: 

- توافر وعي بظاهرة الإرهاب لدى ال�سباب الذكور والإناث وبم�ستوى عال، 
وذلك بف�سل توافر و�سائل الت�سال والثقافة والإعالم.

وجهات  في  وتعّدد  الجن�سين،  من  ال�سباب  لدى  الإره��اب  مفهوم  في  تنّوع   -
النظر حول عنا�سر هذا المفهوم.

بينهم، كما ُيالحظ  الذكور فيما  التي حّددها  المفاهيم  - تقارب �سديد في 
بينهن  فيما  الإناث  حددنها  التي  المفاهيم  في  ال�سديد  التقارب  هذا  مثل 

كذلك.
- وجود اتفاق ن�سبي بين ال�سباب من الجن�سين على مفهوم الإرهاب ب�سورة 

اإجمالية.
- تنّوع وتعّدد وجهات نظر ال�سباب من الجن�سين حول اأ�سباب الإرهاب.

المجموعتين،  من  مجموعة  كل  �سمن  الأ�سباب  ن�سب  في  �سديد  تقارب   -
ال�سباب الذكور والإناث.

على  ال�سابات  وتركيز  القت�سادية،  الأ�سباب  على  الذكور  ال�سباب  تركيز   -
الأ�سباب الدينية للميل اإلى الإرهاب.

- وعي ال�سباب من الجن�سين بالأ�سرار الناجمة عن الممار�سات الإرهابية. 
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واأن هناك تقاربًا �سديدًا في ن�سب البدائل المطروحة فيما يخ�س الذكور 
وكذلك الإناث من ال�سباب، فقد كانت متعددة، وكان لدى الُم�ْسَتطَلعين من 

هوؤلء ال�سباب الوعي الكافي لتمييزها.
- تقارب �سديد في اختيار الأ�سرار المتوقعة من الممار�سات الإرهابية فيما 
بين وجهات نظر كل مجموعة من المجموعتين ال�سباب الذكور وال�سابات، 
واتفاق ن�سبي حول تقدير تلك الأ�سرار تبعًا لختالف الهتمامات والنظرة 

اإلى الحياة عمومًا.
- تقارب �سديد في وجهات نظر ال�سباب الذكور حول طرق واأ�ساليب مواجهة 
الإرهاب، وكذلك بالن�سبة لل�سابات، وتعّدد البدائل بين المجموعتين بتقارب 

ن�سبي، ب�سكل دلَّل على اأهمية تلك البدائل.

�صابعاً: التو�صيات
لت اإليها الدرا�سة، فاإننا ن�سع التو�سيات كالآتي:   في �سوء النتائج التي تو�سّ

اأ- في اإطار االأ�صرة
• التخطيط لإر�ساد اأ�سري هادف تتمكن فيه الأ�سرة من تن�سئة اأبنائها على 
نحو ل يقوم على النبذ والكتم والإخ�ساع واإمالء الإرادة، بل بما يزرع في نفو�س 
الأبناء التجاه نحو النفتاح والحوار والحرية بالقول والراأي والتفكير الم�ستقل.
اجتماعيًا  والمقبولة  الأ�سا�سية  الأبناء  حاجات  تلبية  الأ�سرة  محاولة   •
بقدر الإمكان المادي، وتجنيبهم اأ�سباب ال�سعور بالحرمان، ومن دون اإ�سراف اأو 

تقتير.

ب- في اإطار المدر�صة
المدر�سية والأ�سرية في تربية الأبناء على احترام الراأي  الجهود  • ت�سافر 
والتجاه وال�سعور بالم�سوؤولية الجتماعية والح�ّس بالنتماء اإلى المجتمع المحلي 

والوطني والقومي.
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الديني  الوازع  وتنمية  التوحيد  الإيمان باهلل ور�سالة  الأبناء على  تربية   •
من غير تزمت ول تع�سب، وتاأكيد �سماحة الإ�سالم وقيامه على ال�سالم والمحبة 

والأخّوة في نفو�سهم.
المو�سوعي الخالي من التحّيز اأو  المنطقي  التفكير  على  الأبناء  • تعويد 

التع�سب اأو العتداد بالراأي.

ج- في اإطار التوجيه
الأ�سرة والمدر�سة والجامعة  جانب  من  المبذولة  التوجيه  جهود  • تكامل 
والم�سجد تجاه الجيل الجديد نحو خلق وعي بق�سايا الوطن والأمة والم�سلحة 
العامة، وباأ�سلوب مقنع وب�سير، واإبعادهم بالإقناع عن محاولت بع�س الجهات 

لتنظيمهم وتدريبهم على التطرف والعنف.
رجال الدين الفقهاء والبلغاء بالمحافظة على الم�ساجد بو�سفها  • قيام 
دور عبادة و هداية، ي�ستبعد عنها الكالم الموتور والخطاب المتهّيج الذي يعتمد 
على التهديد والوعيد، وا�ستقطاب الفتية وال�سباب اإلى الإ�سغاء والتفكير والحوار 
رهم بالدين ليدركوا حقيقة الإيمان الذي يف�سي اإلى  الهادئ الجاذب الذي يب�سّ

ال�سلوك ال�سليم.
بالّدين من خالل  التجار  انت�سار  من  للحّد  المنا�سبة  الو�سائل  اتخاذ   •
الفقهاء  غير  جانب  من  ُت�سَتغّل  التي  ال�سوتية،  والر�سائل  والكتيبات  الأ�سرطة 
والعالمين باأمور الدين، والتي تنطوي على تهييج الم�ساعر وتكوين ال�سخط على 

الأمور الدنيوية ب�سكل عام و�سامل دون رقابة ول تقييم.

د- في اإطار االأمن االجتماعي
في  الجدد  للخريجين  العمل  فر�س  لإيجاد  المبذولة  الجهود  تقوية   •
والأن�سطة  المهن  على  التدريب  فر�س  وتو�سيع  وال��خ��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعين 
محدودية  ظل  في  للدخل،  المدّرة  والجماعية  الفردية  والم�ساريع  ال�ستثمارية 
يعّزز  وبما  عامة،  المكتبية  والوظائف  الحكومي  القطاع  في  الوظيفية  الفر�س 

العتماد على الذات.
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وتوحيد الجهود المبذولة من خاللها،  الجتماعي  الأمان  �سبكة  تقوية   •
واإ�سراك القطاع الخا�س في تغذيتها بالإمكانات المادية، لتتمكن من الحّد من 

الفقر والعوز، وبما ُي�سهم في ن�سر الوئام الجتماعي.
ون�سر حقيقة تكافوؤ الفر�س، وخا�سة في  العدالة  ح�ّس  تنمية  على  • العمل 

القبول بالجامعات والتوظيف والبعثات العلمية والمكافاآت والمزايا.
والتفكك الأ�سري، والعمل  والت�سّول  والت�سّرد  النحراف  لظواهر  • التنبه 

على معالجة تداعياتها واآثارها على النا�سئين.
فكرة اأن كل مواطن خفيرحري�س، واأن م�سوؤولية توفير الأمن العام  • بث 

من م�سوؤولية المواطنين قبل اأن تكون من م�سوؤولية الأجهزة الأمنية.
• تعزيز مفهوم الدولة، وتمييزه عن مفهوم الحكومة المنطبعة في اأذهان 
وا�ستيفاء  ال�سرائب  وجمع  بالزجر  تهتم  بيروقراطية  اأجهزة  اأنها  النا�س  بع�س 
الر�سوم، واأن المواطن اأينما كان موقعه هو جزء من الدولة، واأن قوتها و�سمعتها 

واأمنها من مقومات عي�سه وم�ستقبله فيها.

هـ- في اإطار االإعالم
والم�سجد في  والجامعة  والمدر�سة  الأ�سرة  لجهود  الإعالم  اأجهزة  • دعم 
تن�سئة وتوجيه وتوعية الجيل الجديد، وبناء �سخ�سية المواطن ال�سالح المتفّهم 
الُمنتج الُمدرك لم�سوؤوليته الجتماعية وواجبه تجاه نف�سه واأهله ومجتمعه ووطنه.
المبتذل الذي يوؤدي بق�سد اأو بغير  الإعالم  ال�سباب من موؤثرات  • حماية 
اأحيانًا،  وال�ستهتار  الالمبالة  لديهم  ويغذي  ال�سباب،  تجاه  �سالبًا  دورًا  ق�سد 
لديهم  النف�سي  الغتراب  حالة  من  يزيد  مما  اأخ��رى،  اأحيانًا  والحقد  والنقمة 
ويقودهم اإلى البحث عن م�سالك غير مقبولة، ل اجتماعيًا ول دينيًا ول قانونيًا، 
لإثبات الذات والقيام بدور اأو البحث عن الرزق والمتع واللهو، بطريقة اأو باأخرى.
واإظهار خطورة  والتو�سيح،  بالمناق�سة  والتطرف  التكفير  ق�سايا  • تناول 
هذا التجاه على الفرد والمجتمع، وانعكا�ساته على الإنتاج والتفاعل الجتماعي 

والتقّبل والحترام المتبادل بين النا�س.
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والإرهاب بالبحث والعر�س والتحليل، وا�ستجالء  العنف  ق�سايا  تناول   •
جوهر  عن  وابتعادها  منها،  م�ستهدف  اإن�سان  كل  جعل  في  وخطورتها  حقيقتها 
الدين والتحذير من نتائج النزلق اإلى �سفوف ممار�سيها والعاملين على تنفيذها 

في اأي مكان وزمان.
الجهود  وبذل  والجامعات،  المدار�س  في  الطالبية  بالأن�سطة  • الهتمام 
ل�ستقطاب الطلبة اإليها وتوظيفها لتنمية قدرات الطلبة واإ�سغال اأوقات فراغهم 

وتنمية الوعي والروح الجماعية وح�ّس المواطنة.
• دعم الموؤ�س�سات والروابط التطوعية في قيامها بدورها في تمتين اللحمة 
بين المواطنين والعمل من اأجل نه�سة المجتمع بروح الفريق، وتنظيم الأن�سطة 
بالقنوات  الإن�سانية  الطاقة  ت�سريف  وتنّظم  ال�سريف  التناف�س  على  تقوم  التي 

الإيجابية المفيدة.
وتغذية  العام  ال�سالح  لخدمة  والع�سائرية  القبائلية  النزعة  ا�ستثمار   •

الروح التعاونية بين اأبناء الجيل الجديد.

ثامناً: خاتمة
ل اأحد ا�ستخداماته في التعبير  عرف الإن�سان العنف منذ ن�ساأته الأولى، و�سكَّ
عن نف�سه، عند �سعوره اأحيانًا بالحقد اأو الكراهية تجاه الآخرين اأو تجاه المجتمع، 
ب�سيء من الق�سوة اأو الكراهية، م�ستهدفًا اإلحاق ال�سرر المادي والمعنوي للطرف 

الآخر الذي يعتبره مناوئًا له.
الآخذة  الجتماعية  الظاهرة  �سكل  يتخذ  الحديث  المجتمع  في  العنف  اإن 
بالنت�سار، خا�سة بممار�ساتها الإرهابية، وباأيدي ال�سباب الذين اأ�سبحوا الطاقة 
التي ت�سرم العنف وتوؤججه وربما تحترق بنيرانه اأو تحرق نف�سها فيها، ول �سيما 
اأنهم اأكثر �سرائح المجتمع مياًل اإلى التقليد والمحاكاة، واإن كانت الممار�سة تتم 
خارج بلدانهم، حيث تتقارب الميول والرغبات ال�سبابية عبر الحدود ال�سيا�سية 
وداخل الثقافات المتنّوعة، وقد جذبت ظاهرة العنف اهتمام الباحثين، فتق�سوها 
وحاولوا الك�سف عن اأ�سبابها، فتبين لهم اأن العنف الجماعي رّد فعل عدواني تجاه 
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اإلى  توؤدي  التي ترتبط بالعجز والالمعيارية  واأن المتغيرات القت�سادية  الواقع، 
توجه ال�سباب اإلى العنف. 

يعي�س ال�سباب العربي مرحلة انتقالية يتداخل فيها التقليدي والحديث في 
طبيعة العالقات الجتماعية والثقافية والقيمية، ويمتزج فيها المحلي بالعالمي، 
من  جملة  ت�ساحبها  والمعلومات،  الت�سالت  و�سائط  في  التطّور  لت�سارع  نظرًا 

التحّولت في طرق العي�س واأ�ساليب التفكير واأنماط ال�سلوك.
د ح�سب  واإذا ما ذهبنا مع ابن خلدون اإلى اأن اأخالق النا�س وقيمهم تتحدَّ
فر�سهم في المعا�س، فاإننا نجد اأن ال�سباب اأوًل والمجتمع باأكمله ثانيًا، تت�سارع 
حياته بين القديم والحديث، وبين المحلي والعالمي، بين الثقافة التقليدية التي 
الم�ستقبل  اإلى  تنظر  التي  التحديثية  الثقافة  وبين  والمتثال  التباع  اإلى  تميل 
باإبداعه وانفتاحه وب�سيء كبير من رف�س الواقع. وبما اأن ال�سباب من اأكثر �سرائح 
المجتمع رغبة وحما�سة في تحقيق طموحاته واأهدافه، والتي يتجاوز فيها اإمكاناته 
وقدراته، فاإنه يواجه اإحباطًا وم�سكالت متعددة ويتجه اإلى طرق غير م�سروعة، 
فيخترق قيم المجتمع ومعاييره و�سوابطه، ويقع جراء ذلك في الأخطاء ويرتكب 

الجرائم. 
بالفقر  مملوءة  بقاعًا  وال��ق��رى  المدن  ح��ول  البوؤ�س  اأح��زم��ة  �سّكلت  كما 
مما  والأمهات،  الآب��اء  وتخلف  البنات  وقعود  ال�سباب  وبطالة  ال�سحة  واعتالل 
جعلها بيئة خ�سبة لتنامي ال�سخط بين الفئات المهّم�سة التي تعاني من الإق�ساء 
بالحياة  بالوعود  الممتزج  المت�سّدد  الديني  الخطاب  دخل  كذلك،  والحرمان. 
ب لل�سباب  الأخرى عن طريق الجهاد �سد الكفار، اإلى حياة ال�سباب، وهو ما رغَّ
�سورة الت�سحية بالذات وزيَّن لهم عملية الخال�س من العي�س، باعتبارها عملية 

ا�ست�سهادية تدّمر حياة الكّفار والطواغيت.
التغيير، وكيف  ُنر�سي قيم  الأبرز هو: كيف  الت�ساوؤل  فاإن  والحال هذه  اأما 
ال�سباب،  ويتمّناه  المجتمع  يراه  ما  بين  التوازن  تحّقق  التي  التغيير،  اإرادة  نوّلد 
اأو ي�ست�سلم  ب والإرهاب،  اإلى حالة العنف والتع�سّ اأن ينقلب ال�سباب  وذلك قبل 
للياأ�س والإحباط وال�سياع؟ يقودنا ذلك الت�ساوؤل اإلى اإدراك اأهمية جهود التن�سئة 
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والتربية والتوجيه في بروز ظاهرة العنف - والإرهاب من اأ�سد تجلياتها- اأو عدم 
وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  الظروف  موازاتها  في  وتظهر  وجودها، 
ب��روزه، هذه  ي�ساعد على  اأو  العنف  يمنع ظهور  ثقافيًا  اإط��ارًا  ت�سكل حولها  وهي 
الظروف التي ل تكّونها عوامل محلية بحتة، كما اأن هذا الإطار ل تر�سمه الثقافة 

الوطنية او القومية بحد ذاتها.  
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تاأثير االإعالم الجديد على تنامي ظاهرة االإرهاب
واأثر ذلك على ال�شباب العربي

د. فتحي محمد الدرادكة*

المقدمة
ح�سارة  عماد  هم  الأقطار  من  قطر  اأي  وفي  الأط��وار  جميع  في  ال�سباب 
الأمم، و�سّر نه�ستها، لأنهم في �سّن الهمم المتوثبة، �سّن البذل والعطاء، و�سباب 
الإ�سالم هم عماد الح�سارة الإ�سالمية الحقيقية التي خرجت من مكة المكرمة 
واأ�ساءت ب�سماحتها ورفعتها �سماء الدنيا، تلك الح�سارة التي اأخرجت النا�س من 
الظلمات اإلى النور ومن عبادة الِعباد اإلى عبادة رب العباد، ومن جور المعتقدات 

اإلى عدل الإ�سالم.

منها  ي�سلم  ولم  العالم،  اأركان  هّزت  ممقوتة  اجتماعية  والإره��اب ظاهرة 
والخ�سائر  يوم،  بعد  يومًا  يتزايدون  الإره��اب  و�سحايا  المجتمعات،  من  مجتمع 
خّربه  ما  واإع��ادة  كبيرة،  ب�سرعة  تزداد  الإره��اب  يخّلفها  التي  الفادحة  المادية 

الإرهاب اأي�سًا يحتاج اإلى اأموال كثيرة جدًا. 

لقد اأ�سبح عالمنا قرية كونية �سغيرة، لذلك فاإن الأحداث العالمية ت�سغل 
النا�س جميعًا على وجه الأر�س. ومع تنامي ظاهرة الإعالم الجديد ووجود و�سائل 
حديثة ومتطورة، اأ�سبح العالم كّله ين�سغل بالأحداث، �سغيرة كانت اأم كبيرة في 

* كلية الآداب/جامعة امللك في�سل.
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و�سرعة  معه  النا�س  وتفاعل  الجديد  الإع��الم  �سرعة  ب�سبب  العالم  في  بقعة  اأي 
بمعنى  للحدود؛  وعابرة  عالمية  الإرهابية جريمة  الجريمة  »واأ�سبحت  انت�ساره، 
وتنفيذها  تخطيطها  حيث  من  ال��دول  بين  والزمان  المكان  حدود  تتجاوز  اأنها 

واآثارها وعواقبها«)1(. 
على  الجديد  الإعالم  تاأثير  على  ال�سوء  اإلقاء  الدرا�سة  هذه  في  �سنحاول 
اإلى مفهوم  العربي، حيث �سنتطرق  ال�سباب  اأثرت على  الإرهاب، وكيف  ظاهرة 
الويكي   ،Facebook بوك  )الفي�س  واأدوات��ه  وو�سائلة  و�سماته  الجديد،  الإع��الم 
الجديد  الإع��الم  هذا  يختلف  وهل  يوتيوب(،  المنتديات،  البودكا�ست،   ،Wiki
والمنظمات  الهيئات  تعريفات  في  الإره��اب  لمفهوم  نعر�س  كما  القديم،  عن 
الإ�سالمية والعربية والدولية، واأبرز اأ�سباب ظاهرة الإرهاب، ومدى التاأثير الذي 
اأحدثه الإعالم الجديد على الإرهاب، وكيف ا�ستفاد الإرهاب من الإعالم الجديد 
بو�سائله المتعددة، ثم نعر�س للجوانب الإيجابية وال�سلبية لالإعالم وتاأثيره على 

الإرهاب، ونعر�س في ختام الدرا�سة لأبرز التو�سيات وال�ستنتاجات.

تعريف االإعالم الجديد
كل  ينظر  اإذ  الجديد؛  الإع��الم  تعريف م�سطلح  في  كبير  اختالف  هناك 
باحث ودار�س لالإعالم الجديد من زاوية تخدم الهدف الأ�سا�س من بحثه عن اأي 
ظاهرة من الظواهر. وم�سطلح الإعالم الجديد اأ�سبح من الم�سطلحات التي لها 
رواج كبير في عالمنا اليوم وي�ستغل به العديد من ال�سباب عبر العالم الفترا�سي. 
قليل من  الحياة، وقد قام عدد غير  الجديد دخل في كل مناحي  الإعالم  ولعل 
الجتماعية)2(،  قواعدهم  اإلى  للو�سول  التقنيات  هذه  با�ستخدام  العالم  زعماء 
ولأن التفاعلية هي العماد الأ�سا�سي الذي يقوم علية الإعالم الجديد، والم�ساركة 
الفاعلية واإي�سال ال�سوت وال�سورة ربما كانت دافع اأ�سا�سي للكثير من ال�سباب 
ل�ستخدام هذه الآليات الجديدة اأو ما اأطلق عليه »الإعالم الجديد«، فماذا نعني 

بالإعالم الجديد؟

)1( خمتار �س���عيب، االإرهاب �صناعة عاملية، القاهرة، �س���ركة نه�س���ة م�س���ر للطباعة والن�سر والتوزيع، 
2004. �س 8.

)2( الرئي�س اأوباما ا�ستخدم و�سائل التوا�سل الجتماعي يف دعايته النتخابية.
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باأنه:   (High-Tech. Dictionary) الرفيع  التكنولوجيا  قامو�س  عّرفه 
عليه  يطلق  فتارة  المتعددة؛  والو�سائط  الكمبيوتر،  و�سبكات  الكمبيوتر،  اندماج 
التفاعلي  الإع��الم  عليه  ُيطلق  واأحيانًا   ،(Digital Media) الرقمي  الإع��الم 
الإع��الم  ويتخذ  ال�سبكي،  ب��الإع��الم  ت�سميته  ويمكن   ،(Interactive Media)
ومواقع  الجتماعية،  ال�سبكات  اأهمها  ولعل  ومتنوعة،  مختلفة  اأ�سكاًل  الجديد 
تبادل  مواقع  على  عالوة   ،(Social bookmarking) الجتماعية  المف�سالت 
ال�سور والفيديو، والمدونات. وي�سير لي�ستر (Lester) اإلى اأن الإعالم الجديد هو 
»مجموعة تكنولوجيات الت�سال التي توّلدت من التزاوج بين الكمبيوتر والو�سائل 

التقليدية لالإعالم«.

ويعرف )قامو�س الكمبيوتر( الإعالم الجديد بتعريفين هما: 
اإّن الإعالم الجديد ي�سير اإلى جملة من تطبيقات الت�سال الرقمي وتطبيقات 
الن�سر الإلكتروني على الأقرا�س باأنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي والإنترنت، 
عن  ف�ساًل  والنّقالة،  ال�سخ�سية  الكومبيوترات  ا�ستخدام  على  كذلك  يدّل  وهو 
التطبيقات الال�سلكية لالت�سالت والأجهزة المحمولة في هذا ال�سياق. ويخدم اأي 
نوع من اأنواع الكمبيوتر على نحو ما تطبيقات الإعالم الجديد في �سياق التزاوج 
الرقمي؛ اإذ يمكن ت�سغيل ال�سوت والفيديو بالتزامن مع معالجة الن�سو�س واإجراء 

عمليات الت�سال الهاتفي وغيرها مبا�سرة من اأي كمبيوتر.

ي�����س��ي��ر ال��م��ف��ه��وم اأي�����س��ًا اإل����ى ال���ط���رق ال��ج��دي��دة ف���ي الت�����س��ال عبر 
باإمكانية  ال��ن��ا���س  م��ن  الأ���س��غ��ر  ل��ل��م��ج��م��وع��ات  ي�سمح  ب��م��ا  ال��رق��م��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
بيئة  وه��ي  وال��م��ع��ل��وم��ات،  المنافع  وت��ب��ادل  الإن��ت��رن��ت  على  وال��ت��ج��ّم��ع  الل��ت��ق��اء 
مجتمعاتهم  واأ����س���وات  اأ���س��وات��ه��م  ب��اإي�����س��ال  وال��م��ج��م��وع��ات  ل���الأف���راد   ت�سمح 

اإلى العالم اأجمع.)3( 

)3( ح�س���نني �س���فيق، االإعالم اجلديد االإعالم البديل، تكنولوجيا جديدة يف ع�صر ما بعد التفاعلية، 
القاه���رة، دار فك���ر وف���ن، 2010، ����س59. وانظر: ح�س���نني �س���فيق، م�صتجـــدات االإعـــالم اجلديد 

والتحوالت امل�صتقبلية، القاهرة، فكر وفن، 2014، �س 22-20.
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 (Condensed Net Glossary) الموجز  الإن��ت��رن��ت  قامو�س  وي��ع��ّرف 
الإعالم الجديد باأنه »اأجهزة الإعالم الرقمية عمومًا، اأو �سناعة ال�سحافة على 
الجديد  الإعالم  اأن  اإلى  فت�سير   (Webopedia) الويب  مو�سوعة  اأما  الإنترنت«. 
التي  الإلكتروني  الت�سال  نظام  من  الم�ستحدثة  الأ�سكال  من  »العديد  يعني 
اأ�سبحت ممكنة بف�سل الكومبيوتر. والتعبير مرتبط بالنظم الإعالمية القديمة. 
التي ظهرت بعد  التكنولوجيات الت�سالية  فالإعالم الجديد ي�ستبطن عددًا من 
اأول تطبيق للن�سر الإلكتروني من ن�ّس و�سور �ساكنة في ُنظم الكمبيوتر وال�سبكات 

المبّكرة اإلى تطبيقات الت�سال غير الم�سبوقة على �سبكة الإنترنت«.)4(

لالإعالم  عمليًا  تعريفًا  فت�سع   Sheridan التكنولوجية  �سريدان  كلية  اأما 
وتفاعلي،  رقمي  �سكل  في  م  ُيقدَّ الذي  الرقمي  الإع��الم  اأن��واع  كل  باأنه:  الجديد 
وهنالك حالتان تميزان الإعالم الجديد عن القديم حول الكيفية التي يتم بها 
اإلى خدماته،  الو�سول  يتم من خاللها  التي  والكيفية  الجديد  الإعالم  بث مادة 
فهو يعتمد على اندماج الن�ّس وال�سورة والفيديو وال�سوت، ف�ساًل عن ا�ستخدام 
تمثل  فهي  التفاعلية  اأما  والعر�س.  الإنتاج  عملية  في  له  رئي�سة  كاآلية  الكمبيوتر 

الفارق الرئي�س الذي يميزه وهي اأهم �سفاته.)5(
ويمكن تق�سيم الإعالم الجديد اإلى اأربعة اأق�سام، هي:)6(

كليًا  جديد  وهو  وتطبيقاتها،  الإنترنت  �سبكة  على  القائم  الجديد  الإع��الم   .1
ب�سفات وميزات غير م�سبوقة، وهو ينمو ب�سرعة وتتوالد عنه تطبيقات كثيرة 

ومتعددة.

)4( عبا�س �سادق، االإعالم اجلديد، القاهرة، دار ال�سروق، 2008، �س76. وانظر: عبد احلليم مو�سى، 
فالح الدهم�س���ي، ح�س���ن نيازي، مقدمـــة يف و�صائل االت�صال اجلماهريي، الدم���ام، مكتبة املتنبي، 

2015، �س 180. 
)5( ح�س���نني �س���فيق، االإعالم اجلديد االإعالم البديل، �س 61. عبا�س م�س���طفى �س���ادق، االإعالم اجلديد: 
درا�صة يف مداخله النظرية وخ�صائ�صه العامة، البوابة العربية لعلوم الإعالم والت�سال، 2011، �س9.

)6( ح�سنني �سفيق، م�صتجدات االإعالم اجلديد، �س 24.
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المحمولة؛ بما في  اأ�سا�سيًا على الأجهزة  المعتمد اعتمادًا  2. الإعالم الجديد 
ذلك اأجهزة قراءة الكتب وال�سحف، وهذا النوع اأي�سًا ينمو ب�سرعه كبيرة.
3. نوع قائم على من�سة الو�سائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون، التي اأُ�سيفت 

اإليها ميزات جديدة مثل التفاعلية والرقمية وال�ستجابة للطلب.
4. الإعالم الجديد القائم على من�سة الكومبيوتر، ويتم تداول هذا النوع بو�سائل 

�سبكية اأو بو�سائل الحفظ المختلفة كالأ�سطوانات ال�سوئية ... اإلخ.)7(
تبدو  بع�س،  مع  بع�سها  المتداخلة  التعريفات  من  لعدد  عر�سنا  اأن  بعد 
ا�ستحالة و�سع تعريف �سامل لالإعالم الجديد، وذلك لأن الإعالم الجديد يمثل 
مرحلة انتقالية من ناحية الو�سائل والتطبيقات والخ�سائ�س التي لم تتبلور ب�سكل 
كامل ووا�سح، فهي ما زالت في حالة تطور �سريع، وما يبدو اليوم جديدًا ي�سبح 
في الغد قديمًا ب�سبب ال�سرعة الكبيرة في التطّور والتقّدم وبروز تقنيات جديدة، 
لكنه  �سعبًا،  اأم��رًا  الجديد  لالإعالم  واح��د  تعريف  و�سع  من  يجعل  الأم��ر  وه��ذا 
الإعالم  بها  يت�سف  التي  والخ�سائ�س  ال�سمات  على  بناًء  تعريف  و�سع  يمكننا 
الجديد ولمدة معينة؛ لأن التطّورات التي تحدث على الإعالم الجديد ربما توؤدي 
من  �سيء  فيه  ُو�سع  الذي  التعريف  من  تجعل  و�سمات جديدة  �سفات  بروز  اإلى 

النق�س اأو الغمو�س.
لالإعالم الجديد عدد من ال�سمات التي يختلف فيها عن الإعالم القديم، 

ويمكننا ان نذكر اأبرز ال�سمات التي يمتاز بها هذا الإعالم عن �سابقه: 

(Interactiviy) التفاعلية
الت�سال  لدرجه  والُم�ستقبل  الُمر�سل  بين  التفاعل  من  عالية  درجة  توجد 
راأي  الإلكترونية تحر�س على معرفه  المواقع  العديد من  اأن  ونالحظ  المبا�سر، 
المتابعين لهذه المواقع، �سواء اأكان ذلك من خالل التعليق المبا�سر، اأو من خالل 
الموقع من  القائمون على  وي�ستفيد  التعليقات،  لتلّقي  اإلكتروني  بريد  تخ�سي�س 

هذه التعليقات في تطوير وتحديث برامجهم.

)7( املرجع نف�سه، �س 61.
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(Demassfication) الالجماهيرية
التكنولوجيا الحديثة تعمل على تفتيت الجمهور من خالل توجيه الر�سالة 
نف�سها اإلى عدد غير ُمحّدد من النا�س، وكل واحد على حدة مهما كان عددهم، 

وت�سلهم في الوقت المنا�سب.

(Asynchronies) االت�صال الالتزامني
ي�ستطيع  بحيث  التلقي،  تزامن  ع��دم  فر�سه  الحديثة  التكنولوجيا  توفر 

المتلّقي التحّكم في وقت اإر�سال وا�ستقبال الر�سالة.

(Communication Elite) وجود ظاهرة الطبقية االت�صالية
م العالم من حيث طبيعة خدمات  اأفرزت التكنولوجيا الحديثة طبقتين تق�سَّ
الت�سال والإعالم عليهما: الأولى، طبقة الإعالم التجاوبي التي �ستتيح خدمات 
م�سادر  اإل��ى  ينفذون  بحيث  القادرين؛  الأغنياء  لطبقة  بكثير  اأرق��ى  معلومات 
فر�ستهم.  وي�ساعف  قدراتهم  ينمي  بما  معها  ويتفاعلون  والمعرفة،  المعلومات 
اأما الطبقة الثانية فاإن العالم يبدو فوق راأ�سها، حيث اأجهزة ال�ستقبال والأقمار 
الإعالم  طبقة  ت�سّمى  الطبقة  وهذه  المنازل،  اأ�سطح  على  موجودة  ال�سناعية 
ال�سلبي التي ل يملك فيها الفرد �سوى ا�ستقبال الر�سالة المقّدمة اإليه دون تفاعل 

معها اأو التعليق عليها. 

  (Integration) التكامل
يمكن للفرد اأن يختار ما يراه مطلوبًا للتخزين بالبريد الإلكتروني، وذلك 
لأن النظام الرقمي بم�ستحدثاته يوفر اأ�ساليب العر�س والإتاحة وو�سائل التخزين 

في اأ�سلوب متكامل خالل وقت التعر�س اإلى �سبكة الإنترنت.

 (Mobility) قابلية التحريك اأو الحركية
اأثناء حركته،  يمكن لل�سخ�س في اأي مكان ا�ستخدام و�سائل الت�سال في 
مثل التلفون المحمول، تلفون ال�سيارة، التلفون المدمج ب�ساعة اليد، عالوة على 
اآلة الت�سوير خفيفة الوزن، واأجهزة الفيديو والحا�سب الآلي النّقال، وغيرها.
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تجاوز الحدود الثقافية 
الآلف  مئات  فيها  تلتقي  حيث  ال�سبكات،  �سبكة  الإنترنت  �سبكة  ت�سمى 
من ال�سبكات الدولية والإقليمية التي تتزايد كل عام بن�سبة كبيرة، ويزداد عدد 
الجغرافية  الحدود  تجاوز  اإلى  اأدى  وهذا  تقريبًا،  يوم  كل  الإنترنت  م�ستخدمي 

و�سقوط الحواجز الثقافية بين اأطراف عملية الت�سال.

و�صائل االإعالم الجديد: �صبكات التوا�صل االجتماعي 
ال�سباب  فئة  على  كبير  تاأثير  لها  التي  الجديد  الإع��الم  و�سائل  اأب��رز  من 
 2007 عام  نهاية  ففي  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  هي  الإ�سالمي  عالمنا  في 
والت�سبيك  للتوا�سل  ت�ستخدم  التوا�سل الجتماعي، وهي مواقع  انت�سرت �سبكات 
الجتماعي واأ�سهرها الفي�س بوك (Facebook) وماي �سبي�س (Myspace) وتويتر 
(Twitter)، وتميزت هذه الو�سائل ب�سرعة نقل الخبر وتدعيمه بال�سورة الحّية 
والمعّبرة، و�سرعة مواكبة الأحداث على مدار ال�ساعة ونقلها مبا�سرة من مكان 
نت النا�س من التعبير عن طموحاتهم ومطالبهم في  حدوثها، وهذه ال�سبكات مكَّ
حياة حّرة من خالل م�ساركتهم في تغذية هذه ال�سبكات بالمعلومات والتعليقات. 
وحالة  التقليدية  الما�سي  لأن�سطة  الأكبر  البديل  ال�سبكات  هذه  اأ�سبحت  وقد 
كبير  عدد  ويق�سي  المحيط،  والمجتمع  البيئة  مع  اليوم  مجتمعات  بين  التفاعل 
من ال�سباب وقتًا طوياًل جدًا في التفاعل مع بع�سهم البع�س من خالل ال�سبكات 

الجتماعية.

ثم  هارفرد،  جامعة  في  �سخ�سية  كمدونه  ن�ساأت   :(Facebook) بوك  الفي�ص 
انت�سرت في جميع انحاء العالم، وهي �سبكة اجتماعية ا�ستاأثرت بقبول وتجاوب 

عدد كبير من النا�س وخا�سة ال�سباب.

ماي �صبي�ص )Myspace): هو اأكبر موئل في �سبكة الإنترنت للت�سبيك الجتماعي 
ال�سخ�سية،  حياتهم  من  لمحات  لتقديم  خا�سة  اأركانًا  يقدم  وهو  لالأ�سدقاء، 
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التي  الفيديو  ومقاطع  ومو�سيقاتهم،  و�سورهم،  ومجموعاتهم،  ومدوناتهم، 
بعر�س  خا�س  بحث  محرك  على  �سبي�س«  »ماي  ويحتوي  الموقع،  في  يعر�سونها 
�سنع  العالم  اأنحاء  جميع  من  النا�س  وي�ستطيع  داخلي،  اإلكتروني  بريد  ونظام 
ملفات اإلكترونية عن حياتهم، واللتحاق بمجتمع خا�س وتحديد مواعيد لاللتقاء 
والت�سابك المهني، وم�ساركة الهتمامات والعثور على اأ�سدقاء الدرا�سة القدامى 
والأ�سحاب، كما يمد الموقع م�ستخدميه بم�ساحة للخ�سو�سية والندماج الثقافي، 
ويتحاور ماليين ال�سباب مع الإعالم من خالله، ويعّبرون عن قيمهم ال�سخ�سية 

والثقافية من خالل �سبكة »ماي �سبي�س« الجتماعية.

المدّونات: هي يوميات �سخ�سية على ال�سبكة يتم اإدراجها بوا�سطة برامج ب�سيطة 
ت�سمح بطبع ن�ّس على الحا�سوب واإر�ساله فور الت�سال بال�سبكة ليظهر على �سفحة 
المعلومات والآراء، كما تترافق مع ربط بم�سدر  المعني، وهي تمزج بين  الموقع 
اأ�سيل اأو مفكرة اأخرى، اأو بمقالة ين�سح بها كاتب اليوميات اأو يعلق عليها، واأول 

مدّونة من هذا ال�سنف ترجع اإلى عام 1994 وهي من�سوبة اإلى دايف وينر.

الويكي (Wiki): موقع ويب ي�سمح للم�ستخدمين اإ�سافة وتعديل الموجود منها، 
موقع المواقع  ه��ذه  واأ�سهر  جماعية،  م�ستركة  بيانات  قاعدة  دور  ت��وؤدي  حيث 
Wikipedia، وهي المو�سوعة التي ت�سم ماليين المقالت بمعظم لغات العالم. 
التكنولوجيا فهي  بلغة  اأما  ب�سرعة،  بلغة �سعب جزر هاواي  تعني  وكلمة )ويكي( 

تعني نوع ب�سيط من قواعد البيانات التي تعمل في �سبكة الإنترنت.

خدمة تتيح الح�سول على ملفات ال�سوت وال�سورة والفيديو من  البودكا�صت: 
وتحمل  مرة  كل  في  زيارته  اإلى  الحاجة  دون  فيه،  ُت��دَرج  اأن  بمجرد  معين  موقع 

المحتوى يدويًا.

اأي مواقع  اأو  الإعالمي  الموقع  عبارة عن برامج خا�سة تعمل على  المنتديات: 
الأفكار  بعر�س  وت�سمح  الإنترنت،  �سبكة  على  عام  اأو  خا�س،  طابع  ذات  اأخ��رى 
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واإتاحة  الموقع،  على  للمناق�سة  المطروحة  المو�سوعات  اأو  الق�سايا  في  والآراء 
الفر�سة للم�ستخدمين اأو الم�ساركين للرد عليها ومناق�ستها فورًا.

الإنترنت،  �سبكة  على  الإلكترونية  المواقع  اأ�سهر   :(Youtube) يوتيوب  موقع 
اأي  اأي ملفات تتكّون من مقاطع الفيديو على �سبكة الإنترنت دون  اإرفاق  ويمكن 
تكلفه مالية، فبمجرد اأن يقوم الم�ستخدم بالت�سجيل في الموقع يتمّكن من اإرفاق 
اأي عدد من الملفات ليراها ماليين الأ�سخا�س حول العالم، وياأتي موقع يوتيوب 
.(Google) وجوجل (Yahoo) في المرتبة الثالثة عالميًا بعد ياهو (Youtube)

تويتر: اإحدى �سبكات التوا�سل الجتماعي التي انت�سرت في الآونة الأخيرة، وقد 
ولدت هذه الخدمة في عام 2006 واأخذ تويتر ا�سمه من م�سطلح التغريد »تويت«، 
كما اتخذ من الع�سفورة رمزًا له، وهو خدمة م�سّغرة ت�سمح للمغردين باإر�سال 
ر�سائل ن�سية ق�سيرة ل تتعدى )140( حرفًا للر�سالة الواحدة، ويجوز للمرء اأن 
التغريدات، كما  ي�سميها ن�سًا موجزًا مكثفًا لتفا�سيل كثيرة، ويمكن تبادل تلك 
اأ�سدقاوؤهم  به  يقوم  ما  معرفة  منها:  متعددة  اإمكانات  لم�ستخدميه  تويتر  يوفر 
الأ�سدقاء  على  الت�ساوؤلت  لطرح  و�سيلة  اأ�سرع  اأن��ه  كما  وق��ت،  اأي  وف��ي  دائمًا 
وتلّقي الإجابات الفورية، ويتيح لم�ستخدميه اإمكانية اإر�سال الأخبار الهامة جدًا 

وال�سريعة والمحيطة به كال�ستغاثة اأو الإخبار عن حادث هام جدًا. 

ومتعدد  محتكر،  ف��وري،  ترا�سل  تطبيق  هو   :(WhatsApp) اآب  واتــ�ــص 
المن�سات للهواتف الذكية، ويمكن من خالله اإر�سال ال�سور، والر�سائل ال�سوتية، 
والفيديو والو�سائط، وقد اأُطلقت حديثًا الت�سالت المرئية والم�سموعة من خالل 
بريان  الأمريكي  قبل  من   2009 عام  في   (WhatsApp) تاأ�س�س  التطبيق.  هذا 
اأكتون والأوكراني جان كون، وكالهما من الموظفين ال�سابقين في موقع ياهو.)8(

الهتمام  اأظهرت  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  كثيرة حول  درا�سات  هناك 

(8) http://ar.wikipedia.org/wiki.
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الكبير بهذه ال�سبكات وتفاعلهم مع الأخبار التي تطرح من خاللها، وخا�سة الفي�س 
بوك. فقد اأظهرت درا�سة اأعدها المركز الوطني لأبحاث ال�سباب بجامعة الملك 
�سعود بعنوان »اتجاهات ال�صباب نحو ا�صتخدام �صبكات التوا�صل االجتماعي«، اأن 
ن�سبة م�ستخدمي �سبكة التوا�سل الجتماعي Facebook تعّد اأعلى من غيرها من 
 ،%18.5 Twitter سبكات التوا�سل الجتماعي، حيث بلغت 5.69%، و�سبكة تويتر�
ونيتلوغ Netlog 7.2%، وباقي ال�سبكات 5%. كما بّينت الدرا�سة )9( اأن الطالع 
على كل جديد هو اأحد اكثر الدوافع ل�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي، ثم 
اأن  ا  اأي�سً تبادل الأخبار والمعلومات والخبرات مع الآخرين، كما بينت الدرا�سة 
ال�سعور  بهدف  الآخرين  مع  يتوا�سلون  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمي 
باأنهم جزء من هذا العالم )10(. هذه بع�س اأ�سكال �سبكات التوا�سل الجتماعي 
التي كان لها تاأثير كبير على المجتمع، وخا�سة المجتمع الم�سلم وال�سباب ب�سفه 

خا�سة لأن غالبية م�ستخدمي هذه ال�سبكات هم ال�سباب.

)9( انظر ال�سكل املرفق.
)10( جريدة الريا�ص، ع )15927( 9 ربيع الأول 1433ه�/ 1 فرباير 2012م.
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مفهوم االإرهاب
تعريف  منها:  عدة  بتعريفات  الإرهاب  الإ�سالمية  الفقيه  المجامع  عرفت 
الذي  »العدوان  باأنه:  الإ�سالمي  العالم  لرابطة  التابع  الإ�سالمي  الفقه  مجمع 
يمار�سه اأفراد اأو جماعة اأو دول بغيًا على الإن�سان في دينه وعقله وماله وعر�سه، 
ب�سور  يت�سل  وما  حق،  بغير  والقتل  والتهديد  والأذى  التخويف  �سنوف  وي�سمل 
الحرابة واإخافة ال�سبيل وقطع الطريق، وكل فعل من اأفعال العنف اأو التهديد، يقع 
تنفيًذا لم�سروع اإجرامي فردي اأو جماعي، ويهدف اإلى اإلقاء الرعب بين النا�س 
اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�س حياتهم اأو حريتهم اأو اأمنهم اأو اأموالهم للخطر، 
ومن �سنوفه اإلحاق ال�سرر بالبيئة اأو اأحد المرافق والأمالك العامة اأو الخا�سة، 
اأو تعري�س اأحد الموارد الوطنية اأو الطبيعية للخطر، فكل هذا من �سور الف�ساد 

في الأر�س التي نهى اهلل �سبحانه وتعالى الم�سلمين عنها«.

الإ�سالمي  الموؤتمر  لمنظمة  التابع  الدولي  الإ�سالمي  الفقه  مجمع  وعرف 
الإرهاب باأنه: »العدوان اأو التخويف اأو التهديد ماديًا اأو معنويًا ال�سادر من الدول 
اأو الجماعات اأو الأفراد على الإن�سان في دينه اأو نف�سه اأو عر�سه اأو عقله اأو ماله 

بغير حق ب�ستى �سنوف العدوان و�سور الإف�ساد في الأر�س«.
اأما مجمع البحوث الإ�سالمية بالأزهر فيعرف الإرهاب باأنه »ترويع الآمنين، 
واأعرا�سهم  اأموالهم  على  والع��ت��داء  حياتهم  ومقومات  م�سالحهم  وتدمير 

وحرياتهم وكرامتهم الإن�سانية، بغيًا واإف�سادًا في الأر�س«.
وللمنظمات الدولية تعريفات كثيرة لالإرهاب اأبرزها: 

التي تعر�س للخطر  اأواًل: تعريف الأمم المتحدة »الإره��اب: تلك الأعمال 
اأرواحًا ب�سرية بريئة، اأو تهدد الحريات الأ�سا�سية، اأو تنتهك كرامة الإن�سان«.

التي حرمتها  الأفعال  »الإرهاب: جملة من  الدولي:  القانون  تعريف  ثانياً: 
القوانين الوطنية لمعظم الدول«.

اأو  العنف  اأفعال  من  فعل  كل  »الإره��اب:  العربية:  التفاقية  تعريف  ثالثاً: 
التهديد به، اأًيا كانت دوافعه اأو اأعرا�سه، يقع تنفيذه لم�سروع اإجرامي فردي اأو 
جماعي، يهدف اإلى اإلقاء الرعب بين النا�س، اأو ترويعهم، اأو تعري�س حياتهم اأو 
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حرياتهم واأمنهم للخطر، اأو اإلحاق ال�سرر بالبيئة، اأو باأحد المرافق اأو الأمالك 
الموارد  اأحد  تعري�س  اأو  عليها،  ال�ستيالء  اأو  احتاللها  اأو  والخا�سة(،  )العامة 

الوطنية للخطر«.
رابعاً: تعريف التفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب في جنيف عام 1937  باأنه: 
»الأفعال الإجرامية الموجهة �سد اإحدى الدول، والتي يكون هدفها اأو من �ساأنها 
الفزع اأو الرعب لدى �سخ�سيات معينة اأو جماعات من النا�س اأو لدى العامة«.

خام�صاً: تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (FBI): »الإرهاب: 
عبارة عن ال�ستخدام غير القانوني للقوة اأو العنف �سد الأفراد والممتلكات لإجبار 

اأو اإرغام حكومة اأو مجتمع مدني لتحقيق اأهداف �سيا�سية اأو اجتماعية«)11(.

اأ�صباب االإرهاب: 
هناك اأ�سباب كثيرة لظاهرة الإرهاب نذكر منها: 

لأن  وذل��ك  الإ�سالمية،  البالد  في  الإ�سالمية  ال�سريعة  تطبيق  عدم   •
تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية قوة للم�سلمين.

ال�سيطرة على العالم باأ�سره، واعتبار اأن الدول  وال�سهوة وحب  • الت�سلط 
ال�سعيفة يجب اأن تكون تابعة للدول ال�ستعمارية.

دولية واحدة مطبقة في النظام العالمي، وهناك  �سرعية  وجود  • عدم 
الكيل بمكيلين بخ�سو�س الق�سايا الدولية وخا�سة الق�سايا العربية.

الت�سلح وال�سيطرة على منابع الثروة في العالم. • �سبق 
اإلى  اأدت  بالتالي  والتي  الإ�سالمية،  العربية  الأنظمة  بين  الخالفات   •

�سعف وتفكك العرب والم�سلمين.
الإ�سالم والم�سلمين في العالم وخا�سة بعد  عن  اأخذت  التي  • ال�سورة 

)11( اأحم���د حممد هليل، االإرهاب اإ�صاءات بحثية ومنارات علمية، بحث مقدم اإىل املوؤمتر الإ�س���المي 
العامل���ي مكافحة الإرهاب، الذي تنظمه رابطة العامل الإ�س���المي مكة 3-6 جمادى الأوىل/ 1436ه�  

22-25 فرباير/ 2015م، �س21.
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اأحداث 11 اأيلول وما تبعها من اإل�ساق التهم بالإ�سالم والم�سلمين.
التف�سيرات  وهذه  ال�سرعية،  والمقاومة  الإره��اب  بين  الكبير  الخلط   •
تخ�سع لحكم الدول ال�ستعمارية �ساحبة القوة. وهناك اأ�سباب كثيرة 

لظاهرة الإرهاب ل مجال للحديث عنها في هذه العجالة)12(.
يوؤدي اإلى انت�سار الأمرا�س النف�سية والنحراف  • التفكك الأ�سري الذي 
ال�سخ�س  توجه  التي  الح�سنة  التربية  اإهمال  ا  واأي�سً الطبيعة،  عن 
وبي��ان  الوجدان  الأوطان في  وتعزيز حب  الأخالق  بف�سائل  بالتح����لي 

ما هو �سالح وما هو فا�سد.
بع�س  تحقيق  ف��ي  والف�سل  الإح��ب��اط  منها  �سخ�سية  دواف���ع  هناك   •
الأهداف، مما يولد في نف�س البع�س النق�س ومحاولة اإكماله عن طريق 
هذه العمليات، عالوة على ال�سعور بالنق�س والأهمية الذاتية والمركز 

الأ�سري وعدم ال�سعور بالنتماء للوطن والولية له.
• هناك دوافع �سيا�سية منها الظلم وال�سيطرة وب�سط النفوذ والحتالل، 

وغياب الحزم في اإنزال العقوبات وردع مرتكبي هذه الجرائم)13(.

كيف ا�صتفاد االإرهاب من االإعالم الجديد
و�سائل الإعالم هي التي تعتمد عليها كل المجتمعات لتلقي وفهم، الأحداث 
والأخبار، واأ�سبحت هي المنبر الر�سمي وغير الر�سمي لبث الأفكار والقيم بكل 
اأنواعها)14(، وتاأثير هذه الو�سائل فاق كل التوقعات والت�سورات وخا�سة قدرتها 
على تو�سيل المعلومة وتوزيع الأخبار وتوقيتها، التي جعلتها تكت�سب قوة و�سحرًا ل 

)12( اإ�س���ماعيل حمم���ود عب���د الرحمن، االإعـــالم واالإرهـــاب والثقافـــة البديلة، )الإ�س���كندرية: مكتبة 
الوفاء، 2014(، �س 166-164.

)13( ح�سنني �سفيق، االإعالم اجلديد، �س 278.
)14( اأب���و بكر باق���ادر: »م�صوؤولية االإعالم جتاه جتـــارب التقليد يف املجتمع العربـــي املعا�صر«، يف دور 

االإعالم يف توجية ال�صباب، الريا�س: املركز العربي للدرا�سات الأمنية، 1408ه�، �س 153.
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يقاوم، الأمر الذي زاد من فعالية وتاأثير ما تبثه من اأفكار ومعلومات)15(. ويوؤكد 
موؤثرًا  جهازًا  اأو  موؤ�س�سة  لي�س  الإعالم  »اإن  بقولة:  ذلك  على  العواجي  اإبراهيم 
اأ�سبح  فقد  اأخ��رى.  موؤ�س�سة  اأو  جهاز  اأي  تاأثير  من  اأكبر  تاأثيره  اإن  بل  فح�سب، 
يتدخل في توجيه الفرد اأكثر من الأ�سرة واأكثر من المدر�سة. وهو ي�ستمد �سطوته 
من كونه هو ال�سيء الوحيد الذي يدخل غرف نومنا من دون ا�ستئذان، ومن ثم 
تقتحم  الإعالم  فاأجهزة  ت�ساهيها.  التاأثير  و�سائل  و�سيلة من  لي�ست هناك  فاإنه 
لقيود،  تخ�سع  ول  محددة  مدة  ول  معين  وقت  لها  ولي�س  الخا�سة  حياتنا  علينا 
الأفقي  وانت�سارها  وجودها  في  تكمن  وخطورتها  وخطيرة،  موؤثرة  فهي  ولذلك 

والراأ�سي على ال�سواء في حياة الفرد والمجتمع«)16(.
�سباقه  وكانت  الجديد،  الإعالم  الإرهابية من تطور  التنظيمات  ا�ستفادت 
في ا�ستخدام العديد من هذه الو�سائل منذ لحظة اختراعها وا�ستخدامها لأنها 
و�سائل �سهل التعامل معها ول تترك اأثر، عالوة على اإمكانية البث من اأي مكان 
في العالم ليدخلوا اأي �سيء يرغبون في اإدخاله اإلى العالم الفترا�سي، ومن ثم 

ينت�سر اإلى جميع اأنحاء العالم ب�سرعة مذهلة)17(. 
هوؤلء  بمقدور  واأ�سبح  الإرهابيين،  يد  في  خطيًرا  �سالًحا  الإع��الم  اأ�سبح 
اله�سة  الطبقات  يدفع  مما  وهذا  والأف��راد،  المجتمعات  في  التاأثير  الإرهابيين 
تيار  اإيجاد  اأو  الإرهابي،  الخيار  تبني  اإلى  الإ�سالمية  المجتمعات  في  والمهزوزة 
ا واأن التنظيمات الإرهابية قد ا�ستقطبت فقهاء  متعاطف مع الإرهابيين، خ�سو�سً
الطبقات  على  لي�س  اأقوى  التاأثير  يجعل  اأن  �ساأنه  من  وهذا  ومهند�سين،  واأطباء 
ا اإن لم تاأخذ  اله�سة بل الطبقات المتعلمة وربما النخبوية في المجتمعات، خ�سو�سً

)15( عب���د املنعم حممد ب���در، تطور االإعـــالم االأمني العربـــي، الريا�س: مركز الدرا�س���ات والبحوث، 
اأكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1997م، 30-29.

)16( اإبراهيم العواجي: اإ�صهام االإعالم يف جهود مكافحة اجلرمية، يف عالقة االإعالم بامل�صائل االأمنية 
يف املجتمع العربي، الريا�س: املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب، 1408ه�. �س170.

)17( لالطالع على ال�ستفادة التي ا�ستفادها تنظيم القاعدة من الإعالم اجلديد، اأنظر: 
Philip Seib and Dana M.Janbek, Global Terrorism and new media, the post-
AlQAEDA GENERATION (Londan: Routledge. 2011) pp, 90….
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فر�ستها في قيادة مجتمعاتها المحلية فتحاول البحث عن مناطق جديدة لتفريغ 
هذا الكم الهائل من الطاقة فتجد في المجتمعات الإرهابية مالًذا اآمنًا لها.

االإعالم الجديد وال�صباب العربي
مما ل �سك فيه اأن التطور المذهل الذي حدث على الإعالم وما ترتب على 
جديدة  اأ�ساليب  واإدخ��ال  متطورة،  حديثة  تقنيات  من  الجديد  الإع��الم  و�سائل 
في اإي�سال المعلومة وال�سرعة المذهلة في النت�سار، قد اأثر تاأثيرًا اإيجابيًا على 
الحديثة  التقنيات  من  المت�سددة  الجماعات  ا�ستفادت  حيث  الإره��اب،  ظاهرة 
في اإي�سال �سوتها اإلى اأكبر عدد ممكن من النا�س، وكان التركيز ب�سكل اأ�سا�سي 
ورئي�سي على فئة ال�سباب، تلك الفئة الم�ستهدفة من المجتمع وهم الأقدر على 
اإي�سال  طرق  وتعددت  الجديد،  الإع��الم  وو�سائل  الحديثة  التقنيات  ا�ستخدام 
المعلومات وت�سريبها �سواء اأكان ذلك عبر الر�سائل الم�سجلة اأم مقاطع الفيديو 
التوا�سل معها  التي ي�سعب  البعيدة  الجماعات  اإلى بع�س  الم�سفرة  الر�سائل  اأم 

بالو�سائل التقليدية الم�ستخدمة في عالمنا اليوم)18(.
كما تقوم المنظمات والجماعات الإرهابية بالتهديد عبر و�سائل الت�سالت 
التهديد  اأ�ساليب  وتتعدد   ،(Internet) للمعلومات  العالمية  ال�سبكة  خالل  ومن 
وال��دول  الأ�سخا�س  بين  والرعب  الخوف  ن�سر  اأج��ل  من  وذل��ك  طرقه،  وتتنوع 
وال�سعوب ومحاولة ال�سغط عليها للر�سوخ لأهداف تلك التنظيمات الإرهابية من 
الإرهابي  التنظيم  المالي، ولإبراز قوة  التمويل  اأجل الح�سول على  ناحية، ومن 
موؤخرًا  ن�سر  ما  في  بارز  ب�سكل  المالحظات  هذه  وردت  وقد  اأخ��رى.  ناحية  من 
واأمريكان(،  )يابانيين  الأجانب  الرعايا  من  المختطفين  ذبح  فيديوهات  من 
والحادثة الأكبر التي انت�سرت ب�سكل كبير جًدا على �سبكات التوا�سل الجتماعي 
اأن  اأثبتت  المتمثلة في حرق الطيار الأردني معاذ الك�سا�سبة، تلك الحادثة التي 
هوؤلء الإرهابيين يحاولون زعزعة وتخويف المجتمعات العربية والإ�سالمية، وقد 

(18) Monica Maggioni and Paolo Magri, (Twitter and Jihad: the Communication 
strategy of ISIS) Milano.ISPI, 2015.
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حاول هوؤلء ابتزاز الحكومة الأردنية من خالل المفاو�سات والحكومة اليابانية 
من اأجل الح�سول على فدية لإطالق الرهائن المختطفين لديهم، وقد كان وقع 
هذه الحوادث كبيرًا على ال�سباب وتناقل النا�س هذه المقاطع ب�سكل كبير جًدا.

لها  كان  وال�سورة  ال�سوت  نقل  في  الم�ستخدمة  الحديثة  الو�سائل  هذه 
تاأثيرها الكبير على المجتمع وعلى فئة ال�سباب تحديًدا، فالر�سائل التي ت�سدر 
عن هذه الجماعات المت�سددة ت�سل بكل ي�سر و�سهولة اإلى عدد كبير من النا�س 
التوا�سل الجتماعي  الجديد، ولمواقع  الحديثة لالإعالم  الو�سائل  في ظل وجود 
ا. اإًذا، فقد ا�ستفاد الإرهاب من الإعالم الجديد  الدور الكبير في اإي�سالها اأي�سً
تحديًدا،  الم�سلمة  المجتمعات  في  ال�سبابية  القواعد  اإلى  الر�سائل  اإي�سال  في 
وحتى يكون هناك اإغراء لل�سباب من مختلف الأعمار والجن�سيات لالن�سمام لهذه 
الجماعات المت�سددة من اأجل اإيجاد قواعد في مختلف بلدان العالم الإ�سالمي لهم، 
وبالفعل فاإن ا�ستخدام الو�سائل الحديثة �ساعد في التغرير بعدد كبير من ال�سباب 
المت�سددة والنخراط في �سفوفها،  العربي والم�سلم لالن�سمام لهذه الجماعات 
وقد ا�ستخدمت هذه الجماعات الإرهابية و�سائل عديدة للتغرير بال�سباب العربي، 
وا�ستخدام  الإ�سالمية،  ال�سريعة  تطبيق  الإع��الن عن  الإغ��راءات  هذه  اأبرز  ومن 
م�سطلحات كبيرة ماأخوذة من تراثنا الإ�سالمي كم�سطلح »الخالفة الإ�سالمية« 
و»الوليات الإ�سالمية«، هذه الم�سطلحات ربما تغري اأي م�سلم من اأجل اأن يكون 
ا ا�ستخدام بع�س الوظائف الإ�سالمية التي ن�ساأت  �سمن الخالفة الإ�سالمية، واأي�سً
في تراثنا الإ�سالمي »بيت المال«، »الح�سبة«...اإلخ من الموؤ�س�سات الإ�سالمية التي 

نطالعها في تراثنا. 

على  الكبير  وقعها  الكبيرة  والكلمات  الم�سطلحات  لهذه  اأن  �سك  ل 
اإحباط  حالة  في  ال�سباب  فيه  يكون  الذي  الوقت  في  والم�سلم،  العربي  ال�سباب 
هذه  قبل  من  الدعوة  فتاأتي  المعي�سة،  و�سنك  بالبطالة  ومثقلين  مجتمعهم  في 
اأنها  اإلى هذه الجماعات على  ال�سباب  التنظيمات المت�سددة لتغرر بهم، وينظر 
المخل�س لهم من م�ساكل الحياة، و�ستعمل على حل جميع م�ساكلهم الجتماعية. 
ويتقاطرون  الجماعات  ه��ذه  �سفوف  في  النخرط  اإل��ى  ال�سباب  ي�سارع  لذلك 
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الجماعات  هذه  في  انخراطهم  وبعد  م�ساكلهم،  حل  اأمل  على  لها،  لالن�سمام 
اأغرتهم  التي  والمبادئ  الأفكار  اإن  حيث  لهم  الكبرى  ال�سدمة  تكون  المت�سددة 
للدخول في هذه التنظيمات لم يجدوا �سيًئا منها على اأر�س الواقع. وهناك حالت 
الكثير  المت�سددة وك�سفت زيفها و�سطحيتها في  ان�سمت لهذه الجماعات  كثيرة 
من الق�سايا الإ�سالمية. وللمملكة العربية ال�سعودية دور رئي�سي وكبير من خالل 
تطبيق اأ�سلوب المنا�سحة )19( والدعوة لهوؤلء ال�سباب المغرر بهم. وقد نجحت 
المملكة العربية ال�سعودية في اإنقاذ عدد كبير من ال�سباب العربي من ال�ستمرار 
في هذه الجماعات الإرهابية بعد اأن يكونوا قد ك�سفوا زيفها و�سطحيتها وفي كيفية 
فهمها لالإ�سالم ومبادئه. وح�سنًا عملت المملكة العربية ال�سعودية من خالل ن�سر 
مقاطع فيديو لمقابالت بع�س ال�سباب الذين ا�ستجابوا لأ�سلوب المنا�سحة ورجعوا 
اإلى �سوابهم، وكان لو�سائل التوا�سل الجتماعي دور في ن�سر هذه المقابالت بين 
في  يفكرون  الذين  ال�سباب  لبع�س  ال��ردع  اأن��واع  من  نوع  هناك  يكون  النا�س حتى 
واطالع  علم  على  الم�سلم  ال�سباب  ويكون  المت�سددة،  الجماعات  لهذه  الن�سمام 
باأفكار هوؤلء المت�سددين والإرهابيين، الذين هم اأبعد ما يكونوا عن فهم وتطبيق 
مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، وكان لهذه الفيديوهات والمقاطع ال�سوتية قد تناقلها 
التوا�سل  و�سائل  من  وغيرها  اأب  والوات�س  واليوتيوب  بوك  الفي�س  على  ال�سباب 
لنقلها اإلى اأكبر عدد ممكن من ال�سباب العربي ولف�سح الأ�ساليب التي ي�ستخدمها 
هوؤلء المت�سددون في محاولة للتغرير باأكبر عدد ممكن من ال�سباب العربي. كما 
من  لالإ�سالم،  الجلية  ال�سورة  اإظهار  في  دور  لها  الها�سمية  الأردنية  المملكة  اأن 
خالل ن�سر »ر�سالة عّمان« تلك الر�سالة التي كان لها �سدى كبير في البالد العربية 

)19( يكن ال�س���تزادة يف مو�س���وع املنا�س���حة: لالطالع على جتربة اململكة العربية ال�س���عودية ال�ستباقية ل�سل 
العمليات الإرهابية ودور و�سائل اإعالمها يف اإبرازها وت�سليط ال�سوء عليها »بحث مقدم ملوؤمتر »دور االإعالم 
يف الت�صـــدي لظاهـــرة االإرهاب« واملنعق���د بجامعة نايف العربية للعلوم الأمني���ة بالريا�س خ��الل الفرتة من 
24-26 �سفر 1436ه� املوافق 16-18 دي�سمرب 2014م.  كما يكن الطالع على بع�س الفيديوهات اخلا�سة 
https: //www.youtube.com/watch?v=YFH_ox- :به���ذا اخل�س���و�س م���ن خ���الل الراب���ط
Lp10 ، د.�س���ليمان بن �سليم الرحيلي، املنا�صحة تاأ�صيل وتقييم وتقومي، )جتربة عملية واأ�صول 
علميـــة(، بحث �س���من اأبح���اث املوؤمتر العاملي الث���اين ملحافحة الإره�اب )مراجع������ات فكرية وحلول 
علمي���ة( )22-1435/6/23ه�/ 22-2014/4/23م، م)2( �س 227 وما بعدها.) متاح اإلكرتونيا على 

.(http: //www.iu.edu.sa/Conferences/erhab/Pages :الرابط
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الر�سالة من خالل  ن�سر هذه  بمتابعة  الأردنية  الأوقاف  وزارة  وتقوم  والإ�سالمية، 
للتعريف  الإ�سالمي  العالم  في  والأئمة  الخطباء  لمختلف  ال��دورات  من  عقد عدد 

بال�سورة الجلية لالإ�سالم بعيًدا عن التطرف والإرهاب)20(.  

العربية  المملكة  لتجربة  نعر�س  الإرهابية  التنظيمات  اأ�ساليب  ولمواجهة 
ال�سعودية في الت�سّدي للفكر المتطرف، وقد كان لها تجربة متميزة في ا�ستخدام 
التطرف  مكافحة  اأجل  من  المجتمعية  ال�سراكة  تفعيل  في  الحديثة  الإعالم  و�سائل 
المملكة  احتفالت  �سغب خالل  اأحداث  الُخبر  منطقة  �سهدت  فقد  ال�سال.  والفكر 
الأحداث  فعقب   ،)2009 اأيلول/�سبتمبر   23( وال�سبعين  التا�سع  الوطني  اليوم  في 
المتخ�س�سة  التطوعية  الفرق  من  مجموعة  مع  الجهات  من  عدد  تعاون  مبا�سرة 
موقًعا  اأن�ساأت  حيث  ح��اًل«  الُخبر...نريد  »حملة  حملة  واأطلقوا  الُخبر  منطقة  في 
 ،(http: //www.alkhober.net/mnajlakhobe) الرابط اإلكترونًيا للحملة على 
كما اأن�ساأت لها �سفحة على Facebook، ون�سرت مقاطع فيديو لما تقوم به من 
اأعمال على youtube، عالوة على �سور ل�سعارات الحملة على موقع flicker من 
اأجل مخاطبة اأكبر عدد من ال�سباب ال�سعودي من م�ستخدمي هذه الو�سائل)21(. 

 2010 اأغ�سط�س  اآب/   21 يوم  احلملة  هذه  من  الثانية  املرحلة  واأُطلقت 
اليوم  باأهمية  الوعي احل�ساري  ن�سر  اأجل  �سعار »وطني... م�سوؤوليتي« من  حتت 
الوطني لل�سعوديني، وكيفية الحتفال به باأ�سلوب راٍق يناأى عن التخريب والإ�سرار 
http/:www.) مب�سالح الآخرين. ومت تد�سني موقع اإلكرتوين للحملة على الرابط
عدد  بلغ  حيث  ب��وك  الفي�س  على  �سفحة  وُف��ِت��َح��ت   ،(alkhober.net/wa6ne

)20( ملزيد من الطالع على جتربة ن�سر ر�صالة عّمان، وتعميمها على ال�سباب العربي والإ�سالمي راجع: 
http: //swtmowatn.com/news.php?nid=46585. ww.riifs.org/ ن�سر ر�صالة عّمان

uploads/1/2/0/2/12028383/newsletter_1_ar.pdf
)21( حممد الأمني الب�س����ري، االأمن العربي: املقومات واملعوقـــات، الريا�س: جامعة الأمر نايف العربية 
للعل����وم الأمنية، 2013،  �س85. وانظر: وجيه الد�س����وقي املر�س����ي، االأ�صاليـــب االإلكرتونية احلديثة 
التي ت�صتخدمها التنظيمات االإرهابية يف اجلرائم االإرهابية، بحث يف ندوة »دور موؤ�ص�صات املجتمع 
املدين يف الت�صدي لالإرهاب«، مركز الدرا�سات والبحوث، جامعة الأمر نايف للعلوم الأمنية. 155. 
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املن�سمني اإليها )4224( ع�سوًا)22(. وهناك عدد كبر من هذه احلمالت اأُطلقت 
تو�سيح  وحماولة  بالأحداث  للتعريف  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأنحاء  جميع  يف 
بع�س  ا�ستفادت  وقد  والتطرف.  الإره��اب  لظاهرة  والت�سدي  املفاهيم  بع�س 
الدول العربية من التجربة ال�سعودية يف هذا اخل�سو�س، حيث انت�سرت العديد 
من احلمالت يف الأردن وم�سر وتون�س واملغرب، وب�سكل خا�س تلك املوجهة اإىل 
الفئة الأكرث اأهمية يف املجتمع وهي فئة ال�سباب، التي حققت جناحات كثرة يف 
الت�سّدي لظاهرة الإرهاب والغلو والتطرف، ونزعت بع�س هذه احلمالت الكثر 
رت العديد  من اإمكانات حدوث كوارث وم�سائب، والتي رمبا لو مّتت لدّمرت وفجَّ
من املراكز احليوية يف تلك البلدان، لكن وعي ال�سباب وتفاعل ال�سباب مع مثل 
مثل  وقوع  دون  حال  الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكات  وا�ستخدامهم  املبادرات  هذه 

هذه امل�ساكل.

الجوانب االإيجابية وال�صلبية لو�صائل التوا�صل االجتماعي
على  وال�سلبية  الإيجابية  اآث��اره  له  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 
ال�سباب والأُ�سر امل�سلمة؛ فمن الناحية الدينية توؤثر هذه الو�سائل على اأ�سلوب اأداء 
الفرائ�س ورمبا ي�سل الأمر اإىل التق�سر يف اأداء بع�س الفرو�س ب�سبب الن�سغال 
الكبر بتلك الو�سائل. كما اأن اأن هناك اإمكانية للتحدث عن الآخرين دون علمهم، 
مما ُيدِخل النا�س يف النميمة والغيبة، كما اأن و�سائل التوا�سل يوجد بها اإ�سافات 
الأ�سخا�س  لبع�س  ت�سوير  اأو  ت�سجيل  يتم  ورمبا  ال�سوتي،  والت�سجيل  كالكامرا 
دون علمهم ويتم ن�سرها اأي�سًا دون علمهم، وهناك تبادل الفيديوهات واملقاطع 
غر الالئقة وامل�سكوك يف �سحتها، وتكوين �سداقات مع اجلن�س الآخر رمبا توؤدي 
اإىل التعارف واللتقاء مع اجلن�س الآخر، مما ي�سبب الكثر من امل�ساكل وخا�سة 

)22( فهد عاي�س ال�س���مري، املدخل الإبداعي لإدارة الزمات والكوارث )الريا�س: �س���ركة مطابع جند 
التجارية، 2012(، �س 42. وانظر: املر�سي، املرجع ال�سابق، �س156.
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اأَْن  ُيِحبُّوَن  ِذيَن  الَّ   اإِنَّ بني الأزواج. ويقول اهلل �سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه: 
ْنَيا َواْلآِخَرِة َواهلُل َيْعَلُم َواأَْنُتْم  ِذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم يِف الدُّ َت�ِسيَع اْلَفاِح�َسُة يِف الَّ

َل َتْعَلُموَن )النور: 19()23(.

تقلِّل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ف��اإن  والقيم،  الثقافة  ناحية  من  اأم��ا 
العالقات داخل الأ�سرة، ورمبا توؤدي اإىل التفكك الأ�سري، والبتعاد عن التوا�سل 
الواقعي، والرتكيز على العامل الفرتا�سي، مما يوؤدي بالتايل اإىل �سعف العالقات 
الجتماعية، وابتعاد اأفراد الأ�سرة عن بع�سهم بع�سًا. واأي�سًا فاإن و�سائل التوا�سل 
الجتماعي ل تتطلب مهارات لغوية خا�سة، واأي اإن�سان مهما كان م�ستواه اللغوي 
اأو العلمي من املمكن اأن ي�سارك ويتفاعل يف املنتديات واللقاءات ... وهذا الأمر 
رمبا يوؤدي اإىل تدين م�ستوى التفكر والعتماد على الأفكار ال�سطحية الب�سيطة 
وبلغة ه�ّسة �سعيفة، حتى تتنا�سب مع جميع امل�ستويات املتعّلمة وغر املتعّلمة. اأما 
الأفكار الكبرة فقد تذبل اأو تذوب مع هوؤلء الأ�سخا�س الذين ل يهتمون بالأفكار 
ق  الكبرة. عالوة على عدم التاأكد من �سدق املعلومات؛ لأنه ل توجد و�سيلة للتحقُّ
واملُ�ستقبل ومدى  املُر�سل  الأ�سا�س على  بالدرجة  تعتمد  التي  املعلومات،  من هذه 
جتاوبهما مع هذه الأفكار واملعلومات. وقد ظهرت لغة جديدة بني ال�سباب ُتكتب 
باأحرف لتينية ولفظ عربي؛ اأي اأنها خليط بني العربية والإجنليزية، وهذه اللغة 

اجلديدة من �ساأنها اأن ت�سعف لغتنا العربية، فت�سيع هويتنا.

لئق  ب�سكل  الفراغ  اأوق��ات  ا�ستثمار  عدم  اإىل  اجلديد  الإع��الم  ي��وؤدي  كما 
اإي�سال  يف  و�ساعات  �ساعات  ال�سباب  ي�سي  فرمبا  الوقت،  �سيف  مع  يتنا�سب 
معلومة وفكره ت�سغل بالهم ول يوجد لها اأي نفع يعود عليهم، فيذهب وقتهم دون 
لأنهم ل يدركون قيمة  اليوم  �سبابنا  ا�ستثمار حقيقي. وهذا حال عدد كبر من 
الوقت واأهميته يف احلياة ... وهذه الو�سائل من املمكن - كما ذكرنا اآنفًا - يكن 

اأن توؤدي اإىل التخّلي عن القيم كال�سدق والأمانة والإخال�س يف العمل.

)23( القراآن الكرمي.
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النف�س  علم  اأ�ستاذ     ،Larry Rosen روزين  لري  الأمريكي  العامل  اأجرى 
التوا�سل  مواقع  على  الإدم���ان  اأن  عن  فيه  حت��دث  بحثًا  كاليفورنيا،  بجامعة 
اإىل تزايد ال�سعور بالعدوانية والأنانية وال�سطرابات النف�سية  الجتماعي يوؤدي 
والكاآبة، كما اأو�سح دور الإدمان يف التاأثر على التح�سيل الدرا�سي. وذكر الدكتور 
بدران بدران، اأ�ستاذ الإعالم بجامعة زايد يف دولة المارات العربية املتحدة، اأن 
مواقع التوا�سل الجتماعي اأ�سبحت متهمة بت�سببها يف تدهور العالقات الأ�سرية؛ 
العامة  احلياة  عن  والنقطاع  العزلة  من  نوعًا  م�ستخدميها  على  فر�ست  اإذ 
املواقع هو وقت م�ستقطع  تلك  ال�سباب على  الذي ي�سية  والجتماعية، فالوقت 
من عالقاته الجتماعية ... كما اأن الألعاب على مواقع التوا�سل الجتماعي ُت�سِهم 

يف اإهدار الكثر من الوقت)4)(. 
البحث  على  العربي  ال�سباب  �ساعدت  قد  تكون  رمبا  التي  الإيجابيات  من 
اإىل  الو�سول  و�سرعة  والأبحاث،  والدرا�سات  املعلومات  من  الهائل  الكم  وجود 
هذه املعلومات من خالل و�سائل الإعالم اجلديد وتطوراتها، وهذا من �ساأنه اأن 
اإىل  ال�سباب العربي واطالعهم على الأحداث والو�سول  اإىل زيادة معرفة  يوؤدي 
فرز  اإىل  الهائلة حتتاج  املعلومات  هذه  لكن  و�سهولة،  ي�سر  بكل  املعرفة  م�سادر 
وفهم كبرين، وال�سبب اأن هذه املعلومات يوجد فيها الغّث وال�سمني. كذلك، فاإن 
وتقريب  ال�سعوب،  ثقافات  ومعرفة  الآراء  وتبادل  العامل اخلارجي،  مع  التوا�سل 
وو�سائله احلديثة، عالوة على  الإعالم اجلديد  ميزات  اأمور من  امل�سافات، هي 
اإطالق  اأجل  والإ�سالمي من  العربي  ال�سباب  اأمام  الأبواب  فتح  الإعالم  اأن هذا 
املجتمعات،  فاعل يف  دور  لها  يكون  اأن  التي يكن  امل�ساريع  وعر�س  الإبداعات، 
اأن لالإعالم اجلديد  لل�سباب تقدمي مبادرات تخدم جمتمعاتهم، كما  مما يتيح 
املعلومة  اإىل  الو�سول  و�سهولة  واح��د،  ه��دف  ح��ول  ال�سباب  جتّمع  يف  كبر  دور 
واللتقاء حول فكرة اأو هدف واحد، وهذا ما حدث يف معظم الثورات العربية)25( 

(24) www.kolalwatn.netlnews136100.
)25( لالط���الع راج���ع: جمدي عالم: ثورة �س���باب 25 يناير التي هزت العامل، حورات وم�س���اهدات من 
مي���دان التحري���ر، )القاهرة: 2011(. وانظر: اإيان حممد ح�س���ني عبداهلل، ال�س���باب واحلركات 
الجتماعية: درا�سة الإعالم والراأي العام تر�سد ارها�سات 25 يناير 2001، )القاهرة: 2011(.
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يف تون�س وم�سر وليبيا و�سورية، وقد كان لالإعالم اجلديد ولو�سائله احلديثة دور 
فاعل وكبر يف هذا احلراك ال�سبابي الكبر، الذي اأذهل العامل بطريقة تعاطي 
هوؤلء ال�سباب مع الإعالم اجلديد وا�ستخدامهم ل�سبكات التوا�سل الجتماعي يف 
التطورات  ا�ستيعاب هذه  الأقدر على  اإذ كانوا  العربية،  الثورات  خمتلف مراحل 
الكبرة يف الإعالم. وهناك عدد كبر من اجلوانب الإيجابية وال�سلبية لالإعالم 
كل  يف  دخل  اجلديد  الإع��الم  كون  احليز  هذا  يف  ن�ستطيع ح�سرها  ل  اجلديد 

مناحي احلياة.

الخاتمة والتو�صيات
الإره��اب  ظاهرة  ن�سر  يف  رئي�س  دور  اجلديد  لالإعالم  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
تاأثر  الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  كان  وقد  ب�سكل كبر جدًا،  وتفاقمها  وات�ساعها 
وا�سح ل لب�س فيه على ظاهرة الإرهاب، والتاأثر له جوانبه الإيجابية وال�سلبية، لكن 
ل بد من توعية ال�سباب العربي باجلانب ال�سلبي ل�ستخدام هذه الو�سائل املختلفة، 
كما اأنه ل بد من ن�سر الوعي لدى ال�سباب ب�سرورة ال�ستفادة من و�سائل الت�سال 
احلديثة ب�سكل اإيجابي، مثل اإلقاء املحا�سرات وتوزيع املن�سورات وا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل الجتماعي يف اإي�سال هذه املحا�سرات واملن�سورات والأفكار.

ل بد من تنمية الإح�سا�س بالدين والوطن حتى يكون ال�سباب العربي على وعي 
بالأفكار اخلبيثة التي ت�سلهم من خالل و�سائل الإعالم اجلديد، و�سرورة التاأكيد 
على ال�سباب بعدم ن�سر الأفكار دون متحي�سها واإخ�ساعها للمنطق والعقل والدين.

اإن لالأ�سرة العربية تاأثرها الكبر يف احلّد من اجلوانب ال�سلبية لالإعالم 
وللرتبية  فيهم،  الديني  ال��وازع  وغر�س  الدينية  الرتبية  على  وتركيزها  اجلديد 
هناك حت�سني  يكون  حتى  والدينية؛  الأخالقية  املبادئ  تر�سيخ  يف  دور  الدينية 

لدى ال�سباب العربي من اأي انحراف اأو زيغ عقائدي اأو ديني. 

البحث عن الوجه امل�سرق يف هذه الو�سائل من حيث ال�ستخدام؛ اأي توظيفها 
يف ما يعود على ال�سخ�س والأّمة بالنفع يف جميع اجلوانب، وتوعية ال�سباب بطرق 

ا�ستخدامها، وو�سع احلدود الالزمة لذلك من مبداأ ل �سرر ول �سرار. 
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د. فتحي محمد الدرادكة

اإيجاد نظام اجتماعي عام ل�سغل اأوقات الفراغ بالن�سبة لل�سباب، ول �سيما 
اإليها  ين�سم  ون��واٍد  برامج  اإقامة  مثل  وغرها،  ال�سيفية  الإج���ازات  ف��رتات  يف 
ال�سباب لق�ساء اأوقات فراغهم، اإ�سافة اإىل القيام مبا يفيدهم ويفيد املجتمع.

اأخرًا، ل بد من بذل اجلهدنا لت�سخر هذه التقنية يف الدعوة اإىل اهلل، والأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر؛ فاإن لها ثماًرا يانعة على الأّمة الإ�سالمية جمعاء.

قائمة الم�صادر والمراجع
القراآن الكريم.  .1
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22-25 فبراير/ 2015م.



خريف 2015- 103 -

الثقافة العربّية وبناء المجتمع
روؤية م�صتقبلية

د. محّمد اأبوحّمور*

ا�ستحقاقات   ... العربية  املوؤمتر )الثقافة  العنوان الذي ينعقُد حتته هذا    اإنَّ
احل�سارية  الأزمة  اإزاء  جوهرية  اأ�سئلٍة  من  يطرحه  مبا  حائر(،**  م�ستقبل 
مب�سائل  مبا�سرًة  تت�سل  بحث  حماور  من  عليه  ي�ستمل  ومبا  العربية،  للمجتمعات 
يف  كبرة  م�سوؤوليات  اأمام  لي�سعنا  النه�سة،  �سروط  وا�ستيفاء  والتقّدم،  الإ�سالح 
احِلفاظ على ُهوّيتنا احل�سارية، وا�ستك�ساف مواطن اخللل والرتاجع التي اأملَّت بنا 
ُبل التي  يف املا�سي، وتداعياتها يف احلا�سر، ومن ثم ا�ست�سراف الطرق الأجدى وال�سُّ
نطمئن اإليها واإىل م�ستقبل اأجيالنا القادمة لالإ�سهاِم يف م�سرة احل�سارة الإن�سانية.

عن  نتحدُث  فنحن  العربية،  احلياِة  يف  ثقايّف  اإ�سالٍح  عن  نتحدُث  كّنا  واإذا 
 جمال من جمالت هذه احلياة،   اإ�سالح واإعادة بناء؛ يف كلِّ  منه لكلِّ اأ�سا�ٍس ل بدَّ
اأكاَن ذلك يف القت�ساد اأم يف ال�سيا�سة اأم يف املجتمع وال�سلوكات الجتماعية وطريقة 
زت على حتليل الأ�سباب القت�سادية  التفكر ... واإذا كانت درا�سات كثرة قد ركَّ
 الأحرى بنا اللتفات  وال�سيا�سية لأحداث ما �ُسّمي »الربيع العربي« يف منطقتنا، فاإنَّ
اإىل ال�سياقات الثقافية التي جرت من خاللها هذه الأحداث، ودللتها على حقيقة 
الأزمة يف املجتمعات العربية، وهي موؤ�سرات مل تكن كامنة باأي حاٍل من الأحوال، 
واإمنا كانت تتفاقم على ال�سطح، وتظهُر عرب اأ�سكاٍل متعددة من املعاناه يف امل�سهد 

العربي العام، قبل تلك الأحداث بعقوٍد طويلة.

* الأمني العام ملنتدى الفكر العربي.
ُقدمت هذه الورقة يف موؤمتر »الثقافة العربية ... ا�صتحقاقات م�صتقبل حائر« الذي نظمته مكتبة   **

الإ�سكندرية/م�سر، خالل الفرتة 16-17 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2015.

درا�شات ومقاالت
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من  ر  مبكِّ وقت  ومنذ  اأطيافهم  اختالف  على  العرب،  املثقفون  ا�ست�سعر  لقد 
القرن الفائت، مدى ما يكن اأن توؤدي اإليه ال�ستقطابات وحماولت احتواء الفكر 
وتلوينه بالأغرا�س ال�سيا�سية وامل�سلحية الآنية، من نتائج خطرة – ن�سهد بع�سها 
الآن - يف خلل البنية الثقافية للمجتمعات يف منطقتنا، وكذلك ما اأدت اإليه ممار�سات 
القتالع بحق املثقفني وحرية التعبر من ت�سويه لقيم احلوار، والختالف، والت�سامح، 
وقبول الآخر، وامل�ساركة، والإبداع احلّر، وبالتايل اإعطاء الفر�س ال�سانحة جلهات 
الأحوال  باأي حاٍل من  تعمل  التي ل  اأجنداتها  وداخلية لال�ستقواء وفر�س  خارجية 
ل�سالح تنمية ثقافية ُي�سهم فيها اجلميع ويجنون ثمارها ارتقاًء يف حياتهم العقلية 

والعملية.   

واأُ�سر هنا اإىل اأن موؤمتر )ق�صايا االإ�صالح العربي: الروؤية والتنفيذ(، الذي 
ُعقد يف مكتبة ال�سكندرية )12-14 مار�س 2004(، من خالل الوثيقة التي اأعلنها 
الثقايف  املناخ  املفقودة يف  للحلقات  ت�سخي�سه  ا�ست�سعَر يف  اال�صكندرية(،  )وثيقة 
�سلميًا؛  ال�سلطة  وتداول  الديقراطي  التطوير  »لتحقيق  ال�سرورة  مدى  العربي، 
بالعمل على مواجهة الروا�سب والعادات اجلامدة والآثار املرتاكمة لأو�ساع واأ�ساليب 
اأي  اأ�سا�س  الثقافية هي  التنمية  واعتبار   ... ال�سيا�سية  امل�ساركة  فا�سدة حتول دون 
ثقافة  باإ�ساعة  اإل  ]اإجناحه[  اإ�سالح جذري، ل يكن  الأوىل لأي  تنمية، واخلطوة 

الديقراطية يف مناهج التعليم والإعالم«.

على  تكامليًا  يكون  اأن  ينبغي  عمل  هو  املوؤ�س�سي  الثقايف  العمل  اأن  �سحيح 
م�ستوى الدول، و�سمن الإطار الإن�ساين الأ�سمل، لكنه يف الأ�سل ح�سيلة م�ساهمات 
على  قادرة  وخطط  ا�سرتاتيجيات  اإطار  يف  ُت�ساغ  اأن  ينبغي  متنوعة،  اأطراف  من 
حلقة  اأي  �سعف  فاإن  هنا  ومن  مكوناتها.  مبختلف  الجتماعية  البيئة  مع  التفاعل 
من حلقات هذا العمل وجتلياته، يحدث ثغرات والتواءات تقلل من فاعلية عنا�سر 
الثقافة ومقّوماتها التنموية، �سواء على امل�ستوى القطري اأو القومي، تلك الفاعلية 
با�ستقرار جمتمعاتنا،  تع�سف  تزال  ما  مواجهة حتديات  يف  عربيًا  نحتاجها  التي 
وجتعلنا اأ�سرى القلق واحلرة اإزاء اخل�سية من تفكك الهوية اجلامعة، التي ُينِذر بها 
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تنامي الدعوات من هنا وهناك؛ اإىل ُهوّيات ثقافية فرعية، بني الكثر منها حالت 
نتائجها  َن�سهد  اأ�سبحنا  الأر�س،  دموية على  دامات  و�سِ تناحر  بل  و�سراع؛  تناف�س 
املبا�ِسرة على خمتلف جمالت احلياة يف منطقتنا، عدا ما اأنتجته هذه احلالة من 

تنامي التطرف والتع�سب والإرهاب الفكري واملادي.

الأدنى  احلّد  متثِّل  التي  الثقافية  مات  ال�سِّ »هي جمموعة  الهوية  كانت  واإذا 
امل�سرتك بني جميع الذين ينتمون اإليها«، فهي - كما يقول د. عبد احل�سني �سعبان 
- لي�ست ُمعطًى جاهزًا ونهائيًا، واإمنا هي عمل يجب اإكماله دائمًا، اأو بعبارة اأخرى 
اإن الذي يطبع الهوية هو التغير والتفاعل بحكم العالقات الإن�سانية، ولي�س الثبات 
بال�سميم  مت�ّس  اإنها  »بل  ال�سيا�سية،  بالق�سايا  متعلقة  لي�ست  فامل�ساألة  والنعزال. 

اجلانب الثقايف«.

 النظرة اإىل جوهر حزمة الأزمات املرتابطة التي عرقلت نهو�س جمتمعاتنا  اإنَّ
العربية، يك�سُف لنا اأن تغييب الأ�سا�س الثقايف امل�سرتك كان عاماًل حا�سمًا يف التفكك 
املرير الذي اأدى مبحاولت النهو�س اإىل الرتاجع والنكو�س على اأعقابها، وبالتايل 
عد، والف�سل يف كثر من �سور النفتاح  تفاقم التحديات والإ�سكالت على خمتلف ال�سُّ
بندّية على الآخر، واحلّد من اإغناء الهوية والثقافة باحليوية والتفاعل اخلاّلق، مما 
التنموّي، واجلمود الجتماعي،  الق�سور  باأ�سكاٍل من  �سلبًا على جمتمعاتنا  انعك�س 
ر ول مفهوم، ل  والتباعد ال�سيا�سي، بل وت�سارب القيم واملفاهيم على نحٍو غر ُمربَّ
ينتج فكرًا وجدًل عقليًا تنويريًا، واإمنا تعميقًا لل�سروخات، واإثارًة للخالفات، وتكفرًا 

وتخوينًا، وبالتايل مزيدًا من النعزالية والتقوقع واحتكار احلقيقة والظالمية.

اأحيانًا  �سعف  من  العربّي  الثقايّف  اجل�سم  اأ�ساَب  ما  ورغم  كّله،  ذلك  ورغم 
وقابليتها  الطويل  اإرثها  بحكم  العربية  الثقافة  تزال  فما  كيانه،  ا�ستهدفت  و�سربات 
الذي  التحول  اإحداث  على  قادرة  الإيجابي،  التاريخي  تاأثرها  وا�ستعادة  دد  للتجُّ
وما  كيف  ولكن  والتقدم.  احلقيقي  والإ�سالح  النماء  م�سمار  يف  حتتاجه جمتمعاتنا 

هي الو�سائل؟
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تناولت  التي  العرب  واملثقفني  للمفكرين  الطروحات  من  هائل  كم  هنالك 
اأو متفقة،  ومناظر خمتلفة  زوايا متعددة  وم�ستقبلها، من  العربية  الثقافة  ق�سايا 
ث عن ثالثة م�ساريع فكرية متثِّل م�ساهمتنا يف  اإل اأنني اأوّد يف هذا املجال اأن اأحتدَّ
منتدى الفكر العربي، يف �سياغة روؤية للم�ستقبل العربي وبناء جمتمعات تتحقق لها 
احلرية وامل�ساواة وامل�ساركة والعدالة و�سيادة القانون، واأنظمة ديقراطية مب�ساركة 
تقدمي  وكذلك حماولة  واجلماعات،  والأطياف  الفئات  جميع  من  ومتوازنة  فاعلة 
»و�سفة ا�سرتاتيجية« – على حّد تعبر �سمو الأمر احل�صن بن طالل – »للتفكر 
يف الطريقة التي ُن�ساهُم بها مّرًة اأخرى يف الفهم واملعرفة الإن�سانيني ككّل«، وتاأكيد 
اإىل ترميم الواقع  ال�سامل بداية احلركة والنطالق يف ال�سعي  الثقافة مبعناها  اأن 
�سياغتها خرباء  �ساهَم يف  التي  امل�ساريع  وهذه  بنائه.  واإعادة  اإ�سالحه  اأو  العربي 

ومتخ�س�سون عرب يف حقول متنّوعة، اأوجز بع�س مالحمها يف الآتي:

امليثاق االجتماعي العربي: وقد اأُعلن يف نهاية العام 2012، وجاءت فكرته مع 
بداية اأحداث الربيع العربي يف العام 2011. وتقوم مرتكزاته على جمموعة مبادىء 
ال�سيا�سية  التعددية  ومفهوم  املتكافئة،  املواطنة  ب�سيادة مفهوم  العرتاف  لتاأ�سي�س 
والثقافية والجتماعية، مبا ي�سمن الق�ساء على م�سببات الفنت الطائفية واملذهبية 
اإىل  وجتزئتها  وتق�سيمها  ُفرَقتها  على  وتعمل  الأّمة  م�ستقبل  د  تهدِّ التي  والعرقية، 
واأجندات  م�ساريع  تعمل على حتقيقه  الذي  الأمر  متناحرة،  اأمنّية �سغرة  كيانات 

خارجية يف مقدمتها امل�سروع ال�سهيوين.

ولعل من اأهم ما يتحدث عنه هذا امليثاق هو العرتاف بالتباينات يف وجود 
ُهوّيات عامة وفرعية يف العامل العربي، لكنه يحث على ا�ستثمار فوائد التنّوع الثقايف 
يف الإثراء الجتماعي ومبداأ العي�س امل�سرتك والعتماد املتبادل، نهجًا و�سلوكًا، وعلى 
اأ�سا�س املواَطنة املتكافئة، واعتماد الأُ�س�س امل�سرتكة للهوية اجلامعة للدول العربية، 
وثرواتها  حكمها،  واأنظمة  تكوينها،  ظروف  يف  التفاوت  ل  ي�سكِّ اأن  ينبغي  ل  التي 
للتعليم  الهتمام  اإيالء  �سرورة  مع  اجلامعة،  ُهوّيتها  بناء  من  مانعًا  واإمكاناتها، 
املعرفة  مكونات  بني  التداخل  واإدراك  والتكنولوجية،  العلمية  املعارف  واكت�ساب 
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الإن�سانية، يف �سبيل متكني الأّمة من تكوين راأ�س املال الب�سري الكفوؤ املُنتج القادر 
على اإدارة ثروات الأّمة وا�ستثمارها ب�سيادة مبنية على التعاون املتكافىء مع الأمم 
الأخرى، بعيدًا عن التبعية ب�سبب الفجوة العلمية والتكنولوجية بيننا وبني الآخرين 

يف العامل املتقدم.

ا�سرتاتيجية  روؤية  من  امليثاق  اإليه  يدعو  ما  يف  بارزًا  ن�سيبًا  التعليم  وياأخذ 
م�سرتكة يف اإعداد ال�سباب، تهدف اإىل تطوير القيادات الفكرية والعلمية والثقافية 
املواطن  وبناء  وال�ستحقاق،  اجلدارة  اأُ�س�س  على  والقت�سادية  والفنية  وال�سيا�سية 
ن مببادىء املواَطنة ال�ساحلة  امل�ستوِعب لقيم احل�سارة العربية الإ�سالمية، املُح�سَّ

واحرتام حقوق الآخرين، والدفاع عن حرية الراأي والفكر والتعبر.

والباحثني  واملفكرين  للعلماء  الإبداعية  البيئة  تهيئة  على  امليثاق  يرّكز  كما 
واأ�سحاب الريادة يف ال�سناعة والتجارة، واإعطائهم حرية البحث والتفكر والعمل، 
واأي�سًا توفر احلوافز والعوائد املادية التي حتول دون هجرتهم. ويف الوقت نف�سه 
من  وال�ستفادة  املُهاجرة،  املبدعة  العربية  واجلاليات  الوطن  بني  الروابط  تقوية 
اخلربات املتح�سلة لهذه اجلاليات وقدراتها على التاأثر يف املجتمعات التي تعي�س 
فيها. وكذلك الت�سجيع على قيام مراكز الدرا�سات والبحوث الوطنية، وبعيدًا عن 
وو�سع  ال�سيا�سات  �سنع  يف  للحكومات  املُ�ساِند  بدورها  للقيام  الأجنبية،  التبعية 
البع�س، ومع املراكز  اآخر ت�سجيع تفاعلها مع بع�سها  ال�سرتاتيجيات، ومن جانب 
النظرة لها يف الدول الأُخرى دون فقدان ا�ستقالليتها. اأما املراكز الأجنبية العاملة 
يف الوطن العربي واملمولة من اأطراف اأجنبية، فينبغي اأن تخ�سع ل�سفافية كاملة يف 

امل�ساءلة ور�سد اأعمالها.

رئي�سيًا  مكّونًا  باعتبارها  العربية  اللغة  عن  الدفاع  �سرورة  امليثاق  ُيغفل  ول 
املوؤ�س�سات  مع  بامل�ساركة  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  ودور  الثقافية،  الأّمة  هوية  يف 
احلكومية يف و�سع الأطر والأهداف لل�سعي اإىل التفاعل مع موؤ�س�سات الفكر العاملية، 
والتعريف بقيم احل�سارة  الدولية غر احلكومية،  املنظمات  الفاعلة يف  وامل�ساركة 

العربية الإ�سالمية، و»اإيالف تلك القيم مع ال�سلوكيات املطّبقة يف جمتمعاتنا«.
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التي  اأمرين مهّمني لتحقيق الأهداف  بالتاأكيد على  امليثاق مرتكزاته  ويختم 
والعلمية  والفكرية  الثقافية  وكفاءاتها  احلّية  الأُّمة  قوى  تعاون  الأّول-  ت�سّمنها: 
والدينية  واملدنية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  الفاعلني  قناعة  ودرجة  و�سراكاتها، 
مرتبط  وهو  الثاين-  والأمر  الأهداف،  بتلك  والإعالمية  والجتماعية  والثقافية 
القطاعات عرب حوارات جادة  بالأّول من حيث تكوين ت�سورات م�سرتكة بني هذه 
وم�سوؤولة ُتتنج توافقًا ا�سرتاتيجيًا طويل الأمد، مما يعني اأن ت�سجيع احلوار والرتكيز 

على اأخالقياته يف كافة املجالت هو �سمانة حلياة حّرة كرية.

امليثاق االقت�صادي العربي: جاء هذا امليثاق، الذي اأعلنه منتدى الفكر العربي 
التنموي  للواقع  ل مدخاًل حتليليًا  لي�سكِّ العام )2015(  اأغ�سط�س هذا  اآب/  �سهر  يف 
ال�سعيد  على  املت�سارعة  والتحولت  التغّرات  �سوء  يف  امل�ستقبلية،  واآفاقه  العربي 
بالعامل  التي ع�سفت  والقت�سادية  املالية  الأزمات  بعد  وخا�سة  والإقليمي،  الدويل 
املعا�سر خالل ال�سنوات الأخرة، واملوؤ�سرات احلادة التي برزت خالل فرتة الربيع 
العربي، مما برهَن اأن الروؤية ال�ساملة لالأبعاد املتداخلة اقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا 

و�سيا�سيًا، هي الأجدى ملعاجلة اختاللت البنى التنموية وتداعياتها يف املنطقة.

املختلفة، ومنها  باأبعادها  القت�سادية  الق�سايا  امليثاق  ناق�س  الإطار  يف هذا 
الُبعد الثقايف واملعريف، واأ�سِرُب مثاًل عليها امل�ساألة املتعلقة بتطوير التعليم من حيث 
اأنه يثل الركن الأ�سا�سي للنهو�س القت�سادي وحتقيق التحولت املطلوبة، و�سرورة 
حتويل التعليم يف مدار�سنا وجامعاتنا ومعاهدنا اإىل حالة معرفية متقدمة ترتبط 
ال�سخ�سية  لبناء  الكربى  البوابة  هو  التعليم  اأن  عن  ف�ساًل  والإنتاج،  العمل  ب�سوق 
الوطنية الريادية، وتكوين الرثوة الب�سرية القادرة على التفاعل مع مفردات العلم 

والتكنولوجيا وم�ستجدات احل�سارة الإن�سانية. 

 هذا يتطلَّب الدفع يف اجتاه النفتاح على العلم والفكر والفل�سفة، وتاأ�سيل  اإنَّ
احللول  اإيجاد  على  والقدرة  والتخ�س�سية،  احلياتية  واملهارات  العلمي  العقل 
الإبداع  رعاية  من  منظومة  �سمن  املُنِتج...  للعمل  ال�سباب  وتاأهيل  للم�سكالت، 
والبتكار والتجديد، وا�ستثمار �سبكات التعليم الإلكرتونية يف الت�سبيك بني املوؤ�س�سات 

التعليمية على امل�ستويات القطرية والعربية والدولية.
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كما اأن تطوير التعليم والتاأهيل العلمي والتكنولوجي يتطلَّبان توافر لغة علمية 
ذات قدرة على التعبر عن �ستى مناحي احلياة، ابتداًء من الفكر والفن والثقافة 
وانتهاًء باحلقائق العلمية والطبيعية، ومنظومات التكنولوجيا املعّقدة. وهذا ي�ستدعي 
النهو�س باللغة العربية، والهتمام باللغات الأجنبية احلّية، ويف نف�س الوقت اللغات 
النخبة،  »فاللغة ل تنح�سر يف  العربية.  الدول  املوجودة يف بع�س  الأخرى  القومية 
املعارف واخلربات بني خمتلف مكّونات  ونقل  والتفاهم  التوا�سل  و�سيلة  واإمنا هي 
املجتمع«. وي�سر امليثاق اإىل اخل�سارة املرتتبة على املجتمعات والتفاعل بني العقول 
املبدعة؛ نتيجة احلواجز اللغوية وعدم تطوير اللغة الوطنية وا�ستعمالها وتوظيفها، 

والتي تقّدر مبليارات الدولرات �سنويًا.

اأما امل�سروع الثالث الذي يبادر به منتدى الفكر العربي، ويعمُل على التح�سر 
لإعالنه قريبًا فهو »امليثاق الثقايف العربي«، الذي ناأمل اأن يجيء تاأكيدًا على احرتام 
التوا�سل  و�سيلة  العربية،  اللغة  وهو  لرتاثها احل�ساري،  لالأّمة وحا�سن  اأهم جامع 
والتفاهم بني ال�سعوب العربية، ولغة القراآن الكرمي. وتاأكيدًا اأي�سًا لحرتام احلقوق 
الثقافية لأ�سحاب الثقافات اخلا�سة التي تتاألف منها جمتمعاُتنا، واعتماد احلوار 
املادي  الرتاث  على  واحلفاظ  الإقناع،  الختالف وحماولت  عن  للتعبر  والتفاهم 
واملعنوي، وحرمة اأماكن العبادة وقد�سيتها، واحلفاظ على القيم امل�سرتكة وتوظيفها 
وتعزيز  اأبنائها،  بني  والتفاهم  والتقارب  التوا�سل  وتعزيز  الأّمة  يف خدمة م�سالح 
باعتبارها  البيئة،  على  واملحافظة  الإن�سان،  وحقوق  وامل�ساواة  واحلرية  العدل  قيم 

قيمًا اإن�سانية عامة للتطور والرتقاء الجتماعي.

ول بد للميثاق الثقايف اأن يخ�س بالذكر رعاية املبدعني واملتميزين، وتقدير 
لإنتاج  لهم  املنا�سبة  البيئة  وتوفر  واملثقفني،  واملفكرين  والفنانني  والأدباء  العلماء 
اأعمالهم يف اأجواء من احلرية والتقدير والكرامة، ون�سر اأعمالهم تلك، والتعريف 
بهم وبها، ودعم املوؤ�س�سات الثقافية، وتفعيل اأدوات الثقافة، والعرتاف بدور الثقافة 

يف حت�سني م�ستوى احلياة والرتقاء بالفرد واملجموع على ال�سواء.



درا�شات ومقاالت: )1( الثقافة العربّية وبناء المجتمع: روؤية م�شتقبلية

- 110 - املنتــــدى  263

 اأماَمنا بحث يف حتدياٍت جّمة �سمن م�سروع من هذا النوع، وق�سايا �سائكة  اإنَّ
العربي يف ع�سر  والإعالمي  الثقايف  للخطاب  واٍف  اإىل حتليٍل  درا�ستها  حتتاج يف 
العوملة، كما حتتاج اإىل فهم الرتاث وجتديد ال�سلة به، باإعادة قراءته قراءة نقدية، 
ل ت�سعه مو�سع التقدي�س، واإمنا حتّوله اإىل عن�سر قوة وارتكاز وحماية يف جتديد 
والوقوف  للقدمي  ومن اخل�سوع  لالأجنبي،  التبعية  �سوائب  من  وتخلي�سها  ثقافتنا، 
عنده، الأمر الذي �سيخلق وعيًا خمتلفًا عند اأجيالنا واأ�ساليب تعاملها ومرونتها يف 
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حوار الـح�شارات في منظور الثقافة االإ�شالمّية
)االأُ�ص�ص والقواعد(

د. محمد �صيف االإ�صالم بوفـالقـة*

مقّدمة
الإ�سالمية  الثقافة  منظور  يف  احل�سارات  »حوار  هو  البحث  هذا  مو�سوع 
)الأ�س�س والقواعد(«، وهو مو�سوع ُيركز على ثقافة احلوار، وقيم الت�سامح التي 
جاءت يف ديننا الإ�سالمي احلنيف، الذي يدعو اإىل تر�سيخ قيم التعاي�س ال�سلمي، 
واحلوار احل�ساري بني اأتباع الأديان والثقافات، ل انطالقًا من مواقف اآنية، ول 
لأ�س�س  وتر�سيًخا  الإن�ساين،  النوع  لوحدة  لكن جت�سيًدا  وقتية،  لظروف  ا�ستجابة 

العدالة التي ُت�ساهم يف تعميم اخلر على اجلميع.
احلوار  بو�ساطة  انت�سر  الذي  احلنيف  الإ�سالمي  ديننا  اأن  يف  ريب  ل 
والعاملي، فمما  الإن�ساين،  العطاء احل�ساري  احل�ساري، يحتل موقعًا متميزًا يف 
فيها  تعاي�ست  باذخة،  ح�سارة  دعائم  اأر�سى  قد  الإ�سالم  اأن  �سك  ي�سوبه  ل 
احل�سارات  بني  واحلوار  والثقافات،  اللغات  فيها  وتثاقفت  والأديان،  الأجنا�س 
والثقافات »هو الآن �سرورة ملّحة للعي�س يف عامل اآمن وم�ستقر، وم�ساهد العنف 
والفزع العاملية ل تبقي مكانًا حلياة اإن�سانية ذات معنى. لذلك، فاإن احلوار بني 
يف  �سرورة  بل  اجلغرافية،  امل�ساحات  يف  �سرورة  لي�س  والثقافات  احل�سارات 
امل�ساحات املعرفية، ونحن بحاجة ما�ّسة لأن جنيب على ما يحيط بنا من اأ�سئلة 
�س  عميقة وواقعية، واأن نر�سد م�سرة التحولت كما ينبغي. فالعامل اليوم متعطِّ

* كلية الآداب- جامعة عنابة/ اجلزائر.
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وحقوقه  حريته  ينال  اأن  على  وي�سّر  والعدالة،  واحلرية  وال�سداقة  ال�سالم  اإىل 
والتعّنت  باحلرب  ُتنال  ل  والعدالة  واحلرية  ال�سالم  حقيقة  لكن  الإن�سانية، 
ق باحلرب ه�ّس دائمًا وغر متني، اأما ال�سالم القائم  والتمييز، وال�سالم الذي يتحقَّ
على العدالة والإن�ساف واحلوار واملنطق فهو ال�سالم احلقيقي الدائم. ول �سك 
يف اأن مبداأ احلوار بني طرف واآخر هو مبداأ يدّل على توافر ح�سارة وثقافة لدى 
الطرفني، واحل�سارة تقود اإىل الفهم والتفاهم، وُتبعد �سبح الختالف الذي يوؤّدي 
اإىل ال�سدام. فاحلوار بني اأتباع الأديان والثقافات �سفة ح�سارية متقّدمة جدًا، 
وكثرًا ما اأو�سلت اأطراف احلوار اإىل بّر ال�سالم من حيث الحرتام املتبادل، ومن 
ثم العرتاف بقد�سّية الأديان كلها. واإذا رجعنا اإىل مبادئ الأديان الأ�سا�سية جند 
اأنها جميعًا ت�سّب يف م�سلحة الإن�سان الذي خلقه اخلالق يف اأح�سن تقومي«)1(.

الثقافات والديانات  الراهن ما فتئت دائرة الهتمام بحوار  ففي ع�سرنا 
التاريخية  املو�سوع يف احلقبة  اأ�سحى هذا  يوم، حتى  بعد  يومًا  وتت�ساعد  تّت�سع 
احلالية هاج�سًا اإن�سانيًا م�سرتكًا ومطلبًا عامليًا ُملّحًا، ل ُيكن احلياد عن تداوله 
ر �سلم ق�سايا الألفية  وتناوله والنخراط فيه ومناق�سة ق�ساياه واأبعاده، »فقد ت�سدَّ
الثالثة متجاوزًا كل احلدود اجلغرافية والفوارق املذهبية والختالفات العقائدية 
والعرقية، واأُدرج �سمن اأولويات امل�ساريع الأممية، فقد اأيقن اجلميع باأن ل منا�س 
للب�سرية من �سراعاتها التاريخية الدامية بغر النفتاح على الآخر، والدخول معه 
د  التوحُّ اأ�سكال  كل  عن  بعيدًا  امل�سرتكة،  امل�سلحة  اأجل  من  وبّناء  جاد  حوار  يف 

واحل�سابات ال�سّيقة.
ول غرو اأن اإعالن الأمم املتحدة ومنظمة اليون�سكو حتديدًا اأن تكون ال�سنة 
م الدليل الوا�سح على اأهمية  الأوىل من الألفية الثالثة �سنة حوار الثقافات، قد قدَّ

الق�سية وح�سا�سيتها واأولويتها يف اأجندة اهتمامات املجتمع الدويل.
اإن فكرة احلوار بني الثقافات والأديان مل تنب من فراغ ومل تكن اأبدًا - ولن 
تكون - �سربًا من العتباط الفكري والإغراءات النفعالية، واإمنا هي نتيجة حتمية 
ومبا�سرة جلملة من العوامل املو�سوعية التي اعتملت فيها)2(. وهذا ما ُيلقي على 
الباحثني والكّتاب م�سوؤولية الك�سف عن العوامل التي جمعت بني ال�سعوب ووحدت 
اأفرزت  التي  واملرتكزات  الأ�س�س  عن  التنقيب  اإىل  ويدفعهم  وروؤاهم،  اأهدافهم 

قاعدة �سلبة حلوار احل�سارات والثقافات عرب مراحل التاريخ.
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لأجل كل ذلك، ي�سعى هذا البحث اإىل اإبراز خ�سائ�س احلوار احل�ساري يف 
منظور الثقافة الإ�سالمية، فت�سليط ال�سوء على قيم الت�سامح، والتعاي�س ال�سلمي 
الذي يكت�سي طابعًا ح�ساريًا، ويت�سل مب�ساألة احلوار احل�ساري والثقايف بني �ستى 
الأمم والأعراق، له ما يرّبره. فاحلوار بني الثقافات واأتباع الديانات املختلفة كان 
  من املوا�سيع املحرتمة يف املجتمع الإ�سالمي، الذي مل يعرف التع�سب الديني، اإلَّ
يف حالت ا�ستثنائية قليلة و�ساذة، وتزداد اأهمية هذا املو�سوع خا�سة عندما نعلم 
وامل�سلمني  الإ�سالم  اأن  تاأ�سي�س نظام جديد، كما  اإىل  ي�سعى  املعا�سر  العامل  باأن 
يتعّر�سون حلمالت �سعواء ترمي اإىل ت�سويه �سورتهم، وتقدمي نظرة خاطئة عن 
ممار�ساتهم، اإ�سافة اإىل رواج بع�س النظريات التي ت�سعى اإىل التنّكر لهذا العطاء 
احل�ساري الإن�ساين الفريد من نوعه. فثقافتنا الإ�سالمية يف الع�سر الراهن تقف 
اأمام جمموعة من التحديات الكبرة من اأهمها: احلفاظ على الُهوّية يف ال�سكل 
وامل�سمون، والت�سّدي لكل ما هو خطر عليها، وحماورة الآخر على اأ�س�س �سلبة، 
و�سليمة ووفقًا ملنظور يبنى بني الطرفني على املو�سوعية والإن�ساف، ويبتعد عن 

التجّني والإجحاف)3(.

اأواًل: اأهمّية احلوار احل�صاري
وديومته يف خمتلف  �سّر احلوار،  يعّد  التنّوع  على  اأن احلفاظ  ريب يف  ل 
اإذ من غر  التنوع؛  على  يقوم  وجوده  اأ�سل  اأن احلوار يف  والروؤى. ذلك  الأفكار 
امل�ست�ساغ عقاًل حتاور املتفقني. لهذا كان قوام العملية الإقرار العملي والنظري 
بالختالف كظاهرة اإن�سانية ي�سهد بوجودها الواقع املعا�س. من هذا املنطلق ُعّد 
من العبث الدعوة اإىل احلوار يف كنف الأحادية الفكرية التي ُيراد فر�سها على 
خالل  من  وذلك  املتبادل،  الفهم  حتقيق  اإىل  احلوار  ويهدف   ،... امل�ست�سعفني 
قراءة الآخر عن طريق م�سادره، وبذلك نقطع الطريق على الو�ساطة يف التبليغ، 
تكون  اأن  يفرت�س  كما  املعاندين.  قبل  لالأفكار من  الإيديولوجي  التوظيف  ومننع 
املقارنة بني الق�سايا املتجان�سة، فال يجوز مو�سوعيًا اأن نقارن اأ�ساًل يف جمموعة 
ح�سارية بفرع عند جمموعة اأخرى، ذلك اأن املو�سوعية تفر�س اأن ُيقاَبل الأ�سل 
املتحاَور حولها متجان�سة من حيث  الق�سايا  تكون  واأن  بالفرع،  والفرع  بالأ�سل، 
اأهمية احلوار  اأو العك�س)4(، وتتجّلى  الطبيعة، فال ُيقاَرن اأمر نظري باآخر عملي 
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من خالل الأهداف التي يرمي اإليها، ومن بينها اأن ي�سبح احلوار هدفًا دائمًا بني 
اأفراد الإن�سانية، كاأنه م�سار احلركة الثقافية للب�سر، وطريقة ذلك: 

- التبادل الثقايف احلّر بني جميع الأطراف.
- تبادل الزيارة بني املثقفني وعر�س اأفكارهم كما هي يف واقع الأمر.

- ت�سجيع العمل الثقايف امل�سرتك بني جميع املتحاورين.
- تاأليف الكتب بل�سان كل اأطراف احلوار.

- ال�سعي املتبادل لت�سحيح �سورة الآخر يف بيئة كل طرف.
يكن  ل  اإذ  الفاعل؛  الجتماعي  التعاون  يف  الهادف  احلوار  ُي�ستثَمر 
مو�سوعيًا التاأ�سي�س للحوار من اأجل احلوار لأنه هدر للطاقات. فاحلوار يهدف يف 
�س للفهم  اأ�سل و�سعه اإىل تغير ال�سور امل�سّوهة عن الآخر يف فكرك، بحيث نوؤ�سِّ
املتحاورين  وقلوب  عقول  يف  اإ�سافية  م�ساحة  ر  نحرِّ وبذلك  لالآخر،  املو�سوعي 
اأتباع كل فكرة  العملية. ومن خالل هذا امل�سعى نوطئ نفو�س  للجهة الأخرى يف 
مبا  واملو�سوعية  والديومة  البقاء  عنا�سر  حتمل  كانت  اإْن  الآخر،  روؤى  لقبول 
تت�سمنه من عنا�سر اإن�سانية يف م�سروعها الجتماعي واحل�ساري ب�سفة عامة. 

وتتجّلى اإن�سانية امل�سعى فيما ياأتي: 
الجتماعية  اخل�سو�سية  مراعاة  مع  الجتماعية  امليادين  يف  تبادل اخلربات   -

لكل جمموعة ح�سارية.
- اإق�ساء النظرة ال�ستعالئية التي يريد بع�س ال�سا�سة واملفكرين امللحقني بهم 

جت�سيدها يف الواقع الجتماعي الراهن.
- التمكني لفكرة التنّوع الجتماعي يف املجتمعات الب�سرية، فالختالف احلا�سل 

على طبيعة الأ�سياء لي�س اأمرًا غريبًا عنها)5(. 
تاأخذ  التي  الأهداف  من  جملة  للحوار يف حتقيق  الثقافية  الوظيفة  تتمثل 

جمموعة من الدللت والأبعاد احل�سارية، من بينها: 
1- التعامل مع املعلومات عن طريق جت�سيد ما هو �سحيح منها، اأو ت�سحيح 

ما هو خاطئ منها، اأو حتليلها وا�ستخراج حقائق منها.
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2- تبادل الأفكار والروؤى، ووجهات النظر بني املتحاورين، لكي يعرف كل 
حماور وجهة نظر الآخر، اإما اأن يتوافق مع اأفكاره، اأو يخالفه الراأي، 

فيطرح املحاور راأيًا ، وي�سمع املحاور الآخر هذا الراأي. 
3- تزويد املحاور مبهارات كالمية، ومعرفية، وفكرية، وجعله يح�سل على 
يلكها  ل  ومهارات  خربات  يلك  الذي  الآخر،  املحاور  من  خربات 
قدرات  هو  واإمنا  موروثة،  عقلية  ملكة  لي�س  فاحلوار  الأول.  املحاور 
ُتكَت�َسب تدريجيًا لت�سبح فيما بعد مهارات ر�سينة قائمة على خربات 

مرتاكمة.
4- الك�سف عن احلق واحلقيقة: فمن خالل احلوار نعرف طبيعة املوقف، 

واأين توجد احلقيقة، ومن يتلكها.
5- تدقيق مدى �سواب اأفكارنا: فاحلوار فر�سة من فر�س احلياة ملراجعة 
الأفكار التي نعتنقها، ومدى فاعليتها وقدرتها على الثبات جتاه الأفكار 
زالت  ما  وهل  اأفكارنا،  حقيقة  نخترب  احلوار  خالل  فمن  النقي�سة. 
التخّلي  اأو  التطوير،  اأو  التعديل،  بع�س  اإىل  اأم حتتاج  و�سائبة،  قوية، 
عنها، اإذا اأ�سبحت غر مالئمة، اأو اأثبتت الك�سوف �سعفها اأو خطاأها. 
اأن احلياة دائمة  فاحلوار مدر�سة للمرونة العقلية والجتماعية، فيما 

التطور، ودائمة التغير.
�سخ�سيتنا،  طبيعة  ملعرفة  مترين  فاحلوار  الإن�سانية،  ذاتيتنا  اختيار   -6
من حيث الأخالق، وطريقة التفكر، ومن خالل اأ�سلوب حوارنا نتعرف 
باملعاير  والتزامنا  �سربنا،  مدى  وعلى  �سخ�سيتنا،  هدوء  مدى  على 

الأخالقية للتعامل الجتماعي.
7- اإيجاد قواعد للتفاهم بني الب�سر، اإذ لول احلوار ل�ساد العنف، والعدوان يف 
العالقات الجتماعية، فهو الذي يوطد ال�سالت، وامل�سالح الجتماعية، 
وكما اأنه و�سيلة للمحبة بني بني الب�سر، فهو و�سيلة لن�سر ثقافة ال�سالم، 

وثقافة الت�سامح، ومواجهة التطرف، والتع�سب، والغلو، واجلهل.
8- ن�سر الوعي بني الب�سر يف جميع املجالت، كما اأن احلوار و�سيلة للتقدم 

العلمي، والثقايف، والروحي والأخالقي... )6(.
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 ثانياً: حوار الثقافات واحل�صارات: االأ�ص�ص والقواعد 
تتجّلى اأهمية احلوار بني الثقافات واأتباع الأديان، من حيث اإنه هو املنجاة 
تتم�سح  التي  واجلربوت،  الهيمنة  قوة  اأمام  الكامل  والنهزام  التام  النهيار  من 
ي�سمح  والأديان  الثقافات  بني  فاحلوار  املزعوم.  اجلديد  العاملي  النظام  مب�سوح 
باملحافظة على القدر امل�سرتك من الإح�سا�س الفطري، ويجعلنا نح�ّس ب�سرورة 
الدفاع عن الذات وحماية املكت�سبات الإن�سانية، وجتنيب العامل الوقوع يف مزيد 
من املحن والأرزاء. ومبا اأننا نتحدث عن الروؤية الثقافية الإ�سالمية، فقد اهتّمت 
ر، بق�سايا احلوار بني  املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة، منذ وقت مبكِّ
احل�سارات، وكان لها دورها املمّيز بحكم اخت�سا�سها ور�سالتها يف بلورة مفهوم 

جديد، متكامل ومتوازن، ومتما�سك ومن�سجم للحوار يف م�ستوياته الثالثة: 
- احلوار بني احل�سارات.
- احلوار بني الثقافات.

- احلوار بني اأتباع الأديان.
واعتمادًا على منظور الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، فقد قامت 
من  احلوار،  ملفهوم  علمي  بتاأ�سيل  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة 
اأن مفهوم احلوار يف  اإىل نتيجة مفادها  خالل منهج تاريخي ا�ستقرائي، قادها 
الفكر ال�سيا�سي والثقايف املعا�سر، من املفاهيم اجلديدة حديثة العهد بالتداول، 
فلي�س احلوار من األفاظ القانون الدويل، اإذ ل يوجد له ذكر اأ�ساًل يف ميثاق الأمم 
اخلا�س  الدويل  العهد  يف  ول  الإن�سان،  العاملي حلقوق  الإعالن  يف  ول  املتحدة، 
باحلقوق القت�سادية والجتماعية، ول يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية، ول يف اإعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل. وتاأ�سي�سًا على ذلك، فاإن 

احلوار مفهوم �سيا�سي اإيديولوجي ثقايف ح�ساري، ولي�س مفهومًا قانونيًا.
قيم  على  يدّل  عميقًا  معنًى  واحل�ساري  الثقايف  تراثنا  يف  احلوار  يكت�سب 
اأ�سا�س يف الثقافة واحل�سارة الإ�سالميتني. فاحلوار قيمة من  ومبادئ هي جزء 
قيم احل�سارة الإ�سالمية، وهو موقف فكري وحالة وجدانية، وهو تعبر عن اأبرز 
�سمات ال�سخ�سية الإ�سالمية ال�سوّية. ويف روؤية )الإ�سي�سكو(، ي�ستند احلوار اإىل 

َكَمة، ويقوم على منطلقات ثالثة:  اأ�س�س ثابتة، و�سوابط حُمْ
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- الحرتام املتبادل.

- الإن�ساف والعدل.
- نبذ التع�سب والكراهية.

مفهومه  اإىل  وا�ستنادًا  احلوار،  اإىل  )الإي�سي�سكو(  روؤية  من  انطالقًا 
اأن  بد  ل  فيه  امل�ساركة  على  ونحر�س  اإليه  ن�سعى  الذي  احلوار  فاإن  احل�ساري، 

يراعي الآتي: 
اأواًل: ربط اأهداف احلوار بامل�سالح الُعليا لالأمة الإ�سالمية، بحيث ل يقع اأي 
تعار�س بني الأهداف املر�سومة لأي حوار بني احل�سارات والثقافات ي�سارك 
فيه اجلانب الإ�سالمي، وبني الق�سايا الرئي�سة التي جتتمع حولها اإرادة الأمة 
املوؤمتر  العربية ومنظمة  الدول   عنها قرارات جامعة  تعربِّ والتي  الإ�سالمية، 
الإ�سالمي، �سواء تلك التي ُتَتَخذ على م�ستوى القمة، اأو على امل�ستوى الوزاري.
ثانياً: الجتاه باحلوار نحو اجلانب الإن�ساين، فال يبقى دائرًا حول الق�سايا 
ذلك  �سمن  ويدخل  الأطراف،  من  طرفًا  تنفع  ل  التي  والعقائدية  الفكرية 
الظلم  وحماربة  الإن�سان،  حقوق  من  اخلال�س  الإياين  املوقف  حتديد 
اأ�سكاله، بحيث يقع احلر�س دائمًا على  والعدوان وال�سطهاد والإف�ساد بكل 
د مواقف اأهل الإيان  اإ�سدار بيانات م�سرتكة يف اأعقاب كل جولة للحوار حتدِّ
مما يجري يف العامل من انتهاكات حلقوق الإن�سان يف كل مكان، ومما يقوم 
به الظاملون واملعتدون واملف�سدون يف الأر�س من بغي ومنكر، من وجهة نظر 
احلق والعدل والقيم الدينية امل�سرتكة، ولي�س فقط من وجهة النظر ال�سيا�سية 

والقانونية الو�سعية وم�سالح الأقوياء وذوي النفوذ يف العامل.
يتعلق باحلوار بني  الإ�سالمي يف كل ما  اأطراف اجلانب  التن�سيق بني  ثالثاً: 
ال�سعبية  اأو  الر�سمية  الإ�سالمية  اجلهة  تقوم  بحيث  والثقافات،  احل�سارات 
التي تدخل يف حوار على هذا امل�ستوى، باإبالغ كل اجلهات، اأو اأهمها واأكربها 
واأو�سعها ن�ساطًا وح�سورًا يف �ساحة العمل الإ�سالمي العلمي والفكري والثقايف، 
مبو�سوعات احلوار، ومبوعده، وبالأهداف املر�سومة له، وباجلهة التي تنّظمه، 

حتى يكن الن�سمام اإليه وامل�ساركة فيه ملن اأراد وتوفرت له الأ�سباب.
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اإىل  الو�سول  اأمكن  �سار احلوار بني احل�سارات يف هذه الجتاهات،  فاإذا 
نتائج اإيجابية تخدم يف املقام الأّول امل�سالح الُعليا لالأمة الإ�سالمية وق�ساياها، 
وتعزز اجلهود املبذولة على م�ستويات كثرة للدفاع عن هذه امل�سالح ون�سرة هذه 

الق�سايا )7(.
الغربي- كما يرى  املحاور  تتوافر يف  اأن  التي يجب  بال�سروط  يتعلَّق  يف ما 

اأحمد طالب الإبراهيمي- فيجب اأن تدور حول: 
بالتزام  الثالث  العامل  يف  القائمة  الأنظمة  كل  يطالب  الذي  الغرب  اأن   اأ- 
حكم  لإ�سدار  لديه  املقايي�س  اأهم  الأخرة  هذه  اأ�سبحت  حتى  التعددية، 
املرجعيات  يف  التعددية  بالتزام  بدورنا  نحن  نطالبه  الأنظمة،  هذه  على 
احل�سارية، لأن اأحادية احل�سارة الغربية معناها اإلغاء املرجعيات الأخرى، 
ومنها املرجعية الإ�سالمية، واإن فر�س مرجعية واحدة على ال�سعوب كمن 
بعني  تنظر  اأن  على  ويجربها  واحد،  طعام  على  تعي�س  اأن  عليها  يفر�س 
واحدة، ويلزمها اأن تتنف�س برئة واحدة، والأخطر من ذلك كله عندما يكون 

ذلك الطعام ملوثًا، وتلك العني حولء، وتلك الرئة م�سلولة.
 ب- اأن يعرتف الغرب بقانون تداول احل�سارات، واأن يقّر اأن احل�سارة لي�ست 
حكرًا له، تلك احل�سارة متداولة بني النا�س ، نعم اإنها اليوم ملك له كما 

كانت بالأم�س ملكًا لالأمة الإ�سالمية، وكما تكون غدًا ملكًا لأمة ثالثة.
  ج- اأن يدرك اأن ما ي�سّمى باحل�سارة الغربية اليوم هو ناجت �سارك فيه اأجدادنا 

بالق�سط الوافر، والن�سيب الكاثر.
  وللمحاِور امل�سلم �سروط تندرج فيما ياأتي: 

 اأ- اإذا كّنا نطالب الغرب بالتزام التعددية على م�ستوى الكون، فاإنه من واجبنا 
ح�سارتنا،  اأ�س�س  من  التعددية  اأن  خا�سة  بلداننا،  يف  التعددية  نطبق  اأن 
فنحن نعلم اأن اخلالف يف الفروع رحمة، واأن التعددية املذهبية اأول مظهر 

من مظاهر التعددية يف تاريخ الإ�سالم.
 ب- اأن ننطلق يف م�سروعنا النه�سوي من مرجعية اإ�سالمية، اأي اأن نبقى اأوفياء 
جلذورنا العربية الإ�سالمية )�سجرة اأ�سلها ثابت وفرعها يف ال�سماء(. اأما 
اأن�سار احلداثة الذين يدعون اإىل القطيعة مع العروبة والإ�سالم فاإنهم - يف 
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احلقيقة - يريدون �سجرة دون جذور، �سجرة ا�سطناعية، ل تطعم بطنًا، 
ول ت�سّر عينًا، ول تطرب بحفيفها اأذنًا، واأق�سى ما ت�سلح له اأن تتخذ زينة 

اأيامًا معدودة ثم تذهب اأدراج الرياح.
ملّمًا  يكون  واأن  به،  يحيط  الذي  للعامل  ت�سّورًا  امل�سلم  املحاور  يلك  اأن  ج- 
باحل�سارة الغربية: واقعها، وتاريخها، واإمكاناتها، ثم ي�سعى اإىل التفاعل 

معها بغية فهم الطرف الآخر يف احلوار ثم التفاهم معه.
د- اأن يكون مثاًل للخلق ال�سالح لكي يوؤثر يف غره، وقد قال اأحد اأعالمنا 
)يا اأهل القراآن ل�ستم على �سيء حتى تقيموا القراآن(، وكان القراآن الكرمي 

.)8( هو خلق ر�سولنا حممد
ويلّخ�س الدكتور اأحمد طالب الإبراهيمي اأهداف احلوار يف: 

جت عن  هدف عقائدي، وهو يتجلى يف ت�سحيح ال�سورة امل�سّوهة التي روِّ
القولبة الإعالمية جمموعة من  الإ�سالم عقيدة وح�سارة، فقد ا�سرتك يف هذه 
ال�سحفيني الذين ي�ستمدون مرجعيتهم الفكرية من عدد من الأكادييني، ول بد 
اأن ن�سعى اإىل التاأكيد باأن قيم العدالة والديقراطية وحقوق الإن�سان وغرها هي 
من اأ�سول ح�سارتنا الإ�سالمية، ول بد من اإقناع خماطبنا الغربي باأن هذه القيم 
ل احلوار، خا�سة اأننا جند قبوًل لهذه املبادئ  قوا�سم م�سرتكة بيننا، وهذا ما ُي�سهِّ

ون�ساًل من اأجلها يف كثر من بلداننا.
متكافئة،  ح�سارات  بني  اإل  يكون  ل  فاحلوار  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على 
على  الوحيد  الالعب  هي  الغربية  احل�سارة  دامت  ما  احلوار غر ممكن  وهذا 
م�سرح العامل، وعلى هذا الأ�سا�س ي�سبح من اأهداف احلوار م�ساركة احل�سارة 
الإ�سالمية يف �سنع القرار، والكفاح من اأجل احل�سول على منابر خمتلفة ومقاعد 
يف خمتلف املحافل الدولية، وما ينبغي تاأكيده هو اأن احل�سارة الإ�سالمية تتميز 
ومتتاز بخا�سية التفتُّح على الكون ومن فيه وما فيه؛ اإذ اإن مرجعها الأول - وهو 
ر يف الأر�س للتعرف على الآخر، والحتكاك  القراآن الكرمي - ياأمر امل�سلمني بال�سِّ
به، والنظر فيما عنده، والطالع على ما اأجنز ما�سيًا وحا�سرًا، والتقاط احلكمة 
اأنى ُوِجَدت، والتعاون مع هذا الآخر. ويعترب متايز النا�س- لونًا وعرقًا ول�سانًا - 
اآية من اآيات اهلل، واإن الإن�سان- مطلق الإن�سان - مكّرم من اخلالق، ومن كرمه 
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اخلالق فال حق للمخلوق اأن يهينه وي�ستعبده وي�ستعمره، وهو ما جعل اأحد رموزنا 
ت كرامته:  يقول لأحد كبار قادته وولته قبل خم�سة ع�سر قرنًا يف حّق ن�سراين ُم�سَّ
)متى ا�ستعبدمت النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارًا؟(، وهي اجلملة التي اهتدى 
اإليها الغرب بعد كثر من املحن والآلم وحروب ال�ستعباد ليتوج بها اإعالن ميثاق 

حقوق الإن�سان)9(.

من جهة اأخرى، يوؤكد الدكتور يو�سف احل�سن باأن احلوار الذي نرغب يف 
اإىل  النظر  يف  احل�سارات  ا�ستمرار  دون  »يحول  حوار  احل�سارات  بني  جت�سيده 
بوحدة  الإيان  على  يقوم  حوار  وهو  مك�سورة،  مراآة  خالل  من  البع�س  بع�سها 
العن�سرية  مواجهة  يف  الثقايف  والت�سامح  التعارف  مبداأ  وعلى  الب�سري،  الأ�سل 
ونفي الآخرين، حوار يوؤكد امل�سرتك الإيجابي بني احل�سارات، ويقّر باأنه ل وجود 

حل�سارات زائفة، ويزيل ويحو ذهنية املحا�سر يف عقل بع�س احل�سارات«.

 احلوار ل بد اأن ينطلق من ا�ستعداد كل ح�سارة لفهم الأخرى، وجتّنب  اإنَّ
اإ�سدار اأحكام م�سبقة عليها، والتفاق على اإعادة �سياغة �سورة الآخر يف اإطار 
من الت�سامح، والرغبة امل�سرتكة يف بلورة قيم اإن�سانية، لإحداث التفاعل احل�ساري 
عن  العزلة  لكن  احل�سارات،  بني  التمّيز  اأو جتاهل  ن�سيان  يعني  ل  فاحلوار   ...
وهكذا،  الذوبان.  اأو  التبعية  مثل  مثله  �سعب  اأمر  الأخرى  احل�سارية  التاأثرات 
فالدعوة اإىل احلوار هي دعوة اإىل الت�سامح والتعاي�س مع الآخرين، واإنكار لنزعات 
احل�سارات  اإرادة  عن  وتعبر  امل�ستقبل،  لق�سايا  نظرة  وهي  وال�سيطرة،  التفّوق 

املعا�سرة ملعاجلة هذه الق�سايا.

مكا�سفة  من  بد  ل  الأخرى  احل�سارات  اإىل  الإ�سالمية  ولتقدمي ح�سارتنا 
احلقيقية  قدراتها  واكت�ساف  �سعفها،  ومكامن  قّوتها  جوانب  ومعرفة  الذات، 
واإمكاناتها الروحية والفكرية والب�سرية واملادية، واإدراك �سورة هذه الذات عند 
احل�سارات الأخرى. ول بد بعد ذلك من تقدمي فهم عقلي لعاملنا املعا�سر، كما 
للح�سارة  الإ�سالمي(  )التهديد  ي�سّمى  عما  الوا�سحة  الإجابة  التقدمي  يتطلَّب 
الغربية امل�سيحية، وتو�سيح الروؤى ملا ُيطَلق عليه )الغزو الثقايف والقيمي( الغربي 

ملجتمعات احل�سارة الإ�سالمية...«)10(.
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الع�سر،  مع  للتكّيف  والإمكانات  القدرات  كل  لديها  الإ�سالمية  احل�سارة  اإن 
قيم  ت�ستطيع من خاللها جت�سيد  رفيعة  وقيمًا  متميزة وخربات  ومتتلك طاقات 
التي  ال�سمحة  احل�سارة  فهي  والت�سامح،  ال�سلمي  والتعاي�س  احل�ساري  احلوار 
دت  اأكَّ مثلما   - وتوؤكد  وا�ستغالله،  عليه  وال�سيطرة  الإن�سان  كرامة  اإهدار  حُتّرم 
ح�سارات اأخرى - على اأن كرامة الإن�سان اأ�سبق من كل انتماء وهوية ح�سارية، 

فاهلل �سبحانه وتعاىل خلق الإن�سان وكرمه، وجعله يف اأح�سن تقومي.
)الإن�سان(،  معرفة  اجتاه  يف  احلوار  دفع  احل�ساري  احلوار  اأولويات  من 
فهذه املعرفة �سرورية للوقوف على مدى جدوى احلوار. فاحلوار يقوم بني الب�سر 
على خلفية الإيان باجلانب املعنوي ال�سامي يف الإن�سان، والدعوة اإىل العرتاف 
باجلانب الروحي من الإن�سان، وتقوية احلوار ل تتحقق اإل بتقوية اجلانب ال�سامي 
ز على  من الإن�سان، وهذا توّجه يدعم دور الدين يف املجتمعات الإن�سانية، ويركِّ
الإن�سان  من  الروحي  املعنوي  اجلانب  تربية  على  جُتمع  التي  الأنبياء  ر�سالت 
فاحل�سارات  الأر�س.  ظهر  على  اأهدافه  وحتقيق  و�سمّوه  لتكامله  لزم  ك�سرط 
رين اأن الدين اأ�سا�س وجود اأية ح�سارة  وراءها طاقة روحية، ويرى الكثر من املفكِّ
اإن�سانية. من هنا فاإن )احل�سارة( تقوم على اأ�سا�س اإن�ساين روحي، فيما ال�سراع 
امل�سلحي املادي بعيد عن هذا الأ�سا�س، بل هو انحراف عن طريق ُبناة احل�سارة 
احل�سارات  حوار  فاإن  هنا  ومن  والتدهور.  ال�سقوط  اأمارات  من  وهو  الأوائل، 
يتحّمل م�سوؤولية الك�سف عن حقيقة ارتباط احل�سارة بالدين وبالطاقة الروحية 
ومو�سوعي  وا�سح  فهم  تقدمي  م�سوؤولية  ويتحّمل  املجتمع،  الدين يف  يبعثها  التي 

رة. للح�سارة وللعالقات بني املجتمعات املتح�سّ
اأح�ّسنا  اإْن   - له  يكون  اأن  يكن  كبر  �سخم  م�سروع  احل�سارات  فحوار 
جهة  فمن  الإ�سالمية،  اأمتنا  على  النواحي  متعّدد  اإيجابي  مردود   - ا�ستثماره 
اأن تعتليها بني  التي يجب  العاملية، وباملكانة  ال�ساحة  اأمتنا مبوقعها على  �س  يح�سِّ
املجموعات الب�سرية، ومن جهة اأخرى يرفعها اإىل م�ستوى امل�سوؤوليات الكربى«)11(.
واحل�سارات،  الثقافات  حوار  عن  مت  ُقدِّ التي  والروؤى  الأفكار  اأبرز  من 
اأن يقت�سر احلوار احلقيقي على جمال�س يوؤّمها  اأنه ل ينبغي  ومبادئه الرئي�سة، 
رجال الدين امل�سيحي، وعلماء الإ�سالم ل�ستعرا�س وجوه الت�سامح يف الديانتني. 
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كما ل ينبغي اأن يقت�سر على مناظرات، وحما�سرات اأكاديية، تربز مدى �سبق كل 
من الثقافتني العربية الإ�سالمية، والغربية. ومن جانب اآخر ينبغي اأن يت�سّدى احلوار 
لر�سد حتليل نوعية ال�سور املر�سومة عن ال�سعوب، وح�ساراتها يف اأذهان الآخرين، 
واإمكانات تطوير هذه ال�سور، ثم طرح ال�سور البديلة، ومبا اأن احلوار لي�س حوارًا 
�سيا�سيًا بني اأطراف ذات م�سالح متعار�سة، فينبغي اأن ي�سمل روؤية كل مّنا اإىل الآخر 

كما تتجلى يف الآداب، والفنون، والإعالم، والدعاية، ومقررات الدرا�سة.
الفوارق،  لإذابة  كمدخل  احلوار  ُي�ستخدم  اأن  ينبغي  ل  اأخرى  جهة  من 
الأن�ساق  تعديل  اأو  ما  ثقافة  لعوملة  ول  اأطرافه،  من  لأي  الذاتية  واخل�سو�سيات 
القيمية لالآخرين، مما يتفق ومعاير اأن�ساق هذه الثقافة، لأن الهدف من احلوار 
لي�س اإدماج الثقافات، ولكن تعويد ال�سعوب واملوؤ�س�سات على احرتام الختالف، 

وكيفية التعاي�س رغم الختالف)12(.
قبل  علينا  فاإن  الأن�ساري،  جابر  الدكتور حممد  املفكر  اقرتحه  ملا  ووفقًا 
اأنف�سنا،  مع  وخمتلف  جديد  حوار  بتاأ�سي�س  نقوم  اأن  ال�سرق  اأو  الغرب  حماورة 

يعتمد على الأ�س�س الآتية: 
»اأواًل: تربية العربي امل�سلم على تقّبل العربي امل�سلم الآخر، وكذلك مواطنه 
 - الوطن  يف  املواطنني  من  تقبُّل)الغر(  اإن  امل�سلم.  غر  اأو  العربي  غر  الآخر 
تعاي�سًا وحتاورًا وت�ساحمًا - هو ال�سرط الأول لأي م�سروع حوار ح�ساري اأو �سيا�سي 
مع الغرب اأو ال�سرق، ومن يلغ اأو ي�سطهد مواطنه )الآخر( فكيف يكنه اأن يحاور 

ويعاي�س الآخر املنتمي اإىل قوميات وديانات وح�سارات اأخرى؟
اإن الع�سبيات واملذهبيات والطوائف والإثنيات ل يكن اأن تكون )القاعدة( 
واملرجعية لأي جمتمع يواجه حتديات الع�سر احلديث، فال مفّر من التعاي�س مع 

الآخر يف الوطن.
مقّدمة  يف  العربية  املجتمعات  يف  الرتبوية  ال�سيا�سات  ت�سع  اأن  ثانياً: 
الرتاث  عنا�سر  خمتلف  ت�سرح  العامة  الثقافة  يف  مقررات  تقدمي  اأهدافها 
الإ�سالمي واحل�سارة الإ�سالمية ب�سورة مو�سوعية ر�سينة وم�سوؤولة اإىل الأجيال 

اجلديدة...
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ثالثاً: التنوير الثقايف العام ب�ساأن املعطيات احل�سارية الإن�سانية املختلفة 
الأدنى  ال�سرق  ح�سارات  من  �سواء  الإ�سالمية،  احل�سارة  كيان  يف  �سبَّت  التي 
الفار�سية  احل�سارات  من  اأو  قدية،  وم�سرية  و�سومرية  بابلية  من  القدمي 
واليونانية والهندية وال�سينية التي اقتب�س منها العرب وامل�سلمون باختيارهم ومن 

موقع القوة والثقة بالنف�س...«)13(.

من ال�سروط الرئي�سة التي ينبغي اأن تتوافر لتحقيق حوار مثمر بني الثقافات 
والأديان: 

القيم  ر�سيد  اإىل  ح�سارة  كل  قدمتها  التي  بالإ�سهامات  املتبادل  العرتاف   -
اإىل احل�سارة  بالن�سبة  وا�سح  ب�سكل  يتجّلى  الأمر  وهذا  امل�سرتكة،  العاملية 
املعارف  العلمي وتطوير  التقّدم  الكبر يف  الف�سل  لها  التي كان  الإ�سالمية 

الإن�سانية.
- جعل الدائرة العلمية مبا تتمتع به من مو�سوعية وم�سداقية الأ�سا�س الذي 
ت�ستند اإليه الدوائر وامل�ستويات الأخرى لتحقيق النتائج املرجوة من احلوار 

بني الثقافات واحل�سارات.
- تكوين اأجيال موؤهلة للعمل املثمر مببادئ احلوار بني الثقافات واحل�سارات، 
وهو ما ي�ستوجب اإدراج معاين احلوار الثقايف واحل�ساري مبختلف اأبعاده يف 
احل�سارية  الإ�سهامات  باأهمية  النا�سئة  لإعالم  الرتبوية  واملناهج  الربامج 
والت�سامن  التعاون  على  وتربيتها  والأمم،  ال�سعوب  ملختلف  والإبداعية 

والتكامل والت�سامح)14(.

فاإن  ومتنوعة،  كثرة  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  احلوار  دواعي  كانت  واإذا 
الأول  اأمرين:  يف  تلخي�سها  ويكن  ومت�سّعبة،  »متعددة  اأي�سًا  احلوار  معوقات 

تاريخي، والثاين �سيكولوجي.

الفرن�سيني- يف  الدار�سني  بع�س  يقول  فيتمثل - كما  التاريخي  العائق  اأما 
تلك النظرة التي ينظرها الغرب اإىل الإ�سالم منذ اأكرث من األف عام. واأما العائق 

ال�سيكولوجي، فيتمثل يف الإ�سرار على اإجراء احلوار بلغة التب�سر.
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اإن احلروب ال�سليبية خلقت احلاجة اإىل اإعطاء �سورة كريهة عن الإ�سالم 
للجمهور امل�سيحي، وكان املب�سرون ل ياألون جهدًا يف نقل هذه ال�سورة الكريهة. 
وبعد ف�سل هذه احلروب وا�سل املب�ّسرون ال�ّسر يف الطريق نف�سه، وكانوا هم رواد 
يهدف  كان  بل  اأهداف،  دون  علميًا من  ال�ست�سراق عماًل  يكن  ومل  ال�ست�سراق، 
ظالمية  يف  بدوره  ال�ست�سراق  ف�سقط  التب�سرية،  احلملة  اإجناح  اإىل  اأغلبه  يف 
وال�سيا�سة  الكني�سة  خدمة  يف  غام�سًا  دورًا  ال�ست�سراق  اأدى  ولقد  ال�سليبية. 
اإليها  يحتاج  الغرب  كان  التي  العلمية  املرّبرات  توفر  يف  واأ�سهم  وال�ستعمار، 

لتربير نواياه التو�سعية«)15(.

واإذا كانت هناك معوقات فاإن اآفاق التعاون والت�سامن ما تزال وا�سعة جدًا. 
ل قا�سمًا م�سرتكًا »بني امل�سلمني وغرهم،  فهنالك الكثر من الق�سايا التي ت�سكِّ
ويكن  قليلة،  لي�ست  معًا  تتهددهم  التي  الأخطار  اأن  كما  فيها.  التعاون  ويكن 
اأن ت�سكل هذه القوا�سم امل�سرتكة منطلقًا للتعاي�س والتعاون، واأهم هذه القوا�سم 

الآتي: 

واحلرية  فالعدل  الأ�سا�سية،  والأخالق  الإن�سانية  القيم  �ساأن  من  الإعالء   -
وامل�ساواة وال�سدق والعّفة كلها قيم ح�سارية ت�سرتك فيها الأديان واحل�سارات، 

وتر�سيخها يف املجتمعات هدف م�سرتك يكن التعاون عليه.

ال�سود  الظلم، ومن ذلك ا�سطهاد  الأر�س وحماربة  امل�ست�سعفني يف  - منا�سرة 
وامللونني، فالإ�سالم ينا�سر املظلومني من اأي جن�س ودين.

الذين  الإحلاد  ودعاة  الغيب،  ُينكرون  الذين  املادية  ُدعاة  ملواجهة  التعاون   -
اأخالقيات  تقبلها  ل  لقيم  يروجون  الذين  الإباحية  ودعاة  اهلل،  وجود  يجحدون 

خمتلف الأديان.

واإذا ا�ستعّنا بنظرة الإ�سالم اإىل احل�سارة الغربية - مثاًل على نظرته للح�سارات 
الأخرى- جند اأنه ل ينظر اإىل تلك احل�سارة بازدراء واحتقار، كما ل يراها بعني 

الإعجاب والنبهار، بل يتعامل معها وفق املوجهات الآتية: 
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- الإيان بالتعددية احل�سارية الثقافية الت�سريعية وال�سيا�سية والجتماعية: 
َوَلِٰكن  َواِحَدًة  ًة  ُأمَّ َعَلُكْم  َلَ  ُ اللَّ َشاَء  َوَلْو  َوِمْنَهاًجا  َعًة  ِشْ ِمنُكْم  َجَعْلَنا  لُِكلٍّ 

. )16(َيْبُلَوُكْم ِف َما آَتاُكْم لِّ
- العمل على تنمية اآفاق التوا�سل احل�ساري، ومن ذلك الإفادة من احل�سارة 
الغربية يف املنهج العلمي يف الكونيات والنُّظم الإدارية املتقدمة، وجتديد 
الإح�سا�س بقيمة الوقت وقيمة العدل يف ظّل مناخ كرمي، والدعوة اإىل قيام 
وال�سعي  للم�سالح(  العادل  )التبادل  وقوية  �سحيحة  اإن�سانية  �سراكة 

اجلاد اإىل خف�س اأ�سوات الُغالة من الطرفني.
اخلالف  وم�سروعية  الإن�سان  وحقوق  باحلرية  الوا�سح  اللتزام  تاأكيد   -
الفكري والتعّدد الديني والثقايف والتداول ال�سلمي لل�سلطة بو�سفها اأ�سا�سًا 

من مبادئ الإ�سالم، ونبذ العنف يف العمل ال�سيا�سي.
- الدعوة اإىل اإحياء مبداأ الت�ساكن احل�ساري، وا�ستكمال التوازن املفقود يف 
احل�سارة الغربية بالأ�سا�س الأخالقي عرب قدوة وم�سداقية يتطابق فيهما 

املثال والواقع، ويكون بدللة احلال اأبلغ من دللة املقال.
امل�سلمني-  ماآ�سي  اإن�ساين جتاه  الغربي من منطلق  العام  الراأي  - خماطبة 

باإعالم قوي - والإفادة من ذلك يف دفع عجلة احلوار والتفاهم.
- ت�سجيع فكرة املواطنة للجاليات الإ�سالمية يف الغرب مع رعاية م�ستلزماتها.
بالقوانني  التزامًا  العهد،  لدار  املواثيق  تراعي  اأن  امل�سلمة  الأقلية  على   -

وان�سباطًا باأحكامها«)17(.

من بني ال�سهادات التي اأُديل بها يف العامل الغربي عن ت�سييد ج�سور التوا�سل 
املتحدة، يف  اململكة  عهد  ويل  ت�سارلز،  الأمر  كتبه  ما  الإ�سالمية  احل�سارة  مع 
االإ�صالم والغرب«:  بناء اجل�صور بني  باملقد�ص:  »اإح�صا�ص  ب�  املعنونة  حما�سرته 
اإىل  مهمة  ر�سالة  حتمل   ... الإ�سالمية  احل�سارة  باأن  العتقاد  من  اأبداأ  »اإنني 
ومتكاملة حلرمة  موّحدة  بروؤية  فيها  احتفظت  التي  الطريقة  يف  تكمن  الغرب، 
العامل من حولنا، واإنني اأ�سعر باأننا يف الغرب يكن اأن نلقى عونًا لإعادة اكت�ساف 
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الأبدية  للنوامي�س  العميق  الإ�سالمي  الرتاث  احرتام  بتقدير  اخلا�س،  فهمنا 
للنظام الطبيعي. واأعتقد باأن تلك العملية يكن اأن ت�ساعد يف مهمة التقريب بني 
دينينا، ويكنها كذلك اأن ت�ساعدنا - نحن اأهل الغرب - على اإعادة التفكر نحو 
الأف�سل، يف عنايتنا العملية بالإن�سان وبيئته يف ميادين الرعاية ال�سحية، والبيئة 

الطبيعية، والزراعة، وكذلك يف العمارة والتخطيط احل�سري«)18(.

فالأمر ت�سارلز من خالل هذا الن�س يعرتف بقيم الت�سامح وثقافة احلوار 
يف الإ�سالم، اإذ يوؤكد اأن الروؤية الإ�سالمية املتكاملة للعامل، التي تبتعد يف نظرتها 
عن التجّني والإجحاف يف حق الديانات الأخرى، وتقرتب من الإن�ساف والعدالة 
مع اجلميع. وبهذا يكن تاأ�سي�س ج�سور وطيدة للحوار بني الثقافات واحل�سارات.

�سكلها  يف  نا�سلت  قد  الإ�سالمية  الثقافة  باأن  اآخر  جانب  من  يوؤكد  كما 
التقليدي للحفاظ على الروؤية املتكاملة للعامل بطريقة مل نرها مالئمة يف الأجيال 
حديثة العهد يف الغرب. اإن هنالك كثرًا مما ن�ستطيع اأن ن�سرتك به مع الروؤية 
الإ�سالمية للعامل يف هذا ال�سدد، واإن هنالك الكثر يف هذه الروؤية للعامل مما 
يكن اأن ي�ساعدنا على فهم العنا�سر الأبدية وامل�سرتكة بني دينينا. وبذاك امل�سعى 
امل�سرتك، فاإن جمتمعينا احلديثني، الإ�سالمي والغربي، ي�ستطيعان اأن يتعّلما على 
كذلك  ويتعلَّما  دياناتنا،  بني  وامل�سرتكة  للحياة،  التقليدية  النظرات  جديد  نحو 

م�سوؤولياتنا املقّد�سة اإزاء العناية بالعامل من حولنا وتدبره )19(.

خامتة
قيم  يتبّنى  الذي  امل�سار  هو  الأف�سل  وامل�سار  الأمثل  اخليار  اأن  يف  ريب  ل 
اخلالف    ُيغرِّ اأن  �ساأنه  من  وهذا  وال�سالم،  والأخّوة  العفو  خ  وير�سِّ الت�سامح، 
كبرة  جهود  بذل  يتطلَّب  ما  وهذا  مثمر،  وتفاهم  بّناء  حوار  اإىل  والختالف 
وال�سيا�سية  والدينية،  والثقافية،  الإعالمية،  وامل�ستويات  الأ�سعدة  خمتلف  على 

والرتبوية.
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داء  وهو  الذات،  اإىل  النظر  يف  واملغالة  الرنج�سية  من  ينبع  ب  التع�سّ   اإنَّ
روؤى  بناًء على  اإىل احلقائق  النظر  الفكر من  فّتاك خطر، ينع  وبيل، ومر�س 
الآخر، ويف  مع  التعاي�س  على  القدرة  فاقدًا  الإن�سان  فيجعل  وعميقة،  مو�سوعية 
ر من البتالء بداء الع�سبية  ال�سّنة النبوية ال�سريفة جاءت اأحاديث متعددة حتذِّ
ب، من بينها قول ر�سول اهلل : )لي�ص مّنا من دعا اإىل ع�صبية، ولي�ص  والتع�سُّ
مّنا من قاتَل على ع�صبية، ولي�ص مّنا من مات على ع�صبية(. وكذلك احلديث 

ال�سريف: )الع�صبي من يعني قومه على الظلم(.
يقول الإمام الغزايل: )اإن التع�سب من اآفات علماء ال�سوء، فاإنهم يبالغون 
اإىل املخالفني بعني الزدراء وال�ستحقار، فتنبعث  التع�سب للحق، وينظرون  يف 
ن�سرة  طلب  على  بواعثهم  وتتوفر  واملعاملة،  واملقابلة  باملكافاأة  الدعوى  منهم 

الباطل(.
ول يختلف اثنان يف اأن ما نراه اليوم من مظاهر عنف ي�ستدعي العودة اإىل 
الآخر، ول بد من الرتكاز  الت�سامح واحرتام  ع على  ت�سجِّ التي  الإ�سالمية  قيمنا 
على قيم جديدة تنفتح على القيم الإن�سانية النبيلة، وت�ستبعد احلقد والكراهية، 

فديننا هو دين الو�سطية والعتدال والت�سامح.

التو�صيات املقرتحة
الثقافة  منظور  يف  احل�ساري  احلوار  خ�سائ�س  مع  اجلولة  هذه  بعد 

الإ�سالمية، وق�سايا حوار الثقافات واحل�سارات، يو�سي الباحث بالآتي: 

ملختلف  ا�ستفزازًا  ي�سبب  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  عن  البتعاد  على  العمل   -1
الأديان، من خالل �سّن قوانني �سارمة حتّرم وجتّرم كل من ُي�سيء اإىل 
اإثارة  اإىل  ي�سعى  من  كل  وُتعاقب  الدينية،  واملقد�سات  والأنبياء  الر�سل 
واملقد�سات  العبادة  اأماكن  احرتام  مع  والدينية،  الإيانية  امل�ساعر 
الدينية كافة، وحماية كل من يرغب يف الو�سول اإىل مقد�ساته، واحلر�س 
على عدم الإ�ساءة اإىل الأديان، ول �سيما من جانب و�سائل الإعالم. فمن 
غر املعقول اأن ندعو اإىل حوار احل�سارات والثقافات، وجند اأن جمموعة 
من و�سائل الإعالم الغربية املرئية وامل�سموعة واملقروءة تعمل على ت�سويه 



  درا�شات ومقاالت: حوار الـح�شارات في منظور الثقافة االإ�شالمّية )االأُ�ش�س والقواعد(

- 128 - املنتــــدى  263

�سورة الإ�سالم، وتقّدم اأفكارًا مغلوطة عن مبادئه وقيمه ال�سمحة.
وتقدير  الإ�سالمي،  والعامل  الغرب  بني  والتعاون  الت�سامح  قيم  تر�سيخ   -2

القيم الإن�سانية امل�سرتكة مثل: العدالة وامل�ساواة والت�سامح.
الرتكيز على الأدوار الفاعلة التي ُيكن اأن توؤديها اجلاليات امل�سلمة يف   -3
الغرب، من خالل تقدمي �سور ح�سارية عن الإ�سالم وقيمه ال�سمحة.

احلقيقية  ال�سورة  تقدمي  يف  احلديثة  الت�سال  تكنولوجيات  ا�ستغالل   -4
وت�سليط  واملعتدل،  الو�سطي  الفكر  اإ�ساعة  خالل  من  الإ�سالمي،  للدين 
يف  جتلَّت  التي  الت�سامح  وقيم  ال�سلمي  التعاي�س  اأخالقيات  على  ال�سوء 
بلغات  )الإنرتنت(  على  مواقع  اإن�ساء  مثل:  احلنيف،  الإ�سالمي  ديننا 

متنّوعة للتعريف بالقيم احل�سارية لالإ�سالم.
5- العمل على اإقامة م�ساريع علمية وفكرية م�سرتكة بني العاملني الإ�سالمي 
ويتجلى  الت�سامح واحلوار احل�ساري،  قيم  د من خاللها  تتج�سَّ والغربي 

فيها احرتام حرية الدين والعقيدة.
6- اإقامة ندوات وموؤمترات علمية وفكرية ملتابعة �سوؤون احلوار بني الثقافات 
لل�سالم  وطيدة  ج�سور  ت�سييد  اأجل  من  الإن�ساين  والتعاون  واحل�سارات 

والتنمية.
7- العمل من اأجل األ يقت�سر احلوار بني الثقافات واحل�سارات على النُّخب 
الثقافية واأ�ساتذة اجلامعات وعامة املثقفني فح�سب، بل ل بد من و�سع 
خطط علمية تت�سم مبنهجية �سليمة ُت�سهم يف نقل احلوار احل�ساري اإىل 
مبادئ  على  وذلك  والغربية،  الإ�سالمية  املجتمعات  من  وا�سعة  �سرائح 

�سليمة ُتبنى على الحرتام املتبادل والتعاون.
خ ثقافة احلوار والتعاي�س ال�سلمي والت�سامح  الإكثار من الدرو�س التي ُتر�سِّ  -8
مع الآخر، وذلك عن طريق ت�سمينها يف املناهج الرتبوية، واإقامة مقررات 
ر�سمية يف املدار�س واجلامعات ُتربز احرتام خ�سو�سيات الآخر وقبوله 

واحلوار معه.
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احل�ساري  احلوار  د  جت�سِّ اإعالمية  وح�س�س  وبرامج  قنوات  اإن�ساء   -9
والتعاي�س ال�سلمي، وتدعو اإىل احلوار والت�سامح مع الآخر، والعمل على 
لتفعيل  متنّوعة  بلغات  م  وُتقدَّ املختلفة  الديانات  بني  م�سرتكة  تكون  اأن 

احلوار مع الآخر، وعر�س ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم.
10- الإفادة من الأن�سطة والفعاليات الثقافية، واملنا�سبات الدينية والوطنية 
خمتلف  بني  والت�سامح  ال�سلمي  التعاي�س  قيم  على  ال�سوء  ت�سليط  يف 

الديانات، وتنمية قيم الت�سامن والأخّوة واملحّبة املتبادلة.
الع���امل،  ب���ل��دان  ثق����افية يف خمتلف  اإق���امة م��راكز فكرية وجمعيات   -11
ول �سيما يف الغرب، لطالع املجتمعات على ال�سور امل�سرقة يف احل�سارة 
املحّبة  على  الأديان  جمعت  التي  املحطات  على  والرتكيز  الإ�سالمية، 
والت�سامح، والك�سف عن القوا�سم امل�سرتكة بني الأمم وال�سعوب والأديان 

�سواء يف املجال الديني اأو الثقايف.
12- احلر�س على تطبيق منهج املحاورة كما جاء يف القراآن الكرمي بالتي 
هي اأح�سن، ول بد اأن ُيدرك اأطراف احلوار)املحاِور واملحاَور( اأن احلوار 
بني الإ�سالم والغرب لي�س نابعًا من باب ال�سعف، واإمنا هو تطبيق ل�سّنة 
واملوعظة  بهدوء عن طريق احلكمة  الذي كان يحاور   ، نبينا حممد 
احل�سنة، وكان يحرتم الآخر، وهذا من �ساأنه اأن ُيقرب الدين الإ�سالمي 

اإىل الآخر ويرد على الإ�ساءة والت�سويه. 
الثقايف  التوا�سل  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  والدرا�سات  الأبحاث  دعم   -13
منح  تقدمي  خالل  من  وال�سعوب،  والأمم  الأديان  بني خمتلف  واحل�ساري 
اأثر الثقافة الإ�سالمية  اأح�سن الأبحاث التي ُتربز  وتاأ�سي�س جوائز لت�سجيع 
يف احلوار احل�ساري والتعاي�س ال�سلمي، وتوجد حلوًل للم�ساكل التي تعرت�س 
طرائق احلوار مع الآخر، مع ت�سجيع املبادرات التي ت�سّب يف هذا الباب.

14- الهتمام مبتابعة احلوار احل�ساري وتكثيفه يف ُبعده الرتبوي والثقايف، 
الإ�سالمية يف  باحل�سارة  ُتعرف  التي  الثقافية  والأيام  اللقاءات  وتعزيز 
اأتباع  بني  العالقات  تطوير  اأجل  من  الآراء  وتبادل  الغربية،  العوا�سم 

الديانات املختلفة.
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الهوية  اأ�سكال  ا�ستهداف  عدم  توؤكد  التي  املبادئ  من  جملة  اإقرار   -15
الإن�سانية التي تتجّلى من خالل اللغة والوطن والتاريخ والتقاليد وغرها، 
اإىل  تدعو  التي  املقولت  على  راقية  بطرائق ح�سارية  الرّد  على  والعمل 

�سدام احل�سارات واإ�ساعة العنف والتطرف.
احلوار  اأولويات  لتحديد  اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  داخلية  بحوارات  القيام   -16
مع  يتوافق  مبا  واأولوياته  وق�ساياه  اأ�س�سه  واإبراز  الآخر،  مع  احل�ساري 
متطّلبات وم�سالح الأمة الإ�سالمية، حيث يكن تفعيل هذا احلوار الداخلي 
عن طريق التن�سيق والتفاعل بني املوؤ�س�سات الفكرية واملنظمات الإ�سالمية، 

وتبادل وجهات النظر لتحديد اأهداف احلوار احل�ساري مع الآخر.
العامل،  دول  يف خمتلف  الفكرية  واملوؤ�س�سات  البحوث  مراكز  مرا�سلة   -17
وتزويدها باملطبوعات املتعلقة باحلوار احل�ساري مع الآخر، وت�سجيعها 
الثقافة  اأثر  تو�سيح  اأجل  من  الثقايف  والتبادل  الفكري،  التعاون  على 

الإ�سالمية يف احلوار احل�ساري والتعاي�س ال�سلمي.
على  ال�سوء  ت�سّلط  علمية  جمالت  واإ�سدار  فكرية  منتديات  تنظيم   -18
القوا�سم امل�سرتكة بني الأديان، وتو�سح القيم الإ�سالمية ال�سمحة لالآخر 

التي ُتربز ُح�سن اجلوار والتعاي�س وال�سالم.
19- اإدانة التطّرف واأعمال العنف بجميع اأ�سكالها، والتفاق على عدم ربطها 
كل جمتمع  يف  اأن  والأمم  املجتمعات  اإدراك  من  انطالقًا  بدين حمّدد، 

ُغالة فهمهم قا�سر حلقيقة الأديان ور�سالتها احل�سارية.
20- البتعاد عن الغرور والعتقاد بتفوق اأي طرف من اأطراف احلوار على 
الآخر، فالبد من العرتاف بالآخر والإقرار بخ�سو�سيته الثقافية، حتى 
ل يوؤدي هذا الأمر اإىل اجلفاء والتجاهل ورواج الأفكار الهدامة، وي�سجع 

على الكراهية والأحقاد.
امل�سلمني  بني  واملُ�سرقة  فة  املُ�سرِّ التاريخية  املحطات  على  الرتكيز   -21
وامل�سيحيني، ومن ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر اأننا ُنلفي يف الع�سر 
اأن امل�سيحيني قاموا بنقل الرتاث من اللغة اليونانية اإىل  العبا�سي كيف 
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اللغة العربية، وقد وجدوا  اإىل  اللغة ال�سريانية  اللغة ال�سريانية، ثم من 
كل الت�سجيع والحتفاء من جانب اخللفاء امل�سلمني، فاأجزلوا لهم العطاء 
من  بجملة  امل�سيحية  فال�سفة  من  الكثر  تاأثر  كما  ديانتهم،  واحرتموا 
الأفكار الإ�سالمية وكانوا ي�ست�سهدون بها، ويعربون عن اإعجابهم ال�سديد 

مبا ت�سمنته.
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اأة. عبير الفقي))(* 

مقدمة
تتميز اإفريقيا بتنّوعها الإثني وثرائها بالعديد من اجلماعات الإثنية التي 
اأكرث من جمموعة  الواحدة  الدولة  توجد يف  وقد  وتقاليدها.  عاداتها  منها    لكلٍّ
اإثنية تتعاي�س جميعها معًا. ول ينع هذا التعاي�س من وجود اخلالفات التي تن�ساأ 
بينهم نتيجة لختالف العادات والتقاليد يف كل جماعة على ال�سواء. غر اأن تعّدد 
اجلماعات داخل الدولة الواحدة واختالفها لي�س مب�سكلة، واإمنا تظهر امل�سكالت 
الإثني  والختالف  د  التعدُّ هذا  اإدارة  على  الدولة  قدرة  عدم  ب�سبب  احلقيقية 
داخلها، فين�ساأ النزاع بني هذه اجلماعات اإما ب�سبب التمييز اأو التهمي�س لإحداها 
عن الأخرى، الأمر الذي يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف 

تلك الدول. 
تعّد ال�سودان من اأكرث الدول الإفريقية التي توجد بها جماعات اإثنية متعددة، 
كما تعّد اأمنوذجًا للدولة التي مل تتمكن من اإدارة تلك اجلماعات والتعامل معها 
الإثنية،  تلك اجلماعات  بني  النزاعات  العديد من  اأوجد  لأ�سباب خمتلفة، مما 
لتن�ساأ دولة جديدة متثلت يف جنوب  ال�سودان  انق�سام جزء من  اإىل  انتهت  التي 
الإثنية  ال�ستجابة ملطالب اجلماعات  ال�سيا�سي على  النظام  اإن قدرة  ال�سودان. 
ا�ستقرار  اأهم عوامل حتقيق الن�سجام فيما بينها ومبا يحفظ  تعّد من  املختلفة 

الدولة، والعك�س �سحيح. 

* باحث دكتوراة يف معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية/ جامعة القاهرة.

درا�شات ومقاالت
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اإفريقيا  �سرقي  فى  العرقية  املجموعات  اأكرب  من  »الدينكا«  جماعة  تعترب 
عامة، ويف ال�سودان خا�سة؛ اإذ بلغ تعدادها حوايل املليون ن�سمة يف عام 1956، 
وو�سل اإىل ثالثة )3( ماليني ن�سمة عام 2000 من جممل تعداد ال�سودان. ومتثل 
هذه اجلماعة حوايل 49% من تعداد ال�سكان يف اجلنوب. هذا اإ�سافة اإىل الدور 

املتعاظم لها يف ال�سراع ال�سيا�سي فى ال�سودان.

يطلقون  واإمنا  ال�سم،  بهذا  اأنف�سهم  ي�سّمون  ل  »الدينكا«  فاإن  تاريخيًا، 
اأُطلق عليهم يف الأدب ال�سوداين خالل القرن  على اأنف�سهم Moin Jiang، وقد 
التا�سع »الزجن«؛ اأي الأفارقة غر امل�سلمني. وكانت بداية ظهور ا�سم »الدينكا« يف فرتة 
 Deng“ هو  الرّد   فكان  اأمرهم، عن  الربيطانيون  بحث  عندما    الربيطاين  احلكم 
Ka Deng”؛ اأي »اإن ينكا هنا«، فلفظ »دينكا« يتكّون من مقطعني هما: »دينك 
كا«، اأو »دينك كاك«، لذا �ُسّموا »الدينكا«، وا�ستمر هذا ال�سم ُيطَلق عليهم بعد 
احلكم الثنائي. اأما ال�سم القدمي Moin Jiang  فيعني �سّيد العامل Jiang. ويوؤكد 

. البع�س اأنه حتريف ل�سم يعقوب

اأماكن وجود جماعات الدينكا
بحر  منطقة  بني  ال�سودان  جنوبي  يف  الأ�سليني  »الدينكا«  مواطنو  ع  يتوزَّ
الغزال وولية »جوجنلى« ومناطق من ولية جنوبي كردفان وولية اأعايل النيل. 
ويتميَّز وطن »الدينكا« يف اأنه اإقليم منب�سط ُمغطى يف معظمه بح�سائ�س ال�سافانا، 
بع�س    اإلَّ والكثبان  اجلبال  من  يخلو  ويكاد  املائية،  املجاري  من  الكثر  ويتخلَّله 
الأجزاء املرتفعة قلياًل عن م�ستوى ال�سهل التي ل تغمرها مياة الفي�سان. ولهذه 
ل  ت�سكِّ وكذلك  ُقراهم،  فيها  يبنون  حيث  »الدينكا«؛  عند  خا�سة  اأهمية  املناطق 
اأماكن الرعي لديهم يف موا�سم الفي�سان. ول ي�ساركهم فى هذه املنطقة الوا�سعة 

�سوى »النوير« و»ال�سلك«، وهما من اجلماعات النيلية مثل »الدينكا« اأي�سًا. 

تلك  يف  الإدارية  الفوا�سل  وكذلك  ال�سيا�سية  احلدود  اأن  بالذكر  واجلدير 
اإفريقيا تقريبًا، ل متثِّل حدودًا ول فوا�سل  �ساأن كل مثيالتها يف  �ساأنها  املنطقة 
�سعوبية ول قبائلية، حيث جند اأن ال�ساللت والقبائل تتداخل وتتعاي�س معًا على 
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طريف هذه احلدود والفوا�سل. وهو ما مل ياأخذه ال�ستعمار الغربي باحل�سبان عند 
تق�سيم الدول الإفريقية يف موؤمتر برلني 1884-1885، الذي كان له انعكا�ساته 
على �سعوب القارة الإفريقية، واأثره يف ا�ستعمارها، واأي�سًا يف التغيرات اجلغرافية 

والقت�سادية على القارة ال�سمراء.

مات ال�صكلّية »للدينكا« ال�صِّ
تنحدر جماعات »الدينكا« من الناحية ال�ساللية من »النيليني احلاميني«، 
وي�سرتك معهم يف ذلك كل من جماعات »النوير« و»ال�سلك«، ويتحدثون باللغات 
النيلية، وت�سّمى لغتهم »الدينكاوية«، التي تعني »ال�سعب« اأو »النا�س«، وُتكَتب لغتهم 

باحلروف الالتينية.
يعرف  ما  وهو  اأ�سمل،  وثقايف  اإثني  ب  ُمركَّ اأجزاء  اإحدى  »الدينكا«  تعترب 
ت�سابه  اإفريقيا مع  اإقليم �سرقي  »باللو«، واملمتدة يف  الناطقة  ال�سعوب  مبجموعة 
و»التوت�سي« بروندا وبروندي؛  »املا�ساي« يف كينيا،  ز مع جماعات  ج�سماين متميِّ
بل مع بع�س املجموعات التي متتد اإىل غربي القارة حتى مايل وال�سنغال، والتي 
من  �سمارًا  اأكرث  فالدينكا  الزجنية.  غر  الداكنة  والب�سرة  القامة  بطول  تتميز 

الزنوج ويعتربون من اأ�سّد اجلماعات الإن�سانية �سمرة يف العامل. 
البيئية  العوامل  اإىل  ترجع  التي  املفرطة  بالنحافة  »الدينكا«  يتميَّز  كما 
والتكيُّف معها، ولي�س اإىل �سبب �سوء التغذية، فقد ثبت اأن غذاء »الدينكا« متنّوع 
النحافة  ظهور  يف  دورًا  »الدينكا«  عند  اجلمالّية  القيم    وتوؤدي  غذائيًا.  وكاف 
املفرطة لدى الأفراد؛ اإذ من العتقادات ال�سائدة لديهم اأن اجل�سد املم�سوق غر 
لة من املالمح القبيحة التي تثر  ل من عالمات اجلمال، واأن البطن املرتهِّ املرتهِّ
م له حتى لو  ال�سمئزاز. كما اأن من عادتهم عدم تناول الفرد لكل الطعام املُقدَّ
فاإن  وبالطبع  الطعام،  بع�سًا من  الفرد  اأن يرتك  اللياقة  الكمية، فمن  قليل  كان 
هذا ال�سلوك الثقايف ُي�ساِهم يف ر�ساقة بنية اجل�سم. ومن اأهم بطون »الدينكا«: 
حيث  ملوال«،  و»النويك  البور«،  اروثم  و»بان  و»اأدوت«،  و»اأبوك«،  »النجوك«، 
الأعلى  والنيل  الغزال  بحر  ومنطقة  كردفان  بني جنوبي  للرعي  يتحرك اجلميع 

حتى بور )منطقة م�سروع قناة جونقلى(.
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مات ال�صيكولوجية »للدينكا« ال�صِّ
من  �سمات متّيزهم عن غرهم  لهم  خا�سة  و»الدينكا«  عامة  النيليني    اإنَّ
قيم  النف�س،  وعّزة  وال�سم���ّو  والرتّفع  بجن�س���هم  فالعت������زاز  الإفريقية.  القبائل 
جتعل���هم ل ي�سعون اإىل فر�س عاداتهم وقيمهم ومعتقداتهم على الآخرين، ويف 
اأهمية  ذات  قيمة  فال�ستقاللية  وقيمه.  بثقافته  الآخر  قبول  عدم  نف�سه  الوقت 
كبرة لديهم، اإذ يرف�س �سعب الدينكا اأي �سلطة قهرية اأو اأي تدّخل يف ا�ستقالله 
وحريته، وكل فرد من النيليني عامة والدينكاويني خا�سة يرى نف�سه قائدًا ياأبى 

اأن يكون تابعًا لأحد.
الذي  للقائد  فاحرتامهم  كربى،  اأهمية  »الدينكا«  عند  القيادة  ملفهوم 
املرتبطة مبوروث  الروحية  القدا�سة  درجة  يقرتب من  الزعامة  ا�ستحق عندهم 
ال�سلف، والزعيم املت�سلِّط لي�س له مكان باأي حاٍل من الأحوال عند اأهل »الدينكا« 
 عرب الرهبة من القوى الروحية اخلارقة التي يكن اأن تكون موؤثرة فقط اإذا  اإلَّ
ا�ستالب  يقاومون  »الدينكا«  اأهل  فاإن  عامة،  وب�سفة  اأخالقيًا.  تربيرها  اأمكن 
فاعتزاز  الثقافية.  وهويتهم  اإثنيتهم  على  املحافظة  على  ويعملون  لهم  الآخرين 
لديهم  ويدّعم  اإثنيتهم،  املغالة يف متجيد  حّد  يبلغ  وثقافتهم  بعرقهم  »الدينكا« 
 اأنهم من جهة اأخرى يتاأثرون بالأفكار اجلديدة  نظرة حمافظة جتاه غرهم، اإلَّ

ويتبنون اأي فكرة يعتقدون اأنها متنحهم مكانة اجتماعية اأرقى.

الن�صاط االقت�صادي جلماعة »الدينكا«
تعد بيئة جنوبي ال�سودان، حيث تعي�س »الدينكا« باعتبارها من اجلماعات 
النيلية، منطقة َفْقد للمياه؛ اإذ ت�سود هذه املنطقة امل�ستنقعات يف منطقة ال�سدود. 
لذلك فهي  ت�سكو من قّلة ال�سخور واملعادن. وقد كان للظروف البيئية التي تعي�س 
يعتمد  »الدينكا«  فاقت�ساد  تكيفها،  طرق  على  الأثر  بالغ  »الدينكا«  قبائل  فيها 
»الدينكا« مع  ل  ويتنقَّ وال�سيد.  الزراعة  والقليل من  الرعي  اأ�سا�سية على  ب�سفة 
وامل�ستنقعات  املائية  واملجاري  الأنهار  �سفاف  حول  الرعي  مناطق  يف  ما�سيتهم 
خالل مو�سم اجلفاف، الذي يكون عادًة ما بني كانون الأول/ دي�سمرب - ني�سان/ 
خالل  ن�سبيًا  املرتفعة  الأماكن  فوق  الثابتة  قراهم  اإىل  بعده  يعودون  ثم  اإبريل، 
مو�سم الأمطار، حيث يزرعون الذرة والدخن وال�سم�سم والفول ال�سوداين والتبغ.



خريف 2015- 137 -

اأة. عبير الفقي

لدى  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  احلياة  حمور  املا�سية  متثِّل 
ر ثراء الفرد ومكانتة الجتماعية بقدر ما يتلك من اأبقار، وبها  »الدينكا«. ويقدَّ
الأبقار  م  ُتقدَّ كما  الأخرى،  واجلرائم  الدم  عداوات  لإنهاء  والدّية  املهور  ُتدَفع 
لف ل�سرت�سائهم وطلب معونتهم، ولال�ست�سفاء من الأمرا�س  كقرابني لأرواح ال�سَّ
و�سيد  الأ�سماك  و�سيد  والتجارة  الزراعة  »الدينكا«  وُيار�س  وزيادة اخل�سوبة. 
احليوانات الربّية كحرف ثانوية، ذلك اأن اقت�سادهم يقوم على الكتفاء املعي�سي 

واحل�سول على الطعام.

الن�صق ال�صيا�صي جلماعه »الدينكا«
تعترب قبيلة »الدينكا« اأكرب قبائل اجلنوب عددًا )حوايل 3 ماليني ن�سمة(، 
يتمركزون يف  كانوا  واإْن  النيل،  واأعايل  الغزال  بحر  وهم موزعون بني مديريتي 
مديرية بحر الغزال بن�سبة اأكرب. ول يوجد يف »الدينكا« �سلطة �سيا�سة مركزية، 
بع�سًا.  ببع�سها  املرتبطة  لكن  امل�ستقّلة  »الأفخاذ«  من  العديد  اإىل  تنق�سم  واإمنا 
ال�سيد«  رمح  »�سادة  با�سم  ُيعَرفون  قبائل  زعماء  عادًة  الأفخاذ  لهذه  ويكون 

ويار�سون قيادة �سعبهم باأكمله، ويعّد هذا املن�سب وراثيًا ب�سكل جزئي. 
قبائل  حولها  ع  وتتجمَّ اجلنوب حت�سراً،  قبائل  اأكرث  اأي�سًا  »الدينكا«  تعترب 
اأخرى نظرًا لمتالكها القدرة والقوة. وترف�س القبيلة مبداأ تق�سيم جنوبي ال�سودان 
اإىل مديريات لأنه يفتت من قوتها ويقل�س من مناطق نفوذها و�سيطرتها. ومن 
اأهم  ومن  و»اليتكايور«.  و»اآدوت«،  و»اأبوك«،  »النجوك«،  »الدينكا«:  بطون  اأهم 
�سخ�سيات هذه القبيلة: جون جارجن موؤ�س�س احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان.

العادات والتقاليد واملعتقدات الدينية »للدينكا«  
والتقاليد  العادات  على  املحافظة  املجتمعات  من  »الدينكا«  جمتمع  يعّد 
الأكرب  جّدهم  اأن  ويعتقدون  بالأ�ساطر  »الدينكا«  ويوؤمن  الدينية،  واملمار�سات 
هو »يول ديت«،  ويذكرون اأنه يتمتَّع بخ�سائ�س روحية عظيمة ترقى اإىل مرتبة 
وال�سيدة    امل�سيح  ال�سيد  مولد  بق�سة  مولده  ق�س�س  وتت�سابه  الأنبياء. 
العذراء. ويعتقد البع�س اأن »الدينكا« و«ال�سلك« و«النوير« رمبا ينحدرون من ن�سل 
يعقوب ؛ اأي اأنهم �سامّيون، ويوؤّيد ذلك بع�س الت�سابه الثقايف بني ن�سل يعقوب 
والنيليني يف عادات الزواج، فعند »الدينكا« مثاًل يتوىل الإبن الأكرب اأمر زوجات 
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اأبيه غر الأم لإجناب اأطفال ين�سبون اإىل املتوفى، وهنالك غر ذلك من العادات 
املت�سابهة.

كما يعتقد الدينكاويون اأي�سًا اأنهم ُذكروا يف العهد القدمي للتوراة عند النبي 
�سعيب   ك�سعب »كو�س«، الذي يعني »�سعب ال�سودان«، لذا يعتقدون اأن هنالك 
�سلة بني اليهود و�سعب كو�س. وكو�س هو موؤ�س�س الدولة الكو�سية التي دامت اأكرث 
من األف عام حتى القرن الرابع امليالدي، وهو من ن�سل حام. وهذا ما يوؤيد فكرة 
اأن »الدينكا« من احلاميني مثل قبائل النوبة والباري وابجة. فالعتقاد ال�سائد هو 
ا�ستقروا يف م�سر  واأنهم   ، اأن »الدينكا« �ساميون حاميون من ن�سل يعقوب 
ح�سارتهم  بني  ت�سابه  هنالك  اأن  الدينكاويني  يعتقد  حيث  معينة،  زمنية  لفرتة 
ال�سيد،  امل�ستخدمة يف  الأدوات  ت�سابه بع�س  الفرعونية، بدللة  وح�سارة م�سر 

وكذلك بع�س الأ�سماء. 
و»الدينكا« �سعب �سديد التدّين ويخافون من ارتكاب املع�سية، ولديهم قيم 
دينية مثل اأن اهلل يعلم من يفعل ال�سواب واخلطاأ ول ير�سى بالظلم اأو الق�سوة 
والكذب، واأن اهلل يعلم ما يخفيه الإن�سان. والدين عند »الدينكا« مثل معظم �سكان 
جنوب ال�سودان من معتنقي الديانات الطبيعية الذين يعي�سون على الفطرة مع قّلة 

من املعتنقني للم�سيحية والإ�سالم. 
ما يعني »الدينكا« يف املقام الأّول لي�س نوع الدين الذي يعتنقه الإن�سان، واإمنا 
»الدينكا«،  �سعب  بني  زادت  وامل�سلمني  امل�سيحيني  اأعداد  اأن  ويذكر  تدّينه.  مدى 
خا�سة بعد ات�سال ال�سمال باجلنوب، حيث انت�سرت الكنائ�س ب�سبب اأن املب�ّسرين 
ويعرف  الإله.  كلمة  لن�سر  كر�سل  اإليهم  ُينَظر  وكان  عالية  يحظون مبكانة  كانوا 
الإله عند »الدينكا« ب� Nhialic الذي يعترب لديهم الإله اخلالق، ومن �ِسماته القّوة 
 Dengdit وهو الكائن الروحي املقّد�س، اأو الكائن الو�سيط  والعدالة، ثم هناك 

بينهم وبني الإله الذي يلجاأون اإلية عند ال�سدائد.
اإذا نطق  والربكات  واللعنات  اأ�سّد العتقاد يف اخلرافات  »الدينكا«  يعتقد 
بها الأقارب ول يهتّمون بها اإذا كانت �سادرة من غرباء، وهو ما ي�ستخدم اأحيانًا 
يف بع�س الأمور املتعلقة بالروؤ�ساء وقدرتهم على ال�سيطرة على الرعية، فيعتقدون 

اأي�سًا بلعنة الروؤ�ساء على الرعية.
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اأهم عالقات »الدينكا« باجلماعات االأخرى
مع  اأزمة  اإىل  »الدينكا«  جلماعة  املعي�سة  ومنط  املعتقدات  يف  الختالف  اأدى 
النظام الإ�سالمي يف اخلرطوم خالل قيادة جون جارجن للجي�س ال�سعبي لتحرير 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اإىل حمل اجلي�س  الأمر عام 1983  وتطّور    ال�سودان. 
ال�سالح يف مواجهة احلكومة، مما اأدى اإىل ن�سوب حرب اأهلية ا�ستمرت لأعوام 

طويلة ُقِتَل فيها الكثرون من الطرفني.
مل تقت�سر اخلالفات على »الدينكا« والنظام الإ�سالمي يف اخلرطوم، واإمنا 
امتّدت خالفات »الدينكا« اإىل القبائل املجاورة اأي�سًا، واأهّمها كانت بني »النوير« 
هذه  طبيعة  وتت�سح  و»النوير«،  »الدينكا«  بني  خالفات  ن�سبت  كما  و«امل�سرية«، 

العالقات كالآتي:
• »الدينكا« و»النوير«: رغم اأن اجلماعتني تنتميان اإىل اجلماعات النيلية، وهو 
 اأن الو�سع  ما يفرت�س اأن يوؤدي اإىل وجود عالقات تعاون بني اجلماعتني، اإلَّ
القرن  من  الأول  الن�سف  ففي  منهما.  كل  بني  احرتاب  حالة  وجود  متثَّل يف 
قت موجات من »النوير« من موطنها اإىل  املا�سي )القرن التا�سع ع�سر( تدفَّ
النهر،  ذلك  من  ال�سرق  اإىل  »الدينكا«  اأر�س  جُمتاحًة  للنيل  الغربية  ال�سفة 
واحتلت معظم ما هو الآن اأر�س النوير ال�سرقية. وقد ا�ستمرت يف اأعقاب ذلك 

حالة الحرتاب بني اجلماعتني حتى يومنا هذا. 
ويجوز افرتا�س اأن ال�سراع كان من اأجل الحتالل وال�ستقرار. لكن من جهة 
اأخرى، فاإننا اإذا نظرنا اإىل ناحية ال�سمال جند اأن »النوير« يحتّكون بدرجاٍت 
وببع�س  القوية،  »ال�سلك«  ومبملكة  النوبا،  جبال  وبقبائل  بالعرب،  متفاوتة 
اجلماعات ال�سغرة يف دارفوجن )البورون والكوما(؛ يف حني يتاخم »النوير« 
و»البير«،  و»الأنواك«،  اإثيوبيا،  يف  »اجلال«  ال�سرقي  واجلنوب  ال�سرق  من 
مما  يو�سح اأنه متى ما دخل »النوير« يف عالقات مع تلك ال�سعوب، فاإن هذه 

العالقات كانت تت�سم غالبًا بالطابع العدائي.

اأبيي واإىل  الت�سع يف  م�سيخات »الدينكا نقوك«  توجد  »الدينكا« و»امل�صريية«:   •
متتهن  التي  البدوية،  العربية  الأ�سول  ذات  »امل�سرية«  قبيلة  ت�سكن  جوارها 
الرعي، حيث تذهب باأبقارها عرب اأبيي وت�سل حتى اأقا�سي اجلنوب يف رحلة 
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الأول/  ت�سرين  بني  )ما  ال�سمال  يف  اجلفاف  ف�سل  عند  الكالأ  عن  البحث 
اأكتوبر وني�سان/ اإبريل( من كل عام، ومن هنا ن�ساأت اخلالفات بني »الدينكا« 
و»امل�سرية«، رغم اأن قياداتهما يوؤكدون وجود عالقات م�ساهرة وتزاوج بني 
القبيلتني، لكن النزاع الدموي على املنطقة اأ�سبح ي�سكل اأكرب العالقات بني 

الفرقاء يف اأبيي. 

ال�سودان  الربيطاين يف  ال�ستعمار  اإىل عهد  املنطقة  النزاع حول  تاريخ  يعود 
عندما طلب ناظر »الدينكا نقوك«، كوال اروب، من احلاكم الإجنليزي عام 
للحماية من  - طلبًا  ال�سودان  �سمايل   - كردفان  اإقليم  اإىل  اأبيي  1905 �سم 
 �سواء. ويعتقد كثر من قيادات  مناو�سات القبائل الإفريقية والعربية على حدٍّ
»الدينكا نقوك« اأن �سم اأبيي اإىل ال�سمال يف تلك الفرتة مل يتم بالت�ساور مع 
»الدينكا« و»امل�سرية«، واأن القرار اتخذه الربيطانيون لإيقاف جتارة الرقيق 
بني  الفا�سلة  احلدود  تر�سيم  مت  وحني  حينذاك.  هناك  منت�سرة  كانت  التي 
اأبناء  كان  احلديث،  ال�سودان  تاريخ  يف  لها  المتثال  ومت  واجلنوب،  ال�سمال 
ال�سمالية  احلدود  على  ال�ساذة  احلالت  من  بع�سًا  يثلون  نقوك«  »الدينكا 
واجلنوبية، فاأر�سهم ذات و�سع مثايل للزراعة وتربية احليوانات، وهي موقع 
نقوك«،  »الدينكا  اأن  ورغم  واجلنوبية،  ال�سمالية  الرعوية  القبائل  بني  التقاء 
 اأنهم كانوا يتبعون اإداريًا اإقليم كردفان، وهو  اإثنيًا وثقافيًا، �سعب جنوبي، اإلَّ
اأحد الأقاليم ال�سمالية منذ اأيام الوجود ال�ستعماري، وملتقى لل�سعوب الرعوية 

يف ال�سمال واجلنوب. 

كرة  مثل  تكرب  و»امل�سرية«  نقوك«  »الدينكا  قبيلتي  بني  النزاعات  ظلَّت  لقد 
الثلج املتدحرجة مع مرور الزمان وتوايل الأزمات. وعلى الرغم من اأن قيادتي 
القبيلتني ظلتا تكرران اأن النزاعات كانت حول الأبقار بالنهب املتبادل وتتخللها 
عرب  ياأتي  احلّل  اأن  على  ت�سّران  كانتا  القيادتني  هاتني  فاإن  دموية،  اأحداث 
الطرق ال�سلمية ووفق الأعراف التقليدية باأن يتم تبادل دفع الديات بالأبقار 
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اأة. عبير الفقي

اأبيي  منطقة  يف  النفط  ظهور  حني  اإىل  كذلك  الأمر  وبقي  الطرفني.  لقتلى 
 من الآخر  وحتّول الأمر اإىل �سراع �سيا�سي بني ال�سمال واجلنوب يف اأحقية كلٌّ
باملنطقة، وبالتايل مت ا�ستغالل اخلالفات بني القبيلتني من كال الطرفني.

حكومة  يف جلوء  متثَّل  الأزمة  تفاقم  اإىل  اأّدت  التي  العوامل  اأهم  اأن  بيد 
ال�سودان،  دولة جنوب  اإىل  د�ستورها اجلديد  اأبيي يف  منطقة  �سم  اإىل  اجلنوب 
مما دفع الرئي�س الب�سر حينها اإىل التهديد بعدم اعرتافه بدولة اجلنوب دولًة 

م�ستقلة. 

خال�سة القول اإن تفاقم التوترات ال�سيا�سية وتزايد اخلالفات والنزاعات 
على املوارد بني اجلماعات الإثنية، وخا�سه يف ظّل انف�سال جنوبي ال�سودان وقيام 
دولة وليدة يف اجلنوب، يكن اأن يوؤدي ذلك اإىل اإ�سعاف هذه الدولة وتفّككها. 
واإذا مل تتم ال�سيطرة على تلك اخلالفات والعمل على اإيجاد ت�سوية عادلة تر�سي 
الأطراف املتعّددة واملوجودة يف اجلنوب، فاإنه من املمكن اأن تنتهي دولة اجلنوب 

الوليدة اإىل دويالت متعّددة، بحيث ت�ستقّل كل جماعة بدولٍة منها.

امل�صادر واملراجع
القاهرة:  )جامعه  ال�صودان«  جنوب  وم�صكلة  الدنكا  »ندوة  الفريقية،  والدرا�سات  البحوث  معهد   -1
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الن�سانية، العدد الثامن، 2008(.
لل�صيطرة  االأوربي  وال�صراع  م(   1885  -  1884( برلني   »موؤمتر  الأنباري،  الأمر  عبد  د. جنم     -3
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لال�ستعالمات، العدد ال�سابع، �سبتمرب 2013(.
5- ها�صم حممد االمني، »ال�صودان: االأر�ص، املوارد وال�صكان - درا�صة جيوبولتيكية يف وحدة اأرا�صي 
والدرا�صات  البحوث  مركز  العاملية،  اإفريقيا  جامعة  )اخلرطوم:  اإفريقية  درا�صات  القطر«، 

االإفريقية، العدد رقم 36( يف:
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االأُمم المتحدة و�شناعة التاريخ
)داج  همر�صولد وبـــطـــر�ص غــــالــي نـــمــوذًجا(

د. حممد نعمان جالل*

يطرح هذا البحث جمموعتني من الت�صاوؤالت املهمة: 
يف مقدمة ت�ساوؤلت املجموعة الأوىل: َمْن الذي ي�سنع التاريخ؟ وما هو دور 
الأم��م املتح���دة، وبوجه خ��ا�س دور الأمي��ن العام يف هذا ال�س��دد؟ وكي�ف اأّدى 
 من داج همر�سولد وبطر�س غايل دوريهما؟ وما هي اأوجه الت�سابه والختالف  ك�لٌّ
بني ال�سخ�سيتني والتجربتني؟ ثم ما هي الدرو�س املُ�ستفادة من هاتني التجربتني؟

اأما ت�ساوؤلت املجموعة الأخرى فتتمثل يف الأ�سئلة الآتية: ملاذا اخرتنا املو�سوع 
بهذا العنوان؟ وملاذا مت اختيار هاتني ال�سخ�سيتني )داج همر�سولد، وبطر�س غايل( 

دون غرهما؟ وهل حقيقة اأن الأمم املتحدة ا�ستطاعت �سناعة التاريخ؟

1- َمْن الذي ي�صنع التاريخ؟
املحوري  ال�سوؤال  عن  الإجابة  اإىل  ت�سعى  البحث  م�سكلة  اإن  القول  يكن 
َمْن الذي ي�سنع التاريخ؟ ويف حماولتي لالإجابة عن هذا ال�سوؤال  والرئي�س، وهو 
يكنني القول باأن هناك خم�سة فئات رئي�سية ت�سارك يف �سنع التاريخ، وهي كالتي:

يف  ثم  باك�ستان،  يف  مل�سر  و�سفًرا  ال�سيا�سي،  للتخطيط  اخلارجية  وزير  م�ساعد  ال�سابق  يف  عمل   *
ال�سني. وكان املندوب الدائم مل�سر لدى جامعة الدول العربية، ونائب املندوب الدائم لوفد م�سر 
يف الأمم املتحدة. وهو باحث متخ�س�س يف الدرا�سات الدولية والأمم املتحدة، وكذلك يف الدرا�سات 

الآ�سيوية، خا�سة ال�سينية واخلليجية. وع�سو منتدى الفكر العربي.

درا�شة العدد
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الفئة االأوىل: الأفراد، �سواء اأكانوا حكاًما اأم قادة اأم زعماء اأم مفّكرين اأم 
خمرتعني، اأم م�سلحني و�سيا�سيني، اأم اجتماعيني، اأم م�سلحني دينيني.

ا  الفئة الثانية: ال�سعوب، وهي الركيزة التي تدعم القادة والزعماء، واأي�سً
لالإبداع  ال�ستهالكية  القاعدة  فهي  واملخرتعني،  العلماء  ابتكارات  من  ت�ستفيد 

والإنتاج الفكري والإنتاج املادي، وهي القّوة الّدافعة لذلك كّله.

الفئة الثالثة: الدول، وهي متثل الإطار العام ل�سناعة التاريخ من جهة، 
وهي مو�سوع التاريخ من جهة اأخرى. فلكل دولة �سعب هو اأداة ل�سناعة التاريخ، 
نتائجه  من  امل�ستفيد  ورمبا  التاريخ،  لهذا  مو�سوع  نف�سه  الوقت  يف  ا  اأي�سً وهو 

وتطّوراته. 

الفئة الرابعة: قوى املجتمع املدين اأو الع�سكري اأو ما �سابه ذلك؛ اأي القوى 
الأعراق  ذلك  يف  مبا  القبائل  اأو  والحتادات،  النقابات  مثل  والفكرية  املدنية 

والطوائف املدنية اأوالدينية، وما �سابه ذلك من القوى النا�سطة يف املجتمع.

الفئة اخلام�صة: قوى املجتمع الدويل؛ اأي التنظيمات الدولية اأو الإقليمية 
ا املجتمع املدين الدويل. اأو الوكالت املتخ�س�سة، واأي�سً

التاريخ؟ وَمْن يقوم بو�سع الأولويات يف  َمْن ي�سنع  ال�سوؤال:  اإن الإجابة عن 
هي:  رئي�سية،  عوامل  ثالثة  على  يعتمد  اآنًفا،  اإليها  اأ�سرنا  التي  الفئات  د  تعدُّ حال 
)1( الظروف التاريخية والتطورات القت�سادية والجتماعية والثقافية، ومن بينها 
طبيعة   )3( الداخلي.  املجتمع  يف  القوى  عالقات  طبيعة   )2( الطبيعية.  املوارد 

عالقات القوى يف املجتمع الدويل.

اع التاريخ )الأمم  نتناول يف هذا البحث التحليلي الفئة اخلام�سة من �سنَّ
للمنظمة  العام  الأمني  دور  على  ز  ونركِّ الفئات،  تلك  اأحدث  من  فهي  املتحدة(، 
العام  الأمني  )همر�سولد  احلالة  هذه  عن  معرّبين  من خالل منوذجني  الدولية 
الثاين، وغايل الأمني العام ال�ساد�س(؛ مع مناق�سة دور الأمني العام يف �سناعة 
التاريخ. وقبل تناول دور املنظمة الدولية نبنّي يف ما ياأتي الأ�سباب التي دفعتنا اإىل 

اختيار هذا املو�سوع، وهي: 
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ملاذا اختيار عنوان االأمم املتحدة و�صناعة التاريخ؟
الأداة  باعتبارهم  املوؤرخني  دور  وعن  التاريخ،  كتابة  عن  كثرون  يتحدث 
يف ت�سجيل اأحداث التاريخ وحتليله من خمتلف زواياه. لكنني لحظت اأن هنالك 
َمْن يتجاهل زاوية اأخرى مهّمة اأو اأنه ل يعطيها حّقها يف البحث العلمي املت�سل 
بالتاأريخ، ومن هنا اأوليت اهتماًما يف بحثي لهذه الزاوية ونحوت منحًى خمتلًفا، 
مع  يتكامل  هو  واإمنا  دورهم،  اأهمية  من  يقلل  اأو  املوؤرخني  دور  �سد  لي�س  وهو 
الجتاه الأول الذي اأ�سرت اإليه بالن�سبة لدور املوؤرخني يف كتابة التاريخ. واعتقد 
اأن مو�سوع �سناعة التاريخ رمبا مل يحظ باهتمام كاٍف، اأو بالرتكيز عليه، وعلى 
اخل�سو�س دور الفرد يف �سناعته، وعلى الأخ�ّس دور املنظمة الدولية باعتبارها 

ظاهرة حديثة يف املجتمع الدويل وتاريخه ل يزيد عمرها عن مئة عام.
من واقع معاي�ستي ملنظمة الأمم املتحدة وتطّورها عرب عقود منذ اإن�سائها 
عام 1945، و�سابقتها ع�سبة الأمم التي اأن�سئت عام 1919، وتعريف عن كثب اإىل 
كيفية �سنع القرار يف هذه املنظمة، ودور كّل من اجلمعية العامة وجمل�س الأمن 
وغرهما من اأجهزتها، وبو�سفي اأحد دار�سي العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية 
العام يف �سنع  تتعلَّق بدور الأمني  اأهمية خا�سة  والتنظيم الدويل ... فقد مل�ست 
الأحداث اإيجاًبا و�سلًبا. وقد اختلف دور الأمني العام لالأمم املتحدة من �سخ�سية 
اإىل اأخرى، فمنهم من اعترب نف�سه جمرد م�سوؤول كبر يف الأمانة العامة للمنظمة 
الدولية، واأن م�سوؤولية اتخاذ القرار تقع على عاتق الدول الأع�ساء، ومنهم من 
وجد اأن ميثاق املنظمة الدولية يعطي بع�س ال�سالحيات لالأمني العام؛ ومن ثم 
اأراد.  اإذا  مبادرات  اتخاذ  ويكنه  ذلك،  رغب يف  اإذا  للتحرك  لديه جماًل  فاإن 
اأن  اأي  املتحدة؛  الأمم  يف  وتنفيذًيا  اإدارًيا  م�سوؤوًل  بو�سفه  دوره  يتميز  هنا  ومن 
عليه م�سوؤولية �سيا�سية باعتباره يتوىل من�سب اأعلى م�سوؤول يف املنظمة الدولية 
ب�سفتها املوؤ�س�سية )الف�سل اخلام�س ع�سر: املواد 97 حتى 101 من ميثاق الأمم 
متابعة  وهي:  رئي�سية ثالث،  مهام  تتمثل يف  م�سوؤولياته  فاإن  وبالتايل  املتحدة(، 
وتنفيذ القرارات كافة التي ت�سدرها اأجهزة الأمم املتحدة وفًقا )للمادة 98(. 
د حفظ الأمن  واملهمة الثانية هي تنبيه جمل�س الأمن اإىل اأية م�ساألة يرى اأنها تهدِّ
لم الدوليني )املادة 99(. اأما املهمة الثالثة فهي تعيني املوظفني وفًقا للوائح  وال�سِّ
والقوانني، واأن ُيراعي يف ذلك اأعلى درجات الكفاءة واملقدرة والنزاهة والتوزيع 

اجلغرايف )املادة 101 فقرة 3(.
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تطلب  التي  الأجهزة  من خمتلف  املتعددة  القرارات  �سبق  ما  اإىل  ُي�ساف 
من الأمني العام القيام مبهام وفًقا لدور تلك الأجهزة واخت�سا�ساتها، واأن يتابع 
م مقرتحات يف حالت الأزمات  ويعر�س التقارير على تلك الأجهزة؛ ومن ثم يقدِّ
اجلهاز  يثلون  الإداري  وجهازه  العام  الأمني  اأن  ومبا  م�ستجدات.  اأية  ملواجهة 
الدائم يف املنظمة الدولية، وهم الذين ُتناط بهم العديد من املهام املتنوعة، فاإن 
دورهم قد تعاظم على مّر ال�سنني، كما تعاظمت اخت�سا�ساتهم وت�سخمت. وقد 
الن�سط، مثل داج همر�سولد،  العام  الذكر - لالأمني  – الآنفة  املادة 99  اأتاحت 
اأجل ال�سالم  اأن يوؤدي دوًرا كبًرا مع �سدور قرار اجلمعية العامة )الحتاد من 
ق يف حالتني حتى الآن، هما: الأزمة الكورية  Uniting For Peace)، الذي ُطبِّ
على  الثالثي  العدوان  ووقوع  تاأميمها  بعد  ال�سوي�س  قناة  واأزمة   ،1953-1950
م�سر يف اأكتوبر 1956، وما اأعقب ذلك من تداعيات خالل عامي 1957-1956. 
من هنا برز دور همر�سولد يف تنفيذ قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة التي 
القيام  �سالحيات  العامة  اجلمعية  واأخذت  اإليه،  امل�سار  القرار  �سدرت مبوجب 
املجل�س عن  ب�سبب عجز هذا  الأمن،  والأمن من جمل�س  ال�سلم  بعمل ما حلفظ 
يتمتعون  الذين  الدائمني  الأع�ساء  بني  التوافق  عدم  حالة  ظّل  بدوره يف  القيام 

بحق النق�س )الفيتو(.

3- ملاذا اختيار داج همر�صولد وبطر�ص غايل منوذجني لهذا البحث؟ 
واعتبارهما  املقارن  البحث  لهذا  ال�سخ�سيتني  هاتني  اختيار  �سّر  يرجع 

منوذًجا للدبلوما�سية الدولية املتمثلة يف الأمم املتحدة لعتبارات ثالثة، هي:
االأول، اأن همر�صولد جاء اأميًنا بعد تريجفي يل، الذي ا�ستقال قبل اإمتامه 
الذي  هو  الكورية  واحلرب  كوريا  من  موقفه  كان  ورمبا  ملن�سبه،  الثانية  الدورة 
اأدى بالحتاد ال�سوفييتي اآنذاك اإىل مهاجمته و العرتا�س عليه مما ا�سطره اإىل 
ال�ستقالة. ومن ثم كان على خليفته اأن يدرك اأبعاد العملية ال�سيا�سية للمنظمة 
لدولية، ويتجنَّب املزالق بالنحياز يف اأي موقف اأو ا�ستعداء اأية دولة، خا�سة الدول 

دائمة الع�سوية يف جمل�س الأمن.
الثاين، اأن همر�سولد واجه حتديات احلرب الباردة التي كانت على اأ�سّدها 
عدد  يف  وبخا�سة  الأمام،  اإىل  قدًما  الدويل  بالعمل  يدفع  اأن  وا�ستطاع  اآنذاك، 
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الطوارئ  قوات  اإن�ساء  ومثل  ال�سني،  يف  الأمريكيني  الأ�سري  مثل  الق�سايا  من 
الدولية يف م�سر، واأخًرا انغما�سه Direct Involvement مبا�سرة يف الأزمة 

الكونغولية، وقد واجه ذلك كله باأ�ساليب مبتكرة.
الثالث، اأنني منذ درا�ستي اجلامعية، ثم متابعتي لأن�سطة الأمم املتحدة، 
مرحلة  كغري،  اأعي�س،  واأنا  خا�سة  و�سجاعته،  همر�سولد  ب�سخ�سية  اأُعجبت 
همر�سولد  فيها  كان  التي  املرحلة  تلك  يف  الفكرية  واحلما�سة  العمري  ال�سباب 
الفرتة  تلك  يف  وغري  ت�سّدين  كانت  والتي  الكونغولية،  الأزمة  يف  منغم�ًسا 
وحركة  املرتاِجع  ال�ستعمار  بني  لل�سراع  وا�سح  عملية جت�سيد  لأنها  التاريخية، 
ا يف مرحلة لحقة - عندما عملت  التحرر الوطني ال�ساعدة. ولهذا كنت حري�سً
يف الرنويج وُزرت كاًل من فنلندا وال�سويد وتعرفت على البيئة ال�سكندنافية - اأن 
بالأمم  وفد م�سر  الأمر عندما عملت يف  وكذلك  املزيد عن همر�سولد،  اعرف 
املتحدة على متابعة اأعمال همر�سولد وما ُن�سرعنه؛ واإن مل اأتعامل معه اأو اأعرفه 
عن ُقرب كما هو �ساأن عالقتي مع بطر�س غايل منذ تعلمت على يديه واأُعجبت 
بوجه خا�س، وما اأزال بكتابه املمتاز عن التنظيم الدويل، رغم قراءاتي الكثرة 
عن الأمم املتحدة والتنظيم الدويل لأ�ساتذة كثرين غره من ذوي العلم واملعرفة، 
اإل اأن كتاب بطر�س غايل ما يزال عالًقا بذاكرتي واأعود اإليه من حني اإىل اآخر.
اأما الأ�سباب الثالثة اخلا�سة باختياري بطر�ص غايل للمقارنة، فهي:

االأول، اأنه اأّول اأمني عام ينتمي للقارة الإفريقية وللعامل العربي، وهما اأهم 
دائرتني من دوائر ال�سيا�سة اخلارجية امل�سرية.

غايل  لبطر�س  امل�سري  اللوبي  يف  ع�سًوا  �سخ�سًيا  كنت  اأنني  الثاين، 
ب�سفتي الوظيفية، حيث كنت قائًما باأعمال وفد م�سر يف الأمم املتحدة اآنذاك 
وملدة �سته �سهور، وكانت الت�سالت والهتمام باملر�سح امل�سري على اأ�سّدها، ثم 
اأجل اإجناح  جاء الدكتور نبيل العربي مندوًبا دائًما و�ساركت معه يف العمل من 
ا يف اإعداد اخلطاب الذي األقاه يف حفل  ح بطر�س غايل؛ بل و�ساركت اأي�سً املر�سَّ

التن�سيب. 
الثالث، اأنني من قبيل العرفان باجلميل لأ�ستاذ علَّمني يف املرحلة اجلامعية 
املعرفة  هذه  بحكم   - يقني  على  كنت  ووزيًرا،  اأ�ستاًذا  معه  توا�سلت  ثم  الأوىل، 

الطويلة - باأنه اأكرث ال�سخ�سيات املر�سحة ا�ستحقاًقا للمن�سب. 
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يف  ال�سيا�سية  والتيارات  الجتاهات  ملختلف  نيويورك  يف  معاي�ستي  ومن 
والفكر  والأعمال  املال  عا�سمة  نيويورك  مدينة  يف  وخا�سة  الأمريكي،  املجتمع 
العديد  ي�سغلون  الذين  الأمريكيني  لليهود  الثقل  ومركز  املتحدة،  الوليات  يف 
د يف  املت�سدِّ اليهودي  اللوبي  اأن  اإىل  فاإنني خل�ست  املهمة،  واملواقع  املنا�سب  من 
لتويّل  مرتاًحا  يكن  والليرباليني، مل  املعتدلني  اليهود  بخالف  املتحدة،  الوليات 
العام  الأمني  هذا  كان  لو  حتى  املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني  من�سب  م�سري 
امل�سرية جتري  واملواقف  امل�سري  الدم  يزال  ما  لكن  يهودية،  وزوجته  م�سيحًيا 
يف  ال�سادات  اأنور  للرئي�س  مرافقته  ورغم  ومواقفه،  فكره  على  ر  وتوؤثِّ عروقه  يف 
زيارة القد�س، التي اعتربت مثل الذهاب اإىل القمر يف الُبعد الف�سائي بني الفكر 
بتغير  ال�سرتاتيجي  البعد  ويف  املُعا�س،  ال�سيا�سي  والواقع  الواقعية  وال�سيا�سة 
فقد  ذلك...  بعد  متعددة  ول�سنوات  الأو�سط  ال�سرق  يف  الدولية  اللعبة  قواعد 
كانت الزيارة مبثابة تغير ا�سرتاتيجي خطر، واأحدثت ردود فعل عا�سفة ما بني 
اإعالن  عند  انتابتني  التي  الأوىل  ال�سدمة  رغم  واإنني  وحُمايد.  وُمعاِر�س  موؤّيد 
من  حوله جمموعة  ون�سرت  ب�سّدة  واأّيدته  احلدث  ا�ستوعبت  ما  ف�سرعان  النباأ، 
املقالت ال�سحفية يف ذلك احلني، كما ن�سرت كتاًبا يف هذا ال�سدد وهو »التيارات 
الفكرية وال�صيا�صية يف م�صر املعا�صرة«، وذكرت من بينها تيار ال�سالم، واأ�سرت 
به  واأن ما جاء  الإ�سالمي،  والع�سر  الفرعوين  الع�سر  التيار يف  اإىل جذور هذا 
اأنور ال�سادات هو ا�ستمرار لهذا التيار. بالطبع انتقَد بع�ُس الُكتَّاب ذلك، لكنني مل 
اأهتم لأن راأيي كان مبنًيا على درا�سة وعلى روؤية ذات ُبعد ا�سرتاتيجي ولي�س على 
نزوع عاطفي، كما اأن الكتاب مل يكن متلًقا لأحد؛ لأنني ن�سرُت يف عهد ال�سادات 
مقالٍت وكتاًبا اآخر بعنوان »دبلوما�صية احلوار الدويل«، تطّرقُت فيه للحوار مع 
اإ�سرائيل بو�سفها دولة جوار واأن ال�سيا�سة الواقعية ت�ستلزم التحاور الفعلي معها 
ال�سيا�سية  احلياة  من  يتجزاأ  ل  التي هي جزء  الختالفات،  عن  النظر  ب�سرف 
بالعديد  التقيت  هنا  ومن  الب�سر.  بني  بني  ال�سخ�سية  احلياة  بل  والدبلوما�سية 
معهم  م�ستفي�سة  مناق�سات  يف  واأدخل  اأحاورهم  وكنت  اليهودية  اجلمعيات  من 
الوليات  يف  اجلامعات  من  العديد  اإىل  واأذهب  الفل�سطيني،  احلق  عن  دفاًعا 
القن�سل  واأواجه  ال�سالم،  وعن  الفل�سطينية  الق�سية  عن  واأحتدث  املتحدة 
اإنه يف  بل  اأخرى متعددة؛  بو�سطن وجامعات  نيويورك يف جامعة  الإ�سرائيلي يف 
عن  موؤمتًرا  اأو�سلو  جامعة  عقدت  بالرنويج  امل�سرية  ال�سفارة  يف  خدمتي  اأثناء 



د. محمد نعمان جالل

خريف 2015- 149 -

اإن  لهم  فقلت  عليه،  تعليقنا  عن  �سفارتنا  من  وا�ستف�سرت   ، اليهودية  احل�سارة 
عن  موؤمتًرا مماثاًل  اجلامعة  تعقد  اأن  يقت�سي  الرنويجي  احلياد  اأن  هو  تعليقنا 
احل�سارة العربية والإ�سالمية. وبالفعل ُعقد هذا املوؤمتر يف ال�سنة التالية وكان 
امل�ست�سار روبر �سليب ا�سكندر متحدًثا فيه عن القيم الإ�سالمية، وكنت متحدًثا 
عن ق�سية القد�س وو�سعها يف الدين الإ�سالمي والتاريخ العربي، وكان اأحد اليهود 
م�سيحي  لهوت  واأ�ستاذ  بالقد�س،  وارتباطهم  اليهود  عن  متحدًثا  الرنويجيني 
نرويجي حتدث عن امل�سيحية والقد�س، وُن�ِسر ذلك كّله يف كتاب �سدر عن جامعة 
اأو�سلو. ويف الليلة قبل املوؤمتر دعوت اإىل منزيل املتحدثني يف اجلل�سة على ع�ساء 
ول يف مو�سوعات  ال�سيا�سة،  التحّدث يف  وا�سرتطت عدم  اأم�سية هادئة،  وكانت 

الندوة، وهو ما مّت. 
اخلا�سة  اجلل�سة  يف  املتحّدثني  اآخر  وكنت  حتّدثنا  التايل  اليوم  يف  لكن 
واأو�سحت  الثالثة،  ال�سماوية  الأديان  الزمني لظهور  الت�سل�سل  باعتبار  بالقد�س، 
مدى ارتباط القد�س بالإ�سالم، لكن الأهم هو اأن الذي بنى القد�س هم اليبو�سيون 
والكنعانيون، وهم قبائل عربية ومن ح�سارة عربية، وذلك قبل الأديان ال�سماوية 
اأن  واأ�سفت  ال�سماوية،  بالأديان  ارتبطت  القد�س  اأن  اأبرزت  ثم  ومن  الثالثة، 
امل�سلمني  اأحقّية  فاإن  وبالتايل  بهما،  ويوؤمن  وامل�سيحية  اليهودية  الإ�سالم يحرتم 
العرب يف القد�س ثابتة تاريخًيا، ومن ناحية اأخرى فاإن وجودها يف يد الفل�سطيينني 
العرب وامل�سلمني هو خر �سمان ل�سالمتها وحلرية العقيدة لالأديان الثالثة فيها 
بخالف لو خ�سعت ل�سيطرة اأي دين اآخر، فكل منها يكن اأن ل يعرتف بالآخرين، 
وا�ست�سهدت باأن كني�سة القيامة يف القد�س مفتاحها لدى عربي فل�سطيني م�سلم، 
واأن ذلك بناًء على رغبة الطوائف امل�سيحية. بالطبع مل يعجب كالمي امل�سارك 
م من امل�ساركني الآخرين ومن  اليهودي، ولكن احلديث حظي برتحيب وا�سح وتفهُّ

اجلمهور احلا�سر. 
ت مل�سلحته  عودة اإىل تر�سيح بطر�س غايل، فاإن الوليات املتحدة مل ت�سوِّ
قرار  واعتمد  التاأييد  على  لكنه ح�سل  وبريطانيا،  وامتنعت هي  الأوىل  املرة  يف 
تعيينه يف املجل�س ثم يف اجلمعية العامة. ولكنها يف املرة الثانية اعرت�ست رغم اأن 
ا، وهو الوليات  الت�سويت مل�سلحته كان من 14 �سوًتا موؤيًدا و�سوًتا واحًدا معرت�سً
املتحدة التي تتمتع بحق الفيتو. لذا مل يح�سل على التجديد لفرتة ثانية. وقد ترك 
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ذلك اأثًرا كبًرا لديه ولدى زوجته. وعندما زار ال�سني، بعد النتهاء من عمله يف 
الأمم املتحدة، بدعوة من القيادة ال�سينية، وكنت �سفًرا مل�سر يف ال�سني اأقمت 
لهما ع�ساًء مبنزيل، ودعوت ال�سفراء العرب وال�سفرة الإ�سرائيلية وكانت تنتمي 
حلزب العمل ومن املعتدلني، لكن زوجة بطر�س غايل انتقدتها وكادت ال�سيدتان 
اأن تدخال يف م�ساجرة وقمت بالف�سل بينهما، و�سارت الأمور بعد ذلك يف هدوء. 
ما اأرغب يف قوله هنا اإن الدين لي�س بال�سرورة هو املوؤثر الوحيد يف �سلوك 
كثرة  اأحياًنا  والوطنية  ال�سخ�سية  امل�سالح  واإمنا  ال�سيا�سية،  وقراراتهم  الب�سر 

تكون لها الغلبة.
لقد تابعت ب�سفتي البحثية والوظيفية اأعمال بطر�س غايل وعاي�سته، واأعرف 
الكثرمن مواقفه بو�سفه اأ�ستاًذا جامعًيا �سعدت بالدرا�سة على يديه والتعلُّم منه 
والطالع على اأهم ما كتبه عن املنظمة الدولية يف منت�سف اخلم�سينيات ودورها 
ا دوره وزيًرا للدولة لل�سوؤون اخلارجية واأخًرا  �ست له من اأزمات. واأي�سً وما تعرَّ
اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة، حيث كان يل دور- واإْن كان حمدوًدا - لكنني اأعتقد 

ا يف ح�سوله على املن�سب من زاويتني: اأنه كان مهمًّ
االأوىل، اأنني قمت باللوبي يف املنظمة الدولية ملدة �ستة �سهور، كنُت اأُدافع 
ر الأمر ب�ستى الطرق لبع�س امل�سوؤولني وال�سحفيني، وكثًرا ما  عن تر�سيحه، واأُف�سِّ
تعّر�ست لت�ساوؤلت تتعلق بال�سّن، اأو تتعلق مب�سر اأو تتعلق بال�سرق الأو�سط بوجه 
عام، اأو تتعلق بخربته الدولية وبخربته القت�سادية، وبقدرته على اإحداث تطّور 
وتغير يف املنظمة مبا يعك�س متطلَّبات املرحلة اجلديدة اآنذاك، وقد كنت يف ذلك 
احلني قائًما بالأعمال بالإنابة، ومندوًبا مناوًبا لوفد م�سر يف املنظمة الدولية، 
مت فيها م�سر با�سم بطر�س غايل ليتوىل املن�سب  وكانت تلك الفرتة هي التي تقدَّ
�س لتوليه املن�سب لعتبارات  الرفيع يف املنظمة الدولية، وكانت دول كثرة ل تتحمَّ
�سيا�سية مفهومة واإْن مل ي�سرحوا بها، عدا فرن�سا التي كان موقفها وا�سًحا منذ 
اللحظة الأوىل حتى اإىل ما بعد انتهاء مهمته وف�سله يف احل�سول على فرتة ثانية، 
جديدة اأ�سوة مبا حدث ويحدث مع جميع الأمناء العامني ال�سابقني والالحقني. 
اإزاء التعنت الأمريكي واللوبي الإ�سرائيلي وا�ستخدام الوليات املتحدة حّق  لكن 
دولة،  اأربع ع�سرة  اأّيدته  عليه؛ حتى عندما  بالعرتا�س  الأمن  الفيتو يف جمل�س 
وعار�ست اأمريكا مبفردها، ذلك لأن قرارها كان حم�سوًما بعدم التجديد له.
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الدائم  املندوب  مع  للدكتوربطر�س  اللوبي  يف  توا�سلي  فهي  الثانية،  اأما 
واأتذكر  دائًما.  مندوًبا  نيويورك  يف  العمل  ت�سّلمه  بعد  العربي  نبيل  الدكتور 
اجتماعاتنا مع املندوب الدائم لفرن�سا ونائبه الذي اأ�سبح بعد ذلك �سفرا لبالده 
يف م�سر، وكّنا نت�ساور ونتبادل املعلومات، ونتوىّل ر�سم اخلطط وبلورة الو�سائل 
املختلفة لإجناح الرت�سيح امل�سري، وكذلك اللوبي مع روؤ�ساء وفود الدول الإفريقية 

والأوروبية وعدم النحياز. 
وبالفعل جنحت جهودنا، وكان ذلك جناًحا مدوًيا لل�سيا�سة والدبلوما�سية 
امل�سرية، و�ساعدتنا يف ذلك الدول ال�سديقة وال�سقيقة، كما �ساعدتنا فرن�سا بوجه 
ال�سخ�سية  والعالقات  الدولية  واملكانة  الأكاديية  املوؤهالت  عن  ناهيك  خا�س، 
التي اأقامها بطر�س غايل مع العديد من قادة الدول وبالذات يف اإفريقيا واأوروبا.
كما اأذكر م�ساركتي مع اآخرين يف اإعداد م�سروع خطابه الأول الذي األقاه يف 
الأمم املتحدة، و�سعادتي كانت غامرة، كم�سري، واأنا اأراه على املن�سة الدولية 

يلقي كلمته يف حفل التن�سيب.
العام لالأمم املتحدة طوال فرتة  اإجنازات بطر�س غايل الأمني  تابعت  ثم 
مهمته، وذلك عن قرب حيًنا يف اأثناء وجودي يف نيويورك نائًبا للمندوب الدائم 
لوفد م�سر يف املنظمة الدولية، وعن ُبعد حيًنا اأخر، بعد تركي املن�سب وعودتي 
العربية،  الدول  جامعة  لدى  مل�سر  الدائم  املندوب  م�سوؤولية  لتويّل  القاهرة  اإىل 
وبعد ذلك �سفًرا مل�سر يف باك�ستان، ثم �سفًرا مل�سر يف ال�سني، حيث ا�ستقبلته 
ب�سفته اأ�ستاذي وب�سفته اأميًنا عاًما �سابًقا لالأمم املتحدة، يزور ال�سني بدعوة 
من قادتها، وُيحتفى به اأيا احتفاء، وقد رافقته يف جولته يف عدد من املقاطعات 
كبار  من  قلة  اإل  ال�سينيني،  واملثقفني  القادة  مع  لقاءاته  ويف  ال�سينية،  واملدن 
قادة الدولة. ول بد اأن نذكر بالفخر اأن كثًرا من اإجنازات بطر�س غايل ما تزال 
وتوازن عن  و�سجاعة  باإخال�س    الذي عربَّ العام  الأمني  بو�سفه  له  ر�سيًدا  متثل 
املوقف الدويل، ومل يكن تابًعا لأحد، مبا يف ذلك م�سر التي هي دولته ووطنه، 
ا بعد ذلك وحتى  والتي ظلت موؤيدة وداعمة له قبل ويف اأثناء توليه املن�سب، واأي�سً
الرمق الأخر، ب�سفته ابن م�سر البار، وابن موؤ�س�سات الدولة امل�سرية بخالف 
اأخيه يو�سف بطر�س غايل الذي توىل  اأ�سرته، وبخا�سة ابن  اأع�ساء  كثرين من 
ا على اإر�ساء احلاكم واإغ�ساب ال�سعب، ولذا  منا�سب متعددة كان خاللها حري�سً
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لقي بنف�س الكاأ�س التي كان يحر�س على اأن يتجرعها ال�سعب امل�سري ب�سيا�ساته 
يكن  ومل  واملتو�سطة،  الفقرة  الطبقات  اإىل  وت�سيء  الأغنياء  التي حتابي  املالية 
اأحّبه  نزيًها يف �سلوكياته بخالف ما كان عليه عّمه بطر�س بطر�س غايل، الذي 
احلاكم واأحّبه ال�سعب؛ بل ترك ب�سمات طيبة يف كل موقع توّله. ويكن القول 
فاأغ�سب  كبر  حّد  اإىل  امل�ستقّل  الدويل  املوظف  ملهمة  اأخل�س  غايل  بطر�س  اإن 
كان  واأخًرا  وبريطانيا،  الإ�سالمية  والدول  والأفارقة  العرب  من  كثًرا  بذلك 
اأما الدول الأخرى  ثانية.  التجديد له لفرتة  الغ�سب الأمريكي حا�سًما يف رف�س 
العامل  ينتمي اىل دول  الذي  فاإن غ�سبها كان عتاًبا لبن م�سر  القول  �سئنا  اإذا 
الثالث ومل يحاِبهم، رغم اأنهم كانوا مظلومني بحكم �سعفهم وحمدودية دورهم 
ولولأ  النتخابية،  دائرته  يثلون  كانوا  اأنهم  ورغم  ومعاناتهم،  م�ساكلهم  وكرثة 
م�ساندتهم له ما كان يكنه احل�سول علي املن�سب، اأما الغ�سب الأمريكي فكان 
غ�سب يرتبط بعدم قبول الوليات املتحدة ب�سدق واإخال�س يف اأن يكون للموظف 
الدويل ا�ستقاللية - كما جاء يف ميثاق الأمم املتحدة - وانده�ست لإ�سراره على 

هذه ال�ستقاللية وعدم ان�سياعه لتعليماتها اأو بلغة الدبلوما�سية لن�سائحها.
للتاريخ  بالن�سبة  �ساطًعا  جنًما  كان  فقد  همر�سولد،  العام  ال�سكرتر  اأما 
امل�سري يف اأزمة ال�سوي�س والعدوان الثالثي وما اأعقب ذلك من ترتيبات حافظت 
الحتالل  وخا�سة  الثالثي،  الحتالل  من  اأر�سها  رت  وحرَّ م�سر،  مكانة  على 
الإ�سرائيلي ل�سيناء، كما حافظت على اأمن م�سر يف اجلبهة ال�سرقية على مدى 
ع�سر �سنوات )1957-1967(. واأدى داج همر�سولد دوًرا مهًما يف اأزمة الكونغو 
كان  بينما  ب�سقوط طائرته  لقي م�سره  لكنه  و�سرف،  ب�سجاعة  حّلها  م�ستهدًفا 
يبذل جهوده كجندي يف معركة التحرير، ولي�س كمجرد موظف دويل رفيع امل�ستوى 
كان يكنه اأن ير�سل م�سوؤولني من منظمته ويجل�س هو يف مكتبه كما يفعل كثرون 
ممن هم يف م�ستواه، لكنه اأبى وعمل �سّد اإرادة بع�س الدول ال�ستعمارية و�سّد 

م�ساحلها.
ا  اأما بالن�سبة لل�سني فقد كان دورهمر�سولد رمبا اأقل بروًزا، واإن كان مهمًّ
لتوقيته وم�سمونه واأ�سلوبه يف التعامل مع اأول اأزمة دولية واجهته يف من�سبه ولي�س 
لها �سوابق؛ �ساأنها يف ذلك �ساأن خمتلف الأزمات التي واجهت همر�سولد، وهو ما 
�سوف نتعّر�س له با�ستفا�سة يف هذا البحث لعدم معرفة الكثر عنه والتحديات 
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التي واجهها وحتركه وحتقيق نتائج باأ�سلوب الدبلوما�سية الهادئة، بيد اأنها حازمة، 
يف فرتة كانت احلرب الباردة على اأ�سّدها ومل تكن هنالك عالقات ر�سمية بني 
ال�سني ال�سعبية ومعظم الدول الأوروبية والوليات املتحدة، التي تتزعم املع�سكر 
الغربي اآنذاك، ول تعرتف بوجود ال�سني ال�سعبية، بل اإنها حرمتها من مقعدها 
الدائم يف جمل�س الأمن ومن املنظمة الدولية ككل. وقد حظيت اأدوار  همر�سولد 

هذه بكثر من الكتب والدرا�سات التي ن�سرت عنه وعن مواقفه ومبادراته.
اأن بطر�س غايل بتحّديه الإرادة الأمريكية من خالل ن�سر تقرير  يف حني 
العامة يف  للحكمة  ت�سّرف خالًفا  اإ�سرائيل،  يدين  الذي  لبنان،  قانا يف  مذبحة 
ال�سيا�سة الدولية، التي تفر�س على الأمني العام لالأمم املتحدة اأن ي�ساير اإرادة 
 يف امل�سائل الهام�سية. وبالطبع فاإن بطر�س  الدول الكربى ونادًرا ما يتحّداها اإلَّ
غايل دفع الثمن لقراره امل�ستقّل، بعدم التجديد له لفرتة ثانية. وبذلك فهو قد 
�سنع تاريًخا مهًما يف اإظهار الإرادة امل�ستقّلة لالأمني العام - ولو بقدر ما حتى ل 
نبالغ يف اإعطاء الأمور اأكرث مما ت�ستحق - ولكنه فعلها، ودفع الثمن غالًيا كاإن�سان 
ا باعتباره الأمني العام الوحيد حتى الآن الذي مل يح�سل �سوى  ومن من�سبه اأي�سً

على فرتة واحدة يف من�سبه.

4- االأمم املتحدة والنظام الدويل
حيز  ودخل  ميثاقها  واعُتمد   ،1945 اإبريل   25 يف  املتحدة  الأمم  اأن�سئت 
النفاذ يف 24 اأكتوبر 1945 مد�سًنا قيام بناء النظام الدويل اآنذاك، الذي ما يزال 
اجلمعية  هي:  الرئي�سة  واملوؤ�س�سات  واملفاهيم.  املوؤ�س�سات  من  عدد  اإىل  م�ستنًدا 
العامة؛ جمل�س الأمن؛ املجل�س القت�سادي والجتماعي؛ جمل�س الو�ساية؛ حمكمة 

العدل الدولية؛ الأمانة العامة.
اأما املفاهيم فهي ال�سعي اإىل حتقيق ال�سالم والأمن، يف ظل احرتام حقوق 
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، اإ�ستناًدا اإىل مبداأ �سيادة الدولة وامل�ساواة بني الأمم 
كبرها و�سغرها، وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول، واأن يتحقق الأمن 
الدويل باإقامة العدالة يف �سوء النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية، وتنفيذ 
ال�سلمية  بالت�سوية  ال�ساد�س  الف�سل  اإطار  يف  �سواء  الدولية  املنظمة  قرارات 
وفًقا  بالقوة  والعقوبات  القرارات  تطبيق  بفر�س  ال�سابع  الف�سل  اأو  للمنازعات، 

لأحكام امليثاق. 
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اإن املفهوم الرئي�سي لعمل الأمم املتحدة، بل والنظام الدويل الذي قامت 
على اأ�سا�سه، يتمثل يف امل�ساواة بني الدول وعدم امل�ساواة يف اآن. فامل�ساواة مبداأ 
قانوين ومركزه اجلمعية العامة، وعدم امل�ساواة مبداأ �سيا�سي يرتبط بقوة الدول 
مقاومة  يف  رئي�سة  متحالفة  كقوى  التاريخي  وبدورها  والع�سكرية،  القت�سادية 
على  الدويل  الأمن  ذلك هو جمل�س  الثانية. وحمور  العاملية  العدوان يف احلرب 
النق�س،  حق  مع  الكربى  اخلم�س  للدول  الدائمة  الع�سوية  بني  اجلمع  اأ�سا�س 
اأن  دون  وال�سغرى،  املتو�سطة  الدول  بالتناوب بني  تكون  الدائمة  والع�سوية غر 
 يف حالة النق�س العملي ولي�س القانوين بتجميع اأ�سوت  يكون لها حق النق�س، اإلَّ
الدول غر دائمة الع�سوية لالعرتا�س على موقف ما. اأما جتمعهم للموافقة على 
قرار ما دون موافقة جماعية لكل الدول دائمة الع�سوية فال قيمة قانونية له، اإذ 
اأي دولة من الدول الدائمة الع�سوية حق النق�س )الفيتو(،  �سيواجه با�ستخدام 
املت�ساوية  ال�سيادة  مبداأ  بني  الدويل  املجتمع  يف  املفارقة  تظهر  احلالة  هذه  ويف 

ومبداأ القوة غر املت�ساوية بني الدول. 
وحمور بحثي يف هذا التحليل هو موقف الأمانة العامة ممثلًة يف اأعلى �سلطة 
لها وهي الأمني العام، الذي هو من الناحية القانونية، م�سوؤول اإداري وتنفيذي، 
ولكن من الناحية ال�سيا�سية منحه امليثاق بع�س ال�سالحيات باتخاذ مبادرات، 
يف  وتاأخذ  مع،  تتناغم  اأن  ينبغي  ومبادراته  حتركه  فاإن  العملية  الناحية  ومن 
مبادئ  مع  تتناغم  ا  واأي�سً الع�سوية،  دائمة  الدول  وم�سالح  مواقف  احل�سبان، 
العاملي. وهذا ما  ال�سمر  اأن نطلق عليه  وتتما�سى مع ما يكن  والعدالة،  احلق 
اأهم  ودوره يختلف من �سخ�سية لأخرى، وهنا تظهر  العام  الأمني  يجعل موقف 
ا يف ديناميته  �سخ�سية تولَّت هذا املن�سب يف اتخاذه للمواقف واملبادرات، واأي�سً
وحركته وتعبره عن التوازن بني ال�سمر العاملي وم�سالح الدول الكربى، ولذلك 
الأبعاد  اأزمتها ذات  اإبان  الكونغو   همر�سولد م�سره يف طائرة �سقطت يف  لقي 

املحلية والإقليمية والدولية. 
وهذه ال�سخ�سية، التي هي املحور الرئي�سي يف هذا التحليل؛ اأي  همر�سولد 
هو رجل اقت�سادي وبروقراطي و�سيا�سي ودبلوما�سي �سويدي، وهو الأمني العام 
اإليها، وتعامل  اأ�سرت  الثاين لالأمم املتحدة، وقد واجه التغرات واملفاهيم التي 
معها بقدر من ال�سجاعة، وقدر من احلكمة، واعتمد يف ذلك على مفهومني مل يعرب 
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عنهما �سراحة يف عمله واإمنا عا�س ومات يف ظلهما. وقد اأبرز بع�س الباحثني بعد 
ذلك ممن كتبوا عنه هذين املبداأين، وهما الكفاءة واملقدرة من ناحية، والإيان 
باهلل واللتجاء اإليه من ناحية اأخرى. وهو م�سيحي من دولة ا�سكندنافية هي اأكرث 
الدول حترًرا من الرتباط بالكني�سة، لكن اهلل �سبحانه وتعاىل لي�س له بيت متمثاًل 
يف الكني�سة اأو امل�سجد اأو املعبد، واإمنا بيته احلقيقي هو قلب املوؤمن اأي قلب الإن�سان 
ب�سرف النظر عن دينه اأو عقيدته، وهذا ما كان عليه داج  همر�سولد )1905-
1961(، الذي توىل من�سبه بني عامي 1953-1961 وقال عنه الرئي�س الأمريكي 
الأ�سبق جون كنيدي »اإنه اأعظم �سخ�سية �سيا�سية يف القرن الع�سرين«، وهو من 
القالئل الذين منحوا جائزة نوبل لل�سالم بعد وفاتهم. وبالنظر للكتابات الكثرة 
عن هذه ال�سخ�سية مقارنة بغره من الأمناء العامني الذين تركوا مذكراتهم وما 
ُكتب عنهم جميًعا حتى الآن رمبا ل ي�سل يف جممله اإىل حجم اأو عدد ما كتب عن  
همر�سولد وحده، واأحدث هذه الكتابات كتاب بعنوان » همر�صولد- حياة« ملوؤلفه 
روجر ليب�سي Roger Libsey، وهو موؤرخ وحمرر ومرتجم يف عدة جمالت من 

املعرفة، وله كتابات عن عدد من ال�سخ�سيات البارزة يف املجال الثقايف. 
ويهمني بوجه خا�س من هذا الكتاب، الذي يقع يف اأكرث من )700( �سفحة 
موزعة على �سبعة ع�سر ف�ساًل، اأن اأركز على ثالثة ف�سول لها دللة خا�سة بالن�سبة 
يل كباحث ومواطن، وهي الف�سل اخلا�س بال�سني والعالقات ال�سينية الأمريكية 
كنموذج للدبلوما�سية وحل الأزمات، وهو ما نتناوله هنا بالتف�سيل لعدم معرفة 
الكثرين به، والف�سل اخلا�س بال�سرق الأو�سط والعدوان الثالثي على م�سر عام 
1956 كنموذج الدبلوما�سية وحفظ ال�سالم، والف�سل اخلا�س بالكونغو كنموذج 
لقى م�سرعه يف   همر�سولد حيث  العام  الأمني  وللت�سحية من  ال�سالم،  لفر�س 
ولل�سمر  العاملي  للواجب  �سهيًدا  اأ�سبح  ثم  الأزمة، ومن  تلك  اأثناء حتركه حلل 
امل�سالح  بني  ما  ال�سراع  حيث  الأزمة،  تلك  يف  بو�سوح  د  جت�سَّ الذي  العاملي 
القت�سادية الدولية والتطلع لرثوات هذا البلد الإفريقي، وما بني طموحات �سعب 
الكونغو ممثاًل يف لومومبا ونزعته لال�ستقالل ومواجهة ال�ستعمار، ورمبا يكن 

اأن نتناول ذلك يف مقام اآخر.
عام  اأمني  واأول  ال�ساد�س،  العام  الأمني  فهو  التحليل  يف  الثاين  املحور  اأما 
م�سري وعربي واإفريقي. ورغم هذا فاإن نتيجة مواقفه امل�ستقلة ن�سبًيا مل ت�سمح 
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له باإعادة انتخابه مرة اأخرى، اإذ ا�ستخدمت الوليات املتحدة �سّده حق النق�س 
)الفيتو(، لكن �سعًيا منها لإر�ساء الدول الإفريقية، فقد مت انتخاب الأمني العام 
من خمتلف  العاّمني  الأمناء  باقي  مثل  فرتتني  اأم�سى  الذي  اأنان،  كويف  ال�سابع 
املناطق اجلغرافية. ولهذا مل تتح لبطر�س غايل الفر�سة اأن يقوم مبتابعة مبادراته 
وم�ساهماته التي طرحها؛ بل كانت تو�سع العقبات اأمامه، كما �سرنى لحًقا، لكن 
مبادراته ظلَّت مدّونة ومكتوبة يف اإ�سدارات املنظمة الدولية ويف �سجالت الأمم 

املتحدة.

5- التنبوؤ بن�صاأة التنظيم الدويل ودوره يف تغيري العامل و�صناعة التاريخ
لعل اأبلغ عبارة واأدق ت�سوير يف التنبوؤ هو ما قاله اأحد الروؤ�ساء الأمريكيني 
جرات يف الربع الأخر من القرن التا�سع ع�سر يف هذا ال�سدد، ون�سر اإىل ما قاله 
»اإنني   :)1877-1869(  Wlyess S. Grant جرانت  ويلي�س  الأمريكي  الرئي�س 
اعتقد اأنه يف يوم ما يف امل�ستقبل، فاإن �سعوب الأر�س �سوف تتفق على اإن�ساء هيئة 
ما، تاأخذ يف ح�سبانها امل�سائل الدولية ال�سعبة و�ستكون قراراتها ملزمة بالن�سبة 

لنا مثل قرارات املحكمة العليا«
”I believe at some future day, the nations of the earth will 

agree on some sort of congress which will take cognizance of 
international questions of difficulty and whose decisions will be 
as binding as the decisions of the Supreme Court are upon us.“   
Ulysses S. Grant.

نقاًل عن جوزيف �سوارتزبرج يف كتابه عن الأمم املتحدة املعنون:
Joseph E. Schwartzberg, ”Transforming the United Nations 

System“, United Nation University Press, Tokyo, New York, Paris, 
2013.p13.

عاًما  زهاء )150(  بعد م�سي  اليوم )2015(  العامل  نظرة على  اإلقاء  اإن 
على رئا�سة الرئي�س الأمريكي جرانت، تو�سح لنا اأن العامل تغر تغًرا كبًرا، واأن 

هذا التغر �سار يف مراحل متعددة.
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وخا�سة  احلروب،  هو  التغير  هذا  اإحداث  يف  االأول  العامل  كان  لقد 
احلربني العامليتني الأوىل )1914-1919(، والثانية )1939- 1945(، وما ترتب 
عليهما من انهيار امرباطوريات و�سعود اأخرى، وقيام دول على اأنقا�س ما حلق 

بالمرباطوريات ال�ستعمارية من انهيار.

اأما العامل الثاين فهو العامل القت�سادي الذي اأدى اإىل ال�سراع الدويل 
بحًثا عن امل�ستعمرات وما بها من موارد واأ�سواق. 

احلرب  بعد  اأملانيا  مثل  بال�سعوب،  الذي حلق  الظلم  هو  الثالث  والعامل 
ثائرة  واأثارت  ميزانيتها  اأنهكت  تعوي�سات  من  عليها  ُفر�س  وما  الأوىل  العاملية 
�سعبها وقياداتها، الأمر الذي اأدى اإىل ظهور احلزب النازي بقيادة اأدولف هتلر 
وطموحاته نحو التو�سع وحتقيق حلمه يف املجال احليوي لأملانيا من ناحية، وحتالف 

الدول املعار�سة له للحّد من هذه الطموحات من ناحية اأخرى.

والعامل الرابع بدء الإح�سا�س بالظلم والغنب القت�سادي واملهانة والإذلل 
القا�سي لدى �سعوب اآ�سيا واإفريقيا، ومنها �سعوب كانت لها ح�سارات عظيمة مثل 

الهند وال�سني وال�سعوب العربية والإفريقية.

والعامل اخلام�ص هو م�ساهمات املفكرين وال�سيا�سيني احلاملني بعامل اأف�سل 
للب�سرية واأكرث عدًل واأمًنا وا�ستقراًرا وتنظيًما، كما جتّلى ذلك يف مقولة الرئي�س 
الربوف�سور  كتاب  يف  ورد  كما  ال�سياق  هذا  يف  ويقع  جرانت.  الأ�سبق  الأمريكي 
تكون  لكي  وت�سميمها  املتحدة  الأمم  منظومة  »حتويل  عن  �سوارتزبرج  جوزيف 

قابلة للعمل يف العامل«، وُيعد هذا الكتاب من الكتب ذوات الروؤية امل�ستقبلية.

ول �سك اأن تطوير منظومة الأمم املتحدة وتفعيل دورها م�ساألة ت�سر ببطء 
�سديد، وذلك يرتبط بعدة عوامل منها:

حق  �ساحبة  هي  التي  االأمن،  جمل�ص  يف  الع�صوية  دائمة  القوى  دور   -
اأو  اأ�سلوب عملها  اأو يف  الدولية  اأن يحدث تطوير يف املنظمة  اإذ ل يكن  الفيتو؛ 
تعديل ميثاقها، من دون موافقة الدول اخلم�س جمتمعة، واعرتا�س اأي منها كفيل 

بو�سع اأية مقرتحات يف الثالجة الدولية.
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توؤدي  وهنا  مواقفها،  تطوير  على  مقدرتها  ومدى  العامة  اجلمعية  دور   -
الدول النامية دوًرا مهًما.

- دور االأمني العام للمنظمة الدولية، وهو يف تقديري دور فاعل وي�ستطيع 
اأن يدفع بالتعديالت والتحديث قدًما اإىل الأمام، واإن كان لي�س دوًرا حا�سًما فهو 
حمدود ال�سالحيات بامليثاق ومبواقف الدول دائمة الع�سوية، ومن هنا فاإنه - اأي 
الأمني العام - يلجاأ اأحياًنا اإىل الباحثني واملفّكرين واخلرباء واأ�ساتذة اجلامعات 
ليقدموا روؤاهم، ويعتمد عليهم اأحيانا يف تقدمي مقرتحاته من دون اأن يذكر اأنها 
كانت اأ�سا�ًسا مقرتحاته �سخ�سًيا، ومن دون اأن يذكر ا�سمه، وهو ما يعزز مواقفه 
غايل،  بطر�س  الدكتور  اأتقن  ولقد  املتخ�س�سني.  اخلرباء  اآراء  من  بال�ستفادة 
الأمني العام ال�ساد�س، هذا الدور يف املقرتحات التي تقدم بها للمنظمة الدولية، 
ومواقف  مواقفه  بني  التناغم  عدم  ب�سبب  منها  الكثر  حتقيق  ي�ستطع  مل  لكنه 
الحتاد  �سقوط  بعد  ما  مرحلة  يف  املهيمنة  العظمى  القوة  املتحدة؛  الوليات 

ال�سوفييتي وم�سايرة اجلميع لل�سيا�سة الأمريكية بدرجة اأو باأخرى.

�ساحبة  الدول  بني  املفارقة  من  ينبع  املتحدة  الأمم  ماأزق  فاإن  باخت�سار، 
ا �ساحبة  اأي�سً القرار يف جمل�س الأمن ومعظم املوؤ�س�سات الدولية الأخرى، وهي 
ال�سيا�سية  اجلاذبية  قوة  متثل  فهي  ثم  ومن  وال�سالح،  والنفوذ  والرثوة  القوة 

واجليوبولتيك�س يف املجتمع الدويل.

القوة  يلك  االأول،  فريقني:  اأمام  اأنف�سنا  جند  فاإننا  ذلك،  �سوء  ويف 
Geo-الدويل النظام  التنفيذ يف  الواجب  والقرار  واملال  والقت�ساد  الع�سكرية 
economics Politics. والثاين، يلك قوة لدى اجلمعية العامة وتعتمد قوته 
يف معظمها على القوة العددية يف الت�سويت يف اجلمعية العامة، التي هي مبثابة 
القوة  تعبر  الفريق  هذا  على  نطلق  اأن  ويكن  ا�ست�ساري.  براأي  دول  برملان 
املتطّلعة Aspiringِ يف املجال ال�سيا�سي والطامعة يف احل�سول على وزن ودور 
اأوروبا،  ،عدا  العامل  قارات  توجد يف معظم  الدويل، وهي  ال�سيا�سي  القرار  يف 
عليها  نطلق  اأن  وي����م��كن  النامية،  الدول  اأو  الثالث  بالعامل  ي�سّمى  ملا  وتنتمي 

.Geo-aspiring Ambitious countries م�سطلح
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اإن املنظمة الدولية ب�سفة عامة قادرة اإىل حد كبر على اإدارة �سوؤون العامل 
Able to manage the UN system issues ، لكنها غر قادرة على حل م�ساكله 

 .Not able to solve the Issues

وُيظهر التحليل املو�سوعي وجود ت�سورين حول الأمم املتحدة هما: االأول، 
بالإ�سالح  تقوم  اأن  ت�ستطيع  املتحدة  الأمم  باأن  العام  الراأي  لدى  الت�سور  هو 
ا يف موؤ�س�ساتها باعتبارها كياًنا جماعًيا. والثاين، هو  والتطوير يف العامل، واأي�سً
الت�سّور القائم على الواقع، مبعنى اأن الأمم املتحدة هي جمموعة من الكيانات 

املنف�سلة وغر املرتابطة ولكل منها اأع�ساوؤه وم�ساحله.

6- االأمم املتحدة واأزمة االأ�صرى االأمريكيني املعتقلني يف ال�صني 
ي�سرد الف�سل اخلا�س بال�سني بعنوان »�سيني بعيون زرقاء«، يف كتاب ليب�سي 
بعد  ال�سني  احتجزتهم  الذين  الأمريكيني  الأ�سرى  مو�سوع  - حياة«،  »همر�صولد 
 18 يوم  ال�سمالية  لكوريا  املجاورة  ال�سينية  الأرا�سي  يف   29B طائرتهم  اإ�سقاط 
َمْن يقودون  اأغ�سط�س 1954، حيث كانت الطائرة تلقي مبن�سورات دعائية، بينما 
على  القب�س  األقي  كما  املتحدة.  الأمم  قوات  �سمن  الطيارين  من  هم  الطائرات 
اأربعة طيارين اآخرين وكان اجلميع يحاكمون يف ال�سني كجوا�سي�س ولي�س كاأ�سرى 
حرب، كما تطلعت لذلك الوليات املتحدة و�سعت لدى الأمم املتحدة لالإفراج عنهم. 
يف جمل�س  الأغلبية  زعيم  دعا  ولذلك  ال�سعوبة،  بالغ  اأمريكا  موقف  كان 
ال�سيوخ لفر�س ح�سار بحري على ال�سني اإذا مل ُتفرج عن الطيارين، يف الوقت 
الذي مل تكن هناك عالقات دبلوما�سية بني البلدين؛ بل كانت عالقة عداء �سد 
نظام ماو ت�سي توجن يف ال�سني، الذي قلب املوازين الدولية يف �سرقي اآ�سيا، ومن 
ال�سني  معاقبة  على  الغربية  الدول  من  وحلفاوؤها  املتحدة  الوليات  اأ�سرت  ثم 
ال�سيوعية برف�س العرتاف بها، ورف�س ح�سولها على مقعد يف الأمم املتحدة، 
والإ�سرار على اأن مُتثل ال�سني الوطنية اأي فرموزا ال�سني يف املنظمة الدولية، 
ومن ثم ا�ستبعدت اأمريكا بقوتها ومب�ساندة حلفائها وحق الفيتو يف جمل�س الأمن 
متثيل اأكرب دولة يف عدد ال�سكان يف العامل اآنذاك، وا�ستخدمت الوليات املتحدة 
حق النق�س يف جمل�س الأمن والتالعب بالإجراءات يف اجلمعية العامة، وظل الأمر 
ت املوازين يف املنظمة الدولية بعد حتّرر العديد  كذلك حتى عام 1971 حني تغرَّ
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من الدول الإفريقية والآ�سيوية وان�سمامها للمنظمة، وبروز حركة عدم النحياز، 
وحدوث تغر يف العالقات الأمريكية ال�سوفيتية، مما اأدى اإىل تبني ا�سرتاتيجية 
اأمريكية جديدة بالتقارب مع ال�سني، كو�سيلة لل�سغط على الحتاد ال�سوفييتي، 
وا�سطلع بهذه املهمة هرني كي�سنجر يف عهد الرئي�س ريت�سارد نيك�سون، الذي كان 
معادًيا لل�سيوعية، لكنه ا�سطلع بدور املبادر يف النفتاح على ال�سني، وكان ذلك 

ده بع�س الكتاب اآنذاك. مبثابة ال�سعود اإىل القمر، على حد ما ردَّ
املهم هنا اأن الوليات املتحدة طلبت من  همر�سولد بذل م�ساعيه مع ال�سني 
ال�سعبية، التي هي لي�ست ع�سًوا يف املنظمة الدولية، بل حمرومة من تلك الع�سوية 
الأ�سرى  عن  الإفراج  على  يعمل  واأن  بها،  الغربية  الدول  معظم  اعرتاف  ومن 
بني  تتو�سط  كونها  ال�سعوبة  بالغة  بل  �سهلة،  مهمة  تلك  تكن  ومل  الأمريكيني، 
طرفني كل منهما ُمعاد لالآخر، واأحدهما ي�سعر بالظلم البنّي من موقف املنظمة 
الدولية، وقد �ساعدت اجلمعية العامة يف م�ساعي الأمني العام جتاوًبا مع الهدف 
عن  الإفراج  اإىل  ال�سني  يدعو   ،1954 دي�سمرب   10 يف  قرارا  لإ�سدار  الأمريكي 
لبذل  املتحدة  العام لالأمم  الأمني  ويدعو  بالتج�س�س،  ويرف�س و�سفهم  الأ�سرى، 

م�ساعيه يف ذلك. وقد متثلت عبقرية  همر�سولد واإبداعه يف اأمور اأربعة:
الذهاب  يكنه  كان  فقد  املعتادة.  الأُطر  اأو  ال�سندوق  خارج  التفكر   •
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  بتنفيذ  ومطالبتها  ال�سني  اإىل 
والأخرة ترف�س العرتاف بها، ومن ثم ي�سل اإىل طريق م�سدود. لكنه 
اتخذ موقًفا يبتعد به عن قرار اجلمعية العامة، وذلك من خالل التو�سل 
يذهب  باأن   Peking Formula بكني«  »�سيغة  عليه  يطلق  اأ�سبح  ما  اإىل 
ب�سفته ال�سخ�سية، ويتحدث مع اجلانب ال�سيني بهذه ال�سفة، مبوجب 
اجلمعية  قرار  اإىل  ي�سر  ول  امليثاق،  من   )98( للمادة  وفًقا  �سالحياته 
  العامة لالأمم املتحدة يف مباحثاته مع »�سوان لي« جتنًبا للحرج لدي اأيٍّ

من الطرفني.
• البحث عن ال�سخ�سية يف القيادة ال�سينية التي يكنه التفاهم معها، وكان 
-1898( اآنذاك  اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئي�س  لي«،  »�سوان  هو  ذلك 
انفتاًحا  اأكرث  الفرن�سية، وهو  اللغة  تعلَّم يف فرن�سا ويجيد  الذي   ،)1976
ال�سيا�سة  عن  الأول  امل�سوؤول  وكان  الدولية،  ولل�سيا�سة  للمواقف  وتفهًما 
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اخلارجية لبالده، وال�سخ�سية الثانية بعد الزعيم ماو ت�سي توجن، املعتمد يف 
فكره ومواقفه على املفهوم الإيديولوجي، والذي مل ي�سافر ويتعلَّم يف اخلارج 
مثل �سوان لي، ولهذا كان من ال�سعب التفاهم معه حينئٍذ. وكان تركيز 
ال�سالم  عن  البحث  منطلق  من  يتحدث  اأن  على  همر�سولد  العام  الأمني 
والأمن الدوليني، ولي�س بناًء على قرار اأو توجهات اأو �سيا�سة خا�سة �سوى 
�سمره الذي يدعوه اإىل العمل من اأجل حتقيق ال�سالم والأمن يف العامل، 
طبيعة  تعرف  والأخرة  واهتماماتها،  ال�سني  �سواغل  يدرك  اأنه  وتاأكيده 
العالقات الدولية. وكانت هذه ال�سيغة هي التي مت التوافق ال�سمني عليها 

بني الطرفني.
اأن  همر�سولد  اأدرك  فقد  الطويل،  والّنف�س  ال�سرب  مبداأ  ا�ستخدام   •
والبالغة  الق�سية احل�سا�سة وال�سعبة  زيارة واحدة لل�سني لن حتّل تلك 
الأهمية لكال الطرفني: الوليات املتحدة وال�سني، واأن الأمر يحتاج اإىل 
الذكاء  عليه  نطلق  اأن  وا�ستخدام ما يكن  الإعالم،  والُبعد عن  ال�سرب 
الدبلوما�سي والقانوين؛ اأي التحاور مع اجلانب ال�سيني، الذي ا�ستخدم 
ال�سيا�سي  والتثقيف  التوا�سل  اأ�سلوب  عليه  نطلق  اأن  يكن  ما  بدوره 
الجتماعات  لتكون  لل�سني  زيارة همر�سولد  برنامج  فُرتَّب  واحل�ساري، 
يف اآخر النهار، ويكون التعرف اإىل ال�سني وزيارة معاملها يف اأول النهار، 
وهكذا ي�سر التعرف اإىل الدولة ومعاملها وح�سارتها جنًبا اإىل جنب مع 
التفاو�س والبحث عن توافق يحقق م�سلحة الطرفني. وا�ستمرت الزيارة 
ولديه  زيارته  من  همر�سولد  وعاد  يناير1955،   10-5 من  اأيام،  عدة 
مع  �سداقة جديدة  ولديه  وطموحها،  وم�ساحلها  بال�سني  اأعمق  معرفة 
�سوان لي، وتفهم م�سرتك، لكن دون حتقيق �سريع للهدف بالإفراج عن 
اأجل حتقيق هذا الهدف جلاأ همر�سولد لل�سني  املعتقلني. ومن  الأ�سرى 
وهكذا  اأخرى.  ناحية  من  الإعالمية  ال�سجة  عن  والبتعاد  ناحية،  من 
قامت دبلوما�سية همر�سولد يف اأول مهمة كربى له اعتربت بالغة اخلطورة 
واحل�سا�سية، لوجود هوة ثقافية بني ال�سني والغرب، وهوة �سيا�سية بني 
والأمم  ال�سني  بني  الثقة  انعدام  من  عميقة  وهوة  الطرفني،  مواقف 
املتحدة، ومن هنا كان الرتكيز على بناء ج�سور التوا�سل، ولي�س حتقيق 
الهدف املن�سود ل�سعوبة حتّققه يف زيارة واحدة، خا�سة اأن جون فو�سرت 



درا�شة العدد: االأُمم المتحدة و�شناعة التاريخ )داج همر�شولد وبطر�س غالي نموذجًا(

- 162 - املنتــــدى  263

دال�س، وزير اخلارجية الأمريكي، يف ذلك الوقت، كان له موقف مت�سدد 
عام  جنيف  موؤمتر  يف  م�سافحته  رف�س  اإذ  لي؛  �سوان  �سد  لئق  وغر 

1954 اخلا�س بالهند ال�سينية.

من  وزمالئه  اأ�صدقائه  مع  الت�صاور  مبداأ  على  همر�سولد  اعتمد   •
االأكادمييني واملثقفني يف ال�سويد، ف�ساًل عن الت�ساور مع كبار معاونيه يف 
املنظمة الدولية، واأخًرا اللتجاء ملا يوؤمن به من اأقوال وردت يف التوراة، 
خا�سة يف �سفر »املزامر«؛ اإذ اإن همر�سولد كان م�سيحًيا معتدًل ومتفتًحا، 
ويف الوقت نف�سه يحرتم اأقوال التوراة ويهتدي بها يف ت�سرفات كثرة له، 
ومن ذلك قول التوراة »اإن اهلل حتدث مرة ومرتني، واإن القوة ملك اهلل«، 
»واإن اهلل هو الرحيم، ويكافئ كل اإن�سان على عمله«، »واإنه اإذا كان لدى 
املرء اإيان باهلل فال يجب اأن يرتدد« )املزمور 62(. باخت�سار فاإن موقف 
همر�سولد اعتمد على ما يكن اأن ن�سميه »املغامرة الإيانية« وفًقا للقول 
امل�سهور »اإنه لو كانت لدى الإن�سان اأجنحة وطار بها يف ال�سماء، اأو غا�س 
بها يف اأعماق البحار، فاإن يد اهلل �ستقوده وحتميه وحتفظه«، وهذا دليل 
العمل اجلاد.  وبني  والرعاية من اهلل،  بالعناية  الإيان  الربط بني  على 
وفكره  لي  �سوان  �سخ�سية  اإىل  التعرف  على  همر�سولد  حر�س  ولهذا 
ومنهجه يف التعامل، وعلى ال�سني وثقافتها، وذلك قبل قيامه باملهمة، اأي 
ع  يف مرحلة الإعداد لذلك طوال �سهري نوفمرب ودي�سمرب 1954، كما توقَّ
اأن �سوان لي فعل ال�سيء نف�سه بدرا�سة �سخ�سية همر�سولد. وهذا اأحد 
التعامل بني  ال�سيا�سي يف  النف�س  القائمة على علم  الدبلوما�سية  مفاتيح 
قادة الدول اأو يف عملية التفاو�س ودرا�سة كل طرف ل�سخ�سية الأطراف 

املتفاو�سة.

7- الرحلة اإىل ال�صني ودرا�صة ال�صخ�صيات امل�صاركة يف التفاو�ص 
لي  �سوان  من  كل  �سخ�سية   Libsey ليب�سي  الربوف�سور  املوؤلِّف  يحلِّل 
وماو ت�سي توجن، في�سر اإىل اأن من اأف�سل املوؤلفات عن �سوان لي وحياته ما 

كتبه الباحث ال�سيني قاو وين ت�سيان
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 .Gao Wenqian, ”Zhou Enlai : The Last Perfect Revolutionary“, 2007
امتدت  لأ�سرة  وينتمي  يتيًما  لي  �سوان  وكان  كامل«.  ثوري  اآخر  الي  »�صوان   -
بالقيم  وتاأثر  للدولة، وتلقى تعليمه يف ال�سني،  م املثقفني واملوظفني  لأجيال تقدِّ
الأهلية،  احلرب  الفكر طوال  وعمق  للثورة  بالولء  وكذلك  الكونفو�سي،  وبالفكر 
اإىل احلزب  وان�سم  واأملانيا.  وفرن�سا  وبريطانيا  اليابان  وتعلَّم يف  كثًرا،  و�سافر 
ال�سيوعي يف عام 1922 عندما كان يف اأوروبا مع زمالء له من الطالب. وعاد اإىل 
وهذا  الع�سكرية.  وال�سوؤون  ال�سيا�سي  العمل  انغم�س يف  1924 حيث  عام  ال�سني 
بخالف �سخ�سية ماو ت�سي توجن )1893-1976(، الذي التقى مع �سوان لي لأول 
مرة يف عام 1926، والذي كان �سخ�سية خمتلفة متاًما عنه، فهو من اأ�سل ريفي 
وذكي، ولديه ح�ّس قائد ع�سكري، ولي�س رجل دولة Statesman، فهو ثوري حتى 
النخاع، و�سّد كونفو�سيو�س وفكره؛ بل عمل على حرق املا�سي �سواء اأكان متمثاًل 
يف موؤلَّفات فل�سفية اأوفكرية، اأو يف هدم معابد العقائد املختلفة وتدمر النظام 
الجتماعي. ورغم هذا فاإن ماو ت�سي توجن نف�سه ا�ستفاد من تراث ال�سني الفكري 

يف مو�سوعات ثالثة:
 االأول: فكر ال�سرتاتيجي ال�سيني امل�سهور �سون تزو Sun Tzu كما جتّلى 

ذلك يف الكتابات الع�سكرية ملاو ت�سي توجن.
لالن�سباط  الداعية   Legalist School القانونية  املدر�سة  فكر  والثاين:   

ال�سديد من خالل ا�ستخدام القوة لفر�س القانون.
 والثالث: العتماد على الفالحني ولي�س العمال كاأداة للثورة.

ا�ستمرت  �سيا�سية  �سراكة  و�سوان لي(  توجن  ت�سي  )ماو  الثنان  �سّكل  وقد 
ن�سف قرن، رغم ما طراأ عليها من توترات وحوادث وحظوظ عاثرة. ففي بداية 
تعاملهما كان �سوان لي يف موقف اأقوى من ماو ت�سي توجن يف احلزب ال�سيوعي 
قيادة  خارج  من  باأنه  لالأخر  ُينظر  كان  عندما  احلماية  له  وقدم  بل  ال�سيني؛ 
اأفكاره،  احلزب، وغر موثوق به، وخارج عن ال�سرتاتيجية املتفق عليها ببع�س 
ال�سوؤون  يف  توجن  ت�سي  ماو  لتفوق  ومقدًرا  ومدرًكا  معرتًفا  كان  لي  �سوان  لكن 
يف  ولي�س  احلزبي،  العمل  مركز  دائرة  يف  و�سعه  اإىل  �سعى  ولذلك  الع�سكرية، 

هام�س الن�ساط احلزبي. 
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لكن لالأ�سف فاإن كون �سوان لي كانت له اليد العليا اآنذاك، ظل هذا الأمر 
يف ذاكرة ماو ت�سي توجن من منظور �سلبي، ومل يت�سامح فيه، وفًقا ملا ذكره قاو 
وين ت�سيان Gao Wenqian. وعلى العموم فاإن �سوان لي، بعد ذلك، و�سع نف�سه 
حتت �سيطرة ماو ت�سي توجن، وعمل باإنكار ذاته، وبطريقة م�سترتة للحفاظ على 
النظام، وحماية ال�سخ�سيات احلزبية اجليدة من الغ�سب القاتل واملدمر من قبل 
ماو ت�سي توجن. وكان الأخر غيوًرا من �سوان لي ومل يثق فيه ثقة كاملة، واإن �سعر 

ب�سرورة وجوده اإىل جانبه، واأنه ل ي�ستطيع ال�ستغناء عنه.
اأما �سوان لي فقد اأدرك خطورة �سيا�سة ماو ت�سي توجن املدّمرة �سد الدولة، 
وغ�سبه وانتقامه من ال�سخ�سيات التي ت�سّورها ُمناف�سة له من زمالئه. ويذكر 
قاو Gao حكمة �سينية كانت تعرب عن تف�سر �سلوك �سوان لي مع ماو ت�سي توجن، 
وهي »اأنه حتى لو كان المرباطور على خطاأ، فاإن الوزير يجب اأن يدين له بالولء 
دائًما«. و لقد كان �سوان لي �ساحب روؤية يف التنمية الوطنية ال�سلمية، لكنه كان 
يخدم �سيًدا عنيًفا، لذلك ظل يتجّنب غ�سب ماو ت�سي توجن، وكان عليه اأن يتوافق 
ويهدئ من نف�سه وي�سبط انفعالته مراًرا وتكراًرا، حتى اأنه مات م�ساًبا ب�سرطان 
املثانة، ورف�س ماو ت�سي توجن عالجه كما رف�س ح�سور جنازته. وعا�س �سوان لي 
اأحياًنا.  اأو خانهم  اأورمبا خذلهم  اأن يحميهم  متح�سًرا على رفاق له، مل ي�ستطع 
وتطورها  ال�سني  تاريخ  الأهمية يف  البالغة  �سوان لي  اأعمال  اآخر  من  كان  لكن 
امل�ستقبلي، دعمه لو�سع دجن �سياو بنج، الذي قاد البالد بعيًدا عن الفو�سى وعدم 
ال�ستقرار، اإىل اإر�ساء ال�ستقرار والتنمية القت�سادية بعد وفاة ماو ت�سي توجن، 

وحقق املعجزة التنموية ال�سينية احلديثة.

8-  همر�صولد و�صوان الي ومنهج للتفاو�ص ب�صيغة بكني 
يناير 1955، وهم   5 اإىل بكني يف  وفًدا �سغًرا   همر�سولد معه  ا�سطحب 
يف  بريطاين  وخبر  وحار�س،  و�سكرتره،  الإعالم،  وم�سوؤول  اخلا�س،  م�ساعده 
القانون الدويل، ومرتجم �سويدي يجيد اللغة ال�سينية. وحر�س  همر�سولد على 
اأن تكون املفاو�سات هادئة وخا�سة، وما ُن�سر عن املفاو�سات بعد ذلك اأُخذ من 
مفكرة كتبها  همر�سولد كعادته يف احلر�س على ت�سجيل النقاط املهمة. وات�سمت 
ولديهما  الذكاء،  بالغي  رجلني  من  اللعبة  اأوراق  ك�سف  يف  بالو�سوح  املفاو�سات 
قدرة على املالحظة الدقيقة، وكانت الأوراق التفاو�سية يف يد كل منهما خمتلفة 
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عن الآخر. فال�سني لديها الرهائن، والكربياء املرتبط بنظام جديد لديه برنامج 
ثوري. اأما  همر�سولد فلديه الكثر من التمنيات الطيبة من �سعوب العامل ومكانته 
الدولية، وكذلك قدرته على التاأثر على الراأي العام، بحكم من�سبه ومنهجه يف 
التزامه  لل�سني مبوجب  اأنه ح�سر  البداية،  منذ   همر�سولد  اأكد  وقد  التوا�سل، 
التوتر الدويل، ولي�س بناًء على تعليمات من  اأجل تخفيف  كاأمني عام للعمل من 
Peking Formula، وهي  اأ�سبح يعرف ب�سيغة بكني  اجلمعية العامة، وهذا ما 
ال�سيغة التي وجدها �سوان كافية واتفق الطرفان على بحث وقائع ومالب�سات اأ�سر 
الطيارين ومعاملتهم كجوا�سي�س. ولكن مل يجد اأي من الطرفني اأر�سية م�سرتكة؛ 
اإذ اإن املحكمة ال�سينية ف�سرت وجود اأجهزة ات�سال مع الطيارين باأنها للتج�س�س، 
بينما  همر�سولد قد اأكد اأن الأجهزة واملعدات عادية يف كثر من الطائرات، مبا 
الطيارين،  باأن  �سوان لي  اأكد  بكني. يف حني  اإىل  التي حملته  الطائرة  ذلك  يف 
للطائرة B-29، من بينهم عمالء مدربني. فاأكد  همر�سولد اأن هذا طبيعي لأن 
ا لديه خربة  الطائرة حتلق يف منطقة ل تعرفها، ولذلك ا�ستخدمت طياًرا خا�سً
يتعلق مبعاملة  وما  الدويل  القانون  اإطار  الق�سية يف   همر�سولد  طويلة، وعر�س 
اأ�سرى الطران كاأ�سرى حرب. يف حني مت�سك �سوان لي بقرار املحكمة ال�سينية 
القانون  باأنهم جوا�سي�س. ومن ناحيته كرر  همر�سولد احلديث عن  التي ق�ست 
الدويل وتخفيف التوتر الدويل وبناء الثقة بروح العدالة والإن�ساف التي يليها 

ال�سمر. 
ويف النهاية خل�س �سوان لي نتائج املباحثات باأنها اأثبتت باأن هناك م�ستويني 
من النقا�س: اأولهما الختالف الكامل بالن�سبة للوقائع، والثاين وجود رغبة من 
كما  لفتةاإن�سانية.  اإطار  ولو يف  توافق  اإىل  التو�سل  ل�سرورة  بالن�سبة  املبداأ  حيث 
اأكد �سوان لي اأن النتيجة املهمة هي الرتكيز على تخفيف التوتر، وهذا يكن اأن 
يوؤدي اإىل الإفراج عن الأ�سرى بدًل من اأية �سروط اأخرى، ولقد كان هذا التاأكيد 
مهًما بالن�سبة ل همر�سولد باإظهار اأنه مل يح�سر اإىل ال�سني من دون فائدة، اأي 
اأن زيارته لل�سني كانت اإيجابية يف فتح نافذة للدبلوما�سية يف احلائط امل�سدود يف 

عالقات الطرفني ومنهج تعاملهما ال�سابق مع الق�سايا املت�سابكة واملعقدة.
اأكد  همر�سولد باأنه �سيحمل معه اإىل نيويورك الق�سايا الأخرى التي تهّم 
الق�سايا  لهذه  بالن�سبة  واأنه  الراهنة،  مهمته  من  لي�س  ذلك  كان  واإن  ال�سني، 
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مقدوره  يف  لي�س  لأنه  عامة،  ب�سفة  التعليق  اأو  فقط،  ال�ستماع  على  �سيحر�س 
الإجابة نيابة عن اأع�ساء الأمم املتحدة، واأعرب عن اقتناعه باأن حكومة ال�سني 
اأ�سار  واإن  املتحدة،  الأمم  ع�سًوا يف  تكون  اأن  يجب  العامل  �سكان  ربع  التي متثل 
ق ا�ستعادة ال�سني ملقعدها يف عام 1971.  اإىل اأن ذلك �سوف ي�ستغرق وقًتا )حتقَّ
وكان �سوان لي ما زال حًيا يف ذلك الوقت وي��ار�س ن�ساطه، يف حني ل���م يق��در 
ل� همر�سولد اأن يكون حًيا(، وبالن�سبة ل�سمان الوليات املتحدة لأمن تايوان، فقد 
اأ�سار �سوان لي بدهاء �سديد اإىل اأن حكومته مل ترد باملثل على الوليات املتحدة 
ب  همر�سولد على امل�ساكل املعقدة بني ال�سني  وتعلن �سمانها لأمن هاواي، وعقَّ
والغرب قائاًل اإنها ماأ�ساة من الأخطاء Tragedy of errors مثل عقدة الأوبرا 
الليلة ال�سابقة، حيث كان رجالن  Chinese Opera التي �ساهدها يف  ال�سينية 

د من الآخر. يتحاربان يف الظالم، وكل منهما كان يعتقد اأنه ُمهدَّ
وقد �سدر عن املفاو�سات بيان عام ي�سر اإىل الطيارين دون تو�سيف، لكن 
ا بقولها »اإننا �سعرنا باأن املحادثات  اجلملة الأخرة يف البيان حملت وعًدا غام�سً
ن من ال�ستمرار يف الت�سال والتوا�سل الذي حتقق  كانت مفيدة، وناأمل اأن نتمكَّ
يف هذه الجتماعات«. وقد اأخذت لهما �سورة فوتوغرافية وهما واقفان جنًبا اإىل 
جنب، مع ميل نحو الآخر، بابت�سامة تكاد تكون مت�سابهة، واأم�سك كل منهما بيد 
الآخر وفًقا للتقاليد ال�سينية، وهو ما اأدى اإىل العبارة التي اأ�سبحت عنواًنا لهذا 
واأعرب  زرقاء«.  بعيون  ال�سيني  هو  »باأن هذا   Libsey املوؤلف  كتاب  الف�سل يف 
الطرفان عن التطلع ملتابعة الت�سال، واأن املباحثات خلقت تفاهًما جيًدا بينهما 
الثقافة  على  يتعرف  اأن  همر�سولد  ل  اأتاحت  اأنها  كما   ،Good Chemistry
يف  وجد  كما  والتقدير،  الإعجاب  لها  يكن  التي  ال�سني،  يف  القدية  ال�سيا�سية 

�سوان لي �سخ�سية ماهرة ومتمر�سة. 
ويف عام 1957 كتب  همر�سولد ل�سديقه عزرا باوند Ezra Pound الذي 
رمبا  »اإنه  قائاًل  ال�سينية«  ال�سيا�سية  »الفل�سفة  عن  كال�سيكية  كتب  عدة  ترجم 
يتذبذب  ل  الذي  )املحور  املعنون  كونفو�سيو�س  عن  كتابه  اأن  ي�سمع  اأن  ي�سعده 
Unwobbling Pivot) هو اكرث الكتب التي رجعُت - اأي  همر�سولد - اإليها مراًرا 
يف ال�سنوات الأخرة، عندما كان معظم �سانعي ال�سيا�سات متذبذبني كثًرا، وهذا 

يختلف عن كونفو�سيو�س وتالميذه« . 
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مل يلتق �سوان لي وهمر�سولد مرة ثانية، واإن ظاّل على توا�سل من حني لآخر 
طوال ال�سهور الثمانية التالية، عندما تلقى  همر�سولد هدية عيد ميالده يف 29 يوليو 
الطيارين؛  عن  بالإفراج  ال�سيني  ال�سفر  طريق  عن  لي  �سوان  من  بر�سالة   1955
لي�س  القرار  واأن  اأنها هدية عيد ميالد همر�سولد(،  )اأي  املعنى  اأن هذا  فيها  موؤكًدا 
حتت اأي تاأثر اأو اعتبار اآخر. واأكد  همر�سولد يف موؤمتره ال�سحفي عقب عودته من 
اأنه  �سُيفرج عنهم، رغم  الأ�سرى  باأن  يعتقد  واأنه  النف�س،  اإىل �سبط  الزيارة احلاجة 
كان متحفًظا مع تاأكيده باأنه دائًما متفائل، ومكرًرا فكرته عن �سيا�سة الباب املفتوح مع 
احلفاظ على �سبط النف�س ومداومة الت�سال بني الطرفني، وحر�س على �سرورة عدم 
The Tender Plant ب�سب العوا�سف  اأ�سماه »بالنبات الغ�س«  اأي �سرر مبا  اإحداث 
 الدبلوما�سيون الأمريكيون  وانتهج �سيا�سة الدبلوما�سية احلذرة، يف الوقت الذي عربَّ
مهمة   باأن  ال�سيوخ،  اجلمهورية يف جمل�س  الأغلبية  زعيم    بينما عربَّ تفاوؤلهم،  عن 
همر�سولد كانت فا�سلة، يف حني ذكر وزير اخلارجية جون فو�سرت دال�س باأن بالده 
�ستقف جانًبا، و�سترتك الأمم املتحدة لكي تعمل على حل امل�سكلة، لكنها لن ت�ستطيع 
الأمريكي  املندوب   Lodge لوج  كابوت  هرني  وجتاهل  الأبد.  اإىل  كذلك  تظل  اأن 
باأن   همر�سولد  ن�سيحة   ،Dulles دال�س  فو�سرت  وجون  املتحدة،  الأمم  الدائم يف 
تقدم الوليات املتحدة لفتة اإن�سانية من خالل ال�سماح لأهايل الطيارين بزيارتهم، 
اأمريكا  لكن  بالطيارين،  يعودون  فرمبا  ذلك  حدث  لو  باأنه  اإح�سا�س،  لديه  وكان 

رف�ست مثل هذه الزيارة باعتبارها اإهانة.

9 - دبلوما�صية  همر�صولد الهادئة بني ال�صني والواليات املتحدة 
قامت  وعندما  �سيئة،  ال�سيوعية  ال�سني  مع  الأمريكية  العالقات  كانت 
الأخرة باإطالق عدة �سواريخ على جزيرتي كيموى ومات�سو، فاإن الوليات املتحدة 
عقدت اتفاق دفاع متبادل مع تايوان. ولقد كانت زيارة  همر�سولد لل�سني بالغة 
 ،History In The Making الأهمية، اإذ كانت ت�سهد باأن التاريخ يف طور ال�سنع
بل  الدبلوما�سية  تاريخ  يف  فقط  لي�س  فريدة  بطريقة  متت  لل�سني  الزيارة  واأن 
املكتبة  مدير  �سديقه  اإىل  ر�سالة  همر�سولد    كتب  وقد  اإن�سانية.  كتجربة  ا  واأي�سً
الوطنية ال�سويدية ذكر فيها بع�س اإنطباعاته، ومنها: »اأن التعامل مع �سوان لي 
كان  لو  يتمنى  واأنه  نف�سه.  انطباًعا عميًقا يف  ترك  العامل اخلارجي  مع  وخربته 
�سانعو ال�سيا�سة يف الدول الغربية لديهم واقعية مثله، اأي مثل �سوان لي«، وهي 
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الواقعية التي من املفرت�س اأن تكون لديهم يف الغرب والتي بنوا �سيا�ساتهم على 
اأ�سا�سها. واأ�ساف اأنه ناق�س مع �سوان لي لي�س فقط مو�سوع الطيارين، بل اأو�ساع 
ال�سني ودورها يف اآ�سيا، واأنه ملن املوؤ�سف اأن اأقول »اإن �سوان لي اأثبت اأن لديه 
عقاًل فائق التميز وال�سمو عن جميع من تعامل - اأي  همر�سولد - معهم اأو قابلهم 
من ال�سيا�سيني«. وا�ستطرد  همر�سولد »باأنه ذكر لأحد الأمريكيني باأن �سوان لي 
اأف�سل مما يت�سوره  اأكرث خطورة مما يت�سوره الغرب، لأنه  لذكائه املفرط، هو 
ال�سلب،  من  عقل  لديه  رجل  باأنه  لي  �سوان  همر�سولد،    و�سف  وقد  الغرب«. 

والدماء يف يديه، وان�سباط �سديد، وابت�سامة دافئة جًدا.
ويف اإبريل 1955 اأملح  همر�سولد يف موؤمتر �سحفي اإىل مو�سوع الطيارين 
بعد ان ا�ستجابت الوليات املتحدة لطلب �سوان لي عرب  همر�سولد بال�سماح لعدد 
76 طالًبا �سينًيا بالعودة اإىل ال�سني، لكنه رف�س الربط بني الأمرين يف ردوده 
لكنه  باإ�سقاط طائرته،  اغتيال  �سوان لي ملحاولة  تعر�س  وقد  ال�سحفيني.  على 
علم باملوؤامرة ومل ي�سافر يف تلك الطائرة. وقد حتطمت الطائرة واتهمت ال�سني 
ت�ساجن كاي ت�سيك رئي�س حزب الكومنتاجن الذي فر بعد احلرب الأهلية 1945-
1949 واأقام حكومته يف اإقليم فرموزا با�سم حكومة جمهورية ال�سني، كما اتهمت 

ا الوليات املتحدة يف احلادث. ال�سني اأي�سً
ا�ستمر همر�سولد يف ات�سالته مع ال�سني يف اأواخر اأبريل 1955 بالجتماع 
مع ال�سفر ال�سيني يف ا�ستوكهومل، حيث وجد احلديث م�سجًعا، لكنه ظل حذًرا، 
كما قام ال�سفر ال�سويدي يف بكني بالجتماع مع �سوان لي، وفعل ال�سيء نف�سه 
همر�سولد    يكن  ومل   ،V.K.Krishna Menon املخ�سرم  الهندي  الدبلوما�سي 
�سعيًدا بتدخل ال�سفر ال�سويدي، ول بتدخل الدبلوما�سي الهندي حتى ل يف�سدا 
الأربعة  الأمريكيني  الطيارين  الإفراج عن  مايو مت  الهادئة. ويف 29  دبلوما�سيته 
منذ  حالتهم  تو�سيف  اإن  حيث  الآخرين،  من  اأف�سل  فر�ستهم  كانت  الذين 
البداية كان اأنهم اأ�سرى حرب؛ بخالف الآخرين )11 طياًرا اأ�سًرا( الذين اتهموا 
بالتج�س�س، وادعى مينون اأن الإفراج عن الأربعة كان جناًحا للدبلوما�سية الهندية، 
ينتقده  مل  لكنه  مينون،  كري�سنا  ال�سفر  بت�سريحات  �سعيًدا  همر�سولد    يكن  ومل 
الأمم  لدى  الهند  لوفد  رئي�ًسا  وعمل  للغاية،  كان طموحا  مينون  لأن  ذلك  عالنية، 
املتحدة يف الوقت نف�سه الذي كان وزيرا للدفاع يف الهند من )1957-1962(؛ بل 
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 Vijaya Lakshmi اإن الأخت القوية لنهرو وهي ال�سيدة فيجايا لك�سمي بانديت 
دائًما  تتهكم  كانت  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية  رئي�سة  عملت  التي   Pandit
اأن يخفيه مب�سحة  على مينون وتتهمه بالطموح الزائد عن احلّد، والذي يحاول 

من التوا�سع امل�سطنع. 
ا�ستف�سرت   1955 يوليو   29 يف  همر�سولد    مليالد  اخلم�سني  الذكرى  ويف 
بني  املناخ  كان  وقد  ميالده.  عيد  هدية  تكون  اأن  يرغب  عما  ال�سينية  ال�سفارة 
ال�سني والوليات املتحدة قد طراأ عليه بع�س الدفء برفع م�ستوى اللقاءات بينهما 
يف جنيف اإىل م�ستوى ال�سفراء اعتبارا من 25 يوليو 1955. واأخًرا و�سلت هدية 
ال�سني  بال�سويد من  الريفي  منزله  وجوده يف  اأثناء  عيد ميالد ل همر�سولد يف 
همر�سولد  اإىل  ر�سالة  لي  �سوان  واأر�سل  ع�سر،  الأحد  الطيارين  عن  بالإفراج 
يبلغه بذلك قبل الإعالن عن الإفراج. لكن الر�سالة و�سلت اإليه بعد الإعالن عن 
ذلك لعتبارات لوج�ستية ما بني بكني وا�ستوكهومل وجنيف، ورغم هذا فقد كان  
اأو دور الأمم املتحدة، بيد  اإبراز دوره،  ا على عدم املبالغة يف  همر�سولد حري�سً
 عن ال�سكر للجميع، ذلك اأن كثًرا من امل�سوؤولني من دول العامل ورجال  اأنه عربَّ
وقد  له،  و�سكرهم  وجهوده،  بدوره  واإعجابهم  له  تقديرهم  عن  عرّبوا  الإعالم 
ذلك  و�سجل  الهادئة،  دبلوما�سيته  وبنجاح  عما حتقق  بالر�سا  همر�سولد    �سعر 
بني  اإىل  »اإن اهلل حتدث  املذكرات مو�سًحا م�ساعره  تلك  يف مذكراته، وقال يف 
الإن�سان يف اآيات عديدة مربًزا ات�سامهم بالغرور، واأنهم ينخدعون مبا يحققون، 

ون�سحهم باأل يرتكوا اأنف�سهم فري�سة للغرور اأو الكربياء«.

10- دبلوما�صية غايل يف االأمم املتحدة بني املبادئ و الواقعية ال�صيا�صية 
بطر�س  الدكتور  الأفريقي  العربي  امل�سري  العام  الأمني  ب�سمات  كانت 
والعالقات  ال�سيا�سية  العلوم  فاأ�ستاذ  املتحدة،  الأمم  يف  وا�سحة  غايل،  بطر�س 
الدولية بجامعة القاهرة، ونائب رئي�س الوزراء امل�سري لل�سوؤون اخلارجية، الذي 
توىل من�سب الأمني العام ال�ساد�س )1992- 1996( وا�ستمر يف من�سبه لفرتة 
واحدة فقط، عملت ال�سيا�سة الأمريكية والقوى ال�سهيونية يف الوليات املتحدة 
للحيلولة دون التجديد املعتاد له اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة، وذلك لعتبارات ثالثة 
ن�سردها بالرتتيب من حيث مدى تاأثرها واأهميتها من وجهة نظري، وكالآتي:



درا�شة العدد: االأُمم المتحدة و�شناعة التاريخ )داج همر�شولد وبطر�س غالي نموذجًا(

- 170 - املنتــــدى  263

الق�سف  املتحدة حول  الأمم  ن�سر تقرير  العام على  الأمني  اإ�سرار  االأول: 
جلوء  اإثر  بلبنان  قانا  قرية  يف  لليونيفيل  التابع  فيجي  قيادة  ملركز  الإ�سرائيلي 
على  اإ�سرائيل  �سنتها  التي  الغ�سب  عناقيد  هرًبا من عملية  اإليه،  املدنيني  بع�س 
اإبريل 1996، وف�سل الت�سويت على م�سروع قرار يف جمل�س  جنوب لبنان يف 18 
الأمن باإدانة اإ�سرائيل ل�ستخدام الوليات املتحدة حق النق�س )الفيتو(، رغم كل 
ال�سغوط الأمريكية والإ�سرائيلية والغربية التي مور�ست �سده لعدم ن�سر التقرير، 
الذي يدين انتهاكات اإ�سرائيل وق�سفها ملوقع قوات الأمم املتحدة مما اأ�سفر عن 
قتل املدنيني الذين جلاأوا اإليه، وهو ما يعد عماًل جمرًما وفًقا للقانون الدويل ومن 

جرائم اإبادة اجلن�س وجرائم احلرب. 
واإنني بو�سفي تلميًذا للدكتور بطر�س غايل ودبلوما�سًيا يف وفد م�سر بالأمم 
نبيل  الدكتور  الدائم  املندوب  مع  قمت  الوفد،  لرئي�س  نائًبا  كنت  املتحدة، حيث 
املر�سح  للموافقة على  املختلفة  الدول  والتاأثر على  اللوبي  بدور مهم يف  العربي 
امل�سري. ولذا فاإنني اأ�سعر بالفخر للدورالذي قمت به اآنذاك، كما اأ�سعر بالفخر 
هذا  ومع  املتحدة.  لالأمم  عاًما  اأميًنا  من�سبه  توليه  اإبان  غايل  بطر�س  ملواقف 
ان�سياعه  لعدم  )الفيتو(  النق�س  حق  �ساحبة  الدولية  القوة  قبل  من  ُظلم  فقد 
مت�ّسكه  كان  الدولية  والعالقات  الدويل  للقانون  اأ�ستاًذا  وب�سفته  لإمالءاتها، 
باملوقف املبدئي مبثابة تاج على راأ�سه، رغم ما تركه ذلك على نف�سيته من مرارة 
جتاه املوقف الأمريكي الذي ل يتما�سى مع مبادئ احلق والعدالة الدولية ب�سفة 

الوليات املتحدة دولة كربى وع�سًوا دائًما يف جمل�س الأمن.
الثاين: رف�سه اخل�سوع لالإمالءات الغربية عامة والربيطانية خا�سة منذ 
بداية ت�سّلمه مهامه، وقد قال كلمة م�سهورة كان ي�ستخدمها الإجنليز يف القرن 
الثامن ع�سر تعني »عبيد الأر�س« Serf مو�سًحا اأنه لي�س عبًدا لأي اإقطاعي من 
الع�سور الو�سطى، وكانت الإ�سارة وا�سحة وزاد ذلك من ح�سا�سية الربيطانيني 
�سّده، وهم الذين مل ي�سوتوا له يف النتخاب يف املرة الأوىل، واإن اأيدوه يف املرة 

الثانية، وكانت نتيجة الت�سويت يف جمل�س الأمن 14 �سد واحد.
جنوبي  الأفريقية  الدول  عن  ودفاعه  الأفريقي  باملوقف  مت�سكه  الثالث: 
ال�سحراء بوجه خا�س، وما تعر�ست له �سعوبها من مذابح، داعًيا الدول الغربية 
باأحداث  مرتبًطا  هذا  وكان  الق�سايا،  مع  تعاملهم  يف  الكيل مبكيالني  عدم  اإىل 
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البو�سنة، حيث تعر�س بطر�س غايل للنقد من الدول الإ�سالمية يف تلك الق�سية 
عندما عملت اأوروبا على وقف املجازر والقتال يف البو�سنة، بينما جتاهلت ما كان 
ر بطر�س غايل ذلك املوقف باأنه لكون البو�سنة  يحدث يف رواندا اأو ال�سومال. وف�سَّ
عن  بعيدة  هي  التي  اأفريقيا  يف  التي حتدث  املجازر  بخالف  اأوروبا  حدود  على 
حدود اأوروبا ول متثل تهديًدا مبا�سًرا لها، ولهذا اتهمته بع�س الدول الإ�سالمية 

اأنه يهتم باأفريقيا ويتجاهل املذابح �سد امل�سلمني يف البو�سنة.
ومن ناحية اأخرى، فاإن اأبرز الب�سمات ذات البعد ال�سيا�سي والتاريخي هي 
قيام بطر�س غايل ب�سفته اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة بتقدمي وثيقتني مهمتني يف 
تاريخ الدبلوما�سية الدولية، وهي اأجندة ال�سالم، واأجندة التنمية، ويطلق اأحياًنا 
ملحق  الوثيقني  من  ولكل  التنمية«،  و»خطة  ال�سالم«  »خطة  م�سطلح  عليهما 
اإ�سايف، كما طرح بطر�س غايل م�ساألة التمويل التطوعي من ال�سركات والأفراد 
لالأمم املتحدة، ل�سداد العجز وخا�سة عند قيامها مبهامها يف حفظ ال�سالم اأو 
التنمية، كما طرح اأفكاراأً تتعلق ببناء ال�سالم وحفظ ال�سالم، وهذا يعد تطويًرا 
اأزمة ال�سوي�س 1956 واأزمة الكونغو 1961،  اأن فعله  همر�سولد يف  على ما �سبق 
بحيث اأن الأمم املتحدة حتولت يف فرتة توليه من�سبه اإىل ما اأ�سبح يطلق عليه 
ومل  القارات،  ال�سالم يف خمتلف  حفظ  عمليات  لكرثة  الدول،  �سيادة  فوق  قوة 
توؤيد  مل  اإذ  العمليات،  تلك  من  كثر  تكاليف  ل  حتمُّ يف  الكربى  القوى  ت�ساعده 
الوليات املتحدة بع�سها، ومن ثم رف�ست امل�ساركة يف التكاليف، يف حني رف�س 
الحتاد ال�سوفييتي امل�ساركة يف التمويل بدعوى اأن هذه العمليات نتيجة ال�سيا�سات 
التكاليف  هذه  تتحمل  اأن  عليها  ثم  ومن  النامية،  الدول  الغربية يف  والتدخالت 

لأنها خلقت تلك امل�ساكل.

11 - نظرة مقارنة بني داج  همر�صولد وبطر�ص غايل
وجوانب  الت�سابه  اأوجه  بيان  يف  ال�سخ�سيات  بني  املقارنة  النظرة  تفيد 
الُبعد  اأو  ال�سخ�سي  الُبعد  يف  �سواء  املقارنة،  مو�سع  الأ�سخا�س  بني  الختالف 
العملي من حيث اأداء كل منهما لعمله، وطريقته يف الأداء، اإىل اأن درجة الت�سابه 
ا من متابعتي  بني  همر�سولد وغايل اأكرث من اأوجه الختالف، وذلك ما مل�سته اأي�سً
ال�سخ�سية لكليهما. ونبداأ فيما يلي بجوانب الختالف، ثم بعد ذلك نعر�س لأوجه 

الت�سابه:
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اأواًل: جوانب االختالف 
اأوجه الختالف بني داج  همر�سولد وبطر�س غايل،  يكن ر�سد عدد من 

ومنها :
بيئة  يف  ن�ساأ  همر�سولد  ف  منهما.  كل  فيها  ن�ساأ  التي  البيئة  اختالف   -1
الرفاهية  وحيث  التقليدي،  احلياد  مفهوم  حيث  ال�سويد  وهي  ا�سكندنافية، 
القت�سادية، وحيث النظام ال�سيا�سي الديقراطي، بينما ن�ساأ بطر�س غايل يف 
بيئة م�سرية عربية قبطية اإ�سالمية. اأي اأن  كل واحد منهما ن�ساأ يف تراث ثقايف 

واجتماعي و�سيا�سي خمتلف.
2- اأن بطر�س غايل قبطي م�سيحي غر متزمت دينًيا بحكم انتمائه لأ�سرة 
مع  يتعاي�س  اأن  عليه  كان  ثم  ومن  اإ�سالمية،  بيئة  يف  عا�ست  م�سرية  برجوازية 
جاءت  هنا  ومن  اأخرى.  ناحية  من  وتفوقه  متيزه  يثبت  واأن  ناحية،  من  البيئة 
احلقوق  هما  العلمي  التفوق  من جمالت  اأبرز جمالني  ويف  فرن�سا،  يف  درا�سته 
ذلك  ال�سيا�سة يف  علوم  وبالأحرى  الع�سر،  علوم  هما  وكانا  ال�سيا�سية،  والعلوم 
الع�سر، خا�سة اأن جّده بطر�س غايل كان قا�سًيا ورئي�ًسا للوزراء، ومن ثم ن�ساأ 
ولديه طموح معني رمبا ُمعلن اأو غر ُمعلن اأن يكون على غرار جّده، ومت تاأهيله 
الع�سرين  القرن  اأوائل  يف  ال�سيا�سية  الظروف  لكن  لذلك،  واجتماعًيا  علمًيا 
واأوائل عهد  امللكي  العهد  اأواخر  ن�ساأته يف  ال�سيا�سية عند  الظروف  اختلفت عن 
الدور  امل�سرية  احلياة  من  انتهى  ثم  ومن  ق اجلالء،  وحتقُّ يوليو1952   23 ثورة 
ال�سيا�سي لربيطانيا واحت�سانها لالأقلية، اأو بعبارة اأكرث دقة ا�ستخدامها التالعب 
املهمة يف  املنا�سب  تويّل  اإىل  �سعت  التي  امل�سلمة  والأغلبية  امل�سيحية  الأقلية  بني 
الدولة، وقد غذت تلك التطورات نوًعا من ال�سكوك بني الطرفني نتيجة العدوان 
الثالثي، وبرزت تلك ال�سكوك جتاه الأقليات بوجه خا�س ومدى ارتباطها بوطنها 
اأو ارتباطها باخلارج. وقد حامت كثر من ال�سكوك حول اأ�سرة غايل، ول نن�سى 
اأنه كان رئي�ًسا ملحكمة دن�سواي التي حاكمت الفالحني امل�سرين عام 1904 واأدى 

ذلك اإىل اغتياله.
بداأ  التي  الأر�ستقراطية  �سليل  باعتباره  3- اختالف ظروف بطر�س غايل 
اأفول جنمها مع تغر املناخ ال�سيا�سي بعد ثورة 1952. بينما كان همر�سولد هو 
ابن املجتمع ال�سويدي الذي عا�س حالة ال�ستقرار ومل يعرف التمييز بني وجود 

اأقلية واأغلبية من ال�سكان. 
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4- كانت لدى بطر�س بطر�س غايل قدرة فائقة على التاأقلم، فظل اأ�ستاًذا 
القت�ساد  كلية  اإن�ساء  بفكره مع زمالئه يف  و�ساهم  اأقرانه،  جامعًيا متميًزا عن 
الآخر  وزميله  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ساتذة  اأبرز  من  هو  وكان  ال�سيا�سية،  والعلوم 
وتالقى  القت�ساد،  اأ�ساتذة  اأبرز  من  بدوره  كان  الذي  م�سيحة،  وهيب  الدكتور 
الوزارية  املنا�سب  اإىل  امل�سلمني املتطلعني  الثنان مع زمالئهما يف كل ق�سم من 
التي حظي بها اأ�ساتذة اجلامعات، اأمثال لبيب �سقر، ورفعت املحجوب، اللذان 
ال�سيا�سي اجلديد، يف حني ظل بطر�س غايل على  اأكرب بالنظام  ارتبطا بدرجة 
مقربة وابتعاد متوازيني، فهو قريب يف املجال ال�ست�ساري وبعيد يف جمال الوظيفة 
ال�سيا�سية، اإىل اأن جاءته الفر�سة بعد توىل اأنور ال�سادات ال�سلطة، حيث مت تعيينه 
وزيًرا للدولة، وت�ساعد جنمه ب�سرعة نتيجة الظروف املعروفة مببادرة ال�سادات. 
ومل يرف�س كما اأنه مل يتحم�س اأكرث من الالزم، وتعر�س لبع�س النتقادات التي 
ملحت اإىل تاريخ اأ�سرته وعالقاتها بال�ستعمار، لكنه ابتعد عن اأية ردود فعل على 
اأية انتقادات اأو الدخول يف جمادلت، وكان ذلك عن�سًرا اإيجابًيا مل�سلحته. ثم 
ا قريًبا اأو بعيًدا، فقد توىل املن�سب الوزاري وزير  جاء نظام مبارك ليجعله اأي�سً
دولة لل�سوؤون اخلارجية ثم نائًبا لرئي�س الوزراء، دون اأن تتاح له الفر�سة لأن يكون 

وزيًرا للخارجية . 
وّجه بطر�س غايل تركيزه واهتماماته يف عدد من املجالت، اأبرزها:

اإذ اأ�سبح رجل اأفريقيا الأول يف م�سر. الأفريقي؛  • املجال 
النحياز. عدم  • جمال 
• جمال الفرانكفونية. 

وقد حققت هذه املجالت طموحات بطر�س غايل يف توليه من�سب اأمني عام 
الأمم املتحدة، ثم اأمني عام منظمة الفرانكفونية.

اأما بالن�سبة ل همر�سولد فقد كان على عك�س ذلك، هادًئا ، واإىل حد كبر 
دون الطموح الوا�سح لدى بطر�س غايل، فلما وقع عليه الختيار كان اإىل حد ما 
اأنه انتقل من العمل الوظيفي يف الدولة اإىل الدبلوما�سية،  مبثابة مفاجاأة، رغم 
حيث عمل مندوًبا دائًما لبالده يف الأمم املتحدة. فيما انتقل بطر�س غايل من 

الأكاديية اإىل ال�سيا�سة ثم اإىل الأمم املتحدة.
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من  واأ�سدقائه  لزمالئه  منا�سبه  يف  غايل  بطر�س  ا�ست�سارات  كانت   -5
منا�سبه  توليه  خالل  عليهم  تعرف  اأن  �سبق  الذين  والدبلوما�سيني  الأكادييني 
اأفعالهم  ردود  يف  بالهدوء  يت�سمون  من  اأو  املتنوعة،  �سفرياته  خالل  اأو  العديدة 
حممد  اأمثال  ال�سلطة  من  ال�سيا�سيني القريبني  اأو  العربي،  نبيل  الدكتور  اأمثال 
ا�ست�سارات   ظلت  بينما  اأحمد.  �سيد  حممد  اأمثال  املفكرين  اأو  هيكل،  ح�سنني 

همر�سولد يف اإطاره الأكاديي والفكري التقليدي.

ثانًيا: اأوجه الت�صابه بني  همر�صولد وغايل 
اأم ل ! لكن بالتاأكيد  ل اأعرف هل التقى بطر�س غايل مع داج  همر�سولد 
اإن بطر�س غايل كانت له عالقات وا�سعة مع الأكادييني الأوروبيني ومن بينهم 
ال�سويديني، واأذكر اأنه عندما زار الرنويج يف عام 1977 للم�ساركة يف ندوة علمية 
- وكنت دبلوما�سًيا بال�سفارة اآنذاك مع ال�سفر املتميز جمال جنيب، الذي كان 
اأول وزير خارجية مل�سر بعد ثورة 1952-  الدكتور حممود فوزي  ينتمي ملدر�سة 
يعرفونه،  وكانوا  الأكادييني  له عدًدا من  ودعوت  له حفل ع�ساء مبنزيل  اأقمت 
بطر�س  اأن  خا�سة  بال�سويد،  اأوب�سال  جامعة  باأ�ساتذة  عالقات  له  كانت  وكذلك 
غايل كان ن�سيًطا يف املجالت الأكاديية ويف ح�سور املوؤمترات والندوات العلمية 
الدولية، وهذا اأتاح له ح�سوًرا فكرًيا وعلمًيا متميًزا، و�ساعدته يف ذلك �سخ�سيته 
وثقافته واإتقانه للغات الأجنبية، وت�سابه البيئة امل�سرية الربجوازية التي ينتمي 

اإليها مع نظرتها يف الدول الأوربية اآنذاك. 
ومن هنا برزت اأوجه الت�سابه بني �سخ�سيتي  همر�سولد وغايل يف اأمور عدة 

منها: 
تاريخ   ويف  مبلذاتها،  وال�ستمتاع  اجلميلة  للحياة  منهما  كل  حب  االأول: 
وغره  ال�سويد،  الريفي يف  ا�ستمتاعه مبنزله  من خالل  ذلك  همر�سولد مالمح 
تقديري  ويف  اإليه.  الإ�سارة  �سبقت  الذي  كتابه  Lipseyيف  ليب�سي  عر�سه  مما 
اإن  همر�سولد وغايل كانا ينظران اإىل ال�ستمتاع باحلياة باأنه حالة من حالت 
اأميًنا عاًما لالأمم  التاأمل والإبداع، وكالهما كان ينظر لعمله  تتيح  التي  الراحة 
املتحدة مبنتهى الهتمام واجلدية والدقة، واإن كان يبدو عليهما اأحياًنا غر ذلك 

.)Lipsey,181(
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الثاين: تفاين كل منهما يف العمل املتوا�سل، ورغبة كل منهما يف الإبداع 
والتعرف اإىل الأفكار اجلديدة، واأن هذه الأفكار متثل تدفًقا بالن�سبة لكل من  
همر�سولد وغايل، وبتعبر روجر ليب�سي موؤلف اأحدث الكتب عن همر�سولد 
He has a swam of ideas، اأي اأن الأفكار والآراء كانت تتدافع نحوه يف اآن كما 

ا ينطبق على حالة بطر�س غايل. لو كانت مثل �سرب من النحل. وهذا اأي�سً
لقد قاد همر�سولد مفاو�سات ال�سالم حول الهند ال�سينية يف جنيف، اإبريل- 
يوليو 1954، واأمكن التو�سل اإىل وقف اإطالق النار يف الهند ال�سينية، وكان يتطلع 
مواتية  تكن  مل  الظروف  فاإن  يبدو  كما  لكن  الكوريتني،  بني  �سيا�سية  ت�سوية  اإىل 
حينذاك، وانتظر، غر اأن الأحداث تدافعت عليه، ثم مل يهله القدر بعد ذلك. 

الثالث: اأن كال الرجلني اآمن مببداأ »اأن القتال ل نهاية له، واأن اأي �سراع 
اأن ينتهي اإىل عملية �سلمية«، وتوؤكد مرافقة بطر�س غايل للرئي�س الأ�سبق  ل بد 
اأنور ال�سادات يف زيارة القد�س عام 1977، ويف مباحثات كامب دافيد وغرها، 
كيفية  اإىل  نظرته  ا  واأي�سً حا�سمة،  غر  عديدة  حروب  بعد  منطقه  هو  هذا  اأن 
التعامل مع ا�ستمرار احتالل الأرا�سي امل�سرية والعربية والفل�سطينية من جانب 
يف  الثاين  القطب  املتحدة؛  الوليات  قوة  وبكل  تردد  بال  توؤيدها  التي  اإ�سرائيل، 
احلرب  انتهاء  بعد  الأوحد  والقطب  الباردة،  احلرب  فرتة  الدولية يف  ال�سيا�سة 

الباردة وانهيار الحتاد ال�سوفييتي وكتلته ال�سرتاكية.
وال�سيء نف�سه كان يتطلَّع اإليه  همر�سولد، فهو »رجل �سيا�سي«، ولذلك قال  
همر�سولد بلباقة ودهاء »اإن ال�سكرتر العام يلعب دوًرا فريًدا، فهو جمرد �سكرتر 
من ناحية، ومن ناحية اأخرى اأو مبعنى اآخر فاإنه بال�سرورة اأكرث من ذلك بكثر«. 
وهذا تف�سر واقعي و�سجاع لن�سو�س مواد ميثاق الأمم املتحدة يف املواد اخلا�سة 

بالأمني العام كما فهمها وقام بتنفيذها  همر�سولد.
مقرًبا  كان  الذي   Urquhart يوركاهارت  نقله عن  ما  ليب�سي  من  ونقتب�س 
من  همر�سولد، ونقل عنه الكثر يف موؤلَّفاته ومذكراته خا�سة حول منهج عمله 
ا  الدبلوما�سي واإيانه بالدبلوما�سية الهادئة واحللول اجلزئية. وهذا يت�سابه اأي�سً
مع منهج عمل بطر�س غايل اإىل حّد كبر، واإن كان هناك بع�س الختالف، اإذ 
وغر  م�سبوق  بعناد غر  موقفه  على  ي�سّر  الأحيان  بع�س  بطر�س غايل يف  كان 

تقليدي، كما حدث يف ن�سر تقرير قانا.
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لكن منهج  همر�سولد اأكرث ت�سابًها مع دبلوما�سي و�سيا�سي م�سري حمّنك 
هو الدكتور ع�سمت عبد املجيد، املندوب الدائم مل�سر لدى الأمم املتحدة ملدة 
�سنوات،  �سبع  من  لأكرث  للخارجية  الوزراء  رئي�س  نائب  ثم  وزير  ا  واأي�سً طويلة، 
والذي �سارك يف عملية ال�سالم خا�سة يف موؤمتر مينا هاو�س بالقاهرة، وهو اأول 
لفل�سطني  املتحدة، وكان هناك مقعد  والوليات  واإ�سرائيل  لقاء دويل بني م�سر 
لكنها رف�ست احل�سور، وفرح الإ�سرائيليون كعادتهم بعدم م�ساركة فل�سطني لأن 
ذلك اأنقذ موقفهم واأظهر اجلانب الفل�سطيني على اأنه متعنت ويرف�س ال�سالم، 
يف حني اأظهر الإ�سرائيليني باملرونة والرغبة يف ال�سالم. كما �سارك ع�سمت عبد 
املجيد يف عملية التفاو�س والتحكيم لت�سوية م�سكلة احلدود امل�سرية الإ�سرائيلية 
املعروفة با�سم طابا، وغرها. ويت�سح منهج ع�سمت عبد املجيد الهادئ واحلذر 
يف مذكراته املعنونة »�صنوات االنت�صار و�صنوات االنك�صار«. اأما مذكرات بطر�س 
عبد  ع�سمت  مذكرات  اإىل  اأقرب  فكانت  القد�ص«  اإىل  »الرحلة  املعنونة  غايل 
املجيد واأكرث مياًل اإىل الدبلوما�سية الهادئة، على خالف كتابه الثاين عن جتربته 
يف الأمم املتحدة، فكان اأكرث نقًدا لل�سيا�سة الأمريكية بوجه خا�س والغربية بوجه 
عام، ورمبا كان ذلك رد فعل طبيعي ملا لقيه من الوليات املتحدة وتعنتها �سّده.
وعودة اإىل  همر�سولد واملنهج الهادئ واجلزئي، حيث يقول مو�سًحا ذلك:

”You see even a very small dent may lead to a rift, and a rift 
may lead to an opening and you may break in through the wall. 
The Interesting thing is this a dent which may lead to a rift? (See, 
Lipsey, ”Hammarskjold: A life“, University of Michigan Press, 
2013, P 1.

والتعرف  بالفكر  واهتماماته   همر�سولد  اإىل طبيعة  ينظر  اإن من  الرابع: 
كواعظ  يت�سوره  واأحياًنا  مفكر،  اأو  اأفالطون  اأنه  يت�سور  الآراء  خمتلف  اإىل 
لرتديده اآيات من الكتاب املقد�س، واحلقيقة غر ذلك فهو دبلوما�سي واقعي مع 
مل�سة مثالية هي التي اأودت بحياته. واعتقد اأن من عاي�س بطر�س غايل، اأ�ستاًذا 
وم�سوؤوًل وزارًيا واأميًنا عاًما لالأمم املتحدة، رمبا ي�سعر بال�سيء نف�سه، لكن من 
يعاي�سه يف بع�س جوانب حياته اخلا�سة يف اأوقات الراحة وال�ستمتاع، يعتقد اأنه 
ترّبى يف الأحياء ال�سعبية بل اإنه ي�ستخدم اأحيانا مفرداتها، واأحياًنا اأخرى يعرب 

عن الرتبية املرفهة.
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ال�ستخدام  هما:  رئي�ستان  م�سكلتان  عليه  ت�سيطر  همر�سولد  عا�س  لقد 
ال�سلمي للطاقة النووية؛ وم�سكلة ال�سرق الأو�سط التي عا�س معها كل حياته ومل 
اأفريقيا؛  ا:  اأي�سً ت�سيطر عليه م�سكلتان  ينفك عنها.اأما بطر�س غايل فقد عا�س 
وال�سرق الأو�سط، وظلت هاتان امل�سكلتان معه �سواء عندما كان اأ�ستاًذا اأكاديًيا 

اأو وزيًرا، اأو اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة.
الكونغو  اأزمة  اإن  اإذ  باأفريقيا،  همر�سولد    اهتمام  عدم  يعني  ل  وهذا 
فاإن اهتمام  )1960-1961( خر دليل على هذا الهتمام. وباملنطق نف�سه، 
بطر�س غايل مب�سكلتني اأو ق�سيتني ل يعني عدم اهتمامه بق�سايا نزع ال�سالح 
وال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية، �سواء يف م�سر اأو يف اأفريقيا اأو غرها. 
الثامن  الف�سلني  يف  ليب�سي  كتاب  من  همر�سولد  ل  بالن�سبة  ذلك  ويت�سح 
غايل  لبطر�س  بالن�سبة  يت�سح  كما   .)209-181(  ،)180-161( والتا�سع 
واأجندة  ال�سالم  )اأجندة  قدمها  التي  الأجندات  ومن  الأكاديية  كتاباته  من 
اأميًنا عاًما لالأمم  توليه من�سبه  العديدة يف فرتة  التنمية(، ومن م�ساهماته 
املتحدة، وانعك�س ذلك كله يف كتابه املعنون باللغة العربية »بيت من زجاج« عن 
جتربته اأميًنا عاًما لالأمم املتحدة، اأما عنوان الكتاب باللغة الإجنليزية، فكان: 
“Unvanquished: A US-UN; Saga” )1999( اأو الدراما غر الكاملة اأو 

غر املنتهية.

خامتة: الدرو�ص امل�صتفادة من جتربتي  همر�صولد وغايل
ما نخل�س اإليه من هذا ال�ستعرا�س اأن الدبلوما�سية الهادئة التي ا�سطلع 
بها  همر�سولد يف ق�سية الأ�سرى الطيارين بني ال�سني والوليات املتحدة، توؤكد 
بعيًدا  الهادئ،  الدبلوما�سي  املنهج  اأن هناك ق�سايا مهمة يكن حلها عرب هذا 
والإعداد  به،  يقوم  مبا  الو�سيط  اأو  املفاو�س  اإيان  واأن  الإعالمية،  ال�سجة  عن 
اجليد لعمله، هو اأكرب �سمانة لنجاحه. وهذا الدر�س الدبلوما�سي ينبغي اأن يتعلمه 
العديد من الدبلوما�سيني من خمتلف الدول، واأن يدربوا عليه الأجيال اجلديدة، 
ا بعيًدا عن النغالق والعزلة  بعيًدا عن الغوغائية اأو ال�سعارات غر الواقعية، واأي�سً

الدبلوما�سية عن املجتمع الذي ُيعَتمد لديه الدبلوما�سي.
يف  خا�سة  التنمية،  برامج  وتعزيز  ال�سالم  حلفظ  الن�سطة  الدبلوما�سية  اأما 
الدويل  املوظف  لإجنازات  منوذًجا  تقدم  فهي  غايل،  بطر�س  بلورها  التي  اأفريقيا 
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الن�سط وتفكره البّناء خارج املعتاد، اأو كما ُيقال Out of the Box، ولي�س الدبلوما�سي 
اأو�سحت ذلك يف  املبتكر لالأ�ساليب يف قيامة بعمله. وقد  املبدع وغر  اخلامل غر 
كتابي املعنون »اال�صرتاتيجية والدبلوما�صية والبوتوكول«، واأبرزت �سرورة وجود 
ما اأ�سميته الدبلوما�سية املنا�سلة Militant Diplomacy، خا�سة اإذا كانت الدولة 

التي ينتمي اإليها الدبلوما�سي تواجه م�سكالت وحتديات واأزمات. 
مطلًقا  يعني  ل  نهج  هي  الهادئة  الدبلوما�سية  اأن  اإىل  ن�سر  اأن  وينبغي 
الدبلوما�سية اخلاملة اأو النائمة ، كما يحدث من بع�س دبلوما�سيني يف بع�س الدول. 
بالربيق  تهتم  ل  ولكنها  ن�سطة،  دبلوما�سية  الهادئة هي  الدبلوما�سية  باأن  ونوؤكد 
الإعالمي اأو ال�سعارات اأو العناوين ال�سخمة يف و�سائل الإعالم، اإنها ت�سعى اإىل 
بناء حقائق على اأر�س الواقع، والذود عن الوطن، و�سرح �سيا�سة الدولة، مبنطق 
الدبلوما�سية امل�سرية يف  اأن ذلك كان �سمة  وا�ستذكر  وباأ�سلوب عقالين.  علمي 
النا�سر، �سواء منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952  الرئي�س الراحل جمال عبد  عهد 
العدوان  اآثار  لإزالة  وعمله   ،1967 بعد هزية  اأو  اأفريقيا  ا�ستقالل  ودفاعه عن 
واحتالل الأرا�سي امل�سرية والعربية، كما برز ذلك يف دور الدبلوما�سية امل�سرية 
اأو  �سعبي  اإجماع  وجود  رغم عدم  ال�سادات،  الرئي�س  ومبادرة  ال�سالم  ق�سية  يف 
الدبلوما�سية  عام  بوجه  عنها  دافعت  هذا  ومع  املبادرة،  تلك  على  اآنذاك  عربي 
اإعالن مبادرة  اإثر  الأوىل  ال�سدمة  بعد  التفاو�س، خا�سة  و�ساركت يف  امل�سرية 
الرئي�س اأنور ال�سادات بالذهاب اإىل القد�س، وا�ستقالة وزير اخلارجية اإ�سماعيل 
تعيينه بل ُعر�س  يتم  الثاين الذي مل  الوزير  ا�ستقالة  الوقت، ثم  فهمي يف ذلك 
عليه املن�سب وطلب مهلة للتفكر، فتم البحث عن بديل له وكان البديل اآنذاك هو 
بطر�س غايل الذي �سبق اأن مت تعيينه وزير دولة مبجل�س الوزراء، فتحول اإىل وزير 
دولة لل�سوؤون اخلارجية، وظل لفرتة طويلة ُعنّي خاللها اأكرث من وزير للخارجية، 
منهم حممد اإبراهيم كامل، ثم م�سطفى خليل الذي كان رئي�ًسا للوزراء ووزيًرا 
للخارجية، ثم كمال ح�سن علي، ثم ع�سمت عبد املجيد، ثم عمرو مو�سى. وقد 
مت ترفيع بطر�س غايل اإىل من�سب نائب رئي�س وزراء لل�سوؤون اخلارجية، ثم اجته 
ق  للعمل من اأجل احل�سول على من�سب الأمني العام لالأمم املتحدة، وهو ما حتقَّ
له، ولكن التعنت الأمريكي حرمه من احل�سول على فرتة ثانية يف املن�سب اأ�سوة 

باأمثاله من الأمناء العامني ال�سابقني والالحقني.
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التطورات االقت�شادية العربّية
بين فل�صفة االإ�صالح ومتطّلبات النهو�ص

اأ. عبدالمجيد جرادات)1(*

اإ�صاءة 
حتاول هذه الدرا�صة معاينة تطورات االأو�صاع االقت�صادية يف العامل العربي، 
وكيف مُيكن االإفادة من جتارب املا�صي مبنهجية تقّرب وجهات النظر وتلتقي مع 

طموحات ال�صعوب.
جملة  حتقيق  اإىل  تطمح  االإ�صالح  نظرية  باأن  القول  من  بّد  ال  البداية  يف 
جناح  اأن  االجتماع  علم  اأ�صاتذة  ُعرف  ويف  االأزمات،  تكرار  جتنُّب  اأهمها:  اأهداف 
واملوؤمتنني  املتنفذين  بني  االنفتاح  من  املزيد  على  يعتمد  امل�صار،  هذا  يف  اجلهود 
جهة،  من  الر�صيدة  القرارات  وتبنـّي  الت�صريعات  و�صع  عاتقهم  على  يقع  الذين 
واجلمهور واملرجعيات االجتماعية التي تعي�ص واقع بيئتها من جهة اأخرى. ومن 
واآنذاك   ،1989 العام  بدايات  منذ  اأطلت  االقت�صادية  االأزمات  باأن  التذكري  املفيد 
زت اخلطابات  ت�صعَّب احلديث حول �ُصبل احتوائها وجتنُّب اآثارها احلادة، وقد تركَّ
وال�صيا�صات حول اأهمية )تر�صيد اال�صتهالك ومراعاة فن التدبُّر(، ويف حينه قيل: 
واملباهاة  الرتف  )مظاهر  عن  بالكّف  يبداأ  االقت�صادية  امل�صاعب  على  التغّلب  اإن 
واالأمل  التفاوؤل  روح  اإ�صاعة  جانب  اإىل  االأولويات،  على  الرتكيز  ثم  االإنفاق(،  يف 
املهارات عن  وتتوقف  االإنتاج  الكفاءات، حتى ال ترتاجع حركة  اأ�صحاب  نفو�ص  يف 

د، فكيف كانت املخرجات، وما هو التقييم الذي مُيكن البناء عليه؟ العطاء املتجدِّ

* كاتب وباحث وحملِّل يف ال�سوؤون الثقافية والعامة/الأردّن.
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حتت عنوان »�سمو الفكرة وم�ساءلة الفعل«، ُن�ِسَرت يل مقالة يف عدد جريدة 
»الد�ستور«، ال�سادر بتاريخ 2010/3/8، اأ�سرت فيها اإىل اأن الإرادة ال�سلبة تتاألق 
يف  احلكمة  مبنهجية  تاأخذ  احل�سيفة  الإدارة  اأن  حني  يف  احلرجة،  املواقف  يف 
رت يف  ر يف ت�سويب الختاللت والتباينات التي جتذَّ اأثناء معاجلة الأزمة، وال�سَّ
مو�سم الطفرة القت�سادية يف اأثناء عقد ال�سبعينيات من القرن املا�سي، وفيما 
معظم  )ُملكية(  نقل  مت  حيث  القت�سادي(،  )التحول  �ُسّميت  التي  املرحلة  بعد 
ال�سركات اململوكة للحكومات اإىل م�ستثمرين و�سركات اأجنبية. ويف تلك احلقبة، 
كان وا�سحًا اأن )الرقابة الوقائية( مل تاأخذ دورها الفاعل، الذي يحول دون تف�ّسي 
املمار�سات التي توؤدي للتالوم بعد حني، واملوؤمل هو اأن تكون هنالك عربة وروؤية 

م�ستقبلية، تتبلور بناًء على الدرو�س امل�ستفادة من هذه التجربة. 

اأ�سلوب ح�ساري، لأنه  اأنبل الأهداف، وهو  التغير نحو الأف�سل من  ُيعترب 
يجتّث عوامل اجلمود، ويتجه نحو التجديد الذي يتم البناء من خالله على اأف�سل 
التجارب، ويف التطبيق العملي لهذه الفل�سفة، ُتتبع �سل�سلة من اخلطوات، اأهمها: 
اأن املعنيني باحلركة الإ�سالحية، ياأخذون بنظرية الحتواء من زاوية احلر�س على 
دور جممل الكفاءات يف بناء النه�سة الجتماعية، ومن ح�سنات هذا الأ�سلوب، اأنه 
ز القدرات الإبداعية خلدمة امل�سالح العليا  يوّفر مقّومات الطمئنان الذي ُيحفِّ

جلميع اأبناء الوطن. 

ل مدخاًل مبا�سرًا لإجناح فل�سفة الإ�سالح يرتبط بفن  اإن العنوان الذي ُي�سكِّ
الإدارة وديناميات اجلماعة، ذلك لأن النظرة اإىل الإن�سان يف الع�سر احلديث، 
تدفعنا اإىل القول باأنه يعي�س ويتفاعل مع جماعات خمتلفة، ويقوم باأعمال تتعلَّق 
بوظيفته التي يعمل بها من خالل جمموعة ُنظم ومعاير ُت�سِهم يف ت�سير العمل الذي 
ق الأهداف املن�سودة. وعلى هذا الأ�سا�س، نثق باأن )اجلماعة( هي اجل�سر  ُيحقِّ
والجتماعية  ال�سيا�سية  باأنظمته  الأكرب  املجتمع  اإىل  بوا�سطته  املرء  يعرب  الذي 
والقت�سادية واحل�سارية والفكرية، ولهذا ُيكن التاأكيد باأن )اجلماعات( متثل 
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اأ. عبدالمجيد جرادات

حقيقة واقعة اأثرت وتوؤثر على حياة الإن�سان واإدراك الأفراد واجتاهاتهم وقيمهم 
وتقاليدهم يف املجتمعات منذ اأقدم الع�سور حتى وقتنا احلا�سر.

اجتماعي  تنظيم  اأو  موؤ�س�سة  اأي  يف  العاملني  بني  والتفاهم  الن�سجام  ُيعّد 
اأمرًا �سروريًا لإجناح م�سرة العمل. فالتفاعل الإيجابي بني اأع�ساء الفريق ُيعّمق 
فهو  لديناميات اجلماعة،  العلمي  الو�سف  اأما  العمل.  النتماء حتت مظّلة  ح�ّس 
يتلخ�س بالوظائف واملتغرات؛ اأي اأن اجلماعة ل تتكّون ب�سورة اآلية، لكن نتيجة 
جهود الأع�ساء والقادة الإداريني الذين يتحّلون ب�سفة الإقدام يف حل امل�سكالت 
وتلبية احلاجات، وهذا ما يدفعنا للحديث عن )فن الإدارة(، التي تعترب العن�سر 
الأقدر على اإدخال اأحدث قيم العمل ملختلف املنظمات واملوؤ�س�سات ملا حتتويه من 
اإىل احلر�س املطلق على ديومة الفعل املتمّيز،  التاأثر، وروؤية ترقى  قدرة على 
و�سمن هذا امل�سار تتهياأ الظروف تلقائيًا لتنمية القدرات، وجت�سيد �ُسبل التعاون 
الذي ُيحّفز طواقم العمل لتاأدية مهامهم اليومية مبنهجية التحّكم الذاتي وروح 

الفريق.

اأين يقع م�ستقبل التنمية امل�ستدامة، بعد اأن �سو�ست عوامل الفنت املعا�سرة 
على النهو�س القت�سادي والإ�سالح ال�سيا�سي؟ وكيف �سيتبلور م�ستقبل العالقات 
القت�سادية والتبادلت التجارية بني الدول العربية يف �سوء التطورات الراهنة؟

هذان ال�سوؤالن اللذان يخ�سعان للكثر من ال�ستطالعات بناًء على التجربة 
العربية، التي تتداخل فيها الأدوار اخلارجية، وي�سعف الفعل العربي الذي نفرت�س 

اأنه يتلك العزية والقدرة على قراءة الواقع واإدارة اأزماته الداخلية.

الرتابط  ل�سون )مقومات  ُندرك مدى احلاجة  العربي،  امل�سهد  يف حتليل 
اأن ازدهار اقت�ساديات  اأعداء هذه الأمة، يرون  اأن تيّقنا باأن  الجتماعي(، بعد 
اأبناء  دولهم يعتمد يف الدرجة الأوىل على اإحداث املزيد من عوامل الُفرقة بني 
مبجمل  الإ�سالح  م�سرة  على  ي�سو�س  الذي  اخلطر  مكمن  هو  وهذا  العروبة، 

اأدواتها واأهدافها النبيلة. 
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يحظى مفهوم احلكمة يف اإدارة الأزمة باهتمام املدار�س الفكرية وال�سيا�سية، 
�س عليها منهجية العمل، ويتم تطبيقها  وهنالك �سل�سلة من اخلطوات التي تتاأ�سَّ
يف اأثناء التدّرج يف معاجلة الق�سايا والختاللت التي ظهرت يف اأكرث من اجتاه، 

وت�سبَّبت بخلق حالة من التح�ّسب وعدم التيقن.

ماذا عن �سيادة القانون و�سون املمتلكات العامة؟ وهل تتوفر الإرادة التي 
توؤدي اإىل اخلروج من تبعات )احلالة الفو�سوية( بحيث تقود اإىل )نقلة نوعّية( 
للوعي اجلمعي للنا�س، حتى ل تتكرر التجاوزات التي تلحق الأذى بالآخرين من 
اأثَّرت  اأ�سهم بوجود فجوات عميقة،  ال�سلبي، الذي  خالل )ال�ستقواء( مبفهومه 
فوق  الأفعال  ت�سمو  عندما  العادة  يف  ين�سج  الذي  املوؤ�ّس�سي،  العمل  بنيان  على 
د مظاهر النزاهة مبا ترتكز عليه من رقي و�سلوك ح�ساري؟ ال�سغائن، وتتج�سَّ

ويف  الإ�سالحية(،  )الثقافة  عن  العربية  الف�سائيات  بع�س  خطاب  يبتعد 
تتبعنا ملا تتداوله هذه الف�سائيات، نلم�س مياًل تلقائيًا لرت�سيخ )اللهجة العدائية( 
من جانب طرف معنّي �سّد الطرف الآخر، ومن بني املالحظات ال�سلبية اأن الربامج 
التي متّهد للخروج من )املاأزق(، بقدر ما  احلوارية، ل تخل�س لإي�ساح احلقائق 
منهجية  توؤكد  اإعالمية جديدة  �سيا�سة  تبلورت  لو  وحبذا  اأ�سباب اخلالف،  ُتذكي 
احلوار الذي يت�سم باملرونة ويناأى عن اخل�سونة، وهذا يقت�سي مراعاة اأهم ثوابت 
الر�سالة الإعالمية، التي تتمثل باجلانب املهني الذي ين�سد البحث عن احلقيقة، 
وُيراعي يف ُبعده الفكري مبداأ تقريب وجهات النظر، بعيدًا عن التوتر الذي يظهر 
اأو  )التقليد  احتمالت  من  الن�سء  على  هنا  فاخل�سية  ال�سغرة،  ال�سا�سة  على 

املحاكاة(.

اإن تنمية الإمكانات واأهمية م�ساعفتها والعتماد عليها يف اإدارة متطلبات 
الإنتاجية  الثقافة  اأ�س�س  وتعميق  ال�سباب،  لرعاية  الفكري  والتاأطر  احلياة، 
ل اأبعاد التنمية  ومقوماتها يف �سلوكهم، والتقييم املو�سوعي والتفكر النقدي؛ ت�سكِّ

الجتماعية العربية والتي نو�سحها على النحو الآتي:
اأواًل: تركز تنمية املوارد الب�سرية على الفرد يف املجتمع من خالل �سرورة 
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تكاتف خمتلف املوؤ�س�سات بدءًا بالأ�سرة واملدر�سة والبيئة الجتماعية، بحيث تكون 
النتيجة هي تزويد الطاقات الواعدة باملهارات املعرفية، وغرها من الحتياجات 
ن من حتقيق ذاته  اإىل توفر حياة كرية لالإن�سان، حتى يتمكَّ الأ�سا�سية، �سعيًا 
والتهيوؤ لأداء دوره الفاعل يف خدمة نف�سه وجمتمعه، وبح�سب ما ُيجمع عليه علماء 
مراحل  )امل�ستوى اجلزئي من  م�سّمى  تندرج حتت  فاإن هذه اخلطوات  الإدارة، 

اإعداد الكفاءات واأ�سحاب اخلربات(.
ثانياً: امل�ستوى الكلي من مراحل )تنمية املوارد الب�سرية( يتمثل بال�سيا�سات 
واخلطط املر�سومة، والربامج التي تهتم بتوظيف الإمكانات املتاحة وا�ستثمارها، 
ُت�سِهم يف  التي  املقّومات  اإىل توفر  الب�سرية يهدف  باملوارد  فاإن الهتمام  ولهذا 
بناء و�سقل ال�سخ�سية العتبارية التي توؤمن بجدّية العمل وُتثابر من اأجل اإثبات 
متّيزها يف الأداء. فالإ�سالح باإطاره العام، يحتاج اإىل تنمية التفكر النقدي، الذي 
�س من خالل الرتكيز على نقاط القّوة، ومعرفة جوانب ال�سعف يف احلالة  يتاأ�سَّ
د اأهم مالمح  املُراد مناق�ستها حتى يتم جتنب تكرارها، وهي ظاهرة ح�سارية توؤكِّ
الفعاليات  بني  البّناء  التناف�س  روح  اإيجاد  اإىل  ال�سعي  املوؤ�س�سي(، حيث  )العمل 
الفكرية والإنتاجية. ومن ح�سنات هذا الأ�سلوب، اأنه ُي�سجع على اكت�ساب اخلربات 
ز الدافعية، وُت�سهم يف رفع الكفاءة يف خمتلف املجالت، ومن  واملهارات التي تعزِّ

هنا تكون ف�سيلة القراءة الدقيقة للحا�سر وامل�ستقبل.  
وجتنُّب  احلقيقي،  الإ�سالح  اإىل  تطمح  التي  الفكرة  بجوهر  الهتمام  بني 
املناكفات التي تعيدنا اإىل حالة ال�ستباك مع الذات، تربز احلاجة للمواقف التي 
تكون )مو�سع القتداء(، وهي مهمة ينه�س بها الرّواد واأهل الفكر الذين يحر�سون 
رين فيها، اأما �سانع  على التفاعل الإيجابي مع بيئتهم الجتماعية، حتى يكونوا موؤثِّ
�س هموم وتطلعات جمهوره ثم  القرار الذي ُيكّر�س وقته وجهده يف متابعة وحت�سُّ

يتفانى من اأجل خدمتهم، فمن املوؤكد اأنه �سيكون مو�سع التقدير واملهابة.
تعتمد عملية التطور الجتماعي على اأهمية التقدم القت�سادي، وهي من 
اأهم املراحل، لأنها حتتاج اإىل �سرب وجهد �ساق لإر�ساء قواعد نه�سة اقت�سادية 
يف  احلديثة  الو�سائل  باعتماد  املجتمع  يبداأ  خاللها  ومن  �ساملة،  واجتماعية 
الإنتاج وال�ستثمار. ويف هذه الأثناء، يتم الرتكيز على النمو املتوازن، الذي ُيعالج 
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التباينات، وتفاوت الدخول بني اأبناء املجتمع الواحد، ومن املوؤكد باأن جناح هذه 
اخلطوات، يندرج �سمن الإجنازات املتمّيزة لدوائر �سنع القرار، التي ُتنا�سل من 
اأجل تهيئة البنية التحتية يف امليادين ال�سناعية والزراعية، وتفّعل دور الطاقات 

املبدعة يف حقول الإنتاج املتّنوعة.
ت�ستمّد نظرية الإ�سالح يف الدول املتطّورة عنا�سر قوتها من قناعات الراأي 
د مواقفه وفقًا لأ�سلوب املعاجلة والكيفية التي ُتبادر بها اجلهات  العام، الذي ُيحدِّ
عنوانني،  اأمام  نتوقف  الإ�سكالية  هذه  مناق�سة  ويف  براجمها.  امل�سوؤولة يف طرح 
توّجهات  عن  ُيعَلن  ما  كثرًا  اإذ  والإ�سمار،  بالإظهار  و�سفهما  على  ا�سُطلح 
دة رمبا تكون موجهة خلدمة هدف معني، اأو اأن يتم )التحّفظ( على بع�س  حمدَّ
التف�سيالت التي تدخل يف �سلب )تفكيك( الق�سايا اجلوهرية التي من �ساأنها 

التو�سل اإىل حلول منطقية تقبل بها الأغلبية.
ياأخذ  ومن  امل�سوؤولية(،  اأمانة  )حمل  يتوىّل  من  بني  العالقة  جدلية  يف 
تربز  الأمور،  ا�ستقامة  على  احلر�س  زاوية  من  الأمور  �سر  مراقبة  عاتقه  على 
اخللل وجتّنبها،  مكامن  اإىل حتديد  يقود  الذي  املو�سوعي(،  )الت�سخي�س  قيمة 
الختاللت  ت�سويب  يجري  النافذة،  هذه  وعرب  اأُجِنز،  ما  على  البناء  وموا�سلة 
التي تعك�س ال�سورة احلقيقية لالإ�سالح، اآخذين بعني العتبار ات�ساع الفجوة بني 
الدول ال�سناعية، وتلك التي تعاين من �سّح مواردها الطبيعية، وما توجده هذه 
املعادلة من انعكا�سات حادة. ويف جممل الأحوال، فاإن ال�سيا�سات التنموية التي 
وجود  اإىل  تقود  والدينامية،  بال�سمولية  يت�سم  الذي  التخطيط  تن�سج من خالل 

ق اأرقى طموحاتها.  ُنظم اجتماعية تتناف�س يف الجتاه الذي ُيحقِّ
تقول النظرية الإدارية: اإن �ساحب القرار املتمّكن من نف�سه، هو الذي يتقن 
وم�سالح  العمل  متطلبات  بني  يجمع  اأنه  �سفاته،  اأرقى  ومن  احَلِذر،  التنبوؤ  فن 
العمل،  طواقم  وممار�سات  بطباع  ال�سمات  هذه  تاأ�سيل  ولغايات  العاملني، 
ثقافة  على  احلّث  اأهمها:  اخلطوات  من  �سل�سلة  تراعي  العريقة  املوؤ�س�سات  فاإن 
امل�ساركة، بدءًا بطرح الأفكار املنوي ترجمتها اإىل م�ساريع قوانني اأو اأنظمة نافذة، 
اإىل اأن يتم التو�سل اإىل قناعات حتظى بثقة الأغلبية. جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن 

العمل بهذا الأ�سلوب، يّوفر متطلبات الثبات واإدامة الثقة. 
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م�ستفي�سة  درا�سات  اأُجريت  املا�سي،  القرن  الثمانينيات من  يف مطلع عقد 
من قبل بع�س مراكز الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف الوليات املتحدة والدول الأوروبية 
بهدف تعّرف حركة النهو�س القت�سادي وتقيم الأداء يف موؤ�س�سات القطاعني العام 
واخلا�س، وقد �سملت تلك الدرا�سة: رو�سيا، بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي، وتركيا 
الأو�ساع القت�سادية يف هذه  ا�ست�سراف  الفكرة فهي  اأما  العربي.  والعامل  والهند 
الدول، وهل �ستنجح خطط التنمية امل�ستدامة بت�سييق الفجوات الجتماعية اأم ل؟ 

الإ�سالح  نظرية  كتاب يف  اأول  اإن  اأركون)2(  املفكر اجلزائري حممد  يقول 
الثامن ع�سر  القرن  بدايات  باري�س يف  اإىل  الطهطاوي(  بعد رحلة )رفاعة  جاء 
)تخلي�ص االإبريز يف تلخي�ص باريز(، فقد ر�سم فيه الأفكار الأ�سا�سية للنه�سة 
الروؤية  هذه  ويف  العربية،  الثقافية  احلركة  انبعاث  نحو  فكرية  روؤية  �سمن 
املطروحة، اهتمام باإعطاء املدينة العربية الإ�سالمية اأ�سالة وحركية تتيحان لها 

اأن ت�سر بكرامة يف ركب الأمم احلية. 

من  وكان  وخ�سو�سيتها،  دولة ظروفها  لكل  اإن  قيل  العربي،  امل�ستوى  على 
الوا�سح باأن تقاطع امل�سالح على م�ستوى الدول العظمى قد اأّدى دورًا �سلبيًا فيما 
وفرة  من  الرغم  على  اإذ  العربية،  الدول  بني  القت�سادي  التعاون  مببداأ  يتعّلق 
البيئات  د  تعدُّ جانب  اإىل  املناخات،  وتنّوع  دولة  كل  يف  القومي  الدخل  م�سادر 
الزراعية وامل�ساحات ال�سا�سعة من الأرا�سي يف الوطن العربي، اإّل اأن الآراء التي 
حتيزت مل�سالح ال�سعوب العربية فيما يتعلق باأهمية تن�سيق اجلهود الإمنائية فيما 

بينها مل تربز اإىل حيز الوجود.

ُملّحة  العربي  العامل  م�ستوى  على  القت�ساد  التعاون يف حقول  مهمة  تبدو 
ومهّمة اأكرث من ذي قبل، اإذ من املعروف باأن حالة التوتر التي �سادت منذ زمن وما 
اأفرزته من خالفات اأو �سراعات، قد ا�ستنزفت مقدرات ال�سعوب ورهنت اأ�سول 
الدول العربية و�سوف ت�ستحوذ على موارد دخلها القومي، وتلك هي احلقائق التي 

تاأتي يف مقدمة فل�سفة الإ�سالح مبعناه ال�سامل.  

)2( حممد اأركون، »الفكر العربي«، ترجمة د. عادل العوا، بروت- باري�س، من�سورات عويدات، 1985.
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تاأثر  الذي  العربي  الفكر  مقّومات  بني  التداخل  حالة  معاجلة  ُيكن  كيف 
اأنه  نح�سب  توتر،  من  به  ت�سببت  مبا  ال�سيا�سة،  واأدوات  الثقايف  الغزو  مبوجات 
مع  املتوقع�ّة،  اأو  منها  امللمو�سة  التحديات  ملواجهة  الوجودي  ال�سوؤال  يطرح  بات 
اأهمية الإ�سارة اإىل اأن التحولت املت�سارعة عامليًا وعربياً �سوف )ُت�سعف( اأعمدة 

التما�سك، الذي �ساغ مفهوم الهوية والوحدة العربية؟

مطلع  يف  العربي(  الربيع  )ثورات  ت�سميته  على  ا�سُطلح  ما  انطالقة  عند 
لكن  �ساملة(،  اإ�سالحية  )حركة  اإىل  الفر�سة  تتهياأ  اأن  توقعنا   ،2011 العام 
على  الر�سا�س  لغة  تغلَّبت  اأن  بعد  مزعجًا،    م�ساراً  اأخذت  الأحداث،  تطورات 
التي  والف�سائل  القائمة،  احلكم  اأنظمة  جانب  اإىل  يقف  من  بني  احلوار  منطق 
اأ�سهرت �سالحها بوجه هذه الأنظمة، الأمر الذي يوؤكد اأننا اأمام مفاجاآت مزعجة 
اإْن مل تو�سع  اأكرث من دولة عربية،  الداخلي يف  الت�سّظي  املزيد من  اإىل  �ستوؤدي 
اخلفية  الأجندات  د�سائ�س  فوق  الواحد  املجتمع  مكّونات  العليا جلميع  امل�سالح 

واحل�سابات ال�سخ�سية ال�سيق�ّة.

الذين  املدنيني  من  كبرة  �سرائح  بحق  ارتكب  الذي  التاريخي  اخلطاأ    اإنَّ
)َحَمَلة  قبل  من  الراأفة  مو�سع  يكونوا  مل  اأنهم  هو  الثورات،  هذه  عا�سوا جتربة 
ال�سالح( من طريف املعادلة، فقد ا�سُتخِدموا )كدروع ب�سرية( تارة عندما ُتطلق 
واأخرى عندما  املُنَتَخبة،  اأهدافها  اأ�سلحتها نحو  للنظام نران  املعادية  العنا�سر 
يتم الرد على م�سادر النران، مما دفعهم للبحث عن مالذات اآمنة، حتى واإن 
امل�سهد  ويبقى  املعاناة.  �سنوف  على خمتلف  الحتمالية  فوق طاقتهم  ذلك  كان 
الأ�سعب وهو: هل �ستزول الآثار ال�سلبية لهذه املواقف من ذاكرة هوؤلء بني ع�سية 
و�سحاها؟ وكيف �ستكون نظرتهم اإىل بيوتهم بعد اأن ت�سبح اأثرًا بعد عني؟ نقول 
ذلك لأن اأرقى )النوامي�س الع�سكرية( حترم اإيذاء الأبرياء عندما تقع املنازلت 

بني من يتوىل اأمانة ال�سوؤولية ومن يختلف معه يف املوقف اأو الراأي.

الأول  امل�ستفيد  اأن  وم�سرهم،  العروبة  اأبناء  مب�ستقبل  املرتب�سون  يرى 
يلوح يف  ل  اإذ  اليهود،  دولة عربية هم  اأكرث من  املحتدمة يف  ال�سراع  من حالة 
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الأفق وجود اأية مطالبة با�ستعادة احلقوق املغت�سبة لل�سعب الفل�سطيني من جانب 
ط بدورها على املدى املنظور لتوجيه منتجاتها يف املجالني  اإ�سرائيل، التي تخطِّ
اأن  اأهمها  ق�سايا،  جملة  على  يعولون  وهم  العربية،  لالأ�سواق  والزراعي  التقني 
اأعدادًا كبرة من ال�سبان العرب، �سي�سطرون حتت وطاأة احلاجة اإىل البحث عن 
والفكري،  الإعالمي  امل�ستوى  وعلى  الإ�سرائيلية،  املن�ساآت  يف  للعمل  يومهم  قوت 
حتى  العرب  بني  والإيديولوجية  املذهبية  الحتقانات  نغمة  على  يعزفون  ف�سوف 

ق كل اأ�سباب الُفرقة بني اأبناء العروبة.  تتعمَّ

بالرغم من ال�سمة احل�سارية ملنطقة ال�سرق الأو�سط على مّر التاريخ، اإّل 
امل�ستويني  على  ال�ستقرار  عوامل  حتقيق  بعدم  �سببًا  كان  ال�سراعات  طابع  اأن 
اأن  من  العربية  ال�سعوب  دون متكني  حال  الذي  الأمر  والقت�سادي،  الجتماعي 
تنعم بخراتها، وت�ستغل ثروات اأوطانها، ويف معاينته لهذه الأزمة، حاول الراحل 
الدكتور حممد عابد اجلابري )1935-2010( يف كتابه )املثقفون يف احل�صارة 
العام  ابن ر�صد(، الذي �سدر يف  اإبن حنبل ونكبة  العربية االإ�صالمية: حمنة 
1995، اأن ُيذّكر باأهمية التو�سع يف حقول املعرفة التي ت�ستند على حتليل الواقع 
بهدف الك�سف عن بنيته، �سعيًا ل�ستخراج ثوابته ومتغراته وا�ستخال�س منوذجه 
الذي يليق بال�سعوب التي ت�سنع قدرها من خالل الت�سميم على جتاوز روا�سب 

املا�سي، وتوحيد اجلهود نحو الوفاء مبتطلبات غدها.     

وت�سخي�س  مو�سوعي  حتليل  اإىل  حتتاج  التي  التحديات  اأبرز  تكمن  اأين 
للواقع مبا هو عليه، بحيث ُيكن تبّني روؤية وا�سحة ُت�ستخل�س من جتارب املرحلة 
نقاط  على  ز  تركِّ التي  الزاوية  من  امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ثم  املُ�ستفادة،  ودرو�سها 

القوة، وتتجنَّب ترحيل الأزمة لقادمات الأيام؟   

م�سروع  لأي  التخطيط  عند  والفكر  ال�سيا�سة  اأهل  من  احلكماء  يهتم 
ُيهد  ما  وهذا  امل�ستويات،  على خمتلف  للنقا�س  الفكرة  طرح  الأول:  مببداأين، 
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لتخاذ القرارات الر�سيدة، ذلك لأن مرور امل�سروع املنوي تنفيذه بهذه املراحل، 
يوؤدي اإىل معرفة الأهداف والغايات، وكثرًا ما مُتّرر اخلّطة اإىل و�سائل الإعالم اأو 
مراكز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية ملعرفة ردود الفعل احلقيقية لدى الراأي 
املبداأ  اأما  الغمو�س،  اأ�سباب  وتتال�سى  ال�سورة  تت�سح  النقطة  وعند هذه  العام، 
الثاين، فهو يتمثَّل بقراءة الُبعد املعريف يف الآراء التي يتم تداولها، وتبعًا لذلك 

ز مبداأ تبادل الثقة. ُتر�َسم ال�سيا�سات التي تكون الأقرب لل�سحة وتعزِّ

الغربية،  والدول  اإ�سرائيل  يف  امل�ستقبلية  بالدرا�سات  املعنية  اجلهات  ُتتابع 
الق�سايا  اأهم  ومن  العربي،  العامل  يف  والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  تطورات 
التي يهتمون بها: ما ُي�ستَجد من تباينات اأو خالفات على م�ستوى الدول املتجاورة. 
اأما العنوان الرئي�س الذي يهتمون به فهو ما ي�سفونه بات�ساع الفجوة، �سواء يف حقول 
العلم واملعرفة بني ال�سعوب، اأو ب�سبب غياب الإدارة الفاعلة يف توزيع مردود الدخل 
القومي من جانب احلكومات والدول، ويف حماولة حتليل ما يبذلونه من جهود يف 
هذا اجلانب ن�ستنتج اأن الهدف املبا�سر يرتبط بر�سم �سيا�ساتهم على املدى املنظور 
هو  وال�سبب  العربية،  الأ�سواق  يف  التجارية  ملنتجاتهم  احلركة  بحرية  يتعلق  فيما 
م�سرتها  مقّومات  اأبرز  من  ُيعترب  للدولة،  القت�سادي  املركز  قوة  اأن  يرون  اأنهم 
 جل ما ُيفّكرون فيه هو اأن ين�سغل العرب بتبعات خالفاتهم،  احل�سارية، ولهذا فاإنَّ
حتى ل تنخرط كفاءاتهم يف عجلة الإنتاج التي قد تناف�س مع الزمن ب�ساعتهم.

البيئة  نظافة  على  املحافظة  تكفل  خّطة  لو�سع  فكرة  ُطرحت  اأعوام،  قبل 
وهذا  الأر�س.  لكوكب  البيئي  التوازن  حفظ  اإىل  احلاجة  تربز  حيث  ونقائها، 
اأو التبذير يف ا�ستخدام املوارد البيئية، الأمر  يتطلَّب جتّنب التعّدي على البيئة، 
واأوجه  املياه  ا�ستعمال  ُح�سن  امل�سوؤولية اجلماعية يف  قيم  تر�سيخ  ي�ستدعي  الذي 
)املنغ�سات  تف�سي  دون  حتول  وت�سريعات  نظم  و�سع  يعني  مما  ا�ستغاللها، 

البيئية(.
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اأن الهتمام مبو�سوع احلفاظ على البيئة يبدو مرحليًا،  تتمثَّل امل�سكلة يف 
فهنالك تداخل يف مهام الدوائر الر�سمية وواجباتها اإىل احلّد الذي يفّوت الفر�سة 
على حتديد امل�سوؤولية، ويف طبيعة العالقة بني الدول ال�سناعية وتلك التي تعاين 
من �سح مواردها الطبيعية، نرى اأن عددًا كبراً  من ال�سركات العمالقة العابرة 
تنعم مبناخ نظيف،  التي  الدول  اأرا�سي  بها يف  تن�سىء م�سانع خا�سة  للقارات، 
والغاية املن�سودة يف الدرجة الأوىل بالن�سبة لأ�سحاب هذه ال�سركات هي )احلّد 
ُيعنيهم بالطبع حجم املوؤثرات ال�سلبية  التلّوث البيئي يف دولهم( ول  من عوامل 

التي حتدثها م�سانعهم على بيئة الدول امل�ست�سيفة.

على  املزعجة  املظاهر  من  جزءًا  العمراين  التو�ّسع  حركة  ل  ت�سكِّ حمليًا، 
من  تقرتب  التي  العمودية  املباين  اإقامة  يف  ع�سوائية  فهنالك  املحيطة،  البيئة 
بع�سها بع�سًا ودون احتياطات ت�سمن احلّد املطلوب من التهوية، وبعد اأن ُتنَجز 
اأعداد كبرة من الب�سر، ُيقيمون على م�ساحات �سغرة من  ع فيها  البناية تتجمَّ
ع حجم الأزمة يف �سوء الختناقات املرورية وو�سع ال�سوارع. الأر�س، ولنا اأن نتوقَّ

يف  واجلماعات  الدول  م�ستوى  على  والآخر،  احلني  بني    اجلهود  تن�سط 
حماولت للتنبوؤ احلِذر حول )الأمن الغذائي واحلد من التلّوث البيئي(، ويف هذا 
الجتاه يتم اعتماد ا�سرتاتيجيات تطمح ملعاجلة ق�سايا املياه و�ُسبل النهو�س يف 
خدمات التعليم، واإىل اأي مدى ُيكن التوافق ب�ساأن مواجهة الأزمات القت�سادية، 
وما �سينتج عنها من حماذير على امل�ستوى الجتماعي. وبح�سب توّقعات خرباء 
كل  يف  الأر�س  مكّونات  عن  التنقيب  مهمة  متابعة  فاإن  والقت�ساد،  ال�سيا�سة 
لكن  الأولويات،  اأهم  �سمن  يندرجان  العلمي  البحث  بعمليات  والرتقاء  دولة 
الغربية  التكنولوجيا  )دور  تو�سيع  اإىل  يهدف  الجتاه،  هذا  املبيت يف  ال�سيناريو 
والإ�سرائيلية( يف العامل العربي، بحيث يذهب اجلزء الأكرب من الأموال العربية 
املتاح  احلّل  و�سيكون  التقنية،  املقومات  متتلك  التي  الدول  اقت�ساديات  خلدمة 
الذي  املنفذ  باأجور زهيدة، وهو  القبول  العربية هو:  القدرات  الأغلبية من  اأمام 

نخ�سى اأن ل تتحقق فيه �سروط الأمن الجتماعي. 
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جانب  من  ال�سوؤال  هذا  ُطرَح  مدينتك؟  يف  ُيزعجك  اأو  ُير�سيك  الذي  ما 
يف  )اإيكونومي�صت(  العاملية  القت�سادية  املجلة  يف  والدرا�سات  الأبحاث  وحدة 
منت�سف العام 2012، حيث ا�سُتطِلَعت من خالله اآراء �سرائح منتقاة من النا�س 
العربية.  الدول  العامل، ومن �سمنها جميع عوا�سم  يف 140 مدينة على م�ستوى 
جاء  العربية  املدن  ترتيب  اأن  عرفنا  احلني،  ذلك  يف  النتيجة  ا�ستعرا�س  وعند 
بعد الرقم 69، وكان وا�سحًا باأن املعاير التي مت اعتمادها يف عملية الت�سنيف 

َعت ح�سب الرتتيب الآتي: ُو�سِ
1. �سبل املعي�سة والكيفية التي توزع فيها م�سادر الدخل القومي.

2. اخلدمات ال�سحية: وهل تقّدم للجميع بامل�ستوى نف�سه.
3. الحتياطات البيئية.

4. التعليم بجميع مراحله.
ذ الأُ�س�س والنُّظم التي تهدف اإىل  ُتنفَّ 5. خطط التنمية امل�ستدامة، وكيف 

حتقيق الرقي الجتماعي وال�ستقرار القت�سادي.

يف ذلك احلني، اأُجريت مقاربة عملية بني العوا�سم الأوروبية التي احتلت 
حركة  ت�سهد  التي  العربية  العوا�سم  وبع�س  ال�ستطالع  ذلك  يف  متقّدمة  مرتبة 
متطّورة يف التو�سع العمراين، وتتوفر فيها اأحدث اخلدمات والتقنيات، ويف حينه 
مت ا�ستخال�س جملة مالحظات اأهمها: اأن نظرية التخطيط ال�سرتاتيجي للبناء، 
ق �سروط ديومة  تعتمد على �سرورة تهيئة البنية التحتية بكل مرافقها، بحيث تتحقَّ
اخلدمة املطلوبة، وبالكلفة التي ل ت�سكل مع الزمن عبئًا على املوارد املالية، �سواء 
بالن�سبة للدولة اأو حمدودي الدخل، وبخالف ذلك فاإن طابع الع�سوائية والتداخل 
غر املنظم يف مهام الدوائر املعنية، �سياأتي مع الزمن باملزيد من الأزمات ويف 

مقدمتها عوامل التلّوث البيئي.

العوا�سم  بع�س  ح�سول  عدم  اإىل  ت  اأدَّ اإنها  قيل  التي  الأ�سباب  تلخ�ست 
العربية على ترتيب اأف�سل مما و�سلت اإليه بني العوا�سم العاملية فيما يتعلق مبا 
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املرور  باأزمات  يرتبط  ما  اأهمها  ملواطنيها من خدمات، بجملة معوقات،  تقدمه 
وما حتدثه من موؤثرات �سلبية داخل املدن، وهذا الو�سع ُيعد من الق�سايا املوؤرقة 
املدن  معظم  ت�سهده  وما  ال�سكاين،  الكتظاظ  حالة  اأوج  يف  بخا�سة  واملربكة، 
العربية من نزعة جتارية يف بناء العمارات ال�سكنية، التي تفتقر يف اأكرث من مكان 

لأهم �سروط ال�سالمة العامة. 

املال  )راأ�س  ُي�سكلون  لأنهم  اأبنائها،  من  باملبدعني  املتطورة  الدول  تهتم 
يف  املتمّيزة  املواهب  من  الإفادة  مبداأ  على  الرتكيز  يتم  ولهذا  فيها،  الب�سري( 
التي حُتّفز  الدرا�سية  املناهج واخلطط  والعلمي، بحيث تو�سع  املجالني الرتبوي 
قدرات الطلبة نحو التزود بالعلم واملعرفة، ويف تقديرات خرباء التنمية، فاإن هذا 
الأ�سلوب مل يطّبق يف العامل العربي على الوجه الأكمل بحكم وجود عدة معّوقات، 
اأهمها اأن تراكمات الأزمات املالية وطابع النتقائية يف بع�س املواقف، اأدت اإىل 
تراجع دور احلكومات برتكيز اهتمامها على الكفاءات الواعدة من ال�سباب، ولأن 
حتقيق  من  متكنهم  ل  املوهوبني،  الطلبة  من  كبرة  ل�سريحة  الدخل  حمدودية 
طموحاتهم، فثمة خ�سية من اأن تتعمق هذه امل�سكلة، واملوؤمل هو اأن تتكاتف اجلهود 
يف الجتاه الذي يرعى م�سرة املبدعني واملوهوبني، وي�ستثمر جهودهم يف عمليتي 

)النماء والإنتماء(. 

اإن التعليم والتنمية القت�سادية، والبحث عن منابع الغنى يف امليادين التقنية 
والتعددية الثقافية، وبناء الفكر املعا�سر، والنفتاح الفكري، هي اأهم العنوانات 
التي حتظى باهتمام النخب من اأهل العلم واملعرفة يف العامل العربي، ومن بني 
امل�ساريع املطروحة خالل هذه املرحلة فكرة لالأ�ستاذ الدكتور �سالح جرار، ن�سرت 
يف جملة »املنتدى« )منتدى الفكر العربي، العدد 261، ال�سادر يف �سهر كانون 
الثاين/ يناير 2015، بعنوان »نحو ميثاق ثقايف عربي: اأبعاد وت�صورات«(، حيث 
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يخل�س الدكتور جرار اإىل القول: »اإن امليثاق الثقايف العربي الذي ن�سبو اإليه هو 
الذي ينحاز اإىل الدم العربي ويتبّنى الدعوة اإىل حقنه وحتريه، ويحر�س على 
الكرامة العربية والرتاث العربي املادي واملعنوي مع التاأكيد على رعايته واحلفاظ 
اأجل  ُينا�سل من  ثم  دوره،  تهمي�س  يت�سامح يف  ول  العقل  وين�سط يف دعم  عليه، 
�سون الوحدة العربية ويدعو اإىل مراعاة احرتام قيم احلرية والعدالة وامل�ساواة، 
الع�سرية بكل  والنه�سة ومواكبة احل�سارة  التطور  امل�سي يف م�سرة  اإىل جانب 

اأبعادها املادية واملعنوية«. 
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من نافلة القول اأن اأثر املعلم يف العملية التعليمية هو اأثر حموري واأ�سا�سي، 
فكل ما تقوم به املوؤ�س�سات التعليمية من تطوير وعمليات حت�سني خمتلفة �سمن 
املعاير العلمية العاملية والوطنية جلودة اأي برنامج يف النظام التعليمي والرتبوي، 
ر له املعلم الكفء واملُعّد الإعداد اجليد خالل فرتة  ُيعترب غر مكتمل ما مل يتوفَّ
درا�سته وتاأهيله، والذي يتلقى التدريب املنا�سب وامل�ستمر يف اأثناء العمل للقيام 
باملهام املنوطة به. وتاأكيدًا لذلك �سدر تقرير بعنوان »التحّول الكامل يف اإعداد 
املعلمني: دور مهني جيد للمعلمني يف مدار�ص القرن احلادي والع�صرين«، اأعّده 
جمموعة من العلماء واخلرباء املخت�سني يف �سوؤون التعليم عام 2008، بتكليف 
�س يف �سنغافورة  من التحالف الدويل للمعاهد التعليمية الرائدة، وهو احتاد تاأ�سَّ
�سة  املتخ�سِّ العاملية  التعليمية  واملعاهد  املوؤ�س�سات  من  ت�سعًا  وي�سم   ،2007 عام 
يف اإعداد وتدريب املعلمني، وي�سعى هذا التحالف اإىل النهو�س بنوعية التعليم يف 
البلدان التي تنتمي اإليها هذه املوؤ�س�سات، بهدف نهو�سها بدور قيادي يف التنمية 
التعليمية، لت�سبح  العلمّية يف موؤ�س�ساتها  التعليمية واملعرفية، ولتجويد املمار�سة 
منوذجًا قيا�سيًا يف برامج اإعادة تطوير املعلمني وتنميتهم املهنية يف اأثناء اخلدمة 

جلميع دول العامل. 

* اأكاديي وم�ست�سار ثقايف �سابق يف ال�سفارة العراقّية بعّمان؛ وع�سو منتدى الفكر العربي.
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اأكرب من جمرد  دورًا  للمعلم  ُيعطي  العاملي يف الرتبية احلديثة   الجتاه  اإنَّ
الأداء واملمار�سة يف املادة العلمية، بل يتطلب الأمر من املعلم باأن يوؤمن ب�سرورة 
ا�ستدامة تطوير اأدائه، من خالل الطالع والقراءة امل�ستمّرة ملتابعة امل�ستجّدات 
البحوث  على  والطالع  املهنية،  ومهاراته  اإمكاناته  وتطوير  احلديثة،  الرتبوية 
باأدوار �ستى  يقوم  اأن  عليه  وينبغي  النظري؛  بالتلقني  الكتفاء  وعدم  الرتبوية، 
كتعليم الطالب كيف يتعلَّم، وكيف يتفاعل مع ت�سارع امل�ستجدات العلمية، وكيف 
ي�ستخدم الكتاب الإلكرتوين والتقنيات الإلكرتونية يف املنهج والقاعة، ويف الربامج 

الرتبوية والالمنهجية اأو الال�سفية كافة.

 عملية اإعداد املعلمني يجب اأن تبداأ من عملية القبول يف كليات الرتبية  اإنَّ
وعلميًا  تربويًا  منهم  املوؤهلني  وا�ستقطاب  املعلمني  لإعداد  التدريب  وموؤ�س�سات 
وثقافيًا؛ ومن ثم اإعداد املناهج الدرا�سية واأ�ساليب تربية املعلم واإعداده اإعدادًا 
ي�سّمى )متهني  ما  املعلِّم �ساحب مهنة متخ�س�سة، وهذا  لي�سبح  علميًا ومهنيًا 
التعليم(، اأو رخ�سة املعلم ملزاولة املهنة، الذي مت تطبيقه يف معظم دول اأوروبا 
الغربية وبع�س الدول الآ�سيوية والإفريقية وحتى العربية، لكن مب�ستويات خمتلفة.

ترجع اأهمية متهني التعليم الذي ُيعّد من ال�سرورات الق�سوى اإىل الأ�سباب 
الآتية:

1- اأن قطاعي الرتبية والتعليم من العنا�سر املهمة لتحقيق التنمية مبجالتها 
كافة.

2- جودة التعليم �ستكون اأف�سل ا�ستثمار يف الطاقة الب�سرية، بو�سف الإن�سان 
املُغّذى بالعلم والرتبية واملعرفة والقابل للتغير الإيجابي هو اأ�سا�س ذلك.

ر بيئة ت�سودها العدالة والألفة والت�سامح واملحّبة واحلياة  3- ر�سانة التعليم توفِّ
الكرية، فهي لي�ست مهنة فقط واإمنا هي مهنة ور�سالة. 

تعّرف  خالل  من  للتعليم  �س  كُم�سخِّ بدوره  يقوم  َمْن  هو  املهني  املعلم    اإنَّ
معاجلتها،  على   والعمل  التعليم،  عن  الطالب  تعوق  التي  التعليمية  ال�سعوبات 
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مرجعّيته يف ذلك خلفّيته العلمية الأكاديية والرتبوية والثقافية والوطنية. وهو 
ي�سعى دومًا اإىل حتديث معرفته وتنمية ا�ستعمال و�سائل التعليم وو�سائل الت�سال 
بيئته  يف  يحدث  الذي  بالتغير  متوا�سل  ب�سكٍل  ويهتّم  بها،  املت�سلة  والتقنيات 

الرتبوية.

عملية  اإ�سالح  لعملية  ب�سكله الأ�سا�سي املنا�سب  التعليم  متهني  م�سروع  اإن 
ق يف  التعليم والتعّلم وتطويرها هو �سابط لربامج تربية املتعليمن، فاملعلم املتفوِّ
الأقّل  املعلم  اأكرث فعالية من  ل مهنيًا على نحو جيد يكون  واملوؤهَّ   �س معنيَّ تخ�سُّ
تفوقًا واإعدادًا، ويعود ذلك اإىل قدرته الفعلية وجدّيته ومثابرته، وميله اإىل القراءة 
و�سعة الطالع، وممار�سته لطرائق تدري�س وتعلُّم بكفاءة عالية، وقدرة على اإفهام 

الطالب وتو�سيع مداركهم. ويّت�سم �سلوك هذا النوع من املعلمني بالآتي :
1- اجلدّية بالعمل.

2- م�ساعدة الطالب على حتقيق اأهداف التعليم.
3- تنظيم بيئة التعلُّم وترتيبها مبا يوّفر مناخًا مثمرًا للتعليم.

4- املرونة والتكّيف مع املتغرات العلمية واملهنية والرتبوية التي ت�ستجد عامليًا 
اأو وطنيًا.

5- حتريك الدوافع لدى الطالب وا�ستثارة عقولهم ومداركهم.
6- توجيه الطالب نحو ال�سلوك املطلوب باعتبار املعلم القدوة احل�سنة لهم.

7- تنمية التعلُّم الذاتي واجلماعي لدى الطالب.
امل�سكلة  حّل  يف  ت�ساعد  التي  الإن�سانية  املهارات والعالقات  امتالك   -8

الجتماعية.
9- مواكبة امل�ستجدات العلمية والرتبوية والتكنولوجية وا�ستثمارها يف جتديد 

معرفته وتنمية قدراته ومهاراته التعليمية.

القطاعات  يف  املتغرات  من  كثرًا  والتقني  العلمي  التقّدم  اأحدث  لقد 
القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية و�سائر القطاعات املهنية الأخرى، 

 مفهوم التعليم والتعلُّم. ومن اأبرز التحّولت ما ياأتي: ومن �سمن ذلك تغرُّ
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1- التحّول من التعليم حمدود الأمد اإىل التعليم مدى احلياة.
2- التحّول من التعليم املعتمد على الآخر اإىل التعليم املعتمد على الذات.

3- التحّول من ثقافة المتحانات اإىل ثقافة التقومي.
4- التحّول من التعليم املعتمد على املدر�سة فقط اإىل التعليم الت�ساركي بني 

املجتمع واملدر�سة.
5- التحّول من ثقافة احلّد الأدنى اإىل ثقافة التقان واجلودة.
6- التحّول من ثقافة الجرتار والتكرار اإىل ثقافة الإبداع.
7- التحّول من املركزية يف اتخاذ القرار اإىل الالمركزية.

8- التحّول من التجان�س والتنميط اإىل التنّوع واخل�سو�سية .
9- التحّول من ال�سلوك ال�ستجابي )رد الفعل( اإىل ال�سلوك الإيجابي )املبادرة 

واملخاطرة(.
لذا، وبالرغم مما ُذِكر اآنفًا والتطور يف التقنيات الرتبوية وبرامج التعلُّم عن 
ُبعد، فاإن املعلم يظّل هو الأكرث تاأثرًا يف جودة املنتج التعليمي. ول ينعك�س اأداء 
اأي�سًا على جودة املوؤ�س�سة التعليمية باأكملها،  املعلم اجليد على طالبه فقط؛ بل 

وبتعاونه مع اإدارة املوؤ�س�سة التعليمية �سيحقق الروؤيا والر�سالة املن�سودة.
 بح�سب بيئته وجمتمعه،  م معاير اعتماد املعلم اجليد كلٌّ اأن ُت�سمَّ ول بد 
لكن بالرغم من الختالفات املجتمعية الوا�سعة، فاإننا جند اأن هنالك اتفاقًا بني 

معظم الدول على احلّد الأدنى للمعاير كالآتي:
1- اأن يكون املعلم متقنًا للبنية املعرفية ملادة تخ�س�سه.

2- اأن يطّبق ا�سرتاتيجيات وطرائق واأ�ساليب التدري�س بكفاءة.
3- اأن يوفر بيئة تعليمية اإيجابية ويفهم كيفية منّو الطالب وتعلُّمهم.

4- اأن ي�ستخدم مهارات الت�سال وتكنولوجيا التعلم بكفاءة.
5- اأن يحر�س املعلم على التنمية املهنية امل�ستمرة.

6- اأن يكون ملّمًا مبهارات القيادة واأن يار�سها بكفاءة عالية.
7- اأن يكون ع�سوًا متعاونًا يف املجتمع املدر�سي املحلي.
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8- اأن يوؤّدي عمله بو�سفه �ساحب مهنة، ولي�س ك�ساحب حرفة تعلمها ممن 
�سبقوه من عائلته اأو ممن عمل معهم.

اإن خريج كليات الرتبية ل يعترب موؤهاُل للعمل يف مهنة التدري�س ول ُيعطى 
رخ�سة ملزاولة مهنة التعلُّم اإل اإذا جنح يف اختبار مب�ستوى يّكنه من ممار�سة 
التعليم، وعليه جتديدها كل فرتة زمنية  مهنة التدري�س، وح�سوله على رخ�سة 

ترتاوح بني 3-5 �سنوات.
بق�سمني،  التدري�س  مهنة  ملزاولة  املعلم  ترخي�س  اختبارات  اعتماد  يكن 

وهي: 
1- قيا�س اجلانب املعريف ملعاير العتماد املهني للمعلم.

ث  والتحدُّ اللغوية،  والكفاءة  ال�سف،  اأو  القاعة  اإدارة  مهارات  قيا�س   -2
وال�ستماع، وا�ستخدام التقنيات الإلكرتونية يف التدري�س وتقومي الطالب.
عندما   1987 عام  اأمريكا  يف  التعليم  م�ستويات  تطوير  اعُتِمَدت عملية 
دلياًل  بدوره  اعتمد  الذي  التعليمية(،  للم�ستويات  الوطني  )املجل�س  تاأ�سي�س    متَّ
قبل اخلدمة  براجمها  املعلمني يف  اإعداد  وموؤ�س�سات  الرتبية  كليات  به  ت�سرت�سد 
التعليم  رخ�سة  منح  يف  للم�ساعدة  وكذلك  اخلدمة،  خالل  تدريبهم  اأثناء  ويف 
الكثر  ولدى  �سنويًا.  د  جُتدَّ الرتخي�س  واجراءات  �سروط  اأن  علمًا  اأو جتديدها. 
من دول العامل )مثل اليابان، وبريطانيا، وكندا، وال�سني، واأ�سرتاليا، وغرها( 
جتارب م�سابهة اأو تختلف بع�س ال�سيء عن جتربة الوليات املتحدة الأمريكية.

بداأت معامل �سروع التحديث والتطوير يف منظومة التعليم يف الدول العربية 
بناًء على قرارات موؤمترات القمم العربية يف اجتماعات قّمة بروت عام 2002، 
االريا�س،  واآخرها كانت قّمة    تون�س عام 2007،  وقّمة عّمان عام 2003، وقمة 
الأعوام  اإعالن  وليتم  العربي(،  الوطن  التعليم يف  وذلك لعتماد خطة )تطوير 
2008-2018 عقدًا عربيًا للتعليم �سمن تو�سيات املوؤمتر العام ال�ستثنائي الرابع 
للمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم 
املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( لالرتقاء باأداء املعلم العربي ورفع كفاءته املهنية. 

ويهدف امل�سروع اإىل الآتي:
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1- جعل التعليم قاطرة التنمية والتعامل العربي. 
دة ملعاير اأداء املعلم العربي واإجنازاته. 2- و�سع اأ�س�س عربية موحَّ
3- و�سع ُنظم متقاربة لالرتقاء باملعلم مهنيُا واقت�ساديًا واجتماعيًا.

4- و�سع اأ�س�س لإجازة الربامج التدريبية للمعلم العربي.
5- اإيجاد خّطة لتوزيع املعلمني واملعلمات وخلق اآليات للدعم املتباَدل يف الدول 

العربية.
6- بناء قدرات القيادات الرتبوية لتحقيق التحّول والإ�سالح املرجو يف ال�ساحة 

الرتبوية العربية.
مهنة،  اإىل  وظيفة  من  التعليم  حتويل  اأجل  من  املعاير  هذه  و�سعت  لقد 

ولي�سبح املعلم اإن�سانًا دائم التعلم ودائم ال�سعي نحو اتقان ر�سالته ومهنته.
العقود  العراق خالل  يف  التعليم  متهني  ب�ساأن  خطوة  اأي  اتخاذ  يتم  مل 
الرتبية  كليات  بع�س  اأُغلقت  عندما   1969 عام  منذ  العك�س  حدث  املا�سية؛ بل 
د القبول  ليتم اإعادة فتحها يف عام 1974وباآلية التقدمي املبا�سر، وليقت�سر ويحدَّ
فيها على الطلبة املنتمني اإىل حزب البعث حتى لو كانت معدلتهم يف المتحان 
الوزاري للدرا�سة العدادية هي اأدنى درجات النجاح )50 اأو فوقها بقليل( ورف�س 
ذوي املعدلت العالية. ويعترب هذا الإجراء هو اخلطوة الأوىل يف �سل�سلة الرتاجع 

الذي �سهده قطاع الرتبية والتعليم يف العراق.
الكوفة و�سمن م�سروعنا  اإدارة جامعة  ا�سرتاتيجياتنا يف  لقد كانت �سمن 
عام  اجلامعة  يف  الأ�سا�سية  كلية الرتبية  ا�ستحداث  الب�سرية،  التنمية  يف 
واملوؤهالت  العلمية  اخلربات  ذوي  من  كادرها  باختيار  2010/2009 والهتمام 
الرتبوية والوطنية، ومن امل�سهود لهم بالإخال�س يف اأعمالهم ونزاهتهم، حيث كان 
 لها بدّقة  تعاملهم وعنايتهم وتعاملهم مع طلبتهم ب�سكل مميز و�سمن خطط اأُعدَّ
ومعاير علمية وتربوية،  ليتم تخريج اأول دورة يف عام 2012-2013 مبوا�سفات 
لذا  الرتبويون.  وامل�سرفون  املدار�س  القدامى واإدارات  بجودتها املعلمون  �سهد 
ناأمل اأن ت�سهد الأيام القادمة جهدًا م�سرتكًا  بني وزارتي الرتبية والتعليم العايل 
والبحث العلمي لو�سع اخلطط وال�سرتاتيجيات لل�سروع بتمهني التعليم، على اأن 

ي�سمل جميع الكوادر التدري�سية يف الوزارتني.
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فاإن  اإل بفاعلية وتعا�سد ركائزه،  النظام اجلامعي بكامله ل يقوم  اإذا كان �سرح 
الأ�ستاذ اجلامعي ياأتي يف �سميم حموره. فهو ال�سرط ال�سروري لوجوده، واملعيار 
الأ�سا�سي لنوعية اأدائه. هذا املوقع اخلطر ل بد اأن يعطي الأ�ستاذ حقوقًا متميزة، 
لكنه يف الوقت ذاته يفر�س عليه التزامات وم�سوؤوليات جتاريها اأهمية وحيوية.

والأ�ستاذ اجلامعي حتتويه بيئة متداخلة امل�ستويني: اجلامعة واملجتمع.  وح�سيلة 
التفاعل بينهما هي التي تقرر املعاير التي حتكم يف نهاية املطاف اأداءه النوعي، 
ومنه اإىل بلورة دور اجلامعة يف املجتمع.  تعتمد كيفية تكوين هذا النتاج ونوعيته 
بدورها على طبيعة الرتابط الع�سوي والتاأثر املتبادل بني املجتمع واجلامعة.

 املجتمع هو البوتقة الأ�سمل وجودًا من حيث الكم، واجلامعة هي جت�سيد للموقع  اإنَّ
النوعي يف هذا الوجود. فرغم كون اجلامعة هي بع�س من املجتمع، اإل اأنها بحكم 

طبيعتها متثل اجلزء الرائد كما تقرر ركائزها:
م وا�سح املعامل يحّركه دفع ذاتي هادف. موؤ�ص�صياً: اجلامعة وجود منظَّ

غ هذا الوجود يربز تعبره من �سعيها الدائم اإىل تو�سيع املعارف  وظيفياً: اأن م�سوِّ
ر التدفق وت�ساعدي الجتاه. واملواكبة الفكرية والعلمية، بزخٍم متكرِّ

نوعياً: يتمثل ذلك بهدف اجلامعة النهائي يف بناء الإن�سان وتعزيز قدراته 
التي متّكنه من تكييف بيئته حتقيقًا حلياة اأف�سل.

* م�ست�سار تنمية دولية، وع�سو منتدى الفكر العربي/ العراق.
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امتداداً: النفتاح على املجتمع من موقع الرائد فيه، بحيث ت�سّخ�س اجلامعة 
م�ساكله، وتبتدع حلولها، وت�ست�سرف م�سار م�ستقبله.

د موقع  التي حتدِّ  ح�ساد حركة وتفاعل هذه املرتكزات املرتابطة هي  واإنَّ
اجلامعة وحيوية دورها.  فاملجتمع يخ�سعها لتيارات متناق�سة.  فمن ناحية، يثل 
املجتمع عن�سر احتواء مانع للجامعة حيث تنتقل اإليها �سلبياته فتطوق فاعليتها.  
ل عن�سر �سغط دافع يف تطّلعه اإىل اجلامعة  ومن ناحية اأخرى، فاإن املجتمع ي�سكِّ
كمعقل مطلوب منه اأن يكون يف موقع الريادة لتجاوز م�ساكل حا�سره اإىل م�ستقبل 

تطّوره وتقّدمه.
باعتبارها  اجلامعة  دور  يربز  هذه  واملنع  الدفع  قوى  تفاعل  دينامية  بني 
اأح�سان   واأنه يف  الأداة احلا�سمة لإحداث التغير الواعي والهادف يف املجتمع. 
وظائفه  »ثالثية«  خ�سو�سية  يف  الأ�ستاذ  دور  ويتبلور  يتطّور  اأي�سًا  التفاعل  هذا 
ق فيه  لة يف التدري�س والبحث والفكر: فالتدري�س يجعله مربيًا، والبحث يعمِّ املتمثِّ

املعرفة، والفكر ير�سحه عاملًا.
هذه الوظائف الثالث احليوية، اإن كانت تاأتي مرتابطة يف حركتها الدينامية 
من خالل مواقعها الن�سبية كحلقات متداخلة يف العملية التعليمية، اإل اأن لكل منها 
�سخ�سيتها الذاتية من جهة، ثم اإن نوعية هذا التفاعل هي التي تفرز يف نهاية 

د فاعلية دوره من جهة اأخرى. املطاف ال�سلوكية املمّيزة لالأ�ستاذ وحتدِّ
يعّد التدري�س هو القاعدة الأوىل التي ت�ستند اإليها مهنة الأ�ستاذ.  اإنه ذلك 
ويف  تكراره،  يف  د  يتجدَّ فدومًا  الب�سري،  والحتكاك  احلوار  من  الرحيب  العامل 
د. وكل ذلك ياأتي مرهونًا بنوعية  اأح�سان تراكم م�سرته تت�ساعد فاعليته وتتحدَّ
خ�سو�سية  وهي  الذاتية،  والقدرة  املوهبة  على  جوهرها  يف  تعتمد  التي  الأداء 

ز باخلربة املكت�سبة واملمار�سة املُدِركة. تتعزَّ
مة  اأما ق�سية البحث العلمي، فاإن الدافع الأهم فيها يكمن يف الإرادة امل�سمِّ
امل�ستلزمات  من  جملة  تدعمها  الباحث،  يتلكها  التي  امللتزمة  والن�سباطية 
واحلوافز. هذا الدافع »الداخلي« الذي يغذي ا�ستمرارية الرغبة يف عملية البحث 
العلمي، يدعمه دافع »خارجي« �ساغط يتمثل يف حيوية ال�ستجابة للتطور الفكري 
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والعلمي العاملي وا�ستيعاب اأبعاده وم�سامينه يف حقل الخت�سا�س على اأقل تقدير.  
وهكذا، اإذا توافرت بيئة اخللق، انتع�ست القدرات الذاتية وتفتحت عطاًء منطلقًا 

اإىل الأمل بتحقيق م�ساهمة اأف�سل.
هذا التمايز »النوعي« بني وظيفتي التدري�س والبحث العلمي من جهة، يقابله 
اأي�سًا متايز »ممار�سي« على �سعيد التطبيق. فالتدري�س يكن اأن ن�سّوره مبثابة عملية 
»بحث متوا�سل« موقعها الحتكاك املبا�سر بني املعلم )الأ�ستاذ( واملتعلِّم )الطالب(.  
وهذا ظرف يجعل من م�ستلزمات جناحه توافر عن�سري الريادة وال�سلوكّية املر�سدة 
 التدري�س  التي ل يكن ف�سلهما عن م�سادرهما وهو الأ�ستاذ.  بعبارة اأخرى، فاإنَّ
ي�سكل عملية اختبار دائمة تتحدى دومًا كل قدرات الأ�ستاذ الذهنية واملعرفية.  ثم 
ال�سلوكية لالأ�ستاذ،  القيم  التدريجي يف  النوعي  التحّول  اإنها وبا�ستمرارها يح�سل 
�سخ�سيته.  من  جزءًا  لت�سبح  ذاتية  قيم  اإىل  مكت�سبة  قيمًا  كونها  من  تنتقل  التي 
حينها فقط يكون الأ�ستاذ قد اأ�سحى مربيًا. فالأ�ستاذ يف جهده املتوا�سل والهادف 
لزرع اأمناط �سلوكية ر�سينه يف تالميذه، هو اأي�سًا يدفع بذاته ت�سعيدًا اإىل م�ستويات 

اأعلى من الن�سوج لذاته ولغرها معًا يف تفتحها اخلارجي.
يف  ذاتية  تبقى  متوا�سلة«  ذهنية  »عملية  يثل  العلمي  البحث  فاإن  باملقابل، 
فهي يف هذه  مثاًل(.  الن�سر  اإىل حميطه )عن طريق  تخرج  دامت مل  ما  �ساحبها 
املرحلة باقية بع�سًا منه مت�سلة به، �ساأنها �ساأن امللكية اخلا�سة، لكنها تتحّول بفعل 
ت�سكل  م�سوؤولية  العلمي  البحث  ي�سبح   حينها  ملكية عامة.  اإىل  املحيطي  الإخراج 
 كون الإنتاج  امتدادًا ل�ساحبها لكنها منف�سلة عنه يف الوقت نف�سه. بعبارة اأخرى، اإنَّ
العلمي هو يف جوهره عملية ولدة ملخا�س فكري، فاإنه ي�سكل عملية ذهنية م�ستمّرة 
يف تدفقها الفكري، لكنها متقّطعة ومتتابعة يف جت�سيدها املتمثل بالعطاء الفعلي.

يف معِر�س املقارنة بني وظيفتي التدري�س والبحث العلمي من زاوية �ساحبها، 
يكن اأن نقول اإنه لي�س بال�سرورة اأن يكون كل باحث من الأ�ساتذة الناجحني. لكن 
اأجل �سمان التوا�سل والتعميق يف مهمته التدري�سية  ُملَزم، من  اأ�ستاذ ناجح  كل 
وتو�سيع مداركه املعرفية، اأن ي�سعى اإىل البحث العلمي تاأكيدًا لنوعية اأدائه على 
فالبحث  الوظيفتني:  بني  النوعي  الرتابط  يربز  املعنى،  وبهذا  امل�ستويني.  كال 

العلمي ي�سبح �سرطًا �سروريًا لتاأكيد فاعلية الأداء التدري�سي.
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الأ�ستاذ  �سخ�س  يف  العلمي  البحث  ووظيفة  التدري�س  وظيفة  كانت  وملا 
كون  بحكم  يحولهما،  تفاعلهما  فاإن  م�ستمرة،  عملية  �سمن  متتزجان  اجلامعي 
هذه العملية هي »املخترب احلواري«، اإىل تراكم ت�ساعدي يف زخمه، بالغًا اأق�سى 
درجات ن�سوجه باإيجاد الأ�ستاذ املفكر.  وعندما يرتقي الأ�ستاذ اإىل هذا امل�ستوى 
تكون »احللقات الثالثية« قد اكتملت يف �سخ�سه: فهو عن طريق التدري�س الفّعال 
اإيذان  اإنه    عاملًا.  الن�سوج  عند  ي�سبح  بحوثه  نوعية  طريق  وعن  باحثًا،  يتحول 
ح�سيلة  ع  تتجمَّ حينذاك  الأ�ستاذ  ففي  م�سراعيها:  على  العطاء  اآفاق  بتفتح 
قد  الأ�ستاذ  يكون  عندها  الفكرية.  واملعرفة  العلمية  والقيادة  الرتبوية  ال�سلوكية 
بلغ   فلقد  للقيم والتقاليد يعتمد عليها.  اإليه، وجت�سيدًا  ُي�سار  فر�س نف�سه رمزًا 
ق ذاته فيها �سامنًا التعاي�س املن�سجم بني  �سمو »املدر�سة الفكرية املتحركة« وحقَّ
من  بع�سًا  لديه  ي�سبح  املتميز  والفكري  ال�سلوكي  فالعطاء    و�ساحبها.  ال�سورة 

وجوده: اإن اأبقاه فللحياة امتلك، واإن جافاه فقد َهلك.
اإنها اإذًا م�سوؤولية كربى تلك التي يتحّملها الأ�ستاذ اجلامعي.  فهو التج�سيد 
والعلمية  والرتبوية  ال�سلوكية  اأبعادها  يف  اجلامعية  والتقاليد  لالأعراف  احلّي 
التي  البيئة  بطبيعة  مرهونًا  يبقى  ع  املتوقَّ النوعي  العطاء  هذا  لكن  واملعرفية. 
البيئة  توفر  جوهره  واحد  ظرف  لنتاج  ُبعدان  وامل�سوؤولية  فالعطاء    حتت�سنه. 
ال�سرط  البيئة هو  تلك  فتوافر    املجتمعية عمومًا، واجلامعية خ�سو�سًا.  املواتية 
ز لنوعية الأداء واإبداعه.  واإنه يف ظل تلك البيئة وح�سب ت�سبح  ال�سروري املُحفِّ
مهنة الأ�ستاذ جديرة بتحّمل امل�سوؤولية والنتماء، ليمتزج معها يف بوتقة متجان�سة 

العطاء والإغناء.
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خريف 2015- 205 -

وثائــــــــق

بيان من منتدى الفكر العربي

حول االعتداءات االإ�شرائيلية على الم�شجد االأق�شى

ت�سّر  التي  املحتّلة،  القد�س  مدينة  يف  اجلارية  الأحداث  العربي  الفكر  منتدى  ُيتابع 
للحرم  امل�ستمرة  بالنتهاكات  تاأجيجها  على  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  غطر�سة 
الأوقاف  و�سائر  الأق�سى  امل�سجد  على  املتكررة  والعتداءات  ال�سريف  القد�سّي 
ل؛  الُعزَّ املدنيني  امل�سّلني    �سدَّ املفرطة  القوة  ا�ستخدام  اإىل  وباللجوء  الإ�سالمية، 
وطردهم  وحما�سرتهم  امل�سجد،  وحرا�س  العلم  وطالب  وال�سيوخ  الن�ساء  فيهم  مَبن 
القتحامات  حماية  نف�سه  الوقت  ويف  باحاته،  واإغالق  الأق�سى  امل�سجد  �ساحات  من 
الهمجية لقطعان امل�ستوطنني واجلماعات ال�سهيونية املتطرفة، وخ�سو�سًا منظمات 
تلوح  فر�سة  كل  وانتهاز  لالأق�سى  والزماين  املكاين  التق�سيم  اإطار خطة  يف  الهيكل، 

لبناء الهيكل املزعوم.

املحاولت  هذه  لكل  البا�سلة  ومقاومتهم  املقد�سيني  العرب  �سمود  املنتدى  يحيي  واإذ 
الأّمة  مقد�سات  عن  البطويل  ودفاعهم  واحلجر،  الب�سر  على  العدوانية  واملمار�سات 
مواقف  اإىل  يدعو  فاإنه  امل�سروعة؛  الإن�سانية  حقوقهم  وعن  والإ�سالمية  العربية 
بكافة  جانبهم  اإىل  والوقوف  اأر�سهم  على  املقد�سيني  ثبات  لدعم  عملية  واإجراءات 
الو�سائل، والتعبر عن الرف�س املطلق لالعتداءات الإ�سرائيلية على القد�س ومقد�ساتها 

واأوقافها ومواطنيها العرب.

ويف �سوء اخلطورة املت�ساعدة لتلك املمار�سات الإ�سرائيلية، والتي جتاوزت كل حدود 
املنطق والأعراف الدولية والإن�سانية، يدعو املنتدى اإىل اإجراءات عاجلة للحيلولة دون 
جّر املنطقة اإىل حرب دينية خا�سرة للجميع، من �ساأنها اأن ت�سعل العامل بالعنف والتطرف 
والإرهاب، مما يحتم دعوة القوى الدولية املعنية، والدول الإ�سالمية، وجمل�س الأمن 
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الدويل، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإ�سالمي، وكافة املنظمات الدولية 
لوقف  التدخل  و�سرعة  والأخالقية،  القانونية  مب�سوؤولياتها  القيام  اإىل  والإقليمية، 
يف  الفل�سطينيني  العرب  وحماية  املقد�سة  والأماكن  الأق�سى  امل�سجد  له  يتعر�س  ما 
القد�س ال�سرقية وباقي املناطق الفل�سطينية من العتداءات والنتهاكات وال�سيا�سات 

الإ�سرائيلية اجلائرة. 
ويف هذا الإطار يوؤكد املنتدى �سرورة عقد موؤمتر قمة عربية، وموؤمتر قمة اإ�سالمية 
عاجلني، لبحث كافة اخليارات يف مواجهة الهجمة الإ�سرائيلية، واتخاذ مواقف موحدة 
اإزاء التهديدات التي تتعر�س لها الأماكن املقد�سة، واأي�سًا اتخاذ اإجراءات من �ساأنها 
اأ�سكال التهويد وامل�سادرة والعزل والعنف اجل�سدي والعتقالت اجلماعية  وقف كل 
املجتمع  قرارات  اإىل  ا�ستنادًا  املقد�سة،  املدينة  يف  الحتالل  �سلطات  بها  تقوم  التي 
كل  يرف�س  كما  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س  العرتاف  يرف�س  زال  ما  الذي  الدويل 
الإجراءات والقوانني واملواقف الر�سمية  الإ�سرائيلية املتعلقة مبدينة القد�س العربية 
منذ احتاللها عام 1967، مما يتمثَّل يف جميع القرارات ال�سادرة عن اأجهزة هيئة 
والتي  الدولية،  العدل  الأمن وحمكمة  العامة وجمل�س  الهيئة  املتحدة، وخا�سة  الأمم 
تعترب القد�س ال�سرقية جزءًا ل يتجزاأ من الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، مما يعني اأن 
هذه القرارات هي جزء من القانون الدويل العريف، الأمر الذي يجعلها بهذه ال�سفة 

ت�سبح ُملِزمة للدول كافة. 
التحدي  ومواجهة  الواقع  اأر�س  على  الدولية  القانونية  ال�سمانات  هذه  تفعيل  اإن 
الإ�سرائيلي لها، يتطلَّب اأن ل تقل مواقف العرب وامل�سلمني )اأهل الدار( عن مواقف 
هوية  على  حفاظًا  املتحدة،  لالأمم  العامة  واجلمعية  الأمن  الدول يف جمل�س  ممثلي 
على  ويفر�س  الأنبياء،  ومدينة  ال�سريفني،  احلرمني  وثالث  القبلتني  اأوىل  القد�س 
الها�سمية  الأردنية  للمملكة  اخلا�س  الدور  احرتام  ال�سابق  يف  تعهدت  كما  اإ�سرائيل 
يف  كربى  اأولوية  التاريخي  الأردين  الدور  واإعطاء  القد�س،  يف  املقد�سة  الأماكن  يف 

مفاو�سات الو�سع النهائي عند انعقادها. 
 املنتدى ومن خالل برنامج »القد�س يف ال�سمر«، برعاية رئي�سه �ساحب ال�سمو  واإنَّ
تخدم  التي  اجلوانب  كل  درا�سة  م�ستمر يف  املعظم،  بن طالل  احل�سن  الأمر  امللكي 
ق�سية القد�س وتبقيها حّيًة يف �سمر الأجيال، وم�ستعد للتعاون مع املوؤ�س�سات الفكرية 

والعلمية والثقافية، العربية والإ�سالمية، يف هذا امليدان.
�سدر يف عّمان: 2015/9/15  
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بيان

حول ا�شت�شهاد النقيب الطيار ُمعاذ الك�شا�شبة 

يتقّدم منتدى الفكر العربي من جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني، واحلكومة، 
معاذ  الطيار  ال�سهيد  وع�سرة  الأردنية،  والأ�سرة  امل�سطفوي،  العربي  واجلي�س 
الك�سا�سبة، واأ�سرته وزمالئه ورفاقه، باأ�سدق م�ساعر العزاء واملوا�ساة با�ست�سهاده على 
اأيدي تلك اجلماعة الإرهابية املجرمة، التي مل تراِع ذّمة ول �سمًرا، و�سربت بتعاليم 
ديننا احلنيف واملبادىء الإن�سانية عر�س احلائط، فاغتالته بب�ساعة وحقد اأ�سود يزيُد 

يف ك�سف حقيقة هذه اجلماعة واأفكارها الظالمية القائمة على العنف والتطرف. 

جتنيد  اإىل  وعقالئها  ومثقفيها  والإ�سالمية  العربية  الأمة  مفكري  ليدعو  املنتدى    اإنَّ
عن  دفاعًا  التنوير،  منافذ  وفتح  الفكر،  جبهة  وتعزيز  الُظلمة،  هذه  لتبديد  طاقاتهم 
تلك  تفرزه  ما  اإزاء  اجلريحة  واإن�سانيتنا  واأوطاننا  باأبنائنا  وراأفًة  وجوهره،  اإ�سالمنا 
بدورها  ُتنتج  متفاقمة  �سراع  اأ�سكال  من  الإرهابية،  اجلماعات  من  وغرها  اجلماعة 

اأ�سكاًل غر م�سبوقة من العنف والقتل والرعب.

 ثمن تغييب الفكر الواعي ال�سديد هو اإحلاق اأفدح اخل�سائر بالوطن العربي والعامل  اإنَّ
الوحدة  بزعزعة  الروحية  اخل�سارة  واأخطرها  الأ�سعدة،  خمتلف  على  الإ�سالمي، 
�سياقها  من  الكرمي،  والهدي  امل�ستقيم،  وال�سراط  احلق،  دعوة  وانتزاع  الإ�سالمية، 
الديني واحلياتي الأ�سيل، لت�سبح اأدوات ي�ستخدمها الإرهابيون لتدمر الإن�سان روحًا 

وعقاًل وح�سارًة. 
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اقتالع  ومن  دامية،  اأهلية  الأّمة من حروب  فيه  ُتعاين  الذي  الوقت  يجري يف  كل هذا 
للمواطنني، وهدم للبنى التحتية والفوقية، واإ�ساعة مل�ستقبل الأجيال احلالية.

كان،  لأي  يكن  ول  قراراتها.  حتكم  التي  بالقيم  مرهوٌن  والأمم  ال�سعوب  م�سر    اإنَّ
اأفكاره اخلا�سة  وب�سط  �سّنة اهلل يف خلقه  يخالف  باأن  لأي طرف،  ُي�سمح  ل  اأن  ويجب 
به على الآخرين، وادعاء كمالها. وقد �سبق اأن حذر املنتدى من توغل الفكر املتطرف، 
الذي ُي�سبغ معاير مزعومة على اأجنداته امل�سبوهة بارتباطاتها الغام�سة اأو املعروفة، 
باأب�سع  والقتل  والتفرقة  للتق�سيم  قواطع  ويتخذها  الدين،  لبا�س  وبهتانًا  زورًا  ويلب�سها 

ال�سور، واإفناء الب�سر واحلجر على ال�سواء.

نحن مطالبون جميعًا، م�سلمني وغر م�سلمني، اأن ُنعِمل العقل والإرادة للخروج من حالة 
الفو�سى  معاول  مواجهة  يف  باأنف�سنا،  م�سرنا  تقرير  يف  للخيار  الإرهابي  ال�ستالب 
معها  وتتال�سى  عقودًا،  تطول  اأهلية  حروب  يف  والأرواح  ال�سمائر  وافرتا�س  والدمار 

القدرات على التفكر والروؤية الب�سرة والتقرير.

�سدر يف عّمان يوم اخلمي�س 5 �سباط 2015

    

  

        



كتب وقراءات ونقد
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عن املوؤلِّف
الفل�سفة عام 1972.  الدكتوراة يف  �سهادة  الربوف�سور هان�س كوكلر حا�سل على 
بالنم�سا.  »اإنزنربوك«  بجامعة  فل�سفة  ق�سم  ورئي�س  كر�سي  اأ�ستاذ  من�سب  �سغل 
خبر يف القانون والفل�سفة الأنرثوبولوجية، ورئي�س منظمة التقّدم العاملي بفيينا، 
له ما يزيد على 260 درا�سة موّزعة ما بني الكتب املتخ�س�سة والدرا�سات العلمية. 
يقّدمه حميد ل�سهب امل�سرف على ترجمة هذا الكتاب؛ بو�سفه واحدًا من اخلرباء 
الأمم  بقوانني  ووا�سعة  وافرة  دراية  لهم  الذين  العاملي  امل�ستوى  على  القالئل 
التي حتملها يف طياتها  وبالأخطار  القوانني،  لهذه  الفل�سفية  وبالأ�س�س  املتحدة، 

اإذا مل ُتطبَّق طبقًا لالأهداف التي قامت من اأجلها.

* باحث متخ�س�س يف العلوم القانونية، جامعة حممد اخلام�س- اأكدال، الرباط. املغرب
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مقدمة
تعترب هذه الرتجمة مبثابة هدية ثمينة للخزانة العربية. وهي اإثبات جديد لت�سامن 
هذا املفكر العاملي الفذ مع العرب ومع ق�ساياهم العادلة، ودفاعه غر امل�سروط عن 
امل�سلمني يف كل بقاع العامل«. بهذه الكلمات قدم امل�سرف على الرتجمة؛ الأكاديي 
املغربي حميد ل�سهب اأ�ستاذ علم النف�س الرتبوي بالنم�سا هذا الكتاب، يف الوقت 
الذي ف�سل فيه خريج مدر�سة فهد للرتجمة الأ�ستاذ حممد جليد الحتفاظ لنف�سه 
بدور الو�سيط املجرد، املتعدي ملهمة النقل من لغة اإىل لغة اإىل القيام بحفريات 

ملبادلة القيم والرموز بني ثقافة واأخرى وجت�سر للعالقة بينهما.

ن من حت�سيلها بعد ثالث  ، بيد اأن املرتجم متكَّ مل تكن هذه املهمة بالأمر الهنيِّ
فكرية  مرافعة  اإىل  يكون  ما  اأقرب  هو  مائزًا  منجزًا  اأثمرت  العمل،  من  �سنوات 
دقيق  اللغة  قانوين جاف  كتاب  اإىل جمرد  النربة منه  واأخالقية عالية  وقانونية 
العقوبات  لقانون  الفل�سفية  لالأُ�س�س  تفكيك  اأمام  نف�سه  القارئ  يجد  اللفظ. 
الدولية، وك�سف عن امل�سكوت عنه يف ثناياه بطريقة اإب�ستيمولوجية نقدية عميقة، 
�سفحات  يف  �س  يتح�سَّ القارئ  اإن  واإن�سانية.  اإن�سّية  نظرة  من  جذورها  ت�ستلهم 
والآخذ على  امللتزم بحق  املثقف  الإن�ساين احلّي، و�سوت  ال�سمر  نب�س  الكتاب 

نف�سه اجَلهر باحلقيقة مهما كان الثمن.

مل متنع طبيعة املو�سوع املبحوث ذي الطابع القانوين، وحتديدًا منه اجلنائي ب�سّقيه 
كوكلر  هان�س  اللغوية،  وال�سرامة  البالغية  بالدقة  املت�سم  والإجرائي  املو�سوعي 
الأدباء،  �سوى  نا�سيتها  ل يتلك  اأ�سلوبية  وا�ستعارات  بالغية  قوالب  نحته يف  من 
اإ�سافة اإىل متكن من توظيف اأ�ساليب العر�س والك�سف والتحليل والنقد امل�سكوكة 
والتمر�س.  التجربة  بعمق  املمزوجة  الذاتية  والنظرة  املو�سوعي  العلمي  باخلطاب 
لَيِعّن من وراء كل هذا ذلك املنا�سل واملثقف امللتزم بالق�سايا الإن�سانية العادلة.

ينتمي الكتاب اإىل عّينة الكتب ال�سجالّية؛ اإذ مل يكتِف بتقدمي قراءة لواقع العدالة 
اجلنائية الدولية من موقع الكاتب كمالحظ معتمد يف عدد من الق�سايا )لوكربي، 
الأ�س�س  م�ساءلة  خالل  من  ذلك  من  اأبعد  م�سى  اإنه  بل  اإلخ(،  يوغو�سالفيا،... 

الفل�سفية والأ�سكال املوؤ�س�ساتية، لتطبيق هذه العدالة. 
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اأو ف�سل  اإذ ل ينتقل القارئ من مبحث  اإ�سكالية؛  جاءت ف�سول الكتاب ب�سيغة 
لآخر اإل وهو حما�سر بجملة من الأ�سئلة ال�سائكة، يطرحها الكاتب ب�سيغة توليدية 

ل ا�ستفهامية اأماًل يف ك�سف احلقائق على امتداد ف�سول الكتاب ومالحقه.

اأفكاره مهما حاولت؛  ف�سول تناأى مراجعة كهذه على تقدمي كلما جاء فيها من 
ل يف ف�سول موؤلَّفه تباعًا مو�سوعات  فكيف ال�سبيل اإىل ذلك حني جتد كوكلر ُيف�سِّ
كانت ول تزال ق�سايا ال�ساعة على ال�ساحة الدولية؛ اأوًل: فكرة العدالة اجلنائية 
ثانيًا:  الفردية.  وامل�سوؤولية  الدولة  �سيادة  �سياق  النا�سئة وممار�ستها يف  الدولية 
ل الإن�ساين يف �سياق �سيا�سات القوى املعا�سرة. ثالثًا: الأمم املتحدة و�سيادة  التدخُّ

القانون على ال�سعيد الدويل والإرهاب.

العدالة اجلنائية الدولية: تاأمالت فل�صفّية
َحِر�َس هان�س كوكلر منذ بداية م�سّنفه هذا على م�ساعدة القارئ على ت�سنيف 
الكتاب ثمرة �سنوات من النخراط يف معاجلة ق�سايا  كتابه قائال: »يعترب هذا 
البحث  م�ساريع  اإطار  ويف  الدويل،  القانون  ممار�سة  ومن  النزاعات،  ت�سوية 
يف  اأ�سلوبه  عن  ذاته  ال�سياق  يف  وي�سيف  العاملي«،  التقدم  منظمة  وحما�سرات 
التي  الأ�سا�سية  الق�سايا  يف  الفل�سفي  التفكر  اإىل  ييل  »التحليل  اإن  الكتابة: 
تطرحها العدالة اجلنائية الدولية، واإىل تقدمي و�سف واقعي وتاريخي وقانوين«. 
يظهر ذلك جليًا مع التقّدم يف �سفحات الكتاب، حيث تربز غايات الكاتب وهي 
التاأمل ملي����ًا يف اأُ�س�س الق�ساء العاملي القانونية والفل�سفية، مع ت�سليط ال�سوء - 
من خالل تقدمي حالت منوذجية - على م�ساكل ال�سرعية التي تواجهها املوؤ�س�سات 

القانونية الدولية يف �سياق �سيا�سات القوى حاليًا.

القانونية  الأُ�س�س  يف  يفكر  وهو  الربوف�سور،  م�سجع  يق�ّس  الذي  الإ�سكال  كان 
والفل�سفية للعدالة اجلنائية الدولية، وكيفية تطبيقها يف �سياق دويل يت�سم واقعيًا 
بالنحياز يف موازين القوة، هو هل يكن تطبيق الق�ساء العاملي عمومًا، وفكرة 
القوى  �سيا�سة  عليه  تطغى  دويل  �سياق  يف  خ�سو�سًا،  الدولية  اجلنائية  العدالة 
واملعاير املزدوجة؟ وما هي اإمكانات �سيادة القانون على ال�سعيد الدويل يف ظّل 
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ت�سّبث املجتمع الدويل مبفهوم �سيادة الدولة واإعطاء الأولوية للم�سوؤولية الفردية، 
لطات؟ ورف�س الف�سل التام بني ال�سُّ

اأغلب  يف  عادلة  لي�ست  كونها  على  اجلنائية  للعدالة  اجلذري  نقده  كوكلر  اأَ�س�س 
التي حتول دون تطبيق  املوانع  الك�سف عن  اإىل  اأكرث من ذلك  ويذهب  الأحيان. 
اإنها �سيا�سة القوى التي ل تعني غر فر�س القوي منطقه وهو  العدالة الدولية. 
يعمد اإىل يّل عنق القانون الدويل، وتوظيفه مبا يخدمه مبعية حلفائه؛ فالقانون 
يفقد مقا�سده املثلى حني تقتحم ال�سيا�سة ملعبه. وحيثما يكون ثمة توجيه عن �سوء 
نية لدفته تنتهي ر�سالته الأخالقية، ويوؤول �سد ما يرمي اإليه من اإحقاق للعدالة 
مع�سلة  حتمًا  القانونية  النظرية  »تواجه  بقوله:  عنه    عربَّ ما  وهو  والإن�ساف. 
القانون على  اأ�سبقية  �سوؤال  اأي  القانونية؛  املثالية  ال�سيا�سية، يف مقابل  الواقعية 
لل�سلطة الق�سائية  اأن الذين يرّوجون  ال�سيا�سة على القانون؟ ذلك  اأو  ال�سيا�سة، 

الدولية يجدون اأنف�سهم يف جدال دائم مع اأن�سار �سيا�سات القوى الدولية«.
بني  ال�سائكة  بالعالقة  الوعي  �سرورة  اإىل  بالدعوة  تاأمالته  الكاتب يف  ا�سرت�سل 
القانون وال�سيا�سة. وهنا يغدو الإ�سكال مبا�سرًا، حيث يتحول ال�سوؤال اإىل �سيغة 
اأكرث ب�ساطة، لكن اأكرث عمقًا: ما ال�سبيل اإىل تكري�س القانون بعيدًا عن مناورات 
العاملية  احلرب  بعد  ما  حماكم  اأن  كوكلر  يرى  احليوية؟  وم�ساحلها  ال�سيا�سة 
الثانية مل ت�ستجب، بدرجات متفاوتة، للمقت�سيات الأ�سا�سية ل�ستقاللية الق�ساة، 
ي�سكل  الذي  لطات،  ال�سُّ بني  الف�سل  يتم  مل  اإذ  الق�سائية؛  الدعوى  وكذا جمرى 
اأ�سا�س بنية املحاكم ووظيفتها. ومل تتح اإمكانية ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة عن 
املحاكم. ويف عدم الف�سل هذا تكمن املع�سلة الراهنة، التي ت�سبَّب فيها جمل�س 
الأمن. هذا عالوة على اأن الطرف الذي يخ�سر حربًا ما، عادًة ما يفقد مبوازاة 
ذلك ال�سيادة على تدبر �سوؤونه العمومية، ويف مثل هذه الظروف يختل احلياد 

والنزاهة اختالًل كبرًا، وهما مبداآن �سروريان ل�سيادة القانون.
بناًء عليه، مل يرتدد كوكلر يف نحته مفهوم »عدالة املنت�سرين« الذي ل يخلو من 
نفحة �ساخرة، وكذا اإ�سارة اإىل ماأزق العدالة الدولية حني تنفرط فيها املقدمات 
ب��»العواطف  الكاتب  عليه  ي�سطلح  ما  �سرها  يف  م  وتتحكَّ ال�سليمة،  القانونية 
ال�سيا�سية« و»ال�سلوكات النف�سية« مبا يقو�س يف العمق مبداأي »الالمتييز« و»كونية 

العدالة«.
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الق�صاء العاملي: جمّرد حلم
عمد كوكلر اإىل القيام بحفريات تاريخية لفهم »اأزمة الق�ساء العاملي« بعيدًا عن 
التاأ�سي�س  اإىل حلظة  نظره  الأ�سباب يف  وتعود  املاأزق،  لهذا  ال�سطحية  املقاربات 
لت امليثاق،  الأوىل؛ فالآباء املوؤ�س�سون ملنظمة الأمم املتحدة؛ اأي احلكومات التي موَّ
جنحوا يف فر�س ذواتهم عليها من خالل اإدخال حق »الفيتو« يف امليثاق مبوجب 
ال�سروط  لول  اأنه   - كوكلر  بح�سب   - التاريخية  احلقيقة  هذه  وتفيد   .27 املادة 
ال�سريحة التي ت�سمن هذا املوقع املميز اأو ال�ستثناء الواقعي من القاعدة العامة 
هذه  م�سالح  وحفظ  حماية  بال�سرورة  ذلك  ويعني  النور،  املنظمة  هذه  راأت  ملا 

الدول يف اإخالل تام مببادئ امل�ساواة واحلياد والتجّرد املطلوبة يف الق�ساء. 

الق�سائية  التجارب  من  العديد  يف  والتحّكم  التبعية  هذه  مظاهر  الكاتب  ر�سد 
العاملية، وهو ل يرتدد يف الإف�ساح عن ذلك بالقول: »تعترب املحاكم اخلا�سة على 
الأمن حالت منوذجية  اأن�ساأها جمل�س  التي  القوى هذه،  �سيا�سات  �سوء حقائق 
�سيا�سية،  حماكم  باعتبارها  ل  ت�سكِّ فهي  اجلنائية،  العدالة  ت�سيي�س  على  ت�سهد 
القانون  ب�سيادة  تدفع  ل  لكنها  و«طوكيو«،  »نرنبورغ«  حمكمتي  لرتاث  امتدادًا 

ال�ساملة اإىل الأمام«.

بع�س  يف  تعّداها  بل  احلقائق،  هذه  بك�سف  القانوين  الفيل�سوف  هذا  يكتف  مل 
الأحيان اإىل م�ساءلة الهيئات الراعية للقانون الدويل عن م�ستنداتها فيما تتخذه 
من قرارات. ومن اأبرز احلالت التي ي�سوقها منوذج »حمكمة لبنان« التي كانت 
�سكاًل خمتلطًا ملحكمة وطنية ودولية. وقد فر�ست هذه املحكمة على لبنان �سدًا 
النتيجة  وكانت  للقانون.  راعيًا  ب�سفته  الأمن  جمل�س  طرف  من  د�ستوره،  على 
اإحالل عدم ا�ستقرار عميق يف كل املنطقة، ويف هذا تناق�س تام مع مبداأ �سمان 
لتدخل  الوحيد  القانوين  الأ�سا�س  املتحدة  الأمم  معاهدة  يف  يعترب  الذي  ال�سلم 

جمل�س الأمن.
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ا�ستمر كوكلر يف ك�سف تناق�سات »الق�ساء العاملي« من خالل الت�ساوؤل َمْن بو�سفه 
فكيف  لطات،  ال�سُّ تداخل  اإ�سكالية  عن  قانونيًا  وُمنظرًا  وفقيهًا  خبرًا ممار�سًا، 
لطات ممكنًا يف اإطار دويل يقت�سي حفظ �سيادة الأمة- الدولة؟  يكون ف�سل ال�سُّ
وكيف يكن �سون ا�ستقالل الإجراءات الق�سائية الدولية يف ظروف حتظى فيها 
املطاف،  نهاية  يف  هي،  العاملية  الدولة  اأن  اأم  �سامية؟  مبنزلة  الوطنية  ال�سيادة 
الإطار الوحيد املمكن لنظام عدالة جنائية دولية قادر على اأداء وظيفته على نحو 
كاف؟ وي�سيف يف ال�سياق ذاته: »كيف يكن حل م�سكلة املفا�سلة يف تطبيق القانون 
الدويل عندما تتاأثر م�سالح الدول تاأثرًا مبا�سرًا ب�سبب اإدارة الإجراءات اجلنائية؟ 
هذه بع�س من الأ�سئلة اجلوهرية التي تواجه املتخ�س�سني يف الق�ساء العاملي؟«. 

تزداد م�سروعية هذه الأ�سئلة حني نقراأها يف �سوء موازين القوى الدولية اليوم؛ 
اإذ كيف يكن فر�س الق�ساء العاملي اأو جعله قاباًل للتطبيق يف ظّل هيمنة الوليات 
املتحدة الأمريكية؟ ف�ساًل عن ذلك، كيف �سيكون �سكل نظام الق�ساء العاملي يف 
ال�سيا�سة؟  القت�سادية على حقل  امل�سالح  فيه هيمنة  تزداد  الذي  العوملة  ع�سر 
ج حول كونية العدالة )جون راولز( املبنية على فهم  وهل تن�سجم الفكرة التي تروَّ
�سمويل حلقوق الإن�سان مع العوملة، ومتطلباتها ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية؟ 
اأم يعوق التوجه نحو مراكمة القوة القت�سادية وال�سيا�سية والع�سكرية على ال�سعيد 

الدويل، يف الواقع، ا�ستقالل وظيفة �سلطة ُعِهَد اإليها بتنفيذ الق�ساء العاملي؟ 
اإذا �سّلمنا جدًل باإمكانية اإقامة »ق�ساء عاملي« يف ظّل املوؤ�س�سات الدولية القائمة 
بها  مُتاِر�س  �سوف  التي  الطرق  حول  ُيثار  الت�ساوؤل  فاإن  هذه،  القوى  ومبوازين 
الق�ساء  املتحدة،  الأمم  يف  الأع�ساء  للدول  التابعة  الوطنية  الق�سائية  الأجهزة 
العاملي، على نحو فردي؟ وعن كيفية اإدارة العدالة اجلنائية على ح�ساب املجتمع 

الدويل دون اأن ت�سبب نوعًا من »الفو�سى القانونية« بني الدول الأع�ساء؟ 
 عنها كوكلر ب�سكل بليغ جدًا عندما قال: »على املرء اأن يدر�س بدقة  اإ�سكالية عربَّ
الآليات، والرتتيبات القانونية املعقدة، التي يقت�سيها ا�ستغال نظام ق�ساء دويل. 
بني  على ف�سل مدرو�س  قائم  دويل  قانوين  موؤ�س�ساتي  اإطار  اإن�ساء  فكيف يكن 
لطات، يقبل املقارنة بال�سوابط، والتوازنات املوجودة يف نظام وطني، وي�سمن  ال�سُّ

ممار�سة ال�سلطة الق�سائية خارج اإطار الأّمة- الدولة؟«. 
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التدّخل االإن�صاين: نهاية القانون الدويل
ُيعّد مفهوم »التدخل الإن�ساين« من املفاهيم الأ�سا�سية التي حكمت واقع العالقات 
ل الإن�ساين  الأوروبية منذ اأوا�سط القرن ال�سابع ع�سر. ويعد اأنطوان روجيي التدخُّ
جزءًا مكماًل لل�سيا�سة اخلارجية الأوروبية التي اأف�ست اإىل احلرب العاملية الأوىل. 
والع�سرين.  احلادي  القرن  بداية  يف  وبقوة  فجاأة  لينبعث  املفهوم  هذا  عاد  لقد 
فما هي العوامل وراء هذا النبعاث ال�ستثنائي لعقيدة اعترب تطبيقها يف ال�سابق 

متناق�سًا، وينتهك مبادئ القانون الدويل الأ�سا�سية؟ 

اإىل  الدولية  القوى  �سيا�سات  �سياق  يف  اأدت  الإن�ساين  ل  التدخُّ فكرة  اإحياء  اإن 
نزاعات خطرة بني اأولئك الذين يريدون احلفاظ على النظام التقليدي للقانون 
الدويل، القائم على �سيادة الأّمة – الدولة، واأولئك الذين يوؤمنون باأولوية حقوق 
الإن�سان التي ينظر اإليها بو�سفها م�سوؤولية م�سرتكة يتحّملها »املجتمع الدويل«. 

بلبا�س  الدولية  للقوى  �سيا�سات  ميالد  املفهوم  لهذا  القوية  العودة  هذه  فر�ست 
على  امل�سروعية  لإ�سفاء  اأ�سا�سيًا  م�سطلحًا  الإن�ساين  التدخل  فاأ�سبح  اإن�ساين؛ 
ال�سوؤون الداخلية« لدولة  اأو »تدخاًل يف  ما يكن ت�سميته بالأحرى »فعل عدوان« 
بعينها. واأ�سحت حقوق الإن�سان و�سيلة من و�سائل هذه القوى يف بيئة تفتقد اإىل 
الدول  اأقوى  بها  تخول  لل�سلطة،  العتباطي  ال�ستعمال  لتقييد  وتوازنات  نظام 

لنف�سها حّق الت�سرف با�سم »الإن�سانية« اأو با�سم »املجتمع الدويل«.

ل دون وجه حق يف  يف ظل هذا الواقع الال متوازن الذي يخول القوى املهيمنة التدخُّ
�سوؤون الآخرين، وحق احتكار التعاريف واملفاهيم امل�سرعنة لأفعالها ولت�سرفاتها 
لل�سهر  وطني،  فوق  قانوين  نظام  تاأ�سي�س  مق�سد  يبقى  الدويل،  ال�سعيد  على 
على تطبيق مقت�سيات القانون الدويل طموحًا بعيد املنال، بالنظر اإىل مواجهة 
النظرية القانونية حتمًا ملع�سلة الواقعية ال�سيا�سية؛ اأي �سوؤال اأ�سبقية القانون على 
الق�سائية  لل�سلطة  يرّوجون  الذين  اأن  القانون. ذلك  ال�سيا�سة على  اأو  ال�سيا�سة، 
الدولية يجدون اأنف�سهم يف جدال دائم مع اأن�سار �سيا�سات القوى الدولية، حول 

ق�سايا مركزية تتعلق ب�سلطة الق�ساء وكونّيته.
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خامتة
العاملية؛ من  العدالة اجلنائية  لواقع  دقيقًا  كوكلر ر�سدًا  الربوف�سور هان�س  قّدم 
والدعاء  الزيف  الواقع، وك�سف مكامن  اأر�س هذا  خالل حتليل تطبيقاتها على 
القانونية  باحلّجة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سلحة  مقارعة  خالل  من  فيها 
والفل�سفية. وهو اإذ يقوم بذلك ينت�سر ل�سوت املثقف املنا�سل وروح املفّكر الناقد 
ل ال�سدح عاليًا ب�سوت احلقيقة بدل اتباع الأهواء والرمتاء يف اأح�سان  الذي ف�سَّ

الإيديولوجيات ال�سائدة.

ين�ساف كوكلر مبواقفه وكتاباته اإىل لئحة الأ�سماء التي انت�سرت للم�ست�سعفني، 
ودافعت عن حقوق املقهورين، ودعت اإىل اإقرار التعاي�س واعتماد احلوار، واحرتام 
اإن�سانية الإن�سانية - مبا هو اأهل لذلك الحرتام - قبل كل �سيء. دعوة ل يرتدد يف 

التذكر بها �سعيًا مل�ستقبل اأف�سل للب�سرية، والتي يلخ�سها يف الآتي: 

وت�صبح  االقت�صادي،  الربح  اأجل  من  بكاملها  اأمم  �ص  ُتهمَّ العوملة  ع�صر  »يف 
اقت�صادي  لنموذج  باخل�صوع  دة  ُمهدَّ احلياة  واأمناط  التقليدية،  احل�صارات 
واملجتمعات  ال�صعوب  على  االقت�صادية  الهيمنة  وتفر�ص  د،  موحَّ واجتماعي 
االأ�صلية. وتت�صع الهوة بني االأغنياء والفقراء، دون اأن ُتتاح اأي فر�صة للبلدان 
العدالة  اأ�صا�ص  على  االقت�صاديني  الفاعلني  اأقوى  ملناف�صة  اقت�صادياً  املتخلِّفة 
وال�صراكة. يف هذا الع�صر ال ميكن اأن نتجاهل احليف االجتماعي على ال�صعيد 
الدويل، باعتباره �صبباً جذرياً من اأ�صباب العنف الدويل. فوحدة نظام اقت�صادي 

دويل عادل �صي�صمن ال�صالم واال�صتقرار للجميع«.  
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دوافع الحرب في الما�شي والم�شتقبل

تاأليف: ريت�صارد نيد ليبو

ترجمة: د. اإيهاب عبدالرحيم علي
النا�صر: املجل�ص الوطني للثقافة والفنون واالآداب

)�صل�صلة عامل املعرفة رقم 403(
مكان الن�صر وتاريخه: الكويت، 2013

مراجعة: اأ. عارف عادل مر�صد*
ملاذا تتحارب الأمم؟ ت�ساوؤل يعمل ريت�سارد نيد ليبو 
 Richard Ned Lebow على الإجابة عنه يف كتابه 
الرتجمة  تقع   .Why Nations Fight?املرتجم
القطع  من  �سفحة   350 يف  الكتاب  لهذا  العربية 
عة على اأربعة اأجزاء، اإ�سافة اإىل ملحق  املتو�سطة موزَّ
العامل  يف  حربًا   )94( عن  بيانات  يحتوي جمموعة 
الإ�سبانية(  الفرن�سية  )احلرب   1648 عامي  بني  ما 
اجلنوبية(؛  لأو�سيتيا  الرو�سي  )الغزو  و2008 
احلروب،  تلك  دوافع  البيانات  هذه  من  م�ستنتجًا 
عنوان  هو  الذي  ت�ساوؤله  على  لالإجابة  يوثقها  التي 
كتابه اأي�سًا، كما ي�ستمل الكتاب على قائمة الهوام�س 

واملراجع التي اعتمد عليها املوؤلف.
فالف�سل  ف�سلني؛  يف  الكتاب  من  الأّول  الق�سم  جاء 

الأول عبارة عن مقدمة، والف�سل الثاين بعنوان )نظريات احلرب(.

يذكر املوؤلف يف مقّدمة كتابه اأن هنالك اإجماعًا بني العلماء على اأن احلرب بني الدول يف 
تواتر احلرب يف انخفا�س طوال  الدول. فتاريخيًا بقي  العنف داخل  انخفا�س على عك�س 
ل  الع�سر احلديث، وكانت الع�سور التي تلت عام 1945 هي الأكرث �سلمّية يف التاريخ امل�سجَّ

* مدر�س يف كلية الآداب - جامعة الزرقاء/الأردن
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اأنه    اإلَّ َمت عنها،  جَنَ التي  الأرواح  الدول وحجم اخل�سائر يف  من حيث عدد احلروب بني 
بالرغم من النخفا�س يف وترة احلرب؛ فاإن احلروب املدّمرة ل تزال حتدث بني الدول، 
اأنه  يعتقد  فاملوؤلِّف  وفكرية.  اإن�سانية  لأ�سباب  مهّمة  تزال  ل  احلروب  درا�سة  فاإن  وبالتايل 
اأ�سباب احلرب؛ فاإننا نكون اأقدر على ت�سميم ال�سرتاتيجيات وبناء  كلما علمنا اأكرث عن 

املوؤ�س�سات الالزمة لتقليل احتمالت وقوعها.

ذلك  على  ويجيب  احلرب؟  ما  وهو:  مقّدمته  يف  �سوؤاًل  املوؤلِّف  يطرح  م  تقدَّ ما  على  وبناء 
بالقول اإن احلرب »ظاهريًا ]حتدث[ عندما تلتقي اجليو�س، ويوت النا�س. لكن هذا يحدث 
اأي�سًا يف احلروب والنزاعات الأهلية، التي �ساأ�ستبعدها من درا�ستي على اأ�سا�س اأنها تن�ساأ 
عمومًا حتت ظروف خمتلفة وتت�سم بديناميات خمتلفة« )�س18(، كما اأن احلرب بح�سب 
و�سفها يف القانون الدويل هي نزاع مفتوح وُمعَلن بني دولتني م�ستقلتني ت�سنها حكومتيهما.

يعترب املوؤلِّف اأن جميع اأنواع ال�سراعات هي يف الواقع حروب فعلية، غر اأنه يكن متييز 
طبيعتها  حول  فيها  امل�ساركة  الأطراف  ومفاهيم  ال�سيا�سية  باأهدافها  العنف  عن  احلرب 
اخلا�سة. ومنذ القرن ال�سابع ع�سر اأ�سبح من املمكن تعريف احلرب باأنها مناف�سة ع�سكرية 
من اأجل اأهداف �سيا�سية، اإ�سافة اإىل اأن ال�سرف وال�سعور باملهانة والنتقام وال�سّر املح�س 
كثر من  اأنه يف  املوؤلِّف  يعتقد  بل  الدولية،  ال�سوؤون  قوية يف  دوافع  تزال، متثَّل  وما  كانت، 

الأحيان اأن الدول تخو�س حروبًا لأ�سباب ل عالقة لها بالأمن اإّل قلياًل اإْن ُوِجد.

اأما عن اأ�سباب احلرب، فقد ذكر املوؤلِّف يف مقّدمته هذه اأن اأهم اأ�سباب احلرب - ح�سب 
اعتقاده - يكمن يف ثالثة دوافع اأ�سا�سية هي: اخلوف، واملنفعة، وال�سرف. فاملوؤلف يف كتابه 
هذا يبحث عن دوافع مثري احلرب لتحديد اأ�سباب جلوئهم اإىل القّوة، فهو اأقّل اهتمامًا 
باأهدافهم الآتية مثل التخّل�س من التهديدات الع�سكرية، اأو احتالل الأرا�سي، اأو المتيازات 
التجارية، فهو يبحث عن اأ�سباب �سعيهم اإىل حتقيق هذه الأهداف. كما اأن اجلديد يف هذا 
لة يف عن�سر الأمن على  الكتاب هو اأنه ُيناق�س احلكمة التقليدية حول احلرب واأ�سبابها املتمثِّ
الرغم من اأهميته، فقد ا�ستنتج املوؤلِّف بعد درا�سته وا�ستعرا�سه ل� )94( حربًا- التي ورد 
ذكرها يف ملحق الكتاب - اأن الأمن م�سوؤول عن )19( حربًا فقط من عدد هذه احلروب، يف 
حني اأن املكانة الدولية للدول املتحاربة كانت م�سوؤولة عن )62( حربًا كواقع اأويل اأو ثانوي.
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يف الف�سل الثاين الذي جاء بعنوان )نظريات احلرب( - يف اجلزء الأّول - تناول املوؤلِّف 
جمموعة من النظريات التي حتاول اإيجاد تف�سر للحروب واأ�سبابها، ومن هذه النظريات 
النظرية الواقعية (Realism Theory)، التي ينق�سم اأتباعها اإىل جمموعتني: املجموعة 
الثانية  اأن املجموعة  الب�سرية، يف حني  الطبيعة  النابع من  ال�سّر  اإىل  الأوىل ترجع احلرب 

تعترب اأن احلرب ماأ�ساة ناجمة عن �سرورات منهجية ل مفّر منها.

ر الأ�سا�سي للمجموعة الأوىل من املدر�سة  ُيعترب هانز مورغنثاو (Morgenthau) هو املُنظِّ
الدولية مب�سطلح  العالقات  اأدبيات  يف  ُيعرف  اأ�سبح  ما  على  نظرّيته  بنى  وقد  الواقعية. 
)توازن القوى(، الذي يفرت�س اأن احتمال احلرب يكون اأقّل ما يكن عندما متتلك القوى 
عند  ل�ستخدامها  ثابتة  واإرادة  وا�سحة،  ع�سكرية  اأف�سلية  الراهن  الو�سع  على  املُحاِفظة 
ال�سرورة يف الدفاع عن الو�سع الإقليمي الّراهن �سّد جميع املناف�سني. وتكون احلرب اأقرب 
احتماًل عندما متتلك اإحدى القوى اأف�سلية ع�سكرية ونّية لتحّدي الو�سع القائم، خا�سة مع 

افتقار القوى املحافظة على الو�سع الراهن اإىل الرغبة يف معار�سة هذا التهديد.

تعّر�س مورغنثاو وغره من الواقعيني اإىل اعرتا�سات مو�سوعية على نظريته هذه ب�سبب 
بنائها على جمموعة من الفر�سيات ال�سيا�سية والثقافية الأكرث مالءمًة لأوروبا يف القرن 

الثامن ع�سر، فكثرًا ما تو�سف تلك الفرتة باعتبارها الع�سر الذهبي لتوازن القوى.

ماأ�ساوية  تف�سرات  يطرحون  فهم  الواقعية،  املدر�سة  اأ�سحاب  من  الثانية  املجموعة  اأما 
غياب  فب�سبب  الدويل(.  النظام  )فو�سى  عليه  يطلقون  ما  اإىل  عادًة  يعزونها  للحرب 
)احلكومة العاملية( تنت�سر حالة من الفو�سى وي�سود )قانون الغاب(، ويعترب والرت ليبمان 
(Lippmann) وفريدريك �سومان (Schumann) ) من اجليل الأّول للواقعيني املنتمني 
لهذه املجموعة، اإ�سافة اإىل كينيث والتز (Waltz)، الذي راأى باأن فو�سى النظام الدويل 
تولِّد انعدام الأمن، مما يدفع الدول اإىل ت�سليح نف�سها وال�ستعداد للحرب، خا�سة مع وجود 
التقدير اخلاطئ الذي ين�ساأ عمومًا من نق�س املعلومات، وبالتايل يكون ميزان القوى من 

ال�سعب تقديره وهو ال�سبب الأكرث اأهمية للحرب.

احلرب  لن�سوب  تف�سر  اإيجاد  ال�سلطة(  )انتقال  با�سم  املعروفة  الأخرى  النظرية  حتاول 
اأي�سًا، وهي النظرية التي و�سعها اأورغان�سكي (Organski)  وكوغلر (Kugler)، على 
اأ�سا�س ت�سوير النظام الدويل باأنه منظم اأكرث منه فو�سويًا. فالنظام (Order)  ينبع من 
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قدرة اإحدى القوى املهيمنة على فر�س خياراتها على باقي الأطراف الفاعلة، ويعمل هذا 
النظام على تعزيز الرثوة، والأمن، والهيبة لدى القوة املهيمنة، لكن ذلك يتم عادة على 
الدويل  النظام  خ  تر�سَّ اأن  بعد  قوتها  اأق�سى  اإىل  ْت  مَنَ التي  الأخرى  الكربى  القوى  ح�ساب 
احلايل متامًا ومت بالفعل توزيع منافعه. وتكون الدولة املهيمنة والقوى املوؤيدة لها عمومًا غر 
الو�سع  ت�ستمدها من  التي  املزايا  اأكرث من جزء �سغر من  اجُلدد  القادمني  راغبة يف منح 
ُت�َسّن احلرب لفر�س  ثم  ال�ساعدة غر را�سية؛ ومن  القوى  وبناًء على ذلك تكون  الراهن. 
املتحدية  الدولة  هذه  و�سول  عند  احتماًل  اأقرب  احلرب  وتكون  لها،  مالءمة  اأكرث  اأنظمة 
د  حدَّ ال�سياق  هذا  ويف  املادية.  الإمكانات  حيث  من  املهيمنة  الدولة  مع  تقريبي  تعادل  اإىل 
اأورغان�سكي وكوغلر خم�س�ة حروب تتعل��َّق بانتقال الهيمنة، وهي: احلروب النابليونية، واحلرب 
الف�رن�س�ية - الربو�سية، واحلرب الرو�سية - اليابانية، واحلربني العامليتني الأوىل والثانية. 

اإنهاء او ا�ستمرار  وهكذا، نالحظ اأن نظرية انتقال ال�سلطة ترى اأن احلرب تقوم بوظيفة 
هيمنة دولة ما على اأخرى، مما يجعل الدولة املنت�سرة يف و�سع اأف�سل لفر�س اأو احلفاظ 
 اأن ما يوؤخذ على هذه النظرية اعتقادها اأن احلرب تنجح يف  على نظام دويل مواٍت لها. اإلَّ
حّل م�سكلة انتقال ال�سلطة، وهذا اأمر غر �سحيح دائمًا؛ لأن معظم احلروب ل تقلل كثرًا 
ال�سكان.  وعدد  املحلي  الناجت  وهما  املهزومة،  الدولة  يف  للقوة  الأ�سا�سيني  امل�سَدَرْين  من 
فرو�سيا  -على �سبيل املثال - فقدت )25( مليون ن�سمة يف احلرب العاملية الثانية، لكن تعداد 

�سكانها انتع�س جمددًا وجتاوز م�ستويات ما قبل احلرب بحلول عام 1956.

العالئقية  الدرا�سات  ت�سّمى  بظاهرة  يعرف  ما  اإىل  املوؤلِّف  اأ�سار  الف�سل  هذا  نهاية  يف 
للحرب (Correlational Studies)، التي تتخلَّ�س بكونها م�سروع انطلق عام 1963 
يف جامعة مي�سيغان، يقوم على اأ�سا�س وجود جمموعة من البيانات التي ت�سمح بالبحث عن 
)انتظامات - Regularities( لختبار �سل�سلة من الفر�سيات حول اأ�سباب احلرب ونتائجها.

اأنها    اإلَّ احلرب،  حول  نظريات  و�سع  اإىل    توؤدِّ مل  الإح�سائية  الدرا�سات  هذه  اأن  �سحيح 
ا�سُتخِدمت لختبار جمموعة وا�سعة من الفر�سيات والنظريات الأخرى. فقد اأفرزت بع�س 
النتائج التجريبية املثرة لالهتمام مثل اأن القرب اجلغرايف، والتكافوؤ الثابت يف القدرات، 
والتحولت نحو التكافوؤ، ووجود مناف�سة م�ستمرة، متثِّل عوامل ترتبط على نحو مهم واإيجابي 

بوقوع احلرب.

وبح�سب املوؤلِّف، فاإن هذه الدرا�سات الإح�سائية يجب اأن تلّبي �سرطني اأ�سا�سيني هما: يجب 
اأن تكون احلالت الفردية قابلة للمقارنة، وم�ستقلة عن بع�سها بع�سًا، واأن تكون جمموعات 

البيانات احلالية حول احلرب تعاين من ق�سور يف كلتا احلالتني.
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يف نهاية هذا الف�سل يرى املوؤلِّف اأن تعقيد ُم�سّببات كثر من احلروب يثل حتديًا خطرًا 
اعتقاده هو حتديد  النظريات ح�سب  تفعله  اأن  ما يكن  واأق�سى  النظريات،  و�سع  لعملية 
الطرق املوؤدية اإىل احلرب. اأما كون هذه امل�سارات توؤدي بالفعل اإىل احلرب اأم ل فيعتمد 
يف الغالبية ال�ساحقة من احلالت على عوامل تقع خارج نطاق اأي نظرية، واأبرزها الفعل 

وامل�سادفة على �سورة اأحداث جتعل القادة اأكرث ا�ستعدادًا خلو�س احلرب.

اإىل  املوؤلِّف  مه  ق�سَّ وقد  املا�سي(،  الكتاب حتت عنوان )احلرب يف  الثاين من  جاء اجلزء 
البيانات  )جمموعة  بعنوان  والثاين  والفر�سيات(،  )النظرية  بعنوان  الأول  ف�سلني: 
والنتائج(. ويرى املوؤلِّف اأن هنالك دوافع غر الأمن وامل�سلحة توؤدي دورًا كبرًا يف ن�سوب 
فها باأنها احرتام  احلروب، ومن هذه الدوافع ما يعرف بدافع املكانة (Prestige) التي عرَّ
الذات (Self-esteem)، اأي ال�سعور بالقيمة الذاتية التي جتعل النا�س ي�سعرون بالر�سا عن 
اأنف�سهم، وبثقة اأكرب يف قدرتهم على مواجهة التحديات؛ ومن ثم اكت�ساب احرتام الأ�سخا�س 
ذوي الآراء املهمة. ويرتجم املوؤلِّف دافع املكانة يف ال�سيا�سة اخلارجية باعتقاده اأن هذا الدافع 
هو اأثمن ما يلكه الفاعلون الدولّيون، ولي�س الأمن والبقاء كما يقول بذلك الواقعيون وغرهم 
من علماء العالقات الدولية. فالتحديات املوجهة اإىل املكانة اأو اإىل المتيازات التي متنحها 
هذه املكانة، تعّد غر مقبولة عندما تاأتي من جهة َمْن يت�ساوون معنا اأو هم اأقل �سانًا. ففي 
و�سائل  اأي  توجد  املتناف�سني على مكانة ما، وعادة ل  العديد من  الدولية هنالك  املجتمعات 

�سلمية للف�سل بني الدعاءات املتناق�سة، وغالبًا ما يخدم القتال هذه الغاية.

على  فالتناف�س  احلروب؛  ن�سوب  يف  املكانة  دافع  عن  كثرة  اأمثلًة  احلديث  التاريخ  يقدم 
امل�ستعمرات يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر كان لأ�سباب تتعلق باملكانة. وهذا مل يكن دافعًا 
مهمًا فقط يف ال�سيا�سة اخلارجية للنظام الأوروبي بل يف النظام ال�سيا�سي الدويل فيما بعد.

اأما الدافع الثاين الذي يوؤدي اإىل ن�سوب احلرب - وفق ما يراه املوؤلف - فهو الرثوة (Wealth)؛ 
اإذ انطوت اجلهود املبكرة لتكدي�س الرثوة على العنف يف كثر من الأحيان؛ وبدا اأنه من الأ�سهل 
والأرخ�س للمرء اأن ي�ستحوذ على ممتلكات الآخرين من اإنتاجها بنف�سه اأو اإيجاد راأ�س املال 
الالزم ل�سرائها، وحتى الع�سور احلديثة كان ال�سوق الذي كثرًا ما ينُتج عن حمالت الإغارة، 
ُيعترب و�سيلة مقبولة لكت�ساب الرثوة. وقد اأ�سبحت الرثوات املكت�سبة عن طريق الغزو هدفًا 
لتها �سفر، و�َسَعْت اإىل  مهمًا لالمرباطوريات التي كانت تنظر اإىل الرثوة على اأنها لعبة حم�سّ

ا�ستبعاد مناف�سيها من الو�سول اإىل املواد اخلام والأ�سواق التي كانت ت�سيطر عليها.
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يعترب اخلوف (Scare) هو العامل الثالث - الذي يتبّناه املوؤلِّف - لن�سوب احلروب؛ معرفًا 
هذا اخلوف وفق اأر�سطو باأنه »كل ما ن�سعر باأن لديه قدرة هائلة على تدمرنا اأو على اإيذائنا 
ب لنا اأملًا كبرًا« )�س99(؛ فهو نقي�س الثقة، ويتوافق مع اخلطر الذي  بطرق متيل لأن ت�سبِّ
هو اقرتاب �سيء  فظيع، وهو ُي�ستثار بفعل توّقع ولي�س حقيقة وجود مثل هذا احلدث. واإن 
الأنظمة الدولية القائمة على اخلوف جتعل العالقات بني وحدتها ال�سيا�سية �سراعية؛ لأن 
هذه الوحدات جتعل من الأمن هّمها الأول؛ ومن ثم حتاول هذه الأنظمة اأن ت�سبح قوية مبا 

يكفي لردع اأو هزية اأية جمموعة ممكنة من اخل�سوم املُحتملني.

يوؤّدي �سباق الت�سلُّح والت�سعيد املتباَدل والتحالفات اإىل تكثيف انعدام الأمن لدى اجلميع 
ن به املع�سلة الأمنية، ويتم تف�سر الحتياطات كما لو كانت ت�سر اإىل النوايا، مما  كما تتكهَّ
يحّر�س على املزيد من الإجراءات الدفاعية، التي يكن اأن توؤّدي اإىل �سراع حاّد ورمبا اإىل 
اأو فقدان ال�سيطرة. واأمناط الت�سعيد هذه  حرب �ساملة ناجمة عن ال�سربات ال�ستباقية 

مو�سوفة على نحو جيد يف اأدبيات العالقات الدولية.

يف الف�سل الثاين من هذا اجلزء يرتجم املوؤلِّف تلك الدوافع اإىل لغة الرقام التي ي�ستخل�سها 
من جدول البيانات يف ملحق كتابه - اأُ�سر اإىل هذا اجلدول يف بداية املراجعة - فقد كان 
اأحد اأطرافها على الأقل من القوى املهيمنة، اأو العظمى، اأو الآفلة، وقد خل�س اإىل اأن عدد 
ل ما  الدوافع كان )107(، وهو اأكرب من عدد احلروب )94(؛ مثل دافع املكانة الذي ي�سكِّ
مما  الطالق،  على  �سيوعًا  الأكرث  الدافع  فهو  احلروب،  هذه  من جمموع   )%58( ن�سبته 
ي�ساعد على تف�سر الف�سل امللحوظ لكثر من الأطراف البادئة يف اإجراء تقييمات معقولة 
للتوازن الع�سكري واحتمالت الت�سعيد. فدافع املكانة كان متقدمًا بفارق كبر عن الأمن 
الذي مثَّل فقط )18%( من دوافع هذه احلروب، وعن امل�سلحة التي مل متثل �سوى )%7( 
من هذه الدوافع طوال فرتة احلروب التي تبلغ اأربعة قرون تقريبًا. ويرجع هذا الرتفاع يف 
ن�سبة املكانة املئوية اإىل اأنه عادة ما ُينَظر اإىل القرن الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر باعتباره 
اأجل  من  احلروب  احلكام  فيها  خا�س  والتي  احلاكمة،  الأ�سر  بني  للتناف�س  كربى  حقبة 

ال�سرف واملكانة.

اأن الأمن مثَّل ب�سكٍل دائم هاج�سًا مهمًا يف  اإىل  يخل�س املوؤلِّف يف هذا اجلزء من الكتاب 
العالقات الدولية، ومع ذلك ت�سر البيانات التي اعتمد عليها اإىل اأن هنالك )19( حربًا 
اأمني،  بدافع  ن�سبت  العظمى من بني )94( حربًا كانت قد  القوى  فقط دارت رحاها بني 
الأمر الذي يتعار�س على نحو لفت مع توقعات النظرية الواقعية، ونظرية انتقال ال�سلطة، 

القائمتان يف اأ�سا�سهما على دافع الأمن وامل�سلحة يف ن�سوب احلروب.
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يف اجلزء الثالث والأخر من الكتاب، الذي جاء بعنوان »احلرب يف امل�ستقبل«، ويقع اأي�سًا 
اأو  الدول،  بني  احلروب  عدد  يقّل  اأن  ُيعقل  »هل  الآتي:  الت�ساوؤل  املوؤلِّف  يطرح  ف�سلني،  يف 
التناف�س بني الدول؟«  ال�سلمية حل�سم  الو�سائل  ع نطاق ا�ستخدام  اأن يتو�سَّ حتى يختفي بعد 
)�س153(، ويف حماولته لالإجابة عن هذا الت�ساوؤل يرى املوؤلِّف اأن هنالك اجتاهات ثالثة 
الإجمايل  التواتر  يف  انخفا�س   : وهي  احلديث،  الع�سر  يف  باحلرب  يتعلق  فيما  متناق�سة 
للحرب وزيادة يف �سّدة فتكها، ومنو مطرد يف امل�ساعر املناه�سة للحرب. وهذه الجتاهات 
اأدلًة  ر  اأن ُتقراأ ب�سكل خمتلف كاأ�سا�س لروؤيتني متناق�ستني: الأوىل، متفائلة توفِّ من املمكن 
على اأن احلرب بني الدول متثل انتكا�سة، مع التطلُّع اإىل اليوم الذي تختفي فيه متامًا، على 
القت�سادية،  والتنمية  الديوقراطية،  فانت�سار  العامل.  املتقّدمة يف  القت�سادات  الأقل بني 
املرتفعة  والكلفة  النووية،  والأ�سلحة  الدولية،  واملوؤ�س�سات  الدول،  بني  املتبادل  والعتماد 
انت�سار  اأ�سحاب هذه الروؤية - �سوف حتّد من  للحروب، جميعها عوامل - وفق وجهة نظر 
احلروب يف امل�ستقبل. اأما الروؤية الثانية مل�ستقبل احلروب فهي مت�سائمة وينتمي ن�سبة كبرة 
تهديدًا  ل  ت�سكِّ احلرب  اأن  ويرون  الت�ساوؤمية،  الروؤية  لهذه  الواقعية  النظرية  اأ�سحاب  من 
متطّورة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  طريق  عن  �سورة  باأف�سل  مواجهته  الدوام، يكن  على  قائمًا 
لإدارة ال�سراعات، التي ت�سمل ال�ستعداد للقتال؛ اأي مبعنى )اإذا رغبت يف ال�سالم فا�ستعد 
للحرب(. وي�سّر اأ�سحاب هذه الروؤية على وجود حقائق ثابتة يف العالقات الدولية ل يكن 
جتاوزها. فمن وجهة نظرهم فاإن العتماد املتبادل - على �سبيل املثال - مل ينع وقوع احلرب 
العاملية الأوىل، على الرغم من اأن اقت�سادات اأوروبا ع�سية احلرب كانت متكاملة على نحو 
حمكم، مل ت�سل اإىل درجته حتى ت�سعينيات القرن الع�سرين. كما اأن الأ�سلحة اجلديدة ل يكنها 

تغير الطبيعة ال�سراعية للعالقات الدولية، رغم اأنها قد جتعل احلرب اأ�سد فتكًا.

ت اإىل  يخل�س املوؤلِّف، بعد ا�ستعرا�سه لهذه الآراء، اإىل اأن املفاهيم اجلديدة لالأمن قد اأدَّ
اإحداث تغّرات مهّمة يف الطرق التي تفكر بها بع�س الدول يف الأمن والتخطيط له. فقد 
�سهد القرن الع�سرون القبول التدريجي لفكرة اأن الأمن يتطلَّب اإ�سافة اإىل غياب احلرب 
تعزيز ال�سّحة يف العامل، ورعاية الأطفال، وحقوق الإن�سان، والتنمية القت�سادية، اأي ما 

يعرف )بال�سالم الإيجابي(.

يف نهاية هذا اجلزء يرى املوؤلِّف اأن املكانة والنتقام كانتا وما زالتا من اأهم الدوافع لن�سوب 
احلروب، وي�سرب مثاًل على ذلك الغزو الأمريكي للعراق يف عام 2003. فبالرغم من تربير 
راأي   -ح�سب  الأكرب  الهدف  اأن    اإلَّ الأمريكية،  الإدارة  جانب  من  الأمن  با�سم  الغزو  هذا 
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كتب وقراءات ونقد: لمــــــاذا تتحـــارب االأُمـــم؟  دوافع الحرب في الما�شي والم�شتقبل

املوؤلِّف - من هذا الغزو كان هو ا�ستعرا�س القوة الع�سكرية والإرادة ال�سيا�سية الأمريكية، 
وبعث ر�سالة مفادها القّوة والعزم اإىل جمموعة متنّوعة من اجلماهر يف ال�سرق الأو�سط، 
كما كان من املفرت�س اأن يدلل هذه الغزو على ال�سهولة التي يكن لوا�سنطن بها اإ�سقاط 
القوة  باعتبارها  املتحدة  الوليات  مكانة  خ  ير�سِّ مما  �سديقة،  حكومات  واإقامة  الأنظمة 

املهيمنة الوحيدة يف العامل.

حربًا  منه،  جانب  يف   ،2001 عام  يف  اأفغان�ستان  يف  الأمريكي  ل  التدخُّ اعتبار  يكن  كما 
انتقامية. فقد اأحدثت هجمات احلادي ع�سر من �سبتمرب جرحًا ج�سديًا ونف�سيًا يف الوليات 
تعّر�س  ور�سميًا،  �سعبيًا  الهجمات  تلك  اأعقاب  يف  العام  الهتياج  اإىل  وبالنظر  املتحدة. 
الرئي�س ل�سغوط من اأجل �سرب جهة ما. ويف هذه احلالة كانت اأفغان�ستان هدفًا وا�سحًا.

يف اجلزء الرابع والأخر من الكتاب ي�سع املوؤلِّف خامتة كتابه التي يعتقد فيها اأن احلرب اأ�سبحت 
 اأكرث ترويعًا؛ لأن احلياة اأ�سبحت اأكرث قيمة، كما اأن احلرب �سارت اأكرث كلفة واأقّل قبوًل يف 

ن�سوب  منع  على  الباردة  احلرب  ا�سرتاتيجية  زت  ركَّ فقد  الثانية.  العاملية  احلرب  اأعقاب 
احلرب بدًل من خو�سها، و�َسَعْت اإىل حتقيق اأهداف �سيا�سية - كلما كان ذلك ممكنًا - عن 
طريق التهديد بالقّوة بدًل من ا�ستخدامها. كما اأ�سبح زعماء الدول الديقراطية مقيدين 
ال�سغوط  القوى الأخرى ب�سبب  التقليدية �سّد  ب�سّن احلروب  يتعلق  على نحو متزايد فيما 
الداخل، كان عليهم حتقيق  ال�سيا�سي يف  الدعم  اأجل احلفاظ على  ال�سعبية عليهم، ومن 

النت�سار يف مثل هذه احلروب مع احلّد الأدنى من اخل�سائر الب�سرية وباأقل وقت.

يف ختام هذه املراجعة اأجد اأن الكتاب و�سع روؤية جديدة لأ�سباب ن�سوب احلروب تختلف عن 
النظريات التي حاولت تف�سر �سوؤال )ملاذا تن�سب احلروب بني الدول؟(، وتتمثل هذه الروؤية 
يف العتقاد باأن عاملي الأمن وامل�سلحة مل ي�سكال - كما هو �سائع - ن�سبة كبرة من اأ�سباب 
الدور  لهما  املكانة والنتقام يف هذه احلروب كان  واأن عاملي  الدول،  ن�سوب احلروب بني 
اأي  اإىل اعتقاده بعدم جدوى احلروب حاليًا كو�سيلة يف حتقيق  اإ�سافة  الأكرب يف ن�سوبها، 
من هذه الدوافع. ومن هنا، فاإن الكتاب يطرح اقرتابًا (Approach) جديدًا ل�سرورة فهم 
اأ�سباب  ظاهرة احلروب يف العالقات الدولية تختلف عن القرتابات الأخرى التي ف�سرت 
ن�سوب هذه احلروب بني الدول؛ الأمر الذي يجعل من هذا الكتاب- ح�سب راأيي - مرجعًا 

مهمًا لدار�سي العالقات الدولية ب�سكل خا�س والعلوم الجتماعية ب�سكل عام.
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دعوة للم�شاركة بالدرا�شات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

محور العدد القادم:
• تحّوالت االقت�صاد العالمّي وم�صتقبل االقت�صادات العربّية

    )العدد 264، �ستاء 2015/ 2016(

تدعو المجّلة الباحثين والُكتَّاب في الجامعات والمعاهد العلمّية ومراكز الدرا�سات 
والبح���وث والمعنيين للم�س���اركة في الكتابة في المحور الم�س���ار اإلي���ه وما يتفّرع عنه من 

ق�سايا، وفًقا لل�سروط الآتية:
- اأن ل تك���ون الدرا�س���ة اأو البحث من�س���ورة/ من�س���وًرا من قبل في اأي من المن�س���ورات 
د الكاتب بعدم ن�سره قبل ت�سلُّم رد هيئة  الورقّية اأو عبر الو�سائل الإلكترونّية، واأن يتعهَّ

تحرير مجلة »المنتدى« بقبول الن�سر اأو العتذار.
- اأن تت�س���م الدرا�س���ة/ البحث بالمنهجّية العلمّية والمو�س���وعّية، والج���ّدة في الأفكار 

والطرح، وُيراعى التوثيق وفق قواعد البحث العلمي، 
- الحر�س على �س���المة اللغة العربّية نحًوا و�سرًفا والأ�سلوب الوا�سح. وعند اإيراد ن�سو�س 

ا.  بلغات اأجنبية �سمن الدرا�سة/ البحث ترجمتها ن�سًّ
- اأن ل تزي����د عدد �س����فحات الدرا�س����ة/ البحث عن )30( �س����فحة مطبوعة على 
الكمبيوتر بحرف Simplified Arabic 16، وُتدرج الهوام�س وقائمة الم�سادر 

 .Simplified Arabic 14 والمراجع في نهاية الدرا�سة/ البحث بحرف
- ُي���دَرج التوثي���ق في الهام�س وُيعطى اأرقاًما مت�سل�س���لة حتى نهاية الدرا�س���ة/ البحث، 
ويكون توثيق الم�سادر والمراجع بال�سكل الآتي: )الموؤلِّف/ الكاتب، عنوان الكتاب/ 
عنوان الدرا�س���ة اأو المقالة، النا�س���ر/ ا�س���م الدوري���ة ورقم الع���دد وتاريخه، مكان 
الن�س���ر/ الطبع، ال�سنة )للكتب(، رقم ال�س���فحة. وعند تكرار ا�ستعمال الم�سدر اأو 
المرج���ع يكتب: ا�س���م الموؤلف، الكتاب/ عنوان الدرا�س���ة اأو المقالة، ا�س���م الدورية 

)وُي�سار اإليه بعبارة الم�سدر ال�سابق نف�سه، اأو م�سدر �سبقت الإ�سارة اإليه(.
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- ُتر�َس���ل الدرا�س���ة/ البح���ث اإل���ى البري���د الإلكترون���ي لمدير تحري���ر المجّلة 
)kayed@atf.org.jo(، اأو ُت�س���ّلم على CD لمدير التحرير في مقّر المنتدى، في 

ن المحور المتعلق بمو�سوع  موعٍد اأق�س���اه �سهر واحد قبل �س���دور العدد الذي يت�سمَّ
الدرا�سة/ البحث، مع ال�سيرة الذاتية للكاتب و�سورة �سخ�سّية حديثة.

ل الدرا�س���ات والبحوث الواردة وفق الإجراءات التحكيمية المتبعة اإلى اأ�س���تاذين  - تحوَّ
متخ�س�س���ين في مو�سوعها، وتوؤخذ النتيجة من حا�سل مجموع العالمتين مق�سومة 

على اثنين، وُيبلَّغ الكاتب بالقبول اأو العتذار. 
- ل تن�س���ر المجّل���ة اإلَّ الدرا�س���ات والبحوث الت���ي تنجح بالتحكيم، وهيئ���ة التحرير غير 

ملزمة باإعادة ما لم يقبل ن�سره اأو اإبداء اأ�سباب عدم القبول. 
اًبا للكتابة في مو�س���وعات معّينة، وُتعامل  - لهيئ���ة التحرير اأن ت�س���تكتَب اأو تكلِّف باحثين وُكتَّ

 منها. درا�ساتهم وبحوثهم وفق هذه ال�سروط ودون ا�ستثناء اأيٍّ
- تدفع المجّلة مكافاآت رمزية لأ�سحاب الدرا�سات والبحوث المقبولة للن�سر.


