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د. حممد اأبو حّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي 

)رئي�س التحرير(

ل مدخاًل  ل �سك اأن هذا العنوان العري�س لمحور العدد الحالي ي�سكِّ
من المداخل لم�سهد الإعالم العربي وت�سخي�س م�سكالته؛ في ظّل التحولت 
العميقة على مختلف ال�سعد في الحياة العربية، والتي كان فيها الإعالم في 
موقع التاأثر من جهة، والموؤثر الفاعل في عملية التغيير من جهة اأخرى.

و�سمن هذا الإطار العام يتفّرع البحث في الكثير من الق�سايا والتحديات 
المجتمعي،  الت�سامن  التوا�سل الجتماعي على  و�سائل  اأثر  الم�ستجدة، مثل 
الراأي  ودور  والم�ساركة،  المجتمع  في  الثقافي  والتنوع  والمواطنة،  والهوية، 
وغير  والتطرف...  الكراهية  خطاب  وظواهر  الإعالمية،  العملية  في  العام 
والإعالم  والفكر  الثقافة  موؤ�س�سات  على  تفر�س  واأزمات،  ق�سايا  من  ذلك 
اآثارها  حيث  من  ومعالجتها؛  فيها  البحث  على  التركيز  العربي  الوطن  في 
وانعكا�ساتها على المجتمعات العربية والواقع الإعالمي على ال�سواء، بالنظر 
اإلى تنامي دور الإعالم الذي اأ�سبح عامل تغيير �سديد التاأثير، كما هو متاأثر 

بخريطة التغيرات ول يمكن ف�سله عن الحالة العربية العامة.

»املجتمعات العربية يف مهّب االإعالم اجلديد
والثقافة الرقمّية«
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واإذا كان الواقع العربي العام في هذه الأيام يت�سم بحالة من ال�سراع 
الأحداث  تطورات  في  تبرز  ودولية،  واإقليمية  داخلية  وتيارات  قوى  بين 
ا  الجارية على ال�ساحة وفي الخطابات الفكرية، فاإن الواقع الإعالمي اأي�سً

يعي�س مظاهر و�سراعات مماثلة. 

هناك ق�سية الثورة الت�سالية والمعلوماتية التكنولوجية التي جاءت 
مع العولمة، وغيَّرت من بنية الإعالم وتدفق المعلومات خالل فترة ق�سيرة 
جًدا، بل واألغت تماًما مفهوم الإعالم التقليدي الذي ياأتي من طرف واحد 
كان غالًبا هو الحكومات، لي�سبح المتلقي نف�سه طرًفا م�سارًكا في العملية 
الإعالمية،  الر�سائل  و�سياغة  و�سائلها  بع�س  ا�ستخدام  وفي  الت�سالية 
من  التكنولوجيا  وفرته  بما  الر�سائل،  هذه  مع  التفاعلّي  دوره  اإلى  اإ�سافة 
الإنترنت  عبر  والجماعات،  والموؤ�س�سات  لالأفراد  بذلك  القيام  �سهولة 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي والت�سالت الهاتفية الوا�سعة. فاأ�سبح العالم 
بالتقارب الت�سالي بين اأجزائه لي�س قرية كما كان يقول اأ�ستاذ الت�سال 
�سغيرة  �سا�سة  على  مكتب  �سطح  بل  واحدة،  غرفة  حتى  ول  ماكلوهان، 
�سهلة  الأجهزة  من  ذلك  غير  اأو  نقال  ذكي  هاتف  اأو  محمول  لكمبيوتر 

ال�ستخدام.

وكذلك  العي�س،  واأنماط  وال�سلوك  الثقافة  على  التاأثيرات  هذه  كل 
تتعلق  ق�سايا  اأفرز  المجتمعات،  وفي  الب�سر  بين  العالقات  م�ستقبل  على 
بالعالقة بين ال�سعوب والحكومات، مثل الحق في الت�سال والح�سول على 
التي  القانونية  ال�سوابط  في  النظر  واإعادة  التعبير،  وحرية  المعلومات، 

تحكم العملية الت�سالية.

»املجتمعات العربية يف مهّب االإعالم اجلديد والثقافة الرقمّية«
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ول ُنغِفل هنا تاأثير الجانب المتعلق باقت�ساديات الإعالم والت�سال، 
اإلى  الجن�سيات  متعددة  الترفيهي  والإعالم  الت�سال  �سركات  دخول  مع 
ال�سيا�سي ودوره في الحتكار  المال  المجال، فهناك من يتحدث عن  هذا 
الإعالمي من خالل توافر اإمكانات مادية هائلة لموؤ�س�سات اإعالمية �سخمة 
عابرة  فهي  الإمكانات  هذه  وبحكم  اإلكترونية،  ومواقع  ف�سائيات  تمتلك 
الإعالمي  الخطاب  فاإن  المقابل  وفي  واأهدافها.  اأجنداتها  ولها  للقارات 
�سحية  ويقعون  يقع  الإمكانات  هذه  مثل  يمتلكون  ل  الذين  للُم�ستهَدفين 

الإق�ساء والتهمي�س.

اإلى )3( ثالثة  اأرباح ت�سل  التقارير العربية عن  لقد تحدثت بع�س 
باليين دولر للف�سائيات العربية من الإعالنات وحدها، عدا الأرباح التي 
التجاري  الجانب  طغيان  مع  الهاتفية،  والر�سائل  المكالمات  من  تجنيها 
الذي يفرغ الخطاب الإعالمي من الم�سمون الجيد في التنمية والإ�سالح. 
وبالتوازي مع ذلك بداأنا ن�سهد توجهات لدى عدد من دول الغرب )اأمريكا، 
اإيران، تركيا( لتطوير  بريطانيا، فرن�سا ..( والقوى الإقليمية )اإ�سرائيل، 
العربي،  المواطن  اإلى  العربية  باللغة  الموجه  الف�سائي  خطابها الإعالمي 
 11 اأحداث  بعد  خا�سة  م�سالحها،  وخدمة  المواقف  في  التاأثير  بهدف 

�سبتمبر وبدء الحرب على الإرهاب.

ميدان  دخلت  والإرهاب  التطرف  جماعات  فاإن  مواز،  جانب  على 
اإمكانات  له  وتوفر  خطابها  لتبث  الت�سال  تكنولوجيا  وا�ستغلت  المناف�سة 
الحدود  متجاوزة  كبيرة،  وباحترافية  وا�سعة،  قطاعات  اإلى  الو�سول 

د. حممد اأبوحّمور
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غزوها  من  يحّد  اأن  يمكن  ما  وكل  الرقابية  والإجراءات  الجغرافية 
الف�سائيات  عدد  فيه  تجاوز  الذي  الوقت  في  هذا،  الخطير  الإعالمي 
العربية اأكثر من األف قناة، لكن هذا النفجار الرقمي كما يوؤكد )التقرير 
ال�سنوي للبث الف�سائي العربي 2015(، جاَء على ح�ساب الم�سمون ب�سبب 
اختاللت جوهرية وهيكلية تعك�س بقوة مفارقات الو�سع العام في المنطقة 
والتناق�سات القائمة، وقد اأدت هذه الكثرة اإلى تغليب الربح التجاري على 
ال�ستجابة لتطلعات الجمهور واإيجاد راأي عام م�ستنير، وزاد الطين بلة هذا 
النفالت العقائدي والطائفي الذي اأوجد بدوره م�سهًدا غير متوازن، وزاد 

في حدة النق�سامات والت�سرذم!

اأن تت�سدى   هذه التحديات وغيرها تفر�س على موؤ�س�سات الفكر  اإنَّ
للتوعية بما تحمله من خطر على م�ستقبل الأّمة واأجيالها، ولعلنا في منتدى 
اأنجزنا من ميثاق  الفكر العربي نفكر بميثاق اإعالمي عربي على غرار ما 
اجتماعي، واآخر اقت�سادي، وقريبا الميثاق الثقافي، وال�سيا�سي، لدرء هذا 
والتعددية  الت�سالية  الثورة  اإيجابيات  ا�ستثمار  نف�سه  الوقت  وفي  التغول 
الإعالمية العالمية وانفتاح الف�ساء الإعالمي لخدمة ق�سايانا وم�ستقبلنا. 

»املجتمعات العربية يف مهّب االإعالم اجلديد والثقافة الرقمّية«
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خطاب الكراهية واأزمة ال�شالح العام

فمن  العام؟  ال�سالح  حول  جميًعا  نلتّف  اأن  الأوان  اآن  اأما 
توؤجج  التي  المفردات  من  العام  الخطاب  يخلو  اأن  ال�سروري 
الكراهية وتهدد بنيان العي�س الم�سترك الرا�سخ في ال�سمير؛ هذا 
�سْونه  على  ونحر�س  به  نعتز  الذي  واأهله،  بتاريخه  الغالي  الرباط 
وتعزيزه والبناء عليه. اإن ثقافة العي�س الم�سترك واحترام الختالف 
اأجل  اإليها جميًعا من  ن�ستند  التي  ال�سلبة  الإن�سانية  القاعدة  تمثل 
ما  لكّن  والثقافي.  الديني  للتنوع  الحا�سنة  المواطنة  اإلى  الو�سول 
نعي�سه اليوم من تحديات الهويات، ل بل الحداثات الطارئة والمنابر 
ال�سارخة الإقليمية اأو الطائفية اأو الأممية الدينية، يعك�س اأزمة فكر 
وهوية من اأهم معالمها العجز عن تجاوز الخالفات الأيديولوجّية 
التي ت�سهم في تاأجيج الأزمات ال�سيا�سية والقت�سادية والإن�سانية. 
الم�ستركة  الوا�سحة  الروؤية  غياب  الأزمات  هذه  في  ي�سهم  وقد 

* رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه، ورئي�س جمل�س اأمناء املعهد امللكي للدرا�سات الدينية.

*
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وعدم تقرير م�سيرنا موؤ�ّس�سيًّا من مكونات الدولة العامة والخا�سة 
بتوا�سل  الثقة  بناء  عن  العاجزة  الأدوار  اإلى  اإ�سافة  والمدنية، 
اإعالمي يبحث عن خطاب وطني وم�سمون وم�سداقية.  اجتماعي 
وا�سحة  روؤية  اإلى  الو�سول  اأجل  من  العقل  اإعمال  اإلى  بحاجة  اإننا 

ت�ستجيب لمتطلبات الواقع.

في  الثقة  اإلى  ي�ستند  الذي  الخالق  التفكير  نتاج  الفكر  اإن 
الذات وقدرتها على التجديد والإبداع من دون حدود، ويعد التعليم 
فمن  للمجتمعات،  الفكرية  الموجهات  اأهم  من  المعرفي  والإعالم 
واإ�سالح  والرقمي،  المرئي  الإعالم  لمنظومة  فعلي  اإ�سالح  دون 
منظومة التعليم والتوا�سل في العالم العربي، ل يمكن الخروج من 
هذه الأزمات. كذلك، فاإننا بحاجة لترويج ثقافة التفاعل ون�سرها 
مكونات  بين  التقريب  عملية  في  ي�سهم  بما  التيارات  مختلف  بين 
الوطن الإن�سانية والمكانية في اإطار اإدارة التنّوع، الذي من �ساأنه اأن 

يغني ول يعوق م�سيرة الحا�سر والم�ستقبل.

التي  الملحة  التحديات  والثقافي من  الديني  التنّوع  اإدارة  اإن 
النهو�س  ويتطلب  والعالم.  والإقليم  المنطقة  في  البلدان  تواجهها 
بدور مو�سوعي وا�سح ومحايد في هذ المجال �سمان حرية الدين 
خلق  اأجل  من  ونف�سية  و�سلوكية  تعليمية  �سيا�سات  وتبّني  والمعتقد 
ان�سجام اأخالقي بين مكونات المجتمع يقوم على الحترام المتبادل 
وقبول الآخر ويوؤ�س�س للمواطنة الحا�سنة. ويحتاج اجتثاث خطاب 
الكراهية والتع�سب اإلى التحّول من الرعوية برموزها المتعددة اإلى 
الموؤ�س�سية الإنمائية تحت مظلة خطاب وطني موّحد يجمع مكونات 

الهوية الوطنية الغنّية وي�سّب في خدمة ال�سالح العام.

خطاب الكراهية واأزمة ال�صالح العام
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ت�ستند  مجتمعية  حركات  تنبثق  حتى  �سننتظر  متى  اإلى 
نزال  ل  للوطن؟  العليا  للم�سلحة  والنتماء  الم�ساواة  قيم  اإلى 
بحاجة اإلى تعريف ال�سالح العام ا�ستناًدا اإلى معلومات دقيقة 
م�سالح  عن  يعّبر  اجتماعي  وخطاب  م�سّي�سة،  غير  و�سليمة 
النا�س جميًعا. وما لم ن�سّد العجز في ميزان الكرامة الإن�سانية 

ووقار الإن�سان، �سنواجه المزيد من �سناعة الكراهية.

البازار  حول  مقالته  في   Alex Dewaal الكاتب  يقّدم 
الدولة.  بناء  لعوامل  التاريخية  للخ�سو�سية  تحلياًل  ال�سيا�سي 
كما يناق�س ال�سور المعا�سرة للرعوية الجديدة، التي تتخللها 
النخبوية،  والإدارية  ال�سيا�سية  والولءات  العتماد  عالقات 
ال�سخ�سية  للم�سالح  بل  العامة  للخدمة  الأولوية  تكون  فال 
وتحقيق الربح. ويختلط الأمر في اإطار التمييز بين الم�سالح 

ال�سخ�سية والم�سلحة العامة.

ويوؤكد الكاتب اأن حاكمية الرعوية الجديدة مرنة �سيا�سيًّا 
المادية  العوامل  على  التركيز  يجب  اقت�ساديًّا.  كارثية  لكنها 
القانون  وتجعل  العام  ال�سالح  تعّظم  اإنمائية  لروؤية  المحركة 
يعمل من اأجل الجميع. وفي هذه الآونة، قد نتحدث عن �سيطرة 
اأ�سبحت  التي  الموؤقتة،  للولءات  كبازار  ال�سيا�سة  ظاهرة 
متكاملة على ال�سعيد الإقليمي وتحظى بالتمويل، كما تت�سارع 
فيها عمليات الم�ساومة. اإن محركات هذه التغّيرات واأعرا�سها 
الم�ساومة  قوة  يعك�س  ما  للولءات؛  المتزايدة  الأثمان  هي 

)احل�صن بن طالل(
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المتزايدة لالأطراف المعنية بالبازار ال�سيا�سي. لقد تزايد اهتمام 
العلوم ال�سيا�سية بالتحول من النظام ال�سيا�سي القائم على الرعوية 
المجتمعية  الحركات  وبظهور  تنموية،  دولة  اأو  موؤ�س�سي  نظام  اإلى 
التي  الراهنة  التحديات  اأهم  من  وهذه  والقومية.  والديمقراطية 
لل�سنة  الدولي  البنك  مجموعة  لتقرير  وفًقا  اله�سة  الدول  تواجهها 
تمار�سها  التي  ال�سغط  عالمات  يعر�س  الذي   ،2011 المالية 
الموؤ�س�سات لتاأكيد اإمكانية البناء التقليدي للدولة بدًل من م�سارات 
العام  ال�سالح  تحقيق  اأن  التاأكيد  يجب  واأخيًرا،  البديلة.  الحاكمية 

منوٌط بدولة القانون والموؤ�س�سات.

خطاب الكراهية واأزمة ال�صالح العام



حمــور العــدد

المـجتـمـعــات العربيـــة
فـي مــهــّب االإعالم الجديد والثقافة الرقمّية
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)1(
تـر�شــــــــيــد االإعـــــالم الجـــديـــــــد

من هنا نبداأ: القيم وتحّديات التقّدم الرقمي*

د. ال�صادق الفقيه**
املقدمة

العنكبوتية  ال�سبكة  العامل  اعتمد  اأن  منذ  الزمان  من  عقدين  من  اأكرث    َمرَّ
»الإنرتنت«، وقد غرت و�سائل الإعالم اجلديد طبيعة واأ�ساليب التوا�سل بني النا�س، 
اإل اأن العديد من املوؤ�س�سات الإ�سالمية ما تزال تبحث عن كيفية التاأقُلم مع اآثارها. 
ا  ر فر�سً ا للطرق التقليدية الناظمة للعالقات، يف حني اأنها توفِّ اإنها ُت�سكل حتّدًيا جديًّ
ات انطالق رائعة للو�سول اإىل كل النا�س،  متعاظمة للدعوة والبالغ، بو�سفها من�سّ
واأ�سبحت جزًءا من روتني التعلُّم وتلّقي املعرفة والأخبار، والتاأثر يف الراأي العام. 
ُتثر  فاإنها  الأحيان،  بع�س  يف  متوقعة  غر  اجتاهات  يف  ال�سبكة  تطور  مع  ولكن، 
دات القيم، وبع�سها يذهب  جمموعة من الت�ساوؤلت حول مرجعية املمار�سات وحمدِّ
الدينية.  العقدية  والثوابت  الأخالقية  للموا�سعات  املعلنة  الأ�سا�سيات  حتديد  اإىل 
الإ�سافية،  والت�ساركية  التفاعلية  اأجنداتها  الإعالمية اجلديدة، مع  البيئة  وَتْعِر�س 
نني واملواطنني ال�سحفيني؛ َتْعِر�س  وو�سائطها املتعددة، مع وجود جمال جديد للمدوِّ
يف  ُتْظِهر  ولكنها  املاألوفة،  احلدود  تتجاوز  التي  والفر�س،  الق�سايا  من  جمموعة 
الإعالم  و�سائل  يف  رة  املتجذِّ »التقليدية«،  الطرق  بني  التوتُّرات  بع�س  نف�سه  الوقت 
يف  الرقمية  الر�سائل  من  وال�سغوط  والتوقعات  اجلديدة،  والت�سوُّرات  »القدية«، 

نظام و�سائل اإعالم جديدة مت�سابكة ومتداجمة على نحو متزايد.)1(

ال���ذي نظمت���ه الأمانة العام���ة لرابطة العامل الإ�س���المي مبكة املكرم���ة، وكان عنوان الورقة: »ح�س���ور * قدمت هذه الدرا�س���ة يف موؤمتر مكة املكرمة ال�س���اد�س ع�سر حول »ال�س���باب امل�سلم والإعالم اجلديد«، 
املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء«، املحور الرابع »تر�سيد الإعالم اجلديد«، مكة املكرمة، اململكة العربية 

ال�سعودية، يومي 3 و1436/12/4ه�، املوافق 16 و2015/9/17.
** �سفر ال�سودان يف الأردن، والأمني العام ال�سابق ملنتدى الفكر العربي، خمت�س يف الإعالم ال�سيا�سي والعالقات الدولية.
(1) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512780802281081#abstract. 
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)1( تـر�صــــيد االإعـالم اجلديد من هنا نبداأ: القيم وحتديات التقدم الرقمي

لقد �سكلت و�سائل الإعالم اجلديدة بع�س �سور الثقافة احلديثة، من خالل التاأثر 
اأنف�سهم  وت�سوُّر  والتعلُّم،  التوا�سل،  يف  النا�س،  بها  يت�سرف  التي  الطريقة  يف 
رئي�سًيا  مو�سوًعا  اجلديدة  الإعالم  لو�سائل  الثقايف  التاأثر  واأ�سبح  وعاملهم. 
للدرا�سات الأكاديية. ويعتربها عدد متزايد من الدار�سني حدًثا بالغ الأهمية، 
على  املرتتبة  والآثار  للجوانب  وال�سوء  والإيجاب  وال�سر،  اخلر  لتقييم  ومعيارًيا 
ا مو�سوًعا �ساخًنا يف املناق�سات ال�سعبية،  الثقافة. فقد اأ�سبحت هذه الآثار اأي�سً
الفيديو،  واألعاب  الإنرتنت،  الإعالم اجلديدة؛ مثل  و�سائل  انتقاد  فيها  يتم  التي 
واملوؤ�س�سات،  والقيم،  الجتماعية،  العالقات  على  لآثارها  املحمولة،  والهواتف 
واحلياة اليومية. ولالأ�سف، فاإن كثًرا من املناق�سات القائمة، مبا يف ذلك تلك 
ت�سميات مثل: »جيدة«،  العلمية، غالًبا ما تكون �سحلة، ترتكز مهمتها يف تعيني 
وت�ستعطف  الربهان،  اأو  احلجة  من  القليل  مع  »مفيدة«،  اأو  »م�سرة«  »�سيئة«، 
ر، ول يكن الدفاع املو�سوعي عنها؛  م اأو توؤخِّ قيا�سات مادية للقيم املجردة؛ ل ُتقدِّ
د  اإذ ي�سعب اأن يتم اإجراء تقييم �سامل لثقافة و�سائل الإعالم اجلديدة ب�سبب تفرُّ
املعنية  تلك  فيها  مبا  القائمة،  املعيارية  املفردات  وحداثة  اآثارها،  من  العديد 
بالأخالق، واملنهج، ونظرية املعرفة، التي حتاول تو�سيف الواقع اجلديد، والتي 

ع. يبدو اأن نتاجها العلمي اأقل من املتوقَّ

ففي كثر من احلوا�سر الإ�سالمية اليوم تت�سكل حياتنا اليومية من خالل 
تقنيات الو�سائط الرقمية، مثل البطاقات الذكية، وكامرات املراقبة، والأنظمة 
واخلدمات  الجتماعية،  الإعالم  وو�سائل  الذكية،  والهواتف  الذكية،  �سبه 
ارتباًطا  التقنيات  هذه  وترتبط  جرا.  وهلم  الال�سلكية،  وال�سبكات  الإلكرتونية، 
الجتماعية،  والأمناط  املادي،  احل�سرية  املدينية  احلياة  �سكل  مع  ينف�سم  ل 
املادية  من  مزيًجا  حياتنا  اأ�سبحت  لذلك،  ونتيجة  للنا�س.  العقلية  واخلربات 
ًقا متاًما يف كل عاملنا الإ�سالمي، مثلما  والرقمية. وقد ل يبدو هذا الو�سف ُمتحقِّ
يبدو اأكرث و�سوًحا يف اجلزء ال�سمايل من العامل؛ اأي اأوربا واأمريكا، وذلك على 
الرغم من اأن يف البلدان الإ�سالمية الناه�سة اقت�سادًيا، مثل اإندوني�سيا وماليزيا 
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اأ�سبحت الهواتف النقالة، وال�سبكات الال�سلكية،  ودول اخلليج العربي وغرها، 
وكامرات الدوائر التلفزيونية املغلقة، ال�سمَة الغالبة للحياة احل�سرية.)2( فماذا 
املجتمع من  على  املرتتبة  الآثار  وما هي  الإ�سالمية؟  والثقافة  للحياة  يعني هذا 
الإعالم اجلديد، و�سرورات تر�سيده لتحقيق الن�سباط الأخالقي، الذي - حتى 

الآن – َيِكل النا�س اأمره للموؤ�س�سات الإ�سالمية املعنية واأدوار العلماء؟

العالقات  ت�سكيل  الرقمية يف  الو�سائط  تكنولوجيا  الت�ساوؤلت حول دور  اإن 
�سياق  يف  اإحلاًحا  اأكرث  هي  الثقافية  احلياة  وبنية  الجتماعي  الن�سيج  داخل 
اجلديد،  الإعالم  اأمناط  يف  ال�سريع  ع  والتو�سُّ م  التقدُّ يفر�سها  التي  التحديات، 
والثقافية  الجتماعية  باملجالت  خا�س  ب�سكل  تت�سل  عاملية،  حتديات  وهي 
والدينية. وحُتِدث حتّولٍت يف العالقة بني الأجيال، وخلخلة يف معارف املجتمعات، 
وتدفعها اإىل مواجهة م�سكالت متزايدة التعقيد وبالغة اخلطورة، مما يوجب على 
مراجعة  الواعني،  واملواطنني  املثقفني  وكذلك  والعلماء،  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات 
مواقفهم من و�سائل الإعالم اجلديدة، وتاأكيد ح�سورهم فيها، واإعادة النظر يف 

اأدوارهم يف �سنع الثقافة احلديثة الرا�سدة.)3(

قد  املحمول،  والهاتف  الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  الرقمية،  الأدوات  اإن 
ت مبا ل يدع جماًل لل�سك الطريقَة التي نعمل بها، واأ�ساليب التوا�سل بيننا،  غرَّ
ورمبا القيم والأعراف والقوانني التي نلتزم بها حتى الآن. وقد توؤثر يف تلك التي 
ُق كما كانت فيما م�سى، اأو رمبا حتتاج اإىل تعديالت جوهرية، على اأقل  مل تعد ُتَطبَّ
 �سرورة لزمة  تقدير. لهذا، فاإن هدف ح�سور املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء ُيَعدُّ
لو�سع »املعاير والقيم يف و�سائل الإعالم الرقمية«، ومل�ساعدة اأ�سحاب امل�سلحة 
والأعمال  ال�سيا�سات،  و�سانعي  احلكومات   - امل�سلمة  املجتمعات  يف  الرئي�سيني 

http://religionfactor. )2010 ،2( )كا�س���تلز، واآخ���رون، 2004؛. ت�س���يو، 2007، 2009؛ دي لجن(
/net/2013/03/13/religious- authority- and- new- media- culture

(3)https://www.faithandleadership.com/qa/heidi-campbell-the-internet- 
challenges- and- empowers- religious- institutions
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الإجراءات  لتاأثر  اأف�سَل  َفْهٍم  على  للح�سول  العاديني–  واملواطنني  اخلرية، 
الإ�سالمية؟ وما  املوؤ�س�سات  الإ�سالمية؛ ماذا عملت  الدول  الآن يف  املُتَّخذة حتى 
عواقب غر  الإجراءات  بع�س  لت  �َسكَّ وملاذا  اإجراءات؟  وملاذا جنحت  تعمل؟  مل 

مق�سودة؟

ل تهدف هذه الأ�سئلة فقط لتقدمي اإجابات، اأو تو�سيات، واإمنا تهدف اإىل 
يف  ال�سيا�سات  وو�سع  العام،  النقا�س  لتوجيه  املعرفية  املبادئ  من  اإطار  اقرتاح 

�سياق ذي �سلة بعامل اليوم املتعومل.)4(

يف املنهج
و�سائل  كل  بني  العالقة  يف  حا�سٍم  منعطف  يف  اأننا  الدرا�سة  هذه  تزعم 
البث  من  الأوىل  الأيام  غرار  على  الإ�سالمية،  واملوؤ�س�سات  احلديثة  الإعالم 
بدرا�سة  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  ُتعنى  لأْن  دعوة خمل�سة  مع  والتلفازي،  الإذاعي 
على  حفاًظا  تر�سيدها،  و�سُبل  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدامات  على  املرتتبة  الآثار 
م�ستقبل ال�سباب امل�سلم. فالتحوُّلت التكنولوجية لديها القدرة على تغير م�سار 
وبهذا  الإ�سالمية.  واملوؤ�س�سات  العلماء  من  ناظم  ل  تدخُّ يرافقها  اإذا مل  الأجيال 
 النهج النظري املقرتح يف هذه الدرا�سة يجمع بني نظرية التطور يف  الفهم، فاإنَّ
  الخرتاع والبتكار، والدعوة لإ�سهام املوؤ�س�سات الإ�سالمية يف ماأ�س�سة ما ي�ستجدُّ
يف  الرا�سخني  امل�سلمني  العلماء  ح�سور  على  ع  وُي�سجِّ وابتكارات،  من خمرتعات 
للمناق�سات  قيادتهم  و�سرورة  اجلديدة،  الإعالم  و�سائل  يف  وظهورهم  العلم 

الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية والدينية.

اأن  مبعنى  اجلديدة؛  الإعالم  و�سائل  لظهور  تف�سًرا  الورقة  هذه  وتقرتح 
و�سائل الإعالم لي�ست جمرد نتيجة لالخرتاعات التقنية، ولكنها تنبع من عملية 

(4) Norms and Values in Digital Media, http://reports.weforum.org/norms- 
values- digital- media/.
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مكّونة من مرحلتني تتمثالن يف الخرتاع اأوًل، وما ن�سفيه عليها نحن من الطابع 
ُن فقط ما هو موجود من  املوؤ�س�سي الجتماعي ثانًيا؛ اإذ اإن الخرتاع التقني ُيَح�سِّ
و�سائل اإعالم قدية. فعلى �سبيل املثال؛ اأدى اخرتاع غوتنربغ للمطبعة اإىل حت�سني 
الال�سلكي  َن  وَح�سَّ القدية،  الب�سرية  الإعالم  و�سائل  الأفالم  َنت  وح�سَّ الكتابة، 
اأدوات الربق ال�سلكية. ويف املرحلة التالية من البتكار، اأ�سبحت و�سائل الإعالم 
الإذاعي  والبث  املتحركة  وال�سور  الدورية،  ال�سحافة  مثل  موؤ�س�سية،  اجلديدة 
و�سائل  ت  التي غرَّ املوؤ�س�سي الجتماعي،  الطابع  اإ�سفاء  والتلفازي. وهي عملية 
من  الخرتاعات  ماأ�س�سة  ُيكر�س  فاملجتمع  اأ�سا�سي.)5(  ب�سكل  املخرتعة  الإعالم 
خالل اكت�ساف اإمكانيات جديدة لالت�سالت؛ اإنه يتبّنى و�سائل الإعالم اجلديدة 

د حوا�سنا، وتخت�سر الزمان واملكان.  لها، وهي بدورها مُتدِّ وُي�سكِّ

لتحليل  اإطار  لو�سع  ي�سعى  املقرتح  هذا  من  الأ�سا�سي  الهدف    فاإنَّ لهذا، 
ودور  العلماء  ح�سور  وقيمة  اجلديدة،  الإعالم  و�سائل  لثقافة  اأف�سل  معياري 
لتعظيم  الإيجابية  اآثارها  على  ز  يركِّ الذي  الرت�سيد،  يف  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات 
�سعًيا  اجلديدة؛  الإعالم  لو�سائل  الثقافية  اجلودة  وتقييم  املجتمع،  يف  اخلر 
نحو بناء فل�سفة متكاملة للعالقات الإن�سانية - الإعالمية، تتاأ�س�س على الثقافة 
الإ�سالمية، مع الدعوة ل�ستخدام نتائج البحوث والدرا�سات، التي متت موؤخًرا يف 
ق من  جمالت الفل�سفة ودرا�سات العلوم والتكنولوجيا لتطوير اإطار حتليلي للتحقُّ

هذه الآثار املالئمة للُمُثل الأخالقية الإ�سالمية. 

الر�صالة والو�صيلة
يف ثقافتنا العامة، نحن منيل متاًما لتجاهل النطاق، والفعالية، والتكييف 
ِه لوابٍل من ر�سائل  �سِ الجتماعي الق�سري الذي َيحدث للمتلقي الب�سيط حني َتَعرُّ
و�سائل الإعالم. وهذه النقطة، التي ل يكن التنازع عليها اإل يف مفرداتها، هي 

(5) http://ejc.sagepub.com/content/19/4/483.abstract.
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اإليها من وقت لآخر يف ما  اأن نعود  واحدة من امل�سائل الهامة، التي يجب علينا 
الفورية، ويف جوانبها  التغيرات  النظر يف  وعلينا  اإعالمية.  يلي من م�ستجدات 
امل�ستملة على تلك ال�سمات، التي اأحدثتها خدمات رقمية م�ستحدثة، مثل املجتمع 
نات  اخلايل من ال�سيكات، الذي ل توجد فيه نقود، ول مكتبات وكتب، واإمنا املكوِّ
والحتمالت  العامل،  املعارف يف  اإىل جميع  للو�سول  َرة  املَُوفِّ املنزلية  الإلكرتونية 
املماثلة املُْعَلن عنها بكثافة وا�سحة يف ع�سر الإعالم اجلديد جديرة بالهتمام، 
بالرغم من اأن اأمناط احلياة املتغرة التي قد تنتج عنها اأكرث و�سوًحا واأقل اأهمية، 
 �سواء، من التغيرات الطفيفة يف بنية قيم املجتمع املرن واملطاوع عن  على حدٍّ
غر ق�سد للتغير، والذي يتاأثر بر�سائل اأولئك الذين تتطلَّب م�ساحلهم احلفاظ 

على القنوات مفتوحة وم�سغولة، ول يقلقون كثًرا باملحتوى.

االإعالم اجلديد,  ا�صتخدامات  �صيوع  اأنَّه عند  اإىل حقيقة  لننظر, مثاًل, 
التوا�صل  و�صائل  على  املدمنون  ظنَّ  الزمان,  من  عقدين  من  والأكرث 
والتوجيهية  االأخالقية  ب�صلطته  الدين  اأنَّ  ب�صحرها,  واملفتونون  االجتماعي, 
واقت�صادية  و�صيا�صية  اجتماعية  كقوة  يعود  االآن  ولكنه  واختفى,  توارى  قد 
الذي  االنبعاث,  وهذا  واملواقع.  والو�صائط  الو�صائل  ذات  خالل  ومن  كبرية, 
يجيء بف�صل ح�صور املوؤ�ص�صات االإ�صالمية والعلماء, هو اأكرث من جمرد ظهور 
تها, اأو ت�صتعيد اأدوارها, اإمنا ُيعبرِّ  لهذه املوؤ�ص�صات التقليدية لكي ت�صتعِر�ص قوَّ
وباالإعالم  عامة,  االإعالم  بو�صائل  لعالقتها  وجدية  كبرية  �صياغة  اإعادة  عن 
اجلديد ب�صفة خا�صة, وُيلزمها با�صتخدام و�صائل االإعالم اجلديدة على نحٍو 
للر�صالة  الديني  باملحتوى  تهتمُّ  جمموعات  مع  اإيجابية  عالقات  لبناء  فّعال 
واحل�صا�صيات  الوالءات  وتتجاهل  �صابًقا,  املقيدة  احلدود  وتعب  والو�صيلة, 

الدينية القدمية يف الدعوة والبالغ. 

املربجمة،  القيم  مقابل  الو�سيلة؛ والع�سوائية  اأثر  مقابل  الر�سالة  اإن 
�سبيل  الر�سالة. فعلى  واآثار  الإعالم  و�سائل  اآثار  بني  للتمييز  تدفعنا  اأن  ينبغي 
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التلفاز، ق�سى الأطفال وقًتا قلياًل يف القراءة والنوم. وكان  املثال، عندما و�سل 
مل�ساهر،  اأو  مثرة،  برامج  املراهقون  ي�ساهد  عندما  هذا تاأثر الو�سيلة. ولكن 
تكون  ولرمبا  هو تاأثر الر�سالة.  فهذا  ب�سخو�سها،  هون  ويت�سبَّ فيها  ما  ويقلِّدون 
الَتَمثُّل  اإذا كان  اإعادة نظر  اإىل  اأمًرا يحتاج  الر�سالة  التاريخية لآثار  ح�سا�سيتنا 
والإكبار  التقدير  ت�ستحق  دينية،  �سخ�سيات  اأو  وطنية،  رموًزا  به  مق�سوًدا 
والإجالل، لأنها قد تكون اأهم عامل يف حتديد هيكل القيمة امل�ستقبليَّة ملجتمعنا، 
 هناك عدة اأ�سباب  وواحًدا من مم�سكات الوحدة الداخلية لهذا املجتمع، مع اأنَّ
اآثارها  ر  تاأخُّ يرتبط �سبب  ول  تقريًبا،  عاملية  تبدو  التي  بالقيم،  الالمبالة  لهذه 
 ول لب�س فيه، بو�سيلة بعينها،  لأن الآثار غر متالزمة دائًما. ونحن منيل  ب�سكل تامٍّ
اإىل الظن، الذي ل جدال فيه، اأن احل�سور الفاعل يف و�سائل الإعالم مرادف ملبداأ 
احلرية املكفولة قانوًنا، وامل�سونة، اأوًل وقبل كل �سيء، يف تعاليم ديننا احلنيف.

مبا  يعمل  ما  نادًرا  التلفزيون  �سا�سة  على  القتل  ي�ساهد  الذي  فالطفل 
احلقيقة  م�ستوى  اإىل  ترقى  تكاد  و�سكوك  متناٍم،  �سعور  هناك  �ساَهده. ولكْن 
لحق  وقت  يف  للعنف  الطفل  هذا  حل�سا�سية  يحدث  ما يكن اأن  حول  املربرة، 
الإ�سالمية ل�ستلهام قيم  العامة يف جمتمعاتنا  ال�سيا�سة  ت�سعى  لذا،  من حياته. 
حني  الجتماعية. ويف  تربيتنا  يف  وم�سروع  و�سحيح  د  جيِّ هو  ما  لتعزيز  الدين، 
 احتياجات ال�سباب يف الت�سال  تنطوي و�سائل الإعالم اجلديدة على اإمكانية �سدِّ
  لُّك القدرة احلقيقية لإدراك ما يحدث حولهم ب�سكل جيد، فاإنَّ الجتماعي قبل مَتَ
على املوؤ�س�سات الإ�سالمية اأْن ترى تقديرهم لإعادة عالج اختالل نظم املعارف 

لديهم، التي قد تكون اأكرث �سعوبة من غر�سها يف عقولهم منذ البداية.

الثقافة الرقمية والدين
انعكا�س  هي  واإمنا  لها،  ينبغي  ول  الدين،  بتغير  تقم  مل  الرقمية  الثقافة 
للتحولت يف احلياة الثقافية للمتدينني. فالنا�س اليوم - وبخا�سة ال�سباب - ينتمون 
احلدود  على  فيها  العالقات  تقت�سر  ل  التي  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  اإىل 
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بل  املقّيدة،  اجلغرافية  اأو  املعروفة،  العائلية  العالقات  ول  التقليدية،  الدينية 
تتعّدى ذلك جميًعا اإىل حماولة خلق حالة عوملية م�ستوِعبة للفوارق والختالفات. 
وهذا الت�سور له اآثار عميقة على قادة املوؤ�س�سات الإ�سالمية، الذين قد يرون فيه 
د الطريق الذي ي�سلكه اأفراد موؤ�س�ساتهم  تهديًدا، اأو رمبا فر�سة، اأو بب�ساطة ُيهِّ
الآن يف حماولتهم لإحداث التغير املطلوب. وحتى يكونوا اإيجابيني عليهم القيام 

بثالثة اأمور مهّمة، هي: 

اأواًل: عليهم اإلقاء نظرة فاح�سة على مفهوم »الإعالم اجلديد«، الذي �سرنا يف 
 به يف اخلطابات العامة، ويف ت�سميم ال�سيا�سات حول دور  كثر من الأحيان نحتجُّ
و�سائل الإعالم الجتماعية يف جمتمعاتنا. وبهذه الروؤية، ُيفَهم الإعالم اجلديد 
ن�سطلح  اأن  يكن  ما  اأو  املعرفية،  التحتية  الُبنى  من  �سل�سلة  �سكل  على  اأ�سا�ًسا 
من  قدر  باأكرب  ُتدار  اأن  يجب  التي  امل�ستجدة،  للتقنية  الذهنية  بالتخيُّالت  عليه 
الكفاءة، واأن تن�سغل بو�سع حمتواها املوؤ�س�سات الإ�سالمية، ويقف على دقة هذا 
املحتوى و�سدقيته العلماء واأهل الراأي املوؤهلون. ومع ذلك، ُيالحظ النّقاد اأن هذه 
التخيُّالت التكنولوجية لالإعالم اجلديد يف جمتمعاتنا الإ�سالمية غالًبا ما تبدو 
نة وفردية، وغر فّعالة، وخالية من �سوابط التوجيه  عفوية، وع�سوائية؛ ُم�ْسخ�سَ
املنهجي، وتتجاهل بع�س املبادئ الأ�سا�سية ملا يعنيه ح�سور املوؤ�س�سات الإ�سالمية 

والعلماء يف تر�سيد اأدائها.

الإعالم اجلديد ت�سوراتنا  املناق�سات واملجادلت حول  ب  ُتَخ�سِّ اأن  بد  ثانًيا: ل 
من  العلماء  مه  يقدِّ اأن  يكن  وما  الرت�سيد،  يف  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  دور  حول 
هة، وعد�سة لزمة لروؤية ال�سواب فيما  مقرتحات علمية قيمية ُت�سبح بو�سلة موجِّ
ال�سوؤال  يبقى  اأن  على  معلومات،  الإعالم اجلديد من  و�سائل  به  وتزدحم  تزخر 
الرئي�سي حول كيفية اإ�سراك املواطنني يف اإدراك احلقائق الإيجابية، ومتكينهم 
من العمل على فهم امل�سائل املعقدة. ونحن ن�ستخدم كلمة »الدور« لي�س لالإ�سارة 
ة لهذه املوؤ�س�سات، ولكن اإىل �سكٍل �سامل من الرتباط والن�سغال  اإىل مهمة ح�سريَّ
 هنا م�ساألة كيف تر�سم التقنيات الرقمية  وامل�سوؤولية والإ�سراف. وتقف على امِلحكِّ
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ن بها النا�س اإدارة التعاي�س مع الذين يختلفون عنهم، والذين  الطرق التي ُيح�سِّ
عات جديدة، اأو  غالًبا ما تت�سارب امل�سالح معهم، ويف الوقت نف�سه ت�سكيل جتمُّ
امل�سرتك. و»الدور« هنا  الق�سايا ذات الهتمام  جماعات ت�سامنية متاآزرة حول 
يرتبط بعدد من التحوُّلت، التي حُتِدثها و�سائل الإعالم اجلديدة يف املجال العام 
واجلماعية،  الفردية  بني  التوترات  زيادة،  اأو  بخف�س،  تتميز  والتي  املجتمع،  يف 

وبني الختالف والت�سابه، وبني ال�سراع والتعاون.

ثالًثا: عليهم مناق�سة الق�سايا، التي يكن لنت�سار تكنولوجيات الإعالم اجلديدة 
اأن توؤثر فيها على �سكل املجتمع امل�سلم وبنيته. فقد قيل وُكِتب الكثر حول تغير 
احلديثة.  الإعالمية  الثورة    ِخ�سمِّ يف  الجتماعية  وال�سلوكات  الثقافية  الأمناط 
ولكن يلزم اإيالء اهتماٍم اأقل مل�ساألة �سكل و�سائل الإعالم اجلديدة وعناية اأكرب 
بجوهر م�ساهمتنا فيها، من خالل اأدوار املوؤ�س�سات الإ�سالمية واحل�سور الفاعل 
�ِسط  للعلماء امل�سلمني يف رفدها وتر�سيد ال�ستفادة منها؛ اإذ اإن مفهوم الرتباط النَّ
مع و�سائل التوا�سل الجتماعي ي�سمح لنا مبعرفة العالقة بني التكنولوجيا والثقافة 
اأو  لل�سببية، والعلة والنتيجة،  اأكرث تعقيًدا من جمرد الروابط املبا�سرة  بو�سفها 
ر الإعالم اجلديد، يف راأينا،  التاأثرات املتبادلة بني امل�سدر واملتلّقي. لذلك، ُيوفِّ
نقطة انطالق للموؤ�س�سات والعلماء واملثقفني واملواطنني الفاعلني اإىل اأخذ زمام 
املبادرة يف قيادة التحوُّلت الإعالمية اجلارية وامل�ستجدة، و�سبط اأ�س�س التغير 

باملعرفة احلقة بالو�سيلة وال�سياغة العارفة للر�سالة.

االإعالم اجلديد والقيم االجتماعية
الت�سالت  بها  تعمل  التي  الطريقة  و�سف  يف  الأ�سا�س  التحدي  يتمثَّل 
الإلكرتونية اجلديدة، وو�سائل الإعالم الرقمية، يف تعديل طبائع املجتمع وقيمه، 
وحتريف املعاير والقيم، وعدم وجود الروؤية ال�سمولية كخيار حمتمل؛ اإذ يجب 
الذي  التغير  اهات  اجتِّ من  قليل  عدد  يف  فقط  النظر  نركز  ل  اأن  دائًما  علينا 
يجري، والأثر الذي �سُتْحِدُثه الت�سالت الإلكرتونية، واإمنا علينا مراعاة ال�سمول 
عي والك�سب. ولالحتفاظ مبنظور خا�س يف هذا ال�سدد، ينبغي  ال�سَّ يف تفا�سيل 
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ا اأن يتذكر اأن تكنولوجيا الت�سالت الإلكرتونية املتطورة لي�ست �سوى  على كل ِمنَّ
الرغم  التغير، على  املوؤثرة يف معادلة  العوامل  العديد من  عامل واحد من بني 
�َسعة  اإن طبيعة  املتغر.  املجتمع  ب�سكل ملحوظ يف  وتوؤثر  اأ�سا�سية،  تبدو  اأنها  من 
نوعها،  من  فريدة  وهي  قوة،  اأكرث  الإعالم  و�سائل  جتعل  لالت�سالت  النت�سار 
وا�سٍع  مبعنًى  الإلكرتونية«  »الت�سالت  م�سطلح  ن�ستخدم  عندما  ا  وخ�سو�سً
لت�سمل كفاءة ا�ستخدام احلوا�سيب والت�سغيل الآيل للنُّظم، وكالهما �سيكون من 

امل�ستحيل الإفادة منه لو مل تكن هناك تكنولوجيا الت�سالت اجلديدة.
 ولكي نتمكن من روؤيٍة اأف�سل اإىل حيث اأين يكننا الذهاب، دعونا نفرت�س 
اأن التطورات التكنولوجية يف هذا املجال، التي تبدو ممكنة من الناحية النظرية 
اليوم، هي يف الواقع ما �سيتم اإجنازه يف امل�ستقبل. واإذا ا�ستخدمنا هذا امل�ستقبل 
كنقطة انطالق، فاإننا ن�ستطيع اأن نتكلم من املوقع الذي �سوف ي�سمح لنا بروؤيٍة 
لني تقنًيا  اأف�سل لأنف�سنا كمجتمع م�سلم. وعند القيام بذلك، علينا اأن نكون موؤهَّ
 اأن نت�ساءل دوًما عما  ا قريبني جًدا لهذه الظاهرة. ول بدَّ ومعرفًيا، واأن نكون اأي�سً

اهها. يحدث يف عاملنا، واأن ن�سعى ملعرفة طبيعة رياح التغير، وحجمها واجتِّ
ولكن قبل اأن نتمكن من تبّني هذا الراأي على نطاق اأو�سع، يجب علينا اأن ل 
دة بدقة اأكرث نحو تكنولوجيا  نقلِّل من حماولة اإر�ساء ميلنا جتاه التطورات املحدَّ
اإدراج مثل هذه    اأنَّ الت�سالت، التي توحي حتى اليوم بالتغيرات القادمة. كما 
التطورات يف تكنولوجيا الت�سالت املتغرة لي�ست �سعبة. ولن يكون من ال�سعب 
اجلمع بينها ل�سياغة اخلطوط العري�سة ل�سيناريو جديد من اأجل التغير. وهنا، 

دة لهذا ال�سيناريو، وهي:  تطوُّرات قد تكون ممهِّ يكننا الإ�سارة اإىل �ستِّ
اأواًل: تبدو املجموعة الكاملة من خدمات الت�سالت اجلديدة؛ اأي ال�سمول، الذي 
اقرتحه اأ�سحاب الب�سرة، ممكًنا من الناحية التقنية، اإذا كان تقبُّل التكلفة هو 

الآخر ممكًنا.
ثانًيا: اإذا كانت التكلفة هي م�ساألة مثرة للقلق للوهلة الأوىل بالن�سبة للموؤ�س�سات 
نات التكنولوجية املتعلقة  الإ�سالمية، فاإن الذي ُيطمئن هو اأن اأ�سعار معظم املكوِّ

باأنظمة الت�سالت والإعالم اجلديد تنخف�س با�ستمرار، وب�سرعة. 
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امل�سلمني  العلماء  ملواقع  املطلوب  الرتددي  النطاق  �سعة  وجود  عدم  اإن  ثالًثا: 
لي�ست هي امل�سكلة الأكرب، التي يذهب الظن اإىل اإمكانية وجودها ب�سورة اأ�سهل 
الكمبيوتر  واأجهزة  الت�سالت  تكلفة  انخفا�س  مع  القريب، خا�سة  امل�ستقبل  يف 

والأجهزة املماثلة.

رابًعا: لن يكون عدم قدرتنا على امتالك اأ�سل التكنولوجيا اأبًدا قيًدا ُملِزًما لنا 
وتطبيقاتها،  امل�ستقبل،  الت�سالت اجلديدة يف  اأنظمة  مع  وتفاعلنا  معرفتنا  يف 
فالذهن امل�سلم املُبِدع قادر با�ستمرار على النخراط الن�سط يف م�ستجّدات هذه 

التكنولوجيا.

خام�ًصا: هناك من القيود ما هو اأكرث خطورة، تتمثَّل يف عدم بذلنا جلهٍد ي�سعنا 
يف خانة ريادة الأعمال، وقوانني حقوق الن�سر، ولوائح النقل امل�سرَتكة، وتخ�سي�س 
�سة لال�ستخدام. ولكن، ينبغي  �سية واملوؤ�سِّ دات العتيقة، ومنها الق�سايا املوؤ�سَّ الرتدُّ
اأن  العوائق يكن  هذه    فاإنَّ فعلنا،  واإذا  الأ�سباب.  من  �سبب  لأي  ن�ست�سلم  ل  اأن 

ِعَف، اأو تتال�سى معها قدرتنا على الفعل. ُت�سْ

مناق�سات  فاإن  املطلوبات،  لتوفر  الدقيقة  املواعيد  م�ساألة  علينا جتنُّب  �صاد�ًصا: 
الآثار املرتتبة على الت�سالت اجلديدة واخلدمات املُْمِكَنة قد مت�سي ُقدًما دون 
التكنولوجية. وقد ل تتطلب �سوى  التفا�سيل  بالقلق املفرط ملزيد من  الإح�سا�س 

خيال حمدود لت�سور خدمات جديدة. 

نعم، يكن لنا اأن نتخاطب مبا�سرة، من �سخ�س اإىل �سخ�س، وتكون هناك 
�سا�سة كبرة يف كل منزل. نعم، �ستكون لنا بالتاأكيد بنوك بيانات ومنتجات مماثلة 
م. نعم، �سنح�سل، اإذا اأردنا، على هاتف �ساعة اليد الذي �سيكون دائًما  من التقدُّ
معنا، ويالزمنا حتى يف اأوقاتنا اخلا�سة جًدا. ولأولئك الذين هم بيننا، ول يثل 
ا، يكن اأن ي�سيعوا يف فعل �سيء واحد فقط يف كل  الوقت بالن�سبة لهم �سيًئا ُمهمًّ
عم التكنولوجية  مرة، وبال قيمة حقيقة. وبدًل من تناول التفا�سيل الفنية لهذه النِّ
ية من ال�ستخدام  وُّر الآثار الجتماعية الإيجابية املتاأتِّ الرائعة للب�سرية، علينا َت�سَ
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التي  لها؛  ال�سالبة  اجلوانب  نتجاهل  اأن  دون  اجلديدة،  الإعالم  لو�سائل  املثايل 
 فقط يف الوقت اخلطاأ،  لي�س اأقلها، على �سبيل املثال، الهاتف املحمول الذي يرنُّ

مع رقم غر �سحيح.

موارد  خالل  من  ال�صباب  اإىل  الو�صول  فاإن  للغاية,  مت�صابك  عامل  ويف 
و�صائل االإعالم يعادل جزئًيا قدرة ال�صلطة ال�صيا�صية يف التاأثري على املجتمع. اإنَّ 
دت عليه احلكومات الوطنية يف ممار�صة ال�صلطة من خالل  االإغراء الذي تعوَّ
ولكن  القدمية,  االأمور  من  �صار  واالت�صاالت  االإعالم  و�صائل  على  ال�صيطرة 
وبو�صائل  االآن,  ذلك  ممار�صة  االإ�صالمية  موؤ�ص�صاتنا  من  كثري  وعي  يف  لي�ص 
جديدة وخمتلفة. ومع ذلك, فاإن ح�صور هذه املوؤ�ص�صات يف هذه الو�صائل وُجهد 
معادلة  ميزة  ُيعدُّ  اإيجابية,  اأخالقية  ر�صائلها, والأ�صباب  تر�صيد  يف  العلماء 
و�صائل  �صهيَّة  فاإن  وباملِثل,  اجتماعية.  َمَنعة  اإىل  االأخالقية  القوة  لتحويل 
وامل�صموعة  املقروءة  املثرية  واالأخبار  للمعلومات  النَِّهمة  االجتماعي  التوا�صل 
ر اآلية للعر�ص, اأو بعبارة اأدق, م�صاحًة ُمتاحًة للتخاطب والتوا�صل  واملرئية توفرِّ
مع  تعاطفهم  وح�صد  وتطلعاتهم,  مطالعاتهم  تر�صيد  واإمكانية  ال�صباب,  مع 

كهم بدينهم. ثقافة اأمتهم, وك�صب والئهم لقيم جمتمعهم, وحتفيز مت�صُّ

يف  جديدة  �صعوبة  تتبّدى  املتاحة,  املعلومات  قنوات  تنوع  مع  اأنه  بيد 
حتقيق التما�صك االجتماعي, الأنَّ املجتمع امل�صتقر يتطلب قدًرا من التما�صك 
الثقايف. وهذا التما�صك ميكن اإيجاده باالتفاق املتبادل وال�صمني على اأهداف 
االجتماعية  االأهداف  حتديد  عمليات  على  حتى  اأو  ديني,  واجتاه  اأخالقية 
واالجتاه الوطني العام. وبالقدر نف�صه, توجد هناك �صهولة متزايدة يف اإن�صاء 
جمموعات لها اإمكانية الو�صول اإىل مناذج اختالف اأخالقي وا�صح, وال تتطابق 
املجتمع. فعلى  بنية  الًَّ يف  خُمِ تداخاًل  ُي�صكرِّل  االإ�صالمي, ما  الواقع  قيمها مع 
�صبيل املثال, اإنَّ كل جمموعة اإيديولوجية يف العامل لها مواقعها االإلكرتونية, 
اجتذاب  يف  وجتتهد  العنكبونية,  ال�صبكة  على  ومعارفها  اإيديولوجيتها  وتبثُّ 
ويغلبها يف  ويغالبها  يعادلها  ما  يكن هناك  فاإذا مل  توجهاتها,  لتبّني  ال�صباب 
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ف�صاءات االإعالم اجلديد من موؤ�ص�صات اإ�صالمية وعلماء �صتفوز بعقول كثري 
من ال�صباب وتتحكم يف �صلوكياتهم.

القنوات  من  كاٍف  عدٌد  فيه  يوجد  الذي  العامل  اليوم  نتخيَّل  اأن  علينا 
التلفزيونية الف�سائية واملواقع الإلكرتونية، التي حتتّل بالكامل اأوقات جمتمعاتنا، 
وُتبقي كل فرد منعزًل عن الآخر يف تلّقيه للر�سائل املختلفة واملعارف املتنافرة، 
 فيه القراءة والكتابة،  وعلى وجه اخل�سو�س ال�سباب يف عاملنا الإ�سالمي، الذي تقلُّ
با�ستطاعة  فهل  واللهجات.  اللغات  وتتعدد  واجلماعات،  املجموعات  فيه  وتتنوع 
جماعية  بطريقة  ث  التحدُّ على  القدرة  املجتمعات،  هذه  واأفراد  ال�سباب،  هوؤلء 
لبع�سهم  التحدث  اأفرادها  با�ستطاعة  وهل  وموروثاتها؟  ثقافتها  عن  جُمدية 
اجلديد؟ وهل مبقدورهم  لالإعالم  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عن  بعيًدا  ا  بع�سً
اأو من  احل�سول على اأي قدر من املعلومات من الطالع على امل�سادر املوثوقة، 
افرتا�سية  ديات  وتعدُّ لتنوعات  تكويننا  ب�سبب  نحن يف خطر  وهل  الرتاث؟  كتب 
هذا  ُيفِقُدنا  بحيث  الإلكرتونية  الت�سالت  خالل  من  داخل جمتمعاتنا  جديدة 
التنوع امل�سرَتكات، وُي�سعف التعدد التما�سك والت�سامن باإ�سعاف ثوابت املعرفة 
التقليدية، واإزالة �سوابط اخلربة املكت�سبة والالزمة للتوا�سل الإن�ساين املوجب، 

وُيوؤثر على ال�ستقرار الجتماعي، وت�سطرب به، يف الواقع، الأمة نف�سها؟ 

لكل هذا، يجب اأن يدفعنا امل�سرتك والتما�سك والت�سامن اإىل تركيز النظر 
الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  با�ستخدام  واملطالبة  واملرغوب،  املطلوب  الرت�سيد  على 
والعلماء على نحو متزايد لفنون الت�سال الب�سري، واحل�سور الفاعل واملوؤثر يف 
مطلق،  �سر  هي  ول  خال�سة،  نعمة  هي  ل  ُتعترب  التي  اجلديدة،  الإعالم  و�سائل 
اإبالغ  اأن نت�ساءل دائًما كيف يكن  واإمنا هي واقع ل يكن جتاهله. ولكن علينا 
اخليارات الوظيفية لو�سائل الإعالم اجلديدة لل�سباب ب�سكل كاٍف؟ وكيف يكن 
ن�سر الوعي بتاأثر الت�سالت اجلديدة وو�سائل التوا�سل الجتماعي يف عامل حيث 
ال�سلطة،  اإىل  الو�سول  على  القدرة  الت�سالت  تعني  وحيث  القوة،  هي  املعرفة 
مب�ستوياتها املختلفة، واأن الذين يكنهم ال�ستفادة باأكرب قدر من الفعالية ب�سبب 
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هذه الت�سالت �سيكونون يف مقعد القيادة؟ مع اأن الذين يعي�سون مع احلمل الزائد 
بال�سرورة ح�سولهم  ذلك  يعني  ل  املفرطة،  الت�سالت  ويار�سون  للمعلومات، 
عدًدا  ويك�سبون  الرتكيز،  ب�سعف يف  ُي�سابون  قد  واإمنا  املعارف،  من  كثر  على 
قلياًل جًدا من الأ�سدقاء، وي�ست�سعرون غياب الطماأنينة ب�سبب فائ�س الت�سالت 
وحياة احلركة املحمومة، حتى مبقايي�س اليوم. لأن الت�سالت اجلديدة قد تكون 
 دورها �سيعتمد على كيفية ا�ستخدامها، وَفْهم كيف يكن  حمايدة؛ اأي مبعنى اأنَّ
»و�سيلة«  �سيئة. وبو�سفها  اأو  جيدة  تكون  اأن  على  ولقدرتها  الواقع،  يف  تعمل  اأن 
و»ر�سالة« ينبغي اأن ل  ُترتك لل�سدفة، على اأمل اأن ل ُي�ساء ا�ستخدام ال�سباب لها.

التحديات التي تواجه ال�صلطة الدينية
م  ُتقدِّ اجلديدة  الإعالم  و�سائل    اأنَّ دت  اأكَّ ذكرها،  م  َتقدَّ التي  احلقيقة 
معها  جتلب  ولكنها  احلديثة،  املجتمعات  يف  والإبداع  للتوا�سل  كبرة  اإمكانات 
الأفكار  اأكرث  من  وواحدة  العلماء.  و�سلطة  الدينية  للموؤ�س�سات  جديدة  حتديات 
باع نهج اأكرث ت�ساركية  املنت�سرة على نطاق وا�سع اليوم هي اأن الإنرتنت ي�سمح لتِّ
ن امل�ستخِدمني من الو�سول اإىل املعرفة ب�سورة  كِّ للمجتمعات، واأن التكنولوجيا مُتَ
اأ�سرع وب�سهولة اأكرب. وبعبارة اأخرى، فاإنها تتحدى ال�سلطة التقليدية للموؤ�س�سات 
والعلماء واملثقفني من خالل اإيجاد اأ�سكال جديدة من القيادة والتنظيم النا�سئ 
معظم  تبدو  حني  ففي  العنكبوتية.)6(  ال�سبكة  داخل  الفرتا�سي،  الف�ساء  يف 
الر�سائل املوجودة يف الف�ساء الرقمي خالية من اأي اآثار لفكرة الت�ساركية، التي 
 اأنواع ال�سلطة التي  د هو اأنَّ  املوؤكَّ يكن ا�ستقراوؤها من نتائج املطالعة العامة، اإل اأنَّ
ظهرت يف بيئات و�سائل الإعالم اجلديدة ل تتبع اأمناط ال�سلطة التقليدية، ولكنها 
تبدو، بدًل من ذلك، »ح�سابية« يف طبيعتها، التي تقوم على التكرار العددي؛ اأي 

)6( اأحدث اأبحاث الدكتورة هيدي كامبل، الأ�س���تاذة امل�س���اركة يف الت�س��الت يف جامع���ة تك�س��ا�س A & M، يف 
جمال: الدين يف البيئات الرقمية. ويركز البحث على منتجي املحتوى عرب الإنرتنت وطبيعة �سلطتهم.
Cheong, Pauline Hope, ‘Authority’ in Campbell (ed.) Digital religion: 
understanding religious practice in new media worlds (2013) New York: 
Routledge.
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الإنرتنت،  على  والظهور  والجنذاب،  وامل�ساهدة  والدخول  ْقر  النَّ مرات  عدد 
والو�سع اخلا�س يف الت�سل�سالت الهرمية لل�سبكة الجتماعية، واخلربات الرقمية. 
ن هم الأ�سخا�س الذين �سارت �سلطتهم حمل  ونتيجة لهذا، علينا اأن نت�ساءل عمَّ

ت�ساوؤل وتدقيق؟ 

وباملقاربة مع جمتمعات غربية، فهناك ثالث فئات متميزة؛ ممن اأ�سمتهم 
هيدي كامبل »الإبداعات الدينية الرقمية« وهم القادة واملبتكرون يف املجتمعات 
الدينية على الإنرتنت. اأولها: »رواد الكريول«، وهم اأفراد لديهم خربة فنية معينة 
ويجلبون م�ساحلهم الدينية عرب الإنرتنت، ويخلقون م�ساحة للتعبر عن وجهات 
نظر معينة، وغالًبا ما يقودهم الإحباط من املوؤ�س�سة الدينية امل�سيحية الر�سمية 
امل�سلحون«،  »النّقاد  وثانيتها:  الرقمي.  الف�ساء  يف  البدائل  عن  البحث  اإىل 
وييلون اإىل اأن يكونوا �ساخطني على املوؤ�س�سات الدينية التقليدية، وي�ستخدمون 
 �سكل املذهب اخلا�س بهم. اأما الفئة ثالثة الفئات  و�سائل الإعالم اجلديدة لبثِّ
لو املوؤ�س�سات  ثون الر�سميون با�سم الكني�سة والن�سطاء وممثِّ والأخرة فهم املتحدِّ
واجلماعات الدينية، مثل املجل�س احَلربي لالت�سالت الجتماعية، الذي ي�سعى 

لأن يكون له موقعه وواقعه يف ال�سبكة العنكبوتية.

يعتقد بع�ص العلماء اأن الطبيعة غري الَهرميَّة لالإنرتنت ت�صكل حتدًيا 
خطرًيا لهياكل املوؤ�ص�صات الدينية التقليدية يف الغرب. ويتوقع الدكتور لورن 
داو�صون اأن االإنرتنت �صوف توؤدي اإىل »انت�صار املعلومات اخلاطئة وامل�صللة«)7( 
و»فقدان  ال�صاخطني,  لعني  املطَّ اأو  معينة,  دينية  جماعات  خ�صوم  قبل  من 
ا جديدة  ال�صيطرة على املواد الدينية« من قبل املنظمات الدينية, فتوفر »فر�صً
ع بروز اأ�صوات غري ر�صمية, اأو بديلة,  لالأ�صكال ال�صعبية للم�صاهدة« التي ُت�صجرِّ
للُخطب التقليدية. وب�صكل عام, فاإن اإمكانات االإنرتنت يف متكني امل�صتخدمني 
ع  ُي�صجرِّ التقليدية للبوتوكول, قد  الزمان, واجلغرافيا, والقنوات  من جتاوز 

http://www.baylor.edu/content/services/document.php/130950.pdf 7( لورن داو�سون(
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ب, �صلطة هياكل املوؤ�ص�صات الدينية  املمار�صات واخُلطب, التي تتجاوز, اأو تخررِّ
املقبولة, اأو العلماء الثقاة.

على �صبيل املثال, اأعربت العديد من املنظمات الدينية عن قلقها ب�صاأن 
االإتيان باملناق�صات احل�صا�صة يف الق�صايا اخلالفية امل�صكوت عنها, اأو التي يكون 
والتي  العامة,  االإنرتنت  منتديات  اإىل  والفقهاء,  العلماء  بني  عادة  تداولها 
العامة, والتاأكيد عليها.  باإدارة ال�صورة  قد تن�صاأ عنها نتائج جديدة مرتبطة 
مثل  اجلديدة,  الدينية  ال�صلطات  تخلق  �صوف  االإنرتنت  اأن  البع�ص  ويخ�صى 
م�صرف جماعة على االإنرتنت يقوم بتحديدها ويعاَمل على اأنه �صلطة روحية 
ُت�صكرِّك  اأفراد املجموعة الدينية على االإنرتنت. ومع ذلك,  م�صروعة من قبل 
ال�صلطات  كرِّن  مُتَ قد  االإنرتنت  اأن  االفرتا�صات وتقرتح  اأخرى يف هذه  اأبحاث 

الدينية التقليدية وتزيد من نفوذها و�صط ال�صباب.)8( 

الإنرتنت  عرب  الديني  الوجود  �سلطة  تقرتن  مل  الإ�سالمي،  عاملنا  ويف 
والعك�س  احلا�سر،  الوقت  يف  املجتمع  يف  التقليدية  الدينية  بال�سلطة  بال�سرورة 
�سحيح. ومع ذلك، فاإن هناك انت�ساًرا كبًرا بني جمايل ال�سلطتني. هذا هو احلال 
اأجل  من  الإنرتنت  على  يعملون  الذين  الإعالميني،  اأو  الر�سميني،  املتحدثني  مع 
ما  ك�سبوا  الذين  »العلماء«  مع  اأو  حالًيا،  الإ�سالمية«  »املوؤ�س�سات  م�سالح  خدمة 
يكفي من الأتباع، والذين هم يف نهاية املطاف على متا�س مع جمهور اأو�سع خارج 
ال�سبكة العنكبوتية. وبالتايل، فاإن اخلط الفا�سل بني ال�سلطة الدينية التقليدية 
ن من بناء  كِّ واأولئك الذين ين�سطون عرب الإنرتنت ي�سبح غر وا�سح على نحو ُيَ

تقديرات �سليمة عليه.

وهذا ل يعني اأنه ل توجد هناك م�سكالت اأخرى للم�ستخِدمني من العلماء 

)8( امل�سدر ال�سابق.



- 31 -

)د. ال�صادق الفقيه(

�صيف - خريف  2016 

املوقرة  غر  والطبيعة  املوروثة  الثقافة  ذلك  يف  مبا  الرقمي،  الف�ساء  يف جمال 
الناجم  اأو لالإحباط  التقليديني الآخرين،  الدين  لالإنرتنت يف نظر بع�س علماء 
عن معرفتهم بتكنولوجيا قدية عفا عليها الزمن. اإن لالإنرتنت اإمكانيات هائلة 
للتوا�سل والإبداع مقارنة مع الأ�سكال القدية من و�سائل الإعالم. ومع ذلك، فاإنه 
على  اخلا�سة«  قبيلتهم  »اإيجاد  اإىل  امل�ستخِدمني ييلون  اأن  ا  اأي�سً �سحيًحا  يبدو 
الإنرتنت بدًل من النخراط يف حوار مكثَّف بني الطوائف واجلماعات خارجها. 

وهذا التناق�س قد ي�ستدعي بحًثا م�ستقاًل يف امل�ستقبل.

وب�سرف النظر عن هذه املالحظات، اإل اأنه تربز ق�سية البحث يف مو�سوع 
الدين يف بيئة الإنرتنت، بكونها جزًءا من ح�سارة املوجة الثالثة املعرفية، التي قد 
الأ�سا�سية لأي �سلطة تخت�س  املفاهيم  لتحديد  البحوث دوًرا حا�سًما  توؤّدي فيها 
مبجموعة معينة، اأو جمتمع معروف. وامليزة الأخرى، التي ينبغي ت�سليط ال�سوء 
عليها، هي املوا�سيع العديدة الأخرى، التي حتتاج اإىل بحث جّدي هي الأخرى اإذا 
اأردنا اأن نفهم اأكرث عن دور املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء ب�سكل عام، والإنرتنت، 
املجتمع ب�سفة  ال�سباب يف  وتاأثراته على  الإعالم اجلديد،  اأ�سكال  وغرها من 
واأ�ساليبه  العلمي  البحث  طرق  كانت  اإذا  فيما  يت�ساءل  اأن  املرء  وعلى  خا�سة. 
التقليدية ُيكن اأن تبقى حًقا مواكبة ل�سرعة معدل التقدم التكنولوجي، اأو ما اإذا 

ا عن الركب. كانت �سوف تتخلَّف اأي�سً

اإنَّ واحدة من االهتمامات االأ�صا�صية املطروحة على املوؤ�ص�صات االإ�صالمية, 
وح�صورها يف ف�صاء االإنرتنت, هي الطريقة التي ُتغريرِّ بها امل�صاركة يف االإنرتنت 
فهمنا لل�صلطة الدينية. وقد تبدو املناق�صات هنا معقدة, جزئًيا, الأن الباحثني 
يعر�صون ق�صية »ال�صلطة الدينية« بطرق خمتلفة. هل هي م�صاألة كيف ميكن 
اأن االإنرتنت �صتعمل على ت�صويه �صورة  اأو  املوؤ�ص�صات على االإنرتنت,  اأن توؤثر 
نظم  اأو  املوؤ�ص�صات,  هياكل  املثال,  �صبيل  على  التقليدية؛  الدينية  الزعامات 
التدريب والتاأهيل لعلماء الدين؟ هل اأعطت االإنرتنت دفًعا للقادة اجلدد الذين 
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بون  ين�صرِّ اأو  الفقهية,  وامل�صائل  االأفكار  وي�صرحون  الفورية,  الفتوى  يقدمون 
اأنف�صهم مر�صدين روحيني للجماعات بال ر�صوخ يف العلم ال�صرعي؟ هل تعك�ص 
ر الن�صو�ص ونظم  اأو توؤطرِّ الن�صو�ص الدينية التقليدية, التي على االإنرتنت, 
التف�صري ال�صليمة جلمهور متعط�ص للمعرفة من اأي م�صدر متاح؟ كيف ُيغريرِّ 
اخلطاب الديني على االإنرتنت َفْهم النا�ص لل�صائع من التعاليم االإ�صالمية, اأو 

الهوية الدينية ملجموعات من ال�صباب امل�صلم؟

هة التعامل مع الت�صورات امل�صوَّ
الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  اأن ت�سعها  ينبغي  التي  الإعالم اجلديد،  امل�سكلة مع 
ا يرى العامل من خالل عد�سته  َب اأعينهم، تتمثل يف اأن كل واحد ِمنَّ والعلماء ُن�سْ
اخلا�سة. وحتًما، فاإن هذا يعني اأن النا�س املختلفني يلجاأون اإىل تف�سر احلدث 
ا اأنه يف كثر من احلالت، يكون الت�سوُّر هو  نف�سه ب�سكل خمتلف. وهذا يعني اأي�سً
 هذا مدخاًل لختالف كبر، رمبا يعمل على متزيق املجتمع،  حقيقة الواقع. وُيعدُّ
ول يكن لغر ال�سيا�سيني الرباجماتيني اأن يعي�سوا مع ذلك؛ اإذ لن يكون لديهم 

خيار اآخر ي�ساومون عليه طاملا اأن هدفهم ربح الر�سا العام باأي ثمن. 

وي�صتوجب هذا النظر اإىل اأنَّ ما ميكن اأن يخلق م�صكالت اأكرث �صعوبة 
اإىل  الفرد  االإعالم اجلديد, خطَّ  لها  ُي�صكرِّ التي  الت�صورات,  وتعقيًدا هو تعدي 
اجلماعة, وتبداأ بدورها يف ت�صكيل م�صلَّمات م�صّوهة. واأعني بهذا احلاالت التي 
يكون فيها الت�صور لدى �صخ�ص معني يطابق احلقيقة الواقعة, التي ر�صمها 
ور�صخها االإعالم؛ والذي يتبنى هذا الت�صور لي�ص لديه بديل اآخر, مما يجعله 
ا غري �صحيح عن هذا الواقع, ويتفاعل مع قيم قد ال تن�صجم مع  يقدم عر�صً
معتقدات املجتمع, مما ُيدِخله يف تناق�ص و�صراع م�صتمر مع االآخرين, الأن هذا 
ال�صخ�ص يعتقد جازًما اأن ت�صوره هو ال�صحيح. اإال اأن على املوؤ�ص�صات االإ�صالمية 
والعلماء دور توجيهي ت�صحيحي اآخر يجب اأال يقبل بامل�صلَّمات املفرو�صة ق�صًرا 

يرَِّعة للقيم.  من االإعالم اجلديد, وال امل�صاومات املُ�صَ
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هناك عوامل كثرية توؤثر يف الطريقة التي ننظر بها اإىل العامل والنا�ص 
احلياة,  وجتارب  املختلفة,  الثقافية  خلفياتنا  توؤثر  اإذ  فيه؛  يعي�صون  الذين 
والقيم ال�صخ�صية والدينية, على جميع التفاعالت والعالقات مع االآخرين, 
يف  ونهجنا  واأ�صاليبنا,  االجتماعية,  ومهاراتنا  �صخ�صياتنا,  تفعل  كما  متاًما 
التعامل مع النا�ص وامل�صكالت التي نواجهها. ففي املجال االإعالمي وال�صيا�صي, 
اأن  اإىل  حاجة  النا�ص  اأكرث  هم  وال�صيا�صيني,  االإعالميني  الفاعلني  اأن  جند 
نهم من فهم ت�صورات االآخرين عنهم, واإدارتها. وال  يتعلموا املهارات التي متكرِّ
هي  املهارات  لهذه  االإ�صالمية  واملوؤ�ص�صات  امل�صلمني  العلماء  حاجة  اأن  يف  �صك 

نت ت�صورات كل النا�ص عنهم.  ة, حتى ولو ح�صَّ ا �صرورية, بل وملحَّ اأي�صً

وهذه بالقطع لي�ست مهمة �سعبة، كما قد يت�سور البع�س، على الرغم من 
اأنها قد تتطلب قدًرا كبًرا من التفكر والدافع والوعي الذاتي والقدرة على جتويد 
املمار�سة وال�سرب عليها. ولطاملا كانت لدى املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء الفهم 
ال�سحيح لطبائع الأ�سياء والتكييف ال�سرعي للق�سايا الإ�سكالية، فاإنهم �سي�سلون 
التقنية  املهارات  من  بع�سهم  ينق�س  قد  مما  وبالرغم  املتوخاة.  الغايات  اإىل 
عليهم  ال�سهل  من  اأنه  يجدون  �سوف  ذلك،  مع  اأنهم  اإل  الإعالمية،  للو�سائط 
يحتاجون  وما  وقيادتهم.  وحتفيزهم  الو�سائط،  هذه  عرب  النا�س،  مع  التوا�سل 
الت�سورات،  اإدارة  اإىل  املف�سي  الفني  التالعب  بالأحرى ذلك  لي�س  معرفته  اإىل 
كيفما اتفق، واإمنا الدربة على غر�س القيم الدينية ال�سحيحة يف نفو�س ال�سباب، 
اإن  اإذ  جمتمعاتهم؛  و�سالح  �سالحهم  فيه  ما  اإىل  اجلديدة  الأجيال  وتوجيه 
تقنيات الت�سال والإعالم اجلديد، وبراعتها يف اإدارة الت�سورات، يكن اأن تكون 

اإيجابية، اأو �سلبية، تبًعا لل�سياق. 

املليارات  ال�سيا�سية  والقوى  النا�س  فيها  ُينفق  يف جمتمعات  نعي�س  ونحن 
والعالقات  الإعالن  ذلك  م�ستخِدمني يف  ت�سوراتهم،  ل�سالح  الآخرين  لتوظيف 
العامة وكل و�سائط الإعالم اجلديد لإدارة هذه الت�سورات. ويكن لقادة الراأي 
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يف املجتمع، الذين اأعني بهم املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء، ا�ستخدام نف�س هذه 
الآخرين  للتاأثر على  الربحية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ت�ستخدمها  التي  التقنيات، 
نة من تاأثرها  وتغير ت�سوراتهم. وعلى اأقل تقدير، يكنهم اأن ي�سبحوا على بيِّ
اأح�سن الأحوال، �سوف يتعلَّمون ا�ستخدام هذا الوعي  على �سلوك الآخرين. ويف 
ز حياتهم املهنية؛  باإدارة �سلوكهم بطريقة تعزِّ لتطوير املهارات التي ت�سمح لهم 

�سيا�سية وثقافية كانت، اأو اجتماعية.

يف  واملت�ساعدة  املتالحقة  التطورات  ب�سبب  الآن،  يحدث  كبًرا    حتولًُّ اإن 
و�سائل الإعالم، ُيعيد ت�سكيل العالقات يف حياتنا، دون اأن تكون ملوؤ�س�ساتنا القدرة 
على ال�سيطرة عليه، اأو حتى متابعته وجماراته. وبعد اأكرث من األف �سنة، حافظ 
الفقهي،  الإنتاج  على  الكبرة  �سيطرتهم  على  عام  ب�سكل  الإ�سالم  علماء  فيها 
والتف�سر، ون�سر الن�سو�س الإ�سالمية واملحتوى العلمي واملعريف جلموع امل�سلمني 
يف جميع اأنحاء العامل، جند اأنه الآن، وللمرة الأوىل على الإطالق يف تاريخ الأمة، 
ن�سهد بداية لتغير جذري؛ اإذ تاأخذ و�سائل الإعالم اجلديد، مثل، ال� »في�سبوك، 
العنكبوتية  ال�سبكة  اأدوات  من  والعديد  ووات�سب«،  ويوتيوب،  وتويرت،  ووردبر�س، 
اأو  ورخي�سة،  �سهلة  بطرق  املحتوى  وتبادل  الن�سر  يف  املبادرة  زمام  »الإنرتنت« 
الإنرتنت  م�ستخدمي  من  املاليني  يتعر�س  لذلك،  ونتيجة  وت�ساركية.  جّمانية 
اإىل تنوُّع هائل يف م�سادر املعرفة الدينية والفتاوى  من ال�سباب امل�سلمني اليوم 
والأفكار والآراء اخلالفية املختلفة، ورمبا اخلاطئة، عن الإ�سالم، على عك�س اأي 
يعهدوها من  يات مل  ال�سباب حرِّ لدى  اأ�سبحت  وقت م�سى. وعالوة على ذلك، 
اأي قيود على الإطالق،  اأفكارهم ون�سر ت�سوراتهم من دون  التعبر عن  قبل يف 
العلماء  من  ال�سحيحة  ال�سرعية  املعرفة  لأ�سحاب  وحا�سم  ه  موجِّ ح�سور  اأو 

واملوؤ�س�سات الإ�سالمية.

ح�سور  اليوم  امل�سلمني  للعلماء  يكون  اأن  مبكان  الأهمية  من  فاإنه  لهذا، 
فاعل متفاعل مع هوؤلء ال�سباب، واأن يكونوا قادرين على التحليل النقدي ملحتوى 
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املرتبطة  والفر�س  املخاطر  وفهم  اجلديد،  الإعالم  و�سائل  واأخبار  معلومات 
للمعلومات  وناقلني  م�ستهلكني  اأنف�سهم  هم  ي�سبحوا  اأن  عليهم  اإن  بالإنرتنت. 
والآراء امل�سوؤولة والواعية، واأن يتَّبعوا املنهج التجريبي والتطبيقي العلمي، الذي 
ل الفاح�س يف و�سائل الإعالم و�سبكة الإنرتنت بكل ثقة وباقتدار،  نهم من التنقُّ يكِّ
واملعتقدات  الإ�سالمية  املتحيِّزة حول املجتمعات  اأو  املعلومات اخلاطئة  ومعاجلة 
موا�سلة  على  الإ�سالمية  واملوؤ�س�سات  العلماء  من  كثر  يعمل  حني  ففي  الدينية. 
تعزيز الفكر الإ�سالمي ال�سحيح، وتطوير فهم النا�س لل�سائد احلايل من العلوم 
ال�سرعية، تبدو بع�س من هذه الأفكار املبثوثة من خالل و�سائط الإعالم اجلديد 
مزعجة وهي ت�سعى اإىل جذب ال�سباب امل�سلم لالن�سمام اإىل جمموعات متطرفة. 
وُيعترَب بع�سها الآخر ليربالًيا جًدا، بل ي�سل اإىل حد الهرطقة، وبع�سها ُيهاجم 
الإ�سالم، وهي جميعها خمالفة للمنهج العلمي القومي، ولالأ�س�س ال�سرعية، التي 
ها جمهور العلماء، ولكن نفوذها ينمو و�سط ال�سباب املبهورين بنتاج و�سائط  ُيقرُّ

الإعالم اجلديد.

فيه  وتقف  العلماء  فيه  يقف  الذي  املكان  عن  النظر  ب�سرف  اأنه  بيد 
يتطلب  الأمر  فاإن  اجلديد،  الإعالم  و�سائط  اإىل  بالنظر  الإ�سالمية،  املوؤ�س�سات 
لأن  الفرتا�سي،  والف�ساء  اجلديد  الإعالم  �ساحات  يف  اجلميع  من  جادة  وقفة 
هذا الواقع الفرتا�سي يجتاح كل ال�ساحات ويفر�س نف�سه بقوة،)9( مع اأنه ما يزال 
 على الإجابة، مثل: يطرح اأ�سئلة اأكرث من الأجوبة، التي تربز يف كل منعطف وُتلحُّ
* ما هي الأ�ساليب التي توؤثر بها الإنرتنت على املجتمعات والثقافة الإ�سالمية؟

)9( لع���ب الواق���ع الفرتا�س���ي الدور الرئي�س���ي يف موؤمت���ر »اإي 3« لألع���اب الفيديو يف لو����س اأجنلي�س 20 
يونيو 2015، اإذ تناف�س���ت �س���ركات كربى على تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر يف هذا املجال. فرفعت 
مايكرو�س���وفت �س���قف التوقعات بعر�س���ها ن�س���خة جم�س���مة للعبة ماين كرافت با�س���تخدام عد�س���ة 
هولوغرافية مبقدورها دمج ال�سور ثالثية الأبعاد مع العامل احلقيقي. وطورت �سركة كندية م�سروًعا 
لتحويل املحتوى ثنائي الأبعاد من هاتفك املحمول اأو حا�سوبك اللوحي اإىل ثالثي الأبعاد، وبا�ستطاعة 
http://www.bbc.com/news/undefined .اجلميع اأن يروه ويتفاعلوا معه من جميع الزوايا
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* ما هو دور املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء يف تر�سيدها؟
 فنون الإنرتنت على تغير �سورة الإ�سالم  * كيف يعمل ال�سباب امل�سلم الذي َخرِبَ

يف الغرب وال�سرق؟
* ما هو م�ستقبل حرية الإنرتنت والرقابة يف البلدان ذات الأغلبية امل�سلمة؟

 لعتدال احلركات ال�سبابية، خا�سة  * ملاذا نرى اأن تر�سيد الإعالم اجلديد مهمٌّ
اأن الواقع الفرتا�سي يفر�س نف�سه عليهم؟

* واأخًرا ولي�س اآخًرا، ما هو م�ستقبل الإ�سالم واملوؤ�س�سات الإ�سالمية يف ع�سر 
الإعالم اجلديد؟

الإ�سالم،  علماء  ح�سور  من  بد  ل  وغرها،  الأ�سئلة،  هذه  عن  ولالإجابة 
وال�سحفيني،  والأكادييني،  اجلديد،  الإعالم  وخرباء  الإ�سالمية،  واملوؤ�س�سات 
الثاقب،  للنظر  واإعمال  وعاقل،  هادئ  ب�سوت  للحوار  التقنيني،  والنا�سطني 
الأ�سئلة  املقنعة عن هذه  الإجابات  ا�ستك�ساف  ز على  ُيركِّ الذي  املبدع،  والت�سور 
د لالإجابة هنا، هو اأن املوؤ�س�سات الإعالمية  ة. فاملعطى الأ�سا�سي، الذي ُيهِّ امللحَّ
لدن  من  ولكن  وحدها،  ال�سيا�سية  واملنظمات  والأحزاب  الدولة  تديرها  تعد  مل 
على  تقديًرا  فقط  لي�س  الإن�سان  فاعلية  على  احلكم    �سيتمُّ اإذ  اأنف�سهم؛  الأفراد 
ال�سياقات  يف  يفعله  الذي  ذلك  بها  يفعل  التي  الطريقة  على  ولكن  يفعله،  ما 
دوًرا مهًما يف  له  وتقييماتهم  الآخرين  �ستوؤّدي ت�سورات  اإذ  املختلفة؛  الإعالمية 
حياته ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والقت�سادية. والنا�س الذين لهم مهارات 
اإعالمية للتاأثر على ت�سورات الآخرين لديهم فر�سة اأف�سل بكثر لل�سيطرة على 

م�سرهم وم�سر الآخرين.
 من ت�سور الآخرين املوجود  لهذا، يجب على كل املهتّمني املعنيني، فهم كلٍّ
عن اأنف�سهم، والت�سور اجلديد، الذي يرغبون يف الإقناع به. ومن ثم، يحتاجون 
اإىل اإن�ساء ج�سر بني الت�سوُّرين، والعثور على فر�س لنقل ر�سائل اإيجابية لل�سباب 
�سي�سُهل   خطاأ  اأيَّ لأن  الر�سالة،  واإتقان حمتوى  التجويد  امل�سلم، مع حر�س على 
املرتبطة  الت�سورات  اأمر  بب�ساطة ل يكن اخلطاأ يف  الفور، ولأنه  اكت�سافه على 
بعقائد النا�س، واخلطاأ من ال�سعوبة مبكان اأن ي�ستمّر. ولفهم الكيفية التي ينظر 
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اإىل  بدورها  حاجة  يف  املوؤ�س�سات  هذه  فاإن  الإ�سالمية،  للموؤ�س�سات  ال�سباب  بها 
احل�سول على فهم دقيق لنف�سية هوؤلء ال�سباب والطرق املثلى للتعامل معهم.

املواجهة القادمة
عندما  الرباءة  فقدان  من  فرتة  نواجه  م�سلمة،  جمتمعات  بو�سفنا  اإننا 
ي�سرق علينا كل �سباح جديد ونكت�سف فيه اأن بع�س ال�سباب اأ�سبحوا مربجَمني 
يف ت�سرفاتهم مبجموعة من القيم املُكت�َسَبة يف املقام الأول من و�سائل الإعالم 
امل�ساهمات  اأكرب    فاإنَّ ولالأ�سف،  �سبابهم.  يف  جًدا  مبكر  وقت  ومنذ  اجلديدة، 
لنا  تدقيق  اأو  �سبط  �سلطة  ل  و�سائل  خالل  من  تاأتي  القيم  هذه  لن�سوء  َنة  املَُكوِّ
عليها. وقد ل تتاأّتى لنا القدرة للنظر بجدية يف طبيعة ر�سائلها املبثوثة يف ف�ساء 
من  نتمكن  ل  وقد  اجلديد.  الإعالم  اأ�سكال  من  وغرها  الجتماعي،  التوا�سل 
ماأ�س�سة التدخل اإل باإتقان املعرفة التف�سيلية بتقنيات و�سائل الإعالم اجلديدة، 
هني ومر�ِسدين. فاإذا  نوا ح�سوًرا فاعاًل فيها؛ موجِّ ومن ثم اإقناع العلماء باأن يكوِّ
ر املغزى الكامل للربجمة الإعالمية  اأن نقدِّ فعلنا ذلك، عندها فقط �سن�ستطيع 
يف ت�سميم توجهات ال�سباب، وتاأثرها على ناجت القيم الأ�سا�سية للجيل القادم 
يف املجتمع، ومن ثم مواجهتها بالقتدار املطلوب. فنحن بحاجة لأن ُنثبت للجيل 
اجلديد من ال�سباب؛ اليوم ولي�س غًدا، مبا ل يدع جماًل لل�سك، اأن منظومة قيم 
جمتمعاتنا هي اأ�سا�س تعاليم ديننا، ول يتم احل�سول عليها من و�سائل التوا�سل 
لتوجيه الإعالم اجلديد،  القيم كثًرا  اتَّفق. وعليه، ل تخ�سع  الجتماعي كيفما 

 �سيئة ل يكن الت�سامح معها. واأن العبث بها ُيعدُّ

نعم, نحن ُنقرُّ باأننا نواجه مع�صلة, الأننا كاأمة اإ�صالمية ال نقبل موقًفا, اأو 
رُّ اأن تخ�صع و�صائل االإعالم لدينا  مبدًءا, يقول »دعه يعمل«, كيفما اتَّفق, وُن�صِ
ا على اإدراكنا, الذي  ه, ردًّ لل�صيطرة االأخالقية. وقد يكون هذا املوقف, اأو التوجُّ
الغربية  املوؤ�ص�صات  اأن  املوؤامرة؛ مبعنى  اأحياًنا احلقيقة بنظريات  تختلط فيه 
االإعالم  و�صائل  تدير  التي  املنحرفة,  واالأفكار  البغي�صة  واالإيديولوجيات 
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الدينية على نحو �صارخ,  االإن�صانية والقيم  د ت�صويه احلقائق  َتَتَعمَّ اجلديدة, 
املعلومات. ونحن,  يف  م  التحكُّ طريق  عن  ال�صباب  �صلوك  تكييف  على  وتعمل 
طريق  عن  والدينية  االأخالقية  للقيم  تنمية  اأي  اأن  نعرتف  اأن  نود  بالتايل, 
ال�صدفة لن تكون اأف�صل من التلقني املدرو�ص بوا�صطة املوؤ�ص�صات االإ�صالمية 
ال�صن  �صغار  يتلقاها  التي  اخلفية  الر�صائل  فاإن  ذلك,  الثقاة. ومع  والعلماء 
ع�صوائية  لي�صت  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عب  جمتمعاتنا  يف  وال�صباب 
تبدو  قد  الر�صائل  اأن هذه  اإطالقه, مع  لي�ص مفيًدا على  ولكن كثريها  كلها, 
مرتابطة مبا فيه الكفاية, واأنها متتلك االت�صاق والتما�صك ال�صروري لتكوين 
قوة تكييف قوية وت�صاهي قيمة التلقني املمنهج. والأننا, بالطبع, ل�صنا دائًما 
على يقني من الطبيعة الدقيقة لو�صائل االإعالم اجلديدة ور�صائلها املبثوثة 
اأذهان ال�صباب, وبالتايل, فاإننا ال  بال �صوابط, ومدى القيم التي غر�صتها يف 
منيل اإىل اعتبار اأن حمتوى و�صائل التوا�صل االجتماعي والبنامج االإعالمية 

املختلفة كما لو كانت حمايدة يف تاأثريها.
الإعالم  و�سائل  مع  وعلمائنا  الإ�سالمية  موؤ�س�ساتنا  تعامل  يلزم، يف  لهذا، 
للتغير  املحفزة  اجلديدة  القوى  بع�س  لأجندات  الفاح�س  النظر  اجلديدة، 
ظواهر  على  نركز  اأن  جميًعا  علينا  املجتمع. ويجب  قطاعات  خمتلف  يف 
الت�سالت وو�سائل الإعالم اجلديدة بدًل من الرتكيز فقط على ظواهر الر�سائل، 
نحو  على  الر�سائل  نقل  على  القدرة  تزداد  فبينما  حمتواها.  يف  الت�سكيك  اأو 
ملحوظ خالل كل ما راأيناه حتى الآن من و�سائل اإعالم جديدة، فاإن م�سمون هذه 
 و�سائل الت�سالت   كبر، كيف �ستغرِّ د، اإىل حدٍّ الر�سائل ما يزال هو الذي �سيحدِّ
يكون  اأن  يكن  ل  هذا  حياتنا. ولكن  اأ�ساليب  وامل�ستقبلية  اجلديدة  الإلكرتونية 
ُم�ْسَتوَعًبا على نحو �سحيح دون فهم اأف�سل لو�سائل الإعالم الإلكرتونية اجلديدة 

نف�سها.

احل�صور الفاعل والرت�صيد املطلوب:
مل تعد اأهمية اأدوات و�سائل الإعالم اجلديد بحاجة اإىل اأي حجج تدعمها، 
اأو توؤكدها. فقد �سهد العامل كله قوة هذه الأدوات وتاأثرها يف خمتلف الأحداث 
�سات لحظت بزوغ هذه القوة، وبداأت التحقيق يف  والثورات، بل اإن عدًدا من املوؤ�سَّ
�سه عادة،  ا�ستخدام وتاأثر هذه الأدوات يف جمالت اأقل و�سوًحا مما اعتدنا تلمُّ
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مثل اخلطاب الديني داخل املجتمعات واجلماعات، واحلوار بني اأتباع الأديان؛ اإذ 
ه دائًما للهواتف الذكية، واأجهزة الكمبيوتر، والإنرتنت، التي  اإن التهام كان يوجَّ
ت�ساوؤل  ال�سطحية، ومرّد ذلك  والدعاية  الرخي�س  الرتفيه  الإدمان على  اأنتجت 
الهتمام باملو�سوعات اجلادة لدى ال�سباب، فيما اأ�سبح معظم الأطفال والطالب 
الآن عر�سة با�ستمرار لالإلهاء واإ�ساعة الوقت، اأكرث بكثر مما اأحدثه ظهور املذياع 
يوم  يف  تايز«،  »نيويورك  �سحيفة  ن�سرت  فقد  ال�سابقة.  الأجيال  لدى  والتلفاز 
2010/10/21، مقاًل ورد فيه اأن فتاة تبلغ من العمر14 عاًما تتبادل ما متو�سطه   
900 ر�سالة ن�سية يف اليوم. وبهذا يجري تغير عقول ال�سباب، ورمبا ب�سكل دائم، 
من خالل و�سائل الإعالم اجلديدة وو�سائط التوا�سل الجتماعي، بعد اأن اعتادوا 
نتيجة،  تتبعه  الزر  اأي نقر ي�سر على  الفوري/الإ�سباع؛  الفعل  ورّد  التفاعل  على 
مما ي�ستلزم مراقبة اإيجابية، مبعنى احل�سور الر�سني ال�سبور لالآباء والأمهات 
يحاولوا  اأن  والو�سائط،  الو�سائل  والعلماء يف هذه  الدينية  واملوؤ�س�سات  واملدار�س 
جاهدين التعامل معها، ورفدها بقيم الدين ال�سمحة، حتى ل يرتكوا ال�سباب نهًبا 

لغثائها.)10(

الإيجابي ما يزال  اأثره  اأن يتال�سى  الدين، بدًل من  باأن  الوعي  ومع زيادة 
وامل�ستقبليون،  الأكادييون،  اأ�سبح  فقد  املعا�سر.  املجتمع  يف  ا  مهمًّ دوًرا  يوؤدي 
كيفية  على  اجلديدة  الإعالم  و�سائل  تاأثر  اإزاء  بالقلق  ي�سعرون  الدين  وعلماء 
واهتم  والع�سرين،  احلادي  القرن  يف  العبادات  وممار�سة  للتديُّن  النا�س  ت�سوُّر 
كثرون منهم بامل�ساركة الإيجابية الن�سطة. ولتحقيق هذه الغاية، ل بد من الوجود 
امل�ستمر والفاعل للعلماء املتمكنني من علوم الدين والدرا�سات الإ�سالمية، ومن 
الثقافة الرقمية، يف �سبكة الإعالم اجلديد، واأن ي�سعوا اإىل ت�سليط ال�سوء على 
�سات، وتبيان اجلوانب  دة التخ�سُّ هذه الو�سائل اجلديدة وت�سجيع البحوث متعدِّ
احليوية منها، والو�سول بالبحث امل�ستقل اإىل النتائج واملعلومات الأ�سا�سية يف هذا 

(10) Growing Up Digital, Wired for Distraction, http://www.nytimes.
com/2010/11/21/technology/21brain.html?_r=1.
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املجال املهم، الذي اأوجدته ثورة الت�سالت وتكنولوجيا الإعالم. واملفتاح املهم 
لهذا امل�سعى هو اإطالق مواقع اإ�سالمية ر�سينة على �سبكة الإنرتنت، وتوفر املوارد 
الالزمة لإدارتها، وتوفر املعرفة الو�سطية لالإ�سالم، وتي�سر تقنيات العثور عليها 
الدينية  الدرا�سات  اإىل كافة  الو�سول  ال�سباب، ومتكينهم من  الباحثني  من لدن 
والأدلة الفقهية، التي يحتاجون اإليها ملمار�سة عباداتهم، وتنظيم �سوؤون حياتهم 

على اأ�سا�سها.

ومثلما ُيدرك العاملون يف املوؤ�س�سات الإعالمية التجارية اأن ال�سوق املحتملة 
للموا�سيع الروحية والدينية هم �سريحة ال�سباب، ينبغي على علمائنا وموؤ�س�ساتنا 
اأ�ساليب عملهم، واإنتاج الربامج واملنتجات التعليمية الدينية يف مناف�سة  جتديد 
مع الهيئات الإعالمية التجارية لال�ستفادة من هذه ال�سوق الكبرة، التي يثلها 
جمهور ال�سباب النهم للمعرفة؛ اإذ اإن التوا�سل املبا�سر مع العلماء عرب الو�سائط 
اجلديدة، والنخراط الن�سط يف و�سائل التوا�سل الجتماعي، يجعل العالقة مع 
وموؤ�س�سية؛  وثيقة  والروحية  الدينية  باملوا�سيع  املرتبطة  الق�سايا  حول  ال�سباب 

توجيًها وتر�سيًدا لالأفكار واملمار�سات الدينية. 

الدينية  لل�سلطة  القدية  الإطارات  فاإن  التجديدية،  العملية  هذه  ويف 
اأ�سا�س  على  للمعرفة  املجال  �ستف�سح  التقليدية،  العلماء  اأدوار  على  القائمة 
ل توجهاتهم  التكنولوجيا اجلديدة لو�سائل الت�سال، التي جتتذب ال�سباب وُت�سكِّ
والتمذهب  ب  التحزُّ من  حذًرا  اأكرث  هم  ال�سباب  واأن  خا�سة  �سلوكهم،  واأمناط 
اجلديدة  التكنولوجيات  ل�ستخدام  احتماًل  واأكرث  التقليدية،  بالطرق  الديني 
كاأدوات للم�ساركة واملثاقفة واحلوار الفرتا�سي اجلاد. فقد اأدت هذه التحولت 
اإىل ظهور كثر من النتائج املحتملة من هذه املرحلة احلرجة من تاريخ الأمة، 
واأو�سحت تاأثر التقنيات الإعالمية اجلديدة على اخلطاب املعريف العام، وبيَّنت 
تقاطع اخلرافة وال�سطحية والهرطقة مع املعارف الدينية ال�سحيحة. ومن خالل 
التحليل النوعي للمقالت يف املواقع الإلكرتونية، والتعليقات، ومعرفة كيفية عمل 
و�سائل الإعالم يف توليد املناق�سات حول �سحة الق�سايا الدينية و�سدقها، يكن 
التدخل ال�سليم للتاأثر والرت�سيد. وبهذه الطريقة، يكن للموؤ�س�سات الإ�سالمية 
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الإعالم  و�سائل  م�سادر  لدينامية  املناف�سة  اجلديدة  الإعالمية  البيئة  ُتوِجد  اأن 
اجلديدة امل�ستقلة. 

الإعالم اجلديدة،  و�سائل  العلماء يف  الأحيان، يثل ح�سور  ويف كثر من 
الو�سائل  ديناميات هذه  ا�ستغالل  املثال، خطوة مطلوبة متكنهم من  �سبيل  على 
ل�ساحلهم، مما يوؤدي اإىل تغير الآراء اخلاطئة، التي تبثها القوى اجلديدة التي 
ظهرت وانت�سرت، وتعديل التحولت ال�سالبة، التي حدثت يف اأعقاب التو�سع ال�سريع 
ة من جانب ال�سباب،  يف ا�ستخدام التكنولوجيا وو�سائل الإعالم اجلديدة، وبخا�سّ
يف  الجتماعي  والتغير  وال�سيا�سية  والثقافية  الدينية  الق�سايا  عن  احلديث  يف 

اأجزاء خمتلفة من العامل الإ�سالمي.

الأدوات اجلديدة يف  ا�ستخدام هذه  اإمكانية  اإىل  الإ�سارة  بد من  وهنا، ل 
احلياة الإ�سالمية بطرائق واأوجه �ستى؛ اإذ ُي�ستخدم تويرت لإر�سال الآيات القراآنية 
والتعاليم الدينية؛ وُي�ستخدم يوتيوب والفي�سبوك لن�سر اخلطب الدينية والدعوة 
 ،iQuran ،iPray ،الإ�سالمية؛ وُت�ساعد تطبيقات الهواتف الذكية، على �سبيل املثال
على اإيجاد اجتاه القبلة يف مكة املكرمة، واأ�سا�سيات �سهر رم�سان، والعثور على 
اأقرب م�سجد، اأو الو�سول اإىل املطاعم احلالل يف بع�س املدن الأجنبية. فقد مت 
تطوير كثر من هذه التطبيقات مل�ساعدة امل�سلمني يف ممار�سة حياتهم الدينية 
بطريقة اأكرث �سهولة واأكرث كماًل، اأي »ل عذر الآن«، مع �سرورة التنبيه امل�ستمر ملا 
ُيكن اأن يتاأتى من هذه الت�سهيالت من اأ�سرار، والتحذير من خماطر ال�سغوط 
ز توزيعها الربح ل الدعوة.)11(  التجارية، التي جتعل الدين و�سعائره �سلًعا ُيحفِّ

يف  ويناف�س  و�ساق،  قدم  على  الآن  هو  للدعوة  الأدوات  هذه  ا�ستخدام  اإن 
فعاليته النوازع والدوافع التجارية. وقد بداأ باكًرا؛ اإذ ن�سرت �سحيفة »فاينان�سال 

)11( ن�س���ال ق�سوم، اأ�س���تاذ الفيزياء وعلم الفلك يف اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة، الإمارات 
العربية املتحدة، »و�صائل االإعالم اجلديدة واالإ�صالم«، تاريخ الن�سر: 2011/08/11، 

ht tp: / /www.huffingtonpost .com/nidhal-guessoum/new-media-and- 
islam_b_1077496.html.
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تايز«، يف 6 يوليو 2011، ق�سة بعنوان: »علماء الدين ال�سعوديون ي�ستفيدون من 
اأن ال�سيخ عبد اهلل بن جربين، وهو عامل  حة كيف  ال�سبكات الجتماعية،« مو�سِّ
�سعودي معروف، قد جمع ما يقرب من 6000 من الأتباع يف غ�سون اأ�سابيع من 
الذي  بن جربين،  ال�سيخ  تالميذ  اأن  املده�س  وكان اجلزء  تويرت.  اإىل  ان�سمامه 
باإحيائ  قام  ال� 76، هم من  يناهز  التاريخ عن عمر  قبل عامني من ذلك  تويف 
فتاواه من اأجل الو�سول اإىل جيل جديد من خالل هذه الو�سيلة اجلديدة. وقال 
الأتباع على تويرت، وما  ال�سيخ �سلمان العودة لديه 113000 من    اإنَّ ا  اأي�سً اخلرب 
قد  الأعداد  هذه  اأن  بد  ول  الفي�سبوك.)12(  على  م�سجع  مليون  ن�سف  من  يقرب 
ت�ساعفت منذ ذلك احلني، كما زاد ح�سور كثر من العلماء وال�سيوخ الآخرين يف 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.

وبالقطع، لي�س اجلميع �سعداء بهذه الأدوات اجلديدة، التي يكن اأن يكون 
الديني،  اخلطاب  وعلى  الدينية،  النا�س  حياة  على  الكبر  تاأثرها  الوا�سح  من 
التوا�سل  ومواقع  الت�سالت،  م�ستوى  وعلى  خاللها،  من  ينتقل  اأن  يكن  الذي 
الجتماعي، التي ت�سغل قطاًعا وا�سًعا من ال�سباب وجتتذبهم اإليها، دون اأن تقدم 
د عدد من املفكرين املعروفني يف الآونة الأخرة؛  لهم غذاء فكرًيا جاًدا. فقد ندَّ
»ُت�سعف  لالت�سال،  »�سطحية«  و�سيلة  واعتربوه  »تويرت«  ب�  ت�سوم�سكي،  نعوم  مثل 
العالقات الإن�سانية العادية.« ملاذا؟ لأنه »يتطلب، �سكاًل موجًزا وخمت�سًرا جًدا 
من الفكر، الذي ييل نحو ال�سطحية.«)13( وُي�ساركه الراأي املفكر املعروف �سيد 
يف  ُن�سرت  اإقبال،  مظفر  مع  مقابالت  يف  انتقد  واأن  �سبق  الذي  ن�سر،  ح�سني 
باعتباره »مثال جيد جًدا« على  الهاتف اخلليوي  انتقد  كتاب قبل ب�سع �سنوات، 
هذا النوع من الآثار ال�سلبية، التي يكن اأن جتلبها التكنولوجيات اجلديدة على 
العديد من  فيه  يعي�س  الذي  الف�ساء  فعاًل    »قد غرَّ اإنه  الدينية،  �سالمة حياتنا 

(12)http://www.ft.com/cms/s/8b9834c8-a7ff-11e0-afc2-00144feabdc0, 
Authorised=false.html?

(13)Noam Chomsky, http://figureground.ca/interviews/noam-chomsky/
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الب�سر. ويدمر هذا ال�سكينة الداخلية الهادئة الذي نكون فيها وحدنا مع اهلل ... 
وُيحدث اأثًرا عميًقا جًدا على النف�س الب�سرية.«)14( 

اأرجعت  قد  كانت  الأمريكية  تايز  اأجنلو�س«  »لو�س  �سحيفة  فاإن  وباملثل، 
وغرهم  الإيرانيني  الدين  رجال  بع�س  عنها  اأعرب  التي  ال�سديدة،  الفعل  ردود 
ُينذر  ب�سكل  الإنرتنت  �سبكة  على  ال�سباب  اإدمان  اإىل  هناك،  الراأي  �سّناع  من 
لالإنرتنت  والفنت«  »الأخطار  من  طاّلبه  العلماء  هوؤلء  اأحد  ر  حذَّ وقد  باخلطر. 
خالل  للت�سفح  اأقل  ووقت  ال�سالة  يف  الوقت  من  املزيد  »ق�ساء  ب�  ون�سحهم 
بعدم  تقول،  اأخرى  نظر  وجهة  هناك    فاإنَّ ذلك  ومع  الإلكرتوين.«)15(  الف�ساء 
وجود اأي تناق�س بني اأن يكون امل�سلم ملتزًما وي�ستخدم يف الوقت نف�سه الفي�سبوك 
 وجهة النظر هذه على اأن »اأي م�سلم ملتزم ُيكنه  وال�سبكات الجتماعية، وُت�سرُّ
بحياته  احتفاظه  مع  احلديثة  والتكنولوجيا  الأدوات  اأنواع  جميع  مع  يتعامل  اأن 
اأن اخلوف الكبر من انخراط ال�سباب يف الفجور  اإل  الإيانية الإ�سالمية«)16(، 
وذلك  بالقلق،  كثرين  ُت�سيب  الف�ساد،  ن�سر  مواقع  واإدمان  ال�سريرة،  والأعمال 
والدينية  الجتماعية  احلياة  على  اجلديدة  الرقمية  للو�سائل  الوا�سح  للتاأثر 

للنا�س، وخا�سة قطاعات ال�سباب. 
املتغر  والثقايف  الجتماعي  للم�سهد  م  املَُنظِّ اجلديد  الإعالم  ُيعترب  لهذا، 
يف جمالت احلياة املختلفة، مبا فيها الو�سائل التي تعمل يف جميع اأنحاء العامل 
الإ�سالمي وخارجه. وبالعتماد على جمموعة وا�سعة من املوا�سيع، التي تتناولها 
و�سائل الإعالم اجلديدة و�سبكات التوا�سل الجتماعي، يكن تقدمي وجهات نظر 
جديدة حول كيفية تاأقلم امل�سلمني على ر�سائل وو�سائل الإعالم املحلية والدولية، 
التي تدفعهم با�ستمرار للتوا�سل ب�سكل م�ستقل عن املوؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية، 

(14)Islam, Science, Muslims, and Technology (Seyyed Hossein Nasr, in 
conversation with Muzaffar Iqbal), Publisher: Islamic Book Trust (2007) 
http://www.islamicbookstore.com/b9684.html

(15)http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/09/iran-cleric-says- 
more- prayer- less-web-surfing.html 

(16) observations from iraq, iran,  israel, the arab world and beyond, http://
latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/09/iran-cleric-says- 
more- prayer-less-web-surfing.html
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الذي  املدى  حول  جديدة  اأفكار  عر�س  وبالتايل،  الدينية.  املوؤ�س�سات  فيها  مبا 
جتاوزت به و�سائل الإعالم اجلديدة اليوم احلدود املحلية والُقْطرية وعملت على 
غر�س قناعات جديدة حول مفاهيم التدين، والأخالق، وق�سايا النوع الجتماعي، 
وال�سلطة، والعدالة، وال�سيا�سة، واحلداثة، والثقافة، يف املجتمعات الإ�سالمية.

الإعالم  و�سائل  يف  والعلماء،  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  ح�سور  فاإن  لهذا، 
ن من مناق�سة كل الق�سايا الراهنة،  اجلديدة ومواقع التوا�سل الجتماعي، �َسُيمكِّ
من  لها  واملتعط�سني  العلماء  بني  املعرفة  وتبادل  خا�سة،  ال�سباب  منها  يلي  وما 
ر  هوؤلء ال�سباب، وتعزيز ا�سرتاتيجيات العمل الدعوي يف الف�ساء الرقمي، وُيي�سِّ
الُعليا،  الدرا�سات  وطلبة  والباحثني،  العلماء،  بني  فّعالة  توا�سل  �سبكات  اإقامة 
ذلك  ويتطلب  الدعوة.  جمالت  كافة  يف  جهودهم  وا�ست�سحاب  والإعالميني، 
املعرو�سة  ة  امللحَّ بالأولويات  املتعلقة  والق�سايا  املو�سوعات  وتركيًزا على  حتديًثا 
الإ�سالمية  الرتبية  ب�سرورات  منها  يرتبط  وما  ال�سباب،  بني  والنقا�س  للبحث 
القوية واأ�سا�سياتها، مبا فيها فقه الدعوة، وال�سرة النبوية، والتاريخ الإ�سالمي، 
جانب  اإىل  الكرمي،  القراآن  وعلوم  الإ�سالمي،  واخلطاب  الأخالقية،  والرتبية 

ق�سايا الع�سر املختلفة.

�صوت احلكمة
اإن و�سائل الإعالم اجلديدة اليوم، مبا يف ذلك اأجهزة الفاك�س، والف�سائيات، 
اأ�سرطة  مثل  القدية،  الإعالم  لو�سائل  اجلديدة  وال�ستخدامات  والإنرتنت، 
وال�سحافة،  والهاتف،  العلمي،  اخليال  وق�س�س  وال�سينما،  والفيديو،  الكا�سيت، 
ُتعيد ت�سكيل الثقافة يف املجتمعات الإ�سالمية ب�سكل كبر. و�سواء يف الدول ذات 
الإعالم  و�سائل  ارتبطت  فقد  الأخرى،  الأماكن  من  غرها  اأو  امل�سلمة،  الأغلبية 
التقليدية؛ ال� »�سغرة« وال� »بديلة«، ب�سكل وثيق مع امل�سلمني املتعلمني، الذين كانوا 
واملجموعات  العامة،  ا�ستغالل  ز  عزَّ كما  جديدة.  وهويات  اجتاهات  عن  يبحثون 
تطوير جمالت  و�سجع  والتعددية،  اجلديدة،  الإعالم  لو�سائل  الأخرى،  ال�سعبية 
وتاأ�س�ست على  والتدين،  الدين  لتف�سر  وابتداع طرق خمتلفة  م�ستحدثة جديدة، 
مه من معارف فائدة جُتنى،  �سوء ذلك �سبكات جمتمعية كثرة، لي�س يف كل ما تقدِّ

اأو يكن الوثوق به لرتبية الن�سء والأجيال اجلديدة من ال�سباب. 



- 45 -

)د. ال�صادق الفقيه(

�صيف - خريف  2016 

والتف�سر،  الإنتاج،  يف  عام،  األف  من  لأكرث  امل�سلمني،  علماء  م  حتكَّ لقد 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  امل�سلمني  جلموع  الإ�سالمي  واملحتوى  الن�سو�س  ون�سر 
ل طبيعة ال�سلطة الدينية واحلقوق  وِّ ولكن اليوم، فاإن و�سائل الإعالم اجلديدة حُتَ
التف�سرية؛ اإذ جعل الفي�سبوك، والبلوق، وتويرت، ويوتيوب، وغرها من الأدوات، 
ا،  ورخي�سً و�سهاًل  متاًحا  الأفكار  وبث  الن�سَر  الإنرتنت،  على  لها  ح�سر  ل  التي 
التعبر،  حرية  على  وم�سجعة  جاذبة  اأدوات  اجلديدة  الإعالم  و�سائل  وو�سعت 
واخلو�س يف ق�سايا الدين، يف اأيدي اأي �سخ�س لديه ات�سال بالإنرتنت. وعالوة 
على ذلك، غر املخت�سني، القدرة على التعبر عما يدور بخلدهم ون�سر اأفكارهم 
بحرية اأكرث من ذي قبل، و�سار لأفكارهم تاأثر ملحوظ، مما ي�سكل حتدًيا للكثر 
مما ر�سخ من مفاهيم العقيدة والتجديف.)17( ونتيجة لذلك، يتعر�س املاليني من 
الفقهية  والآراء  الأفكار  وا�سع من  تنوُّع  اإىل  اليوم  امل�سلمني  الإنرتنت  م�ستخدمي 
العلماء  اأجمع عليه  ما  اأو متطابقة مع  تكون �سحيحة،  التي قد ل  الإ�سالم،  عن 

الثقاة، الأمر الذي ُيحدث بلبلة، وُيولِّد انحرافات يف الفهم والعقيدة.

يواجه  ما  على  دائًما  يتغلب  الإ�سالمي  عاملنا  يف  احلكمة  �سوت  اأن  بيد 
جمتمعاتنا من حتديات. ولي�س اأدّل على ذلك مما يقول به علماء العامل الإ�سالمي 
وو�سايا  مقنعة،  وا�سحة  وحجج  نا�سحة،  ثاقبة  اآراء  من  املعروفون  وخطباوؤه 
اإر�سادية �سابطة. فقد اأو�سى ف�سيلة اإمام وخطيب امل�سجد احلرام مبكة املكرمة 
ال�سيخ الدكتور �سالح بن حميد، يف خطبة اجلمعة التي األقاها بامل�سجد احلرام، 
ب  يوم 20 فرباير 2015، با�ستخدام الإعالم اجلديد يف اخلر والإ�سالح والتقرُّ
وغرف  الجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  املعلومات،  �سبكات  اأن  ًحا  مو�سِّ اهلل،  اإىل 
الكبرة  اآثارها  لها  واملنتديات،  ال�سخ�سية،  واحل�سابات  واملدّونات،  املحادثات، 
وتاأثراتها البالغة على �سلوك النا�س وعاداتهم، وما اأحدثته من اأنواع من التغير 
باأنه  اجلديد  الإعالم  ف�سيلته  وو�سف  و�سًرا.  ونفًعا  و�سلًبا  اإيجاًبا  الجتماعي؛ 
الدنيا؛  اأ�سقاع  النا�س فيه من جميع  خطر جتاوز احلدود اجلغرافية، وتوا�سل 

http://www.arabnews.com/news/707681 17( االإ�صالم يف ع�صر االإعالم اجلديد(
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اأقطاًرا وقارات، ربط بني اأجزاء العامل وغر معامله حيث تقاربت معه امل�سافات 
واملجتمعات  والأ�سر  الأفراد  حياة  يف  متعاظًما  دوره  واأ�سبح  واملكانية،  الزمانية 
من  التوا�سل  يتم  حيث  الت�سال،  عامل  يف  وا�سعة  طفرات  حُمِدًثا  وال�سعوب، 
وخارجًيا،  داخلًيا  املعارف؛  وغر  واملعارف  الأقران  وغر  الأقران  مع  خالله 
يتبادلون الأ�سرار واملعلومات والثقافات، وممار�سة ما ل ينح�سر من الن�ساطات 

والفعاليات، مع من يعرفون ومن ل يعرفون.)18(

تطرق  اجلديدة،  الإعالم  و�سائل  مع  بفطنة  التعامل  كيفيات  ولتبيان 
اآفاق جديدة  فتحه من  وما  الإعالم اجلديد  اأهمية  اإىل  بن حميد  ال�سيخ �سالح 
والتفاعل مع ما حوله من ق�سايا  املرء عن ذاته و�سخ�سيته،  بها    ليعربِّ ووا�سعة 
واأحداث بطرق خمتلفة، واأ�ساليب متجددة قد ل يدركها اأو ي�ستوعبها جيل الآباء 
لت نقل  دت الطرق اأمام املبدعني و�سهَّ بت البعيد ومهَّ والكبار، فهذه الو�سائل قرَّ
املعلومات وبناء الأفكار وتطوير املهارات و�سقل امللكات واإثبات الذات وزرع الثقة 
املتلقي من  فيها  ينتقل  ومتعتها،  وتوفرها  للمعلومات  تي�سر  ففيها  النفو�س،  يف 
املتابعة اإىل امل�ساركة الفاعلة يف كل املواد والأدوات، وكل ذلك يتم اإذا كان هذا 
لكل  و�سيلة  اجلديد  الإعالم  ف�سيلته    وعدَّ تدبر.  وح�سن  ون�سج  بوعي  التعامل 
والتوا�سل  واإدارته،  م�سوؤوليته  الق�سور يف  ليفيد منها يف معرفة جوانب  م�سوؤول 
مع ذوي العالقة من موظفني ومراجعني وحمتاجني ملزيد من املراجعة والتطوير، 
املدونات  هذه  يف  ما  اأن  على  ال�سائبة.  والقرارات  املالئمة  الإجراءات  واتِّخاذ 
التوثيق  اإىل مزيد من  تبقى بحاجة  وال�سبكات من معلومات وحمتويات  واملواقع 
والتثبت، فالعلم ال�سحيح واملعلومات ال�سادقة توؤخذ من اأهلها بعد درا�سة واأناة 
ل العلماء دور فّعال يف  وح�سن معاجلة.)19( ومبثل هذه الآراء النا�سحة يكون لتدخُّ
تر�سيد التعامل مع و�سائل الإعالم اجلديدة، وتوجيه ال�سباب، وعامة النا�س، اإىل 
�سوا بها عالقتهم التفاعلية  نوا بها ا�ستخدامهم، ويوؤ�سِّ الكيفية التي ينبغي اأن يح�سِّ

)18( اإمام امل�س���جد احلرام يو�س���ي با�س���تخدام الإعالم اجلديد يف اخلر والإ�س���الح والتقرب اإىل اهلل، 
, http://www.alyaum.com/article/4048680 اجلمعة 20 فرباير 2015، وا�س - مكة املكرمة

)19( امل�سدر ال�سابق.



- 47 -

)د. ال�صادق الفقيه(

�صيف - خريف  2016 

مع هذه الو�سائل، واملحاذير التي يجب اأن ينتبهوا اإليها خالل ت�سفُّحهم ملا متوج 
به ال�سبكة العنكبوتية من معلومات مقروءة وم�سموعة وم�ساهدة.

اخلامتة
  ِباْلَقَلِم  َعَلَّم  اَلِّذي  التنزيل:  حمكم  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يقول 
وباعتبارها  و�سروراتها،  املعرفة  ملفهوم  تاأكيًدا   )20(َيْعَلْم َلْم  َما  اْلإِن�َساَن  َعَلَّم 
  وُيعدُّ املخلوقات.  �سائر  من  غرهم  عن  الب�سر  يتميز  بها  التي  اخل�سي�سة 
مثل  منها؛  امل�ستحدثة  والو�سائط  اجلديدة،  الإعالم  و�سائل  تطبيقات  ا�ستخدام 
الإنرتنت، وبرامج الكمبيوتر، والتلفزيون، والإذاعة، والهواتف املحمولة، وغرها 
املختلفة،  احلياة  بق�سايا  املتعلقة  املعرفة  مطلوبات  من  الرقمية،  التقنيات  من 
لأنها اأدوات فّعالة لنقل هذه املعرفة، وهي ما اأحدث تغيرات اأ�سهمت يف تطوير 
معظم جوانب احلياة الإن�سانية. فقد اأ�سهمت التقنيات املعا�سرة يف َجْعل تناقل 

املعلومات اأ�سهل، حيث باتت ُتْن�سر دون قيد، اأو �سرط. 

ويف هذا ال�سياق؛ جاء تطور تقنيات و�سائل الإعالم اجلديد لفًتا ومده�ًسا، 
فيها  واجلماعات، مبا  املجتمعات  من  ولكثر  الأحيان  من  كثر  مربًكا يف  ورمبا 
مفاهيمها،  مبختلف  احلدود  التقنيات  هذه  جتاوزت  فقد  امل�سلمة.  املجتمعات 
امل�سوؤولني  لالأ�سخا�س غر  م�ساحة  تف�سح  وكاأنها  فرو�سها،  بكل  القيود  ت  وتخطَّ
لو�سع معلومات غر دقيقة عن الإ�سالم، الأمر الذي يكن اأن يربك عقول النا�س. 
وهذا املو�سوع يكن اأن ينظر اإليه من منظور �سوء ا�ستعمال و�سائل الإعالم من 
مثل؛  �سائكة  مو�سوعات  يف  الإ�سالم،  با�سم  الالئقة  غر  الدعاية  عر�س  خالل 
العقيدة واجلرب والإيان، اأو مو�سوعات عامة مثل؛ الليربالية، والنوع الجتماعي، 

والراديكالية، والعلمانية، والتنوُّع، والتعددية. 

الإعالم  و�سائل  بها  تطورت  التي  ال�سرعة  ن  كِّ مُتَ مل  م،  تقدَّ ما  اإىل  اإ�سافة 
لإجراء  كافية  فر�سة  العام،  الف�ساء  بها  اكت�سحت  التي  والطريقة  اجلديدة، 

)20( �سورة العلق: )4- 5(.
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للتقنيات امل�ستحدثة على جودة احلياة واملجتمع، ومل  الرئي�سية  حتليالت لالآثار 
يتمكن القائمون على الأمر من تخطيط م�ساريع موّجهة تبحث عن قيمة املعلومات 
و�ساطة  واأثر  والفرتا�سي،  الإلكرتوين  الف�ساء  على  املرتتبة  والآثار  الرقمية، 
الكمبيوتر على ممار�سة الإن�سان لأمناط حياته، ومل تبحث املوؤ�س�سات الإ�سالمية 
مبا يكفي مواقف الإيديولوجيات ال�سيا�سية والثقافية الكربى ب�ساأن العالقة بني 
و�سائل الإعالم اجلديدة والر�سائل املبثوثة خاللها، واإ�سقاطاتها على نوعية القيم 

واملو�سوعات الأخالقية املرعية.

وباملراجعة ال�سريعة للح�سور الإ�سالمي يف ف�ساء الإعالم اجلديد والف�ساء 
للعلماء على ن�ساط  الن�ساط الدعوي الفردي  الرقمي الفرتا�سي، ُنالحظ تفوق 
والت�سهيالت  باخل�سائ�س  الأخرة  متتع  من  الرغم  على  الر�سمية،  املوؤ�س�سات 
التي تزيد من عالقتها التفاعلية مع امل�ستفيدين، ومبقومات مادية وب�سرية اأكرب 
وال�ستمرارية،  الثبات  اإىل  الر�سمية  املواقع  افتقار غالبية  اإن  اإذ  للتفوق؛  توؤهلها 
وميل معظمها اإىل العزلة، وعدم التكامل، واخل�سية من الندماج مع نظائرها من 
ي�ستدعي  والرت�سيد املطلوب، مما  التاأثر  الأخرى، يحرمها من  الدعوية  املواقع 
ت�سجيع املواقع الإ�سالمية لللتن�سيق والتعاون والرتقاء بالو�سائل التقنية، والعمل 
ا واأن هناك  على اإثراء البحث العلمي يف هذا جمال العلوم الإ�سالمية، خ�سو�سً
اأن  �س للمعارف الدينية، واأن هناك كثًرا من الق�سايا والأفكار التي ينبغي  تعطُّ

تطرح يف مواقع العلماء واملوؤ�س�سات الإ�سالمية.

اإن دور املوؤ�س�سات الإ�سالمية وح�سور العلماء يف و�سائل الإعالم اجلديدة 
ُي�ساعد على ن�سر الدعوة الإ�سالمية، اإل اأنَّه يحتاج اإىل كثر من الأفكار العلمية 
ال�ساحلة للتطبيق، التي ل يكن معرفتها اإل من خالل املمار�سة الن�سطة والفاعلة 
حلاجة  ال�سحيح  والتقدير  وا�ستخداماتها،  الإنرتنت  بطبيعة  الدقيقة  واملعرفة 
الإ�سالمية  الدعوة  لتو�سيل  الدعاة  حاجة  عن  ف�ساًل  اإليها،  الإ�سالمي  العامل 
اإذا  نعمة  اإذ هي  اأ�سلفنا؛  كما  ونقمة،  نعمة  الرقمية  فالتقنية  لالإن�سانية جمعاء. 
وا�ستثمرناها  العلماء،  روؤيتها  ل  و�سكَّ الإ�سالمية،  املوؤ�س�سات  عر�سها  على  تربعت 



- 49 -

)د. ال�صادق الفقيه(

�صيف - خريف  2016 

عليها  �سيطرت  اإذا  نقمة  وهي  ال�سحيح،  الإ�سالمي  الفكر  لن�سر  جميًعا 
واعتقلت  التجارية،  الدعاية  بوارج  بيوتنا  وحا�سرت  املنحرفة،  الإيديولوجيات 

اهتمامات �سبابنا املواقع الفا�سحة.

بح�سور  مرهون  الرقمي  الف�ساء  عرب  الإ�سالمي  الفكر  ن�سر  م�ستقبل  اإن 
املوؤ�س�سات الإ�سالمية والعلماء، مثلما هو خا�سع لكثر من املتغرات والتعقيدات 
�سعيد  على  لي�س  والتكنولوجية،  والقت�سادية  وال�سيا�سية  والجتماعية  الثقافية 
بفعل  اأ�سبح  الذي  باأ�سره،  العامل  �سعيد  على  واإمنا  فح�سب،  الإ�سالمي  العامل 
و�سائل الإعالم اجلديدة قرية كونية معوملة. فقد ي�سعب على املرء احلديث عن 
الكبر،  التداخل  ا�ست�سحاب  اأطرافها، دون  ات�سعت  رقعة جغرافية معينة مهما 
واأن احلدود  واملكان،  الزمان  اليوم، و�ساعت معه معامل  الإن�سانية  ت�سهده  الذي 

والقيود القدية مل يعد لها معنى.

مرتابطة،  لدوائر  معاجلات  عن  البحث  يف  ر  نفكِّ اأن  ُيكن  الفهم،  وبهذا 
التطورات  واملجتمع من خالل  املزعومة جلودة احلياة  الآثار  تدر�س  منها  ثالثة 
وهي:  �سابق؛  وقت  يف  ر�سمت  التي  اجلديدة،  الإعالم  و�سائل  ثقافة  يف  الثالثة 
رابع  م�سروع  بها  يلحق  اأن  على  والو�سيلة.)21(  الفرتا�سية،  واملحاكاة  الرقمنة، 
َيْعَمد اإىل حتليل املواقف احلرجة يف و�سائل الإعالم اجلديدة يف �سياق التقاليد 
الإيديولوجية الكربى، وموقفها من امل�سلمني، وموقع الإ�سالم منها. يف حني يكون 
واإدماج  نف�سها  ال�سابقة  التحليالت  اإطار جلودة  تطوير  اخلام�س  امل�سروع  هدف 
نتائج امل�ساريع امللحقة الأربعة لرت�سيد نتاجاتها من حيث جودة ت�سميم املواقع، 
توافر  مع  والتنقل  الت�سفح  و�سهولة  الب�سرية،  الروؤية  ذات  التقنيات  يواكب  مبا 
وامل�سداقية،  والتنوع  وال�سمول  املحتوى  ر�سانة  حيث  ومن  التفاعلية،  اخلدمات 

وعرب جهود م�سرتكة للعلماء واملوؤ�س�سات الإ�سالمية.

(21)http://ethicsandtechnology.eu/projects/evaluating_the_cultural_quality_
of_new_media_towards_an_integrated_philosophy_of_human_media_
relations/
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والعلماء  االإ�صالمية  املوؤ�ص�صات  ح�صور  اأن  تاأكيد  من  بد  ال  اخلتام,  يف 
مطلوب لتثبيت الهوية االإ�صالمية للمواقع املختلفة, وتر�صيد ا�صتخدام و�صائل 
االإعالم اجلديدة, واإثراء احلوار عب الف�صاء الرقمي مع ال�صباب, باعتبار اأن 
هذه عملية تكاملية بني كل العاملني يف حقل الدعوة اإىل اهلل. فاجلميع هنا 
الو�صطي  االإ�صالمي  الفكر  ن�صر  يف  جميًعا  هوؤالء  دور  عن  باحلديث  معنّيون 
املعنية  االإ�صالمية  املواقع  يف  ح�صورهم  على  نعتمد  اأن  بد  ال  لهذا,  املعتدل. 
بهذا الفكر, التي تبتعد عن الرتويج للخالفات املذهبية, وتفتح قنوات حوار 
املواقع  على  القائمني  بني  التن�صيق  يتعزز  واأن  خمتلفة,  وبلغات  االآخر,  مع 
وتكثيف  املعلومات,  تبادل  على  واحلر�ص  واملتخ�ص�صة,  العامة  االإ�صالمية 
ن�صر البحث العلمي والبحوث والدرا�صات الر�صينة يف علوم الدين, التي تردُّ 

ال�صبهات وتبنيرِّ عدالة االإ�صالم و�صماحته.
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د. نبيل ال�صريف* 

التغير �سّنة احلياة، وقد تكيَّف الب�سر دوًما مع حقيقة التغّر والتطّور منذ 
 لالأ�سلح،  بدء اخلليقة. والدر�س الأهم يف علوم الأحياء هو اأن البقاء ل يكون اإلَّ
والأ�سلح هنا هو َمْن يتلك قدرة اأكرب على التكّيف مع املتغّرات، فقد انقر�ست 
كائنات مل متتلك هذه القدرة، وعا�ست كائنات اأخرى لها الَغَلبة، لأنها ا�ستطاعت 

اأن تتكيَّف مع امل�ستجّدات. 

لقد اأدت و�سائل الإعالم على الدوام دوًرا بارًزا يف التعبر عن طموح النا�س 
وناقلة  ومعرّبة عنها،  الطموحات  لهذه  كانت حا�سنة  بل  والتطوير،  التغير  نحو 

لتوق النا�س لالنطالق نحو اآفاق جديدة.

ُتعّد  التي  الإعالم  و�سائل  اأن  هنا  اإليها  الإ�سارة  تنبغي  التي  املفارقة  لكن   
الآن عن  نتحدث  اأ�سبحنا  فقد  التغير،  الأخرى من  تنُج هي  للتغير مل  حمّرًكا 
على  بع�سها  اأن جترب  وتو�سك  القدية،  الو�سائل  ُتناف�س  جديدة  اإعالم  و�سائل 

ا اإىل عهدة التاريخ. اإخالء مواقعها الراجعة كليًّ

* وزي���ر اإع���الم �س���ابق، ورئي�س �س���ركة اإمداد لالإع���الم والتدريب وال�ست�س���ارات؛ ع�س���و منتدى الفكر 
العربي/الأردن.
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العنكبوتية  ال�سبكة  انطالق  بعد  اجلديد  الإعالمي  امل�سهد  ل  ت�سكَّ لقد 
»الإنرتنت« من رحم الدوائر الأمنية والدفاعية الأمريكية عام 1985 مع اأن التفكر 

فيه بداأ يف وزارة الدفاع الأمريكية يف اأوائل ال�ستينيات من القرن املن�سرم. 

لالإعالم،  الأ�سا�سية  املفاهيم  يف  �ساملة  ثورًة  الإنرتنت  �سبكة  واأحدثت 
واأعادت �سياغة املبادئ التي يقوم عليها العمل الإعالمي على نحٍو جذري. 

ال�سنوات  يف  الإعالمي  امل�سهد  تفا�سيل  كل  على  �سامل  حتّول  طراأ  لقد 
الأخرة؛ اإذ اإن التعريف التقليدي لالإعالم الذي يقوم على وجود ر�سالة وُمر�ِسل 
التلّقي  موقع  وغادر  ُمر�ِساًل  املُ�ستقِبل  فاأ�سبح  اجلدوى،  عدمي  اأ�سبح  وُم�ستقِبل 

ال�سلبي اإىل ف�ساء التفاعل الإيجابي. 

ًدا يف �سوء قيام املواطنني  وحتى مفهوم الحرتاف الإعالمي اأ�سبح ُمهدَّ
ب�  ي�سمى  ما  م�سطلح  موؤخًرا  �ساَد  فقد  واإعالمية،  �سحفية  مبهام  العاديني 
»ال�سحفي املواطن« اأو »�سحافة املواطن«، وغدا باإمكان املواطن العادي اأينما 
كان القيام باإر�سال تقارير واأخبار و�سور من موقع �ُسكناه اأو عمله عرب الهواتف 
 YouTube و twitter و Facebook لة، اأو عرب مواقع التوا�سل الجتماعي مثل املتنقِّ
ت wikileaks مفهوم �سرّية املعلومات والوثائق اإىل الأبد،  و Wikipedia. كما غرَّ
واأ�سبح باإمكان اأي مواطن خماطبة العامل كّله واإ�سراك الآخرين يف كل مكان يف 
ما يجوُل يف خاطره وفكره، وذلك من خالل املدّونات blogs واملواقع الإلكرتونية 
كبًرا  اعتماًدا  تعتمد  التقليدية  الإعالم  و�سائل  واأ�سبحت  والإخبارية.  اخلا�سة 
ا يف اأوق����ات الأزمات،  على ال�سحفيني املواطنني لنقل �سورِة ما يجري خ�س��و�سً
يف  ت�ستند   New York Times مثل  مرموقة  �سحيفة  جند  اأن  ماألوًفا  و�سار 
اإعدادها لتقرير عّما يجري يف م�سر مثاًل على تقارير اأر�سلها مواطنون عاديون، 
اأو على ما يكتبه املدّونون من و�سف للوقائع واملجريات. وكذلك، اأ�سحت حمطات 
التلفزة تعتمد على اأف�الم youtube وما ي�سّوره النا�س العاديون بهواتفهم النقالة 
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اأهم  اإن  القول  العامل. ويكن  العامل على ما يجري يف مكاٍن ما يف هذا  لإطالع 
لها  واأ�سهر ال�سور والتقارير التي تداولها العامل خالل ال�سنوات الأخرة مل ي�سجِّ
�سحفيون اأو م�سّورون حمرتفون، بل كانت من اأعمال مواطنني عاديني و�سعتهم 

الأقدار يف قلب العا�سفة لدى وقوع الأحداث والتطّورات. 

 وتفاعلي، فهو ينقل ما يحدث  اآينٌّ اإعالم  اأنه  الإعالم اجلديد  ومن مزايا 
ويجري حلظًة بلحظة، وهناك موقع اإخباري اأمريكي ي�سّمى »الأخبار ثانية بثانية« 

فلم يعد يكفي اأن ُتنَقل الأخبار دقيقة بدقيقة. 

تن�سر  فال�سحيفة  الت�سال،  و�سائل  اإمكانات  يف  م�سبوق  غر  م  تقدُّ وهذا 
ما حدث  تعر�س  قد  التلفزة  على  امل�سائية  الأخبار  ون�سرة  ال�سابق،  اليوم  اأخبار 
للر�سالة  املتلقي  يعد  ومل  للحدث.  مبا�ِسرة  متابعة  تبّث  وقد  قليلة،  �ساعات  قبل 
الإعالمية �سلبًيا؛ بل غدا �سريًكا فاعاًل ي�ساهم براأيه يف �سياغة املادة الإعالمية 
ُمعلًِّقا على ما يقراأ عرب املدّونات، كما اأنه �سريك بفكره وراأيه عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي.

اأو  جغرافًيا  متباعدين  اأنا�س  بني  التقريب  اجلديد  الإعالم  ا�ستطاع  لقد 
ن من جتاوز قب�سة احلكومات املتحكمة يف و�سائل الإعالم التقليدية.  فكرًيا، ومتكَّ
وجنح يف اإر�سال اأ�سوات املوطنني وحقيقة ما يجري يف مناطقهم للعامل كله، مما 
ر لهم �سعوًرا ُمهًما اأنهم لي�سوا وحدهم �سد  زاد من عدد املت�سامنني معهم، ووفَّ

الظلم والطغيان.

القوة والتاأثر، فاملعارك  الوقت �سديدة  واأ�سبحت و�سائل الإعالم يف هذا 
حُت�َسم الآن يف ف�ساء الإعالم قبل املواجهات على اأر�س املعركة.

اأردوغان  الرتكي  الرئي�س  بني  موؤخًرا  لل�سراع  م�سرًحا  الإعالم  كان  لقد 
  اأن نكون يف �سفِّ وخ�سومه يف حماولة النقالب الأخرة عليه، ول يعنيني هنا 
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املوؤيدين اأو املعار�سني للرئي�س الرتكي، بل يهّمني قراءة امل�سهد من زاوية تفاعل 
و�سائل الإعالم مع هذه الأحداث والدور الذي قام به، فقد اأدرك كل من اأردوغان 
م يف مفاتيح الدولة، وي�سمن   من ي�سيطر على مفا�سل الإعالم يتحكَّ ومعار�سيه اأنَّ
التي اتخذها  اأوىل اخلطوات  التي يريدها، فقد كانت  بالطريقة  التغير  يتم  اأن 
وال�سيطرة  الر�سمية   TRT تلفزيون  اإىل حمطة  الإ�سراع  هي  اأردوغان  معار�سو 
اإحدى مذيعاتها على قراءة  اإذ اأجربوا  عليها وعلى العاملني فيها بقوة ال�سالح؛ 

بيان النقالب. 

فهناك  الرتكي،  الف�ساء  يف  الوحيدة  لي�ست  املحطة  هذه  اأن  هوؤلء  ون�سي 
العديد من املحطات الف�سائية اخلا�سة التي ا�ستمرت يف العمل، وكان لإحداها 
دور كبر يف تغير امل�سهد راأ�سا على عقب، فقد جنحت اإحدى املذيعات يف الو�سول 
اإىل اأحد مرافقي اأردوغان وطلبت منه التحدث اإىل الرئي�س، وما هي اإل ثواٍن حتى 
 من خالل تلك ال�سا�سة خماطًبا �سعبه بال�سوت وال�سورة عرب  كان اأردوغان يطلُّ

 .FACETIME و�سيلة اإعالمية جديدة تدعى

مل ت�ستمر مكاملة اأردوغان عرب تلك الف�سائية با�ستخدام »في�س تامي« �سوى 
ه نداًء ل�سعبه للنزول اإىل ال�سوارع والت�سدي  ها كانت كافية ليوجِّ 12 دقيقة، ولكنَّ
اأنف�سهم يف و�سع ل ُيح�سدون  اأراد، ووجد املعار�سون  لالنقالب. وقد كان له ما 
مكان  كل  احت�سدت يف  التي  النا�س  اأمام جموع  لوجه  وجًها  اأ�سبحوا  فقد  عليه، 

راف�سه لالنقالب ومت�سدية له باأج�سادها.

 TRT حمطة  اقتحام  املواطنون  ا�ستطاع  حتى  وجيزة  فرتة  اإل  هي  وما   
واإجبار املعار�سني الذين كانوا قد �سيطروا عليها على مغادرة املحطة، وفّك اأ�سِر 
اإعالمييها ومنهم املذيعة التي قراأت بيان النقالب. و�سرعان ما خرجت املذيعة 
التي قراأت بيان النقالب اإىل النا�س مرة اأخرى متحدثة عن اإجبارها على قراءة 

البيان، واأنها فعلت ما فعلت حتت ال�سغط والإكراه. 
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لقد اأ�سهم هذا ال�ستعمال الذكي لو�سائل الإعالم يف تغير املوازين ل�سالح 
فما  الأحداث،  لتلك  ال�سيا�سية  القراءة  عن  النظر  ب�سرف  وجماعته،  اأردوغان 
عملية  يف  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  زاوية  من  امل�سهد  قراءة  هو  هنا  يعنيني 
التغير التي كان يكن اأن ت�سر يف اأي اجتاه. �سحيح اأن تفاعل القوى ال�سيا�سية 
والع�سكرية على الأر�س اأدى الدور الأكرب يف ح�سم الأمور، ولكن الطرف الأقدر 
على توظيف الإعالم ل�ساحله هو من ي�ستطيع حتقيق الغلبة وت�سجيل الن�سر يف 

نهاية املطاف. 

باملدافع  ا  بع�سً بع�سهم  يواجهون  وموؤيدوه  اأردوغان  خ�سوم  كان  وكما 
والقذائف يف خمتلف ال�ساحات، فاإن معركة اأخرى ل تقل اأهمية دارت لل�سيطرة 
على و�سائل الإعالم. وقد انطلقت عملية اإف�سال النقالب من الف�ساء الإعالمي، 
 ما حدث يف تركيا  ثم امتدت وانت�سرت اإىل الف�ساءات الأخرى. ويكن القول اإنَّ
م منوذًجا وا�سًحا على قدرة و�سائل الإعالم على القيام بدور كبر يف جمال  يقدِّ

التغير. 

 و�سائل  اإذا كانت املعركة هي بني اجتاهني �سيا�سيني يف تركيا، فاإنَّ وحتى 
الإعالم �ساهمت يف ح�سم معركة التغير ل�سالح فريق �سيا�سي، وحرمت فريًقا 
اآخر من فر�س روؤيته يف بناء واقع �سيا�سي جديد يف البالد. لقد كانت املعركة على 
تغير التوجه والأولويات حمتدمة بني فريقني، وكانت الغلبة لفريق دون الآخر، 
لأنه قد يكون الأقدر والأجنح يف توظيف و�سائل الإعالم من بني عوامل مو�سوعية 

اأخرى ل يكن ال�ستخفاف بها اأو التقليل من اأهميتها.

نقل  مهًما يف  دوًرا  الدوام  على  ت  اأدَّ الإعالم  و�سائل  فاإن  الأمر،  واقع  ويف 
تطلعات النا�س ورغبتهم يف تغير واقعهم اأو تطويره. بل يكن القول اإنه كان لكل 

ثورة اأو حركة احتجاج و�سيلتها الإعالمية اخلا�سة.

التي راجت يف املنطقة يف  الع�سكرية  ى املذياع دوًرا يف النقالبات  اأدَّ فقد 
ليقراأ  الإذاعة  اإىل حمطة  �ساب  ع�سكري  و�سول  وكان  املا�سي،  القرن  �ستينيات 

البيان رقم واحد كافًيا لإحداث التغير املطلوب.
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كما اأن اأ�سرطة الكا�سيت هي التي نقلت كلمات اخلميني اإىل ماليني النا�س 
يف اإيران، واأ�سهمت يف اإ�سعال الثورة واإحداث التغير يف ذلك البلد. كما اأجربت 
قراره  عن  العودة  على   2004 عام  الفلبني يف  برملان  الن�سية  الهاتفية  الر�سائل 
ت تربئة  بعدم حماكمة الرئي�س جوزيف ا�سرتادا، الذي كان متَّهًما بالف�ساد، ومتَّ

الربملان له.

الدول  اإحدى  اأو  ال�سوفياتي  النا�س يف الحتاد  يتلقاها  اأف�سل هدية  وكانت 
اإن  حمللون  ويقول  »زيروك�س«.  نوع  من  وثائق  ت�سوير  جهاز  لنفوذه،  اخلا�سعة 
 خ�سومه ا�ستخدموا  احلزب ال�سيوعي يف مولدافيا خ�سر انتخابات عام 2009 لأنَّ
الهواتف النّقالة وال�سبكة العنكبوتية بنجاح كبر يف ح�سد اأن�سارهم. كما قامت 
َدَمْقَرطة كثر من دول العامل، عن  اإنكاره يف  ال�سحافة املطبوعة بدوٍر ل يكن 

طريق توفر ف�ساء للنقا�س والتفاق بني املواطنني املنخرطني �سيا�سًيا.

البديل يف  العربي  بالربيع  ي�سمى  ما  اأحداث  العربي يف  ال�سباب  وقد وجد 
ر لهم الإعالم اجلديد اإمكانية  الإعالم الرقمي ومواقع التوا�سل الجتماعي؛ اإذ وفَّ
نهم من التفاق  التوا�سل فيما بينهم، بعيًدا عن الأعني واأجهزة الرقابة، كما مكَّ
على اأماكن التجمع ومواعيد التحرك لالنطالق ومواجهة الواقع، واملبادرة لتغير 

الظروف التي ا�ستع�ست على التغير زمًنا طوياًل.

مواقع  عرب  املعلومات  وتبادل  الأفكار  نقل  يف  براعة  ال�سباب  اأبدى  لقد 
الإلكرتونية  واملواقع  املدونات  واأ�سبحت  الإنرتنت،  و�سبكة  الجتماعي  التوا�سل 
مثل twitter و facebook و Youtube هي م�سدر املعلومات الأول والرئي�سي حول 

حلركة الحتجاج يف العامل العربي.

 كل التطورات والأحداث يف العامل كله جتري حتت نظر النا�س على امتداد  اإنَّ
خريطة العامل، فالإعالم اجلديد ل يحرتم احلدود ول يعرتف باحلواجز مهما 
كانت. وقد اأتاحت مواقع التوا�سل لل�سباب اإمكانية تبادل اخلربات والتجارب عرب 
ق يف بلد ما، ي�سبح عرب و�سائل الإعالم اجلديدة،  احلدود، فالنجاح الذي يتحقَّ

ملهًما بدرو�سه امل�ستفادة لالآخرين يف دول اأخرى.
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ويبدو كما يقول بع�س املراقبني اأن العقد الأول من الألفية الثالثة كان عقد 
و75  بود  اآي  مليون   225 من  بيعت اأكرث  فقد  اجلديدة،  الت�سال  اأجهزة  انت�سار 
مليون بالك بري و55 مليون وي حتى الآن، وُيقدر عدد الكومبيوترات ال�سخ�سية 
اأقل من 500  مع  مليار جهاز مقارنة  يزيد على  العامل مبا  امل�ستخدمة حالًيا يف 
جّوال  هاتف  مليار  الثالثة  من  متزايًدا  عدًدا  اأن  �سنوات .كما  ع�سر  قبل  مليون 
عام  منذ  الإنرتنت  ا�ستخدام  وتزايد  الإنرتنت.  دخول  على  الآن  قادر  العامل  يف 
2000 حتى 2010 من 360 مليون �سخ�س اإىل ما يقارب 2 مليار �سخ�س، وهم 
ثلث الب�سرية تقريًبا، لذلك زادت قناعات املعلقني باأن و�سائل الإعالم اجلديدة 

)تقنيات الت�سال املرتبطة بالإنرتنت( �ستوؤدي اإىل موجة من الديقراطية.

الذي  الدور  مبالغة يف احلديث عن  ثمة  باأن  التاأكيد  ينبغي  كله  ومع ذلك 
تقوم به و�سائل الإعالم  يف تعزيز احلرية والديقراطية يف العامل،  فال�سبكات 
الجتماعية ل ُت�سِقط احلكومات؛ بل النا�س هم الذين يفعلون، فمواقع ال�سبكات 
داخل  من  يعملون  الذين  للنا�سطني  و�سارة  مفيدة  تكون  اأن  يكن  الجتماعية 
اأدلة  حديثة جمع  بتقنيات  ت�ستطيع  املعنية  ال�سلطات  ال�ستبدادية، لأن  الأنظمة 
دامغة عن هوؤلء النا�سطني عن طريق م�سح ال�سور ومقاطع الفيديو التي يقوم 
ما  ذلك  ومع  الإنرتنت.  مواقع  اإىل  بتحميلها  معهم  واملتعاطفون  املتظاهرون 

تزال املراقبة الكاملة للّتداولت الّرقمّية حلًما بعيد املنال. 

على  احل�سول  يف  امل�ساواة  عدم  ظاهرة  ت�سعيد  ت�ستطيع  الإنرتنت  اإن 
املعلومات والقّوة، ولكنها ل ت�ستطيع اأن حُتِدث التغير اإذا مل تكن البيئة ال�سيا�سية 
الإنرتنت  خدمة  لديهم  تتوافر  الذين  هوؤلء  ن�سبة  له، فكم  مهياأة  والجتماعية 
اأ�ساًل يف بلداننا؟ وكم هو عدد الذين يتلكون ثقافة الولوج اإىل مواقع التوا�سل 

الجتماعي والتعامل بها يف العامل العربي؟
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 ثمة مبالغة يف دور مواقع التوا�سل الجتماعي و»في�سبوك« حتديًدا، ك�سبب 
رنا اأن احلكومات  رئي�سي لإحداث التغير يف املنطقة العربية، خا�سة اإذا ما تذكَّ
الهاتف  و�سبكات  الإنرتنت  قطعت خدمة  قد  احتجاجات  �سهدت  التي  الدول  يف 
�ست اأو حجبت بع�س املواقع املهمة. ومع هذا تبقى الإنرتنت  عن مواطنيها، اأو �سوَّ
اللغة  الإنرتنت ويلكون  يدخلون  الذين  فاأولئك  واإبداًعا،  ًرا  الأكرث حترُّ الو�سيط 
ون�سر كّمية  وتبادل،  ت�سّلم،  الت�سال ي�ستطيعون  ومهارات  الكمبيوتر  وهجائية 
الإعالم  قنوات  وا�ستعمال  امتالك  دون  من  املعلومات،  من  مثيل  لها  ي�سبق  مل 
اجلماهري الرئي�سية بال�سرورة. لذلك عندما تدخل بدايات الإنرتنت جمتمًعا 

ما فاإنها ت�ساعد على اإحداث تغيرات جوهرية يف الدينامية الجتماعية.

من  ومتاًحا  القاعدة ممكًنا  من  الت�سال  ي�سبح  الإنرتنت،  تنت�سر  وبينما 
الفوقية،  ال�سيطرة  فر�س  يريدون  الذين  اأولئك  اإىل  التحدي  ويعلن  الأنواع،  كّل 
فقوة عملية الن�سر والتو�سيل امل�ستمدة من الإنرتنت ت�سع املعرفة وال�سلطة على 
الو�سول  يف  متزايد  على نحو  قادرين  النا�س  فعندما يكون  مًعا.  ا�سطدام  خّط 
العامل،  حول  جمتمعهم اأو  يف  الآخرين  مع  ب�سهولة  والت�سال  املعلومات،  اإىل 
اأن  يف  رغبة  اأقل  ي�سبحون عادة  م�ستقّل،  نحو  على  نظرهم  وجهات  وين�سرون 
حّرية  ي�سمن  ل  نف�سه  لكن هذا  حياتهم.  على  اعتباطية  فوقية  �سيطرة  يقبلوا 
الإنرتنت ملراقبة  ا ا�ستعمال  اأي�سً ي�ستطيعون  ال�سلطة  الذين يف  فاأولئك  �سيا�سية؛ 
املواطنني اأو امل�ستخدمني، ومهاجمتهم. فقد ن�سرت بي. بي.�سي يوم  الث��الئاء 28 
البحث  رئي�س حمرك  �سمي  اإريك  فيه  قال  وا�سنطن  من  يونيو 2011، ت�سريًحا 
العمالق غوغل، اإن ا�ستخدام احلركات املطالبة بالديقراطية يف العامل العربي 
ل�سبكة الإنرتنت للتعريف مبطالبها قد يوؤدي ببع�س الأنظمة اإىل ت�سديد تدابرها 
للحّد من احلريات عرب ال�سبكة الإلكرتونية. وقال اإن »النتفا�سات ال�سعبية التي 
ا�ستخدمت الإنرتنت �سد احلكومات الدكتاتورية يف العامل العربي قد تقود اإىل 

فر�س مزيد من القيود على ا�ستخدامات الإنرتنت يف امل�ستقبل«.
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نخل�ص اإىل القول اإن احلّرية ال تبداأ يف مواقع االإنرتنت, وال يف الهيئات 
كّل  ويف  االإن�صانية.  الروح  يف  تبداأ  لكنها  الرتبوية,  االإدارات  اأو  الت�صريعية 
قبل,  من  عليهم  معلومة ُمنعت  اإىل  للو�صول  االإنرتنت  النا�ص  ي�صتعمل  مّرة 
اأو يتوا�صلون من اأعماق  ويّت�صلون ب�صخ�ص كان ي�صعب الو�صول اإليه �صابًقا, 
قلوبهم يف امل�صاركة يف الر�صائل ون�صرها, حيث مل يكن ممكًنا اأن ين�صروها قبل 
االإنرتنت, اأعتقد باأن كل ذلك يقّوي ويدعم الروح االإن�صانية الراغبة يف التطور 

واالنعتاق.

دت و�سائل الإعالم اجلديدة الإن�سان بو�سائل قوّية للم�ساعدة على  لقد زوَّ
جعل القرن احلادي والع�سرين الأكرث حرية لالإن�سانية، �سواء يف �سياقات تربوية، 
اأو مهنية اأو اجتماعية ح�سارية. لكّن اإجناز مثل هذه احلّرية يتطلب ن�ساًل وكفاًحا 

والتزاًما، يف مدار�سنا، ومواقع عملنا، وجمتمعنا. 

ومع اأهمية الدور الهائل الذي قامت به و�سائل الإعالم اجلديدة يف اإطالق 
اإرادة التغير الكامنة يف نفو�س ال�سباب يف العامل العربي، ومع اأهمية الإمكانات 
الكبرة وغر امل�سبوقة لهذه الو�سائل، التي جعلت، لأول مرة يف تاريخ الب�سرية، 
اأو يار�س اأحد الأدوار التي   فرد يف هذا العامل �سحفًيا ب�سكل من الأ�سكال،  كلَّ
اأو عن  والأخبار  ال�سور  باإر�سال  ذلك  اأكان  �سواء  املحرتف،  ال�سحفي  يار�سها 
طريق ن�سر الأفكار عرب املدونات ومواقع التوا�سل الجتماعي... اأقول: مع اأهمية 
ي�صنع  الذي  االإن�صان هو  فاإن  امل�سبوقة،  والإمكانات غر  الأدوار اجلديدة  هذه 

ر. التغيري ولي�ص و�صائل االإعالم, مهما بلغت من الرقيرِّ والقوة والتطوُّ

ول يتوقف دور و�سائل الإعالم على امل�ساهمة يف اإحداث التغير ال�سيا�سي 
اأو للقوى ال�ساعية لإحداث  عن طريق توفر و�سائل التعبر حلركات الحتجاج، 
التغير ال�سيا�سي، ولكن دورها الأبرز يكمن يف ما يكن ت�سميته بالتغير البطيء، 
اأن  الإعالم  لو�سائل  يكن  وهنا  القيم.  ومنظومات  ال�سلوكات  تغير  يف  املتمثل 
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امللقاة  امل�سوؤوليات  لأهمية  مدركة  كانت  اإذا  الأهمية  بالغة  اإيجابية  باأدوار  تقوم 
لة يف ن�سر  على عواتق القائمني عليها، كما اأنه با�ستطاعتها اأن تقوم باأدوار معطِّ
منابر  ُت�ستخَدم  كاأْن  املجتمع،  م�سالح  تخدم  ل  التي  ال�سلبية  وال�سلوكات  القيم 

لإثارة الفنت اأو لن�سر الأفكار املتطرفة.

وما يهمني تاأكيده هنا، هو اأن دور و�سائل الإعالم كمحرك للتغير ل ياأتي 
من تلقاء نف�سه، ولكن املجتمع يجب اأن ي�ساهم يف بلورة الروؤى التي حتكم عمل 
ر قدراتها الهائلة يف عملية تطوير املجتمع وتعظيم  و�سائل الإعالم، بحيث ُت�سخِّ

القيم الإيجابية فيه، وحما�سرة التوجهات ال�سلبية. 

قلت اإن هذا الدور يجب اأن ُيناط باملجتمع ولي�ص باحلكومات كما جرت 
العادة يف معظم دولنا, فطاملا اأن و�صائل االإعالم مرتبطة باحلكومات فال ميكن 
ة عن الدولة وم�صالح  ع الكثري منها, واالأ�صل اأن تكون هذه الو�صائل معبرِّ توقُّ

ال�صعب, وبالتايل ميكن اأن تكون �صنًدا للوطن يف عملية االإ�صالح والتطوير. 

ل�سالح  اأ�سا�س  بدور  القيام  على  قادرة  املختلفة  الإعالم  و�سائل  تزال  ما 
ق�سية النهو�س والتطور يف املجتمعات املختلفة، ولكن �سعف اأو اإ�سعاف الو�سائل 
الوطنية الكربى من �ساأنه اأن يبّث الفو�سى يف مفا�سل الواقع الإعالمي، ويجعل 
الو�سائل التي ل يقيدها ُعرف مهني اأو �سابط اأخالقي هي التي تت�سيَّد هذا امل�سهد 
باأجنداتها اخلا�سة، واأهدافها التي قد ل يكون من بينها الإ�سهام يف تطور املجتمع 

وتغير واقعه اإىل الأف�سل.
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دور االإعالم واأثره في انت�شار »االإ�شالموفوبيا«

اأ. عبير الفقي*

مقدمة
ُيعّد م�سطلح »الإ�سالموفوبيا« من امل�سطلحات اجلديدة ن�سبًيا، وهو ي�سر 
ا�ستعارة  مت  وقد  الغرب.  يف  املوجود  الإ�سالم  من  امَلَر�سي  اخلوف  ظاهرة  اإىل 
هاب« من م�سطلحات علم النف�س لي�سر  اجلزء الأخر »فوبيا« الذي معناه »الرُّ
هاب من الإ�سالم« اأو »اخلوف من الإ�سالم«. ومع  معنى كلمة اإ�سالموفوبيا: »الرُّ
التي  امَلَر�سّية  احلالة  و�سف  يف  يفيد  امل�سطلح  اأن  يعتقدون  الباحثني  بع�س  اأن 
النقد، فرون  اإليه  هون  يوجِّ اأن هناك من  اإل  الإ�سالم،  الغرب جتاه  يعاين منها 
الإ�سالمي  للدين  معاداته  اأكرث من  ذاتهم  للم�سلمني  وُمعاٍد  ُم�سلِّل  امل�سطلح  اأن 

نف�سه.)1(

مل�سطلح  ا�ستخدامها  اأن  �سنجد  الغربية،  الإعالم  و�سائل  مبتابعة 
اأحداث  اإحباط  اأو  وقوع  مثل  عّدة،  بظواهر  ارتبط  العادة  يف  »الإ�سالموفوبيا« 
عن  اأنف�سهم  الغربيني  ت�ساوؤل  يثر  مما  الغربية،  املجتمعات  ت�ستهدف  اإرهابية 

* باحث دكتوراة يف معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية، جامعة القاهرة/م�سر.
(1) Linda Edvardsson , “Islamophobia – Features of Islamophobia and Strategies 

against it” Master Thesis, (Malmö: Malmö University, Fall 2008) P.6.
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وعن  الغربية،  البلدان  امل�سلمة يف  الأقلّيات  و�سط  للغرب  ُمعادية  هات  توجُّ وجود 
ذاته  امل�سطلح  اأن  كما  وامل�سلمني.  الإ�سالم  جتاه  الغربية  املجتمعات  هات  توجُّ
ارتبط ظهوره يف اآونة اأخرى باجلدل الدائر داخل املجتمعات الغربية جتاه طبيعة 
تلك املجتمعات وهوّياتها ومواقف النُّخب ال�سيا�سية الغربية من تلك الق�سايا، وما 
الثقايف  والنفتاح  دية  بالتعدُّ املُنادية  الي�سارية  الغربية  النخب  اإذا كانت م�ساريع 
ت به، كما يرى  على املهاجرين والأقليات هي م�ساريع مفيدة للغرب، اأم اأنها اأ�سرَّ
ذلك اأ�سحاب التوجهات اليمينية املنادون بالعودة اإىل الرتاث الثقايف التقليدي 

للغرب.)2(

ويف الوقت نف�سه، ارتبط ا�ستخدام امل�سطلح بردود اأفعال العامل الإ�سالمي 
�س لها الإ�سالم من �سخ�سيات وموؤ�س�سات غربية  جتاه بع�س الإ�ساءات التي تعرَّ
)3(. ا على الر�سومات الدامناركية امل�سيئة اإىل الر�سول خمتلفة، كما حدث ردًّ

نحاول يف هذه الدرا�سة �سرح م�سطلح الإ�سالموفوبيا، بتو�سيح �سماته واأ�سباب 
واأخًرا  امل�سطلح،  انت�سار  يف  امل�سلمني  ودور  الغربية،  الإعالم  و�سائل  ودور  ظهوره، 

كيفية التعامل مع ظاهرة الإ�سالموفوبيا وحماولة ال�سيطرة عليها، وذلك كالآتي:

اأواًل: مظاهر االإ�صالموفوبيا, و�صماتها
املجتمع  التي جتتاح  ال�سلبية  امل�ساعر  عن  »الإ�سالموفوبيا«  م�سطلح    يعربِّ
  بحقِّ جُمحفة  �سلوكات  يف  امل�ساعر  تلك  ترتَجم  حيث  امل�سلمني،  جتاه  الغربي 

)2( اأبرز الأمثلة احلالية على ذلك هو مر�سح الرئا�سة الأمريكي »دونالد ترامب« الذي جعل من مهاجمة 
املهاجرين وخا�س���ة امل�سلمني واملناداة بعودتهم اإىل دولهم اأ�سا�ًس���ا حلملته النتخابية. والأكرث غرابة هو 
وجود العديد من املوؤيدين له يف تلك املطالب، وهو ما يعطي النطباع باأن ظاهرة الإ�س���الموفوبيا لي�س���ت 
فقط خطاًبا عدائًيا �سد امل�سلمني، ففي املا�سي كانت م�ساألة عفوية غر منظمة، اأما الآن فهي تبدو حركة 
مها �سخ�س���يات �سيا�سية بارزة مبن  طة تدعمها موؤ�س�س���ات واأموال طائلة، ويتقدَّ لة وخمطَّ ممنَهجة ومموَّ

ة يف اأو�ساط احلزب اجلمهوري. فيهم مر�سحو الرئا�سة، وبخا�سّ
(3) SBS News, “Vatican defends Pope Benedict”,15 SEP 2006, At,
      http://www.sbs.com.au/news/article/2006/09/15/vatican- defends- pope- benedict
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الإ�سالم وامل�سلمني. وهو ما اأظهرته العديد من البحوث والدرا�سات ال�ستق�سائية 
 (The Runnymede Trust) ملوؤ�س�سات غربية، ومنها موؤ�س�سة بريطانية تدعى 
تعنى باأمور حقوق الإن�سان والأقليات والِعرقّيات يف املجتمع الربيطاين، يف تقرير 
 لنا جميًعا«؛ اإذ  عام 1997 موؤلَّف من ع�سرة ف�سول بعنوان: »الإ�سالموفوبيا: حتدٍّ
اأو العنا�سر التي متى ُوجدت فثمة ظاهرة  دات  قامت بو�سع جمموعة من املحدِّ

»الإ�سالموفوبيا«. وتلخ�ست هذه العنا�سر يف الثماين نقاط الآتية:)4( 
1. النظر اإىل الإ�سالم على اأنه كتلة متجان�سة اأحادية جامدة ل ت�ستجيب للتغير.
2. النظر اإىل الإ�سالم على اأنه كائن م�ستقّل لي�س له قيم م�سرتكة مع الثقافات 

الأخرى، وهو ل يتاأثر بها اأو يوؤثر فيها.
 بالن�سبة للغرب وغر عقالين، بدائي وجن�سي النزعة. 3. النظر اإىل الإ�سالم على اأنه دوينٌّ
4. اعتبار الإ�سالم عنيًفا وعدوانًيا وم�سدر خطر، مفطوًرا على الإرهاب وال�سدام 

بني احل�سارات.
5. اعتبار الإ�سالم اإيديولوجية �سيا�سية لتحقيق م�سالح �سيا�سية وع�سكرية.

م من طرف اإ�سالمي للغرب. 6. الرف�س التام لأي نقد يقدَّ
امل�سلمني  جتاه  متييزية  ممار�سات  لتربير  الإ�سالم  جتاه  العداء  ا�ستعمال   .7

واإبعادهم عن املجتمع املهيمن.
ًرا. 8. اعتبار العداء جتاه امل�سلمني اأمًرا عاديًّا وطبيعيًّا ومربَّ

واإعداد  الدرا�سات،  هذه  عليها  ح�سلت  التي  النتائج  متابعة  مّتت  وقد 
تقرير للمتابعة يف عام 2004 بعد اأحداث 11�سبتمرب وال�سنوات الأوىل من حربي 
الإرهابية  الهجمات  اأعقاب  يف  اأنه  الثاين  التقرير  ليظهر  والعراق،  اأفغان�ستان 

اأ�سبحت احلياة اأكرث �سعوبة بالن�سبة للم�سلمني الربيطانيني.)5(

(4) The Runnymede Trust, Islamophobia a challenge a challenge for us all report, 
(London: The Runnymede Trust, 1991).

(5) “Islamophobia: Understanding Anti- Muslim Sentiment in the West”, Gallup 
Center, at: http://www.gallup.com/poll/157082/islamophobia- understanding- anti- 
muslim- sentiment- west.aspx.
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ثانًيا: اأ�صباب ظاهرة االإ�صالموفوبيا
 لظاهرة »الإ�سالموفوبيا« جمموعة اأ�سباب تتفاوت   ظاهرة اأخرى فاإنَّ كاأيِّ
النحو  على  الظاهرة  لت�سكيل  بينها  فيما  تت�سافر  اأنها  غر  تها،  وقوَّ اأهميتها  يف 

الذي ترتاءى به. 

ويعترب املراقبون اأن اخلوف من الإ�سالم وامل�سلمني لي�ست ظاهرة حديثة، 
فى  ظهورها  اأ�سباب  وُيرِجعون  عدة،  قرون  منذ  الغرب  لدى  موجودة  هي  واإمنا 
ا اإىل اأ�سباب لدى امل�سلمني اأنف�سهم،  الثقافة الغربية اإىل اأ�سباب لدى الغرب، واأي�سً

اإىل جانب اأ�سباب م�سرتكة لدى الغرب وامل�سلمني، نو�سحها كالآتي:

اأ- االأ�صباب اخلا�صة بالغرب
- اأ�صباب تاريخية, تعود اإىل جذور التناف�س احل�ساري بني ال�سرق والغرب، 
اأول احتكاك بني  وفرتة ما بعد احلروب ال�سليبية. فاحلروب ال�سليبية مل تكن 
الإ�سالم والغرب، بل ُوِجَد هذا الحتكاك منذ ال�سنني الأوىل من تاريخ الإ�سالم، 
عن طريق الفتوحات الإ�سالمية عرب ال�سام وعرب ال�سمال الإفريقي، ثم الأندل�س 
وجزر البحر الأبي�س املتو�سط. وما من �سك يف اأن احل�سارة الإ�سالمية يف الع�سرين 
اليونانية عرب  اأفادت من احل�سارة  قد  والعبا�سي على وجه اخل�سو�س،  الأموي 
التي  املعارف  من  لكثر  وامل�سلمون  العرب  العلماء  بها  قام  التي  الرتجمة  جهود 
كانت �سائدة اآنذاك، عدا املعارف التي تتعلق بالعقائد الوثنية اليونانية، ثم كان 
اله�سم والتمثُّل والإ�سافة والإبداع ذو اخل�سو�سية الإ�سالمية، الذي �سارك فيه 
الإ�سالمية. وكان على  للح�سارة  نة  املكوِّ الأجنا�س املختلفة  امل�سلمون من  العلماء 
  تغطُّ كانت  اأن  بعد  الإ�سالم  علماء  اأيدي  على  واملعارف  العلوم  تتلقى  اأن  اأوروبا 
يف �سباتها العميق يف مرحلة ما �سّموه بالع�سور الو�سطى، وكان ذلك عن طريق 
التما�ّس والتفاعل العميق يف كل من الأندل�س و�سقلية، وعرب احلروب ال�سليبية.)6(

)6( عماد علو،»جدلية ال�صراع واحلـــــوار بني االإ�صــــــــالم والغرب« جري���دة »الزمان« امل�س���تقلة، بغداد، 
http://www.azzaman.com/?p=56951 7 يناير 2014، يف
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من  العديد  لدن  من  والغرب  ال�سرق  بني  ال�سراع  اإ�سكالية  طرحت  لقد 
ال�سيا�سيني والدار�سني والُكتَّاب يف موؤلفاتهم، ومن اأ�سهرهم �سمويل هانتنجتون 
وكتابة »�سدام احل�سارات« الذي ينتهي اإىل اأن امل�سدر الأ�سا�سي لل�سراع يف ع�سر 
ما بعد احلداثة فيما ي�سمى بالنظام العاملي اجلديد ما يزال يتمثل يف حقيقة ما 
مار، ب�سبب التناف�س  ك والدَّ تتعر�س له ثقافات العامل من ان�سحاق وتهديد بالتفكُّ
والتزاحم يف املوارد املادية واملعنوية )الثقافية(، اأكرث مما يعود اإىل انق�سامات 

ح اأن يتغر هذا يف امل�ستقبل القريب.)7( ثقافية اأو دينية، واأنه من غر املرجَّ
اإحدى  ُتعترب  التي  الآخر،  من  اخلوف  ظاهرة  اإىل  تعود  نف�صية،  اأ�صباب   -
واخلوف  التفوق  بهواج�س  دوًما  املقرونة  الغربية  للح�سارة  الرئي�سية  ال�سمات 
اأحداث  التي زادات بعد  ا على الهوية الوطنية، نتيجة ارتفاع ن�سبة الأجانب  اأي�سً
11 �سبتمرب؛ اإذ زاد اخلوف من امل�سلمني وخا�سة يف اأمريكا، لقرتانهم باأحداث 
التفجرات التي حدثت يف برجي التجارة العاملي يف ذلك الوقت. وكان م�سطلح 
»الإ�سالموفوبيا« م�ستخدًما، وظهر يف اأمريكا يف وقت مبكر يف فرتة الت�سعينيات، 
غر اأنه اأ�سبح اأكرث انت�ساًرا منذ هجمات 11�سبتمرب. لقد حققت اأمريكا مكا�سب 
كبرة يف احلرب على الإرهاب منذ ذلك الوقت، وتقلَّ�ست قدرات تنظيم القاعدة 
لتج�سيد  جاء  الذي  الرجُل  وُقِتل  لدن  بن  اأ�سامة  على  القب�س  ومت  كبر،  بنحو 

هجمات 11�سبتمرب.
لقد اأُجريت بعد تلك الفرتة العديد من الأبحاث وا�ستطالعات الراأي، ومنها 
ا�ستطالع اأجرته موؤ�س�سة جالوب يف اأغ�سط�س 2011، كانت نتيجته هي اأن ما يقرب 
�سوا للتمييز الديني  من ن�سف امل�سلمني الأمريكيني الذين �سملهم ال�ستطالع تعرَّ
اأو العن�سري يف العام املا�سي. ثم ا�ستطالع موؤ�س�سة زغبي الدولية، الذي �سدر يف 
�سبتمرب 2010 ليظهر اأن 41٪ من الأمريكيني كانت اآراوؤهم �سلبية عن العرب، و 

55٪ منهم لديهم وجهة نظر �سلبية عن امل�سلمني.)8(

(7) Samuel P.Huntington, “The Clash Of Civilizations?”, Foreign Affairs, (New York: 
the Council on Foreign Relations, Summer 1993), PP 22- 49.

(8) Cecily Hilleary, “Analysis: US Fear of Islam Stronger Than Ever, Root Causes 
Deep and Numerous”, Middle East Voices, JANUARY 9, 2012 at:http://
middleeastvoices.voanews.com/2012/01/with- al- qaida- weakened- and- bin- 
laden- dead- us- islamophobia- stronger- than- ever/
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احل�سارة  بني  الثقايف  الختالف  جوهر  اإىل  تعود  ثقافية،  اأ�صباب   -
املادية،  بالطبيعة  الغربية  احل�سارة  تتميز  اإذ  الغربية؛  واحل�سارة  الإ�سالمية 
وترف�س يف جوهرها معظم القيم الروحية والأخالقية التي يدعو اإليها الإ�سالم. 
فالثقافة منطقة اأخرى ُمتناَزع عليها يف تاريخ العالقات بني الإ�سالم والغرب. كما 
اأن تاأثر احل�سارة الإ�سالمية يف اأوروبا يف القرون الو�سطى كان حا�سًما ومل يكن 
من املمكن مقاومته. وبالرغم من كراهية الأوروبيني يف الع�سور الو�سطى الإ�سالم 
الإ�سالمية  باحل�سارة  وتاأثُّرهم  اإعجابهم  اإخفاء  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  اإل  كدين، 
لة يف فال�سفتها و�سعرائها ورواة الق�س�س والفنانني وال�سوفيني،  وثقافتها املتمثِّ
الذين اخرتقوا امل�سهد الثقايف الأوروبي منذ القرن التا�سع حتى القرن ال�ساد�س 
ع�سر؛ اإذ مل ي�ستطع اأحد اإنكار اأن احل�سارة الإ�سالمية كان لها تاأثرها الكبر يف 

رها يف الع�سور احلديثة.)9( اأوروبا، ومهدت لتح�سُّ
حلجم  الديوجرايف  التنامي  من  اخل�سية  وهي  دميوجرافية،  اأ�صباب   -
ق اأوروبا يف جنوبي املتو�سط ويف  امل�سلمني يف العامل، وبالذات يف املناطق التي ُتطِوّ
داخل اأوروبا الغربية نف�سها. فكثر من احلروب والنق�سامات التي طالت الدول 
اأوروبا،  اإىل  الدول  لتلك  العربية  ال�سعوب  العديد من  العربية، ونتج عنها هجرة 
تلك  ك  تفكُّ الأول من  وامل�ستفيد  اأ�سا�سًيا يف حدوثها  الغربية عاماًل  الدول  كانت 

الدول وانهيارها.)10(

(9) Ibrahim Kalin, “Islam and the West: Deciphering a Contested History”, Oxford 
Islamic Studies Online, Oxford, at: http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/
focus/essay0409_west.html.

)10( بنظ����رة �س����ريعة على الوطن العربي �س����نجد اأن اأغلب ال����دول العربية الآن اإما اأ�س����ابها التفكك 
)ليبيا- العراق( اأو تعاين من عدم ال�س����تقرار ال�سيا�س����ي والقت�سادي )�سورية، تون�س، م�سر( 
خا�س����ة بع����د ثورات الربيع العربي، مما اأدى اإىل هروب العدي����د من العرب واللجوء اإىل الهجرة 
ال�س����رعية وغر ال�س����رعية اإىل الدول الأوروبية. لقد اأعلنت منظمة الهجرة الدولية يف تقريرها 
عام 2013 عن حالة املهاجرين العرب و�س����مال اإفريقيا للدول الأوروبية، وقد قال ويليام ل�س����ي 
�س����وينغ، املدير الع����ام للمنظمة الدولي����ة للهجرة، باأنه����م مل يعرفوا العد الإجم����ايل، حيث تويف 
العديد من املهاجرين جمهويل الهوية يف ال�س����حاري واملحيطات وكذلك يف حوادث اأخرى. غر 
 236 مهاجًرا على الأقل قد توفوا خالل هذه ال�س����نة يف  اأنه اأ�س����اف اأن التقديرات ت�س����ر اإىل اأنَّ
اأثناء �سعيهم وراء حلمهم باحل�سول على حياة جديدة، واأن هوؤلء الأ�سخا�س بائ�سون اإىل درجة 
اأن����ه حت����ى خطر املوت املحتمل جًدا مل يردعهم عن القيام بهذه الرحلة، �س����عًيا وراء تلك احلياة 

اجلديدة. انظر: التقرير ال�صنوي ملنظمة الهجرة الدولية لعام 2013، �س 28.
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يزال  وما  الإ�سالمي  العامل  �سغل  االإ�صالمية:  للدول  اجلغرايف  املوقع   -
 على  موقًعا ا�سرتاتيجًيا بني مناطق العامل، فمعظم اأنحاء العامل الإ�سالمي ُتطلُّ
حات مفتوحة ت�سلكها اأهم الطرق البحرية العاملية، ول يقلل من اأهمية العامل  م�سطَّ
الإ�سالمي وجود الدول احلبي�سة التي تفتقر اإىل هذا الإ�سراف على امل�سطحات 
 معظم  اإنَّ اإذ  اإفريقيا؛  والنيجر ومايل يف  وت�ساد  اآ�سيا  اأفغان�ستان يف  املائية مثل 
ة ُت�سيطر على اأهم الطرق الدولية كقناة  م يف منافذ مائيَّ الدول الإ�سالمية تتحكَّ
املغرب  يف  طارق  وجبل  تركيا،  يف  والبو�سفور  والدردنيل  م�سر،  يف  ال�سوي�س 

وغرها.)11(

- اأ�صباب اقت�صادية, تتعلق بال�سغط على �سوق العمل واخل�سية من البطالة 
الغربية من مزاحمة املهاجرين  يف الدول الأوروبية، وخوف املواطنني يف الدول 

العرب لهم يف العمل.

- اأ�صباب �صيا�صية، وهي انتهاء احلرب الباردة وتفكُّك الحتاد ال�سوفييتي 
مبادئ  انت�سار  الغربية  البالد  بع�س  يف  اليمنية  الأحزاب  ا�ستغلت  فقد  ال�سابق، 
العامل  الكراهية والتحري�س �سد  لن�سق  العاملي اجلديد للرتويج  العوملة والنظام 
الإ�سالمي و�سد الإ�سالم، حتت م�سميات »احلرب العاملية �سد الإرهاب« ومواجهة 
القت�سادية  امل�سالح  جمموعات  بع�س  َمْت  دَعّ وقد  الإ�سالمية«،  »الفا�سية 
الع�سكرية  املوؤ�س�سات  اقتنعت  بحيث  النظرة؛  هذه  الأمنية  وكذلك  وال�سيا�سية 
 لها بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي  وال�سيا�سية الأمريكية ب�سرورة البحث عن عدٍوّ

ال�سابق، وقد وقع اخليار على العامل العربي والإ�سالمي.

لالإ�سالم،  الغربية  والكراهية  العداء  زيادة  اإىل  اأدت  الأ�سباب  هذه  كل 
ووجود ظاهرة الإ�سالموفوبيا وانت�سارها، طمًعا يف ثروات العامل الإ�سالمي من 

)11( د. رفع���ت �س���يد اأحم���د، االإ�صالموفوبيا وال�صـــورة النمطية عـــن االإ�صالم، القاه���رة: مركز يافا 
للدرا�سات والأبحاث،14مار�س 2012.
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ناحية، ورغبة يف ا�ستمرار الهيمنة عليه لفرتات طويلة من ناحية اأخرى، وهو ما 
اأو  املبا�سرة،  واحلروب  العدوان  باأ�ساليب  اإما  ال�ستعماري  الغرب  لهذا  يتم  كان 
الو�سائل الناعمة كال�سيا�سية والثقافية، واأحياًنا ركوب الثورات الأخرة وتوظيفها 

مل�ساحله لالأ�سف ال�سديد.

ب - االأ�صباب التي تعود اإىل امل�صلمني:
الرتاجع  حالة  ظل  يف  خا�سة  اأنف�صهم،  للم�صلمني  احل�صاري  الواقع   -
احل�ساري الراهن للم�سلمني، مما جعل الر�سيد احلديث لالأمة الإ�سالمية قلياًل 
اأو منعدًما على �سعيد الإ�سهام احل�ساري وامل�ساركة يف ارتقاء الإن�سانية وتقّدمها.

الدول  اأغلب  يف  الديني  اخلطاب  فم�ستوى  الديني،  اخلطاب  م�صتوى   -
العربية نف�سها ل يرتقي اإىل �سماحة الدين الإ�سالمي، ول يهتم بتقدمي ال�سورة 
 على احرتام حقوق الإن�سان وخا�سة املراأة،  احلقيقية ال�سمحة لالإ�سالم الذي يحثُّ
وكذلك املختلفني معه يف العقيدة واأ�سحاب احل�سارات والثقافات الأخرى، التي 
 الإ�سالم على التعارف وُح�سن العالقات و�سرورة التعاي�س ال�سلمي والت�سامح  حثَّ
قها الختالفات املذهبية التي متنح الغرب  معها. فاأغلب الدول العربية الآن متزِّ
�سورة مت�سددة عن الإ�سالم؛ اإذ كيف يكون الإ�سالم مت�ساحًما مع املختلفني دينًيا، 
املذهب،  خمتلفو  اأنف�سهم  امل�سلمني  من  الواحدة  الديانة  اأ�سحاب    اأنَّ حني  يف 
رة للغرب التي ت�سبَّب  ا. تلك هي ال�سورة امل�سدَّ يتحاربون ويقتلون بع�سهم بع�سً
ا الإع��الم الغربي، وهو  ج لها اأي�سً فيها امل�س�������لمون اأنف�سهم ب�س��لوكاتهم التي روَّ

ما نطرحه يف اجلزئية التالية من الدرا�سة.

ثالًثا: دور االإعالم يف ظاهرة االإ�صالموفوبيا
اأجهزة  دور  اإىل  الإ�سالموفوبيا  لظاهرة  الرتويج  يف  الإعالم  دور  ينق�سم 
الإعالم يف الدول العربية ب�سلبيتها، وعدم اإدراكها ملا يواجهها من اأخطار، ودور 
 على   ما يح�سُّ اأجهزة الإعالم يف الدول الغربية يف الرتويج للظاهرة، ببثِّها كلَّ

اخلوف وكراهية الإ�سالم وامل�سلمني. 
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فما قام به الإعالم الغربي من ت�سويه �سورة الإ�سالم وامل�سلمني خا�سة عقب 
اأحداث 11 �سبتمرب، وما �ساحب ذلك من موجة عدائية عنيفة جتاه امل�سلمني يف 
كل مكان من الدول الغربية، كان له الأثر ال�سديد يف انت�سار »الإ�سالموفوبيا« اأو 

اخلوف من الإ�سالم وامل�سلمني.)12(

واإعطاء  امل�سلمني  تنميط  على  لالأ�سف  �سبتمرب   11 اأحداث  �ساعدت  لقد 
بع�س  ا�ستغلته  ما  وهو  �سورته،  وت�سويه  وامل�سلمني،  الإ�سالم  عن  �سلبي  انطباع 
ثّمة  املثال  �سبيل  فعلى  الغرب.  م�سالح  تخدم  �سديدة  بِحَرفيَّة  الإعالم  و�سائل 
للموؤ�س�سة  التابع  وا�سنطن  معهد  ورئي�س  موؤ�س�س  زغبي-  جيم�س  لل�سيد  ت�سريح 
العربية الأمريكية، والذي كتب كثًرا عن مو�سوع اخلوف من الإ�سالم- قال فيه: 
الإعالم  لو�سائل  كان هدًفا  املا�سية  الع�سرين  ال�سنوات  على مدى  ما حدث  »اإن 
ب�سكل خا�س ابتداًء اإىل حّد كبر بالراديو ... ثم ياأتي التلفزيون ببثه على الهواء 
ا عدد من املواقع التي اأ�سبح لها �سعبية كبرة.  مبا�سرة ... غر اأنه الآن هناك اأي�سً

ا«)13(.  من هذه الو�سائل اأ�سبحت نوًعا ما كحجرات �سدى لبع�سها بع�سً وكلٌّ

لالإ�سالم،  امل�سوهة  ال�سورة  ا  بع�سً بع�سها  عن  تنقل  الإعالم  فو�سائل 
تقوم  ل  الآخر  اجلانب  وعلى  اأ�سرع.  نحو  على  الظاهرة  انت�سار  يف  ي�ساعد  مما 
و�سائل الإعالم العربية �سواء احلكومية اأو القنوات اخلا�سة باأي دور يف مقاومة 
النقل  واأدى  قنواتها.  الإ�سالم من خالل  معلومات �سحيحة عن    وبثِّ الظاهرة، 
قة اإىل زيادة التخوُّف من الإ�سالم وامل�سلمني يف الغرب، بل اأدى  دون حتّري الدِّ
ة؛ اإذ يتم التبليغ عن حالت هجوم  ا اإىل مهاجمتهم والتعامل معهم بعن�سريَّ اأي�سً
على امل�سلمني يومًيا. فعلى �سبيل املثال ما حدث بعد الهجمات الأخرة على باري�س 

(12) Mark Briskey, “The importance of recognizing negative stereotypes in a post 
September 11 world Islam and its misrepresentation”, Platypus Magazine, (Sydney: 
Australian Federal Police, No. 77 - December 2002) p44.

(13) Cecily Hilleary, Op.Cit., http://middleeastvoices.voanews.com/2012/01/with- al- 
qaida- weakened- and- bin- laden- dead- us- islamophobia- stronger- than- ever/.
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ب�سبب ما ن�سر من ر�سوم كاريكاتورية م�سيئة للر�سول  يف جملة »�سارل اأبدو«، 
دفعت بع�س املتطرفني للقيام بتفجرات طالت املجلة وم�سرًحا يف باري�س، مما 
ة الإعالمية ب�ساأن احلدث كبرة، ومبالًغا فيها،  نتج عنه �سحايا ُكرث. كانت ال�سجَّ
اأن ال�سجة الإعالمية  اإل  فبالرغم من حدوث اأحداث تفجرات يف دول عربية، 
الرتويج  عن  نتج  وقد  باري�س.  هجمات  جتاه  حدث  ما  مبثل  تكن  مل  امل�ساحبة 
الإعالمي �سد الإ�سالم وامل�سلمني يف اأعقاب تلك احلوادث الإرهابية يف الغرب، 
�س امل�سلمون يف بريطانيا وفرن�سا ودول غربية اأخرى لالإ�ساءة يومًيا ب�سبب  اأْن تعرَّ

هة للحكومات، والتحيُّز الإعالمي يف تلك الدول.)14( ال�سيا�سات امل�سوَّ

رابًعا: دور امل�صلمني يف انت�صار ظاهرة االإ�صالموفوبيا 
اأظهر ا�ستطالع ل� »منتدى بيو« حول الدين واحلياة العامة ن�سر يف مار�س 
اأو  الإجنيليني  �سواء  الأمريكيني،  البي�س  امل�سيحيني  نظر  وجهات    اأنَّ  2006 عام 
الربوت�ستانت ب�ساأن الإ�سالم وامل�سلمني هي الأكرث �سلبية. وكذلك ن�سر ايه بي �سي 
 45٪ من  نيوز / »وا�سنطن بو�ست« ا�ستطالًعا منف�ساًل يف ال�سهر نف�سه، اأظهر اأنَّ
   64٪ يعتقدون اأنَّ ع على العنف، واأنَّ  الإ�سالم ُي�سجِّ الإجنيليني البي�س يعتقدون اأنَّ

 دياناٍت اأُخرى.)15( ف اأكرث من اأيِّ الإ�سالم فيه تطرُّ

ا عن الدور الذي �ساهم به امل�سلمون يف  تلك النتائج تطرح علينا �سوؤًل ُملحًَّ
تر�سيخ تلك الروؤى ب�ساأن الإ�سالم وامل�سلمني من وجهة نظر الغرب. هل �ساهمت 
ال�سلبية  ال�سورة  تلك  العربية برت�سيخ  الدول  اأو يف  الغرب  امل�سلمني يف  �سلوكات 
اإن بع�س امل�سلمني �ساهم يف ذلك  القول   نظرة عادلة لالأمور ت�ستوجب  اإنَّ عنا؟ 

(14) Richard Sudan, “Increasing attacks on Muslims caused by media- hyped 
Islamophobia”, Russa Today(RT), 8 Dec, 2015 14:46,at: https://www.rt.com/op- 
edge/325102- muslims- attacks- media- britain/.

(15) Cecily Hilleary, Op.Cit., http://middleeastvoices.voanews.com/2012/01/with- al- 
qaida- weakened- and- bin- laden- dead- us- islamophobia- stronger- than- ever/.
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اأ�سا�ًسا  لديه  الذي  الغرب،  لدى  الإ�سالم  �سورة  على  �سلًبا  انعك�ست  ب�سلوكات 
حتاُمل، ويجد ما يغّذي تلك ال�سورة ال�سلبية، �سواء من خالل ت�سريحات قادته 

اأو و�سائل اإعالمية ُم�سيَّ�سة ل�سالح اجتاه معني. 

علينا م�سارحة اأنف�سنا واأّل نلقي عبء انت�سار اخلوف امَلَر�سي من الإ�سالم 
وامل�سلمني يف الغرب عليه. فاملواطن الغربي مواطن عادي مثلي ومثلك يرغب يف 
حياة كرية، ويف اأن ي�سعر بالأمن يف وطنه، وتلك اأب�سط املطالب الإن�سانية؛ اإذ اإن 
الغالبية من هوؤلء املواطنني ل تهتم بالقرارات التي يتَّخذها قادة دولهم، والتي 
فالتفجرات  والجتماعية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  تبعتها  ل  لالأ�سف عليهم حتمُّ
التي قامت بها جماعات متطرفة تتخذ الإ�سالَم عنواًنا لها يف العديد من الدول 
الإ�سالم،  عن  �سلبية  �سورة  رت  �سدَّ فيها،  م�سلمني  �سحايا  وجود  مع  الغربية، 
واإرهابيني.  متطرفني  امل�سلمني    كلَّ   اأنَّ الغربي،  الآخر:  لدى  انطباًعا  واأعطت 
�سيَّة عربية ول منظمات ول  موؤ�سَّ كيانات  ها، فال  يغرِّ َمن  ال�سورة مل جتد  تلك 
ة لتغير تلك النطباعات عن الإ�سالم  هيئات دينية ر�سمية قامت مبحاولت جديَّ
كات التي قامت بها تلك املنظمات متثَّلت يف  وامل�سلمني. بل يكن القول اإن التحرُّ
العرتا�س اأو ال�سجب فقط، ومل تزد الأمر اإل �سوًءا وتوتًرا. حتى الوفود ال�سعبية 
التي تطوَّعت من بع�س الدول ملحاولة تغير النطباع ال�سلبي الغربي على امل�ستوى 
ال�سعبي، مل تكن جتد من يوؤازرها اأو ي�ساندها، فاأ�سبح الأمر كمن يحرث يف املياه، 

اأو كمن يلقي بقطرة ماء يف املحيط.

خام�ًصا: كيفية التعامل مع الظاهرة
 نظرة بع�س امل�سلمني الذين يعي�سون يف الغرب، اأو حتى يف الدول العربية  اإنَّ
حول خمتلف الق�سايا املحلية والعاملية تكون نظرة ازدرائية اأحياًنا. وتزداد هذه 
امل�ساعر كلَّما زاد الكيل مبكيالني يف ال�سيا�سة اخلارجية من القوى الغربية الكربى 
على �سبيل املثال يف تاأييدها لإ�سرائيل وما تفعله من انتهاكات حقوق الإن�سان. كما 
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با�سم احلرب  والعراق  اأفغان�ستان  واحتالل  العاملي غزو  الإ�سالمي  املجتمع  يرى 
على الإرهاب، هو عمل �سد الإ�سالم. كذلك قد يوؤدي الإ�سالموفوبيا يف الغرب 
بالفعل،  امل�سلمني متطرفني  اأن ي�سبح بع�س  اإىل  الغربية  الإعالم  وحتيُّز و�سائل 
فقد ي�سعر البع�س بالعزلة والنفور اإزاء ما يتعر�سون له من �سخرية ومعاملة �سيئة 
وعن�سرية يف بع�س الدول، الأمر الذي يوؤدي اإىل رف�سهم للقيم الغربية، ومنها 
الديقراطية والتعددية الثقافية يف تلك الدول. وهو ما يدفع معظمهم اإىل تعاُظم 
التقليدية.  الإ�سالمية  بالتعاليم  ال�سارم  الإ�سالمية، واللتزام  بالهوية  �سعورهم 
الغرب  يف  امل�سلمني  �سباب  من  اجلديدة  الأجيال    اأنَّ اخلرباء  من  العديد  ويرى 
ي�سعرون بال�سخط وبالغربة املريرة، حتى اإن بع�سهم قد يوؤيد الهجمات الإرهابية 
اأو يدعمها، لكونها و�سيلة لل�سعور بالنتماء اإىل كياٍن ما.  �سد امل�سالح الغربية، 
ا اأقليَّة فقط من اأولئك الذين يحملون مثل هذه الآراء ين�سّمون اإىل حركات  ورمبَّ
دة لقتال القوات الأمريكية والربيطانية واحلليفة، فاأعداد امل�سلمني الذين  مت�سدِّ
يتبنون تلك ال�سيا�سات املتطرفة هو عدد �سغر جًدا مقارنة باأعداد امل�سلمني يف 
العامل اأجمع، اإل اأن اخلوف من الإ�سالموفوبيا قد ي�ساعد يف تزايد اأعدادهم. 

غري  واإزالتها,  بدقة  معاجلتها  ميكن  ف  والتطرُّ االإ�صالم  كراهية  اإنَّ 
ا�صرتاتيجيات  تبّني  طريق  عن  ذلك  يف  امل�صاركة  ا  اأي�صً الغرب  على  يجب  اأنه 
واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأ�صباب  االإ�صالموفوبيا, من خالل معاجلة  ملكافحة 
النزاعات  وحل  التنمية  برامج  طريق  عن  للتطرف,  والثقافية  واالجتماعية 
االإعالمية  ال�صجة  للتعامل مع  فاإن هناك �صرورة  املزمنة. كذلك  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صي«, عن طريق تنظيم موؤمترات من منظمات  الكبرية حول »االإ�صالم 
بقّوة على احلوار بني احل�صارات  املنظمات, والرتكيز  اإ�صالمية, وغريها من 

واحلوار بني االأديان, للم�صاعدة على تعزيز احرتام جميع االأديان.

حيوية  �صجاعة,  �صيا�صات  انتهاج  الكبى  الغربية  القوى  على  ويجب 
ومتوازنة الإحالل ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط ويف العامل اأجمع. وعلى امل�صلمني 
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واإدانة  احلقيقية,  االإ�صالم  لتعاليم  وفًقا  العي�ص  يف  ن�صاًطا  اأكرث  يكونوا  اأن 
واملبادرة  اإ�صالمية,  روؤية معرفية  العنيف واالإرهاب, واحل�صول على  التطرف 

لقيادة الب�صرية نحو نظام عاملي عادل و�صلمي.

وعالج  اخلطوات  من  الكثر  الإ�سالموفوبيا  ظاهرة  مع  التعامل  ويتطلَّب 
اأدت اإىل ظهورها، عن طريق حماولة ن�سر الإ�سالم الو�سطي من  اجلوانب التي 
خالل املوؤ�س�سات الدينية الو�سطية، واإظهار �سماحة الدين الإ�سالمي كما تتجلى 
يف القراآن اأو يف الأحاديث ال�سريفة، وحماولة تنقيح كتب الرتاث من الأحاديث 
الإ�سالم، عندما  نوايا  الغرب يف  يت�سكك  اأن  اإىل  وتوؤدي  العنف  التي حت�س على 

يحاول الغرب التعرف عليه من خالل قراءة مثل تلك الكتب.

 فتقدمي الإ�سالم بو�سطيته واإظهارة دين عدل وت�سامح هو الطريق احلقيقي 
ملواجهة الكراهية الغربية اأو ظاهرة الإ�سالموفوبيا. وهي خطوة بداأت بع�س الدول 
اإىل  املثال  الدينية، ون�سر على �سبيل  تنفيذها من خالل موؤ�س�ساتها  العربية يف 
زيارة �سيخ الأزهر الأخرة اإىل اأملانيا، يف حماولة لإجراء نقا�س معتدل، واإظهار 

�سورة الإ�سالم املعتدل للغرب.)16(

واأعطى  قهم  فرَّ الذي  ب  التع�سُّ عن  البعد  �سرورة  امل�سلمني  على  ويجب 
كتل  اإىل  تفرقوا  قد  امل�سلمني  اأن  فرون  الإ�سالم،  عن  م�سوهة  �سورة  للغرب 
ويف  الواحد  احلّي  يف  ذلك  يكون  قد  بل  الواحد،  البلد  يف  وجمموعات  واأحزاب 

امل�سجد الواحد، وهذه التكتالت لي�س بينها نوع من الت�سامح. 

وهناك اجلانب الإعالمي؛ �سواء الإعالم الغربي اأو اإعالم الدول الإ�سالمية. 
فالأول عليه اأن يوظف اإمكاناته الكبرة يف حماولة فهم الآخر ون�سر وجهة نظره 
يف الق�سايا امل�سرتكة دون ت�سويه للحقائق يف الق�سايا اخلالفية بيننا. كما يجب 

(16) “Egypt's Al Azhar Grand Imam visits Germany, set to give speech before Bundestag” ,Alahram 
Online, Tuesday 15 Mar. 2016, at: http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/1/191050/
Egypt/Egypts- Al- Azhar- Grand- Imam- visits- Germany,- set- to-.aspx
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وهو  امل�سيء،  �سقها  يف  الإ�سالم  ح�سارة  ن�سر  الإ�سالمي  العربي  الإعالم  على 
وفال�سفتنا  ومفكرينا  علمائنا  حقيقة  لُنظِهر  املختلفة،  باللغات  والأكرب،  الأبرز 
علمائنا.  باأيدي  ذلك  وتوثيق  وتاريخنا  ح�سارتنا  كتابة  اإىل  والجتاه  واأدبائنا، 
بالإ�سالم  التعريف  اأجل  من  العربية  الف�سائيات  توجيه  اإعادة  يجب  وكذلك 
عقيدة وعبادة و�سريعة ومنهاج حياة وح�سارة واأخالًقا. واأخًرا فاإن للموؤ�س�سات 
الإ�سالمية والعربية دوًرا يف التوا�سل مع املوؤ�س�سات الغربية امل�سابهة، لذا يجب 
اإعادة تفعيلها مرة اأخرى. ول يخفى اأثر دور امل�ساجد واملراكز الثقافية واملنتديات 
يف  الغربية  الدول  يف  ودينًيا  ثقافًيا  امل�سلمني  ترعى  التي  الإ�سالمية  واجلمعيات 
مواجهة هذه احلملة املُمنَهَجة لت�سويه �سورة الإ�سالم وامل�سلمني، وطم�س معامل 

احل�سارة الإ�سالمية.

خامتة
نتجت ظاهرة الإ�سالموفوبيا عن العديد من الأ�سباب امل�سرتكة بني الغرب 
وعدم  الطرفني،  بني  حقيقي  حوار  وجود  عدم  من  ب�سبب  كانت  التي  وال�سرق، 
الإعالمية  املوؤ�س�سات  الدولة  واتخاذ  لالإ�سالم،  ال�سمح  احلقيقي  الوجه  تقدمي 
اأدوات لتحقيق اأهدافها ال�سيا�سية بت�سويه الإ�سالم، ون�سر اخلوف بني مواطنيها 
قرارات غر  قادتهم من  يتَّخذه  ما  تاأييدهم يف  لك�سب  وامل�سلمني،  الإ�سالم  من 

�سائبة.

العربية  الدول  من  املطلوب  امل�ستوى  دون  الدور  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
والإ�سالمية يف ن�سر الإ�سالم ال�سحيح، والرتويج له عن طريق تكري�س جهودها 
ع  من اأجل ذلك، كان عاماًل م�ساعًدا يف ا�ستمرار ظاهرة الإ�سالموفوبيا، والتو�سُّ
يف انت�سارها يف الدول الغربية، ومعاناة امل�سلمني هناك من �سوء املعاملة والتمييز.
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مقدمة
اأبداأ هذه الدرا�سة باحلديث حول بع�س التفا�سيل التقنّية حتى اأمتكن من 
امل�سوؤول  يتوىّل  كيف  �سرح  وبالتايل  الدور،  هذا  ومرتكزات  لأ�سا�سيات  التمهيد 
الإعالمي - وب�سرف النظر عن مركزه اأو موقعه، يف موؤ�س�سات الدولة اأو موؤ�س�سات 
املجتمع املدين- و�سع برنامج الت�سال بني احلكومة اأو املوؤ�س�سة التي يثلها اأمام 
الراأي العام، وحتديد و�سائل تنفيذ الربنامج واأدواته، مبا يحقق النجاح يف �سنع 
اأو  تبنّيها  املوؤ�س�سة  اأو  احلكومة  اختارت  التي  لل�سيا�سة  داعم  اأو  موؤيد  عام  راأي 

تنفيذها لتحقيق امل�سلحة العامة ... وفق منظورها بطبيعة احلال.

يار�س الإن�سان الت�سال يف كل زمان ومكان ... مع نف�سه حني يكون متاأّماًل 
ويتخذ  اأفكاره.  يف  ي�ساركوه  اأو  اأفكارهم  ي�ساركهم  حني  الآخرين  ومع  مفّكًرا، 
الت�سال لذلك اأ�سكاًل خمتلفة، فقد يكون وجاهًيا عفوًيا مبا�سًرا مع �سخ�س اأو 
جمموعة اأ�سخا�س، اأو منّظًما غر مبا�سر وخا�سًعا لقواعد واأ�سول كما هو احلال 

فيما اأ�سبح معروًفا بالت�سال اجلماهري. 

* حما�سرة األقيت يف اللقاء الفكري ملنتدى الفكر العربي م�ساء يوم الثالثاء 2016/11/1.
** وزير اإعالم �سابق، وباحث وحملِّل متخ�س�س يف العلوم ال�سيا�سية والإعالم والتاريخ املعا�سر/الأردن.
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الت�سال  اأدوات  من  تاأثًرا  والأكرث  الأهم  الأداة  هي  الإعالم  وو�سائل 
اجلماهري املختلفة لأ�سباب عديدة اأهّمها من دون �سك: 

عن�صر املبا�صرة: حيث اإن اجلمهور املتلقي لر�سائل الت�سال جمهور   1-1
واملعارف  القدرات  يف  اأفراده  جتان�س  عدم  مع  ولكن  حجمه،  ب�سخامة  يت�سف 
والأعمار، واختالف امليول والأذواق. لذلك تاأتي الر�سالة اإليه ب�سكل مبا�سر ودون 
و�سائط غر و�سائط النقل التي هي و�سائل الإعالم كما قلنا، ويتلقاها وفق فهمه 
للر�سالة التي يجب اأن تكون وا�سحة ل لب�س يف كلماتها، حتى حتقق الهدف الذي 

ت�سعى اجلهة املُر�سلة لتحقيقه.
1-2 ال�صرعة: فو�سائل الت�سال الإعالمية تتيح مبا توفره لها الت�سهيالت 
التكنولوجية احلديثة، املجال لن�سر الر�سائل وبّثها ب�سرعة كبرة و باأعداد هائلة.
و�سوًل  والأكرث  انت�ساًرا  الأو�سع  اأنها  يف  ذلك  ويتمّثل  االنت�صار:  �صعة   3-1
اإىل اجلمهور امل�ستهدف حيثما وجد، وب�سرف النظر عن ُبعد مواقعه عن مركز 

الإ�سدار. 
1-4 �صهولة تو�صيل الر�صالة: تت�سف الر�سائل املر�سلة عرب و�سائل الإعالم 
و�سائل  يجعل  واحد، مما  وقت  يف  النا�س  جميع  اإىل  وت�سل  وعلنية  عامة  باأنها 
الإعالم الأ�سهل والأكرث قدرة على نقل الر�سالة املوجهة يف الو�سيلة الإعالمية.

الإذاعة  الرئي�سية هي  الإعالم  و�سائل  العام وتوجيهه:  الراأي  �صنع   5-1
والتلفزيون وال�سحف واملواقع الإلكرتونية احلديثة، واأ�سيف اإىل كل هذه الأدوات 
يف ال�سنوات الأخرة و�سائط التوا�سل الإجتماعي كالفي�س بوك والتويرت من خالل 
�سبكة الإنرتنت، واإن متيزت هذه الو�سائط مبحدودية املتلقي/املتلقني، وبالتايل 
على  وقدرتها  العام  الراأي  �سنع  يف  دورها  �سوء  ويف  العام.  التاأثر  حمدودية 
تاأثًرا من غرها من  الأكرث  تعترب  لذلك  الإعالم  و�سائل  فاإن  وقيادته،  توجيهه 

و�سائل الت�سال.
وتخ�سع  ومدرو�سة،  منّظمة  عملية  اجلماهري  الت�سال  اأن  يعني  ذلك 
لقواعد واأ�سول، ويتولها عدد كبر من املخّت�سني. غر اأنه ل بّد من التذكر باأن 
الت�سال عن طريق و�سائل الإعالم اأحادي الجتاه، يطغى عليه �سريان املعلومات 
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يف اجتاه واحد، اأي من املر�سل اإىل املتلقي اأو امل�ستقبل، ما يعني اأن املُر�ِسل قادر 
التاأثر يف  وبالتايل  منا�سًبا،  يراه  اأو  يريد  الذي  الإعالمي  امل�سمون  توجيه  على 
اجلمهور امل�ستهدف، ولكن دون اأن يح�سل على رّد الفعل اإزاء الر�سالة التي يبّثها 
اأو ين�سرها اإّل يف حالة اإجراء درا�سة بحثية ميدانية لكت�ساف والتعرف على رّد 

فعل اجلمهور اإزاء الق�سية املطروحة والتي هي مو�سوع الدرا�سة.

حتديد اأهمية الو�صائل االإعالمية
تتحّدد اأهمية الو�سائل الإعالمية وفق انت�سارها، والفئات اجلماهرية التي 
تتابعها والتي يكن حتقيق الت�سال الناجح واملوؤّثر معها بوا�سطة هذه الو�سائل، 

ومنها مثاًل:
ال�سحف  منها  اأ�سكاًل خمتلفة  املطبوعة  املواد  تاأخذ  املطبوعة:  الو�صائل 

واملجالت والكتب والن�سرات واملل�سقات وغرها.
من  وا�سعة  م�ساحات  بن�سرها  غرها  عن  ال�سحف  تتميز  ال�صحف:   *
املعلومات التي تعالج الأحداث الآنية واليومية وما تفرزه من تطورات اأو نتائج يهم 
اأن�سطة موؤ�س�سات املجتمع  اأو  القاريء معرفتها ومتابعتها، كالقرارات احلكومية 
املدين، اأو ال�سوؤون القت�سادية اأو الجتماعية، اأو الأحداث ال�ساخنة مما يحدث 
حولنا هذه الأيام و تربزه هذه ال�سحف، وين�سط مرا�سلوها وحمرروها يف متابعة 
تفا�سيلها حتى اآخر حلظة قبل الطباعة اأو ال�سدور. ويكن قراءة ال�سحف مثل 
بقية املواد املطبوعة بال�سرعة التي تنا�سب القارئ والوقت الذي يعتربه منا�سًبا 
للقراءة من دون �سغوط جانبية ت�سّتت اهتمامه. ويكن اإعادة قراءة ال�سحف اأو 
املجالت اأكرث من مرة والحتفاظ بها والرجوع اإليها يف اأّي وقت، عالوة على اأن 
اأ�سعار ال�سحف تكون يف العادة رخي�سة الثمن ب�سبب ن�سر الإعالنات فيها مما 

ي�ساعد على انت�سارها ب�سكل وا�سع.
بالإ�سهاب  تّت�سف  التي  مبعاجلاتها  تتميز  وهذه  والدوريات:  املجالت   *
والتف�سيل ورمبا املقابالت مع ال�سخ�سيات الفاعلة اأو املرتبطة باحلدث مو�سوع 
التغطية، مما يدفع القارئ اإىل الحتفاظ بها ويتيح له املجال لقراءتها يف اأوقات 
الأ�سرة كافة. ولأن  اأفراد  الفر�سة ملطالعتها من قبل  اإتاحة  خمتلفة، ف�ساًل عن 
وغرها من  البيانية  والر�سوم  بال�سور  موا�سيع خمتلفة مدعمة  تن�سر  املجالت 
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اأو �سيا�سات  تتناول برامج  اأ�ساليب الإي�ساح، فاإن جمالت معاجلتها ملو�سوعات 
احلكومة يجعلها اأكرث قدرة على نقل »الر�سالة« الت�سالية.

واملجالت اأنواع عدة منها:
ومنوعة  عامة  �سيا�سية  الأغلب جمالت  على  وتكون  االأ�صبوعية:  املجالت 
العربي«،  »الأ�سبوع  جملة  العربية  املجالت  اأمثلة  ومن  والتحقيقات.  املوا�سيع 
»احلوادث«؛ »الوطن العربي«، ومن املجالت الأجنبية التي ت�سدر باللغة الإجنليزية 

املجالت الأ�سبوعية: ”Time”, “The Economist”, “Newsweek“ ...اإلخ
�سنة،  ن�سف  اأو  ف�سل  اأو  �سهر  كّل  دورًيا  ت�سدر  التي  الدورية:  املجالت 
وهذه تكون يف العادة جمالت موجهة اإىل الفئات العالية الثقافة والإّطالع، ومنها 
املجالت »املحّكمة« التي تهتم عادة ب�سوؤون الفكر والدرا�سات مثل جملة »املنتدى« 
ي�سدرها  التي  ا�سرتاتيجية«  و»درا�سات  العربي،  الفكر  منتدى  ي�سدرها  التي 
مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اأبوظبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأو 
جملة Foreign Affair التي ب�سدرها جمل�س ال�سوؤون اخلارجية يف وا�سنطن يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، وغرها. 
ت�سدرها  التي  وهي   (Professional Magazines) املتخ�ص�صة:  املجالت 
اأو  �سها، وتكون يف العادة موجهة للمهنيني  اأو �سركة �سمن نطاق تخ�سّ موؤ�س�سة 

�س املهني.  اأ�سحاب التخ�سّ
نوع  ح�سب  فئات  لها  ال�سحف  كذلك  الأنواع  متعددة  املجالت  اأن  وكما 
ب�سكل خا�س مثل  للمثقفني  توجه  اإليه. فمثاًل هناك �سحف  توّجه  الذي  اجلمهور 
�سحيفة »احلياة« التي ت�سدر يف لندن، اأو »النهار« التي ت�سدر يف بروت. وهناك 
ال�سحف ال�سيا�سية العامة املحلّية ك�سحيفة »الراأي« و»الد�ستور« و»الغد« و»الديار« 
يف الأردن، و»الراأي العام« و»القب�س« و»ال�سيا�سة« يف الكويت، و»الأهرام« و»الأخبار« 
يف م�سر، و»الأنوار« و»ال�سفر« يف لبنان...اإلخ. وهناك �سحف �سعبية تعتمد على 
 News of The World الأ�س��بوعية  الربيط��انية  ال�سحي�ف�ة  مثل  الإثارة  اأخبار 
التي  الأ�س��بوعية  ال�سحف  مثل  اأو   The Sun اليومية  الربيطانية  وال�سحيفة 
كانت ت�سدر يف الأردن يف فرتة الت�سعينيات والتي ت�سببت يف زلزل اجتم��اعية ل 
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ا يف الق�سايا  ح�سر لها ب�سبب تاأثرها ال�سلبي على الراأي العام الأردين خ�سو�سً
الجتماعية مما دفع الراحل جاللة امللك احل�سني - طيب اهلل ثراه - اأن يطلب 
اإىل جتربتي  ا�ستناًدا  اأي�سا  ولكن  لالإعالم،  وزيًرا  دوري  لي�س فقط بحكم  مني، 
ا يف تاأ�سي�س واإدارة �سحيفة يومية كربى هي »القب�س« الكويتية،  الوا�سعة وخ�سو�سً
ال�سحفي،  الن�سر  �سناعة  ينّظم  مبا  والن�سر  لل�سحافة  جديًدا  قانوًنا  اأ�سع  اأن 
على  الأ�سبوعية  ال�سحف  بها  ت�سببت  التي  الفادحة  الأ�سرار  من  للحّد  وذلك 
وجه التحديد. كان مقرتحي الأول والأهم �سرورة الربط بني احلرية ال�سحافية 
وامل�سوؤولية املجتمعية، اأوًل من خالل رفع راأ�سمال ال�سحف للحيلولة دون دخول 
من ي�سعى اإىل الربح ب�سرف النظر عن التزامه بامل�سوؤولية املجتمعية بالتو�سع يف 
ن�سر الف�سائح املختلقة، دون اعتبار لأهمية التاأثر ال�سلبي يف جمتمع حمافظ مثل 
املجتمع الأردين. واملقرتح الثاين، واإدراًكا مني لواجب الدولة يف �سيانة ومتا�سك 
الراأي العام الأردين الذي يواجه اأخطار النق�سامات املجتمعية من ناحية، والتاأثر 
اخلطر على اأفكار الأجيال ال�سابة بحكم �سعف ح�سانتها وبالتايل اإ�سابة الراأي 
العام امل�ستقبلي ب�سعف القدرة على التما�سك والتالحم اأمام الأخطار اخلارجية، 
وب�سكل خا�س اإفرازات ال�سراع العربي الإ�سرائيلي والفكر امل�سلل وواجب الدولة 
به  املعمول  القانون  تعديل  اقرتحت  لذلك   ... الأخرى  الناحية  من  يف حت�سينه 
منطلق  من  ين�سر،  ما  م�سوؤولية  مًعا  وال�سحفي  النا�سر  بتحميل  الوقت  ذلك  يف 
مفهومي الذي تعلمته يف بريطانيا، بلد ال�سحافة احلرة، اأن احلرية وامل�سوؤولية 

خطان متالزمان فيما يتعلق بالتاأثر على الراأي العام.
اإن املادة املطبوعة مفيدة للنا�س القادرين على القراءة فقط، ومن ناحية 
اأخرى فاإن املادة املطبوعة تتطّلب لذلك جهدا مرّكزا من قبل القارئ، الأمر الذي 
يتطلب منه م�ساهمة جادة يف العملية الت�سالية. وقد بّينت الدرا�سات اأنه كلما 
ازداد امل�ستوى العلمي لالإن�سان زاد تف�سيله ملتابعة الو�سائل املطبوعة على الو�سائل 

الإلكرتونية كالراديو والتلفزيون.
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الو�صائل امل�صموعة
تعتمد  باأنها  الإعالمية  الو�سائل  الإذاعة عن غرها من  تنفرد  *االإذاعة: 
على حا�سة ال�سمع فقط، لذا فاإنها الأقدر على الو�سول اإىل فئات املجتمع كافة، 
ا  وبخا�سة الأمّيني الذين مل تتح لهم فر�سة التعلم اأو اللتحاق باملدار�س خ�سو�سً
يف املناطق الريفية البعيدة عن العا�سمة اأو املدن الرئي�سية، اأو كبار ال�سن ممن ل 
ت�ساعدهم قدراتهم الب�سرية على القراءة. وتتخطى الإذاعة احلواجز اجلغرافية 
الطبيعية وال�سيا�سية وت�سل يف بّثها اإىل املناطق النائية املعزولة التي قد ل ت�سلها 
الو�سائل الإعالمية الأخرى كاملطبوعات اأو حتى الإر�سال التلفزيوين، ف�ساًل عن 
فاإنها  واإذاعتها وقت حدوثها، لذا  تتمّيز ب�سرعتها يف نقل املعلومات  الإذاعة  اأن 

تعترب و�سيلة الت�سال ال�سعبي الأعم انت�ساًرا والأكرث تاأثًرا.

2- 3 الو�صائل املرئية
 * التلفزيون: التلفزيون وال�سينما يعتمدان على حا�ستي ال�سمع والب�سر، 
وهذا يوؤدي اإىل ال�ستحواذ التام على انتباه املتلّقي. وب�سبب انت�ساره الوا�سع اأ�سبح 
التلفزيون و�سيلة ات�سال �سعبية يتعر�س لها غالبية اأفراد املجتمع. بل اإن ال�سا�سات 
امللونة وذات امل�ساحة الكبرة التي يكاد بع�سها ي�سل اإىل م�ساحة �سا�سة �سينمائية 
اأهّم  ومن  اإغرائها.  مقاومة  وت�سعب  ت�ساهى  ل  جاذبية  التلفزيون  على  اأ�سفى 
فعاليته  من  يزيد  الوجاهي، مما  الت�سال  واقع  من  قربه  التلفزيون  خ�سائ�س 
من  مكان  اأّي  يف  تقع  كما  م�سّورة  الأحداث  ينقل  فهو  املتلّقني،  نفو�س  واأثره يف 
العامل ويف اأكرث الأحيان حلظة وقوعها. وب�سبب م�سابهته للواقع يعترب التلفزيون 
و�سيلة مهمة يف الإقناع وامل�سداقية والو�سول اإىل فئات املجتمع كافة. وب�سبب هذه 
اخل�سائ�س وغرها، فاإن املتلّقني، على تفاوت اأعمارهم وم�ستوياتهم الثقافية، 
الدرا�سات  بع�س  وتقّدر  التلفزيون.  برامج  ي�ساهدون  طويلة  اأوقاًتا  يق�سون 
التلفزيون بحوايل  الغرب يف م�ساهدة  الإن�سان يف  يه  يق�سّ الذي  الوقت  احلديثة 
ع�سر �سنوات من عمره اإذا ما عا�س حتى اخلام�سة وال�ستني. ول ي�ستبعد اأن يفوق 

تعّر�س ال�سعوب النامية هذا التقدير.
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املوؤ�س�سات  امل�ستغلني يف  الأخرى من وجهة نظر  الإعالم  وو�سائل  ال�سحافة 
الن�سر،  و�سائل  من  و�سيلة  كونها  الأوىل  �سخ�سيتني،  ذات  الدولية  اأو  احلكومية 
والثانية اأنها جمهور قائم بذاته له �ساأنه وخطره يف تكوين الراأي العام وتاأثره عليه.
اإىل  تهدف  اإعالمية  مادة  اأية  يف  تتحقق  اأن  يجب  ثالثة  �سروًطا  ثّمة  لكن 

اإحداث ات�سال ناجح مع اجلمهور امل�ستهدف والتاأثر عليه اإيجابًيا اأهمها:
1 - اأن تهم اأكرب عدد من النا�س. 

2- اأن تكون الر�سالة وا�سحة مع البتعاد عن عن�سري اخلطابة والن�سح، لأن 
التجربة اأظهرت يف كثر من هذه احلالت اأن ردود الفعل تكون عك�سية.. 
ولعل الذين عملوا يف حقل الإعالم يف ال�ستينيات وما بعده يتذكرون كيف 
تذيعها  كانت  التي  اخلطابية  الر�سائل  تلك  اإزاء  النا�س  فعل  ردود  كانت 
�سبيل  على  القاهرة  من  العرب«  »�سوت  مثل  الدعائية  العربية  الإذاعات 
املثال. ولرمبا ليختلف حال الأمة العربية يف هذه الأيام عن تلك احلقبة، 
مع فارق اأن الو�سيلة الآن اأ�سبحت الف�سائيات بدًل من الإذاعات يومئذ.

اأو ما  اأن يعرف متاًما ما يقول  اإن على امل�سوؤول الإعالمي  وخال�سة القول 
يريد اأن يقول بب�ساطة ويف اأقّل عدد من الكلمات، ف�ساًل عن اخللفية الثقافية اأو 

املجتمعية للجمهور املتلقي. 
اأو  لل�سحافة  الإخبارية  الكتابة  بني  فروًقا  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
لالإذاعة اأو للتلفزيون. واجلهل بهذه الفروق كان �سبًبا رئي�ًسا ومبا�سًرا يف ف�سل عدد 
من الأ�سخا�س الذين تولوا م�سوؤوليات اإعالمية كبرة ممن اعتمدوا على خربتهم 

ال�سحافية فقط. ومتلي هذه الفروق طبيعة الو�سيلة الإعالمية نف�سها. فمثاًل:
ب�سكل  يتم  والتلفزيون  الإذاعة  و�سيلتي  خالل  من  الق�سايا  اإثارة  ب�سبب 
وا�سع واأمام جمهور عري�س من امل�ستمعني اأو امل�ساهدين، فيمكن اعتبارهما من 
اأهّم و�سائل احل�سول على ما ي�سمى بردود الفعل (Feedback) بالن�سبة للم�سوؤول 
عملية  تكامل  حتقيق  وبالتايل  القرار،  �سنع  ملركز  نقلها  يتوىل  الذي  الإعالمي 

الت�سال يف كال الجتاهني.
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اإطالع  ت�سّهل  التي  الإعالم  و�سائل  من  والتلفزيون  الإذاعة  تعترب  كما 
املواطنني على الأخبار واملعلومات دون اأن تكلفهم تعًبا اأو جهًدا، لوجود جهازي 
الراديو والتلفزيون داخل البيت )اأو حتى يف احلقل، اأو ال�سيارة بالن�سبة للراديو 
من  والأحداث  الأخبار  وقائع  بعر�س  يقوم  مثاًل  فالتلفزيون  املثال(.  �سبيل  على 
على ال�سا�سة على �سكل �سور ترافقها كّل املوؤثرات ال�سوتية والتعليق اأو ال�سرح، 
ويكون هذا اأكرث تاأثًرا يف نفو�س امل�ساهدين من بقية و�سائل الت�سال الأخرى. 
امليزة  فاإن هذه  الأحداث والأخبار،  والتلفزيون يف نقل  الإذاعة  ول�سرعة كّل من 
املتلّقني،  املرتقبة من   (Feedback( الفعل ت�سّرع من عملية احل�سول على ردود 
وما  متلٍق  كّل  البتعاد عنها، بح�سب طبيعة  اأو  للفكرة  تقّبل  ال�سرعة يف  وبالتايل 
ت�سكيل اجتاهاته فيما يخ�س مو�سوع  اأفكاره ومعتقداته، ودورها يف  متليه عليه 

الر�سالة.
اإي�سال  على  القادرة  الربامج  معرفة  الإعالمي  امل�سوؤول  على  يجب  كما 
»الر�سالة«، ومدتها، ومواعيد بّثها، وال�سروط املطلوب توافرها لقيامها بالتغطية 
اإىل  والو�سول  الإجناز،  يف  وال�سرعة  والتكاليف،  اجلهود  يف  التوفر  اأجل  من 
�سبيل  على  موظفني  اأو  عمالية  لفئات  اإعالمية  ر�سالة  توجيه  فمثاًل:  الأهداف. 
�سباًحا  العا�سرة  ال�ساعة  مهنًيا يف  عمالًيا  برناجًما  ن�سمنها  اأن  يجوز  ل  املثال، 
اأن  ويف�سل  مكاتبهم.  واملوظفني يف  عملهم  اأماكن  يف  كافة  العمال  يكون  حينما 
تكون �سمن برامج م�سائية يرغب العمال واملوظفون يف م�ساهدتها مثل ن�سرات 

الأخبار اأو برامج ق�سايا ال�ساعة ذات املتابعة اجلماهرية الوا�سعة.
نع راأي عام موؤيد اأو موؤازر اأو حتى متيقظ  وختاًما، اأ�سر اإىل اأن عملية �سُ
ا يف الدول النامية، تتطلب  اإزاء اأولويات التما�سك املجتمعي اأو ال�سيا�سي وخ�سو�سً
مهارات اأ�سا�سية يجب توافرها فيمن تناط به م�سوؤولية التوجيه الإعالمي، لي�س 
الإيان  عن�سر  خا�س  وب�سكل  ا  اأي�سً واإمنا  املهنية،  الكفاءة  متطلبات  يف  فقط 
بالق�سايا التي يطرحها نيابة عن حكومته اأو موؤ�س�سته، واملعرفة الكاملة باأ�ساليب 
ا يف خماطبة الفئات املجتمعية املختلفة  واأدوات الت�سال املوؤثرة والفّعالة، خ�سو�سً

نع راأي عام متفهم وقابل للح�سد. واإّل �ساع جهده هباًء وف�سل يف �سُ
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)قراءة فكرية(

د. حممد اأبوحّمور** 

د اجتاهات البحث يف ظواهر التطرف والإرهاب التي ي�سهدها العامل  تتعدَّ
ظواهر  اأنها  حيث  من  ل  الأخرة،  �سنوات  اخلم�س  خالل  �سيما  ول  العربي، 
رت مع ا�سطرابات »الربيع العربي«؛ بل لكونها نتائج لأ�سباب  م�ستجدة متاًما تفجَّ
من  الكثر  وداخلتها  �سابقة،  عقود طويلة  على مدى  ال�سطح  تتفاقم حتت  ظلَّت 
امل�سّي�سة  الثقافية  والجتماعية-  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املوؤثرات  امتدادات 
ت بالنتيجة اإىل حماولت الت�سييق على الفكر املو�سوعي، احلّر  غالًبا، التي اأف�سَ
ب�سكل  عزلها  وبالتايل  الأ�سباب،  هذه  يف  عنه  امل�سكوت  معاجلة  يف  وامل�ستنر، 
ق�سرّي عن موؤثراتها تلك، مما اأدى بالتايل اإىل عزل هذا الفكر – ولو جزئًيا – 
عن اإمكانات اأداء دوره املفرت�س يف اإيجاد امل�سروع النه�سوي امل�ستقبلي، القادر 
على بناِء قدٍر تاأ�سي�سي منا�سٍب من املناعة اإزاء ما َحَملتُه – وما تزال حتملُه – 

ة، �سواء اأكانت م�سادرها داخلية اأم خارجية. الأجندات اخلا�سّ

اأ�سوات)1( حتدثت وتتحدث عن ارتباط �سناعة التطرف والإرهاب  هناك 
والأوروبي  الآ�سيوي  وحميطها  املنطقة  هذه  يف  الكربى  الغربية  القوى  مب�سالح 

مت هذه الورقة يف املوؤمتر العلمي حول »�صناعة التطّرف«، الذي عقدته مكتبة الإ�سكندرية مب�سر  3- 2016/1/5.* ُقدِّ
** الأمني العام ملنتدى الفكر العربي.

 http://www.assakina.com/news/ )1( دي���الن ت�س���ارلز: »6 حقائـــق موؤملـــة للحـــرب علـــى االإرهـــاب« 
 news1/80392.html#ixzz3vmt0oWjd
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ا، يف ظل ما يكن ت�سميته ب�سيا�سة »الفّزاعة«، ومن خالل هند�سة ال�سراع  اأي�سً
اأقاليم  واإن�ساء  خا�سة،  ب�سورة  معظمها  اأو  النفطية  الدول  ا�ستقرار  لزعزعة 
خارجة على القانون الدويل )كداع�س(، تخدم هدف حماية اإ�سرائيل، وزعزعة 
كعملة  للدولر  امل�سريف  النظام  ت  حتدَّ التي  الدول  ومعاقبة  اأوروبا،  ا�ستقرار 
عاملية، مثل ال�سني، وتعزيز الو�سول اإىل اأ�سواق اخل�سخا�س يف اأفغان�ستان، وتغير 
الإطار القانوين للحكومات بداعي احلرب على الإرهاب، مبا يتبع ذلك من اإحكام 
املراقبة على املجتمعات وع�سكرتها، واإيجاد ذرائع للتدخل عند وجود معار�سة اأو 

تهديدات مل�سالح القوى الكربى اأو ال�سركات العاملية ... 

ن�سر  منذ  الأقل  على  �سابقة،  �سياقات  وله  باملّرة  لي�س جديًدا  الكالم  هذا 
هنتنغنت مقالته امل�سهورة عن ت�سادم احل�سارات يف جملة »فورين اآفرز«، ربيع 
اأكرث و�سوًحا عقب  عام 1993. لكن احلديث عن حتولت ال�سراع حتدد ب�سكل 
جماعات  قواعد  تفكك  ثم  ومن   ،)2001( �سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  اأحداث 
النطاق  وات�ساع  اأفغان�ستان،  الأمريكي يف  التدخل  اأعقاب  والإرهاب يف  التطرف 
العربية،  الدول  من  عدد  يف  انت�سرت  التي  اجلماعات،  هذه  لعنا�سر  اجلغرايف 
وركوبها املوجة على نحو مباغت مع ن�سوب اأحداث الربيع العربي و�سقوط بع�س 
الأنظمة، وعودة احلديث عن تق�سيم جديد للمنطقة العربية على اأُ�س�س طائفية 
اإىل  نف�سها  تن�سب  قد  جماعات  تقودها  كانتونات  وب�سورة  واإثنية،  ومذهبية 
م�سميات دول، لكنها يف واقع الأمر ل متتلك �سرعية الدول املتعارف عليها، واإمنا 
هي ت�ستلب �سرعية ال�سعوب بالقر�سنة والإرهاب والعنف، مما ل تقّره ال�سرائع، 

 �سواء! ال�سماوية والو�سعية على حدٍّ

املطروحة  الأ�سئلة  املختلفة جتعل من  وباأبعادها  التقاطعات مبجملها  هذه 
ومربرة  م�سروعة  اأ�سئلة  بالغرب،  والإرهاب  التطرف  جماعات  ارتباط  حول 
– بعد  عدو  عن  يبحث  بات  الذي  الغرب  اأن  وخا�سة  عندها،  التوقف  وت�ستحق 
التدخل  ذرائع  اإيجاد  مبحاربته  ي�سمن   - ال�سابق  ال�سوفييتي  الحتاد  �سقوط 



�صيف - خريف  2016 - 89 -

)د. حممد اأبو حمور(

اإيجاد مثل هذا  اإىل  والهيمنة يف مناطق ترتكز فيها م�ساحله، مل يخِف نزوعه 
العدو، بل وجت�سيده من خالل اآلته الفكرية والإعالمية، على نحو انتقائي مق�سود، 
لالختالفات يف اإفرازات احلالة ال�سيا�سية الإ�سالمية، مع فارق اأن الغرب يحارب 
النا�س  نفو�س  يف  تاريخًيا  مرت�سخة  وثقافة  اأيديولوجيا   – الأمر  حقيقة  يف   –
وهوياتهم، ولي�س اأيديولوجيا ف�سلت يف تاأويل التاريخ كما هو حال املارك�سية، يف 
الوقت الذي ا�ستعدى فيه الغرب، العرب وامل�سلمني مبمار�ساته الخرتاقية، وهياأ 
من حيث اأراد اأو مل يرد الفر�سة جلماعات الإ�سالم ال�سيا�سي اأن ت�ستقطب املزيد 
تتبواأ مكانها كمعار�سة ذات م�سداقية  واأن  املتعاطفني واملوؤيدين لأفكارها،  من 
دعم  ازدياد  مع  �سوًءا  الأمر  وازداد  وال�سعيفة،  الفا�سلة  لالأنظمة  وحيد  وبديل 
ما  و�سعوبها،  الأنظمة  بني هذه  الفجوة  وات�ساع  الأنظمة،  لتلك  املتحدة  الوليات 
ب يف داخلها)2(. ر مكامن التطرف والتع�سُّ ترتب عليه ازدياد غربة ال�سعوب وتفجُّ

هذا وجه يكن اأن ُيعّد من وجوه �سناعة التطرف، اأو العوامل املبا�سرة التي 
توؤدي اإىل هذه ال�سناعة، وله ات�سال وثيق بال�سيا�سة الغربية التي مار�ست الكيل 
مبكيالني، وبالذات فيما يتعلق بالق�سية املركزية للعرب وامل�سلمني يف هذا الع�سر، 
وهي ق�سية فل�سطني، التي متثلت على اجلانب الإ�سرائيلي باأب�سع �سور التطرف 
والتع�سب والعن�سرية واإرهاب الدولة �سّد �سعب حُمَتّل، ُحِرَم حقوقه الإن�سانية، 
ومور�ست �سّده فظائع القتل والت�سريد والإذلل، حتى بعد عقد اتفاقيات ال�سالم 
يف  القرار  ل�سّناع  والعمل  بالقول  متوارثة  تاأكيدات  مقابل  العربية،  الدول  مع 
الوليات املتحدة والدول الغربية احلليفة لها يف التزامهم بحماية اأمن اإ�سرائيل.

قادت  الغرب،  ل�سيا�سات  اأخرى  اأخطاء  املجال  الدار�سون يف هذا  وير�سد 
املنطقة اإىل اأتون التطرف، منها اأن �سلوكيات الوليات املتحدة يف املنطقة خدمت 

)2( د. كامل �س���الح اأبو جابر:»عودة اإىل ت�سادم احل�س���ارات« )يف كتاب »يف الفكر العربي النه�سوي«، 
منتدى الفكر العربي، عّمان، 2006(، �س144.
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الدول  اإ�سعاف دور  اإىل حّد بعيد يف  الإقليمية، و�ساعدت  الهيمنة  الطموحات يف 
مقابل  الديقراطية  غر  الأنظمة  دعم  وكذلك  حلفاوؤها،  فيهم  مبن  العربية، 
حتقيق امل�سالح الأمريكية، ولو على ح�ساب الديقراطية نف�سها. ويف حني مت�سكت 
اخلارجية  وزيرة  باعرتاف   – الدول  روؤ�ساء  مع  بالتعامل  الأمريكية  ال�سيا�سة 
العربي  الربيع  اأحداث  بدء  نف�سها مع  – فقد وجدت  راي�س  الأمريكية كونداليزا 
اأمام حقائق جديدة على الأر�س، »تتمثل يف 300 مليون عربي، اأعمار 60٪ منهم 
اأقل من 30 �سنة، ون�سبة البطالة بينهم حوايل 30٪، وي�ستخدمون و�سائل التوا�سل 
الجتماعي«)3(، والأخطر اأن و�سائل الرتغيب والرتهيب التي تلجاأ اإليها احلكومات 
ل رادًعا لهم. ومن هنا تبدو �سعوبة تعقيدات الربيع العربي  العربية، مل تعد ت�سكِّ
اأمام الوليات املتحدة يف كون ثورات هذا الربيع »داخلية املنبت، مل تتاأثر بعوامل 

التخوف الأمريكية املرتبطة بالإرهاب، والقوى الإ�سالمية املت�سددة ...«)4(.

العربية  الثورات  مع  التعامل  يف  الأمريكي  الرتباك  ا  اأي�سً يف�سر  ما  هذا 
الأمريكية  اخلارجية  وزير  م�ساعد  برنز،  ويليام  عنه    عربَّ وقد  بداياتها،  يف 
ال�سابق، عندما اأو�سح اأمام جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
)2011( عن »عدم القدرة على التنبوؤ مبا �سيحدث بعد هذه الثورات، فاخليارات 
الكال�سيكية كانت بني اأنظمة ت�سيطر عليها قوى اإ�سالمية اأو اأنظمة قمعية، فيما 
مل تبحث اأمريكا عن حل ثالث، ومل تتعامل مع ال�سعوب، بل تعاملت مع الأنظمة 

ومع القوى الإ�سالمية من خالل الأنظمة«)5(.

اأو غر مبا�سرة،  مبا�سرة  انطوت على عوامل  املعطيات  اإن هذه  قلنا  واإذا 
ن�سهده  الذي  احلاّد  ال�سكل  بهذا  والإرهاب  التطرف  بروز  يف  م�ساِعدة  واأخرى 

)3( عدن���ان هياجنة واآخرون: »املوقف اال�صرتاتيجي االأمريكي واالإ�صرائيلي من التحوالت ال�صيا�صية 
يف املنطقـــة العربية«، �س���هرية ال�س���رق الأو�س���ط )درا�صـــات ا�صرتاتيجية(، مركز درا�س���ات ال�س���رق 

الأو�سط، عّمان، ط2، 2012، �س 16- 17.
)4( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س21- 22.

)5( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س22.
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فيها  التي منى  والأر�سية  البيئة  نغفل  اأن ل  تقت�سينا  العلمية  الأمانة  فاإن  اليوم، 
التطرف، والتي لول اأنها كانت مهياأة وقابلة لهذا النماء ال�سريع، ما ا�ستطاع اأي 

عامل خارجي اأن ُي�ساعف من تاأثره عليها.

نتيجة  العربية  الفكرية  البيئة  يف  حدث  الذي  الفراغ  اإن  بالقول  واأبداأُ 
انتكا�سة وتراجع امل�سروع النه�سوي العربي، الذي كان اآخًذا بالتبلور يف بدايات 
القرن الع�سرين وخالل الثلث الأول من القرن نف�سه، عرب تيارات ثالثة رئي�سية 
ال�ساحة  جعل  قد  اإ�سالحي(،  وقومي  علماين؛  واإ�سالحي  اإ�سالحي؛  )اإ�سالمي 
برف�س  وات�سمت  التاريخية،  املرحلة  تلك  لها جذور يف  كان  اأخرى  لتيارات  نهًبا 
حتقيق  اإىل  وال�سعي  معار�س،  اجتاه  كل  وحماربة  التجديد،  ومقاومة  الإ�سالح 
الأخرة  التيارات  وهذه  العامة.  امل�سلحة  ح�ساب  على  حملية  ومنافع  مكا�سب 
ارتبطت يف من�سئها مبوؤ�س�سة اخلالفة العثمانية ب�سكل ما، با�ستثناء التيار املحلي 
النفعي الذي ارتبط بالأجانب لتحقيق امتيازات لطوائف اأو اأقطار، وكان ي�سعى 

لال�ستفادة من التيارات الإ�سالحية يف تعار�سها مع ال�سلطة املركزية)6(.

بداأت  الأوروبي،  للغزو  العربية  الأقطار  من  عدد  �س  تعرُّ مع  اأنه  على 
العربي  العامل  معها  بدا  والتي  الهوية«،  »اأزمة  ب�  ي�سّمى  اأ�سبح  ملا  معامَل  تظهر 
كاأنه واقع حتت تاأثر هويات ثالث متعار�سة يف خ�سو�سياتها: الهوية الوطنية 
والهوية  القومية،  بخ�سو�سيتها  العربية  والهوية  القطرية،  بخ�سو�سيتها 
الإ�سالمية بخ�سو�سيتها الدينية. واإذا كانت مرحلة ال�سراع مع ال�ستعمار قد 
 بال�سرورة  يوؤدِّ للتيارات الوطنية والعروبية، فاإّن تناميها هذا مل  �سهدت تنامًيا 
– كما يقول د. ح�سن نافعة – اإىل اإ�سعاف للتيار الإ�سالمي »الراف�س لل�سعوبية 
باعتبارها جت�سيًدا  باخلالفة،  املتم�سك  الإ�سالمية،  للوحدة  والداعي  والقومية، 

)6( ينظ���ر: ناج���ي علو�س، مقدمة كتاب »خمتـــارات املفيد« لعبد الغني الُعري�س���ي، دار الطليعة، بروت، 
ط1، 1981، �س 5 و 6- 8.
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ل يف جمموعها   ال�سعوب الإ�سالمية ت�سكِّ لوحدة الإ�سالم وامل�سلمني، من منطلق اأنَّ
اأّمة واحدة ل انف�سام لها ...«)7(.

علماين  راديكايل  نهج  اإىل  بالتدريج  حتول  الذي  العروبي،  التيار  اأما 
اأن تناق�ست طموحاته مع امل�سالح الأجنبية  يتبنى الطروحات ال�سرتاكية، بعد 
خالل  ال�ساحة،  على  تاأثًرا  والأكرث  الأقوى  التيار  اأ�سبح  فقد  ال�ستعمارية، 
�سيا�سي  وزن  من  لها  مبا   - م�سر  تبني  من  م�ستفيًدا  وال�ستينات،  اخلم�سينات 
و�سعف  النا�سر،  عبد  جلمال  التاريخية  والزعامة  القومي،  للفكر   - وثقايف 
الهويات املحلية ب�سبب حداثة الدولة القطرية، وكذلك �سعف التيار الإ�سالمي ... 

ب�سبب حداثة العهد بتيار الإ�سالم ال�سيا�سي)8(.

اأن انهيار جتربة الوحدة بني م�سر و�سورية، وهزية الدول العربية   غر 
جاءت  التاريخية،  الزعامة  وغياب   ،1967 حرب  يف  اإ�سرائيل  اأمام  القا�سية 
والثمانينات  ال�سبعينات  فرتة  �سهدت  ثم  ومن  العروبي،  التيار  ركائز  لت�سعف 
م�سر  »تبني  التطورات:  هذه  اأبرز  ومن  يكاد،  اأو  نهائًيا  يختفي  جعلته  تطورات 
املنفردة  الت�سوية  اجتاه  اأوًل، وحتركها يف  م�سر  �سعار  تعتمد  لتوجهات خمتلفة 
مع اإ�سرائيل ... و�سعود التاأثر ال�سيا�سي وتناميه لدول الرثوة وتراجع دور دول 
الراديكايل  الفكر  ح�ساب  على  التقليدي  الفكر  تاأثر  زيادة  وبالتايل  الثورة«، 
الإ�سالمي،  الراديكايل  التيار  وتاأثر  الإ�سالمية  الأ�سولية  وتنامي  واحلداثي، 
املع�سكر  نفوذ  تراجع  اإىل  اإ�سافة  اإيران،  الإ�سالمية يف  الثورة  بعد جناح  خا�سة 
الهويات  خ  و»تر�سُّ ال�سرتاكية،  التيارات  ومعه  ذلك  عقب  وانهياره  ال�سرتاكي، 
املحلية مبرور الوقت، وبروز نخب �سيا�سية مهمة ارتبطت م�ساحلها وطموحاتها 

مب�سالح الدول القطرية وطموحاتها«)9(.

)7( د. ح�س���ن نافعة: »نحو نظام عربي جديد: املحور ال�صيا�صي« )يف كتاب »نحو نظام عربي جديد: 
درا�صات تاأ�صي�صية«، منتدى الفكر العربي وهيئة جائزة �س���ليمان عرار للفكر والثقافة، عّمان،2010(، 

�س 10- 11.
)8( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س11- 12.
)9( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س12- 13.
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الكويت،  غزو  مباأ�ساة  العروبي  الوحدوي  للتيار  القا�سمة  ال�سربة  وكانت 
امل�سرتك،  العربي  العمل  وف�سل  واإ�سرائيل،  العرب  بني  ال�سالم  عملية  وف�سل 
اإىل  اأدى  ما  م�سارها،  تغير  اأو  انحرافها  اأو  التنموية  اجلهود  اإخفاق  وبالتايل 
مواجهة  الت�سامني يف  العربي  ال�سف  وتفكك  العربي  الوعي اجلماعي  اإ�سعاف 
ف�ساًل  للغرب،  التبعية  وزيادة  ال�سواء)10(،  على  والداخلية  اخلارجية  التحديات 
والطائفية  القومية  الأقليات  م�سكلة  مع  التعامل  يف  العربي  النظام  ف�سل  عن 
الوحدوي  التيارين  بني  النا�سئة  التناق�سات  اإىل  البع�س  يعزوه  الذي  الدينية، 
والقطري وت�سارب م�ساحلهما نتيجة افتقاد الثقة بينهما، مما مل يتح لكليهما 
بناء موؤ�س�سات م�ستندة اإىل �سرعية �سعبية، والعجز عن العثور على �سيغة تكاملية 

عربية قومية ولو على النمط الأوروبي)11(.

اأفكارها  التطرف لرتوج  ال�سبابية، جاءت جماعات  الأو�ساع  يف ظل هذه 
احلرة  ماأزق  من  معاناته  ُم�ستغلًة  خا�س؛  ب�سكل  العربي  ال�سباب  وت�ستقطب 
العام  الأمني  عبادي،  اأحمد  د.  يقول  كما  اأو  واخلال�س،  الوحدة  لأفق  وافتقاده 
اجلماعات  لفكر  التفكيكية  مقاربته  يف  املغرب،  يف  للعلماء  املحمدية  للرابطة 
املتطرفة)12( ... جاءت هذه اجلماعات لتختطف اأربعة اأحالم كانت يف جمالنا اأو حو�صنا 
احل�صاري خالل املئة وخم�صني عاًما املا�صية, و�صبق اأن عبَّ عنها االإ�صالحيون االأوائل 
وحممد  االأفغاين,  الدين  وجمال  القرى(,  )اأم  كتابه  يف  الكواكبي  الرحمن  عبد  اأمثال 

عبده, وحممد ر�صيد ر�صا.

اأما هذه الأحالم »الت�سويقية« الأربعة، فتتلخ�س يف: »القدرة على )ا�ستعادة 
)ال�سفاء(  حلم  جانب  اإىل  وعماًل،  قوًل  )الوحدة(  حلم  وحتقيق  اخلالفة(، 

)10( ينظر: د. جورج قرم، »اأزمة الفكر والهوية العربية وعالقتها بالق�صور التنموي«، منتدى الفكر 
العربي، عّمان، 2012، �س10.

)11( د. ح�سن نافعة: »نحو نظام عربي جديد: املحور ال�صيا�صي«، مرجع �سابق، �س17- 18.
)12( د. اأحمد عبادي: حما�س���رة نظمها منتدى الفكر العربي واملعهد امللكي للدرا�سات الدينية، عّمان، 

 .2015/10/14
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اأي تطهر الدين من البدع والعودة به اإىل الأ�سول الأوىل، وكذلك حتقيق حلم 
ومغناطي�سية  عالية  جاذبية  تكت�سب  ومفاهيم  م�سميات  وكلها   ... )الكرامة(« 
ا�ستك�ساف  اإىل  التوق  يف  عموًما،  العربي  واملواطن  ا)13(،  خ�سو�سً ال�سباب  لدى 
موقعه يف واقع ي�سعر معه اأنه على الهام�س، اجتماعًيا واقت�سادًيا وثقافًيا، نتيجة 
 منها طريقته يف اإقحام الدين يف  التجاذبات بني تيارات مت�سارعة من حوله، لكلٍّ
�سوؤون املعا�س والدنيا، وبالتايل التحليل والتحرمي، والتكفر والت�سييق، والو�ساية 
اأُقِحَم  حني  والإبداع،  التفكر  حرية  �سهامه  اأ�سابت  العقل، مما  على  املزعومة 
القوانني  و�سّن  املجتمعات،  اإدارة  واملتع�سبة يف  املتطرفة  الفئات  قبل  الدين من 
التي كان يفرت�س اأن تخدم النفع العام اأو ال�سالح العام، لكنها عمدت اإىل اإق�ساء 
ميزة الإ�سالم الكربى القائلة بالحتكام اإىل اخلربة الإن�سانية يف اإدارة ال�سوؤون 
الدنيوية – كما يف كلمة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )اأنتم اأعلم ب�سوؤون دنياكم( – واعتماًدا 
على م�سلحة النا�س، وحكم العقل، وخربة التاريخ، ومنو املعرفة العلمية، ومبا ل 

يتنافى وثوابت الدين احلنيف)14(.

اأُحادية الروؤية ذات النهج ال�ستبدادي، التي �سادت يف العامل  اأنتجت  لقد 
اأُحاديات  تيارات،  اأو  موؤ�س�سات  اأو  اأنظمة  قبل  من  �سواء  طويلة،  عقوًدا  العربي 
ُمقاِبلة م�سادة، تفاعلت بدورها لتنتج اأ�سكاًل من ال�سراع الفكري، الذي ا�ستغرق 
اجلهود،  ت�ستيت  �سوى  ورائها  من  طائل  ل  عقيمة  يف جمادلت  العقول  طاقات 
وتاأريث اخلالفات، وتر�سيخ التع�سب، واإطالق الأحكام جزاًفا بالتكفر والتخوين، 
»الأ�سالة  الإطالق، مثل:  بينها على  تناق�س  ثنائيات ل  التعار�سات بني  وافتعال 

واملعا�سرة، وامل�سلحة اخلا�سة والعامة، وطموح الفرد ونه�سة الأّمة«)15(.

)13( امل�سدر ال�سابق نف�سه.
)14( د. اإ�سماعيل �سراج الدين: »امل�صروع احل�صاري العربي ودوره يف التكتالت العاملية«، منتدى الفكر 

العربي، عّمان، 2010، �س34- 35.
)15( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س30.
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وانعك�س هذا ال�سراع امل�سطنع على الثقافة والتفكر باإ�سعاف قدراتهما 
ليتحول  الفكر  واإفقار  وبراهينهم،  الآخرين  بدوافع  الوعي  لتنمية  التمكني  يف 
يرف�س احلوار، وفكرة  �سلوك عدواين غريزي،  اإىل جمرد  الأ�سلية  عن طبيعته 
من  اأ�سوار  واإقامة  واحلقيقة،  احلكمة  احتكار  بل  الختالف)16(،  وحق  الت�سامح، 

العزلة حول الفكر امل�ستنر واجتهاداته.

عن  عاجز  تطرف  عن  اإل  ت�سدر  ل  املختلفة  الروؤية  واإلغاء  اإق�ساء    اإنَّ
�س ملنهج ي�سمد يف اإثبات احلجج  التفكر ونا�سخ للن�سو�س، ل ينتج ثقافة ول يوؤ�سِّ
والرباهني، ول ي�ستطيع اأن يحلِّل وينقد ما لدى الغر من اأفكار، لأنه بب�ساطة ينفي 
وجود الآخر وفكره كلّيًة، ويرى نف�سه »الأوحد«. ووفق ما يقوله اأحد علماء النف�س، 
النظرة  هذه  على  واعتماًدا  واإعالمًيا،  فكرًيا  املتطرف،  الإن�سان  �سناعة    فاإنَّ
يكون  اأن  يعجز عن  اإنه  بل  يفكر«،  »ل  الإن�سان  �سهلة، كون هذا  م�ساألة  الأحادّية 
يف موقع و�سطي من التفكر، يت�سنى له فيه اأن يختار ما ينا�سبه بعد اإعمال فكره 
بالدر�س والتحليل، فهو يف هذه احلالة غر حّر ومقيَّد بخيار واحد نتيجة العجز 

عن التفكر)17(.

د ينتج ت�سّدًدا، والتطرف يفرز تطرًفا،  اإليه باأن الت�سدُّ اأخل�س  اأن  اأريد  ما 
ينبغي  العربي  النه�سوي  امل�سروع  فاإن  والعنف. ولذلك  وكالهما �سانع لالإرهاب 
بني  الَعالقة  تعريف  باإعادة  الأّمة  م�ستقبل  على  القائمة  للتهديدات  يت�سدى  اأن 
ال�سلطة واملواطن، وتر�سيخ مفهوم املواطنة املتكافئة وامل�ساركة، واحرتام التنّوع 
الفروقات  احرتام  مع  واإق�ساء،  تهمي�س  و�سمة  ل  اإثراء  ميزة  واتخاذه  الثقايف، 
وتعظيم اجلوامع، والنفتاح الثقايف على الآخر بو�سفه طريق معرفة لثقافة حّية، 
واأن تبنى املجتمعات  الإن�سان وعقله والتالعب مبقدراته،  ورف�س امتهان كرامة 

)16( امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س31.
)17( ينظر: د. وجدي فكري، »�صناعة التطرف«، جريدة »القد�ص العربي«، 2015/4/2.
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الإن�ساين، وقيم احلوار، والتفكر احلّر  العدالة وال�سلم الجتماعي والأمن  على 
والناقد واملبدع، الذي ي�ستهدي باملنهج الو�سطي الأ�سيل يف ثقافتنا.

اأ�س�س  على  والديني،  والتعليمي  والإعالمي  الثقايف  اخلطاب  تطوير    واإنَّ
والقت�سادي،  ال�سيا�سي  التنموي  العمل  منف�ساًل عن  يكون  اأن  ينبغي  ل  علمية، 
املوؤ�س�سي يف هذه القطاعات من�سجًما متناغًما، دون طغيان  وبحيث يظّل الأداء 
جانب على اآخر، ومبا يحقق �سالح النا�س ومعاجلة م�سكالتهم بواقعية، واحلفاظ 
املجتمعية، ف�ساًل  ال�سرائح  التاآلف بني خمتلف  وروح  الجتماعي  الت�سامن  على 
هذا  ووترة  م�ستعلة،  ال�ساملة  التنمية  اإطار  يف  الثقايف  التقدم  جذوة  اإبقاء  عن 
اأهم  من  كان  الذي  املعريف،  البحث  وروح  الع�سر  متغّرات  مع  متفاعلة  التقدم 
�سمات التمّيز يف احل�سارة العربية الإ�سالمية، والتي هي ح�سارة انفتاح وتفاعل 
ما تزال قادرة على رفد احلياة العربية باأ�سباب القوة والتطّور، ل ح�سارة انغالق 

وت�سادم بداأت وانتهت حيث هي كما ح�سارات اأخرى يف العامل القدمي.
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التطّرف واأدواته وجذوره في المجتمعات العربية

اأ.د. وجيهة البحارنة*

طيبة،  �سجرة  الطيبة  فالكلمة  جر،  بال�سَّ الكالم  وجل  عّز  اهلل  �سّبه  لقد 
والوعي  اخلّر  ال�سلوك  على  دللة  كلِّه  هذا  ويف  خبيثة.  �سجرة  اخلبيثة  والكلمة 
َكْيَف  َتَر  اأََلْم  تعاىل:  يقول  زائف.  ووعي  �سّرير  �سلوك  من  يقابله  وما  املتعّقل، 
  َماِء  ال�َسّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�سْ َبٍة  َطِيّ َك�َسَجَرٍة  َبًة  َطِيّ َكِلَمًة  َمَثاًل    ُ اهلَلّ َرَب  �سَ
  ُروَن  َيَتَذَكّ َلَعَلُّهْم  ا�ِس  ِللَنّ اْلأَْمَثاَل    ُ اهلَلّ ِرُب  َوَي�سْ َها  َرِبّ ِباإِْذِن  ِحيٍن    ُكَلّ اأُُكَلَها  ُتوؤِْتي 
  َقَراٍر  ِمْن  َلَها  َما  ْر�ِس  اْلأَ َفْوِق  ِمْن  اْجُتَثّْت  َخِبيَثٍة  َك�َسَجَرٍة  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة  َوَمَثُل 

)�سورة اإبراهيم:24- 26(. 

فال�سجرة �ساهد على ال�سلوك الب�سرّي، وقد اقرتن ذكرها يف القراآن الكرمي 
 ما يهّمنا هنا هو الإ�سارة اإىل ما بني التطّرف وال�سجرة.  باأحداث مهّمة. غر اأنَّ
فاملماهاة الت�سبيهية بني الكلمة وال�سجرة، حتيل اإىل العالقة بني الإثمار اجلّيد 
اإثماًرا  �سلبية  حالة  اإىل  انعكا�سه  واحتمال  الإيجابي،  الكالمي  وللفعل  لل�سجرة 
توؤتي نتيجة خبيثة.  توؤتي نتيجة طيبة، والكلمة اخلبيثة  وتاأثًرا. فالكلمة الطيبة 
فما بني ال�سجرة والكلمة وجه �َسَبٍه يف اخلرية والف�ساد، تبًعا حلال كل منهما. 

* ع�س����و املجل�س ال�ست�س����اري جلمعي����ة التَّجديد الثقافي����ة الجتماعية يف البحرين، وع�س����و منتدى 
الفكر العربّي/البحرين.
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وال�سلوك،  امل�ساعر  توؤّثر يف  الأ�سياء،  اإىل  �سوّية  نظر غر  حالة  فالتطرف 
التي  امل�ستقيمة  النظرة  يزيح  ف  التطرُّ   اأنَّ نف�سانية ل عقالنية. ذلك  وهو نظرة 
اإليها من  ترينا الأمور بحجمها احلقيقي والواقعي، ويجعلنا نهّم�سها لأننا ننظر 
طرف، ون�سّخم )اأموًرا(اأخرى هام�سية، فهو بهذا انحراف يف النظرة، يوؤدي اإىل 

انحراف يف ال�سلوك وامل�ساعر.

يف  متثُّالته  يف  ينعك�س  فاإنه  وامل�ساعر  بالأفكار  مت�ساًل  ف  التَّطرُّ كان  وملّا 
: ف يقود اإىل اأن نعدَّ جمموعة من الإفرازات التي تتولَّد عنه، واأبرزها، اأن التطرُّ

• الإفراَط تطّرًفا يف الفعل. 	
• والتعميَم تطّرًفا يف احُلكم. 	
•  تطّرًفا يف الأفكار. وهو م�سدر كل اأنواع العدوان وال�ستباحات. 	 والغلوَّ
• والق�سوة« تطّرًفا، لأنها ُتنِتج يف الأحكام والأفعال اأ�سعاف ما ي�ستحّق املرء من 	

الو�سف اأو العقاب. 
• واحلروب، 	 )ال�سراعات،  جلية يف:  وتبدو متظهراته  التطّرف.  عنَي  والعنَف 

والإ�ساءة اجل�سدية واملعنوية...اإلخ(
• والإ�سراَف تطّرَف الق�سد، كالإ�سراف يف اخل�سومة والختالف.	
• م الق�سايا والآلم وال�سراعات وت�سيع الت�سّجر. 	 واملبالغَة تطّرًفا، كونها ُت�سخِّ

والإن�سانية  واملجتمع  الفرد  على  وخيمة  نتائج  اإىل  التمظهرات  هذه  وتقود 
والتع�سب،  د،  الت�سدُّ اأبرزها:  متعددة،  �سلبية  اأ�سكال  يف  لئحة  تبدو  قاطبة، 

�س. والإرهاب، والتوحُّ

ف لدى فرٍد من الأفراد اأو جمتمع من املجتمعات، دون  ول يتمظهر التَّطرُّ
الأ�سا�سية  بجذوره  وتر�سح  كمونه،  من  وت�ستدعيه  عليه،  حتفز  واأ�سباب  بواعث 

والفرعّية، ومنها:
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اأخطاًء  يوّلد  اخلطاأ  فالفهم  العقائد(:  )تزييف  للدين  الفهم اخلطاأ   -1
منهجيَّة يف فهم الدين، وا�ستيعاب حقائقه الّربانيَّة، ومن هذه الأخطاء املنهجّية:

اقتطاع الآيات من �سياقها القراآيّن.	•

تغلُّب الفهم اخلطاأ للنا�سخ واملن�سوخ. ومن اأمثلة تغلُّب الفهم اخلطاأ للنا�سخ 	•
واملن�سوخ، اعتبار اآيات القتال يف �سورة التوبة، نا�سخة لآيات احلوار والت�سامح 
ُرُم  احْلُ الأَ�ْسُهُر  اْن�َسَلَخ  َفاإَِذا  تعاىل:  نزوًل. فقوله  �سبقتها  التي  والختالف 
وُهْم َن�سخت بناًء على هذا املعنى اآياٍت مثل  َفاْقُتُلوا امْلُ�ْسِرِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُ

 .َفَمن �َساَء َفْلُيوؤِْمن َوَمن �َساَء َفْلَيْكُفْر :و يِن ل اإِْكَراَه يِف الِدّ

�سيوع عقيدة الفرقة الناجية.	•

�سيادة املرويات احلديثية اأو الرتاثية على الّن�س القراآين.	•

 من نزعة  ة دور تاأثر بارز يف احلدِّ 2- التن�صئة االأ�صريَّة: للتن�سئة الأ�سريَّ
التطرف اأو اإعالء وترتها لدى الأبناء. فنحن نزرع بذور العنف حني نرّبي الن�سء 
بالقّوة، ون�سلب كرامتهم واحرتامهم، بتوجيه الكلمات القا�سية لهم حال وقوعهم 
د منطقه ول ن�ساعد بروز  يف اخلطاأ. وكذلك حني ل نحرتم عقل الن�سء ول ُن�سيِّ
اإ�سدار  يف  وال�ستعجال  والطي�س،  ال�سريعة،  الأحكام  على  نرّبيه  وحني  نقده، 

الأحكام. وحني ن�سّجعه على حّل خالفاته باليد بدل الل�سان.

توليد  على  حمّفزات  من  اجلائر  واحلكم  لال�صتبداد  ما  يخفى  ول   -3
ف، فحني تعجز الدولة ال�ستبدادية عن حتقيق وظائفها يف اإدماج الطوائف  التطرُّ
واملكونات الجتماعية يف بنية الدولة وعملياتها ال�سيا�سية، اأو على م�ستوى اإدماج 
الأفراد باعتبارهم مواطن�ني كاملي احلقوق والأهلية، فاإنها تدفع املواطنني اإىل 
ال�ستبدادية  الأنظمة  ا�ستجابة  العنف. فعند عدم  �سيا�سات  انتهاج  اإىل  النتماء 

للتغير ال�سلمي، تتجه القوى ال�سبابية اإىل التغير بوا�سطة العنف.
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منظومة  وانهيار  املهرتئة,  الثقافية  والبنية  الرتبوية,  للمناهج  اإنَّ   -4
على    احل�سِّ البالغ يف  الأثر  االقت�صادي،  والو�صع  االجتماعية  والبنية  القيم, 

العنف والتطّرف.

وت�سهم جمموعة من القوى الفاعلة يف املجتمعات يف ا�ستيالد حالت متعددة 
ف، ومن  ف، فتكون هذه القوى على اختالفها اأدواٍت من اأدوات التطرُّ من التطرُّ
هذه الأدوات: ال�صيا�صيون, ورجال الدين, واالإعالميون, واملفكرِّرون, واملتنّفذون 

يف ال�صيا�صة واملجتمع, والرتبيون.

الف�سائية،  كالقنوات  والآليات،  الو�سائل  �ستى  على  الفئات  هذه  وتعتمد 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي، واملدار�س واجلامعات، والقوانني التمييزية، وفتاوى 

القتل والتكفر، واملنابر الفكرية، واملنابر الدينية.

وال�سوؤال هو: كيف لنا اجتثاث جذور �سجرة «التطّرف» اخلبيثة وغر�س بذور 
ال�سجرة الطيبة؟

َويِف  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ يِف  الثَّاِبِت  ِباْلَقْوِل  اآَمُنوْا  ِذيَن  الَّ   اهلّلُ ُت  ُيَثبِّ تعاىل:  يقول 
.الآِخَرِة

وحيثما نظر الإن�سان يف كتاب اهلل الكرمي، يجد التوجيهات الأخالقية التي 
 على جتاوز الِعرقّيات واملذهبيات، والنزعات الطائفية واملذهبية، والدعوة  حت�سُّ
اخل�سوم  مع  حتى  الر�سيد،  والتوا�سل  احلوار  باأدبيات  لال�ستم�ساك  ال�سريحة 
والعداء، ف�ساًل عّمن ي�سرتكون معنا يف الهوّية والدين. وتبدو املرتكزات التالية 

د ال�سلوك وال�سعور لنبذ التطّرف والعنف، وهي: منائر عملية تر�سِّ
الت�سامح	•
التعددّية	•
الإن�ساف	•
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الختالف	•
احلكم ال�سالح	•
الإن�سانية	•
الفكر الديني امل�ستنر	•
العدالة الجتماعية	•
التعاي�س	•
التدافع	•
التَّنّوع	•
الرثاء العربي الأ�سيل	•
املواطنة	•
احلرية الذاتيَّة	•

احللول واملعاجلات
تغدو  توؤتي ثماراها  واقع عملي م�سهود، ولكي  املرتكزات يف  ولتحقيق هذه 
احلاجة ما�ّسة اإىل »ا�سرتاتيجية« وا�سحة )ق�سرة املدى وبعيدة املدى( للنهو�س 
اإ�سالحه  على  والعمل  ب،  والتع�سّ والت�سّدد  التطّرف  من  باألوان  املُبتلى  بواقعنا 
ن�سعى جميًعا،  اأن  يتطلب  وال�سالم. وذلك  القيم  ت�سوده  واقٍع جديد  اإىل  وتغيره 
اأفراًدا وموؤ�س�سات اإىل العمل احلثيث، كٌل من موقعه وبح�سب اخت�سا�سه. ومن 

هذه ال�سرتاتيجيات:
جتديد الفكر الديني، وتنقيح الأحاديث النبوية ال�سريفة.	•
مراجعة امل�سّلمات، وتنقية الرتاث مما علق به من حتريف وت�سويه.	•
تتنا�سب 	• باأفهام  اهلل  كتاب  لآيات  والظالمية  البالية  الأفهام  ا�ستبدال 

مع املفاهيم الراقية لالأديان ال�سماوية كمفهوم الرحمة ومفهوم حرية 
العتقاد )قلًبا وقوًل وعماًل(.
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اإ�سالح مفهوم »الآخر« وتثبيت مكانته وحرمته وحّقه يف وعي الأجيال، 	•
 الآخر  ره واإن�سانيته يف حفظ حقِّ مه وحت�سُّ لين�ساأ جيل يرى �سعادته وتقدُّ

املختلف. 

تاأ�سي�س  والإعالمية  والدينية  الرتبوية  واملوؤ�س�سات  الأ�سرة  واجب،  ومن 
وممار�سة الدعوة اإىل: 

فل�سفة 	• وتعليم  الآخر،  حق  وتعليم  العدل،  وتاأ�سي�س  املنطق،  تعليم 
الأ�سياء..

حترير العقل، والتدريب على النقد واملراجعة، وتو�ّسل الرتبية بالقدوة 	•
وال�سرب، 

تن�سئة اجليل على مبادئ ال�سرف والت�سامح، وعدم ممار�سة العنف يف 	•
وعلى حل  والتعويد على احلوار،  الأمور،  وامل�ساعر يف معاجلة  ال�سلوك 
امل�سكالت واخلالفات بقّوة ال�سرب والتحّكم يف النف�س و�سرورة التعاون 
والإقناع، وت�سييد الأخالق واحلّب، وعدم قطع اجل�سور اأو حرقها مهما 

ح�سل، وبناء وتاأ�سيل الثوابت وامل�سرتكات. 

حينها �سيتوّلد جيل �سوّي النظرة، عادل، عاقل، �سبور، م�ستقيم، مت�سامح... 
يع�سر جّره اإىل ظلمات التطّرف.

فمن اأهداف التنمية امل�ستدامة كما وردت يف امليثاق التاأ�سي�سي لليون�سكو: 
».. وجوب بناء ح�سون ال�سالم يف عقول الب�سر رجاًل ون�ساًء عن طريق التعليم 
الثقايف  والتنوع  الإن�سان  حقوق  واحرتام  الثقافات  بني  واحلوار  التعبر  وحرية 

والتعاون العلمي«. ...
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التنّوع الّثقافي في المجتمع والُهوّية الَجاِمعة*

د. فاطمة جعفر** 

ت�سعى هذه الدرا�سة اىل التعريف بالتنوع الثقايف والهوية الوطنية اجلامعة، 
والعوامل املوؤثرة يف حتقيق الأمن املجتمعي من خالل النظرة الن�سانية والقانونية 
اعتباره  يكن  الذي  الأردين  النموذج  اىل  تتطرق  كما  الثقايف.  التنوع  ملو�سوع 

منوذًجا حيا للتنوع الثقايف يف العامل العربي.

تعريف الثقافة 
ذلك   « اأنها  على  الأو�سع  الإن�ساين  مبعناها  الثقافة  تايلور  اإدوارد  عرف 
الكل املركب الذي ي�سمل املعرفة واملعتقدات والفن والأخالق والقانون والأعراف 
والقدرات والعادات الأخرى التي يكت�سبها الإن�سان باعتباره ع�سًوا يف املجتمع«.

املنظومات  من  كمجموعة  الثقافة  اعتبار  يكن  اأنه  �سرتاو�س  ليفي  ويرى 
الرمزية التي حتتل املرتبة الأوىل فيها اللغة وقواعد الزواج والعالقات القت�سادية 
والفن والعلم والدين. وهذه املنظومات كلها تهدف اإىل التعبر عن بع�س اأوجه 
النمطان  يقيمها هذان  التي  العالقات  وكذلك  الجتماعي  والواقع  املادي  الواقع 
مع بع�سهما البع�س، وتلك التي تقوم بني املنظومات الرمزية نف�سها مع بع�سها 

البع�س.

عليها د. مو�سى �ستيوي مدير مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.* قدمت الكاتبة هذه الدرا�سة يف حما�سرة لها مبنتدى الفكر العربي يوم الثالثاء 2016/8/16، وعّقب 
�سة ملنتدى التنوع الثقايف الأردين. ** ع�سو هيئة التدري�س يف جامعة عّمان العربية، والرئي�سة املوؤ�سِّ
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بار�سونز  تالكوت  الأمريكي  الجتماع  عامل  عند  الثقافة  مفهوم  ويكمن 
الفاعلة  ال�سخ�سية  الذاتية  والعنا�سر  الفعل  توجيه  على  تعمل  رموز  اأنظمة  يف 
والأمناط املوؤ�س�سية لالأنظمة الجتماعية. ويقول جان بول �سارتر عن الثقافة اأنها 
التي  القوية  كاملراآة  عليها  ذاته  واإ�سفاء  ذاته  على  فيها  للتعرف  الإن�سان  و�سيلة 

تعك�س �سورته.

توؤثر يف  التي  الجتماعية  والقيم  ال�سفات اخللقية  والثقافة جمموعة من 
باأ�سلوب احلياة  الفرد منذ ولدته وت�سبح ل �سعورًيا العالقة التي تربط �سلوكه 
يف الو�سط الذي ولد فيه، فهي املحيط الذي ي�سكل فيه الفرد طباعه و�سخ�سيته.

ومتثل الثقافة بالن�سبة لالأمم املتحدة »كل احلقوق التي متّكن الإن�سان من 
احلياة،  اخلا�سة يف  طريقته  هي  �سعب  اأي  ثقافة  واإن  الكامل،  ياأخذ حجمه  اأن 
وموقفه منها، واآراوؤه فيها، وفل�سفته جتاه م�ساكلها، ثم ت�سوره لو�سعه يف احلياة«. 

وب�سبب تعدد التعريفات للثقافة جاء اإعالن مك�سيكو لغر�س حتديد معنى 
الثقافة يف اإطار عام ووا�سع كالآتي: »اإن الثقافة مبعناها الوا�سع يكن اأن ُينظر 
التي  والعاطفية  والفكرية  واملادية  الروحية  ال�سمات  اأنها جميع  على  اليوم  اإليها 
متيز جمتمًعا بعينه، اأو فئة اجتماعية بعينها، وهي ت�سمل الفنون والآداب وطرق 
احلياة، كما ت�سمل احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات«.

التنّوع الثقايف
يحمل مفهوم التنوع الثقايف فكرة التعاي�س بني اأكرث من مظهر ثقايف داخل 
ثقافية  لتعبرات  وجود  املجتمعات  لدى  يكون  وعندما  املجتمعي،  الو�سط  نف�س 
متنوعة، فاإن ذلك ينعك�س يف ظهور ديناميات جمتمعية خمتلفة بني تلك الكيانات 
الأكرثية  بني  ديناميات  تعك�س  العالقات  هذه  احلالت  معظم  ويف  الثقافية. 
وهي  »قيمة جمتمعية«،  يحمل  حالًيا  الثقايف  التنوع  مفهوم  اأ�سبح  وقد  والأقلية. 
قيمة توجيهية من �ساأنها اأن توفر نوًعا من خريطة الطريق للتنظيم الجتماعي 

والثقايف واملوؤ�س�سي ملجتمعاتنا املعا�سرة. 
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والثالثني  الثالثة  الدورة  الثقايف يف  التنوع  اتفاقية حماية  اليون�سكو  اأقرت 
للموؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة الذي عقد يف باري�س 
ملختلف  الثقايف  التنوع  حماية  حول  وتتمحور   ،2005 اأكتوبر  الأول/  ت�سرين  يف 
ال�سعوب واجلماعات وتوفر الو�سائل كافة الكفيلة بحماية وتعزيز اأ�سكال التعبر 
لديها، وقد �سادق على هذه التفاقية عدد كبر من دول العامل يف قاراته املختلفه، 
ومن بني هذه الدول اململكة الأردنية الها�سمية التي �سادقت عليها يف العام 2008.

الُهوّية الثقافية اجلامعة
هوية الإن�سان جوهره، وهوية الثقافة اأو احل�سارة هي جوهرها وحقيقتها، 
وملا كان يف كل �سيء من الأ�سياء – اإن�ساًنا اأو ثقافة اأو ح�سارة – ثوابت ومتغرات، 
فاإن هوية ال�سيء هي ثوابته التي تتجدد ول تتغر، تتجلى وتف�سح عن ذاتها دون 
اأو  اأية اأمة  اأن تخلي مكانها لنقي�سها طاملا بقيت الذات على قيد احلياة. فهوية 
جمتمع هي �سفاتها التي متيزها عن باقي الأمم لتعرّب عن �سخ�سيتها احل�سارية.

بني  املتبادلة  التفاعالت  الجتماعية حم�سلة خمتلف  الهوية  تعترب  وعليه 
للفرد تتميز  الفرد مع حميطه الجتماعي القريب والبعيد، والهوية الجتماعية 
مبجموع انتماءاته يف املنظومة الجتماعية كالنتماء اإىل طبقة جن�سية اأو عمرية 
اأو اجتماعية اأو مفاهيمية…اإلخ، وهي تتيح للفرد التعرف على نف�سه يف املنظومة 
ترتبط  ل  الجتماعية  والهوية  عليه.  التعرف  من  املجتمع  ومتكن  الجتماعية 
بالأفراد فح�سب، فكل جماعة تتمتع بهوية تتعلق بتعريفها الجتماعي وهو تعريف 

ي�سمح بتحديد موقعها يف املجموع الجتماعي.

اإن الهوية الجتماعية هي احتواء واإبعاد يف الوقت نف�سه، فهي حتدد هوية 
الأ�سكال(،  بينهم ب�سكل من  اأع�ساء مت�سابهني فيما  املجموعة )املجموعة ت�سم 
يف هذا املنظور تربز الهوية الثقافية باعتبارها �سيغة حتديد فئوي للتمييز بني 
دائًما  الهوية  الثقايف. وجتمع  الختالف  على  قائم  وهو متييز  و)هم(،  )نحن( 
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بها،  التعبر  التي يجري  واللغة  للوجود،  روؤية  توفر  التي  العقيدة  ثالثة عنا�سر: 
ثقافة  ييز  كعامل  الدين،  تلي  التي  هي  واللغة  املدى.  الطويل  الثقايف  والرتاث 
�سعب ما عن ثقافة �سعب اآخر، ثم ياأتي التاريخ وعنا�سر الثقافة املختلفة يف �سنع 
الهوية. والهوية يف غاية الأهمية ومنها تنطلق امل�سالح حيث النا�س ل يكنهم اأن 
يفكروا اأو يت�سرفوا بعقل يف متابعة م�ساحلهم اخلا�سة اإل اإذا عرفوا اأنف�سهم، 

ف�سيا�سة امل�سالح تفرت�س وجود الهوية.
تعني  الأ�سا�س  فالهوية يف  الذات وييزها،  ي�سخ�س  ما  كل  الهوية هي  اإن 
منظومة  لي�ست  والهوية  الثقافات،  من  لثقافة  العامة  اجلوهرية  وال�سمة  التفرد 
جاهزة ونهائية، واإمنا هي م�سروع مفتوح على امل�ستقبل، اأي اأنها م�سروع مت�سابك 
مع الواقع والتاريخ. لذلك فان الوظيفة التلقائية للهوية هي حماية الذات الفردية 

واجلماعية من عوامل التعرية والذوبان.
ويرى جاك برك اأن الهوية تتحدد من خالل: 

 - ال�ستمرارية والتحول، لأنه ل توجد هوية دون تغير.
 - اللتحام الذاتي مع املو�سوعي من خالل تبادل كل من الأنا والآخر يف 

النظرة اإىل هويتهما.
- الن�ساط واحلركة. 

- الكلية، اأي اأن الهوية مركبة تنق�سم اإىل عنا�سر واأجزاء مرتابطة.
اأخرى يف عالقة جدلية مما  هويات  مع  وتقاطعها  اأجزائها  بني  -  التبادل 

يجعلها متحركة وحية. 
-  الهوية �ساأن من �سوؤون الدولة.

العالقة بني التنوع الثقايف والهوية الوطنية اجلامعة
مع ن�سوء الدول والأمم احلديثة اأ�سبحت الهوية �ساأًنا من �سوؤون الدولة التي 
تدير ق�سية الهوية وت�سع القواعد وال�سوابط، حيث يقول منطق الدولة اإن الدولة 
واحدة  ثقافية  بهوية  اإل  تعرتف  ل  اأنها  فاإما  الهوية  توحيد  اإىل  ت�سعى  احلديثة 
اأنها بعد قبولها لنوع معني من التعددية الثقافية يف  اأو  لتحديد الهوية الوطنية، 
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كنف الأمة، تقوم بتحديد هوية مرجعية تكون الهوية الوطنية الوحيدة. والهوية 
الختالفات  ا�ستبعاد  على  تقوم  اإيديولوجية  دولة  تفر�سها  املتع�سبة  الوطنية 

الثقافية ويقوم منطقها املتطرف على مفهوم التطهر العرقي.

كينونتهم  ي�ستثمرون  واجلماعات  الأفراد  بع�س  اإن  بورديو  بيار  يقول 
الجتماعية كلها يف �سراعات الت�سنيف، وكل ما يحدد الهوية التي يكونونها عن 
ثم  و»الآخرون«.  »نحن« يف مقابل »هم«  ك�  يت�سكلون  والتي من خاللها  اأنف�سهم، 
اإن الإح�سا�س بالظلم الجتماعي يوؤدي باأع�ساء جمموعة التمييز اإىل �سعور قوي 
قوًيا  اجلماعة  بهذه  التباهي  وي�سبح  بها،  التباهي  واىل  اجلماعة  اإىل  بالنتماء 
العرتاف،  على  احل�سول  اأجل  من  �سرورًيا  ي�سبح  اجلميع  ت�سامن  اأن  لدرجة 
اإىل  كالنتماء  ح�سرية  هوية  اإىل  مرفو�سة  هوية  من  النتقال  خطر  يربز  وهنا 
خاللها  من  نف�سه  على  يتعرف  اأن  فرد  كل  على  ينبغي  والتي  املهيمنة  اجلماعة 

ب�سكل مطلق.

اإىل  توؤدي بال�سرورة  العرقية ل  اإن العالقات طويلة الأمد بني املجموعات 
ب�سكل  العالقات  تنتظم هذه  ما  غالًبا  بل  الثقافية،  لالختالفات  املتدرج  الإلغاء 
حتافظ معه على الختالف الثقايف، واأحياًنا يزداد هذا الختالف عن طريق لعبة 
الدفاع الرمزي عن حدود الهوية، لكن هذا ل يعني اأن احلدود ل تتبدل، وكل تغر 
الت�سبب يف تغر يف احلدود،  ال�سيا�سية من �ساأنه  اأو  ي�سيب احلالة القت�سادية 

وهذا يف�سر التغر يف الهوية يف اطار زمني و�سببي.

اإن احلفاظ على الهوية ل تعني النغالق على الذات اأو على الرتاث والثبات 
وعدم التغّر والتطّور مما ل يقود اإل اإىل التعفن والندثار واملوت. فالهوية لي�ست 
الأبد،  واإىل  واحدة  دفعة  هكذا  ن�ساأ  وانه  يزول  ول  يتحول  ل  وثابًتا  دائًما  كياًنا 
ا�ستلمناه من اأ�سالفنا دون تغير ون�سلمه باأمانة لأخالفنا دون اأن نت�سّرف فيه، 
وحتى لو اأردنا ذلك فاإننا لن ن�ستطيع، لأن التغير حادث ل حمالة ويحدث رغًما 



- 108 - املنتــــدى  267-266

التنّوع الثقايف يف املجتمع والُهوية اجلامعة

عنا، ومن الأف�سل اأن نعرف كيف نتعامل مع التغير من اأن يفر�س علينا ونحن 
والتجّدد  ال�ستمرار  على  القدرة  يعني  الهوية  تعزيز  فاإن  لذلك  غافلون.  عنه 
الدائم واحلوار النقدي الإيجابي مع املتغّرات اجلديدة ومع الثقافات الأخرى، 
لأن الهوية بغر ذلك جمّرد ذكرى، ولأن الثقافة التي ل حتاور وتتجدد وتتغّر هي 

ثقافة خالية من الإبداع، وميتة ل حمالة، ول نريد لثقافتنا اأن تكون كذلك.

الهويات  متا�سك  عنا�سر  اأقوى  اأحد  الثقافية  التعددية  مفهوم  اأ�سبح  لقد 
اأمريكا ال�سمالية  الوطنية يف دول الغرب. وقامت العديد من الدول املتقدمة يف 
مثل كندا، بالهتمام العميق باملفهوم واإدراجه يف النظام ال�سيا�سي، حيث �ساغت 
املفو�سية امللكية الكندية يف العام 1965م مفهوم التعددية الثقافية، ولقي دعًما 
»مفو�سية  بريطانيا  اأن�ساأت  كما  والت�سامح.  امل�ساواة  قيم  على  لنفتاحه  وا�سًعا 
بريطانيا متعددة الأعراق« يف �سبيل اقرتاح طرق جتعل بريطانيا جمتمًعا متعدد 
العام  املجال  يف  املفهوم  ودخل  الغني.  لتنوعه  ومطمئًنا  ا  ناب�سً وا�سًعا  الأعراق، 
عمليات  عرب  املا�سي  القرن  ثمانينيات  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  داخل 
الإ�سالح يف املناهج املدر�سية احلكومية. كذلك يعترب مفهوم التعددية الثقافية 
خ يف الع�سور احلديثة للق�ساء على املفاهيم الأحادية التي هيمنت على  رمًزا تر�سَّ

التاريخ واملجتمع والتي كانت ترتكز حول العرق وغره من الهويات الأحادية.

تقوم فل�سفة مفهوم التعددية الثقافية على احلق واحلرية يف اأن تتمثل كل 
جماعة اإرثها الثقايف وتعرب عنه داخل الدائرة الوطنية، �سواء اأكان ذلك الإرث 
لغة، اأم ثقافة، اأم تقاليد اأم غر ذلك. فمن �ساأن التعبر احلر عن الهويات املتعددة 
داخل الهوية الوطنية اجلامعة للوطن اأن يحرر طاقة التوج�س والختالف من �سوء 
الظن والتاأويالت اخلاطئة، كما يوؤ�س�س مفهوم التعددية الثقافية لنفي ال�ستالب 
بني املركز والهام�س �سواء ات�سل ذلك بالثقافة اأم باللغة اأم باملذهب، فمن عادة 
اأن  والثقافات واملذاهب  الهويات  بلد متعدد  اأو فكر يف  لثقافة  الأحادي  التنميط 
يكر�س لال�ستالب، ومن ثم يكبت الإرادة احلرة للمواطنني ويجعلهم غر قادرين 
على التعبر عن ذواتهم الثقافية املختلفة اإزاء الهوية الأحادية املعممة بالإكراه.
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قانونية  �سوية  يف  باملواطنة  املت�سلة  احلقوق  تنعك�س  حني  اأنه  اآخر  مبعنى 
عابرة ملختلف هويات املواطنني ال�سغرة وجامعة لهم يف اإطار روؤية وطنية واحدة 
منعك�سة عرب التنوع، عندها تت�سالح الهويات يف الوطن الواحد وتتفاعل وتتالقح 
وجتعل من الختالف مادة للغنى، ومن التنوع قوة للذات، ومن التعدد قدرة على 
ا�ستقطاب التناق�سات اخلطرة التي تن�ساأ عن قمع اإرادة التنوع والختالف من 

التعبر عن ذاتها يف الف�ساء العام.

اقت�سادية،  قاعدة  وبناء  والفكرية  ال�سيا�سية  احلرية  اإن  القول  خال�سة 
لدرا�سة  والتوجه  املخالف  الراأي  واحرتام  واجلدل  واحلوار  النقد  روح  وغر�س 
والنفتاح  واملنهجية،  العلمية  الراهن  الع�سر  اإمكانات  وال�ستفادة من  الطبيعة، 
على الآخر والدخول يف حوار مع احل�سارات الأخرى، ومراجعة تراث املجتمعات 
ثقافة  لبناء  �سرورية  العنا�سر  هذه  جميع  الآخر،  ثقافة  ونقد  نقدية،  مبنهجية 
الهيمنة  ملواجهة  والآليات  القدرة  متتلك  قوية،  ثقافة  هوية  وتكوين  ع�سرية 
الثقافية، والنخراط يف احل�سارة املعا�سرة واإثرائها وت�سحيح بع�س عنا�سرها 
على  يحافظ  ثقايف  م�سروع  اإنتاج  يتم  وبذلك  املجتمع،  ينا�سب خ�سو�سيات  مبا 
الع�سر  م�ستجدات  ومواكبة  للتطور  وقابلة  باملرونة  تتميز  التي  الثقافية  الهوية 
دون اأن تفقد ثوابتها، التي يحتاج بع�سها اإىل اإعادة �سياغة وتن�سيط وفهم عن 
التجريبية  العلوم  التف�سر والتاأويل مبا يالئم منجزات الع�سر يف جمال  طريق 

والإن�سانية ويبث احلياة فيها.

الهوية  ت�سو�س على  اأن  التي يكن  ال�سطحية  ال�سمات  اعتبار  كما ل يكن 
احلقيقية ملفهوم التعددية الثقافية كالحتفالت الفلكلورية، وعرو�س املهرجانات 
ال�ستحقاق  بدياًل عن  تكون  اأن  تعبرية،  التي ت�سلح كرموز  واملاأكولت  والأزياء 
القانوين واملنهجي للمفهوم باعتباره مفهوًما يوؤ�س�س لالختالف امل�سروع والتعبر 

املكتمل للهويات املتعددة املنتظمة بدورها يف اإطار الهوية الوطنية اجلامعة.
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اإن مفهوم التعددية الثقافية ل يعني اأبًدا تغليًبا لهوية على اأخرى، اأو ملذهب 
على اآخر اأو لطائفة على اأخرى، بل ول يفرت�س �سراًعا اأ�ساًل طاملا هناك حقوق 
القانون.  اأمام  والواجبات  احلقوق  يف  امل�ساواة  قدم  على  اجلميع  ت�سع  مواطنة 
وهناك العديد من الدول املتقدمة جتني ثمار التعدد والتنوع يف منط حياتها العام 
الختالف يف  قمع  ب�سبب  اأخرى  دول  فيما جتني  حًرا؛  وتفاعاًل  وان�سجاًما  اأمًنا 

التعبر عن الهويات الثقافية فيها حروًبا، وفو�سى وكراهية، لالأ�سف.

الهوية الثقافية كيان متطور ولي�س جاهًزا ونهائًيا، فهو يتطور اإما يف اجتاه 
النكما�س اأو يف اجتاه النت�سار. والهوية الثقافية تغتني بتجارب اأهلها و تطلعاتهم 
وباحتكاكها �سلًبا واإيجابًيا مع الهويات الثقافية الأخرى، و يكن التمييز بني ثالث 

م�ستويات يف الهوية الثقافية ل�سعب من ال�سعوب:
�� هوية الفرد داخل اجلماعة الواحدة.

�� الهوية اجلامعة داخل الأمة.
�� الهوية الوطنية اأو القومية. 

تت�سارع،  اأو  بع�سها  مع  الثالثة  امل�ستويات  تتناق�س  اأن  بال�سرورة  ولي�س 
فالهوية اجلامعة حتتوي هوية الفرد وهوية اجلماعة �سمن الهوية الوطنية ذات 

الأبعاد القومية.

االأمن االإن�صاين واالأمن املجتمعي
هناك عن�سران اأ�سا�سيان يوؤثران يف توفر الأمن الإن�ساين والأمن املجتمعي 
يف مواجهة التهديدات القدية واحلديثة مثل الفقر املزمن وامل�ستدام اإىل الإجتار 
الدويل،  الإرهاب  ال�سحية،  والأوبئة  املناخ  تغر  املنظمة،  واجلرية  بالب�سر 
النكما�س القت�سادي واملايل املفاجئ، انتهاكات حقوق الإن�سان، والعنف الإثني 
احلاجة  من  والتحرر  اخلوف  من  التحرر  وهي  وغرها،  الداخلية  وال�سراعات 
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القهر،  �سروط  درء  اخلوف  من  بالتحرر  ويق�سد  كافة.  املجتمع  مكونات  لدى 
القمع، اخلوف، وكل ال�سروط املو�سوعية التي جتعل حياة الإن�سان مليئة باملخاطر 
والتهديدات، �سواء كانت من طبيعة �سيا�سية اأو اجتماعية اأو قانونية اأو مادية اأو 
الإن�سان  كرامة  �سروط  بخلق  اأ�سا�ًسا  ُيعنى  فهو  التحرر من احلاجة  اأما  ثقافية. 
من خالل توفر فر�س التعليم، العمل، التمكني من حرية املعتقد وحرية التعبر، 
امل�ساواة الثقافية الفكرية واللغوية، وكذلك توفر كل ال�سروط التي متكن الإن�سان 
من حياة الرفاه وال�ستقرار. وهذا التحرر يرتبط اأ�سا�ًسا مبو�سوع الأمن املجتمعي 
من خالل البعد الإن�ساين الذي يعنى اأ�سا�ًسا بخلق توازن فعلي بني اخل�سو�سية 
الدينية اأو اللغوية اأو الإثنية، وبني �سرورة بناء منطق الندماج القومي للمواطنني 

يف بناء جمتمع تعددي وعادل. 

اأمناط  اإنتاج  اإعادة  على  املجتمعات  بقدرة  يعنى  مفهوم  هو  اآخر،  مبعنى 
مقبولة  �سروط  اإطار  يف  والتقاليد،  الأعراف  الدين،  اللغة،  يف  خ�سو�سياتها 
لتطورها، وتعرف التهديدات والنك�سافات التي توؤثر يف اأمناط هوية املجتمعات 
وثقافاتها يف ظل جمتمع تعددي وعادل، دون الإخالل بالتوازنات التي حتكم منطق 
الندماج القومي للمواطنني داخل دولهم ل�ستحالة حتقق اأي منهما دون الآخر. 
الدولة،  داخل  واجلماعات  لالأفراد  القومي  الندماج  يت�سور حتقيق  ل  وبالتايل 
واحرتام  مكوناتها،  جلميع  الثقافية  للخ�سو�سيات  الأخرة  هذه  احرتام  دون 
وي�ستحيل  املتفردة.  وذاتيتهم  اختالفهم  عن  للتعبر  واجلماعات  الأفراد  حاجة 
حتقيق ذلك اإل مروًرا بالعرتاف باحلق يف التنوع الثقايف اأو احلق يف الختالف، 
وتوفر كل ال�سروط الالزمة لتفعيله وجت�سيده عملًيا وواقعي���ًا. يف م��ق�ابل ذلك، 
ل معنى لوجود تعددية ثقافية غر متوازنة، ومتتع مطلق وغر م�سبوط باحلق يف 
الختالف، الذي يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل تغييب منطق الندماج القومي اجلامع 
لكل وحدات الدولة ومكوناتها الثقافية، وبالتايل اإ�سعاف هذه الأخرة وتعري�سها 
خلطر التفكك والزوال، لأن الدولة تظل الفاعل الأ�سا�سي الأول امل�سوؤول عن توفر 



- 112 - املنتــــدى  267-266

التنّوع الثقايف يف املجتمع والُهوية اجلامعة

حاجيات الأمن لالأفراد واجلماعات، ويف غياب هذا الكيان ل وجود للمجتمع ول 
لالأمن املجتمعي.

للموؤ�س�سات  جتميع  اأنه  على  للمجتمع  تعريف  تقدمي  وييفر  حاول  وقد 
الهوية  بنظره هو  املجتمع  امل�سرتكة، فمفتاح  بالهوية  ال�سعور  اإىل جنب مع  جنًبا 
يف  كاأع�ساء  معينني  اأفراًدا  حتّدد  التي  واملمار�سات  الأفكار  جمموع  باعتبارها 
جمموعة اجتماعية، مبعنى اأن املجتمع يرتكز اأ�سا�ًسا حول الهوية وحول الت�سور 
اأو  جمتمع  يف  كاأع�ساء  اأنف�سهم  يعتربون  الذين  والأفراد،  للمجموعات  الذاتي 
وحدة واحدة. وبالرغم من اأن املجتمع ل يكون متجان�ًسا ومتناغًما بال�سرورة نظًرا 
ل�ستماله على عدة جمموعات اجتماعية، اإل اأنه يت�سكل ككّل ل يكن اختزاله اإىل 
جمموع اأجزائه، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل �سعور الّتحديد الهوياتي والت�سارك يف 
الهوية بني اأع�سائه، والذي يّكن املجتمع من الدفاع عن نف�سه �سد التهديدات 

اخلارجية.

ممار�سات  من  موؤلفة  اجتماعية  بنية  املجتمع  من  يجعل  الت�سور  هذا 
لالأفراد  وا�سع  نطاق  بت�سكيل وحدة على  ي�سمح  وعًيا جماعًيا،  وموؤ�س�سات متلك 
»الأمن  عنوان  حتت  �سمانها  اأو  حمايتها  يتم  التي  فالقيمة  وعليه،  املنف�سلني. 
وييفر،  عليه  اأكد  مثلما  اجلامعة«  »الهوية  اأو  املجتمعية«  »الهوية  هي  املجتمعي« 
حينما اعترب »الوحدات الرئي�سية للتحليل بالن�سبة لالأمن املجتمعي هي الهويات 

الدينية، والهويات الإثنو - قومية ذات الأهمية ال�سيا�سية«. 

يف  الأ�سا�سي  طابعه  ال�ستمرار يف  على  املجتمع  قدرة  هو  املجتمعي  الأمن 
اإنتاج  من  يكنه  ب�سكل  الفعلية  اأو  املحتملة  والتهديدات  املتغرة  الظروف  ظل 
ال�سمات الهوياتية كاللغة، الدين وغرهما ك�سرط اأ�سا�سي لبقائه، كما اأن ثباتها 
وا�ستمراريتها هو اأ�سا�س جمتمع اآمن، ما يعني اأن حالة الاّلاأمن املجتمعي تت�سكل 
على  باحلفاظ  باملطالبة  ي�سمح  الفهم  هذا  ُمهّددة.  ال�ّسمات  هذه  تكون  عندما 
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ت�سور مرن للمجتمع والهوية مًعا، لأنه يف غياب ذلك �سي�سبح كل تغير ي�س هوية 
املجتمع »م�سكلة اأمن جمتمعي«، ما �سيوؤدي يف نهاية املطاف اإىل جتميد الهويات 
وتثبيتها من منطلق اأن الأمن املجتمعي متعلق اأ�سا�ًسا باملخاوف اإزاء التهديدات 
التي قد تتعر�س لها الهوية املجتمعية، فاإن الأخطار التي تتهدد اأمن املجتمع يكن 
اأن حتدث عندما ت�سعر املجتمعات ك »نحن« اأن ما يجري حالًيا ي�سع هويتهم يف 
خطر، �سواء كانت تلك الو�سائل التي يكن اأن تهدد الهوية املجتمعية ترتاوح من 
قمع التعبر عنها اإىل التدخل يف قدرة املجتمع على اإنتاج نف�سه كحظر ا�ستخدام 
اللغة، الأ�سماء، اللبا�س، اأو اإغالق اأماكن العبادة والتعليم، و�سوًل اإىل اإبعاد اأو قتل 
اإنتاج وتكاثر املجتمع فهي تتخذ  اأما التهديدات املوجهة اإىل  اأفراد من املجتمع. 
اللغة والثقافة  اأ�سكال اتخاذ التدابر القمعية كحظر عمل املوؤ�س�سات التي تنتج 
ب�سكل يت�سبب يف عرقلة انتقال الهوية بفعالية من اجليل اإىل اجليل الذي يليه.

يف هذا ال�سدد، اأجرى مركز البحوث ب�ساأن عدم امل�ساواة والأمن الإن�ساين 
والإثنية يف جامعة اأك�سفورد، بحوًثا مف�سلة من الناحية الكمية والنوعية يف جمال 
النزاع وعدم امل�ساواة الأفقية )عدم امل�ساواة بني اجلماعات الإثنية اأو الدينية اأو 
اللغوية( يف ثمانية بلدان يف ثالث مناطق خمتلفة من العامل، وبحوًثا اإح�سائية 
يف 55 بلًدا. وخل�س هذا املركز اإىل اأن اخلم�سة يف املئة من البلدان التي تت�سدر 
القائمة التي تعاين من اأكرب قدر من التفاوتات الجتماعية والقت�سادية، يت�ساعف 
خطر النزاع فيها ثالث مرات مقارنة بالبلدان املتو�سطة، وتزداد خماطر النزاع 
مرة اأخرى اإذا مت اجلمع بني التفاوتات الجتماعية والقت�سادية مع عدم امل�ساواة 

يف املكانة الثقافية، مما ي�سيف عامل خطر اآخر. 

هذه الفكرة حول الأمن املجتمعي حمورها »الإن�سان« مثل الأمن الإن�ساين، 
ومن هذا  اأمنه.  ينبغي حماية  الذي  الوحيد  املرجعي  الكائن  هو  الفرد  اأن  طاملا 
املنطلق ت�سبح اأهمية حماية حقوق الإن�سان وكفالة احلريات الفردية يف �سمان 
اإمكانية  كان  اأي جمتمع  يف  فرد  كل  اإعطاء  من خالل  املجتمعي،  الأمن  حتقيق 
الهتمام  اأن  كما  حياتها.  اأو  حياته  نوعية  وحت�سني  قدرتها،  اأو  قدرته  حت�سني 
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بها  والعرتاف  اجلن�سية  ووجود  اجلامعة  الهوية  يعني  الذي  »املواطنة«  مبفهوم 
ملواطني البلد ي�سكل عن�سًرا اأ�سا�سًيا لالأمن الإن�ساين، ب�سبب متكينها املواطنني 

من التمتع بالفوائد التي ي�سعون للح�سول عليها. 

و ت�سعى اأغلبية اأفراد اجلن�س الب�سري اإىل الأمن الإن�ساين كجزء من جماعة 
�سواء كانت اأ�سرة، قرية، اأو طائفة ُمعّرفة مبعاير الدين اأو الإثنية اأو اجلندر اأو 
الطبقة، ويف الغالب يتم ال�سعي اإليه من خالل توليفة من هذه اجلماعات تقدمها 
جتمعات  وجود  تعترب  التي  احلكومات  من  العديد  اأن  خا�سة  امل�سوؤولة،  الدول 
ا�ستقرارها،  وحتى  وا�ستقاللها  ل�سيادتها  تهديًدا  ي�سكل  اأرا�سيها  داخل  خمتلفة 
من  يحرمهم  ب�سكل  املتميزة،  املجموعات  هذه  لأفراد  اجلن�سية  منح  وترف�س 
ما  الأو�سع،  للمجتمع  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  احلياة  يف  امل�ساركة 
يوؤدي لتزايد اأ�سكال ال�ستبعاد وال�سطهاد املرتافقة مع حرمان �سديد من اأدنى 

�سروط العي�س.

التنوع الثقايف يف االأردن
يتمتع الأردن بحكم موقعه برتكيبة ثقافية متنوعة، فهو جزء اأ�سيل من بالد 
ال�سام وثقافتها، حيث يعترب اخلط الأخ�سر يف الأردن هو احلد اجلنوبي لإقليم 
ال�سام اأو �سورية التاريخية، والأردن جزء مكمل من ثقافة اجلزيرة العربية، وقد 
ل يف املا�سي املنفذ الطبيعي لعبور الثقافة العربية اإىل مناطق المرباطورية  �سكَّ
ثقافات  اإىل حزام  ينتمي  اأنه  اإفريقيا، كما  و�سمال  الكربى  �سورية  الرومانية يف 
التي اعتربت  الرومانية  املتو�سط، فقد كان جزًءا مهًما يف المرباطورية  البحر 
املتو�سط بحًرا رومانًيا كاماًل، وكان الأردن خط الدفاع الرئي�سي عن املمتلكات 
ويعترب  اآ�سيا.  وو�سط  فار�س  من  تندفع  التي  الفار�سية  الهجمات  من  الرومانية 
اأكرب  لي�سكل  اآ�سيا  اإىل  اأوروبا  من  امتد  الذي  احلرير  طريق  روافد  اأحد  الأردن 
حزام جتاري تاريخي تنتقل عربه الب�سائع والأموال اإ�سافة اىل اللغات والأفكار 
واملعتقدات. ومل يكن الأردن يوًما جمرد ممر منعزل، واإمنا كان دائًما جزًءا من 
تفاعالت عاملية وا�سعة ومتعددة، فالأردن مل يكن اأحادي الثقافة ومل يكن حمكوًما 
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ال�سائد،  الواقع  هو  الآخر  وقبول  النفتاح  وكان  الآخر،  من  والتهيب  باخلوف 
ويكن اأن ت�ستثنى بع�س التجارب، على الرغم من اأهميتها، مثل جتربة الأنباط 
يف  ودخوله  الأردن  حول  القدمي  العامل  لتوتر  فعل  كردة  اأتت  والتي  البرتاء،  يف 
�سراعات كبرة، فموقعها املتطرف يف عزلته كان لغر�س حماية ثرواتها وثقافتها 

ومل تكن عزلة قائمة على نبذ الآخر اأو عدم العرتاف به. 

التاريخ الإن�ساين، واإىل  اإىل عمق  يتميز الأردن بالتنوع الثقايف الذي يعود 
الإرث احل�ساري والثقايف الذي يتمتع به الأردن، و يتد اإىل اآلف ال�سنني الغابرة، 
الع�سور  منذ  الأردنية  الأر�س  على  الب�سري  ال�ستيطان  بداية  اإىل  يعود  حيث 
اأهمية  وا�ستمرت  واحلديدية،  والربونزية  النحا�سية  بالع�سور  مروًرا  احلجرية، 
الأردن ح�سارًيا وثقافًيا عرب ع�سور الإ�سالم املتعاقبة و�سوًل اإىل تاأ�سي�س الإمارة 

الأردنية عام 1921، لتدخل مرحلة جديدة يف احلداثة واملعا�سرة.

التي  الأردنية  الدولة  نواة  تت�سكل  بداأت  الأردن  �سرق  اإمارة  تاأ�سي�س  وبعد 
كان اأ�سا�سها التنوع الثقايف، اإذ �ساهمت جميع القوميات التي تعي�س على الأر�س 
الأردنية: العرب، وال�سرك�س، وال�سي�سان، والأكراد، والأرمن، وال�سريان، وغرهم 

يف اإر�ساء بناء الدولة الأردنية املعا�سرة وبناء ال�سخ�سية الوطنية الأردنية.

اجلميع  و�سّكل  الأردين،  املجتمع  بوتقة  يف  القوميات  هذه  ان�سهرت  لقد 
لوحة  للقوميات  الثقايف  التنوع  هذا  �سكل  وقد  ومتما�سكة.  موحدة  وطنية  كتلة 
احتفظت  فقد  الأردين.  املجتمع  واقعية  عك�ست  رائعة  ف�سيف�سائية  اأردنية 
والدين،  اللغة،  حيث:  من  و�سماتها  القومية  ثقافتها  بخ�سائ�س  قومية  كل 
الدينية  والطقو�س  والطعام،  واللبا�س،  والفنون،  والفلكلور،  والتقاليد،  والعادات 
والجتماعية... وغرها، وممار�ستها بكل حرية، �سواء يف اإطار جمتمعها القومي 
املبني  املتناغم  المتزاج  هذا  عام.  ب�سكل  الأردين  املجتمع  اإطار  يف  اأو  املحدود 
على قاعدة قبول الآخر واحرتامه �سّكل املجتمع والدولة الأردنية املعا�سرة بكافة 
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اجلوانب ال�سيا�سية، والجتماعية، والقت�سادية والثقافية ... و�سارك اجلميع يف 
تدعيم اأركان املجتمع والدولة يف اإطار الثقافة العربية الإ�سالمية والهوية الوطنية 

الأردنية.

اإن املجتمع الأردين يتميز بخ�سوبة تنوعه الثقايف، وهذا التنوع ل يقت�سر 
الوطن  يف  تعي�س  التي  العربية  غر  القومية  للعرقيات  الثقايف  التنوع  على  فقط 
الأردين، واإمنا ي�سمل التنوع الثقايف العربي خا�سة من بالد ال�سام: �سورية ولبنان 
وفل�سطني، ي�ساف اإىل ذلك التنوع بني جمتمع البادية، والريف، واملدينة، ويكن 
حيث  من  اأحياًنا  واأخرى،  ومدينة  واأخرى،  قرية  بني  الظاهر  التنوع  مالحظة 
اللهجة، واأحياًنا اأخرى من حيث اللبا�س، والطعام، وبع�س الطقو�س الجتماعية. 

التنوع الثقايف يف الد�صتور االأردين
انطالقا من روح الدين الإ�سالمي، ومبادئه الداعية اإىل الت�سامح والرتاحم 
تعترب  التي  الثقافات،  وتنوع  تعدد  واحرتام  الآخر،  وقبول  والتوا�سل  والتعاون 
�َساَء  َوَلْو  وتعاىل  �سبحانه  لقوله  ا�ستناًدا  اإن�سانًيا  ونظاًما  الكون،  �سنن  من  �سنة 
َك َوِل��َذِلَك  ِحَم َرُبّ  َمن َرّ َتِلِفنَي  اإَِلّ ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن خُمْ ا�َس اأَُمّ َعَل الَنّ َك جَلَ َرُبّ
ومتايزهم  ثقافاتهم  وتنوع  الأمم  اختالف  فاإن   .)119-118 )هود:   َخَلَقُه��ْم
اأن الإ�سالم بو�سفه ثقافة وح�سارة يقبل الآخر  ل تتعار�س مع الإ�سالم، مبعنى 
اأَيَُّها  َيا  �سبحانه:  وقوله  ونفيه.  اإق�سائه  على  يعمل  ول  وخ�سو�سيته،  بثقافته 
 اأَْكَرَمُكْم  ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ النَّ
 َعِليٌم َخِبر)احلجرات: 13(، وانطالقا من العرتاف  َ  اهللَّ  اأَْتَقاُكْم اإِنَّ ِ ِعنَد اهللَّ
 َجَعْلَنا ِمنُكْم �ِسْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو �َساء  بتعدد الأديان واملعتقدات لقولة تعاىل ِلُكلٍّ
ًة َواِحَدًة )املائدة:48(، وقوله َوَلْو �َساء َربَُّك لآَمَن َمن يِف الأَْر�ِس  َعَلُكْم اأُمَّ  جَلَ اهلّلُ
فالإ�سالم   .)99 )يون�س:   ُموؤِْمِننَي َيُكوُنوْا  َحتَّى  ا�َس  النَّ ُتْكِرُه  اأََفاأَنَت  َجِميًعا  ُكلُُّهْم 
يرى يف تعدد ال�سرائع والعقائد اأمًرا طبيعًيا، يتما�سي مع �سنن الكون التي ت�سكلت 
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باإرادته �سبحانه. وهذا التعدد يف الوقت نف�سه يعنى الإقرار مببداأ التنوع الثقايف 
الب�سري. 

الد�ستور  جاء  فقد  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  مبادئ  من  وانطالًقا 
الأردين من�سجًما مع مبادئ احلرية والعدالة واحرتام التعددية والتنوع الثقايف، 

حيث ن�ست املادة )6( منه على: 
- الأردنيون اأمام القانون �سواء، ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات 

واإن اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين. 
وتكافوؤ  الطماأنينة  وتكفل  اإمكانياتها،  حدود  يف  التعليم  الدولة  تكفل   -

الفر�س جلميع الأردنيني.

اأما املادة )7( فقد ن�ست على اأن »احلرية ال�سخ�سية م�سانة ». بينما املادة 
الأديان  القيام ب�سعائر  الدولة حرية  الد�ستور جاء يف ن�سها » حتمي  )14( من 
والعقائد طبًقا للعادات املرعية يف اململكة، ما مل تكن خملة بالنظام العام ومنافية 

لالآداب«.

هذه املواد الد�ستورية الثالث حفظت وكفلت حقوق مكونات املجتمع الأردين 
كافة، �سواء كانت هذه احلقوق �سيا�سية اأو مدنية، وفوق هذا فاإن الدولة الأردنية 
الأمر  وهذا  املادة )14(.  ن�س  كما جاء يف  و�سيانته  التنوع  بحماية هذا  مكلفة 
اإمنا ينطلق من الإيان العميق باأن التنوع الثقايف يخلق عاملًا غنًيا ومتنوًعا يت�سع 
يف نطاق اخليارات املتاحة، وتتعزز فيه الطاقات الب�سرية والقيم الإن�سانية، واأنه 

ي�سكل ركيزة اأ�سا�س للتنمية امل�ستدامة.

كما اأن الد�ستور الأردين وانطالًقا من تاأكيده على اأن حرية التفكر والتعبر 
والإعالم، وتنوع و�سائله يكفالن ازدهار اأ�سكال التعبر الثقايف داخل املجتمعات، 
فقد كفل لكل مواطن اأردين حقه يف الراأي والتعبر بال�سورة التي يراها منا�سبة، 
وطعامه،  وتقاليده،  وعاداته  وديانته،  بلغته،  ذاته  عن  يعرب  بطبيعته  فالإن�سان 
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ولبا�سه، وفلكلوره، وفنونه ... وهذه اأ�سا�سيات التنوع الثقايف، وقد جاء يف املادة 
)1/15( من الد�ستور الأردين » تكفل الدولة حرية الراأي، ولكل اأردين اأن يعرب 
ل  اأن  ب�سرط  التعبر  و�سائل  و�سائر  والت�سوير  والكتابة  بالقول  راأيه  عن  بحرية 

يتجاوز حدود القانون«.

وكما كفل الد�ستور حرية الراأي والتعبر، كفل كذلك حق الجتماع، واإعطاء 
املادة )16( على  ن�ست  فقد  واجلمعيات،  الأحزاب  تاأ�سي�س  الأردنيني احلق يف 

اأنه: 
- لالأردنيني حق الجتماع �سمن حدود القانون.

- لالأردنيني احلق يف تاأليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على اأن تكون 
غاياتها م�سروعة، وو�سائلها �سلمية، وذات نظم ل تخالف الد�ستور. 

ا �سكل من اأ�سكال التعبر والتنوع الثقايف التي ُتعد عاماًل  وهذه احلقوق هي اأي�سً
مهًما يف متكني الأفراد واجلماعات من التعبر عن اأفكارهم وقيمهم وت�ساطرها 
الذكر  ال�سابقة  املادة  ن�س  يف  جاء  كما  باجلمعيات  واملق�سود  الآخرين.  مع 
الجتماعية  والهيئات  اجلمعيات  كذلك  واإمنا  ال�سيا�سية،  اجلمعيات  فقط  لي�س 
والثقافية التي تعنى مبختلف اأ�سكال التنوع الثقايف: الآداب، والفلكلور، والدين، 

واللغة، والفنون، وغرها.

واإياًنا باأن التنوع اللغوي هو عن�سر اأ�سا�س من عنا�سر التنوع الثقايف، واأن 
ثقافة  واأن  الثقايف،  التعبر  اأ�سكال  وتعزيز  حماية  يف  ي�سهم  يوؤديه  الذي  دوره 
الأ�سخا�س واجلماعات املنتمية اإىل الأقليات وثقافات ال�سعوب الأ�سيلة، مت�ساوية 
يف الكرامة والحرتام، فقد منح الد�ستور الأردين اجلماعات العرقية املختلفة التي 
تعي�س يف الوطن الأردين احلق يف تاأ�سي�س مدار�سها، للحفاظ على خ�سو�سياتها 
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القومية و�سيانة تنوعها الثقايف، فقد ن�ست املادة )19( على اأنه »يحق للجماعات 
تاأ�سي�س مدار�سها، والقيام عليها لتعليم اأفرادها، على اأن تراعي الأحكام العامة 
املن�سو�س عليها يف القانون، وتخ�سع لرقابة احلكومة يف براجمها وتوجيهها«.

اأما يف جمال الق�ساء، فقد منح الد�ستور الأردين الطوائف الدينية غر الإ�سالمية 
اإقامة حماكم دينية خا�سة بها، تف�سل يف ق�سايا الطوائف وفقا ل�سرائعها الدينية 

فقد ورد يف ن�س املادة )2/104( على اأن: املحاكم الدينية تنق�سم اإىل: 
- املحاكم ال�سرعية.

- جمال�س الطوائف الدينية الأخرى.

جمال�س  هي  الدينية  الطوائف  »جمال�س  اأن  على   )108( املادة  واأكدت 
الطوائف الدينية غر امل�سلمة التي اعرتفت اأو تعرتف احلكومة باأنها موؤ�س�سة يف 

اململكة الأردنية الها�سمية«.

مما �سلف جند اأن الد�ستور الأردين قد عالج اجلوانب كافة املتعلقة مبختلف 
عليه  باملحافظة  الكفيلة  الد�ستورية  ال�سوابط  وو�سع  الثقايف،  التنوع  جمالت 
وتعزيزه وتنميته. على اعتبار اأن هذا التنوع ي�سكل تراًثا جمتمعًيا م�سرتًكا ينبغي 

املحافظة عليه وتنميتة لفائدة اجلميع. 

اخلال�صة

دولة  توجد  فال  احلديثة،  الدولة  �سمة  هو  الثقايف  التنوع  اإن  القول  يكن 
لكل  اجلامعة  الهوية  حتديد  فاإن  وعليه  كامل،  ب�سكل  الثقافة  اأو  العرق  اأحادية 
جمتمع هو الكفيل بحمايته من ال�سراعات، ولن يتم ذلك ال من خالل العرتاف 
بالآخر وبحقه يف احلياة الكرية، وتعمل الدولة على حتقيق العدالة الجتماعية 

وحماية احلقوق جلميع اأفرادها باختالف ثقافاتهم.
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�سمن  يتم  ثقافًيا  املختلفة  املجتمع  مكونات  بني  والتعاي�س  الن�سجام  اإن 
املكونة  للمجموعات  العام  الثقايف  يالإطار  الإخالل  اىل  توؤدي  ل  معينة  �سوابط 
بع�سها  الثقافية  واجلماعات  الدولة  تعرتف  وكما  الواحدة،  الدولة  يف  للمجتمع 
ببع�س، فال بد اأن تكون هناك ثوابت اأ�سا�سية ت�سمح بتكوين درجة من الن�سجام 
جامعة  هوية  حتدد  اأن  ت�ستطيع  حتى  الثقافية،  اجلماعات  تلك  بني  والتعاي�س 
يف  بحقها  حمتفظة  ب�سالم  العي�س  من  اجلميع  متكن  الثقافية  املجموعات  لكل 
املدنية  احلقوق  متنحها  التي  الوطنية  بالهوية  ومتتعها  الثقافية  اخل�سو�سية 

والأمن املجتمعي واملواطنة الكاملة ال�سالحية. 
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د. محمود قظام ال�صرحان *

ُكنُتْم  ِفيَم  َقاُلوا  اأَنُف�ِسِهْم  َظاِلِمي  اْلَمالِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ   اإِنَّ تعالى:  قال 
 َوا�ِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها  ِ َعِفيَن ِفي الأَْر�ِس َقاُلوا اأََلْم َتُكْن اأَْر�ُس اهللَّ ا ُم�ْسَت�سْ َقاُلوا ُكنَّ

 .)1(يًرا ُم َو�َساَءْت َم�سِ َواُهْم َجَهنَّ َفاأُْوَلِئَك َماأْ

َكِثيًرا  ُمَراَغًما  اْلأَْر�ِس  ِفي  َيِجْد    ِ اهللَّ �َسِبيِل  ِفي  ُيَهاِجْر  َوَمْن  تعالى:  وقال 
َوَقَع  َفَقْد  اْلَمْوُت  ُيْدِرْكُه    ُثمَّ َوَر�ُسوِلِه    ِ اهللَّ اإَِلى  ُمَهاِجًرا  َبْيِتِه  ِمْن  َيْخُرْج  َوَمْن  َو�َسَعًة 

 .)2(َغُفوًرا َرِحيًما  ُ  َوَكاَن اهللَّ ِ اأَْجُرُه َعَلى اهللَّ

وقال الر�سول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: )�ستكون هجرة بعد هجرتي اإلى مهاجر اإبراهيم 
عليه ال�سالم()3(.

اأ�صباب الهجرة 

تكمن اأ�سباب الهجرة من بلد اإلى اآخر بعاملين، هما: 

اإلى بلد اآخر،  اأ�سباب طاردة: تدفع الإن�سان للتفكير بالهجرة من بلد   -1 
وهي في اأغلبها تعود اإلى العوامل التالية:

* مدير مركز القرية الكونية للدرا�سات، وع�سو منتدى الفكر العربي/ الأردن.
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• الحروب وال�سراعات الداخلية. 
الق�سري. التهجير  �سيا�سة  • ممار�سة 

ال�سيا�سي. ال�ستقرار  • غياب 
والأمان.  • الأمن 

والقمع. والقهر  وال�سطهاد  الظلم  • �سيوع 
الرخاء القت�سادي. • تراجع 
والبطالة.  الفقر  • انت�سار 

الفر�س. وتكافوؤ  الجتماعية  العدالة  • غياب 
الذات. تحقيق  على  القدرة  • عدم 
والتجديد. التغيير  في  • الرغبة 

ل  اآخر ي�سكِّ اإلى بلد  الإن�سان لترك بلده والنتقال  اأ�صباب جاذبة: تدفع   -2
بيئة اآمنة وجاذبة و�سديقة وداعمة من حيث الآتي: 

والأمان. الأمن  • توفر 
ال�سيا�سي. ال�ستقرار  • توفر 

الحرية.  • توفر 
العمل.  فر�س  • توفر 

الفر�س. وتكافوؤ  الجتماعية  العدالة  • توفر 
• توفر الرخاء القت�سادي وم�ستوى مقبول من الرفاهية.

الإن�سانية. الكرامة  • احترام 
• القدرة على تحقيق الذات.

الفيزيقي والجتماعي من طبقة اإلى اأخرى، ومن  الحراك  • القدرة على 
منطقة اإلى اأخرى، من دون عقبات ُتذَكر.
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الهجرات التي تعاقبت على االأردن
�س الأردن لهجرات متعددة عبر تاريخه، ولكن ما يهّمنا في هذا المقام  تعرَّ
�س للهجرات التي تعاقبت على الأردن منذ اأواخر القرن التا�سع ع�سر لغاية  التعرُّ

الآن، واأبرزها: 

- هجرة ال�صراك�صة 
اإلى الأردن،  و�سل الفوج الأول من قبيلة ال�ساب�سوغ ال�سرك�سية �سنة 1868 
 القبرطاي،   ال�ساب�سوغ، وتبعتهم قبيلة القبرطاي واأقاموا حيَّ واأقاموا في عّمان حيَّ
المهاجرون  ا�ستوطن  كما  والبزادوغ،  الأبزاخ  قبيلتي  من  عائالت  و�سلت  ثم 
ير، وناعور، والر�سيفة،  ال�سراك�سة الذين و�سلوا لحًقا اأماكن اأخرى كوادي ال�سِّ
القبرداي  قبيلة  من   1892 �سنه  اآخر  فوج  وو�سل  و�سويلح.  والزرقاء،  وجر�س، 
اإثر  وال�سي�سان  ال�سراك�سة  هجرة  وجاءت  اإليهم.  ن�سبة  المهاجرين  حي  و�سكنوا 
احتالل الرو�س لبالدهم في القفقا�س �سنة 1864. وعملت الحكومة العثمانية على 

توطينهم في الأردن بغية حماية طريق الحج ال�سام)4(. 

- هجرة ال�صي�صان
و�سل الفوج الأول من ال�سي�سان ويتكون من 80 اأ�سرة اإلى الزرقاء عام 1903. 
وو�سل الفوج الثاني من ال�سي�سان عام 1905 اإلى الزرقاء و�سويلح، واأغلبهم من 
اآل بينو. وو�سل الفوج الثالث عام 1907، والفوج الرابع عام 1908، وا�ستقروا في 

�سويلح، والزرقاء، وال�سخنة، والر�سيفة، والأزرق)5(.

- هجرة االأرمن 
وو�سل عددهم في  �سنة 1915،  الأردن  اإلى  الأرمن  الأول من  الفوج  و�سل 
الأردن خالل الفترة من 1930- 1948 اإلى حوالي �ستة اآلف ن�سمة. وو�سل الفوج 
الثاني بعد نكبة 1948 قادمين من فل�سطين، حيث و�سل عددهم اإلى ع�سرة اآلف 
اأرمني. ويقطن غالبية الأرمن في عّمان، والزرقاء، والر�سيفة، ومادبا، والكرك، 

والعقبة، واإربد)6(.
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- هجرة الليبيين 
ال�ستعمار  اإبان  الأولى  مرحلتين:  على  الأردن  اإلى  الليبيين  هجرة  كانت 
األف  حوالي  م�سر  طريق  عن   1932 عام  لالأردن  قِدم  حيث  لليبيا،  الإيطالي 
ر ال�سيخ  من المجاهدين الليبيين بقيادة ال�سيخ علي �سالح عابدين، بعد اأن ُخيِّ
اإلى  معه  ومن  هو  الخروج  فاختار  الخروج من م�سر،  اأو  العتقال  بين  عابدين 
رئي�س  اأول  ال�سيخ علي عابدين  اأ�سبح  المفرق، حيث  وا�ستوطنوا مدينة  الأردن، 
لبلدية المفرق �سنة 1945، وعاد �سنة 1950 اإلى ليبيا، وعاد معه بعد ذلك معظم 
في  والتجارة  الزراعة  في  يعمل  منهم  اآخر  بع�ٌس  وبقي  الليبيين،  المهاجرين 

المفرق واكت�سبوا المواطنة الأردنية)7(. 

الآن  العربي منذ عام 2011 حتى  الربيع  اإبان  الثانية فكانت  المرحلة  اأما 
العام 2016، حيث قدم الآلف من الليبيين وا�ستقّروا في عمان، وو�سل عددهم 

ح�سب اإح�ساءات عام 2015 اإلى 22700 ن�سمة)8(.

- هجرة الم�صريين
اإلى الأردن في القرنين التا�سع ع�سر والع�سرين،  بداأت هجرة الم�سريين 
عّمان،  العا�سمة  اأبرزها  الأردن،  في  متعددة  مناطق  في  اأُ�سرهم  وا�ستقرت 
والنعيمة،  والرمثا،  وجر�س،  وعجلون،  واإربد،  وال�سلط،  والجيزة،  و�سحاب، 

والجدعا في الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، وغيرها)9(.

ف هجرة الم�سريين اإلى الأردن، بل ا�ستمرت في القرن الحادي  ولم تتوقَّ
والع�سرين، ولكن دوافعها كانت مختلفة عن الهجرات الأولى، فقد كانت اأ�سباب 
والع�سرين  الحادي  القرن  وم�ستهل  الع�سرين  القرن  اأواخر  في  الحديثة  الهجرة 
لأ�سباب اقت�سادية بحتة؛ اإذ و�سل عدد الم�سريين في الأردن ح�سب اإح�ساءات 

عام 2015 اإلى 636270 ن�سمة)10(.

هجرة اليمنيين 
مع  الع�سرين  القرن  م�ستهل  في  فردّية  الأردن  اإلى  اليمنيين  هجرة  بداأت 
تاأ�سي�س الإمارة، ولكنها لم ت�سل اإلى �سورة جماعية. اإل اأنَّها تركت اآثاًرا ومالمح 
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الهجرة  اأما  العقبة.  في  اليمنية  و�ساطىء  عّمان  العا�سمة  في  اليمنيين  ك�سوق 
العربي، وخا�سة بعد  الربيع  اأحداث  الأردن فقد ح�سلت مع  اإلى  الأكبر  اليمنية 
انقالب الحوثيين والتحالف مع علي �سالح على ال�سرعية اليمنية 2014- 2016. 
ومع هذا لم تكن الهجرة اليمنية باأرقام كبيرة، فقد و�سل عدد اليمنيين ح�سب 

اإح�ساءات عام 2015 اإلى 31163 ن�سمة)11(.

هجرة العراقيين 
جاءت هجرة العراقيين اإلى الأردن عبر محطات تاريخية، اأبرزها:

- الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1988.
- غزو الكويت وحرب الخليج الثانية 1990- 1991.

- حرب الخليج الثالثة 2003 ولغاية الآن.

عددهم  بلغ  اإذ  الآلف؛  مئات  اإلى  العراقيين  المهاجرين  عدد  و�سل  وقد 
اآلف  العام 2015 )12(، ف�ساًل عن  اآخر الإح�ساءات في  130911 عراقًيا ح�سب 

العراقيين الذين اكت�سبوا المواطنة الأردنية.

هجرة اللبنانيين
ابتداأت هجرة اللبنانيين اإلى الأردن مع بدء الحرب الأهلية اللبنانية في عام 
1975، وو�سلت اأعدادهم اإلى ع�سرات الآلف، وا�ستقرت اأغلبيتهم في العا�سمة 
فيما  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  انتهاء  مع  لبنان  اإلى  عاد  ولكن معظمهم  عّمان. 

ت اأعداد منهم في الأردن. ا�ستقرَّ

هجرة ال�صوريين 
بداأت الهجرة ال�سورية اإلى الأردن عبر مراحل عدة، اأبرزها عند تاأ�سي�س 
  وا�ستقرَّ دم�سق.  في  الفي�سلية  الحكومة  انتهاء  وبعد  الأردن،  �سرق  في  الإمارة 
معظمهم في العا�سمة عمان واإربد وجر�س. ثم كانت هجرة �سورية اإبان اأحداث 
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حماة عام 1982. ثم الهجرة ال�سورية الأكبر التي رافقت اأحداث الربيع العربي 
وانطالق النتفا�سة ال�سورية في اآذار عام 2011 حتى الآن. وقد تجاوز عددهم 
المليون وربع المليون �سوري ح�سب اإح�ساءات عام 2015 )13(، وا�ستقر معظمهم 
ت اأعداد اأخرى  في العا�سمة عّمان، ومحافظة اإربد، والمفرق، والزرقاء، وا�ستقرَّ
ا  في بقية المحافظات، ف�ساًل عن الموجودين في المخيمات التي اأقيمت خ�سي�سً
لالجئين ال�سوريين في الزعتري، والأزرق، ومريجيب الفهود، ورباع ال�سرحان.

هجرة الفل�صطينيين 
لتاأ�سي�س  الأولى  ال�سنوات  منذ    فرديٍّ نحٍو  على  الفل�سطينية  الهجرة  بداأت 
بعد   1948 �سنة  الأولى  كانت  مرحلتين،  على  الأكبر  الهجرة  وجاءت  الإمارة. 
النكبة الفل�سطينية عند قيام دولة اإ�سرائيل، التي عملت على طرد الفل�سطينيين 
اإلى الأردن و�سورية ولبنان وم�سر ودول عربية اأخرى، اإل اأن العدد الأكبر وِفد اإلى 

الأردن.

ثم كانت المرحلة الثانية عام 1967 على اإثر نك�سة حزيران، حيث اأكملت 
من  الغربية  وال�سفة  القد�س  في  الفل�سطيني  التراب  لكامل  احتاللها  اإ�سرائيل 
العدد  ووفد  �سيناء.  جزيرة  و�سبه  ال�سورية  الجولن  ه�سبة  عن  ف�ساًل  الأردن، 
الفل�سطينيون  الالجئون  ويتوزع  الأردن.  اإلى  الفل�سطينيين  الالجئين  من  الأكبر 
وجر�س،  والزرقاء،  اإربد،  الأخرى:  الرئي�سية  والمدن  عّمان  العا�سمة  على 
والر�سيفة، وال�سلط، ومادبا، والعقبة، والكرك، ومعان والطفيلة، ف�ساًل عن وجود 
ثالثة ع�سر مخيًما لالجئين والنازحين. وقد اكت�سب العدد الأكبر من الالجئين 
ال�سفتين  بين  تمت  التي  الوحدة  بحكم  الأردنية  المواطنة  �سفة  الفل�سطينيين 
ن  ممَّ الفل�سطينيين  الالجئين  عدد  وو�سل   .1950 عام  في  والغربية  ال�سرقية 
يحملون وثيقة �سفر فل�سطينية اأو جوازات �سفر موؤقتة اأردنية لمدة �سنتين بال رقم 

وطني ح�سب اإح�ساءات عام 2015 اإلى 634182 ن�سمة)14(. 
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خاتمة
تعك�س الهجرات لالأردن رغبة عارمة لدى المهاجرين في الو�سول اإلى اأماكن 
اآمنة وجاذبة و�سديقة، ي�سعر فيها المهاِجر بالأمن والأمان والطمانينة وال�سالم 
وال�ستقرار. و�سّكل الأردن - عبر تاريخه - البيئة الأكثر اأمًنا واأماًنا وا�ستقراًرا 
وهدوًءا وترحيًبا من اأهله، بكل قادم جديد، �سواء كان عربًيا وم�سلًما واإن�ساًنا من 
اأي مكان َقِدم لعتبارات عديدة. فالنظام ال�سيا�سي في الأردن قام على اأ�سا�س 
فالأردن  الإنجاز.  �سرعية  عن  ف�ساًل  والدينية،  والقومية  التاريخية  ال�سرعية 
 الثورة العربية الكبرى وفيء الأحرار، ومالًذا لكل مهاجر  كان وما يزال ُم�ستقرَّ
ونازح من بالده التي تعاني �سًحا في الأمن والأمان وال�سالم وال�ستقرار. وهذا 
الو�سع يعك�س قيم النظام ال�سيا�سي في الو�سطية والعتدال والعقالنية والواقعية 
والحياة الأف�سل للمواطنين والمقيمين على اأر�سه، ان�سجاًما مع توجهاته الوطنية 
العي�س  في  وحقوقه  الإن�سان  كرامة  احترام  في  والإن�سانية  والإ�سالمية  والعربية 
الكريم. ونظًرا لكون هذه التوجهات �سكلت داعًما وحا�سًنا للمهاجرين لالندماج 
في مجتمعه، ل فرق في ذلك بين مواطن ومقيم، فقد اأ�سبحت مع الأيام عوامل 
اأ�سولهم ومنابتهم. وبالتالي  جاذبة للمهاجرين والنازحين، ب�سرف النظر عن 
تحقق لهم الندماج وال�ستقرار واكت�ساب اأعداد كبيرة منهم المواطنة الأردنية؛ 
لهم ما لالأردنيين وعليهم ما على الأردنيين. ويعك�س الواقع الحياتي المعا�س في 

دية والعي�س الم�سترك في اإطار قبول الآخر والت�سامح. الأردن التنوُّع والتعدُّ

الهوام�ص والمراجع 
)1( القراآن الكريم: )�سورة الن�ساء: اآية 97(.
)2( القراآن الكريم: )�سورة الن�ساء: اآية 100(. 

)3( الحديث النبوي ال�سريف.
)4( لمزيد من التفا�سيل يمكن الرجوع اإلى:

- وليد هاكوز: تاريخ ال�صراك�صة في االأردن، مكتبة وليد هاكوز الإلكترونية. 
في  ال�سراك�سة  االديغة،  ال�صرك�صية  لالأمة  التاريخية  المو�صوعة  با�سيج:  مام�سر  خير  محمد   -

الأردن، المجلد الخام�س، الجزء الثاني، 2008.
- تاريخ ال�صي�صان في االأردن.
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الهجرات التي تعاقبت على االأردن

)5( لمزيد من التفا�سيل يمكن الرجوع اإلى: 
- ال�صجل، اأ�سبوعية، عّمان 12 يونيو 2008، العدد 30، ال�سنة الأولى.

- االأرمن االأردنيون: اإبراهيم غرايبة، عر�س كتاب اآرد امزيج ديركر ابديان، البنك الأهلي ودار 
ورد، من�سور في جريدة الغد الأردنية، بتاريخ 2005/6/1.

- االأرمن في البالد العربية، الأرمن في الأردن: ح�سين اأبو رمان، 2008.
االأردني  االأديب  مخطوط  في  قراءة  ال�صتينات,  خالل  ليبيا  في  الثقافية  الحياة  ها�سم:  كايد   )6(
الفكر  منتدى  الليبية،  الثقافية  الأيام  ملتقى   ،1966 �صنة  ليبيا  اإلى  رحلته  عن  الناعوري  عي�صى 

العربي، عمان، الأردن 24- 25 �سباط، 2014.
)7( تقرير النتائج الرئي�صية للتعداد العام لل�صكان والم�صاكن 2015، عّمان، الأردن، �س 15، �سباط 2016.
)8( ب�سار اأبو ن�سير الم�ساروة، موؤرخ عرب م�ساروة الأردن، ر�سالة بعث بها اإلى الباحث الدكتور اأحمد 

عويدي العبادي يوم 26 اآذار �سنة 2011.
)9( مرجع �سابق، تقرير النتائج الرئي�صية للتعداد، عّمان، الأردن، مرجع �سابق، �س 5.

)10( المرجع ال�سابق، �س 15.

)11( المرجع ال�سابق، �س 15.

)12( المرجع ال�سابق، �س 15.

)13( المرجع ال�سابق، �س 15.

)14( المرجع ال�سابق، �س 15.



�صيف - خريف  2016 - 129 -

)5(

مــواقــع التــوا�شــل االجـتـمــاعـي 
بين اإ�شاعة المعلومة وبّث خطاب الكراهية

د. اأ�صمهان ماجد الطاهر*

ُتعّد مواقع التوا�سل الجتماعي حلقة من حلقات تطّور التوا�سل الإن�ساين 
بوجه عام، كونها حتمل م�سامني اإعالمية للجمهور يف الكثر من اجلوانب. ورغم 
اأنها غر مقّيدة بالت�سريعات والأخالقيات التي حتكم الإعالم كمهنة، األ اأن هذه 

املواقع توؤثر ب�سورة مبا�سرة وملمو�سة يف اجتاهات الراأي العام.

ويكمن  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  انت�سرت  ال�سلبيات  من  كثًرا    اإنَّ
مفتعله  واأخبار  اإ�ساعة  هو  وما  حقيقي  هو  ما  بني  التمييز  حماولة  يف  التحّدي 
لإحداث �سّجة اأو حتقيق اأجندات معينه تتبناها فئة ما. ويف حقيقة الأمر اأن حجم 
الن�سر لالأخبار واملعلومات على هذه املواقع ل يّت�سم بال�سدقية اأو املو�سوعية اأو 
الدقة؛ بل يرتاوح بني الغّث وال�سمني. ويقع الرهان احلقيقي على ثقافة املجتمع 

املتلّقي ملا يتم ن�سره على املواقع باختالف العمر والثقافة. 

تقرير حتت عنوان  بن�سر  موؤخًرا  »اأكيد«  الأردين  الإعالم  قام مر�سد  لقد 
اإىل  نتائجه  خل�ست  طائفي«،  كراهية  ترّوج خلطاب  ال�سارخة  الأقلّية  »ظاهرة 
يحاولون  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  النا�سطني  من  جمموعة  هناك  اأن 

* باحثة وكاتبة/الأردن.
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مواقع التوا�صل االجتماعي بني اإ�صاعة املعلومة وبث خطاب الكراهية

اإيجاد حالة ا�ستقطاب جماهري لإفكارهم وتوجهاتهم يف العديد من الق�سايا. 
واأو�سحت نتائج هذا التقرير »اأن هذه الأقلية من النا�سطني يتمتعون بخ�سائ�س 
القدرة على اإنتاج حمتوى مثر وجاذب، اأو طرح ق�سايا ح�ّسا�سة وم�ستفزة. وهذه 
 التقرير »اأن املتتبع ملواقع التوا�سل  الأقلية حتاول اتقان دينامية التفاعل، وقد بنيَّ
الجتماعي يف الأردن يالحظ ازدياد حّدة النقا�سات على هذه ال�سفحات، وتنامي 

خطاب الكراهية واأحياًنا التحري�س« على حد قول التقرير. 
د   هذا النوع من اخلطاب اأ�سبح ظاهرة ُمقلقة تهدِّ ويف حقيقة الأمر، فاإنَّ
ل  املو�سوع،  مناق�سة  وعند  فيه.  الت�سامن  ركائز  على  وتوؤثر  املجتمعي  الن�سيج 
مدّونة  ورد يف  كما  تعريفه  و�سيتم  الكراهية،  بخطاب  ُيق�سد  ما  تعريف  من  بّد 
قواعد ال�سلوك باأنه: »كل �سلوك يحّر�س علًنا على العنف اأو الكراهية املوجهة �سّد 
جمموعة من الأ�سخا�س، اأو ع�سو يف جمموعة، بناًء على الِعرق اأو اللون اأو الدين 

اأو الن�سب اأو الأ�سل اأو القومية".
م�سيئة  اإ�ساعات  بن�سر  الأخرة  الآونة  الجتماعية يف  املواقع  �ساهمت  لقد 
وهناك  الد�سم،  يف  ال�ّسم  د�ّس  على  يعمل  من  هناك  اأن  ولوحظ  كاذبة،  واأخبار 
اأقلية حتاول اإحداث النق�سامات وتعزيزها، ف�ساًل عن ت�سوية احلقائق، ول يكن 
واحلال هذه جتاهل هذا التاأثر، مما يجعل من التنّبه له اأمًرا يف غاية الأهمية. 
ففي الغالب يكون ال�ستهداف موجه لفئة ال�سباب من خالل املواقع الإلكرتونية 
نفكر  بتنا  وطاقاتهم،  ال�سباب  هوؤلء  عقول  يف  ال�ستثمار  من  وبدًل  والإنرتنت، 
ونبحث عن طرق حلمايتهم من الفكر الظالمي، والأفكار ال�سبابية الهدامة التي 

اأ�سبح انت�سارها �سهاًل عن طريق و�سائل الت�سال الجتماعي .
اإن انت�سار ما ي�سّمى ع�سر »الثورة املعلوماتية«، مبا فيه من معارف متعّددة، 
وعلوم متنّوعة واأحداث متالحقة وعوامل حتّر�س على ت�سارع القوى، اأتاح لل�سباب 
تلّقي كم هائل من املعلومات واملعارف بكل ما فيها من عيوب ومميزات، حتمل يف 

طياتها �سلبيات يقع ال�سباب يف فخاخها ب�سهولة، ودون وعي منهم.

ناهيك عن املوؤثرات الأخرى التي اأدى اإليها انت�سار الإنرتنت وظهور األعاب 
اإلكرتونية لها اآثارها ال�سلبية على ال�سباب؛ �سواء على امل�ستوى اجل�سمي اأو العملي 
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)د. اأ�صمهان ماجد الطاهر(

اأي خطر  مواجهة  �سرورة  تاكيد  من  بد  ل  هنا  ومن  الجتماعي.  اأو  الروحي  اأو 
يحدق بالأفراد ب�سكل عام وبفئة ال�سباب خا�سة. 

بالرتكيز  البدء  من  بّد  فال  اإنكارها،  يكن  ل  حقيقة  اأ�سبح  يح�سل  ما 
على روح الإجابة؛ مبعنى كيف نحمى فئة ال�سباب من خطاب الكراهية والأفكار 
  اإنَّ اإذ  الأقوال؛  ويتخّطى  الأعمال  يف  ينعك�س  اأن  يجب  الرتكيز  هذا  الهّدامة. 

املواجهة غدت �سرورة حتمية. 

ل بد من توعية ال�سباب اإىل عدم تبّني كّل ما ُين�َسر على املواقع الجتماعيه 
ي�سكلوا  اأن  ذلك  من  بدًل  عليهم  بل  كم�سلمات؛  الإلكرتوين  التوا�سل  ات  ومن�سّ
حتالفات عملية و�سبكات فكرية تقود الفكر ال�سبابي اخًلالق وممار�سات العي�س 
امل�سرتك واحرتام الآخر وقبول التنّوع ونبذ العنف، بهدف تعزيز قدرات اجليل 

ال�سبابي يف مواجهة النق�سام والتطّرف والإرهاب.

وعلى ال�سباب يف مثل هذه الظروف واحلالت حماولة الإجابة عن جمموعة 
من الأ�سئلة مثل: من اأين تاأتي الأفكار ال�سبابية ال�سوداء؟ ملاذا اأ�سحت العدوانية 
منهًجا للبع�س؟ اأين هو الت�سامح واملوّدة واملوؤاخاة؟ وما هي اأهم العوامل امل�سرتكة 

التي جتمع الب�سر؟ 

ترًفا  تعْد  ومل  ما�ّسة  حاجة  هي  وغرها  الت�ساوؤلت  هذه  عن  الإجابة  اإن 
فكريَا، فنقي�سة الالت�سامح منت�سرة بال هواده، وبال قيود، وبتنا يف اأم�ّس احلاجة 
اإىل م�سوؤولية قيمّية واقعية لالإقرار بوجود فجوة غريبة بني الأجيال واأحياًنا بني 

اأبناء اجليل الواحد. 

الإن�سانية  الفطرة  خارج  خطاب  اأي  على  الق�ساء  يف  النجاح  ولتحقيق 
ي�سمن  مبا  والتنمية  والتعليم  الرتبية  �سيا�سات  ر�سم  من  بد  ل  الطيبة،  النقية 
ال�سالم،  ومبادوؤه  الأخالق  ود�ستوره  العقل  قانونه  بناء جمتمع  يف  دورها  تعزيز 
وتقبُّل الختالف. كما ل  امل�سرتك،  والعي�س  الآخر، واحلوار  وامل�ساواة، واحرتام 
بّد من م�ساركة ال�سباب يف ر�سم �سيا�سات البناء والتطوير بدًل من تركهم هدًفا 

للعنف والدمار.
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 اأما و�سائل الإعالم املرئية، وامل�سموعة، واملقروءة، التي لديها ح�سابات على 
الأفراد  املواقع يف خدمة  ف هذه  اأن توظِّ  عليها  فاإنَّ التوا�سل الجتماعي،  مواقع 
جميًعا ب�سكٍل عام، واجليل ال�سبابي ب�سكل خا�س من اجل تثقيفهم وحتذيرهم من 
مغّبة املمار�سات ال�سلوكية غر املقبولة اجتماعًيا، والتي حتمل يف طياتها خطاب 
واإن�سانًيا  اجتماعًيا  املاألوف  عن  خارج  �سلوك  نحو  دعوة  اأي  اأو  عنف  اأو  كراهية 

وقيمًيا.

وخا�سة  والأفراد،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  على  فاإن  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 
من ذوي التاأثر الإن�ساين الطيب دوًرا مهًما يف عك�س ال�سورة الإيجابية للوطن 
ولالأحداث، مع �سرورة التاأكيد امل�ستمّر للقوا�سم امل�سرتكة بني الب�سر، وحماربة 
ظواهر خطاب الكراهية واإثارة النعرات الطائفية والتق�سيم والتطرف، وغرها. 
التوا�سل  مواقع  ُتلِزم  قوانني  و�سع  الإعالمية  الرقابة  هيئات  على  واأخًرا 
الجتماعي بتحرير مواد الن�سر قبل التعامل معها، وتوفر الدعم لقطاع الإعالم 
وزيادة قدرات الن�سر بجميع لغات العامل ب�سكل اأكرب عما نحن عليه اليوم، فلم 

يعد يكفي اأن يكون الإعالم ناطًقا باللغة العربية فقط.

الإعالميني  من  نوعًيا  ا  كمًّ يحتوي  اأن  من  بد  فال  الإعالمي  الهيكل  اأما 
وال�سحفيني واملحّررين، واملفكرين والأكاديني ورجال الدين، والرواد واخلرباء 
القادرين على ن�سر فكر اإيجابي �سوي، وخطاب و�سطي معتدل ي�سمن اأن تتعا�سد 
جهودهم جميًعا من اأجل ن�سر ر�سالة وا�سحة �سادقة بكل اللغات اإىل العامل اأجمع. 
لتف�سرات  تركها  وعدم  احلقيقية  قناعاتنا  باإي�سال  نقوم  اأن  علينا  فالواجب 

الآخرين وا�ستنتاجاتهم.

وقيمهم  و�سلوكهم  واأو�ساعهم  ومظاهرهم  طباعهم  يف  الب�سر  يختلف  قد 
وقومياتهم ودياناتهم ولغاتهم واأ�سولهم، لكن هذا الختالف لي�س مدعاة لإ�ساءة 
وتبادل ثقايف  اأن يخلق حالة جمالية  ينبغي  البع�س، فالتنوع  اإىل بع�سهم  الب�سر 
وم�ساربهم،  اأعراقهم  وتنّوعت  الب�سر  اختلف  ومهما  بّناء.  ومعلوماتي  واإن�ساين 

يبقى هناك ما يجمعهم وهو حاجتهم اإىل الإح�سا�س باملحّبة وال�سالم.
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ـخـبة المثقـفة وال�شـباب و�شوؤال الُهويَّة النُّ
في العالم العربي: محاولة في تحديد الوظائف 

د. عبد العالي المتقي* 

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل مقاربة مو�سوع النُّخبة وال�سباب يف العامل العربي 
و�سوؤال الهوية، من خالل حماولة حتديد الوظائف التي يكن اأن متار�سها النخب 
مركزية  وظائف  ثالث  يف  الدرا�سة  دتها  حدَّ والتي  الهوية،  مو�سوع  يف  املثقفة 

ومتداخلة ومتكاملة: النقد، والتاأ�سي�س، والتخطيط.

وتقرتح هذه املقاربة تناول املو�سوع من خالل حموريني: 

رة للمو�سوع. املحور الثاين: فيه وظائف النُّخب املثقفة. املحور الأول: بيان املفاهيم املوؤطِّ

املحور االأول: االإطار النظري واملفاهيمي 
1 - تعريف النخبة املثّقفة

املفهوم  هذا  اأثار  فقد  النخبة،  ملفهوم  دقيق  تعريف  على  الوقوف  ي�سعب 
  خطِّ على  يقع  مفهوم  اأنَّه  من  التعريف  �سعوبة  وتاأتي  الّدار�سني.  بني  جدًل 
ال�سيا�سة  التما�س بني حقلني معرفيني مثرين جًدا للخالف والختالف، وهما: 

وال�سو�سيولوجيا.

* باحث / املغرب.
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لكن هذا ل ينع من اقرتاح تعريف اإجرائي يتنا�سب وطبيعة املو�سوع الذي 
�سنتناوله. ي�سر مفهوم النُّخبة اإىل اجلماعة الأكرث نفوًذا اأو تاأثًرا يف املجتمع؛ 
اأي النُّخب احلاكمة التي مُت�سك بزمام الأمور واحلكم والتَّحكم. وهنا ل ين�سحب 
املفهوم فح�سب على حقل ال�سلطة ال�سيا�سية، بل يتفرع اإىل خمتلف حقول املجتمع 

من ال�سيا�سة اإىل القت�ساد اإىل الثقافة اإىل اجلي�س.)1(

مع  والر�سد  التحليل  يف  اإجرائية  كاأداة  موقعه  من  النخبة  مفهوم  ويلتقي 
التغير  اآليات  البحث عن  التي حت�سر عادة حلظة  ال�سو�سيولوجية  املفاهيم  كل 
ب�سلطات  تتمتع  قوي  اجتماعي  كفاعل  فالنخب  وموانعه.  وعوامله  الجتماعي 
اجتماعية اأو ثقافية اأو �سيا�سية اأو اقت�سادية وا�سعة، وتتمتع كذلك بو�سع اعتباري 
امتيازي ي�سمح لها بالتاأثر يف جمرى الأحداث، وبالتايل يف خلق �سروط التغير 

اأو كبح جماحه ورف�سه.)2(

يف  الجتماعي  التغير  فر�سية  ي�ستبطن  وهو  بالذات  النخبة  مفهوم  ن�ساأ 
اأبان  وقد  احلديثة،  الأوروبية  املجتمعات  تاريخ  من  انعطافية  تاريخية  مرحلة 
التحولت  به يف حتليل  وا�ستعانوا  ا�ستخدموه  الذين   - والباحثني  رين  املنظِّ لدى 
عن  الع�سرين-  القرن  من  الأوىل  ال�سنوات  منذ  و�سبطها  للمجتمعات،  الكربى 
و�سرورته  احلديث  املجتمع  يف  التغير  مفا�سل  تتبُّع  يف  عالية  اإجرائية  كفاءة 

ال�سو�سيولوجية املعقدة.)3(

)1( �صناعـــة النخبـــة باملغـــرب: عبد الرحيم العط����ري، دفاتر وجهة نظر رقم 9، مطبعة النج����اح اجلديدة، الطبعة 
الأوىل 2006، �س21.

)2( ينظر: علم االجتماع ال�صيا�صي: اإبراهيم اأبرا�س، دار ال�سروق، عّمان، الطبعة الأوىل 1998، �س121.
)3( حماولة حول النخبة املثقفة املغربية: فريد ملريني، جملة وجهة نظر، العدد 43 �ستاء 2010، �س 19.
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ونق�سد بالنخب املثقفة: املثقفون الذين يلكون راأ�سماٍل معرفًيا يتميزون 
عن  النظر  ب�سرف  ما،    اجتماعيٍّ دور  باأداء  تنه�س  التي  الفئات  �سائر  عن  به 
اأو  ل�سلطة  موؤيدين  اأو  كانوا  معار�سني  والإيديولوجية،  ال�سيا�سية  ارتباطاتها 

حمايدين، منتمني اإىل موؤ�س�سات �سيا�سية اأو م�ستقّلني.)4(

وبتعريف اإدوارد �سيلز، فاملثقفون هم يف اأي جمتمع جمموعة من الأ�سخا�س 
فون يف معامالتهم وعباراتهم رموًزا عامة ومرجعيات جمردة متعلقة  الذين يوظِّ

بالإن�سان، والطبيعة والكون، بكثافة اأكرث من اأفراد املجتمع الآخرين. 

يف  َفْرق   - الت�سنيف  هذا  مبوجب   - املجتمع  اأفراد  وبني  بينهم  فالفرق 
يف  املعارف  توظيف  على  القدرة  يف  التفاوت  ويكمن  الكيفية،  يف  ولي�س  الدرجة 

ق�سايا عامة وجمردة متعلقة باملجتمع والإن�سان والطبيعة ككل.)5(

جي  مروِّ من  وا�سع  قطاع  على  فة  املثقَّ النخبة  �سفة  َت�سُدق  املعنى  وبهذا 
الأفكار داخل احلقل الجتماعي، وعلى �سرائح وا�سعة من الفاعلني الجتماعيني، 
حتى حني تكون هذه ال�سرائح بعيدة جزئًيا اأو كلًيا عن احلقل الثقايف الهيكلي، اأو 
عن الفعل الثقايف ال�سيِّق. فاملثقف هو كل من ي�سارك يف تخ�سيب احلقل الرمزي 
اأو  بطريقة  واجتاهه  الجتماعي  التغير  جمرى  حتديد  يف  وي�ساهم  للمجتمع، 

اأخرى.)6(

2- الُهويَّة 
ب من: هو �سمر املفرد الغائب املعرف  الهويَّة يف اللغة م�سدر �سناعي مركَّ
باأداة التعريف ب� »األ«، ومن الالحق املتمثلة ب� »ي« امل�سددة وعالمة التاأنيث »ة«.

)4( نهاية الداعية: عبد الإله بلقزيز، املركز الثقايف العربي، الطبعة الأوىل2000، �س 57.
)5( عن املثقف والثورة: عزمي ب�سارة، جملة تبيني، العدد 4، ربيع 2013.

)6( حماولة حول النخبة املثقفة املغربية، �س21.
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ويف الفرن�سية والإنكليزية والالتينية يعني لفظ Iden اأو ID �سمر الإ�سارة 
الخت�سار  على  اأحياًنا  للدللة  ال�سمر  هذا  وي�ستعمل  ذاته.  هو  للغائب؛ مبعنى 

وعدم التكرار عند الإ�سارة اإىل حمدد.)7(

الُهويَّة،  مو�سوع  حتليل  عند  خمتلفة  م�ستويات  ثالثة  بني  التمييز  ويكن 
اإىل  بالنتماء  ال�سخ�س  �سعور  اأي  الفردي؛  امل�ستوى  على  الُهويَّة  اأوًل:  فهناك 
وامل�ساعر والجتاهات.  القيم  ي�ساركه يف منظومة  اأكرب  اإن�ساين  اإطار  اأو  جماعة 
وبعملية  ال�سائدة  بالثقافة  ترتبط  نف�سية  فردية  حقيقة  املعنى  بهذا  ة  والُهويَّ
التن�سئة الجتماعية. وهناك ثانًيا: التعبر ال�سيا�سي اجلمعي عن هذه الهوية يف 
اأو اختياري. وهناك  �سكل تنظيمات واأحزاب وهيئات �سعبية ذات طابع تطوعي 
د هذه الهوية يف موؤ�س�سات واأبنية واإ�سكالية قانونية على يد  ثالًثا: حالة تبلُور وجت�سُّ

احلكومات والأنظمة.)8(

املحور الثاين: النخبة املثقفة و�صوؤال الهوية: حماولة يف حتديد الوظائف 
1- الوظيفة النقدية

ثْت عنها  من الوظائف املركزية للنُّخب يف الوظيفة النقدية، وهي وظيفة حتدَّ
د  د بتجدُّ كثٌر من الأدبيات التي تناولت عالقة املثقف باملجتمع. وهذه الوظيفة تتجدَّ
د مظاهر التحديات التي جتعل الهوية الوطنية  اأ�سكال ال�ستالب املعا�سرة، وبتعدُّ
اأمام �سياقات ورهانات جديدة مل تع�سها من قبل. اإن وظيفة النخبة هي تاأ�سي�س 
م�ساحة نقدية وخلق وعي نقدي لدى ال�سباب يحول دون ال�ستالب والغرتاب.

)7( يف الهوية القومية العربية: عفيف البوين، �سمن اأبحاث كتاب الهوية وق�صاياها يف الوعي العربي املعا�صر، 
�سل�س����لة كتاب امل�صتقبل العربي, رقم 68، حترير ريا�س زكي قا�س����م، مركز درا�س����ات الوحدة العربية، الطبعة 

الأوىل، نوفمرب 2013، �س23.
املرجع ال�سابق نف�سه، �س24- 25.  )8(
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النقد متعدًدا يف وظائفه، فيكون جتاه  اأن يكون  الراهنة  املرحلة  وتقت�سي 
الذات وجتاه الآخر وجتاه الواقع، وجتاه املا�سي وجتاه احلا�سر. فالهوية العربية 
من  كثر  يف  النظر  اإعادة  النخبة  فدور  ناجًزا،  م�سروًعا  ولي�س  م�ستمر  م�سروع 
الق�سايا التي ت�سغل العامل العربي واإعطاء ُبعد جديد لها. ول يكفي يف هذه املرحلة 
الكتفاء بال�ستدعاء التاريخي لالإجابة عن اأ�سئلة ال�سباب العربي املعا�سرة، فلم 

يعد هذا ي�سفي غليلهم ول يروي ظماأهم املعريف.

اإن ق�سايا املا�سي واإ�سكالته ما تزال حت�سر بقوة يف املجال العام العربي، 
لي�س يف ُبعدها التاأني�سي ولكن يف بعدها ال�سيا�سي ال�سراعي، فيتحول فيها املا�سي 
ر. ر ول ُينوِّ ر، ُيربِّ د ول ُيحرِّ من عامل قوة يف الوجدان العربي اإىل عامل �سعف ُيقيِّ

العربي,  الثقايف  التاريخ  كتابة  اإعادة  اإىل  بحاجة  العربي  ال�صباب  اإن 
فالتاريخ الثقايف العربي ال�صائد هو جمرد اجرتار وتكرار واإعادة اإنتاج, ب�صكل 
رديء للتاريخ الثقايف نف�صه الذي كتبه اأجدادنا حتت �صغط �صراعات الع�صور 
التي عا�صوا فيها, ويف حدود االإمكانات العلمية واملنهجية التي كانت متوافرة يف 
تلك الع�صور, لذلك فنحن ما زلنا �صجناء للروؤى واملفاهيم واملناهج القدمية 
نا دون اأن ن�صعر, اإىل االنخراط  هتهم فتحكمت يف اإنتاجهم, مما يجرُّ التي وجَّ
يف �صراعات املا�صي وم�صكالته, واإىل جعل حا�صرنا م�صغواًل مبا�صينا, وبالتايل 
النظر اإىل امل�صتقبل بتوجيه من م�صكالت املا�صي و�صراعاته. نحن اإذن بحاجة 
اإىل اإعادة كتابة التاريخ الثقايف العربي بروح نقدية وبتوجيه من طموحاتنا يف 

م والوحدة.)9( التقدُّ

)9( وجهـــة نظـــر: نحـــو اإعادة بنـــاء ق�صايا الفكر العربـــي املعا�صر: الدكتور حممد عابد اجلابري، مركز درا�س����ات 
الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، يوليو 2004، �س174.
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وينبغي اأن ل يقت�سر النقد على الذات العربية فقط وما�سيها، بل اأن يتحول 
ر من ا�ستالبات  د بها النخبة وعيها بالعامل، وتتحرَّ اإىل حالة فكرية ونف�سية جُتدِّ
عه النخبُة للدر�س والتحليل  اأن ُتخ�سِ املا�سي واحلا�سر، فالواقع العربي يقت�سي 
اأو  وتو�سيًعا،  تنمية  اأو  وا�ستغالًل  �سرًبا  تركيبه،  لإعادة  والتفكيك،  للت�سريح  اأو 
جتاوًزا وعبوًرا، اأو ب�سورة تقوم على توظيف املكت�سبات، بقدر ما تقوم على ك�سف 
والأبواب،  الفر�س  فتح  تتيح  ما  بقدر  الأزمات  تفكيك  على  وتقوم  الن�سدادات، 
خطوط  وفتح  جديدة  ديناميات  باإطالق  املخارج،  واإيجاد  احللول  لرتكيب 

للم�ساهمة يف ور�س الإنتاج و�سوغ امل�سائر.)10(

2- الوظيفة التاأ�صي�صية 
متار�س  اأن  الراهنة  املرحلة  يف  ال�سباب  يعي�سها  التي  التحديات  تقت�سي 
النخبة اأدواًرا جديدة تت�سق وطبيعة املرحلة وحتدياتها. اإننا يف مرحلة من تاريخ 
ل حالَة حتوٍُّل نوعي يف واقع احلياة والعالقات، وهي مرحلة مفتوحة  الب�سرية ت�سكِّ
الآفاق ل اأحد يدري على وجه اليقني اإىل اأين ت�سر وعلى اأي حال �ست�ستقّر. ومع 
باإمكانات  الثقة  درجة  تنح�سر  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  اليقني يف  درجة  انخفا�س 

ال�سيطرة والتوجيه.)11(

فمن طبيعة م�سرة التاريخ الب�سري اأنَّها ل تتوقف، ومن خ�سائ�س الواقع 
 م�ستمرين،  اأنه يف حالة �سرورة وتغرُّ الب�سرية  املادي والجتماعي للمجتمعات 
والتاريخي،  الواقعي  املنظور  هذا  من  احلركة  بطيء  اأو  �ساكًنا  لنا  بدا  لو  حتى 
هي  بل  واملكان،  الزمان  خارج  مطلقة  مقولة  ول  ثابًتا،  معطًى  لي�ست  ة  فالهويَّ
ا يف حالة جمتمعاتنا التي ما تزال  اإجناز وعملية ت�سييد وبناء م�ستمرة، خ�سو�سً
  اأنَّ النمّو وتعاين الهيمنة الغربية الكا�سحة يف جميع املجالت. واحلق  يف طريق 

)10( اأزمنة احلداثة الفائقة: علي حرب، املركز الثقايف العربي، الطبعة الأوىل،2005، �س38- 39.
)11( ح�صـــار الثقافـــة بـــني القنـــوات الف�صائيـــة والدعوة االأ�صولية: م�س����طفى حجازي، املرك����ز الثقايف العربي، 

الطبعة الثانية 2000، �س174.
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على  قادرة  تظل  اأن  هي  ثقافية  هوية  ولأي  ثقافة  لأي  والطبيعية  ة  ال�سويَّ احلالة 
احلياة وعلى النفتاح والتطوُّر والتفاعل والغتناء والعطاء. )12(

وتقت�سي طبيعة املرحلة من النُّخب املثقفة اإنتاج معرفة قادرة على ا�ستيعاب 
والآخر،  الذات  لفهم  مدخل  فاملعرفة  يجري،  ما  وفهم  املعا�سرة،  التحولت 
والثقافة العربية حتتاج اإىل تاأ�سي�س قواعد جديدة للفهم تتجاوز النمطّيات التي 
رتها ال�سرديات الكربى، التي ف�سلت يف اإعطاء دينامية جديدة للهوية العربية،  كرَّ
تاأ�سي�س  تقت�سي  فاملرحلة  املت�سارعة،  املتقابلة  الثنائيات  اأ�سرة منطق  وجعلتها 

وعي جديد قادر على الفهم وال�ستيعاب والتجاوز.
3- الوظيفة التخطيطية

ة،  من الرهانات التي تقع على عاتق النُّخب جتاه ال�سباب يف مو�سوع الُهويَّ
رهان التخطيط مل�ستقبل ثقافتنا العربية. ففي ظل التحديات املعا�سرة ما تزال 
الأقطار  يف  فالتخطيط  وقا�سرة.  حمدودة  العربي  العامل  يف  التخطيط  ثقافة 
جوانب  على  يقت�سر  بل  احلياة،  مرافق  - خمتلف  وجد  اإن   - ي�سمل  ل  العربية 
اإىل جانب ذلك تخطيط قا�سر، لأنه يعتمد  منها، ويف الغالب دون فعالية، وهو 
يف  �سواء  امل�ستقبل،  على  احلا�سر  معطيات  اإ�سقاط  الإ�سقاطات؛  اأ�سلوب  على 
القطاعات التي ي�سملها التخطيط اأم القطاعات الأخرى التي ل يعرف التخطيط 
اأو  الرجتال  ل�سيا�سة  مرتوكة  فهي  الثقافة،  قطاع  مقدمتها  ويف  �سبياًل،  اإليها 

ل�سيا�سة ال�سغط والقمع وت�سويد ال�سوت الواحد.)13(
ويقت�سي الرهان على التخطيط للثقافة الوعي بثالث حقائق:

اأواًل: اأن التخطيط للم�ستقبل جزء من عملية �سنع امل�ستقبل، وامل�ستقبل يف 
العامل املعا�سر هو للمجموعات املتكتلة املتحدة، ولي�س للطوائف ول اجلماعات ول 

اأة ال�سعيفة امل�ست�سعفة. لل�سعوب والأمم املجزَّ

)12( يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات: عبد الرزاق الداوي، املركز العربي لالأبحاث ودرا�سات ال�سيا�سات، 
الطبعة الأوىل، مار�س 2013، �س 159

)13( وجهة نظر: حممد عابد اجلابري، �س180
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النجاح  له  ي�سمن  �سيء  ول  امل�ستقبل ل معنى  لثقافة  التخطيط  اأن  ثانًيا: 
املا�سي  ثقافة  يف جمموعها؛  العربية  للثقافة  التخطيط  من  جزًءا  يكن  مل  اإذا 
واحلا�سر وامل�ستقبل، تخطيًطا يعتمد النظرة العلمية النقدية، وي�ستهدف اإعادة 
ترتيب العالقات داخل ثقافة املا�سي واحلا�سر يف الوقت نف�سه الذي يعمل فيه 
واأفاعيل  عطاءات  وعمومية  الثقافية  خ�سو�سيتنا  بني  متينة  عالقات  بناء  على 

العلم والتكنولوجيا.

ثالًثا: يتوقف م�ستقبل الثقافة العربية اأوًل وقبل كل �سيء على مدى امتالك 
املثقفني لإرادتهم، وعلى مدى ا�ستقاللهم وحر�سهم، بل تفانيهم يف احلفاظ على 
اأنف�سهم على موقع طبيعي؛ املوقع الذي يقع خارج ال�سلطة امل�ستبدة وينر الطريق 

للقوى ال�سعبية.)14(

ارتبط اخلطاب عن الُهويَّة الثقافية يف فكرنا العربي احلديث واملعا�صر 
باملا�صي اأكرث مما ارتبط بامل�صتقبل. واملرحلة االآن تقت�صي من النُّخب التفكري 
التحديات  بدار�صة  وتخطيًطا,  اإعداًدا  العربية  الثقافية  الُهويَّة  م�صتقبل  يف 

ر االإمكانات ومعرفة العوائق واملوانع واإدراك املقا�صد واالأهداف. وت�صوُّ

املكان  خارج  مطلَقة  مقولًة  وال  ثابًتا  معطًى  لي�صت  الثقافية  فالُهويَّة 
والزمان بل هي اإجناز وعملية ت�صييد وبناء م�صتمرة. فهي م�صروع م�صتقبلي 
جديدة,  �صمات  واكت�صاب  ل  الت�صكُّ واإعادة  د,  للتجدُّ القابلية  على  دائًما  متفتح 
للتطور  املعا�صرة  املرحلة  معطيات  رها  ُتوفرِّ واقعية,  اإمكانات  على  اعتماًدا 

الب�صري يف جماالته املختلفة.)15(

)14( وجهة نظر: حممد عابد اجلابري، �س181.
)15( يف اإ�صكالية اللغة والهوية والتنوع الثقايف: عبد الرزاق الداوي �سمن كتاب: اللغة والهوية يف الوطن العربي 
اإ�صكاليات تاريخية وثقافية و�صيا�صية، املركز العربي لالأبحاث ودرا�س����ة ال�سيا�س����ات، الدوحة، الطبعة الأوىل 

يناير 2013.
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)7(

طريق الحرير الثقافي الجديد

اأ. محمد الم�صايخ*

ال�سر  قوى  تخو�سها  العامل حروًبا  اأقطار  بع�س  فيه  ت�سهد  الذي  الوقت  يف 
والظالم والتكفر، ُتنجب الإن�سانية اأفراًدا وموؤ�س�سات هّمها ن�سر الأمن وال�سالم 
الذين  التنويريون  هم  وهوؤلء  جميًعا،  الب�سر  بني  ة  واملودَّ املحبة  وتعزيز  العاملي، 
وال�ستقرار  الوئام  بتحقيق  التفكر  وبني  بينهم  العداوة  ول  البغ�ساء  ل  حَتُ مل 
والطماأنينة على م�ستوى الكرة الأر�سية، الأمر الذي جعل منظمة الرتبية والعلوم 
والثقافة التابعة لالأمم املتحدة اليون�سكو، (UNESCO) تعر�س م�سروع )العقد 
الثقايف(، وذلك من اأجل الدفاع عن ثقافات �سعوب العامل. ومن اأبرز ما ت�سمنه 
ته منذ  هذا امل�سروع )طريق احلرير... طريق احلوار( الذي كانت اليون�سكو قد تبنَّ
عام 1986، وجاء فيه اأن الب�سر اعتادوا منذ القدم على الرتحال من مكان اإىل 
اإقامة عالقات جتارية مع َمن جاورهم من الأقوام، متبادلني ال�سلع  اآخر، وعلى 
واملهارات والأفكار، ف�ُسق�ّت يف املنطقة الأوروبية الآ�سيوية على مر التاريخ طرق 
للموا�سالت ودروب للتجارة، ت�سابكت وترابطت مع الوقت، لت�سكل ما ُيعرف اليوم 
اأ�سقاع  النا�س من كل  تبادل عربها  وبحرية  برية  ب� »طرق احلرير«؛ وهي طرق 
العامل احلريَر وغره الكثر من ال�سلع. وُتعترب الطرق البحرية جزًءا ل ي�ستهان به 
من هذه ال�سبكة، فقد مّثلت حلقة و�سل ربطت ال�سرق بالغرب عن طريق البحر. 

* ناقد وكاتب اأردين. 
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فح�سب،  الثمينة  والب�سائع  ال�سلع  طياتها  يف  الوا�سعة  ال�سبكات  هذه  ومل حتمل 
بف�سل حركة  واملعتقدات  والثقافات  والأفكار  املعارف  تناقل  ا  اأي�سً اأتاحت  واإمنا 
ال�سعوب امل�ستمرة واختالطهم املتوا�سل، مما اأثر تاأثًرا عميًقا يف تاريخ �سعوب 
املنطقة الأوروبية الآ�سيوية وح�ساراتها، التي ما لبثت حتى ازدهرت فيها اللغات 

والأديان والثقافات ومتازجت.

اأوا�سط القرن  وُيعترب م�سطلح »طريق احلرير« حديث العهد ن�سبًيا، ففي 
التا�سع ع�سر، اأطلق العامل اجليولوجي الأملاين، البارون فرديناند فون ري�ستهوفن، 
التجارة  �سبكة  على  بالأملانية(  احلرير  طريق  )اأي  �سيدين�سرتا�س«  »دي  ا�سم 
ا ب�سيغة اجلمع ُتلهب  واملوا�سالت هذه، وما تزال هذه الت�سمية امل�ستخدمة اأي�سً

اخليال مبا يلّفها من غمو�س موٍح. 

مل ينظر القائمون اإىل طريق احلرير باعتباره طريًقا جتارًيا عاملًيا فح�سب، 
كانت  التاريخية  الطرق  �سبكة  اأن  يعني  الذي  الأمر  ثقافًيا،  طريًقا  باعتباره  بل 
ت�سم يف داخلها جميع العنا�سر الثقافية والفنية والعلمية - القت�سادية والدينية 
واللغوية - ل�سعوب العامل املختلفة. ويف ظل هذه املعرفة العلمية العاملية والدولية، 
بالنهر  يكون  ما  اأ�سبه  والأمر  والوطنية،  الثقافية  هويتها  على  ال�سعوب  تتعرف 
ت�سب  جهود  من  اليون�سكو  تبذله  وما  الروافد.  جميع  فيه  ت�سب  الذي  الكبر 
لدرا�سة طرق  العامل  اأنحاء  واملحققني يف  الباحثني  التي دعت  امل�سرة،  يف هذه 

احلرير ودورها الثقايف.

املبادرة ال�صينية
الدول  جامعة  اإطار  يف  املندرجة  والهيئات  القوميني،  املفكرين  من  كرثة 
العربية، واجلامعات واملوؤ�س�سات واملنتديات الثقافية والفكرية يف الوطن العربي، 
طالبت باإحياء طريق احلرير منذ القرن املا�سي. فقد تبنى املكتب الدائم لحتاد 
كتاب اآ�سيا واإفريقيا الذي انعقد يف الفرتة من 3 اإىل 6 اأيلول )�سبتمرب( 2014 
يف مو�سكو يف �سيافة احتاد الكتاب الرو�س بحث م�سروع »طريق احلرير الثقايف« 
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)اأ. حممد امل�صايخ(

الذي تقدمت به رابطة الكتاب الأردنيني واقرتحت عر�سه ر�سمًيا يف الجتماعات، 
الطريق،  عة حول  ندوة مو�سَّ مت  ونظَّ الرابطة  العامة لقرتاح  الأمانة  وا�ستجابت 

ا�ست�سافتها جريدة )ليرتاتورنا جازيتا( الرو�سية الأدبية. 

وكان رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية »�سي جني بينغ« قد اأعلن يف اأكرث من 
 ال�سني  ة اأنَّ منا�سبة، عن املبادرة ال�سينية املطالبة باإحياء هذا الطريق، وبخا�سّ
�سكان  وربع  الأر�س،  الياب�سة على  �ُسد�س م�ساحة كوكب  العربي يثِّالن  والوطن 
العامل. جاء ذلك خالل زيارتيه اإىل كازاخ�ستان يف �سبتمرب 2013 واإىل اإندوني�سيا 
يف اأكتوبر 2013، وقد احتفل الإعالم العاملي مببادرته التي اتَّ�سحت ب�سكل جلّي يف 
اخلطاب الذي األقاه يف اجلل�سة الفتتاحية للدورة ال�ساد�سة من الجتماع الوزاري 
ملنتدى التعاون ال�سيني العربي الذي انعقد بتاريخ 2014/6/5، والذي قال فيه: 
تبادر  العربية،  وال�سعوب  ال�سيني  ال�سعب  بني  التوا�سل  م�سرة  ا�ستعر�سنا  اإذا 
اأجدادنا  البحري، حيث كان  البخور  اأذهاننا طريق احلرير الربي، وطريق  اإىل 
�سائرين يف طليعة التوا�سل الوّدي بني خمتلف الأمم يف الع�سر القدمي ... على 
والت�سامح  والنفتاح  والتعاون  ال�سالم  روح  ت�ُتوارث  املا�سية،  ال�سنني  اآلف  مدى 
والتكامل وال�ستفادة املتبادلة واملنفعة املتبادلة التي حملها طريق احلرير جياًل 

بعد جيل«. 

ودعا الرئي�س ال�سيني يف خطابه ذاك، اإىل جت�سيد روح طريق احلرير عرب 
اأخرى،  املتبادلة بني احل�سارات، حيث ل ف�سل حل�سارة على  ال�ستفادة  تعزيز 
واأنه ينبغي اأن يكون التوا�سل بينها على قدم امل�ساواة ... كما دعا اإىل الت�سامح 
خمتلف  بني  اإ�سفني  دق  من  املتطرفة  والإيديولوجية  القوى  ومنع  احل�ساري، 

احل�سارات، داعًيا اإىل التنمية امل�سرتكة باأبعادها كافة. 

ال�سيني  اجلانبني  اتفاق  عن  اخلطاب،  ذلك  يف  ال�سيني  الرئي�س  واأعلن 
والعربي على حتديد العامني 2014- 2015 عامني لل�سداقة ال�سينية العربية، 
اإننا  فقال:  الإطار،  هذا  يف  التوا�سل  فعاليات  من  جمموعة  اإقامة  �ستتّم  واأنه 
الفنون  مهرجانات  مثل  الثقافية  التوا�سل  فعاليات  نطاق  لتو�سيع  ا�ستعداد  على 
بلدان  اإىل  ال�سفر  ال�سباب على  وت�سجيع مزيد من الطالب  العربي،  مع اجلانب 
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جمالت  يف  التعاون  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  التوا�سل،  اأو  للدرا�سة  الآخر  اجلانب 
�سنقوم  القادمة،  �سنوات  الثالث  وخالل  والن�سر،  والإعالم  والطران  ال�سياحة 
بتدريب 6 اآلف موهبة عربية يف خمتلف التخ�س�سات وتقا�ُسم اخلربة يف التنمية 
وخالل  العربي.  اجلانب  مع  مة  واملتقدِّ املالئمة  التقنيات  وكذا  الفقر،  ومكافحة 
القادمة، �سيتم من اجلانب ال�سيني تنظيم زيارات متبادلة بني  الع�سر �سنوات 
10 اآلف فنان �سيني وعربي للتوا�سل، وت�سجيع ودعم التعاون التخ�س�سي بني 
200 موؤ�س�سة ثقافية �سينية وعربية، وتوجيه الدعوة وتقدمي الدعم ل� 500 موهبة 

ثقافية وفنية عربية اإىل ال�سني للم�ساركة يف الندوات الدرا�سية.

العربية  ال�سينية  العالقات  اإن  بالقول:  خطابه  ال�سيني  الرئي�س  وختم 
بتطورها ال�سريع جعلت حياة اأبناء �سعوبنا اأكرث ترابًطا، فهناك ق�سة حيَّة حدثت 
ا�سمه مهند مطعًما  اأردين  تاجر  اأن�ساأ  �سابًقا:  ت�سجيانغ حيث عملت  يف مقاطعة 
عربًيا اأ�سلًيا يف مدينة ييوو، التي يجتمع فيها عدد كبر من التجار العرب، هو 
له من الثقافة العربية اإىل هذه املدينة، كما  اأتى بالأطعمة العربية الأ�سيلة وما متثِّ
ق جناًحا لتجارته، حتى اإنه تزوج من فتاة  ا�ستفاد من تطور وازدهار املدينة وحقَّ
اأي �ساب عربي يعمل  اإن هذا ال�ساب الذي هو مثل   يف ال�سني،  �سينية، وا�ستقرَّ
على حتقيق الندماج فيما بني حلمه ال�سخ�سي واحللم ال�سيني، الذي يقف رمًزا 
مل�ساعي جميع اأبناء ال�سعب ال�سيني اإىل ال�سعادة والرفاهية، ويبذل جهوًدا دوؤوبة 
بروح الإ�سرار، مبا يك�سب جتارب متنوعة ويج�سد الن�سجام املثايل بني »احللم 

ال�سيني« و »احللم العربي«.

وعا�ست  باهرة،  ح�سارة  �ساحبة  والعربية  ال�سينية  الأمتني  من  كاًل  اإن 
 اجلانبان ي�سعيان اإىل  كلتاهما التعرثات مع تغر الزمان منذ الع�سر احلديث، فظلَّ
حتقيق نه�سة الأمة، فلنعمل يًدا بيد لتج�سيد روح طريق احلرير، وتعميق التعاون 
العربية،  والنه�سة  ال�سيني  احللم  حتقيق  على  �سوًيا  ونعمل  العربي،  ال�سيني 

ونكافح من اأجل الق�سية ال�سامية لل�سالم والتنمية للب�سرية جمعاء)3(. 

العامل  ويف  ال�سني،  الدولية يف  والندوات  املوؤمترات  ع�سرات  انعقدت  لقد 
هنا  ف�سنكتفي  منها،  واحدة  ولو  ملخ�ّ�س  لعر�س  يت�سع  ل  املقام  ولأن  العربي، 
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اإعالن بكني الذي �سدر يف ختام اجتماع وزراء الثقافة العرب  اأن  اإىل  بالإ�سارة 
اأن  رك�ّز على  �سبتمرب 2014 يف بكني  العا�سر من  ال�سيني، يف  الثقافة  وزير  مع 
ناعمة  قوة  ا  اأي�سً الثقافة  ومتينة،  قوية  كذلك  وهي  ناعمة،  مادة جميلة  احلرير 
البديع  الثقافة من كتب  الأيام، فقد خرجت  اأ�سبحت تو�سف يف هذه  ح�سب ما 
والبالغة وعلم اجلمال، لتنفتح على املجتمع والن�ساط الإن�ساين، وتن�سج خيوًطا 
 ال�سالم والتنمية هما  بقوة احلرير تقيم الروابط بني ال�سعوب والثقافات... واأنَّ
الق�سيتان الأ�سا�سيتان يف العامل املعا�سر، واأن الدول العربية وال�سني باعتبارها 
الهتمام  �سركاء طبيعيون يف  على طريق احلرير هم  الواقعة  املهمة  الدول  من 
العربي  ال�سعبي  التوا�سل  بف�سل  والطريق(  )احلزام  ب�  امل�سرتك  البناء  بعملية 

ال�سيني املتني.)4( 

روؤى..وتاأويالت
الرامية  التاأويالت  من  كثر  اإىل  العامل،  ال�سيا�سيون يف  املحللون  ل  تو�سّ  
ملعرفة �سبب تعل�ّق ال�سني بطريق احلرير اجلديد، عدا رغبتها بلقاء احل�سارات 
اأن ازدهارها القت�سادي لن يكون كافًيا  اأن ال�سني وعت  وتكاملها، ومن بينها: 
لتثبيت اأركان زعامتها، فبداأت بتحويل منافع اقت�سادها لي�سمل املنطقة الآ�سيوية 
براأ�س مال  التحتية  البنى  الآ�سيوي لال�ستثمار يف  البنك  اأ�سا�س  كاملة، فو�سعت 
ي�سل اإىل 100 مليار دولر، �ستقوم ال�سني بامل�ساهمة بن�سف راأ�س املال يف حني 
ت�سهم 20 دولة اأخرى بالن�سف الآخر، واأن قائمة الدول امل�ساهمة متتد من ال�سني 
�سرًقا، مروًرا بدول جنوب �سرق اآ�سيا، لت�سمل النمور الآ�سيوية املزدهرة، اإ�سافة 
اإىل �سبه القارة الهندية، �ساحبة اأكرب كثافة �سكانية يف العامل، ودول اآ�سيا الو�سطى 
هذا  نافذتي  �ستكونان  اللتني  وقطر  بالكويت  انتهاء  الطبيعية،  باملوارد  الغنية 
ال�سرح القت�سادي على اأ�سواق الطاقة وال�سرق الأو�سط. اأما هدف هذه املنظمة 
املخت�سة بالتعاون القت�سادي متعدد اجلن�سيات، فهو متويل البنية التحتية لدول 
املنطقة. وبح�سب جغرافية الدول امل�ساركة، فاإن اإن�ساء �سبكة متكاملة من البنى 
التحتية بني هذه املناطق، �سيخلق طريًقا اقت�سادية جديدة، هي طريق احلرير 
وال�سكك  الطرق  بناء  اإىل  التحتية  البنى  ال�ستثمار يف  برنامج  ويهدف  اجلديد. 
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احلديدية واملوانئ واملطارات يف جميع اأنحاء اآ�سيا الو�سطى وجنوب اآ�سيا، الأمر 
الذي �سيعمق ويزيد من حجم امل�ساركة القت�سادية بني دول املنطقة.

طريق  عن  ُتفر�س  اأن  يكن  ل  للمنطقة  قيادتها  اأن  ال�سني  فهمت  لقد   
للم�ساركة  الناعمة  القوة  طريق  عن  اإمنا  الع�سكرية،  اأو  القت�سادية  الع�سالت 
دة الأهداف. ولكن احلاجة اإىل القوة الع�سكرية  واإن�ساء �سبكة من امل�سالح املوحَّ
فالزدهار  اجلديد،  احلرير  طريق  لإجناح  مركزًيا  حموًرا  دائًما  �ستبقى 
القت�سادي ل ياأتي اإل عن طريق حماية و�سائل الإنتاج وبيئة الأعمال واإبقائها يف 

حالة اآمنة م�ستقرة.)5(

وحول ما مت من اإجنازات ملمو�سة على الأر�س بغية اإحياء طريق احلرير،   
اأ�سار الدبلوما�سيون ال�سينيون اإىل الآليات واملن�سات التي بنيت اأو اأُعيد تعزيزها 
يف ال�سنوات الأخرة، والتي يكنها اأن ت�ساعد يف تعظيم الُبعد الدويل للمبادرة، 
وت�سمل: منظمة �سنغهاي للتعاون؛ وممر بنجالدي�س - ال�سني - الهند - ميامنار؛ 
التي  احلديدية  لل�سكك  يوك�سيناو  و�سبكة  القت�سادي؛  باك�ستان  ال�سني  وممر 
اأوروبا(؛  اإىل موانئ �سمايل  اأملانيا )ومنها  اإىل  مدتها ال�سني من ت�سوجنت�سينج 
عن  ف�ساًل  الو�سطى،  واآ�سيا  ال�سني  بني  والقدية  اجلديدة  الطاقة  وممرات 

ميامنار.

وعالوة على ذلك، اأن�ساأت ال�سني بنك التنمية اجلديد مع البلدان الأع�ساء 
الأخرى يف جمموعة الربيك�س )الربازيل ورو�سيا والهند وجنوب اأفريقيا( والبنك 
�ستني اللتني �سوف ت�ستفيدان بال  الآ�سيوي لال�ستثمار يف البينة الأ�سا�سية - املوؤ�سَّ
اأدنى �سك من الفائ�س الهائل لدى ال�سني والذي يكن ا�ستثماره، ونظًرا للدور 
البارز الذي تلعبه ال�سني يف هاتني املوؤ�س�ستني، فمن املمكن ا�ستخدامهما ب�سهولة 

لتوفر التمويل لتنفيذ برامج طريق احلرير.)6( 

وراأى املحلِّلون ال�سيا�سيون، اأن جمموعة من التحديات والأزمات الإقليمية 
والدولية تعرت�س تنفيذ م�سروع طريق احلرير اجلديد، فامل�سروع تعبر عن القوة 
تاأمني  عرب  للطاقة،  املا�سة  وحاجتها  لل�سني،  املتنامية  وال�سيا�سية  القت�سادية 
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طرق اإمدادات النفط والغاز، وعرب �سبكة من العالقات القت�سادية مع دول قلب 
العامل يف القارات الثالث )اآ�سيا، اأوروبا، اإفريقيا(.

  ومن اأبرز التحديات التي تواجه امل�سروع، قلق الإدارة الأمريكية، من النموِّ
للحفاظ على هيمنتها على  وا�سنطن  ت�سعى  ال�سيني، حيث  لالقت�ساد  املت�سارع 
ومدعوم��������ة  العامل،  يف  اقت�ساديات  اأكرب  على  حممول����������ة  العاملي،  القت�ساد 
الطاق�����ة،  اإمدادات  ال�سرتاتيجية لطرق  املمرات  بقوة ع�سكرية منت�سرة يف كل 
وعرب حتالفات ا�سرتاتيجي�����ة مع دول الحتاد الأوروبي، ودول اآ�سيا وجمموع�������ة 
من الدول ذات الأهمية ال�سرتاتيجي��ة. وتطرح وا�سنطن م�سروع طريق احلرير 
اجلديد الأمريكي، )الأطلن����طية يف مواجهة الأورا�سية اجلديدة(، كما تعم��������ل 
على تفكيك اأي تكتل يقوم ملواجه�������ة نفوذها، عرب التدخل املبا�سر، اأو با�ستخدام 
نة، وما زالت حتلم مب�����سروع ال�س���������رق  املجم�����وعات النف�سالية، اأو الثورات امللوَّ
خلفهما  ومن  وال�سورية  الإيرانية  بالطموحات  ي�سطدم  الذي  الكبر،  الأو�سط 

رو�سيا وال�سني.

�ست  تعرَّ بدورها،  اليابانية  ال�سينية  العالقات  اأن  ا  اأي�سً املحلِّلون  وراأى 
النزاع على اجلزر املتنازع  د  واأّدى جتدُّ لهزات كثرة منذ بداية القرن احلايل، 
ي�سود  كما  البلدين،  بني  العالقات  توتر  اإىل  ال�سرقي،  ال�سني  بحر  يف  عليها 
التوتر، ناجت عن ما�سي  اإرث من  الثقة بينهما، خا�سة مع وجود  مناخ من عدم 
اليابان ال�ستعماري، ويدخل البَلدان الآن يف مرحلة �سباق ت�سلُّح �سامت منذ عقد 
املحللون  ويرى  بينهما.  البحرية  احلدود  تر�سيم  على  يختلفان  كما  الزمن،  من 
ال�سيا�سيون اأن املناف�س الأكرب لالقت�ساد ال�سيني يف جنوب �سرق اآ�سيا هو املارد 
املواجهات  العامل، فال تزال  اقت�ساد يف  اأكرب  ثالث  ي�سكل  اأ�سبح  الذي  الهندي، 
الع�سكرية بني الهند وال�سني عام 1962، حا�سرة يف الأذهان، ويخ�سى املراقبون 
اأن توؤدي اخلالفات امل�ستمرة بينهما اإىل مواجهة جديدة، قد تنتهي بحرب نووية 
مدمرة، كما يختلف الطرفان حول اإقلي�����م التبت الذي ت�سبَّب لل�سني مبت�����اعب 
ل نهاية لها، حيث اأقام الدلي لما يف الهند منذ فراره عام 1959، كما تخ�سى 
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ال�سني من ظهور حمور )وا�سنطن، نيودلهي، طوكيو( ملناف�سة ال�سني، وال�سغط 
عليها �سيا�سًيا واقت�سادًيا.

ونظًرا لتنامي ن�ساطات اجلماعات املتطرفة يف دول اآ�سيا الو�سطى، ووقوفها 
ا اإىل جانب رو�سيا واإيران يف حمور واحد جتاه الأزمة ال�سورية، ونظًرا لت�ساع  اأي�سً
من  قلقة  بكني  فاإن  ال�سينية،  وامل�سالح  والكفاءات  ال�ستثمارات  انت�سار  رقعة 
تف�سي هذه الظاهرة، ومتخوفة من مدى تاأثراتها ال�سلبية على طموحات ال�سني 

املحلية والإقليمية والدولية.

كما اأن الأزمة التاريخية بني الكوريتني ت�سكل قلًقا لبكني، حيث ت�سبب التوتر 
الدائم بينهما بحالة من عدم ال�ستقرار يف املنطقة، تفتح املجال خل�سوم بكني 
مواجهة  اندلع  احتمالية  من  بكني  تتخوَّف  ورمبا  امللف،  هذا  الدائم يف  بالعبث 
م�سلَّحة بينهما، خا�سة مع وجود اأ�سلحة نووية لدى اجلارة ال�سمالية، اإ�سافة اإىل 
وياأتي  ال�سني.  خا�سرة  يف  جنوبية  كورية  اأمريكية  ع�سكرية  ومناورات  حت�سيد 
�سجل ال�سني يف التعاطي مع م�ساألة حقوق الإن�سان لي�سيف اإىل متاعبها التقليدية 
بعًدا اآخر، خا�سة اأن الإدارة الأمريكية ت�ستخدم هذا امللف يف كل مواجهاتها مع 

اخل�سوم، ليبقى �سيًفا م�سلًطا على رقابهم.)7( 

وراأى بع�س املحللني عامل التخوُّف من ال�سني اإزاء هذه املبادرة، وذلك   
خ�سية لحتمالت حتّولها اإىل قوة ا�ستعمارية جديدة، وتخّليها عّما ي�سمى بال�سعود 
ال�سلمي، وكذلك التخوف من اتِّخاذ مبادرة طريق احلرير اأداًة للتغلغل والهيمنة 
على دول اجلوار الإقليمي يف اآ�سيا الو�سطى، ومن ثم اإ�سعاف دول اأخرى يف جنوبي 
اآ�سيا اأو حتى يف املنطقة يف اليورو اآ�سيوية. واإ�سافة اإىل ذلك راأوا اأن منهج ال�سني 
يف التفكر امل�ستقبلي وبناء النموذج، وهو منهٌج يقوم على اإطالق الأفكار العامة 
ثم  ومن  جوانبه،  من خمتلف  املو�سوع  تبحث  عديدة  مناق�سات  حولها  تدور  ثم 
ترفع تقارير عنه اإىل القيادة لتخاذ القرار ب�ساأن الق�سية مو�سع البحث وتنفيذه 

جزئًيا اأو تدريجًيا، فاإذا ثبتت �سالحيته يتم التو�سع يف التطبيق)8(.
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عود على بدء
احلرير  طريق  حول  وت�سريحات  وحتليالت  معلومات  من  اإيراده  مت  ما 
اجلديد، ل يكن اأن ُين�سي الباحثني طريق احلرير القدمي، الذي كان يف �سورتني: 

كلم، ويتد من  اآلف  �سبعة  اأكرث من  يبلغ  كان طوله  الّبّي،  الطريق   .1
بع�سه  القدمي  العامَل  وربط  الب�سائع  روما،لإي�سال  حّتى  ال�سني  �سرق  جنوب 
ببع�س، وكانت الرحلة عربه تتّم على اجِلمال وت�ستمّر حوايل 200 يوم يف الظروف 
املالئمة، وهو طريق يف اجّتاه واحد من ال�سني اإىل اأوروبا، وقد بداأ طريق احلرير 
فعليًّا عام 138 ق.م، وانتهى ب�سكل تدريجّي حوايل عام 1869 عند افتتاح قناة 
ال�سوي�س. و قبل هذا التاريخ كان طريق احلرير قد فقد اأهّمّيته و�سّلم مهّمة النقل 
ة الُكربى:  ة بعد الكت�سافات البحريَّ من اآ�سيا اإىل اأوروبا للطريق البحرّي، خا�سّ
الدوران حول  فا�سكو دي غاما:  اأمريكا،  اكت�ساف  كولومبو�س: 1492  كري�ستوفر 
اأمريكا  جنوب  حول  الدوران  ماجالن:   ،1499  -1497 الهند  وو�سول  اإفريقيا 

ة والو�سول اإىل الفيلّبني 1519. الالتينيَّ

 اأما مراحل طريق احلرير الرّبّي، فهي:

»ت�سانغان«  القدية  ال�سني  عا�سمة  من  ومتتّد  ال�سينيَّة  املرحلة  االأُوىل: 
ة لل�سني. ة الغربيَّ ا XIAN ك�سيان( حّتى احلدود ال�سماليَّ )حاليًّ

الثانية: مرحلة اآ�سيا الو�سطى حّتى اإيران. 

الثالثة: من اإيران اإىل بالد ما بني النهرين ف�سورية فالبحر املتو�ّسط.

»ت�سانغان«  العا�سمة  من  وتبداأ  املراحل  اأ�سعب  فهي  الأُوىل:  املرحلة  اأما 
)اإحدى  »بامر«  جبال  �سفوح  عند  »ك�سغر«  مدينة  حّتى  الغربّي  ال�سمال  باجّتاه 
بالأطراف  املرور  بالو�سول  يرغب  من  على  وكان  التيبت(،  ه�سبة  �سال�سل 
اجلنوبيَّة ل�سحراء »غوبي« )ثاين اأكرب ال�سحارى يف العامَل(، وبعدها، املرحلة 
الأ�سعب، قطع �سحراء »تاكالماكان« )اأر�س املوت(، اإّما من ال�سمال على حواف 
معرفة  �سن�ة )خطورة عدم  كّل  ال�سحراء  داخل  يغّر جمراه  الذي  »تارمي«  نهر 
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العاَل�م  �سقف  التيبت  له�سبة  ال�ساهقة  اجلب�ال  �سفوح  على  جنوب�ًا  اأو  جمراه(، 
ا وعرة امل�سالك، حيث  (KUNKUN KARAKARUM)، وهي مرحلة خطرة جدًّ
ة بالغة يف هذه املرحلة، ثّم الو�سول اإىل »ك�سغر« املدينة التي ل بديَل  املناخ ذو اأهّميَّ

عنها ل�ستمرار الرحلة.

باأنها  اإيران، وتت�سف  الو�سطى حّتى  اآ�سيا  الثانية، فتمتد من  اأما املرحلة 
رحلة الوهاد الوعرة واملمّرات اخلطرة، وتبداأ مبمّر �سّيق بني حواف ه�سبة غوبي 
و�سفوح التيبت؛ اأي بني طاجاك�ستان وقرغيزيا حيث توجد مدينة »فرغانة« حّتى 
ا )الفرج( ثّم بخارى يف اأوزبك�ستان )العا�سمة  الو�سول اإىل �سمرقند املهّمة جدًّ
اأباد( ثّم م�سهد ثّم طهران  ط�سقند( ثّم مرو يف تركمان�ستان )العا�سمة ع�سق 
ا من بحر قزوين، والأمل بالو�سول اإىل بالد ال�سام  )يف اإيران(، وهي القريبة جدًّ

وما بني النهرين.

املرحلة الثالثة، ما بني النهرين وبالد ال�سام، وتعترب املرحلة الأ�سهل، من 
طهران اإىل مدن دجلة )بغداد( حيث الراحة والأمان، ثّم ال�ساحليَّة على الفرات 
املقابلة مبا�سرًة لتدمر واأق�سر الُطرق اإليها، ثّم تدمر، ثّم نهر العا�سي بعد قطع 

البادية ال�سوريَّة: حم�س - حلب - اأنطاكية - البحر الأبي�س املتو�ّسط.

ا، وكانت  وكانت الرحلة كاملًة ت�ستمّر 200 يوم يف الظروف املالئمة جدًّ
بني  القافلة  يف  عددها  يرتاوح  اجِلمال  من  قوافل  �سمن  ت�ُنقل  الب�سائع 
املتو�ّسط،  الأبي�س  البحر  اإىل  ال�سني  من  واحد:  باجّتاه  1000 جمل(   -150(
وهذه القوافل مل تكن ت�ستمّر يف الرحلة من البداية اإىل النهاية، بل كانت هناك 
مراكز كثرة تتّم فيها اأعمال البيع وال�سراء، وتبديل القوافل، وبداية قافلة جديدة، 
وعودة القافلة القدية حمّملًة بب�سائع خمتلفة يتّم بيعها يف طريق العودة، الذي 

رمّبا يكون غر الطريق الرئي�سّي، يف توّجه اإىل املدن والقرى لبيع الب�سائع.

وكان هذا الطريق ينقل من ال�سني اإىل العامل: احلرير، الورق، البو�سلة، 
والبهارات:  والتوابل  والعطور  البخور  املطبوعة،  الأقم�سة  ال�سراميك،  اللبان، 
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)عرب الطريق الهندّي(، ال�سّجاد، الأحجار الكرية: من ال�سني واإليها، وغرها. 
الأحجار  الكّتان،  امِلدالّيات،  املحاكة،  الأقم�سة  ة،  الف�سّ الذهب،  ب�:  يعود  وكان 
يف  غنًى  مظهر  واأ�سبح  الفينيقّيون،  اخرتعه  الذي  البّلور  هو  والأهّم  الكرية، 

ال�سني، كما هو حال احلرير يف اأوروبا.

والعلوم  والفّن  الأفكار  ينقل  احلرير  طريق  كان  الب�سائع،  عن  وف�ساًل 
ة، والزرد�ستيَّة، الكونفو�سيَّة، امل�سيحيَّة؛  والطّب، واأخًرا: الديانات: ومنها البوذيَّ
ة ن�سطة  ة ال�سريانية التي و�سلت الهند وال�سني، وما زالت الكني�سة ال�سريانيَّ خا�سّ
اآ�سيا موجودة  الإ�سالميَّة يف  املناطق  والإ�سالم: فجميع  ة،  املانويَّ وكذلك  هناك، 
على طريق احلرير الرّبّي )ك�سغر �سمال غرب ال�سني، ثّم ك�سمر، اأفغان�ستان، 
باك�ستان، جمهورّيات اآ�سيا الو�سطى، واأخًرا، اإيران، الطريق البحرّي: مالي��زيا 

- اإندوني�سيا - جزيرة �سريالنكا، ثّم ع�ُمان.

ومن الأمثلة الكثرة على امتزاج الفنون والثقافة عرب طريق احلرير وتبادل 
ودمرته  الهلن�ستي،  الفّن  على طريقة  ُر�سم  الذي  بابيان  بوذا يف  التاأثر: متثال 
طالبان، كما ُوجدت يف �سحراء تاكالماكان متاثيل لهرمز وزيو�س اآلهة اليونان، 
والتار: وهو اآلة مو�سيقيَّة �سينيَّة موؤّلفة من وتر واحد انت�سرت يف العامَل واأ�سبحت 
�سمرقند،  مدينة  من  املكان  ا�ستوحى  الذي  وليلة«:  ليلة  »األف  وكتاب  »الغيتار«، 
اأن ابن بطوطة ذهب يف رحلته على طريق احلرير من ال�سني )1330م(،  كما 
وجمع  م،   860 احلرير  طريق  على  والهند  ال�سني  اإىل  ذهب  الذي  والبرويّن: 
ة  الهنديَّ والثقافة  الفّن  تاأثرات  كّل  اإىل  اإ�سافة  وثقافيَّة مذهلة،  ة  طّبيَّ معلومات 
الطب:  اأما  احلرير«.  »طريق  عن  العرب  اإىل  و�سلت  التي  ة  والفار�سيَّ ة  وال�سينيَّ
فقد منت فكرة العالج بالأع�ساب من ال�سني، وجمع البرويّن اأنواًعا خمتلفة من 
الأع�ساب يف اأثناء زيارته اإىل ال�سني والهند، وال�ّسالم، حيث كان هناك ما ي�سبه 
الُعرف يف املحافظة على طريق احلرير، مهما كانت الظروف اإّل يف حالة احلرب 
الُكربى، وكانت الدول التي يّر بها طريق احلرير حتاول حتقيق الأمن، فبقدر 
ة كان طريق احلرير الرّبّي يزدهر، ويف حال ال�سعف ين�سط  ما كانت الدول قويَّ

الطريق البحرّي.
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ة التي مّر بها الطريق: ال�سني: �ساللة هان 206 ق.م - 220  اأما الفرتات القويَّ
ة الرومانيَّة، و�ساللة تانغ 620- 910 م، زمن الأموّيني  ميالديَّة، زمن الإمرباطوريَّ
ة الرومانيَّة  والعّبا�سّيني، و�ساللة يوان 1280- 1370 م، زمن املغول.الإمرباطوريَّ
ة  البيزنطيَّة: 100 ق.م حّتى 600 م، البحر املتو�ّسط )بحرة �سالم(. الإمرباطوريَّ
ة الإ�سالميَّة: 650 م حّتى 1000 م.  الفار�سيَّة: 200 م حّتى 600 م. الإمرباطوريَّ
ة املغوليَّة: 1150 م حّتى 1400 م. على دفعتني: جنكيزخان وهولكو،  الإمرباطوريَّ
ة العثمانيَّة: 1300- 1700 التي كانت �سبًبا يف اإ�سعاف  ثّم تيمورلنك. الإمرباطوريَّ

ة.  طريق احلرير، ب�سبب َقْطِعه عن ال�سني وبداية الكت�سافات البحريَّ

ة  ُّزل واحلانات، وكانت هناك اأماكن خا�سّ انت�سرت على امتداد الطريق: الن�
وتغذية  لإيواء  واأماكن  وطعام  و�سكن  مبيت  من  القافلة  طلبات  تاأمني  َمهّمتها 
ة، واأماكن لل�سهر وللهو، وُدور للعبادة  اجلمال، و�ساحات عاّمة للمبادلت التجاريَّ
لكّل الِديانات والطوائف، مّما �سمح بال�سهر وتبادل الأفكار واكت�ساف ديانة واآراء 

الآَخرين.

عا�سمة  )ك�سيان(:  ت�سانغان  فهي:  الطريق  م�سار  على  الُكربى  املدن  اأما 
 910  -620( تانغ  �ساللة  اأّيام  ن�سمة  مليون   2 �سّكانها  وعدد  القدية،  ال�سني 
م(، وكان �سعار املدينة: »من هنا البداية والنهاية«، وكان فيها اأعداد كبرة من 
لبداية  كثرة جاهزة  وقوافل  وال�سراء،  البيع  من  تهداأ  ل  وت�سهد حركة  التّجار، 

الرحلة. ومن هذه املدن كذلك: 

التيبت،  �سل�سلة  من  بامر  جبال  �سفوح  عند  ال�سني  نهاية  ومتث�ّل  ك�صغر: 
وهي مدينة ل بّد من املرور بها بعد قطع �سحراء تاكالماكان اإّما من ال�سمال اأو 
اجلنوب، وهي مركز جتارّي مهم، ومكان لتبديل القوافل، وينتهي اإليها عدد من 
ة، اأهّمها الطريق الهندّي عرب جبال التيبت، وهي املركز الرئي�سّي  الُطرق الفرعيَّ

لبيع و�سراء التوابل والبهارات ومنتوجات الهند، واأ�سبحت مركًزا اإ�سالميًّا.

املرور مبدينة فرغانة عرب ممّر  �سمرقند يجب  اإىل  ك�سغر  من  �صمرقند: 
ومنها  وقرغيزيا  طاجاك�ستان  بني  اأي  غوبي،  وه�سبة  التيبت  �سفوح  بني  �سّيق 
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اأّيام  املغول  اأ�سبحت عا�سمة  وقد  اأوزباك�ستان،  املوجودة حاليًّا يف  �سمرقند  اإىل 
ال�سمال  من  الرو�سّي  الطريق  منها  مهّمة  فرعيَّة  ُطرق  اإليها  وتنتهي  تيمورلنك، 
ة  والطريق الأفغايّن من اجلنوب، وهي املركز الأهّم لبيع و�سراء املنتجات احليوانيَّ

)�سوف، جلود، �سّجاد... وغرها( من �سمرقند اإىل بخارى يف اأوزباك�ستان.

قبل  للقافلة  ا  اإجباريًّ طريًقا  وكانت  تركمان�ستان،  يف  وتقع  مرو:  مدينة 
دخول اإيران.

من  لقربها  مهّمة  مدينة  وهي  فطهران،  م�سهد  اإىل  مرو  من  طهران: 
حّتى  تركّيا،  ثّم  اأرمينيا،  اأزربيجان،  عرب  الفرعّي  الطريق  حيث  قزوين،  بحر 

الق�سطنطينيَّة، وهو طريق مرادف يف حال احلروب.

وفيها  واأغناها،  ة  التجاريَّ املبادلت  اأكرب  تتم  وفيها  بغداد:  دجلة:  مدن 
ال�سعادة والطرب والربح الوفر.

ة لأّنها الطريق الأق�سر اإىل تدمر. مدن الفرات: اأهّمها ال�ساحليَّ

البادية  لقطع  بها  املرور  من  بّد  ل  مدينة  ال�سوريَّة،  البادية  واحة  تدمر: 
تبنّي  ة  التدمريَّ فاملنحوتات  الأغنياء،  عا�سمة  �ُسّميت  العا�سي،  اإىل  والو�سول 
ا لبيع اجلمال  بو�سوح اأّن اأغنياء تدمر كانوا يرتدون احلرير، وكانت مركًزا مهمًّ
�سوران:  ال�سرق  جهة  من  ولها  العامَل،  يف  حّرة  منطقة  اأّول  كانت  بل  و�سرائها، 
اخلارجّي حِلماية املدينة والداخلّي للجمارك، وبينهما منطقة حّرة كانت الب�سائع 
تتكّد�س فيها، وهي الطريق الأق�سر والأ�سهل والأف�سل عبوًرا والأكرث اأماًنا لعبور 

البادية.

حلب: )بعد تدمر حم�س ثّم حلب( بالرغم من اإطالة الطريق فهي املركز 
النهائّي للب�سائع، وفيها ت�سّنف وحتزم وتخّزن ا�ستعداًدا لل�سفر عرب البحر ب�سكل 

نهائّي، وبعد حلب اأنطاكية ثّم البحر.
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العامَل  الرئي�سّي ُطرق فرعيَّة مهّمة ت�سل  كانت تتقاطع مع طريق احلرير 
انتقلت  )عربه  ك�سغر  مدينة  حّتى  التيبت  جبال  عرب  الهند  طريق  بها:  القدمي 
ة والتوابل(. والطريق الرو�سّي اإىل �سمرقند - والطريق الأفغايّن  الديانة البوذيَّ
اخلليج   - طهران  طريق   - الق�سطنطينيَّة  حّتى  طهران  وطريق  �سمرقند.  اإىل 
اإليها طريق  العربّي. وطريق �سّط العرب عرب دجلة اإىل بغداد.اأّما تدمر في�سل 

من البرتاء ويذهب منها طريق اإىل دم�سق وبروت وكّل املناطق ال�سوريَّة.

ين�سط  وكان  �سواحله حوايل18000كم،  يبلغ طول  البحرّي:  احلرير  طريق   .2
عندما ت�سعف الإمرباطورّيات اأو يتعّر�س الطريق الرّبّي للهجوم، وهو يق�سم اإىل 

ثالث مراحل:

االأُوىل: من مدينة �سنغهاي ال�سينيَّة مروًرا بفيتنام حّتى امل�سيق بني ماليزيا 
واأندوني�سيا حيث توجد حاليًّا �سنغافورة.

الثانية: من �سنغافورة اإىل �سريالنكا )�سيالن �سابًقا(.

اإىل م�سقط يف ع�ُمان،  اإّما  ثّم  اإىل بومباي )الهند(  الثالثة: من �سريالنكا 
اأو عدن يف اليمن، ويف كّل هذه املوانئ كان يتّم البيع وال�سراء وتغير ال�سفن 

و�سيانتها.

فمن ع�ُمان، اإّما اإىل �سّط العرب وعرب دجلة حّتى بغداد، ثّم اإمتام الطريق 
الرّبّي، اأو اإىل �سواحل اإيران ومنها اإىل طهران ثّم الطريق الرّبّي.

ة  التجاريَّ القوافل  به  تقوم  كانت  ما  اإىل دم�سق. وهذا  ا  برًّ اإّما  ومن عدن، 
ة اإىل بالد ال�سام،  ة اإىل عدن وال�سيفيَّ اأّيام النبّي حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص: الرحالت ال�ستويَّ
اإىل  اأو  الرّبّي  الطريق  ثّم  العقبة،  خليج  حّتى  املندب  باب  م�سيق  عرب  بحًرا  اأو 

الإ�سكندرية عرب م�سر.



�صيف - خريف  2016 - 155 -

)اأ. حممد امل�صايخ(

حاول الرومان يف قّمة جمدهم بعد اأن جعلوا البحر املتو�ّسط بحرة لل�سالم 
البحر الأحمر، فقاموا بحمالت على  ي�ستولوا على  اأن  من 50 ق.م حّتى 600 م 
جنوبي �سوري�ة وق�سوا على دولة الأنب�اط )108م( وعلى برتا )ما زاد من اأهّميَّة 
ودعموا  )ال�سعوديَّة(  ال�سرقّي  الأحمر  البحر  �ساطئ  احتالل  وحاولوا  تدمر(، 
�سماًل  بال�سعود  اأبرهة  قام  ثّم  م.   525 عام  مّت  الذي  اليمن  الأحبا�س لحتالل 
على ظهور الفيلة حّتى مّكة عام 570- 571 )عام الفيل، ميالد النبّي( ليالقي 
�سيطرة  �ساءتهم  الذين  الفر�س  من  وبدعم  ف�سل.  لكّنه  ال�سام  بالد  الرومان يف 
ال�سيطرة  اأهل اليمن طرد الأحبا�س، وعادت  الرومان على باب املندب ا�ستطاع 

اإىل الفر�س والعرب )�سيف بن ذي يزن(.

وحاول الفر�س ال�سيطرة على بحر العرب واخلليج العربّي يف قّمة جمدهم، 
وكانت لهم �سفن كثرة متخر عباب املحيط الهندّي حّتى جاء العرب وكانت لهم 
طريق  على  منت�سر  )الإ�سالم  العرب  وبحر  الهندّي  املحيط  يف  الُكربى  الكلمة 
احلرير البحرّي – اأندوني�سيا، ماليزيا، جالية يف �سيالن( حّتى جاءت الفتوحات 

ة الُكربى ونهاية �سيطرة الإ�سالم على الطريق. البحريَّ

كيف بداأ طريق احلرير؟
بداأ طريق احلرير عندما طلب امللك هان وو دي من �ساللة هان من »ت�سانغ 
اإىل  ق.م   137 عام   (XIAN) ا  حاليًّ »ت�سانغان«  العا�سمة  من  يذهب  اأن  ت�سيان« 
ة الغربيَّة من ال�سني، لإقناع القبائل هناك بالت�سامن معه للق�ساء  املناطق ال�سماليَّ
على فتنة داخليَّة. ا�ستغرقت الرحلة 13 عاًما، عاد بعدها اإىل العا�سمة بعد رحلة 
ة تكّبد خاللها الأ�سر مّرتني، وقطع اجلبال ال�ساهقة وتاه يف ال�سحارى  اأ�سطوريَّ
ة، لكّنه حّقق النفتاح القت�سادّي.  املهلكة، عاد من دون حتقيق الغاية الع�سكريَّ
ثّم عاد مّرة ثانية عام 119 ق.م بقافلة كبرة �سّمت الب�سائع املختلفة، وبداأت 
القبائل على جانبي الطريق يف التبادل التجاري حّتى نهاية ال�سني عند مدينة 
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طريق احلرير الثقايف اجلديد

العامَل  اأنحاء  اإىل  الو�سطى  اآ�سية  عرب  التّجار  انطلق  املدينة  هذه  ومن  »ك�سغر«، 
كاّفة املعروفة اآنذاك.

الُكربى،  ة  البحريَّ الكت�سافات  احلرير:  طريق  نهاية  اأ�سباب  اأهم  ومن 
وانحدار الإمرباطورّيات، واملناخ القا�سي، وت�سنيع احلرير يف اأوروبا، وال�سراعات 
ة والإ�سالم، واإغالق الطريق  ة والإ�سالم، والهندو�سيَّ ة والِدينيَّة بني ال�سينيَّ الِعرقيَّ

من ِقَبل الأتراك، وفتح قناة ال�سوي�س 1869.)9(

الهوام�ص
.ar.unesco.org 1(املوقع الإلكرتوين ملنظمة اليون�سكو(

http://www.jo-writers.org 2( املوقع الإلكرتوين لرابطة الكتاب الأردنيني(
.www.fmprc.gov.cn 3(املوقع الإلكرتوين لل�سفارة ال�سينية يف عمان/الأردن(

)4( جريدة »الثورة« اليمنية 2014/10/28.
)5(جريدة »اليوم« ال�سعودية 2014/11/25.

)6( جريدة »اجلزيرة« ال�سعودية 2014/10/26.
)7(جريدة »العرب اليوم« 2014/6/4 بكني والتحديات الإقليمية، م. اأحمد �سماره الزعبي.

)8( �سحيفة »الو�صط« البحرينية 2014/7/7 حممد نعمان جالل »�سفر م�سر الأ�سبق يف ال�سني«.
.http://www.terezia.org 9(املوقع الإلكرتوين لكني�سة القدي�سة تريزيانا بحلب(
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)8(

حول اأعمال
الموؤتمر ال�شـاد�س للهيئة الدولية

لمنتدى كونفو�شيو�س

د. محمد نعمان جالل*

انعقد منتدى كونفو�سيو�س الدويل ال�ساد�س يف بكني يف الفرتة 9 - 11 يوليو 
2016 على مدى ثالثة اأيام، بالإ�سافة ليوم الو�سول واآخر ملغادرة الوفود. و�سارك 
فيه اأكرث من 300 باحث وخبر من حوايل 30 دولة من خمتلف قارات العامل. 
ففي  والجتماعات  الإقامة  اأّما  ال�سخ�سية،  ب�سفتهم  لالأفراد  الدعوات  وكانت 
ن من ثالثِة مباٍن  فندق China People's Palace Hotel، وهو فندق �سخم مكوَّ
كبرة وقاعات عديدة لالجتماعات والطعام، ويتبع الدولة كما يبدو من تنظيمه 

واإدارته. 
كان حمور اأعمال املوؤمتر هو الندوة التي عقدت حتت �سعار: »التعلم املتبادل 
.Mutual Learning among Asian Civilizations »بني احل�سارات الآ�سيوية
الق�سم   - الأوىل  اجلل�سة  الأول يف  اليوم  يف  املن�سة  من  مداخلتي  وجاءت 
الثاين، بعد اجلل�سة الفتتاحية. وجرى تنظيم احلا�سرين وفًقا لرتتيب املتحدثني 

يف ال�سفوف الأوىل متا�سًيا مع اجلل�سات العامة وترتيب مداخالتهم.
ا موجًزا  قمت بتقدمي عر�س عام ملحتوى الكلمة املر�سلة للموؤمتر، ثم تلخي�سً
ووا�سًحا للكلمة، حتى ل ت�سيع املفاهيم الرئي�سية و�سط كرثة كلمات امل�ساركني، 

* اخلبر يف الدرا�سات ال�سينية، وع�سو منتدى الفكر العربي، وع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة كونفو�سيو�س 
العاملية، و�سفر م�سر الأ�سبق يف ال�سني.
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مُتها يف نقاط  وامتداد اجلل�سات من التا�سعة �سباًحا حتى ال�ساد�سة م�ساء، فقدَّ
ها يف الكتاب الذي �سدر عن املوؤمتر  موجزة بعد الإ�سارة اإىل اأن الكلمة من�سور ن�سُّ

ًنا كلمات امل�ساركني.  مت�سمِّ
الفل�سفتني  بني  يكون متاثاًل  يكاد  ت�سابًها  ثمة    اأنَّ  - كلمتي  - يف  اأو�سحت 
�سوا بالتف�سيل للفل�سفة  ال�سينية والإ�سالمية. ومبا اأن امل�ساركني يف املوؤمتر تعرَّ
وخا�سة  الآ�سيوية  احل�سارات  بني  امل�سرتكة  النقاط  على  زت  ركَّ فقد  ال�سينية، 
النقاط    باأنَّ واأ�سفُت  اآ�سيوية.  ح�سارة  بكونها  الإ�سالمية  واحل�سارة  ال�سينية 
من  عدد  يف  تتمثل  الإ�سالمية  والعقيدة  الإ�سالمية  باحل�سارة  املتعلقة  الرئي�سة 

النقاط، بعيًدا عن التفريعات الفقهية، وهذه النقاط هي: 
االأوىل: اأن مفهوم الدين يف الإ�سالم مفهوم عام و�سامل، وهي خ�سي�سة 
ل تقت�سر على الدين الإ�سالمي بل ت�سمل كافة الأديان والعقائد. وهذا املفهوم 
يرتبط بالقيم الأ�سا�سية امل�سرتكة بني اجلميع. اأما الدين باملفهوم ال�سيق فرتبط 
بال�سعائر. والقيم متثل الأولوية، وتكاد تكون واحدة، بخالف ال�سعائر التي ترتبط 
ا اختالف مع تطور  اأي�سً اأو ثقافة، وبينها ت�ساُبه ولكن بينها  بظروف كل جمتمع 
الأزمنة والع�سور؛ اإذ مل تظل اأية عقيدة على طقو�س و�سعائر جامدة، ومن هنا 
ظهرت ال�سوفية كما ظهرت املذاهب الدينية والطوائف واجتهادات الفقهاء يف 
ا بع�س الإ�سافات والتحريفات عرب الزمن. وتكاد  فهم الن�سو�س، وظهرت اأي�سً
ل تخلو اأية عقيدة اأو دين من مثل تلك التغرات عرب الزمن. ومع اختالف الواقع 
الإ�سالم خرج من كل منها مذاهب  اأو  اليهودية  اأو  والبالد والأوطان فامل�سيحية 
متنوعة ومتعار�سة، ومن ثم ت�سارع يف الطقو�س وال�سعائر، وهذا بخالف القيم 
الأ�سا�سية مثل ال�سرقة اأو الزنا اأو القتل اأو نحو ذلك، فهي قيم م�سرتكة ول تتغر 
الإ�سالمي  الرتاث  يف  حتى  واخلالفية  ال�سائكة  النقطة  هذه  ولتو�سيح  ب�سهولة. 
 اْلإِ�ْساَلُم مو�سًحا اأن املق�سود  ِ يَن ِعنَد اهلَلّ  الِدّ ا�ست�سهدت بقول اهلل تعاىل اإَِنّ
بالدين هنا هو وحدانية اهلل والت�سليم باإرادته ولي�س ال�سعارات املت�سلة بالإ�سالم 
كدين ظهر يف ر�سالة �سيدنا حممد بن عبد اهلل عليه ال�سالة وال�سالم. واأ�سفت 
َحِنيًفا  َكاَن  َوَلِكْن  ا  َراِنًيّ َن�سْ َول  ا  َيُهوِدًيّ اإِْبَراِهيُم  َكاَن  َما  ا:  اأي�سً ذَكر  القراآن    اأنَّ
لأن  تف�سر،  من  اإليه  ذهبت  ما  على  دللة  خر  هذا  باأن  وا�ستطردت   .ُم�ْسِلًما
الإ�سالم الذي جاء به �سيدنا حممد كان بعد كل هذه الأديان، فكيف يكون اإبراهيم 
�ْساَلُم« يعني   اْلإِ ِ يَن ِعنَد اهلَلّ  الِدّ  معنى الإ�سالم هنا ومعنى م�سطلح »اإَِنّ م�سلًما. اإنَّ
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)د. حممد نعمان جالل(

امل�ساركني من  اأحد  تعقيًبا على  باإرادة اهلل وحكمته وقدرته. وكان هذا  الت�سليم 
لبنان يف نقده لالإ�سالم، عندما حتدث اأحد اخلرباء ال�سينيني م�سيًدا بالإ�سالم، 
ل اأحد الباحثني العرب قائاًل اإن الإ�سالم دين اإق�سائي وانعزايل، فتدخلُت  فتدخَّ
 عليه م�سيًدا مبا ذكره الباحث ال�سيني املتخ�س�س يف الرتاث العربي، وهو  للردِّ
الربوف�سور �سي امل�سهور با�سم ب�سام، وهو عميد كلية الدرا�سات العربية يف جامعة 
بكني للدرا�سات الأجنبية. وا�ستح�سن جميع احل�سور مداخلتي وتو�سيحي ملعنى 
الآية القراآنية، بل اأ�ساد بها بع�س املتحدثني من امل�سيحيني امل�ساركني يف املوؤمتر، 

ة الأوىل التي ي�سمع فيها مبثل هذا التف�سر. فقال اأحدهم اإنها هذه املرَّ
الثانية: اأن م�سطلح اهلل اأو يهوه اأو غره من الأ�سماء التي ي�سار بها للقوة 
العليا فوق جميع الب�سر، هو م�سطلح عام وم�سرتك مع اختالف امل�سميات، دون 

اختالف يف املفهوم ذاته.
الثالثة: اأن نظرة الإ�سالم ترتبط مببادئ يف مقدمتها:

اأو جمتمع.   النظر عن ال�سم لدى كل طائفة  1- وحدة الدين هلل، بغ�سِّ
والقيم  الب�سر،  فوق  ال�سامية  القوة  �ساحب  م�سدرها  الوحدة  وهذه 

املنّظمة يف كل ر�سالة �سماوية اأو غر �سماوية. 
اأو  اللون  يف  الختالف  نتيجة  وال�سعوب  الب�سر  بني  متييز    اأيِّ رف�س   -2
ال�سكل اأو العرق اأو الدين اأو الطائفة، اأو اأي م�سّمى اآخر. وهذا يثِّل 
خال�سة مبداأ التناغم والتوافق والتعاون بني الب�سر، من اأجل امل�ستقبل 

وال�سالم العاملي.
وهي  الختالفات،  وترك  اجلميع،  بني  م�سرتك  هو  ما  على  البناء   -3
هام�سية وترتبط باإثراء احلياة وباحلكمة الإلهية، وتقوم على الإيان 
بالختالف، لأنه يثِّل اإثراء للب�سر والعامل يف �ستى املجالت، فالأ�سا�س 

هو وحدة اخلالق للب�سر وللكائنات جميًعا.
4- رف�س مفهوم الهيمنة وال�سيطرة والت�سامي، واأن يتم التعامل بني الب�سر 

Harmony and Equality .يف اإطار امل�ساواة والتناغم والوئام
5- اإعالء مفهوم العدالة، لكونها ركيزة الإ�سالم وكافة النظم ال�سيا�سية 

وعالقات الب�سر املتنوعة. 
6- اأن احلوار هو اأداة التعامل والتفاعل بالن�سبة للخالفات، واأن التوافق 
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والتوازن ومراعاة م�سالح اجلميع هو نتيجة هذا احلوار. 
Dialogue as a mechanism to solve difference and conflicts as well 
as to achieve reconciliation، Equilibrium and Harmony
7- اأن اإعالء �ساأن حقوق الإن�سان وحرياته وكرامته متثل ركيزة اأ�سا�سية 

يف الإ�سالم وكل ال�سرائع والعقائد. 
8- اأن تطور الب�سرية ي�ستند اإىل مبداأ ال�ستخالف الإلهي للب�سر، وي�ستند 
اأ�سا�س:  اأداة للتقدم على  اإىل البحث عن العلم واإعالء �ساأنه بو�سفه 

 لأخيك ما حتب لنف�سك«.  »اأحبَّ
عن  بعيًدا  الب�سري  للتعاي�س  ركائز  والغفران  وال�سفح  الت�سامح  اأن   -9

نوازع ال�سراع. 
10- اأن الف�سل بني الدين كمبادئ وقيم اأو حتى ك�سعائر وبني ال�سيا�سة 
الب�سرية هو ركيزة مهمة لالإ�سالم وا�ستقرار املجتمعات، فالدين هلل 

ومن عند اهلل وال�سيا�سة �سناعة ب�سرية.
مربًزا  قدية،  لع�سور  ترجع  ال�سينية  امل�سرية  العالقات  باأن  واأ�سفت 

نقطتني مهمتني يف تلك امل�سرة، وهما:
االأوىل: يف الع�سور القدية عندما ذهب اأول مبعوث �سيني مل�سر يف عهد 
ال�سني،  اإمرباطور  من  هدايا  لها  م  وقدَّ امليالد  قبل  الثاين  القرن  يف  كليوباترة 
الدائمة لالألوان، وهو ما مل يكن  ال�سباغة  وح�سل على معرفة علمية حول فن 

معروًفا لدى ال�سني اآنذاك.
الثانية: عندما كانت م�سر يف الع�سر احلديث اأول دولة عربية واإفريقية 
الدبلوما�سي يف 30 مايو 1956،  التمثيل  وتتبادل معها  ال�سعبية  بال�سني  تعرتف 
متحّدية احل�سار واملقاطعة التي فر�سها الغرب وبخا�سة الوليات املتحدة �سد 
رته القيادة ال�سينية طوال ال�ستني عاًما املا�سية التي نحتفل  ال�سني. وهذا ما قدَّ
بها هذا العام 2016، الذي بداأ بزيارة الرئي�س �سي مل�سر يف يناير، ثم �ستعقبها 
دعوة  على  بناء   2016 �سبتمرب  يف  لل�سني  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  زيارة 
خا�سة لع�سرين دولة بدعوة من الرئي�س ال�سيني للم�ساركة يف قمة يف �سنغهاي.
اأثناء  امل�ساركني  معظم  من  كبر  باهتمام  طرحتها  التي  الأفكار  حظيت 
مناق�سات اللجان املتخ�س�سة، خا�سة تف�سر مفهوم وحدة الدين الإلهي للب�سر، 
 عن اأرقى م�ستوى من التعامل، ويقود لل�سالم والوئام والتعاون ولي�س  وهو ما يعربِّ

اإىل ال�سراع واخل�سام.
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واأبرزت املقولة ال�سينية: »دع مائة زهرة تتفتح ومائة مدر�سة فكرية تتبارى»، 
ومقولة املفكر الفرن�سي فولتر: »اأخالفك راأيك ولكني اأدافع حتى املوت عن حقك 
وراأي غري  اخلطاأ،  يحتمل  �سواب  »راأيي  ال�سافعي:  الإمام  ومقولة  اإبدائه«،  يف 
خطاأ يحتمل ال�سواب«. واأو�سحت اأن هذه هي قّمة الت�سامي الإن�ساين، الذي يثل 
 عن اأن الفل�سفات الثالث: الكونفو�سية والإ�سالمية والغربية،  اأداة للتعاي�س، ويعربِّ
ولكن  الإ�سالم،  وبني  اليهودي  امل�سمى  الروماين  الإغريقي  الرتاث  امل�ستمدة من 
بع�س رجال الدين يف �ستى العقائد يفكرون مبنطق �سيق بعيًدا عن قيم الأديان، 

مما يوؤدي لل�سراع. 
الربوف�س���ور  ك��ونف��و�سيو�س  موؤ�س�سة  رئ��ي�س  حت��دث  املوؤمتر  افتت���اح  ويف 
Teng Wensheng وباقي املتحدثني من ال�سني حول اأفكار الرئي�س �سي جينبينغ، 
التي طرحها يف املوؤمتر اخلام�س عام 2014 ويف مقدمتها الأفكار الأربع التالية: 

االأوىل: �سرورة التعامل مع خمتلف احل�سارات والتعلُّم منها. 
ينبغي  ول  بها،  يتاز  التي  خ�سائ�سه  �سعب  ولكل  دولة  لكل  اأن  الثانية: 
ال�سروري  من  بل  الأقرب،  اأية ح�سارة من احل�سارات  من  اأو جتاهلها  اإلغاوؤها 

احرتامها واملحافظة عليها.
الثالثة: اأن جميع الثقافات واحل�سارات لها حق البقاء بو�سفها مكوًنا رئي�ًسا 
من تطور احل�سارات الب�سرية، ومتثل القوا�سم امل�سرتكة لها وركائز م�سرتها.

احل�سارات،  واأ�سحاب  ال�سعوب  بني  املتبادل  التعليم  اأهمية  الرابعة: 
واحرتام اخل�سائ�س الوطنية لكل منها.

�سارك يف املوؤمتر اأكرث من مائتي عامل وخبر يف �سوؤون احل�سارات والثقافات 
واإفريقيا  واآ�سيا  اأوروبا  من  العامل  دول  من  دولة   30 من  اأكرث  ومن  ال�سني،  من 
وال�سرق الأو�سط، كان من بينها: م�سر والأردن ولبنان والعراق، واإ�سرائيل وتركيا 
واإيران، وبريطانيا وفرن�سا واإ�سبانيا والربتغال والوليات املتحدة، واليابان وكوريا 
اجلنوبية وماليزيا و�سنغافورة واأندوني�سيا، والهند وباك�ستان وا�سرتاليا ومنغوليا. 
وكان من امللفت للنظر ح�سور عدة �سخ�سيات من عدة دول عربية، يف حني مل 
ي�سارك اأي �سخ�س من اإفريقيا جنوب ال�سحراء. ومن غر املعروف هل مل تتم 
دعوة اأي �سخ�س من تلك املنطقة اأم ُدعي البع�س ومل يح�سر لظروف خا�سة به.
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وبعث رئي�س وزراء اليابان الأ�سبق يا�سو فوكودا بر�سالة تهنئة للموؤمتر قراأها 
كممثلني  ولي�س  ال�سخ�سية  ب�سفتهم  �ساركوا  اخلرباء  ومعظم  امل�ساركني.  اأحد 

للدول اأو احلكومات.

ومن م�سر كان هناك اأربعة م�ساركني هم: الدكتور �سمر اأمني القت�سادي 
املارك�سي املعروف عاملًيا، والدكتور حممد نعمان جالل ال�سفر امل�سري الأ�سبق 
اأما  ال�سريف.  كوثر  الت�سكيلية  والفنانة  بكر،  �سلوى  الكاتبة  والأديبة  ال�سني،  يف 
ومن  املتنوعة،  الأبحاث  ومراكز  للجامعات  ينتمون  فكانوا  ال�سينيون  امل�ساركون 

املفكرين والأدباء.

املتحدثني فيهما  تني، كان من بني  املوؤمتر يف جل�ستني عامَّ دارت مداولت 
ورو�سيا  ال�سني  نعمان جالل، وخرباء من  والدكتور حممد  اأمني  �سمر  الدكتور 
واليابان والهند. ثم حتولت اأعمال املوؤمتر يف اليوم الثاين اإىل جمموعات عمل، 
والأخر  الثالث  اليوم  ويف  امل�ساركني.  من خمتلف  ومناق�سات  مداخالت  �سملت 
عقدت جل�سة عامة حتدث فيها عدد من امل�ساركني، كما ُعر�ست اأعمال اللجان 
دون  من  املوؤمتر  واعتمد  العام.  الجتماع  اأمام  كل جلنة  مقرر  من  املتخ�س�سة 

مون.  نقا�س بالت�سفيق Acclamation بياًنا عاًما اأعده املنظِّ

مالحظات عامة:
تنظيًما دقيًقا، وحر�س على  ًما  املوؤمتر كان منظَّ اإن  القول  االأوىل؛ يكن   
القواعد الربوتوكولية ال�سينية باأن يكون معظم املتحدثني يف اجلل�سات العامة، 
واأحياًنا يف اجتماعات اللجان من ال�سينيني بواحد اأجنبي رمبا مقابل 3 �سينيني. 
بامل�ساركني  مقارنة  ال�سني  من  امل�ساركني  عدد  �سخامة  يعك�س  تقليد  وهذا 
ومفكريها  وجامعاتها  ال�سني  �سكان  عدد  �سخامة  نف�سه  الوقت  ويف  الأجانب، 
وعلمائها. كما يكون عادة رئي�س الجتماع يف اجلل�سات العامة اأو يف اللجان من 
ال�سينيني، واأحياًنا تتم م�ساركة ثنائية بني خبر �سيني واآخر اأجنبي يف اللجان.

ت عن التناغم املخطط له اأو  الثانية؛ مداخالت املتحدثني ال�سينيني عربَّ
 منهم الإ�سارة اإىل ما ورد يف اإحدى كلمات الرئي�س ال�سيني  ر كلٌّ التلقائي، فيكرِّ
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وي�سرحها اأو ي�سيد بها، ونحو ذلك، وعادة ل ينتقدها اأحد �سواء من ال�سينيني اأو 
اخلرباء الأجانب.

الثالثة؛ ابتعد املوؤمتر عن احلديث يف الق�سايا ال�سيا�سية اخلالفية، حتى 
امل�سارك الإ�سرائيلي �سار على نف�س النهج، واإن اأ�سار ملاأ�ساة اليهود عرب ال�سنني. 
الإرهاب  مثل:  العامة،  الق�سايا  على  العرب  امل�ساركون  ز  وركَّ اأحد،  يعلِّق  ومل 
ذلك،  ونحو  والتعاون،  والبيئة  واملناخ  والتنمية  والتع�سب،  والتمييز  والعن�سرية 
ث عنها امل�ساركون من خمتلف الدول وال�سني. وهي الق�سايا العامة التي حتدَّ

الرابعة؛ اأ�ساد العديد من املفكرين والباحثني بفكر كونفو�سيو�س، وجتاهل 
 عنها فال�سفة اأو مفكرون �سينيون اآخرون تتوافق اأو تختلف  اجلميع اأية اأفكار عربَّ
مع فكر كونفو�سيو�س. ورمبا كان ذلك لأن املوؤمتر ُيعقد يف اإطار فكر كونفو�سيو�س 

وموؤ�س�سة كونفو�سيو�س، ولذا مت الرتكيز على فكره وممار�ساته.

عدم  فيها  لوحظ  التي  القالئل  املوؤمترات  من  املوؤمتر    ُيعدُّ اخلام�صة؛ 
كان  ورمبا  للحكومة.  اأو  للدولة  اأو  للحزب  ال�سيا�سية  القيادات  من  اأي  م�ساركة 
مني من ذلك اإظهار حيادية موؤ�س�سة كونفو�سيو�س وا�ستقالليتها. ويف  هدف املنظِّ
�سوؤال عن معاهد كونفو�سيو�س التي تنت�سر يف العديد من دول العامل لتعليم اللغة 
 املوؤ�س�سة لي�س لها عالقة باملعاهد  والثقافة ال�سينية، كانت اإجابة املخت�سني اأنَّ

الكونفو�س�سية.

 Sponsors and Organizers املوؤمتر  رعاية  تبّنى  الذي  اأن  ال�صاد�صة؛ 
وتنظيمه هي اجلهات الأكاديية، و�سملت موؤ�س�سة كونفو�سيو�س العاملية، والإدارات 
مون امل�ساركون  اأما املنظِّ اأكاديية ال�سني للدرا�سات الجتماعية.  الأكاديية يف 
اأ�سبه باملعاهد الدبلوما�سية  فُهم معهد ال�سعب ال�سيني لل�سوؤون اخلارجية، وهو 
�س  تدرِّ وهي  الأجنبية،  للدرا�سات  بكني  وجامعة  اخلارجية،  بوزارات  املرتبطة 
والإ�سبانية  والإجنليزية  العربية  مثل  الأجنبية  اللغات  يف  للمتخ�س�سني  برامج 
اإن�ساوؤها منذ  التي مت  املوؤ�س�سات ال�سينية العريقة  والفرن�سية وغرها. وهو من 
عام  بكني  يف  لل�سلطة  ال�سيوعيني  و�سول  بعد  الع�سرين،  القرن  يف  اخلم�سينات 
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�سني لغويني يف �ستى لغات العامل. وهم الكادر  1949. وا�ستهدف تخريج متخ�سِّ
مما  وح�سارته،  اخلارجي  العامل  لغات  لفهم  ال�سني  به  ت�ستعني  الذي  الرئي�س 
كيفية  ومعرفة  اأجنبية  ثقافة  اأو  كل ح�سارة  مع  يتما�سى  لأ�سلوب  التو�سل  ي�سهل 

التحاور معها.
املوؤمترات  ا  واأي�سً ال�سينية  والأكاديية  الفكرية  املنتديات  م  تقدِّ ال�صابعة؛ 
ال�سني احلديثة،  بناء  كيفية  عملًيا يف  املتعددة منوذًجا  تقيمها اجلامعات  التي 
والعامل  ال�سعب  وتهيئة  والعامل،  ال�سني  تهم  التي  الق�سايا  حول  الآراء  وتبادل 
اخلارجي للمبادرات التي تطلقها القيادة ال�سينية من حني لآخر، فتتعرف على 

ردود الأفعال الوطنية والعاملية.
حماور  حول  مناق�سات  هناك  كانت  العام  املحور  وجود  مع  الثامنة؛ 
اآ�سيا،  �سرق  مبعنى  ال�سرقية؛  احل�سارات  حمور  منها  بالذكر    واأخ�سُّ فرعية، 
البوذية  خا�سة  الهندية  احل�سارات  وحمور  الأوراآ�سيوية،  احل�سارات  وحمور 
�سمي  ما  وحمور  ال�ستوية،  وخا�سة  اليابانية  احل�سارة  وحمور  والكونفو�س�سية، 
وال�سيا�سيني  املفكرين  بع�س  من  مبالغة  اأم  حقيقة  هذا  وهل  الآ�سيوية،  بالقيم 
حيث  من  اآ�سيوية  القيم  هذه  كون  حول  التوافق  من  نوع  حدث  وقد  الآ�سيويني. 
الأوربية  الأطروحات  على  الرد  وهدفها  عاملية  كانت  واإن  والتطبيق،  الهتمام 
الفكرية  والنماذج  وال�سيا�سات  والقيم  احل�سارات  باأن  خا�س،  بوجه  والغربية 
ا  واحل�سارية الأوروبية اأ�سبحت مناذج عاملية يجب اأن يحتذي بها اجلميع، واأي�سً
رف�س نظرة الغرب باأنه م�سدر القيم والفل�سفات والأخالق، لأن اآ�سيا وح�ساراتها 
احل�سارة  باأن  الهنود  الأ�ساتذة  بع�س  اأبرز  كما  الغربية.  احل�سارات  من  اأ�سبق 
باحل�سارة  كثًرا  تاأثرت  الأخرة  واأن  ال�سينية،  احل�سارة  من  اأعرق  الهندية 
الأربع  الكال�سيكية  ال�سينية  الروايات  وا�ستدّلوا على ذلك مبا جاء يف  الهندية، 
التي ظهرت يف الع�سور الأخرة، واإن كانت مبنية على تراث تقليدي. ومن تلك 
الروايات رواية الرحلة للغرب Journey to the West اأي نحو الهند، بحًثا عن 
الآلهة واحل�سارة والقيم. وهي اإحدى الروايات الأربع الكال�سيكية امل�سهورة، التي 
 من اأهم الرتاث ال�سيا�سي والفل�سفي ال�سيني، واإن متت �سياغتها يف ع�سور  ُتعدُّ

متاأخرة، اإل اأن فل�سفتها ُعِرفت منذ القدم.



وثــــــــــائــــــق
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اإعالن بريوت حول
االإ�شالح التربوي للوقاية من التطّرف

في المجتمعات العربّية
)30 اأيلول/�صبتمب 2016(

مقدمة 
بدعوة من معهد املواطنة واإدارة التنّوع يف موؤ�ّس�سة اأديان بال�سراكة مع منتدى 
الفكر العربي، اجتمع يف بروت يف 29 و30 اأيلول/�سبتمرب 2016 خم�سون خبًرا يف 
ال�سيا�سات الرتبوّية قادمون من العراق والبحرين و�سلطنة عمان والأردن و�سورية 
وم�سر وتون�س ولبنان، مع م�ساركة من املكتب الإقليمي لليون�سكو واملعهد العربي 
حلقوق الإن�سان واللجنة الوطنّية لليون�سكو واملركز الرتبوي للبحوث والإمناء يف 
لبنان والعديد من املوؤ�ّس�سات الأكاديّية والرتبوّية من القطاعني العام واخلا�س 
ومن املجتمع املدين، للتفّكر امل�سرتك يف ق�سايا الإ�سالح الرتبوي �سبياًل للوقاية 

من التطّرف يف املجتمعات العربّية، وخل�س املجتمعون اإىل ما يلي.  

 يف ال�صياق العام
خالل  العربي،  الإقليمي  امل�سهد  يف  اجلارية  والتفاعالت  الأحداث  اأذكت 
ال�سنوات الأخرة، اأمناًطا متنامية من التطّرف الذي يهدد امل�سار التنموّي وال�سلم 

املجتمعّي والأمن وال�ستقرار.



- 168 - املنتــــدى  267-266

اإعالن بريوت حول االإ�صالح الرتبوي للوقاية من التطّرف يف املجتمعات العربية

ويرتبط التطّرف، العابر ل�ساحات الف�ساء العربي والعاملي، ب�سياقات فكرّية 
املدنّية،  املواطنة  لدولة  املوؤ�ّس�سة  واملفاهيم  القّيم  منظومة  مع  ت�سطدم  منغلقة 

احلداثّية، الجتماعّية والديوقراطّية وللحرّيات والتنّوع والختالف.
العربّية  الدول  والتعليمّية يف  الرتبوّية  املنظومات  تواجه  ال�سياق،  ويف هذا 
بينما  واملحّددة،  الوا�سحة  ال�سرتاتيجّية  الروؤية  غياب  وتعاين  حتديات  جملة 
والتنوع  املواطنة  قيم  اأ�سا�س  على  والتعليمّية،  الرتبوّية  املنظومة  اإ�سالح  ي�سّكل 

والعي�س مًعا، مدخاًل حيويًّا ملواجهة التطّرف. 
ول ي�ستقيم اإ�سالح الرتبية والتعليم دومنا حتقيق اإ�سالح جمتمعّي متكامل 

و�سامل، ما يتطّلب ثورة تربوّية لالأن�سنة.

حماور النقا�ص 
التحليل  يف  جراأة  عك�ست  ودالَّة،  بّناءة  بنقا�سات  اجلل�سات  اأُثرَيت  لقد 
�سة للحلول وامل�ستندة اإىل جتارب ناجحة.  الواقعي لالأزمة وو�سوًحا يف الروؤية املوؤ�ِسّ

وترّكزت الآراء والتفاعالت حول املحاور التالية: 
- التطّرف واأدواته وجذوره يف املجتمعات العربّية.
- مقت�سيات الإ�سالح الرتبوي ملواجهة التطّرف.

- معوقات الإ�سالح الرتبوي يف املجتمعات العربّية.
- خربات وعرب يف الإ�سالح الرتبوي. 

التو�صيـــــات
العمل على بناء منظومة تربوّية وتعليمّية تعّزز قيم املواطنة احلا�سنة للتنّوع   -

على خمتلف اأ�سكاله، وتر�ّسخ مبادئ عدم التمييز وقبول الختالف. 
يتمّتع  اإن�سان  بناء  والتعليمّية  الرتبوّية  املنظومة  هدف  يكون  لأن  ال�سعي   -
النقدي  الفكر  لأدوات  التعبر وممتلًكا  ب�سخ�سّية م�ستقّلة حّرة، قادر على 

ومهارات التوا�سل واحلوار.
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يف  واإ�سراكه  املتعّلم  حول  والتعليمّية  الرتبوّية  املنظومة  متحور  على  العمل   -
ك�سبيل  لتعّلمه  معنى  يجد  لكي  التقومي،  عملّيات  فيه  اأبعادها، مبا  خمتلف 

لتنمية الذات وللم�ساركة الفاعلة يف احلياة. 
والتوا�سلية  الثقافّية  املكّونات  واإدماج  للمتعّلم  ال�سامل  بالتكوين  الهتمام   -
يف  العلمي  البتكار  على  ت�سّجع  التي  وتلك  والريا�سّية،  الإبداعّية  والفنّية 

املنظومة الرتبوّية والتعليمّية.
كمي�ّسر  والتعليمّية  الرتبوّية  العملّية  يف  الرئي�سي  املعّلم  دور  على  الرتكيز   -
للح�سول على املعرفة ولي�س كم�سدر لها، وتاأهيل املعّلمني و�سائر العاملني 
يف املجال الرتبوّي وبناء قدراتهم لبث قيم املواطنة ومنع التمييز ومواجهة 

التطّرف وقبول التنّوع والختالف.
الديقراطّية  مفاهيم  ير�ّسخ  مفتوًحا  ف�ساًء  املدر�سة  تكون  اأن  على  العمل   -

وقيم حقوق الإن�سان. 
والتمييز  الكراهية  النمطّية وخطابات  ال�سور  الدرا�سّية من  املناهج  تنقية   -
اأو جندري من مكّونات  اإثني  اأو  ديني  اأو  ثقايف  اأّي مكّون  اأ�سكاله جتاه  بكّل 

املجتمع. 
واللغات  والإن�سانّيات  الجتماعّية  التن�سئة  مبجالت  خا�س  اهتمام  اإيالء   -

والفنون وفق قيم املواطنة واحت�سان التنّوع.
اإدراج مقّررات الفل�سفة كمقّررات اأ�سا�سّية يف مراحل التعليم العام املختلفة   -

بهدف تنمية القدرات النقدّية لدى املتعّلم. 
مراعاة التعبر عن الإرث الثقايف املتنّوع يف مقّررات التاريخ التي يجب اأن   -

ت�سمل تقدمي التاريخ الجتماعي وتاريخ ال�سعوب. 
اإيالء م�ساألة التعليم الديني العناية اخلا�سة، والرتكيز على دوره يف الرتبية   -
على قيم احلياة العامة امل�سرتكة، والتنّبه اإىل املقاربات النتقائّية والتوظيف 

الإيديولوجي للن�سو�س الدينّية.
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الديني وجتديد اخلطاب مبا  املوروث  امللحة ملراجعة  التاأكيد على احلاجة   -
يعّزز قيم املواطنة والعي�س مًعا. 

ت�سع  والعلوم  والثقافة  للرتبية  م�ستقّلة  عليا  جمال�س  ت�سكيل  اإىل  الدعوة   -
ال�سيا�سات واملناهج الرتبوّية. 

ت�سكيل هيئات وطنّية م�ستقّلة تتوىّل ر�سد عوار�س التطّرف وتقومي املنظومة   -
الرتبوّية وت�سمن التزامها مبعاير اجلودة. 

تعزيز ال�سراكة بني املوؤ�ّس�سات الرتبوّية الر�سمّية واملجتمع املدين واخلرباء،   -
يف عملّية �سياغة املنظومة الرتبوّية والتعليمّية وبنائها، وامل�ساركة يف و�سع 

ال�سيا�سات والربامج الرتبوية. 
للتنّوع،  احلا�سنة  واملواطنة  الأن�سنة  اأجل  من  للرتبية  عربّية  �سبكة  ت�سكيل   -

بهدف تن�سيق اجلهود وتبادل اخلربات.



تقـــــــاريــــــــــــــر
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بم�شاركة �شمّو االأمير الح�شن بن طالل

اللقاء الفكري حول
»اأثر مواقع التوا�شل االجتماعي
على الت�شامن المجتمعي«

املجتمع العربي يبحث عن التوا�سل بهدف 
الرقي وحت�سني الأو�ساع العلمية واملعرفية 

جل�سر الهوة بينه وبني العامل املتقدم. 

من  النتقال  �سرورة  �سمّوه  واأكد 
بتح�سني  توظيفها  اإىل  كخدمة  املعلومة 
امل�ستوى  اإىل  م�سرًا  املجتمعي،  الواقع 
املتقدم لقدرات خريجي اجلائزة الذهبية 
اأن�سنة  اإىل  ودعا  ال�سباب.  يف  للح�سن 
اأن  مبينًا  التحديات؛  مواجهة  يف  الأعمال 
ال�سباب يطورون مهاراتهم احلياتية بحثًا 

عن م�ستقبل اأف�سل يف حياتهم.

اعتماد  �سرورة  �سمّوه  اأكد  كما 
�سوت  واإعمال  التعامل،  يف  الو�سطية 
اأن  بهدف  الغلو  عن  والبتعاد  العقل 
الندماج  من  مزيد  اإىل  التقانة  تقودنا 
توظيف  اإىل �سرورة  دومنا متييز؛ م�سرًا 
من�سة  بناء  يف  واملعرفية  التقنية  الو�سيلة 
ول  الأردن  م�ستقبل  عن  تتحدث  جديدة 
عاملية.  واإمنا  حملية  تعد  مل  اأنها  �سيما 
يف  ت�ستثمر  اأن  يجب  التقانة  اإن  وقال: 
على  وتعمل  املجتمعي  الت�سامن  حتقيق 
خدمة العملية التنموية والإ�سالحية وبناء 
الدرا�سات  اأن  اإىل  ونه�سته؛ لفتًا  املجتمع 
حجم  ات�ساع  من  اأفادت  والعاملية  العربية 
يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 
املجتمعات العربية، واأن ال�سريحة ال�سبابية 
العربية هي اأكرث ال�سرائح ا�ستخدامًا لها. 

تـــقــــــاريـــــــــــــــــــــر

امللكي  ال�سمو  �ساحب  مب�ساركة 
ناق�س  طالل،  بن  احل�سن  الأمر 
الثالثاء  م�ساء  العربي،  الفكر  منتدى 
التوا�سل  مواقع  اأثر   ،2016/8/23
املجتمعي،  الت�سامن  على  الجتماعي 
الطوي�سي  با�سم  د.  فيه  حتدث  لقاء  يف 
الأردين، والإعالمية  الإعالم  عميد معهد 
واأدار  قمق،  بريهان  الأ�ستاذة  والكاتبة 
العام  الأمني  اأبوحمور  حممد  د.  اللقاء 
الأكادييني  من  جمع  بح�سور  للمنتدى، 
و�سائل  يف  والنا�سطني  والإعالميني 

التوا�سل الجتماعي واملهتمني.

بن  احل�سن  الأمر  �سمو  قال 
من  خمتلفة  اأنواعًا  هناك  اإن  طالل 
اأن  ال�ستخدامات التقنية يف الأردن يجب 
جتاوز  بهدف  وذلك  التميز،  على  تركز 
يف  العامل  ي�سهدها  التي  الرقمية  الفجوة 
على  العرب  اأن  واأ�ساف  الراهن.  الوقت 
كون  بالعامل  مكان  اأي  يف  للتعّلم  ا�ستعداد 
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من جهته، اأو�سح د. حممد اأبوحّمور 
ق�سايا  هنالك  اأن  التقديية  كلمته  يف 
و�سائل  انت�سار  بحجم  متعلقة  وظواهر 
التوا�سل الجتماعي وا�ستخدامها اأ�سبحت 
تنعك�س على �سورة املتغرات يف املجتمعات 
والدرا�سة  املتابعة  اإىل  وحتتاج  العربية، 
م�ستخدمة  الو�سائل  هذه  كون  والهتمام، 
من �سرائح خمتلفة ابتداًء من حديثي ال�سّن 
وال�سباب حتى اأ�سحاب الأعمال وموؤ�س�سات 
وامل�سانع،  وال�سركات  والثقافة  الإعالم 
وغر  الإلكرتونية،  احلكومات  وكذلك 
الو�سائل  لهذه  وا�سح  اأثر  وهنالك  ذلك. 
الآراء  عن  التعبر  م�ساحات  تو�سيع  يف 
التفاعلية  ميزاتها  اإىل  اإ�سافة  واملواقف، 
وداخل  الأفراد  بني  التوا�سل  ت�سهيل  يف 
املجتمعات نف�سها، وبني اأفراد اأو جمتمعات 
عدا  جغرافيًا،  ومتباعدة  ثقافيًا،  خمتلفة 
الأخبار  ون�سر  الإعالم  يف  ا�ستخداماتها 

واملعلومات والتعارف والت�سلية.

تعدد  اأن  اأب��وح��ّم��ور  د.  واأ����س���اف 
�سبكات التوا�سل الجتماعي اأتاح لالأفراد 
الإع��الم  توجهات  ت�سكيل  يف  ي�ساركوا  اأن 
املجتمعي، والتفاعل مع اأفراد وجمموعات 
داخ���ل امل��ج��ت��م��ع الف��رتا���س��ي، وح��ت��ى يف 
عليها  والتعليق  ن�سرها  اأو  الأخبار  �سياغة 
املفهوم  جعل  مما  الآخرين،  مع  وتبادلها 
�سيئًا  ي�سبح  الإخباري  لالإعالم  التقليدي 
من املا�سي مع وجود هذا املتلقي وامل�سارك 

يف �سياغة الر�سالة الإعالمية.

جوانب  املتغرات  لهذه  اأن  واأكد 
اإيجابية واأخرى �سلبية، فاإيجابية التفاعل 
احلر  والتعبر  النا�س  بني  والتقارب 
العامة،  الق�سايا  يف  اآرائهم  عن  لالأفراد 
تقابلها اأحيانًا ظواهر �سلبية تهدد الن�سيج 
اخللقية  القيم  على  وتتجاوز  املجتمعي، 
التي  والإن�سانية  والجتماعية  والدينية 
الأهلي،  وال�سلم  املجتمع  ا�ستقرار  تكفل 
وم�سالح  الجتماعي  بالت�سامن  ومت�س 
مثاًل  تقود  م�سائل  يف  وخا�سة  املجتمع، 
العن�سرية  اأو  الطائفية  اأو  التطرف  اإىل 
اأو ال�ستقطابات اجلهوية، ون�سر خطابات 
الُفرقة والتباغ�س والكراهية بني املكونات 

الجتماعية.

املجال  هذا  يف  اأبوحّمور  د.  ودعا 
اإىل التوقف اأمام هذه املوؤ�سرات ودرا�ستها 
بها،  الوعي  النواحي، وتعزيز  من خمتلف 
الجتماعية،  الأخالقية  امل�سوؤولية  وتفعيل 
ومكافحة املظاهر ال�سلبية من منطلق وحدة 
اأهمية  موؤكدًا  مكوناته؛  واحرتام  املجتمع 
حول  احلوار  واإدامة  الناقد،  الفكر  تعليم 
اأبعاد التعامل مع م�ستحدثات التكنولوجيا، 
مبا يحقق ت�سامنًا جمتمعيًا حقيقيًا يخدم 
وبناء  والإ�سالحية  التنموية  العملية 
املجتمع واإجياله على اأ�س�س �سليمة؛ م�سرًا 
اإىل عدد من الدرا�سات والتقارير العربية 
والعاملية التي بينت ات�ساع حجم ا�ستخدام 
و�سائل التوا�سل الجتماعي يف املجتمعات 
العربية  ال�سبابية  ال�سريحة  واأن  العربية، 
لهذه  ا�ستخدامًا  ال�سرائح  اأكرث  هي 

الو�سائل. 

)1( اللقاء الفكري حول »اأثر مواقع التوا�صل االجتماعي على الت�صامن املجتمعي«
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عميد  الطوي�سي  با�سم  د.  واأ���س��ار 
ع��ددًا من  اأن  اإىل  الأردين  الإع��الم  معهد 
)اأكيد(  الأردين  الإع��الم  مر�سد  تقارير 
»الأق��ل��ي��ة  م��ف��ه��وم  ان��ط��ب��اق  م���دى  تتبعت 
ال�����س��ارخ��ة« ال����ذي ط��ورت��ه ال��درا���س��ات 
على  يحدث  ما  على  اجلديدة،  الإعالمية 
الأردن،  يف  الأجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
جمموعة  اإىل  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  ي�سر  حيث 
���س��غ��رة م���ن ال��ن��ا���س��ط��ني امل��ع��ل��وم��ني اأو 
الراأي  بتوجيه  ي�ساهمون  الذين  املجهولني 
العام يف ق�سايا حمددة، ويخلقون ظاهرة 

ا�ستقطاب بني املوؤيدين واملعار�سني.

التتبع  نتائج  اإن  الطوي�سي  د.  وقال 
الأجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  الكيفي 
بع�س  ب�ساأن  نفذت  التي  »في�سبوك« 
اأكدت  موؤخرًا  املجتمع  يف  املثارة  الق�سايا 
ال�ستقطاب،  حالت  من  النتيجة  هذه 
والتي تتمثل يف اأقلية من املعلقني يطرحون 
املجتمع  لتقاليد  وم�ستفزة  غريبة  اأ�سئلة 
وثقافته، الأمر الذي يدفع بهجوم معاك�س 
من  الأقلية  هذه  واأن  التعليقات.  من 
بخ�سائ�س  يتمتعون  الذين  النا�سطني 
املثر  املحتوى  انتاج  على  بالقدرة  ترتبط 
احل�سا�سة  الق�سايا  طرح  اأو  واجلاذب، 
الذي  التفاعل  دينامية  ولديهم  وامل�ستفزة 
ي�ستجيب لطبيعة ال�سبكة، هم من يخلقون 
اأحيانًا حالة �سبه افرتا�سية قد ل يكون لها 
معادل مو�سوعي يف الواقع كما هو احلال 
يف خطاب الكراهية الطائفي، اأو ل توجد 
الإعالم  و�سائل  يف  عليه  داّلة  موؤ�سرات 
كما  احلياتي،  الواقع  يف  اأو  التقليدية 

يخالف هذا اخلطاب ما ن�ّس عليه ميثاق 
منه   )4( املادة  يف  ال�سحفي  ال�سرف 
باحرتام  ال�سحفيون  »يلتزم  تقول:  التي 
النعرات  اإثارة  عدم  على  والعمل  الأديان 
العن�سرية اأو الطائفية وعدم ال�ساءة اىل 
قيم املجتمع اأو التحري�س على الع�سيان اأو 
ارتكاب اجلرائم، كما يتنعون عن حتقر 
التي  املبادئ  والرتويج ملناه�سة  ال�سلطات 

يقوم عليها الد�ستور الردين«.

اإن املتتبع ملواقع التوا�سل الجتماعي 
هذه  على  النقا�سات  حدة  ازدياد  يالحظ 
تهدد  مقلقة  ظاهرة  ووجود  ال�سفحات، 
وال�سلم  والوطني  الجتماعي  الن�سيج 
الذي  الت�سامح  جمتمع  وتهدد  الأهلي، 
لتتغذى  النا�س عقودًا طويلة،  حافظ عليه 
من خطاب اإق�سائي يبث الفو�سى ويقو�س 
قيم الت�سامح، ويهدد ال�سلم الجتماعي.

وق����ال����ت الإع����الم����ي����ة وال��ك��ات��ب��ة 
التوا�سل الجتماعي  النا�سطة على مواقع 
مداخلتها:  يف  ق��م��ق  ب��ري��ه��ان  الأ���س��ت��اذة 
جمتمعنا  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات   م��ن 
وامل�سطلحات  املفاهيم  اخ��ت��الُط  اأي�سًا 
حلقيقتها  مغايرة  بطرق   وا�ستخدامها 
يف  عدائي  موقف  ُيتخذ  وعليه  املعرفية، 
فمثاًل من   ... الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأكرث امل�سطلحات �سوءًا للفهم: الَعلمانية، 
الليربالية، احلريات ب�سكل عام ... حريُة 
 ... الف�ساد  ال�سالم،  التجديد،  التعبر، 
اإلخ، وكثرًا ما توؤدي النقا�سات اىل �سدام  
لفظي عنيف بني املتفاعلني عرب الفي�سبوك 
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مثاًل او تويرت، اأي ل يوجد لدى جمتمعاتنا 
امل��ث��ق��ف��ة - فكيف  الأو�����س����اِط  ب���ني  ح��ت��ى 
بال�سبابية - ا�ستقراٌر للمفاهيم التي ت�سكل 
عدائية  ت�سر  اأن  عو�سًا  تفاعليًة  اأر�سيًة 

وحتري�سية.

التوا�سل  مواقع  اأن  واأ�سافت 
الجتماعي تبدو �ساحًة ملمار�سة نوع جديد 
اعتبارها  يكن  ال�سيا�سية  التن�سئة  من 
موجهة،  غر  اأو  ذاتيًة  �سيا�سيًة  تن�سئًة 
اأو  جهٌة  العمليَة  هذه  تقود  ل  اأنها  مبعنى 
ر�سمية،  اأو غر  ر�سميًة  �سواء  ما،  موؤ�س�سٌة 
املوؤ�س�سات  اأغلب  اأن  من  الرغم  فعلى 
وال�سحف  ال�سيا�سية  والأحزاب  الر�سمية 
التوا�سل  مواقع  على  �سفحات  لها 
حمدودًا،  يبدو  تاأثرها  فاإن  الجتماعي، 
يلكون  الإنرتنت  م�ستخدمي  اأن  �سيما  ول 
يف هذه احلالة مطلق احلرية يف التعر�ِس 
ال�سفحات  هذه  تعر�سه  الذي  للمحتوى 
واملواقع، ف�ساًل عن الطبيعة التفاعلية التي 

لالأفكار  امل�ستمر  والنتقاد  باحلوار  ت�سمح 
والروؤى املطروحة من جميع الأطراف.

واأو�سحت اأنه يتم ا�ستخدام طريقة 
الجتماعية  ال�سبكات  م��ع  ال���دول  تعامل 
ك��م��ع��ي��اٍر ل��ل��ح��ك��م ع��ل��ى درج�����ة ال��ت��ح��ول 
من  العديد  لدى  والديقراطية  ال�سيا�سي 
دول العامل، ويف نف�س الوقت هناك ما هو 
ن�ساٌط �سيا�سي موجٌه عرب ن�سر ال�سائعات 
احل��دي��ث��ة،  احل���رب  اأدوات  اإح����دى  وه���ي 
الرابع«  »اجليل  ي�سمى  ما  �سمن  وتندرج 
يف  ترويجها  ف��اإن  وبالتايل  احل��روب،  من 
ق�سيٍة معينٍة ل يتم ب�سكٍل ع�سوائي، بل اإن 
اأجهزًة كربى و�سياديًة تابعًة لبع�س الدول 
النوع من احل��روب من  ب��اإدارة هذا  تقوم 
وهنا  ال�سائعات،  لبع�س  ال��رتوي��ج  خ��الل 
ال�سيا�سية  النواحي  على  اخلطورة  تكمن 
والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، وزع��زع��ة 
ا���س��ت��ق��رار ال���دول���ة، واه���ت���زاز ال��ث��ق��ة يف 

موؤ�س�ساتها وبالتايل ارباك املجتمع.

)1( اللقاء الفكري حول »اأثر مواقع التوا�صل االجتماعي على الت�صامن املجتمعي«
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)2(

اللقاء الفكري حول

»واقع االإعالم العربي
وتحّديات الم�شتقبل«

تنعك�س  والتي  حاليًا،  العربية  املجتمعات 
الإعالمي،  الواقع  يف  باأخرى  اأو  ب�سورة 
تغير  عامل  ب���دوره  الإع���الم  م��ن  وجتعل 
بخريطة  متاأثر  ه��و  كما  ال��ت��اأث��ر،  �سديد 
احلالة  ع��ن  ف�سله  يكن  ول  ال��ت��غ��رات 
الداخلية  وال��ت��ج��اذب��ات  العامة  العربية 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��اح��ة يف 
اجلارية  الأح��داث  تطورات  ويف  املنطقة، 

واخلطابات الإعالمية والفكرية.

واأ�سار د. اأبوحّمور اإىل اأن الثورة الت�سالية 
مع  جاءت  التي  التكنولوجية  واملعلوماتية 
وتدفق  الإع���الم  بنية  من  ت  غ��رَّ العوملة، 
بل  ج��دًا،  ق�سرة  ف��رتة  خ��الل  املعلومات 
التقليدي  الإع���الم  مفهوم  متامًا  واأل��غ��ت 
الذي ياأتي من طرف واحد كان غالبًا هو 
طرفًا  نف�سه  املتلقي  لي�سبح  احلكومات، 
الإعالمية،  الر�سالة  �سياغة  يف  م�ساركًا 
مبا  الإعالمية،  العملية  �سمن  ومتفاعاًل 
وفرته التكنولوجيا من �سهولة القيام بهذا 
ل��الأف��راد، ع��رب الإن��رتن��ت وو�سائل  ال���دور 
التوا�سل الجتماعي والت�سالت الهاتفية 
التقارب  بهذا  العامل  واأ�سبح  ال�سريعة، 
كونية  قرية  لي�س  اأج��زائ��ه  بني  الت�سايل 
كما كان يقول اأ�ستاذ الت�سال ماكلوهان، 
مكتب  �سطح  بل  واح���دة،  غرفة  حتى  ول 
اأو  حممول  لكمبيوتر  �سغرة  �سا�سة  على 

تـــقــــــاريـــــــــــــــــــــر

العربي،  الفكر  منتدى  لقاء  ناق�س 
مو�سوع   ،2016/9/6 ال��ث��الث��اء  م�����س��اء 
وحتدي�����ات  الع��������ربي  الإع���الم  »واق���ع 
واألقى  منوذجًا(«،  )الأردن  امل�س���ت���قب����ل 
هيئ����ة  عام  م����دير  الق���ا�سي،  اأم���جد  د. 
هذا  يف  حما�سرة   - �سابقًا   – الإع���الم 
الرئي�سية  حم���اوره���ا  يف  ت��ن��اول  ال��ل��ق��اء 
املرئي  الإع���الم  قطاع  تنظيم  اجت��اه��ات 
وامل�����س��م��وع يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��ن حيث 
الأهداف والفر�س والتحديات واملعيقات، 
لالإعالم  الأ�سا�سي  الإط���ار  اإىل  وت��ط��رق 
ال��دول��ة،  اإع���الم  اأه���داف  مبينًا  الأردين؛ 
بالتخطيط  املتعلقة  الأ�سا�سية  واملبادىء 
ه��ذا  واق����ع  وك��ذل��ك  الأردين،  ل���الإع���الم 
الإعالم والإجراءات املطلوبة لتطويره.

اأدار اللقاء د. حممد اأبوحمور الأمني العام 
الرتكيز على  اأكد �سرورة  الذي  للمنتدى، 
العربي  الإع��الم  واقع  يف  اأ�سا�سية  ق�سايا 
ترتبط بالتغرات والتحولت التي تعي�سها 
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هاتف ذكي نقال اأو غر ذلك من الأجهزة 
�سهلة ال�ستخدام.

على  جهته  م��ن  القا�سي  اأجم��د  د.  واأك���د 
يحاكي  مهني  اإعالم  �سناعة  اىل  احلاجة 
ويبتعد  والإن�����س��ان��ي��ة  والأخ������الق  ال��ق��ي��م 
عن  بعيًدا  وال�����س��اذة  املتطرفة  ب��الأف��ك��ار 
�سا�ساتنا واإذاعاتنا واأثرنا و�سبابنا. وقال 
اآمنة  ا�ستثمارية  بيئة  الأردن  يتوفر يف  اإنه 
العالمية  لل�سناعة  مثالية  حالة  ت�سكل 
املتطورة  والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  بف�سل 
عالوة على اأجواء احلرية والديقراطية.

من  اجلهود  ت�سافر  اأن  القا�سي  د.    وب��نيَّ
خمتلف �سنوف الإعالم ي�سكل اأهمية ملزيد 
من العمل نحو اإقرار تناف�سية عربية تقود 
واجلهد  الإع��الم��ي  العمل  يف  التميز  اإىل 
امل�سرية  العرب  ق�سايا  والإب��داع خلدمة 
حماربة  راأ�سها  وعلى  القادمة،  والأجيال 
اأن  ومواجهة الإرهاب والتطرف، مو�سًحا 
للمرحلة  الأردن��ي��ة  الدولة  اإع��الم  اأه��داف 
بو�سوح عن  يكون معربًا  اأن  ينبغي  املقبلة 
واأهدافها  ومعاملها  وقيمها  الدولة  ثوابت 

وتطلعاتها.

اأردين  اإع���الم  تقدمي  اأهمية  اىل  واأ���س��ار 
وال�ستقاللية  التعددية  على  يقوم  ُمعا�سر 
امل�سوؤولة،  واحلرية  واملهنية  والتناف�سية 
عن  ومو�سوعية  �سادقة  ���س��ورة  وت��ق��دمي 
اخلارجي،  وللعامل  للمجتمع  الدولة  واق��ع 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 
والإع��الم  الت�سال  خ��الل  من  وال�ساملة 
والتعبر عن اأولويات املجتمع وحاجاته.

قطاع  تواجه  التي  التحديات  اأه��ّم  وع��ن 
�سرورة  اإىل  القا�سي  د.  اأ�سار  الإع���الم، 
اجلديد،  الأردين  لالإعالم  منوذج  تقدمي 
وت��وف��ر ق��ن��وات الت�����س��ال وال��ت��وا���س��ل مع 
بالتحولت  الأردين  املجتمع  وربط  العامل، 
دول  ت�سهدها  التي  املت�سارعة  والتغرات 
لتنمية  التعبر  ف��ر���س  واإت��اح��ة  ال��ع��امل، 

ال�سناعة الإعالمية.

ك��م��ا حت����دث ع���ن اإي���ج���اب���ي���ات ال��ق��ط��اع 
البنية  الإعالمي الأردين من خالل توافر 
لال�ستثمار  اجلاذبة  واملهنية  الت�سريعية 
�سيا�سية  اإرداة  وتوافر  الإع��الم،  قطاع  يف 
ومهني  وم�سوؤول  حّر  باإعالم  ملتزمة  ُعليا 
الل��ت��زام  اإىل  اإ�سافة  وت��ع��ددي��ة،  م�ستقل 
داعيًا  فاعلية،  اكرث  اإعالمية  مبخرجات 
اإىل اأهمية اإعادة النظر يف اأنظمة وقوانني 
املوؤ�س�سات الإعالمية الأردنية مبا يتما�سى 
ومهنية  مب�سوؤولية  النفتاح  متطلبات  مع 

اأخالقية وعملية.

)1( اللقاء الفكري حول »واقع االإعالم العربي وحتّديات امل�صتقبل«
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اأوقاف القد�س ال�شريف
من خالل �شجالت الوقف في العهد العثماني

اأ.د. هند غ�صان اأبو ال�صعر*

مدخل واإ�صاءة

تعترب دور الأر�سيف واملخطوطات ذاكرة الأمة وكنز معرفتها، ول بد لنا من 
تاأكيد اأهمية اأر�سيف بيت املقد�س للحفاظ على هوية املدينة املقد�سة، وهو كما نراه 
وديعة بيد الأمة واحلجة الدامغة لتاأكيد �سدقية الوجود والهوية لتعزيز الوجود 
العربي والطابع الإ�سالمي، يف وجه حالة ال�سطو والتغير الذي متار�سه ال�سلطات 
الإ�سرائيلية ملحو الهوية، ومن ح�سنات الدولة العثمانية عنايتها بالتوثيق واحلفاظ 
على اأر�سيفها، وهو ما يعطي الدار�س فر�سة ثمينة للبحث املتوازن، ب�سبب تعدد 
�سجالتها وتنوعها. ومع اأن البحث يف هذا الأر�سيف ل يكتمل ب�سبب عدم ت�سنيفه، 
وبالتايل فاإنه غر متاح بكل تفا�سيله، اإل اأن ما يتوافر لبيت املقد�س من �سجالت، 
يعطي الباحث فر�سة ثمينة للقراءة املت�سل�سلة منذ العهد الأيوبي ومرورًا بالعهد 
القرن  بني  ما  للقد�س  يوؤرخ  طويل  زمن  وهو  العثماين،  بالعهد  وانتهاًء  اململوكي 
الثاين ع�سر ومطلع القرن الع�سرين، حيث تتعدد �سجالت القد�س املتاحة ما بني 
�سجالت حماكم �سرعية و�سجالت اأوقاف ودفاتر التحرير واملف�سل، وهذا يعني 

* اأ�ستاذة التاريخ يف جامعة اآل البيت، وع�سو منتدى الفكر العربي/الأردّن.
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اإمكانية املقارنة وا�ستكمال النواق�س ممكن لإعطاء �سورة متكاملة لظاهرة  اأن 
رية واخلرية يف تاريخ القد�س. الوقف يف بيت املقد�س، ودور الأوقاف الذُّ

�صجالت الوقف العثماين

درا�سة  يف  عليه  اعتمادنا  �سدقية  لنبني  اأوًل،  امل�سدر  يف  قراءتنا  �سنقدم 
ظاهرة الوقف يف القد�س، وتقوم هذه ال�سدقية على ما ياأتي:

الوقف  �سجالت  حفظت  فقد  و�سدقيتها،  املعلومة  حجم  ات�ساع  اأواًل: 
اأنها  يعني  وهذا  العثماين،  العهد  ومطلع  واملماليك  الأيوبيني  وقفيات  العثمانية 
وقفيات  منذ  القد�س  يف  الوقف  حال  تتبع  من  الباحث  مت�سل�سلة متكن  مرجعية 
ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي بعد عام 583 للهجرة / 1187م، وهي بالتايل توثق 

لثمانية قرون متتالية.

ال�سرعي  ال�سجل  يف  الوقفية  ت�سجيل  يتم  حيث  العالية،  �سدقيتها  ثانًيا: 
وت�سديق معلوماتها من قبل القا�سي وال�سهود والكاتب، و�سهود الوقفيات عادة 
من الق�ساة الذين ي�سهد لهم املجتمع املقد�سي بالورع واللتزام، ويكن مقارنة 

معلومات ال�سجل ال�سرعي بدفاتر الأوقاف التي نعتمدها م�سدًرا.

ت�سجيل  اإعادة  على  العثماين  العهد  يف  ال�سرعي  ال�سجل  حر�س  ثالًثا: 
وهذا  وقفية،  ق�سية  مرت  كلما  واململوكي  الأيوبي  للعهدين  تعود  التي  الوقفيات 

يعني احلفاظ على ن�س الوقفية وحفظها.

الدولة  �سجالت  يف  ال�سرعية  احلجج  توثيق  مرجعيات  وتتعدد  رابًعا: 
العثمانية، اإذ اإن دفاتر التحرير من مف�سل ودفاتر اإجمال توثق لأرا�سي الوقف 
ا لعائداتها، وهذا يعطي الباحث فر�سة اأخرى للمقارنة ومتابعة حال الوقف  واأي�سً

والتغرات التي جرت عليه.
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خام�ًصا: يكن من خالل �سجالت وقف القد�س متابعة اأوقاف غزة وناحية 
يكن  القد�س  اأوقاف  خالل  فمن  عجلون،  ولواء  ونابل�س  الرملة  وناحية  اخلليل 

درا�سة حجم الأوقاف على مرافق املدينة يف كل هذه املناطق.

متابعة  خالل  من  الأهايل  واأحوال  القد�س  جمتمع  درا�سة  يكن  �صاد�ًصا: 
على  الذري  الوقف  حالة  تزايد  ودللت  الذري  الوقف  وخا�سة  الوقف،  ظاهرة 
ح�ساب الوقف اخلري وعالقة هذا بالو�سع ال�سيا�سي والإداري والقت�سادي.

ومتكن  املنطقة  جلغرافية  مو�سعة  معلومات  الوقف  دفاتر  تقدم  �صابًعا: 
وم�سادر  والأرا�سي  واملزارع  )القرى  وجواره  القد�س  ريف  درا�سة  من  الباحث 

املياه واملحا�سيل(.

ثامًنا: تر�سد �سجالت الوقف يف القد�س الواقع ال�سكاين ومتكن الدار�س 
م�سلمني  )من  والفئات  واملذاهب  الديانات  ح�سب  ال�سكانية  الرتكيبة  ر�سد  من 
وم�سيحيني ويهود( ومن العرب وغر العرب )الأكراد والأرمن وال�سرب والفرجنة 

واحلب�س(.

تا�صًعا: يكن من خاللها متابعة حركة هجرة ريف القد�س اإىل املدينة، ومن 
بينها هجرة اأهايل قرى بيت جال وبيت حلم و قرى اخلليل وكلهم من امل�سيحيني، 
وكذلك هجرة امل�سارقة اإىل القد�س وهم من اأهايل �سرقي الأردن الذين �سكلوا 
امل�سارقة  حارة  ال�سجالت  و�سمتها  الفرجنة،  زمن  يف  القد�س  حارات  من  حارة 

واأحياًنا ال�سلتيني.

عا�صًرا: تر�سد دفاتر الأوقاف احلياة العلمية يف القد�س، حيث جند ت�سجياًل 
يخ�س�سها  التي  والعلوفات  الأوقاف  ومقدار  الواقفني  واأ�سماء  للمدار�س  دقيًقا 
عدد  معرفة  اإنه يكن  حتى  واملوظفني،  الطلبة  وعدد  املدر�سني  وفئات  الواقف، 
واأ�سعار  التعليم  حال  واقع  قراءة  وبالتايل  املدار�س،  مكتبات  يف  املوقوفة  الكتب 

الكتب واأ�سماء املوؤلفني والذين قاموا بن�سخها. 
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من  الن�ساء  وفئات  اأوقافها  املراأة وحجم  وقف  درا�سة  يكن  ع�صر:  حادي 
الواقفات، كما يكن متابعة دور املراأة املقد�سية كناظرة وم�سرفة على الأوقاف 

يف القد�س.

والتكايا  الزوايا  ومواقع  اأعداد  الأوقاف  �سجالت  توثق  ع�صر:  ثاين 
حلال  املكمل  الواقع  تعطي  وهي  رباط«،  »جمع  والأربطة  والرتب  واخلانقاوات 
التعليم وتو�سحه، وهذه املرافق تبني فئات واأ�سول الذين يعمرون هذه املرافق، 

وكيفية اإعالتهم ومقدار الإعالة وم�سدرها.

حجاج  من  املجاورين  حجم  درا�سة  املرافق  بهذه  ويرتبط  ع�صر:  ثالث 
هنود  من  هوؤلء  اأ�سول  تبني  الوقفيات  كانت  ما  وعادة  وعّباد،  وزّهاد  و�سوفية 
ن�س  خالل  من  ويبدو  زواياهم،  ومواقع  اجلن�سيات  من  وغرهم  وروم  وعجم 
نوع  تبني  وتفا�سيل  يومي  رزق  من  الفقر  اأو  ال�سويف  ي�سيب  ما  مقدار  الوقفية 

الرزق يف الأعياد واملوا�سم.

رابع ع�صر: يكن من خالل �سجالت الوقف معرفة واقع حال املذاهب يف 
القد�س، ويتم ت�سجيل مذهب القا�سي والواقف واملوقوف عليه، كما يكن معرفة 
عدد مدار�س كل مذهب )مدار�س حنفية اأو �سافعية اأو مدار�س احلنابلة واملالكية(، 
ومن خاللها يكن ر�سد دور التغر يف ال�سلطة يف دعم املذاهب وخا�سة مع خ�سوع 

ا ودعموها. القد�س للعثمانيني حيث اأولوا للمدار�س احلنفية اهتماًما خا�سً

واليهود،وحتدد  الن�سارى  وقف  الأوقاف  �سجالت  ت�سجل  ع�صر:  خام�ص 
واحلب�س  الكرج  الرهبان  من  وهم  الأديرة،  يف  وفئاتهم  امل�سلمني  غر  مذاهب 
امللكانيني  الروم  من  وبع�سهم  والقبط  وال�سريان  والفرجنة  والروم  وال�سرب 
وتخفف  العثمانية  الدولة  تدعمهم  والذين  العرب،  امل�سيحيني  وهم من  املحليني 
بني  التمييز  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف  القيامة،  كني�سة  زيارة  يف  الر�سوم  عنهم 

امل�سيحي العربي ابن القد�س وامل�سيحي الفرجني.
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�صاد�ص ع�صر: يبدو من �سجالت اأوقاف القد�س حجم اأوقاف املغاربة وتعداد 
الأكراد،  الهكاريني من  اأوقاف  اأننا لحظنا حجم  املقد�س، كما  بيت  املغاربة يف 
اأوقف عليهم ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي الكثر من القرى والأرا�سي  الذين 

واملزارع يف ريف القد�س.

القرن  اليهود يف  واقع حال  درا�سة  اإمكانية  ال�سجالت  تعطي  ع�صر:  �صابع 
القد�س  اليهود يف  نوعية  منها  ويبدو  امليالدي،  ع�سر  الهجري/ال�ساد�س  العا�سر 
من يهود اأ�سليني يف حارة اليهود اأو �سكناج من مهاجري الأندل�س، وتك�سف اإحدى 
»جماعة  بني  نزاع  حدوث  القد�س،  اأوقاف  دفاتر  يف  امل�سجلة  ال�سرعية  احلجج 
بدفن  خا�سة  تربة  يف  اليهود  دفن  تربة  ا�ستئجار  على  امل�سلمني  وبني  اليهود« 
اأمواتهم مببلغ زهيد، والرتبة من اأوقاف اأبي ثور، ويبدو من احلّجة اإعادة حتديد 

مدة اإيجار الرتبة ورفعه ع�سرات الأ�سعاف.

ثامن ع�صر: تك�سف �سجالت الأوقاف نوعية املواقع الإدارية و�سفة العاملني 
فيها، ونفهم من متابعة احلجج الوقفية اأن كبار املوظفني من املماليك الذين كان 
يتم نفيهم من قبل ال�سالطني اإىل القد�س، كانوا يقومون ببناء ترب خا�سة بهم 
وفيها مدر�سة يوقفون عليها اأوقاًفا وقراء يقراأون اأجزاء من القراآن الكرمي، وقد 

ا�ستمرت هذه الظاهرة يف القد�س حتى خالل العهد العثماين.

والأو�ساف،  الألقاب  من  العديد  على  الوقف  ديباجة  تن�ّس  ع�صر:  تا�صع 
وت�ساعد على تتبع دور الفئات الع�سكرية وال�سيا�سية والإدارية، ويكن ر�سد عدد 
الأ�سراف الذين يقيمون يف القد�س من خالل الن�ّس عليهم بال�سيد اأو ال�سريف، 

ومن خالل اإعفائهم يف العهد العثماين من الع�سور.

تبني  والتي  الدقيقة  املعلومات  على  الوقفيات  ن�سو�س  حتفل  ع�صرون: 
الأو�ساع الجتماعية مثل احلاج واخللوتي والتاجر ونقيب الأ�سراف وال�سوبا�سي 
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واجلاوي�س والعني والرتجمان والكاتب، ويكن من خاللها معرفة املهن واحلرف 
والوظائف يف القد�س.

اإحدى وع�صرون: تعطي ال�سجالت الوقفية فر�سة ممتازة لقراءة عائالت 
اأوقافها من ذرية وخرية، ومن الأ�سماء التي تكررها ال�سجالت  القد�س وحجم 
وفتياين  وقطينه  واخلالدي  واجلاعوين  والدجاين  والعلمي  الع�سلي  عائالت 
حال  توا�سل  وتاأكيد  املدينة  يف  العربي  الوجود  توثيق  يعني  وهذا  واحل�سيني، 

الأوقاف لهذه العائالت حتى وقت قريب. 

مل�سلحة  كانت  القد�س  يف  اخلرية  الأوقاف  غالبية  اإن  وع�صرون:  اثنتان 
كانت  ما  وعادة  الرحمن،  خليل  و�سماط  الأق�سى  وامل�سجد  امل�سرفة  ال�سخرة 
ت�سبح  النقرا�س  )بعد  الآتي:  بالن�س  ديباجتها  تنتهي  ا  اأي�سً الذرية  الأوقاف 
الرهبان  اأحد  اأن  حتى  الأق�سى(،  وامل�سجد  امل�سرفة  اهلل  �سخرة  على  الأوقاف 

انتهت وقفيته بالن�ّس نف�سه.

الأق�سى  بامل�سجد  العاملني  وظائف  الوقفيات  حتدد  وع�صرون:  ثالثة 
الوظائف  وكنا�سني وغرها من  ووقادين  وموؤذنني  م�سايخ  ال�سريف من  واحلرم 
بالأعداد، وت�سر بالن�س اإىل ح�سة القراء والأماكن التي يلتزمون فيها، ومقدار 
الوقف على اإنارة القناديل والزيت املخ�س�س لذلك والوقف على ال�سجاد وال�سبيل 

وغرها من املرافق.

باملدار�س  العاملني  لفئات  بالتف�سيل  الوقفيات  ت�سر  وع�صرون:  اأربعة 
والفقيه  واملوؤذن  والإمام  واملعيد  املدر�سة  و�سيخ  املدر�سة  ناظر  وهم  ووظائفهم 
وال�ساهد والبواب والفرا�س والقيم واجلابي، ويف حال وجود اأيتام باملدر�سة تذكر 

الوقفية ذلك »فقيه الأيتام«.
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اأوقاف القد�ص ال�صريف يف �صجالت املحاكم ال�صرعية 
الدين  �سالح  ال�سلطان  اإىل  تعود  القد�س  يف  الوقفية  ال�سجالت  اأقدم 
�سجالت  تكرره  الوثيقة  ون�س  ال�سالحية،  اخلانقاه  على  وقفيته  وهي  الأيوبي، 
احلرام  احلجة  ذي   2 يف  الوارد  الن�س  على  هنا  واعتمدنا  ال�سرعية،  املحاكم 
�سنة 1- 22 للهجرة املوافق لعام 1622م، وفيها ثبت باأ�سماء الق�ساة يف القد�س 
كلما  الوقفية  ت�سجيل ن�س  يعيدون  الق�ساة  وكان  قا�سًيا،  وعددهم خم�سة ع�سر 
حدثت منازعات على اأوقاف تعود اإىل العهدين الأيوبي واململوكي، وحتدد الوقفية 
البطرك  ودار  البطرك  اإ�سطبل  اإىل  اإ�سارات  وفيها  بالتفا�سيل،  اخلانقاه  حدود 
اأي  وال�سبيتار  بحلقات(،  الدروع  م�سنع  )اأي  والزردخانة  اجلديد  والفرن 
امل�ست�سفى، ودار اجلامو�س و�سوق الزيت والقبو احلوانيت، وتبني الوقفية اأن دار 
ال�سبيتار اأي امل�ست�سفى يف زمن الفرجنه حوله �سالح الدين الأيوبي اإىل م�سنع 
للدروع. وهذا يعني اأن باإمكاننا درا�سة تفا�سيل دقيقة حلارات القد�س ومرافقها 
التغرات  درا�سة  كما يكن  الوقفيات،  ن�سو�س  خالل  من  واأ�سواقها  وعائالتها 
التي تطراأ على هذه احلارات باأمالكها وحركات البيع وال�سراء وقيمة الأجور يف 
الأمالك  درا�سة  كما يكن  ومدته،  الوقف  و�سروط  واخلرية،  الذرية  الوقفيات 
واأ�سعار  احلارات  يف  البيع  ومواقع  وامل�سرتين،  البائعني  وفئات  وال�سراء  والبيع 
من  الأهايل  وم�سانع  والدكاكني  املاء  التي حتفظ  وال�سهاريج  والبيوت  املرافق 
حلج القطن و�سناعة ال�سابون اأو معا�سرهم من معا�سر زيتون اأو زيت ال�سرج، 

والأفران والدكاكني ونوعية الب�سائع التي تباع فيها.

وبعد وقفيات ال�سلطان �سالح الدين، ت�سجل �سجالت الوقف وقفية الأمر 
الظاهر بيبرب�س بن  امللك  التنكزية، ووقفية  الدين تنكز �ساحب املدر�سة  �سيف 
على  م   1277 / للهجرة   676 �سنة  اإىل  العائدة  ال�ساحلي  البندقداري  عبداهلل 
وقد مت  املغاربة،  وقف  وهي  مدين  اأبو  ووقفية  ال�سالم،  عليه  مو�سى  النبي  مقام 
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الإ�سارة  وردت  كلما  ت�سجيلها  واأعيد  ال�سجالت  الوقفيات مرات يف  ت�سجيل هذه 
اإىل ق�سايا تخ�س الوقفية.

 ويكن قراءة ن�سو�س هذه الوقفيات التي تذكر القا�سي الذي �سادق عليها 
ومذهبه، ثم يذكر ا�سم الواقف ون�س وقفيته )حب�ست اأو اأوقفت( وقد اعتاد كتاب 
واملوا�سفات  الألقاب  تذكر  مطولة  ديباجة  اإيراد  على  الأيوبي  العهد  يف  الوقف 
اخلا�سة بالواقف، )ال�سلطان / الأمر/الرتبة الع�سكرية .. اإلخ( وغالًبا ما تكون 

الديباجة طويلة. 

االأوقاف يف دفاتر التحرير

يف  الأوقاف  ت�سجيل  اأي  حترير  مت  القد�س  يف  العثماين  العهد  مطلع  يف 
رًيا يف القد�س والوقف  القد�س ال�سريف، ويف عام 1525م مت ت�سجيل )19( وقًفا ذُّ
واململوكية  الأيوبية  الدولتني  موظفي  اأن  ولحظنا  رية«،  والذُّ »الأولد  على  فيها 
ا ظاهرة الوقف  �سكلوا غالبية الواقفني، كذلك احلال مع الأهايل، ولحظنا اأي�سً
ري واخلري. ويكن تلخي�س واقع حال اأوقاف القد�س من  امل�سرتك ما بني الذُّ
اأوقفت  فقد  الرحمن،  خليل  �سيدنا  اأوقاف  ت�سم  باأنها  التحرير  �سجالت  خالل 
عقارات خمتلفة من القد�س على وقف �سماط خليل الرحمن ومنها )37( دكاًنا 
مع حمامني وحمام ثالث خراب وخم�سة ب�ساتني وم�سبغة وخان وحا�سل مقاطعة 
التحرير وقف دكاكني  القد�س، كما �سجل دفرت  القبان ومزرعة وجزية ن�سارى 
وحمامات وطواحني وخمازن وكروم وب�ساتني واأ�سجار يف كل من قاقون والرملة 
العاملني يف خدمة �سماط خليل  وبلغ عدد  ال�سام،  و  ونابل�س وم�سر  واللد وغزة 
ل�سيوف  ويقدمون  �سفرة،  وخدام  وطباخني  خبازين  من  عاماًل   )56( الرحمن 

ا. خليل الرحمن اخلبز والعد�س والزيت وعليق الدواب اأي�سً
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وقف ال�صخرة امل�صرفة وامل�صجد االأق�صى وجامع املغاربة
يرد يف دفرت اأوقاف القد�س العائد لهذه ال�سنة وهو دفرت مبّكر بعد دخول 
العثمانيني اإىل القد�س، حتديد للمرافق املوقوفة على ال�سخرة وامل�سجد الأق�سى 

وجامع املغاربة، وهي:

وملكانيني،  ويعاقبة  اأرمن  من  القد�س  مدينة  يف  والن�سارى  اليهود  جزية 
املجدل  ن�سارى  مثل  الأخرى  والبلدات  املدن  يف  ال�ساكنني  الن�سارى  وجزية 

والرملة واللد وخليل الرحمن وغزة وطيبة ال�سم. 

وامل�سابن  والقاعات  والبيوت  واملخازن  الأ�سواق  وت�سمل  العقارات  ثم 
الوكالة  ودار  العنب واحلمامات  والأحكار وخان  والطواحني  وامل�سابغ واخلانات 
القرى  ف�ساًل عن  ال�سريف،  القد�س  الأرا�سي يف  واأحكار  والكروم  ودار اخل�سر 
املوقوفة وعددها ح�سبما اأح�سينا )16( قرية يف نواحي القد�س ونابل�س والرملة 

واخلليل وغزة وحلب.

ترم�س  قرى  وت�سمل  ولوط  ويون�س  مو�سى  الأنبياء  مقامات  على  الأوقاف 
و�سور باهر وزيتا وكفرين وريحا ومزارع مثل مزرعة وادي فوكني.

اأوقاف املدار�ص
ذكر ال�سجل )21( مدر�سة وخانقاه واحدة وزاوية واحدة ورباط واحد يف 
القد�س �سنة 1525م، وقد حب�ست عليها اأوقاًفا كثرة مثل القرى واملزارع وقطع 
الأرا�سي والعقارات، ويقوم على هذه املدار�س امل�سيخة واملدر�س والناظر واملقرئ 
ال�سوفيني  وجود  اإىل  اأحياًنا  وي�سار  واجلابي  والإمام  وال�سقا  والفرا�س  والبواب 
واحلديث  الكرمي،  القراآن  وقراءة  الدينية  العلوم  تدري�س  فيها  يتم  وكان  فيها، 
وعلوًما  العربية  اللغة  فيها  تدر�س  كما  الأربعة،  املذاهب  على  والفقه  ال�سريف 
التدري�س  يف  عامل  لكل  ال�سهري  الراتب  حتديد  على  الوقفيات  ون�ست  اأخرى، 
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للمدر�س  مع خم�س�سات عينيية من خبز وزيت و�سابون، وكان اخلبز ي�سرف 
ل�سيخ  ومتو�سط وحمدث(، يف حني يخ�س�س  بدرجاته )منتهى  والفقيه  واملعيد 
الطرق  لنت�سار  وا�سحة  اإ�سارة  وهي  وال�سابون،  والزيت  اخلبز  ال�سوفيني 
الذين  والفقراء  والغرباء  املجاورين  من  فيها  يرتبط  وما  القد�س  يف  ال�سوفية 
ذكرتها  التي  املدار�س  ومن  املقد�سة.  باملدينة  اإقامتهم  عند  لهم  ملجاأ  يجدون 
ال�سجالت يف القد�س: الأ�سفهانية واجلوهرية يف حرم القد�س ال�سريف واملعظمية 
احلنفية ودر�سة خاتون �ساه والطيلونية والفار�سية والقمرية الفخرية واملزهرية 
واحل�سينية واملنجكية والتنكزية ومدر�سة امللك �سالح الدين بن اأيوب والبا�سطية 
والفنارية واللوؤلوؤية وال�سيخونية والزمنية وامليمونية واملالكية وال�سلطان قايتباي 

يف القد�س وغزة.

اأوقاف الربط والزوايا، ومنها رباط عالء الدين الب�سر يف القد�س واآخر يف 
مدينة اخلليل وزاوية املغاربة والزاوية اللوؤلوؤية، ويحدد ال�سجل تفا�سيل الوظائف 
والفرا�س  واملوؤذن  والإمامة  والنظارة  امل�سيخة  ومنها:  ال�سرف  وطرق  والرواتب 
احل�سابات  مدقق  اأي  وامل�ستويف  وال�ساهد  وامل�سرف  والعامل  والكاتب  والبواب 
وال�سقا واجلابي وامليقاتي و�سهود املرمات اأي الرتميم والإ�سالح، ويحدد ال�سجل 
ال�سجاد والزيت واحل�سر وال�سابون وتوفر اخلبز والزيت  طرق ال�سرف على 

والزبيب للفقراء واملجاورين والغرباء.

اأوقاف املزارات والرتب 

عي�سى  الدين  �سرف  بن  الدين  جمال  الأمر  اأي  جراح  �سيدي  مزار  وهي 
اجلراحي املتوفى �سنة 595 للهحرة/1201م، وتربة ال�سيخ �سهاب الدين اأبي ثور 

املتوفى �سنة 595 للهجرة/1198م، وغرها من الرتب واملزارات.
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اأوقاف البيمار�صتان

اأي البيمار�ستان ال�سالحي الذي اأوقفه ال�سلطان �سالح الدين وهي كثرة 
جًدا، ومنها )27( حانوًتا يف �سوق خان الزيت بالقد�س وبيت وخمازن وطاحون 
وقاقون يف  اأر�سوف  مثل  ومزارع  واأرا�سي  واأحكار  واأ�سجار  مع�سرة  مع  العري�س 
ومنهم  ال�سالحي  بالبيمار�ستان  العاملني  عدد  عن  ال�سجل  ويك�سف  نابل�س، 
والعامل  وامل�سرف  واملتوىل  الديوان  وحاجب  القلم  وناظر  الناظر  ونائب  الناظر 
واجلابي،  واملعماري  والبواب  اخلزانة  واأمني  وم�سرفه  العمار  وم�سد  وال�سهود 
وبالطبع الأطباء وخدام ال�سعفاء وخدام الن�ساء وال�سقا و�ساهد العمارة، ويق�سد 
العالج  املقد�س ممن ل يجدون  بيت  واملجاورين يف  والغرباء  الفقراء  بال�سعفاء 

والإقامة يف البيمار�ستان. 

الوقف على جهات الب وال�صدقة

ومنها  املقد�س،  بيت  فقراء  على  الوقفيات  من  العديد  يف  يتكرر  ما  وهو 
فقراء  على  واأوقفوا  ال�سرب  بدير  يقيمون  ممن  ال�سرب  من  لرهبان  وقفيات 

الن�سارى وعلى فقراء القد�س ب�سكل عام دون حتديد الهوية.

الوقف على اخلانات 

ومنها خان الظاهري بالقد�س ال�سريف لإدامة عمارته لي�ستمر باأداء مهمته 
ووظيفته التجارية.

الوقف على قنوات املياه واالأ�صبلة 

والغر�س منها تعمر واإدامة م�سادر املياه يف القد�س وهي قليلة لكنها مهمة 
اأنها مهمة جًدا خلدمة احلجاج  امل�سلمني، كما  للم�ساجد وخلدمة احلجاج  جًدا 

امل�سيحيني الذين توفر لهم املياه جماًنا.
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وختاًما، فاإن دفاتر و�سجالت الأوقاف توؤرخ لظاهرة الوقف وتعطي �سورة 
دقيقة وموازية للم�سادر الأخرى، وت�ساهم يف التوثيق للمدينة وريفها مبرافقها 
واأهاليها، وهي من امل�سادر التي نتمنى اأن يتم العناية بها ودرا�ستها لتاأكيد هوية 
اإزاء حماولت طم�س هويتها واإحالل طابع  املدينة وعروبتها وطابعها الإ�سالمي 
غريب م�ستورد بالقوة، ومن هنا ندعو اإىل احلفاظ على هذا الأر�سيف ودرا�سته 
باهتمام، كما نوؤكد اأهمية درا�سة ظاهرة الوقف لالإفادة منها يف اإدامة املوؤ�س�سات 

التعليمية والفكرية يف جمتمعنا املعا�سر.



اقــتـ�شــاد وتنميـــــة
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اإ�ســـكالية اال�ســتثمارات العـربيــة البينيـة
واال�ستثمارات العربية الموظفة في الخارج*

اأ.د. حميد الجميلي**

مقدمة
في  اال�ستثمار  مناخ  �سهد  العالمية،  اال�ستثمارية  البيئة  تطورات  �سوء  في 
الدول العربية تطورات جوهرية في مجال حركة واتجاهات اال�ستثمارات االأجنبية 
المبا�سرة ال�سادرة في الدول العربية والواردة اإليها، كما �سهدت االأموال العربية 
الموظفة في الخارج واال�ستثمارات العربية البينية تطورات جذرية هي االأخرى. 
بعد  اإيجابًيا  تطوًرا  �سهدت  العالمية  الراأ�سمالية  التدفقات  اأن  المالحظ  ومن 
في  االنكما�ش  حالة  وتراجع  الحادة،  العالمية  االقت�سادية  االأزمة  اآثار  تراجع 
االقت�ساد العالمي وخا�سة في الدول المتقدمة التي بداأت ت�سهد نمًوا اقت�سادًيا 
متوا�ساًل منذ عام 2012. وفي �سوء التوقعات االإيجابية ب�ساأن االأزمة العالمية من 
الفترة  المبا�سرة خالل  العالمية  االأجنبية  اال�ستثمارية  التدفقات  زيادة  المتوقع 
2016–2020 بن�سبة )10%(، اإال اأن هذا التوقع م�سروط بالعوامل الداعمة لنمو 
االقت�سادات المتطورة واالقت�سادات في مرحلة التحول، وم�سروط كذلك بتراجع 

التوترات ال�سيا�سية العالمية.

* ُقدم هذا البحث كمحا�س���رة األقاها الكاتب يف منتدى الفكر العربي يوم الثالثاء 2016/12/20، وقد 
مت دعم البحث من قبل عمادة البحث العلمي يف جامعة الزرقاء.

** اأ�ستاذ االقت�ساد يف جامعة الزرقاء/االأردن، وع�سو منتدى الفكر العربي/العراق.
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التناف�س  احتدام  اإلى  العالمية  ال�ستثمارية  البيئة  تح�سن  توقعات  وت�سير 
الدول  بين  التناف�س  فيها  بما  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  على  الدولي 
العربية على جذب هذه ال�ستثمارات. واإذا كان التناف�س الدولي على ا�ستقطاب 
وال�ستقرار  الأعمال  وبيئة  الأ�سواق  تحكمه  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
القت�سادي، فاإن احتدام التناف�س بين الدول العربية على ا�ستقطاب ال�ستثمارات 
الأجنبية المبا�سرة تحكمه جهود المناخ ال�ستثماري وبيئة الأعمال، واإذا ا�ستمرت 
جاذبية  تت�ساءل  ف�سوف  الر�سادة  عن  بعيدة  القت�سادية  العربية  ال�سيا�سات 
المنطقة العربية لال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة والبينية من ناحية، ومن ناحية 
اأخرى �سوف تزداد هجرة الأموال العربية اإلى الخارج على ح�ساب ال�ستثمارات 
لال�ستثمارات  طرًدا  اأكثر  �ست�سبح  العربية  المنطقة  اإن  بل  البينية،  العربية 

الأجنبية والعربية على حد �سواء.

ا�ستقطاب  منطقة  اإلى  العربية  المنطقة  تحويل  متطلبات  فاإن  وعليه، 
تبني  ت�ستوجب  البينية  العربية  وال�ستثمارات  المبا�سرة  الأجنبية  لال�ستثمارات 

�سيا�سات اقت�سادية ر�سيدة تهدف اإلى:

1. تعزيز دعائم البنى التحتية لالقت�سادات العربية.

2. تعزيز الخبرات الإدارية والتنظيمية في مجال ال�ستثمار.

3. تبني �سيا�سات تكنولوجية جاذبة لال�ستثمارات الأجنبية والعربية.

4. تبني �سيا�سات تنموية معززة للنمو القت�سادي.

5. تعزيز موقع الأ�سواق العربية عالمًيا.

6. و�سع تطورات البيئة ال�ستثمارية العربية تما�سًيا مع التطورات العالمية 
في مجال ال�ستثمار.

7. تعزيز العمل القت�سادي العربي الم�سترك وتفعيل اتفاقيات ال�ستثمار 
العربية.
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الم�صكلة البحثية
على  قدرتها  العربية  القت�سادات  فقدان  في  البحثية  الم�سكلة  تكمن 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اإلى  يوؤدي  الذي  بال�سكل  ال�ستثمارية  بيئتها  تح�سين 
الأجنبية المبا�سرة وا�ستقطاب ال�ستثمارات العربية البينية ووقف هجرة الأموال 
في  العربية  الدول  ن�سيب  �ساآلة  اأ�سباب  يف�سر  ما  وهذا  الخارج،  اإلى  العربية 
من  يتجاوز )٪3.5(  ل  والذي  العالم  في  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات 
الإجمالي العالمي خالل الفترة ما بين 2000–2014 ونحو )9.5٪( من اإجمالي 

ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة اإلى الدول النامية خالل نف�س الفترة.
اأخرى  ناحية  من  يف�سر  العربية  الدول  في  ال�ستثمار  مناخ  تدهور  اأن  كما 
اأ�سباب هجرة الأموال العربية اإلى الخارج والتي تقد بحوالي )5( ترليون دولر 
اإلى )370(  والمنفذة  المتراكمة  البينية  العربية  ناحية وتدني ال�ستثمارات  من 

مليار دولر خالل الفترة )2003–2015(.
وعليه، يمكن �سياغة الم�سكلة البحثية من خالل الت�ساوؤلت الآتية:

1. ما هي اأ�سباب التدهور الكبير في بيئة ال�ستثمار العربية؟
2. لماذا لم تتمكن ال�سيا�سات العربية من تح�سين المناخ ال�ستثماري وبيئة الأعمال.
المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفقات  معظم  تركز  اأ�سباب  هي  ما   .3

على عدد محدود من الدول العربية دون غيرها؟
4. ما هي اأ�سباب ا�ستحواذ قطاع الخدمات على الح�سة الأهم من التدفقات 

ال�ستثمارية العربية البينية؟
5. ما هي معوقات عودة الأموال العربية الموظفة في الخارج؟

اأهداف البحث
1. تحليل اتجاهات ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة الوافدة عربًيا واأثرها 

على التنمية القت�سادية العربية.
2. تحليل حجم الأموال العربية الموظفة في الخارج وما هي اآثارها واأبعادها.

3. تحليل واقع ال�ستثمارات العربية البينية وخ�سائ�سها واتجاهاتها.
4. تحليل �ُسبل تح�سين البيئة ال�ستثمارية العربية.
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فر�صية البحث
العربية  المنطقة  جعل  في  العربية  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأ�سهمت   .1
العربية  وال�ستثمارات  الأجنبية  العربية  لال�ستثمارات  طرد  منطقة 

البينية على حد �سواء.
اإلى  العربية  الأموال  هجرة  في  العربية  ال�ستثمارية  البيئة  اأ�سهمت   .2

الخارج في مقابل تدني ال�ستثمارات العربية البينية.
3. لم ت�سهم ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة الوافدة اإلى الدول العربية في 
ت�سريع النمو وتطوير القت�سادات العربية، ولم ت�سهم في تنمية البنية 

التحتية لالقت�سادات العربية.

منهجية البحث
المبا�سرة  الأجنبية  لال�ستثمارات  التحليلي  المنهج  على  الباحث  اعتمد 
وال�ستثمارات العربية البينية من خالل تحليل البيانات الإح�سائية ومن خالل 

تحليل طبيعة واأثر هذه التدفقات واأبعادها وانعكا�ساتها القت�سادية عربًيا.

نطاق البحث
المنطقة  فيها  بما  الدولية  المجموعات  المكاني  نطاقه  البحث في  يتناول 

العربية.

العربية  ال�ستثمارات  اتجاهات  تحليل  اإلى  فين�سرف  الزمني  النطاق  اأما 
البينية والأجنبية المبا�سرة خالل ال�سنوات الخم�س الما�سية 2010–2015.

المرجعية االإح�صائية والبحثية
ي�ستند البحث اإلى تحليل البيانات والإح�ساءات المعتمدة وال�سادرة عن:

1. اإح�ساءات موؤ�س�سة �سمان ال�ستثمار.
2. تقرير مناخ ال�ستثمار لعام 2015 ال�سادر عن الأونكتاد.
3. تقرير قاعدة بيانات »الفاينن�سال تايمز« لعام 2015.
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ال�سادر  الموحد  العربي  القت�سادي  التقرير  في  الواردة  الإح�ساءات   .4
عن الجامعة العربية لعام 2015.

5. درا�سة الدكتور محمود عبدالف�سيل حول ال�ستثمارات العربية البينية.

اأواًل: االتجاهات الدولية لال�صتثمار االأجنبي المبا�صر ال�صادر والوارد عالمًيا 
عام 2014

تراجعت تدفقات ال�ستثمار الأجنبي المبا�سر الواردة في عام 2014 بن�سبة 
)16٪( لت�سل اإلى )1228( مليار دولر وذلك لالأ�سباب الآتية:

1. ا�ستمرار تباطوؤ القت�ساد العالمي.
من  عدد  في  وال�سيا�سي  القت�سادي  ال�ستقرار  عدم  مخاطر  تنامي   .2

مناطق العالم.
3. ت�سفية بع�س ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة وغير المبا�سرة في عدد 

من مناطق العالم.

وعلى �سعيد الدول النامية زادت تدفقات ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة 
التدفقات  من   )٪55،5( ي�سكل  ما  وهو  دولر،  مليار   )681( اإلى  اإليها  الواردة 
ال�ستثمارية الأجنبية الواردة عالمًيا والبالغة )1228( مليار دولر في عام 2014.

فقد  ال�سادرة  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية  للتدفقات  بالن�سبة  اأما 
ارتفعت بن�سبة )3.7٪( في عام 2014 عن عام 2013 لتبلغ )1354( مليار دولر 

في عام 2014.

اإلى الدول النامية  اأ�سباب هذه الزيادة فتكمن في نمو التدفقات  اأما اأهم 
الآ�سيوية وا�ستمرار عملية الت�سنيع بدرجات عالية في معظم دول جنوب وجنوب 
�سرق اآ�سيا و�سرق اآ�سيا. اأما على م�ستوى الدول المتقدمة فقد تراجعت التدفقات 
لتبلغ  الوافدة بن�سبة )28.4٪( عن عام 2013  ال�ستثمارية الأجنبية المبا�سرة 

)499( مليار دولر عام 2014.

الدول  اإلى  الوافدة  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية  التدفقات  وتراجعت 
المتحولة بن�سبة )52٪( عن عام 2013 لت�سل اإلى )48( مليار دولر عام 2014.
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فقد  ال�سادرة  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية  للتدفقات  بالن�سبة  اأما 
نق�ست بن�سبة )3.7٪( في عام 2014 عن عام 2013 لتبلغ )1354( مليار دولر 

في عام 2014.

المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية  التدفقات  من   )٪61( اأن  والمالحظ 
هذه  في  النامية  الدول  م�ساهمة  وكانت  المتقدمة،  الدول  م�سدرها  ال�سادرة 
التدفقات  بلغت  فلقد   ،)٪5( المتحولة  الدول  ون�سيب   )٪34( التدفقات 
مليار   )823( المتقدمة  الدول  من  ال�سادرة  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية 
دولر في عام 2014، ومن الدول النامية )468( مليار دولر ومن الدول المتحولة 

)63( مليار دولر.

جدول رقم )1(
االتجاهات الدولية لال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة لعام 2014

اال�صتثمارات االأجنبيةاملجموعة الدولية
املبا�صرة الواردة عاملًيا

اال�صتثمارات االأجنبية
املبا�صرة ال�صادرة عاملًيا

1354 مليار دولر1228 مليار دولرالعامل
823 مليار دولر499 مليار دولرالدول املتقدمة
468 مليار دولر681 مليار دولرالدول النامية
63 مليار دولر48 مليار دولرالدول املتحولة

الم�سدر: الونكتاد: تقرير ال�ستثمار في العالم 2015.

جدول رقم )2(
م�صادر التدفقات اال�صتثمارية االأجنبية المبا�صرة ال�صادرة عالمًيا لعام 2014

الن�صبةامل�صدر
61٪الدول املتقدمة
34٪الدول النامية
5٪الدول املتحولة

الم�سدر: الونكتاد: تقرير ال�ستثمار في العالم 2015.
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جدول رقم )3(
التدفقات اال�صتثمارية االأجنبية المبا�صرة الواردة وال�صادرة على م�صتوى الدول 

المتقدمة والدول النامية والمتحولة مليار دوالر في عام 2014

التدفقات ال�صادرةالتدفقات الواردة املجموعة الدولية
499823الدول املتقدمة ومنها:

289316الحتاد الأوروبي	 
146390اأمريكا ال�سمالية	 

681468الدول النامية ومنها:
5413اأفريقيا	 
15923اأمريكا الالتينية والكاريبي	 

465432اآ�صيا ومنها:
381383�سرق وجنوب �سرق اآ�سيا	 
4111جنوب اآ�سيا	 
4338غرب اآ�سيا	 

4863الدول املتحولة

الم�سدر: الونكتاد: تقرير ال�ستثمار في العالم 2015.

جدول رقم )4(
التدفقات ا�صتثمارية االأجنبية المبا�صرة الواردة اإلى الدول العربية لعام 2014

44 مليار دولرجمموع التدفقات الأجنبية املبا�سرة الواردة اإىل الدول العربية لعام 2014	 
 	 )1228( والبالغة  عاملًيا  الواردة  املبا�سرة  الأجنبية  التدفقات  من  الن�سبة 

3.6٪مليار دولر.

الن�سبة من التدفقات الأجنبية املبا�سرة الواردة اإىل الدول النامية والبالغة 	 
6.4٪)681( مليار دولر.

الأجنبية 	  ال�ستثمارية  التدفقات  من  العربية  والإمارات  ال�سعودية  ح�سة 
41٪املبا�سرة الواردة اإىل الدول العربية.

ن�سبة التدفقات الأجنبية املبا�سرة الواردة اإىل م�سر من جمموع التدفقات 	 
11٪الأجنبية املبا�سرة الواردة اإىل الدول العربية.

الم�سدر: الأونكتاد: تقرير ال�ستثمار العالمي لعام 2015.



- 202 - املنتــــدى  267-266

اإ�صــــكالية اال�صــــتثمارات العربيــــة البينيـــــة واال�صـــــتثمارات العربيــــة املوظفة يف اخلارج

واأهم المالحظات على الجداول رقم )1( و)2( و)3( و)4(:
1. تعد ال�سين اأكبر م�ستفيد من التدفقات ال�ستثمارية المبا�سرة الواردة 

عالمًيا عام 2014.
2. تاأتي منطقة هونغ كونغ بالدرجة الثانية اأي الم�ستفيد الثاني من التدفقات 

ال�ستثمارية الأجنبية المبا�سرة الواردة عالمًيا عام 2014.
من  ال�ستفادة  حيث  من  الثالثة  الدرجة  المتحدة  الوليات  احتلت   .3

التدفقات ال�ستثمارية المبا�سرة.
4. بلغت التدفقات ال�ستثمارية الأجنبية المبا�سرة الوافدة اإلى القت�سادات 
النامية )681( مليار دولر ت�سكل )55.5٪( من التدفقات ال�ستثمارية 

الأجنبية المبا�سرة الوافدة عالمًيا.
�سرق  اإلى  الوافدة  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية  التدفقات  بلغت   .5
وجنوب �سرق اآ�سيا نحو )381( مليار دولر. اأما التدفقات ال�ستثمارية 
الواردة اإلى غرب اآ�سيا فلم تتجاوز )43( مليار دولر في عام 2014.

العربية  الدول  اإلى  الواردة  المبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارية  التدفقات  ثانًيا: 
في عام 2014.

هبطت التدفقات ال�ستثمارية الأجنبية المبا�سرة الواردة اإلى الدول العربية 
 ،2014 عام  دولر  مليار   )44( اإلى   2013 عام  في  دولر  مليار   )47.5( من 
ن�سبته )3.6٪( من مجموع  ما  التدفقات  ومثلت هذه  بن�سبة هبوط )٪8(.  اأي 
وما   2014 عام  في  عالمًيا  الواردة  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارية  التدفقات 
اإلى الدول  الوافدة  التدفقات ال�ستثمارية الأجنبية  ن�سبته )6.4٪( من مجموع 

النامية والبالغة )681( مليار دولر عام 2014.

واأهم ما يالحظ على اتجاه ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة الوافدة للدول 
العربية ما ياأتي:
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1. تركز هذه التدفقات في عدد محدود من الدول العربية وكما يلي:
اإجمالي  من   )٪41( على  العربية  والإمارات  ال�سعودية  ا�ستحوذت  اأ. 

التدفقات الواردة اإلى الدول العربية في عام 2014.
ب. جاءت م�سر بالمرتبة الثالثة بقيمة )4.8( مليار دولر اأي بح�سة 
اإلى  الواردة  ال�ستثمارية  التدفقات  اإجمالي  من   )٪11( حوالي 

الدول العربية في عام 2014.
ج. جاء العراق بالمرتبة الرابعة بقيمة ما يقارب من )5( مليار دولر 
اأي بح�سة )10.9٪( من اإجمالي التدفقات ال�ستثمارية الواردة 

عربًيا.
د. جاء المغرب بالمرتبة الخام�سة بقيمة )3.6( مليار دولر اأي بح�سة 

)8.2٪( من اإجمالي التدفقات ال�ستثمارية الواردة عربًيا.
ه�. جاء لبنان بالمرتبة ال�ساد�سة بقيمة )3( مليار دولر، اأي بح�سة 

.)٪7(
ز. جاء الأردن بالمرتبة ال�سابعة بقيمة )1.8( مليار دولر، اأي بح�سة 

)4٪( من اإجمالي التدفقات ال�ستثمارية الواردة عربًيا.

وفيما ياأتي ن�سب ا�ستثمارات الدول المتقدمة في الدول العربية من مجموع 
ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة الوافدة اإلى الدول العربية والبالغة )44( مليار 

دولر.
- الوليات المتحدة بن�سبة )٪26.69(.

- فرن�سا بن�سبة )٪21.02(.
- المملكة المتحدة بن�سبة )٪16.07(.

- اإيطاليا بن�سبة )٪16.01(.
- �سوي�سرا بن�سبة )٪8.43(.
- األمانيا بن�سبة )٪3.67(.
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- هولندة بن�سبة )٪2.29(.
- اليابان بن�سبة )٪1.97(.
- اإ�سبانيا بن�سبة )٪1.79(.

- الدنمارك بن�سبة )٪1.66(.
يبلغ  العربية  الدول  في  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  م�سروعات  عدد   .3
الإمارات  في  الم�سروعات  هذه  وتتركز   ،2014 عام  م�سروًعا   )780(

وفي ال�سعودية وم�سر.
4. يقدر عدد ال�سركات الأجنبية العاملة في الدول العربية بنحو )6109( 

�سركة. وتركزت هذه ال�سركات في الإمارات وال�سعودية وقطر.
المنطقة  المبا�سر في  الأجنبي  ال�ستثمار  وم�سروعات  �سركات  تركزت   .5
ال�سعودية،  الإمارات،  العربية، هي  الدول  من  في عد محدود  العربية 

م�سر، وقطر.

ثالًثا: اال�صتثمارات االأجنبية المبا�صرة ال�صادرة من الدول العربية في عام 2014
بلغت ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة ال�سادرة من الدول العربية )33.4( 
التدفقات  اإجمالي  من   )٪7.1( ن�سبته  ما  ت�سكل   2014 عام  في  دولر  مليار 
الكويت  وت�سدرت  دولر.  مليار   )468( البالغة  النامية  الدول  من  ال�سادرة 
بقيمة )13( مليار دولر،  المبا�سرة  الأجنبية  للتدفقات  الم�سدرة  الدول  قائمة 
من  �سادراتها  بلغت  حيث  الثانية،  بالمرتبة  قطر  وجاءت   .)٪39.2( وبح�سة 
التدفقات الأجنبية المبا�سرة نحو )6.7( مليار دولر بح�سة )26.2٪(. وجاءت 
ال�سعودية في المرتبة الثالثة عربيُا بقيمة )5.4( مليار دولر وبح�سة )٪6.1(. 
الأجنبية  التدفقات  بلغت  حيث  العربية،  الإمارات  جاءت  الرابعة  المرتبة  وفي 
وجاءت   .)٪9.2( وبح�سة  دولر  مليار   )3( بقيمة  منها  ال�سادرة  المبا�سرة 
لبنان في المرتبة الخام�سة بقيمة )1.9( مليار دولر وبح�سة )5.7٪(. وجاءت 

�سلطنة ُعمان في المرتبة ال�ساد�سة بقيمة )1.2( مليار وبح�سة )٪3.5(.
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 2014 عام  العربية  للدول  الدولي  ال�ستثماري  المركز  اأن  المالحظ  ومن 
يقدر ب�)10( مليار دولر، حيث بلغت ال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة الواردة اإلى 
الدول الغربية )44( مليار دولر، وبلغت ال�ستثمارات العربية ال�سادرة في الدول 

العربية )33.4( مليار دولر.

رابًعا: اال�صتثمارات العربية البينية
تزداد اأهمية ال�ستثمارات العربية البينية في التنمية ب�سكل وا�سح في ظل 
حاجة القت�ساد العربي اإليها ب�سبب �سعف القاعدة الإنتاجية في الوطن العربي 
والعتماد الوا�سع في اإقامتها وت�سغيلها وتو�سيعها على الخارج، اإ�سافة اإلى اعتماد 
العديد منها في ت�سريف اإنتاجها على الخارج، حيث تعتبر ال�ستثمارات العربية 
العربي  التكامل ال�ستثماري  اإطار  واأهمية في  المجالت حيوية  اأبرز  البينية من 
لأنه ي�سب في تحقيق الهدف الأ�سا�سي للتكامل العربي المتمثل بتحقيق التنمية 
القت�سادية العربية، بما توفره من حلول لمختلف الم�ساكل التنموية التي تواجه 

القت�سادات العربية، وتت�سح اأهمية هذه ال�ستثمارات من خالل:
ترجع  حيث  العربية:  التنمية  في  البينية  العربية  ال�ستثمارات  اأهمية   .1
اأهمية ال�ستثمارات العربية البينية لدورها في بناء القاعدة الإنتاجية 
لالقت�ساد، ولدورها في تحقيق التكامل الإنتاجي ال�ستثماري العربي.

2. تعتبر اأحد م�سادر التمويل الداعمة للموارد المحلية.
اإنتاجية الموارد  اإلى رفع  3. يترتب عنها ت�سغيل موارد كانت عاطلة توؤدي 

الم�ستخدمة فعاًل.
التمويل  م�سادر  من  غيرها  عن  البينية  العربية  ال�ستثمارات  تتميز   .4
الخارجي الأخرى في كونها غير من�ساأة للديون، وغير م�سروطة وكونها 
جزًءا من عملية العمل القت�سادي العربي الم�سترك بعيًدا عن �سروط 
�سندوق  قر�س  عن  وبعيًدا  الوافدة،  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات 

النقد الدولي الم�سروطة.
ال�ستثماري  التكامل  مداخل  اأحد  البينية  العربية  ال�ستثمارات  تعد   .5

والإنتاجي العربي.
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اال�صتثمارات البينية المنفذة
الذي  المبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  اأ�سواق  عن  ال�سادرة  البيانات  ت�سير 
الموؤ�س�سة  قبل  من  ا�ستخال�سها  تم  والتي  تايمز«  »الفاينن�سال  موؤ�س�سة  اأعدته 

العربية ل�سمان ال�ستثمار للفترة 2003–2014، اإلى الآتي:
البينية  العربية  ال�ستثمارات  لم�سروعات  الإجمالية  التكلفة  قدرات   .1

المنفذة خالل الفترة 2003 – 2014 بقيمة )370( مليار دولر.
2. ت�سدرت م�سر قائمة الدول العربية با�ستحواذها على م�سروعات بقيمة 
)99.3( مليار وبح�سة تبلغ ن�سبة )26.8٪( من اإجمالي ال�ستثمارات 
المنفذة خالل الفترة 2003 – 2014، تالها العراق بقيمة )35( مليار 
 )24.3( بقيمة  الثالثة  المرتبة  في  الجزائر  ثم  الإجمالي،  من  دولر 
بقيمة )23.9(  الرابعة  المرتبة  ال�سعودية في  مليار دولر، ثم جاءت 
 )30( بقيمة  ليبيا  ثم  دولر،  مليار   )23( بقيمة  قطر  ثم  دولر  مليار 
بقيمة  تون�س  ثم  دولر،  مليار  بقيمة )22.9(  الأردن  ثم  دولر،  مليار 

)21.6( مليار دولر، ثم الإمارات بقيمة )17.4( مليار دولر.
لال�ستثمارات  الم�سدرة  العربية  الدول  مجموعة  الإمارات  ت�سدرت   .3
العربية البينية المنفذة خالل الفترة 2003–2014 بقيمة )212.6( 
في  البحرين  تلتها  الإجمالي،  من   )٪57.5( وبن�سبة  دولر  مليار 
في  الكويت  جاءت  ثم  دولر،  مليار   )44.2( بقيمة  الثانية  المرتبة 
المرتبة الثالثة بقيمة )34.7( مليار دولر، ثم قطر في المرتبة الرابعة 
بقيمة )30.1( مليار دولر، ثم ال�سعودية في المرتبة الخام�سة بقيمة 

)15.5( مليار دولر.
الفترة  خالل  البينية  العربية  ال�ستثمارية  الم�سروعات  عدد  قدر   .4
با�ستحواذها  ال�سعودية  ت�سدرت  م�سروع،   )2246( ب�   2014-2003
على )331( م�سروع، ثم الإمارات با�ستحواذها على )241( م�سروع، 
ُعمان  �سلطنة  ثم  م�سروع،   )219( على  با�ستحواذها  م�سر  ثم 

با�ستحواذها على )203( م�سروع.
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5. يعد قطاع الخدمات المالية والم�سرفية الأهم في ا�ستقطابه للم�سروعات 
والعقارات  والمقاولت  التجارة  قطاع  اإلى  اإ�سافة  البينية،  العربية 

وال�سياحة.
جزًءا  العربية  الدولة  في  المنفذة  البينية  العربية  ال�ستثمارات  ت�سكل   .6
ب�سيًطا من الأموال العربية الموظفة خارج الوطن العربي والتي تجاوزت 

ال� )5000( مليار دولر.
القطاعات  في  ت�ستثمر  ل  عربًيا  الوافدة  المغتربة  العربية  الأموال  اأن   .7
العربي،  الوطن  في  تعمل  اأجنبية  م�سارف  في  تودع  واإنما  الإنتاجية، 
وهذه الإيداعات الم�سرفية تعود وت�ستثمر في النظام المالي العالمي 

دون اأن ت�ستفيد منها القت�سادات العربية.
العزوف  في  يتمثل  البيني  العربي  ال�ستثماري  الفكر  في  8. هناك ق�سور 
عن ال�ستثمار في القطاعات الإنتاجية وتف�سيل ال�ستثمار في الأ�سول 
ال�سائلة وفي القطاعات �سريعة العائد قليلة المخاطرة كال�ستثمار في 

الخدمات المالية والم�سرفية.

اإ�صكالية اال�صتثمارات العربية البينية
االإ�صكالية االأولى

بلغ الر�سيد التراكمي لال�ستثمارات العربية البينية خالل ع�سرين عاًما بين 
اأي بمعدل تدفق �سنوي )3.5( مليارات  1985–2004 نحو )36( مليار دولر؛ 

دولر في المتو�سط.

وقدرت التكلفة الإجمالية لم�سروعات ال�ستثمارات العربية البينية المنفذة 
خالل الفترة ما بين عام 2003 و2015 بما يقارب )370( مليار دولر.

اأي اأن الر�سيد التراكمي لال�ستثمارات العربية البينية خالل الفترة ما بين 
1985 – 2015 بلغ نحو )406( مليار دولر.
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من   )٪6.8( يتجاوز  ل  البينية  العربية  ال�ستثمارات  ن�سبة  فاإن  وعليه، 
الأموال العربية الموظفة في الخارج.

االإ�صكالية الثانية
رغم ما لال�ستثمارات العربية البينية من دور مهم في مجال اإقامة القاعدة 
الإنتاجية وت�سغيلها لتكون اأ�سا�ًسا للتكامل الإنتاجي والتجاري وال�ستثماري، ولكن 
بل  العربية،  الإنتاجية  القطاعات  اإلى  تتوجه  لم  ال�ستثمارات  اأن هذه  المالحظ 
توجهت في المقام الأول نحو الخدمات المالية وفي المقام الثاني نحو العقارات 

وال�سياحة والمقاولت.

القطاعات  عن  بعيدة  ظلت  البينية  العربية  ال�ستثمارات  فاإن  وعليه، 
ت�سحيح  في  ت�سهم  ولم  الإنتاجي،  التكامل  عملية  في  ت�سهم  ولم  الإنتاجية، 

اختاللت الهيكل الإنتاجي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

االإ�صكالية الثالثة
القيود  البينية  العربية  اإلى تدني ال�ستثمارات  اأدت  التي  العوامل  اأبرز  من 
مالءمة  وعدم  تكاليفها،  وارتفاع  الأعمال  بيئة  وتدهور  الأعمال،  ممار�سة  على 
ال�ستقرار  اإلى  الفتقار  عن  ف�ساًل  العربية،  الدول  في  ال�ستثماري  المناخ 
للن�ساط  الم�ساحبة  والموؤ�س�سية  الإدارية  الإجراءات  كفاءة  و�سعف  الت�سريعي 
ال�ستثماري، ووجود اأنظمة وقوانين اقت�سادية معوقة لتحريك راأ�س المال العربي 
داخل المنطقة العربية، اإ�سافة اإلى عدم وجود اأ�سواق مالية عربية متطورة قادرة 

على ا�ستيعاب ال�ستثمارات العربية البينية.

فعالية  عدم  وكذلك  الإح�ساءات،  دقة  وعدم  ال�سفافية  نق�س  يعد  كما 
ال�سيا�سات النقدية من العوامل التي تحول دون تحريك راأ�س المال العربي نحو 

ال�ستثمار العربي البيني.
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االإ�صكالية الرابعة
تتميز ال�ستثمارات العربية البينية بتوزيع متباين بين الدول العربية فلكل 
دولة عربية �سوق عربي تتجه اإليه ال�ستثمارات. فهناك اأ�سواق معينة لل�سعودية، 
ولقطر اأ�سواق معينة، وللكويت اأ�سواق معينة، وعليه ل يوجد نمط محدد لتجاهات 

ال�ستثمارات العربية البينية.

االإ�صكالية الخام�صة
في الوقت الذي تعاني منه القت�سادات العربية من معدلت بطالة تتجاوز 
ال�)20٪(، وفي الوقت الذي تحتاج فيه الدول العربية اإلى ال�ستثمارات الإنتاجية 
في  لال�ستثمارات  تتجه  العربية  الأموال  اأن  نجد  الأ�سا�سية،  التحتية  البنى  في 
الم�سارف الأجنبية وت�سهم في تمويل التنمية في الدول المتقدمة، وفي معالجة 
اأزمات اقت�سادات الدول المتقدمة. وخا�سة اأزماتها المالية، كما ت�سهم في خلق 

فر�س عمل في اقت�سادات الدول المتقدمة.

االإ�صكالية ال�صاد�صة
لقد اخفقت ال�ستثمارات العربية البينية والم�سروعات العربية الم�ستركة في:

1. تحقيق التكامل الإنتاجي والتكامل ال�ستثماري.
2. تحقيق التكامل المالي والم�سرفي.

3. في بناء وتطوير القاعدة الإنتاجية ال�سناعية والزراعية العربية.
4. في ت�سكيل هيكل قطاعي اإنتاجي متكامل ي�سهم في ت�سحيح اختاللت 

القيمة الم�سافة للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

االإ�صكالية ال�صابعة
تتميز ال�ستثمارات العربية البينية ب�سّحها، حيث ل تزيد عن )406( مليار 
دولر كا�ستثمارات متراكمة خالل الفترة )1985 – 2015( علًما باأن الق�سم الأكبر 
من ال�ستثمارات العربية البينية تتوجه نحو الخدمات وبخا�سة الخدمات المالية، 
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ال�سياحية.  المرافق  وبع�س  والتجارة  والمقاولت  العقارية  الأن�سطة  اإلى  اإ�سافة 
حيث ي�ستقطب قطاع الخدمات حوالي )60٪( من ال�ستثمارات العربية البينية، 
اأن  اإل  والزراعة،  التحويلية  ال�سناعات  قطاعي  اأهمية  رغم  اأنه  والمالحظ 

ال�ستثمارات العربية البينية لم تتوجه اإلى هذين القطاعين.

االإ�صكالية الثامنة
ال�سادرة من  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  فيه  بلغت  الذي  الوقت  في 
الدول العربية )33.4( مليار دولر في عام 2014، نجد اأن ال�ستثمارات العربية 

البينية المر�سدة في عام 2014 بلغت )2.6( مليار دولر.

واأن ال�ستثمارات العربية البينية البالغة )2.6( توجهت فقط اإلى خم�سة 
دول عربية هي: )1- الأردن، 2- الجزائر، 2- م�سر، 4- ال�سودان، 5- اليمن(.

االإ�صكالية التا�صعة
الفترة  خالل  المنفذة  البينية  العربية  ال�ستثمارية  الم�سروعات  عدد  بلغ 

2003–2015 نحو )2246( م�سروًعا.
والمالحظ اأن )1000( م�سروع منها ُنفذ في ال�سعودية، الإمارات، م�سر، 
من:  كل  في  ُنفذت  الم�سروعات  هذه  من   )٪63( حوالي  واأن  ُعمان.  �سلطنة 

ال�سعودية، الإمارات، م�سر، �سلطنة ُعمان، قطر، والبحرين.

العربية  للم�سروعات  ا�ستقطابه  في  الأهم  المالية  الخدمات  قطاع  يعد 
البينية لعام 2014، حيث حظي بعدد )42( م�سروًعا وبح�سة تبلغ نحو )٪28( 

من اإجمالي عدد الم�سروعات البالغة )153( م�سروًعا.

االإ�صكالية العا�صرة
بلغ الر�سيد التراكمي لال�ستثمارات العربية البينية خالل الفترة 1995 – 
ولكن  دولر.  مليار   )10.3( �سنوي  بمتو�سط  دولر  مليار   )165( نحو   2010
م�سر،  لبنان،  ال�سودان،  ال�سعودية،  هي  عربية  دول   )5( اإلى  توجهت   )٪78(
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المغرب. وظل خط توجه ال�ستثمارات العربية البينية اإلى دول عربية محدودة، 
وهو ما يميز م�سار هذه ال�ستثمارات واتجاهاتها.

االإ�صكالية الحادية ع�صرة
ل يزال التوزيع القطاعي لال�ستثمارات العربية البينية يت�سف بالتركيز على 
ف�ساًل  خا�سة،  ب�سورة  والم�سرفية  المالية  والخدمات  عامة  ب�سورة  الخدمات 
عن التجارة والمقاولت وال�سياحة، وظل التوزيع القطاعي بعيًدا عن ال�سناعات 
التحويلية وعن قطاع الزراعة، وكمعدل عام ي�ستقطب قطاع الخدمات اأكثر من 
)53٪( من اإجمالي ال�ستثمارات العربية البينية التراكمية طيلة الفترة 1985 – 

.2015

االإ�صكالية الثانية ع�صر
اإن توا�سع ال�ستثمارات العربية البينية ل يّدل على م�ساهمة معتبرة لهذه 
ال�ستثمارات في تنمية القت�ساديات العربية، وهذا ما يوؤكد عدم ا�ستفادة هذه 
ومن  العربية  ال�ستثمارية  الفر�س  من  البينية  العربية  ال�ستثمارية  التدفقات 

الإمكانات الب�سرية والطبيعية وال�سريبية.

االإ�صكالية الثالثة ع�صر
التكامل  لتحقيق  اأ�سا�سًيا  �سرًطا  يعد  ال�سلعي  الإنتاج  تدفق  زيادة  اإن 
التوجه  عن  البينية  العربية  ال�ستثمارات  عزوف  اإ�سكالية  تكمن  وهنا  التجاري. 

نحو القطاعات الإنتاجية وق�سور الفكر ال�ستثماري العربي.

االإ�صكالية الرابعة ع�صر
يتميز نمط ال�ستثمار العربي البيني بخا�سة في تف�سيل الم�ستثمر العربي 
لال�ستثمار في الأ�سول ال�سائلة، وكذلك ال�ستثمار في القطاعات �سريعة العائد 
الخدمات  نالت قطاعات  الأ�سباب  ولهذه  المخاطرة.  يت�ساءل فيها هام�س  التي 
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ن�سبة  ال�سياحة  وقطاع  التجارة،  وقطاع  المقالت،  وقطاع  والم�سرفية،  المالية 
عالية من مجموع ال�ستثمارات العربية البينية، وهذا النمط من ال�ستثمار يعك�س 
لال�ستثمارات  الريعي  النمط  ويعك�س  البيني  العربي  ال�ستثماري  الفكر  ق�سور 

العربية البينية.

كما اأن هذا الق�سور يعك�س بدوره تخ�سي�س غير كفوؤ للموارد الراأ�سمالية 
بين القطاعات.

خام�ًصا: االأموال العربية الموظفة في الخارج واإ�صكالياتها
تحليالت �صمولية

العمل  لتقديرات منظمة  الخارج طبًقا  الموظفة في  العربية  الأموال  تقدر 
رجال  اتحاد  ويقدرها  دولر  تريليون   )5( اأي  دولر  مليار  ب�)5000(  العربية 
الأعمال العرب باأكثر من )5000( مليار دولر ت�ستاأثر اأمريكا وحدها ب� )٪70( 
كما  الأوروبية.  والأ�سواق  الدول  في  وم�ستثمرة  موزعة  والبقية  الأموال  هذه  من 
ماليزيا  في  وخا�سة  اآ�سيا  �سرق  جنوب  دول  في  العربية  الأموال  بع�س  ت�ستثمر 

و�سنغافورة.

في  ت�سهم  المتقدمة  الدول  في  الم�ستثمرة  العربية  الأموال  اأن  والمالحظ 
المتقدمة  ال�سناعية  الدول  في  ت�ستثمر  دولر  تريليون  ثالثة  كل  اإن  اإذ  تقدمها، 
القت�سادات  تعاني منه  الذي  الوقت  مليون وظيفة، في  ت�سهم في خلق )3.5( 
العربي  الوطن  في  البطالة  معدل  يقدر  حيث  عالية  بطالة  معدلت  من  العربية 

باأكثر من )20٪( في عام 2014.

عمل  فر�سة  األف   )30( يخلق  اأمريكا  في  موظف  دولر  مليار  كل  اأن  كما 
لالقت�ساد الأمريكي.

ومن المالحظ اأن المنطقة العربية تو�سف باأنها اأقل مناطق العالم جذًبا 
طاردة  اقت�سادات  العربية  فالقت�سادات  المبا�سرة،  الأجنبية  لال�ستثمارات 
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لال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة ولال�ستثمارات العربية البينية على حد �سواء. 
ولعل من اأبرز الأ�سباب هو عدم مالءمة مناخ ال�ستثمار الذي ي�سمح با�ستقطاب 

ال�ستثمارات الأجنبية والعربية.

وفي اأوروبا تحتل �سوي�سرا، وبريطانيا، وفرن�سا، واإ�سبانيا المركز الأول بين 
الدول الغربية الجاذبة لالأموال العربية.

العربية  الأموال  فاإن  ال�ستثمار  ل�سمان  العربية  الموؤ�س�سة  لبيانات  وطبًقا 
المودعة في الخارج ت�ستثمر على �سكل اإيداعات وتوظيفات م�سرفية وا�ستثمارات 
مالية في �سركات العقارات وفي اأ�سواق الأ�سهم وال�سندات العالمية. والمالحظ 
�سكل  الخارج موظفة في  الموظفة في  العربية  الأموال  اأكثر من )40٪( من  اأن 

محافظ ا�ستثمارية متنوعة، وفي مجال العقارات.

اإن م�ساألة هروب روؤو�س الأموال العربية اإلى الخارج يعود اإلى عدم ال�ستقرار 
الذي ت�سهده المنطقة وانعدام البيانات الأ�سا�سية لال�ستثمار. واأو�سح اآخر تقرير 
�سادر عن منظمة الأمم المتحدة )الأونكتاد( اأن ال�سيا�سات القت�سادية المتبعة 
الر�ساميل  واأن  الأجنبية،  ال�ستثمارات  تحول دون جذب  العربية  الدول  قبل  من 
ال�ستثمارية.  البيئة  تدهور  ظل  في  اأوطانها  اإلى  تعود  اأن  يمكنها  ل  المهاجرة 
اأمر مرهون بتحقيق التكامل القت�سادي  اإن عودة الر�ساميل العربية المهاجرة 
العربي عبر اإزالة الحواجز الجمركية بين الدول العربية، واإقامة مناطق تجارية 

حرة بين الدول العربية، وت�سهيل تنقل الأموال وحمايتها.

وت�سير بع�س التقارير اإلى اأن ن�سبة )35٪( من الأموال العربية الموظفة في 
الخارج موظفة في ا�ستثمارات ذات �سيولة مالية، و)15٪( منها موظفة في �سوق 

ال�سندات الحكومية، خا�سة الأمريكية.

الخارج  الموظفة في  العربي��ة  الأم��وال  تواجه  التي  الإ�سكاليات  اأبرز  ولعل 
ما ياأتي:
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االإ�صكالية االأولى
العربية  الأموال  اإلى  والما�سة  ال�سديد  العربي  القت�ساد  حاجة  رغم 
المهاجرة، اإل اأن القت�سادات العربية تعد من اأقل دول العالم جذًبا لال�ستثمارات 
القت�سادية  فال�سيا�سات  الخارج،  في  الموظفة  العربية  الأموال  ومنها  عموًما 
طاردة  اقت�سادات  العربية  القت�سادات  من  جعلت  العربية  وال�ستثمارية 

لال�ستثمارات الأجنبية والعربية على حد �سواء.

االإ�صكالية الثانية
في الوقت الذي ل تتجاوز فيه قيمة ال�ستثمارات العربية البينية المنفذة 
الأموال  اأن  نجد   ،2015 –  1985 الفترة  دولر خالل  مليار   )430( المتراكمة 
العربية الموظفة في الخارج تبلغ حوالي )5( تريليون دولر، ول ت�سكل التدفقات 
ال�ستثمارية العربية البينية المتراكمة �سوى )6.6٪( من مجموع الأموال العربية 

الموظفة في الخارج.

االإ�صكالية الثالثة
تجّذر المعوقات التي تجعل المنطقة العربية منطقة طاردة لال�ستثمارات، 

ومن اأبرز هذه المعوقات:
ال�ستثمارية  ال�سيا�سة  مجال  في  الت�سريعي  ال�ستقرار  اإلى  الفتقار   .1

وت�سريعات وقوانين ال�ستثمارات.
2. الفتقار اإلى البنية التحتية.

3. الفتقاد اإلى ال�سيا�سة النقدية.
4. الفتقار اإلى ال�سفافية.

ومطالبته  الم�ستثمر  اأرباح  نقل  حرية  من  تحد  التي  القوانين  وجود   .5
بتدويرها داخل البلد.

6. عدم ثبات القوانين الحاكمة للعملية ال�ستثمارية.
7. الفتقار اإلى ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي.



�صيف - خريف  2016 - 215 -

)اأ.د. حميد اجلميلي(

8. طبيعة النظم الم�سرفي.
9. تف�سي البيروقراطية والروتين الخانق للعملية ال�ستثمارية.

االإ�صكالية الرابعة
اإ�سكالية القنوات المالية الم�ستثمرة فيها الأموال العربية في الخارج وغالبها 
وت�ستثمر الأموال العربية المهاجرة اأو ت�ستقر في اإحدى القنوات الرئي�سية الآتية:

1. ودائع مختلفة الآجال في الم�سارف التجارية العالمية.
2. �سندات حكومية.

3. �سندات �سركات تجارية.
4. اأ�سهم ال�سركات التجارية.
5. �سراء العقارات والذهب.

6. ا�ستثمارات في الموؤ�س�سات المالية الدولية.

�سالفة  بالأ�سكال  الأموال  تلك  ا�ستثمار  اأن  القت�سادية  الدرا�سات  وتوؤكد 
الذكر ل يمثل ح�سة م�سيطرة على الم�سروع؛ مما ينعك�س على ن�ساطه واإدارته.

االإ�صكالية الخام�صة
تتركز معظم ال�ستثمارات العربية في اأوروبا والوليات المتحدة الأمريكية. 
الغربية  الدول  بين  الأول  المركز  وفرن�سا  وبريطانيا  �سوي�سرا  تحتل  اأوروبا  ففي 
الجاذبة لهذه ال�ستثمارات، ثم تاأتي الوليات المتحدة الأمريكية بعد ذلك. كما 
توجد ا�ستثمارات عربية قليلة في اآ�سيا وبخا�سة في ماليزيا و�سنغافورة. والأ�سباب 
ال�ستقرار  اأهمها  كثيرة:  العربية  لال�ستثمارات  جاذبة  الدول  هذه  جعلت  التي 
ال�سيا�سي والقت�سادي اللذان تتمتع بهما، اإ�سافة اإلى طبيعة النظام الم�سرفي 
لديها – وبالأخ�س �سوي�سرا – والذي يتمتع بنظام ال�سرية وهو ما يروق لبع�س 

الم�ستثمرين العرب.
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بلد  العربية في كل  ال�ستثمارات  الدقة حجم  المعلوم على وجه  ومن غير 
اأجنبي على حدة، وذلك لأن حجم هذه ال�ستثمارات اأ�سا�ًسا غير معروف.

االإ�صكالية ال�صاد�صة
خ�صائر االأموال العربية الموظفة في الخارج

دولر  مليار   )4000–3000( من  يقرب  ما  العربية  القت�سادات  خ�سرت 
 2009 اأيلول/�سبتمبر  وفي   ،)2009 اآذار/مار�س  )لغاية  المالية  الأزمة  ب�سبب 
اأعلنت البنوك العربية خ�سائر بما يقرب من )4( مليارات دولر منذ بداية الأزمة 

المالية التي بداأت عام 2009.

ملكية،  وح�س�س  والأ�سهم،  العقاري  الرهن  �سركات  في  الخ�سائر  معظم 
وت�سير البيانات اإلى اأن اأحد الم�ستثمرين العرب الذي ي�ستثمر )20( مليار دولر 
في الخارج )60٪( منها م�ستثمر في الوليات المتحدة الأمريكية قدرت خ�سارته 

)1.1( مليارات دولر.

اأذونات  اأو  حكومية  �سندات  في  الم�ستثمرة  العربية  ال�ستثمارات  اأن  اإل 
خزينة كانت خ�سائرها اأقل من الأنواع الأخرى من ال�ستثمارات.

الحقيقية  القيمة  تناق�س  لمخاطر  الموظفة  العربية  الأموال  تتعر�س  كما 
لها ب�سبب معدلت الت�سخم، ف�ساًل عن مخاطر تجميد الودائع ا�ستجابة للظروف 

ال�سيا�سية.

خ�سرت الأموال ال�سعودية الموظفة في الوليات المتحدة الأمريكية والبالغة 
القت�ساد  اأزمة  جراء  قيمتها  من   )٪40( حوالي  دولر  مليار   )400( من  اكثر 
العالمية وانهيار اأ�سعار الأ�سهم. وخ�سر اأحد الم�ستثمرين ال�سعوديين )4( مليار 

دولر جراء تلك الأزمة.
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االإ�صكالية ال�صابعة: دعم االأموال العربية لالقت�صاد االأمريكي
مليار  �سنوًيا )30(  يتعدى  الخارج  في  الموظفة  العربية  الأموال  اأن حجم 
في  والم�ساهمة  الأوروبي  والقت�ساد  الأمريكي  القت�ساد  لدعم  تذهب  دولر، 
مليار  كل  اأن  اإلى  الأمريكية  الر�سمية  الإح�سائيات  ت�سير  حيث  الدولر،  تعزيز 
دولر يوظفه العرب في القت�ساد الأمريكي يخلق )30( األف وظيفة، واأن روؤو�س 
الأموال العربية في اأمريكا توفر )3.5( مليون وظيفة، بينما تعاني معظم الدول 

العربية من البطالة ونق�س ال�ستثمارات.

االإ�صكالية الثامنة
خارجية  بين  ما  دولر  مليار   )560( حوالي  تبلغ  العربي  العالم  ديون  اأن 
مليار  بين )5000(  الخارج ما  العربية في  ال�ستثمارات  تتراوح  بينما  وداخلية، 
اأي  خا�سة  ا�ستثمارات  هي  الخارج  في  العربية  ال�ستثمارات  معظم  اإن  دولر. 
التي  العامة  ال�ستثمارات  بع�س  مع  مختلفة،  عربية  جن�سيات  من  اأفراد  يملكها 
تعود ملكيتها اإلى الحكومات العربية التي تحاول ا�ستثمار العوائد ال�سخمة للنفط 
والغاز في اأ�سواق المال الأجنبية، وتتوزع هذه الأموال ما بين ا�ستثمارات مبا�سرة 
متنوعة في العقارات والأرا�سي وال�سركات التجارية والم�ساريع ال�سياحية وغيرها، 
واأخرى غير مبا�سرة في الأ�سهم وال�سندات، وتتركز معظم ال�ستثمارات العربية 
وبريطانيا  �سوي�سرا  تحتل  اأوروبا  وفي  الأمريكية،  المتحدة  والوليات  اأوروبا  في 
وفرن�سا المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة لهذه ال�ستثمارات، بينما العالم 

العربي اأقل مناطق العالم جذًبا لال�ستثمار واأكثرها طرًدا له.

االإ�صكالية التا�صعة
الريعي جعل  ال�ستثمار  ونمط  العربي  ال�ستثماري  النمط  في  الق�سور  اإن 
الم�ستثمر العربي يهتم باإدارة الثروة الم�سرفية وال�سخ�سية وما ي�سجعهم على 

ذلك ال�سرية العالية للم�سارف الأجنبية.
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االإ�صكالية العا�صرة
ل يوجد في الوقت الحا�سر ما ي�سجع على عودة الأموال المهاجرة لالأ�سباب 
الطاردة لال�ستثمارات الم�سار اإليها اأعاله، اإ�سافة اإلى عدم وجود فر�س ا�ستثمارية 
منا�سبة لهذه الأموال ال�سخمة في حالة عودتها، كما اأن �سعف الأ�سواق العربية 

وعدم قدرتها على ا�ستيعاب هذه الأموال يحول دون عودتها.

ا�ستثمارات  ح�سول  دون  المهاجرة  العربية  لالأموال  ال�سريعة  العودة  اإن 
حقيقية �سوف ل ي�ساهم في عملية التنمية نظًرا لالآثار ال�سلبية التي قد تحدثها 
هذه الأموال ال�سخمة من ت�سخم نقدي وطفرة في ال�سيولة المحلية. وعليه فاإن 

عودة الأموال العربية الموظفة في الخارج ت�ستوجب �سروط عدة من اأبرزها:
1. تح�سين قدرة الأ�سواق العربية على ا�ستيعاب هذه الأموال.

2. تح�سين المناخ ال�ستثماري العربي.
3. ا�ستقرار الت�سريعات والقوانين ال�ستثمارية.

4. تبني �سيا�سات تنموية وا�ستثمارية تهدف اإلى ت�سحيح اختاللت الهيكل 
القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

االإ�صكالية الحادية ع�صرة: اإ�صكالية اال�صتثمارات الخليجية في الخارج
دول  وبع�س  واأوروبا  اأمريكا  في  الم�ستثمرة  الخليجية  الأموال  حجم  اإن 
جنوب �سرق اآ�سيا تجاوز )2500( مليار دولر، واأن ن�سف تلك ال�ستثمارات في 
القت�ساد الأمريكي وحوالي ُخم�س تلك ال�ستثمارات م�ستثمرة في دول التحاد 

الأوروبي، ويذهب الباقي اإلى ال�ستثمار في الدول الآ�سيوية.

ويالحظ اأن ال�ستثمارات الخليجية في الخارج اأخذت في التنوع في ال�سنوات 
الأخيرة بدًل من التركيز في الأ�سهم وال�سندات والأ�سول العقارية، واأخذت هذه 
ال�ستثمارات ت�ستثمر في اأ�سول ال�سركات وتمويل الم�سروعات الأمريكية والأوروبية 
تمويل  وكذلك  ال�سركات.  و�سراء  ال�سركات  على  ال�ستحواذ  وعمليات  والآ�سيوية 
ال�سناديق  بداأت  كما  لين�س«،  و»ميريل  »�سيتي غروب«  مثل م�سرف  الم�سارف 
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الغربية  الموؤ�س�سات  اإدارة  يمكنها من  اأمريكية مما  اأ�سول  ت�ستثمر في  ال�سيادية 
وال�ستحواذ عليها. واأخذت ال�ستثمارات الخليجية في الخارج تهدف اإلى:

1. تنويع م�سادر الدخل.
2. �سمان اإيرادات م�ستمرة لالأجيال القادمة.

والتوجه الأخير في الغرب هو مخاوفها من اأن تهدف ال�ستثمارات الخليجية 
والتي  فيها  ت�ستثمر  التي  الموؤ�س�سات  في  القرارات  اتخاذ  عملية  على  لل�سيطرة 
ال�ستثمارات  على حركة  قيود  ت�سع  الغربية  الدول  بداأت  وعليه  عليها،  ت�ستحوذ 
الخليجية بو�سع قوانين تحكم عمل وحركة هذه ال�ستثمارات. والأكثر من ذلك 
و�سعت الدول الغربية قيوًدا على حق الت�سويت بحيث ل يكون لل�سوت الخليجي 

الم�ستثمر اأثر على اإدارة هذه ال�سركات.

من  اأكثر  بامتالك  الخليجية  لال�ستثمارات  ت�سمح  ل  قوانين  و�سعت  كما 
م�سبقة،  موافقة  على  تح�سل  لم  ما  اأمريكية  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأية  من   )٪20(
وذلك لكي ل يكون لال�ستثمارات الخليجية حق الت�سويت ب�سكل يوؤثر على اإدارة 
في  تكمن  الغرب  ا�ستراتيجية  فاإن  وعليه  امتالكها،  في  ترغب  التي  الموؤ�س�سات 

ال�سعي لجتذاب الأموال العربية لال�ستثمار في اقت�ساداتها �سريطة:
1. اأن ل يكون لها تاأثير في اإدارة ال�سركات التي ت�ستثمر فيها.

للم�ستثمر  لي�س  اأي  فيها،  ال�ستثمار  يتم  التي  ال�سركات  نوع  تحديد   .2
الخليجي حق اختيار نوع الموؤ�س�سة التي يرغب ال�ستثمار فيها.

3. لي�س للم�ستثمر الخليجي اأن يكون �سوت موؤثر في اإدارة هذه ال�سركات.
4. اإبعاد ال�ستثمار الخليجي عن ال�ستثمار في الموؤ�س�سات التي ت�سكل رموز 
وطنية للغرب وال�ستثمار الخليجي في هذه الموؤ�س�سات ي�سكل ح�سا�سية 

للغرب.

هناك اإ�سكالية اخرى هو اأن اإدارة ال�ستثمارات الكبيرة الخليجية في الغرب 
الخليجي  اأن امتالك ال�ستثمار  يتطلب كفاءات وموؤهالت عالية جًدا، والخ�سية 
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ن�سب كبيرة ل�سركات غربية عالمية ذات اأعمال واأ�سواق معقدة وغاية في الت�سعب 
يتطلب اإدارة كفوءة وموؤهلة وفّعالة ل تتوفر في المنطقة العربية.

اال�صتنتاجات
كبديل  البينية  العربية  ال�ستثمارات  اإلى  النظر  الحكمة  من  لي�س   .1
ال�ستثمارات  دور  كان  فاإذا  الوافدة،  العربية  الأجنبية  لال�ستثمارات 
العربية البينية الإ�سهام في ت�سحيح اختاللت الهيكل القطاعي للناتج 
المحلي الإجمالي وتعميق الت�سابك القطاعي بين القت�سادات العربية 
الأجنبية  ال�ستثمارات  دورة  فاإن  الإنمائي،  التكامل  في  والإ�سهام 
التكاليف  ذات  التكنولوجية  عالية  الم�سروعات  في  يتركز  المبا�سرة 

الباهظة.
دينامية  حركة  اإعطاء  في  تتمثل  البيني  العربي  ال�ستثمار  اأهمية  اإن   .2
للقطاعات الإنتاجية بحيث ي�سهم هذا النوع من ال�ستثمار في ت�سحيح 
العربية  للدول  الإجمالي  المحلي  للناتج  القطاعي  الهيكل  اختاللت 
التجاري  للتكامل  م�سبًقا  �سرًطا  يعد  الذي  الإنتاجي  التكامل  وتحقيق 
وال�ستثماري، ومن هنا تاأتي اأهمية �سياغة �سيا�سة ا�ستثمارية مالئمة 

لطبيعة القت�سادات العربية �سمن تطور تنموي �سامل.
3. من الموؤكد اأن �سياغة ال�سيا�سة ال�ستثمارية العربية ت�ستوجب معالجة 
الق�سور في الفكر ال�ستثماري العربي والمتمثل في النمط ال�ستثماري 

الريعي.
وق�سور  الغريبة  للتنمية  كمحرك  العربية  ال�ستثمارات  توظيف  اإن   .4
جملة  يوؤكد  العربية  للتنمية  كمحرك  البينية  العربية  ال�ستثمارات 

حقائق:
اأ. القت�سادات العربية عموًما )با�ستثناء دول محددة( باتت تت�سف 

بكونها اقت�سادات طاردة لال�ستثمارات.
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دور  زيادة  في  ت�سهم  الخارج  في  الموظفة  العربية  ال�ستثمارات  ب. 
راأ�س المال الحتكاري العالمي.

العالقات  تفكك  يك�سف عمق  البينية  العربية  ال�ستثمارات  ج. ق�سور 
والت�سابك  الترابط  عالقات  وتفكك  البينية  العربية  القت�سادية 

فيما بين القت�سادات العربية.
د. حركة اتجاهات ال�ستثمارات العربية الموظفة في الخارج، وحركة 
اندماج  تزايد  تك�سفان  البينية،  العربية  ال�ستثمارات  واتجاهات 
الإنتاجية  و�سبكاته  العالمي  القت�ساد  مع  العربية  القت�سادات 
والمالية والم�سرفية في مقابل تدني درجة اندماج القت�سادات 

العربية فيما بينها تجارًيا ومالًيا وم�سرفًيا واإنتاجًيا وخدمًيا.
فكر  كونه  بالق�سور  يت�سف  البيني  العربي  ال�ستثماري  الفكر  يزال  ل   .5
ا�ستثماري ريعي. ول تزال ال�ستثمارات العربية البينية محدودة التاأثير 
كاإ�سافة للطاقات الإنتاجية وكمحرك لعملية التنمية العربية الم�ستركة.
6. ول يزال التوزيع القطاعي لال�ستثمارات العربية البينية يت�سف بالتركيز 
على قطاعات الخدمات ب�سورة عامة والخدمات المالية والم�سرفية 

ب�سورة خا�سة.
هياكل  خلق  في  الإ�سهام  عديمة  البينية  العربية  ال�ستثمارات  تزال  ل   .7
اإنتاجية واقت�سادية تكاملية، ول تزال هذه ال�ستثمارات بعيدة الإ�سهام 
الزراعة  العربية وقطاع  التحويلية  ال�سناعة  في زيادة م�ساهمة قطاع 

في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
تتوجه نحو دول عربية محددة  البينية  العربية  ال�ستثمارات  تزال  8. ل 
�سياغة  اإلى  بحاجة  ال�ستثمارات  لهذه  الجغرافي  التوزيع  يزال  ول 

جغرافية جديدة.
طاردة  منطقة  العربية  المنطقة  من  تجعل  التي  المعوقات  تزال  ل   .9
بالقوانين  المتعلقة  المعوقات  �سواء  البينية  العربية  لال�ستثمارات 
المعقدة،  الإدارية  بالإجراءات  يتعلق  ما  اأو  ال�ستثمارية،  والت�سريعات 
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قوانين  تعديالت  تزال  ول  والتاأمين.  ال�سمان  باإجراءات  يتعلق  وما 
ال�ستثمار في الدول العربية قا�سرة عن كونها حا�سنة لال�ستثمار.

اإلى ما  العربية  ال�سوق  الموظفة خارج مدار  بلغ مجموع ال�ستثمارات   .10
يقارب خم�سة تريليونات دولر اأي ما يعادل خم�سة اآلف مليار دولر، 
اأغلبها متمركز في الوليات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، في 
حين ل يتجاوز الر�سيد التراكمي لال�ستثمارات العربية )420( مليار 

دولر للفترة 1995 – 2015.
11. يغلب طابع ال�سيولة على الأموال العربية الموظفة في الخارج وخا�سة 
العربية  الأموال  من  اآخر  جزًءا  اأن  كما  المبا�سرة،  غير  ال�ستثمارات 
البور�سات  في  وال�سندات  الأ�سهم  في  م�ستثمرة  الخارج  في  الموظفة 
العالمية، وهناك )35٪( من الأموال العربية الموظفة في الخارج هي 
عبارة عن ا�ستثمارات ذات �سيولة مالية و)15٪( في ال�سندات، خا�سة 
�سندات الحكومة الأمريكية، وت�ستاأثر الحكومة الأمريكية بن�سبة )٪70( 
من هذه الأموال وتتوزع ال�)30٪( الباقية على الأ�سواق الأوروبية اإ�سافة 

اإلى بع�س الأ�سواق الآ�سيوية.
تت�سف  التي  العربية  وال�ستثمارية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ظل  في   .12
بالتخبط والع�سوائية، وفي ظل عدم ا�ستقرار الت�سريعات ال�ستثمارية، 
من   ... العربية  ال�ستثمارية  والبيئة  الأعمال  بيئة  تدهور  ظل  وفي 
الم�ستبعد عودة الأموال العربية المهاجرة، بل وحتى جزء منها وعليه 

باتت المنطقة العربية اأقل مناطق العالم جذًبا لال�ستثمارات.
دعم  في  ت�سهم  الخارج  في  الموظفة  العربية  ال�ستثمارات  باتت   .13

القت�ساد الأمريكي والقت�سادات الأوروبية.
14. تتعر�س الأموال العربية الموظفة من الخارج لخ�سائر فقدان قيمتها 

وكذلك الخ�سائر الناجمة عن الأزمات المالية العالمية.
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التو�صيات
الت�سريعات  وتنقيح  العربية  ال�ستثمارية  ال�سيا�سات  �سياغة  اإعادة   .1

والإ�سالح الإداري.
2. تفعيل اتفاقية ا�ستثمار روؤو�س الأموال العربية واتفاقية ت�سوية منازعات 

ال�ستثمار في الدول العربية.
3. تقوية الأ�سواق العربية وتفعيل المناف�سة.

4. تطبيق �سيا�سات ا�ستثمارية من �ساأنها نقل التقنيات المتقدمة والمهارات 
الإدارية والفنية الم�ساحبة لال�ستثمارات الأجنبية المبا�سرة الوافدة 

اإلى الدول العربية.
اآلية لت�سجيع التوزيع القطاعي لال�ستثمارات العربية البينية نحو  5. و�سع 

القطاعات الإنتاجية خا�سة ال�سناعة التحويلية والزراعة.
ال�سلوك  عن  واإبعاده  البيني  العربي  ال�ستثماري  الفكر  ق�سور  معالجة   .6

ال�ستثماري الريعي.
7. تطوير البنى التحتية ذات العالقة بتنفيذ ال�ستثمارات العربية البينية.

8. تطوير المناطق ال�سناعية في الدول العربية.
ال�ستثمارية  التدفقات  م�ساهمة  زيادة  تعتر�س  التي  العقبات  اإزالة   .9
العربية البينية في القت�ساد وتنويع الأن�سطة القت�سادية وتطويرها.

10. اإ�سالح النظام ال�سريبي في الدول العربية.
في  الإنتاجية  ال�ستثمارات  نحو  البينية  العربية  ال�ستثمارات  توجيه   .11
البنى التحتية الأ�سا�سية، ونحو قطاع ال�سناعة التحويلية والزراعة.

12. النظر اإلى ال�ستثمارات العربية البينية بمثابة محرك لعملية التنمية 
اإعادة  خالل  من  الإنتاجية  الطاقات  اإلى  واإ�سافة  الم�ستركة  العربية 
خلق  على  التركيز  يتم  بحيث  ال�ستثمارات،  لهذه  القطاعي  التوزيع 

هياكل اإنتاجية واقت�سادية تكاملية.
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م�شــــــــتـقبــلــيـّـــــات
اأ�صئلة حول اال�صتقرار االقت�صادي واالأمن المجتمعي

اأ. عبدالمجيد جرادات* 

في نهاية العام 2014، اأ�سدرت موؤ�س�سة محمد بن را�سد اآل مكتوم، تقريًرا 
عن واقع المعرفة في العالم العربي، وقد ت�سّمن هذا التقرير مالحظات جديرة 
دولهم،  في  الإجتماعي  النهو�س  بحركة  المعنيين  قبل  من  والتحليل  بالدرا�سة 
ومما جاء فيه، اأن ات�ساع الفجوة في اأكثر من اتجاه، وتزايد المتطلبات التنموية، 
وارتفاع وتيرة اأنماط ال�سلوك ال�ستهالكي، �ستعّمق حالة التباين ال�سلبي بين اأبناء 
المجتمع الواحد، وقد تقود اإلى ال�سعور بعدم توفر اأدوات ال�ستقرار، الأمر الذي 
ي�ستدعي بذل كل الجهود لتوطين ح�س الإنتماء بمفهومه ال�سامل تجنًبا ل�ستدراج 
قبل  من  لالإق�ساء،  يتعر�سون  اأو  بالتهمي�س  ي�سعرون  الذين  الكفاءاآت  اأ�سحاب 
تمهيًدا  باأمنها  وعبثت  ال�سعوب  خ�سو�سيات  باختراق  تو�سعت  التي  المنظمات 

للحيلولة دون رفعة �سعوبها.

باأن ا�ستنتاجات هذا التقرير جاءت في �سوء تقييم تطورات  من الوا�سح 
الأو�ساع القت�سادية في العالم العربي منذ مطلع العام 1991، ففي ذلك الحين، 
ت�سعب الحديث حول )العولمة والنظام العالمي الجديد( حيث قيل باأنه �سيكون 

* كاتب وباحث وحملِّل يف ال�سوؤون الثقافية والعامة /الأردن.
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النتائج  اأبنائها، لكن  الإرتقاء بعي�س  اأجل  بينها من  التعاون فيما  ال�سعوب  بو�سع 
م�ساريع  هنالك  يكن  ولم  الأغلبية،  على  الحال  �ساق  فقد  الوعود،  عن  ابتعدت 
اإنتاجية واعدة، تلتقي مع طموحات اأ�سحاب الكفاءاآت الذين يحر�سون على مبداأ 
يتمثل  فهو  المزعج،  الجانب  اأما  والمعرفي،  القت�سادي  المجالين  المواكبة في 
منذ  بداأت  والتي  العربي(  الربيع  )بثورات  ت�سميته  على  اأ�سطلح  ما  بمخرجات 
مطلع العام 2011 حيث تت�سع دائرة الخالفات الداخلية في اأكثر من دولة عربية، 

ومن دون اأن تلوح في الأفق اأية مقاربات، تحول دون عوامل التجزئة.

اإلى اأي مدى ُيمكننا الرهان على دور فاعل في بلورة ثقافة، تواجه التحديات 
بالإرادة  التحّلي  بال�سرورة  ت�ستدعي  التي  الت�ساوؤم  حالة  وُتحا�سر  الم�ستقبلية، 

ال�سلبة في التغيير نحو رفعة ال�سعوب العربية و�سون منجزاتها؟ 

البناء عليها  ُيمكن  التي  اأهم الدرو�س والعبر  ال�سوؤال المطروح هو: ماهي 
اأكثر من  في  الفو�سوية  الحالة  تبعات  للخروج من  �سعًيا  بنتائجها،  والإ�ستئنا�س 
دولة عربية ؟، ومتى �سيتم التو�سل لتفاهمات ودية بين مختلف الأطياف العربية 
القت�سادي  ال�ستقرار  خدمة  في  الطاقات  كل  يوظف  الذي  التعاون  اأجل  من 

والأمن المجتمعي؟

وفًقا لإح�سائيات البنك الدولي المن�سورة في مطلع العام 2015، فاإن اأبرز 
» ثغرات ال�سعف« في الدول العربية والإ�سالمية هي )1( تّدني م�ستوى الهتمام 
بالكفاءات الب�سرية وال�ستثمار في المعرفة ورعاية الإبداع )2( بالرغم من اأن 
ولديها  ومتجددة،  وفيرة  قومي  دخل  م�سادر  تمتلك  والإ�سالمية  العربية  الدول 
60٪ من احتياطي النفط و�سادراته على م�ستوى العالم، اإّل اأن نحو 430 مليون 
ن�سمة من مواطني هذه الدول يعي�سون تحت خط الفقر، في حين ت�ستغل ثروات 
مردود  اأي  الأموال  لهذه  ولي�س  اأوطانهم،  خارج  با�ستثمارات  ال�سخمة  اأوطانهم 

اإيجابي ُي�سهم بتح�سين ظروفهم المعي�سية.



�صيف - خريف  2016 - 227 -

)اأ. عبد املجيد جرادات(

والإ�سالمي بحوالي  العربي  العالمين  العمل في  الباحثين عن  اأعداد  ُتقّدر 
ظل  وفي  ن�سمة،  مليون  وثالثمئة  مليار  عن  يزيد  الذي  ال�سكان  عدد  من   ٪20
تنامي )التط�ّرف(، فاإن احتمالت ا�ستمالة ن�سبة من هوؤلء من قبل التنظيمات 
الإرهابية �ستكون واردة، وهذه هي الحقيقة التي نتوقع اأن تكون مو�سع الهتمام 

و�سمن اأولويات الت�سويب وعلى مختلف الم�ستويات.

جرت العادة اأن ن�سبًة كبيرة من ال�سباب العرب الذين ت�سح عليهم فر�س 
العمل في موطنهم الأ�سلي، وت�سيق بهم م�ساحات دولهم، اأن يتوجّهوا للعمل في 
والثراء  المفتر�س  العي�س  رغد  الأوروبية، حيث  الدول  وبع�س  المتحدة  الوليات 
الماأمول، وعلى �سوء ما اأحدثته وتحدثه الوقائع الإجرامية على م�ستوى العالم، 
اأو  الإيديولوجية  انتماءاتهم  من  تح�سًبا  الأبواب  اأمامهم  تغلق  اأن  المتوقع  فمن 
متخ�س�سة  باتت  عنا�سر  ت�ستقبلهم  فقد  الموج،  ركبوا  واإن  العدوانية،  نزعتهم 
ذهبوا  التي  الغايات  عن  بعيًدا  �سلوكهم  بتوجيه  تبداأ  حيث  العنف،  �سناعة  في 
اأيدي جماعات متطرفة، ولأن  اأدوات �سهلة في  اأجلها ليكونوا في المح�سلة  من 
الزراعي  والتّطور  العلمي  النهو�س  طريق  على  ت�سير  المتقدمة  الدول  �سيا�سات 
المهمة  فاإن  الدول،  تلك  اأبناء  جميع  ي�ستوعب  الذي  والتكنولوجي  وال�سناعي 
الرئي�سة اأمام �سناع القرار العرب تكمن باأهمية توفير مناخات العمل التي تمّكن 

هوؤلء باأن يكونوا فاعلين في �سناعة غدهم وازدهار وطنهم. 

المتقدّمة في  الدول  اأن  العالمية،  الأ�سواق  لواقع  الم�ستقبلية  النظرة  توؤكد 
المجالت ال�سناعية والتكنولوجية، �سوف ت�ستفيد من اإنجازاتها الح�سارية بعدة 
اتجاهات منها، اأن امتالك مفاتيح واأ�سرار المعرفة تمثل حقيقة الت�سّلح بعنا�سر 
الهيمنة  مفاهيم  تبرز  ربما  لذلك  وتبًعا  والمعنوي،  القت�سادي  ب�سقيها  القوة 
القت�سادية، وما يتلوها من قدرة على التاأثير في المحافل الدولية ودوائر �سنع 
القرار، الأمر الذي ي�سع خبراء التنمية والقت�ساد في العالم العربي اأمام جملة 
ذلك  يلي  ال�سعوب،  تطلعات  مع  والتكنولوجيا  العلم  التقاء  �سرورة  منها:  مهام، 
اأهمية البحث عن اأف�سل الحلول العلمية على طريق التجدد والتطّور، بحيث تتبلور 
اأولهما: ُيمثل منظومة القوانين التي تحقق  الجهود واإرادة العمل على محورين، 
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مظاهر  يعك�س  فهو:  الثاني  المحور  اأما  النا�س،  بين  والن�سجام  العدالة  �سروط 
الإيثار الذي يولد التفاني من اأجل الم�سالح العليا للجميع. 

تاأثر  العربي الذي  الفكر  التداخل بين مقومات  ُيمكن معالجة حالة   كيف 
اأنه  نح�سب  توتر،  من  به  ت�سببت  بما  ال�سيا�سة،  واأدوات  الثقافي  الغزو  بموجات 
المتوقع�ّة،  اأو  منها  الملمو�سة  التحديات  لمواجهة  الوجودي  ال�سوؤال  يطرح  بات 
مع اأهمية الإ�سارة اإلى اأن التحولت المت�سارعة عالمًيا وعربياً �سوف ) ُت�سعف( 

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

نتفق باأن المترب�سين بم�ستقبل اأبناء هذه الأمة، يرون اأن الم�ستفيد الأول 
من حالة ال�سراع المحتدمة في اأكثر من مكان هم اليهود، وال�سبب هو عدم وجود 
من  الفل�سطيني  لل�سعب  المغت�سبة  الحقوق  با�ستعادة  للمطالبة  جادة  اأفعال  اأية 
لتوجيه منتجاتها في  المنظور  المدى  بدورها على  والتي تخطط  اإ�سرائيل،  قبل 
المجالين التقني والزراعي لالأ�سواق العربية، وهم ُيراهنون على جملة ق�سايا، 
الحاجة  وطاأة  تحت  �سي�سطرون  العرب،  ال�سبان  من  كبيرة  اأعداًدا  اأن  اأهمها، 
للبحث عن قوت يومهم للعمل في المن�ساآت الإ�سرائيلية، وعلى الم�ستوى الإعالمي 
بين  والإيديولوجية  المذهبية  الحتقانات  نغمة  على  يعزفون  ف�سوف  والفكري، 

العرب حتى تتعمق كل اأ�سباب الفرقة بين اأبناء هذه المنطقة. 

التاريخ،  مر  الأو�سط على  ال�سرق  لمنطقة  الح�سارية  ال�سمة  بالرغم من   
اإّل اأن طابع ال�سراعات كان �سبًبا بعدم تحقيق عوامل ال�ستقرار على الم�ستويين 
اأن  من  العربية  ال�سعوب  تمكين  دون  الذي حال  الأمر  والقت�سادي،  الجتماعي 
تنعم بخيراتها، وت�ستغل ثروات اأوطانها، وفي معاينته لهذه الأزمة، حاول الراحل 
في  )المثقفون  كتابه  في   )2010  -1935( الجابري  عابد  محمد  الدكتور 
الح�صارة العربية االإ�صالمية: محنة اإبن حنبل ونكبة ابن ر�صد( الذي �سدر في 
العام 1995، اأن ُيذّكر باأهمية التو�سع في حقول المعرفة التي ت�ستند على تحليل 
الواقع بهدف الك�سف عن بنيته، �سعًيا ل�ستخراج ثوابته ومتغيراته وا�ستخال�س 
نموذجه الذي يليق بال�سعوب التي ت�سنع قدرها من خالل الت�سميم على تجاوز 

روا�سب الما�سي، وتوحيد الجهود نحو الوفاء بمتطلبات غدها. 



�صيف - خريف  2016 - 229 -

)اأ. عبد املجيد جرادات(

اأين تكمن اأبرز التحديات التي تحتاج لتحليل مو�سوعي وت�سخي�س للواقع 
المرحلة  تجارب  من  ُت�ستخل�س  وا�سحة  روؤية  تبن�ّي  ُيمكن  بحيث  عليه،  هو  بما 
ودرو�سها الم�ستفادة، ثم ت�ست�سرف الم�ستقبل من الزاوية التي تركز على نقاط 

القوة، وتتجنب ترحيل الأزمة لقادمات الأيام؟

يهتم الحكماء من اأهل ال�سيا�سة والفكر عند التخطيط لأي م�سروع بمبداأين، 
لتخاذ  ُيمهد  ما  وهذا  الم�ستويات،  مختلف  على  للنقا�س  الفكرة  طرح  الأول: 
القرارات الر�سيدة، ذلك لأن مرور الم�سروع المنوي تنفيذه بهذه المراحل، يوؤدي 
اإلى معرفة الأهداف والغايات، وكثيًرا ما ُتمرر الخطة لو�سائل الإعالم اأو مراكز 
البحوث والدر�سات ال�ستراتيجية لمعرفة ردود الفعل الحقيقية لدى الراأي العام، 
وعند هذه النقطة تت�سح ال�سورة وتتال�سى اأ�سباب الغمو�س، اأما المبداأ الثاني، 
فهو يتمثل بقراءة الُبعد المعرفي في الآراء التي يتم تداولها، وتبًعا لذلك تر�سم 

ال�سيا�سات التي تكون الأقرب لل�سحة وتعزز مبداأ تبادل الثقة.

تتابع الجهات المعنية بالدرا�سات الم�ستقبلية في اإ�سرائيل والدول الغربية، 
تطورات الأو�ساع القت�سادية والجتماعية في العالم العربي، ومن اأهم الق�سايا 
التي يهتمون بها: ما ُي�ستجد من تباينات اأو خالفات على م�ستوى الدول المتجاورة.
اأما العنوان الرئي�س الذي يهتمون به فهو ما ي�سفونه بات�ساع الفجوة، �سواء في 
توزيع  في  الفاعلة  الإدارة  غياب  ب�سبب  اأو  ال�سعوب،  بين  والمعرفة  العلم  حقول 
مردود الدخل القومي من قبل الحكومات والدول، وفي محاولة تحليل ما يبذلونه 
من جهود في هذا الجانب ن�ستنتج اأن الهدف المبا�سر، يرتبط بر�سم �سيا�ساتهم 
على المدى المنظور فيما يتعلق بحرية الحركة لمنتجاتهم التجارية في الأ�سواق 
العربية، وال�سبب هو اأنهم يرون اأن قوة المركز القت�سادي للدولة، ُيعتبر من اأبرز 
مقومات م�سيرتها الح�سارية، ولهذا فاإن جل ما ُيفكرون فيه هو اأن ين�سغل العرب 
بتبعات خالفاتهم، حتى ل تنخرط كفاءاتهم في عجلة الإنتاج التي قد تناف�س مع 

الزمن ب�ساعتهم.
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ونقاء  المحافظة على نظافة  تكفل  لو�سع خطة  اأعوام، ُطرحت فكرة  قبل 
يتطلب  وهذا  الأر�س،  لكوكب  البيئي  التوازن  لحفظ  الحاجة  تبرز  حيث  البيئة، 
تجنب التعدي على البيئة، اأو التبذير في ا�ستخدام الموارد البيئية، الأمر الذي 
واأوجه  المياه  ا�ستعمال  ُح�سن  في  الجماعية  الم�سوؤولية  قيم  تر�سيخ  ي�ستدعي 
)المنغ�سات  تف�سي  دون  تحول  وت�سريعات  نظم  و�سع  ُيعني  مما  ا�ستغاللها، 

البيئية(.

البيئة يبدو مرحلًيا، فهنالك  اأن الهتمام بمو�سوع الحفاظ على  الم�سكلة 
على  الفر�سة  يفّوت  الذي  للحد  الر�سمية،  الدوائر  وواجبات  مهام  في  تداخل 
تعاني  التي  وتلك  ال�سناعية  الدول  بين  العالقة  طبيعة  وفي  الم�سوؤولية،  تحديد 
من �سح مواردها الطبيعية، نرى اأن عدًدا كبيراً  من ال�سركات العمالقة العابرة 
للقارات، تن�سىء م�سانع خا�سة بها في اأرا�سي الدول التي تنعم بمناخ نظيف، 
)الحد  ال�سركات هي  لأ�سحاب هذه  بالن�سبة  الأولى  بالدرجة  المن�سودة  والغاية 
من عوامل التّلوث البيئي في دولهم( ول ُيعنيهم بالطبع حجم الموؤثرات ال�سلبية 

التي تحدثها م�سانعهم على بيئة الدول الم�ست�سيفة.

ت�سكل حركة التو�سع العمراني في معظم الأماكن، اأحد المظاهر المزعجة 
تقترب  والتي  العمودية  المباني  باإقامة  ع�سوائية  فهنالك  المحيطة،  البيئة  على 
اأن  وبعد  التهوية،  من  المطلوب  الحد  ت�سمن  احتياطات  دون  ومن  بع�سها  من 
تنجز البناية تتجمع فيها اأعداد كبيرة من الب�سر، ُيقيمون على م�ساحات �سغيرة 
وو�سع  المرورية  الختناقات  الأزمة على �سوء  نتوقع حجم  اأن  ولنا  الأر�س،  من 

ال�سوارع التي ت�سيق بالمارة، وتزدحم فيها حركة المركبات.

في  والجماعات  الدول  م�ستوى  على  والآخر،  الحين  بين  الجهود  تن�سط 
العامة(  ال�سحة  على  والحفاظ  الغذائي  )الأمن  حول  الحذر  للتنبوؤ  محاولت 
المياه و�سبل  ا�ستراتيجيات تطمح لمعالجة ق�سايا  وفي هذا التجاه يتم اعتماد 
النهو�س في خدمات التعليم، واإلى اأي مدى ُيمكن التوافق ب�ساأن مواجهة الأزمات 
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وبح�سب  الجتماعي،  الم�ستوى  �سينتج عنها من محاذير على  وما  القت�سادية، 
في  الأر�س  مكنونات  عن  التنقيب  مهمة  متابعة  فاإن  القت�ساد،  خبراء  توقعات 
الأولويات، لكن  اأهم  العلمي يندرجان �سمن  البحث  كل دولة والرتقاء بعمليات 
الغربية  التكنولوجيا  )دور  لتو�سيع  يهدف  التجاه،  هذا  في  المبيت  ال�سيناريو 
والإ�سرائيلية( في العالم العربي، بحيث يذهب الجزء الأكبر من الأموال العربية 
لخدمة اقت�ساديات الدول التي تمتلك المقومات التقنية، و�سيكون الحل المتاح 
اأمام الأغلبية من القدرات العربية هو: القبول باأجور زهيدة، وهو الم�سار الذي 

نخ�سى اأن ل تتحقق فيه �سروط التناغم الجتماعي. 

قبل  من  ال�سوؤال  هذا  ُطرح  مدينتك؟،  في  ُيزعجك  اأو  ُير�سيك  الذي  ما 
وحدة الأبحاث والدرا�سات في المجلة القت�سادية العالمية )اإيكونومي�ست( في 
منت�سف العام 2012، حيث ا�ستطلعت من خالله اآراء �سرائح منتقاة من النا�س 
في 140 مدينة على م�ستوى العالم، ومن �سمنها جميع عوا�سم الدول العربية، 
اأن ترتيب المدن العربية جاء  وعند ا�ستعرا�س النتيجة في ذلك الحين، عرفنا 
بعد الرقم 69، وكان وا�سًحا باأن المعايير التي تم اعتمادها في عملية الت�سنيف 

و�سعت ح�سب الترتيب الآتي:
- �سبل المعي�سة والكيفية التي توزع فيها م�سادر الدخل القومي.

- الخدمات ال�سحية: وهل تقّدم للجميع بنف�س الم�ستوى.
- الحتياطات البيئية.

- التعليم بجميع مراحله.
- خطط التنمية الم�ستدامة، وكيف تنفذ الأ�س�س والنظم التي تهدف لتحقيق 

الرقي الجتماعي وال�ستقرار القت�سادي.

مرتبة  احتلت  التي  الأوروبية  العوا�سم  بين  مقاربة عملية  اأجريت  اآنذاك، 
متقدمة في ذلك ال�ستطالع وبع�س العوا�سم العربية التي ت�سهد حركة متّطورة 
تم  حينه  وفي  والتقنيات،  الخدمات  اأحدث  فيها  وتتوافر  العمراني،  التو�سع  في 
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للبناء،  ال�ستراتيجي  التخطيط  نظرية  اأن  اأهمها:  جملة مالحظات  ا�ستخال�س 
�سروط  تتحقق  بحيث  مرافقها،  بكل  التحتية  البنية  تهيئة  �سرورة  على  تعتمد 
الموارد  الزمن عبًئا على  ت�سكل مع  التي ل  وبالكلفة  المطلوبة،  الخدمة  ديمومة 
طابع  فاإن  ذلك  وبخالف  الدخل،  محدودي  اأو  للدولة  بالن�سبة  �سواء  المالية، 
الزمن  مع  �سياأتي  المعنية،  الدوائر  مهام  في  المنظم  غير  والتداخل  الع�سوائية 

بالمزيد من الأزمات وفي مقدمتها عوامل التلّوث البيئي.

العوا�سم  بع�س  ح�سول  عدم  اإلى  اأدت  اأنها  قيل  التي  الأ�سباب  تلخ�ست 
يتعلق  فيما  العالمية  العوا�سم  بين  اإليه  و�سلت  مما  اأف�سل  ترتيب  على  العربية 
باأزمات  يرتبط  ما  اأهمها  معوقات،  بجملة  خدمات،  من  لمواطنيها  تقدمه  بما 
المرور وما تحدثه من موؤثرات �سلبية داخل المدن، وهذا الو�سع ُيعد من الأ�سباب 
الموؤرقة والمربكة، بخا�سة في اأوج حالة الكتظاظ ال�سكاني، وما ت�سهده معظم 
المدن العربية من نزعة تجارية في بناء العمارات ال�سكنية، التي تفتقر في اأكثر 

من مكان لأهم �سروط ال�سالمة العامة. 

 تهتم الدول المتطورة بالمبدعين من اأبنائها, الأنهم ُي�صكلون )راأ�ص المال 
المتمّيزة  المواهب  االإفادة من  التركيز على مبداأ  يتم  الب�صري( فيها, ولهذا 
الدرا�صية  والخطط  المناهج  تو�صع  بحيث  والعلمي,  التربوي  المجالين  في 
التي ُتحّفز قدرات الطلبة نحو التزود بالعلم والمعرفة, وفي تقديرات خبراء 
االأكمل  الوجه  على  العربي  العالم  في  يطّبق  لم  االأ�صلوب  هذا  فاإن  التنمية, 
بحكم وجود معّوقات عدة, منها: تراكمات االأزمات المالية وطابع االنتقائية 
مواجهة  منهجية  فاإن  ذلك,  على  وتاأ�صي�ًصا  الح�صا�صة:  المواقع  اإ�صغال  في 
اال�صتحقاقات الم�صتقبلية ترتكز على اأهمية تهيئة اأ�صحاب الكفاءاآت الواعدة 

والذين يقدرون على تحّمل اأمانة الم�صوؤولية في الظروف الحرجة. 



كتب ومراجعات ونقد
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د. في�صل غرايبة*

* باحث وا�ست�ساري اجتماعي، وع�سو منتدى الفكر العربي/الأردن.

الأوراَق  امل���ل���ك،  ج���الل���ة  ��ر  ���س��طَّ
العام  قا�س  للنِّ وطرحها  امللكية،  النقا�سية 
والثقافية  ال�سيا�سية  النخبة  لتتناولها 
والأكاديية بالتحليل والتعليق، وهي حتمل 
هذا  مل�ستقبل  وت�سوراته  القائد  تطلعات 
اإىل  دوًم��ا  واملتطلع  املطمئن،  الآم��ن  البلد 

غد اأف�سل.

م���ب���ادرة  الأوراق  ه����ذه  وج�����اءت 
ة من �ساحب املبادرات الرثية  جديدة خرِّ
وت�ستنطق  اجلميع  تخاطب  والإث��رائ��ي��ة، 
الأغ��ل��ب��ي��ة ال�����س��ام��ت��ة م���ن الأردن����ي����ني، 
خلدها،  يف  ي��دور  عّما    لتعربِّ وت�ستثرها 
العام،  بال�ساأن  يتعلق  فيما  راأيها  ولتقول 
ب��واب��ة من  ل  ي�سكِّ ال��ع��ام  ال�����س��اأن  ف��ت��ن��اُول 
بوابات الإ�سالح، التي بداأت ت�سرع اأمامها 

وهي  ال��دائ��م،  الأردين  الربيع  مو�سم  يف 
وفكرها  بفعلها  ال�سعبية  للم�ساركة  دعوة 
الكربى  الوطنية  ال��ور���س��ة  يف  ووج��دان��ه��ا 
لنهجه  وف��ًق��ا  اجل��دي��د،  الأردن  ل�سناعة 
عليه،  الأردن  ح��اف��ظ  ال���ذي  ال��و���س��ط��ي، 
عالقات  على  احلفاظ  من  نه  مكَّ ما  وه��و 
والإ�سالمي،  العربي  املحيطني  متوازنة مع 
والقبول الدويل املتميز، ومن اتخاذ م�سار 
دي��ق��راط��ي، ي��ح��رتم ال��ت��ع��ددي��ة وال��ت��ن��وع 
النيابية،  احلياة  ويدمي  الد�ستور  وي�سون 
ري��اح  فيه  هبت  ال���ذي  الع�سر  يف  وذل���ك 
العوملة على كل اأنحاء العامل، وحل يف عاملنا 
العربي مو�سم ربيع حائر، ما تزال املنطقة 
م�ستقرة،  غر  اأو�ساًعا  �سوئه  يف  تعي�س 
يفتقر فيها اإىل الأمن ال�سامل املتكامل. 
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 اأهمية الطرح امللكي ال�صامي
ي���ع���ت���رب ال����ط����رح امل���ل���ك���ي دع����وة 
للمواطنني لكي يح�سدوا طاقاتهم وي�سّبوا 
بتويل  الوطني،  واجبهم  لأداء  جهودهم 
امل�سووؤلية الجتماعية جتاه بلدهم، والتمتع 
هم يف القيام بهذه امل�سوؤولية الواجبة  بحقِّ
وال�����س��روري��ة، يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، من 
تقوم  ل  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأن  منطلق 
ملجرد  تتحقق  ول  ال�سخ�س،  يف  كطبيعة 
احلث على وجودها لديه؛ اإذ ثمة عنا�سر 
ت�سّكلها، وُتعني على توافرها، فهي بحاجة 
اإىل اهتمام الفرد باملجتمع واملحيط الذي 
عاطفًيا.  بهما  يرتبط  بحيث  فيه،  يعي�س 
 هذا املحيط  ومببعث من هذا الرتباط فاإنَّ
يرتبط  متما�سًكا،  ا  م�ستقرًِّ اآم��ًن��ا  يكون 
التفاهم  ب��رواب��ط  بينهم  ما  يف  اأع�����س��اوؤه 
اجلميع  كما  هو  وي�سعر  املتبادلة،  والثقة 
اأن م�سلحة واحدة م�سرتكة تربطهم بهذا 
الذي مل يعد ح�سب  املكان  املجتمع، وهذا 
م�ساعرهم  اإن  اإذ  مكان؛  كاأي  م�ساعرهم 
اأداء واجب خدمته وحمايته  اإىل  تدعوهم 
املتبادل  الفهم  اإىل  حتتاج  كما  وتطويره، 
بني املواطن واملجتمع، لكي يفهم املواطن 
ثقايف  كاإطار  اإليه،  ينتمي  ال��ذي  املجتمع 
ومعتقداته  واأع��راف��ه  وتقاليده  عاداته  له 
النا�س  واآم���ال  فيه،  التفكر  واجت��اه��ات 
جمتمعهم،  مل�ستقبل  وطموحاتهم  العامة 
يف  م�ساركته  معنى  املواطن،  يفهم  ولكي 

اأجل م�سلحة املجتمع،  العام من  الن�ساط 
واإدراك������ه لأه��م��ي��ة ه���ذا ال�����دور، وك��ذل��ك 
لالآخرين،  بها  الفرد  يقوم  التي  امل�ساركة 
الهتمام،  وذاك  الفهم  ذل��ك  من  بدافع 
م�سلحة  تتطلبها  التي  الأع��م��ال  لإجن��از 
بت�سافر  اإل  تتحقق  ل��ن  ال��ت��ي  املجتمع، 
ب  جهود اأع�سائه، وهم يف حالة من التاأهُّ

والرغبة واحلما�س.

الطرح  يف  تتجّلى  الها�صمّية  امل�صوؤولّية 
امللكي

و�سع جاللة امللك كثًرا من النقاط 
امل�سيئة على احلروف التي �سبق للعديد من 
ال�سيا�سية  الأردنيني ومن خمتلف الأطياف 
قد  اأو عقيدي  اأك��رث من اجت��اه فكري  وم��ن 
بالأخذ  الإ���س��راع  اإىل  ون���ادوا  بها،  حتدثوا 
املتفح�سة  ورق��ت��ه  ث��ن��اي��ا  يف  ��ر  وب�����سَّ ب��ه��ا، 
بخطوات  ولكن  نيابية،  حكومات  بت�سكيل 
ثابتة وم�ستمرة وبعمل دوؤوب وجهد حثيث، 
ول  تهمي�س،  ول  اإق�ساء  ول  فيه  تقاع�س  ل 
ان�سحاب منه ول �سلبية جتاهه ول مقاومة، 
ق��وى  اأو  العك�سي  ال�����س��ّد  ق���وى  م��ن  ���س��واء 
ال�سغط املناوئ التي ت�ستعجل جني الفوائد 
 الوعي  والو�سول اإىل املكا�سب، اأو تفرت�س اأنَّ
بال�سر  ي�سمح  الذي  بلغ مداه  ال�سيا�سي قد 

مة يف امل�سار الديقراطي. خطوة متقدِّ
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ما ترف�صه القيادة يف االأردن
يبقى  اأن  ال���وط���ن  ق��ائ��د  ي��رف�����س 
وت�سرفاته  اأقواله  يتبني يف  كما   - الأردن 
العادية،  بالأ�سياء  من�سغاًل   - وتوجيهاته 
بالفعل،  يحدث  عما  الطرف    يغ�سَّ واأن 
وعاملًيا،  عربًيا  ب��ازدي��اد    م��ا���سٍ فالتغر 
  والثقافة املحافظة تطاِلب دائًما باأْن ل نهزَّ
بعيد  التخطيط  عن  تناأى  وه��ي  ال��ق��ارب، 
النقد  وترف�س  ال��روؤي��ة  متتلك  ول  امل��دى 
باإحداث  امللك  جاللة  يكتفي  ول  البّناء. 
حم��دودة  جم���الت  يف  �سطحية  تغيرات 
على  ي��ل��ّح  ول��ك��ن��ه  والإن���ف���اق،  كالتقنيات 
  اجلميع باأن يعملوا من اأجل تغير حقيقيٍّ
الأردين،  للمجتمع  الثقافية  البنية  يطال 
والعمليات ال�سيا�سية التي تدار بها الدولة. 
ولذلك مل تنح�سر الأوراق امللكية ال�سامية 
ن  يف قراءة اأرقام ور�سم برامج، ومل تت�سمَّ
والإمكانات  الزمن  على  مفتوحة  وع���وًدا 
املهمة  اإىل  اجت��ه��ت  ����ا  اإمنَّ وال��ت��م��ن��ي��ات، 
الأ�سا�سية يف قيادة الإ�سالح ال�سامل بعيد 

املدى، واللتفات اإىل امل�ستقبل.

من هم ال�صركاء يف االإ�صالح؟
اإىل  البالد  �سيد  اأ�سار  التي  الروؤية 
اأهميتها، لن تكون ذات اأثر، اإذا مل ي�سعر 
لهم وجزء  اأنها  الذين عملوا على و�سعها 
منهم، واأن م�ستقبلها جزء من م�ستقبلهم. 
القائمني  جنعل  كيف  هي  اإًذا  فالق�سية 

�سركاء  وتنفيًذا  وتخطيًطا  تفكًرا  بالعمل 
وقوة فاعلة يف التغير، بكل اإيان وحما�سة 
اأو  املا�سي،  اإىل  اللتفات  دون  وقناعة، 

الدفاع عن املواقع التقليدية.

التي  القيادة  ب��ني  ف��رًق��ا  هناك  اإن 
ت�سعى اإىل حفظ التوازن، من منظور ينفي 
الإنكار  اأ�سلوب  اتباع  اأي  م�سكالت؛  وجود 
خلق  اإىل  ت�سعى  التي  والقيادة  والتعمية، 

القيمة الإيجابية اجلديدة.

اإن القائد امل�ستنر هو الذي يتحقق 
من قدرته على حمل جماعته اأو مروؤو�سيه 
التغير  طريق  يف  ال�سر  على  معاونيه  اأو 
وال�تجديد نحو الأف�سل، لإي�سال املوؤ�س�سات 
والتنظيمات اإىل اأهدافها، اأو املجتمع الذي 
ي�سعى اإىل الو�سول اإىل اأبعد �سقف ممكن 
م��ن ال��رف��اه��ي��ة والط��م��ئ��ن��ان وال�����س��ع��ادة، 
وبال�سورة الواقعية واملمكنة. ويتحقق ذلك 
الهدف  م��وؤّداه: ما  الذي  املبدئي  بالت�ساوؤل 
ل  ال�سوؤال  ه��ذا  ولكن  اإل��ي��ه؟  اأ�سعى  ال��ذي 
اإل من خالل الإجابة  تكتمل الإجابة عنه، 
عن اأ�سئلة تف�سيلية مرتبطة به، من مثل: 
اأر�س  هل اأعمل على نقل هذا الهدف اإىل 
الواقع؟ هل األتزم باإ�سراك جميع املعنيني؟ 
والأخ��الق��ي��ة  املهنية  ب��امل��ب��ادئ  األ��ت��زم  ه��ل 
ال��واج��ب��ة الل���ت���زام؟ ه��ل اأم��ت��ل��ك ال��روؤي��ة 
امل�ستقبل؟  اأمثِّل  واملو�سوعية؟ هل  الثاقبة، 
هل اأحتلى بالنفتاح؟ هل اأ�سعر بالثقة؟ ويا 
امل�سوؤولية  �سرف  ينال  من  كل    اأنَّ لو  حبذا 
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اإجابته  تكون  واملجتمع،  النا�س  خدمة  يف 
م من اأ�سئلة. بالإيجاب عن كل ما تقدَّ

ولكن هذا لن يتاأّتى اإل بوجود قيادة 
م��ن ال��ن��واب والأع��ي��ان وال����وزراء وال��ق��ادة 
املحليني وال�سعبيني، ياأخذون على عاتقهم 
ي��ع��م��ل م��ع��ه،  ال����ذي  ح��ف��ز ذاك احل�����س��د 
ل�ستخدام مهاراتهم ومعرفتهم يف خدمة 
املوؤ�س�سة اأو املنظمة التي يخدمون املجتمع 

من خاللها.

مقومات جناح فحوى الطرح امللكي ال�صامي
النقا�سية  الأوراق  هذه  يف  املتاأّمل 
ي�سمن  م��ا  اأب���رز  اإىل  ت�سر  اأن��ه��ا  يلم�س 
ال��ن��ج��اح ل��ع��م��ل��ي��ات ت��ن��م��ي��ة امل�����س��وؤول��ي��ة 
تكافوؤ  مبداأ  تطبيق  وهو  األ  الجتماعية، 
حياته  املواطن يف  ا�سطدام  لأن  الفر�س، 
املبداأ،  اليومية مبمار�سات حتيد عن هذا 
�ستهّز قناعته. واأمامنا العديد من الأمثلة 
حتى  اأو  احلكومي  اأو  احلزبي  العمل  من 
عنه  تتمخ�س  ما  ع��دا  الأه��ل��ي،  التطوعي 
م�ستويات  على  ق���رارات  م��ن  املح�سوبية 
اأن  اأهمية  اإىل  ه  ينبِّ متفاوتة، مما  ر�سمية 
ممار�سة  الجتماعية  امل�سوؤولية  ت�سبح 
اأو  م�ساهد اخلرق  عليها  تقوى  ل  حياتية، 
النتهاك  تداعيات  تزعزعها  ول  الف�ساد، 
والإهمال، على امتداد املجتمع مبوؤ�س�ساته 

وتنظيماته ال�سغرة والكبرة.

ما تنطوي عليه االأفكار امللكية الرفيعة
على  امل��ل��ك  ج��الل��ة  اأوراق  تنطوي 
�سق  اإىل  الأردين  لل�سباب  مفتوحة  دع��وة 
النه�سوي،  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ع��ل  يف  ط��ري��ق��ه 
حياة  يف  الو�سطية  منهج  تعميق  اأج��ل  من 
ن��ات  م��ك��وِّ يف  ل��ت��ك��ون  الأردين،  الإن�����س��ان 
�سخ�سيته، مما يجعله ممار�ًسا لالعتدال، 
والتنوُّع،  دية  بالتعدُّ قاباًل  للتطرف،  نابًذا 
كذلك  الأردين  ال�سباب  انتظام  اأج��ل  من 
وامل�ساركة  والتطوعي،  احلزبي  العمل  يف 
يف النتخابات النيابية والبلدية والنقابية، 
مبكوناتها  العوملة  يف  �سريًكا  يكون  واأن 
ياأخذ  واأن  املتلقي،  الثقافية، متجاوًزا دور 
العاملية،  الثقافة  اإنتاج  يف  املبادرة  بزمام 
التع�سب  عن  متخلًيا  ثقافته،  اإلغاء  دون 
اأو  الإق��ل��ي��م��ي  اأو  اجل��ه��وي  اأو  الع�سائري 
التاآخي  م��ق��ّوم��ات  لتحقيق  العن�سري، 
لقيمه  ا  وخمل�سً ال��ن��ا���س،  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
الدينية والأخالقية، مبتعًدا عن املزايدات 
واحتكار  التكفر  واجتاهات  واملبالغات، 
���ب���اع اجت��اه��ات  احل��ق��ي��ق��ة، وم��ت��ج��ن��ًب��ا اتِّ
  بثِّ على  وع��ام��اًل  وال�ستبعاد،  الإق�ساء 
روح احرتام الد�ستور والقوانني والأنظمة، 
وامل�سوؤول  امل��واط��ن  دورّي  اح���رتام  وعلى 
بالتوا�سع  ومتحلًيا  املوؤ�س�سات،  دول��ة  يف 
وامل��واق��ف  املو�سوعي  والتفكر  وال��روي��ة 
امل��ن�����س��ف��ة م���ع الأق�������ران، ويف ع��الق��ات��ه 
اأفعاله  اأمناط  ويف  والر�سمية،  ال�سخ�سية 

الإنتاجية داخل املجتمع.
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املواطنة كن�صق اجتماعي مهم
اإىل  ال��ق��ائ��د  ج��الل��ة  اأوراق  اأمل��ح��ت 
ولًء  لي�ست  فاملواطنة  »امل��واط��ن��ة«.  فكرة 
هي  بل  فح�سب،  للوطن  وانتماًء  عاطفًيا 
ان��ت��ظ��ام ع���ام ل��ه حم���ددات���ه واأب���ع���اده يف 
امل�ساواة  حقيقة  اإىل    متتدُّ النا�س،  حياة 
واإع����الء قيمة  وال��واج��ب��ات،  يف احل��ق��وق 
احلرية والهوية الوطنية الواحدة، وحتقيق 
الفر�س.  تكافوؤ  اإطار  يف  ال�ساملة  التنمية 
واحل��ري��ة  ال��ع��دال��ة  لقيم  جت�سيًدا  وذل���ك 
الديقراطية  اأن  باعتبار  والديقراطية، 
وممار�سًة  اإن�سانية،  وثقافًة  حياة  فل�سفَة 
ع��م��ل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف جم�����الت ال��ع��ي�����س، 
تتما�سى مع ثقافة املواطنة، التي تقوم على 
امل�ساواة اأمام القانون، من دون اأي متييز، 
مع احرتام حقوق الأغلبية وحقوق الأقلية، 

ون�سر العدالة.

ممـــار�ـــصـــة واجـــــب املـــ�ـــصـــاءلـــة مـــن خــالل 
احلوار والتوافق

احلوار  اإىل  دعا جاللته يف طرحه 
واأننا  امل�ساءلة،  واجب  مبمار�سة  والتوافق 
اأو  النظر  وجهات  اختلفنا يف  لو  كاأردنيني 
جعل  ما  وه��ذا  نفرتق.  لن  فاإننا  املواقف 
الربيع الأردين ربيًعا يانًعا وادًعا مزهًرا قاد 
�سعبية  وتفاعالت  ديقراطية  اأج��واء  اإىل 
النتخابية،  املعركة  على  انعك�ست  كبرة، 
نيابي خمتلف  انتخاب جمل�س  يف  وجتلَّت 

عن تلك املجال�س التي تباطاأت يف الأداء، 
املرة  هذه  النتخابات  يف  التناف�س  وك��ان 
من اأجل �سرف حتمل امل�سوؤولية ل من اأجل 
مكا�سب �سخ�سية ومنافع خا�سة، مثلما اأن 
العبء الوطني واجب الأداء ل يكن لفئة 
ن�سعى  التي  اأه��داف��ه  حتقق  اأن  مبفردها 
مواقف  نتجاوز  اأن  علينا  ويحّتم  اإليها، 
ال�ساحة  عن  وال��ن��اأي  واملقاطعة  الت�سلب 
لإع����ادة عربة  اأي��دي��ن��ا  واأن من��د  ال��ع��ام��ة، 

الديقراطية اإىل م�سارها ال�سحيح.

�ـــــصـــــرورة الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة الــتــ�ــصــحــيــح 
االجتماعي 

امل��ق��ام  ه����ذا  يف  اأُ����س���ر  اأن    اأودُّ
الت�سحيح  بعملية  ال��ق��ي��ام  ���س��رورة  اإىل 
الجتماعي، الذي يعيد ترتيب الجتاهات 
يهيئ  نحو  على  املواطنة  وتنظيم عالقات 
والتطوير،  التحديث  ملتطلبات  املجتمع 
اإج���راءات  ع��ن  ال��ع��ام  الر�سا  ق  يحقِّ مم��ا 
ينجم  ما  وتقليل  القت�سادي،  الت�سحيح 
امل��واط��ن،  عي�س  على  ت�سييق  م��ن  عنها 
الوئام الجتماعي، ويجعل  اأ�سباب  وتوفر 
ل مبعنى  اإيالًما،  اأقل  القت�سادي  الو�سع 
الت�سكني اأو التخدير، بل يف اأْن تكون الآثار 
القت�سادية  الإمكانيات  لقلة  الجتماعية 
�سرر،  ذات  ولي�ست  الأث���ر  عميقة  لي�ست 
نوفر  حتى  نفعله،  ما  على  ذلك  يف  ل  وُيعوَّ
لي�سمن  امل��واط��ن،  نف�س  يف  الط��م��ئ��ن��ان 

اأ�سباب عي�سه وم�ستقبل اأبنائه.



- 240 - املنتــــدى  267-266

قراءة يف »االأوراق النقا�صية امللكية«

ل الدميقراطي  خريطة الطريق للتحوُّ
 لقد ر�سم امللك يف اأوراقه، خريطة 
وو�سع  ال��دي��ق��راط��ي،  للتحوُّل  ال��ط��ري��ق 
النا�س  من  للعديد  الإج��اب��ات  من  الكثر 
من خمتلف الأطياف ال�سيا�سية، ومن اأكرث 
من اجتاه فكري اأو عقيدي، قد حتدثوا بها 
بالأخذ  الإ���س��راع  اإىل  ون��ادوا  بها  وطالبوا 
ت���رّوى وت��دب��ر الأم���ر ب�سجاعة  ب��ه��ا. وق��د 
ورق��ت��ه  يف  ��ر  وب�����سَّ رف��ي��ع،  واإدراك  ب��ال��غ��ة 
الثانية بت�سكيل حكومات نيابية، بخطوات 
م�ستمرة ودوؤوبة وحثيثة، من غر تقاع�س 
  ول اإق�ساء ول ان�سحاب ول مقاومة من اأيٍّ
ي�سعى  وهكذا  والجتاهات.  التيارات  من 
من  يعملوا  باأن  اجلميع  على    ويلحُّ جاللته 
الأردين  املجتمع  تغير حقيقي يطال  اأجل 
ب��ب��ن��ائ��ه الج��ت��م��اع��ي و���س��رح��ه ال��ث��ق��ايف 
ن  ي�سمِّ مل  ولذلك  ال�سيا�سية.  ومعطياته 
الزمن  تراعي  ل  وع��وًدا  النقا�سية  اأوراق��ه 
اإىل كيفية  اأ�سا�ًسا  هت  والإمكانات، بل اجتَّ
مبعناه  ال�سامل  الإ���س��الح  اإىل  ال��و���س��ول 
اإىل  جميًعا  الأردنيني  يدفع  ومبا  ومبناه، 
ال�سامل  الوطني  التغير  ببدائل  التفكر 
ي�سهم  م�سرتكة  لروؤية  وفًقا  الأف�سل،  نحو 
اأنَّها  ي�سعرون  بحيث  الفئات،  جميع  فيها 
م�ستقبلهم.  من  جزء  م�ستقبلها    واأنَّ لهم 
مما يدفعنا اإىل الت�ساوؤل عن كيفيَّة حتوُّل 
للتغير،  قوة  اإىل  امل��دين  املجتمع  قيادات 
التجديد،  تقود عملية  واإىل طاقة متفانية 
ل تلتفت اإىل املا�سي، ول تدافع عن املواقع 

التقليدية.

االعرتاف بوجود م�صكالت
مل ينِف جاللة امللك وجود م�سكالت، 
على  حافظ  بل  الإنكار،  اأ�سلوب  يتَّبع  ومل 
وك�سف  مملكته،  داخ��ل  امل��وج��ودة  القيمة 
الإيجابية  القيمة  خلق  اإىل  ال�سعي  ع��ن 
اجلماعية  امل�سلحة    وك�����اأنَّ اجل���دي���دة، 
عن  امل��واط��ن��ني  ل��دى  �سخ�سية  م�سلحة 
ق��ن��اع��ة واإي������اٍن، مم��ا ي�����س��ت��دع��ي وج��ود 
يف  رين  واملوؤثِّ واخل��رباء  القادة  من  ح�سد 
ال�سعبية  والقاعدة  العام  الراأي  اجتاهات 
والفعاليات،  املواقع  العري�سة، يف خمتلف 
معرفتهم  وي�سعون  مهاراتهم  ي�ستخدمون 
التي  املنظمات  اأو  املوؤ�س�سات  خدمة  يف 
ويوا�سلون  خاللها،  من  املجتمع  يخدمون 

اإعالء بنيان هذا البلد عن طريقها.

لطبيعة  واقعي  وت�صخي�ص  دقيقة  قــراءة 
املرحلة 

ي��ط��رح ج��الل��ة امل��ل��ك يف ال��ورق��ة 
الدقيقة  ق���راءت���ه  ال��راب��ع��ة،  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
لطبيعة  وال��واق��ع��ي  العملي  وت�سخي�سه 
 بها الأردن، بعد اأن األقى  املرحلة التي يرُّ
عليها ال�سوء يف الأوراق النقا�سية الثالث 
تعميق  يف  اأ�سهمت  والتي  �سبقتها،  التي 
الأردن��ي��ون  ي�سعى  التي  النبيلة  الأه���داف 
اإرث  اإىل  م�ستندين  حتقيقها،  اإىل  كافة 
يقف  ال��ت��ي  الفاعلة،  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
و�سعه  ال��ذي  الع�سري  الد�ستور  خلفها 

�سون. املوؤ�سِّ
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)د. في�صل غرايبة(

من هنا جاءت الورقة الرابعة لتحدد 
اأهم متطلبات التحوُّل الديقراطي، وهي 
مراقبة  يف  ودوره  امل��دين،  املجتمع  تعزيز 
الأف�سل،  نحو  وتطويره  ال�سيا�سي،  الأداء 
يف  الديقراطية  الثقافة  تر�سيخ  بهدف 

املجتمع الأردين لتكون واقًعا ملمو�ًسا.

وت�سف الأفكار امللكية كيف يتحّلى 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  يف  املنخرط  الأردين 
جاللته  اأ�ساءها  التي  الفاعلة،  باملواطنة 
مفهوم  م��ن  يجعل  وا���س��ت��ف��ا���س��ة  ��ع  ب��ت��و���سُّ
ي�سمح  مما  وف�ساء،  �سعًة  اأك��رث  ال�سيا�سة 
للنقا�س باأن ياأخذ طريقه ال�سحي للق�سايا 
التي تعني جمتمعنا، يف اإطار من الحرتام 
لن  التي  اختالفاتنا  ظل  يف  حتى  املتبادل 
ن�سل اإىل حلول عملية لها، اإّل عرب احلوار 
الهادف والبناء، وعدم التع�سب للراأي اأو 
رف�س وجهة النظر الأخرى، فتكون احللول 
وحتقيق  اخلالفات    حللِّ فر�سة  الو�سطية 
يدرك  اأن  بعد  عموًما،  املجتمع  م�سلحة 
ل  ال�سيا�سية  العملية  اأن  كافة  الأردن��ي��ون 
مناق�ستها  تتم  التي  الق�سايا  يف  تنح�سر 
حتت قبة الربملان، بل ت�سمل الق�سايا التي 
املواطنني  وحياة  املحلية  مت�س جمتمعاتنا 

اليومية.

تكون  ل��ن  ال�سيا�سية  ف��امل�����س��ارك��ة 
فرد    ك��لُّ يوؤمن  حني  اإّل  اإيجابي  اأث��ر  ذات 
الأخ��رى  هي  التي  الفاعلة  باملواطنة  منا 
اأ�س�س ثالثة ترتكز عليها، وهي: حق  ذات 

وم�سوؤوليتها  امل�ساركة،  وواجب  امل�ساركة، 
امللتزمة بال�سلمية والحرتام املتبادل، مما 
التنمية  م�سار  على  انطالق  نقطة  ل  ي�سكِّ

ال�سيا�سية وتعزيز امل�ساركة ال�سعبية.

ما عك�صته جممل االأ�صداء 
ل يكن النظر اإىل جممل الأ�سداء 
الذي  الأحمر  اخلط  قد�سية  عك�ست  التي 
بعزة  امل�����ّس  امل��ل��ك حل���دود  ج��الل��ة  و�سعه 
الأردن ومنعته، اإل اأنه كان بحق ومبختلف 
وبيعة  ع��اًم��ا  �سعبًيا  ا�ستفتاء  املقايي�س، 
جماهرية عارمة، زاد من بهاء ال�ستفتاء 
عرب  الر�سمية  بالطرق  يجر  مل  اأن��ه  فيها 
���س��ن��ادي��ق الق�����رتاع وب��اإ���س��راف اأج��ه��زة 
الوطنية  القناعات  زاد  ما  وه��و  ر�سمية. 

والقومية بالنقاط الع�سر الآتية:
يف  ج��اء  ما  د  يوؤيِّ الأردين  ال�سعب  اأن   •
ي�سدر  ول  ال��زاخ��رة،  امللكية  الأوراق 
ولك����ن  اأو جماملة،  عاطفة  عن  تاأييده 
عن اإدراك واٍع لأهمي����ة ما قاله جاللته 
ا�ستقراره  رم���ُز  اأن���ه  ثبت  فقد  فيها. 
الوئام  لعرى  ��ق  م��وثِّ واأن���ه  واطمئنانه، 
والن�سجام بني اأبنائه، ومنّمي عالقاته 
ل ات�سالته وتعاونه مع الآخرين. وم�سهِّ
مع  تعامله  يف  ال�سعب  ه��ذا  يعتمد  ل   •
اإىل  املف�سي  احل���وار  لغة  اإل  ق��ي��ادت��ه، 
م بلده، ومن اأجل  التفاهم من اأجل تقدُّ
حفظ حقوق هذا ال�سعب وكرامته على 
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قراءة يف »االأوراق النقا�صية امللكية«

العنف  اأر�سه، وهو بذلك يرف�س �سيغ 
الرف�س  ملجرد  الرف�س  اأو  الت�سكيك  اأو 
اأو  التوتر  اأج���واء  م��ن  عنها  ينتج  وم��ا 

البلبلة اأو القلق.
الأردين  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  اأن   •
واإخال�سها  للملك  تاأييدها  يف  �سريكة 
اأن حتتكر  للقيادة، مبا ل يدع لأية فئة 
دون  لنف�سها  تدعيه  اأو  التاأييد  ه��ذا 
والتقلُّب  املناورة  حتاول  اأن  اأو  �سواها، 
اأو  �سخ�سية  مل�سلحة  امل�سمار  هذا  يف 

خدمة جلهات اأخرى.
معهم  التعامل  يرف�سون  الأردنيني  اأن   •
التي  ال�ستقواء  اأو  ال�ستهواء  باأ�ساليب 
حاولت فيها بع�س التيارات اأو الأنظمة 
لالإ�سرار  بها  اإقناعهم  التنظيمات  اأو 
جت���ارب  واأن  ال��وط��ن��ي��ة،  ب��امل�����س��ل��ح��ة 
وقناعة  حكمة  اأعطتنا  العرب  الإخ��وة 
ومبن  الأردنية  بالو�سطية  نتم�سك  لكي 

ي�سونها ويرعاها.
اأمام  ي�سمدوا  اأن  الأردنيون  ي�ستطيع   •
التحديات،  يواجهوا  واأن  امل�سايقات، 
العي�س  �سظف  من  ذل��ك  كلَّفهم  مهما 

و�ُسّح املوارد وقلَّة الإمكانات. 
الرائد  للقائد  ال�سخ�سية  ال�سمات  اأن   •
التي  هي  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل 
وُمقنًعا  للقلب  اإن�ساًنا قريًبا  جعلت منه 

للعقل يف كل املنا�سبات والأحداث. 

امللك  ج��الل��ة  ط��رح��ه  مل��ا  التاأييد  اإن   •
الوحدة  يف  التما�سك  حالة  ع��ن    يعربِّ
د ما ي�سكك  تفنِّ التي  ال�سلبة،  الوطنية 
واملوهمني.  الواهمني  من  الآخرون  فيه 
��ل ع��ل��ى رف�����س��ه��م ل���س��ت��ب��دال  ك��م��ا ي��دلِّ
»الديقراطية« ب� »ال�سالوقراطية«.

حتكمها  ل  ببلده  الأردين  عالقة  اإن   •
واإمّن��ا هي  اإيعازات،  اأو  زواج��ر  اأو  قيود 
وو�سائج  ع�سوي  ارت��ب��اط  على  مبنية 
تزول  ل  الأج��ي��ال،  عرب  م�ستمرة  قوية 
حملة  اأو  مغر�سة  ت�سريحات  بهبة 

ت�سكيك مفتعلة.
اأذه��ان  يف  القائد  امللك  موقع  يرتبط   •
خريطة  ع��ل��ى  الأردن  مب��وق��ع  ال��ن��ا���س 
والعامل  العربي  الوطن  قلب  العامل ويف 
الإ����س���الم���ي، وب���اع���ت���زازه ب��ال�����س��الل��ة 
النه�سة  وبر�سالة  القر�سية،  الها�سمية 

العربية الكربى.
والأن�س�ار  امله���اجرين  بلد  الأردن  اإن   •
ى من ت�سامنهم،  الذي اآخى بينهم وقوَّ
اإىل  ال�ساعني  حم���اولت  فيه  ��ر  ت��وؤثِّ ل 
الزعامة وال�سعبية واإىل الفوز باأ�سوات 
الناخبني، عن طريق اإحداث ال�سروخ اأو 

افتعال النق�سام والإفرازات.
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اأ�صداء وتعليقات حول كتاب
»مذّكرات ح�شن �شعيد الكرمي 

)1905- 2007م(

يف احلياة والثقافة العربية«

العربي يف اجل���امعة الأردني���ة  اأ�ستاذ الأدب 
وع�س������و املنت���دى، واأ. عبداهلل كنعان الأمني 
اأ.د.  و  القد�س،  ل�سوؤون  امللكية  للجنة  العام 
يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  ديــة  اأبـــو  �صعد 
ح�صن  �صهام  والــ�ــصــيــدة  الأردن��ي��ة،  اجلامعة 
الـــكـــرمـــي، ال��ت��ي ق��ام��ت ب���اإع���داد امل��ذك��رات 

وحتريرها بال�سرتاك مع كايد ها�صم.

وق��د اأ���س��اد امل��ت��ح��دث��ون مب��ا قدمه 
العالمة الراحل ح�سن الكرمي، الذي عا�س 
مئة عام ونيف، من اآثار يف جمالت الفكر 
والتعريب  وال��رتج��م��ة  والإع����الم  والأدب 
املنتدى  برعاية  اأ���س��ادوا  كما  وامل��ع��اج��م. 
طالل  بــن  احل�صن  االأمـــري  �سمو  ورئي�سه 
موؤلفاته  بع�س  واإ���س��دار  الكرمي  لذكرى 
املذكرات  اإىل  اإ�سافة  ومنها  املخطوطة، 
عند  والتفكري  الفكر  يف  »ق�صايا  كتاب 

العرب« عام 2012. 

�صعيد  ح�صن  »مذكرات  كتاب  حظي 
الكرمي )1905- 2007م( يف احلياة والثقافة 
العربية«، الذي اأ�سدره منتدى الفكر العربي 
الأو�ساط  وا�سعة يف  باأ�سداء  العام 2015  يف 
الُكتَّاب  من  عدد  وتناوله  العربية،  الثقافية 
وتعليقات  م��ق��الت  يف  وامل��وؤرخ��ني  والأدب����اء 

عديدة، اخرتنا منها هنا بع�سها.

اأ�سهر  قد  العربي  الفكر  منتدى  وكان 
الكتاب يف حفل �سهد ح�سوًرا حا�سًدا �ساركت 
واإعالميون  وُك��ت��اب  فكرية  �سخ�سيات  فيه 
 ،2015/9/9 الأربعاء  م�ساء  ودبلوما�سيون، 
وافتتحه  اأداره  ال���ذي  احل��ف��ل،  يف  وحت���دث 
الأم��ني  اأبـــوحـــّمـــور  د. حمــمــد  ت��ق��دمي  بكلمة 
جــرار  �صالح  اأ.د.  م��ن:  كل  للمنتدى،  العام 
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اإن  اأبــــوحــــّمــــور:  د. حمــمــد  وق����ال 
�سرة الكرمي التي ت�سورها املذكرات من 
العربي  الفكري  امل�سهد  اأغنت  التي  ال�سر 
تقدم  ب��اأن  وج��دي��رة  واملعا�سر،  احل��دي��ث 
هدف  واأن  ومثقفيها،  الأّم���ة  اأج��ي��ال  اإىل 
املنتدى من ن�سرها هو امل�ساهمة يف تعزيز 
واإغ��ن��اء  اأجيالنا،  ب��ني  الثقايف  التوا�سل 
العربية  والفكرية  احل�سارية  التجربة 

بالأعمال املتميزة.

تنطوي  ال�سرة  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف 
ق�سية  يف  مهمة  لأبعاد  روؤي��ة  خال�سة  على 
انتقل  فقد  الثقافية.  الهوية  على  احلفاظ 
الكرمي من وطنه فل�سطني يف اأعقاب نكبة 
بهيئة  العربي  الق�سم  يف  للعمل   1948 عام 
�سنوات طويلة  وعا�س  الربيطانية،  الإذاعة 
ال��ربام��ج  الكبر يف  اأث���ره  وم��ع  ل��ن��دن،  يف 
برناجمه  ومنها  الإذاع����ة  ل��ه��ذه  العربية 
ا�ستطاع  قول(،  على  )قول  ال�سهر  الأدبي 
واأن  مهمة  مو�سوعية  فكرية  اآفاًقا  يبلغ  اأن 
تعددت  ك��ب��رة،  قيمة  ذات  اأع��م��اًل  ينتج 
والرتبية  الفكر  يف  ودرا�سات  املعاجم  بني 
واللغة ونقد الرتاث واإ�سالح املعجم العربي 
والرتجمة والتعريب، مما يعد ثروة ثقافية 
ح�سارته،  اإىل  منتمًيا  عربًيا  اإن�ساًنا  متثل 
ومتفتًحا على الثقافات الأخرى بروح العلم.

من جهته، حتدث اأ.د. �صالح جرار 
ع��ن اأه��م��ي��ة امل��ذك��رات يف الق����رتاب من 

النماذج الب�سرية والطالع على م�ساعرها 
يكن  مما  تفكرها،  وطرق  واأحا�سي�سها 
يف  ل��الأج��ي��ال  ق����دوة  بع�سه  يف  جن��د  اأن 
وع�ساميتها  وكفاحها  و�سربها  ن�سالها 
واأخالقها، ف�ساًل عن البعد املتعلق بتاريخ 
من  عليها  يطراأ  وم��ا  الجتماعية  احلياة 
قلما جن��ده يف  ال��ذي  وت��ط��ورات،  تغرات 
من  ي�ستفاد  كما  الر�سمي.  التاريخ  كتب 
التاريخ  يف  ثغرات  �سد  يف  املذكرات  كتب 
اأو  منقو�سة،  اأحداًثا  يكمل  مبا  ال�سيا�سي 
جديدة،  بروايات  والباحث  القارىء  يزود 
والظواهر  الأح��داث  لبع�س  تف�سرات  اأو 
والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية 

الغام�سة. 

م��ذك��رات  اأن  ج����رار  د.  واأو����س���ح 
م��ذك��رات  �سمن  ت�سنف  ال��ت��ي  ال��ك��رم��ي، 
اأهل العلم والأدب والثقافة والإعالم والتي 
هي  الأخ��رة،  حياته  �سنوات  كتبها خالل 
على  ال��ق��ارىء  وحت��ث  ومتعة  ف��ائ��دة  ذات 
بالب�ساطة  لغتها  وتت�سم  واملثابرة،  ال�سرب 
واخللو  والخت�سار  والتكثيف  وال�سال�سة 
واملعقدة،  العوي�سة  اللغوية  الأ�ساليب  من 
رغ��م  الخ��ت�����س��ار  اإىل  كاتبها  م���ال  واإن 
الغنية زماًنا ومكاًنا، وتك�سف عن  جتربته 
وجهدها  ووقتها  نف�سها  ن��ذرت  �سخ�سية 
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وامتازت  العربية،  والثقافة  العربية  للغة 
بال�سدق والأمانة والدقة والعتدال وكرم 

الأخالق و�سدق النتماء. 

حديثه  يف  كنعان  عبداهلل  اأ.  تناول 
اللذين  واله��ت��م��ام  ال��ع��ن��اي��ة  م��ن  ���س��وًرا 
طالل  بــن  احل�صن  االأمـــري  �سمو  اأولهما 
لأ���س��ت��اذه ال��ك��رم��ي يف ح��ي��ات��ه، وال��وف��اء 
اإىل فاحتة كتاب مذكرات  واأ�سار  لذكراه، 
اإن هذه �سيمة  الكرمي بقلم �سمّوه، وقال: 
وحمبة  ��ا  واإخ��ال���سً وف���اًء  احل�سن  الأم���ر 
من  انطالًقا  العلم؛  واأه��ل  والأم��ة  للوطن 
الزيارات  وذك��ر  الها�سميني.  و�سيم  قيم 
التي كان يقوم بها �سموه اإىل منزل الكرمي 
�سحته  عن  والطمئنان  وال�سوؤال  بعّمان 
واأحواله واأحوال اأ�سرته دائًما، حيث كانت 

تربطهما �سلة اأخوة و�سداقة.

ت��ط��رق ك��ن��ع��ان اإىل ذك��ري��ات  ك��م��ا 
ح�سوره بع�س جمال�س الكرمي، التي كان 
الكرمي يروي فيها اأفكاره وخواطره بروح 
ال�سباب وخربة الكهول وحكمة الفال�سفة. 
وق����ال: ك���ان ه��ّم��ه امل��ع��رف��ة وال��غ��و���س يف 
اهلل  ق�سمه  مب��ا    را����سٍ ال��وا���س��ع،  حميطها 
وم�سراتها،  احلياة  مباهج  يف  زاه��ًدا  له، 
اللغة  �ساأن  رفع  على  وعاماًل  قوًيا  مدافًعا 

العربية وحمايتها. 

اأبو دية يف حديثه  اأ.د. �صعد  واألقى 
ال��ك��رم��ي يف  اأف��ك��ار  اأ����س���واًء ع��ل��ى بع�س 
مذكراته وغرها من موؤلفاته؛ م�سًرا اإىل 
ملحات تاريخية ذكرها الكرمي عن حياته 
العنف  اأح��داث  معاناة  ومنها  فل�سطني  يف 
وا�سطراب   ،1936 ع��ام  بعد  العرب  بني 
بداية  حتى  ال�سائعات  وانت�سار  الأو���س��اع 
اآراء  تناول  كما  الثانيًة.  العاملية  احل��رب 
الكرمي يف �سرورة وجود تاريخ اجتماعي 
اإىل  والن��ت��ب��اه  ال��ق��راءة،  و�سعف  للعرب، 
و�سائل  ع��رب  املد�سو�سة  الفكر  األع��ي��ب 
اأن  اعتبار  على  اأحياًنا  الدولية  الإع���الم 
النا�س لي�س لديهم الوقت ليمح�سوا فيما 
ويف  والتعريب،  الرتجمة  يف  وكذلك  تبثه، 
الف�سحى والعامية، وغر ذلك من ق�سايا.

م�سروع  اأن  دي���ة  اأب���و  د.  واأو����س���ح 
اللغة  اإن��ع��ا���س  ي��رتك��ز على  ك��ان  ال��ك��رم��ي 
العربية وتنويرها من الداخل اإزاء م�سكلة 
واملفاهيم  امل�سطلحات  طوفان  مواجهة 

امل�ستحدثة.

ح�صن  �ــصــهــام  ال�سيدة  وا�ستهلت   
االأمـــــري  ���س��م��و  ب�سكر  كلمتها  الـــكـــرمـــي 
املنتدى  رع��اي��ة  بــن طـــالل على  احلــ�ــصــن 
اإىل  واأ���س��ارت  لإ���س��دار مذكرات وال��ده��ا. 
مذكراته،  يف  الكرمي  يدونها  مل  ذكريات 
ا�ستغرقت  التي  املعجمية  اإجنازاته  واإىل 
اللغوي،  واإنتاجه  حياته  من  طوياًل  زمًنا 
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معاجم  ثمانية  من  اأكرث  وكانت ح�سيلتها 
يف اللغة الإنكليزية وما يقابلها يف العربية 
على م�ستويات خمتلفة، اإ�سافة اإىل معجمه 
يف اللغة العربية »الهادي اإىل لغة العرب«، 

الذي يعد اأف�سل ما اأحرزه يف حياته.

ي�ستمل كتاب املذكرات الذي اأ�سدره 
حممد  د.  العام  اأمينه  له  وق��دم  املنتدى، 
اأبوحّمور، على ق�سمني: ي�سم الأول ع�سرة 
ن�ساأته  يف  ال��ك��رم��ي  ���س��رة  ت���روي  ف�سول 
والقد�س،  دم�سق  يف  ودرا�سته  بفل�سطني 
والعمل  بريطانيا  اإىل  الهجرة  ث��م  وم��ن 
ورحالته  الربيطانية،  الإذاع���ة  هيئة  يف 
العربية  البلدان  من  العديد  اإىل  الثقافية 
والإف��ري��ق��ي��ة وغ���ره���ا، وف����رتة ت��ق��اع��ده، 
والتاأليف،  والبحث  ال��ق��راءة  يف  وجت��ارب��ة 
متثل  ال�����س��ور  م��ن  اإىل جمموعة  اإ���س��اف��ة 

مراحل خمتلفة من حياته.

ويف ال��ق�����س��م ال���ث���اين، ال����ذي ج��اء 
يف  واآثـــاره  الكرمي  ح�صن  »�صرية  بعنوان 
املفكرين واالأدباء«، والذي تت�سدره  مراآة 
االأمـــري احل�صن بــن طــالل يف  كلمة �سمو 
و���س��ه��ادات  كلمات  ال��ك��رم��ي،  ت��اأب��ني  حفل 
واأدب��اء وم��وؤرخ��ني، هم:  لُكّتاب  ودرا���س��ات 
عبد  اأ.د.  غـــرايـــبـــة,  الـــكـــرمي  عــبــد  اأ.د. 
�صمري  د.  �صالح,  فخري  خليفة,  الكرمي 
هــيـــــــــــا  الرب,  اأبـو  مــجــــــدولـــني  مطاوع, 
�صالــــــح, د. م�صطفى حممد الفار, يا�صني 

اجليالين, كايد ها�صم, �صهام الكرمي.

»كتاب عن املفكر الراحل ح�صن 
�صعيد الكرمي واإ�صهاماته يف 

الثقافة العربية«
)جريدة »العرب« اللندنية, 2015/9/14(

املفكر  »م���ذك���رات  ك��ت��اب  »ي���ح���وي 
 -1905( ال��ك��رم��ي  �سعيد  ح�سن  ال��راح��ل 
2007( يف احلياة والثقافة العربية«، جوانب 
واأح����داث،  ال��راح��ل م��ن وق��ائ��ع  اأورده  مم��ا 
والتوثيقية  التاأريخية  القيمة  على  مركًزا 
الفكر  ترثي  �سرة  بو�سفها  املذكرات  لهذه 
من  ب��األ��وان  اجلديد  الن�سء  وتلهم  العربي 
واملعرفية.  الإن�سانية  والتجارب  اخل��ربات 
وتعود اأهمية مثل هذه النوعية من الكتابات 
القارئ  متنح  لكونها  الثقافية  احل��ي��اة  يف 
تكون  ب�سرية  من��اذج  من  الق���رتاب  فر�سة 
ق����دوة ل��الأج��ي��ال اجل���دي���دة يف اأخ��الق��ه��ا 
ج��اءت  امل��ذك��رات  اأن  مبيًنا  وا�ستغالتها 
املديدة يف  �ساحبها  رغم جتربة  خمت�سرة 

جتارب احلياة وعوامل الثقافة والفكر.

متميزة  عربية  قامة  الكرمي  ويعّد 
من  الكثر  واأ�سافت  املنا�سب  يف  زه��دت 
والفكر،  اللغة  يف  تبحث  ال��ت��ي  امل��وؤل��ف��ات 
اإىل  النتماء  �سدق  ال��راح��ل  ع��ن  وع��رف 
الأمة واحلر�س على ن�سر موروثها، كما اأنه 
كان �سيًخا مرجعًيا يف اللغة العربية تعّدت 
الإذاعي  برناجمه  بف�سل  احلدود  �سهرته 
ال�سهر »قول على قول«، الذي كان يطل 
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فيه على اأبناء الأمة من اأثر الق�سم العربي 
يف الإذاعة الربيطانية.

الراحل  املفكر  »م��ذك��رات  وك��ت��اب 
 )2007  -1905( الكرمي  �سعيد  ح�سن 
يعترب  ال��ع��رب��ي��ة«  وال��ث��ق��اف��ة  احل���ي���اة  يف 
من  العديد  يف   ... الكرمي  للراحل  �سرة 
امل��ح��ط��ات وامل��واق��ف ال��ت��ي ج���اءت �سمن 
واأفكار،  روؤى  من  ت�سمنته  وما  املذكرات، 
املناهج  وتطوير  القراءة  اإىل  دعوته  مثل 
الرتجمة  واأهمية  والدرا�سية،  التعليمية 
عن اأمهات الكتب وحر�سه على املقدمات 
والهوام�س ونظرياته يف ا�ستعمالت اللغة.

�سرة  اأن  اإىل  الكرمي  �سهام  وت�سر 
بع�سر  وف��ات��ه  قبل  كتابتها  يف  ب��داأ  وال��ده��ا 
الأح��داث  تلك  من  خلت  واإن  فهي  �سنني، 
ال�سيا�سية اجل�سيمة التي عا�سرتها الق�سية 
عن  ع��ذوب��ة  تقل  ل  اأن��ه��ا  اإل  الفل�سطينية، 
�سيا�سيني وحكام  ال�ساأن من  مذكرات ذوي 
ورجال دولة، فقد حتدث الكرمي عن وقائع 
باملودة  ات�سمت  يف حياته وعالقات �سداقة 
يكن  مل  وه��و  ذل��ك،  نقي�س  اإىل  ثم حتولت 
له اأدنى دور يف ذلك التحول جتاهه، مبينًة 
اأ�سهم  الربيطانية  الإذاع����ة  يف  عمله  اأن 
من  ليكون  العربي  الق�سم  م�ستوى  رفع  يف 
اأجود الإذاعات الناطقة بالعربية من حيث 

املو�سوع و�سالمة اللغة والإلقاء«.

كتاب »مذكرات ح�صن الكرمي«
عبدالغفار ح�صني

)جريدة »اخلليج« االإماراتية, 2016/6/24(

املخ�سرمني ع�ساق  منا، نحن  »من 
الذين  ونغمه،  ال�سعر  ومتذوقي  العربية 
ال��ق��رن  م��ن  الأخ����ر  ال��ن�����س��ف  يف  ع�سنا 
يف  اهلل  ي�ساء  اأن  اإىل  ونعي�س  امل��ا���س��ي، 
القرن  القرن،  الثاين من هذا  العقد  هذا 
ي�سمع  ومل  يعرف  ل  والع�سرين،  احل��ادي 
وامل��و���س��وع��ي  الأدي�����ب  ال��ك��رم��ي،  بح�سن 
العربي الفل�سطيني الذي عا�س حياة تربو 
على مئة عام؟ اإذ ولد بطولكرم من اأر�س 
 2007 العام  وت��ويف   1905 ع��ام  فل�سطني 
جانًبا  فيها  عا�س  التي  املدينة  لندن،  يف 
كبًرا من حياته يف ال�سباب وال�سيخوخة، 
وال�سعرية  الأدبية  للربامج  ومقدًما  مذيًعا 
والثقافية يف الق�سم العربي بهيئة الإذاعة 
الربنامج  ذل��ك  �سيما  ول  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
متذوق  ك��ل  اهتمام  ج��ذب  ال��ذي  ال�سهر 
على  »قول  برنامج،  وهو  العربي،  ل��الأدب 
قول«، وكان يبداأ برناجمه هذا من ال�سوؤال 
عربية  وبلغة  رخ��ي��م  ب�سوت  واجل����واب، 
راقية.. ويقول: �ساألني، فالن الفالين من 
املنا�سبة..،  وما  القائل،  من  ك��ذا..  بالد 
وياأتي بالبيت امل�سوؤول عنه، وي�سرحه ب�سكل 
ونغم ت�ستلذهما اأذن كل �سامع للربنامج.
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الثمانينات  اإىل  الذاكرة  بي  وتعود 
لندن  يف  كنا  حيث  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  م��ن 
املقام،  بهم  اإخ��وان طاب  ب�سحبة  �سيًفا، 
وكان بني الإخوة، بوعلي، �سلطان العوي�س، 
اهلل،  رحمهما  عمران،  ترمي  جن��الء،  وبو 
ال�سيق  وبرناجمه  الكرمي  ح�سن  فذكرنا 
م��ن اإذاع����ة ال »ب���ي ب��ي ���س��ي«، واأخ��ربن��ا 
بوعلي، �سلطان، اأنه على موعد مع الأ�ستاذ 
ا بني كتبه  ح�سن الكرمي يف منزله غائ�سً
ع�سرة  على  ت��رب��و  اأظ���ن  كما  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اآلف كتاب. ودعانا بوعلي ملرافقته، حيث 
كتبه  ب��ني  الكرمي  الأ���س��ت��اذ  فعاًل  وج��دن��ا 
بنا  ورحب  مكتبه،  على  املكّد�سة  واأوراق��ه 
كتابه  باإهدائنا  وفادتنا  واأك��رم  الأ�ستاذ 
املكون من جملدين، قول على قول، كذلك 
ذكر الأ�ستاذ الكرمي رحمه اهلل اأنه ب�سدد 
النتقال من مكانه احلايل، وعر�س مكتبته 
يف  رغبته  �سلطان  بوعلي،  ف��اأب��دى  للبيع، 
بعد  مت  ال��ذي  ما  اأدري  ول  املكتبة،  �سراء 
بنباأ  �سمعنا  قليلة  �سنوات  وبعد   ... ذل��ك 
الأعلى  الرفيق  اإىل  الكرمي  ح�سن  انتقال 
رحمه اهلل، حيث كان رحيله خ�سارة فادحة 
من  اخلالدين  �ساأن  �ساأنه  العربي،  لالأدب 

الأدباء الكبار يف تاريخ العرب.

واأعود اإىل الكتاب، مذكرات ح�سن 
اأيدينا، وهذه املذكرات  الكرمي الذي بني 
الكرمي  ح�سن  ح��ي��اة  ���س��رة  ت��ك��ون  ت��ك��اد 

لندن  يف  وعي�سته  ن�ساأته  منذ  احل��اف��ل��ة 
يف  الأدبية  للربامج  ومقدم  كمذيع  وعمله 
ال�سرة  وهذه  الربيطانية،  الإذاع��ة  هيئة 
م�سوقة،خا�سة لأولئك الذين عرفوا ح�سن 

الكرمي من خالل براجمه هذه.

مل��ذك��رات��ه لفتت  ق���راءت���ي  وخ���الل 
عن  الكرمي  ح�سن  يرويها  رواية  انتباهي 
�سلطان  بن  زاي��د  بال�سيخ  لندن  يف  لقائه 
ال�صيخ  اأن  ا  اأي�سً رحمه اهلل ويقول: »اأذكر 
زايد بن �صلطان حاكم الإم��ارات العربية 
زار لندن واجتمعت به، وطلب اإيّل اأن اأتوىل 
تعليم ابنه اللغة العربية والدين الإ�سالمي 
يف ب��ل��دة يف غ���رب اإن��ك��ل��رتا. ودع����اين يف 
قد جرى خالف  وك��ان  الغداء،  اإىل  لندن 
بيت  وزرائ���ه ح��ول معنى  اأح��د  وب��ني  بينه 
من ال�سعر: »كاأنه طرق منل يف اأناملها اأو 

د«. رو�سة ر�سعتها ال�سحب بالرَبَ

فزايد بن �سلطان كان يرى اأن طرق 
النمل هو ال�سعر الدقيق، وكان وزيره يرى 
اأنه اخل�ساب، وتركا يل الف�سل يف الأمر، 
جائزتي  وك��ان��ت  ل��الأم��ر  ب��ذل��ك  فكتبت 

ثالثمئة جنيه.

ومل يذكر لنا الأ�ستاذ الكرمي ماذا 
وتف�سر  كتب..  ما  وم�سمون  لالأمر  كتب 
ال�سيخ  اأن  على  دليل  املعرب  البيت  ه��ذا 
اجلليل زايد بن �سلطان، رحمه اهلل، كان 
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يتذوق ال�سعر اجليد ويغو�س يف معانيه... 
والأبيات هي: »نالت على يدها ما مل تنله 
َيدي نق�ًسا على مع�سم اأوهت به جلدي

كاأنه طرق منل يف اأناملها اأو رو�سة 
د« ر�سعتها ال�سحب بالرَبَ

كان  ال��ذي  الكرمي  ح�سن  هو   هذا 
يغو�س يف بطون املراجع للوقوف على بيت 
�سعر وقائله، يف وقت كان على الباحث اأن 
يتحرى عن بغيته بجهد غر متاح اإل لأويل 

العزم من النا�س».

ح�صن الكرمي كما عرفته
اأ. مي �ُصب

ح�سن  اجلليل  م��ة  ال��ع��الَّ »���س��اأذك��ر 
الكرمي يف اأمور غر التي ذَكرها الأ�ساتذة 
الإن�سان  الكرمي  ح�سن  �ساأذكر  الأفا�سل، 
واأخ���ذت  ا�ست�سرت  وق���د  ع��رف��ت��ه.  ال���ذي 
م��واف��ق��ة الأخ����ت ال��ف��ا���س��ل��ة ���س��ه��ام فيما 

�ساأذكره.

العمل  يف  فت  تعرَّ  1995 العام  يف 
الكرمي(،  )عمر  يدعى  �ساب  زميل  على 
لكون ا�سم الكرمي حمفور يف الذاكرة مذ 
مع  اأ�ستمع  واأن��ا  الثانوية،  يف  طالبة  كنت 
والدي لربنامج )قول على قول( من هيئة 
يف  الف�سل  له  وكان  الربيطانية،  الإذاع��ة 
تنمية ذائقتي الأدبية واإثراء لغتي العربية.

يعرف  كان  اإْن  الكرمي  �ساألت عمر 
ح�سن الكرمي، فقال اإنه حفيده، واأخذين 
يوًما اإليه. كان يعي�س وحيًدا، وكنت كذلك. 
كما  امل�سابينا  يجمعن  امل�سائب    اأنَّ ومبا 
اأْن  لبثت  ما  ف�سرعان  �سوقي،  اأحمد  قال 
دت بيننا �سداقة راقية اأ�سا�سها  مَنت وتوطَّ
ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة، وق��وام��ه��ا احل�����وارات 
اأن��ه ك��ان يكربين باأكرث من  الأدب��ي��ة. وم��ع 
خم�سني عاًما، اإل اأن الأرواح جنود جمّندة 
منها  تناكر  وم��ا  ائتلف  منها  ت��اآل��ف  م��ا 
كل  يف  احلفيد  مع  اأزوره  و�سرت  اختلف. 
جمعة واأ�ست�سره يف كتاباتي لالأخذ براأيه 
عن  هو  يحدثني  ذلك  مقابل  ال�سديد. يف 
فقد  ج���ًدا،  واخلا�سة  ال�سخ�سية  اأم���وره 
كان بحاجة ملن ي�ستمع اإليه وكنت م�ستمعة 
الأب  مبثابة  يل  �سار  حينها  ومن  جيدة، 

الروحي.

قد ل يعلم بع�ٌس مّنا اأنه كان �ساعًرا 
جميًدا. ففي ذات جمعة وبالتحديد يوم 25 
الغداء  نتناول  وكنا   ،2001 عام  من  اآذار 
مًعا، فتح يل قلبه م�ستذكًرا فرتة درا�سته 
يعطي  حينها  وك��ان  ال�سام،  يف  الثانوية 
الإنكليزية  اللغة  يف  خ�سو�سية  ��ا  درو���سً
عمرها  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة  يف  لفتاة 
يف  هو  وك��ان  الأرم��ل��ة،  والدتها  مع  تعي�س 
با�ستمرار  يزورهم  وكان  ع�سرة،  ال�سابعة 
من  وكغره  العائلة.  اأف��راد  من  فرد  كاأنه 
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املراهقني وقع بحبها وبادلته احلب. ولأمٍر 
ما �سافر اإىل فل�سطني ومكث فيها �سهوًرا، 
اأن قام  واأول ما فعله  اإىل دم�سق،  ثم عاد 
وفاتها،  بنباأ  ليفاجاأ  واأّمها  الفتاة  بزيارة 
الأقدار  و�ساءت  �سفره،  بعد  ْت  مِر�سَ فقد 
جعله  مما  وجيزة،  فرتة  خالل  متوت  اأن 
كان  بل  ثانية،  اإليه  يعد  ومل  املنزل  يغادر 
كلَّما  والأخ����رى  الفينة  ب��ني  ح��ول��ه  ي��ح��وم 
يتحدث  ك��ان  واحل��ن��ني.  ال�سوق  ب��ه  ا�ستد 
ودمعة حبي�سة بني جفنيه اأبت رجولته من 
ن، ثم  �سقوطها فوق خده ال�ساحب املتغ�سِّ
ة  املُهمَّ باأوراقه  اخلا�س  رج  ال��دُّ اإىل  ذهب 
من  مهرتئة  ���س��ف��راء  ورق���ة  منه  واأخ����رج 
اأحد  ي�ستطيع  ل  ب�سكل  ة  ومطويَّ ال��ِق��َدم، 
العثور عليها، واأخذ يقراأ يل، واأنا اأكتب ما 
اأ�سمع من جميل القول. وملا اأبديت اإعجابي 
ب�سعره قال: اأنا اأنظم ال�سعر ول�ست ب�ساعر. 
والق�سيدة  العلماء.  توا�سع  ولعل هذا من 

ا من اأبياتها: طويلة اخرتت بع�سً
يا طارَق احلّي تبغي �سطره العايل  

ْف خطاك وان�ُسْد بيتها اخلايل خفِّ
وُط��ْف ح�ول��ه وان�ظ����ر اإىل غ����رٍف

فيها ال�سب��ابُة كانت �س�ُ�غل اأ�سغايل
وادُخ���ْله ه��وًنا وج�����ّول يف ج��وانبه

واخ�سع ملا فيه من ذكرى واإجالل
ت����رى هن���ال��ك اأ�س���ب��اًحا واأخي��لًة

وطي���َف ظبٍي �سروٍد كان يحال يل

فب���عد عهد ال�سب�ا مل َيبَق يل اأرٌب
 اإل بق�اي���ا من��ه يف ب�ايل يف احل��بِّ

وق����د ق�سى الدهُر اإبع��اًدا وتف�رقًة
تق���سي على امل���رء يف عمٍر واآجال
اأ�س����في الفوؤاد بذكرى البيت وا َحَزين

ولي�س للبي���ت حتى امل����وت من �س���اِل 

اأما عن نظرته الفل�سفية يف احلياة، 
هل  ق��ال يل:   2005  /  12  /30 ي��وم  ففي 
عمري.  من  عام  املئة  اأكمل  غًدا  تعلمني؟ 
فما كان مني اإل اأن اأزوره يف اليوم التايل 
ه ترتع�س،  ومعي كعكة عيد امليالد، كانت كفُّ
مما جعلني اأ�ساعده يف قطعها. ثم قلت له: 
ها اأنت وقد ع�ست قرًنا كاماًل، ُترى كيف 

وجدت احلياة؟

اأن  وتيقني  م��ّي  يا  ا�سمعي  اأج���اب: 
ندركها،  ل  حلكمٍة  احل��ي��اة،  يف  عدالة  ل 
حت�سل مفارقات كثرة، فهناك من تبواأوا 
عا�سوا  وكثرون  ي�ستحقونها،  ل  منا�سب 
ورحلوا ومل ي�سمع بهم اأحد ودفنوا ِعلمهم 
اأعلى  اإىل  يده  رفع  ثم  معهم،  واأفكارهم 

واأ�سار باإ�سبعه نحو ال�سماء قائاًل: 

العدالة هناك... يف احلياة الآخرة 
اأم��ا يف احلياة  ح��ٍق حقه،  ك��ل ذي  ي��اأخ��ذ 
بني  وع��امل  ال��رثي��ا  يف  ج��اه��ٍل  فكم  الدنيا 

احلفر! ثم ا�ست�سهد بقول ال�سافعي:
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متوُت الأ�سُد يف الغابات جوًعا
 وحل���م ال�س�اأن تاأك�ل��ه الكالُب

  وعب��ٌد ق��د يناُم ع�لى ح�ريرٍ 
وذو ن�س�����ٍب مفار�س��ه الت�راُب

وقول �سوقي:
 غام�ٍس ف�الأمٍر م��ا و�س�رٍّ

ُت�سَعُد النطفُة اأو ي�سقى اجلنني
فوليُد ت�س�جُد الدنيا ل�ه

وولي���ٌد يف زواي�ا امل�هم��ل��ي�ن

اأن  قبل  الإن�سان  الكرمي  ح�سن  اأم��ا 
موقفه  فهو  وعامِلًا  وفيل�سوًفا  �ساعًرا  يكون 
تخدمه  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ة  م��ن  النبيل 
اآخر  حتى  ولزمته  طويلة،  �سنواٍت  وترعاه 
من  مبلًغا  لها  و�سع  فقد  حياته،  يف  حلظة 
يبعثوا  اأن  واأو���س��ى  البنوك،  اأح��د  يف  امل��ال 
ومل  كرية.  حياة  لها  لي�سمن  �سهرًيا،  لها 
نهاية  كمكافاأة  واح��دة  دفعة  املبلغ  ي�سلِّمها 
خدمة كما تفعل بع�س املوؤ�س�سات، خ�سيَة اأن 
تنفقه حال و�سولها اإىل بلدها، وتبقى اأواخر 
و�سدقة  ب��ه  ينتفع  وعلًما  ل��ه  حياتها  اأي���ام 
جارية، رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته.

الفكر  م��ن��ت��دى  يف  األ��ق��ي��ت  كلمة   *
مبنا�سبة   2015/9/9 الأربعاء  يوم  العربي 
حفل توقيع كتاب )مذكرات ح�سن الكرمي( 

»مذكرات ح�شن الكرمي: �شورية 
وفل�شطين في القرن الع�شرين«

د. حممد االأرناوؤوط

www.alaraby. »موقع »العربي اجلديد(
)2016/9/8 ,co.uk

ال��ك��رم��ي  ُي���ذك���ر ا���س��م ح�����س��ن  »ل 
اإل وُيذكر معه ا�سم والده   ،2007 -1905
عليه  حكم  ال��ذي  الــكــرمــي  �صعيد  ال�صيخ 
عبد  ال�ساعر  واأخ��وه   ،1916 يف  بالإعدام 
والربنامج  �سلمى(،  )اأبو  الكرمي  الكرمي 
الذي ا�ستهر به يف العامل العربي على مدى 

33 �سنة »قول على قول«.

التي  حياته  العتبار  بعني  واأخ���ًذا 
تعّدت املئة عام، كان الكرمي بحق �ساهًدا 
اأحداث  الع�سرين وما فيه من  على القرن 
و�سورية  فل�سطني  بني  ما  وخا�سة  ج�سام، 
العثماين  احلكم  من  ب�سرعة  انتقلت  التي 
الن��ت��داب  اإىل  ث��م  ال��ع��روب��ي  احل��ل��م  اإىل 
عنه  متخ�س  وم��ا  الفرن�سي/الإجنليزي 
من تعديالت لتفاهم �سايك�س- بيكو ووعد 
الفكر  منتدى  اأح�����س��ن  هنا  وم��ن  ب��ل��ف��ور. 
العربي يف عّمان باإ�سداره لهذه املذكرات 
وكايد  الكرمي  �سهام  ابنته  اأعّدتها  التي 

ها�سم، ملا لهذه املذكرات من قيمة. 

عبد  واإخوته  ح�سن  م�سر  ارتبط 
مبا  وحممود  وح�سني  الغني  وعبد  الكرمي 
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الكرمي،  �سعيد  ال�سيخ  ل��وال��ده��م  ح��دث 
م��ف��ت��ي م��ن��ط��ق��ة ط��ول��ك��رم، ال����ذي ُع���رف 
األقت  حيث  ال��وا���س��ع��ة،  العربية  بثقافته 
يف  العثمانية  ال�سلطات  عليه  القب�س 
اأواخر 1915 و�سيق مع �سهداء 1916 اإىل 
حيث  اللبنانية،  عاليه  يف  العريف  املجل�س 
ُحكم عليه بالإعدام اأي�سا بتهمة امل�ساركة 
العثمانية.  الدولة  �سد  �سرية  حركات  يف 
ب�سبب  امل��وؤب��د  اإىل  ُخ��ّف��ف  احل��ك��م  ول��ك��ن 
العثماين  مكانته، ثم تدخل مفتي اجلي�س 
الرابع ال�سيخ اأ�سعد ال�سقري )والد اأحمد 
 .1917 يف  �سراحه  لإط��الق   ال�سقري( 
دم�سق  اإىل  في�سل  الأم����ر  دخ���ول  وم���ع 
ت�سرين  يف  العربية«  »احلكومة  واإع���الن 
»املجمع  تاأ�ّس�س   ،1918 اأكتوبر  الأول/ 
�سعيد  ال�سيخ  �سّم  ال��ذي  العربي«  العلمي 
طولكرم  م��ن  العائلة  فانتقلت  الكرمي، 
تكت�سب مذكرات ح�سن  وهنا  دم�سق.  اإىل 
الدرا�سة  ذكريات  عن  يحّدثنا  وهو  قيمة 
مع طالب  جمعته  التي  عنرب،  مدر�سة  يف 
�سالح  مثل  بعد،  ما  يف  �ساأن  لهم  اأ�سبح 
وريا�س  بكدا�س  وخ��ال��د  البيطار  ال��دي��ن 
امل����ي����داين وغ����ره����م. ف��ب��ع��د الح���ت���الل 
مي�سلون،  معركة  واإث��ر  لدم�سق  الفرن�سي 
غادر ال�سيخ �سعيد اإىل عّمان التي و�سلها 
ل� »حترير  قوة  راأ�س  الأمر عبد اهلل على 
اإىل  م��ا حت��ول��ت  �سرعان  ول��ك��ن  ���س��وري��ة«، 
�سغل  التي  الأردن  �سرق  لإم���ارة  عا�سمة 

فيها ال�سيخ �سعيد من�سب قا�سي الق�ساة. 
اإكمال  لأجل  دم�سق  يف  بقوا  الأولد  ولكن 
حتولت  التي  عنرب  مدر�سة  يف  ال��درا���س��ة 
ت�سكلت  حيث  الوطنية،  للحركة  ب��وؤرة  اإىل 
تاأ�سي�سها  يف  ح�سن  ا�سرتك  �سرية  جمعية 
كان  لفرن�سا.  املعادي  احل��راك  واأ�سعلت 
اأخوه حممود مديًرا ملدر�سة امللك الظاهر 
مظاهرة  يف  طالبها  خرج  التي  القريبة، 
اأي�سا، ما اأدى اإىل عزله فا�سطر اأن يغادر 

اإىل عّمان. 

ول��ك��ن الأ���س��رة ���س��رع��ان م��ا ع��ادت 
وي�سق  دوره  الأب  لي�سرتد  فل�سطني  اإىل 
التعليم  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ط��رق��ه��م  الأولد 
الأم��ر  تعّر�س  فقد  وال�سيا�سة.  والأدب 
لإبعاد  النكليز  من  �سغوط  اإىل  اهلل  عبد 
عام  الإم���ارة  من  العروبية  ال�سخ�سيات 
1924، ومنهم ال�سيخ �سعيد، كما اأن ح�سن 
مدر�سة  يف  الدرا�سة  ذات��ه  العام  يف  اأنهى 
يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  بالكلية  وال��ت��ح��ق  ع��ن��رب 
املدر�سية  ال�سهادة  امتحان  لأجل  القد�س 
يف  للقبول  يوؤهله  الذي  »امل��رتك«  النهائية 
عليه  عر�ست  الكلية  ول��ك��ن  اجل��ام��ع��ات. 
وزارة  م��دي��ر  م�ساعد  واأق��ن��ع��ه  التدري�س 
رحل  ال��ذي  اأنطونيو�س،  ج��ورج  امل��ع��ارف 
بعدها اإىل الوليات املتحدة، بالعمل هناك 
لتدري�س الريا�سيات، وانتقل بعدها للعمل 
فر�سة  انتظار  اأخ��رى يف  يف عدة مدار�س 

ملتابعة الدرا�سة يف بريطانيا. 



�صيف - خريف  2016 - 253 -

يف م���ذك���رات���ه ع���ن ف��ل�����س��ط��ني يف 
�سورة  الكرمي  ح�سن  يقدم  الثالثينيات، 
الأو�ساع يف بالده، وبالتحديد  مريرة عن 
ع��ن الن��ق�����س��ام ب��ني ال��ع��ائ��الت ال��ك��ب��رة 
وواجهاتها ال�سيا�سية )الأحزاب(، وخا�سة 
النق�سام بني املجل�سني )اأتباع املفتي اأمني 
كان  الذين  لهم  واملعار�سني  احل�سيني( 
منهم والده ال�سيخ �سعيد، يف الوقت الذي 
يتو�ّسع  بفل�سطني  اليهودي  ال��وج��ود  ك��ان 
ويتعّزز اقت�سادًيا و�سيا�سًيا وع�سكرًيا. وقد 
و�سل النزاع و«الإرهاب« بني الفل�سطينيني 
اإىل حد اأن ح�سن ي�سل اإىل نتيجة مفادها 
اأعداء  كانت من �سنع  الأح��زاب  تلك  »اأن 
مفرو�سة  كانت  اإن��ه��ا  ب��ل  الفل�سطينيني، 
الأح��زاب  تكون  اأن  يعقل  كيف  اإذ  عليهم، 
وهي  الأ�سا�سية  الق�سية  ح��ول  خمتلفة 

الدفاع عن الأر�س؟«.

�سعيد  ال�����س��ي��خ  اب���ن  لأن����ه  ون���ظ���ًرا 
)اأحد اأركان املعار�سة يف فل�سطني(، فقد 
اإليه، حيث كانت املعار�سة  التهمة  انتقلت 
عند  »اخل��ي��ان��ة«  تعني  احل�سيني  للمفتي 
اأتباعه ويتعر�س �ساحبها للتهديد بالقتل. 
يف  الكرمي  ح�سن  ل  يف�سّ ذل��ك،  وب�سبب 
امل�سايقات والتهديدات التي اأخذ يتعّر�س 
للعمل  يذهب  يعد  مل  اأن��ه  درج��ة  اإىل  لها، 
البيت خوًفا من الغتيال على  واعتزل يف 
وهو  احل�سيني،  اأتباع  من  فل�سطينيني  يد 

اخلراب  »ح��وادث  ب�سبب  ال�سخط  اأثار  ما 
احلرب  اأحدثتها  التي  والت�سريد  والقتل 

الأهلية بني الفل�سطينيني.«

ي�سل  املريرة،  احلالة  هذه  ب�سبب 
ع��رب  اإن  ال��ق��ول  اإىل   1946 يف  ���ف  امل���وؤلِّ
فل�سطني اأ�سبحوا »يحّبذون بقاء النتداب 
الربيطاين لأنه مل يكن لهم من حاٍم �سواه 
هذه  وم��ع  اليهودية«.  الغطر�سة  وج��ه  يف 
مقابل  اليهودية  )القوة  املتناق�سة  احلالة 
ي��رون  اليهود  اأ�سبح  العربية(،  ال��ُف��رق��ة 
واأن  دولتهم  لتاأ�سي�س  الأوان  حان  قد  اأنه 
فل�سطني،  من  الربيطانيني  اإخراج  عليهم 
على  التدريجية  ال�سيطرة  يف  واأخ����ذوا 
القطمون،  حي  ذلك  ومن  القد�س،  اأحياء 
الذي كان يقيم فيه املوؤلِّف، ما اأرغمه على 
مغادرته واللجوء اإىل عّمان يف ني�سان 1948، 
اأي قبل انتهاء النتداب الربيطاين وان�سحاب 

القوات الربيطانية يف 15 اأيار/ مايو.

ولكن الو�سول اإىل عّمان كان جمرد 
ح�سن  فيه  ب��رز  اأرح���ب  ع��امل  اإىل  حمطة 
الكرمي وا�ستهر، األ وهو انتقاله اإىل لندن 
للعمل يف حمطة الإذاعة الربيطانية حيث 
قول«  »قول على  الثقايف  ا�ستهر بربناجمه 
الذي ا�ستمر به 33 �سنة حتى عام 1987. 
على  يقوم  الأ�سبوعي  الربنامج  هذا  وكان 
اأبيات  ي�ستعر�س  حيث  ال�سعرية،  الثقافة 
قيلت  التي  واملنا�سبات  واأ�سحابها  ال�سعر 
فيها وغرها. وقد حظي الربنامج بانت�سار 
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كبر من خالل الأ�سئلة التي كانت تاأتيه من 
فاجاأه  ما  ولكن  عربية،  وغر  عربية  بالد 
العرب  ال��ق��ادة  بع�س  اأن  اكت�سافه  لح��ًق��ا 
كانوا يتابعون برناجمه، مثل الرئي�س جمال 
عبد النا�سر وامللك في�سل بن عبد العزيز 
اأحمد  والرئي�س  ال�سنو�سي  اإدري�س  وامللك 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  وال�سيخ  البكر  ح�سن 
التقى  اإىل طرابل�س،  له  زيارة  ففي  نهيان. 
عن  يجيب  اأن  منه  وطلب  ال�سنو�سي  امللك 
بيت من �سعر دون اأن يذكر ا�سمه ال�سريح، 
كما اأن ال�سيخ زايد اختلف مع وزير له حول 
ح�سن  اإىل  بذلك  فكتب  ال�سعر  م��ن  بيت 

الكرمي لكي يف�سل بينهما!

خالل عمله يف الإذاعة اهتم ح�سن 
ال��ك��رم��ي ب��و���س��ع خ��ربت��ه يف ال��رتج��م��ة يف 
املعاجم،  لو�سع  فتوّجه  اجلميع،  متناول 
»املنار«،  قامو�س   1970 عام  اأ�سدر  حيث 
الكبر«،  و»املغني  »املغني«  بعده  اأ�سدر  ثم 
ه��ذا  الأك�����رب«. ويف  »امل��غ��ن��ي  اإىل  و���س��وًل 
بالرتجمة  ��ا  اأي�����سً ان�سغل  فقد  ال�����س��ي��اق، 
فرتجم  الإجن��ل��ي��زي��ة،  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن 
ا قامو�ًسا  »البخالء« للجاحظ، وو�سع اأي�سً

عربًيا اإجنليزًيا.

م��ع ت��ق��ّدم��ه يف ال��ع��م��ر، اآث���ر ح�سن 
عّمان  اإىل  ينتقل  اأن   1991 يف  الكرمي 
بالوحدة  �سعر  ولكنه  الوطن،  من  القريبة 
ان�سجامه  وعدم  ب�سرعة  زوجته  وفاة  بعد 

مع املحيط اجلديد. فقد اأخذ على املحيط 
اأما  واحلكايات،  الق�س�س  »�سرد  اجلديد 
احلديث عن الأمور العقلية والفكرية فكان 
اجتماعات  ح�سوره  يف  وحتى  �سئيال«. 
ع�سو  ك��ان  ال���ذي  العربية،  اللغة  جممع 
�سرف فيه، لحظ »اأن املجمع ي�سّم اأع�ساء 
ل ي�سرتط فيهم معرفة اللغة العربية معرفة 
اأجنبية«،  لغة  اأية  يجيد  ل  وبع�سهم  جيدة 
ح�سرتها  التي  املجمع  جل�سات  جميع  و»يف 
العربية  اللغة  اأن مو�سوًعا يخ�ّس  اأجد  مل 
ي�ستحقه  مبا  بحثه  ج��رى  قد  وم�سكالتها 
من اجلد والهتمام». والأغرب من ذلك، 
مذكراته،  يف  الكرمي  ح�سن  ينتهي  كما 
�سوارع  اأ�سماء  كانت حتى يف  الأغالط  اأن 
عّمان، ولذلك ي�ساأل مبرارة »من امل�سوؤول 
عن هذه الأخطاء يف بلد عربي فيه جممع 

للغة العربية؟«.

مذكرات ح�سن الكرمي تختلف عن 
�سيا�سي،  مذكرات  لي�ست  بكونها  غرها 
احل��ال��ة  مب����رارة  ت�ستعر�س  ك��ان��ت  واإن 
ال�سيا�سية لعرب فل�سطني، بل هي مذكرات 
مثقف عاي�س التغّرات ال�سيا�سية يف القرن 
الع�سرين منذ نهاية احلكم العثماين وحتى 
دومنا   2003 يف  للعراق  الأم��رك��ي  الغزو 
ادعاءات كبرة، ولكن مع معطيات كثرة 
القرن  يف  والثقافة  ال��ع��رب  ح��ال  تو�سح 

الع�سرين.«
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رات فترة حرجة« »ح�شن الكرمي: مذكِّ

اأ.د. ع�صام �صليمان املو�صى

)جريدة »الراأي« االأردنية, 2015/9/30(

�سعيد  ح�سن  الأ�ستاذ  على  »تعرفت 
الكرمي )1905- 2007( حني دعوناه لإلقاء 
حما�سرة يف ق�سم ال�سحافة والإعالم عام 
وال�دن���ا  مع  �سقت��ه  يف  زرته  وقبلها   ،1990
وكانت جتمعهما �سداقة  - رحمهما اهلل - 
فكر، وذكرى لقاءات يف لندن اإبان زيارات 
ليقراأ  الربيطانية  ال��وث��ائ��ق  ل���دار  وال��دن��ا 

ملفاتها املتعلقة بتاريخ الأردن.

للطلبة عن جتربته  الكرمي  حتدث 
يف اإذاع������ة ل���ن���دن، ون�����س��رت )���س��ح��اف��ة 
تناولت  ثم  القّيمة،  الرموك( حما�سرته 
جامعة  رئي�س  م��ائ��دة  على  معه  ال��غ��داء 
الرموك، الأ�ستاذ الدكتور علي حمافظة، 
من  ج��وان��ب  ع��ن  يحدثنا  اإل��ي��ه  وا�ستمعت 
واأن��ا  بع�سها  ا�ستذكرت  وجت��ارب��ه،  حياته 
والثقافة  احل��ي��اة  )يف  م��ذّك��رات��ه  اأط��ال��ع 
العربية( التي �سدرت موؤخرا عن )منتدى 
بدراية  ماّدتها  حرر  وقد  العربي(،  الفكر 
وكايد  ال��ك��رم��ي  ح�سن  )���س��ه��ام  وم��ق��درة 
ها�سم( وقدمها اأمني عام املنتدى الدكتور 

حممد اأبوحّمور.

الأوىل  ال�سنوات  ذك��ري��ات  اآملتني 
العثماين  العهد  اإب���ان  احل��ي��اة  ق�سوة  ع��ن 
حني �ُسجن والده اأواخر عام 1915 وُحكم 
ع�سر  ث��الث��ة  جملة  م��ن  »ب���الإع���دام  عليه 
بتهمة ال�سرتاك يف حركات �سرّية  زعيًما 
لالنف�سال عن الدولة العثمانية، ثم ُخّفف 
وُنقل  امل��وؤّب��د  ال�سجن  اإىل  الإع���دام  حكم 
اأطلق  لكن  دم�سق«،  يف  القلعة  �سجن  اإىل 
�سراحه عام 1917»مب�ساعي ال�سيخ اأ�سعد 
ال�سقري ور�سا با�سا الركابي«. )الإ�سارة 
الذي  الركابي  با�سا  ر�سا  علي  اإىل  هنا 
اأول رئي�س وزراء يف �سورية املحّررة،  ُعنّي 
وكذلك كان ثالث رئي�س وزراء يف الإمارة 
تلك  الكرمي  ح�سن  الأردن��ي��ة(.وي��ت��ذك��ر 
ال��وال��د  �سجن  اأث��ن��اء  ب��ق��ول��ه: »يف  ال��ف��رتة 
وعلينا،  ال��وال��دة  على  �سعًبا  العي�س  ك��ان 
)كفر  قرية  اإىل  الهجرة  اإىل  فا�سطررنا 
لأن طولكرم  احل���رب  م��ن  ه��رًب��ا  زي��ب��اد( 
غزة  �سقوط  بعد  النار  خط  يف  اأ�سبحت 
ويافا. واأذكر اأننا جميًعا من اأخوة واأخوات 
كنا نعمل باأيدينا يف مزرعة لنا مل ن�ستفد 
من جهودنا لأن اجلراد غزا املنطقة �سنة 
1916 وق�سي على كل �سيء« )�س 18(. يف 
عام 1918 حدثت نقلة هامة: »وملا �سقطت 
دم�سق وتاأ�س�ست اأول حكومة عربية هناك 
الوالد  تعنّي  الركابي،  با�سا  ر�سا  برئا�سة 
فانتقل  العربي،  العلمي  املجمع  يف  ع�سًوا 
وانتقلنا معه يف خريف 1918  اإىل دم�سق 
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الرابع  ال�سف  يف  عنرب  مدر�سة  ودخلت 
البتدائي« )�س 18(. ومن املوؤكد اأن تعيني 
بعد  ال�سورية  والده جاء يف مملكة في�سل 
يعمل  مل  مما  العثمانية،  الدولة  اندحار 
جانبية  بهوام�س  اإي�ساحه  على  املحرران 
عن  اليوم  ق��ارئ  يفهمه  ل  قد  ما  تّف�سل 
اأح���داث الأم�����س ال��زاخ��ر ب��اأح��داث الثورة 
منها  تتمكن  اأن  قبل  ومنجزاتها  العربية 
دم�سق  واحتالل  بيكو  �سايك�س-  اتفاقات 
يف  بطولية  مقاومة  بعد  غ���ورو،  ي��د  على 
مي�سلون ا�ست�سهد يف معمعانها وزير الدفاع 

البطل يو�سف العظمة.

ي�����س��ف ل��ن��ا ح�����س��ن ال���ك���رم���ي يف 
مذكراته اأيامه يف مدر�سة عنرب يف دم�سق، 
�سورية  تاريخ  يف  ب��رزوا  لرجال  ومزاملته 
بكدا�س  وخالد  البيطار  �سالح  مثل  من 

)رئي�س احلزب ال�سيوعي(.

يف  للق�ساة  قا�سًيا  وال���ده    وُي��ع��نيَّ
اإىل  وال��ده  مب�سورة  ح�سن  وينتقل  عّمان، 
 1924 ع��ام  ال��ق��د���س  يف  العربية  الكلية 
�سليمان  م��ن��ه��م  ب���رز  رج�����الت  وي���زام���ل 
ورا�سم  ط��وق��ان،  الدين  وبهاء  النابل�سي 
كمال، ونبيه بول�س. ويف الكلية عمل جورج 
العرب«  »يقظة  كتاب  )موؤلف  اأنطونيو�س 
التدري�س  بقبول  ح�سن  واأق��ن��ع  امل�سهور( 
البكرية  املدر�سة  يف  جنيهات  �سبع  براتب 
اإمت���ام  ل��ه  ي��ه��يء  اأن  ال��ق��د���س م��ق��اب��ل  يف 

درا�سته يف »الكلية الإجنليزية«.

وزواج���ه   1930 ع��ام  تخرجه  بعد 
وجدها  التي  الرملة  يف  للعمل  ح�سن  ُنقل 
وكان  وم�سيحيني،  م�سلمني  بني  »مق�سومة 
بيتي يف الق�سم امل�سيحي«، لكنه ق�سى فيها 
ولدت  وفيها  حياته،  اأي��ام  واأه��ن��اأ«  »اأ�سعد 
ابنته �سهام عام 1931 )التي عملت بوفاء 
اإىل حيز  وال��ده��ا  م��ذك��رات  اإخ���راج  على 

الوجود(.

ويبتعث ح�سن اإىل لندن عام 1937 
معلًما،  للعمل  لفل�سطني  ويعود  للدرا�سة، 
اإىل  خطًرا   1938 عام  �سار  الو�سع  لكن 
ولزمت  »العمل  اع��ت��زال  ق��رر  اأن���ه  درج���ة 
الغتيال« )���س50(، وظل  بيتي خوًفا من 
احلال متوتًرا حتى عام 1939 حني اأعلنت 
احلرب العاملية الثانية »عندها اختفى كل 
ن�ساط اإرهابي يف جميع فل�سطني، كما لو اأن 
ذلك الن�ساط كان باأمر واإيقافه كان باأمر« 
)�س52(، وعمل ح�سن يف ذلك العام »يف 
لكن  فل�سطني«،  اإذاع���ة  يف  الأخ��ب��ار  ق�سم 
عام  قبل  ي��ب��داأ  مل  لندن  اإذاع���ة  يف  عمله 
1947، وقدم فيها برناجمه الذي حقق له 

ال�سهرة )قول على قول(.

ال��ك��رم��ي غنية  ح�����س��ن  م���ذك���رات 
يف  باحلياة  يتعلق  فيما  خا�سة  ومهمة، 
فل�سطني قبل عام 1948 ففيها يقراأ املرء 
باأمانة رجاًل عاي�س الأحداث  واقًعا يرويه 

املوؤملة عن كثب.«
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تعقيب على كتاب

»اأغــ�شــان الكــرمـــــة: 
الم�شـــيحيــون العــرب«*

للدكتور عبداحل�شني �شعبان

د. م. منذر حدادين**

�سعبان  عبداحل�سني  الدكتور  ُيعيد 
امل�سيحيون  الكرمة:  »اأغ�سان  كتابه  يف 
الزمن  يف  القدمي  ال�سوق  اإيّل  العرب«، 
حممد  العربي  النبي  اأعطى  يوم  القدمي، 
وعلى  عليه  اهلل  )�سلوات  عبداهلل  بن 
ومن  ن�سارى جنران  قبله(،  من  الأنبياء 
عهَده  خارجها  الن�سارى  ملة  على  هم 
من  كافًة  امل�سلمني  به  األزم  الذي  امل�سهور 
بعده. فاأو�سيكم جميًعا بدرا�سة ذلك العهد 
النبوي، واأقتب�س منه البندين الآتيني، وكل 

بنوده حرية بالقتبا�س:

م هذا التعقيب يف الأ�س���ل يف لقاء مناق�س���ة كتاب »اأغ�سان الكرمة: العرب امل�سيحيون«، الذي رعاه  �سمّو الأمر احل�سن بن طالل املعّظم، يف منتدى الفكر العربي، بتاريخ 2015/11/1.* ُقدِّ
** اأكاديي ووزير �سابق/الأردّن.

»ال ُيــرَف�صـــــــــــوا ]اأي الن�صــــارى[ وال 
ُيخَذلوا وال يرتكوا َهماًل, الأين اأعطيتهم 
للم�صلمني  ما  لهم  اأن  على  اهلل  عهد 

وعليهم ما على امل�صلمني«.
الذي  بالعهد  عليهم  ما  امل�صلمني  »على 
عن  والذبُّ  الذمام,  حق  ا�صتوجبوا 
كل  عنهم  ُيذبَّ  اأن  وا�صتوجبوا  احلرمة, 
�صركاء  للم�صلمني  يكونوا  حتى  مكروه, 

فيما لهم, وفيما عليهم«.
املبدئي  املوقف  هو  نظري  يف  هذا 
امل�سلمني  لعالقة  التاأ�سي�سي  ال�سرعي 



- 258 - املنتــــدى  267-266

تعقيب على كتاب »اأغ�صان الكرمة: امل�صيحيون العرب«

اأمراء  به  التزم  موقف  وهو  بامل�سيحيني، 
قدموا  اأمية  بني  ملوك  اأن  حتى  املوؤمنني 
كنائ�سهم  بناء  يف  العون  للم�سيحيني 

وترميمها ا�ستناًدا اإىل هذا العهد.
الأمان  عهد  العربي  النبي  واأعطى 
رهبان  اإىل  عهده  كافة يف  امل�سيحيني  اإىل 
اأبي  بن  علي  بخط  املكتوب  �سيناء  طور 
طالب )ر�سي اهلل عنه( يف م�سجد املدينة 

وفيه يقول �سلوات اهلل عليه:
عبد  بن  حممد  كتبه  كتاب  »هذا 
ب�صرًيا  اأجمعني  النا�ص  كافة  اإىل  اهلل 
فى  اهلل  وديعة  على  وموؤمتًنا  ونذيًرا 
حجة  اهلل  على  للنا�ص  يكون  لئال  خلقه 
بعد الر�صل وكان اهلل عزيًزا حكيًما كتبه 
دين  ينتحل  من  وجلميع  ملته  الأهل 
الن�صرانية من م�صارق االأر�ص ومغاربها 
وعجميها  ف�صيحها  وبعيدها  قريبها 
لهم  جعله  كتاًبا  وجمهولها  معروفها 
عهًدا فمن نكث العهد الذي فيه وخالفه 
اإىل غريه وتعدى ما اأمره كان لعهد اهلل 
م�صتهزًئا  وبدينه  ا  ناق�صً ومليثاقه  ناكًثا 
غريه  اأو  كان  �صلطاًنا  م�صتوجًبا  ولّلعنه 

من امل�صلمني املوؤمنني«, ويقول:
»وال يجادلوا اإاّل بالتى هى اأح�صن 
ويخف�ص لهم جناح الرحمة ويكف عنهم 
ما  وحيث  كانوا  ما  حيث  املكروه  اأذى 
حلوا.« وقد �سهد على هذا العهد �سحابة 

ر�سول اهلل من بينهم:

بن  عمر  قحافه،  اأبي  بن  بكر  اأبو 
اأبي  بن  علي  عفان،  بن  عثمان  اخلطاب، 
بن  العبا�س  م�سعود،  بن  اهلل  عبد  طالب، 

عبد املطلب، الزبر بن العوام.
العربي  النبي  معاملة  على  ج  واأعرِّ
الغ�ساين  املطران  بقيادة  امل�سيحي  للوفد 
يوحنا بن روؤبة، مطران اإيلة، الذي اأّمه يف 
الأمان.  واأعطاه  الر�سول  و�ساحله  تبوك. 
ن »ابن �سعد« �سورة كتاب ذكر اأن  وقد دوَّ
الر�سول كتبه ل� »يحنة بن َروؤبَة« واأهل اأيلة 
يف  و�صيارتهم  ل�صفنهم  االأمان  »اأعطاهم 
الب والبحر ... وملن كان معهم من اأهل 

ال�صام واأهل اليمن واأهل البحر«.
مبا  مقتدًيا  اهلل،  ر�سول  �سّنة  هذه 
القائل يف �سورة  اأنزل عليه من رب العزة 
الَنّا�ِص  اأَ�َصَدّ  َلَتِجَدَنّ   :)82( املائدة 
ِذيَن  َواَلّ اْلَيُهوَد  اآَمُنواْ  لَِّذيَن  ِلّ َعَداَوًة 
ًة  َوَدّ َمّ ْقَرَبُهْم  اأَ َوَلَتِجَدَنّ  اأَ�ْصَرُكواْ 
ا َن�َصاَرى  ِذيَن َقاُلَواْ اإَِنّ لَِّذيَن اآَمُنواْ اَلّ ِلّ
َوُرْهَباًنا  ي�ِصيَن  ِق�ِصّ ِمْنُهْم  ِباأََنّ  َذِلَك 

.ُهْم اَل َي�ْصَتْكِبُروَن َواأََنّ
العنكبوت  �سورة  يف  تعاىل  وقال 
اإِاَلّ  اْلِكَتاِب  اأَْهَل  ُتَجاِدُلوا  َواَل   :)46(
ِذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم  اَلّ اَلّ ِتي ِهَي اأَْح�َصُن اإِ ِباَلّ
َواأُنِزَل  َلْيَنا  اإِ اأُنِزَل  ِباَلِّذي  ا  اآَمَنّ َوُقوُلوا 
َلُه  َوَنْحُن  َواِحٌد  َواإَِلُهُكْم  َلُهَنا  َواإِ اإَِلْيُكْم 

 .ُم�ْصِلُموَن
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اأن  القتبا�س  م��ن  ق�سدت  ولقد   
اهلل  اأمربه  مبا  وال�سامعني  اأنف�سنا  اأذك��ر 
واأع��م��ال  ر���س��ول��ه  �سّنة  وت��ب��ي��ان  اآي��ات��ه  يف 
ي�سر  ما  اإن  اإذ  بعده.  من  الإ�سالم  اأبناء 
اأفعال  من  كتابه  يف  �سعبان  الدكتور  اإليه 
خروج  اإل  هو  ما  والتكفريني  الإرهابيني 
اأم��ر  مل��ا  وع�سيان  التنزيل  حمكم  ع��ن 
فهم  للن�سارى،  ع��ه��وده  يف  الر�سول  ب��ه 
فيه  ال��ذي  الدين  على  خرجوا  قد  بذلك 
ِبــَغــرْيِ  َنــْفــ�ــًصــا  ــَل  ــَت َق َمْن  قوله  اأن��زل اهلل 
َقَتَل  ــا  َ مَنّ َفــَكــاأَ ْر�ــــصِ  ااْلأَ يِف  َفــ�ــَصــاٍد  اأَْو  َنْف�ٍص 
اأَْحَيا  ا  َ َفَكاأَمَنّ اأَْحَياَها  َوَمْن  َجِميًعا  الَنّا�َص 
كان  ف��اإذا   .)32 َجِميًعا)املائدة  الَنّا�َص 
اأم��ر  كما  للم�سلمني  ه��و  م��ا  للم�سيحيني 
بذلك الر�سول يف عهده لن�سارى جنران، 
البقرة  �سورة  يف  للم�سلمني  اهلل    �سنَّ فقد 
قوله تعاىل: َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم 
َواأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث اأَْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة 
ــْم ِعــْنــَد  ــوُه ــُل ــاِت ــَق ـــُدّ ِمـــَن اْلــَقــْتــِل َواَل ُت اأَ�ـــصَ
ِفيِه  ُيــَقــاِتــُلــوُكــْم  ــى  َحــَتّ اْلـــَحـــَراِم  اْلَم�ْصِجِد 
ــَك َجـــَزاُء  ــَذِل َفــــاإِْن َقــاَتــُلــوُكــْم َفــاْقــُتــُلــوُهــْم َك
َغُفوٌر   َ اهلَلّ َفــاإَِنّ  اْنَتَهْوا  ــاإِِن  َف  اْلَكاِفِريَن
ِفْتَنٌة  َتــُكــوَن  ال  َحَتّى  َوَقاِتُلوُهْم  َرِحــيــٌم 
. َفاإِِن اْنَتَهْوا َفال ُعْدَواَن  ِ يُن هلِلَّ َوَيُكوَن الِدّ

. امِلنَِي اإِال َعلَى الَظّ

الذين  امل�سيحيني  جموع  واأرى 
من  يت�ساءلون:  التكفريني  بنار  اكتووا 
ين�سرون  اأنهم  يدعون  الذين  هوؤلء  هم 

يقتلون  الأبرياَء  با�سمه  وهم  دينه  اهلل يف 
اإىل  بحاجة  والأر�س  ال�سموات  رب  هل  ؟ 
ن�سرة من خلقهم اأم اأنه هو العلي العظيم 
يحيي  الأمر  وله  امللك  له  اجلبار،  القادر 
وييت، وهو على كل �سيء قدير؟ واأراهم، 
رب  لأوامر  امل�سيحيني، يتثلون  اأي جموع 
باحلكمة  جدالهم  اإىل  ويدعون  العزة 
اهلل  فاإن  انتهوا  فاإن  احل�سنة،  واملوعظة 

غفور رحيم.

يف  �سعبان  الدكتور  اأجاد  ولقد 
اإذ  واأرى �سجاعة فيه ورباطة جاأ�س  كتابه 
اأمر بها اهلل ور�سوله  اآراء  يعرب علًنا عن 
الإ�سالم  ابتعد عن  يف زمن طغى فيه من 
 فيه  يف ممار�ساته وقيمه، وهو زمن ا�ستبدَّ
بارك  التي  الأر�َس  ال�سهيونية  احتالل 
ال�سفوف  ر�ّس  من  وبدًل  حولها،  اهلل 
اأ�سفادها،  من  لإنقاذها  بيننا  والحتاد 
�سحايا  هلل  الن�سرة  يدعي  من  نرى 
الدكتور  املفكر  عنه    عربَّ اآخر  احتالل 
كانت  فقد  العقل،  باحتالل  �سامل  فيليب 
فكر  بال  مت�َسًعا  التكفريني  هوؤلء  عقول 
الغربي  الفكر  ومتطرفو  ال�سهاينة  فمالأه 
ثم  الإ�سالم،  اأعداء  اإل  ينا�سب  ل  بفكر 
�سرارة  املت�سهني  الغربي  الفكر  اأطلق 
برج  جرية  اإثر  عقولهم  يف  ال�ستيطان 
احلرب  الغرب  واأعلن  العاملية.  التجارة 
نتائجها:  اليوم  نرى  ونحن  الإرهاب  على 
اأفغان�ستان،  يف  اأهلي  وتناحر  فو�سى 
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العديدين  فخلقوا  لدن  بن  على  وق�ساء 
على  وق�ساٌء  تطرًفا،  ويزيدون  اأمثاله  من 
ل  �سورية  يف  ونزاعات  العراق،  يف  الدولة 
ُتعرف نهاية لها، ودولة لالإرهابيني جاءوا 
الأر�س  بقاع  �ستى  من  اخل�سيب  الهالل 
الأبرياء،  لدماء  و�سفًكا  ف�ساًدا  فيه  عاثوا 
بواديه ويف �سهول  وا�ستوطنت حراُبهم يف 
حرب  يف  اإًذا  الغلبة  كانت  فلمن  نينوى. 
حتقيق  من  فبدًل  الإرهاب؟  على  الغرب 
نرى  الإرهاب  على  بالق�ساء  اأهدافها 
ت�سدر  بال�سالح  مزودة  دولًة  لالإرهابيني 
معروفني  باتوا  الذين  حللفائها  النفط 

للقا�سي قبل الداين.

كبد  �سعبان  الدكتور  واأ�ساب 
احلقيقة اإذ ي�سر اإىل اأن امل�سيحيني العرب 
هم عرب قبل اأن يكونوا م�سيحيني، حتدروا 
من  وكانوا  الأ�سيلة.  العربية  القبائل  من 
اإثر  �سهيون  جبل  على  ع  جتمَّ من  �سمن 
اأّمه هناك بعد  اجتماع تالميذ امل�سيح مع 
ع�سرة اأيام من �سعوده اإىل ال�سماء، بل اإن 
احلكماء الذين قدموا من ال�سرق حاملني 
الهدايا للطفل الوليد يف بيت حلم كانوا من 
العرب الأنباط على ما يذكر موؤرخو العهد 
اجلديد. وكان ثاين اأ�سقف للكني�سة الأوىل 
يف هذا العامل، كني�سة القد�س، بعد يعقوب 
�سمعان  القدي�س  وهو  النجار  يو�سف  بن 
خرج  الذي  وهو  جندي،  عربي  اأ�سل  من 
فحل  طبقة  اإىل  القد�س  من  بامل�سيحيني 

من  القد�س  فتح  قبل  الأردن  نهر  �سرقي 
قبل المرباطور تيط�س وهدمها مع هيكلها 
عام 70 للميالد. ثم اإن المرباطور الأول 
الذي اعتنق امل�سيحية �سًرا قبل ق�سطنطني 
كان المرباطور العربي الغ�ساين فيلبو�س. 
اأن  على  العرب،  القدي�سون  هم  وكثر 
تلك  لإن  يونانًيا  كان  الكهنوتي  م�سماهم 
وما  امل�سيحية.  التداول  لغة  كانت  اللغة 
ال�سوري  املوطن  القدي�س ذوجوميو�س ذي 
قبيلة  من  �سليح  ملك  �سجعم  امللك  اإل 
ال�سياغمة، وكانت �سليح حتكم البالد قبل 

اأن ي�ستويل الغ�سا�سنة على امللك منها.

اأما القدي�س ايريثيو�س الذي حتتفل 
بتاريخ 24 كانون  العاملية بذكراه  الكني�سة 
مع  حرًقا  الأخ��دود  يف  ل�ست�سهاده  الأول، 
الرت��داد عن  و�سهيدة رف�سوا  �سهيٍد   300
احلارث  العربي  اإل  هو  فما  م�سيحيتهم، 
بن كعب الذي ا�ست�سهد واأبناٌء من ع�سرته 
عام 520 اأو 523، يف كل من جنران وظفار 
ه��وؤلء  ا�ست�سهاد  ق�سة  ووردت  ومنحا. 
»القراآن«  يف  امل�سيحيني  العرب  ال�سهداء 
ال��ع��زة:  رب  ي��ق��ول   .)10  -1 )ال�����ربوج 
وِج  َواْلَيْوِم امْلَْوُعوِد  َماِء َذاِت اْلُبُ َوال�َصّ
ــَحــاُب  �ــصْ  َو�ــَصــاِهــٍد َوَمــ�ــْصــُهــوٍد  ُقــِتــَل اأَ
اإِْذ ُهْم    اْلــَوُقــوِد  َذاِت  اِر  الَنّ   االأُْخـــُدوِد 
ــا َيــْفــَعــُلــوَن  ــوٌد  َوُهــــْم َعــلَــى َم ــُع َعــلـَـْيــَهــا ُق
ِبامْلُوؤِْمِننَي �ُصُهوٌد وهنا نقول: اإذا كان رب 
الآيات  هذه  يف  امل�سيحيني  ي�سف  العاملني 
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ينعتون  الذين  ه��وؤلء  هم  فمن  باملوؤمنني، 
تارة  وبامل�سركني  تارة  بالكفار  امل�سيحيني 
ادعاءاتهم  يف  اهلل  يخالفون  األ  اأخ���رى؟ 

هذه؟ 

اإذ  ا  اأي�سً �سعبان  الدكتور  واأ�ساب 
قبل  امل�سيحيني  العرب  دور  اإىل  ي�سر 
اإل  ذاك  دوَرهم  طم�س  وما  الإ�سالم، 
و�سُم العرب قبل الإ�سالم باجلاهلية. وما 
بالإ�سالم  كان جهلهم هو  بل  كانوا كذلك 
 612 عام  اإل  ر�سالته  تبداأ  تكن  مل  الذي 
حممد  النبي  على  الوحي  بنزول  للميالد 
امل�سيحيني خدمة  ويكفي   . بن عبداهلل 
بن  ورقة  مكَة  اأ�سقُف  كان  اأْن  لالإ�سالم 
عبد  بن  عبدالعزى  بن  اأ�سد  بن  نوفل 
هداأ  من  اأول  كالب،  بن  ق�سي  بن  مناف 
نزول  بعد    من روع حممد بن عبداهلل 
زوج  وقال لبنة عمه خديجة  عليه  الوحي 
به يف  املب�سر  النبي  هو  اأن حممًدا  حممد 
اإىل تخفيف روع  الأ�سقف  الكتب. و�سبقت 
اأ�سد  حممد زوجه خديجة بنت خويلد بن 
ق�سي  بن  مناف  عبد  بن  عبدالعزى  بن 
كما  �سعبان  الدكتور  وي�سر  كالب.  بن 
العربية  اأن معظم �سعراء  اإىل  ي�سر غره 
م�سيحيني  كانوا  الإ�سالم  قبل  الفحول 
القي�س بن حجر من كنده،  امروؤ  من مثل 
من  والنابغة  بكر،  من  العبد  بن  وطرفة 
كلثوم  بن  عمرو  غره  وي�سيف  ذبيان، 
ن�سرانيتها  على  حافظ�ت  التي  تغلب  من 

بن  وزهر  الإ�سالم،  ظهور  بعد  ما  اإىل 
قي�س  من  والأع�سى  املازين،  �سلمى  اأبي 
اأن  اإىل العتقاد  اأمَيُل  اأنني  اإل  وخالفهم. 
ا  اأي�سً م�سيحًيا  كان  عادياء  بن  ال�سمواأل 
ولي�س يهودًيا كما اأفاد الدكتور �سعبان. اإذ 
مل تكن من اأخالق اليهود من قبل ول من 

بعد ما افتخر به ال�سمواأل بقوله:
لنا جبٌل يحت�له من جني����ره

مني��ع ي��رد الط���رف وه���و كليُل
ونحن اأنا�س ل نرى القتل �ِسبة 

اإذا م��ا راأت����ه ع���ام�ر و�س��ل�����وُل
يقرب حب املوت اآج�النا لنا 

وتك���ره����ه اآج���ال��ه���م فت�طوُل
�سلي اإن جهلت النا�س عنا وعنهم 

ف�����ل��ي����س �س���واء ع���امل وجه��وُل
فاإن بني الريان ق�طٌب لقومهم

ت���دور رح��اه���م ح���ول��ه��م وت��ج��وُل
وب��ن��و ال��ري��ان ه���وؤلء ال���ذي يفاخر 
ال�سمواأل بهم هم فخذ من كندة اأهل امرئ 
نفهم  ولذلك  امل�سيحيني،  العرب  القي�س 
كيف اأودع امروؤ القي�س درعه عند ال�سمواأل 
قبل بدء رحلته ال�سهرة لال�ستنجاد مبلك 
ال�سمواأل  وال�سم  اأبيه.  بثاأر  لالأخذ  الروم 
هو تعريب لال�سم التوراتي »�سموئيل«.

باأن  �سعبان  الدكتور  قول  واأعجبني 
العرب امل�سيحيني هم عرب قبل اأن يكونوا 
وال�سحيح  �سحيح،  وه���ذا  م�سيحيني، 
ا اأن العرب امل�سيحيني مل يتكتلوا اأبًدا  اأي�سً
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كم�سيحيني بل كانت تكتالتهم قبلية فرتى 
ب��ني عب�س قبيلى  وال��غ��رباء  ح��رب داح�����س 
النابغة  اأهل  امل�سيحي وقبيلة ذبيان  عنرتة 
اإىل  الإ����س���ارة  تتم  ومل  ��ا،  اأي�����سً امل�سيحي 
ع  ن�سرانية اأي من القبيلتني. ثم ترى جتمُّ
وجتمع  »ي��ن«  با�سم  القحطانيني  العرب 
وج��ود  م��ع  »ق��ي�����س«  با�سم  ال�سمال  ع��رب 
�سفوف  وب��ني  الأوىل  بني  م�سيحية  قبائل 
م�سيحيوها  ين  قبائل  وا�سطفت  الثانية، 
احلكم  بن  م��روان  جانب  اإىل  وم�سلموها 
الأموي يف مرج راهط، وا�سطفت قي�س مع 
عبداهلل بن الزبر، وكانت الغلبة يف مرج 
الأخطل  �ساعرها  وكان  اأمية  لبني  راهط 
الزبر  بن  عبداهلل  �ساعر  وك��ان  التغلبي، 

هو جرير.
الدكتور  ا  اأي�سً يالحظ  كما  ونعجب 
امل�سيحيني  العرب  اأن  يظن  ممن  �سعبان 
ي�سطفون  اأو  امل�سيحي  الغرب  اإىل  ييلون 
اإذ  الفرجنة.  بقايا  اأنهم  اأو  جانبه،  اإىل 
امل�سيحيني  العرب  ن�ساط  عن  هوؤلء  يغفل 
اأراد  يوم  الفرجنة  حرب  �سنوات  خالل 
البالد  يف  اهلل  مملكة  اإقامة  يومئٍذ  هوؤلء 
للتغطية  الدين  لبو�س  متلب�سني  املقد�سة 
على مطامعهم الدنيوية، وكاأّن اهلل �سبحانه 
يف حاجة اإىل من يعينه على اإقامة مملكته 
ي�سابهان  وموقف  وهو هدف  الأر�س،  على 
ما يحاوله اإرهابيو اليوم من اإقامة اخلالفة 

متلب�سني الدين و�سيلة جلرائمهم.

 النبي العربي  واأعود لأذّكر ما خ�سَّ
امل�سيحيني يف جنران وخارجها من اأن لهم 
امل�سلمني  على  ما  وعليهم  للم�سلمني  ما 
اإىل  العا�س  بن  عمرو  قدوم  اإىل  فاأ�سر 
غر  عدد  يف  احلجاز  من  الأردن  جنوبي 
 638 عام  م�سر  لفتح  اجلنود  من  كثر 
العربية  القبائل  �سيوخ  دعا  للميالد، حني 
وجذام  وخلم  غ�سان  من  منطقتنا  يف 
الن�سرانية،  دين  على  وكلها  وق�ساعة 
اإن  اإذ  م�سر  لفتح  منهم  العون  وطلب 
ق�سية  كانت  العربي  الفتح  جحافل 
وم�سغولة حتارب يف فار�س ويف بالد ال�سام، 
اأهل  بالقبط  امل�سيحيون  هوؤلء  فات�سل 
اأبناء  وا�ست�ساروهم يف قدومهم مع  م�سر 
جلدتهم احلجازيني لتخلي�سهم من حكم 
حني  يف  الطبيعتني،  اأ�سحاب  البيزنطيني 
كان القبط مع م�سيحيي ال�سرق من عرب 
مذهب  على  واأرمن  واآ�سوريني  واآراميني 
وهو  امل�سيح.  لل�سيد  الواحدة  الطبيعة 
الكني�سة  يف  الكبر  اخللقدوين  الن�سقاق 
بالفكرة  القبط  ب  رحَّ للميالد.   451 عام 
ودخل العرب امل�سيحيني مع اأقرانهم اأبناء 
قبائل احلجاز من بلي وغرها حتت قيادة 
دون  م�سر  وفتحوا  العا�س،  بن  عمرو 
العرب  خا�سها  التي  كتلك  تذكر  معارك 
وبي�سان  وفحل  الرموك  يف  الفاحتون 
واجل�سر  جلولء  اأو  ال�سورية،  البالد  من 
بالد  من  ونهاوند  والقاد�سية  والبويب 
زخم  بف�سل  ذلك  فار�س،  وبالد  ال�سواد 
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امل�سيحيني من عرب وقبط يف فتح م�سر. 
يف  الغ�سا�سنة  دور  اإىل  ا  اأي�سً هنا  ون�سر 

فتح �سمايل اإفريقيا والأندل�س.
ذكرنا  التي  الفرجنة  حروب  ويف 
امل�سيحيني  العرب  ا�سطفاف  كان  اآنًفا 
حتى  وا�سًحا،  قومهم  بني  جانب  اإىل 
ده�سة  ذكروا  احلروب  تلك  موؤرخي  اأن 
من  الكرك  فتحوا  يوم  الفرجنة  القادة 
ح�سار  بعد  1142م  عام  الأردن  جنوبي 
طويل لأهلها الذين ردوا هجمات الفرجنة 
اأن  من  الفرجنة  ده�سة  ذكروا  املتكررة، 
اأهل املدينة املقاومني كانوا من امل�سيحيني 
قرر  يوم  رائًعا  دورهم  كان  ثم  العرب. 
بيت  دخول  الدين  �سالح  اخلالد  القائد 
املقد�س �سلًما بعد حطني ففاو�س الفرجنة 
على ت�سليم املدينة املقد�سة حقًنا للدماء، 
من  وقتلوا  عنوة  الفرجنة  فتحها  كما  ل 
من  قتلوا  مما  اأكرث  امل�سيحيني  اأهلها 
امل�سلمني، وكان احلل الو�سط هو ت�سليمها 
باكورة  كانت  الذين  العرب  للم�سيحيني 
اأعمالهم تطهر امل�سجد الأق�سى من رج�س 
وا�ستح�سار منرب �سالح  الفرجنة،  بهائم 
امل�سجد  يف  مكانه  ليحتل  حلب  من  الدين 
الأق�سى، ول نن�سى دور عي�سى العوام اأيام 
جلدتنا  اأبناء  من  ولهوؤلء  عكا.  ح�سار 
العرب  امل�سيحيني  بني  يفرقون  ل  ممن 
اأن  تعلمون  األ  نقول:  الغرب  وم�سيحيي 
حملة الفرجنة الرابعة عام 1204م احتلت 

المرباطورية  عا�سمة  الق�سطنطينية 
نهًبا  فيها  وعاثت  الأرثوذك�سية  البيزنطية 
امل�سكوين  البطريرك  واأزاحت  وخراًبا 
وا�ستمر احتاللهم لها حتى عام 1264م؟
اأكده  ما  على  برهاًنا  واأ�سوق 
الظن  خطاأ  من  كتابه  يف  �سعبان  الدكتور 
الغرب  مع  امل�سيحيني  العرب  با�سطفاف 
امل�سيحي فاأقول: اإذا كان للعرب امل�سيحيني 
الأعاجم  جانب  اإىل  دينًيا  ي�سطفوا  اأن 
خياًرا  األي�س  يظنون،  كما  امل�سيحيني 
وا�سًحا - اإن �سدق ظن هوؤلء املرجفني - اأن 
يكون ا�سطفاف العرب امل�سيحيني وجّلهم 
على املذهب الأرثوذك�سي اإىل جانب ال�سق 
يف  املتمثل  الأعاجم  من  الأرثوذك�سي 
وبلغاريا  ال�سرب  وبالد  واأوكرانيا  رو�سيا 
واجلبل  ومقدونيا  واليونان  ورومانيا 
وجورجيا،  وبيالرو�سيا  و�سلوفاكيا  الأ�سود 
من  بالعرب  حلق  مما  بريئة  بالد  وهي 
اأذى؟ ول يكون ا�سطفافهم - لو �سح ظن 
الغرب  مع   - الأعاجم  مع  ال�سطفاف 
الربوت�ستانتي - الكاثوليكي ؟ ثم األ يتذكر 
هوؤلء اأن دول الغرب هذه علمانية تف�سل 
كان  ولو  الدين؟  عن  وال�سيا�سة  الدولة 
فاأين دولهم  �سيا�ساتهم  اأثر يف  للم�سيحية 
والت�سامح  املحبة  يف  امل�سيحية  قيم  من 

والت�سامن مع �سواهم املحتاج؟
بحزب  ن�سمع  مل  العرب  بالد  ويف 
ن�سمع  مل  العرب،  نه�سة  اأيام  م�سيحي 
امل�سيحية  لأن  رمبا  م�سيحيني،  باإخوان 
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لقي�سر  وما  هلل  هلل  ما  »اإعط  اأن  تق�سي 
ف�سل  هذا  امل�سيح  قول  ويف  لقي�سر«، 
للدين عن ال�سيا�سة. ولعل يف درا�سة اأدب 
دليل  عرب،  م�سيحيون  واأدباوؤه  املهاجر، 
على ا�سطفافهم حتى يف املهاجر الغربية 
بالدهم  يف  جلدتهم  اأبناء  جانب  اإىل 
ال�ساعر  قول  اإىل  فانظروا  الأ�سلية. 
مهجره  من  اخلوري  �سليم  ر�سيد  القروي 

يف عيد املولد النبوي: 
عيد الربية عيد املولد النب����وي

يف امل�س����رقني له واملغ�رب���ني دوي
ب�دا من الفقر نوًرا للورى وهدًى  

 الَك���ون من ب��دوي يا للتم���دن عمَّ
ي��ا ف����احت الأر�س مي�داًنا لدولته 

�سارت بالدك ميداًنا ل���كل ق���وي
يا قوم هذا م�س���يحي ي�����ذكركم

ل ينه�س ال�سرق اإل حبنا الأخوي
فاإن ذكرت��م ر�س��ول اهلل ت����كرمًة

فبلغ��وه �س���الم ال�س���اعر الق�روي

كبد  �سعبان  الدكتور  اأ�ساب  وقد 
احلقيقة يف قوله اإن للعرب امل�سيحيني دوًرا 
احل�ساري  للتوا�سل  ج�سر  بناء  يف  مهًما 
امل�سيحي  ال�سرق  واأ�سيف: ومع  الغرب،  مع 
ا. فاخلط الفا�سل بني ال�سرق والغرب  اأي�سً
اعتنقوا  من  بني  التما�س  خط  هو  تاريخًيا 
وبني  ال�سرق(  )وهم  الأرثوذك�سي  املذهب 
)وهم  الكاثوليكي  املذهب  اعتنق  من 
الغرب( اأيام ان�سقاق الكني�سة عام 1054م.

واأ�سوق مثاًل حديًثا على ا�سطفاف 
بنف�سي  خربته  مما  العرب  امل�سيحيني 
الأمي��رك�ي���ة  اأوريغ���ون  ولي��ة  ج���امعة  يف 
بتدري�س  اأقوم  كنت  حيث   ،2003 عام 
املياه  موارد  يف  العليا  الدرا�سات  طالب 
فرتة  يف  مكتبي  اإىل  دلف  اإذ  والبيئة. 
وا�سمه  طالبي  اأحد  الطالب  مراجعات 
ي�ساألني  اأن  وا�ستاأذن   Case Bowman
»�سمعت  فقال:  له  فاأذنت  �سخ�سًيا  �سوؤاًل 
اأنك م�سيحي« واأجبت »ما �سمعَته �سحيح«، 
وقال: »�سوؤايل هو كيف اأ�سبحُت اأنا البعيد 
عن الأرا�سي املقد�سة م�سلًما يف حني اأنت 
فاجاأين  م�سيحًيا؟«  زلت  ما  هناك  املقيم 
الأ�سقر  وهو  اإ�سالمه  فاجاأين  كما  �سوؤاله 
ال�سعر اأبي�س الوجه و�سيمه، طويل اجل�سم 
ي�ساألنيه  مل  اإذ  بال�سوؤال  فوجئت  نحيله. 
من  بقاًعا  قد جبت  وكنت  ذلك  قبل  اأحد 
من  لك  »كم  ف�ساألته:  عديدة.  الأر�س 
طول تاريخ يف هذه الأر�س؟« قال: »ثالثة 
اأجيال، اإذ هاجر جدي من ا�سكتالنده اإىل 
اإن جذورك يف  هنا.« قلت: »اأترى الفرق؟ 
اأن  وباإمكانك  العمق،  �سحلة  هذه  بالدك 
حتفر حولها وتخلع �سجرتك وتعيد غر�سها 
وتعي�س، اأما اأنا فلي يف بالدي جذوٌر عمقها 
فاإن  الإ�سالم،  ظهور  قبل  ما  اإىل  ي�سل 
�سجرتي  غر�س  لأعيد  ا�ستئ�سالها  حاولت 
عليك  �سعب  اإن  حال  كل  وعلى  �ساأموت. 
فهم اأي اأمر يف الإ�سالم اأرجوك ات�سل بي 

فباإمكاين م�ساعدتك.«
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)تعقيب: د.م. منذر حدادين(

اأ�سبوع  بعد  مكتبي  اإىل   Case عاد 
للحوار  هو  نظمها  ندوة  اإىل  ودعاين 
اأحد  يف  تعقد  والإ�سالم  اليهودية  بني 
من  اأيام  اأربعة  بعد  اجلامعة  مدرجات 
املدرج  ووجدت  اإليها  فذهبت  يل،  دعوته 
ال�سف  يف  فجل�ست  باحل�سور  مزدحًما 
ال�سبورة  اإىل  نظرت  املدرج.  من  العلوي 
يحتذي  �سخ�س  اأمامها  جال�ًسا  فوجدت 
 Case قدمه  �سرعًيا  ثوًبا  ويرتدي  �سندًل 
املتحدث  ظننت  كما  وكان  املتحدثني  اأول 
باأكرث مما  يكن حديثه  ومل  الإ�سالم،  عن 
عن  البتدائي  الرابع  ال�سف  يف  تعلمناه 
نزول  عن  ثم  والنار  واجلنة  وحواء  اآدم 
الوحي وبدء الدعوة اإىل دين اهلل. ثم قدم 
اأ�ستاذ  هو  ال�سعر  اأ�سيب  اأ�ستاًذا   Case
حديثه  ت�سوب  ل  اجلامعة  يف  القت�ساد 
اليهودية  عن  وحتدث  نوع  اأي  من  لكنة 
بطالقة. ثم بداأ احلوار. وغني عن القول 
قل�س حجم  وحججه  بحديثه  الأ�ستاذ  اإن 
مني  ذلك  واأخذ  ال�سفر  اإىل  �ساحبنا 
ال�سدقات  مو�سوع  طرح  ثم  ماأخذ.  كل 
لي�س  اإن  اليهودي  الأ�ستاذ  وقال  للنقا�س 
كما  ال�سدقات  لإنفاق  قانون  ال�سالم  يف 
يف�سل  واأ�سهب  اليهودية،  يف  احلال  هو 
من  وطلبت  عندهم.  ال�سدقات  قانون 
تلميذي الرد عليه بدًل من �ساحبنا فوافق 
وقدمني للح�سور باأنني اأ�ستاذ يف اجلامعة 
مع  اليهودي:  جميًبا  قلت  الأردن.  من 

اأن  اإل  وقوانينها  لليهودية  احرتامي  مزيد 
القانون الذي اأ�سرت اإليه هو قانون و�سعي 
اجتمعوا  اإذ  اليهود  احلاخامات  جهد  من 
يف طربيا وو�سعوا العديد من القوانني مبا 
ال�سدقات  قانون  اأن  اإل  التلمود.  ذلك  يف 
ولأنه  ل،  منزَّ رباين  قانون  الإ�سالم هو  يف 
كذلك �ساأتلوه كما اأنزل ثم اأقوم بالرتجمة. 
ا  َ وبداأت: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم. اإِمَنّ
َواْلَعاِمِلنَي  َوامْلَ�َصاِكنِي  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  ال�َصّ
َقاِب  الِرّ َويِف  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َوامْلُوؤََلّ َعلَْيَها 
 ِبيِل ِ َواْبِن ال�َصّ َواْلَغاِرِمنَي َويِف �َصِبيِل اهلَلّ
بالرتجمة  وقمت  العظيم،  اهلل  �سدق 
اليهودي،  الأ�ستاذ  خماطًبا  اأ�سفت  ثم 
قانون  وجود  بعدم  قولك  باأن  متاأكد  »واأنا 
منه  تق�سد  ل  الإ�سالم  يف  لل�سدقات 
اإ�ساءة لالإ�سالم واإمنا مرد ذلك جهلك به، 
ون�سيحتي حل�سرتك اأن تلم بالإ�سالم ما 

يكفي للحديث عنه.«

ف����وج����يء الأ�����س����ت����اذ مب��داخ��ل��ت��ي 
يف  مت��ار���س��ون  امل�سلمني  »اأن��ت��م  واأج����اب: 
واليهود  امل�سيحيني  �سد  التمييز  بالدكم 
تعطونها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ت��ع��ط��وه��م  ف��ال 
من  ال�ستئذان  بعد  واأجبت  لأبن��ائ��كم.« 
هوية  واأخ��رج��ت  احلفل،  عريف  تلميذي 
الأحوال املدنية من حمفظتي وقلت: »اأيها 
ال�سادرة  هويتي  هذه  الأك��ارم،  احل�سور 
الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  حكومة  عن 
وهي تقول يف بياناتها ال�سخ�سية اأن ا�سمي 
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تعقيب على كتاب »اأغ�صان الكرمة: امل�صيحيون العرب«

اأن  وتقول  احلفل،  عريف  قدمني  كما  هو 
ديانتي امل�سيحية. فاأنا حمدثكم م�سيحي، 
وقد بلغت يف بالدي اأعلى املراتب مما مل 
يبلغها اأترابي. واأ�سيف اأن يل ما لهم وعلّي 
ما عليهم. واأنا اأحاورهم يف �سوؤون الدين 
 .»They run for cover واأتفوق عليهم 
واأ�سفت، اأعيد ن�سيحتي حل�سرة الأ�ستاذ 
وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  يكفي  ما  يقراأ  اأن 
يق�سد  ل  بالتاأكيد  فهو  عنهم،  ليتحدث 
واأت��ب��اع��ه  ال��دي��ن  ب�سمعة  الأذى  اإحل����اق 
ا�ستح�سن  »وقد  فيه.  لديه  جهل  هو  واإمنا 
اإليها  ا�ستمع  وبالتاأكيد  احل�سور مداخلتي 
كما مل ي�ستمع اأو يفهم كالم املتحدث عن 
بلدة  امل�سجد يف  �سيخ  ك��ان  وق��د  الإ���س��الم 
ليبيا  من  وك��ان  الولية.  عا�سمة   Salem

دعوة  اأية  يقبل  ل  اأن  الندوة  بعد  ورجوته 
يحاور فيها غره عن الإ�سالم وامل�سلمني.

على  الرتكيز  على  اأعلق  واأخًرا 
من  املتخذ  لالإرهاب  هدًفا  امل�سيحيني 
الإرهاب  اإن خطر  فاأقول  لبو�ًسا،  الإ�سالم 
الإ�سالم  على  اأ�سد  هو  اأمامنا  املاثل 
امل�سيحيني،  العرب  على  منه  وعظمته 
فعقول الإرهابيني هوؤلء قد احتلها اأعداء 
�سقوط  الحتالل  لذلك  ومهد  الإ�سالم 
طفق  اأثره  يف  الذي  ال�سوفييتي،  الحتاد 
يبحثون  لالإ�سالم  املعادون  الغرب  مفكرو 
يف  �سالتهم  ووجدوا  جديد،  عدو  عن 

اأ�سحاب  امل�سلمني  ويف  العظيم  الإ�سالم 
لحتالل  الراف�سني  املجيد  التاريخ 
بارك اهلل حولها  التي  فل�سطني،  اإ�سرائيل 
امل�سجد  من  بعبده  �سبحانه  اأ�سرى  واإليها 
بداأ  ومنها  الأق�سى،  امل�سجد  اإىل  احلرام 
وا�ستوطن  املعراج.  رحلة  العربي  الر�سول 
يدعون  الإ�سالم يف عقول من  اأعداء  فكر 

الدفاع عنه.

م�سلمني  جميًعا،  علينا  اأنه  واأرى 
من  هوؤلء  فكر  حترير  وم�سيحيني، 
عقولهم  يف  التكفري  الفكر  ا�ستيطان 
لالإ�سالم  املغلوط  املنحرف  وفهمهم 
واملوعظة  باحلكمة  وذلك  ال�سمح، 
احل�سنة اإل من ظلم منهم فاهلل ل يهدي 
هذا  �سبحانه  اأنزل  وقد  الظاملني.  القوم 
الآيات  يف  لهم  الهداية  بعدم  امل�سر 
)258 البقرة، 86 اآل عمران، 19 التوبة، 
 51 اجلمعة،   5 ال�سف،   7 التوبة،   109
ا:  اأي�سً وقال  الأنعام.(   144 املائدة، 
َوَما َظلَْمَناُهـــــْم َوَلِكْن َكاُنــــوا اأَْنُف�َصُهـــــْم 

َيــْظِلُمــــوَن )118 النحل(.

من  �سردنا  ما  يكفي  األ  وبعد، 
حما�سن الكتاب لنو�سي باقتنائه، ونو�سي 
فيه  تتبدى  مماثل  درب  بولوج  مفّكرينا 

�سجاعة املوقف والكلمة؟
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قراءة يف كتاب
الثـــورات العربيـــّـة
في عــالــم متــغيـــّر

)درا�صة تحليلية(
للدكتور اإبراهيم اأبرا�ص 

قراءة ومراجعة: د. حممد �صيف االإ�صالم بـوفـالقـة*

الزمن،  من�سورات  وتاريخه:  الن�سر  مكان 
مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، ط:1، 2011.

عدد ال�سفحات: 178 �سفحة. 

تتجلى اأهمية هذا الكتاب من حيث 
وي�سعى  العربية،  الثورات  مع  يتزامن  اإنه 
اإن  اإذ  عنها؛  حتليلية  درا�سة  تقدمي  اإىل 
الثورات العربية ما تزال ت�ستحق الأبحاث 
الدرا�سات،  تلو  والدرا�سات  الأبحاث،  تلو 
تنت�سر  التي  واأبعادها  تداعياتها،  لدرا�سة 

انت�سار النار اله�سيم يوًما بعد يوم.

الوقت  ال��ك��ت��اب يف  ه��ذا  ف��اإ���س��دار 
وتنوير  النظر،  تعميق  اأج��ل  من  ال��راه��ن 
و�سجاعة  ج��ري��ئ��ة  خ��ط��وة  ه��و  الأذه������ان 
اأن  وبخا�سة  والتنويه،  بالإ�سادة  جديرة 
اأبرا�س؛  اإبراهيم  د.  الباحث  هو  �ساحبه 

* كلية الآداب - جامعة عنابة/اجلزائر.

رئ��ي�����س ق�����س��م ع��ل��م الج���ت���م���اع وال��ع��ل��وم 
الأزهر،  بجامعة  الآداب  بكلية  ال�سيا�سية 
ميدان  يف  اجل���ادة  بدرا�ساته  وامل��ع��روف 
اأن  و�سبق  والجتماعية،  ال�سيا�سية  العلوم 
�سدرت له عدة درا�سات مهمة من بينها: 
الفل�صطينية«،  للق�صية  القومي  »البعد 
الوحدة  درا���س��ات  مركز  عن  �سدر  ال��ذي 
و»علم   ،1987 �سنة  ب���روت  يف  العربية 
االجـــتـــمـــاع الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــي«، ال�����س��ادر عن 
من�سورات دار ال�سروق بعمان �سنة 1998، 
عن  ال�سادر  ال�صيا�صي«  الفكر  و»تــاريــخ 
والتوزيع  والن�سر  للطباعة  بابل  �سركة 
بالرباط �سنة 1999، و»فل�صطني يف عامل 
ال��ذي  مغاير«  تــاريــخ  فل�صطني  مــتــغــري, 
لالإر�ساد  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  عن  �سدر 



- 268 - املنتــــدى  267-266

قراءة يف كتاب: »الثورات العربية يف عامل متغرّي: درا�صة حتليلية« 

و»الق�صية  �سنة 2003،  برام اهلل  القومي 
الفل�صطينية وال�صرعية الدولية« ال�سادر 
والتوثيق  للدرا�سات  القومي  املركز  عن 
بغزة يف �سنة 2004، وغرها من املوؤلفات، 
العلمية،  املجالت  يف  املن�سورة  والبحوث 

واجلامعية املتخ�س�سة.

يف مقدمة الكتاب اأ�سار املوؤلف اإىل 
اأن الع�امل الع��ربي منذ ما بع��د ال�س��تقالل 
- با�ستثناء احلالة الفل�سطينية - مل يعرف 
معها  يجوز  لدرجة  وا�سًعا  �سعبًيا  حراًكا 
جرى  ما  اإل  ال�سعبية،  بالثورة  تو�سيفه 
وما  يناير2011،  يف  وم�سر  تون�س،  يف 
تالهما من ثورات. ويت�ساءل املوؤلف: »هل 
اأجنزتا  ثورتان  تون�س وم�سر  ما جرى يف 
اأهدافهما؟ وهل ما يجري يف اليمن وليبيا 
والبحرين و�سورية ثورات اأم حروب اأهلية، 
الأمريكية؟  اخلالقة(  )الفو�سى  هي  اأم 
وهل مبجرد خروج النا�س لل�سارع، وهروب 
الرئي�س، اأو تخليه عن ال�سلطة يكن القول 
قت اأهدافها؟ وماذا بالن�سبة  اإن الثورة حقَّ
الق�سية  على  الثوري  املد  لتداعيات 
ال�سرق  يف  ال�سراع  وعلى  الفل�سطينية، 

الأو�سط ب�سكل عام؟« )�س: 9- 10(.

يوؤكد د. اإبراهيم اأبرا�س اأن ما جرى 
يف تون�س، وم�سر، وما يختمر من اأحداث، 
وتطورات يف اأكرث من بلد عربي هو بحاجة 
عن  تبتعد  وعقالنية،  مو�سوعية،  لقراءة 
العواطف، والنفعالت، ذلك اأن الآتي من 
الأحداث هو الأهم، والأ�سعب، وبه تكتمل 
ال�سورة. ويكن احلديث عن ثورة �سعبية 
بعد  ة  وبخا�سَّ اآخر،  �سيء  عن  اأو  ناجحة، 

جمريات  يف  الغربي  اخلارجي  التدخل 
ا�ستقراًء  ي�ستدعي  يحدث  فما  الأحداث، 
تراكم منذ  الذي  الثورة  انطالًقا من فقه 

القدم، ومن جتارب ال�سعوب الأخرى.

ي��ق��ول امل���وؤل���ف يف ه����ذا ال�����س��اأن: 
ال��ت��ح��ولت  ���س��ي��اق  يف  ي��ج��ري  م��ا  »لن�سع 
العقود  العربي خالل  العامل  �سهدها  التي 
��ا حم��اول��ة  ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة، وخ�����س��و���سً
�سرعيتها  فقدان  على  التحايل  الأنظمة 
الأبوية،  الديقراطية  من  اأ�سكال  بتبّني 
بالإ�سافة  اجلماهر،  بها  ر  تغرِّ واملوجهة 
ال�سرق  تغير  وا���س��ن��ط��ن  حم����اولت  اإىل 
يتوافق  مبا  و�سيا�سًيا  جغرافًيا،  الأو�سط 
عليه  اأط��ل��ق  م��ا  موظفة  م�ساحلها،  م��ع 
)�سيا�سة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ون  م��ف��ك��روه��ا 
احلد  يكون  واأحياًنا  اخلالقة(،  الفو�سى 
الفا�سل ما بني الثورة، والفو�سى اخلالقة 

خيط �سعرة« )�س:10- 11(.

�صعبية خارج  �صيا�صية  الثورة...كم�صاركة 
االأطر الر�صمية

من  الأول  الف�سل  املوؤلِّف  و�َسَم 
�سيا�سية  كم�ساركة  »الثورة  ب�:  الكتاب 
�سعبية خارج الأطر الر�سمية«، وق�سمه اإىل 
عنوان:  الأول جاء حتت  املبحث  مبحثني؛ 
عن  درا�سة  فيه  م  وقدَّ الثورة«،  فقه  »يف 
لفظ  فالثورة  للثورة.  املختلفة  املفاهيم 
التغير  وتعني  العلوم،  كل  يف  م�ستعمل 
الأمور  يقلب  الذي  احلدث  اأو  اجلذري، 
ومفاجئ.  �سريع،  ب�سكل  عقب  على  راأ�ًسا 
الثورة  مل�سطلح  املفاهيمية  مقاربته  ويف 
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 )قراءة ومراجعة: د. حممد �صيف االإ�صالم بوفالقة(

ذكر اأن الثورة من امل�سطلحات املخ�سرمة 
واحلياة  الدولة،  ظهور  واكبت  »التي 
اأن  ومع  التاريخ.  قبل  ما  منذ  ال�سيا�سية 
من  غره  على  �ساد  الذي  الثورة  مفهوم 
املفاهيم، هو ثورة ال�سعب �سد ال�ستعمار، 
مفردة  اأن  اإل  ا�ستبدادية،  اأنظمة  �سد  اأو 
اجلانب،  هذا  على  تقت�سر  ل  لغة  الثورة 
بل ت�سمل كل فعل يوؤدي اإىل تغير الأو�ساع 
اأو�ساًعا  كانت  �سواًء  جذرًيا،  تغيًرا 
اأو  اقت�سادية،  اأو  �سيا�سية،  اأو  طبيعية، 
ثورة  كلمة  ن�ستعمل  هنا  ومن  اجتماعية. 
بالثورة  كالقول  خمتلفة،  �سياقات  يف 
التكنولوجية... الثورة  اأو  ال�سناعية، 
التي  اجلوهرية  التغيرات  لو�سف  اإلخ، 
تطراأ على حياة ال�سعوب، وعلى احل�سارة 
يكن  العام  ال�سياق  هذا  ويف  الإن�سانية. 
الثورات«  اأ�سكال متعددة من  احلديث عن 

)�س: 17- 18(.

للثورات  البدء  يف  املوؤلف  ق  تطرَّ
احل�سارية، التي ُيق�سد بها التغيرات، اأو 
التحولت الطارئة على احلياة الإن�سانية، 
والثورة  الزراعية،  الثورة  مفهوم  فناق�س 
وثورة  التكنولوجية،  والثورة  ال�سناعية، 
ال�سيا�سية،  للثورات  وعَر�س  املعلوماتية، 
اجلماهر  حترك  التي  والجتماعية 
الجتماعية،  الأو�ساع  على  احتجاًجا 
املزرية،  وال�سيا�سية  والقت�سادية، 
ال�سعي  وييزها  عليهم،  واملفرو�سة 
لإحداث التحوُّل اجلذري، ومنها ما يحقق 
م�سره  يكون  ما  ومنها  اأهدافها،  بع�س 
عن  الآخر  بع�سها  حرف  ويتم  الف�سل، 

الكثر  الب�سرية  عرفت  وقد  م�سارها. 
ثت  فقد حتدَّ النوع،  هذا  من  الثورات  من 
ويونانية  وبابلية،  فرعونية،  خمطوطات 
قدية عن ثورة اندلعت يف تلك الع�سور.

فهي  الوطني،  التحرر  ثورات  اأما 
ويالت  حتت  ترزح  التي  ال�سعوب  ثورات 
وبالتايل  لالحتالل،  وتخ�سع  ال�ستعمار، 
 عدو  ًها �سدَّ فاإن الفعل ال�سعبي يكون موجَّ

د الأمة. خارجي يهدِّ

الإ�سالمي  العربي  ال�سطالح  ويف 
واجلذري،  ال�سامل  التغير  الثورة:  تعني 
اأو  الطبيعية،  الظواهر  على  يطراأ  الذي 
يف  »الثورة«  كلمة  وردت  اإذ  الإن�سانية؛ 
يف  النقالب  مبعنى  الإ�سالمية  الأدبيات 
القائم، وهو معنًى  الواقع  اأو يف  الأو�ساع، 
قريب من معناها ال�سيا�سي املتداول اليوم. 
بن  اهلل  عبد  بحركة  مثاًل  املوؤلِّف  م  وقدَّ
الزبر يف مكة؛ اإذ �سّماها نافع بن الأزرق؛ 
زعيم اخلوارج بالثورة، ودعا اأ�سحابه باأن 
اهلل  بيت  عن  والدفاع  لن�سرتها،  يهّبوا 
امل�سلمني عدة  لدى  انت�سرت  كما  احلرام. 
الثورة،  م�سطلح  من  قريبة  م�سطلحات 
كالفتنة،  منها،  قريبة  اأحداًثا  ت�سف  اأو 

وامللحمة، واخلروج.

هذا  من  الثاين  املبحث  وجاء 
الثورة:  قبل  »ما  عنوان:  حتت  الف�سل 
وفيه  فا�سلة«،  العربي حقل جتارب  العامل 
ة ق�سايا هامة، وا�ستنتج  ناق�س املوؤلف عدَّ
 الواقعية والعقالنية العربية على  اأن »تعرثُّ
يف  ال�سيا�سية  واملمار�سة  الفكر  م�ستوى 
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لغياب  بل  ل�سعف  يعود  الع�سرين،  القرن 
وغياب  اجلامع،  العربي  القومي  امل�سروع 
الدولة القومية احلا�سنة لهذه العقالنية، 
زة لها، بالإ�سافة اإىل عدم احل�سم  واملحفِّ
يف التفاق على طبيعة العالقة بني الإ�سالم 

واحلكم ال�سيا�سي« )�س: 55-54(.

هذا  يف  اأب��را���س  اإبراهيم  د.  وراأى 
العقالنية  الواقعية  »�سرورة  اأن  املبحث 
حتتاج ممار�سة �سيا�سية على م�ستوى الأمة 

اإىل ثالثة مرتكزات:
1- العقل والعلم كمرجعية فكرية متجاوزة 
لالإيديولوجيا،  الأهمية  يف  �سابقة  اأو 

والأ�سطورة، وللتاريخ ال�سيا�سي.
اأو  ثوابت،  على  قومي  اأو  وطني  توافق   -2

مرجعيات وطنية اأو قومية.
فكرها،  يف  عقالنية  حكيمة  قيادة   -3

وثقافتها ال�سيا�سية« )�س: 56(. 

وحلم  فكرة،  اأن  اإىل  كذلك  واأ�سار 
ا،  الوحدة العربية اأمٌر م�سروع، وواجب اأي�سً
وعملية،  قومية،  اعتبارات  لعدة  وذلك 
امل�ساألة  مع  للمتعاملني  يجوز  ل  ولكن 
ما  التاريخ  لوا  ُيحمِّ اأن  العربية  القومية 
ر من املبالغات  لي�س فيه، ول بد من التحرُّ
م الأنا العربية، ومن  التاريخية التي ت�سخِّ
العربية ح�سب مقت�سيات  الوحدة  تاأ�سي�س 
الع�سر، مبا يحفظ كرامة كل اجلماعات 

وثقافاتها.

دميـــقـــراطـــيـــة االأنــــظــــمــــة تـــعـــيـــد اإنــــتــــاج 
اال�صتبداد والف�صاد

الف�سل  اأبرا�س  اإبراهيم  د.  َعْنَون 
الثاين من الكتاب ب�: »ديقراطية الأنظمة 
د  «.فاأكَّ والف�ساد،  ال�ستبداد  اإنتاج  تعيد 
منذ البداية اأن التحول نحو الديقراطية 
ات  تغرُّ مع  يت�ساوق  مل  العربي  العامل  يف 
  ُيوؤدِّ مل  اأنه  كما  املجتمع،  ثقافة  يف  بنيوية 
ل  ت�سكِّ واأفكار  وُنخٍب،  عالقات  لإحالل 
اأنه  ما  بقدر  �سابقة،  مرحلة  مع  قطيعة 
ُنخٍب  واإرادة  نتج عن �سغوطات خارجية، 
اإيديولوجية  الديقراطية  يف  وجدت 
عن  فاحلديث  ذلك  على  وبناء  جديدة. 
يحتاج  العربي  العامل  يف  الديقراطية 
ولي�س  الواقع  على  توؤ�س�س  جديدة  ملقاربة 
اجلاهز.  والنموذج  اخلطاب،  على 
»التجارب  اإن  القول  اإىل  املوؤلف  ويذهب 
حكم،  اأنظمة  اإىل  لت  حتوَّ الديقراطية 
تت�سمن  كانت  واإن  ف�سفا�سة.  و�سعارات 
يف  وثقافتها  الديقراطية  مفردات  بع�س 
القول  ي�سعب  اأنه  اإل  املجتمعات،  بع�س 
اأنه  �سحيح  ديقراطية.  اأنظمة  باأنها 
يف  ن�سبي  م  وتقدُّ �سيا�سي،  حراك  حدث 
منظومة حقوق الإن�سان، ويف وعي املواطن 
اأ�سر  بقي  احلراك  هذا  اأن  اإل  بحقوقه، 
�س  تكرِّ وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية  بنية 
اإنتاجهما  وتعيد  والف�ساد،  ال�ستبداد، 
دوًرا  الغرب  لعب  وقد  جديدة.  بعناوين 
من  الديقراطي  النتقال  ت�سويه  يف 
خالل �سكوته، وتعامله مع اأنظمة ل توؤمن 

بالديقراطية« )�س: 74(.
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الأول من  املبحث  املوؤلف يف  واأ�سار 
التحوُّل  اأن احلديث عن  اإىل  الف�سل  هذا 
الديقراطي يف العامل العربي ارتبط مبا 
الكبر«،  الأو�سط  ال�سرق  »م�سروع  ي�سمى 
عقلية  عنه  تفتَّقت  الذي  امل�سروع  وهو 
بعد  الأمريكية  الإدارة  يف  القرار  مراكز 
اأعلنت الإدارة  اإذ  اأحداث �سبتمرب 2011؛ 
عن   2003 فرباير  مطلع  يف  الأمريكية 
اإ�سالحات  حتقيق  اإىل  تهدف  مبادرة 
اقت�سادية، و�سيا�سية، وتعليمية يف منطقة 
طرح   ،2004 يونيو  ويف  الأو�سط.  ال�سرق 
م�سروع  بو�س  جورج  الأمريكي  الرئي�س 
بط  ال�سرق الأو�سط الكبر، وقام فيه بالرَّ
املنطقة،  يف  ال�سالم  عملية  اإجناز  بني 
�ساملة  تنمية  واإحداِث  للعنف،    حدٍّ وو�سِع 
جهة  من  وتعليمية  واقت�سادية،  �سيا�سية، 
الأهداف  من  اأن  املوؤلف  وذكر  اأخرى. 
لن�سر  دعوتها  وراء  من  الأمريكية 
الب�ساط  �سحب  املنطقة  يف  الديقراطية 
من حتت اأقدام الديقراطيني احلقيقيني 

يف العامل العربي.

ويف املبحث الثاين من هذا الف�سل، 
ب�: »�سو�سيولوجيا الثورة يف العامل  املَُعنَون 
منذ  عميقة  حتليالت  على  جاء  العربي« 
الثورات  وبدايات  العربي  العامل  ما�سي 
 الثوري  فيه. ووفق ما يرى فاأهم �سمات املدِّ
الراهن »هو التغير يف القوى الجتماعية، 
لأن  ال�سيا�سي،  التاأثر  بوؤر  يف  ومواقعها 
طبقات،  من  التقليدية  الجتماعية  القوى 
ل�سالح  للوراء  تراجعت  واأحزاب،  وُنخب، 
فئات جديدة، هي فئة ال�سباب التي كانت 

على راأ�س احلراك املطالب بالتغير، وهو 
جيل م�سَبع بثقافة الديقراطية.

ا،  اأي�سً العربية  الثورات  ومتيزت 
وامل�سرية،  التون�سية،  الثورتان  وبخا�سة 
باعتمادهما، وتاأثرهما بالثورة املعلوماتية، 
ا الإنرتنت، والف�سائيات، والتلفون  خ�سو�سً
احلديثة  التوا�سل  فتقنيات  املحمول، 
اأ�سبحت جزًءا من الثورة، وهو ما مل يكن 
موجوًدا يف الثورات ال�سابقة« )�س: 122(، 
نت ال�سباب من التوا�سل مع  فهي التي مكَّ
ا، وتوجيه �سر اأحداث الثورة  بع�سهم بع�سً
احلزبية  التنظيمات  اإىل  اللجوء  دون 
اإ�سافة  امَلهمة،  بهذه  تقوم  كانت  التي 
العامل  وتبّني  الثقافية،  العوملة  اأن  اإىل 
وقيم  الإن�سان،  حقوق  ملنظومة  قاطبة 
جعل  يف  اأ�سهم  وثقافتها،  الديقراطية 
مطالب ال�سباب مفهومة ومقبولة، فوجدت 

جتاوًبا وتاأييًدا من العامل اخلارجي.

م املوؤلف  ويف ختام هذا الف�سل قدَّ
التي  والدرو�س  اخلال�سات  من  جمموعة 
الثورية  احلالة  عن  ا�ستنتاجها  يكن 
الكثر  اأن هناك  العربية املعا�سرة، فراأى 
الثورة  من  نتعلمها  التي  الدرو�س  من 
جملة  هناك  اأن  كما  وامل�سرية،  التون�سية 
اأتت  بع�سها  اأر�سلتاها،  التي  الر�سائل  من 
خفيَّة،  زالت  ما  وبع�سها  مبا�سرة،  اأُُكَلها 
اأهميتها  و�ستتجّلى  اإي�ساح،  اإىل  وحتتاج 
مع مرور الزمن بعد اأن ترتاجع العواطف 
اجلماهر،  على  امل�سيطرة  والنفعالت 
فقط  لي�ست   - املوؤلف  يرى  كما  فالثورة- 
بل  واقت�سادية،  �سيا�سية  اأنظمة  تغير 
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املجتمع،  ت�سود  التي  الثقافة  تغير  ا  اأي�سً
احلا�سنة  هي  الثورية  ال�سعبية  فالثقافة 
الفعل  �سيظل  الثورة  ثقافة  ودون  للثورة، 
فال  لالنحراف،  وُعر�سًة  نخبويًّا،  الثوري 
  تعربِّ ثورية  وطنية  ثقافة  بلورة  من  بد 
ال�سباب،  من  اجلديد  اجليل  روؤى  عن 

وتطّلعاته.

خامتة  يف  املوؤلف  د  يوؤكِّ واأخًرا 
وهي  الأهمية،  منتهى  يف  نقطة  الكتاب 
اأن الثورات العربية واإن كانت اأحيت اآماًل 
عات ع�ساق احلرية،  ورفعت من �سقف توقُّ
والديقراطية، فاإنها يف الوقت ذاته تثر 
»تخوفات  ومنها  الثورة،  على  تخّوفات 
�سرقتها،  يرومون  ممن  الثورة  على 
م�سارها خلدمة  وتوجيه  موجتها،  بركوب 
تطلعات  مع  تتعار�س  وم�سالح  �سيا�سات، 

غالبية اجلماهر التي خرجت يف الثورة، 
بع�س  يف  الثورة  انزلق  من  وتخّوفات 
الأهلية  احلرب  من  حالة  نحو  البلدان 
من  يتطلَّب  الذي  الأمر  الإقليمية،  اأو 
على  النكباب  والجتماع  ال�سيا�سة  علماء 
ا  وخ�سو�سً بعمق،  الثورة  ظاهرة  درا�سة 
بعُد  تظهر  ومل  ف�سولها،  تكتمل  مل  اأنه 
الجتماعية،  وتداعياتها  اأبعادها،    كلَّ
وال�سيا�سية، والقت�سادية« )�س:173(. 

 عقد من الزمن على الأقل  وقد يرُّ
ت�ستمر معه حالة من عدم ال�ستقرار حتى 
ال�سباب  بداأها  التي  الثورات  نتائج  تظهر 
على  الأويل  احلكم  كان  واإذا  تون�س،  يف 
الثورة اإيجابًيا، ومبارًكا فالنوايا والتمنيات 
 حتوُّل �سيا�سي يكون  وحدها ل تكفي، فكلُّ

تقييمه بنتائجه. 
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»تجّليـــات الثقـافي
في الربيع العربي«

تاأليف: د. كمال عبد اللطيف
روؤية للن�سر والتوزيع، القاهرة 2014 

قراءة وتعليق: اأ. يو�صف عبد اهلل حممود

يحر�س موؤلِّف هذا الكتاب الباحث 
ر�سد  على  اللطيف  عبد  كمال  د.  املغربي 
مركًزا  العربي  الربيع  يف  الثقايف  جتلّيات 
قبيل  من  حمّددة  ثقافية  جوانب  على 
الجتماعية  وال�سبكات  واللغة  ة  الُهويَّ
مو�سوع  اإىل  اإ�سافه  الرقمية  واملواطنة 
والجتماعية  الثقافية  ال�ستقطابات 
والعقائد،  بالطوائف  املو�سولة  اجلديدة 
املتوا�سلة  التغير  اأفعال  يف  دورها  مربًزا 
الكاتب  ويقراأ  العربية.  املجتمعات  يف 
يدعو  كما  وعرثاته«،  التحّول  »م�سارات 
حداثية  ثقافية  جبهة  بناء  »�سرورة  اإىل 
القائم  الثوري  الأفق  اإ�سناد  م�ستهدفة 
بامل�سروع  املو�سولة  مكا�سبه  وحت�سني 
جمتمع  اأجل  من  الديقراطي  ال�سيا�سي 

املواطنة ودولة املوؤ�س�سات.« )�س 10(

* كاتب وناقد/الأردّن.

لثورات  املعاجلات  اأكرث  كانت  واإذا 
اجلانب  على  ركزت  قد  العربي  الربيع 
قد   - الكاتب  يرى  كما   - فاإنها  ال�سيا�سي 
»مو�سولة  اأخرى  مهمه  جوانب  اأغفلت 
بف�سائه التاريخي والجتماعي والثقايف«.
مل  العربية  الثورات  هدف  »اإن 
الفكر  الإ�سالح يف  ثقافة  بعيًدا عن  يكن 
الثقافة  نقلت  اإنها  بل  املعا�سر،  العربي 
طال  التي  الإجناز  دروب  اإىل  املذكورة 

انتظارها.« )�س 9(
اهتماًما  ك��ت��اب��ه  يف  امل��وؤل��ف  ي���ويل 
ويعني  اجل��دد«  »الفاعلني  ب�  اأ�سماهم  ملن 
ال�سباب الذين قادوا ثورات الربيع العربي 
البلدان  م��ن  وغ��ره��ا  وم�سر  تون�س  يف 
ال��ع��رب��ي��ة م��ط��ال��ب��ني ب��ت��ح��ّول دي��ق��راط��ي 

حقيقي فيها.
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ما ح�سل يف هذه املجتمعات ي�سر 
قيم  »تعزيز  هدفه  جديد  اأفق  بروز  اإىل 
خارج  العربية  املجتمعات  يف  املواطنة« 
اإ�سكال الهوية الدينية والثقافية و�سوًل اإىل 
بناء دولة القانون واملوؤ�س�سات« )�س 40(

توطني  يف  وُيبا�سر  ذلك  يتم  وحتى 
الديق�راطي،  الإ�سالح  واأولوي��ات  اآليات 
ل بد »من ح�سول ت�سالح بني ال�سيا�سيني 
فاإن  ذلك  دون  ال�سعبي«،  التمرد  وفعل 
فعاًل  اإيجابياته  بكل  ي�سبح  قد  احلدث 
النظرية  الروؤية  رغبة  منه  تغيب  اأعمى 

وال�سيا�سية وال�سرتاتيجية. )�س 41(

اأن�سار  حماولة  من  املوؤلف  يحذر 
اأطاحت  التي  البلدان  يف  البائد  العهد 
على  اللتفاف  من  ال�ستبدادية  بالنظم 
هذه الثورات اإذا هي مل تنجح يف حت�سني 
وتطوير ديناميات واأفعال التغير اجلارية 
التحديث  م�سروع  »بناء  على  القادرة 

ال�سيا�سي والإ�سالح الديقراطي«.

يتطلب  امل�سروع  هذا  مثل  بناء  اإن 
للفكر  ا  حدًّ ت�سع  جديدة  ثقافية  رافعة 
تخّلف  اإىل  اأّدى  الذي  واملذهبي  الطائفي 
يجوز  »ل  والإ�سالمية.  العربية  املجتمعات 
اأبعادها  عن  ال�سيا�سية  الظواهر  ف�سل 
الثقافية وجتلياتها الجتماعية وخا�سة يف 

اأزمة الثورات«.

يف  »الهوية«  اإ�سكالية  املوؤلف  يقراأ 
قراءة  والإ�سالمية  العربية  جمتمعاتنا 
مو�سوعية م�ستنرة »فال يكننا اليوم اأن 
احلافظة  الهوية  بلغة  التاريخ  يف  نتحدث 

لذوات مغلقة على ذواتها املعزولة، وذلك 
عن  يعرب  ل  الهوية  مفهوم  اأن  بحكم 
النفالت  عن  تعبره  مبقدار  اإل  التطابق 

والتجاوز«. )�س 71(

»اإىل  الكاتب  يدعونا  اأخرى  بعبارة 
التفكر يف خلخلة دللة املفهوم واكت�ساف 
التي  ال�سورة  عن  التعبر  يف  حمدوديته 
داخل  الآخرين  وعن  ذاتنا  نحن  منلكها 

املجتمع«. )�س 72(

تف�سيل  من  بد  ل  ذلك  يتم  وحتى 
»الروح  وحماربة  والإبداع  الجتهاد  قيم 
يف  التقليد  لقيم  الداعمة  املغلقة  الن�سّية 

خطابات الهوية«. )�س 75(

الذهنيات«  يف  »ثورة  من  ُبّد  ل 
الفل�سفة  بنتها  كما  »املواطنة«  قيم  تر�ّسخ 
اإل  ذلك  يتم  ولن  احلديثة.  ال�سيا�سية 
والنعرات  الإثنية  الدعوات  بتفكيك 

العرقية«. )�س 76(

اإن النفجار ال�سيا�سي الذي �سهدته 
ل  »قد  ال�ستبداد  يقمعها  عربية  اأقطار 
يكون كافًيا رغم اأهميته البالغة يف حتقيق 
طموحات العربي يف النهو�س والتقدم، بل 
اإن الأمر يتطلب اإجناًزا اأعم ي�سمل الأبعاد 

الجتماعية والثقافية«. )�س 86(

مواكًبا  الإجناز  يحدث هذا  اإذا مل 
اأطاح  الذي  املتوا�سل  ال�سيا�سي  لالإجناز 
املكبوت  عودة  من  فاخلوف  بال�ستبداد، 
يعني  مما  قائًما،  يظل  والطائفي  الإثني 
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)قراءة وتعليق: اأ. يو�صف عبداهلل حممود(

وا�ستح�سار  املواطنة«  »جمتمع  حما�سرة 
الأ�سول  واأ�ساطر  والدم  الن�سب  قيم 

الواحدة املوحدة والنقية!

يحذر املوؤلف من عودة هذا املكبوت 
اإمكانية  يفتح  »لأنه  والطائفي  الإثني 
ال�ستفادة من كل ما ي�سمح بتحقيق ماآربه 
وغاياته امل�سلحية والإثنية، خا�سة ونحن 
العربية  ال�ساحات  اأغلب  يف  اليوم  نواجه 
ال�ّسطو  باإمكانية  ت�سمح  انتقالية  اأطواًرا 
على ما حتقق من مكا�سب احلالة الثورية«. 

)�س 90(

اأ�سر  التي  النتقالية  الأطوار  اإن 
ُيحمد  ل  قد  بتطورات  ُحبلى  تظل  اإليها 
لالجتهاد  معادية  جاءت  اإذا  عقباها 
والعقل مكّر�سًة ل�ِ »نزعات فكرية ومعادية 
لأي م�سروع حداثي يف الفكر العربي. ويف 
اللطيف  عبد  كمال  د.  يقول  ال�سياق  هذا 
جني  يكن  ل  اإنه  فنقول  نغامر  وقد   ..«
ثورة«  دون  اليوم  القائم  ال�سيا�سي  التغير 

)�س91(.

�سرورة  باتت  الثقافية  الثورة  اإن 
متّر  التي  النتقالية  الأطوار  هذه  يف  ُملّحة 
بها بلدان الربيع العربي«، فهي القادرة على 
الإثنية  العقائد  ُم�سلَّمات  من  كثر  تفكيك 
التي ت�ستنجد بلغة الأ�سول النقّية والأعراق 
ا�ستكمال  من  بد  »ل  وعليه  املختلطة!  غر 
النه�سة  فكر  يف  الثقايف  الإ�سالح  م�سروع 
قيم  توطني  من  مبزيد  وذلك  العربية، 
احلداثة والتحديث ال�سيا�سي«. )�س 91(

امل���خ���اوف م���ن اخ��ت��ط��اف ث���ورات 
املوؤلف  اإليها  اأ���س��ار  التي  العربي  الربيع 
من  مزيًدا  ي�ستدعي  مما  م�ستبعدة،  غر 
النتقالي��ة  املراح��ل  يف  وبخا�سة  اليقظة 
التغير  اأف��ع��ال  ك��ان��ت  واإذا   ..« الأوىل. 
ل  فاإنها  الطغاة،  اأعتى  �سقف  فّجرت  قد 
ال�ستبداد  مع  القطع  بال�سرورة  ت�سمن 
اأ�سكاًل  الثورة  بعد  يتخذ  اأن  يكن  ال��ذي 
ج���دي���دة، ك��م��ا اأن���ه���ا ل ت�����س��م��ن جت���اوز 
ال�ّسلطوية يف اأبعادها الفكرية والعقائدية، 
حيث تتخذ هذه الأخرة مظاهر جديدة، 
��ع��ًة ب��اّدع��ائ��ه��ا احل��ر���س على  وت���ربز ُم��ق��نَّ

اإيقاف الفنت«. )�س 95(

املا�ّسة  احلاجة  تربز  ُهنا  من 
التغير  اأفعال  ت�سند  ثقافية  ثورة  اإىل 
ما  اإىل  ا  اأي�سً املوؤلف  يتطرق  ومكا�سبه، 
اأ�سماه ب� »غياب العروبة التقليدية والفكر 
اأنه  يعني  ل  وهذا   ،)99 القومي«.)�س 
التوّجه  »ح�سور  يرى  فهو  »العروبة«؛  �سد 
يف  ح�سوره  جديدة،  وب�سورة  العروبي 
امل�ساهمة  تروم  التي  التحديثية  اخليارات 
يف بناء جمتمع املواطنة واحلريات وتداول 
ال�سلطة متميًزا ُكلّيًة عن �سلطوية الأنظمة 

القومية ال�ّسمولّية«. )�س 100(

كمال  د.  يقول  دد  ال�سّ هذا  ويف 
اإىل  الهادفة  الثورات  »اإن  اللطيف  عبد 
يف  ت�ساهم  ال�ستبداد  من  العربي  حترير 
اجُلدد  العروبيني  يف حترير  نف�سه  الوقت 
العروبة،  راية  ترفع  التي  الأنظمة  من 
كبرة  اأعطاًبا  ُملحقًة  احلرية  وتخا�سم 
املنفتح  الديقراطية  العروبة  مب�سروع 
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لع�سرنا.«  الكربى  املعرفية  املكا�سب  على 
)�س 101(، »لقد ظل هذا امل�سروع غائًبا 
يف خطابات العروبة العرقية والرومان�سية 
التي عّمرت طوياًل دون طائل«. )�س 101(

»الإ�سالم  تيارات  بخ�سو�س  اأما 
تبلور ما  »اأنها مل  ال�سيا�سي« فاملوؤلف يرى 
الديقراطي  امل�سروع  ل�ستيعاب  يوؤهلها 
تناق�س  عدم  اأُطرها  بع�س  اإعالن  رغم 
مرجعيتهم  مع  الديقراطية  توجهاتهم 

الدينية«. )�س 103(

على  وبناًء  التوّجه،  هذا  وحول 
»األ  الباحث  يت�ساءل هذا  التاريخ  »جدلية 
يكن اأن ي�ساهم فعل التعبر احلا�سل يف 
علمنة الإ�سالم ال�سيا�سي؟« )�س 103(

اإمكانية  اإنه ت�ساوؤل م�سروع ل يغفل 
الولدة  يتفّهمون  اإ�سالميني  وجود 
الحتمالية  هذه  تبقى  للحرية!  اجلديدة 
متطلّبات  هوؤلء  ا�ستوعت  اإذا  قائمة 
وانخرطوا  اجلديدة  ال�سيا�سية  »ال�سرعية 
احلكم  نظام  توطني  يف  متظهًرا  ل  فعاًل 
الثورات  هذه  اأعقب  الذي  الديقراطي 
منطق  ياأباها  الوراء  اإىل  العودة  العربية. 
اللتفاف  حماولت  من  بالرغم  التغير 
ح�سلت  التي  الثورية  املنجزات  على 
اأجنزته  الذي  ال�سيا�سي،  التحديث 
منذ  العربي  الوطن  يف  العربية  الثورات 
مطلع �سنه 2011 وقد خلقت واقًعا عربًيا 
خالل  من  معه  التعامل  يكن  ل  جديًدا 
ت�ساعد  ل  التي  املتاآكلة  املفاهيم  »تر�سانة 

اجلارية  بالتحولت  الإم�ساك  عمليات  يف 
ونوعية ال�سراع القائمة داخل املجتمعات 

العربية«. )�س 163(

كل  رغم  ثوري  اإ�سرار  يوم  هناك 
عقد  »كتابة  يروم  به  املحيطة  العقبات 
ال�سيا�سي  النظام  بنية  يو�سح  جديد 
املختلف عن النظام املنهار.« )�س 167(، 
النظام  هذا  اأولويات  اأوىل  فاإن  وعليه 
عن  التخلي  يف  تكمن  اجلديد  ال�سيا�سي 
كانت  التي  ال�سيا�سي  العمل  اأ�س�اليب 
العرب��ي.  ال��ربي��ع  ث���ورات  قب��ل  �سائدة 
وبعد، فاإن موؤلف كتاب »جتليات الثقايف يف 
الأبعاد  ر�سد  يف  قد جنح  العربي«  الربيع 
كما   - منطلًقا  العربية  للثورات  الثقافية 
ي�سر - »من الت�سليم باأن الثقايف م�ستبك 
الثورات  اأطوار  خمتلف  يف  بال�سيا�سي 

العربية« )�س 48(.

الكتاب  ف�سول  المتداد  وعلى 
الأفق  باإ�سناد  مطالًبا  الكاتب  ظل  الأربعة 
جمتمع  بناء  اإىل  و�سوًل  القائم  الثوري 

»املواطنة« و»دولة املوؤ�س�سات«.

يف  العربي  الربيع  �ساهم  »لقد 
يف  و�سّكك  املكّر�سة  ال�سورة  خلخلة 
�سالمتها، وهو يفتح املجال اليوم لرتكيب 
هي  الأخرى  ال�سورة  اأخرى«.  �سورة 
واإنهاء  قيم احلداثة  توطني  ال�ستمرار يف 
تلتفت  ل  التي  التقليدية«  »الثقافة  هيمنة 
وطموحاته  العربي  املجتمع  متغرات  اإىل 

يف التنوير والعقالنية«.
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منــاهـــج نـــقــــــد
الرواية االأردنية

)2005 -1980(
للدكتور المثّنى مّداهلل الع�صا�صفة

مراجعة: اأ.�صمير اأحمد ال�صريف*

الن�سية  الدرا�سة  هذه  حاولت 
ملجمل النتاج النقدي للرواية الأردنية َفْتَح 
اأفق جديد يف حقل نقد الرواية ودرا�ستها. 
الناقد الأردين يف تبيان مالمح  ق  ُوفِّ فهل 
الإبدع وجتلياته يف الرواية الأردنية؟ وهل 
النقدية  املناهج  توظيف  الناقد  ا�ستطاع 
بعمق بعيًدا عن بريق العناوين؟ وهل يوجد 
عند  الوقوف  ت�ستحق  روائية  حركة  لدينا 
جتلياتها واإبراز معامل الإبداع فيها يتمثَّلها 
�سرورًيا  مرجًعا    وُتعدُّ بعد،  من  الباحثون 
يف  اأخرى  نقدية  مالمح  ا�ستقراء  عند 

فرتات لحقة؟

* ناقد وُمرتجم/الأردّن.

الع�سا�سفة«  »املثنى  الدكتور  يحاول 
الأ�سئلة  ه��ذه  عن  الإج��اب��ة  ه��ذا  كتابه  يف 
اجلادة  املحاولة  هذه  من خالل  وغرها، 
لدرا�سة مناهج نقد الرواية، متناوًل فرتة 
م�سرة  يف  وعميقة  وغنية  ة  مهمَّ زمنية 
ال��درا���س��ات  فيها  ن��درت  الأردين،  النقد 
على  ينه�س  ال���ذي  البحث  يف  املنهجية 
د  ال�ستقراء والتحليل جلن�س اإبداعي حمدَّ
ه��و ال��رواي��ة. وه��ذه ال��درا���س��ة - يف �سوء 
�سمولها  حيث  من  الأوىل  هي   - نعلم  ما 

للمناهج النقدية.

جمرد  الدرا�سة  هدف  ى  تعدَّ
حلركة  الرتاكمي  التاأريخ  على  الوقوف 
النقد يف الرواية، اإىل حماولة اإظهار عمق 
من  اأكرث  وا�ستخدام  النقدية،  التجربة 

 التداخل. منهج نقدي ي�سل حدَّ
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مناهج نقد الرواية االأردنية  )1980- 2005(

الروائي  النقد  اأن  الباحث  يرى 
ينطلق من حلقات مرتابطة لت�سل�سل زمني، 
عليه، عرب جمموعة  ملا هي  و�سولها  حتى 
 1948  -1912 من  الأوىل  متتد  مراحل: 
ال�سعر(،  اأبو  )عقيل  ل�  رواية  اأول  وفيها 
1967حيث   -1948 من  الثانية  واملرحلة 
كحرب67  ال�سيا�سية  الأحداث  بروز 
تطورات  من  وتبعاتهما  ال�سفتني  وتوحيد 
واملرحلة  م�ستوى،  من  اأكرث  على  ات  وتغرُّ
الثالثة ومتتد من 1967حتى 1980، وفيها 
من  والرابعة  اأكرث،  الروائي  الإبداع  ظهر 
الرواية  و�سلت  حيث  الآن،  1980حتى 
املعاجلات  م�ستوى  على  فنًيا،  ذروتها 

التقنية يف جمال ال�سرد احلديث.

النقدية  اجلهود  البحث  ي�ستعر�س 
لزمن  العام  اإطارها  �سمن  الروائية 
يف  الأردنية  الرواية  اأن  فرى  الدرا�سة، 
بالدرا�سة  الع�سرين مل حتظ  القرن  بداية 
كتاب،  يف  ر�سدها  يكن  التي  النقدية 
وال�سحف،  املجالت  �سفحات  على  بل 
اأر�سية  عن  يبحث  فيها  النقد  كان 
والقلم  اجلديد،  لالنطالق:)الأفق 
اجلديد، وبع�س الكتب التي واكبت حركة 
بنوع  تتخ�س�س  اأن  دون  والنقد،  الإبداع 

د(. اأدبي حمدَّ

املنهج التاريخي
هذه  يف  احلكم  لنا  ت�سّنى  ما  اإذا 
بالحتكام  الأردنية  الرواية  على  املرحلة 
ملعاير الرواية يف العامل العربي اأو العاملي، 
واملبا�سرة  والب�ساطة  ال�سذاجة  ف�ستكون 
التجارب،  هذه  يف  الوا�سحة  املالمح  هي 

ورمبا التم�سنا لها العذر.

حقل  يف  النقدية  الدرا�سات  ُعِنيت 
خا�سة  التاريخي،  الفني  باملنهج  الرواية 
الرواية  عن  مت  ُقدِّ التي  الدرا�سات 
من  الأخر  الن�سف  يف  ونقدها،  الأردنية 

القرن الع�سرين.

العمل  اأن  املنهج  اأن�سار هذا  ويرى 
دون  نف�سه،  ُي�سيء  اأن  ينبغي  الفني 
حمكوم  وهو  خارجه،  هو  مبا  ال�ستعانة 
الذي  باجلن�س  حمكوم  واملبدع  مبوؤّلفه، 
فيها،  عا�س  التي  والبيئة  اإليه،  ينتمي 
زمانية  اإليه مب�ساحة  يرتد  الذي  والع�سر 
املتعددة،  بتفا�سيلها  املوؤلف  عا�سها  قد 
خ  توؤرِّ وثيقة  الأدب  اأن  ذلك  يعني  اأن  دون 
تعبر  هو  واإمنا  لع�سرها،  اأو  ل�ساحبها 
فالرواية  للحياة.  خا�سة  وروؤية  ذاتي 
الواقع،  ل�سياغة  اإعادة  جوهرها،  يف 
بنقل خرباته  املبدع،  به  يحلم  واقع  وخلق 
املرتاكمة التي ُتعرّب عن الأحداث والوقائع 

الإن�سانية باأ�سلوب �سردي �سائق. 
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النقاد الذين ا�صتخدموا املنهج التاريخي
يف  الكركي  خالد  الدكتور  تناول 
الأردين  الروائي  اخلطاب  »م�سرة  كتابه 
اأحد  ي�سبقه  ومل   ،»1985 1937حتى  منذ 

من قبل يف تناول هذه الفرتة.

ويحاول الكركي هنا اأن ُيقنع القارئ 
اأنه ينظر لل�سرط التاريخي الذي اأنتج الأثر 
اأفرزه،  الذي  احل�ساري  واملناخ  الأدبي، 
ل  ًل على اأثر الن�س الأدبي اأكرث مما يعوِّ ُمعوِّ
فيه  َيفهم  وقت  يف  قيمة،  من  له  ما  على 
املمار�سة النقدية بو�سفها حواًرا مع الن�س 
الأدبي، بحًثا عن قيم جمالية يف العمل.

 اأما الدكتور �سمر قطامي يف كتابه 
ينفرد  فيكاد  الأردن«  يف  الأدبية  »احلركة 
النطباعي،  التاريخي  املنهج  با�ستخدام 
اإبراهيم  الناقد  ونرى  يعرتف.  كما 
ال�سعافني ي�سر يف درا�سته حلركة الرواية 
الأردنية يف كتابه« الرواية يف الأردن« اإىل 
من  بني  الروائي  الإنتاج  ف�سل  �سعوبة 
ينتمون يف اأ�سولهم الأوىل اإىل غربي النهر 
اأو �سرقيه، فالوحدة الثقافية والجتماعية 
الف�سل  جعلت  بعد،  فيما  وال�سيا�سية 
املو�سوعية.  عن  واأبعد  لالفتعال،  اأقرب 
خليل  اإبراهيم  الدكتور  جند  بينما 
منهجه  يف  التاريخيني  النقاد  من  واحًدا 
الرواية،  قراءة  يف  اعتمده  الذي  النقدي 
با�ستخدام  ذلك  من  ع  ُينوِّ اأن  حاول  واإْن 

املنهج  اأ�سر  ولكنه ظل  املتداخلة،  الكتابة 
ن�سف  يف  مه  قدَّ فيما  خا�سة  التاريخي، 

القرن الع�سرين الثاين من درا�ساته.

ملجمل  القراءة  خال�سة  وتتجّلى 
يف  التاريخي،  املنهج  ح�سب  النقد، 
الروائي  اخلطاب  باأهمية  النقاد  اعرتاف 
حيث  واإن�سانه،  ومكانه  زمنه  متثيل  يف 
ومفرداتها  احلياة  م�ستودع  الرواية 
ومنظومتها وقيمها. ومهما حاول الروائي، 
التاريخية.  فرتته  عن  ا  معرّبً يظل  فاإنه 
 بع�س النّقاد حاولوا اإطالق اأحكام  ومع اأنَّ
على  املعا�سرة  معاير  اإ�سقاط  اأو  قيمة 
منها  اأجنز  ما  وخا�سة  الأردنية،  الرواية 
 الناقد العربي الذي  قبل النك�سة 67، فاإنَّ
الأردنية،  للرواية  التاريخي  املنهج  يتبنى 
كان على وعي ل باأ�س به، باأهمية التاريخ 
ملرحلة  والثقايف  والجتماعي  ال�سيا�سي 
الإبداع، قبل اخلو�س يف درا�سة اخلطاب 

الروائي.

تطور  حتمية  اأن  النقاد  بع�س  يرى 
بال�سرورة  تف�سي  التاريخية،  البنية 
يف  م�ستندين  ثقايف،  اأدبي  تطور  حلتمية 
الناقد الفرن�سي )تني(، الذي  ذلك لراأي 
)البيئة  الأ�سا�سية:  بعوامله  الأدب  ربط 

واجلن�س والو�سط(.

اأن  ف�سل«  »�سالح  الناقد  ويرى   
املنهج الجتماعي من املناهج التي انبثقت 
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التاريخي، وتولَّدت عنه،  يف ح�سن املنهج 
ت منه منطلقاتها. ومن ال�سروري  وا�ستمدَّ
الجتماعّي  املنهج    اأنَّ اإىل  اللتفات  هنا 
يلفت النتباه للحياة الجتماعّية والنف�سية، 
التي يلتزم بها الن�س الأدبي، بينما ينحاز 
التاريخي،  الزمن  اإىل  التاريخي  املنهج 
حماوًل  الثقافية،  وال�سياقات  والو�سط، 
النقد  اإذ ينظر  الأدب من خاللها؛  قراءة 
ذي  كحدث  الروائية  للكتابة  الجتماعّي 
طبيعة اجتماعية، يدر�س من خاللها تاأثر 
ويبحث  للفن،  القيم اجلمالية  املجتمع يف 
واأفراد  الروائي  بني  امل�سرتكة  الروؤية  يف 
من  منطلًقا  اإليه،  ينتمي  الذي  املجتمع 
ظاهرة  بو�سفها  الإبداعية  للعملية  روؤيته 
الإبداع  بني  العالقة  تعك�س  اجتماعية، 
عن  لبحثه  اإ�سافة  الجتماعّي،  والرتكيب 
باحلياة.  املرتبط  الإبداعي  العمل  حقيقة 
الجتماعّي  املنهج  اهتمامات  وتبدو 
لفت،  نحو  على  الإن�سانية  بال�سخ�سية 
التي  الفنية،  اجلمالية  حمور  بو�سفها 
املتفاعلة  الجتماعّية  الظاهرة  د  جت�سِّ
العملية  عنا�سر  لتتبدى  املجتمع،  مع 
الجتماعّي،  النقد  ح�سب  الإبداعية، 

 واملبدع واملتلقي.  ممثلة بالن�سِّ

هو  املنهج،  هذا  اأعالم  اأحد 
�ساحب  ياغي«  الرحمن  عبد  »الدكتور 
املنهج،  هذا  تبّني  يف  اخلا�سة  الب�سمة 
يكون  ويكاد  ال�سرتاكية،  بالروؤية  متاأثًرا 

متفرًدا يف تطبيقاته املنهجية يف درا�ساته 
»البحث  بحثه  يف  يظهر  ح�سبما  النقدية، 
و»روؤيتان  العربية«  الرواية  يف  اإيقاع  عن 
يف  ن�سال«  اأبو  »نزيه  وكذلك  نقديتان«. 
يف  الرواية  طريق  على  »عالمات  كتابه 
الأردن« الذي يرى يف الأدب �سورة اإبداعية 
بتج�سيده  وتلتزم  الواقع  حركة  حتمل 
من  فرتة  يف  اإيديولوجيته،  عن  والتعبر 
التاريخ. ثم »فخري �سالح« يف كتابه »وهم 
ع فيه اخلطاب الروائي  البدايات« الذي تتبَّ
منكًرا  قرن،  ن�سف  مدى  على  الأردن  يف 
وبدايتها  الرواية  بتاأريخ  الباحثني  ان�سغال 
وم�سامينها.  الكتابة  لتوجهات  واإغفالهم 
ثم »عبد اهلل ر�سوان« يف درا�ساته »الرائي: 
العربية«  الرواية  �سو�سيولوجيا  يف  درا�سة 
بينها  ومن  عربية،  روائية  مناذج  خمتاًرا 
حملت  ا  ن�سو�سً بو�سفها  الأردنية  الرواية 
ال�سيا�سية  وم�سكالته  العربي  الإن�سان    همَّ
النف�سية  ُعقده  عن  ت  وعربَّ والجتماعّية، 
ًدا  نت مبعاي�سته تلك الهموم، موؤكِّ التي تكوَّ
املرجعية  يثِّل  اأ�سكاله،  بكل  الأدب  اأن 
عن  ت�سوًرا  تعطينا  التي  العامة  املعرفية 
الجتماعّي  الواقع  يف  التحولت  طبيعة 
درا�ساته  عرب  ًرا  ومقرِّ روائًيا،  ر  امل�سوَّ
جميًعا جمموعة حقائق: اإن رواية »تي�سر 
البداية  متثِّل  اليوم«  منذ  »اأنت  �سبول« 
م�سار  واأن  الأردنية،  للرواية  احلقيقية 
اخلط  حتت  يندرج  الأردنية  الرواية 
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الواقعي واحلداثي. وهكذا جند »ر�سوان« 
الواقع  حركة  �سورة  يبحث  درا�ساته  يف 
را�سًدا  الرواية،  عرب  الفنية  �سورها  يف 
التوافق بني الواقع الفني والواقع املادي.

ويف البحث عن املرجعية الجتماعّية 
»الدكتور  اأعمال  تربز  الأردنية،  للرواية 
درا�ساته  ك�سفت  الذي  الأزرعي«  �سليمان 
عن اأبعاد جمالية حلركة الرواية الأردنية، 
مقرونة بدرا�سات نف�سية، كما يف درا�سته 
»الرواية اجلديدة يف الأردن« متبنًيا اأ�سئلة 
» لوكات�س وجولدمان«، خا�سة عند حديثه 
كتابه  يف  اأما  ال�سيا�سي.  القمع  رواية  عن 
الأردنية«  والرواية  الق�سة  يف  »درا�سات 
ُيرِبز  الذي  الجتماعّي  املنهج  اأثر  فنلمح 
الرواية،  واحلياة، من خالل  الفن  وظيفة 
الواقع،  لتحريك  اأداة  الفن  ي�سبح  بحيث 
ودفع املتلقي اإىل التفاعل، وحماولة تغير 

الواقع وجتاوزه. 

»الدكتور  الكتاب  موؤلف  ويرى 
 من يتتبَّع حتليالت » الناقد  الع�سا�سفة« اأنَّ
اخللفية  اإىل  تفتقر  اأنها  يجد  الأزرعي« 
من  نتًفا  هذه،  واحلالة  فتبدو  النظرية، 
  اإنَّ اإذ  الرواية؛  يف  النف�سية  التاأمالت 
يتطلب  منهجي،  ب�سكل  الغرتاب  درا�سة 
الغرتاب  مبفهوم  اإحاطة  الناقد  من 
واأ�سبابه ومظاهره ونتائجه« )�س 149(. 

ن�سيًبا  الجتماعّي  النقد  ويحتل 
الأردنية،  للرواية  الأدبي  النقد  مناهج  يف 
ويتعامل مع اخلطاب الروائي بو�سفه �سكاًل 
الواقع الجتماعّي  اأ�سكال التعبر عن  من 
التي  والجتماعّية  ال�سيا�سية  والظرفية 
ال�ساحة  يف  النقد  غالبية    واأنَّ متيزه، 
الجتاه،  هذا  �سمن  كانت  الأردنية 
بواقعهم  والنقاد  الأدباء  ان�سغال  نتيجة 
امل�سيطرة  الفكرة  هي  وظلَّت  الجتماعّي، 
على هواج�سهم يف نظرتهم لالإ�سالح. 

الدرا�سات    اأنَّ بالتنويه  من اجلدير 
النقدية ال�سو�سيولوجية احلديثة ا�ستبعدت 
الأحكام القطعية وامل�سبقة يف الوقوف على 
الن�س  خالل  من  اإل  التكوينية  احلقيقة 

الإبداعي.

النقد  متابعة  من  ويتَّ�سح 
الرواية  نقاد  من  كثًرا  اأن  الجتماعّي، 
باملنهج  وعي  على  كانوا  الأردنيني 
انتهى  وقد  بينهم،  تفاوت  مع  الجتماعّي 
من ممار�ساتهم النقدية للق�سة والرواية 
الفل�سفي،  والإجناز  التنظر  مرحلة  اإىل 
من  كثًرا  يحيل  اأن  ي�ستطيع  القارئ  واأن 
ياغي«  الرحمن  »عبد  الناقد  مقولت 
وغره اإىل مرجعيات معرفية غربية، بدًءا 
بالواقعية  مروًرا  النعكا�س،  نظرية  من 
التكوينية  بالبنيوية  وانتهاء  ال�سرتاكية 
و»لو�سيان  لوكات�س«  »جورج  يثلها  التي 
املنهج  قارئ  ي�ستطيع  ولن  غولدمان«. 
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بالواقعية  نقادنا  تاأثر  اإنكار  الجتماعّي 
الذي  املنهج  وا�ستجالب  ال�سرتاكية 
يتنا�سب معها، دون اأن ي�سطر يف كثر من 
يف  مرجعياتهم  عن  البحث  اإىل  الأحيان 
عن  قا�سرة  اأحياًنا  تبدو  التي  اإحالتهم، 

ة النظرية للنقد. بيان اخللفيَّ

نّقاد  بني  م�سرتك  قا�سم  ة  وثمَّ
املنهج الجتماعّي، يتجّلى يف ربط الإبداع 
اأكان من خالل النعكا�س،  بالواقع، �سواء 
اأو من خالل امل�سمون، وهناك من يحاول 
من النقاد خلق نوع من التناظر بني البناء 
قوانني  قارنني  الجتماعّي،  والبناء  الفني 
تتحكم  التي  بالقوانني  الإبداعي  الإجناز 
يف حركة الواقع وم�سرة املجتمع، دافعهم 
التاريخية  باحلتمية  الإيان  ذلك،  يف 
اإدراكه  ملمو�س، ويكن  هو  ومبا  واملادية، 
الواقع  بني  التماهي  وهذا  باحلوا�س. 
يلتفتون  ل  النقاد  بع�س  جعل  والن�س، 
اأنها  راأوا  لأنهم  الأدبي،  العمل  جلماليات 
تتمثل يف قدرة الروائي على الن�سهار يف 
حركة املجتمع، واللتزام بهمومه. من هنا 
فاإن النّقاد ي�سّيقون على الأدباء يف التزام 
اإعادة  على  والقدرة  املو�سوعي،  ال�سدق 
�سياغة الواقع، متنا�سني اأن العمل الأدبي 
ا عن واقعه والتزامه دون اأن  ً قد يكون معرِبّ

ًما. يكون قيِّ

بدت  النف�سي،  املنهج  م�ستوى  على 
مرجعيتها  اإىل  وتفتقر  قليلة  الدرا�سات 

اتكاأت  وقد  املفاهيم،  وحتديد  املعرفية، 
على علم النف�س الجتماعّي، وعلم النف�س 
بع�س  يلتقط  بع�سهم  راح  بل  العام، 
كتحليلهم  والجتماعّية،  النف�سية  املظاهر 
كاتب  عند  الرواية  يف  الغرتاب  لظاهرة 
راأًيا  الدرا�سات  هذه  متثل  بحيث  بعينه، 
دون  الروائي،  بالن�س  ووعًيا  �سخ�سًيا 

جلوء لقواعد معرفية را�سخة.

النقد  الن�سي  باملنهج  ُد  وُيق�سَ
اخلارجية،  وظروفه  املبدع  يتجاوز  الذي 
ويركز على الن�س، فيدر�س لغته وتراكيبه 
الأثر  قيمة  لفهم  �سعًيا  الداخلية،  وبنياته 
يف  اخلا�سة،  حقيقته  �سمن  الإبداعي، 
ي�سعب  البناء،  من  معقدة  فنية  روؤية 
الأحكام  اأو  فهمها من حميطها اخلارجي 
تنظرات  من  وينهل  عليها،  امل�سبقة 
معا�سرة متجددة يف فن اخلطاب، تلتقي 
اإيجاد  حماولة  هو  م�سرتك،  هدف  عند 
معرفة متطورة بحقيقة اخلطاب الأدبي.

مكونات  على  الن�سي  النقد  يركز 
الإبداع، ويرى اأنه عالمة ينبغي اأن ُيبَحث 
عالئقية  �سورة  فالن�س  مدلول،  عن  لها 
بتعدد  ي�سمى  فما  بينها.  فيما  تتكامل 
هو  ما  الواحد،  الروائي  للن�س  القراءات 
اإل جوهر الروؤية الن�سية للعمل الإبداعي.

الن�ّس،  ي  الن�سّ النقد  ويرى 
تتجلى  مبا�سرة  جمالية  عالئقية  �سورة 
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وانف�ساله  الفني  الإبداع  حلظات  فيها 
وا�ستقالليته  اخلارجية،  املوؤثرات  عن 
على  الرتكيز  يتم  هنا  ومن  ال�سعورية، 
ال�سكل اأكرث من امل�سمون، والتثمني العايل 
ويرتكز  املو�سوع.  ح�ساب  على  لل�سكل، 
الذي  الناقد،  على  ا،  اأي�سً الن�سي  املنهج 
يحاول اأن يت�سلل لعمق الن�س لياأخذ مكان 
و�سياغته من  الن�س  قراءة  ويعيد  املبدع، 
وتاأويالته  واإ�ساءاته  بتف�سراته  جديد، 
ملدلولت الن�س، في�سبح دور الناقد دوًرا 
الأ�سلي،  املبدع  لدور  مال�سًقا  اإبداعًيا 
ويتحمل الناقد عبئني: عبء املبدع وعبء 
تعدد  الإبداعي  العمل  ينح  مما  املتلقي، 

القراءات والتاأويالت.

اإبراهيم«  اهلل  »عبد  الدكتور  قدم 
الأردنية،  الرواية  بناء  يف  ن�سية  قراءة 
تطرح  الرزاز«  »موؤن�س  روايات  اأن  فراأى 
وتداخل  والتعقيد  الغنى  �سديدة  لوحة 
العامل  يت�سكل  اإذ  ال�سردية؛  امل�ستويات 
من  مبا�سر  بتوجيه  رواياته  يف  التخييلي 
وتنّبه  الوهم،  تك�سر  التي  التداخالت 
يعرف  ل  فني  عامل  اإزاء  اأنه  اإىل  املتلقي 
الفني  البناء  ق�سايا  اأن  رائًيا  الثبات، 
يف  الروائية  املتون  من  مهًما  جانًبا  ت�سكل 

اأدب »الرزاز«.

»�سكري  للناقد  نقدية  درا�سة  ويف 
»غالب  الروائي  تناولت  ما�سي«  عزيز 
الروائي، مقدًما  الن�سق  هل�سا« در�س فيها 

جمموعة من الفر�سيات النقدية، كتطوير 
خالل  من  »هل�سا«،  لدى  الروائية  الروؤية 
النتقال من وعي العامل لروؤية وعي الذات، 
الداخلي  العامل  على  هل�سا«  يركز«  حيث 
عالقاتها  وت�سوير  الإن�سانية،  للذات 
الوحدة،  جت�سيد  اإىل  ناظًرا  بالعامل، 
يف  والختالف  التعدد  وقيم  والت�سابه، 

اأعمال هل�سا.

وهناك جمموعة من النقاد توقفت 
العيد«  »ينى  ك�  ا  اأي�سً هل�سا  اإبداع  مع 
وراأت  �سردياته،  يف  اجل�سد  تناولت  التي 
بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  ي�سكل  اجل�سد    اأنَّ
ح�سوًرا  راأت  كما  هل�سا«،  »غالب  عوامل 
ولعبد اهلل  ا كح�سور ج�سدي،  اأي�سً للمراأة 
ر�سوان وقفة مع الرواية الأردنية »العودة 
»خملفات  القلعة«؛  »اأبناء  ال�سمال«؛  من 
اليوم«،  من  »اأنت  الأخرة«  الزوابع 
هي  املميزة  الأدبية  الأعمال  اأن  معترًبا 
تلك  بل  بي�سر  الناقد  اإليها  ينفذ  ل  التي 
م�ساراتها،  بتعدد  دار�سها  تربك  التي 
ويرى  بنائها.  وت�سابك  مقولتها،  د  وتعقُّ
اأن عمل »�سبول« يفتقر ملا ي�سمى التمركز 
الروائي، حيث الت�ستت ظاهر بو�سوح، كما 
يف  اأما  اخلطابية.  القيم  ارتفاع  فيه  يرى 
تقنيات  على  ز  فركَّ الرزاز،  لروايات  نقده 
الرواة  د  وتعدُّ الرواية،  وم�ستويات  ال�سرد 
والو�سف  للتداعي  الروائي  وا�ستخدام 
املعرفية  املقولت  على  مركًزا  واحلوار، 
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وت�ساوؤله  »موؤن�س«،  مها  قدَّ التي  والفكرية 
الإيديولوجي  اخلطاب  على  القائم 

ال�سيا�سي. 

م  فقدَّ الكبي�سي«  »طراد  الناقد  اأما 
اأردنية خمتارة،  روايات  يف  ن�سية  درا�سة 
ا يحمل  »كمتاهة الأعراب«، وراأى فيها ن�سً
ك�سف  اللغة،  �سعيد  وعلى  كثرة.  اأوجًها 
»الكبي�سي« عن وجود ظاهرتني يف الرواية: 
التكرار، و�سعرية اللغة، اأما اأنظمة الق�س 
عديدة،  خا�سة  اأنظمة  فهي  الرواية  يف 
والنتقال  القطع  ونظام  الو�سفي  كال�سرد 
وال�سرتجاع  التو�سع  ونظام  والتتابع، 
جمالية،  روؤية  قدم  وبذلك  والتذكر، 
نه�ست بها الن�سو�س مو�سوع الدرا�سة.

ومن الدرا�سات النقدية التي جاءت 
�سمن املنهج الن�سي، درا�سة الدكتور »زياد 
الزعبي« لرواية »العودة من ال�سمال«، التي 
املكان  ر�سد  يف  مهًما  جانًبا  فيها  اأغفل 
التي  الفنية،  الوظائف  وتبيان  الروائي 
روؤية  تبني  يف  املكان  يوؤديها  اأن  يكن 
يوؤكد  الذي  املوؤلف،  يرى  ح�سبما  الكاتب 
اأن الوظيفة التف�سرية للمكان تقدم �سورة 
املنعزل  الب�سيط  القرية  ملجتمع  اإيحائية 
على ذاته. وكذلك الناقدة »نوال م�ساعدة« 
يف تناولها للروؤية الفنية يف روايات »موؤن�س 
ك،  املفكَّ البناء  ب�سورة  هة  منوِّ الرزاز« 
خا�سة »اأحياء يف البحر امليت« و»ال�سظايا 

الدامية«  الوردة  و»ع�سابة  والف�سيف�ساء« 
و»حني ت�ستيقظ الأحالم«.

الذين  النقاد  جهود  وتباينت 
تقاطع  الذي  الن�سي،  املنهج  خا�سوا 
والتفكيكية  كالبنيوية  اأخرى،  مناهج  مع 
تلك  الختالف يف  واإن ظهر  وال�سكالنية، 
باملفردات  اللتزام  زاوية  من  اجلهود 
خا�سة  الرواية،  لبناء  احلديثة  التقنية 
»عبد  درا�سة  برزت  واإن  الزمني،  البناء 
يف  ٍق  موفَّ ملنهج  متثُّلها  يف  اإبراهيم«  اهلل 
تتبُّعه لبناء ال�سرد، مع اأن جهود الآخرين 
ل يكن اإغفالها يف تقدمي قدرات نقدية، 
الأردنية،  الرواية  اأ�ساءت  فنية،  واأدوات 
واأظهرت تفاعلها مع نظرتها العاملية، كما 

ذهب عبد اهلل ر�سوان بن�سبة كبرة.

النقاد  روؤية  واملذاهب يف  الآراء  اإن 
يف  وتفاوتت  دت  تعدَّ قد  الأردنية  للرواية 
نظرتها للخطاب الروائي، بو�سفه خطاًبا 

فنًيا ينبغي اأن ُيدر�س من الداخل.

اأن  الباحث،  يرى  املجمل،  ويف 
فهم  من  نوا  يتمكَّ مل  الأردنيني  النقاد 
واإن  املتعددة،  بتقنياته  الن�سي  ر�س  الدَّ
متكن بع�سهم من توظيف روؤيته الن�سية، 
روائية  وتقنيات  مفردات  با�ستخدام 
خاللها،  من  النقدي  حكمه  م  قدَّ متعددة 

�س )275(.
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وا�شتثمار ف�شاءات التوا�شل

د. عقيل العوادي*

)1(

كانت الرواية العربية -عرب تاريخها 
الذي يتد، الآن، اإىل قرابة القرن ون�سف 
القرن من الزمان- �سديدة التاأثُّر بو�سائل 
كما  خرجت  فلقد  اجلماهري،  الت�سال 
»مو�سوعة  يف  اإبراهيم  اهلل  عبد  د.  يرى 
املقهى،  ف�ساء  رحم  من  العربي«،  ال�سرد 
كبر  عدد  فيه  يجتمع  الذي  املكان  اأو 
طويلة  حكاية  اإىل  ي�ستمعون  النا�س،  من 
�سخ�سية  حول  تدور  احلوادث،  مت�سعبة 
والأ�سطورية،  الواقعية  بني  جتمع  واحدة، 
وتلّبي غايات اجلماهر النف�سية والثقافية، 
هم  مما  يخلِّ�سهم  منقذ  اإىل  وتطلُّعاتهم 
وا�ستيالء  �سعفهم  �سببه  بوؤ�س،  من  فيه 
املحتلني على مواردهم وقرارهم وحقوقهم 
راٍو،  الطويلة  احلكاية  ويروي  املختلفة. 

* باحث واأكاديي/العراق.

اأمثلتها:  ومن  ال�سعبية.  ال�سرة  وتدعى 
�سرة عنرتة، والظاهر بيرب�س، و�سيف بن 

ذي يزن. 

كتابه  يف  خور�سيد،  فاروق  ف  يعرِّ
باأنها  ال�سعبية  ال�سرَة  ال�سعبي،  املوروث 
الطويلة  الروائية  الأعمال  من  جمموعة 
والروؤى  املت�سابهة،  الفنية  ال�سمات  ذات 
اأدبًيا  �سنًفا  ل  ت�سكِّ التي  املتماثلة  الفنية 
ويختلف  الرواية،  من  يقرتب  متميًزا 
الرواية  من  يقرتب  ذاته.  الوقت  عنها يف 
ذاتها؛  الرواية  يت�سكل من عنا�سر  اأنه  يف 
واملكان  والزمان  واحلدث  الراوي  اأي 
عنها  ويختلف  له.  واملروي  وال�سخ�سيات 
فظروف  غاياته،  ويف  تلّقيه  ظروف  يف 
مادي  ف�ساء  اأي  اأو  املقهى،  هي  تلقيه 
هي  وغاياته  الأ�سخا�س.  من  عدًدا  يجمع 
للمظلوم  والنت�سار  كاحلق  اجلماعة  قيم 
والفرو�سية،  العدل  واإحالل  واحلرية 
الأفراد  يحتاجها  التي  القيم  من  وغرها 
الواقع  مواجهة  على  قدرة  اأكرث  ليكونوا 
والفقر،  ر  والتاأخُّ باملرارة  يت�سم  الذي 
وغرها من ال�سرور التي يجلبها امل�ستعِمر. 
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يكتبها  موؤلف  على  فتعتمد  الرواية  اأما 
القّراء،  من  ق  متفرِّ جمهور  اإىل  وير�سلها 
الفرد  من  تنطلق  اختالفها  على  وغاياتها 
العربية  فالروايات  اجلماعة.  اإىل  وتذهب 
فتح  لفرن�سي�س  احلق«  »غابة  ك�  املبكرة، 
اأنطون  لفرح  الثالث«  و»املدن  مرا�س،  اهلل 
املوؤلِّف  د على روؤية فرد هو  ُت�سدِّ وغرهما، 
نف�سه مل�سكالت ع�سره كالتخلُّف والتع�سب 
والنحياز لقيٍم باليٍة، وما يقرتح من حلول 
اإىل  وتنقلهم  اجلماعة  م�سلحة  يف    ت�سبُّ
ال�سعبية  ال�سرة  يف  اأما  والنور.  التطور 
فتنطلق الغاية من اجلمهور اإىل اجلمهور، 
يوجهون  وهم  غاياتهم،  يفر�سون  فهم 
في�سطرون  مب�ساراته،  ويتحكمون  ال�سرد 
ما  وهو  الزيادة،  اأو  الخت�سار  اإىل  الراوي 
وتفا�سيلها  َر  ال�سِّ روايات  اختالف  ر  يف�سِّ
ولكن،  والبلدان.  الأماكن  بح�سب  اأحياًنا 
يف  املقهي  ف�ساء  اأثر    فاإنَّ حال،  اأية  على 
ت�سكيل ذائقة �سردية - كما يرى النقاد- هو 
البداية،  العربية يف  الرواية  كتابة  وّجه  ما 
الهيمنة  جعل  ما  وهو  الرتجمات،  ه  ووجَّ

لل�سرد بعد اأن كانت فيما �سبق لل�سعر.

)2(

بف�ساء  ذلك  بعد  الرواية  تاأثَّرت 
معظم  ربط  وقد  ال�سحافة.  هو  اآخر 
يف  ال�سحافة  ظهور  بني  الرواية  موؤرخي 
وقد  الرواية.  وظهور  احلديث  الع�سر 

القرن  نهاية  يف  الروايات  معظم  كانت 
التا�سع ع�سر مكتوبة لل�سحيفة وم�ستجيبة 
واملو�سوعاتية.  الفنية  ل�سروطها  كلًيا 
»الهيام يف  رواية  املثال  �سبيل  وُتذكر على 
وُن�سرت  الب�ستاين،  ل�سليم  ال�سام«  جنان 
م�سل�سلة يف �سحيفة »اأول الأمر« ثم ُجِمعت 
جرجي  وروايات   .1870 عام  كتاب  يف 
عي�سى  »حديث  وكتاب  التاريخية،  زيدان 
تاأثرت  وقد  املويلحي.  ملحمد  ه�سام«  بن 
الروايات ال�سابقة بلغة ال�سحافة، فجاءت 
من  وخالية  اجلمهور  من  وقريبة  مر�َسلة 
على  وقائمة  البالغة،  واأثقال  التكلُّف 
ق�س�س  الغالب  يف  ومو�سوعها  الت�سويق، 
الغرامية  باحلبكة  عرف  ما  اأو  املحّبني 
ويتابع  ويتابعها  القارئ،  اإليها  ييل  التي 

ال�سحيفة من اأجلها.

الرواية؛  رة يف  موؤثِّ ال�سحافة  ظلَّت 
توظيف  على  الروائيني  من  ق�سٌم  عِمل  اإذ 
كاخلرب  رواياتهم  يف  ال�سحافة  قوالب 
ذلك  فعل  َمن  اأ�سهر  ومن  والتقرير. 
ن�سر  اإبراهيم  املعروف  امل�سري  الروائي 
اأبرزها  ومن  روايته  من  عدد  يف  اهلل 
اللغة  على  اعتمدت  التي  »اللجنة«، 
للقارئ  تنقل  التي  التقريرية  الإخبارية 
مبتعدة  بتفا�سيله،  معرفة  فتزيده  الواقع 
اأو  تقييد  اأو  الراوي  من  ل  تدخُّ اأي  عن 
اقرتاح للروؤى اأو احللول. والغاية من ذلك 
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هي الت�سديد على قبح الواقع، وعلى عجز 
ال�سخ�سية عن مواجهته اأو تغيره.

)3(

الت�سال  و�سائل  تاأثر  ف  يتوقَّ مل 
والتوا�سل يف الرواية، وهو ما بتنا نالحظه 
متاأثرة  جديدة  �سردية  اأمناط  ظهور  يف 
التوا�سل  و�سائل  من  و�سيلة  ب�سروط 
الجتماعي، فقد ظهرت الق�سة الق�سرة 
و�سائل  ل�سرتاطات  م�ستجيبة  جًدا، 
التويرت  ول�سرتاطات  عامة،  التوا�سل 
التوا�سل  و�سائل  غّرت  اإذ  منها حتديًدا؛ 
قارًئا  وجعلته  القارئ،  طبيعة  احلديثة 
متعددة،  جمالت  يف  يقراأ  اأي  عمومًيا؛ 
الرواية  اأو  الق�سة  جمال  يف  ولي�س 
عّما  يبحث  اأي  مزاجًيا؛  وجعلته  وحدها. 
والنف�سية  الذوقية  الفردية  يلّبي متطلبات 
وين�سرف  يريد  ما  فيقراأ  والعاطفية، 
له  يتاأمَّ اأن  دون  من  متطلَّباته  يلّبي  ل  عّما 
باأكرب  يحيط  اأن  يريد  ومتعجاًل  ه،  يتمَّ اأو 
اأقل  يف  املن�سورت  اأو  املر�سالت  من  عدد 
للقراءة،  طوياًل  وقًتا  يخ�س�س  ول  وقت، 
�سكله  ُيغّر  عموًما  املكتوب  جعل  ما  وهو 
اإىل  ًزا  ومركَّ ق�سًرا  لي�سر  وطبيعته 
اجلمع  اأي  املفارقة؛  على  العتماد    حدِّ
اأو  عاطفتني  اأو  متعار�ستني  فكرتني  بني 
بجامع  رتني،  خمت�سَ عبارتني  يف  موقفني 
مده�س للقارئ، ف�ساًل عن خوا�س التلميح 
تقوم  مما  وغرها  والإ�سمار،  والختزال 

اأ�سافت  التي  عليه الق�سة الق�سرة جًدا، 
من  بعدد  اللتزام  ال�سابقة  ال�سمة  اإىل 
ُي�سمح  الذي  العدد  يوازي  قليل  الأحرف 
به لتغريدة توتر، فقد اتخذت من التويرت 
جماًل لنطالقها اإىل املتلّقي، اأو اأقّل كما يف 
ق�سة املغربي ح�سن برطال "حب تع�سفي": 
يدها  مًعا...لت�سع  اعتقالهما  ينتظر  )كان 
يف يده ولو مرة واحدة(. ومثلها هذه الق�سة 
)تلك  تويرت  على  املن�سورة  جًدا  الق�سرة 
م�سدرها!  ر  تذكُّ يكنني  ل  كيف  الرائحة 
املالب�س  نت�سارك  كنا  تكون لأخي، فقد  قد 
والعطور... كم اأمتنى اأن اأ�سنع منها �سمعه 

لأبيعها للحيارى مثلي(.

)4(

يف  اأكرث  العربية  الرواية  اقرتبت 
احلديثة،  التوا�سل  و�سائل  من  الإفادة 
لأ�سباب  الإييل،  ا�ستثمار  اأهمها  بني  ومن 
منها ات�ساله بفكرة املخطوط، التي يّدعي 
الأدبي  عمله  عن  تخّليه  مبوجبها  الراوي 
يف  ودوره  وجدها،  خمطوطٍة  اإىل  ون�سبته 
عبد  العراقي  الروائي  فعل  كما  اإعالنها، 
اخلالق الركابي يف روايته »الراووق«. ومن 
الإييل  فكرة  ا�ستثمار  اإىل  امليل  اأ�سباب 
تبادل  على  تقوم  كانت  الروايات  بع�س  اأن 
جزئًيا  اأو  كلًِّيا  ال�سخ�سيات  بني  الر�سائل 
اأ�سهر  ومن  الر�سائلية،  بالرواية  وُتعرف 
رت�سارد�سون  �سموئيل  العامليني  كّتابها 
ر�سالة  والإييل  »باميال«.  مثل  اأعمال  يف 
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اإلكرتونية يبّثها الراوي يف روايته بًثا كلًِّيا اأو 
جزئًيا. ومثال الكّلي ما اعتمدت عليه رواية 
وهي  خال.  عبده  لل�سعودي  ب�سرر«  »ترمي 
رواية تتحدث عن طبقة الأثرياء وف�سادهم 
ويّدعي  والأخالقية.  النف�سية  وم�سكالتهم 
الراوي اأنه �سخ�سية من �سخ�سيات العمل 
الكتاب،  يوؤلف  مل  الذي  املوؤلف  بدور  تقوم 
به يف مكان  التقى  تلّقاه من �سخ�س  واإمنا 
اأن  منه  وطلب  عنده،  الرواية  واأودع  ما، 
ين�سرها. ويعمل هذا النوع من التمويه على 
 على الذوق العام،  تربئة املوؤلف من اأي تعدٍّ
من  جماعة  ب�ساأن  امل�ستقر  العام  الراأي  اأو 
اجلماعات، وعلى تخفيف �سدمة املكتوب، 
مع  احلال  هو  كما  جريًئا،  كان  اإذا  خا�سة 

رواية »ترمي ب�سرر«. 

اأما النوع الثاين من تبادل الإييالت 
الراوي  فيها  يّدعي  الذي  اجلزئي  فهو 
الر�سائل  من  جمموعة  �سرده  يف  يبّث  اأنه 
فقط،  له  اأو  الرواية،  ل�سخ�سيات  من�سوبة 
الريا�س«  »بنات  رواية  مع  احلال  هو  كما 

لرجاء ال�سانع.

)5(

اإنَّها  الريا�س«  »بنات  راوية  تقول 
�سفحات  على  عارية  احلقيقة  �ستك�سف 
هي  واجلراأة  �س2(.  )الرواية،  النرتنت 
اأو  الراوية،  تر�سلها  التي  لالإييالت  املربر 
معظم  اإىل  جمعة  يوم  كل  جمهولة،  فتاة 

م�ستخدمي الإنرتنت يف ال�سعودية، وتق�س 
قمرة  الأربع:  �سديقاتها  ق�س�س  فيها 
وملي�س  احلريلي،  و�سدمي  الق�سمنجي، 
)تطل  الرحمن،  العبد  ومي�سيل  جداوي 
بتطورات  النا�س  على  اأ�سبوع  كل  الكاتبة 
اجلميع  جعلت  �سيقة  واأحداث  جديدة 
ينتظر يوم اجلمعة للح�سول عليها، وتنقلب 
الدوائر احلكومية وقاعات املدار�س واأروقة 
امل�ست�سفيات وف�سول املدار�س كل �سبت اإىل 
الأخر،  الإييل  اأحداث  ملناق�سة  �ساحات 
من  ويبدو  )�س60(.  بدلوه(  يديل  والكل 
تواريخ الر�سائل التي توؤرخ بني عامي 2003 
اأن هذه الو�سيلة  اأن الراوية وجدت  و2004 
فّعالة ومفيدة لها يف مواجهة املجتمع ونقده 
التغا�سي  ينفع  ل  التي  عيوبه  اإىل  وتنبيهه 
يف  بها  واملجاهرة  ك�سفها  وينفع  عنها، 

اإ�سالحها. 

تذكر  اإييالت  اإىل  الرواية  تق�سم 
وتاريخ  واملر�سل  اإليه  املر�سل  عنوان  فيها 
عن  للحديث  الر�سالة  �س  وتخ�سّ الر�سالة. 
�سخ�سية من ال�سخ�سيات الن�سائية، لتظهر:

عامل  ولت�سف  م�ساعرها،  اأواًل: 
 ... والقّراء  الرجال  على  الغريب  الن�ساء 
التقليدية  الرواية  يف  عنه  املكتوب  وغر 
مثل  ال�سغرة،  التفا�سيل  عن  تبتعد  التي 
نكاية  ولكن  للرجال  يتجملن  ل  الن�ساء  اأن 
بالن�ساء، وتبتعد عن و�سف جتمعات الن�سوة 

وما يقمن به. 
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)د. عقيل العوادي(

م�ساحة  الر�سائل  تخ�س�س  ثانًيا: 
كبرة لعيوب الرجل العربي... فوليد يهجر 
خطيبته �سدمي ... مع اأنهما عقدا قرانهما، 
ر حبها  من دون اأن يراعي م�ساعرها اأو يقدِّ
له، فهو يرى املراأة خائنة ول يوثق بها، ول 
بادرة  اأية  ويرى  اإن�سانة،  اأو  حبيبة  يراها 
حب منها ترجمة ل�ستعدادها الكامن فيها 
تقاليد  اإىل  كلًيا  ينتمي  هو  وبذا  للخيانة، 

املجتمع ونظرته التقليدية للمراأة.

قّراء  ر�سائل  الراوية  تنقل  ثالًثا: 
ما  على  معرت�سني  رهم  وت�سوِّ افرتا�سيني 
تروي، فتقول: )و�سلتني الكثر من الر�سائل 
الغا�سبة خالل الأ�سبوع املا�سي... واأنا مع 
ترون  اإنكم  و�سدهم.  غ�سبهم  يف  اجلميع 
اأحلِّل  ل  اأنا  طبيعية...  فتاة  ترون  و�سوف 
اأنني ل  مه. كل ما هنالك  اأحرِّ اأفعل ول  ما 
اأنا  البع�س...  يدعيه  الذي  الكمال  عي  اأدَّ
)�س32(.  اأخطائي(  ت�سحيح  على  اأعمل 
بالأخطاء  العرتاف  اأن  الراوية  وترى 
والعيوب ون�سرها على الإنرتنت يجعل اأكرب 
فالإنرتنت  عليها،  لع  يطَّ النا�س  من  عدد 
للنا�س  اجلادة  الع�سرية  التوا�سل  و�سيلة 
اأورامنا  نك�سف  )علَّنا  اإذ  فيهم؛  واملوؤثرة 
لكم  اأعر�س  اأن  بعد  ون�ستاأ�سلها  امل�سترتة 
ل  اإنني  املجهر.  حتت  منها  ب�سعة  عينات 
اأورد عيوب �سديقاتي من  اأن  اأرى عيًبا يف 

اأو�سع اأبوابها باب احلب!( )�س33(.

اليومي  الجتماعي  التوا�سل  ل  ي�سكِّ
عن�سًرا  القّراء  مع  الراوية  جتريه  الذي 
باأ�سباب  ال�سرد  اإمداد  عنا�سر  من  مهًما 
من  الر�سائل  تتلقى  فهي  ا�ستمراره، 
القّراء، وجتيب عنها وحتاول اأن تثبت خطاأ 
النتقادات الواردة فيها و�سحة موقفها هي، 
املوقف القائل اإن ن�سر احلقائق هو الكفيل 
بجعل احلياة اأجمل واأ�سدق واأكرث ا�ستقامة 
والكمال،  ال�ستقامة  عن  يبحثون  ملن 
وجهوها  ر�سائل  القّراء يف  انتقدها  فمثلما 
اأ�سرار  ر�سائلها  يف  ا�ستباحتها  على  اإليها 
�ساحباتها، ينتقدونها على اعتمادها كثًرا 
ر�سائلها،  مفتتح  يف  قباين  نزار  �سعر  على 
الكثرة  النتقادات  بني  )من  فتقول: 
بريدي  على  يومًيا  ت�سلني  �سارت  التي 
اللكرتوين كان انتقاد فئة كبرة من القّراء 
قباين  نزار  باأبيات  ا�ست�سهادي  ب�سبب  يل 
 على  مي عليه يف اأول اإييل... اأنا اأ�سرُّ وترحُّ
اأنني مل اأقراأ يوًما من ال�سعر احلديث �سعًرا 
بب�ساطة �سعره وبالغة بو�سوح بالغته، ومل 
احلداثيني(  ال�سعراء  بهوؤلء  يوًما  اأتاأثر 
العام  الذوق  تخالف  والراوية  )�س35(. 
الذي تلم�سه يف الر�سائل التي ت�سل اإليها. 
وهو يثل الذوق الذكوري الناقم على �سعر 
لكثر  ول�ستمالته  و�سراحته  جلراأته  نزار 
من الن�ساء. وترى الراوية اأنه من حقها اأن 
واأن  ال�سعراء،  ينا�سب ذوقها من  تختار ما 
 عن ذلك �سراحة ول ت�سطر لإخفائه  تعربِّ

اإر�ساًء لالآخرين وللمجتمع.
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ل الإييالت اإًذا جماًل لالطالع  ت�سكِّ
الرواية  يف  وعر�سها  الآخرين  اآراء  على 
ثقافة  من  يواجهها  ما  ونقد  وتفنيدها، 
العقل  على  تت�سلط  ة  ميَّ حتكُّ اإق�سائية 
والذوق، وجتعل املراأة ان�سحابيَّة ومّيالة اإىل 
ة،  يَّ ال�سمت، واإىل ممار�سة ما حتّب يف �سرِّ
ت�سكل  وهي  والأ�سماع،  الأنظار  عن  بعيًدا 
وممنوعة  �سة  مهمَّ كانت  التي  املراأة  �سوت 
وم�ساعرها  بانفعالتها  الت�سريح  من 
عّما  احلديث  لها  مباٍح  وغر  وجتاربها، 
داخل  وحركتها  اخلا�سة  بحياتها  يت�سل 

التجمعات الن�سوية.

)6(

على  تفهم  اأن  هذه  ملقالتي  اأريد  ل 
فهي  ال�سانع،  رجاء  لتجربة  تقييم  اأنها 
نف�سها  وهي  واأفكاًرا،  لغة  متوا�سعة  جتربة 
روايتها  نهاية  يف  فتتن�سل  بذلك،  ت�سعر 
عن و�سفها باأنها رواية، وتقول هي حماولة 
الإييالت  وملبادليها  لقّرائها  ترتك 
يخلو   ، َبْوحيٌّ ب�سيٌط،  عمل  هي  ت�سميتها. 
عنه  غنى  ل  فكري  اأو  لي  تاأمُّ بعد    اأيِّ من 
هذه  فكرة  تخدم  ولكنها  والأدب،  للرواية 
التوا�سل  ف�ساءات  اأن  ومفادها  املقالة 
منذ  بداأ  وا�سًحا  تاأثًرا  الرواية  يف  اأثرت 
ظهور الرواية متاأثرة بال�سرة ال�سعبية، ويف 
ومفيدة  بال�سحافة  متاأثرة  لحقة  مراحل 

بو�سائل  متاأثرة  وحالًيا  اأ�ساليبها،  من 
الرواية  اأفادت  التي  احلديثة،  التوا�سل 
منها كثًرا؛ على نحٍو ُم�سَمر اأو ُمعَلن. ومن 
املعلن ما ُيلم�س يف رواية رجاء ال�سانع التي 
ا�ستثمرت العالقة العامة ال�سائعة ال�سائدة 
بني اأطراف التوا�سل واملعرتف بها يف العامل 
ك�سف  اإىل  ت�سعى  الفرتا�سي، وهي عالقة 
اأ�سماء  حتت  بها  والت�سهر  املجتمع  عيوب 
اإنها  اأي  حتفيزية؛  عالقة  وهي  م�ستعارة، 
على  التوا�سل  اأطراف  حتفيز  على  ترتكز 
ال�ستمرار يف التوا�سل حتى من دون غايات 
اأو ت�سورات ملا �سينتهي اإليه التوا�سل، وما 
اعرتا�سات  م  تقدِّ فالرواية  منه،  املراد 
يف  وت�ستمر  فيها،  وتطعن  اإليه،  املر�َسل 
معاندتها عرب �سرد ف�سائحي ل يعنى بنوع 
الآن  يح�سل  ما  وهو  قيمتها،  اأو  املعلومة 
التوا�سل  وو�سائل  بوك  الفي�س  يف  غالًبا 
الأخرى، بقدر ما يعنى باأثرها النف�سي يف 
�سراع  املر�ِسل يف  معه  يدخل  الذي  املتلّقي 
الق�سايا، كاأن تكون حرية  حول ق�سية من 
املراأة يف رواية رجاء ال�سانع. والهدف من 
ذلك هو احلفاظ على وترة اجلدال، لأنه 
يعني ا�ستمرار الطرف املهم�س، وهو املراأة، 
يف الكالم، ويف التاأثر، ويف الثاأر لنف�سه من 
التقليدية التي مل تكن  املجتمع، ومن قيمه 
ت�سمح له باحلديث، اأو التعبر عن الراأي. 
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�َشـــــراي ال�ّشــــلـطـــان
تـــاألـيــف: اأّتــفيــانــو ُبــــون

ترجمة: زيد عيد الّروا�صية

عر�ص: د. فتحي محمد درادكة*

اأب���و ظبي  ���س��در ح��دي��ًث��ا ع��ن هيئة 
كتاب  كلمة«  »م�سروع  والثقافة  لل�سياحة 
حلياة  تف�سيله  يف  وف��ري��د  م��ه��م  ج��دي��د 
هذا  ويعد  العثماين.  ال�سلطاين  الق�سر 
القليلة  الأوروب��ي��ة  الن�سو�س  من  الكتاب 
الق�سر  داخ����ل  احل���ي���اة  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي 

ال�سلطان العثماين.

يعرف  ما  اإىل  الكتاب  هذا  ينتمي 
ال�ّسفارية  بالتقارير  الأوروبية  الآداب  يف 
التي   (Relazioni Diplomatiche)
مهمته  نهاية  يف  ال�سفر  مها  يقدِّ كان 

* اأكاديي اأردين يعمل حالًيا يف كلية الآداب - جامعة امللك في�سل/اململكة العربية ال�سعودية. 

لع عليها رجال الدولة  الدبلوما�سية، كي يطَّ
وموّظفوها، وغالًبا ما تخرج هذه التقارير 
احلياة  و�سف  يف  املعتاد  عن  ال�سفارية 
ال�سيا�سة لت�سف حياة النا�س ومعي�ستهم، 
ثرية  مادة  التقارير  هذه  ت�سكل  لذلك 
من  فيها  ملا  واجلغرافيني،  للموؤرخني 
و�سٍف دقيق لأحوال النا�س على اختالف 
طبقاتهم وو�سف دقيق ملعي�ستهم. وتعترب 
لأن  اأ�سا�سًيا،  م�سدًرا  التقارير  هذه 
قد  يكون  ورمبا  الأحداث،  عا�س  كاتبها 

�سارك فيها.
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�َصراي ال�ّصلطان

فهو  ال�سلطان  �ّسراي  موؤلف  اأّما 
البندقية  يف  ولد  وقد  بون،  اتفيانو 
�سفًرا  ليكون  وُكلِّف عام 1602  باإيطاليا، 
وا�ستطاع  الق�سطنطينية،  يف  للبندقية 
ِمن  العثمانية �سَ الدولة  اإبرام معاهدة مع 
فيها احلماية للتّجار البنادقة. انتخب عام 
وتويف  بادوا.  مدينة  على  حاكًما  1622م 
فهو  واملحق�ق  املرتجم  اأما  1623م.  عام 
ومرتجم،  باحث  وهو  الروا�سية،  زيد  د. 
�سدرت له عدة كتب ودرا�سات متخ�س�سة 
يف الرحالت. والكتاب من مراجعة د. عز 

الدين عناية.

�سفحة   )213( من  الكتاب  يتاألف 
عنواًنا   )46( بواقع  ال�سغر،  القطع  من 
وهذه  العثماين،  الق�سر  تف�سيلًيا  تناولت 
الباب  راي،  ال�سَّ موقع  هي:«  املوا�سيع 
الهمايوين، الباب الأو�سط، باب ال�سعادة، 
وقت  خانه،  الديوان  ال�سلطان،  نوم  غرفة 
على  خول  الدُّ خانه،  الديوان  يف  الغداء 
الديوان،  يف  ال�سفراء  ا�ستقبال  ال�سلطان، 
اختيار  ال�سلطان،  حرمي  راي،  ال�سَّ موظفو 
احلرمي،  من  ليلته  ت�ساركه  ملن  ال�سلطان 
العهد،  ويل  اأم  بال�سلطانة  ال�سلطان  زواج 
، اليهوديات يف  حمارُم ال�سلطان وزواجهنَّ
�سراي ال�سلطان، العجم اأوغالن، مدار�س 
اخل�سيان  ال�سلطان،  خدم  راي،  ال�سَّ
با�سي،  اخلزندار  اآغا،  القابي  البي�س، 
مقتنيات  اآغا،  راي  ال�سَّ با�سي،  الكلرجي 
ال�سود،  اخل�سيان  النفائ�س،  من  ال�سراي 
موؤن  ال�سلطان،  طعام  ال�سلطان،  اأبناء 
�ساء،  الق�سر، املطابخ ال�سلطانية، ثياب النِّ

ال�سلطانية،  ال�سطبالت  ال�سلطان،  خروج 
الق�سر  الق�سطنطينية،  يف  العيد  يوم 
الأتراك،  عند  الزوجات  تعدد  القدمي، 
�سوق العبيد يف اإ�سطنبول، مرا�سم الزواج 
الوظائف  الأتراك،  عقيدة  الأتراك،  عند 
الدينية، الطهارة وال�سالة عند الأتراك، 
الأبناء،  ختان  والقد�س،  مكة  اإاىل  احلج 
التكايا واجلوامع وامل�سايف، عادات الدفن 
حياة  اأ�سلوب  الأتراك،  عند  واجلنائز 
عالوة  الراف�سة«،  والزّهاد،  الدراوي�س 
ومنهج  للتقرير  وو�سف  مقدمة  على 
الرتجمة والتحقيق، وقائمة لأبرز امل�سادر 

واملراجع وك�سافات حتليلية. 

ال�سور  من  �سورة  عن  ث  نتحدَّ
زواج  حول  ُبون  اأتفيانو  ر�سمها  التي 
اإذ  العهد؛  ويل  اأّم  بال�سلطانة  ال�سلطان 
بال�سلطانة  ال�سلطان  »ويتزوج  يقول: 
اأخرى تظل دومنا �سداق  واأحياًنا  اأحياًنا، 
الزواج.  بعقد  الحتفال  مرا�سم  ودومنا 
وعقد الّزواج هذا ح�سب عادة الأتراك ل 
مبثابة  هو  الذي  مفتيهم  ح�سور  يتجاوز 
م�سيحًيا(،  كونه  اعتقاده  البابا)ح�سب 
واإعطاء موافقته على الزواج، وتعمل لأجل 
لي�س  ر�سمية  طريقة  وهي  حجة،  ذلك 
املتعاقدين  رغبة  عن  الإعالن  اأجل  من 
التي  الهبات  لإعالن  بل  فح�سب، 
وال�سبب  لل�سلطانة.  ال�سلطان  �سها  يخ�سِّ
ه��و  بال�سلط��انات  ال�زواج  ندرة  وراء 
مليون  ال�سلطاين  املال  يقتطع من  ل  ل��كي 
من  نقدية  زكينو)عملة  املليون  ون�سف 
ة  الذهب( �سنوًيا كراتب للزوجة، وهي �ُسنَّ
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)عر�ص: د. فتحي حممد درادكة(

ًعا يف  ها ال�سلطان �سليم، و�سار م�سرَّ ا�ستنَّ
لزوجات  الأموال  اإعطاء  وجوب  القانون 
فيبنني  ب�سعة،  ينفقن  بحيث  ال�سلطان 
بالحرتام  ويحظني  وامل�سايف  امل�ساجد 
البا�سوات  كبار  يكاد  ول   ... والتقدير 
اإنهم  بل  بالزواج،  ال�سلطان  ين�سحون 
بالمتناع  لإقناعه  طاقتهم  قدر  ي�سعون 
عن ذلك، لأنهم ل يرون بعني الر�سا �سوى 

حاكم واحد لالمرباطورية.«

وي�سور لنا ُبون غرفة نوم ال�سلطان 
هذا  نافذة  من  ا  اأي�سً راأيت  »وقد  بقوله: 
عادية  وكانت  جاللته  نوم  غرفة  الديوان 
كالعادة  عة  مر�سَّ وجدرانها  احلجم، 
بالأحجار؛ اأي بامليوليق الرقيق جًدا الذي 
خمتلفة،  باألوان  ووروًدا  اأ�سكاًل  يظهر 
وتوجد  للغاية،  رائًعا  املنظر  يجعل  مما 
من  ولكن  املعتاد  كما  �ستائر  الأبواب  فوق 
باملخمل  املزخرف  الذهبي  بور�سا  قما�س 
م بوافر  القرمزي واملطرز بالذهب واملطعَّ
ي�سبه  فهو  ال�سلطان  �سرير  واأما  اللوؤلوؤ. 
اأعمدة  على  ويقوم  الرومانية،  املظلة 
اأطرافه  يف  وتوجد  دة،  خمدَّ الف�سة  من 
والأغطية  الكري�ستال،  من  الأ�سود  اأ�سكال 
بور�سا  والأخ�سر من  ب  املذهَّ الك�ساء  من 
توجد  زرك�سة، حيث  دون  من  ولكن  ا  اأي�سً
امل�سغولة  زة  املطرَّ الزخارف  ما  مو�سع  يف 
قيمة  ذات  م�سغولت  اأنها  ويظهر  باللوؤلوؤ، 
الُفُر�س  واأما  باإتقان.  وم�سنوعة  عظيمة 
َقْدر �سرٍب،  فهي مرتفعة قلياًل عن الأر�س 
هو  كما  بالذهب  زة  مطرَّ ا  اأي�سً وهي 

واأر�سية  الو�سائد.  اإىل  بالن�سبة  احلال 
مغّطاة  الغرف  من  كغرها  الغرفة،  هذه 
الفاخر  الفار�سي  بال�سجاد  بالكامل 
فيها  وتوجد  والذهب،  باحلرير  وامل�سغول 
الأرائك حيث يجل�س جاللته، مرتفعة عن 
الأر�س قرابة ن�سف ذراع، وُفُر�س اجللو�س 
بالذهب  زة  مطرَّ كلها  التوّكي  وو�سائد 
يف  وراأيت  للغاية.  جميل  ب�سكل  واحلرير 
ال�سكل  دائري  فانو�ًسا  الديوان  و�سط 
الف�سة  من  واأطرافه  جًدا،  وكبًرا  ومائاًل 
املطلية بالذهب ومليئة بالفروز والياقوت 
الكري�ستال  فمن  الو�سط  واأما  والزمّرد، 
ويوجد  بديًعا.  منظره  يجعل  مما  الرقيق 
وعاء  وله  اليدين،  لغ�سل  �سغر  حو�س 
بالفروز  م  املطعَّ اخلال�س  الذهب  من 
والياقوت اجلميل للغاية مما يجعل املنظر 
مكان  الديوان  هذا  خلف  ويقع  رائًعا. 
من  الكثر  يوجد  حيث  بالنُّ�ساب،  للرمي 
وقد  للغاية.  اجلميلة  وال�سهام  الأقوا�س 
اّطلعت على اأهداف نالتها �سهام ال�سلطان 
كبرة  الأهداف  وهذه  القوية،  بذراعه 
ي�سور  وهكذا  ده�ستي.«  اأثار  مما  جًدا 
يف  ويدخل  ال�سراي  حياة  ُبون  اأتفاينو  لنا 
ال�سلطان.  بحياة  اخلا�سة  التفا�سيل  اأدق 
اأهمية  الكتاب  لهذا  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
كبرة يف ر�سم �سورة احلياة داخل ق�سور 

ال�سالطني العثمانيني.
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دعوة للم�شاركة بالدرا�شات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

محور العدد القادم:
• نحو نه�صة فكرّية عربّية جديدة في مواجهة اأزمة القيم

 )العدد 268، ربيع 2017(

���اب ف���ي الجامع���ات والمعاه���د العلمّي���ة ومراكز  تدع���و المجّل���ة الباحثي���ن والُكتَّ
الدرا�س���ات والبحوث والمعنيين للم�ساركة في الكتابة في المحور الم�سار اإليه 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 �سالمة 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 التوثيق 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/ 
عن���وان الدرا�س���ة اأو المقالة، النا�س���ر/ ا�س���م الدورية ورقم الع���دد وتاريخه، مكان 
الن�سر/ الطبع، ال�س���نة )للكتب(، رقم ال�سفحة. وعند تكرار ا�ستعمال الم�سدر اأو 
المرجع 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�سّلم 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.
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داخل االأردن

املجلة + الكتباملجلة
لالأفـــــــــــراد: )20( ع�صرون ديناًرا اأردنًيا
للموؤ�ص�صات: )40( اأربعون ديناًرا اأردنًيا

لالأفـــــــــــراد: )50( خم�صون ديناًرا اأردنًيا
للموؤ�ص�صات: )100( مئة دينار اأردين

خارج االأردن
لالأفـــــــــــراد: )50( خم�صون دوالًرا اأمريكًيا

للموؤ�ص�صات: )100( مئة دوالر اأمريكي
لالأفـــــــــــراد: )150( مئة وخم�صني دوالًرا اأمريكًيا

للموؤ�ص�صات: )300( ثالثمائة دوالر اأمريكي

* متالأ هذه الق�سيمة وُتر�سل مع قيمة ال�سرتاك اإىل العنوان الآتي: 
منتدى الفكر العربي: �س. ب 1541 عّمان 11941 الأردّن

اأرجو قبول ا�صرتاكي في: جملة املنتدى
جملة املنتدى: االإ�صدارات ال�ّصنوية )الكتب(
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