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تقدمي

باملع�شالت  العربّي  الفكر  منتدى  ان�شغال  حلقات  من  حلقة  الكتاب  هذا  ميثِّل 
وال�شيا�شيَّة  ة  والثقافيَّ ة  الجتماعيَّ �شريورته  يف  العربيِّ  امل�شتقبل  ت�اجه  الَّتي  والق�شايا 
بة عليها يف  تائج املرتتِّ ة، ومن ثمَّ تف�شري ب�اعث هذه الق�شايا واإرها�شاتها، والنَّ والقت�شاديَّ
ة والدميقراطيَّة والإ�شالح املن�ش�د لالأفراد وللُبنى  اهن وامل�شتقبل، يف م�شارات احلريَّ الرَّ

الجتماعيَّة.
وتخت�صُّ حماور هذا الكتاب مبقاربة »امل�صتقبل العربيِّ يف �صوء احلراك ال�صبابّي« 
يف امل�ؤمتر ال�شبابّي اخلام�ص، برعاية �شمّ� الأمري احل�شن بن طالل، والَّذي عقده املنتدى 
يف الفرتة 9-2012/12/11، وهي الفرتة الَّتي �شهدت خ�ش�بة يف حتّ�لت املناخ ال�شيا�شيِّ 
باب  لل�شَّ الفكرّي  النف�شّي-  التَّك�ين  على  اآثارها  تركت  العربّي،  العامل  يف  والجتماعيِّ 
ة  العربّي، الذي ظلَّ يرن� اإىل ه�ّية جماعّية ينتمي اإليها، يف ظلِّ تراجع الأحزاب التقليديَّ
يف  بها،  باب  ال�شَّ �شع�ر  حّدة  وازدياد  والبطالة  الإحباط،  عن  ف�شاًل  تها،  فاعليَّ وتناق�ص 
ال�طنّية  العام وامل�ارد  القطاع  الذي امت�صَّ ثروات  اآخٍذ يف النفتاح القت�شادّي،  ع�شر 
عاملهم  من  باب  ال�شَّ �شحبت  الَّتي  الع�امل  من  ذلك  وغري  الأجنبيَّة،  ال�شركات  ل�شالح 
التِّ�شال احلديثة،  و�شائل  يعتمد  افرتا�شّي،  واأخذتهم ملمار�شة دورهم يف عامٍل  ال�اقعيِّ 
معاين  من  نف��شهم  يف  يختمر  عّما  للتَّعبري  الإلكرتونّية،  الجتماعّي  التَّ�ا�شل  وقن�ات 
املعاين يف  ت ترجمة هذه  والجتماعّي ومتَّ القت�شادّي  والإ�شالح  والدميقراطّية  ة  احلّريَّ
باب على  ال�شَّ اإىل  العربيَّة، جعل العامل ينظر  ول  الدُّ �ش�رة حراك �شبابّي طال عدًدا من 

ع�ب وحق�قها.            اأنَّهم قّ�ة تغيرييَّة جت�ّشد رغبات ال�شُّ
فكيف ميكن فهم ظاهرة احلراك ال�شبابّي فهًما �شاماًل وجذريًّا؟ وكيف ميكن اإدراك 
حدود املمكن لنبثاق اأمل جديد؟ واأين تكمن القدرة على اإحداث التحّ�لت العميقة؟              
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على  جاء  الذي  امل�ؤمتر  هذا  لعقد  دعا  حني  العربّي  الفكر  منتدى  تلّم�شه  ما  هذا 
باب، وفتح قن�ات احل�ار معهم، لل�ق�ف على مكامن  راأ�ص اأول�ّياته �شرورة الإن�شات لل�شَّ
ات  ان�شغالتهم، وحتّديات متكينهم من اأداء دورهم يف تنمية جمتمعاتهم، وروؤيتهم للمتغريِّ

املت�شارعة يف املنطقة.      
عملّي  وخطاب   ، فكريٍّ تاأ�شيل  على  ت�شتمل  الكتاب  هذا  نها  يت�شمَّ التي  والبح�ث 
ة. ومن  ة التنم�يَّة يف اأبعادها كافَّ لق�شايا ال�شباب، ب��شفهم الأداة والغاية، وحم�ر العمليَّ
ز ال�ج�د، كما  هنا جاءت فكرة »امليثاق الجتماعّي العربّي«، و�شرورة اإخراجه اإىل حيِّ
امن الذي يحمي  اإىل ذلك �شمّ� الأمري احل�شن بن طالل، ك�ن هذا امليثاق ه� ال�شَّ دعا 

ة ال�شباب، على املدى البعيد.     ع�ب، وبخا�شَّ مطالب ال�شُّ
نها هذا الكتاب اأر�شيَّة خ�شبة لإحداث  لت الدرا�شات والبح�ث التي ت�شمَّ وقد �شكَّ
باب اأنف�شهم، وبينهم وبني الباحثني الذين طرح�ا  ق، وتفاعالت اإيجابيَّة بني ال�شَّ ح�ار خالَّ
روؤاهم وت�ش�ُّراتهم واأفكارهم، فاكتملت الثَّمرة التي نرج� اأن تعّم فائدُتها الف�شاَء العربيَّ 

جميعه.                 

املحّرر: حممد �صالم جميعان



الباب الأّول
كلمـــــــــات االفتتـــــــاح*

* قام بالتقدمي يف حفل الفتتاح اأ. علي ال�صوابكة/الأردّن.
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كلمة �ساحب ال�سمّو امللكّي
م* االأمري احل�سن بن طالل املعظَّ

حيم  حمن الرَّ ب�صم اهلل الرَّ

الم على نبيِّه الأمني  الة وال�صَّ وال�صَّ

وعلى اآله و�صحبه وَمن واله اأجمعني

 الأخوات والإخوة 

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ال�صَّ

امل�ؤمتر  فعاليَّات  افتتاح  يف  معكم  اأك�ن  اأْن  على  فيها  حر�شت  كرمية  منا�شبة  فهذه 
بابيُّ الَّذي  بابيِّ -. فاحلراك ال�شَّ بابيِّ اخلام�ص - امل�صتقبل العربّي يف �صوء احلراك ال�صَّ ال�شَّ
�ش�ب  جتاوزها  ـمــا  واإنَّ اأحياًنا،  والتَّ�جيه  وامل�شاركة  القيادة  حدود  عند  ـًا  م�شتكنَّ يعد  مل  متَّ 
الن�شغال باملرحلة الَّتي تليها، مبا حتمله من حتّديات داخليَّة، وحماولت الحت�اء اخلارجيَّة. 

ك،  للتحرُّ عن�اًنا  ُعدَّ  قد  ة  الأمَّ ق�شايا  ون�شرة  الإ�شالح  بنا�شية  الأخذ  كان  واإذا 
اآلّيات للتعبئة والتَّح�شيد  باته، م�شتالًّ من تقنيات الإعالم والتِّ�شال احلديثة  واأبرز م�شبِّ
اأ�ش�ص  وفق  واملحك�م،  العالقة بني احلاكم  ر�شم  اإعادة  فاإنَّ حماولة  والتَّنفيذ،  والتَّنظيم 
ة والعدالة وامل�شاواة وامل�اطنة واحرتام حق�ق الإن�شان والتَّمكني،  الكرامة الإن�شانيَّة واحلريَّ
لإدارة  ي�شتطيع خلق معادلة مغايرة  واعد،  مل�شتقبل عربّي  املن�ش�د  امل�شعى  ل مرامي  ُت�شكِّ
الهيكليِّ  �شق  النَّ يف  القائم  الق�ى  ت�ازن  خلل  ومعاجلة  الإ�شرائيلّي،   – العربّي  راع  ال�شّ

. ويلِّ الإقليميِّ والدُّ

من الم�شاركين في الم�ؤتمر لإلقائها، وهما: ال�شيد عبد الكريم الخزاعلة/الأردّن، والآن�شة مارية جبوري/المغرب.* األقيت هذه الكلمة بح�ش�ر �شاحب ال�شمّ� الملكّي الأمير الح�شن بن طالل المعظّم، الذي تف�شل فانتدب �شاًبا و�شاّبة 
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باب، الَّذين  ة اإيالء الهتمام الكايف بال�شَّ يَّ �ص منتدى الفكر العربّي مبكًرا اأهمِّ لقد تلمَّ
باب، وفتح قن�ات احل�ار معهم،  ل�ن ثلثي �شكان ال�طن العربّي، و�شرورة الإن�شات لل�شَّ ي�شكِّ
يات متكينهم من اأداء دورهم يف تنمية جمتمعاتهم،  لل�ق�ف على مكامن ان�شغالتهم وحتدِّ
ات املت�شارعة يف املنطقة؛اإذ عقد اأربعة م�ؤمترات �شبابية  و�شبل معاجلتها، وروؤيتهم للمتغريِّ

تباًعا منذ عام 2004، وها ه� يعقد م�ؤمتره اخلام�ص. 

عة،  ة املتن�ِّ بابيَّ اته ال�شَّ ويف �ش�ء ما �شبق، وتاأ�شي�ًشا على ن�اجت اأن�شطة املنتدى وفعاليَّ
امللم��شة  للق�شايا  ة  العمليَّ واملخاطبة  الفكريِّ  اأ�شيل  التَّ بني  الربط  �شيا�شة  وانطالًقا من 
�صوء  يف  العربّي  »امل�صتقبل  عن�ان:  حتت  اخلام�ص  بابي  ال�شَّ م�ؤمتره  عقد  ياأتي  راهًنا، 

بابّي«. احلراك ال�صَّ

اأمامهم  املجال  واإتاحة  اأنف�شهم،  باب  ال�شَّ مع  التَّ�شبيك  ب�شرورة  املنتدى  من  واإمياًنا 
والآفاق  التَّالية  املرحلة  ول�ج  و�شبل  الّراهن،  مفا�شل  اأبرز  ح�ل  وروؤاهم  ق�شاياهم  لطرح 
دوات  ة لل�اقع العربّي، فقد ابتعد امل�ؤمتر عن اخلطِّ التَّقليديِّ لعقد امل�ؤمترات والنَّ امل�شتقبليَّ
باب للم�شاركة الفاعلة يف حتديد م��ش�عات هذا امل�ؤمتر. ة، بهدف اإتاحة الفر�شة لل�شَّ املخت�شَّ

الأخوات والإخوة 

ة اأبعادها؛  املة وامل�شتدامة بكافَّ ة ال�شَّ ة التَّنم�يَّ باب هم الأداة والغاية واملح�ر للعمليَّ ال�شَّ
ة والثَّقافيَّة وغريها، وهم ف�ق هذا وذاك التَّعبري احلقيقّي  ة والجتماعيَّ يا�شيَّة والقت�شاديَّ ال�شِّ
ي،  والتَّحدِّ الإرادة  وتفعيل  والعمل  الفعل  وتفجري  اقات،  والطَّ الإبداع  ينابيع  اإطالق  عن 
والنخراط يف احلياة بكّل مظاهرها واأل�انها واأزيائها، ثمَّ ياأتي »التذويت« - من الّذات - اأي 
ومنهم:  وفيهم  وعندهم  باب  ال�شَّ لدى  والكين�نة  الّذات  من  جزًءا  وجعلها  التَّجارب  ه�شم 
والإيثار  والفداء  والعطاء  ة،  والفكريَّ ة  البدنيَّ القدرات  وا�شتعال  وح  الرُّ وتاأجيج  احلما�شة 

 . باب هم الأغلبيَّة يف جممل بنائنا الجتماعيِّ والتَّ�شحية، فهم �شبع�ن باملئة مّنا. فال�شَّ

والعالقة الناجمة بني الأجيال جتد طريقها يف الحرتام املتبادل واملحبة وامل�دة، 
والنقـــد الهادف البناء واحل�ار ال�اعي وامل��شـــــ�عي امل��ش�ل، حتكمها معادلة اأ�شدقـاء 

ل اأو�شياء، و�شركاء اأنداد ل اأتباع. 
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الأخوات والإخوة 

بابيُّ الهادف والأ�شيل لعهد جديد له ما قبله، وله ما بعده،  ر احلراك ال�شَّ اأ�شَّ لقد 
اإذ لي�ص هناك ع�دة لل�راء.  اإىل امل�شتقبل؛  وحان ال�قت لعدم العي�ص يف املا�شي والتَّطلُّع 
يا�شيِّ الآن. وقد اأعاد احلراُك  �شد ال�شِّ باب العربّي قد بلغ �شنَّ الرُّ فهناك جيل جديد من ال�شَّ
واخل�ف  د  والتَّـردُّ احلرية  عهد  الأبد  واإىل  وانتهى  لذاتهم،  تقديرهم  للعرب  بابيُّ  ال�شَّ
باب العربّي. وامل�شاألة الأهمُّ يف تقديري  اعة العمياء لدى هذا اجليل اجلديد من ال�شَّ والطَّ
ة، وهذا لن يتاأتَّى اإل بخلق  وؤي�يَّ خ�ل يف الرِّ ة والدُّ يعيَّ ة والرَّ ع�يَّ هي �شرورة النتهاء من الرَّ
ة احليَّة يف  ة، باعتباره الق�َّ باب العربّي بخا�شَّ ة وال�شَّ د لالإن�شان العربّي بعامَّ ال�شتماع اجليِّ
ته الفكرية وم�شربه واأ�شله وف�شله،  املجتمع العربّي، مهما كانت منزلته الجتماعيَّة وخلفيَّ
بامل�شاركة  اإل  يك�ن  لن  الإرادة  وتفعيل  بها.  اأحقُّ  فه�  وجدها  اأنَّى  امل�ؤمن  �شالَّة  فاحلكمة 
يف  اجلميع،  بني  الفر�ص  وتكاف�ؤ  امل�شاواة  اإطار  يف  وامل�ش�ؤولة  وال�اعية  ة  واجلادَّ الفاعلة 
�شركاء  اأنهم  ي�شعر اجلميع  اأن  �شات احلك�ميَّة وغري احلك�ميَّة، ف�شاًل عن �شرورة  امل�ؤ�شَّ
م ويخدم اأهله وبلده وجمتمعه.  يف الُغنم والُغرم، ل ف�شل لأحد على اآخر اإل مبقدار ما يقدِّ

الكثريين  فاجاأ  عنه،  جنم  وما   ، بابيَّ وال�شَّ عبيَّ  ال�شَّ احلراك  اأنَّ  الق�ل  عن  وغنيٌّ 
ا�شدة ملثل هذه الأحداث.  ة الرَّ ا، لغياب الّدرا�شات ال�شت�شرافيَّ من املراقبني عربيًّا ودوليًَّ
عالية  بكفاءة  ة  ا�شت�شرافيَّ درا�شات  مراكز  اإىل  حاجتنا  فاإنَّ  م�شتقباًل،  ذلك  ولتاليف 
ة، و�شرورًة ل غنى عنها يف هذه املرحلة املف�شليَّة  وم�شداقيَّة م�ث�قة اأ�شبحت م�شاألة ُملحَّ
... اإنه تغيري جذريٌّ بكّل املعايري،  يا�شيِّ تنا امل��ش�مة بالتَّغيري الجتماعيِّ وال�شِّ يف تاريخ اأمَّ
ليل على ذلك اأنَّ الأم�ر لن تع�د اإىل  ب�شرف النَّظر عن تاأييد البع�ص له اأو معار�شته، والدَّ
طني وراغبني  رين وخمطِّ ، ب��شفنا مفكِّ ما كانت عليه �شابًقا. اإنَّه تغيري ي�شعنا على امِلحكِّ
ة اهلل تبدياًل، فاإْن مل ن�شنع  ة اهلل يف خلقه، ولن جتد ل�ُشنَّ يف �شنع م�شتقبلنا. فالتَّغيري �ُشنَّ
ينيَّة  والدِّ ة  والق�ميَّ ة  ال�طنيَّ وث�ابتنا  وثقافتنا  قيمنا  مع  ين�شجم  ومبا  باأنف�شنا،  التَّغيري 
والتَّغيري  وثقافتهم وم�شاحلهم.  لقيمهم  وفًقا  لنا  الآخرون  ة، ف�ش�ف ي�شنعه  واحل�شاريَّ
واإمنا  فح�شب،  املدينِّ  املجتمع  مات  منظَّ اأو  احلك�مات،  على  وقًفا  لي�شت  �شاملة  م�شاألة 

مات اأهليَّة...اإلخ. �شات ومنظَّ ي�شمل اجلميع اأفراًدا وم�ؤ�شَّ
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ريق  اإنَّ املراقب احل�شيف لأحداث منطقتنا العربّية ُيدرك اأنَّنا ما زلنا يف بداية الطَّ
ويف م�شتهلِّ التَّغيري، واأنَّ ما ح�شل ما ه� اإّل بداية فجر جديد، واأنَّنا يف حاجة اأكرث من اأيِّ 
وقت م�شى اإىل ا�شت�شراف امل�شتقبل مب��ش�عيَّة وجراأة، واإىل ملء الفراغ القائم يف هذا 

�ع املميَّز من مراكز الّدرا�شات ال�شت�شرافيَّة. النَّ

العربّي  امل�اطن  تن�ير  ت�شاهم يف  ر�شينة  �شات  مل�ؤ�شَّ احلاجة  ث عن  نتحدَّ كّنا  واإذا 
تنه�ص  ر�شينة،  علمية  اأ�ش�ص  ل��شع  احلاجة  باأم�صِّ  الي�م  نا  فاإنَّ حمك�ًما،  اأو  كان  حاكًما 
على  القياديَّة  ة  الإداريَّ الك�ادر  تاأهيل  يف  وت�شاهم  ة،  بابيَّ ال�شَّ ة  واملهنيَّ ة  العلميَّ بالكفاءات 
نا اقرتحنا منذ فرتة تاأ�شي�ص معهد عربّي لالإدارة  م�شت�ى ال�طن العربّي. ولعلَّكم تعلم�ن اأنَّ
ة ال�اعدة يف ال�طن العربّي، وخلق اأجيال قادرة على التَّعامل مع  لتاأهيل القيادات الإداريَّ
ف العربّي،  �شات، و�ش�ًل اإىل خلق فكرة امل�ظَّ التَّط�ُّرات يف جمال اإدارة امل�ارد وقيادة امل�ؤ�شَّ
بلغة  العامل  التَّعامل مع  لتمكينهم من  وتدريبهم،  �شات  امل�ؤ�شَّ العاملني يف خمتلف  لتاأهيل 

الع�شر، ومتكينهم من حتقيق القدرة التَّناف�شيَّة على م�شت�ى العامل.

د فيه هذا النداء لتاأ�شي�ص معهد الإدارة العربّي، فاإنَّنا يف منتدى  ويف ال�قت الَّذي اأُجدِّ
ة للعمل مًعا لإخراج هذا  �شات العربّية املعنيَّ الفكر العربّي ن�ؤكد ا�شتعدادنا للتَّعاون مع امل�ؤ�شَّ
ة والعلميَّة، لكي ت�شهم يف عملية  بابيَّ اقات ال�شَّ املقرَتح اإىل الن�ر، مبا ي�شاهم يف دعم الطَّ

مة.  ول املتقدِّ ه�شة العلميَّة، وت�شع العامل العربّي يف م�شافِّ الدُّ التَّنمية والنَّ

الأخوات والإخوة 

ا ه� ظاهرة  واإمنَّ اأو طائفة بعينها،  اأو جهة،  بابيَّ لي�ص ملًكا لفئة،  ال�شَّ اإنَّ احلراك 
ين واملذهب والأ�شل  عربّية بامتياز، �شارك فيه اجلميع، ب�شرف النَّظر عن اجلن�ص والدِّ

مي�غرايف اأو اجلغرايف. ..اإلخ.  الدِّ

اأخطاأ البع�ص بال �شك عندما ح�شم م�اقفه من احلراك العربّي يف كّل دولة  لقد 
وامل�شاواة  ة  يَّ باحلرِّ يحتفل  اأن  ي�شتطْع  ومل  قة،  �شيِّ ح�شابات  اأو  ة،  طائفيَّ له�اج�ص  وفًقا 

والعدالة الَّتي تنادي بها املجتمعات العربّية، وت�قها املثري للتَّغيري.



- 17 -

اأنَّ العالقة بني احلاكم  والأمر ال�ا�شح مما جرى لغاية الآن يف احلراك العربّي، 
باتت  اخلليج  اإىل  املحيط  من  العربّية  ع�ب  فال�شُّ �شاملة،  مراجعة  اإىل  بحاجة  واملحك�م 
ابق مل َتعْد �شاحلة للمرحلة اجلديدة، بل اإنَّ  تدرك اأنَّ العالقة الَّتي كانت �شائدة يف ال�شَّ
اإ�شالحها واإعادة تعريفها وتاأطريها اأ�شبح �شرورة ق�ش�ى الي�م، ل�شمان انتقال منطقتنا 
الَّتي عانت من  الأخرى،  العامل  بغرينا من دول  اأُ�ش�ة  ة،  الدميقراطيَّ ول  الدُّ اإىل م�شافِّ 

ميقراطيَّة. ة، والَّتي وجدت طريقها اإىل الدِّ يَّ ال�شتبداد وغياب احلرِّ

اإنَّ هذا النتقال بالتَّحديد ه� ما األهم فكرة امليثاق الجتماعّي العربّي، وجعل من 
ة الي�م يف �ش�ء التَّط�ُّرات اجلارية.  ز ال�ج�د حاجة ملحَّ وج�ب اإخراجه اإىل حيِّ

ميقراطيَّة  ليمة والدِّ وتق�م فكرة امليثاق املقرَتح على حماولة اإيجاد تلك العالقة ال�شَّ
بني احلاكم واملحك�م، الَّتي تتطلَّع اإليها �شع�ب نه�شت من اأجل املطالبة بالتَّغيري، الَّذي 

يَّة وكرامة وعدالة.  ُن لها العي�ص بحرِّ ُي�ؤمِّ

، الَّذي يـعـبـِّر عن اإرادة عربّية اأ�شيلة ل تنبع اإلَّ من  يطرح امليثاُق الجتماعيُّ العربيُّ
ولة، وت�شمح بتغيري احلاكم دورًيا، وتداول  م العالقة بني اأركان الدَّ منطقتنا، ق�اعَد تنظِّ
يَّات، مبا  لطة، وتقا�ُشم الثَّـروة، وُيْلزُم اجلميع باحرتام حق�ق الإن�شان الأ�شا�شيَّة واحلرِّ ال�شُّ
ي�شمن لنا امل�شيَّ ُقُدًما وعدم الع�دة اإىل عه�د من القهر عانى فيها الأفراد واجلماعات، 

وفقدوا ال�شع�ر بكرامتهم الإن�شانيَّة. 

يف  الجتماعيَّة  والعدالة  بالكرامة  املطالبني  اأنَّ  والأخ�ات،  الإخ�ة  اأيها  اأح�شب، 
الَّتي حتمي مطالبهم على املدى  ال�ثيقة،  اإيجاد هذه  خمتلف البقاع العربّية يرغب�ن يف 
ق املطالب على  البعيد، وُتطْمِئُنهم باأنَّ جه�دهم واأرواحهم لن تذهب �شدى، فحراكهم يحقِّ
املدى الق�شري، لكنَّ امليثاَق الجتماعيَّ العربيَّ الَّذي ينا�شب �شكل املنطقة اجلديد، ووثيقة 
ل، يف  ع الأوَّ ة وامل�ش�ؤولّيات، هي الَّتي حتمي احلراك من الع�دة اإىل املربَّ احلق�ق الأ�شا�شيَّ
ة وروؤية واقعيَّة، واإدارة حكيمة وح�شيفة لأول�ّيات �شع�بنا، ولي�ص اأول�يات  ظلَّ اإرادة حقيقيَّ
املئات، بل  وي�شقط فيه  �شن�ًيا،  الآلف  �شارع عربّي يهاجر منه مئات  تلقى جتاوًبا يف  ل 
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ة والكرامة والعدالة، ولي�ص لأول�ّيات باهتة وا�شتثمارات  يَّ والآلف من ال�شحايا، طلًبا للحرِّ
ل تعني للمجتمعات �شيًئا. 

الأخوات والإخوة 

ل  ت�شكِّ لعلَّها  ح�لها،  احلديث  اأُ�شارككم  اأن  وددت  واإ�شاءات  اإ�شارات  كانت  تلكم 
بابّي، الَّذي  ق ح�ل امل�شتقبل العربّي يف �ش�ء احلراك ال�شَّ اأر�شيَّة منا�شبة حل�اٍر واٍع ومعمَّ

ته. ناأمل اأن يثمر خرًيا تعمُّ فائدته الف�شاء العربّي برمَّ

ة اأُخرى واأُ�شلِّم عليكم. اأُحييكم مرَّ
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كلمة االأمني العاّم ملنتدى الفكر العربّي

ادق الفقيه د. ال�صَّ

حيم حمن الرَّ ب�صم اهلل الرَّ

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري احل�صن بن طالل، رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه

الم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته. ال�شَّ

اأّن اأحّيي با�شم املنتدى وبا�شمكم، هذا اجلمَع الكرمي؛ �شي�َفنا  فا�شمح�ا �شم�ُّكم 
باب العربّي؛ اأ�شحاب هذه  الكرام الكبار، الَّذين جاءونا من كّل قطر عربّي. واأْن اأحّيي ال�شَّ
ة، وم�شتقبلها.  ل�ا �شباب هذه الأمَّ ا، ليمثِّ املنا�شبة، الَّذين جاءونا من كّل قطٍر عربّي اأي�شً

ة، فال�قت واحلديث لهم، يف م�ؤمترهم هذا. ث�ا هذه املرَّ فقد جاءوا ليتحدَّ

عندما  حتَّى  العربّي،  باب  ال�شَّ تطلُّعات  اإدراك  يف  ال�شبُق  دائًما  للمنتدى  كان  وقد 
ُعقد  الَّذي  ابع)*(،  الرَّ م�ؤمترنا  يف  واحد  ب�شهر  �شبقناها  كّنا  العربّية  احلراكاُت  بداأت 
فنا عندها.  ات الَّتي ت�قَّ بامل�شاركة مع مكتبة الإ�شكندرية، وقد كان ذلك امل�ؤمتر من املحطَّ
باب ورفع�ا �شعاراتهم ومطالبهم. وكان ذلك امل�ؤمتر مع انطالق  ك ال�شَّ وتعلم�ن كيف حترَّ
ا جل�شات، و�شدر  �شرارة احلراكات العربّية يف اأكرث من قطر عربّي. وقد كان للمنتدى اأي�شً
باب، وقد كان با�شتطاعة املنتدى اإ�شدار الكثري من  ت �شياغته بالتَّفاهم مع ال�شَّ بيان متَّ

باب راأٌي يف ما ي�شدر)**(.  ه ارتاأى اأن يك�ن لل�شَّ البيانات مبفرده، ولكنَّ

* عقد الم�ؤتمر ال�شبابي الرابع »ال�صباب وظاهرة العنف« في مكتبة الإ�شكندرية/م�شر )2010/12/15-13(.
** تنظر مالحق هذا الكتاب.
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يعتقدون  مطالب  على  ا  وحر�شً وعقاًل  اإدراًكا  عناهم  ت�قَّ كما  باب  ال�شَّ وجدنا  وقد 
اأنَّها ل ُبدَّ اأن ُتلبَّى، ليت�شامى حا�شرهم، ول�شمان م�شتقبلهم، فا�شت�شرناهم يف اأكرث من 
دها  ة بامل�ؤمتر حدَّ مكان، وكان ما و�شعناه اأمامكم يف اأوراق هذا امل�ؤمتر، ومن ق�شايا خا�شَّ
ر، واأن ت�َجد لها احلل�ل املنا�شبة،  باب ب��شفها الق�شايا الَّتي ينبغي اأن ُتناَق�ص وُت�شتح�شَ ال�شَّ
ماأنينة. وهي  ليطمئّن�ا على م�شتقبلهم، واأنَّ ال�ظيفة والأمن وغدهم، ي�ش�ده الأمن والطُّ
ا، لأنَّها ق�شايا املجتمع العربّي الَّتي يجب  باب وتهمُّ الكبار اأي�شً ق�شايا نعتقد اأنَّها تهمُّ ال�شَّ

اأن ن�شتدركها جميًعا يف هذا اللقاء، من خالل احل�ارات املتعّددة.

رون لنا كذلك. ومن هنا  رون يف اأنف�شهم ويفكِّ باب، لأنَّهم يفكِّ ر يف ال�شَّ ما زلنا نفكِّ
ة، و�شن�شتمرُّ يف هذا الأمر، فامل�ؤمتر ينعقد كّل عامني،  باب بجديَّ علينا اأن ناأخذ ق�شايا ال�شَّ
�شات نعتقد  والتَّ�ا�شل مع م�ؤ�شَّ باب يف كّل اجلامعات،  ال�شَّ وبالإمكان م�ا�شلة احل�ار مع 
اأن  وناأمل  العربّية.  اجلامعات  احتاد  مع  ة  جادَّ �شراكة  فلنا  هذا،  يف  كثرًيا  �شتعيننا  اأنَّها 
لقاءات يف  تنظيم  و�شندعم  العربّية.  كّل اجلامعات  امل�ؤمتر يف  بعد هذا  تنطلق ح�ارات 
باب، لأنَّها ق�شايا املجتمع العربّي  كّل اجلامعات العربّية واملنتديات الَّتي تعنى بق�شايا ال�شَّ
باُب يف الأع�ام املا�شية بالقدرة الهائلة على م�اكبة ما ا�شتحدث  احلا�شر. وقد فاجاأَنا ال�شَّ

ب��شائل التِّ�شال احلديث. 

لقد اكت�شفنا اأن الفج�ة لي�شت بيننا وبني جمتمعات متقدمة، ولكن بني جيل وجيل 
وجيل  ال��شائل،  مع هذه  والتعامل  التعاقد  يح�شن  وداخل جمتمعاتنا؛ جيل  اأ�شرنا  داخل 

فاتته الفر�شة يف التعامل مع هذه ال��شائل. فاملفاجاأة هنا كانت قا�شية.

معنّي�ن  باب  ال�شَّ اأنَّ  فتبنيَّ  العربّية،  احلراكات  يف  لة  متمثِّ الثَّانية  املفاجاأة  وكانت 
بق�شايانا الكبى، مثل: ق�شايا الإنفاق، والبطالة والت�شرذم، والتفتت، مبا يف ذلك ق�شايا 

 . راع العربيِّ الإ�شرائيليِّ ة، وال�شِّ راعات القطريَّ ال�شّ

باب، فن�شتمع اإليهم  فهذه امل��ش�عات والق�شايا اأتاحت لنا فر�شة هذا اللقاء مع ال�شَّ
�شابقة  القادمني على نح� ح�اراٍت  الي�مني  اأن تك�ن ح�اراتنا يف  وناأمل  ونتحاور معهم. 
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مركز  ويف  القاهرة،  وجامعة  الأو�شط،  رق  ال�شَّ وجامعة  �ُشميَّة،  الأمرية  جامعة  يف  معهم 
�شات.  ا يف القاهرة، ويف غريها من امل�ؤ�شَّ الّدرا�شات الن�عية اأي�شً

ة  دوة الفكريَّ باب حل�ش�ر النَّ ناأمل اأن يك�ن احل�ار فّعاًل يف كّل اجلل�شات. وندع� ال�شَّ
 ، يف منتدى الفكر العربيِّ الَّتي �شتتمح�ر اأ�شا�ًشا ح�ل م��ش�ع امليثاق الجتماعّي العربيِّ
باب، والكرامة الإن�شانية، والتمكني، والدميقراطية  وما ا�شتمل عليه من ق�شايا تتَّ�شل بال�شَّ
باب من ق�شايا وهم�م، �شيتّم تناولها ومناق�شتها واحل�ار فيها، باإذن  وكل ما يعانيه ال�شَّ

اهلل. فندع�هم كما عهدناهم عقاًل وتدبًُّرا وح�شانًة واإعماًل للفكر. 

ويف  امل�ؤمتر،  اإجناح هذا  معنا يف  �شاهمت  الَّتي  للجهات  كر  ال�شُّ ت�جيه  ُبدَّ من  ول 
الَّذي  الك�يت،  دولة  يف  والجتماعيِّ  القت�صاديِّ  لالإمناء  العربيِّ  ندوق  ال�صُّ متها  مقدِّ
. ون�شكر جامعة البرتاء،  ظلَّ منذ عام 2004 داعًما كبرًيا لأن�شطة منتدى الفكر العربيِّ
وال�صركة العربيَّة للبوتا�س، و�صركة مناجم الفو�صفات، وبنك الإ�صكان، وجائزة احل�صن 
�شاط  �شات الَّتي عزمت على دعم اأو �شارعت اإىل دعم هذا النَّ لل�صباب، وغريها من امل�ؤ�شَّ

احلي�يِّ الفاعل.

بفكرة  بت  رحَّ الَّتي  العربيَّة،  ول  الدُّ جلامعة  كر  ال�شُّ اإ�شداء  من  كذلك  لنا  بد  ول 
يف  اجتماع  اآخر  يف  العربّية  احلك�مات  يف  املعنيني  كّل  اإىل  ت��شيًة  ورفعت  امل�ؤمتر،  هذا 
املغرب، باأن ُيعنى ال�زراء املعنّي�ن يف البلدان العربّية مبا ي�شدر عن هذا امل�ؤمتر، ورفعها 
ــحاد  ّناع القرار. وكــذلك اتِّ ول العربيَّة، وه� الأمر الَّذي ي�شلنا ب�شُ لل�زراء املعنيني يف الدُّ

اجلامعات العربيَّة، الَّذي كان لإ�شهامه الفّعال اأطيب الأثر.

كر جميًعا. كر من قبُل ومن بعُد اإىل كلِّ اإن�شان �شاهم يف هذا، ولكم ال�شُّ ال�شُّ

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. وال�شَّ
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ــــــباب والريا�ســة كلمـــة اإدارة ال�سَّ
باب والريا�صة العرب الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�صَّ

ول العربّية القطاع الجتماعي - جامعة الدُّ

األقاها بالإنابة: اأ.د. فايز خ�صاونة*

حيم حمن الرَّ ب�صم اهلل الرَّ
مّو امللكّي الأمري احل�صن بن طالل؛ رئي�س منتدى الفكر العربّي �صاحب ال�صُّ

عادة، اأ�صحاب العطوفة وال�صَّ
الإخوة والأخوات احل�صور،

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ال�صَّ

كر والعرفان والتَّقدير اإىل اململكة  ه بال�شُّ ّيبة اأن اأت�جَّ اأودُّ بدايًة يف هذه املنا�شبة الطَّ
بابيِّ  عب الأردينِّ العظيم على احت�شانهم فعالّيات امل�ؤمتر ال�شَّ ة الها�شميَّة، واإىل ال�شَّ الأردنيَّ

اخلام�ص.

ة الها�شميَّة، بعظيم  م اإىل جاللة امللك عبد اهلل الثَّاين؛ ملك اململكة الأردنيَّ واأتقدَّ
امية لالأن�شطة العربّية يف املجالت املختلفة،  كر والتَّقدير على اهتمامه ورعايته ال�شَّ ال�شُّ
امللكيِّ  موِّ  ال�صُّ ل�صاحب  م��ش�لن  والتَّقدير  كر  وال�شُّ بابيَّة.  ال�شَّ الفعاليَّات  راأ�شها  وعلى 
�شة  امل�ؤ�شَّ بهذه  العربّي، على ا�شطالعه  الفكر  رئي�ص منتدى  الأمري احل�صن بن طالل؛ 
املنتجة  العربّية  �شات  امل�ؤ�شَّ اأهم  من  واحدة  ب��شفها  العربّي«  الفكر  »منتدى  الكبرية: 

قة. لالأفكار واملبادرات اخلالَّ

* الأمين العام ال�شابق لمنتدى الفكر العربّي، وم�شت�شار �شمّ� الأمير الح�شن بن طالل.
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ادة الأفا�شل اأن اأنقل لكم حتيات معايل الدكت�ر نبيل العربّي؛  وا�شمح�ا يل اأيُّها ال�شَّ
ول العربّية، وتاأكيد �شيادته على دعمه الكامل لكافة اجله�د الَّتي  الأمني العام جلامعة الدُّ
بابي العربّي، وكذلك اأنقل حتيَّات �شعادة  يق�م بها منتدى الفكر العربّي لتفعيل العمل ال�شَّ
باجلامعة،  الجتماعيِّ  القطاع  رئي�ص  امل�شاعد  العام  الأمني  الح؛  ال�صَّ فائقة  ال�صفرية 

ة منه. تائج املرج�َّ ياتها لأعمال هذا امل�ؤمتر بالتَّ�فيق والنَّجاح وحتقيق النَّ ومتنِّ

الإخوة والأخوات

الأع�ام من 2004 حتَّى  �شبابية خالل  اأربعة م�ؤمترات  العربّي  الفكر  عقد منتدى 
باب،  د من امل��ش�عات الَّتي تعنى بال�شَّ 2010، هدف كّل م�ؤمتر منها تناول م��ش�ع حمدَّ
بابية  ال�صَّ �صات  واملوؤ�صَّ املهجر،  يف  العربّي  باب  وال�صَّ امل�صتقبل،  وحتّديات  باب  ال�صَّ فثمة 
العربّية، وال�صباب وظاهرة العنف. والي�م ياأتي م�ؤمتركم حتت عن�ان »امل�صتقبل العربّي 
يف �صوء احلراك ال�صبابّي«. وم��ش�ع احلراك الجتماعي حالًيا ه� امل��ش�ع الأهّم على 
ول العربّية الآن من انتفا�شات واعت�شامات  احة العربّية، فما ت�شهده العديد من الدُّ ال�شَّ
كها الأ�شا�شي ه� ال��شع الجتماعّي الَّذي يعي�شه ويتعاي�شه  ابات، حمرِّ باب وال�شَّ وق�دها ال�شَّ
عبي كما  باب، �ش�اء من خالل الحتكاك املبا�شر، اأو من خالل الإعالم ال�شَّ وي�شهده ال�شَّ
الفرتا�شّي  ادي  النَّ اأ�شبحت  الَّتي  الجتماعّي،  التَّ�ا�شل  م�اقع  اأو  البع�ص،  عليه  يطلق 
باب، يتناق�ش�ن من خالله يف اأح�الهم وطم�حاتهم  ع فيه خمتلف اأطياف ال�شَّ الَّذي يتجمَّ
فيه  ق�ن  وي�ثِّ والبيانات،  املعل�مات  ويتبادل�ن  ويختلف�ن  ويتَّفق�ن  وم�شتقبلهم،  واآمالهم 
ة لن�شر ال�عي وت�فري  جمريات حياتهم، حتَّى اأ�شبح هذا املكان الفرتا�شّي جامعة علميَّ
باب، وو�شيلة من و�شائل التَّعلُّم عن ُبعد. واأعتقد اأنَّ الكثريين  املعل�مات وتعزيز قدرات ال�شَّ
مّنا اأ�شبح�ا يعتمدون يف الكثري من الأحيان على معرفة ما يدور ح�لهم، من خالل زيارة 

ة يف الي�م ال�احد. هذا النادي وهذه اجلامعة الكبرية ي�ميًّا، واأحياًنا اأكرث من مرَّ

ل مع�شلة لدى العديد من امل�ش�ؤولني يف دولنا،  هذا ال�اقع الفرتا�شّي، اأ�شبح ي�شكِّ
ولة. فف�شاًل عّما ي�شّكله هذا الرقيب  ل على ما يجري داخل الدَّ عبي الأوَّ قيب ال�شَّ لأنَّه الرَّ
باب مطالب�ن بت�ّخي  باب، فال�شَّ ل عبًئا على ال�شَّ ا ي�شكِّ من عبء على امل�ش�ؤولني، فه� اأي�شً
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تها الكبرية فاإنَّها اإْن كانت خاطئة  احلذر عند نقل املعل�مات وتبادلها، فاملعل�مة مع اأهميَّ
من  الط�يل  املدى  على  تقلِّل  قد  العام،  اأي  الرَّ لدى  بلبلة  تثري  اأو  �شة  م�ش�َّ اأو  زة  متحيِّ اأو 
اف�شة ل�ج�دها. فاملحت�ى العربّي  م�شداقية هذه امللتقيات الإلكرتونيَّة، وتثري اجلبهات الرَّ
رجة الأوىل على  ة تقع بالدَّ ته، وهي م�ش�ؤوليَّ ته و�شفافيَّ على الإنرتنت جتب مراعاة م�شداقيَّ

باب م�شتخدمي هذه امللتقيات، واأ�شحابها. ال�شَّ

الإخوة والأخوات

هناك �ش�اهد متعّددة جتعلني على يقني اأنَّ م�ؤمتركم هذا، الَّذي يعقد وعاملنا العربّي 
ة  ا غري م�شب�ق، ميكن اأن ي�شبح، وبجهدكم جميًعا، حمطَّ ا واجتماعيًَّ ي�شهد حراًكا �شيا�شيًَّ
للحراك  ة  الأ�شباب احلقيقيَّ ح  ت��شِّ بلداننا؛ ر�شالة  القرار يف  اع  نَّ ه ر�شالًة ل�شُ ت�جِّ ة  مهمَّ
وامل�شاركة  الإ�شالح  اإىل  اإ�شافة  الأخرى،  ومطالبه  ث�رته  ودوافع   ، بابيِّ ال�شَّ الجتماعيِّ 

والعدالة الجتماعيَّة.

ب��ش�ح  ت�شري  احلديث،  العربّي  التَّاريخ  يف  املف�شليَّة  التَّاريخية  املرحلة  هذه  اإن 
اأداء دور حم�ريٍّ يف بناء امل�شتقبل واحلياة  باب العارمة يف امل�شاركة، ويف  اإىل رغبة ال�شَّ
وملناق�شة  اأنف�شنا،  لنا جميًعا ملراجعة  ة  ُتعدُّ كذلك فر�شة ذهبيَّ امللتقيات  الأف�شل، وهذه 
نريده  اأم  ا  خياليًّ ورديًّا  م�شتقباًل  نريد  فهل  امل�شتقبل.  من  نريده  وملا  واآمالنا،  طم�حاتنا 
نا نريده حقيقيًّا وواقعيًّا، فاأنتم بك�نكم �شباًبا و�شابات،  حقيقيًّا وواقعيًّا؟ ل� اتَّفقنا على اأنَّ
اأملنا يف ا�شتكمال ث�رة املعل�مات، وتر�شيخ مفه�م العدالة الجتماعيَّة من خالل رقابتكم 
امل�شار  ت�شحيح  على  الإ�شرار  يف  كذلك  واأملنا  بلدانكم،  يف  يحدث  ما  على  ة  خ�شيَّ ال�شَّ

ابقة لكم.. نا نحن الأجيال ال�شَّ والأخطاء الَّتي ارُتكبت وُترتكب يف حقِّ

الإخوة والأخوات

تني تنم�يَّتني؛ الأوىل يف الك�يت عام 2009، والثَّانية  لقد عقدت اجلامعة العربّية قمَّ
يف �شرم ال�شيخ عام 2011، بحثت فيهما �شبل تفعيل العمل العربّي التنم�يِّ امل�شرتك. وُعِقد 
الثَّالثة  ة  التَّنم�يَّ ة  القمَّ ُتعقد  �ش�ف  وحاليًّا  العربّي،  باب  لل�شَّ منتدى  تني  القمَّ هام�ص  على 
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ورة الثَّالثة  ع�ديَّة يف يناير 2013، و�ش�ف ُيعقد قبلها الدَّ يا�ص باململكة العربّية ال�شُّ يف الرِّ
باب العربّي، وذلك خالل الأيام من 6 - 8 يناير 2013، و�شيتناول املنتدى يف  ملنتدى ال�شَّ
باب العربّي يف �صوء التَّقارير  دورته الثَّالثه ثالثة حماور اأ�شا�شيَّة: »واقع واحتياجات ال�صَّ
باب العربّي«، و»فر�س وحتّديات  ولية«، و»اأولوّيات الأجندة اجلديدة لل�صَّ العربّية والدُّ
باب«، بالإ�شافة اإىل م��ش�عات اأخرى �شتتمُّ مناق�شتها يف  ومتطلَّبات تفعيل م�صاركة ال�صَّ

باب باأنف�شهم. ُور�ِص عمل يديرها ال�شَّ

من  امل�ؤمتر  هذا  يف  اتَّخذمت  ما  خالل  من  فيه،  للم�شاركة  مدعّ�ون  جميًعا  واأنتم 
باب  ال�شَّ اإدارة  يف  نا  ي�شرُّ الَّتي  ومرئّياتكم  مقرتحاتكم  خالل  من  وكذلك  ت��شيات، 
ة  ة واأن هذا امل�ؤمتر يكت�شب اأهميَّة خا�شَّ والريا�شة باجلامعة العربّية تلّقيها منكم، خا�شَّ
باب ول يزال�ن  احة العربّية، الَّتي اأدى فيها ال�شَّ يف �ش�ء التَّط�ُّرات وامل�شتِجّدات على ال�شَّ
دة لإي�شال �ش�تكم اإىل القادة العرب، ب��شفكم  ا فر�شة جيِّ دوًرا حم�ريًّا، فاملنتدى اأي�شً

قادة امل�شتقبل.

ادة يدات وال�صَّ ال�صَّ

الإخوة والأخوات

م الَّذي نن�شده جميًعا ي�شع على عاتقنا م�ش�ؤوليَّة كبرية. فدع�نا نعتب الي�م  اإنَّ التَّقدُّ
ر باملزيد يف امل�شتقبل باإذن اهلل. بداية تب�شِّ

ًة اأخرى- لكّل ما متَّ اإجنازه حتَّى  ه بالتَّقدير – مرَّ ول ي�شعني يف النهاية اإّل اأْن اأت�جَّ
م  م يف م�شرية التَّنمية العربّية يف املرحلة احلاليَّة، حتت رعايتكم جميًعا. واأتقدَّ الآن من تقدُّ
ة الها�شميَّة ملًكا  كر والتَّقدير اإىل اململكة الأردنيَّ با�شمي وا�شم اجلامعة العربّية ب�افر ال�شُّ
وحك�مًة و�شعًبا على احت�شانهم لأعمال م�ؤمتركم. وكّل التقدير اإىل منتدى الفكر العربّي 
موِّ امللكيِّ الأمري احل�صن بن طالل، واإىل اأع�شاء املنتدى الكرام،  حتت رئا�شة �صاحب ال�صُّ

متمنًيا لهم دوام التَّ�فيق وال�ّشداد فيما يق�م�ن به من عمٍل كبري.

قنا اهلل جميًعا ملا فيه خري الإن�شان العربّي و�شاحله. وفَّ

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وال�شَّ
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كلمة االأمني العام الحتاد اجلامعات العربّية

اأ.د. �صلطان اأبو ُعرابي

حيم حمن الرَّ ب�صم اهلل الرَّ
الم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني؛ �صيدنا  الة وال�صَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، وال�صَّ

حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
منتدى  رئي�س  م؛  املعظَّ طالل  بن  احل�صن  الأمري  امللكيِّ  موِّ  ال�صُّ �صاحب  �صيدي 

الفكر العربّي، راعي هذا املوؤمتر.
عادة  ولة واملعايل والعطوفة وال�صَّ اأ�صحاب الدَّ

ادة واحل�صور الكرام يِّدات وال�صَّ ال�صَّ
الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. ال�صَّ

اأجمل  بكم  ب  اأرحِّ اأن  العزيز  الأردنِّ  اأوقات  من  يِّب  الطَّ ال�قت  هذا  يف  ُي�شعدين 
ة لحّتاد اجلامعـــات  ، واأْن اأُعبِّ با�شمي وبا�شم الأمانة العــامَّ ترحيب، يف هذا امللتقى الهامِّ

كم. العربيَّة عن �شكرنا وتقديرنا ل�شم�ِّ

باب  ال�شَّ م�ؤمتر  الهام؛  امل�ؤمتر  هذا  عقد  يف  والف�شل  الفكرة  �شاحب  �شيدي  يا  كنتم 
الرتحيب  وي�شرين  بابي«.  ال�صَّ احلراك  �صوء  يف  العربّي  »امل�صتقبل  بعن�ان  اخلام�ص  العربّي 
اهم جاللة امللك عبد اهلل الثَّاين،  باب العرب امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر، الَّذين �شمَّ به�ؤلء ال�شَّ

فر�شان التَّغيري و�شباب امل�شتقبل.
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مّو امللكيِّ �صاحب ال�صُّ

احل�صور الكرام 

العربيَّة -كما  احّتاد اجلامعات  اإن�شاء  الأ�شا�ص من  الهدف  اأن  اأذكر  اأن  يطيب يل 
القادر  العربيِّ  الإن�شان  اإعداد  العربيَّة يف  الأ�شا�ص- ه� دعم اجلامعات  النظام  جاء يف 
على خ��ص امل�ؤمترات العربيَّة، وحتقيق اأهدافها وتطلُّعاتها. وحتقيًقا لهذا الهدف واإمياًنا 
ة،  باب العربّي- الَّذين هم اأمل هذه الأمَّ ة اإعداد ال�شَّ اد اجلامعات العربّية باأهميَّ من احتِّ
لبة،الَّذي  اد املجل�ص العربّي لتدريب الطَّ واملتمثِّلني يف طلبة اجلامعات العربّية - اأن�شاأ احتِّ
ة الأع�شاء  ت�شت�شيفه اجلامعة الأردنيَّة. ويهدف هذا املجل�ص اإىل ت�شجيع اجلامعات العربيَّ
لبة يف اجلامعات  والهيئات املختلفة يف ال�طن العربيِّ على ت�فري فر�ص التَّدريب له�ؤلء الطَّ
لهم،  التَّ�شهيالت  ت�فري  على  العربيَّة  اجلامعات  وت�شجيع  لدرا�شاتهم،  املالئمة  العربيَّة 
ب  اد اجلامعات العربّية ندرِّ لبة، وفق ظروف كلِّ بلد. ونحن يف احتِّ واأن�شاأ جلاًنا لتدريب الطَّ

�شن�يًّا 200 طالب من اجلامعات العربيَّة.

العربّية،  اجلامعات  يف  البيَّة  الطُّ لالأن�شطة  العربّي  املجل�َص  اُد  الحتِّ اأن�شاأ  وكذلك 
اخلبات  تبادل  اإىل  املجل�ص  هذا  ويهدف  العربّية.  م�شر  جمه�رية  ت�شت�شيفه  الَّذي 
ة  الثقافيَّ وامل�اد  واللقاءات  ورات  الدَّ وتنظيم  العربّية،  اجلامعات  يف  البية  الطُّ لالأن�شطة 
وكذلك  العربّية،  اجلامعات  ب  طالَّ بني  والتَّعارف  للتالقي  حتقيًقا  يا�شيَّة،  والرِّ ة  والفنيَّ
وليَّة ما بني اجلامعات العربّية  ة والدُّ ت�شجيع وتخطيط وتبادل اللقاءات الإقليميَّة واملحليَّ

بية. ة الأن�شطة الطالَّ ول الأخرى يف كافَّ يف ال�طن العربّي الكبري وبني الدُّ

ة لتحقيق الهدف  اد اجلامعات العربّية لك�نه اآليَّ وياأتي اإن�شاء هذين املجل�شني يف احتِّ
ة العربّية، بجعل العامل العربّي واحًدا من الكيانات الكبرية يف هذا العامل  امي لالأمَّ ال�شَّ

الَّذي نعي�شه.

غم من اخلالفات واحلروب الدامية، والختالف يف الَّل�ن  ول الأوروبيَّة - بالرَّ فالدُّ
د، فاأ�شبح  ة، اأن تت�حَّ والعقيدة - ا�شتطاعت بعد �شب، واعتماد على الّدرا�شات العقالنيَّ
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اقت�شاده  على  اطمئناًنا  الأوروبي  الإن�شان  اأعطى  مما  ملم��ًشا،  واقًعا  الأوروبيُّ  اد  الحتِّ
الإن�شان  اأنَّ  حني  يف  والقت�شاديَّة.  العلميَّة  بالتحّديات  املليء  الع�شر  هذا  يف  وحياته، 
ع�ب العربّية الَّتي جتمعها الُّلغة والعقيدة والثَّقافة  العربّي ما زال يحلم بتحقيق وحدة ال�شُّ
ًل واأخرًيا اإىل ما حدث من حراكات  والتَّاريخ. وميكن الق�ل اإن اأهمَّ الأ�شباب الَّتي اأدت اأوَّ
اقة الَّتي  عارات البَّ ا خ�شبة لإطالق ال�شِّ ة اأ�شحت اأر�شً على الأر�ص، ه� اأن البالد العربيَّ

�شاعدت على ا�شتعال امل�اقف والتاأييد العام لها.

باب  لل�شَّ اجليد  املناخ  لإيجاد  ب  الطالَّ لتدريب  العربّي  املجل�ص  برامج  جاءت  لقد 
ليتعارف�ا ويعرف�ا ما يف  العربّي  باب  ال�شَّ التَّدريب فر�شة كبرية للتقاء  العربّي، فبامج 

ة والعلميَّة، يف مناخ من العقالنيَّة. ناعيَّة والقت�شاديَّ الك�ن من الإمكانات ال�شِّ

ا  ب عليها، هي اأي�شً كما اأن م�شابقات الإبداع الَّتي بداأ هذا املجل�ص بتدريب الطالَّ
باب العربّي للعقل، وظه�ر جيل جديد من املبدعني  فر�شة كبرية للتَّناف�ص يف اإعمال ال�شَّ
م  ة بالتقدُّ ة اأمَّ ة يف قرن التَّحّديات الكبى. فال اأمل لأيَّ باب الَّذين �ش�ف يق�دون الأمَّ ال�شَّ
وامل�اد  وات  الرثَّ من  متلكه  الَّذي  الهائل  بالكمِّ  الأمم  م  تقدُّ يقا�ص  فال  باب،  بال�شَّ اإل 

ا تقا�ص بعدد ما متلكه من املبدعني،الَّذين ميتازون بالعقل والإبداع. الطبيعيَّة،واإمنَّ

لبة يف كّل براجمه اإىل  ومن هنا �شعى املجل�ص الَّذي رتَّبه املجل�ص العربّي لتنظيم الطَّ
ة  غر�ص املنهج العقالينِّ يف نف��ص �شبابنا، لبناء جيل عقالينٍّ مبتِكر ي�شتطيع اأن يقيل الأمَّ

من عرثتها وي�شاعف اإمكاناتها.

؛ احل�صور الكرام موِّ �صيدي �صاحب ال�صُّ

اإذا عدنا اإىل واقع التَّعليم العايل يف وطننا العربّي جند ما يلي:
اإّل ثالث ع�شرة جامعة يف - 1 يكن هناك  املا�شي مل  القرن  حتَّى خم�شينيات 

العامل العربّي: خم�ص جامعات يف جمه�رية م�شر العربّية، وثالث جامعات 
التَّاريخ الب�شريِّ يف املغرب،  اأف�شل جامعة يف  يف لبنان، وجامعة القرويني 

يت�نة وجامعة ال�ش�دان وجامعة دم�شق. وجامعة الزَّ



- 29 -

لاللتحاق  الثان�يَّة  املرحلة  خّريجي  من  متزايد  اجتماعيٌّ  اإقبال  ي�جد   -2
ى ارتفاعه اإىل عدم حتقيق هذا امل�شت�ى من  بالتَّعليم العايل واجلامعي، واأدَّ
التَّعليم، يرافقه تديّن ن�شبة الإنفاق على التَّعليم اجلامعيِّ مقارنة مبا تنفقه 
ة؛ اإذ يبلغ مت��شط الإنفاق يف جامعاتنا العربّية ح�ايل  ول ال�شناعيَّ بع�ص الدُّ
ناعيَّة  رة وال�شِّ 2500 دولر �شن�يًّا، يف حني ي�شل يف بع�ص اجلامعات املتط�ِّ
البية  اإىل 45000 دولر �شن�ًيا،الأمر الَّذي نتج عنه تديّن م�شت�ى اخلدمة الطُّ
رة، وتديّن م�شت�ى  ة متط�ِّ املرافقة من كتب ومراجع، وخمتبات واأجهزة فنيِّ

ال��ش�ل اإىل الأعداد املتزايدة يف منطقتنا.
اإذ ت�شل يف بع�ص - 3 اأع�شاء التدري�ص؛  اإىل  لبة ن�شبة  ارتفاع ن�شبة عدد الطَّ

ة  ناعيَّ مة ال�شِّ ول املتقدِّ لها يف الدُّ ة اإىل نح� 22:1، ومعدَّ الكّليات الإن�شانيَّ
)1 بالألف 15(.

ب�يَّة - 4 ة والرتَّ لبة امللتحقني بالّدرا�شات الإن�شانيَّة والجتماعيَّ ارتفاع ن�شبة الطَّ
اإىل 75% من ن�شبة امللتحقني بالتَّعليم اجلامعيِّ العايل.

لتحقق �شمان  اآليَّة منا�شبة  ب��شع  العربّية  اد اجلامعات  بداأ احتِّ ومنذ عام 1999 
ة و�شط  الب�شريَّ تاأهيل قدراتنا  العربّية، ومتيُّز خمرجاته، يف �شبيل  اجل�دة يف جامعاتنا 
نا نبداأ بداية  ئي�شيِّ يف حتقيق التنمية ال�شاملة امل�شتدمية، وذلك لقناعاتنا باأنَّ العامل الرَّ

ر امل�ارد الب�شريَّة. �شحيحة كي ن�فِّ

�شات وبراجمها تق�مًيا يك�شف  اأهيليِّ من خالل تقييم امل�ؤ�شَّ ظام التَّ وياأتي اإ�شالح النِّ
التَّعليم،  مناحي  اإىل  كمدخل  و�شعفه،  ته  ق�َّ عنا�شر  يحدد  ومبا  مطالب،  بال  واقع  عن 

وحافًزا لالرتقاء بالعملية التَّعليميَّة يف كّل م�شت�يات التَّعليم يف جامعاتنا العربّية.

ة  ولكافَّ م،  املعظَّ طالل  بن  احل�صن  الأمري  امللكيِّ  موِّ  ال�صُّ ل�صاحب  كر  ال�شُّ كّل 
باب العربّي امل�شاركني  ولة الَّتي �شاهمت يف اإجناح اأعمال هذا امل�ؤمتر، ولل�شَّ اجلهات يف الدَّ
باب العربّي يف الأردنِّ العزيز  ًيا اخلروج بت��شيات فيها م�شلحة ال�شَّ وللمحا�شرين، متمنِّ

ويف ال�طن العربّي الكبري. 

الم عليكم. د على طريق اخلري خطاكم، وال�شَّ قكم اهلل و�شدَّ   وفَّ
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كلمة امل�ساركني ال�سباب
اأة. نان�صي اإدوارد عزيز*

مّو امللكيِّ الأمري احل�صن بن طالل، �صاحب ال�صُّ

الأمني العام ملنتدى الفكر العربّي؛ الدكتور ال�صادق الفقيه،

ادة احل�صور، يدات وال�صَّ ال�صَّ
عر  هناك بع�ص امل�اقف يف احلياة، تفقد فيها الكلمات ومعاجم الُّلغة، بل وكلمات ال�شِّ
بهذا  اأمرُّ  الي�م  اأنا  وها  الإن�شان.  لدى  والتقدير  عادة  ال�شَّ م�شاعر  وو�شف  نقل  على  مقدرتها 
البارزة،  خ�شيات  ال�شَّ من  بلفيف  حماطة  امل�ؤمتر،  هذا  يف  وم�شاركتي  ب�ج�دي  امل�قف، 
باب، وم�شاركة واحد من اأف�شل معاهد ومراكز الفكر والبحث. ومن هنا،  والأكادمييني وال�شَّ
�ؤون  لل�شُّ ة املجل�ص امل�شرّي  ادة احلا�شرين، وبخا�شَّ ال�شَّ اإىل  م بخال�ص �شكري وتقديري  اأتقدَّ
زة من  ة، الَّذى منحنى هذه الفر�شة بامل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر، مع هذه النُّخبة املتميِّ اخلارجيَّ

فني العرب. املثقَّ
الحتجاجات  واأطلقت  جت  تاأجَّ الَّتي  علة  ال�شُّ وهم  العربّي،  بيع  الرَّ زهرة  هم  باب  وال�شَّ
باب حما�شة منغر�شة يف نف��شهم، تتميَّز  واحلراكات الَّتى �شهدها عام 2011. لقد كان لدى ال�شَّ
ة الَّتي اأحاطت بهم يف العق�د املا�شية. فاحلراك  لبيَّ ب�شرورة التَّغيري واخلروج من ب�تقة ال�شَّ
، ب��شفه ال��شيلة الَّتي  ظام الّدميقراطيِّ بابي كان يدور على مطلبهم املتمثِّل يف حتقيق النِّ ال�شَّ
ة،  لبيَّة واجلم�د، وهي الَّتي �شتبعث لهم مب�شتقبل م�شرق، ت�ش�ده قيم احلريَّ �شتخلِّ�شهم من ال�شَّ

ة والكرامة. والعدالة الجتماعيَّ
�ؤون  ال�شُّ يف  الإ�شالح  ق�شايا  يف  دور  اأداء  يف  وم�شاهمتهم  باب  ال�شَّ ا�شرتاك  ر  تاأخَّ لقد 
بابي الَّذي بداأ  اأنَّهم خارج احل�شاب، فجاء احلراك ال�شَّ ل للجميع  اخليَّة لدولهم، حتَّى ُخيِّ الدَّ
باب ركن اأ�شا�شيٌّ من اأركان  من ت�ن�ص، ثم انتقل اإىل م�شر واليمن ثم ليبيا، للتاأكيد على اأنَّ ال�شَّ
امل�شاركة  اأثبت�ا قدرتهم ورغبتهم يف  واأنَّهم �ش�ٌت ل ميكن جتاهله بعد الآن، عندما  ال�طن، 

ة النُّه��ص بال�طن. ل م�ش�ؤوليَّ وحتمُّ

* باحثة في المجل�ص الم�شري لل�ش�ؤون الخارجية/م�شر. 
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ق اإىل الق�شايا وامل�شكالت الَّتى ي�اجه�نها،  باب دون التَّطرُّ ول ميكننا احلديث عن ال�شَّ
كهم للتَّعبري  باب، وحترُّ متها البطالة، فهي العامل الأ�شا�شيُّ فى اإثارة احلما�شة لدى ال�شَّ ويف مقدِّ

د له ميعاد و�ش�ل. عن م�قفهم. فانتظار فر�شة العمل غدت مثل انتظار القطار الَّذي مل ُيحدَّ

الَّتي ي�اجه�نها. فالتَّعليم ه�  اإطار امل�شكالت  التَّعليم، ق�شيًة ثانية فى  تاأتى ق�شية  ثم 
باب من بناء جمتمعاتهم، وامل�شاركة يف خمتلف الأ�شعدة؛  ن ال�شَّ ة الَّتي متكِّ كيزة الأ�شا�شيَّ الرَّ
التَّ�شدي  خالله  من  ميكن  الَّذي  الح  ال�شِّ ه�  فالتَّعليم  والجتماعيَّة،  ة  والقت�شاديَّ يا�شيَّة  ال�شِّ

جعيَّة. حلروب اجلهل والرَّ

باب العربّي، ميكن اأن يدخل  ُل فكرة اإن�شاء برملان ال�شَّ بابيُّ الأوَّ وكما اأطلق امل�ؤمتر ال�شَّ
باب العربيِّ وتثقيفهم،  يف اإطار هذا البملان خلق منظ�مة تعليميَّة، ت�شاهم يف تن�ير عق�ل ال�شَّ

دة. فهم الَّذين يجمعهم تاريخ م�شرتك، ولغة واحدة، وه�ية م�حِّ

ة الَّتي �شهدتها املنطقة العربّية يف العام املا�شي  ومن منطلق اآخر، فاإن التَّح�ُّلت اجلذريَّ
لكن  والجتماعيَّة،  ة  والقت�شاديَّ يا�شيَّة  ال�شِّ الن�احي  يف  الكّلي  التَّغيري  اإىل  رورة  بال�شَّ ت�ؤدِّ  مل 
القيم  تغيرًيا يف منظ�مة  اأحدثت  العربّية، قد  والنتفا�شات  بابيَّ  ال�شَّ اأنَّ احلراك  الثابت  من 
باب العربّي، على نحٍ� غري قابٍل للع�دة اإىل ال�راء، بل اإنَّ القيمة الَّتي اكت�شبها  ة بال�شَّ اخلا�شَّ
باب من جراء هذا احلراك ه� النَّظر اإىل امل�شتقبل واإىل اآفاٍق وطم�حاٍت واأحالٍم جديدة،  ال�شَّ

ي�ش�غ�نها هم باأنف�شهم، لت�اكب تطلُّعاتهم ونظرتهم للم�شتقبل. 

م تكن�ل�جيٍّ هائل  ول �شكَّ يف اأنَّه يف ظلَّ ع�شر الع�ملة، وما تتبعه هذه الظاهرة من تقدُّ
هي  اجلديد  الإلكرتوينِّ  والإعالم  احلديثة  التَّ�ا�شل  و�شائط  فاإنَّ  واملعل�مات،  التِّ�شالت  يف 
باب  باب اإىل البوز، لُت�شَمع اأ�ش�اُتهم، يف دولهم ويف العامل اأجمع. فقد اأتقن ال�شَّ ما َدفع ال�شَّ
ع�بة والتَّ�شابك، وهي من  ا�شتخدام و�شائط التَّ�ا�شل احلديثة، مهما بلغت من التَّعقيد وال�شُّ

ه�ر يف �شتَّى املجالت الَّتى تت�اءم مع متطلَّبات الع�شر، من خالل: باب على الظُّ ي�شاعد ال�شَّ
ملتابعة  واملت�فرة،  احلديثة  وال��شائل  الآيلِّ  احلا�شب  اأجهزة  على  العتماد   -1

الأحداث حلظة بلحظة.
2- ا�شتخدام هذه ال��شائط احلديثة لتبادل املعل�مات واإجراء التِّ�شالت الَّالزمة.
اأ�شل�ب  ع  وت�قُّ اهنة،  الرَّ امل�اقف  ت�ش�ير  يف  ال��شائط  هذه  من  ال�شتفادة   -3

طة والط�يلة. م�اجهاتها على الأمداء الق�شرية واملت��شِّ
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الَّتي جمعت  الجتماعّي،  التَّ�ا�شل  �شبكات  اإل من خالل  َيُقْم  بابي مل  ال�شَّ اإنَّ احلراك 
اخلروج  على  فقط  ينط�ي  ل  فاحلراك  عالية،  اأ�ش�اتهم  لنقل  وح�شدتهم،  باب  ال�شَّ �شف�ف 
يا�شيَّة  ال�شِّ ة؛  ًما يف مناحي احلياة كافَّ ا، وتقدُّ ا �شبابيًَّ اإلكرتونيًَّ يف مظاهرات، بل �شمل حراًكا 

ة والجتماعيَّة، وغريها. والقت�شاديَّ

ا القيم واملعتقدات والأفكار،  وي�اكب هذا تغريُّ الإعالم و�شرعة تط�ُّره، وتتبل�ر معه اأي�شً
ًدا، يحمل يف طّياته متطلَّبات الع�شر اجلديد. فاأ�شبح امليثاق الجتماعيُّ ميثاًقا متجدِّ

ة  الّداخليَّ الأو�شاع  العربّي مل ينطبق على  اأثر احلراك  باأنَّ  التن�يه  ا  اأي�شً ومن اجلدير 
راع  ال�شّ م�شتقبل  يف  ًرا  م�ؤثِّ عاماًل  باب  ال�شَّ فاأ�شبح  ا.  وعامليًَّ ا  اإقليميًَّ تاأثريه  امتدَّ  بل  فقط، 
باب ينتقل من دولة  رق الأو�شط. وظلَّ حما�ص ال�شَّ الم يف ال�شَّ ة ال�شَّ العربّي الإ�شرائيلّي، وعمليَّ
اإ�شرائيل  اإنَّ هذا احلما�ص بداأ ي�شل اإىل  ة، بل  لأخرى،على نح� �شريع، اإىل دول املنطقة كافَّ
ع اأن تعيد مراجعة م�اقفها واأ�شـــــل�ب تعامــلها مع املنطقة. ول ميكن اأن ُيكبَح  نف�شها، الَّتي ُيت�قَّ

تها اأن ُتخِمد هذا احلما�ص. بابيِّ فى دولة اإ�شرائيل، الَّتي لن ت�شتطيع بق�َّ جماُح احلراك ال�شَّ

اإ�شرائيل  اأن  ة  رورة على امل�شتقبل العربّي جميعه، خا�شَّ باب بال�شَّ ر ال�شَّ ولذا �ش�ف ي�ؤثِّ
راع  راهنت على »�شرورة مرور ثالثني عاًما ينتهى على مداها اجليل احلايل الَّذي عا�شر ال�شّ
العربّي الإ�شرائيلّي بكّل ج�انبه، فياأتي جيل جديد ت�شهل ال�شيطرة عليه«، وهي مق�لة �ش�ف 
باب �ش�ف يعمل�ن جاهدين من اأجل ا�شت�شراف م�شتقبل  باب خطاأها اجل�شيم. فال�شَّ يثبت ال�شَّ
راع العربّي الإ�شرائيلّي، و�ش�ف ي�شع�ن اأ�ش�شه واأهدافه واآلياته اجلديدة على نحٍ� ي�شمن  ال�شّ

احلفاظ على احلق�ق العربّية، وو�شع احلل�ل اجلذرية مل�شكالت املنطقة.

ميكن  ل  و�ش�ت  ة  ق�َّ اأنَّهم  باب  ال�شَّ اأثبت  باملنطقة،  ع�شفت  الَّتي  التَّغيري  م�جة  ومع 
كانت،  مهما  ة  ق�َّ ة  اأيَّ تقدر  فلن  ا�شتعلت،  ل�  احلما�شة،  من  كة  متحرِّ كتلة  واأنَّهم  جتاهلهم، 

اإخمادها. فهم عماد من اأعمدة الّدولة، وم�شتقبلها الَّذي ينعك�ص بريقه على العامل.

قل�ب  يف  احلما�شة  بريق  اإن  اأق�ل   ، بابيُّ ال�شَّ احلراك  كها  حرَّ دولة  من  قادمة  وب�شفتي 
اأخرى.  بعد  حلظة  ويزداد  ينم�  لل�طن  وحّبهم  ي�م،  بعد  ي�ًما  تبل�ًرا  يزداد  امل�شريِّ  باب  ال�شَّ
باب ثروة وث�رة«. باب قالها املفكر والكاتب اللبناين »ميخائيل نعمة«: »ال�شَّ واأختتم مبق�لة عن ال�شَّ
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حلقة حوارّية تاأ�سي�سّية

حتّديات م�ستقبليَّة

رئي�س اجلل�صة: اأ.د. عدنان بدران*

م�شت�ياته  يف  تراجًعا  الأخرية  العق�د  يف  �شهد  العربّي  العامل  اأن  يف  �شك  ل 
ال�ّشيا�شيَّة والجتماعيَّة والقت�شاديَّة، وتراجًعا يف منهجية احلكم عن املبادئ واملفاهيم 
لطة، وعجز عن ال��ش�ل اإىل حك�مات برملانية متثِّل اختيار  الّدميقراطيَّة، ويف تداول ال�شُّ
ة والفكريَّة من خالل من�  ة ال�ّشيا�شيَّ ديَّ يا�شي يف بناء التَّعدُّ النا�ص، وتراجًعا يف املنهج ال�شِّ
الإن�شان  وامل�شاواة وحق�ق  العدالة  اأ�ش�ص  املدنية على  ولة  الدَّ بناء  ال�ّشيا�شيَّة يف  الأحزاب 
يف   - العاملية  الإح�شاءات  ح�شب   - تراجع  وهناك  العامة.  واحلّريَّات  الفر�ص  وتكاف�ؤ 
ة وال�شللية؛ تراجع يف  معدلت النم�، وا�شت�شرى الف�شاد املايل والإداري. ومن� الّدميقراطيَّ
ى اإىل من� البطالة والفقر على نح� غري  ا اأدَّ ة، ممَّ ة الر�شمية واخلا�شَّ ال�شيا�شات القت�شاديَّ
م�شب�ق. فال�شيا�شات وال�شرتاتيجّيات ل تدوم ط�ياًل؛ اإذ تتغري بتغري احلك�مات فالتخبط 
ة ال�شرتاتيجّيات بعيدة املدى. وثمة  ا�شتمراريَّ ة ناجت عن عدم  ال�ّشيا�شات القت�شاديَّ يف 
اإىل العنف بدًل من احل�ار، وعدم  انهيار يف الأخالقيات الجتماعيَّة، متثلت يف اللج�ء 
ولة، فهناك  اأي، والعتداء على �شيادة القان�ن والدَّ وج�د الحرتام عند الختالف يف الرَّ
لطلب  والقبيلة  الع�شرية  اإىل  الأفراد  ِرّدة  �شاتها،فازدادت  وم�ؤ�شَّ ولة  الدَّ على  ا�شتق�اء 
احلماية منها، واأخذ حقهم بيدهم، لعدم �شيادة القان�ن، وُبطء الق�شاء يف الف�شل يف 
ة ال�طنيَّة  ى اإىل بروز اله�يات، واله�يات الفرعيَّة على ح�شاب الُه�يَّ اخل�ش�مات، مما اأدَّ

و�شيادة القان�ن وال�حدة ال�طنيَّة و�شيادة ال�طن. 

* رئي�ص جامعة البترا؛ رئي�ص لجنة الإدارة في المنتدى. 
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باب هذه املرحلة بكّل ما فيها من ف�شاد وتراجع وانكفاء ُقطريٍّ غري  وقد عا�ص ال�شَّ
م�شب�ق على ح�شاب التَّكامل والتَّ�شامن العربّي. فهم يتطلَّع�ن اإىل الثَّقافات واحل�شارات، 
على  والق�شاء  القت�شادي  الّنمّ�  ال�شباب  ولحظ  العامل،  يف  الّدميقراطّيات  تنم�  وكيف 
بع�شهم  فهاجر  يجري،  مما  بالإحباط  فاأ�شيب  البلدان،  من  كثري  يف  والفقر  البطالة 
ال�شارع  اإىل  نزل  وبع�شهم  وابتكاراته.  اإبداعاته  مّنت  دميقراطيَّة  بيئات  يف  واغرتب 
�ش�ته  اإي�شال  يف  والف�شائيات  الجتماعّي  الت�ا�شل  اأدوات  م�شتخدًما  بالتغيري،  مطالًبا 
اأو  ة،  خا�شَّ اأجندات  لديهم  ولي�ص  ع�ا  جتمَّ اأفراًدا  بل  حزبيني  يك�ن�ا  ومل  الآخرين.  اإىل 
نتائج  تر�شد  بداأت  الَّتي  ة،  التَّقليديَّ ة  ال�ّشيا�شيَّ الأحزاب  كاأجندات  لطة،  ال�شُّ يف  مطامع 
باب بالتَّغيري. ولكن الأهداف الَّتي حتققت مل تكن هي الأهداف الَّتي يريدها  حركات ال�شَّ
ول املتقدمة يف الإ�شالح ال�ّشيا�شّي والقت�شادّي  باب. فهم يريدون تغيرًيا يناف�ص الدُّ ال�شَّ
ة ن�عيَّة تناف�ص الآخرين، ونه�شة  والجتماعّي، ويريدون تعليًما ن�عًيا، وخمرجات تعليميَّ
بابي لتقييم  م. لذلك كان ل بد من هذا امل�ؤمتر ال�شَّ ة مل�اكبة التَّقدُّ هائلة يف قفزة �شفدعيَّ
الُه�يَّة  اإليكم؛ عن  بابي. وي�شاركنا زمالء يف احلديث  ال�شَّ ك  التَّحرُّ م�شتقبل املنطقة بعد 
راع العربّي الإ�شرائيلّي، وعن النتقال اإىل الدميقراطيَّة، وعن امليثاق  والثقافة، وعن ال�شّ

باب. الجتماعّي:التجزئة والتفتت الجتماعّي، وعن اأدبّيات احل�ار مع ال�شَّ
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امليثاق االجتماعّي، الفقر، التَّجزئة
والتَّفتُّت االجتماعّي

)خال�صة(

د. جواد العناين*

ة  لعة ال�شتهالكيَّ �ؤال: ما الفرق بني ال�شِّ عندما بداأت حياتي باحًثا اقت�شاديًّا، كان ال�شُّ
اإذا  ا�شتهالكية؟  اأم �شلعة  راأ�شمالية  الراأ�شماليَّة؟ فال�شيارة مثاًل، هل هي �شلعة  لعة  وال�شِّ
الأولد  مع  لتخرج  نزهة  يف  ا�شتعملتها  واإذا  راأ�شمالية،  �شلعة  فهي  العمل  يف  ا�شتعملتها 
لرتويج  ا�شتخدمته  اإذا  قال؛  النَّ الهاتف  على  ينطبق  نف�شه  ا�شتهالكية.والأمر  �شلعة  فهي 
ثَت يف اإجناز فه� �شلعة راأ�شمالية. اإًذا  الإ�شاعات والغيبة فه� �شلعة ا�شتهالكية، اأما اإذا حتدَّ
نحن يف املجتمع ن�اجه خيارات م�شابهة. فهل نحن جمتمع اإنتاجّي اأم جمتمع ا�شتهالكّي؟ 

ة الَّتي يجب اأن ننطلق منها. هذه هي النقطة الأ�شا�شيَّ

اأن معدل  خل املتاح، ومعنى هذا   نحن ن�شتهلك بحمد اهلل 113% مما ي�شّمى بالدَّ
خر  ة ي�شاوي 113% من دخل الأ�شرة، فلذلك فاإنَّ هذا املجتمع ل يدَّ اإنفاق الأ�شرة الأردنيَّ
على  ما  جمتمٍع  يف  القت�شادّي  الّنمّ�  ُبني  واإذا  اإنتاًجا.  منه  ا�شتهالًكا  اأكرث  واأنه  كثرًيا 
ال�شتهالك، فاإنَّ املجتمع �شيبداأ يف اأخذ م�شتقبله يف حا�شره، ولن يك�ن اأمامه خيارات 
كثرية لبناء امل�شتقبل، و�شتطبق عليه الدوائر كّلما ا�شتمر يف �شريه، حتَّى ي�شل اإىل اأ�شيق 
ر اإل مب�جب اأ�شيق نقطة فيها.  ريق، الَّتي ل مترِّ نقطة يف الطريق مهما اتَّ�شعت هذه الطَّ
نا نفتحها؟ هذا �ش�ؤال مهمٌّ  فهل نحن با�شتهالكنا ن�شيِّق احللقات والدروب اأمامنا، اأم اأنَّ

ث عن واقعنا التَّنم�ي. ونحن نتحدَّ

ولة،   والأمر الّثاين - الَّذي ي�شتحق اللتفات اإليه - ه�: هل عالقة امل�اطن مع الدَّ

* رئي�ص المجل�ص القت�شادي والجتماعي في الأردّن، ع�ش� المنتدى. 
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املال  اأو  العام  القطاع  اأو  اأو احلك�مة  ولة  للدَّ الروؤية  الغنائمية؟ مبعنى؛ هل  اأم  الزبائنية 
ة وامل�شاواة؟ فاإذا كانت العالقة  العام فر�شة للمغنم، اأم اأنَّ عالقتنا بها تق�م على التبادليَّ
ة اأخرى، تتمثَّل يف الر�شمي مقابل غري  غنائمية فنحن جمتمع َرَع�ّي. ثم اإنَّ هناك ثنائيَّ
ول العربّية ي�شل فيها القت�شاد الَّذي ل تعلم عنه احلك�مات اأكرث من  الر�شمي. فبع�ص الدُّ
ولة، لأنه يقع خارج القطاع الر�شمي. ويف الأردن ل يقلُّ عن %30،  60% من اإنتاج تلك الدَّ
�شني املبَعدين  ويف لبنان 50%، ويف م�شر يقارب 55%. ومع هذا فاإنَّ هناك كثرًيا من املهمَّ
ا. املجتمع الرع�ي يعطي امل�اطن النطباع باأنَّ له حق�ًقا ولي�ص  ا ومن ثم �شيا�شيًَّ اقت�شاديًّ
عليه واجبات. فلذلك نريد اأن نعيد التَّ�ازن اإىل جمتمعاتنا بني احلق�ق وال�اجبات، ثم 
يعرف�ن  معيَّنة  امتيازات  على  يح�شل�ن  فالَّذين  التَّهمي�ص،  مقابل  المتيازات  ذلك  بعد 
الفرق بني احلق والمتياز. فرخ�شة ال�ّش�اقة امتياز؛ مبعنى اأن احلك�مة تعطيك الفر�شة 
روط فيمكن اأن ُت�شَحب منك. لكن امل�اطنَة حقُّ  ْ�ق على الطرق، لكن اإذا خالفت ال�شُّ لل�شَّ

رجة الفظيعة جًدا. امتياز ل ميكن اأن ُت�شحب اإل مب�جب حماكمة عادلة اأو عق�بة من الدَّ

يجب اأن منيِّز بني حق�ق وامتيازات، وبني ا�شتثناءات وتهمي�ص. ففي �ش�ء ما يجري يف 
ال�طن العربّي برزت م�شكلة اأ�شا�شيَّة، وهي اأن احلك�مات الَّتي و�شلت باقت�شادات بلدانها 
ول العربّية، غري اأنَّها مل ترتجمه اإىل وظائف  اإىل من�ٍّ مرتفع جًدا و�شل 8.1% يف بع�ص الدُّ
ُم�شتثناة من  الفقر والبطالة، ول ت�جد دولة عربّية  الفقر، بل ازدادت ن�شب  وخال�ص من 
ة الَّتي لديها. فالإدارة يف ال�طن العربّي عجزت  هذا، بغ�صِّ النَّظر عن حجم الف�ائ�ص املاليَّ
؟  باب  ال�شَّ وه�  لدينا  ر�شيد  اأهمِّ  فعلناه يف  الَّذي  فما  اأخرى.  اأبعاد  اإىل  الّنمّ�  ترجمة  عن 
ُي�شمى  ل�ن 70% من امل�اطنني، وهذا ما  ، ي�شكِّ التقاعد  اد�شة ع�شرة و�شنِّ  ال�شَّ فالَّذين بني 
القرن  من  الأول  بع  الرُّ نهاية  يف  العربّي  ال�طن  معظم  �شيدخلها  الَّتي  ة،  ال�شكانيَّ الفر�شة 
احلايل؛ مبعنى اأن 70% من امل�اطنني يف �شنِّ العمل. فما ه� خيارنا اإذا نظرنا اإىل العمل 
الإنتاجيَّة؟  القدرات  من  ز  املتميِّ الر�شيد  لهذا  فاعل�ن  نحن  وماذا  �ش�اغر؟  ملء  اأنه  على 
يجب اأن ن�شتغلَّ فر�شة الفقر والبطالة لكي ن�شبح دوًل منتجة، واإّل فلي�ص اأمامنا اإل اأن نزيد 
قه املجتمع الإنتاجي؛جمتمع  اأن ننظر اإىل ما يحقِّ من الفقر والبطالة، ولذلك وجب علينا 
التكافل والعدالة، ول بد لنا من اإحداث ت�ازنات يعك�شها برنامج يدعى امليثاق الجتماعّي. 
ومن حيث  ُت�شمن،  اأن  يجب  الَّتي  امل�اطن من حيث حق�قه  دور  د  ُيحدِّ �شعي  امليثاق  وهذا 
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واأ�شهر كلمة ا�شتخدمها الرئي�ص كندي يف خطاب له يف  ي�ؤديها.  اأن  الَّتي يجب  م�ش�ؤولياته 
مه لك  1961/1/20، عندما انتخب رئي�ًشا لل�ليات املتحدة، هي: »ل ت�شاأل وطنك عما يقدِّ
مه ل�طنك«. وهذا ما يحقق التعادل بني امل�ش�ؤوليات وال�اجبات.  ولكن اأ�شاأل اأنت ما �شتقدِّ
فم�شروع امليثاق الجتماعّي م�شروع ا�شرتاتيجي؛ مبعنى بناء امل�شتقبل، وامل�شتقبل اأنتم اأيها 
دوا - باختياركم - طبيعة العالقات الأُفقية الَّتي جتمع بينكم،  باب، لذلك عليكم اأن حتدِّ ال�شَّ
ة الَّتي جتمع بينكم وبني من ه� م�ش�ؤول عنكم، وبهذا �شندخل يف جمتمع  والعالقة الراأ�شيَّ
ة اإىل فر�ص عمل، وينهي العالقة بني الفقر والبطالة  ل الطاقة الإنتاجيَّ الإنتاج الَّذي يح�ِّ
العليا.  اليد  من  ال�شفلى  اليد  على  ق  الت�شدُّ اإل  يحّلها  ل  َرَع�ّي،  نظام  اأنَّها  اأ�شا�ص  على 
ماًل  م  يقدِّ واآخر  وفكًرا،  واإنتاًجا  عماًل  م  يقدِّ اأحدنا  متكافًئا،  جمتمًعا  ن�شبح  اأن  فاحلل 
وفر�شة عمل، وبهذا تكتمل ال�ش�رة. هذا ه� امليثاق الجتماعّي الَّذي نبحث عنه لنخرج 

ة الَّتي نعي�شها يف ال�قت احلا�شر. رَذمة والثنائيَّ من هذه ال�شَّ
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ول العربّية االنتقال للدميقراطيَّة يف الدُّ

)خال�صة(
د. علي خليفة الكواري*

دميقراطيَّة. حكم  نظم  وج�د  اإىل  ا�شتثناء،  دون  الي�م،  العربّية  ول  الدُّ كّل  تفتقر 
اهنة من اأجل  كات الرَّ ة قبل التَّحرُّ ة لنظم حكم دميقراطيَّ وهناك حماولت انتقال متعرثِّ
ميقراطيَّة يف الك�يت والأردن واجلزائر وم�ريتانيا ولبنان، وهي اإىل مرحلة النفتاح  الدِّ

ال�ّشيا�شّي اأقرب.

كات الراهنة  وهناك تطلعات يف دول عربّية تغريت فيها نظم احلكم بف�شل التَّحرُّ
يني  الدِّ الَّتيار  اأطياف  بني  وال�شتقطاب  الع�شري  خما�شها  ولكن  ة،  الّدميقراطيَّ اأجل  من 
ميقراطيَّة. وبذلك ل جند دولة  واأطياف التَّيار املدين ل ت�ؤكد احتمالت انتقال �شل�ص للدِّ
عب فيه م�شدر  عربّية حتَّى الآن قد انتقلت اإىل نظام حكم دميقراطي م�شتقّر، اأ�شبح ال�شَّ

لطات.  ال�شُّ

اأوًل: مفهوم نظام احلكم الّدميقراطّي املعا�صر

مَيتُّ  ل  القارات،  وكافة  الي�م، يف خمتلف احل�شارات  الّدميقراطّي  نظام احلكم 
ُتنتق�ص  اأو  عب،  ال�شَّ على  قلَّة  اأو  لفرد  �شلطة  فيها  ي�جد  الَّتي  احلكم  نظم  اإىل  ب�شلة 
ة  عامَّ مات  مق�ِّ له  حكم  نظام  ه�  واإمنا  غ.  م�ش�ِّ اأي  حتت  املت�شاوية  امل�اطنة  حق�ق  فيها 
�شات واآليات و�ش�ابط و�شمانات، ل تق�م لنظام احلكم  م�شرتكة، تق�م على مبادئ وم�ؤ�شَّ
الّنظام  الت�افق على ذلك  الأدنى. ويف حالة  ها  انتق�ص من حدِّ اإذا  قائمة  الّدميقراطّي 
باإقرار د�شت�ر دميقراطّي والحتكام اإىل �شرعيته، نق�ل اإن دولًة ما قد انتقلت اإىل نظام 

ميقراطّي امل�شتمر فيها. حكم دميقراطّي وبداأ انطالق التَّح�ُّل الدِّ

* م�ؤلِّف وباحث/قطر
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 Transition to Democracy ميقراطّية النتقال للدِّ

وميثل النتقال اإىل نظام حكم دميقراطّي حلظة فا�شلة بني وج�د فرد اأو قلَّة لها 
لطات و�شاحب  عب م�شدر ال�شُّ عب، واأن يك�ن ال�شَّ احلق يف وج�د اإرادة لها ف�ق اإرادة ال�شَّ

الكّلمة النهائية يف �ش�ؤونه العامة كّلها.

ميقراطّية يختلف عّما ي�شبقه من انفتاح �شيا�شّي اأو تطبيق  ولذلك فاإن النتقال للدِّ
لطات، واإمّنا  عب م�شدر ال�شُّ ميقراطّية، مثل النتخابات، دون اأن يك�ن ال�شَّ بع�ص اآليات الدِّ
اأو رجال دين على  اأقليَّة ع�شكرية  اأو  اأ�شرة حاكمة  اأو  لطات حاكم فرد  ال�شُّ يك�ن م�شدر 
التي  ال�شيا�شّية،  امل�شاركة  مظاهر  من  مزيًدا  النُّظم  هذه  بع�ص  متنح  قد  املثال.  �شبيل 

غها من امل�شم�ن.  تتخفى بتبني م�شطلحات الدميقراطّية بعد اأن تفرِّ

وبني  الظاهر،  املطلق  احلكم  بني  انتقاليَّة  مرحلة  ال�شيا�شّي  النفتاح  ومرحلة 
مظاهر نظام احلكم الدميقراطّي، قد ت�شتمر لعق�د بني مدٍّ وَجزر، دون اأن تعني انتقاًل 
ميقراطّية، واإمنا ميكن ال�شتفادة منها يف تنمية اإرادة جمتمعيَّة، وتك�ين كتلة تاريخية  للدِّ
ميقراطّية، لالنتقال اإىل نظام حكم دميقراطّي يف حلظة فا�شلة، تتمثل يف  على قاعدة الدِّ

د وفق د�شت�ر دميقراطّي، ومن ثم الحتكام اإىل �شرعيته. التعاقد املجتمعّي املتجدِّ

Democratic Transformation ميقراطّي ل الدِّ التَّحوُّ

ميقراطّي �شريورة )عملية Process( م�شتمرة ولي�ص حالة فا�شلة مثل  التَّح�ُّل الدِّ
ميقراطّية وترتقي بعد اأن  ميقراطّية. وهي �شريورة تن�شج فيها املمار�شة الدِّ النتقال للدِّ
ت�شتقر ويتم القطع مع اأ�شكال نظم حكم الفرد اأو الأقلّية، عندما يتم النتقال للدميقراطّية 

ق�ًل وفعاًل.

ميقراطّية الراهنة يف العامل قا�شرة عن املثل الأعلى  وجدير بالتاأكيد اأن املرحلة الدِّ
تاأتي  ر به. ومن هنا  اآخر قا�شر عند املمار�شة عّما يب�شِّ اأعلى  ميقراطّية مثل كّل مثل  للدِّ
لالرتقاء  والأجيال،  الزمن  عب  ووظيفتها  امل�شتمّر  الدميقراطّي  التَّح�ُّل  عملية  اأهمية 

ميقراطّية ومقارنتها مبثلها الأعلى، الَّذي تطمح اإليه ورمبا لن تدركه اأبًدا. باملمار�شة الدِّ
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اأن يتم النتقال للدميقراطّية  التَّح�ُّل الدميقراطّية تبداأ بعد  ومن هنا فاإن عملية 
والتَّح�ُّل  الدميقراطّي.  احلكم  نظام  ملق�مات  وامل�شرتك  العام  الأدنى  باحلد  واللتزام 
وا�شتقرار  ا�شتمرار  من  نراه  ما  �شبب  ه�  للدميقراطّية  النتقال  يلي  الَّذي  الدميقراطّي 
ول الدميقراطّية  واحرتام للدميقراطّية ب��شفها قيمة، اإىل جانب ك�نها نظام حكم يف الدُّ

العريقة.

ميقراطّي ثانًيا: مقومات نظام احلكم الدِّ
له مق�مات عامة وم�شرتكة بني خمتلف  الدميقراطّي نظام حُمكم،  نظام احلكم 
ُنظم احلكم الدميقراطّي يف خمتلف احل�شارات والقارات. ولي�ص بني هذه املق�مات تبعية 

نظام احلكم الدميقراطّي لعقيدة اأو ك�نه اآلية لعقيدة.
واللتزام  الراأ�شماليَّة،  اأو  ة  العلمانيَّ اأو  ة  الليباليَّ العقيدة  قب�ل  فاإن  ولذلك 
لي�شت  ميقراطّية  الدِّ اأن  كما  دميقراطّي.  حكم  نظام  لقيــام  �شـرطًا  لي�ص  مبقت�شياتها، 
لط�يَّة عامة،  ة وال�شُّ ينية والعقائديَّ جمرد اآلية لعقيدة اأخرى كما تظن بع�ص التَّيارات الدِّ
اأيِّ  الإن�شانيَّة من  بالقيم  يتاأثر يف خياراته وقراراته  واإن كان نظام احلكم الدميقراطّي 
اآٍن اإىل اآخر، �شريطة اأن ل  دين اأو فكر جاء، كما يتاأثر بتف�شيالت املجتمع املتغّيـرة من 

ت�ؤدي تلك التف�شيالت اأو اخليارات اإىل اإجها�ص نظام احلكم الدميقراطّي.

ويخطئ من يظنُّ اأن النتخابات هي الدميقراطّية، واأنَّها تعطي احلق يف ممار�شة 
لطة دون مراعاة ملق�مات نظام احلكم الدميقراطّي العامة امل�شرتكة املتعارف عليها  ال�شُّ
ا للمنتِخب  هات تف�ي�شً يف كافة القارات واحل�شارات. فالنتخابات ُتعدُّ عند بع�ص الت�جُّ
ر يف م�شاٍر ُو�شع، اأو تعديل الد�شت�ر  ـر مق�مات نظام احلكم الدميقراطّي، اأو ي�ؤثِّ باأن يغيِّ
ى هذا اإىل م�شخ نظام احلكم الدميقراطّي. وهذا  الدميقراطّي مبا ُيخلُّ مبق�ماته، وقد اأدَّ

ما ح�شل يف اأملانيا مع هتلر ويف اإيطاليا مع م��ش�ليني.

الت�افقية مرحلًيا مقارنة بع�ص الإ�شكاليات  وبالرغم من ذلك تتيح الدميقراطّية 
ع ن�شبًيا وت�افقًيا يف املدى  الَّتي حت�ل دون النتقال للدميقراطّية. ولذلك ميكن تقييد امل�شرِّ
اإ�شكالّيات  ويقارب  دميقراطّي  حكم  نظام  قيام  على  للت�افق  �شـرطًا  ميثِّل  مبا  املنظ�ر، 

�شت�ر الدميقراطّي. الدميقراطّية يف مرحلة النتقال دون الإخالل مبق�مات الدُّ
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ول العربّية مببادئ ال�شريعة الإ�شالمية  ومن ثم فاإنَّ تقييد امل�شرع د�شت�رًيا يف الدُّ
املمار�شة  ت�شتقرَّ  حتَّى  الأقّليات  وحق�ق  الق�مي  الأمن  وحماية  الجتماعّية،  والعدالة 
ع حمكمٌة  الدميقراطّية، قد يك�ن اأمًرا �شرورًيا، �شريطة اأن تنظر يف ذلك القيد على امل�شرِّ

د�شت�رية. واملق�مات العامة امل�شرتكة لنظام احلكم الدميقراطّي املعا�شر هي ما يلي:

لطات عب م�صدر ال�صُّ اأوًل: ل �صيادة لفرد اأو قّلة، وال�صَّ

اأو  عب  لطة م�شاألة عملية يق�م بها ب�شر، فاإّما اأن يك�ن م�شدرها ال�شَّ ممار�شة ال�شُّ
ـرة عن الن�شيج ال�طني على الأقل، اأو يك�ن م�شدرها - ل حمالة - فرد اأو  كرثة منــه معبِّ

قّلة دينية اأو اجتماعية اأو ع�شكرية، اأو اأ�شرة حاكمة اأو ق�ة حماية اأو احتالل.

الن�ص  يف  النظر  اإنعام  يجب  ال�شلطات«  م�شدر  عب  »ال�شَّ مبداأ  وج�د  من  د  وللتاأكُّ
على  �شت�ر  الدُّ م�اد  ما حتيله  وكذلك  الد�شت�ر،  ن�ش��ص يف  من  يناق�شه  وما  �شت�ري  الدُّ
ة يف حالة  �شت�ر، خا�شَّ الدُّ اأعطاه  ما  بالقان�ن  ي�ؤخذ  ما  الق�انني من �شالحيات. فكثرًيا 

لطة التنفيذية اأو الت�شريعية من نظر الق�شاء. حت�شني الق�انني اأو حت�شني قرارات ال�شُّ

ثانًيا: مبداأ املواطنة الكاملة املت�صاوية الفاعلة

دون متييز.  ال�اجبات  ومناط  احلق�ق  �شيء غريها، م�شدر  ول  امل�اطنة،  اعتبار 
واأبرز مظاهر امل�اطنة الكاملة هي امتالك امل�اطن للحدِّ الأدنى من متطلَّبات امل�شاركة 
لطة وتف�ي�ص  ال�ّشيا�شّية الفعالة، وكذلك َت�شاوي الفر�ص من حيث املناف�شة على ت�يل ال�شُّ
ة. ة، وتقلُّد املنا�شب العامَّ من يت�ّلها. ف�شاًل عن احلق املت�شاوي يف النتفاع بالرثوة العامَّ
ميقراطّية داخلها وفيما بينها ثالًثا: قيام الأحزاب على قاعدة املواطنة وممار�صة الدِّ

اإن ممار�شة الأحزاب للدميقراطّية داخلها وفيما بينها من ناحية، والتزام الأحزاب 
�شمانة  اأخرى،  ناحية  من  ع�ش�يتها  يف  امل�اطنة  بقاعدة  تنظيمات  من  حكمها  يف  وما 
ولة الدميقراطّية مر�شح دائًما لتداول  ولة. واحلزب يف الدَّ للممار�شة الدميقراطّية يف الدَّ
الإق�شاء  وقائًما على  الدميقراطّية داخله،  للممار�شة  فاقًدا  كان  اإذا  له  فيكف  لطة،  ال�شُّ
ين اأو املذهب اأو النتماء الإثني اأن يحكم دولة دميقراطّية، ل متيز بني فئات  ب�شبب الدِّ

عب وجماعاته عند ت�يل املنا�شب العامة. ال�شَّ
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د رابًعا: مبداأ التَّعاقد املجتمعيِّ املتجدِّ
حمك�ًما.  اأو  كان  حاكًما  م�اطن،  لكّل  ملزم  دميقراطّي  د�شت�ر  يف  جت�شيده  ويتم 
اأّي  للم�اطنني وجماعاتهم، دون  الفاعلة  امل�شاركة  د يف  املتجدِّ املجتمعّي  التَّعاقد  ويتجلَّى 

�شت�ر وتعديله واإقراره.  نات الن�شيج ال�طني يف مناق�شة الدُّ ن من مك�ِّ اإق�شاء مك�ِّ
ال�طني،  الن�شيج  متثل  منتَخبة،  تاأ�شي�شية  جمعية  الدميقراطّي  �شت�ر  الدُّ وي�شع 
التَّ�افق  وبروح  �شني  امل�ؤ�شِّ الآباء  ة  بُحريَّة، ومتار�شها مب�ش�ؤوليَّ وتعبِّ عنها  اإرادتها  ومتلك 

املجتمعي، لريكن املجتمع اإىل �شرعّية د�شت�ر دميقراطّي يف املدى املنظ�ر.
�شات واآليات و�ش�ابط  �شت�ر الدميقراطّي اأن يعب عن مبادئ وم�ؤ�شَّ وينتظر من الدُّ

لة يف ما يلي: و�شمانات نظام احلكم الدميقراطّي املتمثِّ
لطات، يف��شها . 1 عب م�شدر ال�شُّ عب، واعتبار ال�شَّ اأن ل �شيادة لفرد اأو لقلَّة من ال�شَّ

ة ونزيهة. الة وحرَّ ة فعَّ دورًيا وفق د�شت�ر دميقراطّي، وعب انتخابات دوريَّ
اإقرار مبداأ امل�اطنة الكاملة املت�شاوية باعتبارها م�شدر احلق�ق ومناط ال�اجبات.. 2
�شيطرة اأحكام القان�ن وامل�شاواة اأمامه، وا�شتقالل الق�شاء و�شم�ل اأحكامه كّل ما . 3

يطاله الختالف، واأن ي�ش�د حكم القان�ن ولي�ص جمرد احلكم بالقان�ن.
يد . 4 يف  الق�شائيَّة  اأو  ة  التَّ�شريعيَّ اأو  ة  التنفيذيَّ لطات  ال�شُّ من  اأي  بني  اجلمع  عدم 

�شة واحدة. �شخ�ص اأو م�ؤ�شَّ
ة د�شت�رًيا وقان�نًيا وق�شائًيا، ومن خالل �شمان . 5 �شمان احلق�ق واحلّريَّات العامَّ

ميقراطّية داخلها وفيما بينها، ومن� املجتمع املدينِّ  فاعلية الأحزاب وممار�شة الدِّ
عاية امل�جهة عن و�شائل  لطة ومراكز املال والدِّ لطة، ورفع يد ال�شُّ امل�شتقل عن ال�شُّ
وعلى  ة،  العامَّ احلّريَّات  عن  فاع  الدِّ حق  وتاأكيد  التعبري،  و�شائل  ة  وكافَّ الإعالم 
ة التنظيم.وكذلك �شمان حق�ق الأقلّيات واملعار�شة  ة التَّعبري وحّريَّ الأخ�صِّ حّريَّ
�شة  املعرَّ والفئات  املراأة  وحق�ق  ال�طنيَّة،  اجلماعة  اإطار  يف  لمي  ال�شِّ والتَّعبري 

لال�شتغالل اأو الإق�شاء.
ة ونزيهة  ة انتخابات حرَّ ة �شلميًّا وفق اآليَّ لطة التَّ�شريعيَّ ة وال�شُّ لطة التنفيذيَّ تداول ال�شُّ
لالنتخابات،  م�شتقلَّة  �شلطة  اإدارته  تت�ىل  دميقراطّية،  انتخابات  قان�ن  وفق  وفعالة، 
من  حتد  و�شفافيَّة  وم�شتقلٍّ  كامل  ق�شائيٍّ  اإ�شراف  حتت  النتخابات  جتري  اأن  ي�شمنان 
ولة العميقة( يف العمليَّة النتخابيَّة. الف�شاد والإف�شاد والتَّ�شليل وا�شتغالل النُّف�ذ العام)الدَّ
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راع العربّي االإ�سرائيلّي زاعات االإقليميَّة: ال�سّ النِّ

)خال�صة(
اأ.د. في�صل الرفوع*

األقت اأنديرا غاندي لل نهرو حما�شرة يف جامعة ج�اهر لل نهرو، ملخ�ص م��ش�عها 
عن القنبلة الن�وية العربّية، ثم خل�شت اإىل الق�ل باأن فل�شطني هي اأعدل ق�شية يف الك�ن 
يت�لها حمـــاٍم فا�شل. تعلم�ن جيًدا اأيُّها الإخ�ة اأن كثرًيا من الّنا�ص يرون اأن ن�ش�ء الكيان 
ة، نا�شني ومتنا�شني اأن البحر املت��شط كان ذات  ال�شهي�يّن جاء غطاًء لظاهرة ا�شتعماريَّ
الغرب  ولكن  �شراع.  عامل  ولي�ص  احل�شارات،  وتعاون  احل�شارات  بني  و�شل  حركة  ي�م 
عمليًّا ل ميكن اأن ي�شمح باأربعة خط�ط حمراء اأن يتجاوزها اأي عربّي؛ فال ي�شمح لل�حدة 
العربّية ال�شاملة. ولهذا اأجه�ص م�شروع حممد علي الكبري وابنه اإبراهيم، وتعلم�ن جيًدا 
ة العربّية بقيادة ال�شريف احل�شني - رحمه اهلل - وكيف مت التاآمر  ما ح�شل يف حق الُه�يَّ
عليها، وبعد ذلك امل�شروع الق�مي العربّي الَّذي جاء يف حقبة جمال عبد النا�شر رحمه 
لطة.  اهلل، ثم عدم ال�شماح لالإ�شالم ال�ّشيا�شّي امل�ؤْدَلج ولي�ص الباغماتي لل��ش�ل اإىل ال�شُّ
ثم اأمن اإ�شرائيل،فال ي�شمح لأيٍّ كان اأن يتجاوز على هذا الأمن. والنفط تاأميًنا وت�ش�يًقا 
واإنتاًجا. فهذه الق�شايا كّلها جمتمعة ت�شب يف م�شلحة الغرب ليدعم الكيان ال�شهي�يّن.

ال�شريبة  دافع  على  عبًئا  لالأبد  اإ�شرائيل  يبقي  اأن  ميكن  ل  الأحداث  تط�ُّر  ولكن 
اأو�شل�،  اإىل  ذهبنا  اخلليج،  واأحداث  تالها،  وما   73 حلرب  ونتيجة  والغربي.  الأمريكي 
ا عادًل �شاماًل  لأن ثمة اإجماًعا على اأن ال�شراع العربّي ال�شهي�ين اإذا مل ُيحلَّ حالًّ جذريًَّ
لي�شت  ة  الفل�شطينيَّ والق�شية  ي�شتقر.  اأن  للعامل  ميكن  فال  القادمة،  الأجيال  به  تر�شى 

* رئي�ص ق�شم العل�م ال�شيا�شية- الجامعة الأردنّية؛ وع�ش� المنتدى/الأردّن.
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تت�شابك  ة  الفل�شطينيَّ ولي�شت فيتنام. فالق�شية  ة وك�ريا اجلن�بية،  ال�شماليَّ م�شكلة ك�ريا 
ة والقت�شادّية والق�مية وال�ّشيا�شّية، وهي يف منطقة  ة والعقيديَّ فيها الأبعاد الإيدي�ل�جيَّ
ومن  عليها.  وما  الأر�ص  اهلل  يرث  اأن  اإىل  اآدم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  خلق  منذ  ح�ّشا�شة 
راع  ال�شّ بحل  اإّل  املنطقة  �شع�ب  لكّل  وم�شتقٍر  اآِمٍن  م�شتقبل  اإىل  ال��ش�ل  ميكن  فال  ثم 
العربّي ال�شهي�ين والق�شية الفل�شطينية. وقدخ�شنا حرب 67 لتحرير حيفا ويافا، والآن 
قرار  وين�ص  .اإلخ.  وغزة.  الغربية  ال�شفة  على  لنح�شل  و�شيا�شّية  ة  حرًبا كالميَّ نخ��ص 
ولة الفل�شطينية ع�شً�ا مراقًبا يف الأمم املتحدة، وقد  الأمم املتحدة على العرتاف بالدَّ
اأنَّها نف�شها خرجت ومنت وترعرعت بقرار ظامل من  اإ�شرائيل على ذلك، مع  اعرت�شت 

الأمم املتحدة وبفرق �ش�ت واحد. 

العربّي  راع  ال�شّ م�شتقبل  على  ال�ّشيا�شّي  عبي  ال�شَّ بابي  ال�شَّ احلراك  تاأثري  ه�  فما 
العربّي  راع  ال�شّ يف  العرب  م�شلحة  يف  ي�شب  حراكات  من  جرى  ما  كّل  ال�شهي�ين؟ 
الإ�شرائيلّي. فاإ�شرائيل انت�شرت علينا يف حت�يل الق�شية الفل�شطينيَّة من �شراع اإ�شالمي 
بيع العربّي وهناك من  يه�دي، وعربّي �شهي�ين اإىل �شراع فل�شطيني اإ�شرائيلي، غري اأن الرَّ

يطلق عليه باخلريف، ي�شب يف م�شلحة حتريك الق�شية الفل�شطينية. 
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حول الُهوّية والثقافة
)تعقيب(

 اأ. نا�صر امل�صري*

اإن�شاء  عليه  واأمتنى  لالإدارة،  عربّية  كّلية  اإن�شاء  اإىل  لدع�ته  الأمري،  ل�شم�ِّ  �شكًرا 
كّلية للُحكم والقيادة، تعنى باأدبّيات حكم ال�شع�ب على اأ�شا�ص من العدل، فالعدل اأ�شا�ص 
ة والنتماء وال�لء والثقافة، فالأنَّ ذلك له عالقة بامل�اطن،  امللك. وحني نتحدث عن الُه�يَّ
والُه�يَّة من قبل ومن بعد  اأخرى.  اأو املميزة ملجم�عة عن  مة املميزة لالإن�شان،  ال�شِّ فهي 
خ�ش��شية وذاتية يف كّل جمالت احلياة، ابتداًء من اللبا�ص وانتهاء بالأفكار، فال يلغي 

ال�شع�ر بالذات التغني باأجماد الأ�شالف.

والجتماعّية  القت�شادّية  الأزمات  من  كثري  من  يعان�ن  باب  ال�شَّ اأن  وتعلم�ن 
والثقافيَّة، على �شعيد احلياة الأ�شرية، والتَّعليم بكّل م�شت�ياته، وهم بحاجة على مزيد 

من الت�جيه، لتك�ن رغباتهم ومي�لهم، مت�افقة مع قدراتهم.

فهم  املنظ�مة،  هذه  يف  خلل  ب�ج�د  ي�شعرون  باب  ال�شَّ فاإن  النتماء،  �شعيد  وعلى 
على  تنعك�ص  الَّتي  الف�شاد،  ظاهرة  ل�شي�ع  غرباء،  اأنهم  فيه  ي�شعرون  وطن  اإىل  ينتم�ن 

امل�اطن، لغياب معاين العدل، وتهمي�شه، وم�شادرة حق�قه. 

* كبير اأخ�شائيي تدريب الجهاز ال�شت�شاري لمعالي وزير الأ�شغال العامة، التحاد العربي لل�شباب والبيئة/الك�يت.
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نقا�ش مفتوح

مقررة اجلل�صة: دة. جودي بطاينة/الأردّن

بداأت هذه اجلل�شة احل�ارية بكلمة للدكت�ر عدنان بدران، حتدث فيها عن الفرد 
احلرية،  تكتمل:  مل  الَّتي  وامللفات  والعلم،  التقدم  يف  املت�شاوية  غري  وال�شع�ب  اجلديد، 

والّدميقراطيَّة، والإ�شالح، والإعالم، والتعليم، والأمن..اإلخ

اأ�شار الزمالء اإىل جمم�عة من املحاور املهمة، بداأها الدكت�ر ج�اد العناين ح�ل 
تفتت املجتمع وامليثاق الجتماعي والفقر والتجزئة، وركز يف ورقته على املجتمع الإنتاجي 
ل ال�شتهالكي. عندما ت�شل�ن بعد فرح ط�يل اإىل مرحلة الكه�لة فال تق�ل�ا يا اإلهي كم 
م�ا اأنف�شكم يف كل حلظة  كبنا، بل ق�ل�ا يا اإلهي كم كب ال�طن. ومن هنا عليكم اأن تقيِّ
ما الَّذي اأجنزمت�ه واأعطيتم�ه، ولي�ص ما اأخذمت. واأدع�كم للنظر يف ما قاله د. نا�شر عن 
ا�شترياد نظم التعليم من الغرب، لأننا ل منلك الثقة به�يتنا وثقافتنا. فالأ�شل اأن نع�د اإىل 
تراثنا حتى نك�ن �شخ�شية ت�شتطيع اإثبات ذاتها، من خالل ا�شرتاتيجيات احل�ار، فاأنا ل 
اأ�شتطيع اأن اأحاور ما دمت ل اأملك ثقافة، اأو فكًرا، اأو اأ�شكك يف ثقافتي. وهناك الكثري 
من الأم�ر املتداخلة عندما نتحدث عن التفتت الجتماعي وعن املراأة الَّتي ترّبي اأفراد 
ة امل�شتقرة  املجتمع على املحبة. اأما ما يخ�ص احلديث عن كيفية النتقال اإىل الّدميقراطيَّ
والّدميقراطيَّة اجلديدة وما املق�ش�د يف الفرق بينهما، فاإن د. علي عنده اأمل يف اأننا ل بد 
من اأن نتح�ل اإىل الّدميقراطيَّة اجلديدة، فما ه� راأيكم يف هذه الّدميقراطيَّة؟ واأين اأنتم 
منها ؟ هذا كله �شيك�ن مثار جدل وح�ار فيما بينكم. بالإ�شافة اإىل ورقة الدكت�ر في�شل 
ة ت�شيطر على جمرياته.هذه كلها  عن ال�شراع العربّي الإ�شرائيلي، واأن الناحية القت�شاديَّ

كانت مثار جدل يف الأوراق الَّتي قدمت.نتمنى اأن ن�شمع راأيكم. 
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رئي�س اجلل�صة: اأ. د.عدنان بدران/الأردّن

اأوؤكد - باخت�شار �شديد - النقاط الرئي�شة الَّتي طرحت يف هذا اللقاء، وهي: احلاجة 
جمتمع  من  ننتقل  وكيف  والفقر.  البطالة  ويعالج  الرجعيَّة،  يعالج  اجتماعي  ميثاق  اإىل 
لينتفي اخلالف  ويعالج تهمي�ص فئات معينة من جمتمعنا  اإىل جمتمع منِتج،  ا�شتهالكي 
اأو حكم احلزب ال�احد ال�شتبدادي اإىل  والت�تر، والنتقال من حكم الفرد ال�شتبدادي 
ذات  ال�ّشيا�شّية  لالأحزاب  دور  فيه  متاآلف  جمتمع  اإىل  والفكرية،  ال�ّشيا�شّية  ة  ديَّ التعدُّ
معياًرا  ب��شفها  وامل�اطنة  برملانية،  بحك�مات  ال�شلطة  وتتداول  الّدميقراطيَّة،  ال�شبغة 
اجتماعية  حالة  اإىل  العربّي  الإن�شان  لنقل  الإن�شان،  وحق�ق  الإن�شان  وكرامة  لالنتماء، 

ة اأف�شل.  واقت�شادية و�شيا�شيَّ

الغرب من  ينظر  وكيف  والنفط  اإ�شرائيل  واأمن  ال�ّشيا�شّي  الإ�شالم  وجرى احلديث يف 
ا،  اأي�شً حيًزا  اأخذت  والثقافة  واله�ية  اإ�شرائيل.  ولأمن  الذاتية  مل�شاحله  �شيق  منظ�ر  خالل 
وكذلك تخطي ثقافة اخل�ف ما ي�ؤدي اإىل ه�ية متينة، تق�م ق�اعدها على ا�شرتاتيجية احل�ار. 

متحدث

تكلم د. ج�اد العناين عن القت�شاد ل�شبب وحيد. فال�ّشباب العربّي حترك ل�شع�ره 
ل  العربّي  وال�ّشباب  ال�شلطة.  امل�شاركة يف  وعدم  اأمامه  الفر�شة  وانعدام  والقهر  بالظلم 
يطمح لل��ش�ل اإىل ال�شلطة، واإمنا العي�ص بحرية وعدالة اجتماعية. واأي حاكم من الآن 

و�شاعًدا �ش�ف يح�شب األف ح�شاب لل�شارع ولل�شباب. 

على  احل�ش�ل  »حق  اتفاقيَّة  على  عت  وقَّ الَّتي  العربّية  ول  الدُّ اأول  من  الأردن  كان 
امل�شامني  لهذه  تفعيل  دون  جيدة  وم�شامني  كبرية  عناوين  على  ن�قع  ولكننا  املعل�مات«، 
والعناوين. ل� و�شلنا اإىل حرية احل�ش�ل على املعل�مة ملا و�شلنا اإىل الف�شاد الَّذي نعي�ص فيه.

متحدثة

اأفتخر به�يتي الإ�شالمية العربّية الأردنية، وكل ولئي وانتمائي اإىل وطني العربّي. 
�شد  وتع�شًبا  حترًرا  البالد  اأكرث  يف  كنت  ل�  ال�شتعداد  ولدّي  العربّية  بالثقافة  واأفتخر 

الدين الإ�شالمي اأن اأفتخر. 
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متحدثة 

ول الأق�ى ت�ش�غ ق�انينها مبا ين�شجم مع م�شاحلها،  القان�ن وحده ل يكفي، لأن الدُّ
عن  مبعزل  يطبَّق  اأن  ميكن  ل  والقان�ن  القان�ن،  �شياغة  يف  كبري  دور  لها  فال�شيا�شة 

ول العربّية اأن ت�شعى لأن تك�ن ذات قّ�ة و�شيادة. ال�ّشيا�شة. ولهذا على الدُّ

العرب  اأن  حني  يف  دولتان.  اأو  دولة  العامل  يحكم  َمن  اأن  نالحظ  نتحدث  وحينما 
يتعر�ش�ن لال�شطهاد. 

اأة. اأمينة املعمري/ ُعمان

اأمثايل  من  اآلف  وي�جد  اأتعلم،  لكي  جامعة  دخ�ل  واأمتنى  عاًما   30 عمري  �شار 
يتمن�ن دخ�ل اجلامعة.بالدي فيها جامعة واحدة ت�شتقطب ذوي املعدلت. فماذا تت�قع 
والطالب  ال�شعب  الّدميقراطيَّة. فهل  الك�اري عن  تكّلم د.  اأعطيها؟.لقد  اأن  بالدي مني 
اجلامعي يدرك معنى الّدميقراطيَّة؟علينا اأن نعّلم اأبناءنا منذ ال�شغر معنى الّدميقراطيَّة. 

اأ. جمدي حممد البطران/ م�صر

القرن  يف  فنحن  نتقدم،  اأن  نريد  اإ�شرائيل،  على  كلها  م�شكالتنا  نعّلق  اأن  نريد  ل 
احلادي والع�شرين. وعلينا اأن نعرف كيف ميكن لل�شباب اأن يتكاتف�ا، ويك�ن لهم دور يف 

التنمية، ويف البحث العلمي، واآلية تنفيذ كل هذا.

اأ. ح�صني حممد عو�س/اليمن

ماذا عن الأحزاب واملنظمات الَّتي يكتظ بها وطننا العربّي، وما هي الفائدة املرج�ة 
منها ؟األ تعتقدون اأنها ت�شتخدم ال�ّشباب عند احلاجة، لأنهم ورقة رابحة؟ 

اأ. حممد الفقي / لبنان

اأ�شب.  تركتها  اإذا  الفرن�شية منفاي،  اللغة  ال�شاعر اجلزائري مالك حداد:  يق�ل 
ال�ّشباب العربّي ل ي�شتطيع عمل اأي �شيء بعد م�ت اجلامعات، وامل�شتفيدون يف ال�شلطة مل 

ي�شمح�ا له باأي عمل. 
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نحن غري مدربني على الّدميقراطيَّة، وعالقتنا بها تتج�ّشد يف النتخابات البلدية 
ت الأم�ر. ولالأ�شف فاإنَّ جامعاتنا  والنتخابات النيابية، ومن ثم ت�ش�د الع�شائرية اإذا احتدَّ
العربّية ل تدربنا على امل�اطنة كما ه� احلال يف اجلامعات الغربية والأمريكية الَّتي تدرب 
طلبتها على معنى امل�اطنة. فاأيام الحتاد ال�ش�فيتي حظي طالبان فيتناميان مبنحة مالية 
ثالث،  باأن املنحتني تكفيان لالإنفاق على طالب  ال�ش�فييتي، وفيما بعد تبنيَّ  من الحتاد 
الأم�ال  ا�شتغالل  يتم  كيف  لرتوا  هذا  اأق�ل  العلم.  يان  يتلقَّ اللذين  بالطالبني  فاأحلق�ه 

العامة يف الإنفاق الإيجابي. 

لن حترر فل�شطني ما دام هناك خالف فل�شطيني فل�شطيني، فهذه اخلالفات تزيد 
يف عمر دولة العدو. 

اأ. م�صطفى اآدم عبد اهلل / ال�صودان

حتقق  الَّتي  وال��شائل  ال�شبل  غياب  األحظ  ولكنني  ا�شرتاتيجية،  روؤية  فيه  امليثاق 
قال  كما  الغرب،  بيد  املالية  العربّية  املحفظة  قرار  اأنَّ  علمنا  اإذا  ة  وبخا�شَّ تطبيقه، 
ننا من امتالك قراراتنا  النفط ما ميكِّ اأننا منلك من عائدات  الأمري احل�شن، مع  �شم� 

ة ل� كنا منلك اإرادتنا.  القت�شاديَّ

اأ. عز الدين الزوي/ ليبيا

ملاذا قام ال�ّشباب العربّي بالث�رات؟

ة كبرية بني تطلعات ال�ّشباب واآمالهم، وما م�ج�د يف برج حكامنا العرب  ت�جد ه�َّ
كان  ال�شل�ك  فهذا  واحلكام،  والروؤ�شاء  املل�ك  متجيد  يقبل�ن  ل  الآن  ال�ّشباب  العاجي. 
م�شتخدًما يف القرن التا�شع ع�شر. وب�ج�د التكن�ل�جيا والع�ملة اأ�شبح الرئي�ص �شخ�شية 
ول العربّية فقد اأنتجت لنا التجربة  عادية يف بريطانيا ويف فرن�شا ويف اأمريكا.اأّما يف الدُّ

الق�مية طغاة، ونخ�شى اأن ينتج لنا الربيع العربّي من جديد طغاة جدًدا. 

فعلى ال�ّشباب العربّي حماية احلرية، فه� وق�دها، ومن اأجلها قامت هذه الث�رات، 
ا. وكذلك يف م�شر وت�ن�ص.  ففي ليبيا ل ي�جد برملان، ول ي�جد �شباب يف احلك�مة اأي�شً

اإًذا �شيبقى ال�ّشباب حار�ًشا للحرية الَّتي انتزعها. 
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اأ. �صهاب بور�صلها / اإيران )طالب يف اجلامعة الأمريكية يف مادبا(

كنا نتحدث عن امل�شتقبل العربّي واحلق�ق وال�اجبات مع �شيادة القان�ن وغريها، 
ولكن ال�ش�ؤال ه�: ما هي ال��شائل الَّتي متكننا نحن ال�ّشباب من اأن نك�ن �شركاء يف �شناعة 
الَّتي  ول  الدُّ يف  بالت�شاوي  اجلميع  على  يطبق  ل  القان�ن  اأن  ة  وبخا�شَّ العربّي،  امل�شتقبل 

يفرت�ص اأن تك�ن فيها �شيادة القان�ن ؟ 

اأة. ملى العقاد / فل�صطني - كندا

نحن العرب كذبنا على اأنف�شنا كذبة و�شدقناها، وهي اأن الغرب �شيطر على الإعالم. 
ة الفل�شطينية، وانتقدت  وهذا غري �شحيح، فاأنا اأعي�ص يف كندا. وعندما كتبت عن الق�شيَّ
الدعاءات الإ�شرائيلية ُن�شرت يف اجلريدة، ولكن اليه�د هددوين باأنهم �شريفع�ن ق�شيَّة 

لكننا نحن العرب ل نح�شن الدفاع عن ق�شايانا، ثم نل�م الغرب.

ول العربّية فقط  ولة اأن تقدم كل حاجات امل�اطن، فنحن نطالب الدُّ من واجب الدَّ
باحلق�ق والكرامة بالن�شبة للرجل واملراأة دون اأي عن�شرية.

 كل ما نعرفه اأن فل�شطني لنا فقط، فهل قراأنا تاريخ فل�شطني ؟ هل قراأنا ما هي 
قراأنا  فهل  بالت�راة،  يحاجج�ننا  اليه�د  وبداياته؟  ال�شراع  ق�ش�ص  قراأنا  وهل  النكبة، 

القراآن الكرمي لنحاججهم به؟

لي�لدوا  اأبنائنا  تن�شئة  م��ش�ع  يف  نحن  عملنا  فماذا  ومل�كنا،  حكامنا  نل�م  دائًما 
اأحراًرا؟ 

اأ. اأحمد ال�صايف/مدير اإدارة ال�ّصباب والطفولة واملراأة يف الرابطة الإ�صالمية للرتبية والعلوم الثقافة 

اأمتنى عليكم اإدراج ت��شية تتعلق بتن�شيق اجله�د بني املنظمات واجلمعيات والهيئات 
ال�ّشبابية يف العامل العربّي والإ�شالمي. 

اأ. حممد �صابرين / م�صر

 كيف نق�شر امل�شافة بني الكالم والفعل؟ ولهذا اأح�شب اأن الربيع العربّي كان �شرخة 
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من اأجل امل�شتقبل، وت�شفية احل�شاب مع املا�شي. لقد قال اأحد ال�شفراء الغربيني: الغريب 
اأن ال�شع�ب عندما تتفق وحتتج تتجه اإىل الي�شار، واأنتم يف العامل العربّي اجتهتم مييًنا.

فكيف نف�شر هذه الظاهرة؟

اأة. اأ�صماء احل�صيني/م�صر

هذا  جاء  وقد   ، التقليدية  امل�ؤ�ش�شات  عن  بعيدة  وهي  بذاتها،  قائمة  ق�ة  ال�ّشباب 
يتحرك  فلم  وخمتلف.  جديد  ومعريف  ثقايف  ُبعد  لها  جديدة  اأجيال  عن  ا  ً معبِّ احلراك 
تتميز  الَّتي  جمتمعاتنا  قاطرة  هم  اأ�شبح�ا  فقد  لل�شيا�شة،  وت�ازنات  بح�شابات  ال�ّشباب 
اإىل  التن�ع  يتح�ل هذا  اأن  بد من  والإيدي�ل�جي. ول  وال�ّشيا�شّي  والديني  الثقايف  بالتن�ع 

عامل ثراء ولي�ص عامل فرقة اأو �شدام. 

الأزمات  اإدارة  يف  جمتمعاتنا،وف�شل  يف  احل�ار  لآداب  غياب  هناك  ولالأ�شف 
اإىل  لل��ش�ل  راأيه  اإبداء  طرف  لكل  يتيح  ح�ار  عب  اأو  �شلمية،  بطريقة  والختالفات 
حل�ل و�شطية، فغياب احل�ار بطريقة �شلمية وح�شارية له تداعياته ال�شلبية الَّتي �شتعيق 
واإقامة  العربّية،  الث�رات  اأجلها  من  قامت  الَّتي  النبيلة  الأهداف  جمتمعاتنا عن حتقيق 
اأح�جنا  فما  احلياة.  اأوجه  كل  يف  املعي�شة  وتدين  والفقر  البطالة  لتجاوز  اأف�شل،  حياة 
الي�م اإىل تر�شيخ قيم احل�ار، وحتقيق التعاي�ص والعي�ص امل�شرتك بني خمتلف الثقافات 
والنتماءات وبناء اأر�شية م�شرتكة، وهذا ل يعني التطابق. فما �شهدته م�شر وت�ن�ص وليبيا 
واليمن وغريها من ا�شتقطاب حاد بني الّتيارات الدينية، ومن ت�شّمي نف�شها تيارات مدنية 
اإدارة اخلالف بطريقة  اأبرز مثال على غياب احل�ار وغياب  اأو علمانية، ه�  اأو ليبالية 

�شلمية. ولكي يك�ن احل�ار ناجًحا ل بد واأن يت�فر له �شروط، منها: 

 اأوًل: ال�شتماع لالآخر حتى ل يك�ن ح�ار طر�شان.

اأّل يت�شبث كل طرف براأيه، على قاعدة: راأيي خطاأ يحتمل ال�ش�اب وراأي  ثانًيا: 

غريي �ش�اب يحتمل اخلطاأ.

ته مقنعة.   ثالًثا: املرونة يف احل�ار، والنزول على راأي الطرف الآخر اإذا كانت حجَّ
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ة الختالفات، بعيًدا  رابًعا: وج�د اأر�شية م�شرتكة للح�ار للتقليل من الفج�ة وحدَّ

عن امل�شالح ال�شخ�شية والفئ�ية واحلزبية، وغريها من امل�شالح ال�شيقة.

ويجب اأن يك�ن احل�ار تراكمًيا واأن ل نع�د يف احل�ار اإىل نقطة ال�شفر.

اإىل  امل�ؤدي  البديل  هي  العنيفة  ال��شائل  �شتك�ن  احل�ار  على  العتماد  بدون  ومن 
العنف بكل �ش�ره واأ�شكاله.

غري  وحتّديات  خا�ص،  طابع  ذات  ومتغريات  جديدة  ظروًفا  جمتمعاتنا  تعي�ص 
اإّل  ذلك  يتاأتى  ولن  والتعامل،  التفكري  يف  جديدة  ومناهج  طرائق  اإىل  حتتاج  م�شب�قة، 
بخلق بيئة منا�شبة وخلق �شروط حل�ار خالق، لي�ص فقط على م�شت�ى النخبة، ولكن على 
م�شت�ى ال�شارع واحلي واجلامعة واملدر�شة والإعالم، خللق القيادات القادرة على الأخذ 

بيد جمتمعاتنا.

رئي�س اللجنة الوطنيَّة ل�صوؤون ال�ّصباب يف الأردّن

اململكة  ولكن  الت�ن�شية  اجلمه�رية  يف  اخلام�ص  امل�ؤمتر  يك�ن  اأن  املقرتح  من  كان 
الأردنية تبنت هذا امل�ؤمتر،ونحن الآن يف م�ؤمتر وطني ي�شارك فيه عدد غفري من �شباب 
ول العربّية ال�شقيقة، ومن حقنا اأن ن�شاأل اإخ�اننا يف اليمن، واإخ�اننا يف �ش�ريا، ويف  الدُّ
ليبيا: ملاذا احلراك ال�ّشبابّي؟ فنحن نعلم اأن ال�ّشباب هم ن�شف احلا�شر وكل امل�شتقبل 

وهم عماد ال�طن، ولكن علينا اأن نراجع اأنف�شنا، ون�شلح ذاتنا. 

اأ. رميون رباح / الأردن

 يل تعليقان على عناوين اجلل�شة:
الأول: هل اأخذ ال�ّشباب دورهم يف احلراك ال�ّشبابي يف اليمن وليبيا وت�ن�ص وم�شر؟ 
باأن يك�ن  اأن نكمل هذا الدور. فنحن ل نقبل  اأخذوا دورهم فعلينا  ال�ّشباب قد  اإذا كان 
ل�ا يف احلالة امل�شرية على �شبيل املثال، فقد  ال�ّشباب �شّماعة لهذه الث�رات، ولكم اأن تتاأمَّ

قفز ال�ّشيا�شّي�ن القدماء على كل مكت�شبات الث�رة، وغاب ال�ّشباب. 
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والنتماء  وال�لء  ال�طنيَّة  منهم  يطلب  دولنا،  يف  العرب  امل�شيحيني  اأن  الثاين: 
واأن  يك�ن جزًءا منك،  اأن  ال�شخ�ص  تطلب من  اأنك  فبما  �ش�ن،  يهمَّ ومع ذلك  والطاعة، 
ه�  وهذا  ديانتك،  يحرتم  اأن  عليه  كما  ديانته،  حترتم  اأن  فعليك  ال�طني،  واجبه  ي�ؤدي 

التن�ع الديني واحل�شاري، الَّذي ميكن اأن يتاأ�ش�ص باحل�ار اخلالق.

اأ. رامي جمدي / م�صر

من امل�ؤكد اأن العنف الجتماعي ممار�شة خطاأ، فدولة امل�ؤ�ش�شات لها �شرعيتها، فال 
ولة يف حال قيام ث�رة ما، مهما كانت امل�ش�غات. ولنا اأن  يج�ز العتداء على م�ؤ�ش�شات الدَّ

نتاأمل فكرة املقاومة عند فران�ص فان�ن.

وهمية  �ش�رة  تعطينا  املرحلة  وهذه  احلداثة،  بعد  ما  مرحلة  ثقافًيا يف  الآن  نحن 
عن ثقافتنا فاأنت عندما تلب�ص الـ »تي �شريت« فاأنت تقلِّد الإعالنات الَّتي ت�ؤثر على الربح، 
للتهديد،  تتعر�ص  نف�شها  العاملية  الثقافة  اأن  والذات. ول يخفى  باله�ية  الإح�شا�ص  وعلى 
فكيف لنا نحن العرب اأن نحافظ على ثقافتنا هذه يف و�شط ال�شيطرة الراأ�شمالية الغريبة. 

على و�شائل الإعالم.

لدينا مرحلة الث�رة ومرحلة ما بعد الث�رة.ففي مرحلة الث�رة مت ك�شر حاجز اخل�ف 
اأما مرحلة ما بعد الث�رة فتتعلق بكفاءة من يحكم، ولي�ص بال�شرورة اأنَّ من قام بالث�رة 

ه� من �شيحكم.
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خال�سة تعقيب ل�سمّو االأمري احل�سن بن طالل

د �شم�ُّه اأنه �شيعُقب هذا اللقاء، لقاٌء اآخر للحديث عن امليثاق القت�شادي العربّي،  اأكَّ
وطْماأن امل�شاركني جتاه ما ميكن اأن ُيبدى من مالحظات على البعد القت�شادي، لأنه يرى 
ج يف  اأ�شل�ب متدرِّ وفق  وال�شري  العام،  الق�شاء  اإحكام مفه�م  القادمة وج�ب  املرحلة  يف 
ة اأنَّ يف ع�ش�ية هذا املنتدى رئي�ص جمه�رية  الف�شاءين؛ ال�ّشيا�شّي والقت�شادي، وبخا�شَّ
اجلزائر على �شبيل املثال، وه� من الأع�شاء امل�ؤ�ش�شني، واأنَّ ال�شخ�شية الر�شمية م�ج�دة 
اإىل جانب عدد من ال�شخ�شيات الر�شمية الَّتي مل ت�شارك يف هذا اللقاء، واأنَّ الغاية من 
القت�شادي  والبعد  ى-  ت�شمَّ كما  ال�ّشيا�شّية-  القمة  بني  تعاون  اإيجاد  القادمة  اللقاءات 
ق بالتكامل بني الإرادة ال�ّشيا�شّية والإرادة  الجتماعي والبعد املدين. فاحلكم الرا�شد يتحقَّ

ة والإرادة املدنية. ة والجتماعيَّ القت�شاديَّ

واأ�شار �شم�ُّه اإىل ح�ش�ره م�ؤمتر عدم النحياز قبل 42 عاًما يف ل��شاكا يف زامبيا، 
اأمثال  النحياز،  تاريخ عدم  من  الآن جزًءا  اأ�شبحت  الَّتي  ال�شخ�شيات  من  ب�ج�د عدد 
ه بالدور الَّذي قامت به دول عدم النحياز. والعالقة امللتب�شة  اأنديرا غاندي و�ش�هارت�، ون�َّ
لالإرهاب،  باأنه م�شدر  ال�شرق  الغربية عن  الت�ش�رات  اأفرزته  وما  والغرب،  ال�شرق  بني 
�شم�ُّه يف  وت�شاءل  اأو متطرف�ن.  باأنهم متزمت�ن  الغربي  الإعالم  ي��شف�ن يف  فامل�شلم�ن 
ــرون عن اإ�شالمنا؟ فماذا عن مليار ون�شف مليار  هذا ال�شياق:»هل املتطرف�ن هم َمن ُيعبِّ

اإن�شان يبحث�ن عن العدالة الجتماعيَّة، وعن لقمة العي�ص، وعن احلرية امل�ش�ؤولة؟«. 

واأ�شار �شم�ُّه اإىل اأنَّ الفج�ة بني احلاكم واملحك�م هي فج�ة فراغ فكري، والفراغ 
الفكري ل تعبئه ال�شلطة فح�شب، فهناك نق�ص يف بناء القاعدة املعرفية، ونحن نتحدث 
ة  القت�شاديَّ الأرقام  عن  ونتحدث  العاملني،  عدد  وعن  العمل،  عن  العاطلني  عدد  عن 
ونغيِّب  احل�ار،  نغيِّب  واأننا  معل�ماتي،  واقع  اإىل  ال�شتناد  دون  �شيء،  كل  يف  وجنتهد 
�ش�ن ال�شف�ف الأوىل يف الرو�شة  الفكر التحليلي من مناهجنا املدر�شية، ففي لندن يدرِّ
بالأ�شل�ب الق�ش�شي، وهذا الأ�شل�ب ه� الأكرث جناًحا ملن هم يف �شن احلادية ع�شرة اأو 

الثانية ع�شرة من العمر، فبناء الثقة بالنف�ص وبالآخر يبداأ وينتهي باملعل�مة. 
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 واأ�شار �شم�ُّه اإىل اأنَّ ثمة درا�شة م�ج�دة يف اإدارة امل�ارد الب�شرية، اأجريت بالتعاون 
التعليم ومتطلبات  ويل، بحثت يف كيفية امل�اءمة بني خمرجات  الدُّ الي�ن�شك� والبنك  مع 
دول عربية  �شت  �شملت  وقد  املعل�مة،  تق�م على  الدرا�شة  واأنَّ هذه  العربّي،  العمل  �ش�ق 
من املغرب ومن امل�شرق.فال بدَّ من بع�ص املرجعيات، واعتماد الفهار�ص، الَّتي ينبغي اأن 
هة  تت�شمن مفه�م احلرية. فمعايري احلرية تر�شمها الفهار�ص الأجنبية، وهي فهار�ص م�جَّ

لهذه املنطقة، وال�شحيح منها ُيعدُّ كلمة حق يراد بها باطل. 

ة اأو الدرا�شات امل�ؤ�ش�شية دعا �شم�ُّه كلَّ من ي�شارك يف   وفيما يتعلق بالبح�ث املرجعيَّ
َم للمنظمة العربّية للرتبية والثقافة والعل�م، لغتنام الفر�شة للت�ا�شل  هذا اللقاء، التقدُّ

مع ال�ّشباب امل�شاركني والتزّود باملعرفة، ملعرفة َمن ه� الآخر واأين يقف.

خارجية  جهة  كل  من  حما�شرون  باأننا  ندرك  لكي  الأوان  اآن  اأنه  اإىل  �شم�ُّه  واأملح 
وداخلية، بفعل انق�شاماتنا ال�ّشيا�شّية. 

الإمام  لق�ل  تاأكيًدا  امل�شرتكة  الق�ا�شم  من  اأ�شا�ص  على  العمل  اإىل  �شم�ُّه  ودعا 
م اجل�امع ونحرتم الفروق«. فعندما نتحدث عن الختالفات، ينبغي اأن  ال�صاطبي: »نعظِّ

يك�ن حديثنا يف هذا الإطار. فهناك م�شارات متعّددة جنحت يف العامل.

اإىل  النتباه  لفت  نف�شه  ال�شياق  ويف  الإيراين،  الن�وي  امل��ش�ع  اإىل  �شمُ�ه  واأ�شار 
وال�ش�ريني  الفل�شطينيني  والالجئني  اآ�شيا،  غرب  منطقة  يف  امل�ج�دين  الالجئني  ق�شايا 
وباك�شتان واأفغان�شتان، اإ�شافة اإىل لجئي اآ�شيا ال��شطى وما ي�شمى مبنطقة غرب اآ�شيا، 
واأنها جميعها ق�شايا اإن�شانية حتتاج اإىل ال�ق�ف عندها، يف اإطار من م�شار ي�شمل البعد 
الإن�شاين، والبعد الطبيعي والبعد القت�شادي، واأنه ل بد من وج�د ق�اعد معرفية حتت 

هذه العناوين الثالثة لإيجاد التداخل والتمازج فيما بينها، وبناء قاعدة اإنتاج م�شرتكة.

وثروة،  ث�رة  باب  فال�شَّ الكالم،  اأمري  لي�ص  الأمري  »كالم  مداخلته:  يف  �شم�ُّه  وقال 
واملهّم ه� اأن ن�شل اإىل بع�ص اخلال�شات الَّتي ن�شتطيع اأن نبني عليها يف اجلل�شات القادمة 
رعيَّة مبعنى �شيادة القان�ن، فاإنَّ هناك  ث عن ال�شَّ امليثاَق الجتماعي العربّي. وعندما نتحدَّ
م�شاألة حتت هذا الباب اأقامتها فيني�شيا اأمام املجم�عة الأوروبيَّة. ويف هذا املجال ا�شمح�ا 
ة، الَّتي عقدت لقاءاتها حتت عن�ان:  فت بع�ش�ية اللجنة الك�يتيَّ يل باأْن اأذكر باأنَّني ت�شرَّ
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»َجْعل القان�ن يعمل من اأجل اجلميع«. وكنُت قد طلبت من د. مدحت ح�صنني - الَّذي اأتى 
ه راأى تاأجيل  اإىل عّمان من م�شر قبل اأحداث �شاحة التَّغيري - اأن نعلن نتائج التَّقرير، لكنَّ

قيقة الَّتي مترُّ بها م�شر. روف الدَّ تائج، نظًرا للظُّ اإعالن النَّ

ني اأرغب يف ت�زيع  وقد �شمحت لنف�شي اأن اأ�شت�شيف لقاًء اأوليًّا يف هذا املجال، ولكنَّ
ة لئحة احلق�ق  را�شة عليكم جميًعا، لت�شهم�ا يف تبّني بع�ص التَّ��شيات، وبخا�شَّ هذه الدِّ
واجلن�بي،  وال�ّشمايل  وامل�شلم،  امل�شيحي  وامل�اطنة، ف�شاًل عن احلديث عن  وال�اجبات، 

رقي والغربي. وال�شَّ

ة  ف مب�جبه، وفق مبداأ ال�شفافيَّ ولة وعلينا اأن نت�شرَّ  فالقان�ن ه� اأ�شا�ص عمل الدَّ
زاهة.  بالنَّ ُتعنى  جديدة  وطنيَّة  جلنة  بت�شكيل  حف  ال�شُّ طالعتنا  وقد  ميقراطيَّة.  والدِّ
احلكم  ومرجعيَّة  القان�ن  ة  مرجعيَّ منها  مرجعيَّات،  لها  عنها  ث  نتحدَّ الَّتي  زاهة  والنَّ
ركم  اأذكِّ اأن  اأودُّ  املثال  ناعات ال�شتيطانيَّة على �شبيل  الح. وعند احلديث عن ال�شِّ ال�شَّ
رق الأو�شط كما يحل� لهم ت�شميتها  باأن هذه املنطقة من العامل- الَّتي ُت�شّمى يف الغرب ال�شَّ
- متتدُّ - بح�شب تعريفات بع�ص اأع�شاء جمل�ص ال�شي�خ يف ال�ليات املتَّحدة- من مراك�ص 
عنه؟  ث�ن  يتحدَّ اأو�شط  واأّي  �شرق  فاأّي  كالك�تا.  اإىل  البي�شاء  الّدار  ومن  بنغالد�ص،  اإىل 
نا �شرق ال�ش�ي�ص غرب  وعندما نزور دلهي يقال لنا اأنتم الغرب الأو�شط، وحقيقة الأمر اأنَّ

ة والجتماعيَّة لغرب اآ�شيا«. اآ�شيا، علًما باأنَّ م�شر جزء من الَّلجنة القت�شاديَّ

دع�تها  على  اآ�شيا  لغرب  والجتماعيَّة  ة  القت�شاديَّ للجنة  كر  ال�شُّ �شم�ُّه  واأزجى   
ريحة لإن�شاء �شندوق اإعادة تاأهيل اقت�شادات املنطقة، ولأخذها باحل�شبان التَّـركيز  ال�شَّ
ب بزيارة الدكت�ر عبد اهلل الدردري القريبة، ملتابعة  على متكني امل�اطنة وتفعيلها. ورحَّ
املاليَّة  املحفظة  باأنَّ  احل�ش�َر  �شم�ُّه  ر  وذكَّ ندوق.  ال�شُّ باأن�شطة  املتعلِّقة  ة  كافَّ التفا�شيل 
اإدارة  واأنَّ  ال�شتقالَل،  العرُب  فيه  عي  يدَّ الَّذي  ال�قت  يف  اأجنبيَّة،  باإرادة  ُتدار  العربّية 

امل�ارد من حقِّ ال�شع�ب.

الثَّانية  ة  الق�ميَّ ح�ة  وال�شَّ املتعّددة يف اخلم�شينيات،  ح�ات  ال�شَّ اإىل  �شم�ُّه  واأ�شار 
ف  وو�شَ الع�شرين.  القرن  مطلع  يف  العربّية  والنه�شة  العربّية  الث�رة  مع  تزامنت  الَّتي 
وت�شاءل:  قائم،  ه�  ما  لكّل  اف�شة  الرَّ املرف�عة  الأ�ش�ات  �شح�ة  باأنَّها  ة  احلاليَّ ح�ة  ال�شَّ
ريف،  ح�ة على امل�شامني واملحت�ى القان�ين؟ واأبدى اإعجابه بالأزهر ال�شَّ ولكن اأين ال�شَّ
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املعتاد،  مبفه�مها  يا�شة  وال�شِّ ة  احلزبيَّ عن  بعيًدا  يا�شي،  ال�شِّ العمل  غمار  يخ��ص  الَّذي 
وحمافظته على امل��ش�عيَّة يف الأداء، لإقامة دولة دميقراطيَّة د�شت�ريَّة مدنيَّة.

رعيَّة و�شيادة القان�ن، وطرح يف  واتَّ�شل حديث �شمّ�ه عن التَّن�ُّع، باحلديث عن ال�شَّ
اتها بالكامل؟  لطة ماأذون لها مبمار�شة م�ش�ؤوليَّ ياق عدًدا من الأ�شئلة منها: هل ال�شُّ هذا ال�شِّ
بني  الكامل  بالتَّداخل  م�شاء  �شباح  تعمل  ا  قان�نيًَّ متكاملة  ة  د�شت�ريَّ منظ�مة  هناك  وهل 
�شت�ر فقط؟ وهل هناك  اأ�شل الدُّ �شت�ر ولي�ص  �شت�ر وروح الدُّ �شت�ر، وبني الدُّ القان�ن والدُّ
ة  ل �شم�ُّه اأن ت�شتطيع الأمَّ ق�انني غري مكت�بة ي�شعب ال��ش�ل اإليها اأو احل�ش�ل عليها؟. واأمَّ
كيز على  الرتَّ فيه  الَّذي يجري  ال�قت  والتَّاأهيل، يف  البناء  لإعادة  تاأ�شي�ص �شندوق فاعل 
ق وخميَّمات الَّالجئني،  ، وجتارة الرِّ ث عن الفقر احلقيقيِّ جتارة الّنفط؛ فيما نحن نتحدَّ
ة، وقمة اأخرى اقت�شاديَّة ملجم�عة  ع�ديَّ ة اقت�شاديَّة يف اململكة العربّية ال�شُّ ة قمَّ ب الأمَّ وترتقَّ
ة ملجم�عة الع�شرين، يف ظلَّ واقع مرير ب�شبب فقداننا لإرادتنا. وت�شاءل  الثَّمانية، تليها قمَّ
ة  �شم�ُّه: ماذا عن �شدِّ الفج�ة يف كرامة الإن�شان، اإ�شافة اإىل �شّد الفج�ة يف امل�ازنة العامَّ
ولة؟ وماذا عن الحتفاظ بكرامة الإن�شان الَّذي ه� املنطَلق الأ�شا�ص، بدًل من اعتبار  للدَّ
�شم�ُّه:  واأ�شاف  القت�شادّي؟  ك  للتَّحرُّ �شبًبا  وحدها  الفتخاريَّة  ة  ال�شتثماريَّ الفر�شة 
ريحة ب�شرورة اإن�شاء  ث�ن عن امل��ش�عيَّة، عليكم اأن ت�شتذكروا دع�تي ال�شَّ »عندما تتحدَّ
الكفاءة  جمتمع  اإىل  املح�ش�بيَّات،  دائرة  من  نخرج  لكي  العربّية،  لالإدارة  العايل  املعهد 

باب لدورهم القادم«. لتهيئة ال�شَّ

اإىل  واأ�شار  اجلامعة،  الإقليمية  ال�شريورة  م��ش�ع  يف  احلديث  اإىل  �شم�ُّه  ق  وتطرَّ
لأربع  الثاين  للم�شار  ممثاًل  جاء  الَّذي  الدومينيكان،  لدولة  الأ�شبق  بالرئي�ص  اجتماعه 
وثالثني دولة من اأمريكا الالتينية، حيث املاليني من امل�اطنني العرب ومن ذوي الأ�ش�ل 
ق�ة  تك�ين  واأهّميَّة  الإندوني�شية،  اأ�شاتذة اجلامعات  وفد من  مع  وكذلك ح�اره  العربّية. 

اآ�شي�ية للتدخل يف �ش�ريا يف مرحلة �شبط اأي اتفاق �شيا�شي يت��شل اإليه. 

ة،  ديَّ واأ�شار �شم�ُّه اإىل اأنَّ امل�شلمني الَّذين يف اإندوني�شيا Punchsela يحرتم�ن التعدُّ
وه� ما متكن مالحظته يف الأرخبيل ال�شخم من اجلزر الأندوني�شية، وت�شاءل: »فماذا عن 
درب الأفكار بني عربي مت��شطي وبني فينيقي مت��شطي؟« فاحلديث عن التاريخ وامتداده، 
يك�شف اأن هنالك �شبة حترك دويل للتعطيل على العرب يف م�طنهم يف م�شرقهم العربّي، 
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واأنه بالرغم من انبثاق حكمة الإ�شراق من اآ�شيا والتن�ير من اأوروبا، اإل اأنَّ اأوجه ال�شراع 
ة ال�شرق القريب: جن�ب  د، وبخا�شَّ ما زالت م�ج�دة، واأنَّ التاأثري القادم من ال�شرق املُتعدِّ
التاأثري  نرى  اخلليج  ففي  واقعنا،  يف  وا�شح  اآ�شيا،  �شرق  جن�ب  البعيد:  وال�شرق  اآ�شيا، 
الهندي وامتداد املحيط الهندي، فالت�ا�شل مع الهند اأمر معروف، وه� تاأثري ي�شع ه�ية 
اخلليج العربّية يف امليزان، ولذلك ل بد من م�ا�شلة احلديث عن ميثاق عربي اجتماعي، 

وميثاق اقت�شادي عربي.

جغرافيات  وي�شت�عب  د.  التعدُّ اأ�شكال  على  ف  التعرُّ هدفه  الجتماعي  فامليثاق 
امليثاق  وباإمكان  اآ�شيا،  �شرق  اآ�شيا، وجن�ب  الالتينية، وجن�ب  اأمريكا  فيها  متعّددة، مبا 
الجتماعي اأن يت�شل مبيثاق اقت�شادي، وبالئحة حق�ق وواجبات تتعلق مبفه�م امل�اطنة. 
جة، فمن هذا املنطلق كانت الفكرة لدى املنتدى  ول بد من اأن تك�ن البداية يف التَّغيري متدرِّ
واأع�شاء املنتدى، واأنَّ اأول من بادر بالكتابة عن امل��ش�ع ه� الدكت�ر عبد احل�صني �صعبان. 

ول بد لفكرة امليثاق الجتماعي من الت�شبيك بني امل�ؤ�ش�شات العربّية ونظمها املتداخلة. 

ولكن  التقليدي.  وغري  التقليدي  ال�شالح  على  تنفق  مليارات  »ثمة  �شمّ�ه:  واأ�شاف 
ماذا عن الأمن الإن�شاين؟ واأين الأمن امل�شروع املبني على متكني امل�اطن ؟ هذا ما نحتاجه 

من العاملني يف هذا املجال ونحن ن�شعى اإىل تط�ير امليثاق الجتماعي«.



الباب الّثالث
ــة للمناق�ســـات االأوراق املرجعيَّ
ومداخالت مكتوبة لبع�ش امل�ساركني
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باب اأدبيَّات احلــوار مـع ال�سَّ

د. حممود قظام ال�صرحان*

»تتطلَّب املكانة الَّتي نطمح اأن يحتلها الأردن عربيًّا وعاملًيا على �صعيد احلّريَّات والنفتاح 
ال�ّصيا�صّي، عماًل وجهًدا ر�صمًيا من جميع اجلهات، لرت�صيخ ثقافة الّدميقراطيَّة، واعتماد 
عبية يف بيئة ت�صودها قيمة الت�صامح  احلوار و�صيلة التَّوا�صل احل�صاري، وتعظيم امل�صاركة ال�صَّ

وحّريَّة الفكر ورعاية الإبداع. )1(«

)جاللة امللك عبد اهلل الّثاين ابن احل�صني(

متهيـد

اأو  �شاملة  ا�شرتاتيجيات  باب  ال�شَّ مع  احل�ار  ا�شرتاتيجيات  تك�ن  اأن  ميكن 
– خا�شر  رابح  ا�شرتاتيجيات  اأو  – رابح،  رابح  ا�شرتاتيجيات  اأو  ة،  ا�شرتاتيجيات جزئيَّ
للنظري  وال�شتماع  التفاعلي  احل�ار  وا�شرتاتيجيات  خا�شر،   – خا�شر  وا�شرتاتيجيات 
ل�شتيعاب  ووقائية  ا�شتباقية  خط�ات  باب  ال�شَّ مع  احل�ار  ا�شرتاتيجيَّات  وُتعدُّ  وغريها. 
بكافة  وامل�شتدامة  املة  ال�شَّ ة  التنم�يَّ ة  العمليَّ يف  وت�ظيفها  واإمكاناتهم  باب  ال�شَّ طاقات 

اأبعادها مناء واإمناًء.

وحتاول هذه ال�رقة الإجابة عن الت�شاوؤل الرئي�ص التايل:

باب؟	  ما هي ا�شرتاتيجّيات احل�ار مع ال�شَّ

* اأكاديمي وخبير �شبابّي؛ مدير مركز القرية الك�نّية للدرا�شات وال�شت�شارات؛ وع�ش� المنتدى/الأردّن.
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ويرتبط بهذا الت�شاوؤل الرئي�ص الأ�شئلة الفرعية التاليَّة:-
باب؟	  ما مفه�م ال�شَّ
باب؟	  ما اأهمية ال�شَّ
باب؟	  ما الجتاه الأمثل والأن�شب للتَّعامل مع ال�شَّ
باب؟	  ملاذا احل�ار مع ال�شَّ
ما دور الأ�شرة؟	 
باب؟	  ما ق�اعد فنِّ التعامل مع ال�شَّ
ما مفه�م احل�ار؟	 
ما اأ�شكال احل�ار؟	 
ما اأن�اع احل�ار؟	 
ما متطلبات احل�ار؟	 
ما مرتكزات احل�ار؟	 
ما اآداب احل�ار؟	 
ما اأ�ش�ص احل�ار؟	 
ما منطلقات احل�ار؟	 
ما اأخالقيات احل�ار؟	 
ما �شروط احل�ار؟	 
ما ا�شرتاتيجّيات احل�ار؟	 
ما اأهمية احل�ار؟	 
ما و�شائل تر�شيخ ثقافة احل�ار؟	 
ما مع�قات احل�ار؟	 

باب من هم ال�صَّ

منظ�ر)2(  لبن  العرب  ل�شان  ومنها  العربّية  الق�امي�ص  يف  وردت  كما  لغة  باب  ال�شَّ
يف  ورد  نف�شه  اللغ�ي  واملعنى  والديناميَّة.  الق�ة  اأو  احلي�ية  مبعنى  والفتاء؛  ة  الفت�َّ تعني 
اإنه  اأي  ال�شيء،  اأول  )YOUTH( مبعنى  الإجنليزية  الُّلغة  ومنها  الُّلغات احليَّة،  ق�امي�ص 
طازج وحي�ّي، لذلك قيل قدمًيا ال�شم�ص ل ت�شطع يف امل�شاء كما ت�شطع يف ال�شباح. وهناك 

باب ا�شطالًحا، منها: اأكرث من اجتاه يف تعريف ال�شَّ



- 65 -

1- الجتاه البيولوجي

ة مرتبطة ب�شن معني اتفق عليها  باب ب��شفه مرحلة عمريَّ اه اإىل ال�شَّ وينظر هذا الجتِّ
باب الأردين  ا اأردنًيا جرى حتديدها ب�شن )15-24( �شنة. وت�شل ن�شبة ال�شَّ عاملًيا وعربيًّ
ح�شب هذا املفه�م ح�شب اإح�شاءات عام 2004)3( اإىل 23% من جمم�ع ال�شكان. وو�شلت 
من   %73 اإىل  ذاته  العام  اإح�شائيات  ح�شب  الأردن  يف  الثالثني  �شن  دون  هم  من  ن�شبة 
باب. وهناك بع�ص  ويل ال�ّشائد حالًيا يف تعريف ال�شَّ كان. وهذا ه� املفه�م الدُّ جمم�ع ال�شُّ

باب ت�شل اإىل �شن 35 �شنة، وبع�شها الآخر اإىل �شّن 40 �شنة. ول ترى اأنَّ مرحلة ال�شَّ الدُّ

2- الجتاه ال�صيكولوجي

باب ب��شفه حالة نف�شية ل عالقة لها بالعمر الزمني،  وينظر هذا الجتاه اإىل ال�شَّ
م�ح والأمل يف احلياة،  ة واحلما�شة واحلركة والطُّ فاأنت �شاب مثاًل حني حتتفظ باحلي�يَّ
ة دورك يف احلياة. وهذا الجتاه يعك�ص نظرة الإن�شان للحياة مبقدار ما ي�شعر  يَّ وتعتزُّ باأهمِّ
باب واحلي�يَّة، ومبقدار ما ي�شتطيع اأن ي�لِّد يف الآخرين الرغبة اجلاحمة  اأنَّه يتمتَّع بال�شَّ
وتتكدر  وحيًدا  الدرب  ي�شري يف  ذلك  يخفق يف  �شاًبا. وحني  يك�ن  وبهذا  واحلياة،  للعمل 
نف�شيته، وي�شعر بالياأ�ص والإحباط واحلزن والرغبة يف الهروب من احلياة، وهذه بدايات 

يخ�خة وعالماتها، ملن ل يجيد فن التَّعامل مع احلياة. مرحلة ال�شَّ

3- الجّتاه احل�صاري الجتماعّي

ويجمع هذا الجتاه بني الجّتاهني اآنفي الذكر. ول ينكر هذا الجتاه العامل الزمني 
باب. وهذا  ال�شَّ ف�شيَّة يف  النَّ اأثر احلالة  ُينكر  ال�قت ذاته ل  باب، ويف  ال�شَّ يف حتديد �شن 
والَّتي  النف�ص،  ة املعروفة يف علم  العقليَّ ة  العاطفيَّ ة  النَّظريَّ اأي ين�شجم بطريقة ما مع  الرَّ
والعبارات  الألفاظ  اأو �شقاءه يت�قف -اإىل حدٍّ كبري- على  الإن�شان  اأن �شعادة  اإىل  ت�شري 
اب عن نف�شه، كاأن يق�ل: اأنا �شعيد ون�شيط و�شاب، فمثل هذه الألفاظ  التي يعّب بها ال�شَّ
من  جزًءا  ت�شبح  ثم  ومن  الإن�شانية،  الّذات  ح�ل  ترتكز  ع�اطف  اإىل  ل  تتح�َّ والعبارات 
يف  ف�شتف�شي  الّذات،  عن  �ش�داوية  وعبارات  األفاظ  �شي�ع  حال  يف  الفرد.اأما  ة  �شخ�شيَّ
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ة يائ�شة مت�شائمة وعاجزة وهِرمة. وهذه النَّظريَّة جتد اأ�شداء  هاية اإىل ت�شكيل �شخ�شيَّ النِّ
لها يف ق�ل ال�شاعر املهجري اإيليا اأب� ما�شي:

كيف تغدو اإذا غدوت عليال اأيهذا ال�شاكي وما بك داء     

باب اأهمية ال�صَّ

باب يف النقاط التالية)4(:- د اأهمية ال�شَّ تتحدَّ

ًّا • ب�صريــ
ة للمجتمع؛ فقد و�شلت ن�شبة  ّكانيَّ كيبة ال�شُّ باب قطاع حي�ي وهاّم يف جممل الرتَّ  ال�شَّ
باب الأردين ح�شب املفه�م املتعارف عليه عاملًيا )15-24( �شنة اإىل 23% من جمم�ع  ال�شَّ
ال�شكان لعام 2004 )5(، وت�شل ن�شبة َمن هم دون �شن الثالثني �شنة ح�ايل 73% من جمم�ع 

ال�شكان للعام ذاته.

• اقت�صادًيا
ة ال�شاملة وامل�شتدامة مناًء واإمناًء،  ة التنم�يَّ باب عن�شًرا اأ�شا�شًيا يف العمليَّ ُيعدُّ ال�شَّ
ة  عمليَّ الأ�شا�ص  هذا  على  باب  ال�شَّ رعاية  وُتعدُّ  ال�طن.  م�شتقبل  نرى  خالله  ومن  وبه 
يرتد عائد  ونرعاهم  باب  ال�شَّ نعطي  ما  فعلى قدر  البعيد،  املدى  ا�شتثماريَّة مربحة على 
ة مل�اجهة  ة الأمَّ هذا العطاء �شخيًّا على �شكل خباٍت ب�شريًة، اأ�شبحت ثروة الع�شر وُعدَّ

. التحّديات الّداخليَّة واخلارجيَّة يف عامل �شريع التَّغريُّ

• �صيا�صيًّا
ة،  ترابطيَّ ة  تفاعليَّ ة  تبادليَّ عالقة  بابي  ال�شَّ والعمل  ال�ّشيا�شّي  العمل  بني  فالعالقة 
ع�شر  يف  نعي�ص  ونحن  ة  خا�شَّ هاية،  النِّ يف  �شيا�شّية  ة  عمليَّ واإعدادهم  باب  ال�شَّ وتربية 

ة. ة باأبعادها واتـِّجــاهاتها كافَّ الّدميقراطيَّ

ًّا • ع�صكريــ
باب هم العم�د الفقري للق�ات امل�شلَّحة واجلي�ص يف اأي جمتمع من املجتمعات  ال�شَّ
ا يف منطقة مت�ج بالأحداث، وم�شتهدفة باأكرث من عدو وطامع �شهي�يّن  الب�شريَّة، وخ�ش��شً
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يل من عقيدتها وا�شتغالل ثرواتها، وحتجيم تطلعاتها، وال�شيطرة  وا�شتعمارّي و�شع�بّي، للنَّ
على ترابها ال�طنّي، وقهر �شع�بها، وفر�ص ال��شاية على الأر�ص والإن�شان.

باب ورعايتهم حق لهم وواجب على وطنهم تقدميه  ة اإعداد ال�شَّ ومن هنا فاإن عمليَّ
م وتخّطي حاجز التَّاءات الثالث:  ة واأ�شا�شيَّة ملجتمع ين�شد التَّقدُّ لهم، ب��شفها عمليَّة مهمَّ
ة  )التَّبعيَّة، والتجزئة، والتخلف(، كما اأ�شماها �شمّ� الأمري احل�صن بن طالل، وهي مهمَّ

ا لأ�شباب عّدة، اأبرزها: اأي�شً
ب�ش�اء، 	  �ش�اء  ال�طن  وم�شلحة  باب  ال�شَّ م�شلحة  حتتمها  ة  ُملحَّ �شرورة 

باب ُقطب الرحى فيها. ل ال�شَّ املة الَّتي ي�شكِّ ة ال�شَّ ة التَّنم�يَّ وحتتمها العمليَّ
اإمكاناتهم 	  ك�شف  على  باب  ال�شَّ م�شاعدة  �شاأنَّها  من  لأن  ة،  فرديَّ �شرورة 

والنفعاليَّة  والروحيَّة  ة  والعقليَّ ة  اجل�شميَّ وقدراتهم  مي�لهم  وتنمية 
يف  امل�شاهمة  يف  منهم  ع  املت�قَّ للدور  واإعدادهم  والجتماعّية،  واجلماليَّة 

تنمية جمتمعهم.
واأخالقه 	  بنيانه  و�شالمة  اأي جمتمع ومتا�شكه  ق�ة  لأنَّ  اجتماعيَّة،  �شرورة 

والقادر  ال�اعي  باب  ال�شَّ من  جياًل  يتطلَّب  فيه،  ال�شائدة  العالقات  ومتانة 
والتط�ر  البناء  اإىل  واملبادر  واأمته،  جمتمعه  بق�شايا  وامللتزم  وامل�ش�ؤول، 

والتَّغيري.
باب)6( ما هو الجّتاه الأمثل للتعامل مع ال�صَّ

والزمان  املكان  لعتبارات  تبًعا  باب،  ال�شَّ مع  التَّعامل  يف  اجتاه  من  اأكرث  هناك 
والثقافة والإيدي�ل�جيا، ومن هذه الجّتاهات:

باب بك�نهم طاقة - 1 اجّتاه النبذ وال�شطهاد والتَّهمي�ص وعدم الكرتاث بال�شَّ
باب  ال�شَّ مع  التَّعامل  يف  ال�شلبي  البعد  يعك�ص  الجّتاه  وهذا  وق�شية.  وق�ة 
اأج�اء  ظلِّ  يف  الجّتاه  هذا  وي�شيع  والتدمري.  للهدم  م�شروًعا  ب��شفهم 
بة على �شي�ع مثل هذا الجّتاه تتمّثل  التَّخلُّف واجلهل والأمية. والنتائج املرتتِّ
باب، بك�نها ال��شيلة املنا�شبة  يف اأمناط التمرد والثَّ�رة الَّتي يلجاأ اإليها ال�شَّ

لتحقيق اأهدافهم واأغرا�شهم العاجلة والآجلة على حد �ش�اء.
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باب - 2 اجّتاه التتبُّع واملراقبة والتدقيق. ففي ظلِّ هذا الجّتاه يتم التَّعامل مع ال�شَّ
ب��شفهم م�شروًعا للم�شاغلة. ويف ظلِّ هذا الجّتاه ين�شغل الن�شق ال�ّشيا�شّي 
ومراقبة  والتدقيق،  املتابعة  يف  القائم  بابي  وال�شَّ ب�ّي  والرتَّ والجتماعّي 
خ�ًفا  هم�شة،  وكّل  حركة  كّل  فري�شد  و�شكناتهم،  حركاتهم  يف  باب  ال�شَّ
باب وطاقاتهم، واأوقات فراغهم الَّتي هي يف اأم�صِّ  وخ�شية ورهبة من ق�ة ال�شَّ
باب واملجتمع.  احلاجة اإىل العقلنة والتقنني والتَّ�ظيف الإيجابي ل�شالح ال�شَّ
فاإذا مل ُيح�شن املجتمع التَّعامل مع هذه الق�شايا بعقالنية، ف�شتنفلت الأم�ر 
من عقالها، وت�ؤّدي اإىل نتائج وخيمة. ويف هذا ال�شدد يق�ل اخلليفة الفاروق 
عمر بن اخلطاب  لأحد ولته: ماذا ت�شنع ب�شارق؟؟ قال: اأقطع يده، قال 
له الفاروق: اإن قطعت يده قطعت يدك، يا هذا اإن اهلل خلق الأيدي لتعمل، 
فاإن مل جتد يف الطاعة عماًل التم�شت باملع�شية اأعماًل، فا�شغلها بالطاعة 

قبل اأن ت�شغلك باملع�شية.

اجّتاه الت�جيه والإر�شاد وال�شتثمار الإيجابي الَّذي ي�ؤّكد �شرورة التَّعامل مع - 3
ال�شاملة  ة  التَّنم�يَّ ة  العمليَّ اأ�شا�شيني يف  و�شركاء  اأ�شدقاء  ب��شفهم  باب  ال�شَّ
مناًء واإمناًء، لك�نهم م�شروًعا وطنًيا وق�مًيا يت�قف م�شري ال�طن وم�شتقبله 
هذا  منظ�ر  -ح�شب  امل�شتقبل  ن�شمن  وحتَّى  لهم.  ورعايتنا  اإعدادنا  على 
مب�شريهم  يتعلق  ما  كّل  يف  �شركاء  باب  ال�شَّ يك�ن  اأن  من  بّد  ل   - الجّتاه 
ويجب  امل�شتقبل.  كّل  �ش�اهم  ولي�ص  هم  لأنهم  وم�شتقبلهم،  وبحا�شرهم 
ة القائمة على اإ�شدار  ة البطركيَّ ة الأب�يَّ البتعاد عن التَّعامل معهم وفق العقليَّ
وتهمي�ص دورهم  والحت�اء،  التَّبعيَّة،  والن�اهي، وفر�ص  والأوامر  التَّعليمات 
وا�شتالبهم، والعمل معهم على اأنهم قطاع مهمل، ل ميلك قراره يف احلا�شر 
اإىل  �شت�ؤّدي  الأ�شاليب  فهذه  معهم.  ال�اعظ  دور  ممار�شة  اأو  وامل�شتقبل، 
باب اإىل حالت ال�ج�د احلادة كما اأ�شماها الفيل�ش�ف الفرن�شي  تعر�ص ال�شَّ
واحلرية  وال�شطراب  والإحباط  والياأ�ص  والإخفاق  كالقلق  يا�صربز  كارل 

راعية، وغريها. والغرتاب وال�شّ
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باب)7(: ملاذا احلوار بني ال�صَّ

ة قاطبة. فاحل�ار قيمة اإيجابيَّة عليا و�شل�ٌك  ة للب�شريَّ ة واأ�شا�شيَّ احل�ار م�شاألة حي�يَّ
ة من الأمم. وت��شيع قن�ات احل�ار  قي الفكرّي والثقايّف لأية اأمَّ ح�شارٌي يعبِّ عن حالة الرُّ
بني  وامل�ش�ؤولة  ال�اعية  ة  الإيجابيَّ اآفاقه  ارتياد  يف  مميزة  ح�شاريَّة  نقلة  ُيعدُّ  باب  ال�شَّ مع 
اع القرار  نَّ اأي والفكر و�شُ باب اأنف�شهم من جهة، وبينهم وبني امل�ش�ؤولني واأ�شحاب الرَّ ال�شَّ
ة، و�ش�ًل اإىل امل�شاركة الفاعلة وال�شاملة،  عد وامل�شت�يات، يف املجالت كافَّ على خمتلف ال�شُّ

والإ�شهام الفاعل يف �شنع حا�شرهم وا�شت�شراف اآفاق م�شتقبلهم.

ة وطنيَّة، فمن �شاأن احل�ار �شل�ًكا  باب مهمَّ باب ومع ال�شَّ وتنمية مهارات احل�ار لل�شَّ
لها اإىل اأدوات بناء وتنمية للذات. وعلينا اأن نعلي  باب وُيح�ِّ ل طاقات ال�شَّ وممار�شة اأن ُيفعِّ

من قيمة احل�ار كما يق�ل �شمّ� الأمري احل�صن ل�شببني، هما:

الغري - 1 راأي  ن  نثمِّ واأن  الآخرين،  اإىل  ن�شتمع  بحيث  واحل�ار  املناظرة  قيمة 
واأن نطمئن النف��ص بتطمني الفكر، بحيث يبنى على هذا الفكر الكثري من 

القناعات خدمة لهذه امل�شرية.

تقدير، - 2 من  ويليق  يجب  مبا  وتقديرها  الخت�شا�ص  جمالت  معرفة  قيمة 
حيحة لل�ل�ج  باب يف جمتمعهم، وهي املحاولة ال�شَّ د تفاعل ال�شَّ فهي جت�شِّ
املجتمع  جتنيب  �شاأنه  من  واقتدار،  واطمئنان  ووعي  بدراية  امل�شتقبل  اإىل 

�ص لتخلخالت �شراع الأجيال. احتمال التعرُّ

باب تكمن يف م�شامني منحى الّرعاية  وهناك اأ�شباب اأخرى لتعميق احل�ار مع ال�شَّ
بابية قد ي�ؤّدي اإىل اإحداث  بابية ال�قائية، انطالًقا من اأن تفاقم الهم�م وامل�شكالت ال�شَّ ال�شَّ
ة.  بعامَّ واملجتمع  ة  بخا�شَّ باب  لل�شَّ ة  العامَّ احلياة  جممل  يف  والت�شدع  والنهيار  التفكك 
باب وت��شيع قن�ات احل�ار معهم ياأتي من قبيل التحكم  فاحلث والرتكيز على حماورة ال�شَّ
بابية  ال�شَّ الّرعاية  اأن  ة، ذلك  ال�شارَّ للمفاجاآت غري  اأحداث امل�شتقبل ل تركها عر�شة  يف 
ع ما ميكن اأن يحدث  ة، الَّتي تق�م على اأ�شا�ص ت�قُّ عيَّ ة والتَّ�قُّ الناجحة هي الّرعاية ال�شتباقيَّ

تائج. بعد حني، ل تركهم عر�شة للمفاجاآت غري املح�ش�بة النَّ
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ت�شافر  اإىل  يحتاج  نف��شهم  وطنيَّة يف  قيمًة  واإعالوؤه  باب  ال�شَّ مع  احل�ار  وتكري�ص 
خارج  وم��ش�عيَّة،  وعقالنيَّة  مبنهجيَّة  معه  للتعامل  �شات،  وم�ؤ�شَّ اأفراًدا  اجلميع  جه�د 
لكي  املجال  واإتاحة  النجاح،  فر�ص  من  املزيد  ل�شمان  �شلًفا،  املق�َلبة  وال�شياقات  الأطر 
ياأخذ احل�ار مداه على نح� طبيعي ومالئم مل�شلحة جميع الأطراف، والعمل يف ال�قت 
نف�شه على �شرورة النَّظر اإليهم على اأنهم م�شروع لبناء ال�طن وتقدمه، ولي�ص م�شروًعا 
والبناء  التَّنمية  يف  �شركاء  جميًعا  اأنَّنا  ذلك  وامل�شاغلة،  املتابعة  اأو  الفراغ  اأوقات  لق�شاء 
غري  والعطاء  والإنتاج  العمل  يف  طريقه  يجد  اجلميع  بني  املفا�شلة  ومعيار  والإعمار، 

ة. املحدود لل�طن دون �شجيج اأو ِمنَّ

منطلقات احلوار

�شات والفعاليات  باب اأنف�شهم، وبني امل�ؤ�شَّ د املنطلقات املنا�شبة للح�ار بني ال�شَّ تتعدَّ
الثَّقافة واجلغرافيا والتاريخ والدميغرافيا والإيدي�ل�جيا. وتخ�شع  تبًعا لع�امل  الأخرى، 
هذه امل�شاألة يف جمم�عها للن�شبيَّة الجتماعّية، الَّتي تتفاوت بح�شب املجتمعات والأزمنة 

والأمكنة. وميكن ال�شتناد اإىل املنطلقات التالية:
ورجاًل - 1 اأطفاًل  و�شباًبا،  �شيًبا  ال�طن  لأبناء  وامل�شرتكة  ة  اجلماعيَّ امل�ش�ؤوليَّة   

ون�شاًء، من منطلق »كّلكم راٍع وكّلكم م�ش�ؤول عن رعيته« وكّل م�اطن خفري، وكّل 
مّنا على ثغرة فال ُي�ؤَتنيَّ من ِقَبله؛ كّل قدر �شعته وواجبه وم�ش�ؤولياته وم�قعه.

ال�ش�رى وقاية من الزلل والنحراف »و�شاورهم يف الأمر/ واأمرهم �ش�رى - 2
ة يف اإبداء راأيهم يف امل�شائل  بينهم«، ففي ال�ش�رى اإ�شراك لأبناء ال�طن كافَّ
تاأثري يف  لها  يك�ن  اأن  الَّتي ميكن  والإن�شانية،  والق�مّية  ة  ال�طنيَّ والق�شايا 

حياتهم.
والُغرم، فال - 3 الُغنم  �ش�اء يف  كّلهم  ال�طن  فاأبناء  وامل�شاواة،  الفر�ص  تكاف�ؤ 

مكان لأن يزايد اأحد على اآخر يف حب ال�طن والنتماء اإليه وافتدائه باملهج 
والأرواح، فال�طن للجميع دار مقرٍّ وا�شتقرار ل فندًقا ول ب�ر�شة. وال�طنيَّة 
مره�نة  لي�شت  ة  ال�طنيَّ ال�حدة  و»اأن  حدود  بال  بالعطاء  تك�ن  احلقيقية 

ب�حدة الغر�ص اأو اجلن�ص اإمنا ب�حدة الهدف«.
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من - 4 جمتمع  اأي  يف  طبيعيَّة  حالة  وهي  و�ش�رها:  اأ�شكالها  بجميع  ة  ديَّ التَّعدُّ
ة اأو  ينيَّ ة اأو الدِّ ة اأو البيئيَّ املجتمعات ومنها الأردّن، �ش�اء ب�شبب الفروق الفرديَّ
ة يف بع�ص الأحيان رحمة اإذا ما ا�شتطاع  ة اأو العرقيَّة. فاختالف الأمَّ املذهبيَّ
املجتمع اأن ُيح�شن ت�ظيفها ل�شالح م�شريتها التَّنم�يَّة، من خالل ا�شتقطاب 
ة البناء والتَّنمية  ها يف عمليَّ القطاعات والقدرات والإمكانات جميعها، وزجِّ
اأي  اأي ب��شعه اأْن ي�شت�عب الرَّ والتَّحديث، والعرتاف بها من منطلق اأنَّ الرَّ
ة  ة البّناءة، الَّتي من �شاأنها اإثراء امل�شرية املجتمعيَّ ديَّ الآخر يف اإطار من التَّعدُّ
تها. فالأردّن دولة �شغرية تقع يف عني العا�شفة واحلرائق من ح�له �شرًقا  برمَّ
ة منذ ن�شـــــاأته، لذلك  ة واحل�شاريَّ وغرًبا، ويف ب�ؤرة تتالطمها الأم�اج الفكريَّ
ديَّة ترثي، واأْن ي�ؤمن ب�شرورة ا�شتمرار  ل بّد من اأن يتَِّبع منهًجا ي�ؤمن باأنَّ التَّعدُّ

عد ال�ّشيا�شّية والدينيَّة والجتماعّية والثَّقافيَّة. احل�ار العقالين على ال�شُّ
الآن - 5 يتَّجه  ومعظمه  جًدا،  �شغري  فالعامل  والعامليَّة،  ة  الك�نيَّ النَّظرة  �شيادة 

مي�مة  والدَّ ة  وال�شتمراريَّ البقاء  ل�شروط  حتقيًقا  د،  والت�حُّ التكامل  نح� 
ارت�ش�ا  اإذا  اإّل  الكبار  عامل  يف  لل�شغار  وج�د  فال  ممكنة،  فرتة  اأط�ل 
اأيتام على م�ائد اللئام. فال يج�ز لنا النغالق  د  اأن يك�ن�ا جمرَّ لأنف�شهم 
ًفا يف  اأو العزلة والعي�ص بعيًدا عن الآخرين، ول بدَّ من اأن يك�ن احل�ار م�ظَّ
قادرون -بع�ن  نا  اأنَّ واأعتقد  والق�مّية.  ة  ال�طنيَّ لتحقيق م�شاحلنا  معظمه 

اهلل تعاىل- على ال�شري �شمن هذا الجّتاه.
باب ودورهم املميَّز يف امل�شرية املجتمعيَّة، وبقدراتهم - 6 ة ال�شَّ  العرتاف باأهّميَّ

الفائقة يف رفد م�شرية جمتمعهم باخلري والعطاء غري املحدود، و�شناعة 
ممار�شات  فر�ص  حماولت  عن  بعيًدا  ولأمتهم،  ل�طنهم  امل�شرق  الغد 
ال��شاية اأو الحت�اء، وم�شادرة حق�قهم يف اختيار ما ينا�شبهم يف حا�شر 
م�شلحة  مع  الختيار  هذا  يتعار�ص  ل  اأن  �شريطة  وم�شتقبلهم،  اأّيامهم 

ال�طن؛ فال �شرر ول �شرار.
فنحن - 7 الي�م،  عامل  يف  والبقاء  ة  ال�شتمراريَّ ل�شمان  حتميَّة  م�شاألة  احل�ار 

ا، بل نحن  ن�شًخا طبق الأ�شل عن بع�شنا بع�شً ل�شنا  نا  مدع�ون للح�ار لأنَّ
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ا بحكم ع�امل متعّددة، تفر�ص علينا  خمتلف�ن ومتميِّزون عن بع�شنا بع�شً
اأنه  يف  احل�ار  فائدة  وتكمن  الأطراف.  جميع  م�شلحة  فيه  ملا  نتحاور  اأن 
ا من جهة- وعلى جمتمعهم  باب لالنفتاح على بع�شهم بع�شً يتيح املجال لل�شَّ
ا. فعلى  �شاته وهيئاته وفعالّياته، وكذلك التاأثري يف بع�شهم بع�شً ة م�ؤ�شَّ بكافَّ
ف  بالّتطرُّ ي�ًما  ي�ؤمن  فالأردّن مل  بتفكريهم وعق�لهم،  الرتقاء  جمتمعهم 
عن  للدفاع  اإّل  التَّعامل  يف  اأ�شل�ًبا  ال�شدام  يعتمد  ومل  �شيا�شة،  اأو  مبداأ 

م�شلحته الق�مّية وال�طنيَّة.
الرغبة امل�شرتكة بني اأطراف احل�ار يف ال�شروع باحل�ار بال �شروط م�شبقة، - 8

ف�شاًل عن التحرر من النمطية وامل�اقف امل�شَبقة قبل ال�شروع يف احل�ار.
العقالنيَّة - 9 اإىل  والحــتــكــام  التَّعامل،  يف  واملــرونــة  الآخـــر،  على  النــفــتــاح 

ة وال�اقعيَّة. وامل��ش�عيَّ
والعتماد - 10 التبادلية  عن  ف�شاًل  احل�ار،  اأطراف  بني  التَّعامل  يف  الندية 

املتباَدل والت�ازن يف تبادل امل�شالح.

و�صائل احلوار

بابية،  بابية: املراكز ال�شَّ �شات ال�شَّ من و�شائل احل�ار الَّتي ميكن اأن تلجاأ اإليها امل�ؤ�شَّ
والتجمعات  واملع�شكرات  الهادفة،  واللقاءات  واملناظرات  واملحا�شرات،  والندوات 
واللقاء  ة  الفكريَّ والندوة  الأكادميية  املحا�شرة  بني  براجمها  يف  جتمع  الَّتي  بابية،  ال�شَّ
اأ�شحاب  اأنف�شهم من جهة، وبينهم وبني  باب  ال�شَّ الهادف واحل�ار ال�اعي وامل�ش�ؤول بني 
ة،  عد وامل�شت�يات ويف املجالت كافَّ ّناع القرار على خمتلف ال�شُّ اأي وامل�ش�رة والفكر و�شُ الرَّ
ة وال�شروح العلمية والّثقافيَّة، لربط  بابية وزيارة املعامل التَّنم�يَّ ف�شاًل عن ال�شياحة ال�شَّ
تقرير  واأ�شار  الق�مي.  ال�طنّي والعتزاز  اأجزاء ال�طن، وتعزيز النتماء  ة  باب بكافَّ ال�شَّ
اإىل  املعرفة  النا�شئة ملجتمع  الأجيال  اإعداد)8(  للعام 2010/ 2011 ح�ل  العربّي  املعرفة 
الك�ّشافة  مثل  الدرا�شية،  للمناهج  داعمة  واأن�شطة  برامج  الأردنيَّة  املدر�شة  تت�فر يف  اأنَّه 
بية، الَّتي تهدف اإىل دعم احل�ار  واملر�شدات واأندية احل�ار واملجال�ص والبملانات الطالَّ
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الأردنية على  الدرا�شية  املناهج  ت�شتمل  كما  الآخر..  اأي  الرَّ واحرتام  اأي  الرَّ والتَّعبري عن 
ر�صالة  نتها  ف كما ت�شمَّ العديد من القيم الجتماعّية كالت�شامح والعتدال وعدم الّتطرُّ

ز لديه لغة احل�ار والتفاهم مع الآخرين. عّمان، وتعزِّ

احل�ار، من خالل  م�شاحات  زيادة  عليها  والقائمني  بابية  ال�شَّ �شات  امل�ؤ�شَّ وباإمكان 
ب�ّية والجتماعّية الأخرى ل�شالح  ة والرتَّ �شات الإعالميَّ ا�شتثمار اله�ام�ص املتاحة يف امل�ؤ�شَّ
بعد  ذات  وم�شائل  ق�شايا  ح�ل  وم�ش�ؤوًل  وعقالنًيا  واعًيا  احل�ار  يك�ن  بحيث  باب،  ال�شَّ
وطني وق�مي واإن�شاين، لها عالقة حميمة بحا�شر ال�طن وم�شتقبله، بعيًدا كّل البعد عن 
ال�شهرة على  املزيد من هالت  اإ�شفاء  �ش�ى  لأ�شحابها  ل همَّ  الَّتي  ة  خ�شيَّ ال�شَّ امل�ؤثرات 
اأنف�شهم، والَّتي ل تتاأتى يف اأغلب الأحيان اإّل من خالل الإ�شاءة لالآخرين. وينبغي اأن يك�ن 
عبية،  ال�شَّ مقد�شاتنا  اأو  ة  واحل�شاريَّ والّدينيَّة  والق�مّية  ة  ال�طنيَّ بث�ابتنا  حمك�ًما  احل�ار 
متها  غ بقائنا وا�شتمراريتنا، ويف مقدِّ الَّتي ل ن�شتطيع جتاوزها، لك�نها اأ�شا�ص وج�دنا وم�ش�ِّ
، بل وَيحُرم التطرق اإليها اإّل مبا ُيعلي من �شاأنها  ة الَّتي ل يج�ز اأن مُت�صَّ معتقداتنا الّدينيَّ
ة، ُيعدُّ وج�دها �شرورة لزمة ل�شتمرارية احلياة  وير�شخها ب��شفها قيًما حياتية اإيجابيَّ
ة يف ف�شائها  الإن�شانيَّة على هذا الك�كب. وكذلك ل بد من النتماء لرتاب ال�طن وثرى الأمَّ
املمتد من املحيط اإىل اخلليج. وينبغي اأن يك�ن احل�ار حمك�ًما ب�شل�شلة من الإجراءات 

والق�اعد، الَّتي قد يك�ن من بينها:
التحاور وفق معايري احلكمة وامل�عظة احل�شنة، والبعد عن الق�ش�ة والفظـاظة: - 1

 ِتـــي ِهَي اأَْحــ�َصُن �َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِباَلّ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ اْدُع اإَِلى �َصِبيِل َرِبَّك ِباحْلِ
ا َغِليَظ اْلَقْلِب  ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفًظّ )النحل:  ،)125َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلَلّ

وا ِمْن َحْوِلَك )اآل عمران: 159(. لْنَف�صُّ

ب�شر - 2 فنحن  احل�ار،  لعمليَّة  مرافقة  اأخطاء  حدوث  حال  يف  والعف�  الت�شامح 
ول�شنا مالئكة على هذه الأر�ص، وكّل ابن اآدم خّطاء وخري اخلّطائني الت�اب�ن 
كما يق�ل ر�ش�لنا ، وقد قال اهلل تعاىل:َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن 

الَنّا�ِس َواهلّلُ ُيِحُبّ اْلُمْح�ِصِنين)اآل عمران: 134(.

التحاور لالتفاق على احلد الأدنى لبناء ال�طن واإعالء بنيانه واإ�شادة �شروحه - 3
عالًيا ولي�ص لهدمه وحتطيمه.
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الختالف يف احل�ار م�شاألة طبيعيَّة، �شريطة اأن تبقى �شمن اأطرها امل�شروعة - 4
الَّتي ل تهدد البنيان الجتماعّي بالف��شى الجتماعّية اأو اخلالقة. فالختالف 

اأي ل يف�شد لل�د ق�شيَّة. يف الرَّ

باب اأنف�شهم وبينهم - 5 الرتكيز على القدوة والّنمّ�ذج يف اإ�شاعة احل�ار بني ال�شَّ
ة اأن الإعالء من  عبية يف البيئة املحلية، وبخا�شَّ ة وال�شَّ �شميَّ ة اجلهات الرَّ وبني كافَّ
باب وتكري�شه واقًعا ُمعا�ًشا يحتاج اإىل القدوة وجت�شيدها  قيمة احل�ار مع ال�شَّ
�شل�ًكا وممار�شة ي�مية يف واقع حياتنا، فالإن�شان يتعلم بالقدوة اأكرث مما يتعلم 

بالتلقني والتنظري.

ال�شعي اإىل تط�ير احل�ار ليك�ن ح�اًرا ناقًدا ل ح�ار طر�شان، اأو ح�ار جمامالت - 6
ة العليا. على ح�شاب امل�شلحة ال�طنيَّ

�شات - 7 بابية -ويف مقدمتها امل�ؤ�شَّ ب�ّية والجتماعّية وال�شَّ �شات الرتَّ اأن ترتقي امل�ؤ�شَّ
اإىل م�شت�ى  باب-  ال�شَّ املعنيَّة باحل�ار مع  وُنخُبها  واأُطرها وك�ادرها  بابية  ال�شَّ
الفهم الإجرائي ملعنى القيادة اأو القائد )Leader( بكّل ما تعنيه هذه الكلمة من 
معاٍن عظيمة ودللت ت�شري اإىل الإ�شغاء )Listening( واإىل ال�شرح والت��شيح 
 )Discussing( واملناق�شة   )Asking( الأ�شئلة  وطرح   )Explaining(

.)Responding( وال�شتجابة )Evaluating( والتق�مي

باب مفه�م د�شت�ر العالقات - 8 �شات يف ح�ارها مع ال�شَّ ف هذه النخب وامل�ؤ�شَّ اأْن ت�ظَّ
ة )Human touch( بكّل ما  ة الَّذي يتمثل يف مفه�م اللم�شة الإن�شانيَّ الإن�شانيَّ
 )Hear him( اإليه  ال�شتماع  تعني  اإيجابيَّة متعّددة،  تعنيه من معاٍن ودللت 
 Motivate( رغبة  ك  وحرِّ  )Understand his feeling( �شع�ره  واحرتام 
بالأخبار  ده  وزوِّ  )Appricate his Efforts( ر جمه�داته  وقدِّ  )his desire
م  وتفهَّ  )Open his eyes( واأر�شده   )Train him( به  ودرِّ  )News him(
 )Contact him( به  وات�شل   )Understand his Uniqueness( ده  تفرُّ

 .)Honor him( مه وكرِّ
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احتياجاتهم، - 9 ومعرفة  اإليهم،  ال�شتماع  خالل  من  باب  بال�شَّ الهتمام  اإظهار 
الَّذي من  البيزنطي،  اإىل اجلدل  اللج�ء  املمكن منها، دون  تلبية  والعمل على 
 : الر�ش�ل  لق�ل  واخل�ش�مة،  والنف�ر  والكراهية  احلقد  ي�رث  اأن  �شاأنه 
البتعاد  �شاأن  ومن  اجلدل(.  اأوتوا  اإّل  عليه  كانوا  هدى  بعد  قوم  �صلَّ  )ما 
عن اجلدل اأن يدفعنا اإىل العرتاف باأخطائنا اإن كنا خمطئني. وهذا مدعاة 
 : لحرتام الآخرين لنا، واحرتام اآرائهم من قبيل الت�ا�شع لق�ل ر�ش�ل اهلل
)اإن اهلل اأو�صى اإيل اأن توا�صعوا( وق�له : )الرفق ل يكون يف �صيء اإّل زانه 
ول ينزع من �صيء اإّل �صاأنه(، و)اأن اهلل يعطي على الرفق ما ل يعطي على 

العنف(.

بني - 10 والتعاي�ص  واحل�ار  الّدميقراطيَّة  ثقافة  لرت�شيخ  واملخل�ص  اجلاد  ال�شعي 
مبداأ  على  قائمة  ثقافة  وهي  والختالف.  ديَّة  والتَّعدُّ التن�ع  اإطار  يف  النا�ص 
�صمّو  يق�ل  كما   - احل�ار  قيم  على  والتاأكيد  الآخر،  وتقبل  والت�شامح  العدالة 
امل�اطن  ومتكني  وامل�شاركة،  ة  ديَّ بالتَّعدُّ ممثلة   - طالل  بن  احل�صن  الأمري 
ولية. والغريية واخلريية، ونبذ العنف والكراهية، والعمل �شمن اإطار الأ�شرة الدُّ

بابية  �شات ال�شَّ ة بامل�ؤ�شَّ باب لي�شت م�ش�ؤوليَّة خا�شَّ اإن م�ش�ؤوليَّة تعميق احل�ار مع ال�شَّ
يف  تتمّثل  وفكري  ح�شاري  اإ�شعاع  ومراكز  م�ازية،  ة  ترب�يَّ �شات  م�ؤ�شَّ فثمة  فح�شب، 
باب متكيِّف مع نف�شه  ال�شَّ باإعداد وتك�ين جيل من  عبية املعنية  ة وال�شَّ �شميَّ الرَّ �شات  امل�ؤ�شَّ
وجمتمعه، ومنفِتح على ُمعطيات ع�شره، ومرن يف تفكريه وقادر على التعاطي والتَّعامل مع 
الآخر بعيًدا عن التناق�ص والزدواجية و�شراع الأدوار، ويف اإطار �شيغة تعاونية تن�شيقية 
دون  ة،  كافَّ باأبعادها  ة  الإن�شانيَّ ة  خ�شيَّ ال�شَّ ج�انب  باحل�شبان  تاأخذ  و�شم�لية،  وتكاملية 
هذه  ت�شعى  اأن  اآخر؛ مبعنى  وتفريط يف  اإفراط يف جانب  ودون  اآخر،  على  تغليب جانب 
اجلهات -ح�شب الإمكانات املت�فرة واله�ام�ص املتاحة اأمامها- للعمل باإ�شرار ودون اإبطاء 
على تكري�ص هذه القيمة لتك�ن �شل�ًكا وممار�شة حياتية يف حياتها، ويف اأثناء تعاملها مع 
ة رئي�شة، احللقَة الأخطر والأهم  ة واجتماعيَّ الآخرين. وُتعدُّ الأ�شرة ب��شفها م�ؤ�ش�شة ترب�يَّ
التَّعامل معهم، وجتاوزت الكثري  اأح�شنت  باب. فاإذا  ال�شَّ �شات املعنية بالعمل مع  امل�ؤ�شَّ يف 
القدوة  مفاهيم  خت  ور�شَّ باب،  ال�شَّ مع  واحل�ار  العمل  اآليات  املغل�طة ح�ل  املفاهيم  من 
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عن  واملتميزة  امل�شتقلة  �شخ�شياتهم  لهم  اأفراًدا  ب��شفهم  معهم  وتعاملت  والّنمّ�ذج، 
غريهم، فاإن العائد �شيك�ن م�شرًقا، و�شيثمر يف �ش�رة خبات �شبابية واعية واإيجابيَّة، 
الألفية  حتّديات  مع  للتعامل  وم�ؤهلة  ووعي،  بعقالنية  حميطها  مع  التَّعامل  على  قادرة 

الثالثة باقتدار واأمان وثقة عالية.

دور الأ�صـرة)9(
ومتكينهم  وتاأهيلهم  وبناتها  اأبنائها  تهيئة  على  احلية  والأمم  ال�شع�ب  حتر�ص 
والتكامل  التعاون  بد من  ول  واقتدار.  وعي  بكّل  ة  واخلارجيَّ الّداخليَّة  التحّديات  ملجابهة 
ة بدًءا بالأ�شرة باعتبارها احللقة الأخطر يف جممل  عبية كافَّ ة وال�شَّ �شميَّ �شات الرَّ بني امل�ؤ�شَّ
ة املعنيَّة، مروًرا بامل�ؤ�ش�شة الرتب�يَّة: مدر�شة، كّلية، جامعة،  ة والجتماعيَّ �شات الرتب�يَّ امل�ؤ�شَّ
م عمل  �شات املجتمع الأخرى، فكّل منها يتمِّ ة والّدينيَّة، وانتهاء مب�ؤ�شَّ وامل�ؤ�ش�شة الإعالميَّ

الأخرى يف اإطار التعاون والتن�شيق والتكامل.

فالنا�ص يتعلم�ن بطريقتني، هما:

ة اأفراًدا وجماعات - 1 ال�شدمة )Shock( كما ه� حال ال�شع�ب والأمم البدائيَّ
وجمتمعات.

اأفراًدا - 2 احلية  والأمم  ال�شع�ب  حال  ه�  )Anticipation(كما  ة  ال�شتباقيَّ
وجماعات وجمتمعات.

ب�ّي  والأ�ش�اأ والأخطر اأن ل يتعلم النا�ص باأي من الطريقتني، كما يق�ل املفكر الرتَّ
الأردين ح�صني عاي�س.

ة  الرتب�يَّ �شات  امل�ؤ�شَّ جممل  يف  الأخطر  احللقة  -ب��شفها  الأ�شرة  وتتحّمل 
وتاأهيلهم ومتكينهم  باب  وال�شَّ النا�شئة  اإعداد  ة  ي�شري يف عمليَّ والجتماعيَّة - جزًءا غري 
ورعايتهم. فالأ�شرة هي احلا�شن الأمني لالأبناء والبنات. فف�شاًل عن وظائفها املعروفة 
ف�شيَّة  ة والنَّ ة والقت�شادّية والتَّعليمية والرتب�يَّ يف حفظ الن�ع الب�شري، ووظائفها التَّنم�يَّ
والجتماعيَّة، ت�شكّل القنطرة وج�شر العب�ر للم�شتقبل، ب��شفها احللقة الأهم يف ت�ا�شل 
الأجيال. فالأ�شرة املتما�شكة واملرتابطة وامل�شتقرة واملن�شجمة مع ذاتها، ت�ِجد اأبناء وبنات 
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فاإن  الأ�شرة مفككة وه�شة وغري م�شتقرة،  اإن كانت  اأما  اأ�ش�ياء ومن�شجمني مع ذواتهم. 
معرفة  يف  ونخفق  تبداأ،  متى  نعرف  نكاد  واأزمات،  م�شكالت  م�شاريع  �شيك�ن�ن  اأبناءها 
نهاياتها. ولأهّميَّة دور الأ�شرة يف الرتبية والتن�شئة احتلت مكانة بارزة يف امليثاق ال�طنّي 
الأردين عام 1995 عب الإ�شارة ال�ا�شحة يف الف�شل اخلام�ص – املجال الجتماعّي- اإىل 

التاأكيد على النقاط التالية:
الأ�شرة هي البيئة الأ�شا�شيَّة يف بنية املجتمع الأردين، وهي البيئة الطبيعيَّة - 1

�شاتها  مب�ؤ�شَّ ولة  الدَّ وعلى  �شخ�شيته،  وبناء  وتثقيفه  وتربيته  الفرد  لتن�شئة 
وعي�شها  ومتا�شكها  تك�ينها  اأ�شباب  لالأ�شرة  ت�فر  اأن  عبية  وال�شَّ ة  �شميَّ الرَّ
الكرمي، واأن ت�شاعدها على القيام مب�ش�ؤولياتها يف تربية الأجيال وتن�شئتهم 

تن�شئة �شاحلة.
اأ�شا�ص الطف�لة ال�ش�ية، وحق طبيعي من حق�ق الطفل، - 2 الأم�مة ال�شاحلة 

ة للطفل والأم، وتاأكيد  ولة الأردنية واملجتمع ت�فري الّرعاية اخلا�شَّ وعلى الدَّ
حق الأم العاملة يف اإجازة الأم�مة ورعاية الأطفال، مبا يف ذلك ال�شمانات 
امل�شاندة  املنا�شبة واخلدمات  العمل  وت�فري ظروف  ال�شحيَّة والجتماعيَّة، 

الأخرى لها.
لالأطفال احلق يف احل�ش�ل على اأف�شل م�شت�ى ممكن من الّرعاية واحلماية - 3

ة امل�شتقلة للطفل الأردين  خ�شيَّ ال�شَّ اأجل بناء  ولة، من  الدَّ ال�الدين ومن  من 
دون متييز.

ت�شع - 4 اأن  ولة  الدَّ وعلى  املتجددة،  الب�شرية  وثروته  ال�طن  م�شتقبل  باب  ال�شَّ
امل�ش�ؤوليَّة،  لتحمل  وتاأهيلهم  طاقاتهم  حل�شد  ال�طنيَّة  والبامج  ال�ّشيا�شات 
والبتكار،  التجديد  يف  اإمكاناتهم  عن  املعبِّ  املنِتج  العمل  يف  والنخراط 
وال�شعي حلمايتهم من النحراف، ومعاجلة اأ�شبابه وت�جيه قدراتهم اخلالقة 

نح� البناء والتَّنمية.
من - 5  – واحل�اري  والتاأكيدي  ال�اثق   – النمط  بني  الأ�شرة  اأمناط  تتناوب 

جهة والنمط ال�شلبي والعدواين من جهة اأخرى. ولكن ما هي �شمات البيئة 
الأ�شرية يف كّل منط؟
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اأوًل: �صمات البيئة الأ�صرية يف النمط الواثق واحلواري:
داعمة.	 
اآمنة.	 
�شديقة.	 
هادئة م�شتقرة.	 
ح�ارية ودميقراطّية.	 
اأي الآخر وتقبُّل الختالف والتعاي�ص معه وج�ًدا وفكًرا.	  اأي والرَّ احرتام الرَّ
التكامل والتعاون والت�شاند.	 
املرونة والت�شامح.	 
التما�شك والرتابط.	 
اء واملراجعة امل�شتمرة مل�شريتها، للتاأ�شري على نقاط ق�تها 	  ممار�شة النقد البنَّ

ال�شعف  نقاط  والتاأ�شري على  وتعظيمها،  وت��شيعها  وتط�يرها  تعزيزها  بغية 
لتالفيها اأو للحد من تاأثرياتها ال�شلبية اجلانبية.

تعرتف باأخطائها وتعاجلها اأوًل باأول.	 
تدير م�اردها الب�شرية والزمنية ب�عي وحكمة وثقة وم�ش�ؤوليَّة.	 
تتعلَّم من اأخطائها.	 
فة.	  متكيِّ
ملتِزمة.	 
عالقاتها دافئة.	 
ع�اطفها عالية.	 
تت�شم عالقاتها بالتبادلية والعتماد املتبادل والتَّ�ا�شل الإيجابي.	 

ثانًيا: النمط العدواين
تت�شم عالقاتها بامل�شاحنات والت�ترات وال�شغ�طات امل�شتمرة.	 
ا وهّداًما.	  بيئة ناقدة نقًدا لذًعا مرًّ
ف�شيَّة واجل�شميَّة وغريها.	  الإ�شاءة اللفظية والنَّ
تغييب لغة احل�ار واملنطق والعقل يف حل النزاعات.	 
ال�ش�ت العايل وال�شراخ.	 
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التهامية واإ�شدار الأحكام القيمية اجلاهزة.	 
راعية والتناف�ص غري ال�شريف.	  �شيطرة ال�شّ
�شيطرة النمطية والأحكام امل�شَبقة.	 
عالقاتها قلقة وه�شة.	 
الت�شنج والع�شبية لأتفه الأ�شباب.	 
ل تعرتف باأخطائها وتراكم م�شكالتها.	 
تف�شل يف اإدارة م�اردها الب�شرية والقت�شادّية.	 
تف�شل يف اإدارة وقتها.	 
ل تتعلم من اأخطائها	 
جتد �شع�بة يف التكيُّف مع ذاتها ومع الآخر.	 

ثالًثا: النمط ال�صلبي
عدم الهتمام وعدم الكرتاث بالآخر.	 
اللهمَّ نف�شي »اإذا مت ظماآًنا فال نزل القطر«.	 
ة والأناماليَّة.	  الالباليَّ
تفتقر اإىل ق�اعد التَّعامل الي�مي واأخالقياته.	 
تف�شل يف اإدارة م�اردها الب�شرية والقت�شادّية.	 
تف�شل يف اإدارة ال�قت.	 
ل تتعلم من اأخطائها.	 
جتد �شع�بة يف التكيُّف مع ذاتها ومع الآخرين.	 
ا.	  غري ملتزمة مب�اقف بع�شها بع�شً
ع�اطفها جامدة وباردة.	 
عالقاتها قلقة وه�شة.	 
التكاليَّة	 

والأ�شرة العربّية ومنها الأ�شرة الأردّنية، تتناوب عالقاتها بني هذه الأمناط الثالثة. 
والنمط الأن�شب والأمثل، �ش�اء داخل الأ�شرة اأو خارجها ه� النمط احل�اري اأو الت�شاركي، 
الآخر،  اأي  والرَّ اأي  الرَّ واحرتام  الآخر  ب�شرعّية  والعرتاف  الإقرار  اأ�شا�ص  على  القائم 
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الغني،  م�روثنا  وفق  والتَّعامل  الت�شامح،  اإطار  يف  الآخر  وتقبُّل  الختالف  مع  والتعاي�ص 
وراأينا �ش�اب يحتمل اخلطاأ وراأي غرينا خطاأ يحتمل ال�ش�اب.

اإ�شدار  القائمة على  البطريركية  الأب�ية  ة  العقليَّ الناأي عن  بل  ولي�ص هذا فح�شب 
ذ ثم اعرت�ص... اإلخ ما هنالك من مق�لت  ذ ثم ناق�ص، اأو نفِّ الأوامر والتَّعليمات ومق�لت نفِّ
ة الّدميقراطيَّة واحل�ارية والت�شاركية،  تنم عن عقلية وذهنية عرفية ل ت�شتقيم مع العقليَّ

ول تنتمي اإىل امل�شتقبل باأي حال من الأح�ال.

ووقائًيا  ا�شتباقًيا  منحًى  احل�اري  املنظ�ر  وفق  باب  ال�شَّ مع  التَّعامل  ويعك�ص 
ة اأن ال�شتثمار يف ال�شباب يعد ا�شتثماًرا بامل�شتقبل، فمن ي�شمن  وا�شتثمارًيا واعًيا، وبخا�شَّ
باب �شي�شمن امل�شتقبل بح�ل اهلل تعاىل، ومن يخفق يف ذلك ل قدر اهلل، فاإنه يدخر  ال�شَّ
لنف�شه ولالأجيال القادمة وملجتمعه املزيد من النك�شات والإحباطات وخيبات الأمل، بفعل 

التَّهمي�ص والإق�شاء وال�شتبعاد ونفي الآخر.

باب)10( فن التَّعامل مع ال�صَّ

باب جمم�عة من اخل�شائ�ص وال�شفات، ينبغي ت�افرها  ي�شتدعي التفاعل مع ال�شَّ
اأبرزها  الأمر،  ويل  اأو  بابي  ال�شَّ القائد  اأو  الجتماعّي  الأخ�شائي  اأو  املربي  ة  �شخ�شيَّ يف 
باب  ال�شَّ اندفاع  ل  وحتمُّ وال�شب،  ال�شدر  و�شعة  وال�عي  والن�شج  باحلكمة  اتِّ�شافه 
وت�ظيفها  وقدراتهم  وحما�شهم  طاقاتهم  ا�شتيعاب  على  الفائقة  وقدرته  وطي�شهم، 
ال�شدق  يك�ن مبنًيا على  اأن  ينبغي  باب  ال�شَّ فالتَّعامل مع  مل�شلحتهم ومنفعة جمتمعهم. 
اإك�شاب  اإىل  تف�شي  دميقراطّية  اأ�ش�ص  على  املبني  اء،  والبنَّ والهادف  الهادئ  واحل�ار 
باب �شمات خلقية اإيجابيَّة، وممار�شات دميقراطّية واعية، و�شل�كية ح�شاريَّة مميزة.  ال�شَّ
ة لها اأهّميَّة كبرية يف العمل  وقد حدد جاك�ش�ن اندر�ش�ن يف درا�شته ع�شر �شفات �شخ�شيَّ

بابي، هي: الريادي وال�شَّ
1- التمعن يف الأم�ر.

2- ال�شجاعة.
3- ال�شحة.
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4- الذكاء. 
5- الريادة.

6- املعل�مات املهنية.
7- الكفاية.

8- لطف املعا�شرة.

9- البت يف الأم�ر.
ل امل�ش�ؤوليَّة. 10- حتمُّ

ة واأن العمل  باب بطبيعة التفاعل الجتماعّي، خا�شَّ وينبغي اأن ُيلمَّ َمن يتعامل مع ال�شَّ
ه تفاعل اجتماعي �شبابي فكري وثقايف  باب ه� تفاعل اجتماعي يف طبيعته، ولكنَّ مع ال�شَّ
اأنه عالقة متبادلة بني فريقني �ش�اء  التفاعل الجتماعّي على  ف  و�شل�كي وترب�ي. ويعرَّ
اأكان�ا فردين اأم اأكرث، يت�قف �شل�ك اأحدهما على �شل�ك الآخر اإذا كانا فردين، اأو يت�قف 

�شل�ك كّل منهم على �شل�ك الآخرين اإذا كان�ا جماعة اأكرث من اثنني.

التاأثري  اإىل  ت�ؤّدي  الَّتي  التِّ�شال،  ة  عمليَّ اإىل  الجتماعّي  التفاعل  ة  عمليَّ وتف�شي 
التاأثري  جانبي  يت�شمن  واأنه  ا  خ�ش��شً بها،  والتاأثر  نظرهم  ووجهات  الآخرين  اأفعال  يف 

ة تبادلية فيها اأخذ وعطاء. والتاأثر؛ مبعنى اأنه عمليَّ

ة التفاعل ح�شًرا على الإن�شان، بل تتعدى اإىل بع�ص احلي�انات، فهناك  ولي�شت عمليَّ
ة بكّل معنى الكلمة، تق�م  حياة حي�انية ميكن اعتبارها -اإذا جاز التَّعبري- حياة اجتماعيَّ
وحياة  النمل  كحياة  والتكيُّف،  والتناف�ص  كالتعاون  الإيجابيَّة  ة  الجتماعيَّ العمليات  على 

راع...اإلخ. النحل مثاًل. وفيها ال�شلبية كال�شّ

متى تبداأ عمليَّة التفاعل؟

ة اأو تن�شئة  ة التفاعل الجتماعّي -الَّتي هي يف النتيجة تربية غري ر�شميَّ تبداأ عمليَّ
اإنَّها عمليَّة دينامية تت�شف بال�شتمرارية  اجتماعيَّة- منذ ميالد الفرد حتَّى مماته؛ اأي 
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اأو الزمرة، ثم  واأول و�شط يتفاعل معه الفرد ه� الأ�شرة ثم جمتمع اجلرية  والدمي�مة. 
ويتم  الجتماعيَّة.  �شات  امل�ؤ�شَّ ثّم  ومن  وامل�شجد،  النادي  اأو  باب  ال�شَّ مركز  ثم  املدر�شة 
من  حمدًدا  عدًدا  للفرد  املجتمع  يقدم  اإذ  وال�شتجابة؛  الإدراك  طريق  عن  التفاعل 
املحلي،  واملجتمع  بابية  ال�شَّ واملراكز  واملدر�شة  كالأ�شرة  والرتب�يَّة  الجتماعيَّة  �شات  امل�ؤ�شَّ
ملالحظته ال�شل�ك نح�ه بطريقة معينة، يتفاعل الفرد عن طريق ح�ا�شه وعقله، يتفاعل 
معها جميًعا اأو مع بع�شها، ح�شب مي�له ورغباته وا�شتعداداته وقدراته وحاجاته، وبالتايل 
اإىل  باب  ال�شَّ بني  الجتماعّي  التفاعل  وي�ؤّدي  التفاعل.  هذا  خالل  من  �شخ�شيته  ت�شاغ 
بابية اأو يف املجتمعات املحلية،  باب يف التجمعات ال�شَّ غر�ص اخل�شائ�ص امل�شرتكة بني ال�شَّ
اب عن نف�شه، ف�ش�رته عن نف�شه يراها يف  ال�شَّ اإىل ك�نه ي�شهم يف تك�ين فكرة  اإ�شافة 
اأعني الآخرين. وهناك بح�ث ودرا�شات اأخرى ت�شري اإىل اأن التفاعل الجتماعّي يخفف 
من وطاأة ال�شع�ر بال�شيق، فكثرًيا ما ن�شعى اإىل الأ�شدقاء، والختالط بالنا�ص يف حالت 

ال�شيق واخل�ف

العمليات الجتماعيَّة

ة.  الجتماعيَّ العمليات  عن  احلديث  الجتماعّي  التفاعل  عن  احلديث  ي�شتدعي 
ة التفاعل  ف العمليَّة الجتماعيَّة على اأنَّها ال�شل�ك الب�شري الَّذي ين�شاأ من خالل عمليَّ وتعرَّ
الجتماعّي، �ش�اء اأكان هذا التِّ�شال فردًيا اأم جماعًيا اأم جمتمعًيا، وميكن اأن يك�ن هذا 

ال�شل�ك اإيجابًيا اأو �شلبًيا.

اأو  كالتعاون  الأفراد،  بني  املتبادلة  العالقات  طبيعة  الجتماعّي  بالتفاعل  ويق�شد 
راع. التناف�ص وال�شيطرة وال�شّ

ز الإن�شان تفاعله واّت�شاله الجتماعّي مع بني جن�شه، لإقامة عالقات  واأهمُّ ما مييِّ
الجتماعّي  التَّفاعل  ب�شبب  الأفراد  بني  الجتماعيَّة  العملّيات  تن�شاأ  هنا  ومن  خمتلفة. 
طبيعتها  يف  الأفراد  بني  تق�م  الَّتي  ة  الجتماعيَّ العمليات  وتختلف  بينهم.  يح�شل  الَّذي 
الأخرى  والعمليات  راع  وال�شّ كاملناف�شة  والتفكك،  التنافر  اإىل  ي�ؤّدي  ما  فمنها  ومظهرها، 
الَّتي ت�ؤّدي اإىل تق�شيم املجتمع اإىل طبقات.ومنها ما ي�ؤّدي اإىل التجاذب والرتابط والتعاون 

والتَّ�افق والتمثل.
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اأق�صام العملّيات الجتماعيَّة

ة اإيجابيَّة كالتعاون والتَّ�افق.- 1 عملّيات اجتماعيَّ
راع.- 2 ة �شلبية كال�شّ عملّيات اجتماعيَّ

اأن ال�شلبية جمالها حمدود وكذلك  اأثًرا واأبقى،يف حني  اأق�ى  ة  والعملّيات الإيجابيَّ
اأن احلياة الجتماعيَّة ت�شطر الأفراد املختلفة م�شاحلهم وم�اقفهم  ة  اأ�شل�بها، وبخا�شَّ
راع وي�شع�ا اإىل الندماج والتكيُّف مع  لأن يت�افق�ا مع الآخرين، واأن يتخل�ش�ا من ال�شّ

ة والطبيعيَّة. ف�شيَّة والجتماعيَّ البيئة املحيطة باأبعادها النَّ

اأنواع العمليات الجتماعيَّة

 1- التناف�س:

منه.  باملطل�ب  لل�فاء  تكفي  بكمية  ي�جد  ل  �شيء  على  للح�ش�ل  �شباق  التناف�ص 
اًء كما يح�شل يف جماهدة املزارعني ل�شتنباط اأح�شن البذور، ولعبي  والتناف�ص يك�ن بنَّ
وقد  اإىل احلقيقة.  لل��ش�ل  العلماء  ومناق�شات  الأهداف،  من  اأكب عدد  لت�شجيل  الكرة 
كم�شاربة  املجم�عة،  بقية  اثنان على ح�شاب  اأو  الفرد  يك�شب  كاأن  اًما،  وهدَّ �شلبًيا  يك�ن 
�شخ�ص ملناف�شة يف التجارة وك�شب ال�ش�ق مبا ي�ؤّدي بهم للب�ار والإفال�ص، واإخراجهم من 
اأن  هرقليط�س  القدمي  الي�ناين  الفيل�ش�ف  القا�شية لهم. ويرى  ال�شربة  بت�جيه  امل�قف 
املناف�شة اأ�شا�ص املجتمع الإن�شاين. والتناف�ص يك�ن بني النا�ص وهم ينظرون اإىل بع�شهم 

ا، بخالف التَّعاون الَّذي فيه يعمل النا�ص مًعا من اأجل اأهداف م�شرتكة. بع�شً

2- التَّعاون:

جمتمعني،  اأو  جماعتني  اأو  فردين  بني  متبادل  �شعي  وه�  التناف�ص،  عك�ص  التَّعاون 
لل��ش�ل اإىل هدف م�شرتك. وفيه تتحقق التق�ية والحتاد والبناء وال�شيانة والتدعيم.

والرتقاء.  م  التَّقدُّ الإن�شاين من  التط�ر  ن  التَّعاون ه� ما مكَّ اأن  كروبوتكني  ويرى 
الختالف  ولكن  راع،  وال�شّ التناف�ص  ه�  كما  اخلليقة،  وجدت  اأن  منذ  م�ج�د  والتَّعاون 
كتعاون  اأوليَّة،  بدوافع  بدائًيا  التَّعاون  كان  الغابرة  الع�ش�ر  ففي  رجة،  والدَّ امل�شت�ى  يف 
يف  ا  خ�ش��شً متط�ًرا،  الآن  اأ�شبح  اأنه  غري  ا.  بع�شً بع�شها  حلماية  البدائيَّة  اجلماعات 
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الأمثلة على ذلك: ن�ش�ء املنظمات  الع�ش�ر احلديثة، فاأخذ بعًدا ح�شارًيا متميًزا. ومن 
والتفاهم  ال�شالم  خلدمة  وليَّة  والدُّ والق�مّية  والإقليميَّة  ة  ال�طنيَّ والهيئات  �شات  وامل�ؤ�شَّ
بني  القائمة  للفج�ة  وت�شييقه  العامل،  بلدان  بني  احلدود  تقريب  خالل  من  وليني،  الدُّ
املخت�شة  ومنها  املختلفة،  �شاتها  مب�ؤ�شَّ العربّية  واجلامعة  املتحدة  الأمم  كهيئة  ال�شع�ب، 

باب والريا�شة العربّية وغريها. ب�ش�ؤون ال�شَّ

الأفراد  فيه  ي�ؤّدي  مبا�شر  تعاون  اإىل  ماكيفرويج  راأي  ح�شب  التَّعاون  ويق�شم 
واجلماعات اأعماًل مت�شابهة قد ل ي�شتطيع الفرد مبفرده اأداءها، كلعبة �شد احلبل. وتعاون 
غري مبا�شر ي�ؤّدي فيه الأفراد واجلماعات اأعماًل غري مت�شابهة، هدفها واحد ولكن تق�شيم 

العمل �شروري فيها.

)1969م(  فبيينك  م  يقدِّ والتَّعاون  املباراة  نظرية  اأو  اللعبة  نظرية  يخ�ص  وفيما 
نتيجتها غري  وتك�ن  لق�اعد معينة،  تتم طبًقا  املباراَة منازلٌة  اأو  اللعبَة  اأن  تعريًفا فح�اه 
معروفة مقدًما، وتت�قف على ت�شرفات امل�شرتكني فيها. ويرى هذا التعريف اأن املباريات 

الريا�شية ن�ع من التَّفاعل الجتماعّي.

ة تكمن يف ك�نها تت�شمن جانبني هامني هما: واأهّميَّة هذه النَّظريَّ
اتخاذ القرار.	 
راع.	  ال�شّ

ة اتخاذ القرار الختيار من بني احتمالت متعّددة، وكّل احتمال له  وتت�شمن عمليَّ
نتائج معينة. ويك�ن اتخاذ القرار له معناه اإذا اعتمد على تف�شيل اختيار معني من بني 
راع فاإنه ل يعني جمرد التناف�ص  ق من النتيجة. اأما ال�شّ اختيارات متعّددة، مع عدم التحقُّ
بني فردين فح�شب، ولكن يعني كذلك اأن هناك دوافع خمتلفة تت�شارع يف داخل كّل فرد 
من املتناف�شني؛ من ناحية تعدد الختيارات وتعدد الحتمالت، وهذا ما يعطي كثرًيا من 
املباريات طــابع ت�شارب الدوافع. ووج�د هذه الظاهرة ه� الَّذي يعطي املباريات الَّتي ل 
تك�ن ح�شيلتها �شفًرا؛ اأي الَّتي يك�ن ف�ز اأحد الأطراف فيها، خ�شارة تامة للطرف الآخر.

فال�شخ�ص الَّذي يغامر بكّل ماله فاإن خ�شارته لكّل املال تعني مك�شًبا لكّل هذا املال 
راع -الَّذي يتم يف املباراة،  للطرف الآخر، وتك�ن احل�شيلة هنا �شفًرا. يف حني اأن ال�شّ
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ول  العقل  فيها  يتحكم  منطقية،  بطريقة  العادة  يتم يف  �شفًرا-  تك�ن ح�شيلتها  ل  الَّتي 
تخ�شع لالمعق�ل، فاخلط�ات فيها حم�ش�بة.

راع: 3-  ال�صّ

ه� ت�شاد بني اأمرين اأو �شيئني اأو �شخ�شني اأو م�قفني اأو اجّتاهني اأو جمتمعني. وقد 
يك�ن خفيًّا  وقد  الريا�شي،  امل�شت�ى  امل�شارعة على  لعبة  اأثناء  يك�ن علًنا كما يحدث يف 
اإىل املكر واخلديعة والدهاء والت�شليل والإ�شاعة،  عندما يلجاأ املتخا�شم�ن واملتناف�ش�ن 
ا، وحتطيمهم وت�ش�يه ال�شمعة، وال�شع�د على ظه�رهم  للق�شاء على مراكز بع�شهم بع�شً

اإىل املراتب العليا.

فيها  اأخذ وعطاء،  ة  اأي عمليَّ الأحيان؛  بع�ص  متعادًل يف  راع  ال�شّ يك�ن  اأن  وميكن 
يتعلم الفرد من الطرف الآخر الت�شامح والتقبُّل. وقد يك�ن غري متعادل اأو ثان�ًيا يحدث 

بني ق�ى غري متكافئة وينتهي باأن يبتلع الأق�ى الأ�شعَف.

اأخطاٌر  اجلماعة  م�شلحَة  تتهدد  فحني  امل�شالح.  �شراع  راع،  ال�شّ اأن�اع  واأ�شد 
خارجية، تق�ى وحدتها اإزاء كراهية اجلماعة ذات امل�شلحة املتعار�شة، وت�شتعد مل�اجهتها.

والإن�شان يف مهد  للحياة،  الأ�شا�شي  القان�ن  ه�  راع  ال�شّ اإن  توما�س هوبز:  يق�ل 
حياته كان يعي�ص يف حالة �شراع دائم، واأنه كان عدًوا لكّل اإن�شان اآخر.

4-  التَّوافق:

وهي عمليَّة الرتا�شي اأو الت�ش�ية اأو ال�شلح بني الأطراف املتناف�شة اأو املت�شارعة. 
التقريب بني  اأ�شكالها ال�شت�شالم، كاأن ي�شت�شلم الطرف الأ�شعف لالأق�ى. وكذلك  ومن 
وجهات النظر، ويحدث هذا ال�شكل يف حالة تقارب اخل�شمني املتناف�شني اأو املت�شارعني 

يف م�شت�ى الق�ى، ويرف�ص اأحدهما ال�شت�شالم لالآخر.

ل وال�صتيعاب: 5-  التمثُّ

وبني  الأفراد  بني  اأو  الأفراد،  بني  ت�َجد  الَّتي  الختالفات  اإ�شعاف  على  يعمل 
العقليَّة  والعملّيات  الجّتاهات،  وت�حيد  ال�حدة  مظاهر  زيادة  على  ويعمل  اجلماعات. 
ة التمثُّل اإىل تنمية اجّتاهات م�حدة لها طابع  الَّتي تت�شل بامل�شالح امل�شرتكة. وتتَّجه عمليَّ
عاطفي يف العادة، يهدف اإىل ال�حدة اأو على الأقل اإىل التنظيم املتما�شك للفكر والعمل.
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6-  املزج احل�صاري:

املبا�شر،  التِّ�شال  خالل  من  اأخرى،  بح�شارات  معينة  ح�شارات  تفاعل  وه� 
املزج  كحالة  واملعرفة،  العلم  ومعاهد  واجلامعات  التجارة  اأو  الع�شكرية،  راعات  ال�شّ اأو 

احل�شاري الَّذي متت بني احل�شارة الأوروبية احلديثة واحل�شارة العربّية الإ�شالمية.

قواعد فن التَّعامل مع النا�س

كثرًيا،  اأوتي خرًيا  فقد  احلكمة  ي�ؤَت  ومن   - احلكمة  من  النا�ص جزء  مع  التَّعامل 
.ا َكِثرًيا لق�له تعاىل: ُيوؤِْتي احِلْكَمَة َمن َي�َصاُء َوَمن ُيوؤَْت احِلْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْيً

ة  الجتماعيَّ واخلدمة  الإن�شانيَّة  والعالقات  والجتماع  النف�ص  علماء  وين�شح 
باب َمن يريد اأن يك�ن ناجًحا يف التَّعامل مع النا�ص، اأن يظهر اهتماًما  والعاملني مع ال�شَّ

بهم بدًل من حملهم على الهتمام به. واأبرز مظاهر الهتمام بالنا�ص جميعهم:
بدوؤهم بالتحية وال�شالم؛ واأي حتية اأق�ى اأثًرا من حتية الإ�شالم اخلالدة )ال�صالم 	 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته(. ومن يريد اأن يك�ن م��شع احرتام وترحيب الآخرين 
فليكن ه� املبادر يف طرح ال�شالم. 

اأخيك 	  وجه  يف  )تب�صمك   : امل�شطفى  لق�ل  م�شداًقا  وج�ههم،  يف  الب�شا�شة   
ة  عبي: )لقيني ول تغديني( دللة على اأهّميَّ �صدقة( وجت�شيًدا حًيا للم�روث ال�شَّ

الب�شا�شة يف وج�ه الآخرين. 
و�شع النف�ص يف خدمة املجتمع، وم�شاعدة كّل حمتاج للح�ش�ل على حمبة الآخرين، 	 

فالقل�ب جبلت على حبِّ َمن اأح�شن اإليها. وهذا ي�شتدعي اإظهار املحبة لالآخرين 
ول  توؤمنوا  حتَّى  اجلنة  تدخلوا  )ل   : امل�شطفى  لق�ل  م�شداًقا  وتقديرهم، 
توؤمنوا حتَّى حتابوا األ اأدلكم على �صيء اإذا فعلتموه حتاببتم اف�صوا ال�صالم بينكم(.

 	  ت�قري الكبار والعطف على ال�شغار واحرتام اأهل الف�شل والعلم لق�ل الر�ش�ل 
)لي�س مّنا من مل يوقر كبرينا ويرحم �صغرينا ويعرف لعاملنا حقه(. 

خماطبتهم باأح�شن اأ�شمائهم ولي�ص ب�شفاتهم لق�له تعاىل: )ول تنابزوا بالألقاب 	 
بئ�س ال�صم الف�صوق بعد الإميان(.
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- م�شاركتهم اأفراحهم واأتراحهم لق�ل امل�شطفى : )حق امل�صلم على امل�صلم خم�س: 
رد ال�صالم، وعيادة املري�س، واتباع اجلنائز، واإجابة الدعوة، وت�صميت العاط�س(.

- اإتقان عادة ال�شتماع والإن�شات الإيجابي لك�شب ودهم و�شداقتهم وحمبتهم لق�ل 
الرثثارون  القيامة  يوم  مني  واأبعدكم  اإيل  اأبغ�صكم  من  )اإن   : امل�شطفى 
واملت�صدقون واملتفيهقون(. وهذا يعني �شرورة البتعاد عن اجلدل البيزنطي، لأن 
لق�ل امل�شطفى  والنف�ر واخل�ش�مة  والكراهية  اأن ي�رث احلقد  �شاأنه  اجلدل من 
 : ه اإليهم العمل(، وق�له : )اإذا �صخط اهلل على قوم حبَّب اإليهم اجلدل وكرَّ
)ما �صل قوم بعد هدى كانوا عليه اإّل اأوتوا اجلدل(.ومن �شاأن البتعاد عن اجلدل 
اأن يدفعنا اإىل العرتاف باأخطائنا اإن كنا خمطئني. وهذا مدعاة لحرتام الآخرين 
لنا، واحرتام اآرائهم من قبيل الت�ا�شع لق�ل امل�شطفى : )اإن اهلل اأوحى اإيّل اأن 

توا�صعوا(.

يعمل�ن  الَّذين  الآخرين  واحرتام  معروًفا.  معك  �شنع�ا  اإذا  وتقديرهم  احرتامهم   -
اخلري من �شفات الكرماء والنبالء، م�شداًقا لق�ل ال�شاعر العربّي:

واإن اأنت اأكرمت اللئيم متردا  اإذا اأنت اأكرمت الكرمي ملكته  
- اأن يك�ن التقدير والحرتام خالًيا من التملُّق والرياء والنفاق، حتَّى ل تف�شد عمل 
املعروف م�شداًقا لق�ل امل�شطفى : )من �صنع اإليكم معروًفا فكافئوه فاإن مل 

جتدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتَّى تروا اأنكم كافاأمتوه(.

- ح�شن الأخالق احلميدة الَّتي هي مفتاح النجاح يف عالقاتك مع النا�ص لق�ل الر�ش�ل 
: )اإن خياركم اأح�صنكم اأخالًقا(.ويرتبط بح�شن اخللق الت�شامح والعف� عند املقدرة 

.َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن الَنّا�ِس َواهلّلُ ُيِحُبّ امْلُْح�ِصِنني :لق�له تعاىل
- مالطفتهم وعدم الفظاظة معهم والرفق بهم لق�ل امل�شطفى : )الرفق ل يكون 
على  يعطي  اهلل  )اإن   : وق�له  �صانه(  اإّل  �صيء  ُينزع من  ول  زانه  اإّل  �صيء  يف 
ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو  الرفق ما ل يعطي على العنف( وق�له تعاىل: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلَلّ

.وا ِمْن َحْوِلَك ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَف�صُّ ُكْنَت َفظًّ
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مفهوم احلوار

احل�ار  ومعاين  احلياة.  ل�شتمرارية  �شرورية  اإيجابيَّة  ة  اجتماعيَّ عمليَّة  احل�ار 
متعّددة، اأبرزها:

املعنى اللغوي

يف  والكالم  املنطق  مراجعة  املحاورة:  اأن   - منظ�ر  لبن  العرب«  »ل�شان  يف  ورد 
تق�ل �شمعت ح�ارهما وح�يرهما،  املحاورة احل�ير،  املخاطبة، وقد حاوره، وال�شم من 

واملح�ره - ب�شم احلاء - من املحاورة: م�شدر كامل�ش�رة من امل�شاورة)11(.

ويق�ل الأزهري: املحاورة مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة، وقد حاوره)12( وقال 	 
الأخطل: هل رجعت فت�شاأل الأطالل ولقد �شاألت فما اأحري �ش�ؤاًل)13( ويقال حتاوره 

تراجع�ا الكالم بينهم)14(.

وقال الزخم�شري حاورته: راجعته الكالم، وه� ح�شن احل�ار)15(.

واحل�ار من حار يح�ر ح�ًرا، وه� كرثة الرج�ع اإىل ال�شيء ومن ال�شيء)16( لق�له 
َقْد  تعاىل:  وق�له   )17(رًيا َب�صِ ِبِه  َكاَن  ُه  َرَبّ اإَِنّ  َيُحوَر * َبلَى  َلْن  اأَْن  َظَنّ  ُه  اإَِنّ تعاىل: 
 َ اإَِنّ اهلَلّ اُوَرُكَما  ُ َي�ْصَمُع حَتَ ِ َواهلَلّ اإَِلى اهلَلّ اِدُلَك يِف َزْوِجَها َوَت�ْصَتِكي  ُ َقْوَل الَّتي جُتَ �َصِمَع اهلَلّ

.)18(رٌي �َصِميٌع َب�صِ

املعنى ال�صطالحي

املحادثة واملناق�شة الَّتي تتم بني فردين اأو اأكرث، اأو احلديث مع الّذات؛ مبعنى حديث 
الروح كما يقال.

ومفاخرات  مناظرات  اجلاهلية  يف  وكان  اأدبي.  فن  املحاورة  اأن  بع�شهم  ويرى 
اللغ�ية  واملدار�ص  الِفرق  لتحديد  الأم�ي  العهد  يف  احل�ار  ازدهر  وقد  وم�شاجالت. 
والنح�ية، وكان جداًل اأو اأج�بة اأو مفاخرة وما اإىل ذلك، فقد انت�شر انت�شاًرا عظيًما)19(.

ويرى اآخرون اأنه حماوله لفهم وجهة نظر الآخر بطريق وّدي من غري نزاع م�شبق ول 
اأي من اأجل ال��ش�ل  مفاو�شة لإنهاء نزاع قائم)20(، يف حني يراه اآخرون الكالم وتبادل الرَّ
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اأََنا اأَْكرَثُ ِمْنَك َماًل  اإىل معرفة احلقيقة)21(. لق�له تعاىل: َفَقاَل ِل�َصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه 
َنَفًرا)22(، وبذلك يختلف احل�ار عن اجلدل، فاجلدل حماولة اإبطال دليل الآخر  َواأََعُزّ 
ِبِه  وا  ِلُيْدِح�صُ ِباْلَباِطِل  َوَجاَدُلوا  تعاىل:  لق�له  النزاع)23(  من  �شيء  مع  نظره  ووجهة 
ة تبادل الأفكار والآراء وامل�شاعر بني �شخ�شني اأو  )24(. ويرى اآخرون اأن احل�ار عمليَّ َقّ احْلَ

اأكرث، مما ي�ؤّدي اإىل فهم م�اقف الأفراد املعنيني وتعزيز التِّ�شال فيما بينهم)25(.

من  اأكرث  اأو  اثنني  بني  لفظي  تفاعل  احل�ار  باأنَّ  الق�ل  اإىل  الباحثني  بع�ص  ومييل 
الب�شر، بهدف التَّ�ا�شل الإن�شاين وتبادل الأفكار واخلبات وتكاملها)26(. وي�شري احل�ار 
اإىل درجة من التَّفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بني احل�شارات الَّتي تعتني به. وه� 
ة  ديَّ فعل ثقايف رفيع ي�ؤمن باحلق يف الختالف اإن مل يكن واجب الختالف، ويكر�ص التَّعدُّ

وي�ؤمن بامل�شاواة)27(.

عن  الناجتة  ة  الإيجابيَّ ة  الجتماعيَّ العملّيات  اإحدى  ه�  احل�ار  اأن  الق�ل  وخال�شة 
التَّعامل الجتماعّي، الَّذي قد يحدث بني طرفني اأو اأكرث، �ش�اء كانا فردين اأو جماعتني اأو 
جمتمعني؛ ومبعنى اآخر ه� اإقرار واعرتاف ب�شرعّية الآخر وتقبُّله، والتعاي�ص مع الختالف 
ة الأن�شب ملعرفة الأنا والآخر. واإ�شاعة احل�ار من  وج�ًدا وفكًرا، ف�شاًل عن اأن احل�ار ه� الآليَّ
�شاأنه اأن يكر�ص الن�شبية يف التفكري، ويخفف -اإىل حد كبري- من التمركز ح�ل الّذات)28(.

اأ�صكال احلــوار

للح�ار اأ�شكال عدة، اأبرزها)29(:
احلوارات ال�صفهية: احل�ارات الب�شيطة املبا�شرة.- 1

احلوارات املكتوبة ومنها:- 2

التباديل. 	 
الكتابة الن�شقية احل�ارية.	 
الكتابة التَّعليمية احل�ارية.	 
احل�ار الت�شاوري.	 
احل�ار التَّ�ا�شلي.	 
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اأنـواع احلــوار

للح�ار اأن�اع احل�ار متعّددة، اأبرزها)30(:
 ح�ار التعارف.	 
ة – احل�ار الدع�ي.	  ح�ار البحث عن احلقيقة الّدينيَّ
ة – احل�ار يف العل�م التطبيقية.	  ح�ار البحث عن احلقيقة املادية الطبيعيَّ
ح�ار املغالبة.	 

ومييل اآخرون اإىل اأن كّل ح�ار ل يبداأ من الإن�شان لنف�شه ح�ار حمك�م عليه بالف�شل 
وال�شياع، لأن فاقد ال�شيء ل يعطيه. لذلك فاحل�ار الأول يبداأ مع الّذات، لق�لـه تعاىل: 
ياأتي بعد ذلك احل�ار مع  اَمِة)31( ثم  اللََّوّ ِبالَنّْف�ِس  اأُْق�ِصُم  اْلِقَياَمِةَول  ِبَيْوِم  اأُْق�ِصُم  ل 
َرّبَك  �َصاآَء  َوَلْو  تعاىل:  لق�له  ودينًيا...اإلخ،  ولغ�ًيا  وعرقًيا  وبيئًيا  فردًيا  املختلف  الآخر 
 ،)32(َلَجَعَل الّنا�َس اأُّمًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن * اإِّل َمن ّرِحَم َرّبَك َوِلَذِلَك َخلََقُهْم
َما  اأَْعُبُد  َل    اْلَكـِفُروَن  َها  ياأَُيّ ُقْل  تعاىل  لق�له  الكفار،  مع  احل�ار  املثال  �شبيل  وعلى 
اأَنُتْم َعـِبُدوَن َماآ  ْم  َوَل  ا َعَبدُتّ اأََناآ َعاِبٌد َمّ اأَْعُبُد  َوَل  اأَنُتْم َعـِبُدوَن َماآ  َتْعُبُدوَن  َوَل 
اأَْعُبُد  َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَى ِديِن)33(، وكذلك احل�ار مع اأهل الكتاب، لق�له تعاىل: ُقْل 
َ َول ُن�ْصِرَك ِبِه �َصْيًئا  َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإَِلى َكِلَمٍة �َصَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأََلّ َنْعُبَد اإَِلّ اهلَلّ
ُ ِمن  )34( وق�له تعاىل: اآَمنُت ِبَما اأَنَزَل اهلَلّ ِ ا اأَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهلَلّ َنا َبْع�صً َول َيَتِّخَذ َبْع�صُ
َبْيَنَنا  َة  ُحَجّ َل  اأَْعَماُلُكْم  َوَلُكْم  اأَْعَماُلَنا  َلَنا  ُكْم  َوَرُبّ َنا  َرُبّ  ُ اهلَلّ َبْيَنُكُم  ْعِدَل  ِلأَ َواأُِمْرُت  ِكَتاٍب 

 .)35(يُر ُ َيْجَمُع َبْيَنَنا َواإَِلْيِه اْلَم�صِ َوَبْيَنُكُم اهلَلّ

متطلبـات احلــوار

متطلبات احل�ار متعّددة، واأبرزها)36(:
ا�شتح�شار املنهج: فكّل ح�ار يحتاج من ممار�شيه اإىل معرفة املنهج املتَّبع يف 	 

ن�ع احل�ار الَّذي يدور.
ا�شتح�شار املحت�ى: املعرفة الدقيقة مب��ش�ع احل�ار.	 
ا�شتح�شار الأ�شل�ب: لالأ�شل�ب دور مهم يف جناح احل�ار اأو ف�شله.	 



- 91 -

مرتكزات احلوار

مرتكزات احل�ار متعّددة، اأبرزها:
ْكَمِة 	  الرفق واللني مع الّذات والآخر، لق�له تعاىل: اْدُع اإَِلى �َصِبيِل َرِبَّك ِباحْلِ

ْن �َصَلّ  �َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّتي ِهَي اأَْح�َصُن اإَِنّ َرَبَّك ُهَو اأَْعلَُم ِبَ َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
.)37(َعْن �َصِبيِلِه َوُهَو اأَْعلَُم ِبامْلُْهَتِديَن

والآخر، 	  الّذات  مع  العنفي  وال�شل�ك  والغلطة  الق�ش�ة  عن  بالنف�ص  الناأي 
اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  ُكنَت َفظًّ َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت  َن اهلّلِ  َرْحَمٍة ِمّ َفِبَما  لق�له تعاىل: 
َذا  َو�َصاِوْرُهْم يِف الأَْمِر َفاإِ َلُهْم  َوا�ْصَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  واْ ِمْن َحْوِلَك  َلنَف�صُّ

.)38(َعَزْمَت َفَتَوكّل َعلَى اهلّلِ اإَِنّ اهلّلَ ُيِحُبّ امْلَُتَوّكلنَي

الت�شامح والعف� والناأي بالنف�ص عن احلقد والكراهية، لق�له تعاىل: َوَجَزاُء 	 
ُيِحُبّ  َل  ُه  َنّ ِ اإِ اهلَلّ َعلَى  ْجُرُه  َفاأَ لََح  َواأَ�صْ َعَفا  َفَمْن  ِمْثُلَها  َئٌة  �َصِيّ َئٍة  �َصِيّ
َئُة اْدَفْع ِبالَّتي  ِيّ �َصَنُة َول ال�َصّ امِلنَِي)39( وق�له تعاىل: َول َت�ْصَتِوي احْلَ الَظّ

.)40(ُه َويِلٌّ َحِميٌم ِهَي اأَْح�َصُن َفاإَِذا الَّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكاأََنّ

ُكْم 	  العدل واإعطاء كّل ذي حق حقه دون نق�شان، لق�له تعاىل: َول َيْجِرَمَنّ
َ َخِبرٌي  َ اإَِنّ اهلَلّ ُقوا اهلَلّ ْقَرُب ِللَتّْقَوى َواَتّ �َصَناآُن َقْوٍم َعلَى اأََلّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَ
وا اْلأََماَناِت اإَِلى اأَْهِلَها  َ َياأُْمُرُكْم اأَْن ُتوؤَُدّ ا َتْعَمُلوَن)41( وق�له تعاىل: اإَِنّ اهلَلّ ِبَ
 َ اإَِنّ اهلَلّ ِبِه  ا َيِعُظُكْم  ِنِعَمّ  َ ِباْلَعْدِل اإَِنّ اهلَلّ ُكُموا  اأَْن حَتْ َواإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ الَنّا�ِس 
َتْبَخ�ُصوا  َوَل  َوامْلِيَزاَن  اْلَكْيَل  َفاأَْوُفوا  تعاىل  وق�له   )42(رًيا َب�صِ �َصِميًعا  َكاَن 

.)43(اَلِحَها الَنّا�َس اأَ�ْصَياَءُهْم َوَل ُتْف�ِصُدوا يِف اْلأَْر�ِس َبْعَد اإِ�صْ

تقبُّل الآخر واحرتام وج�ده فكًرا و�شل�ًكا وج�شًما، وعدم تهمي�شه واإق�شائه 	 
وا�شتبعاده.

ح�ار 	  عن  ا  ع��شً ال�ش�اب  اإىل  ال��ش�ل  احل�ار  طريف  لدى  الرغبة  ر  ت�فُّ
املغالبة.

كامل�شداقية 	  للح�ار،  املنا�شبة  الأر�شية  ت�شكّل  ج�هرية  بقيمة  الإميان 
وال�شفافية والنزاهة والعدالة وال�شجاعة.
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اأدب احلــوار

اآداب احل�ار متعّددة، واأبرزها)44(:
احلق، - 1 اإظهار  احل�ار  من  الهدف  يك�ن  اأن  وه�  تعاىل.  هلل  النية  اإخال�ص 

تعاىل:  قال  النية  اإخال�ص  من  فيها  بد  ل  عبارة  وهذه  تعاىل.  مر�شاة هلل 
.)45(يَن ُه الِدّ ا َلّ ِل�صً َ ُمْ َفاْعُبِد اهلَلّ

ُكْم �َصَناآُن َقْوٍم - 2 الإن�شاف مع املخالف يف احل�ار، لق�له تعاىل: َول َيْجِرَمَنّ
ا  ِبَ َخِبرٌي   َ اهلَلّ اإَِنّ   َ اهلَلّ ُقوا  ِللَتّْقَوى َواَتّ اأَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  اأََلّ  َعلَى 

.)46(َتْعَمُلوَن

3 -.)47(َوَل َتْقُف َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم :عدم التكّلم بغري علم، لق�له تعاىل

َجاَءُكْم - 4 اإِْن  اآَمُنوا  الَّذيَن  َها  اأَُيّ َيا  تعاىل:  لق�له  املخالف،  ق�ل  من  التثبُّت 
َفَعْلُتْم  َما  َعلَى  ِبُحوا  َفُت�صْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�صِ اأَْن  ُنوا  َفَتَبَيّ ِبَنَباإٍ  َفا�ِصٌق 

.)48(َناِدِمنَي

 البتعاد عن التع�شب لالأ�شخا�ص واملذاهب والط�ائف والأحزاب، »فاحلكمة - 5
�شالة امل�ؤمن فحيث وجدها فه� اأحق بها«)49(.

اأو - 6 لالجتهاد  اأو  للجهل  العذر  اأكان  �ش�اء  للمخالف،  العذر  التما�ص 
َل  َنا  تعاىل:َرَبّ لق�له  الدليل،  بل�غه  عدم  اأو  العلماء،  لختالف 

.)50(ُتوؤَاِخْذَنا اإِن َنّ�ِصيَنا اأَْو اأَْخَطاأَْنا

اإنكار - 7 »فاإذا كان  ابن تيمية:  لق�ل  الإنكار،  ال�شرعّية يف   مراعاة امل�شالح 
اأعظم فال نهي  ع م�شلحة  اأكب و�شي�شيِّ اإىل مف�شدة  املنكر �شي�ؤّدي 

ول اأمر«)51(.

اللتزام باآداب املناظرة واحل�ار ومنها)52(:- 8
- ال�شماع جيًدا من املحاور، وحتديد حمل اخلالف قبل الإجابة عليه. 

- اإعطاء املخالف فر�شة من ال�قت لإبداء اأدلته واأوراقه.
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- عدم املقاطعة.
- البتعاد عن املجادلة بغري علم والغلظة الفارغة.

- اأن ل ي�ؤّدي اخلالف يف احل�ار اإىل الفرتاق واملقاطعة بني املختلفني، قال 
ابن تيمية: »كان�ا يتناظرون يف امل�شائل العلمية والعمليَّة مع بقاء الألفة 
ة الدين، ول� كان كّلما اختلف م�شلمان يف �شيء تهاجرا  والع�شمة واأخ�َّ

ة...«. مل يبق بني امل�شلمني ع�شمة ول اأخ�َّ
- الت�ا�شع يف الق�ل والفعل يف احل�ار اأو املناظرة.

.)53(ِتي ِهَي اأَْح�َصُن - املجادلة باحل�شنى، لق�له تعاىل: َوَجاِدْلُهْم ِباَلّ
على  لي�شاعدنا  واآدابه،  واأ�شبابه  الفقهاء  بني  الختالف  على  الطالع   -
على  ف  يتعرَّ مل  »من  قيل:  ولهذا  باآدابهم،  والتاأ�ّشي  باأخالقهم  التخلُّق 

اختالف العلماء فلي�ص بعامل«.

اأو الإ�شاءة اإىل الآخر ول� بكلمة،  اأو الغمز  9- عفة الل�شان وحفظه عن الطعن 
وحفظ �شائر اجل�ارح عن اإبداء حركة يفهم منها الهمز واللمز الظاهر اأو 

ن، ت�شريًحا اأو كناية. املبطَّ

ُيوَحى)54(وق�له - 10 مِلَا  َفا�ْصَتِمْع  تعاىل:  لق�له  والإ�شغاء،  ال�شتماع  ح�شن 
َقْد  تعاىل:  وق�له   اأَْح�َصنه ِبُعوَن  َفَيَتّ اْلَقْول  َي�ْصَتِمُعوَن  ِذيَن  اَلّ تعاىل: 
َي�ْصَمُع   ُ َواهلَلّ  ِ اهلَلّ اإَِلى  َوَت�ْصَتِكي  َزْوِجَها  يِف  اِدُلَك  جُتَ ِتي  اَلّ َقْوَل   ُ اهلَلّ �َصِمَع 

.)55(اُوَرُكَما حَتَ

الت�ا�شع ولني اجلانب، وجتنب احلديث عن النف�ص، فبع�شهم يحاول و�شع - 11
ميدان  من  مبطًنا  ان�شحاًبا  ُيعدُّ  وهذا  غريه،  بها  لياأخذ  نف�شه  ح�ل  هالة 

احل�ار، وعالمة اإفال�ص.

النتباه للحديث وعدم حتقريه اأو التقليل من �شاأنه، وم�اجهة الآخر بامل�دة - 12
ُل َعلَى  َياِطنُيَتَنَزّ ُل ال�َصّ ُئُكْم َعلَى َمْن َتَنَزّ والحرتام، لق�له تعاىل: هل اأَُنِبّ

.)56(ُهْم َكاِذُبوَن ْمَع َواأَْكرَثُ اٍك اأَِثيٍم  ُيْلُقوَن ال�َصّ ُكِلّ اأََفّ
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اأ�ص�س احلــوار

اأ�ش�ص احل�ار متعّددة، واأبرزها)57(:-
احل�ار بني الب�شر �ش�رة للكرامة الب�شرية الَّتي اأ�شا�شها العلم. والعلم 	 

تعاىل:  وق�له   ،)58(َعِليٌم ِعْلٍم  ِذي  ُكّل  َوَفْوَق  تعاىل:  لق�له  ن�شبي، 
َوَما اأُوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم اإَِلّ َقِلياًل)59(. ومبقاومة احلجة والبحث عن 

احلقيقة يرتقي الإن�شان.
احل�ار قرين احلّريَّة، فال ح�ار مع الإكراه.	 
�َصاَء 	  َوَمْن  َفْلُيوؤِْمْن  �َصاَء  َفَمْن  تعاىل:  لق�له  الختيار،  قرينة  ة  احلّريَّ

.)60(َفْلَيْكُفْر

ا 	  احل�ار يقت�شي الت�شليم الفرتا�شي بت�شاوي الطرفني، لق�له تعاىل: َواإَِنّ
.)61(ِبنٍي اُكْم َلَعلَى ُهًدى اأَْو يِف �َصاَلٍل ُمّ اأَْو اإَِيّ

ويرى اآخرون اأن اأ�ش�ص احل�ار الناجح جتد طريقها عب النقاط التالَية)62(:

َها الَنّا�ُس 	  الإميان بحق�ق الإن�شان وقد�شية هذه احلق�ق، لق�له تعاىل: َيا اأَُيّ
ُقوا َرَبُّكُم الَّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَثّ ِمْنُهَما  اَتّ

َكاَن   َ اهلَلّ اإَِنّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه  َت�َصاَءُلوَن  الَّذي   َ اهلَلّ ُقوا  َواَتّ َوِن�َصاًء  َكِثرًيا  ِرَجاًل 

.)63(َعلَْيُكْم َرِقيًبا

ت�افق املتحاورين على اإدانة دعاوى العن�شرية. 	 

كّل امل�شائل تخ�شع للح�ار بعيًدا عن النتقائية املق�شــــ�دة.	 

تعاىل: 	  لقـــــ�له  العاملية،  البيــــئة  على  املحافظـــــة  على  املتحــــاورين  ت�افق 
.)64(اَلِحَها َوَل ُتْف�ِصُدوا يِف اْلأَْر�ِس َبْعَد اإِ�صْ
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منطلقـات احلـوار

النديَّة.	 
التكاف�ؤ.	 
امل�شاركة.	 
امل�شاواة.	 
الت�ازن.	 
تقبُّل الآخر.	 
معرفة الآخر.	 
احرتام الآخر.	 
ر من النمطية وامل�اقف امل�شبقة.	  التحرُّ

اأخالقيـات احلــوار

اأخالقيات احل�ار متعّددة، واأبرزها:
ا 	  اإَِنّ الَنّا�ُس  َها  اأَُيّ َيا  تعاىل:  لق�له  النا�ص،  بني  ديَّة  والتَّعدُّ التن�ع  ب�ج�د  الإميان 

 ِ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ اأَ اإَِنّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُصُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى  َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر 
َيَزاُلوَن  َول  َواِحَدًة  ًة  اأَُمّ الَنّا�َس  َعَل  جَلَ َرُبَّك  �َصاَء  َوَلْو  تعاىل:  وق�له   ،اأَْتَقاُكْم
ْت كلَمُة َرِبَّك لأَْمالأََنّ َجَهَنَّم ِمَن  َتِلِفنَي * اإِل َمْن َرِحَم َرُبَّك َوِلَذِلَك َخلََقُهْم َومَتَّ ُمْ

.)65(ِة َوالَنّا�ِس اأَْجَمِعنَي َنّ اجْلِ

يق�ل ابن تيمية رحمه اهلل: وق�ع الختالف بني امل�شلمني اأمر �شروري ل بد منه، 	 
َبْغُي بع�شهم على بع�ص  املذم�م  اإدراكهم، ولكن  واأفهامهم وق�ى  اإرادتهم  لتفاوت 
وكّل  ب،  والتحزُّ التباين  اإىل  ي�ؤّدي  ل  كان الختالف على وجه  فاإذا  واإل  وعدوانه، 
من املختلفني ق�شده طاعة اهلل ور�ش�له مل ي�شره ذلك الختالف، فاإنه اأمر ل بد منه 
والطريق  واحدة  املطل�بة  والغاية  واحد  الأ�شل  كان  اإذا  ولكن  الإن�شانيَّة،  الن�شاأة  يف 
امل�شل�كة واحدة، مل يكد يقع اختالف، واإن وقع كان الختالف ل ي�شر، كما ح�شل 
و�شنة  اهلل  كتاب  وه�  واحد  عليه  بن�ا  الَّذي  الأ�شل  فاإن  ال�شحابة،  اختالف  من 
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اأدلة  النظر يف  والطريق واحد ه�  ور�ش�له،  والق�شد واحد ه� طاعة اهلل  ر�ش�له، 
القراآن وال�شّنة وتقدميها على كّل ق�ل وراأي وقيا�ص وذوق و�شيا�شة)66(.

رغبة الطرفني املتحاورين يف ال��ش�ل للحقيقة واإحقاق احلق اأًيا كان الطرف الَّذي 	 
يظهر احلق على ل�شانه.

عليه  ويك�ن  ي�فق  اأن  اأحببت  اإّل  قط  اأحًدا  ناظرت  »وما  ال�صافعي:  الإمام  يق�ل 
رعاية من اهلل وحفظ، وما ناظرت اأحًدا اإّل ومل اأباِل بيـَّن اهلُل احلقَّ على ل�شاين اأو 

ل�شانه«)67(.
واأ�شار الإمام الغزايل يف كتابه الإحياء: »واأن يك�ن يف طلب احلق كنا�شد �شالَّة، ل 
اأن تظهر ال�شالة على يده ويد من يعاونه، ويرى رفيقه- حماوره معيًنا  يفرق بني 
اأخذ طريًقا يف طلب  فه اخلطاأ واأظهر له احلق كما ل�  اإذا عرَّ ل خ�شًما، وي�شكره 
ويكرمه  يذّمه  ول  ي�شكره  فاإنه  اآخر،  هه �شاحبه على �شالَّته يف طريق  فنبَّ �شالَّته، 

ويفرح به)68(.
ا وفكًرا.	  تقبُّل الآخر، واحرتام وج�ده �شخ�شً
الإن�شات الإيجابي لالآخر وعدم مقاطعته، اأو النتقا�ص من راأيه وفكره وال�شخرية 	 

�ْصَياءُهْم، وق�له تعاىل:  اأَ منه، اأو بخ�شه حقه، لق�له تعاىل: ول َتْبَخ�ُصوا الَنّا�َس 
ْنُهْم َول ِن�َصاء  ا مِّ ن َقْوٍم َع�َصى اأَن َيُكوُنوا َخرْيً َها الَّذيَن اآَمُنوا ل َي�ْصَخْر َقْوٌم مِّ َيا اأَيُّ
ْنُهنَّ َول َتْلِمُزوا اأَنُف�َصُكْم َول َتَناَبُزوا ِبالأَْلَقاِب ِبْئ�َس  ا مِّ ن نِّ�َصاء َع�َصى اأَن َيُكنَّ َخرْيً مِّ

.)69( امِلُوَن ْ َيُتْب َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ اِل�ْصُم اْلُف�ُصوُق َبْعَد الإِمَياِن َوَمن ملَّ

وي�شري اآخرون اإىل اأن اأخالقيات احل�ار تتمثل بالآتي )70(:
ة الّثقافيَّة جلميع ال�شع�ب.	  ديَّ احرتام التَّعدُّ
م نف�شه.	  جتنب الأفكار امل�شَبقة، وال�شعي ملعرفة الآخر كما يقدِّ
الحتكام اإىل العقالنيَّة مبداأً يف احل�ار، وكذلك تغليب الأ�شل�ب العلمي على 	 

العاطفي والنفعايل، وممار�شة النقد الّذاتي.
الإدراك ال�شليم لظروف احل�ار و�شروطه امل��ش�عية، والنتهاء اإىل ما ه� 	 

قابل للتنفيذ من الت��شيات.
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احلر�ص على البحث عن ال�ج�ه الإيجابيَّة يف الثقافات واإبرازها، وتنمية روح 	 
النقد الّذاتي لتاليف ال�شلبيات املت�ارثة يف النظرة امل�شخمة للذات اأو ازدراء 

الآخر، و�شياغة �ش�رة الأنا والآخر يف اإطار من الفهم املعمق املتبادل.
ب، 	  والتع�شُّ الت�شنُّج  اأ�شكال  كّل  وبعيًدا عن  ر�شيًنا  احل�ار  يك�ن  لأن  ال�شعي 

ونبذ  الآخر،  ح�شاب  على  للذات  التحيُّز  وعدم  ة  الفكريَّ النزاهة  واعتماد 
الإن�شان،  حق�ق  واحرتام  وليَّة  الدُّ وامل�اثيق  الق�اعد  تطبيق  يف  النتقائيَّة 

ورف�ص �شيا�شة الكيل مبكيالني.
م والتَّخلُّف، والرف�ص القاطع 	  اإعادة النَّظر يف ما ه� �شائد من مفاهيم التَّقدُّ

واعتماد  النمطية،  ال�ش�ر  وجتاوز  حمددة،  ثقافة  اأو  معني  بدين  لربطها 
قراءة علميَّة ومنهجيَّة م�ثقة لالأو�شاع ال�ّشيا�شّية والقت�شادّية والجتماعيَّة 

يني. لدى الأنا والآخر، دون ربطها بامل�روث الدِّ
واحل�شاريِّ 	  الثَّقايف  والتَّخلُّف  م  التَّقدُّ ملفاهيم  ثابتة  معايري  وج�د  رف�ص 

يفر�شها طرف على الآخر.

الّنقاط  يف  تتمثَّل  امل�شم�ن  حيث  من  احل�ار  اأخالقيَّات  اأن  اإىل  اآخرون  وي�شري 
التالية)71(:

الإخال�ص.	 
روحية النفتاح واملرونة.	 
الرتكيز على نقاط التفاق.	 

روط الَّتي و�شعها ابن ر�صد)72(: ومن ال�شُّ
العدالة ال�شرعّية.	 
الأمانة العلمية.	 
ى �شيًئا اآخر غري املعرفة 	  الف�شيلة الأخالقية، وتعني اأن املتعلم يجب اأّل يت�خَّ

ف العلم اإّل فيما ه� ف�شيلة، واأن ل ي�شتعمل عقله ملجرد  لذاتها، واأن ل ي�ظِّ
ك�ك وحتيري العق�ل. اإثارة ال�شُّ
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�شروط احلوار
�شروط احل�ار متعّددة، واأبرزها)73(:

التخلِّي عن الأنانيَّة.	 
د م�اقف غريه وكلماته دون 	  اأن يك�ن املحاور �شاحب نظر م�شتقّل، ل اأن يردِّ

فهم.
احرتام التخ�ش�ص العلمي واخلبة.	 
ًدا من اله�ى.	  اأن يك�ن املحاِور طالًبا للحق متجرِّ
اأن يك�ن �شريع البديهة، ح�شن ال�شت�شهاد بالآيات والأدلة.	 
املحاورة تك�ن مع اأهل العلم، فال يحاور اجلهالء، لق�له تعاىل: ُقْل اآِمُنواْ 	 

وَن  َيِخُرّ َعلَْيِهْم  ُيْتلَى  َذا  اإِ اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه  اأُوُتواْ  الَّذيَن  اإَِنّ  ُتوؤِْمُنواْ  ِبِه اأَْو َل 
.)74(ًدا ِلالأَْذَقاِن �ُصَجّ

بثقة 	  النفتاح  �شبابنا  من  تقت�شي  احل�ار  �شروط  اأن  الباحثني  بع�ص  ويرى 
نف�ص عالية، ورف�ص عقلية قدا�شة الّذات واإق�شاء الآخر بدع�ى امل�ؤامرة من 
جهة، وتقت�شي من ناحية اأخرى ت��شيح �شلبيات وهف�ات نغمة التعايل الَّتي 

يتحاور بها هذا الآخر معنا حتت �شعارات �شتى)75(.
ويرى اآخرون اأن �شروط احل�ار جتد طريقها عب النقاط التالية)76(:

�شروط اأخالقية اأبرزها:
الرفق والت�شامح ونبذ التع�شب والتعنت.	 
الحرتام املتبادل والعرتاف بالآخر وحقه يف الختالف.	 
ة.	  خ�شيَّة واخلا�شَّ البتعاد عن الق�شايا ال�شَّ
البتعاد عن الأ�شاليب اخلطابية للتاأثري يف املتلقي اأو املحاور.	 

�شروط منطقية:
التكاف�ؤ وامل�شاواة يف املنزلة والغر�ص من ال�ش�ؤال واجل�اب.	 
م��ش�عات 	  اإىل  الجنرار  وعدم  النهائية،  واأبعاده  احل�ار  م��ش�ع  حتديد 

اأخرى ثنائية اأو جانبية.
الرتكيز على اجل�هر وامل�شم�ن ونبذ ال�شكلّيات والطق��ص.	 
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باب ا�صرتاتيجّيات احلوار مع ال�صَّ
باب، واأبرزها: تتعدد ا�شرتاتيجّيات احل�ار مع ال�شَّ

ا�صرتاتيجية رابح – رابح	 
ة لبَّت احتياجات  يخرج جميع املتحاورين منها رابحني؛ مبعنى اأن هذه ال�شرتاتيجيَّ
جميع املتحاورين وتطلُّعاتهم على نحٍ� ما، ولي�ص بال�شرورة اأن تتحقق مطالب كّل طرف 
الأقرب  هي  ال�شرتاتيجية  وهذه  ترا�ش�ي.  ت�افقي  نح�  على  واإمنا  كاملة،  وتطّلعاته 
والأن�شب للجميع على املدى البعيد، ول ي�شعر يف ظلَّها اأي طرف بالغنب والظلَّم وال�شتبعاد 

والإق�شاء والتَّهمي�ص.
ا�صرتاتيجيَّة رابح – خا�صر	 

يخرج طرف فيها بالربح والف�ز، وي�شعر باأن مطالبه قد حتققت. اأما الطرف الآخر 
ورغبة  الق�ى  ميزان  تظهر  ال�شرتاتيجيَّة  وهذه  واخليبة.  والإحباط  باخل�شارة  في�شعر 

الطرف الق�ي بفر�ص �شروطه ومطالبه واإذعان الطرف الآخر لها.
ا�صرتاتيجيَّة خا�صر – خا�صر	 

مثمًرا  يكن  مل  فيها  احل�ار  لأن  الأمل،  وخيبة  باخل�شارة  الأطراف  جميع  ي�شعر 
ا. لعدم ا�شتعداد اأي طرف للتنازل ول� بجزء ي�شري من طلباته،  ومفيًدا، واإمنا كان �شلبيًَّ

وهذا احل�ار مبجمله اأ�شبه بح�ار طر�شان وطبخة ح�شى.
ويرى اآخرون وج�د ا�شرتاتيجيَّة احل�ار التَّفاعلي وال�شتماع اجليد للنظري)77(:

Interactive Dialogues and peer listening

مهارات  ب��شفهما  والنقا�ص،  ال�شتماع  مهارتي  على  ال�شرتاتيجيَّة  هذه  وتركز 
يناق�ش�نه،  اأو  يدر�ش�نه  الَّذي  بامل�شم�ن  يرتبط�ا  اأن  باب  وال�شَّ للطلبة  اأردنا  اإذا  حا�شمة 
وتزيد من  الفهم  ق  تعمِّ ة  م�شتجدَّ وحقائق  واأ�شئلة  نظر جديدة  وجهات  مًعا  و�شيكت�شف�ن 
باب على ال�شتماع  فر�ص حل امل�شكالت بطرق اإبداعية. ومن املفيد اأن يعتاد الطلبة وال�شَّ
اأن  وعليهم  ي�شتمع.  اب  ال�شَّ اأو  والطالب  ث،  يتحدَّ واملعلم  فاملدرب  واحد،  باجّتاه  اجليد 

اأي. يعتادوا كذلك على الت�شبُّث بالرَّ
ال�شتماع  مهارات  تط�ير  على  ال�شرتاتيجيَّة  هذه  يف  التالية  الإجراءات  وت�شاعد 

ة مع النظري: د والنقا�ص، و�شقلها، خا�شَّ اجليِّ
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والآراء 	  الأفكار  يتبادلن  وطالبني  �شابني  بني  ح�ار  الثنائي:  التَّفاعل 
والتجارب ح�ل امل�شكلة اأو ال�ش�ؤال، حتَّى يت��شال اإىل اتفاق بينهما.

عن 	  الإجابة  يف  بالدور  يتحدث  اأن  منهم  لكّل  ميكن  ال�صغرية:  املجموعة 
والبقية  واحًدا  املتحدث  يك�ن  اأن  يتمكن�ا من  اأو بطرح فكرة، حتَّى  �ش�ؤال، 
ال�شتماع  مهارة  لإتقان  م�شتمر  مترين  اإىل  الأمر  هذا  ويحتاج  م�شتمعني. 

اأي. وعدم املقاطعة والإدلء بالرَّ
اأهّميَّة احلوار

نح�  ال�شحيح  الجّتاه  يف  خط�ًة  اإيجابيَّة،  ة  اجتماعيَّ عمليَّة  ب��شفه  احل�ار  يعد 
ا  َنّ اإِ الَنّا�ُس  َها  اأَُيّ َيا  الختالف:  اإطار  يف  والتعاي�ص  والتَّ�ا�شل  والتاآلف  التعارف  تعزيز 
ْتَقاُكْم  ِ اأَ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإَِنّ اأَ

.)78(َعِليٌم َخِبرٌي َ اإَِنّ اهلَلّ

مة  متقدِّ و�شيغة  واملحادثة،  الكالم  فن�ن  فن من  احل�ار  اأن  الباحثني  بع�ص  ويرى 
مناهج  من  ومنهج  واملعرفة،  العلم  اأ�شاليب  من  واأ�شل�ب  والتَّفاهم،  التَّ�ا�شل  �شيغ  من 
ال�عي الثَّقافة، وو�شيلة من و�شائل التبليغ والدع�ة.. ف�شاًل عن ك�نه يزكي النف�ص وي�شقل 
�ص للحياة امل�شرتكة،  ــل احلقيقة، وي�ؤ�شِّ ن من البهان وي�ؤ�شِّ امل�اهب وي�شحذ الهمم، وميكِّ
ل�ك  وال�شُّ فافية  ال�شَّ الفرد  ومينح  والّطاقات،  اخلبات  ي  وينمِّ التَّفاهم،  دائرة  ع  وي��شِّ
للتن�ُّع ويفيد يف  اأفكاًرا جديدة، وه� جت�شيد  د  ف�شيَّة، وي�لِّ النَّ احل�شاري ويزيل احل�اجز 
العمران  ياأتي ثمرة للح�ار ه� �شبيل  الَّذي  التَّعارف  ، لأنَّ  الإن�شاينِّ اإثراء وبناء امل�شرتك 
ُيعدُّ احل�ار قيمة من قيم  النف�ص الإن�شانيَّة. وف�ق هذا وذاك  واإغناء  والتَّكامل والتَّعامل 
احل�شارة الإ�شالمية... املعب عن الت�شامح، ل مبعنى التخاذل وال�شعف ب�ازع الهزمية 
ة، واإمنا مبعنى الرتفع عن ال�شغائر والت�شامي عن ال�شغائن والتجايف عن اله�ى  ف�شيَّ النَّ

والباطل)79(.
اإن قيمة احل�ار مع الآخر يف الإ�شالم قيمة اأ�شيلة يف ن�شر الدع�ة الإ�شالميَّة، ويف 
تعاىل: ِلكّل  لق�له  احل�ار)80(  طريق  عن  وامل�شالح  املنافع  وتناول  الآخر،  مع  التَّعامل 
ًة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم يِف َما اآَتاُكْم  َعلَُكْم اأُمَّ ُ جَلَ َجَعْلَنا ِمْنُكْم �ِصْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو �َصاَء اهللَّ
 .)81(َتْخَتِلُفوَن ِفيِه  ُكنُتْم  ا  ِبَ ُئُكْم  َفُيَنبِّ َجِميًعا  َمْرِجُعُكْم   ِ اهللَّ اإَِلى  اِت  رْيَ اخْلَ َفا�ْصَتِبُقوا 
ويحتاج تر�شيخ ثقافة احل�ار اإىل اإرادة من املعنيني بالأمر، وقناعة ُترتَجم اإىل اآليات ُتعنى 
بهذا. و�شرورة احل�ار تعنى عدم اللج�ء اإىل ال��شائل الأخرى من املخا�شمة وا�شتعمال 
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و�شائل العنف لإقناع الطرف الآخر. فال مندوحة عن احل�ار بني الأفراد وبني الأحزاب، 
وبني ال�شع�ب وبني العلماء واملفكرين وال�ّشيا�شّيني واأ�شحاب القرار، من خالل اللقاءات 
واخلالفات  الأخطاء  يف  ال�ق�ع  النا�ص  يجتنب  حتَّى  واملرا�شالت،  وامل�ؤمترات  والندوات 
روح  ل�شيادة  �شروري  واحل�ار  امل�شروعة.  غري  ال��شائل  اإىل  يلجاأوا  اأو  القاتلة،  احلادة 
املحبة ون�شر ال�عي يف الأم�ر املتحاَور فيها، من نح� مفاهيم العدل واخلري، ويحقق املنهج 

املت�ازن عند النا�ص يف الفكر والأخالق وامل�اقف.
ويحقق احل�اُر التفاهَم العلميَّ والتقارب بني ال�شع�ب اأفراًدا وجماعات82... واحل�ار 
ق مقا�شد احلديث،  ويحقِّ واملفاهيم،  الأفكار  ح  �شي��شِّ الَّذي  املنفتح،  الفكر  ثمرات  اأحد 
وي�شت�عب معطيات العق�ل ومنجزات احل�شارة، وي�شت�شرف اآفاق امل�شتقبل. وح�ار الآراء 
ا من  ب وجهات النَّظر بني املتحاورين، وي�ِجد بينهم قدًرا م�شرتًكا اإيجابيًَّ والثقافات يقرِّ
الآراء، ويعطي �ش�رة حقيقية عن كلٍّ منهم. وقد ي�ؤّدي احل�ار احل�شن اإىل اإزالة كثري من 
اأو  املفاهيم اخلاطئة الَّتي علقت باأذهان الطرفني املتحاِورين نتيجة ممار�شات خاطئة، 

تزويرات تاريخية، اأو د�شائ�ص حالت دون فهم احلقيقة)83(.
ويرى بع�ص الباحثني اأن اأهّميَّة احل�ار تكمن يف النقاط التالَية)84(:

 اأنه ي�ّلد التَّقارب والتَّفاهم بني املتباعدين.	 
القطعيَّات 	  من  ويقلِّل  الطرفني،  عند  القدا�شة  مناطق  من  يقلِّل 

ه الأهداف لق�شايا نافعة  امل�ه�مة، ويك�شف اأخطاء كّل فريق، وي�جِّ
اأعّم واأهّم من امل�اقف ال�شغرية.

 يجلب الأمن وي�شنع الق�ة.	 
ف من �َشْ�َرة الغ�شب واحلقد املتبادل.	   يخفِّ

الأنبياء وامل�شلحني،  ة وال�شرورة، وقد مار�شه كّل  الأهّميَّ فاحل�ار م�شاألة غاية يف 
لأن التَّغيري الجتماعّي ل يتم دون ح�ار، وكذلك تغيري الأفكار ل يتم دون ح�ار)85( لق�له 
اإِيِنّ َقْد  اأََبِت  ُر َول ُيْغِني َعنَك �َصْيًئا * َيا  اأََبِت مِلَ َتْعُبُد َما ل َي�ْصَمُع َول ُيْب�صِ تعاىل: َيا 
َيا  تعاىل:  وق�لــــه   )86(ا �َصِوًيّ َراًطا  �صِ اأَْهِدَك  ِبْعِني  َفاَتّ َياأِْتَك  مَلْ  َما  َجاَءين ِمَن اْلِعْلِم 

.اُر ُ اْلَواِحُد اْلَقَهّ ِم اهلَلّ ُقوَن َخرْيٌ اأَ اأَْرَباٌب ُمَتَفِرّ ْجِن اأَ اِحَبِي ال�ِصّ �صَ

روحي  اأن احل�ار م�قف  اإىل  الكاث�ليك  ال�شرق  لبطاركة  الّثانية  الر�شالة  واأ�شارت 
ووجدانه،  قلبه  ويطهر  نف�شه  فت�شم�  حماوًرا  ربه  اأمام  املرء  فيه  يقف  �شيء،  كّل  قبل 



- 102 -

فينعك�ص ذلك على ح�اره مع نف�شه وعلى ح�اره مع الآخرين اأفراًدا وجماعات. اإن احل�ار 
روحانية تنقلنا من ال�شتبعاد اإىل ال�شتيعاب، ومن الرف�ص اإىل القب�ل، ومن التعنيف اإىل 
التفهم، ومن الت�ش�يه اإىل الحرتام، ومن الإدانة اإىل الرحمة، ومن العداوة اإىل الألفة، 
ة.ويعني  ومن التَّناف�ص اإىل التَّكامل، ومن التَّنافر اإىل التَّالقي، ومن اخل�ش�مة اإىل الأخ�َّ
نف�شه،  ه�  يعرف  كما  معرفته  به؛  والعرتاف  عليه  ف  والتعرُّ معرفته  الآخر  مع  احل�ار 
اًل لنا اأكرث منه خ�شًما اأو مناف�ًشا اأو  ته والعرتاف به مكمِّ ف عليه بكامل �شخ�شيَّ والتعرُّ
ا، بعيًدا عن الأفكار امل�شَبقة من اأيِّ ن�ع كانت، وبعيًدا عن امل�شالح والأنانّيات. ويف  عدوًّ
ل احل�ار اإىل غنًى متباَدل من غري اأن يتنازل اأيٌّ من الطرفني عن  مثل هذه الأج�اء يتح�َّ

ذاته اأو عن تراثه اأو عن �شخ�شيته اأو عن كيانه)87(.

اأ�شي�شي  ميثاق  عن  الإعالن  اإىل   2002 �شنة  اإيطاليا  يف  اأ�شي�شي  م�ؤمتر  وخل�ص 
لل�شالم،الَّذي وافق على اأ�ش�شه ممثل� ديانات العامل، والتزم�ا باملبادئ التالية)88(:

- نتعهد بتعليم النا�ص وتثقيفهم على الحرتام املتبادل، وذلك للم�شاعدة يف خلق 
تعاي�ص �شلمي واأخ�ي بني ال�شع�ب واأ�شحاب الديانات والثقافات املختلفة.

ز الثقة املتبادلة بني الأفراد  خ الفهم وتتعزَّ - نتعهد برعاية ثقافة احل�ار، لكي يرت�شَّ
وبني ال�شع�ب، لأنَّ هذه هي الأ�ش�ص احلقيقية لل�شالم.

مانعة  ح�اجز  خالفاتنا  تك�ن  اأن  ورف�ص  واملتاأين،  ال�شريح  باحل�ار  نتعهد   -
للت�ا�شل، ولكن ندرك اأن التَّ�ا�شل مع التن�ع امل�ج�د لدى الآخر ميكن اأن ي�شبح 

فر�شة للتفاهم بني النا�ص. 

و�صائل تر�صيخ ثقافة احلوار

تتعدد و�شائل تر�شيخ ثقافة احل�ار يف املجتمع، واأبرزها)89(:
الرتبية.	 
معرفة الّذات ومعرفة الآخر.	 
الإعالم الهادف.	 
تبادل الزيارات.	 



- 103 -

الأن�شطة امل�شرتكة.	 
معرفة اأ�شباب الت�تر والتخل�ص منها.	 

�صفات املحاِور

�شفات املحاور متعّددة، واأبرزها:
تعاىل: 	  لقــــــ�له  ة،  كـــافَّ ج�انبه  من  وم�شم�نـــه  احلـــ�ار  مب��شـــــ�ع  الإملام 

ُئَك ِمْثُل َخِبرٍي )90( وق�له تعاىل:  ُقْل َهْل َي�ْصَتِوي الَّذيَن َيْعلَُموَن  َول ُيَنِبّ
ُر اأُْوُلوا الأَْلَباِب)91( وق�له تعاىل َوَفْوَق كّل  ا َيَتَذَكّ َ َوالَّذيَن ل َيْعلَُموَن اإِمَنّ

.)92( ِذي ِعْلٍم َعِليٌم

عقالين وحكيم، لق�له تعاىل: ُيوؤِْتي احِلْكَمَة َمن َي�َصاُء َوَمن ُيوؤَْت احِلْكَمَة 	 
.)93(ُر اإَلّ اأُْوُلوا الأَْلَباِب َكّ ا َكِثرًيا َوَما َيَذّ َفَقْد اأُوِتَي َخرْيً

م�ؤمن بالق�شية الَّتي يتحاور فيها ومن اأجلها، لق�له تعاىل: ُكوُنوا َرَبّاِنِيّنَي 	 
.)94(ا ُكنُتْم َتْدُر�ُصوَن ا ُكْنُتْم ُتَعِلُّموَن اْلِكَتاَب َوِبَ ِبَ

لق�ل 	  وقدراته،  طاقاته  يتجاوز  ول  الآخرين  ويحرتم  نف�شه  يحرتم  واقعي 
الر�ش�ل : )رحم اهلل امراأً عرف قدر نف�صه(.

لق�ل 	  وبالعك�ص،  الآخرين  مع  ميار�شه  كما  لنف�شه  الّذاتي  النقد  ميار�ص 
اخلليفة الفاروق عمر  »رحم اهلل امراأً اأهدى اإيّل عي�بي«. 

احللم و�شعة ال�شدر. 	 
الرفق واللني، لق�ل الر�ش�ل :»الرفق ل يك�ن يف �شيء اإل زانه ول ينزع 	 

العنف«  على  يعطي  ل  ما  الرفق  على  يعطي  اهلل  واإن  �شانه،  اإل  �شيء  من 
اْلَقْلِب  ا َغِليَظ  َوَلْو ُكنَت َفظًّ َلُهْم  ِلنَت  َن اهلّلِ  َرْحَمٍة ِمّ َفِبَما  وق�له تعاىل: 
َذا  َفاإِ َو�َصاِوْرُهْم يِف الأَْمِر  َلُهْم  َوا�ْصَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  واْ ِمْن َحْوِلَك  َلنَف�صُّ

.)95( َعَزْمَت َفَتَوكّل َعلَى اهلّلِ اإَِنّ اهلّلَ ُيِحُبّ امْلَُتَوكّلنَي

املحاورة واجلدل باحل�شنى والكالم اللني والطيب، لق�له تعاىل: َوَجاِدْلُهْم 	 
ْعلَُم  اأَ َوُهَو  �َصِبيِلِه  َعْن  �َصَلّ  ْن  ِبَ ْعلَُم  اأَ ُهَو  َرَبَّك  اأَْح�َصُن اإَِنّ  ِهَي  ِبالَّتي 
َوُقوُلواْ  تعاىل:  وق�له   ًنا ِيّ َلّ َقْول  َلُه  َفُقول  تعاىل:  وق�له   ِبامْلُْهَتِديَن
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اإىل  اجلدل  فن  كتابه  يف  احلنبلي  عقيل  ابن  وي�شري   .ُح�ْصًنا ِللَنّا�ِس 
جمم�عة من الق�شايا املت�شلة باحل�ار، فيق�ل: »وليتناوبا بالكالم مناوبة ل 
مناهبة بحيث ين�شت املعرت�ص للم�شتدلِّ حتَّى يفرغ من تقديره للدليل، ثم 
امل�شتدّل للمعرت�ص حتَّى يقرر اعرتا�شه، ول يقطع اأحد منهما على الآخر 

كالمه واإن فهما مق�ش�ده من بع�شه«)96(.
َوامْلَْوِعَظِة 	  ْكَمِة  ِباحْلِ َرِبَّك  �َصِبيِل  اإَِلى  اْدُع  تعاىل:  لق�له  م��ش�عي، 

ْن �َصَلّ َعْن �َصِبيِلِه  ْعلَُم ِبَ �َصَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّتي ِهَي اأَْح�َصُن اإَِنّ َرَبَّك ُهَو اأَ احْلَ
.َوُهَو اأَْعلَُم ِبامْلُْهَتِديَن

اأبغ�صكم 	  :»اإن  الر�ش�ل  لق�ل  بالألفاظ،  والت�شدق  الرثثرة  عن  البتعاد 
اإلّى واأبعدكم عني جمل�ًصا الرثثارون املتفيهقون املت�صدقون يف الكالم«. 
ومن  الكالم.  ح�شن  تتعلم  كما  ال�شتماع  ح�شن  »تعلَّْم  املقفع:  ابن  ويق�ل 
ح�شن ال�شتماع اإمهال املتكّلم حتَّى ينق�شي حديثه، وقلَّة التلفُّت اإىل اجل�ار، 

والإقبال بال�جه والنظر اإىل املتكّلم وال�عي مبا يق�ل«)97(.
َها الَّذيَن اآَمُنوا ل َي�ْصَخْر 	  احرتام الآخر وعدم ال�شخرية منه، لق�له تعاىل: يا اأَيُّ

َيُكنَّ  اأَن  َع�َصى  نِّ�َصاء  ن  مِّ ِن�َصاء  َول  ْنُهْم  مِّ ا  َخرْيً َيُكوُنوا  اأَن  َع�َصى  َقْوٍم  ن  مِّ َقْوٌم 
ْنُهنَّ َول َتْلِمُزوا اأَنُف�َصُكْم َول َتَناَبُزوا ِبالأَْلَقاِب ِبْئ�َس اِل�ْصُم اْلُف�ُصوُق َبْعَد  ا مِّ َخرْيً

.امِلُوَن ْ َيُتْب َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ الإِمَياِن َوَمن ملَّ

ح�شن ال�شتماع والإ�شغاء لالآخر دون مقاطعة.	 
القدرة على التفريق بني الّذاتي وامل��ش�عي.	 
ر من امل�اقف النمطية امل�شبقة حيال الآخر.	  التحرُّ

الفئة امل�صتهدفة باحلوار
ولي�ص  اأخرى،  فئة دون  وقًفا على  ولي�ص  اأخرى،  لي�ص حكًرا على جهة دون  احل�ار 
ومن  ا،  وعامًَّ �شاماًل  ا  جماهرييًّ يك�ن  اأن  رورة  بال�شَّ واإمنا  ا،  نخب�يًّ يك�ن  اأن  بال�شرورة 
اجلميع واإىل اجلميع وبني اجلميع ومل�شلحة اجلميع، بحيث يك�ن اجلميع رابًحا بالنتيجة 
رورة. والفئات التالَية -على �شبيل املثال ل احل�شر- هي الفئات امل�شتهدفة باحل�ار: وبال�شَّ

باب.	  ال�شَّ
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باب.	  العامل�ن مع ال�شَّ
اأي والفكر وامل�ش�رة.	  اأ�شحاب الرَّ
ّناع ومتخذي القرار على اإطالقه.	  �شُ
علماء الدين.	 
الإعالمي�ن والكتَّاب واملثقف�ن...اإلخ.	 

معوقات احلوار
مع�قات احل�ار متعّددة، واأبرزها)98(:

ال��ش�ح 	  ة: كالرثثرة والإطناب واللف والدوران، وعدم  خ�شيَّ ال�شَّ املع�قات 
الغ�شب  و�شرعة  احلقيقة،  واإخفاء  والباهني،  الأدلة  وغياب  العر�ص،  يف 

والتع�شب ال�شديد.
املع�قات امل��ش�عية: ومنها ال�ش��شاء والت�ش�ي�ص، وتباين املفاهيم واختالف 	 

الأجيال. ويرى د. حممد حامد الأحمري اأنَّ من اأهمِّ ع�ائق احل�ار الق�ة؛ 
اأي ق�ة طرف حماور و�شعف الآخر، فهنا يك�ن احل�ار غري منا�شب واأ�شبه 

بالإمالء)99(.

ويرى اآخرون اأن مع�قات احل�ار تتمثل يف النقاط التالية)100(:-
تقييم كالم املتحدث.	 
الرتكيز على الأخطاء.	 
م وال�شخرية.	  التهكُّ
التَّعميم.	 
الن�شغال عن الآخرين.	 
النفعال الزائد والغ�شب.	 
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اأخالقّيــــــَات احلــــــوار

دة. جودي فار�س البطاينة*

ما اأح�جنا يف هذا الع�شر اإىل احل�اِر، فه� ال��شيلة ُ املثلى ِلن�شِر املبادىء ِ ال�شيا�شيِة، 
والعقائِد الدينيِة. وال�شع�ُب وجلت القرن اجلديد، غري مت�شاويٍة يف التقدم، والعلِم، والق�ِة، 
وامللفاُت مل تكتمل؛ احلرية، الدميقراطية، الإ�شالح، الإعالم، التعليم، الأمن، وال�شالم. 
ويف ال�طن العربي يزداُد القهر وي�شت�شري الفقر، وهذه ال�ش�رة من الداخل ت�شي باأمر 
ثقايف خطري، وه� تفكيك املجتمعات العربية اإىل عنا�شر مل تكن مقب�لة يف ح�ّص العروبة. 

وها نحن مُنِعُن يف الطائفية، والإقليمية، واجله�ية، مع اأننا ندرك ق�ل ال�شاعر: 

فعا�شرُت اأق�اًما بكيُت على عمرو ين       دع�ُت على عمرو فماَت، ف�شرَّ

»ق�صة  لرائعته  مقدمته  يف  ديكنز  ت�صارلز  قاله  ما  هذا  زماننا  يف  �شدَق  وحتى 
مدينتني«: 

الأزمان. كاَن ع�شَر احلكمِة، وكاَن ع�شَر احلماقِة.  الأزماِن، وكاَن �شرَّ  كاَن خرَي 
كاَن ع�شَر الإميان، وكان ع�شَر ال�ّشِك. كاَن ع�شَر الن�ِر، وكان ع�شَر الظلمِة. كاَن ربيَع 
يف  ون�شري  اجلّنِة،  اإىل  جميًعا  نّتجه  كنا  �شٌي،  اأمامنا  يكن  مل  النا�ِص.  �شتاَء  وكاَن   ، الأمِلِ

الجتاه املعاك�ص.«

فما معنى احل�ار، وما اأهميته، وما جدواه يف معاجلة اأزمات وم�شكالت جمتمٍع ما، 
وهل ميكن �شياغة اإطار لروؤية عربية واإ�شالمية للح�ار الثقايف مع الآخر يف اإطار ما ُيطَلق 

عليه ح�ار احل�شارات؟ 

* اأ�شتاذة الأدب والنقد يف جامعة جر�ص الأهلّية؛ وع�ش� املنتدى/ الأردن.
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َمت الكثري  هذه الأ�شئلة وغريها كانت حمط اأنظار العديد من املفكرين. فلقد ُنظِّ
من امللتقيات ب�شاأنها، ومنها امللتقى الدويل الأول للح�ار يف اأثناء احلرب الأهلية يف لبنان، 
بني  احل�ار  اأهمية  اإيطاليا،  يف  اأ�شي�شي،  م�ؤمتر  د  واأكَّ �شبتمب2001.  اأيل�ل/  يف  والثاين 
الأديان للت��شل اإىل الن�شجام وال�شالم العاملي، ونتج عن ملتقى عام 2002 الإعالن عن 
نه من مبادىء قيادات الأديان يف العامل،  ميثاق اأ�شي�شي لل�شالم، الذي وافق على ما ت�شمَّ

ومنها املبادىء الآتية: 
د بتعليم النا�س وتثقيفهم على الحرتام املتبادل، وذلك للم�صاعدة يف خلق - 1  نتعهَّ

تعاي�س �صلمي واأخوي بني ال�صعوب واأ�صحاب الديانات والثقافات املختلفة.

ز الثقة املتبادلة بني الأفراد - 2 د برعاية ثقافة احلوار؛ لكي يرت�صخ الفهم وتتعزَّ نتعهَّ
وال�صعوب؛ لأن هذه هي الأُ�ص�س احلقيقية لل�صالم.

مانعة - 3 حواجز  خالفاتنا  تكون  اأن  ورف�س  واملتاأيّن،  ال�صريح  باحلوار  د  نتعهَّ
للتوا�صل، ولكن ندرك اأن التوا�صل مع التنّوع املوجود لدى الآخر ميكن اأن ي�صبح 

فر�صة للتفاهم بني النا�س.

رون كثريون عب �شن�ات ط�يلة ن�شروا فيها درا�شات  ا لهذه ال�شئلة مفكِّ وت�شّدى اأي�شً
متعّددة، ومنهم الدكت�ر عبد القادر ال�صيخلي، الذي يرى يف كتابه »اأخالقيات احلوار« 
وم�شكالتها  اأزماتها  ملعاجلة  العلمي  احل�ار  اإىل  ق�ش�ى  بحاجة  ال�طن  جمتمعات  اأنَّ 
وا�شت�شراف م�شتقبلها واآفاق تط�رها. ولن ي�شبح هذا احل�ار فعاًل اإلَّ اإذا اأدركنا بعمق 
اأ�ش�له واأخالقياته. فامل�شائل ال�شكلّية تعّد اأحياًنا جزًءا ل يتجزاأ من امل�شائل امل��ش�عية 
وامل�شم�ن الفكري. ولعل اأخالقيات احل�ار خط�ة كبرية نح� الجتاه ال�شليم يف النظريات 
بداأ  وقد  الإن�شانية،  احل�شارة  اأ�شا�ص  فاحل�ار  عجب،  ول  العملّية.  والتطبيقات  الفكرية 

ال ين�شاأ وينم� من احل�ار. م ال�شامل منه، كما اأنَّ الفكر الفعَّ التقدُّ

وقد عرف احل�ار، اأو املناظرة كما ت�شّمي ذلك العرب، باأّنه حديٌث �شفهي يجري 
تبادله بني اأكرث من فرد، �ش�اء يف �شارع، اأو بيت، اأو جامعة، اأو منتدى... اإلخ. 

وال�ش�رة الأخرى للح�ار هي الكالم املطب�ع يف �شحيفة اأو جملة، فيك�ن على �شكِل 
عر�ص وجهات نظر اأو تعقيبات اأو مداخالت.
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اأما عن اأهمية احل�ار فيق�ل د. يحيى اجلمل يف مقالة له بعن�ان »تعالوا نختلف«، 
�شائًعا،  اأمًرا  اأ�شبح  نتفق  نعرف كيف  »ك�ننا ل  �شنة 1987:  »العربي«،  ن�شرها يف جملة 
ولكن امل�شكلة احلقيقية اأننا لنعرف كيف نختلف. فالختالف يف الراأي ظاهرٌة �شحيحة 
ل الختالف  اأنها تنقلب اإىل ماأ�شاة عندما يتح�َّ اإلَّ  رة(،  تعرفها كل املجتمعات )املتح�شِّ
طرق  ثالث  وهناك  الأمة.  م�شالح  على  واخلروج  وال�شيق  ب  والتحزُّ العداء  درجة  اإىل 
للت�شّدي للخالف هي: )احل�ار، والتعاي�ص، واحلرب(. فاأّما احل�ار فه� ال��شيلة الأوىل 

والأكرث اأهمية وتن�ًعا.

وميكن تق�شيم احل�ار اإىل منظ�رين من حيث ال�شكل، ومن حيث امل�شم�ن:

�شها ال�شيخ �شالح بن حميد بالآتي:  فمن حيث ال�شكل خلَّ

ج، والتزام القول احَل�صن، وجتنُّب منهج التحدي  احل�ار الهادئ، واحل�ار املت�شنِّ
والإفحام:

م��ش�عية،  ثقافة  ف  مثقَّ اإن�شان  من  ي�شدر  الذي  احل�ار  ه�  الهادئ  فاحل�ار 
: َوُقْل  ويتحلّى بدرجة عالية من الأخالق ال�شامية. واهلل
 اأَْح�َصُن اأَْح�َصُن )الإ�صراء:53(، وقال: َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي  لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي 
ج ه� احل�ار النفعايل الذي تتعاىل فيه ال�شرخات،  )النحل:125(. بينما احل�ار املت�شنِّ
وقد ُت�شَتخَدم فيه الألفاظ الّنابية، ويحاول اأن يفر�ص راأيه بالق�ة، وهذا غالًبا ل يوؤّدي 

اإلى حّل، واإمّنا يوؤدي اإلى ت�صنُّج وتنتهي الق�صية.

الق�شية الثانية يف اآداب احل�ار واأخالقياته: اللتزام ب�قت حمدد يف الكالم. ومع 	 
حلب  اأو  الكالم  ل�شه�ة  اأما  الندوات،  يف  وبخا�شة  بها،  ُيلتَزم  يكاد  ل  اأنه  الأ�شف 
ث اأن ما ياأتي به جديٌد على النا�ص، اأو لقّلة املبالة  ال�شهرة والثناء. اأو لظّن املتحدِّ
بالنا�ص يف علمهم ووقتهم وظرفهم. فاإنَّ ابن عقيل احلنبلي يق�ل يف كتابه »فن 
للم�شتدّل  املعرت�ص  ين�شت  بحيث  مناهبًة؛  ل  مناوبًة  الكالم  »وليتناوبا  اجلدل«: 
حتى يفرغ من تقريره للدليل، ثم امل�شتدل للمعرت�ص حتى يقرر اعرتا�شه، ول يقطع 

اأحٌد منهما على الآخر كالمه، واإْن فهما مق�ش�ده من بع�شه«.
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الثالث من الآداب: ُح�شن ال�شتماع، واأدب الإن�شات، وجتنُّب املقاطعة. وهذه ق�شية 	 
لة ملا �شبق، ينبغي للمتحاور - الطرف الثاين اأو كل واحد بالن�شبة ل�شاحبه-  مكمِّ
اأن يُح�شِن ال�شتماع واأدب الإن�شات واأدب املقاطعة. يق�ل ابن املقفع: تعلَّم ُح�شن 
ال�شتماع كما تتعلَّم ُح�شن الكالم، ومن ُح�شن ال�شتماع اإمهال املتكلِّم حتى ينق�شي 
حديثه، وقلة التلفُّت اإىل اجل�ار، والإقبال بال�جه، والنَّظر اإىل املتكلِّم، وال�عي مبا 

يق�ل.

الرابع من الآداب والأخالقّيات: تقدير اخل�شم واحرتامه، والتقدير قلبّي، وبقدر 	 
واأ�شل�بك وكالمك وحديثك  �شل�كك  التقدير يظهر هذا على  تك�ن �شادًقا يف  ما 
وكتابك، فينبغي يف جمل�ص احل�ار تاأكيد الحرتام املتبادل من الأطراف، واإعطاء 
الالئقة  بالعبارات  فيخاطب  ومقامه،  مبنزلته  والعرتاف  حّقه،  حّق  ذي  كل 
احلق،  قب�ل  اإىل  يق�د  الحرتام  فتبادل  بة،  املهذَّ والأ�شاليب  امل�شتحّقة  وبالألقاب 

والُبعد عن اله�ى، والنت�شار للنف�ص.

اأن 	  واأظن  دقيقة،  ق�شية  وهذه  حمدود،  مكاٍن  يف  املناظرات  ح�شر  الآداب:  ومن 
اأكرث من نبه اإليها علماوؤنا املتقدم�ن، وقد تك�ن ُم�شتغَربة، وهي ح�شر املناظرات 
يف مكان حمدود، ما معنى ذلك؟! اأهل العلم يق�ل�ن: اإن املحاورات واجلدل ينبغي 
واأقرب  للفكر والفهم،  اأجمع  اأن يك�ن يف خل�ات حمدودة احل�ش�ر، قال�ا: وذلك 
يحرك  ما  الغفري  اجلمع  ح�ش�ر  يف  واإن  الق�شد،  حُل�شن  واأ�شَلم  الذهن،  ل�شفاء 

دواعي الرياء واحلر�ص على الغلبة باحلّق والباطل.

النتائج 	  اإىل  ال��ش�ل  يف  اأ�شمن  فه�  رائق،  نف�شي  جّ�  يف  احل�ار  يدور  اأن  يجب 
ثقافية  اأو  ولي�ص قدرة كالمية  اإنَّ احل�ار فن  الق�ل  ولذلك ل نرتدد يف  املر�شية. 

فقط. 

اأما اأخالقيات احل�ار من حيث امل�شم�ن، فهي:
مة ملا ُذكر، فاإن ق�شد انتزاع 	  الإخال�ص: هذه اخل�شلة من الأدب مهمة جًدا، ُمتمِّ

الإعجاب والثناء وا�شتجالب املديح ُمف�شٌد لالأمر، �شارٌف عن الغاية، و�ش�ف يك�ن 
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ه اإىل نف�شه باأ�شئلة يختب اإخال�شه  فح�ص النف�ص ناجًحا ودقيًقا ل� اأن املُحاِور ت�جَّ
فيها، ومنها: هل ثّمة م�شلحة ظاهرٌة ُترجى من هذا النقا�ص وهذه امل�شاركة؟هل 
يق�شد حتقيق ال�شهرة اأو اإ�شباع ال�شه�ة يف احلديث؟هل يت�خى اأن يتمخ�ص هذا 
ت�شد؟  اأن  حقها  من  التي  الأب�اب  هذه  من  اأب�اب  وفتح  وفتنة  نزاع  عن  احل�ار 
النف�شية  التلبي�شات  بع�ص  يحذر  اأن  النف�ص  ت�شادق  ومن  الدقيق  التح�ش�ص  من 
اإحقاق احلق، وواقع دخيلتها  اأنها تق�شد  وال�شيطانية، فقد تت�هم بع�ص النف��ص 
ت�طني  والتجرد  الإخال�ص  باب  ويدخل يف  ذات ه�ى،  انت�شار  م�اقف  تقف  اأنها 

النف�ص على الر�شا والرتياح من ظه�ر احلق كما �شبق.
روحية النفتاح واملرونة: افتح قلبك ملحاورك، وقد قيل اإّنك اإذا اأردت اأن تفتح عقله 	 

فافتح قلبه اأّوًل، فاحلقد والبغ�شاء اأب�اب م��شدة واأقفال �شدئة ل تفتح عقاًل ول 
قلًبا ول اأذًنا. ل تتهمه ب�شيء.. ول حتمل كلماته حممل ال�ش�ء، ففي احلديث: »�شع 
اأمر اأخيك على اأح�شنه حتى ياأتيك ما يغلبك منه«، فالقاعدة الإ�شالمية يف التعامل 
على  واأفعالهم  اأق�الهم  حتمل  اأن  هي  غريه،  يف  اأو  احل�ار  يف  �ش�اء  الآخرين  مع 
ئة، ففي احلديث: »ل تظنّن كلمة خرجت من  ال�شّحة، ول تلجاأ اإىل الحتمالت ال�شيِّ

اأخيك �ش�ًءا واأنت جتد لها يف اخلري حمماًل.«
الرتكيز على نقاط التفاق: احل�ارات التي تبداأ مبناق�شة نقاط الختالف والت�تر، 	 

اأو ما ي�شّمى بالنقاط احلادة وال�شاخنة، ح�ارات كتبت على نف�شها الف�شل �شلًفا، 
فال ت�شقط احل�ار باإثارة م�شاعر حماورك يف نقاط الختالف واإمّنا اأّكد على نقاط 

التفاق.
ومن ال�شروط التي و�شعها ابن ر�صد:

العدالة ال�شرعية. وهذا ا�شطالح فقهي ي�شرتط يف ال�شهادة ال�شحيحة. اإن درا�شة 	 
اأن يقف الدار�ص م�قًفا عدًل فال يزيد يف  الفل�شفة وقراءة كتب القدماء تقت�شي 
ال�شرعية  العدالة  برهان.  اأو  دون حجة  من  يعاديها  ول  منها  ينق�ص  ول  اأق�الهم 

تعني هنا بلغتنا املعا�شرة: الأمانة العلمية.
الف�شيلة اخللقية وتعني اأن املتعلم يجب األ يت�خى �شيئا اآخر غري املعرفة لذاتها، 	 

واأن ل ي�ظف العلم اإل فيما ه� ف�شيلة، واأن ل ي�شتعمل عقله ملجرد »اإثارة ال�شك�ك 
وحتيري العق�ل«.
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عن  مقالته  يف  ي�صني   ال�صيد  فريى  الآخر  مع  احلوار  اأخالقيات  عن  اأما 
»قواعد واأخالقيات احلوار الثقايف مع الآخر« اأن اأول قاعدة هي اأهمية ممار�شة النقد 
الذاتي  النقد  اإىل املبادرة مبمار�شة  الثقافات- يف حاجة  اإطار ح�ار  الذاتي. ونحن -يف 
حتى تك�ن لنا �شرعية يف نقد الآخر! بعبارة اأخرى بدًل من اأن ي�جه لنا الآخر اأوروبًيا كان 
اأن نعرتف  اأم اأمريكًيا الل�م على �شلبياتنا ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية، علينا نحن 
بها ون�شخ�شها ونعطيها التكييف ال�شحيح. والقاعدة الثانية التي ي�شري اإليها التقرير هي 

اأهمية ا�شتيعاب نقدي عميق لثقافة الآخرين من م�شادرها الأ�شلية·
وهذه القاعدة هي ما اأطلق عليها �شرورة ر�شم »خرائط معرفية« عن الآخر. مبعنى 
�شرورة ر�شم خريطة معرفية للمجتمعات الأوروبية -على �شبيل املثال- حتدد ب�شكل كامل 
-ما  حتديد  مع  الي�شار،  اأق�شى  اإىل  اليمني  اأق�شى  من  الفاعلة  الإيدي�ل�جية  التيارات 

اأمكن- ال�زن الن�شبي لكل تيار.
ل� فعلنا ذلك �شنكت�شف اأن هناك تيارات اإيدي�ل�جية عن�شرية يف اأوروبا، ولكن 
يف ال�قت نف�شه هناك تيارات ليبالية ودميقراطية، وبع�ص اأجنحتها من اأ�شد املدافعني 

ا. عن العامل الثالث عم�ًما، وعن العامل العربي والإ�شالمي خ�ش��شً
�شيق�م�ن باحل�ارات الثقافية  الذين  �شت�شاعد  اأنها  املعرفية  اخلريطة  واأهمية 
على معرفة اجلماعات وامل�ؤ�ش�شات التي ينبغي اأن تك�ن م�شتهدفة باحل�ار، لأنه لبد من 
�شياغة ا�شرتاتيجية ح�ارية تنا�شب كل تيار اإيدي�ل�جي، مع احلفاظ يف ال�قت نف�شه 

على جمم�عة من الث�ابت.
لأن 	  للمجتمع الأمريكي،  معرفية  خريطة  لر�شم  �شرورة  هناك  اأخرى  ناحية  ومن   

�شبتمب،  من  ع�شر  احلادي  اأحداث  بعد  فتئت  املتحدة الأمريكية ما  ال�ليات 
للبالد  ولكن  فقط،  املتطرفة  الإ�شالمية  للجماعات  لي�ص  العنيف  نقدها  ت�جه 
والإ�شالمي  العربي  الثقايف  احل�ار  جمال  يف  ثم  ومن  ذاتها.  والإ�شالمية  العربية 
الإيدي�ل�جية  التيارات  بخريطة  تامة  معرفة  ت�شبقه  اأن  لبد  الآخر الأمريكي،  مع 

الفاعلة، وت�جهاتها ال�شيا�شية والثقافية.
اأهمية 	  هي  التقرير  اإليها  اأ�شار  التي  الثقايف  احل�ار  ق�اعد  من  التالية  والقاعدة 
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والدفاع  العتذار  وذهنية  وعقدة  النق�ص  ومركب  بالدونية  ال�شع�ر  من  »التخل�ص 
امل�شتمر عن الذات«.

�شبياًل 	  بامل��ش�عية  واللتزام  احل�ار  يف  العلمي  املنهج  لعتماد  اأهمية  وهناك 
والتي  احل�ار  جماعات  حتديد  اأهمية  هناك التفات اإىل  وكان  الآخر.  ملعرفة 
ال�شيا�شية،  واملنظمات  الأحزاب  وممثلي  ال�شيا�شيني  القادة  يف  ح�شرها  ميكن 
بني  واأخرًيا  الدينية،  ال�ش�ؤون  يف  واملتخ�ش�شني  الدين  وعلماء  الدين  ورجال 
املدين. املجتمع  منظمات  وممثلي  والفنانني  والأدباء  واملفكرين  الثقافية   النخب 
الأهمية  من  فاإنه  احل�ار،  منهج  لتحديد  اقرتحت  ق�اعد  هناك  كانت  واإذا 

مبكان اللتفات -كما فعل التقرير- اإىل اأخالقيات احل�ار.
ولعل اأول قاعدة يف هذا املجال اأن ي�شهم العرب وامل�شلم�ن يف جمال ح�ار الثقافات يف 
كل امل�شكالت التي ت�اجه الإن�شانية يف القرن احلادي والع�شرين، ويف هذا املجال �شيغت 
»اأخالقيات احل�ار«.  عليه  نطلق  اأن  ما ميكن  ن  ُتك�ِّ التي  املهمة  الق�اعد  جمم�عة من 
ونف�شل هنا اأن نقتب�ص من التقرير مبا�شرة لأنه اأوجز هذه الأخالقيات ب�ش�رة مركزة. 

يقرر التقرير اأنه ي�شتح�شن من طريف احل�ار اللتزام بالأخالقيات التالية:
»1- احرتام التعددية الثقافية جلميع ال�شع�ب انطالًقا من حقيقة متايز الب�شر من 
اإثراء لل�ج�د  حيث الل�ن والعرق والثقافة، والإقرار باأن التن�ع الإن�شاين م�شدر 

الب�شري والثقافة الإن�شانية.
2- جتنب الأفكار امل�شبقة، وال�شعي ملعرفة الآخر كما يقدم نف�شه، والبحث عما يجمع 

ونبذ ما يفرق، وقب�ل خ�ش��شيات الآخر.
العاطفي  العلمي على  الأ�شل�ب  وتغليب  مبداأً يف احل�ار،  العقالنية  اإىل  الحتكام   -3

والنفعايل، وممار�شة النقد الذاتي.
قابل  اإىل ما ه�  والنتهاء  امل��ش�عية،  و�شروطه  ال�شليم لظروف احل�ار  الإدراك   -4

للتنفيذ من الت��شيات وجتنب طرح امل�شاريع غري ال�اقعية.
روح  وتنمية  واإبرازها،  الثقافات  يف  الإيجابية  ال�ج�ه  عن  البحث  على  احلر�ص   -5
ازدراء  اأو  امل�شخمة للذات،  النظرة  يف  املت�ارثة  ال�شلبيات  لتاليف  الذاتي  النقد 
الفهم املعمق واملتبادل، وتعزيز  اإطار من  الآخر، و�شياغة �ش�رة الأنا والآخر يف 
الإيجابي  التفاعل  ت�شمن  التي  الإن�شانية  القيم  عن  الدفاع  يف  امل�شرتكة  الرغبة 

اخلالق بني ال�شع�ب والثقافات.
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6 - ال�شعي لأن يك�ن احل�ار ر�شيًنا وبعيًدا عن كل اأ�شكال الت�شنج والتع�شب، واعتماد 
يف  النتقائية  ونبذ  الآخر،  ح�شاب  التحيز للذات على  وعدم  الفكرية،  النزاهة 
�شيا�شة  ورف�ص  الإن�شان،  حق�ق  واحرتام  الدولية،  وامل�اثيق  الق�اعد  تطبيق 
احل�ار  ويف  الداخلي  احل�ار  يف  خمتلفني  باأ�شل�بني  التحدث  اأو  مبكيالني،  الكيل 
مع الآخر، وعدم ت�ظيف احل�ار خلدمة اأغرا�ص اآنية و�شيا�شات اإقليمية اأو دولية 
على  الت�شلط  يف  والرغبة  الهيمنة  اإىل  هادفة  اأو  مرحلية  �شيقة وت�ازنات دولية 

ال�شع�ب امل�شت�شعفة
7 - اإعادة النظر يف ما ه� �شائد من مفاهيم التقدم والتخلف والرف�ص القاطع لربطها 
علمية  قراءة  واعتماد  النمطية،  ال�ش�ر  وجتاوز  حمددة،  ثقافة  اأو  معني  بدين 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية لدى الأنا والآخر  ومنهجية م�ثقة لالأو�شاع 

دون ربطها بامل�روث الديني.
8 - رف�ص وج�د معايري ثابتة ملفاهيم التقدم والتخلف الثقايف واحل�شاري يفر�شها 
طرف على الآخر، والإقرار باأن ما حققه الغرب يف الع�شر احلديث لي�ص املثال 
ال�اجب احتذاوؤه لتحقيق التقدم احل�شاري يف هذا الع�شر، وه� ما اأثبتته جتارب 

التحديث والنه�شة يف دول اآ�شي�ية عديدة يجدر بنا ال�شتفادة منها«·

يف النهاية

�شاأختم حديثي بق�ل اجلاحظ يف مقدمته لكتابه »البيان والتبيني« الذي كتبه للرد 
فتنِة  بَك من  نعوُذ  اإنا  م  »اللهَّ واملناظرة  اأ�ش�ل اخلطابة  الع�شر  ولتعليم  ال�شع�بية  على 
القول ِ كما نعوُذ بَك من فتنِة العمل، ونعوذ بَك من التكلُّف ملا ل ُنح�صُن، ونعوُذ بك من 
الُعجِب با نح�صن، ونعوذ بَك من ال�ّصالطِة والَهذِر، كما نعوُذ بَك ِمن الِعيِّ واحل�صر«.
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نحو م�سروع عربي للت�سامح

اأ. حممد املحفوظ*

هل ميكن لالإن�شان الفرد اأو اجلماعة، اأن يفهم نف�شه من دون الآخر؟ وهل ي�شتطيع 
الإن�شان اأن ي�شتغني عن الآخر؟ اأم العالقة بني الذات والآخر، من العالقات املركبة على 
امل�شت�يني الفردي واجلماعي، بحيث اأنه ل ميكن فهم الذات اإل بفهم الآخر، ومن ثم فاإن 
عن�انه  كان  مهما  الآخر  اإىل  بحاجة  تعريفها، هي  عن�ان  كان  مهما  الذات  بني  العالقة 

وتعريفه؟ 

ة لفهم ذاتها، وللعي�ص  فاإذا كان عن�ان الذات دينًيا، فاإن هذه الذات بحاجة ما�شَّ
الإن�شاين ال�شليم مع الآخر الديني. واإذا كان عن�ان الذات ق�مًيا اأو عرقًيا اأو مذهبًيا، فاإنَّه 
ل ميكن لهذه الذات اإدراك حقائق احلياة من دون ن�شج عالقات �ش�ية مع الآخر، فالآخر 
القب�ص على  يبحث عن ذاته، ل ميكن  دوائرها، ومن  بكل  الذات  دوائره، ه� مراآة  بكل 
حقيقتها وج�هرها من دون ا�شتيعاب الآخر وفهمه واإدراك حاجاته ومتطلباته. فالآخر 
ه� مراآة الذات، ول ذات حقيقية من دون اآخر حقيقي. ولهذا نعتقد -من منطلق فل�شفي 
ل  دع�ات  هي  م�ش�غاتها،  كانت  مهما  الآخرين  عن  ال�شتغناء  دع�ات  كل  اأن  ومعريف- 

تن�شجم ون�امي�ص احلياة الإن�شانية. 

بكل  الذات  ت�شبث  اإىل  اإل  ت�ؤدي  ولن  ت�ؤدِّ  مل  وا�شتئ�شاله،  الآخر  نفي  فدع�ات 
خ�ش��شياتها وحيثياتها املبا�شرة وغري املبا�شرة.

* رئي�ص مركز اآفاق للدرا�شات والأبحاث/ ال�شع�دية.
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لذلك فاإننا نرى اأن كل الإيدي�ل�جيات والنزعات ال�شطفائية والتطهريية، مل تف�ص 
اإل اإىل املزيد من بروز اله�يات الفرعية واخل�ش��شيات املراد طم�شها وتغييبها. 

اكت�صاف الذات

اإن الآخر الديني �شرورة وج�دية للذات الدينية. وكذلك الآخر املذهبي ه� �شرورة 
وج�دية ومعرفية للذات املذهبية، وهكذا بقية العناوين ودوائر النتماء الَّتي حتدد معنى 
�صمري  امل�شري  الكاتب  تعبري  تتجاوز حدودها -بح�شب  الَّتي مل  فالذات  والآخر.  الذات 
مرق�س- مهما كان ثراوؤها، ومهما حملت من خبات، فاإنها تظل يف حاجة كيانية ما�شة، 
اإىل اأن تعُب هذه احلدود انطالًقا من احتمالية اأن الآخر قد يحمل ثراء وخبة مل تعرفها 
اأو قد تدركها الذات من جهة. فا�شتمرار الذات يف ال�ج�د يعتمد اإىل حد كبري على اختبار 
ما لدى هذه الذات من غنى وخبة بالتَّفاعل، اأو باكت�شاف - على الأقل - ما لدى الآخر 

من جهة اأخرى. 

والآخر- بحكم التعريف- ه� مغاير للذات، ويظل منطقة حتتاج اإىل الإدراك. 

والذات يف عمليَّة خروجها اإىل الآخر - اكت�شاًفا - اإمنا تعيد اكت�شاف نف�شها، ورمبا 
تبداأ يف اإدراكها. ول ميكن اأن تك�ن ذاًتا اإل ب�ج�د الآخر. 

فمن يبحث عن اكت�شاف ذاته، ومعرفة منظ�مته القيمية والثقافية، فعليه بالت�ا�شل 
مع قيم الآخرين ومنظ�ماتهم الثقافية. فالعزلة والنكفاء ل يق�دان اإىل اكت�شاف الذات، 

حتى ول� كان خيار العزلة خياًرا اإيدي�ل�جًيا. 

ت�ؤدي  ل  ومعارف،  مبادئ  من  متلك  وما  وقيمها،  الذات  اإىل  الرنج�شية  والنظرة 
اإدراك حقيقة الذات الثقافية والقيمية، وفهمها، لأن النزعة الرنج�شية لدى  كذلك اإىل 
الإن�شان، تق�ده اإىل �شع�ر وهمي بال�شتغناء عن الآخرين بكل معارفهم ومكا�شبهم العلمية 
الآخرين،  ال�شتغناء عن  ول  الذات،  واكت�شاف  الفهم  اإىل  تق�د  العزلة  واحل�شارية. فال 
فالتمح�ر ح�ل الذات، ل يف�شي اإىل اكت�شافها، واإمنا يف�شي اإىل بناء �ش�رة منطية ح�ل 
الكامنة. وحده  الإن�شان واكت�شاف قدراته وطاقاته  ا�شتنها�ص  لي�شت قادرة على  الذات، 
الت�ا�شل والنفتاح ه� الَّذي يق�د اإىل اكت�شاف الذات. ومن هنا ن�شل اإىل حقيقة اجتماعية 
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وح�شارية مهمة، هي اأن العزلة والنكفاء، لي�شت و�شيلة الدفاع احل�شارية والثقافية عن 
الذات، بل و�شيلة هروب من ا�شتحقاقات الراهن. ومل ي�شجل لنا التاريخ جتربة اإن�شانية 
والنعزال.  النكفاء  خالل  من  مكت�شباته  و�شيانة  ث�ابته  حفظ  من  ن  متكَّ جمتمع،  عن 
التعبريات  بني خمتلف  والجتماعي،  والثقايف  العلمي  والت�ا�شل  الر�شيد  النفتاح  ويبقى 
واملك�نات، ه� و�شيلة الدفاع عن الذات. فالتم�شك بالث�ابت والدفاع عن اخل�ش��شيات، 
ل ميكن اأن يتحقق بانغالق الذات، واإمنا بانفتاحها وت�ا�شلها امل�شتدمي مع الآخر. ومهما 
غ حقيقًيا لالنكفاء والنعزال. ول ميكن اإدارة  كانت التباينات ونقاط الختالف، فال م�ش�ِّ

ا. الختالفات الدينية واملذهبية والفكرية، بغري ت�ا�شل املختلفني مع بع�شهم بع�شً

لهذا كله فاإننا نعتقد اأن اكت�شاف الذات يتطلب الهتمام بالأم�ر التالية:

 مهما امتلك الإن�شان من اإمكانيات وكفاءات وطاقات، فاإنه ل ي�شتطيع اأن يحقق ذاته - 1
ويعزز مكا�شبها العامة، من دون ن�شج عالقات طبيعية و�ش�ية مع حميطه الجتماعي 

والثقايف وال�طني. 

فالإن�شان ال�ش�ّي ل ميكنه ال�شتغناء عن الآخرين، واإمنا ين�شج عالقات �ش�ية معهم. 
ول ريب يف اأن ب�ابة هذه العمليَّة ه� النفتاح والت�ا�شل والتعاون مع الآخرين.

فالعالقة �شرطية وجدلية يف اآن واحد - بح�شب تعبري الكاتب �صمري مرق�س - بني 
الذات والآخر. وهذه العالقة غاية يف التعقيد؛ اإذ ي�شبح الآخر �شرًطا لتحرر الذات من 
ذاتية عمياء ل ترى اإل نف�شها – ورمبا ل تراها – ومن ثم حتمل نهاية ل�شريورتها. وهنا 
يكمن البعد ال�شرطي يف العالقة. ويف ال�قت نف�شه فاإن حترر الذات من حدودها واخلروج 
اإمنا يعني التجدد باإدراك نقاط الق�ة لدى الآخر، والَّتي هي نقاط ال�شعف  اإىل الآخر، 
والعك�ص �شحيح بطبيعة احلال،  العالقة،  البعد اجلديل يف  يعني حتقق  الذات، ما  لدى 
بالإ�شافة اإىل ت�شحيح ال�ش�ر النمطية اأو الروؤى �شابقة التجهيز الَّتي ي�شكلها كل طرف 

من الطرفني – الذات والآخر – بع�شهما عن بع�ص. 

للح�ار - 2 م��ش�ع  ه�  واإمنا  والذم،  والإق�شاء  للنبذ  م��ش�ًعا  لي�ص  املختلف،  الآخر   
ع لأحد ممار�شة  والت�ا�شل والتعارف. والختالفات والتباينات مهما عال �شاأنها، ل ت�شرِّ

احليف والظلم بحق الآخر املختلف. 
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فاملطل�ب من كل الأطراف، لي�ص التنابز بالألقاب، وممار�شة �ش�ء الظن املتبادل، 
ا. ول ميكن اأن نحقق مفه�م العدل يف العالقة مع  واإمنا ممار�شة العدل جتاه بع�شنا بع�شً

املختلف، بعيًدا عن قيم احل�ار والت�ا�شل والتعاون.

فلي�ص عيًبا اأن نختلف، لأن ذلك من ل�ازم احلياة الإن�شانية، ولكن العيب كل العيب 
حينما يق�دنا هذا الختالف اإىل اخل�شام والعداء املتبادل. فتعال�ا جميًعا من م�اقعنا 
ا، ونطرد  ة املتعّددة واملتن�عة، اأن مند اأيدينا لبع�شنا بع�شً الفكرية والثقافية والجتماعيَّ
من واقعنا كل اأ�شباب البغ�شاء، ونتعاون لإر�شاء معامل وحقائق الحرتام املتبادل، و�شيانة 

احلق�ق، واحلفاظ على اأ�شباب ال�ئام وم�جبات ال�شتقرار والت�شامن. 

 حني احلديث عن �شرورة ن�شج عالقات اإيجابية بني الذات والآخر، واأن جميع مك�نات - 3
اجتماعًيا  وتت�ا�شل  ا،  بع�شً بع�شها  على  تنفتح  اأن  ال�شروري  من  ال�احد،  املجتمع 
ول  ت�شنع هذه احلقائق،  ل  وحدها،  الأخالقية  الت�جيهات  اأن  ندرك  فاإننا  ومعرفًيا، 
تبني العالقات الإيجابية بني خمتلف الأطياف. فتنمية ف�شاء امل�شالح امل�شرتكة، بني 
خمتلف املك�نات، ي�شاهم م�شاهمة رئي�شية يف تعزيز الت�ا�شل والعالقة. فحينما تك�ن 
الق�ش�ى  احلدود  يف  �شتعاِلج  الأخالقية،  الت�جيهات  فاإن  متباعدة،  النا�ص  م�شالح 
متداخلة،  النا�ص  بني  الي�مية  امل�شالح  �شبكة  كانت  اإذا  اأما  الفردية.  احلالت  بع�ص 
فاإن هذه ال�شبكة مبت�الياتها ومقت�شياتها املتعّددة، �شتفر�ص واقًعا جديًدا على �شعيد 
العالقات الّداخليَّة يف املجتمع ال�احد. وتاأتي الت�جيهات الأخالقية، لت�شيف اإىل هذا 
ال�اقع نزعة اأخالقية – روحية، ت�شاهم يف �شبط العالقة الي�مية، وتخرجها من دائرة 

العالقة بني الأج�شاد والعق�ل، وتدخلها يف رحاب الروح واللتزامات الأخالقية.

نات املجتمع اإيجابية وح�شنة، ومتجاوزة  ة اأن تك�ن العالقة بني مك�ِّ اإننا ن�شعر باأهّميَّ
امل�شالح  �شبكة  بت��شيع  اإل  لذلك  وفاعاًل  حي�ًيا  �شبيل  ول  والنف�شال.  القطيعة  لإرث 
بكل  التم�شك  تقت�شي  م�شلحتهم  اأن  اجلميع،  لي�شعر  الأطراف،  خمتلف  بني  امل�شرتكة 

اأ�شباب الن�شجام الجتماعي والت�شامن ال�طني.
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وينبغي اأن ل نذعن اإىل اإكراهات القطيعة ومناخات املفا�شلة واجلفاء بني اأطياف 
والت�ا�شل،  التفاهم  اأج�اء  اإ�شاعة  على  املتعّددة  م�اقعنا  من  نعمل  بل  وال�طن،  املجتمع 
ون�فر كل الأ�شباب امل�ؤدية اإىل بناء عالقة اإيجابية وحي�ية ومت�شامنة بني جميع املك�نات.  

بة الُهوّيات املركَّ

واإمكاناتها، من  اإيدي�ل�جية وفكرية و�شيا�شيَّة، تعمل بكل طاقاتها  ثمة م�شروعات 
امل�شروع  ركيزة  ي�شكل  الَّذي  العام،  العن�ان  اأو  اله�ية  اأي  الب�شيطة؛  ه�يتها  اإجناز  اأجل 

الإيدي�ل�جي اأو الفكري اأو ال�ّشيا�شّي. 

لتعميم  والقهر،  الق�ة  ا�شتخدام  عن  ال�شم�لية،  امل�شروعات  هذه  تت�اَن  ومل 
الثقافية  والعنا�شر  اله�يات  كل  وطم�ص  اإفناء  على  والعمل  وه�يتها،  اإيدي�ل�جيتها 

والإيدي�ل�جية املغايرة لها. 

مك�نات جمتمعها،  القهر جتاه  مار�شت  امل�شروعات،  هذه  اإن  الق�ل  ن�شتطيع  لهذا 
وت��شلت ب��شائل ال�شلطة لدحر بع�ص اخل�ش��شيات، واإظهار خ�ش��شيات اأخرى. ويبدو 
العم�دية والأفقية،  الأ�شا�شيني عن الأزمات والت�ترات  اأحد امل�ش�ؤولني  النهج ه�  اأن هذا 
الَّتي تعاين منها بع�ص جمتمعاتنا العربّية والإ�شالمية، لأنه - بفعل ع�امل واأ�شباب ذاتية 
واإمنا جميع  الب�شرية.  ب�شيطة يف حياة اجلماعات  وم��ش�عية متعّددة- ل ت�جد ه�يات 
مركبة؛  ه�يات  هي  نف�شها،  بها  الإن�شانية  اجلماعات  تعرف  الَّتي  امل�ج�دة،  اله�يات 
مبعنى اأنها نتيجة روافد وقن�ات متعددة، �شاهمت يف �شياغة ال��شع اأو ال�ش�رة الثقافية 

والإيدي�ل�جية الراهنة لكل الأفراد واجلماعات الب�شرية. 

رها اأ�شحاب  ية والقطعية الَّتي يت�ش�َّ فالعالقة بني الأنا والآخر، لي�شت بهذه احلدِّ
فبع�ص  �شد.  اأو  مع  املان�ي:اإما  الطابع  ذات  الإيدي�ل�جية  وامل�شروعات  ة  ال�شم�ليَّ الروؤى 
الثقافية  الذات  وبع�ص  والجتماعيَّة،  الثقافية  الذات  والجتماعي ه� من  الثقايف  الآخر 
القن�ات  تتداخل  ة  العمليَّ وبهذه  والجتماعي.  الثقايف  الآخر  من  هي  والجتماعيَّة، 
بة، ا�شرتكت  والروافد، وت�شبح كل اله�يات العامة للمجم�عات الب�شرية، هي ه�يات مركَّ
ع�امل ورافد متعددة يف �شنعها وبل�رتها. ومن يبحث عن اله�ية اخلال�شة وال�شافية، ل 

يجدها اإل يف ذهنه ونظرياته الإيدي�ل�جية.
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مبعنى  بة.  مركَّ اأ�شحت  النا�ص  ه�يات  اأن  ة،  والجتماعيَّ الإن�شانية  ال�قائع  وتثبت 
م�شت�ياته  بكل  والآخر  م�شت�ياتها،  بكل  الأنا  بني  والنف�شي  والجتماعي  الثقايف  التداخل 
جهد  ه�  اخلال�شة،  اله�ية  ي�شتهدف  م�ؤ�ش�شي،  اأو  فردي  جهد  كل  فاإن  لذلك  ودوائره. 
الجتماعيَّة  اأو  الثقافية  املجالت  اأو  اجل�انب  بع�ص  معاداة  على  �شيعمل  لأنه  تع�شبي، 

امل�ج�دة يف الف�شاء العام. 

والتع�شب يف اأحد وج�هه، يعني كل عمل نظري اأو عملي، ي�شتهدف تعميم روؤية اأو 
ة اأو قهرية اأو هما مًعا.  م�قف، ويت��شل يف �شبيل ذلك ب��شائل عنفيَّ

�ص ال�شع�ر بال�شتغناء عن الآخرين، اأو العتقاد اأنَّ ما عند الذات اأرقى واأ�شفى  وي�ؤ�شِّ
ة – ط�باويَّة، ل تن�شجم ومقت�شيات ال�قائع الإن�شانية  مما لدى الآخر، لنزعة ا�شطفائيَّ

والجتماعيَّة. 

ال�شع�ر  اإىل  يق�د  ول�ازمها،  مقت�شياتها  وكل  الذات  اإىل  النظر  يف  فالرنج�شية 
ح�شارية  و�شياقات  وثقافة  تاريخ  من  الآخر  يحمله  ما  كل  مع  والعداوة  باخل�ش�مة 
واجتماعية. لهذا فاإن امل�ازنة يف النظرة بني الذات والآخر، والنفتاح والت�ا�شل مع الآخر، 
ه� الَّذي ي�شاهم يف خروج النا�ص من اأناهم ال�شيقة ومن نرج�شيتهم، وتدفعهم نح� ن�شج 
ة مع كل الأطراف املختلفة معهم، بكل درجات الختالف والتباين.  عالقات اإيجابية و�ش�يَّ
ا.  فانتماءات الإن�شان املعا�شر، لي�شت ب�شيطة، واإمنا هي مركبة ومتداخلة مع بع�شها بع�شً

لهذا فاإن ق�شر النا�ص على دائرة واحدة، اأو �شكل واحد لله�ية، يف�شي اإىل ت�شبث 
بة.  ه�ؤلء النا�ص بكل خ�ش��شياتهم ودوائر انتماءاتهم املتعّددة وعنا�شر ه�يتهم املركَّ

م  ة الق�شر والقهر على هذا ال�شعيد، هي الَّتي ت�ؤ�ش�ص للكثري من عنا�شر التاأزُّ وعمليَّ
والت�تُّر يف جمالنا العربّي والإ�شالمي. ولقد اأجاد الأديب الفرانكف�ين اأمني معلوف يف 
كتابه »الهويات القاتلة« يف بيان هذه احلقيقة. فالتعامل التع�شفي والقهري مع الروافد 
ل اله�ية، اإىل ه�ية قاتلة؛ اإذ يق�ل:  املتعّددة له�ية الإن�شان فرًدا وجماعة، ه� الَّذي يح�ِّ
تتك�ن ه�ية كل من الأفراد من جمم�عة كبرية من العنا�شر ل تقت�شر بالطبع على تلك 
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اإىل  النتماء  هنالك  العظمى  الغالبية  اإىل  فبالن�شبة  الر�شمية،  ال�شجالت  على  نة  املدوَّ
دين اأو جن�شية واأحياًنا اإىل جن�شيتني،اأو اإىل جمم�عة اإثنية اأو لغ�ية، اإىل عائلة �شيقة اأو 
ا، وميكن  عة، اإىل مهنة اأو م�ؤ�ش�شة كما اإىل بيئة اجتماعية. لكن الالئحة قد تط�ل اأي�شً م��شَّ
؛ اإذ ميكن ال�شع�ر بانتماء ن�شبي اإىل مقاطعة اأو قرية اأو  الفرتا�ص اأنها ل تقف عند حدٍّ
اأو �شركة اأو  اأو فريق ريا�شي ومهني اأو زمرة من الأ�شدقاء، اإىل نقابة  حّي، اإىل ع�شرية 
اإن هذه  اأه�اء م�شرتكة. بالطبع  اأبر�شية. واإىل رابطة من الأ�شخا�ص جتمعهم  اأو  جمعية 
لكن ل  الأقل.  نف�شه على  ال�قت  الأهّميَّة، يف  مت�شاوية من  لي�شت على درجة  النتماءات 
ت�شميته  اأو ما ميكن  لل�شخ�شية  املك�نة  العنا�شر  تاًما فهي  اإغفاًل  اأي منها  اإغفال  ميكن 

)جينات النف�ص( �شرط التاأكيد اأن اأغلبها لي�ص غريزًيا. 

وطبيعة العالقة مع هذه العنا�شر يف ال�اقع اخلارجي؛ اأي املحيط بكل دوائره، ه� 
الَّذي يحدد ن�عية العالقة الَّتي تربط الإن�شان بعنا�شر ه�يته املتعّددة. فاإذا كانت عالقة 
�شادمة، ومتع�شفة، وقهرية، فاإن هذا الإن�شان �شيندفع عقلًيا ونف�شًيا للتم�شك التام بتلك 
العنا�شر امل�شتهدفة. اأما اإذا كانت العالقة مرنة، ومت�شاحمة، ومتفاهمة، فاإن هذا الإن�شان 

�شيعمل على ترتيب عالقة اإيجابية وحي�ية ومثمرة مع كل عنا�شر ه�يته. 

وليدة  اأحد ج�انبها  العرقية، هي يف  اأو  الق�مية  اأو  املذهبية  اأو  الدينية  والت�ترات 
ال�شعي التع�شفي يف التعامل مع بع�ص روافد اأو دوائر انتماء الإن�شان فرًدا وجماعة.فمن 
اأجل التعاي�ص ال�شلمي بني خمتلف املك�نات، وال�شتقرار ال�ّشيا�شّي والجتماعي لأوطاننا 
وجمتمعاتنا، يجب التعامل الإيجابي واملنفتح مع كل هذه العنا�شر والروافد الَّتي تت�شكل 

منها كل هذه املك�نات والأطياف. 

فاملجتمعات امل�شتقرة �شيا�شًيا واجتماعًيا، هي تلك املجتمعات، الَّتي تعاملت مبرونة 
وت�شامح مع خ�ش��شيات اأطرافها ومك�ناتها. ومن يبحث عن ال�شتقرار بعيًدا عن ذلك، 
فاإنه لن يجني اإل املزيد من الف��شى وال�شطراب والت�تر على اأكرث من �شعيد،لأن التع�شف 
جتاه خ�ش��شيات اجلماعات الب�شرية، يق�دها اإىل الإ�شرار على الفروقات والتمايزات 
والختالفات. وهذه هي الن�اة الأوىل للعديد من �ش�ر الت�تر والتاأزم بني خمتلف الأطياف 

نات.  واملك�ِّ
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اإعادة  هي  ال�ّشيا�شّي،  وال�شتقرار  الجتماعي  الأمن  م�شروع  يف  الأوىل  واخلط�ة 
بناء العالقة بني اله�يات الفرعية على اأ�ش�ص احل�ار والحرتام املتبادل، و�ش�ًل اإىل مبداأ 

امل�اطنة الَّذي يحت�شن اجلميع، ويجعلهم على حد �ش�اء يف كل احلق�ق وال�اجبات. 

حمددات الت�صامح

يبدو يل اأن امل�شهد الثقايف يف اأي جمتمع، ل ميكن اأن يتط�ر، ويراكم من خباته، 
ويزيد من فعالياته ومنا�شطه املتعّددة، من دون حتديد دقيق للم�شطلحات امل�شتخدمة، 
فكثري من املفردات وامل�شطلحات املتداولة، ل يتم التعامل معها ب��شفها ذات م�شم�ن 

م�حد وم�شرتك، مما ي�ؤدي اإىل الكثري من اللتبا�ص والتعمية املعرفية والجتماعيَّة.

اأن  دون  املفه�م  هذا  عن  نتحدث  فاإننا  مثاًل،  الّدميقراطيَّة  عن  نتحدث  فحينما 
نحدد م�شم�نه. وكل الأطراف والأطياف، ت�شتخدم هذا املفه�م وغريه، وكل طرف يحمل 
الزاوية يف  اأن حجر  املفه�م. ونعتقد  اأو  معنى وم�شم�ًنا خمتلًفا ومغايًرا لهذا امل�شطلح 
تن�شيط احلياة الثقافية واملعرفية وتفعيلها يف اأي جمتمع، ه� يف العمل وبذل اجلهد العلمي 

واملعريف لتحديد املعنى الدقيق لكل املفاهيم املتداولة وامل�شطلحات ال�شائدة.

العتدال  مفه�م  الأيام،  هذه  بكرثة  تداولها  يتم  الَّتي  املفاهيم،  هذه  اأهم  ومن 
والت�شامح. فكل طرف اأو كاتب ينادي بالت�شامح، ويعتبه ه� ط�ق النجاة من العديد من 

الفنت وامل�شكالت، ولكن ما معنى الت�شامح وما هي حمدداته ؟ 

الت�شامح لي�ص مفه�ًما �شكالنًيا، حتى نعتبه النقطة ال��شطى بني رذيلتني، واإمنا ه� 
من املفاهيم الفكرية وال�ّشيا�شّية العميقة، الَّتي تتجاوز املعنى املتداول لل��شطية.

القيم  هي  حتملها،  الَّتي  واملبادئ  القيم  اأن  قاطبة،  الإن�شانية  املجتمعات  وتعتقد 
الَّتي تقف على نح� دقيق بني رذيلتني. فكل املجتمعات  – الطبيعية،  واملبادئ الإن�شانية 

ترف�ص الغل� والتنطع يف الدين والتطرف يف اللتزام مبقت�شيات القيم. 

ويف املقابل، املجتمعات كلها - على ال�شعيد النظري - ترف�ص الن�شالخ من الث�ابت 
والتفلت من القيم الذاتية العليا.
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فكل املجتمعات ب�شرف النظر عن دينها واإيدي�ل�جيتها، تنظر اإىل ذاتها، ب��شفها 
هي التج�شيد العملي ملفه�م العتدال وال��شطية والت�شامح.

ا يف م�شت�ى  غري اأن هذه املجتمعات على ال�شعيد العملي، تختلف مع بع�شها بع�شً
التزامها مبقت�شيات العتدال ومتطلبات ال��شطية وم�جبات الت�شامح. وبهذا يتح�ل هذا 
املفه�م، اإىل مفه�م �شائل غري حمدد املعامل. فالإن�شان ينظر اإىل ذاته ب��شفه معتدًل، 

والآخر ينظر اإليه ب��شفه متنطًعا وبعيًدا عن مقت�شيات هذا املفه�م وحمدداته. 

ولهذا من ال�شروري اأن نعمل على بيان حمددات الت�شامح، لأن هذا املفه�م لي�ص 
معنى  حتدد  و�شيا�شيَّة،  وثقافية  معرفية  روؤية  ه�  واإمنا  متكاملة،  عقيدة  اأو  اإيدي�ل�جيا 
حمددات  هي  ما  ه�:  ال�شياق  هذا  يف  امللح  ال�ش�ؤال  فاإن  لذلك  وم�شم�نه.  املفه�م  هذا 
مفه�م الت�شامح، ب�شرف النظر عن الإيدي�ل�جية الَّتي تقف خلف هذا املفه�م ؟ لأن كل 
اأنها ال�حيدة القاب�شة على حقيقة الت�شامح ومعناه احلقيقي  عي لنف�شها  اإيدي�ل�جية تدَّ

والعميق. لهذا كله فاإننا نعتب اأن حمددات العتدال هي النقاط التالية: 

القبول بحقيقة التعّدديَّة والتنوع يف الجتماع الإن�صاين- 1

ة  من اأهم املحددات الَّتي حتدد بدقه معنى الت�شامح، وحدوده املعرفية والجتماعيَّ
ة امل�ج�دة يف املجتمعات الإن�شانية  ديَّ وال�ّشيا�شّية، مدى القب�ل والن�شجام مع حقيقة التعدُّ

مب�شت�ياتها ودوائرها كلها.
ل ميكن اأن يك�ن الإن�شان معتدًل ومت�شاحًما، وه� يرف�ص هذه احلقيقة، اأو ل يلتزم 
على  الَّذين  ال�حيدون  هم  اأنهم  لأنف�شهم،  ع�ن  يدَّ النا�ص  فكل  ول�ازمها.  مبقت�شياتها 
اجلادة، وهم ال�حيدون املتم�شك�ن باأهداب الف�شائل كلها، ولكن ما الدليل العملي على 

هذا الدعاء؟ 
القيمة  يف�شر هذه  الَّذي  ه�  لي�ص  للت�شامح،  واملعريف  الدقيق  املعنى  اأن  نعتقد  اإننا 
ب��شفها القيمة اخلرية الَّتي تقف يف ال��شط بني رذيلتني، وهما الغل� والت�شدد، والن�شالخ 
يعرتف  الَّذي  الأخالقي،  املعريف  امل�قف  يعني:  فالت�شامح  واملعريف.  القيمي  وال�شتالب 
ميكن  ل  الَّتي  اخلالدة،  القيم  من  ب��شفها  التن�ع  قيمة  مع  ويتعامل  التعّدد،  بحقيقة 

حماربتها اأو العمل على ا�شتئ�شالها.
واإن  حتى  ومت�شامح،  معتدل  غري  اإن�شان  ه�  واحلقيقة،  القيمة  هذه  يحارب  ومن 
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يتعامل بعقلية ح�شارية وروؤية مت�شاحمة مع حقيقة  الَّذي  ادعى ذلك. فاملعتدل حًقا ه� 
التعّدد بكل م�شت�ياتها.

وعليه؛ فاإن كل فرد اأو جمتمع، يحرتم هذه احلقيقة، ويتعامل معها بعقلية ح�شارية، 
ه� اإن�شان وجمتمع معتدل ب�شرف النظر عن دينه اأو اإيدي�ل�جيته. وعلى هذا املقيا�ص قد 
يك�ن املعتدل م�شلًما وقد ل يك�ن. فالعبة يف تقديرنا ه� يف مدى التزام الإن�شان فرًدا 

ة واللتزام بكل ل�ازمها ومقت�شياتها. وجماعة بالقب�ل بحقيقة التعّدديَّ

احرتام الإن�صان و�صيانة حقوقه الأ�صا�صّية- 2

هل ميكن اأن يك�ن الإن�شان معتدًل ومت�شاحًما، وه� ينتهك حق�ق الإن�شان، ويتعدى 
على مقد�شاتهم وخ�ش��شياتهم ول�ازمهم الإن�شانية ؟ 

النظر  ب�شرف  الإن�شان  احرتام  دون  من  معتدًل،  ي�شبح  اأن  لالإن�شان  ميكن  ل 
ع  ي�شرِّ ل  والعقيدة،  الدين  فالختالف يف  الأ�شا�شّية.  و�شيانة حق�قه  وعقيدته  دينه  عن 
لالإن�شان مهما عال �شاأنه، اأن ينتهك حق�ق املختلف معه اأو يتعّدى على خ�ش��شياته. بل 
اإن هذا الختالف يلزم الإن�شان اأخالقًيا ودينًيا، اإىل املبالغة يف احرتام الإن�شان و�شيانة 
حق�قه الأ�شا�شّية. )فالنا�ص �شنفان اإما اأخ لك يف الدين، اأو نظري لك يف اخللق( ول يج�ز 

باأي نح� من الأنحاء التعّدي على حق�قه اأو عدم احرتام اآدميته واإن�شانيته.

التعدي  لنف�شها  غ  ت�ش�ِّ الَّتي  والفكرية،  الإيدي�ل�جية  امل�شروعات  كل  فاإن  وعليه؛ 
على حق�ق املختلفني معها، هي م�شروعات متطرفة حتى واإن ادعت العتدال والت�شامح. 
فالعبة دائًما بال�شل�ك العملي وم�شت�ى اللتزام الفعلي باحرتام الإن�شان و�شيانة حق�قه 

الأ�شا�شّية. 

وكيفية  لهذه احلق�ق،  متكاملة  روؤية  وج�د  بغري  الإن�شان،  �شيانة حق�ق  ول ميكن 
حمايتها و�شيانتها وت�فر اإرادة جمتمعية متكاملة، لتح�يل تلك الروؤية اإىل واقع حي على 
حق�ق  يحرتم  الَّذي  ه�  واملت�شامح،  وال��شطي  املعتدل  فاملجتمع  املختلفة.  احلياة  �شعد 
الإن�شان وي�ش�نها، ويعمل عب م�ؤ�ش�شاته املختلفة الر�شمية والأهلية، لت�فري كل الأ�شباب 

وال�شروط املف�شية لالإعالء من �شاأن الإن�شان وج�ًدا وحق�ًقا.
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النفتاح والتوا�صل مع الثقافات الإن�صانية - 3

ل  واأنه  واحلقيقة،  الثقافة  ن�شبية  ه�  الت�شامح،  ملفه�م  واملعريف  الثقايف  اجلذر 
بع�شها،  ميتلك  ه�  واإمنا  كلها،  احلقيقة  ميتلك  الب�شيطة،  هذه  وجه  على  اإن�شان  ي�جد 
والبقية م�زعة على بقية اخللق. وينبغي اأن ل تق�د ن�شبية احلقيقة والثقافة اإىل النكفاء 
والتق�قع، وال�شع�ر ال�همي بالمتالء، واإمنا من ال�شروري، اأن تق�د اإىل النفتاح والت�ا�شل 
مع  والت�ا�شل  النفتاح  منا�ص من  الب�شر، فال  بني  م�زعة  فلك�ن احلقيقة  الآخرين.  مع 
معارف  من  لال�شتفادة  الطبيعي،  التعبري  والنفتاح،ه�  الت�ا�شل  هذا  لأن  الآخرين، 

الآخرين وثقافاتهم. 

وعليه؛ فاإن العتدال والت�شامح الثقايف وال�ّشيا�شّي والجتماعي، ل ي�شاوي النعزال 
على  والنفتاح  الآخرين،  مع  التَّفاعل  يعني  واإمنا  الآخرين،  عن  وال�شتغناء  والنكفاء 

ثقافاتهم والت�ا�شل مع معارفهم.

فالنكفاء على الذات لي�ص من مقت�شيات العتدال وال��شطية. وكذلك فاإن ت�شخيم 
ب��شفه  العتدال  اإن  ال��شطية.  ل�ازم  من  لي�ص  ونرج�شية  بف�قية  اإليها  والنظر  الذات 
الثقافات  كل  مع  اخلالق  والتَّفاعل  لالنفتاح  وا�شًعا  الباب  يفتح  وثقافًيا  معرفًيا  مفه�ًما 

الإن�شانية. 

هذه  دون  من  املجتمعات،  من  جمتمع  اأي  يف  الت�شامح  ملفه�م  حقيقية  �شيادة  ول 
املحددات. فهي ج�هر هذا املفه�م وم�شم�نه احلقيقي. حتى ل تك�ن كل ال�قائع انحبا�ًشا 
والأجماد  املا�شي  كهف  اإىل  احلا�شر  حتديات  من  هروًبا  اأو  له،  غ  م�ش�ِّ ل  الذات  على 

التاريخية. 

ة،  التعّدديَّ بحقيقة  القب�ل  ه�  وال�شيا�شة،  والثقافة  املجتمع  يف  الت�شامح  فج�هر 
والتَّفاعل الإيجابي مع مقت�شياتها ومتطلباتها. واحرتام الإن�شان ب��شفه اإن�شاًنا، ب�شرف 

النظر عن منبته الديني اأو عرقه اأو ق�ميته.

ْمَنا َبِني اآَدَم ومقت�شى  فالإن�شان حمرتم لذاته؛ اإذ يق�ل تبارك وتعاىل:َوَلَقْد َكَرّ
ة والعامة وحمايتها.  التكرمي الرباين، �شيانة حق�قه اخلا�شَّ
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وهكذا يتح�ل مفه�م الت�شامح، من مفه�م �شكلي – تبيري، اإىل مفه�م ح�شاري، 
ل يلغي التدافع بني النا�ص، ول التناف�ص بني املجتمعات، واإمنا ي�فر الأر�شية ال�شرورية 
املفت�حة  جتربته  وبناء  فرادته،  لجرتاح  اأطيافه،  بكل  املجتمع  لنطالق  امل�ؤاتي  واملناخ 

واملتفاعلة مع املنجز احل�شاري والثقايف الإن�شاين. 

حدود املقد�س

لها وتعلي من �شاأنها وحت�ل - عب  كل اأمة من اأمم الأر�ص لها مقد�شاتها، الَّتي تبجِّ
و�شائل متعّددة - دون اأي انتهاك لها. وهذه املق�لة ل تخت�ص باأمة دون اأخرى اأو مبجتمع 
اآخر، واإمنا هي مق�لة تنطبق يف خطها و�شياقها العام على كل الأمم واملجتمعات.  دون 
وكل  لها مقد�شات،  الأمم  اأمة بال مقد�ص. فكل  اأو  الب�شيطة جمتمع  ي�جد على وجه  ول 
املجتمعات ترتِّب لنف�شها اأ�شاليب واآليات واأعراًفا لتبجيل هذه املقد�شات، ومنع انتهاكها اأو 

التعّدي املعن�ي اأو املادي عليها.

ولكن على ال�شعيد ال�اقعي، ولعتبارات ذاتية وم��ش�عية، تاريخية ومعا�شرة، فاإن 
ع من دائرة املقد�ص، وترى اأن قناعاتها من  كل الأمم واملجتمعات، لدواٍع اآنية اأو دائمة، ت��شِّ
املقد�شات الَّتي ينبغي اأن ل تنتقد. ول نبالغ حني الق�ل: اإن الكثري من امل�شكالت والأزمات 
وع�امل الت�تر يف العالقة بني الأمم والثقافات واحل�شارات، تاأتي من جراء ت��شيع دائرة 
املقد�ص اإما لدواٍع دفاعية اأو لعتبارات فكرية -عقدية م�غلة يف النغالق والتع�شب، مما 
اأي نقد ميار�ص جتاه  اأي �ش�ؤال، وال�ق�ف بحزم وانفعال �شد  الأم�ر باجتاه رف�ص  يدفع 

ثقافة هذا املجتمع اأو قناعات هذه الأمة.

ولك�ن هذا امل��ش�ع ح�شا�ًشا على اأكرث من �شعيد، فاإننا نبل�ر وجهه نظرنا فيه من 
خالل النقاط التالية: 

1- انطالًقا من عقيدتنا الإ�شالمية واأخالقنا الإميانية، فاإن علينا احرتام مقد�شات 
ت�ش�يبها  اأو  املقد�شات  بهذه  القب�ل  يعني  ل  احلال،  بطبيعة  الحرتام  وهذا  الب�شر.  كل 
دينًيا اأو ثقافًيا، واإمنا من باب اأنك ل ت�شتطيع كاأمة اأن تن�شج عالقات اإيجابية و�شحية مع 

بقية الأمم من دون احرتام مقد�شاتها.
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كل  مقد�شات  احرتام  اإىل  الداعمة  ولية،  الدُّ الق�انني  �شن  دعاة  من  فاإننا  لذلك 
الأر�ص  اأمم  مقد�شات  اإىل  الأ�شكال  من  �شكل  باأي  الإ�شاءة  ورف�ص  واملجتمعات،  الأمم 
ولية، الَّتي تلزم اجلميع ومن  كاّفة. فنحن مع اإقرار كل املبادئ والق�انني يف العالقات الدُّ
م�اقعهم العقدية واحل�شارية واجلغرافية املتعّددة اإىل �شيانة كل املقد�شات، ورف�ص كل 

اأ�شكال هتكها اأو التعّدي عليها.

املقد�ص  مفه�م  بدقة  حتدد  اأن  الأر�ص،  وجمتمعات  اأمم  لكل  ال�شروري  من   -2
وحدوده. لأننا يف ال�قت الَّذي ندع� اإىل احرتام مقد�شات كل الأمم واملجتمعات، نرف�ص 

عمليات الت��شع والنت�شار ملفه�م املقد�ص.

ووفق هذه الروؤية فاإن مقد�شات كل الأمم، لي�شت كثرية،لأنها هي العنا�شر ال�حيدة 
املتعالية على الفهم والنقد يف اآن؛ مبعنى اأن عنا�شر املقد�ص يف بع�ص ج�انبها، ي�شلِّم بها 
الإن�شان اإمياًنا وعقيدة، حتى ل� مل يتمكن من فهمها واإدراك كنهها الأويل. فكل ت��شعة 
حماولت  فكل  نف�شه.  احلقيقي  باملقد�ص  اجل�هري  ال�شعيد  على  ي�شّر  املقد�ص،  ملفه�م 
دفاعية، حتمي  واملجتمعات لعتبارات  الأمم  كل  بها  تق�م  الَّتي  املقد�ص  ملفه�م  الت��شعة 
اأت  املقد�ص احلقيقي، وحت�ل دون نقده وانتهاكه، اأ�شرت باملقد�ص احلقيقي نف�شه، وجرَّ
واملعايري  الف�ا�شل  خلق  واإعادة  املقد�ص  م�شاءلة  على  تقدير  اأقل  يف  نخبهم  اأو  النا�ص 

احلقيقية بني املقد�ص وغري املقد�ص يف الدائرة العقدية اأو الثقافية.

ت�شتهدف  الَّتي  العلمي،  البحث  عمليات  ت�شجيع  دون  هذا  يح�ل  ل  اأن  وينبغي 
اأو ثقايف، ه� افتئات  اأو ح�شاري  الكت�شاف وال��ش�ل اإىل احلقيقة، فلي�ص كل نقد ديني 
على املقد�شات اأو انتهاك لها. لذلك من ال�شروري يف ال�قت الَّذي ندع� اإىل حتديد وبدقة 
عقدية وعلمية معنى املقد�ص وحدوده بالن�شبة اإىل جميع الق�شائد والثقافات ، يف ذات 
ال�قت ينبغي اأن ل نحجب اأنف�شنا اأو نغلق عق�لنا جتاه حماولت البحث والنقد العلمي. 
ع لأحد ممار�شة التهام والظن وظلم الآخرين. وقد قال تعاىل:  فحماية املقد�شات ل ت�شرِّ
 .)8 للَتّْقَوى)املائدة:  اأْقَرُب  ُهو  اْعدُلوا  َتْعِدُلوا  اأَلّ  علـى  َقْوٍم  �َصَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمَنّ َول 
َذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن  ِذيَن َيْم�ُصوَن َعلَى اْلأَْر�ِس َهْوًنا َواإِ ْحَمِن اَلّ وقال تعاىل: َوِعَباُد الَرّ

َقاُلوا �َصاَلًما)الفرقان: 63(.
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ببيان  تعتني  اأن  كلها  املجتمعات  على  نتمنى  والثقافة،  اله�ية  حروب  ظل  ويف 
مقد�شاتها بال زيادة، حتى يتمكن اجلميع من بل�رة و�شياغة روؤية اأو ميثاق متكامل على 
م كل عمليات الإ�شاءة  �شعد الأوطان والأمم واحل�شارات، ت�ش�ن مقد�شات اجلميع، وحترِّ
والنتهاك. ف�ج�د تباينات عقدية بني املجتمعات والأمم، ل ي�شرع لأحد انتهاك املقد�شات 
 ِ اهلَلّ ُدوِن  ِمْن  َيْدُعوَن  ِذيَن  اَلّ َت�ُصُبّوا  َول  الباري عز وجل:  قال  الفتئات عليها. وقد  اأو 
ُئُهْم  ٍة َعَملَُهْم ُثَمّ اإَِلى َرِبِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنِبّ ا ِلُكِلّ اأَُمّ َنّ َ َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك َزَيّ َفَي�ُصُبّوا اهلَلّ

ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن)الأنعام: 108(

وقد جاء يف تف�شري هذه الآية، اأن اهلل �شبحانه وتعاىل اأراد اأن ينهى امل�شلمني عن 
ة امل�اجهة،  املبادرة اإىل �شب الَّذين يدع�ن من دون اهلل بغري علم، اأو �شب اآلهتهم يف عمليَّ
لأن ذلك لن يحقق اأية نتيجة اإيجابية مل�شلحة الإميان، لأنه لن ي�شتطيع اإقناع �شخ�ص واحد 
بهذا الأ�شل�ب، بل رمبا اأدى اإىل تعقيد الأم�ر بطريقة اأكب، واإقامة احل�اجز النف�شية �شد 

الإميان وامل�ؤمنني.

احرتام  واإمنا  الآخرين،  مبقد�شات  والعتقاد  الإميان  لي�ص  املطل�ب،  فاإن  وعليه 
مقد�شاتهم، بحيث ي�شتطيع اجلميع بناء حياة اإن�شانية اأكرث عدالة واإمياًنا.

لقد تعّددت اأفهام الب�شر للدين، وتن�عت و�شائل تعبريهم عن هذه الأفهام. اإل اأن 
ة يف الفهم الب�شري للدين، ه� يف حدود وحجم املقد�ص؛ مبعنى  الأثر الدائم لهذه التعّدديَّ
جتلي  طبيعة  على  �شتنعك�ص  عناوينه،  كانت  مهما  للدين،  واجتهادي  ب�شري  فهم  كل  اأن 
املقد�ص وحجمه وحدوده. فالأفهام الب�شرية التقليدية )الكال�شيكية( للدين، تدفع دائًما 
نح� ت��شيع املقد�ص، واإدخال مفاهيم وعنا�شر جديدة اإىل دائرته، اإمياًنا باأن هذه الأفهام 
هي ال��شيلة الف�شلى للدفاع وحماية املقد�ص الثابت، ويف اإ�شافة مقد�شات وث�ابت اأخرى، 

تك�ن مهمتها الأ�شا�شّية الدفاع عن املقد�ص الثابت واجل�هري الأ�شلي. 

اأو  اإ�شافة مقد�شات  فالفهم التجديدي للدين، يدفع باجتاه حتديد املقد�ص، ومنع 
ث�ابت اأخرى اإىل دائرة املقد�شات والث�ابت الأ�شا�شّية واجل�هرية. بل اإن الفعل التجديدي 
املقد�ص  ت��شعة  �ش�ب عدم  يتجه  واملعا�شرة،  التاريخية  الدينية  التجارب  من  الكثري  يف 
وعدم حت�يل املتغريات اإىل ث�ابت، واإدخال ما لي�ص مقد�ًشا يف دائرة املقد�ص الَّذي ل ميكن 

م�ّشه اأو التعّر�ص له. 
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م�حد  منهج  اأو  روؤية  ل�شياغة  واملنهجية،  النظرية  اجله�د  من  الكثري  تتجه  لهذا 
لفهم الدين، اأو حماولة اإيجاد ن�شق ت�حيدي ملناهج املعرفة الدينية. وتثري هذه املحاولت 
اإليها  املف�شية  والنتائج  ومغزاها  جدواها  ح�ل  وال�شتفهامات،  الت�شاوؤلت  من  الكثري 

مبا�شرة وغري مبا�شرة. 

ت�حيد  يحققه  الَّذي  وما  بق�له:  حمية(  )خنجر  الدكت�ر  امل�شاألة  هذه  اإىل  وي�شري 
املناهج املختلفة املتن�عة يف فهم الدين من غايات ويق�د اإليه من نتائج ويت�فر عليه من 
ح�شنات واإيجابيات، على تقدير واقعية هذا الت�حيد واإمكانه ؟ اأه� يحقق فعاًل وحدة فهم 
اإليها كل ان�شغال بالدين اأو تدبُّر له بع�شها اإىل  اأنه يقرب النتائج الَّتي ينتمي  اأو  الدين، 
الَّتي  اأنه يحقق وحدة الأن�شاق النظرية  اأو  اأكرث ان�شجاًما وتاآلًفا؟  البع�ص الآخر ويجعلها 
يت�شكل منها الدين يف �ش�رته العقلية، في�شبح الدين حينئذ جملة تعاليم ن�شقية وطق��ًشا 
�شكلية و�شعائر جامدة �شاكنة ل حياة فيها ول روح؟ ثم ما الَّذي يحركنا اإىل ال�شعي وراء 
�شنا فكرة ن�شدان  هدف من هذا القبيل، وما نفع ذلك وما جدواه ؟ ومِلَ يغرينا دائًما وحترِّ
ال�احد وال�حدة والت�حد وما �شاكلها يف تركيبها ومرادفها يف دللتها ومعناها ؟ ومِلَ ننفُر 
واقع  وننبذ  ونفرُّ منها،  والتمايز  التغاير  ونرف�ص فكرة  والتعّدد،  الكرثة  واأبًدا من  دائًما 
التن�ع والختالف ونحتقره؟ األ يق�د مثل هذا النزوع اأو تلك الرغبة اإىل اجلم�د والتحجر 
واإىل الق�شاء على روح اخللق والبتكار وقتل ملكة الإنتاج والإبداع ؟ ثم األ ي�ؤدي يف الدين، 
كل دين، اإىل حجب الآفاق الرحبة الغنية واخل�شبة الَّتي ينط�ي عليها والَّتي تنب�شط اأمام 
العقل املتب�شر فتنريه وت�شتنري به وتنفتح اأمام اأخالقية ال�عي املتاأمل فترثيه وتغتني به؟ 

وعليه؛ فاإننا لن نتمكن من التعرُّف على دقائق الدين وبركاته ونفحاته، بغري منهجية 
وا�شحة وب�شرية متكاملة، ت�ؤهلنا لالإطاللة على كل قيم الدين ومبادئه الأ�شا�شّية، وت�فر 
وهذا  املتعّددة.  واأنظمته  الإ�شالم  اأحكام  وا�شتنباط  لكت�شاف  ال�شتنباطية،  العدة  لنا 
اإنه وليد  املنهج ه� روح كل تفكري وحياة كل تدبُّر وتاأمل، وه� ي�لد معه ويلت�شق به؛ اأي 
جتربة التفكري والتاأمل ل ينفك عنها ول يفارقها، وه� يغنيها ويغتني بها، وين�عها ويتن�ع 
تدفق  متدفق  الدين منهج  فهم  اإن منهج  �شكلها.  ويتبدى على �ش�رتها ويف  اأثرها،  على 
الدين نف�شه، حي ومتحرك، متحرر ومنفتح، وه� يغتني كلما انفتح اأمام ال�عي جمال من 
جمالت الدين واأفق من اآفاقه، اأو تبدى رمز من رم�زه، اأو جت�شدت اإ�شارة من اإ�شاراته، 

اأو حتققت دللة من دللته يف التجربة الروحية ال�ج�دية اأو يف جتربة ال�عي والفهم. 
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واإن الَّذي ي�شكل روح الدين - بح�شب تعبري الكاتب خنجر حمية - واأ�شا�ص خالقيته 
وجاذبيته وع�شب احلياة فيه ومادة اخل�ش�بة والغنى والت�هج، ه� ذلك النفتاح الهائل 
ا�شتيعاب  قابليات  على  وانط�اوؤه  نف�شية،  اأو  وج�دية  وخ�شبة،  متن�عة  اآفاق  على  للدين 
وامل�شاعر،  وال�جدان  العاطفة  واآخر يجي�ص  بع�شها يحرك اخليال  ت�شتنفد،  ل  وا�شتثمار 
التدبر  اإىل  وخام�ص  والتفكري،  التعقل  اإىل  يدفع  ورابع  وي�شتدعيه،  ال�هم  يثري  وثالث 
والتب�شر، فكيف يت�شنى لنا اخت�شار ذلك واختزاله ؟ وكيف ميكن اأن يالم�ص هذا الأفق 
من الأبعاد والدللت عب وحدة فهم �شياقية ومنطق ثابت ل يتغري، وتقنيات تاأمل وتفكري 
جامدة و�شك�نية ؟ اإن ذلك - يف ما اأزعم - يقتل يف الدين ما ي�شكل ج�هره احلي املتدفق، 

وقابلياته الغنية الرثية الَّتي ل حتد، واآفاقه الرحبة ال�شا�شعة الكثيفة واملت�ترة. 

والذكر احلكيم يحدثنا يف الكثري من امل�ا�شع، عن جتليات املقد�ص يف حياة الإن�شان؛ 
اإذ ي�شجل القراآن احلكيم ما جرى للنبي م��شى عليه ال�شالم، وكيف مت انك�شاف احلقيقة 
اآَن�ْصُت  اإِينِّ  اْمُكُثوا  ِلأَْهِلِه  َفَقاَل  َناًرا  َراأَى  اإِْذ    اأََتاَك َحِديُث ُمو�َصى  َوَهْل  له، قال تعاىل: 
ا اأََتاَها ُنوِدي َيا ُمو�َصى  اإِينِّ  ْنَها ِبَقَب�ٍس اأَْو اأَِجُد َعلَى النَّاِر ُهًدى  َفلَمَّ َعلِّي اآِتيُكم مِّ َناًرا لَّ
�ِس ُطًوى )طه: 9 – 12(. وقال تعاىل: اإِْذ َقاَل  َك َفاْخلَْع َنْعلَْيَك اإِنََّك ِباْلَواِد امْلَُقدَّ اأََنا َربُّ
َطُلوَن  نِّي اآَن�ْشُت. َناًرا. �َشاآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر اأَْو اآِتيُكْم ِب�ِشَهاٍب َقَب�ٍس َلَعلَُّكْم َت�شْ ْهِلِه اإِ َِ ُمو�َشى �أ
 اْلَعاَلِميَن َربِّ  اللَِّه  َو�ُصْبَحاَن  َحْوَلَها  َوَمْن  النَّاِر  يِف  َمْن  ُبوِرَك  اأَْن  ُنوِدَي  َجاَءَها  َفلَمَّا   

)النمل: 7 – 8(. 

واإن جتلي املقد�ص اأو ظه�ر عالمة يف مكان اأو ا�شتدعاءها وتطلبها اإمنا يتم، كما ه� 
وا�شح، ل��شع حد للت�تر الَّذي تثريه الن�شبية، وللقلق الَّذي يغذيه عدم الت�جه، فه� نقطة 

ا�شتناد مطلقة ومركز. 

اإن رغبة الإن�شان املتدين يف العي�ص يف القدا�شة، ل جتعله وحدها قادًرا على تكري�ص 
مكان مبفرده، فذلك يدفعه اإىل تلم�ص ظه�رات املقد�ص وجتلياته اأو تب�شر اآياته وعالماته، 
اأو ا�شتدعاء ح�ش�ره طق��شًيا، وه� بذلك اإمنا يحاول اكت�شاف احلقيقي وال�اقعي ليقيم 
�شمنهما، وينعم يف ظاللهما بال�شع�ر بالق�ة والق�شد، ولينفتح من خاللهما على ال�شماء؛ 
متحقًقا  اأمًرا  الأمكنة  من  وغريه  املقد�ص  املكان  بني  امل�شت�ى  انقطاع  يك�ن  حيث  اأعني 
رمزًيا، وحيث ي�شبح الت�ا�شل مع العامل الآخر املت�شاعد من خالل هذا املكان«. )راجع 

اختبارات املقد�س، �ص 248، خنجر حمية(. 
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فاملقد�ص باأمكنته ورم�زه ومعطياته التاريخية واحلا�شرة، حاجة �شرورية لالإن�شان 
الفرد واجلماعة، من اأجل خلق الت�ازن الإن�شاين املطل�ب بني الن�ازع والأه�اء واملي�لت 
امل�ج�دة يف الإن�شان، فمن غري املقد�ص و�ش�ابطه، يتح�ل الإن�شان اإىل كائن �شرير ووح�شي 

واأناين بكل ما حتمل هذه الكلمة من معنى.   

معامل امل�صروع العربّي للت�صامح 

ثمة حقيقة اأ�شا�شية، من ال�شروري اأن ننطلق منها، وهي اأن ق�ة اأية اأمة وجمتمع 
ل تقا�ص مبدى ما ميتلك من قدرات مادية اأو �شلع ا�شتهالكية، واإمنا مب�شت�ى ا�شتقراره 

ة الَّذي يربط بني خمتلف مك�نات املجتمع.  النف�شي واملجتمعي ونظام العالقات الّداخليَّ

ع نظام العالقات الداخلي للقطيعة واجلفاء والتباعد، فاإن ق�ة املجتمع  فحينما ي�شرِّ
الّداخليَّة  العالقات  كانت  اإذا  اأما  ومك�ناته.  اأبنائه  بني  العميق  الرتابط  لغياب  ترتاجع، 
قائمة على الحرتام املتبادل والفهم والتفاهم وح�شن الظن، فاإن هذا املجتمع يتمكن من 

حماية نف�شه ومكت�شباته من كل الأخطار والتحديات.

وامل�شروع العربّي للت�شامح، ه� اأحد اجل�ش�ر والروافع الأ�شا�شّية، لتعزيز العالقات 
والفهم  احل�ار  قيم  يحت�شن  فالت�شامح  العربّي.  املجال  مك�نات  خمتلف  بني  الإيجابية 
املجتمع  مك�نات  حتكم  اأن  ينبغي  الَّتي  العالقة  عن�ان  وه�  املتبادل،  والحرتام  املتبادل 

العربّي من اأق�شاه اإىل اأق�شاه. 

ويف هذا ن�د التاأكيد على الأفكار التالية: 

اإن تعميم مفه�م الت�شامح وتعميقه يف الف�شاء الجتماعي وال�ّشيا�شّي العربّي، يتطلب - 1
العمل على تفكيك ال�ش�ر النمطية التي يحملها كل ) اأنا ( عن الآخر، و�ش�ًل اإىل 

�شياغة العالقة وفق مبداأ م�شاواة الآخر بالذات.

فالآخر ال�طني والعربّي، لي�ص �شًرا مطلًقا، بل ه� اأحد مك�نات املجتمع وال�طن. 
ودفع الأم�ر باجتاه �شيطنة الآخر، ل يف�شي اإل اإىل املزيد من الت�شظي والت�تر. 

فمن اأجل �شياغة عالقة ح�شنة واإيجابية بني الذات والآخر، علينا اأن نن�شف الآخر 
ف  اإن�شاًفا حقيقًيا على ال�شعد كاّفة، ون�شجعه عب و�شائل ومبادرات خمتلفة، لكي يعرِّ
بنف�شه بعيًدا عن الأفكار امل�شبقة وحروب ال�شائعات والت�ش�يه والأوراق ال�شفراء، واإف�شاح 
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املجال لالآخر الديني اأو املذهبي اأو الق�مي اأو ال�ّشيا�شّي لتحقيق الت�ا�شل وبناء عالقة �ش�ية 
الَّتي  هات،  الرتُّ الكثري من  �شي�قف  الإن�شاف  واللتزام مبقت�شيات  املك�نات.  بني جميع 
ت�شيء اإىل اجلميع وتدخلهم يف اأت�ن ال�شراعات والنزعات الَّتي تهدد الأمن وال�شتقرار 

بكل م�شت�ياته وحقائقه. 

ع للنبذ والإق�شاء واحلرب، بل اإىل  فاملغايرة يف الأفكار والقناعات وامل�اقف، ل ت�شرِّ
وي�شبط  امل�شرتكات  ينمي  الَّذي  والت�ا�شل  امل�شتدمي،  املتبادل واحل�ار  الإن�شات  �شرورة 
لأنه  واملغاير،  املختلف  بالآخر  تط�ير عالقتنا  املطل�ب ه�:  فاإن  لذلك  ال�شراع.  نزعات 
والآخر  الآخر.  اإل من خالل معرفة  ن�شتك�شف ج�هر ذواتنا  اأن  مراآة ذواتنا. فال ميكن 
وفق هذا املنظ�ر ه� �شرورة جمتمعية وم�شتقبلية لذواتنا. فلتت�شع �شدورنا لالآخر، وفكرنا 
للمغاير، وثقافتنا للمختلف، من اأجل بناء عالقة �شليمة و�ش�ية بني الذات والآخر، على 

قاعدة العدالة وامل�شاواة والحرتام املتبادل. 

تبني - 2 ول  التع�شب،  ظاهرة  تعالج  ل  وحدها  وال�عظية  الأخالقية  اخلطابات  اإن 
حقائق الت�شامح، واإمنا من ال�شروري العمل على جتذير مفه�م ال�شراكة يف امل�اطنة 

وال�طن.

مقابلته  ميكن  ل  والثقافية،  ة  والجتماعيَّ ال�ّشيا�شّية  حياتنا  يف  امل�شت�شري  فالعنف 
اأن  علينا  ولكن  اخلطرية.  ومت�الياته  العنف  اأت�ن  يف  اجلميع  يدخل  هذا  لأن  بالعنف، 
ة،  والقت�شاديَّ والجتماعيَّة  ال�ّشيا�شّية  اأو�شاعنا  والإ�شالح يف  باملزيد من احل�ار  نقابله 
اأو باآخر يف تغذية ق�افل العنف والقتل والتطرف باملزيد من الأفكار  الَّتي ت�شاهم ب�شكل 

غات.  وامل�ش�ِّ

النحراف  ومظاهر  العنف  من  حالت  بروز  اإىل  ت�ؤدي  املجتمعية،  فالختناقات 
واجلرمية. وعالج هذه املظاهر، ل يتم اإل بعالج البيئة الَّتي اأخ�شبتها، وهي بيئة مغلقة 

ت�شادمية، ت�شاوؤمية، ذات ن�شق تع�شبي. 

فالتع�شب ي�ؤدي اإىل العنف، والتزمت يف�شي اإىل النغالق والنط�اء والنحبا�ص. 
اإل باملزيد من  للتزمت  التع�شب، ول عالج  اإل بتفكيك نظام وثقافة  للعنف  ول عالج 

احل�ار، ونبذ الأحكام املطلقة، وتاأ�شي�ص ق�اعد م��ش�عية للتعارف الفكري واملعريف. 
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بالثقافة - 3 نبلغها  مرحلة  واجلماعي،  الفردي  م�شت�ييه  يف  الت�شامح  مفه�م  اإن 
عى، بل  وال�شتعداد النف�شي والرتبية على الت�شامح. لذلك فهي لي�شت ادعاء ُيدَّ

ممار�شة م�شتدمية والتزام مت�ا�شل. 

والرتبية على الت�شامح بحاجة دائًما اإىل ال�شتعداد النف�شي للقب�ل بكل مقت�شيات 
الجتماعي.  الف�شاء  يف  الت�شامح  لثقافة  امل�شتمر  والتعميم  الدائم،  والتثقيف  الت�شامح، 
ع للحقد والبغ�شاء وممار�شة العدوان الرمزي واملادي،  فالختالف مهما كان حجمه ل ي�شرِّ
والأحقاد  الأدران  نف��شنا  من  يزيل  وعًيا  بالآخر؛  واملعرفة  ال�عي  ل�شرورة  ي�ؤ�ش�ص  بل 
اأو اآخر معاداة املختلفني معنا، وحتقيق املعرفة الَّتي  واله�اج�ص الَّتي ت�ش�غ لنا على نح� 
ت�شيء كل حمطات العالقة مب�شت�ياتها املتعددة، وحت�ل دون اإطالق التهامات اجل�فاء 

وال�شعارات ال�شفراء. 

اأح�ج  فاإننا  �شعيد،  من  اأكرث  على  الي�م  نعي�شها  الَّتي  احلرجة  الأو�شاع  ظل  ويف 
/ وحتثنا  معنا  املختلفني  مع  الفج�ة  اإىل جت�شيد  تدفعنا  الَّتي  الثقافة  تلك  اإىل  نك�ن  ما 
على التعارف والت�ا�شل والتفاهم واحل�ار امل�شتدمي، وتلزمنا باحرتام الإن�شان وحق�قه، 
اإىل  ي�شني  اأن  �شاأنه  من  ما  كل  اإزالة  ت�شتهدف  الَّتي  وال�ّشيا�شّية،  ة  الجتماعيَّ باملبادرات 

ر خيار التعاي�ص وال�شلم املجتمعي.  ا، ويعمق اأوا�شر التالقي واملحبة، ويجذِّ بع�شنا بع�شً

فلتتكاتف كل اجله�د والطاقات والإمكانات، من اأجل اخلروج من �شرنقة التع�شب 
الأعمى اإىل رحاب الت�ا�شل واحل�ار، ومن �شيق التطرف والغل� اإىل �شعة الرفق والَّتي�شري، 
ومن دائرة اجلم�د املميتة اإىل ف�شاء التجديد والجتهاد والكدح املت�ا�شل من اأجل احلق 

واحلقيقة. 

ولناأخذ جميًعا باأ�شباب العدالة يف تعاملنا مع الآخرين، يف نطاق الروؤية الَّتي تق�ل: 
عامل النا�ص مبا حتب اأن يعامل�ك به.
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ع الثَّقايف وقبول االآخر يف اإن�ساء دور التنوُّ
قيادة �سبابيَّة م�ستقبليَّة م�سوؤولة

اأة. وفاء خليل �صعادة*

هي  ال�ّشباب  ففرتة  املجتمعات،  اأغلب  يف  ال�شكان  من  عالية  ن�شبة  ال�ّشباب  ل  ي�شكِّ
اجل�شر الَّذي يربط مرحلة الطف�لة مبرحلة الرج�لة، وهي فرتة حا�شمة يف حياة الإن�شان 
والت�جيه  والرعاية  الهتمام  كل  ي�شتحق�ن  ال�ّشباب  فاإن  ولهذا  للم�شتقبل.  لالإعداد 
ة قادرة  ة �شابَّ ة والنف�شية، والإعداد لبناء قيادة م�شتقبليَّ واحلماية من امل�شكالت الجتماعيَّ

على حتمل م�ش�ؤولية القيادة.

املجتمع،  فاعل داخل  اأ�شا�شّي  املجتمع، وعن�شر  الفتية يف  الفئة  ال�ّشباب هم  ولأن 
احلياة  مناحي  يف  املجتمع  بناء  يف  عالية  وم�ش�ؤولية  كبرية  مهمة  عاتقهم  على  يقع  فاإنَّه 
النجاح  من  نتمّكن  وحتى  والرتب�ية.  والثقافية  والجتماعيَّة،  والقت�شاديَّة،  ال�ّشيا�شّية، 
ال�ّشباب  بناء �شخ�شية  اأوًل على  الرتكيز  بناء منظ�مة اجتماعية متكاملة، ل بد من  يف 

ديَّة واحرتام حق�ق النا�ص وحّرياتهم ومعتقداتهم واآرائهم.  وت�عيتهم مببادئ التعدُّ

احلديثة،  املجتمعات  عليه  تبنى  الَّذي  الأ�شا�ص  الآخر  واحرتام  ة  ديَّ التعدُّ ومتثل 
فانطالًقا من هذا املبداأ ن�شتطيع بناء قيادة �شبابيَّة م�ش�ؤولة ومميَّزة، وقادرة على اإيجاد 
اأبناء  الألفة والتكافل والتَّفاعل بني فئات املجتمع، وبث روح الت�شامن لدى ال�ّشباب نح� 
جمتمعهم، فال يخفى اأن املجتمعات ومنها املجتمعات العربّية يعي�ص فيها الأقليات الدينية 
ة والعرقية وال�ّشيا�شّية، مما ي�ؤدي اإىل بروز ظاهرة التن�ع يف املجتمع،غري اأن  والجتماعيَّ
هذا التن�ع قد ي�ؤدي اإىل بروز عدد من امل�شكالت، �ش�اء ذات ال�شبغة الدينية اأو العرقية 

اأو الثقافية اأو الإثنية اأو غريها.

* جامعة بري زيت / كلية احلق�ق والإدارة العامة - دائرة القان�ن/فل�شطني.
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ف الأغلبية يف راأيها  فاأغلب امل�شكالت الَّتي ت�اجه واقعنا العربّي املعا�شر هي تع�شُّ
مبا ي�شمى »ديكتات�رية الأغلبية«، الَّتي يطغى راأيها على كاّفة اأفراد املجتمع الآخرين، مما 

ي�ؤدي اإىل جمتمع ديكتات�ري بعيد عن اأب�شط اأ�ش�ص الّدميقراطيَّة.

اأنه  للمجتمع على  وال�شم�لية، فهي تنظر  الإق�شائية  النظرة  فالأغلبية تنطلق من 
جمتمعها وحدها، وت�ش�ُّرها ه� احلقيقة ال�حيدة، ومن ثمَّ تق�شي غريها، وتنتهك حق�ق 
ال�شم�لية فال تعرتف  واأما نظرتها  وتعتدي على حرياتها..  وال�ّشيا�شّية  الدينية  الأقليات 
ب�ج�د اأقليات وعادات اأخرى، وترى اأن �شيا�شتها ونظرتها لالأم�ر هي الأف�شل، وت�شتطيع 
و�شيا�شتها، مما  ق�انينها  ب�تقة  الأخرى يف  املجتمع  فئات  ت�شمل جميع  اأن  النظرة  بهذه 
ة بها مع  ي�ؤدي اإىل ه�شم احلق�ق وتراجع م�شت�ى متثيل الأقليات وتبعرث ه�يتها اخلا�شَّ
ة، نح�  ال�ّشباب ب�شفة خا�شَّ واأهّميَّة العمل على ت�جيه  ياأتي دور  مرور الزمن. ومن هنا 

الق�شايا ذات احل�شا�شية داخل جمتمعهم، والَّتي تتطلب الهتمام والعناية والرعاية.

ولتجنب هذه امل�شكالت، والنه��ص ب�اقع �شبابي قيادي م�ش�ؤول،علينا العتماد على 
ة، الَّتي تعتمد على احرتام الآخر، واحرتام التن�ع وحق الأقليات يف التعبري  ديَّ النظرة الُتعدُّ
امل�اثيق  من  العديد  ذلك  على  ن�شت  ما  وفق  الدينية،  �شعائرها  وممار�شة  راأيها،  عن 
ولية والإعالن العاملي حلق�ق الإن�شان يف املادة الثالثة والثامنة ع�شرة، بالإ�شافة اإىل  الدُّ
العهد العاملي للحق�ق املدنية وال�ّشيا�شّية الَّذي ن�ص على احرتام احلق�ق والأقليات وعدم 

التعر�ص لها وا�شطهادها. 

دور املوؤ�ص�صة التعليمية واجلامعات يف بناء ثقافة التنوع الجتماعي وقبول الآخر 

الرتب�ية؛  ة  والعمليَّ التعليمية  امل�ؤ�ش�شة  ح�ل  الأفكار  من  جمم�عة  طرح  من  بد  ل 
تلك امل�ؤ�ش�شة الَّتي ت�شتطيع اأن تزرع يف �شخ�شية الطالب جمم�عة من القيم وال�شل�كات 
تنمية  خالل  من  الآخر،  واحرتام  ة  ديَّ والتعدُّ املجتمع،  يف  الندماج  بنظرية  تعنى  الَّتي 
مهارات الطالب يف العديد من الأعمال والأن�شطة القائمة على العمل التط�عي والتكافل 
حالة  يف  تك�ن  ال�ّشباب  من  تط�عية  فرق  واإيجاد  الإبداعية،  امل�اهب  وخلق  الجتماعي، 
ن يف امل�شتقبل من البناء  ا�شتعداد وجاهزية يف كاّفة املجالت والقطاعات احلياتية، متكِّ
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البناء  اأدوات  من  واأداة  عمل،  ونهج  تفكري  طريقة  ذلك  بعد  لت�شبح  وتط�يرها،  عليها 
والتط�ر والتقدم، لبناء جمتمع ح�شاري، قادر على الن�شهار يف ب�تقة واحدة، تق�م على 

ديَّة واحلريات واحرتام الآخرين، وتقبل الآخر والبتعاد عن جترميه واإق�شائه.  التَّعدُّ

ووعًيا  ن�شًجا  اأكرث  امل�اطن  ي�شبح  وفيها  اجلامعات،  دور  ياأتي  لحقة  مرحلة  ويف 
نتيجة  والأفكار  والقيم  املبادئ  جمم�عة  لديه  وتكتمل  به،  املن�ط  البنائي  للدور  واإدراكا 
وامل�ؤمترات  والندوات  املحا�شرات  اأمامه يف  تطرح  الَّتي  بالأفكار  وتاأثره  املطالعة  ازدياد 
واللقاءات، الَّتي يحا�شر فيها وحت�شرها ال�شخ�شيات الفكرية وال�ّشيا�شّية، فيبداأ بالتعرف 

عليها وتبادل الراأي والفكر ووجهات النظر.

من هنا يبداأ الدور يف ت�عية ال�ّشباب على املفاهيم ال�شابق ذكرها، حتى نحظى بقيادة 
�شبابية م�ش�ؤولة، قادرة على فهم متطلبات املرحلة احلالية، وقادرة على التَّغيري الدميقراطي 
القيم  من  للتخل�ص  العربّية،  البالد  من  العديد  يف  ال�ّشباب  ث�رة  وا�شتكمال  الأف�شل،  نح� 

الديكتات�رية، الَّتي ع�ش�شت يف عق�لنا، واأ�شداأت تفكرينا العلمي الدميقراطي ال�شليم.
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دور ال�ّسباب يف مرحلة التحّول الدميقراطّي
ما بعد الثورات واالإ�سالحات

د. جواد احلمد*

تنظيم  لإعادة  جديدة  تاريخية  فر�شة  الإ�شالح  وحراكات  العربّية  الث�رات  مثَّلت 
و�شياغة دور ال�ّشباب العربّي يف م�شروع النه�شة وحتقيق التنمية ال�شاملة، واإعادة بناء دور 
ويل. ومع  ال�شعب على اأنه م�شدر ال�شلطات، واإعادة بناء دور الأمة العربّية يف الّنظام الدُّ
العمليات، غري  املتحركة يف هذه  والديناميكية  الق�ة  ال�شرارة وم�شدر  ال�ّشباب ميثِّل  اأن 
اأخذ طابًعا خمتلًفا هذه املرة. فقد قامت و�شائل الت�شال الجتماعي بدور  اأن دوره قد 
مهّم يف ت�جيه هذه الث�رات وتفعيلها، متاًما كاجليل ال�شابق الَّذي حتّمل عبء الت�شحيات 
وم�اجهة طغيان الأنظمة يف مرحلة ما بعد ال�شتعمار. ومثَّلت ظاهرة امل�شريات واملظاهرات 
ال�شلمية مظهًرا مهًما من مظاهر هذه الث�رات، وه� ما منع البالد من النزلق اإىل حروب 

اأهلية، با�شتثناء ما يجري يف �ش�ريا؛ اإذ اأخذ طابًعا خمتلًفا ن�شبًيا.

وقد تعر�ص ال�ّشباب العربّي للخداع؛ اإذ اختطفت ث�رة ال�ّشباب جهات عدة حملية 
وبع�شها  التقليدية،  الأحزاب  اأدوار  ح�شاب  على  دوره  ت�شخيم  ي�شتخدم  بع�شها  ودولية، 
الآخر ي�شتخدم منظمات املجتمع املدين املم�لة من اخلارج باأجندات غري وطنية، وبع�شها 
ي�شتخدم و�شائل الت�ا�شل الجتماعي الَّتي يتقنها ال�ّشباب. فقد جرت حماولة ال�قيعة بني 
ال�ّشباب وبني اآبائهم واإخ�انهم ممن �شبق�هم يف م�شرية الإ�شالح والتَّغيري، وذلك لقطع 

املا�شي عن احلا�شر، واعتبار ما جرى ُمنبتًَّا عن التاريخ.

* مدير عام مركز درا�شات ال�شرق الأو�شط؛ وع�ش� المنتدى/الأردّن. 
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وهذا التح�ل املهم يف ت�جهات ال�ّشباب العربّي واجتاهاته قد �شنع فر�شة جديدة 
تاريخية ل�شتعادة ال�ّشباب دوره احلقيقي والطبيعي يف اإعادة بناء الأمة، ما يجعل الهتمام 
ة والجتماعيَّة يف مرحلة بناء  بال�ّشباب اأول�ية ق�ش�ى يف البامج ال�ّشيا�شّية والقت�شاديَّ
الأحزاب  على  يفر�ص  ما  وه�  والإ�شالح،  الث�رة  بعد  ما  الّدميقراطيَّة  احلديثة  ولة  الدَّ
ع  ر له�ؤلء ال�ّشباب، وو�شْ اإعادة النظر يف ل�ائحها احلزبية، لفتح املجال لدور قيادي مبكِّ
برامج التدريب والإعداد الكافية املدع�مة بالتثقيف وبناء الفكر، ويفر�ص على ال�ّشباب 
التعامل مع املرحلة من منطلق امل�ش�ؤولية والقيادية،  اإحداث انعطافة ن�شبية يف  اأنف�شهم 
الطاقة وبذل اجلهد  ولي�ص الكتفاء بتفجري  اأ�شا�شها،  والعلم  والثقافة  الفكر  ي�شكل  الَّتي 
يف احلراكات واملطالبات. وهذا ما يجعل الفر�شة �شانحة لل�شباب العربّي كي يقدم نف�شه 
وت�ش�راته وبراجمه امل�شتقبلية بناء على درا�شة ودراية وجتربة وخبة. ول ينفك ذلك كله 
لل�شباب. ومما يجدر  بالتجربة احلديثة  العربّية  التاريخية لالأجيال  التجربة  عن تالقح 
لديها  وال�طنيَّة  والق�مية  والي�شارية  والعلمانية  الإ�شالمية  التقليدية  الأحزاب  اأن  ذكره 
برامج واأعمال تخ�صُّ قطاعات ال�ّشباب من اجلن�شني، ولكن الث�رة ك�شفت عن �شعف هذه 
البامج وعجزها عن تلبية الطم�ح، اأو القدرة على تفجري الطاقات الكامنة، ناهيك عن 
النطباع املجتمعي اخلاطئ من اأن هذا اجليل م�شغ�ل بالإنرتنت والفي�شب�ك وما �شابه، 
مه لل�شف�ف  اأثبت فيه اجليل ال�ّشبابي اجلديد يف فل�شطني والعراق تقدُّ يف ال�قت الَّذي 
على  والأمريكي  ال�شهي�ين  الع�شكري  الحتالل  م�اجهة  يف  وال�شت�شهاد  الت�شحيات  يف 
بدمه  م�شحًيا  العربّية،  والث�رات  الإ�شالحية  احلراكات  �شف�ف  تقدم  مثلما  الت�ايل، 
يف  والف�شاد  وال�شتبداد  والظلم  الطغيان  م�اجهة  يف  والكرامة  احلرية  اأجل  من  وروحه 

الأنظمة الدكتات�رية احلاكمة.

ويف �ش�ء هذه القراءة والتحليل، فهذا اقرتاح بني يدي هذا امل�ؤمتر، وه� جزء من 
وبناء  العام  والهمِّ  احلياة  يف  ال�ّشباب  م�شاهمة  دائرة  ت��شيع  اإىل  يهدف  عملي  برنامج 

ولة واملجتمع، والتطلع اإىل التناف�ص احل�شاري العاملي مع الآخرين: الدَّ
التنمية . 1 لبامج  وت�جيهها  ال�ّشباب،  قدرات  م�شت�ى  برفع  الكفيلة  البامج  و�شع 

والتَّغيري ال�ّشيا�شّي والجتماعي.
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ول وامل�ؤ�ش�شات مبا يكفل امل�شاهمة . 2 تعديل الل�ائح والق�انني الناظمة لالأحزاب والدُّ
الأو�شع لل�شباب، ويجعل القدرة على الإحالل القيادي اأق�شر زمًنا.

امل�جهة . 3 ال�ّشباب  برامج  ل�شالح  ول  الدُّ ميزانيات  من   %5 عن  تقل  ل  ن�شبة  و�شع 
العقل  لبناء  وذلك  ال�ا�شعة،  واحل�شاري  والفكري  القيادي  البناء  يف  واملط�رة 

واجل�شم، واحت�شان اله�ايات والخرتاعات وت�شجيعها.
اإىل . 4 املتطلع  والقائد،  امل�ش�ؤول  ال�ّشباب  بناء  يكفل  مبا  التعليم  تط�ير  على  التاأكيد 

التناف�ص  ودخ�ل  بها،  وي�ؤمن�ا  وح�شارتهم،  اأمتهم  ه�ية  ال�ّشباب  ليتمثَّل  امل�شتقبل، 
احل�شاري على اأ�شا�شها، بعيًدا عن الخرتاق الفكري والثقايف الغربي، اأو الغرتاب 

الجتماعي يف املجتمعات العربّية.
العامل، . 5 �شباب  وبقية  العربّي  ال�ّشباب  بني  والتجريبي  الثقايف  للتبادل  املجال  فتح 

لتط�ير التجارب و�شقلها، مبا يخدم م�شروع الأمة النه�ش�ي والتحرري.
ت�شجيع ال�ّشباب على النخراط يف ال�شلك الع�شكري، مبا يكفل التط�ير والتحديث . 6

ولة ومنعتها يف م�اجهة الأخطار اخلارجيَّة. وتط�ير برامج اخلدمة  امل�شتمر لق�ة الدَّ
الع�شكرية الإلزامية، وجتنب �شلبياتها التاريخية ال�شابقة.

ت��شيع اإطار مفاهيم احلداثة املتعلقة بقب�ل الآخر واحل�ار والتعاي�ص مع املخالفني يف . 7
ة يف الت�جهات احلزبية، والإميان باأن التناف�ص الدميقراطي  الراأي، وقب�ل التعدديَّ
عب �شناديق القرتاع ه� ال�شبيل اإىل فرز القيادات املجتمعية وال�ّشيا�شّية على حد 
النتماء  حق  ذلك  يف  مبا  اجلامعات،  لطلبة  ال�ّشيا�شّي  للعمل  املجال  وفتح  �ش�اء، 

لالأحزاب والن�شاط ال�ّشيا�شّي دون اأي م�شايقات.
ال�ّشباب . 8 لت�شجيع  منا�شبة،  مبيزانية  العلمية  لالخرتاعات  العربّية  املنظمة  اإن�شاء 

ال�شرقة،  وترويج اخرتاعاتهم وحمايتها من  امل�ه�بني منهم،  وتبّني  على الخرتاع 
وا�شعة  وعلمية  وزراعية  تنمية �شناعية  لإحداث  املال،  راأ�ص  وبني  بينهم  والتج�شري 

يف بالدنا.
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وال�ّشباب . 9 الطلبة  وت�شجيع  املبدعني  لرعاية  العلمي  للبحث  العربّية  املنظمة  اإن�شاء 
اخلريجني على البحث العلمي، وحتمل عنائه ومكابدته ب��شفه اأ�شا�ص تقدم الأمم 

وتناف�شها العاملي.

واإ�شهاماته  ال�ّشباب  دور  �شياغة  لإعادة  تاريخية  فر�شة  اأمام  الي�م  اأننا  اأعتقد 
القدرة  وحتقيق  املجتمع،  طاقات  كل  تفعيل  يكفل  مبا  ودولنا،  جمتمعاتنا  يف  القيادية 
والكفاءة املجتمعية والقيادية على عب�ر الأمة ملرحلة التح�ل والتَّغيري، ومبا يحمي ال�ّشباب 
من قطاعات وم�ؤ�ش�شات ت�شتغله لأغرا�ص غري وطنية، اأو ت�فر له فر�ص تفريغ طاقاته بعيًدا 
عن تطلعات الأمة وم�شاحلها وبناء م�شتقبلها. ولعل بع�ص هذه البامج الَّتي اقرتحناها، 
لتحقيق  �شاملة  ا�شرتاتيجية عربية  بناء خطة  ي�شهم يف  الزمالء،  واأمثالها مما يقرتحه 
هذا الطم�ح، باإعادة العتبار لدور ال�ّشباب وتفعيل طاقاته ودوره القيادي يف م�شروع الأمة 

ويل. النه�ش�ي واحل�شاري على ال�شعيد القطري والعربّي والدُّ
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يف الّدميقراطّية واالإ�سالح والربيع احلقيقي

اأ. حممد زيدان*

كرامة  عن  وبحًثا  الطغيان،  �شّد  قامت  الَّتي  وث�راته  العربّي  الربيع  على  عام  مّر 
وعدن،  و�شنعاء  التحرير  وميدان  العزيزية  بباب  مروًرا  الب�عزيزي  من  فبدًءا  م�شتلبة. 
اإ�شالحات  اإىل  بادرت  واأخرى  تهاوت  اأنظمة  ثمة  والزبداين،  ودرعا  حم�ص  اإىل  و�ش�ًل 
عاجلة، واأنظمة ُتنازع �شع�بها يف �شراع البقاء. وال�ش�ؤال الَّذي يتبادر اإىل ذهن َمن يراقب 

الأحداث، ه�: ماذا حّققت تلك الث�رات، وماذا اأثمر ذلك الربيع؟ 

ما من �شك يف اأن اأبرز ما اأ�شفرت عنه ث�رات الربيع العربّي ه� و�ش�ل احلركات 
الإ�شالمية اإىل احلكم، وهي الَّتي لطاملا لعبت دور املعار�شة مبختلف اأ�شكالها )ال�شلمية 
والعنفية(، وترافق ذلك مع انت�شار ظاهرة الإ�شالم ال�ّشيا�شّي يف معظم البلدان العربّية.

عام مّر دون ح�ش�ل كبري تغيريُ يذكر يف نهج ال�ُشَلط احلاكمة، ودون حدوث نقلة 
ه  ن�عية يف �شميم اأنظمة احلكم وج�هرها؛ اإذ اإن التَّغيري ال�حيد الَّذي حدث ل ميكن عدُّ
�شفة  املنتحل  ال�شتبداد  بدياًل عن  الديني  ال�شتبداد  �شكلًيا، من حيث حل�ل  تغيرًيا  اإّل 
العلمانية. فهل ل زال بالإمكان احلديث عن ربيع عربي بعد ذلك؟ وهل بقي من املمكن 

عقد الآمال على ما �شيثمره ذلك الربيع »حتقيق دولة مدنية، عدالة، حرية...« ؟

غنّي عن الق�ل اأن احلركات الإ�شالمية بنماذجها املعروفة )�ش�اء النمط الإخ�اين 
اأو النمط ال�شلفي ب�شّقيه التكفريي اجلهادي والدع�ي( مل تكن مقنعة �شيا�شًيا يف ي�م من 
الأيام، مبعنى اأنها لطاملا كانت عامل تفرقة اأكرث منها مدعاة وحدة يف الدين وال�طن، 
مة  مقدِّ ا،  اأي�شً املعنى  بهذا  ة  ديَّ التعدُّ ورف�شت  ال�ّشيا�شّي،  باملعنى  احلزبية  رف�شت  فقد 

* متخ�ش�ص في العالقات الإ�شالمّية - الم�شيحية وح�ار الأديان/لبنان. 
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اأنها ال��شّي على املجتمع، وحاولت و�شع املعايري الَّتي حتدد ال�شل�ك،  نف�شها دائًما على 
وجمم�عة القيم والق�اعد اخللقية لالأفراد، وبني كل ذلك تك�ن تهمة الكفر جاهزة لكل 
انفتاًحا وحملت  الأكرث  الراأي. حتى احلركات  اأ على معار�شتها وخمالفتها يف  يتجرَّ من 
طروحات متقدمة ورفعت �شعارات بّراقة، ل ميكن ا�شتثناوؤها من هذا امل�شمار. فحركة 
ولة املدنية واحلريات  ميقراطي والدَّ النه�شة الت�ن�شية مثاًل- الَّتي كانت تنادي باحلكم الدِّ
العامة ب��شفها عناوين عري�شة لتحركها املعار�ص- داأبت منذ حلظة و�ش�لها اإىل ال�شلطة 

على اجلهر واإعالن الإ�شالم ديًنا للدولة.

هذه  جلميع  ا  حِمكًّ ي�شّكل  احلكم  جمال  اإىل  املعار�شة  ط�ر  من  النتقال  هذا  اإن 
احلركات، لمتحانها واختبارها، من اأجل اكت�شاف مدى قابليتها واأهليتها ل�شتالم دّفة 
احلكم، وحتقيق التَّغيري املاأم�ل والنه��ص امل�ع�د، كما من اأجل اختبار �شدق ن�ايا حركات 

ة والتن�ع داخل املجتمع الَّذي حتكمه. ديَّ الإ�شالم ال�ّشيا�شّي ومدى قب�لها بالتعدُّ

ف�شحيح اأنه اأمر مهم اأن تنجح ال�شع�ب العربّية من خالل ث�راتها يف هدم ق�اعد 
وامل�شاواة  العدالة  دولة  بناء  اإىل  ال�شعي  ه�  ذلك  من  الأهم  لكن  واأركانه،  ال�شتبداد 
واحلرية، الَّتي جتعل الكرامة الإن�شانية على راأ�ص اأول�ياتها. والفر�شة �شانحة الي�م اأكرث 
من اأي وقت م�شى لتحقيق ذلك، والتاأ�شي�ص حلداثة اإ�شالمية يك�ن عمادها ال�عي بقيم 
ولة املدنية واحلرية والعدالة وامل�شاواة، والإميان بالعقل الب�شري واإمكانيته  امل�اطنة والدَّ
ة ثقافَة عي�ٍص وطريق  وقدرته على اإنتاج احلل�ل لكاّفة امل�شكالت، كما الإميان بالّدميقراطيَّ
حياة، ووعي اأنَّ ذلك ل يتناق�ص مع الدين بل يتفق معه يف اجل�هر. تلك احلداثة ل ميكن 
حتقيقها ول التاأ�شي�ص لها، اإذا مل يتّم اخلروج من م�شتنقع الأوهام والأ�شاطري املا�ش�ية، 
وبناء قطيعة معرفية مع املا�شي، املبني على الإفراط يف ال�شكليات على ح�شاب امل�شم�ن، 
ة؛ حداثة اإ�شالمية، ت�شتلهم من  فذاك ه� الطريق الأ�شمن لل�شروع يف بناء حداثة خا�شَّ
ل اأو يدخل يف ت�شكيل منظ�مة فكرية وقيميَّة، تتاأ�ش�ص  الدين والن�ش��ص ما ميكن اأن ي�شكِّ
على العقل والفكر النقدي، وحتّل بدياًل عّما ه� �شائد الي�م، وتك�ن مبثابة ق�اعد ومعايري 
رحب،  ف�شاء  اإىل  ي�ؤدي  اأن  اإّل  ميكن  ل  للدين  احلقيقي  فالفهم  للمجتمع.  النافع  للعمل 
وم�شاحة وا�شعة من التالقي الإن�شاين، وي�ؤ�ش�ص لعي�ص واحد حقيقي. اأّما الفهم املجتَزاأ، 
واحلر�ص على التم�شك بال�شكليَّات، فه� مدعاة قلق وخ�ف لالآخر املختلف، الَّذي ي�شبح 

من حقه اخل�شية على م�شتقبله ووج�ده يف حميط وج�ار اإ�شالمي متزّمت.
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النب�ية«  ال�شّنة  قبل  الكرمي،  القراآن  »حتديًدا  الديني  للن�ص  احلقيقي  الفهم  اإن 
يجب اأن ينطلق من اأنَّ كالم اهلل م�جه اإىل الإن�شانية واإىل النا�ص اأجمعني، ويف م�ا�شع 
�ًشا يف الإ�شالم، ول هي  ولة وم�شروعها لي�شت �شيًئا مقدَّ معينة اإىل امل�ؤمنني منهم. واأن الدَّ
من مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية، واأن حماولت اخللط بني الديني وال�ّشيا�شّي اأّدت دائًما 
ال�شيا�شة وم�شالح  الدين يف خدمة  واإىل و�شع  اإىل اخلالفات والفرقة وتنامي الأحقاد، 

ال�ّشيا�شّيني، حتى بات الدين يحقق خالف مقا�شده واأهدافه.

املرحلة  يف  الإ�شالمية  احلركات  اأعلنتها  الَّتي  وامل�شاريع  البامج  اإىل  وبالنتقال 
احلداثة  وحتقيق  قيام  من  ن  متكِّ الَّتي  الأُطر  لبل�رة  كافية  غري  تبدو  فاإنها  املا�شية، 
اأن تك�ن جمّرد �شعارات مرحلية مّت رفعها لال�شتهالك الآين،  وحتقيقها. واخل�ف ه� 
الَّتي �شدرت  امل�ؤ�شرات  اأو�شح دليل على ذلك  ولنا  اإىل ال�شتغناء عنها لحًقا.  لي�شار 
للت�شريع،  الرئي�ص  وامل�شدر  ولة  الدَّ دين  الإ�شالمي  الدين  »اإعالن  احلركات  هذه  عن 
بع�ص  ومنع  الإ�شالمي،  للدين  الإ�شاءة  بتهمة  اإمام  عادل  املمثل  على  بال�شجن  واحلكم 
املطربات من الغناء يف ت�ن�ص...«. وهنا ل بّد ملن و�شل اإىل ال�شلطة من وعي دّقة املرحلة، 
وظلمها  بعلمانيتها،  امل�شتبه  الدكتات�ريات  طغيان  على  ثار  الَّذي  فال�شعب  واإدراكها، 
وا�شتبدادها، لن يلبث حتى يث�ر على طغيان ال�ُشَلط الإ�شالم�ية. فلم يعد مقب�ًل التذاكي 
د  واإلهاء النا�ص بال�شكليات: »رفع الأذان حتت قّبة البملان، اإطالق اللحية، ال�شماح بتعدُّ
وقت عمل،  فال�قت  الآن.  بعد  ت�ش�يغ  اأي  ينفع  ولن  التباكي،  يجدي  ولن  الزوجات...«، 
ولة املدنية؛ دولة امل�اطنة  والزمن زمن اإ�شالح. فكفى خداًعا، وليبداأ العمل على بناء الدَّ
ة، وليبداأ الإ�شالح فكرًيا، ثم ينتقل اإىل  والعدالة الجتماعيَّة واحلريات العامة واخلا�شَّ
ال�شيا�شة والقت�شاد والثقافة، وليبداأ م�شروع ت�شييد احلداثة الإ�شالمية. فبذلك وحده 
يزهر الربيع العربّي ربيًعا اإ�شالمًيا، والربيع الإ�شالمي ح�شارة ُتعيد العرب )م�شلمني 
ملا  بامل�شاهدة  اكتفائهم  بعد  ولية،  الدُّ ال�شاحة  على  بق�ة  فاعلني  وغريهم(  وم�شيحيني 

يدور عندهم وح�لهم من اأحداث. 
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تاأثري احلراك ال�ّسبابي يف االإ�سالحات الّداخليَّة

اأ. بيدر التل*

مما ل�شك فيه، اأنَّ ال�ّشباب العربّي نه�ص بالدور الأبرز يف اإ�شعال ما ا�شطلح على 
الت�ن�شية يف 17  الث�رة  اندلع  العربّية منذ  املنطقة  �شاد  الَّذي  العربّي«،  »الربيع  ت�شميته 
ال�ّشبابي  احلراك  عن  احلديث  ميكننا  ول  الي�م.  حتى  اآثاره  زالت  وما   2010 دي�شمب 

وتاأثريه دون حتديد املفاهيم املرتبطة باحلراك، واأهمها الث�رة وماهية الربيع العربّي.

ول  فالربيع العربّي: »�شل�شة من الحتجاجات ال�شعبية الَّتي انت�شرت يف عدد من الدُّ
وتلك  القائمة«.  ال�ّشيا�شّية  الأنظمة  تغيري  اإىل  واأدت  ت�ن�ص وم�شر،  راأ�شها  وعلى  العربّية 
الحتجاجات انطلقت بفعل حراك ال�ّشباب ودورهم التعب�ي ال�شاغط، م�شتغلني و�شائل 
الت�شالت احلديثة، وم�اقع الت�ا�شل الجتماعي يف احل�شد لهذه الحتجاجات. ومن هنا 
باملفه�م  فالثورة  بالث�رة.  العربّية  ول  الدُّ من  عدد  يف  �شادت  الَّتي  احلالة  اعتبار  ميكن 
العام تعني »تغيري ال��شع القائم«. �ش�اء كان هذا التَّغيري كلًيا كاحلالة الت�ن�شية باإ�شقاط 
نظام زين العابدين، اأو جزئًيا كاحلالة املغربية باإجراء تعديالت د�شت�رية اأدت اإىل تطبيق 

�شت�رية يف البالد. وقد اتخذ الربيع �صكلني من اأ�صكال التَّغيري: امللكية الدُّ
�شلمية 	• ب��شائل  احلاكمة  الأنظمة  اإ�شقاط  اإىل  واأدى  ال�شامل:  التَّغيري  اأوًل: 

باأنه »اإ�شالح  التَّغيري العنيف )ليبيا(. وميكن و�شفه  اأو من خالل  )م�شر(، 
هيكلي عنيف ومتدرج وط�يل الأمد«.

القيام 	• اإىل  اأدت  �شعبية  احتجاجات  خالل  من  ومت  اجلزئي:  التَّغيري  ثانًيا: 
الّنظام  تغيري  عدم  مع  واقت�شادية،  و�شيا�شيَّة،  د�شت�رية،  اإ�شالحات  بحزمة 

احلاكم، كاحلالة املغربية والأردنية.

*  طالب جامعّي/الأردن.
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وكان�ا  العربّي  الربيع  ث�رات  اندلع  يف  املح�ري  الدور  العربّي  ال�ّشباب  اأدى  لقد   
قادرين على ك�شر حالة اخل�ف من الأنظمة القمعية القائمة، وقد ا�شتغل ال�ّشباب و�شائل 
الإعداد  يف  ب�ك  الفي�ص  راأ�شها  وعلى  الجتماعي  الت�ا�شل  وم�اقع  احلديثة  الت�شالت 
والتح�شري واحل�شد من اأجل اإحداث التَّغيري يف بلدانهم. و�شاعدت هذه التكن�ل�جيا على 
د الطريق لنـــدلع ث�رات الربيع العربّي. وهنا ل  اإحداث تقارب فكري بني ال�ّشبــاب، مهَّ
بد من الإ�شارة اإىل اأنَّ اإحراق ال�شاب الت�ن�شي حممد الب�عزيزي نف�شه احتجاًجا على ما 
اأنتجه الّنظام الت�ن�شي ال�شابق، كان ال�شرارة الَّتي اأدت اإىل اندلع اأول ث�رات الربيع العربّي 
ة،  يف ت�ن�ص،وتلتها يف م�شر وليبيا. والأ�صباب الدافعة لهذه الث�رات ه� غياب الّدميقراطيَّ
ة وارتفاع معدلت البطالة  وت�شلط الأنظمة القمعية، ف�شاًل عن ترّدي الأو�شاع القت�شاديَّ

والفقر. 

الّدخيل،  العزيز  الباحث�ن ومنهم عبد  ال�ّصيا�صّي، فيق�شم  التنظيم  اأما من ناحية 
جمه�ر الث�رة يف بلدان الربيع العربّي اإىل ثالث جمم�عات رئي�شية:

اجلماعات ذات التنظيم ال�ّشيا�شّي والعقائدي، وهي يف الغالب تتمثل بالأحزاب 	•
يف  بتغلغلها  وتتميز  ومت�يلها.  واأجهزتها  قادتها  لها  الَّتي  املنظمة،  العقائدية 

املجتمع، على راأ�شها جماعة الإخ�ان امل�شلمني. 
الأحزاب ال�ّشيا�شّية الليبالية، وهي يف الغالب �شعيفة التنظيم، وتفتقر ل�ج�د 	•

ق�اعد �شعبية لها وخمتلفة الجتاهات.
جمم�عات ال�ّشباب والطبقات ال��شطى، وهذه املجم�عة هي الَّتي اأ�شعلت الث�رة 	•

يف بلدان الربيع العربّي، لكنها تفتقر للقيادة والتنظيم واملال. ويف الغالب يتم 
ت�شنيف هذه املجم�عات حتت ما ي�شمى بجماعات الحتجاج غري املنظمة. 

فيمكن  الّداخليَّة،  الإ�شالحات  حتقيق  يف  ال�ّشباب  حركات  بدْور  يتعلق  فيما  اأما 
فيها  ح�شل  الَّتي  البلدان  يف  ة  وخا�شَّ الدور،  لهذا  تقييمنا  يف  مت�شائمة  نظرة  ننظر  اأن 
التَّغيري ال�شامل )اإ�شقاط الّنظام القائم(. فبالرغم من دور ال�ّشباب املح�ري يف اإ�شعال 
عجزوا  اأنهم  اإل  الّنظام،  تغيري  ملرحلة  و�شل�ا  حتى  ال�شارع  يف  وح�شدهم  الث�رات  هذه 
تلك  �شعف  اإىل  هذا  ويع�د  الث�رة.  بعد  ما  مرحلة  يف  وج�دهم  واإثبات  ال�شتمرار  عن 
احلراكات، وعدم تنظيمها، وافتقارها لبنامج �شيا�شي واقت�شادي �شامل يدفع بها اإىل 
والتخطيط  التن�شيق  و�شعف  الث�رة،  بعد  ما  مرحلة  يف  ال�ّشيا�شّية  اللعبة  يف  ال�شتمرار 
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هذا يف  تبني  وقد  املنظمة.  ال�ّشيا�شّية  والأحزاب  بالق�ى  مقارنة  ال�ّشبابية  احلركات  بني 
املثال«،  �شبيل  على  »م�شر  م�شت�ياتها  مبختلف  النتخابات  يف  الإ�شالمية  الق�ى  جناح 
فقد ا�شتفادت تلك الأحزاب واجلماعات من ح�ش�رها التاريخي الق�ي يف جمتمعاتها يف 
مرحلة ما قبل الث�رة، من خالل تقدمي اخلدمات للم�اطنني يف القرى النائية، وانت�شار 
اجلمعيات اخلريية، وتقدميها امل�شاعدات للفقراء، ف�شاًل عن الن�شاط الدع�ي يف امل�شاجد 
واجلامعات، وه� ما اأك�شبهم اأن�شاًرا ومنحهم وج�ًدا ق�ًيا يف جمتمعاتهم؛ اإذ عملت هذه 
احلركات الإ�شالمية بطريقة منظمة فرتة ط�يلة من الزمن، وتعر�شت للت�شييق والقمع 
والعتقال واحلظر من الأنظمة العربّية ال�شابقة، وكان هذا دافًعا لتعاطف ال�شارع ودعمه 

لهذه احلركات يف النتخابات البملانية والرئا�شية الَّتي اأجريت بعد الث�رة. 

فيما  الث�رة،  اإ�شعال  على  اقت�شر  ال�ّشبابي  احلراك  دور  اإن  الق�ل  ميكننا  ولهذا 
انح�شر هذا الدور يف مرحلة ما بعد الث�رة، ب�شبب �شعف هذه احلراكات وعدم تنظيمها، 
وافتقارها لبنامج �شيا�شي واقت�شادي �شامل. ولذلك مل ت�شاهم بفعالية يف ر�شم �شيا�شة 

البالد والتاأثري يف الإ�شالحات الّداخليَّة. 

ال�ّشباب  فدور  اجلزئي،  التَّغيري  فيها  حدث  الَّتي  الدول  يف  ال�ّشباب  حراكات  اأما 
فيها ما زال بارًزا وم�شتمًرا، وم�ؤثًرا يف ال�شغط على احلك�مات يف اإحداث الإ�شالحات 
وامل�شريات  الحتجاجات  �شيا�شة  يف  ال�شتمرار  خالل  من  الإ�شالحات،  هذه  لتعجيل  اأو 
الدور ويحد من فعاليته ه�  اأن ما ي�شعف هذا  اإل  ال�شلمية.  واملظاهرات والعت�شامات 
ة  والتن�شيق بني خمتلف احلراكات، وخا�شَّ الت�ا�شل  والتخطيط، و�شعف  التنظيم  غياب 
الق�شايا.  اأهداف وا�شحة، واختالفها يف عدد من  ال�ّشبابية على  اتفاق احلراكات  عدم 
فقد اختلفت احلراكات ال�ّشبابية يف الأردن م�ؤخًرا ح�ل م��ش�ع امل�شاركة يف النتخابات 
البملانية فاختار بع�شهم امل�شاركة بينما ف�شل بع�شهم الآخر مقاطعة النتخابات. وهذا 

بحد ذاته ي�شعف م�قف احلراك على ال�شاحة ال�ّشيا�شّية الأردنية. 

موجز احلراك ال�ّصبابي والإ�صالحات الّداخليَّة يف الأردن )درا�صة حالة(:

العربّية، وقد  ول  الدُّ الأردن كغريه من  اإىل  العربّي و�شل  الربيع  اأن  مما ل �شك فيه 
انطلقت اأوىل الحتجاجات يف مطلع العام 2011. وي�شنَّف الأردن من �شمن دول التَّغيري 
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ة على امل�شت�يني  اجلزئي؛ اإذ كان الدافع لهذه الحتجاجات حتقيق اإ�شالحات �شاملة، وخا�شَّ
ال�ّشيا�شّي والقت�شادي. ودوافع احلراك ه� الإحباط الناجم عن تردي الأو�شاع القت�شاديَّة 

وارتفاع ن�شبة البطالة و�شعف النم� القت�شادي. وما مييز احلراكات يف الأردن:
 طابعها ال�شلمي وابتعادها عن و�شائل واأدوات العنف يف حتقيق الإ�شالح والتَّغيري.. 1
اإميانها بالّنظام والتفافها ح�له؛ اإذ يرون فيه املظلة اجلامعة واحلامية ملك�نات . 2

املجتمع الأردين كاّفة »مل ترد مطالبات باإ�شقاط الّنظام ط�ال فرتة الحتجاجات«.
متيزها بطابعها ال�ّشبابي، فقد ظهرت ق�ى وحركات �شبابية واجتماعية منذ اأن . 3

انطلقت الحتجاجات، وتلتها م�شاركة عدد من الأحزاب املنظمة واأهمها اأحزاب 
الي�شار والق�ى الإ�شالمية »حزب جبهة العمل الإ�شالمي«.

حراًكا،  بالت�شعني  الأردن  يف  ال�ّشبابية  احلراكات  عدد  تقدر  مراقبني،  وبح�شب 
�شاركت يف الحتجاجات قرابة الع�شرين �شهًرا، وكان لها دور يف ال�شغط على احلك�مات 
الأردين بالعت�شامات  الربيع  ة الإ�شالحات. وات�شمت مظاهر  بالقيام يف عمليَّ الأردنية 
اإىل احلراك الإلكرتوين  اأيام اجُلمع، بالإ�شافة  ال�زارات، وم�شريات الحتجاج يف  اأمام 
من خالل البيانات الحتجاجية يف ال�شحف الإلكرتونية، واملقالت الَّتي تنتقد احلك�مة 
احلراكات  بها  نادت  الَّتي  ال�شعبية  املطالب  مرتكزات  اأبرز  وكانت  بالإ�شالح.  وتطالب 
�شت�ر وقان�ن  ة وعلى راأ�شها تعديل الدُّ ال�ّشبابية: مطالب تتعلق بالقيام باإ�شالحات �شيا�شيَّ
العاملني  اأو�شاع  حت�شني  على  ترتكز  ومطالب  الف�شاد.  وحماربة  والأحزاب،  النتخاب 
ملعاجلة  �شامل  اقت�شادي  باإ�شالح  القيام  اإىل  بالإ�شافة  رواتبهم،  وزيادة  وامل�ظفني 
وبيع  اخل�شخ�شة  �شيا�شة  وانتقاد  القت�شادي،  النم�  و�شعف  والبطالة  الفقر  م�شكالت 

ولة. ممتلكات الدَّ

 وقد كان م�قف الّنظام اإيجابًيا من هذه الحتجاجات، واعتبها فر�شة لل�شروع يف 
ة اإ�شالح �شاملة، وميكن تلخي�ص ا�شتجابة الّنظام مبا يلي: عمليَّ

اعتب امللك عبد اهلل الثاين الربيع الأردين فر�شة للم�شي يف اإ�شالحات يف �شتى . 1
امليادين يف الأردن، وكان م�قفه من احلراك اإيجابًيا.

خمتلف . 2 ت  �شمَّ ال�طني،  للح�ار  جلنة  باإن�شاء  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ا�شتجاب 
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لقان�ين  اقرتاح  ل��شع  الأردنية،  ال�شاحة  على  والتنظيمات  ال�ّشيا�شّية  الأطياف 
الأحزاب والنتخاب، ومناق�شة الق�شايا الإ�شالحية الّداخليَّة.

�شت�ر الأردين، . 3 الدُّ قام امللك عبد اهلل الثاين بت�شكيل جلنة ملكية ملراجعة م�اد 
�شت�ر الأردين. وقد مت تعديل ما يقارب ثلث الدُّ

طلب من البملان الأردين ت�شريع قان�ن لالأحزاب وتعديل قان�ن النتخابات. وقد . 4
مت ذلك، مما ي�شكل بداية يف اإن�شاء حك�مات برملانية يف امل�شتقبل القريب.

�شمان . 5 اأجل  من  النتخابات  على  لالإ�شراف  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء  قان�ن  اإقرار   
نزاهتها.

امل�شّي يف مكافحة الف�شاد، فقد مت حت�يل عدد من امللفات الَّتي تت�شمن �شبهات . 6
ف�شاد اإىل الق�شاء الأردين.

ن زيادة رواتب امل�ظفني واملتقاعدين.. 7 اإقرار نظام هيكلة الرواتب، ت�شمَّ
ة بهم.. 8 ال�شتجابة ملطالب املعلمني بت�شكيل نقابة خا�شَّ

وبالرغم مما حتقق اإل اأن الحتجاجات ما زالت م�شتمرة بن�شب متفاوتة، لعدم الر�شا 
التام لدى حراكات ال�ّشباب عن هذه الإ�شالحات، ومطالبتها مبزيد من الإ�شالحات، اأو 
عدم القتناع مبا مت تعديله من م�اد د�شت�رية، وعدم الثقة بنزاهة النتخابات. وما زال 
ة ال�شعبة الَّتي مير  الهاج�ص القت�شادي ي�شيطر على ال�شارع يف ظل الأو�شاع القت�شاديَّ

بها الأردّن.

نف�شها  هي  الأردن،  يف  ال�ّشبابي  احلراك  منها  يعاين  الَّتي  الإ�شكالية  اأنَّ  اإل   
هذه  �شعف  يف  وتتمثل  الربيع،  دول  يف  ال�ّشبابية  احلراكات  منها  تعاين  الَّتي  الإ�شكالية 
احلركات  عدد  بلغ  وقد  للتنظيم،  وافتقارها  بينها،  فيما  التن�شيق  وغياب  احلراكات، 
ال�ّشبابية مبا يزيد على ت�شعني حراًكا، بع�شها ما زال م�شتمًرا يف الحتجاجات، وبع�شها 
امل�شاركة  الختالف يف  ومثال ذلك  داخليَّة.  وج�د خالفات  يعاين من  وبع�شها  تال�شى، 
يف النتخابات البملانية؛ حيث تطالب عدد من احلراكات مبقاطعة النتخابات وت�شكك 
خارج  من  بالإ�شالحات  واملطالبة  الحتجاجات  يف  ال�شتمرار  اإىل  وتدع�  نزاهتها،  يف 
البملان، يف حني ظهر تيار يدع� اإىل امل�شاركة يف النتخابات »ت�ش�يًتا وتر�شيًحا«، ويرى 
ال�ّشيا�شّية،  الق�ى  برملان ق�ي ي�شم خمتلف  ب�لدة  اإل  يكتمل  الإ�شالح ل  اأن  التيار  هذا 
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واأن التَّغيري احلقيقي والإ�شالح يتم من خالل امل�ؤ�ش�شة الت�شريعية »البملان«. ويعتقد اأن 
مثل هذه اخلالفات وتفتت احلراكات ي�شعف من م�قفها وفعاليتها، وي�ؤدي اىل �شيطرة 
ق�ى املعار�شة احلزبية التقليدية على ال�شاحة ال�ّشيا�شّية كبديل �شرعي لهذه احلراكات 

ال�ّشبابية.

تقييم اأخري

ميكننا الق�ل اإن دور هذه احلراكات كان حم�رًيا يف حتقيق التَّغيري يف املنطقة؛ اإذ 
قام�ا بدور تعب�ّي �شاغط، اأدى اإىل الإطاحة بعدد من اأنظمة احلكم »ت�ن�ص،م�شر« اأو الدفع 
يف حتقيق اإ�شالحات �شاملة »املغرب، الأردن«، اإل اأن دورهم بداأ بالنح�شار ب�شبب ع�امل 
عدة، اأهمها �شعف التنظيم والتخطيط والتن�شيق بني خمتلف احلراكات ال�ّشبابية، وعدم 
ت�حيد املطالب والأهداف وكيفية ال��ش�ل اإليها. ويالحظ اأنه يف حالة التَّغيري ال�شامل الَّتي 
اأدت اإىل الإطاحة بالأنظمة احلاكمة، مل يتمكن ال�ّشباب يف مرحلة بعد الث�رة من التح�ل 
اأ�شباب  اإىل  ذلك  ويرجع  املنظم«،  ال�ّشيا�شّي  »الفعل  اإىل  العف�ي«  الث�ري  »الفعل  من حالة 
كثرية اأهمها عدم وج�د خبة �شيا�شيَّة عند غالبيتهم، وعدم التن�شيق وت�حيد اجله�د بني 
خمتلف احلراكات، مما اأدى اإىل ا�شتبعادهم من اللعبة ال�ّشيا�شّية يف مرحلة ما بعد الث�رة 
الَّتي �شيطرت عليها الأحزاب الأكرث تنظيًما وخبة. اأما ما يتعلق بحراكات ال�ّشباب يف دول 
اإيجابية يف حتقيق  قت هذه احلراكات مكا�شب  الأردن« فقد حقَّ التَّغيري اجلزئي »املغرب، 
ا�شتمرارها  وفعاليتها يف حال  ق�تها  وتفقد  �شترتاجع  اأن هذه احلراكات  اإل  الإ�شالحات، 
بنف�ص ال�شيا�شة املتبعة يف ال�قت الراهن، طاملا بقيت يف حالة من غياب التن�شيق والتخطيط 

وتباين الأهداف، وعدم وج�د برنامج �شامل يك�ن الدافع واملنظم لها.

***
مراجع ذات �صلة:

فيزونيك اأب� غزالة، ما بعد الربيع العربّي اأولوية ال�ّصباب لقمة العي�س ل الّدميقراطيَّة، . 1
احلياة، الثنني 21/ماي�/ 2012.
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اأثر امل�ساركة ال�ّسيا�سيَّة يف تنمية املواطنة
لدى ال�ّسباب يف العامل العربّي

)درا�صة حالة اجلزائر(
اأ. مربوك �صاحلي*

ة التي  ة وامل�اطنة، يف اإطار احلي�يَّ تزايد الهتمام بدرا�شة م��ش�ع امل�شاركة ال�ّشيا�شيَّ
ة يف املجال ال�ّشيا�شّي،  يانها، خا�شَّ يكت�شبها هذان املفه�مان، من خالل الأدوار الَّتي ي�ؤدِّ
ول العربّية، وما رافق ذلك من تغيريات جذرية يف  وبعد م�جة التَّغيري الَّتي �شهدتها الدُّ
نح�  والت�جه  ال�ّشيا�شّية  ة  ديَّ التَّعدُّ اإقرار  بعد  وذلك  واآلياتها،  ال�ّشيا�شّية  املمار�شة  اأ�شل�ب 

ة. املزيد من املمار�شة الّدميقراطيَّ

ال�شاحة  وانعكا�شاتها على  اإىل مناق�شة دورها  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  وتدفعنا درا�شة 
ال�ّشيا�شّية، واإمكانياتها للتاأثري والتَّفاعل، و كذلك التعرف على دورها واإ�شهاماتها، الَّتي 
تتبل�ر فيها جمم�عة من التَّفاعالت امل�ؤ�شرات،تق�م ب�ظائف �شيا�شيَّة متعددة ت�شاهم يف 

حتقيق الّدميقراطيَّة.

ين: امل�شاركة ال�ّشيا�شّية وامل�اطنة،  وُيعدُّ حتليل العالقة التَّفاعليَّة بني هذين املتغريِّ
اأف�شل مقيا�ص للبهنة على م�شت�ى قدرة الّنظام ال�ّشيا�شّي وكفاءته. فامل�شاركة ال�ّشيا�شّية 
ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبفه�م الّدميقراطيَّة، فه� من ناحية ُيعدُّ اأحد نتائج هذه العملية، 
رة  ومن ثم ُيعدُّ متغرًيا تابًعا لها، ومن ناحية اأخرى ميثل اأحد امليكانيزمات الأ�شا�شّية وامل�ؤثِّ

فيها، وبالتَّايل ُيعدُّ متغرًيا م�شتقاًل عنها.

* اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شّية - جامعة اأم الب�اقي/الجزائر.
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ة الدرا�شة ودورها يف اإبـراز م�شاهمة امل�شاركة ال�ّشيا�شّية وتاأثرياتها يف  وتبز اأهّميَّ
ة يف املجال ال�ّشيا�شّي. تنمية امل�اطنة، من خالل ال�ظائف الَّتي ت�ؤّديها، خا�شَّ

اأن  اأي مدًى ميكن  اإلى  اإىل الإجابة عنه ه�:  الدرا�شة  الَّذي ت�شعى هذه  وال�شـ�ؤال 
ت�صاهم امل�صاركة ال�ّصيا�صّية من خالل الوظائف والأدوار الَّتي توؤّديها يف تنمية املواطنة 

يف اجلزائر؟

امل�صاركة  توؤدِّي  التَّالية:  ة  الفر�شيَّ �شياغة  ارتاأينا  ال�ش�ؤال،  عن  الإجابة  اأجل  من 
هاًما يف  دوًرا  �صتور،  الدُّ واحرتام  امل�صاركة  فيها حرية  تتبلور  الَّتي  الفعالة،  ال�ّصيا�صّية 

�صمان املمار�صة الفعلية للّدميقراطيَّة، والقدرة على تنمية املواطنة يف اجلزائر.

منهجية الدرا�صة: ت�شتخدم هذه الدرا�شة اأكرث من منهج من مناهج العل�م ال�ّشيا�شّية، 
ومنها منهج حتليل النُّظم، الَّذي ُيعدُّ املنهج الأكرث مالءمة لدرا�شة املتغريات الَّتي ت�ؤثر 
وخمرجاتها،  ال�ّشيا�شّية  ة  العمليَّ مدخالت  يتناول  ك�نه  ولة،  الدُّ يف  ال�ّشيا�شّي  الّنظام  يف 
والع�امل الَّتي ت�ؤثر فيها، ومدى مالءمتها لل�اقع ال�ّشيا�شّي وا�شتجابتها ملتطلباته. و�شيتم 
ا�شتخدام هذا املنهج لدرا�شة مدخالت عملية امل�شاركة ال�ّشيا�شّية لدى ال�ّشباب، وعملية 
التَّفاعل الَّتي �شهدتها هذه املدخالت مع البيئتني الّداخليَّة واخلارجيَّة، واملخرجات الَّتي 
اأفرزتها نتيجة هذا التَّفاعل. وكذلك ا�شتخدمنا املنهج الو�صفي التَّحليلي، وه� من طرق 
اإىل حقائق  ال��ش�ل  اأجل  م من  املنظَّ العلمي  الأ�شل�ب  ي�شتخدم  وفيه  والتَّف�شري،  التَّحليل 
ًيا،عن  اأو ه� طريقة ل��شف الظاهرة املدرو�شة وت�ش�يرها كمِّ ة،  باأي ق�شيَّ تتَّ�شل  نة  معيَّ
قيقة.  را�شة الدَّ طريق جمع املعل�مات عن م�شكلٍة ما وت�شنيفها وحتليلها، واإخ�شاعها للدِّ
وامل�اطنة  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  عن  املعل�مات  جمع  بهدف  را�شة  الدِّ هذه  يف  وا�شتخدامه 
دويت�ص، وجرت  لكارل  التِّ�شايل  املنهج  ا�شتخدام  وكذلك مت  بينهما.  املتباَدلة  والعالقة 
، وكذلك مقرَتب �شنع القرار، من اأجل  ، والبيئيِّ �شاتيِّ ال�شتعانة باملقرتب القان�ينِّ وامل�ؤ�شَّ

درا�شة خمتلف ج�انب امل��ش�ع، وحتليله حتلياًل علميًّا ممنهًجا.

وتنبع اأهّميَّة الدرا�صة من طبيعة امل��ش�ع الَّذي تتناوله؛ اإذ ُتعدُّ امل�اطنة من الق�شايا 
ة، الَّتي تعبـِّر عن معايري النتماء، وم�شت�ى م�شاركة الأفراد  ذات الأبعاد ال�ّشيا�شّية والأمنيَّ
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يف احلماية والذود عن ال�طن، وتعبـِّر عن وعي الفرد باحلق�ق وال�اجبات والنَّظر لالآخر، 
بك�نه  اإدراكه  مدى  وتعك�ص  ال�طنيَّة،  امل�شلحة  على  واحلر�ص  ة،  العامَّ املرافق  و�شيانة 
وتت�شح  واحد.  اآن  يف  ولة  والدَّ املجتمع  ت�اجه  الَّتي  التحديات  جمابهة  يف  لدوره  م�اطًنا 
اأهّميَّة الدرا�شة كذلك من خالل ما ت�شعى اإليه من ا�شتك�شاف تاأثري امل�شاركة ال�ّشيا�شّية يف 
ة مبا تطرحه من مقرتحات،  تنمية امل�اطنة يف اجلزائر. وتكت�شب الدرا�شة اأهّميَّة خا�شَّ

. ـرات الَّتي ي�شهدها املحيط العامليُّ واملجتمع املحليُّ لتفعيل مبداأ امل�اطنة يف ظل املتغيِّ

 اأوًل: الإطار املفاهيمّي للدرا�صة 

1- مفهوم امل�صاركة ال�ّصيا�صّية: 

يا�شات  امل�شاركة هي اأي عمل تط�عّي يقم به امل�اطن، بهدف التاأثري يف اختيار ال�شِّ
اأو  اأي م�شت�ى حك�مي  ال�ّشيا�شّيني على  القادة  اأو اختيار  ة،  العامَّ ال�ش�ؤون  واإدارة  العامة، 

حملي اأو ق�مي.

فها على اأنها عمليَّة ت�شمل جميع �ش�ر ا�شرتاك اأو اإ�شهامات  ومن الباحثني َمن يعرِّ
القيام  ملبا�شرة  اأو  املحلي،  اأجهزة احلكم  اأو  اأجهزة احلك�مة،  ت�جيه عمل  امل�اطنني يف 
ا اأو رقابيًّا،  ا اأو تنفيذيًّ ا اأو تقريريًّ باملهام الَّتي يتطلَّبها املجتمع، �ش�اء كان طابعها ا�شت�شاريًّ

و�ش�اء كانت امل�شاهمة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

اختيار  بعمليات  تت�شل  الَّتي  مة،  املنظَّ ة  التط�عيَّ اآخرين:اجله�د  لدى  وتعني 
يا�شات وو�شع اخلطط، وتنفيذ البامج وامل�شروعات، �ش�اء  القيادات ال�ّشيا�شّية و�شنع ال�شِّ
على امل�شت�ى اخلدماتي اأو على امل�شت�ى الإنتاجي، وكذلك على امل�شت�ى املحلي اأو امل�شت�ى 

الق�مي.

�شيا�شات  اإعداد  يف  باأخرى  اأو  بدرجة  امل�اطنني  اإ�شهام  كذلك:  امل�شاركة  وتعني 
احلك�ميَّة  الأجهزة  مع  بالتعاون  اأو  ة  الذاتيَّ بجه�دهم  �ش�اء  وتنفيذها،  ة  املحليَّ التَّنمية 

ة واملحليَّة. املركزيَّ

امل�شت�يات،  خمتلف  يف  والأهلية،  احلك�مية  امل�شرتكة؛  اجله�د  تلك  تعني  قد  اأو 
لتعبئة امل�ارد امل�ج�دة اأو الَّتي ميكن اإيجادها، مل�اجهة احلاجات ال�شروريَّة، وفًقا خلطط 

مر�ش�مة، فى حدود ال�شيا�شة الجتماعية للجميع.
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ة،  وميكن تق�شيم امل�شاركة اجلماهريية اإىل ثالثة اأن�اع رئي�شية: امل�شاركة الجتماعيَّ
ة، وامل�شاركة ال�ّشيا�شّية.)1( وامل�شاركة القت�شاديَّ

يق�م  الَّذي  الن�شاط  »ذلك  باأنها:  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  هنتجنتون  �صمويل  ف  يعرِّ
هذا  كان  �ش�اء  احلك�مي،  القرار  �شنع  عمليَّة  يف  التاأثري  بق�شد  العادّي�ن  امل�اطن�ن  به 
ا اأو عنيًفا، �شرعيًّا  الن�شاط فردًيا اأو جماعيًّا، منظًما اأو عف�ًيا، مت�ا�شاًل اأو متقّطًعا، �شلميًّ

اأو غري �شرعّي، فّعاًل اأو غري فّعال«.)2(

ويعرفها رو�صال دالتون Russell Dalton باأنها »جميع الن�شاطات اجلماعيَّة من 
ر على الأرجح يف اأداء الّنظام ال�ّشيا�شّي.« )3( املحك�مني، الَّتي ت�ؤثِّ

باأنَّها   فها  ويعرِّ ال�ّشيا�شّية،  للم�شاركة  مب�شًطا  مفه�ًما  فيحدد  باي  لو�صيان  اأما 
»م�شاركة اأعداد كبرية من الأفراد واجلماعات يف احلياة ال�ّشيا�شّية.« )4(

من  بن�ع  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  م��ش�ع  اإىل  ينظر  فاإنه  اإبراهيم اخلطيب  عمر  اأما 
التَّحليل وال��شف الدقيق؛اإذ يعتقد اأن امل�شاركة هي »ذلك ال�شكل من املمار�شة ال�ّشيا�شّية 
الَّذي يتيح لأفراد ال�شعب وبال متييز حق امل�شاركة يف �شنع ال�شيا�شة العامة للبالد، وحق 
وتعبئة  ال�شعبية،  تنظيم اجلماهري  يكفل  ب�شكل  و�شناعتها  القرارات  اتخاذ  امل�شاركة يف 

طاقاتها، واإطالق ق�اها اخلالقة مبا يحقق اأهدافها املرج�ة«.)5(

التاأثري  الَّتي ت�شتهدف  الإرادية  الت�شرفات  باأنها »جمم�عة  اأحمد وهبان  ويعرفها 
ة �شنع ال�شيا�شات العامة، واإدارة �ش�ؤون املجتمع، وكذا تلك الَّتي يتم من خاللها  يف عمليَّ
اختيار القيادات ال�ّشيا�شّية على كاّفة امل�شت�يات احلك�مّية من ق�ميَّة وحمليَّة، وذلك بغ�صِّ 
تة اأو م�شتمرة، م�شروعة  مة، م�ؤقَّ مة اأو غري منظَّ ا اإذا كانت هذه الت�شرفات منظَّ النَّظر عمَّ

اأو غري م�شروعة، و�ش�اء جنحت يف بل�غ غاياتها اأو مل تنجح.« )6(

ة  باأنها: »عمليَّة ط�عيَّة ر�شميَّ ف امل�شاركة ال�ّشيا�شّية  عبد احلليم الزيات فيعرِّ اأما 
م م�شروع ومت�ا�شل، يعبـِّر عن اتـِّجاه عقالين ر�شيد، ينبع عن اإدراك  تنمُّ عن �شل�ك منظَّ
رة  الة وم�ؤثِّ عميق حلق�ق امل�اطنة وواجباتها، من خالل ما يبا�شره امل�اطن�ن من اأدوار فعَّ

يف احلياة ال�ّشيا�شّية«.)7(
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ة تفاعليَّة بني احلّكام واملحك�مني،  هذا املفه�م يقرتن مبفه�م امل�اطنة، وهي عمليَّ
ة وال�شرعيَّة عليه.  بغية التاأثري يف الّنظام ال�ّشيا�شّي، واإ�شفاء طابع الّدميقراطيَّ

فامل�شاركة ال�ّشيا�شّية، اإذن- يف اأو�شع معانيها - هي حق امل�اطن يف اأن ي�ؤّدي دوًرا 
ا يف اأ�شيق معانيها  اأمَّ ة.  معيًنا يف عمليَّة �شنع القرارات ال�ّشيا�شّية بكل ال��شائل ال�شرعيَّ
فتعني حق امل�اطن يف مراقبة هذه القرارات، بالتق�مي عقب اإ�شدارها من طرف احلاكم. 
ة ون�عيَّة  ف -اإىل حدٍّ كبري- على كميَّ ومن املتفق عليه اأنَّ دوافع امل�شاركة ال�ّشيا�شّية تت�قَّ
ازداد  وتن�َّعت،  امل�اقف  هذه  كرثت  فكلَّما  الفرد،  لها  �ص  يتعرَّ الَّتي  ال�ّشيا�شّية  امل�اقف 
والعك�ص  ومداها،  امل�شاركة  هذه  عمق  وازداد  ال�ّشيا�شّية،  ة  العمليَّ يف  م�شاركته  احتمال 
�ص ملثل هذه امل�اقف ل يكفي وحده لدفع الفرد اإىل امل�شاركة، واإمنا  �شحيح. غري اأن التعرُّ
ا اأن يك�ن الفرد نف�شه على قدر معق�ل من الثَّقافة ال�ّشيا�شّية والإدراك ال�اعي  يلزم اأي�شً

ـراتها.)8( ملعطيات احلياة ال�ّشيا�شّية ومتغيِّ
ويقدم ميلربات اأربعة دواّل لتف�شري امل�شاركة ال�ّشيا�شّية: )9(

ه ال�ّشيا�شّي، فطبًقا لتقرير ميلراث »كلَّما زادت املنبهات  1- امل�شاركة دالَّة يف املنبِّ
قت.  وتعمَّ فيها،  م�شاركته  احتمال  تعاظم  يا�شة  ال�شِّ عن  الفرد  يتلقاها  الَّتي 
البيئة،  يف  ال�شخ�ص  وج�د  على  دالَّة  ال�ّشيا�شّي  ه  للمنبِّ �ص  التعرُّ فاإنَّ  وكذلك 

ودالَّة على �شا�شة الإدراك«.
2- امل�شاركة دالَّة يف ع�امل ال�شخ�شيَّة، وهي الجّتاهات واملعتقدات وخ�شائ�ص 
ال�شخ�شيَّة، فهي دالة يف الجتاهات ال�ّشيا�شّية وكثافتها، ودالة يف املعتقدات 
ة  ودقَّ ال�ّشيا�شّية،  املعرفة  حجم  درا�شة  خالل  من  الفروق  وتقا�ص  واملعرفة. 
املعرفة ال�ّشيا�شّية، وعدد امل��ش�عات الَّتي للفرد فيها راأي، والقدرة على ربط 
امل�قف من امل��ش�ع مب�قف احلزب اأو املر�شح منه، والقدرة على ك�شف امل�اقف 
وميكن   ،Ego الأنا  بق�ة  تتاأثر  اإذ  ة؛  �شخ�شيَّ يف  دالَّة  وهي  امل��ش�عات،  من 
يطرة،  ك، والعدوانيَّة، وال�شَّ ب، وال�شَّ ة ال�شخ�شيَّة، والتغرُّ قيا�ص ذلك بالفعاليَّ

لط�ية، والثقافة. والتَّالعب، وال�شُّ
والّنظام احلزبي،  اللعبة،  ق�اعد  ال�ّشيا�شّي؛ مبعنى  ال��شع  دالَّة يف  امل�شاركة   -3
النتخابي،  الّنظام  وطبيعة  الأحزاب،  برجال  خ�شي  ال�شَّ الت�شال  واإمكانية 

والختالفات الإقليمية يف الّنظام ال�ّشيا�شّي.
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خل واملهنة  التَّعليم والدَّ امل�شاركة دالَّة يف املراكز الجتماعيَّة؛ مبعنى م�شت�ى   -4
بقي. والنتماء الطَّ

2- مفهوم املواطنة: ت�شري الأدبيات اإىل اأن مفه�م امل�اطنة لقي اهتماًما بالًغا من 
معه  ذهب  الَّذي  احلدِّ  اإىل  ال�ّشيا�شّية،  العل�م  ميدان  يف  والفال�شفة  رين  واملنظِّ رين  املفكِّ
بعينات من القرن الع�شرين اأ�شحى احلديث  بع�شهم اإىل الق�ل باأنه:»مع نهاية عقد ال�شَّ
اأنَّ مفه�م امل�اطنة  اإّل  ال�ّشيا�شّية،  عن امل�اطنة من امل�شائل التقليديَّة بني مفّكري العل�م 
 The الرنانة  الكلمة  امل�اطنة ه�  لفظ  اأ�شبح  لدرجٍة  الهتمام،  ب�ؤرة  اإىل  عاد من جديد 

Buzz Word، بني مفّكري ودار�شي العل�م ال�ّشيا�شّية على اختالف ت�جهاتهم«. )10(

دللته،  اإىل حتديد  بحاجة   - الدرا�شة  اإليه  ت�شعى  ما  امل�اطنة -يف ظل  اإن مفه�م 
وا�شتك�شاف م�شامينه يف �شياق فكر خا�ّص بني الن�شق الّنظري والعملّي للم�اطنة، ويقت�شي 

ذلك معاجلة مفه�م امل�اطنة على النح� التايل:

ه�  »ال�طن  منظ�ر:  لبن  العرب«  »ل�شان  بح�شب  وه�  وطن،  من  م�شتقة  امل�اطنة: 
املنزل الَّذي تقيم فيه، وه� م�طن الإن�شان وحمّله… ووطن باملكان واأوطن اأقام، واأوطنه 
اتَّخذه وطًنا، وامل�طن... وي�شمى به امَل�شهد من م�شاهد احلرب وجمعه م�اطن، ويف التَّنزيل 

العزيز: »لقد ن�شركم اهلل يف م�اطن كثرية...«.

واملُ�اطن: الَّذي ن�شاأ يف وطٍن ما اأو اأقام فيه، واأوطن الأر�ص: ووطنتها وا�شت�طنتها؛ 
اأي اتخذتها وطًنا، وت�طني النف�ص على ال�شيء كالتمهيد.)11(

كما  ودولة  فرد  بني  عالقة  هي  املُ�اطنة  اأن  اإىل  البيطانية  املعارف  دائرة  وت�شري 
م�ش�ؤوليات  من  ي�شاحبها  وما  احلرية  من  مرتبة  مت�شمنة  ولة،  الدَّ تلك  قان�ن  يحددها 
مرتبة  على  �شمًنا  »تدل  امل�اطنة  اأنَّ  البيطانية  املعارف  دائرة  وت�ؤكد  �شيا�شيَّة.  وحق�ق 
ة مع ما ي�شاحبها من م�ش�ؤوليات.« وتختم مفه�مها للم�اطنة، باأن امل�اطنة على  من احلريَّ
املنا�شب  وَت�يّل  النتخابات  مثل حق�ق  �شيا�شيَّة،  امل�اطن حق�ًقا  على  ت�شبغ  العم�م  وجه 

العامة. )12(

ويل اأن امل�اطنة Citzenchip هي ع�ش�ية كاملة يف دولة  وتذكر م��ش�عة الكتاب الدُّ
مثل  مثلها  واجلن�شيَّة،  امل�اطنة  بني  ز  امل��ش�عة ل متيِّ وهذه  بع�ص وحدات احلكم.  اأو يف 
دائرة املعارف البيطانية. وت�ؤكد اأنَّ امل�اطنني لديهم بع�ص احلق�ق، مثل حقِّ الت�ش�يت 
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ال�شرائب  دفع  واجب  مثل  ال�اجبات،  بع�ص  عليهم  وكذلك  ة،  العامَّ املنا�شب  ت�يّل  وحق 
والدفاع عن بلدهم.)13( 

ة  ولة الّدميقراطيَّ يبدو من التَّعريفات ال�شابقة، اأن كل من يتمتع بحق�ق امل�اطنة يف الدَّ
ول  ولة من البالغني الرا�شدين. وهذا ال��شع لي�ص ه� نف�شه يف الدُّ ه� من يحمل جن�شية الدَّ
ة؛ اإذ تك�ن اجلن�شية جمرد تابعيَّة، ل ت�فر ملن يحملها بال�شرورة حق�ق  غري الّدميقراطيَّ

امل�اطنة ال�ّشيا�شّية.

ويرى باتريك Patrick اأن امل�اطنة تت�شمن املعل�مات واملهارات والجتاهات الَّتي 
ت�شاعد يف اإعداد الفرد على حتمل امل�ش�ؤولية يف جمتمع دميقراطي«.)14(

وتطرح اإحدى الدرا�شات مق�مات امل�اطنة، فيما يلي:)15(

منهم  فرد  كل  يحرتم  م�اطنني  من  يتك�ن  ال�شعب،  من  لن�ع  جت�شيد  امل�اطنة   -
الآخر، ويتحل�ن بالت�شامح جتاه التن�ع الَّذي يزخر به املجتمع.

- من اأجل جت�شيد امل�اطنة يف ال�اقع، على قدم امل�شاواة -ب�شرف النظر عن انتماء 
الأفراد الق�مي اأو طبقتهم اأو جن�شهم اأو عرقهم اأو ثقافتهم اأو اأي وجه من اأوجه التن�ع بني 
الأفراد واجلماعات - على القان�ن اأن يحمي واأْن يعزز كرامة ال�شتقالل واحرتام الأفراد، 
ة لتحقيق الإن�شاف، ومتكني الأفراد من اأن ي�شارك�ا بفاعلية  م ال�شمانات القان�نيَّ واأن يقدِّ
نهم من امل�شاركة الفّعالة يف عمليات  يف اتخاذ القرارات الَّتي ت�ؤثر يف حياتهم، واأن ميكِّ

اتِّخاذ القرارات ال�ّشيا�شّية يف املجتمعات الَّتي ينت�شب�ن اإليها.

ويعتمد مفه�م امل�اطنة على اأمرين:

ة، لأن احلك�مة الديكتات�رية لي�ص لها  - اأولهما: اأن تك�ن احلك�مة دميقراطيَّ
م�اطن�ن واإمنا لها تابع�ن.

- ثانيهما: ل بد اأن يك�ن املجتمع املدين مفت�ًحا وحًرا.

باأنَّ كل  ة، ت�ؤمن  اإىل حالة الأفراد يف دولة حرة دميقراطيَّ ومن ثمَّ ت�شري امل�اطنة 
الأفراد مت�شاوون، ولهم حق�ق مت�شاوية. ومن ال�شروري اأن نتذكر اأن الأفراد هم اأ�شخا�ص 
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تابع�ن للدولة؛ اأي اإنهم جمبون على طاعة الق�انني والإجراءات الَّتي و�شع�ها لأنف�شهم. 
ويظهر هنا اأن مفه�م احلق�ق ه� اأكرث املفاهيم اأهّميَّة.

باإقرار  التاريخ،  عب  م�شطلحات  من  عليه  يدل  ما  اأو  امل�اطنة  مفه�م  واقرتن 
امل�شاواة للبع�ص اأو للكرثة من امل�اطنني. ويتج�ّشد مبداأ امل�اطنة بقب�ل حق امل�شاركة احلرة 
لالأفراد املت�شاوين. وقد كان التَّعبري عن اإقرار مبداأ امل�اطنة مرتبًطا دائًما بحق املمار�شة، 
ب�شكل جزئي اأو كلي، فقد ارتبط مفه�م امل�اطنة عب التاريخ بحق امل�شاركة يف الن�شاط 
القرارات اجلماعية  اتخاذ  الفعالة يف  امل�شاركة  القت�شادي، واحلياة الجتماعيَّة، وحق 

امللزمة، وت�يّل املنا�شب العامة، ف�شاًل عن امل�شاواة اأمام القان�ن.)16(

ومّرت فكرة امل�اطنة عاملًيا بثالث مراحل: امل�اطنة املدنية، وامل�اطنة ال�ّشيا�شّية، 
ا يف  ة. وكانت هذه املفاهيم الثالثة للم�اطنة متداخلة مع بع�شها بع�شً وامل�اطنة الجتماعيَّ
املجتمعات البدائيَّة ما قبل ال�شناعيَّة، غري اأنها بداأت تنف�شل عن بع�شها يف املجتمعات 

ة النمطيَّة.)17( ة املتغايرة، وذات العالقات الر�شميَّ ال�شناعية ذات الأنظمة الجتماعيَّ

ففي املجتمع البيطاين على �شبيل املثال، كانت امل�اطنة خالل القرن الثامن ع�شر 
من الن�ع املدين، فتمَّ الرتكيز على احلرية ال�شخ�شية وامل�شاواة اأمام القان�ن، بينما ات�شم 
القرن التا�شع ع�شر بالرتكيز على امل�اطنة ال�ّشيا�شّية متمثلة يف حق الرت�شيح والت�ش�يت 
ازداد  اإذ  ة؛  امل�اطنة الجتماعيَّ فيه  الع�شرين فقد منت  القرن  اأما يف  الأحزاب.  وتك�ين 

الهتمام بت�فري احلياة الكرمية للم�اطن واحرتام اآدميته.)18(

العاملية،  منحى  نح�  تط�ًرا  امل�اطنة  مفه�م  �شهد  والع�شرين  احلادي  القرن  ويف   
ولية على النح� التايل:)19( وحتددت م�ا�شفات امل�اطنة الدُّ

- العرتاف ب�ج�د ثقافات خمتلفة.
- احرتام حق الغري وحريته.

- العرتاف ب�ج�د ديانات خمتلفة.
- فهم اإيدي�ل�جيات �شيا�شيَّة خمتلفة وتفعيلها.

- فهم اقت�شاديات العامل.
ويل. - امل�شاركة يف ت�شجيع ال�شالم الدُّ

- امل�شاركة يف اإدارة ال�شراعات بطريقة الالعنف.
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وي�شتند هذا املنحنى يف اإر�شاء مبداأ امل�اطنة على ركيزتني:)20(
ة  يات يف طبيعتها، مثل:عدم امل�شاواة الجتماعيَّة والقت�شاديَّ - عاملية التحدِّ
وتهديد  البيئي  والتده�ر  واملعل�مات،  للتقنيات  املت�شاوي  غري  والمتالك 

ال�شالم.
ونظم  وتقاليد  واأعراق  وثقافات  ديانات  ذات  وجمتمعات  اأمًما  هناك  اأن   -

خمتلفة.

الق�ميَّة،  احلدود  داخل  للم�اطنة  املختلفة  امل��ش�عات  على  اجلدل  معظم  ويدور 
اأنَّ من  للم�اطنني. غري  ة  ة والجتماعيَّ ال�ّشيا�شّية والقت�شاديَّ الأ�شا�شّية؛  لتاأكيد احلق�ق 
عابرة  حتالفات  عقد  يف  بداأت  ال�شع�ب  اأنَّ  ه�  الراهن  الفكري  للمناخ  البارزة  املالمح 
ة وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين العاملي، ل�شياغة حق�ق  وليَّ للق�مّيات، من خالل امل�ؤ�ش�شات الدُّ

جديدة يف اإطار ف�شاءات تتجاوز احلدود ال�شيقة للدولة. )21(
ولذا ظهرت �ش�ر جديدة للم�اطنة: )22(

- امل�اطنة الإيك�ل�جية اأو البيئية، وتتعلق بحق�ق والتزامات م�اطن الأر�ص.
- امل�اطنة الأقلية، تت�شمن حق�ق النتماء يف جمتمٍع ما والبقاء فيه.

ي النا�ص اجتاًها نح� امل�اطنني  - امل�اطنة الرزم�ب�ل�ليتانية، وتعني كيف ينمِّ
الآخرين، واملجتمعات والثقافات الأخرى.

- امل�اطنة املتحركة، و تعنى باحلق�ق وامل�ش�ؤوليات ملن يزورون اأماكن وثقافات 
اأخرى.

ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  بني  تالٍق  نقاط  هناك  اأن  الأكادميية  الدرا�شات  اأغلب  وت�ؤكد 
ة يف جمال م�شاركة ال�شعب يف اأداء دوره ال�ّشيا�شّي؛ اإذ تتجلَّى م�شاهمة  وامل�اطنة، وخا�شَّ
ال�شعب يف امل�شاركة ال�ّشيا�شّية من خالل اأفراد اأو جماعات �شمن نظام دميقراطي، �ش�اًء 
كان�ا اأفراًدا ميكنهم اأن ي�شاهم�ا يف احلياة ال�ّشيا�شّية ب��شفهم ناخبني، اأو عنا�شر ن�شطة 
�شيا�شًيا واإما بك�نهم جماعات من خالل العمل اجلماعي ب��شفهم اأع�شاء يف منظمات 
حتقيق  اأجل  من  الرئي�شيَّة  امل�ؤ�ش�شات  اإحدى  ال�ّشيا�شّية  الأحزاب  وُتعدُّ  املدين.  املجتمع 
ال�ّشيا�شّية، من خالل تنظيم م�شاركة فاعلة لالأفراد يف احلياة  الإن�شان وحرياته  حق�ق 

ال�ّشيا�شّية.
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وُتعدُّ تنمية امل�اطنة هدًفا اأ�شا�شًيا ت�شعى اإليه جميع احلك�مات والنُّظم ال�ّشيا�شّية يف 
دول العامل املختلفة؛ اإذ اإن تعزيز قيم امل�اطنة هدف مرغ�ب فيه، ي�شاعد الأفراد على: 

لعني وعميقي التفكري، يتحلَّ�ن بامل�ش�ؤولية، ومدركني  - اأن يك�ن�ا م�اطنني مطَّ
حق�قهم وواجباتهم. 

- تط�ير مهارات امل�شاركة والقيام باأن�شطة اإيجابيَّة م�ش�ؤولة. 
- ت�شجيعهم على اأداء دور اإيجابي يف مدار�شهم، ويف جمتمعهم ويف العامل. 

وتبًعا لذلك فاإن تنمية امل�اطنة ل يتم من فراغ، واإمنا من خالل تفعيل دور الفرد 
له  ه يف اختيار من ميثِّ يف امل�شاركة ال�ّشيا�شّية مبمار�شة احلق�ق الأ�شا�شّية لالإن�شان، كحقِّ
وحقه يف الت�ش�يت، وحقه يف التعبري عن راأيه، وحقه يف تك�ين الأحزاب والن�شمام اإىل 

تنظيمات املجتمع املدين، وحقه يف التظاهر والإ�شراب.

املناق�شات  يف  امل�شاركة  يف  والرغبة  القدرة  للم�اطن  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  وتتيح 
الَّتي  هي  الفارقة  ال�شفة  وهذه  كاّفة،  ج�انبها  يف  للدولة  العامة  ال�شيا�شة  ح�ل  العامة 
النُّظم  يف   Subjects التابعني  عن  الّدميقراطيَّة،  النُّظم  يف   Citizens امل�اطنني  متيز 
ال�شتبداديَّة. فاحلاجة اإىل م�شاءلة امل�ش�ؤولني ترجع -اأ�شا�ًشا- اإىل اأن امل�اطن يف النُّظم 
لطة با�شمه، ومن ثم  ة النيابيَّة ه� الَّذي انتخب الن�اب الَّذين ميار�ش�ن ال�شُّ الّدميقراطيَّ
لي ال�شعب. اأما ما يتعلَّق ب�شرورة انتهاج  ي�شبح من واجبات امل�اطن اأن يراقب اأداء ممثِّ
ولة مبداأ ال�شفافية، فال بّد من اأن تك�ن القرارات الَّتي تتخذها احلك�مة معلنة، واأن  الدَّ

قا�ص احلر املفت�ح. تك�ن البيانات الَّتي تقدمها �شحيحة، ومن ثم فهي عر�شة للنِّ

الّنظام  يف  ر  م�ؤثِّ للم�اطن،  ظاهر  �شيا�شيٌّ  �شل�ك  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  فاإن  وعليه؛ 
ال�ّشيا�شّي، ويزداد تاأثريه كلما كانت اأهدافه جماعية.

ثانًيا: انعكا�صات امل�صاركة ال�ّصيا�صّية على قيم املواطنة لدى ال�ّصباب يف اجلزائر: 
واجلماعية،  الفردية  واحلريات  للحق�ق  الأ�شا�شّية  ال�شمانة  اجلزائري  �شت�ر  الدُّ ُيعدُّ 
ويكفل  ال�شلطات،  ممار�شة  على  ال�شرعية  واإ�شفاء  ال�شعب،  اختيار  حرية  مبداأ  وحماية 
احلماية القان�نية، ومراقبة عمل ال�شلطات العم�مية يف جمتمع ت�ش�ده ال�شرعية، ويتحقق 

فيه تفتح الإن�شان بكل اأبعاده، وهي ج�هر امل�اطنة.
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ال�شعب ه�  اأن  الباب الأول على  الثاين من  �شت�ر اجلزائري يف الف�شل  الدُّ وين�ص 
م�شدر ال�شلطات، وُعنِ�ن الف�شُل الرابع بـ »احلق�ق واحلريات«، واأهم ما جاء فيها: )23(

- كل امل�اطنني �ش�ا�شية اأمام القان�ن. ول ميكن اأن ُيتذّرع باأي متييز يع�د �شببه اإىل 
امل�لد اأو الِعرق، اأو اجلن�ص، اأو الراأي، اأو اأي �شرط اأو ظرف اآخر، �شخ�شي اأو اجتماعي. 
اأية �شروط اأخرى غري  ولة دون  يت�شاوى جميع امل�اطنني يف َتقلُّد املهام وال�ظائف يف الدَّ

ال�شروط الَّتي يحددها القان�ن.

- حتر�ص امل�ؤ�ش�شات �شمان م�شاواة كل امل�اطنني وامل�اطنات يف احلق�ق وال�اجبات، 
باإزالة العقبات الَّتي تع�ق تفتح �شخ�شية الإن�شان، وحت�ل دون م�شاركة اجلميع الفعلية يف 

احلياة ال�ّشيا�شّية، والقت�شاديَّة، والجتماعيَّة، والثقافية.

واحرتام  للم�اطن  م�شم�نة  والجتماع،  اجلمعيات،  واإن�شاء  التعبري،  حريات   -
به  معرَتف  ال�ّشيا�شّية  الأحزاب  اإن�شاء  وحق  الراأي،  حرية  وُحرمة  املعتقد،  حرية  ُحرمة 
واملك�نات  والقيم  الأ�شا�شّية  احلريات  ل�شرب  احلق  بهذا  ع  التذرُّ ميكن  ول  وم�شم�ن، 
ة، واأمن الرتاب ال�طني و�شالمته، وا�شتقالل  الأ�شا�شّية لله�ية ال�طنيَّة، وال�حدة ال�طنيَّ
تاأ�شي�ص  البالد، و�شيادة ال�شعب، وكذا الطابع الدميقراطي واجلمه�ري للدولة. ل يج�ز 
الأحزاب ال�ّشيا�شّية على اأ�شا�ص ديني اأو لغ�ي اأو عرقي اأو جن�شي اأو مهني اأو جه�ي. ول 
يج�ز لالأحزاب ال�ّشيا�شّية اللج�ء اإىل الدعاية احلزبية الَّتي تق�م على العنا�شر املبينة يف 

الفقرة ال�شابقة.

اأو اجلهات  اأ�شكال التبعية للم�شالح  ال�ّشيا�شّية كل �شكل من  ُيحَظر على الأحزاب 
الأجنبية. ل يج�ز اأن يلجاأ اأي حزب �شيا�شي اإىل ا�شتعمال العنف اأو الإكراه مهما كانت 

طبيعتهما اأو �شكلهما. حتدد التزامات وواجبات اأخرى مب�جب قان�ن.

- يجب على كل م�اطن اأن يحمي وي�ش�ن ا�شتقالل البالد و�شيادتها و�شالمة ترابها 
ولة. ال�طني وجميع رم�ز الدَّ
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وهناك عدة قن�ات للم�شاركة ال�ّشيا�شّية يف اجلزائر:

ة الت�ش�يت والأن�شطة النتخابية وال�شتفتاءات. 1- عمليَّ

ال�ّشيا�شّية  التجمعات  يف  كالع�ش�ية  الجتماعي،  والن�شاط  التنظيمي  النتماء   -2
ال�شاغطة(،  واجلماعات  ال�ّشيا�شّية  والأحزاب  املدين  )املجتمع  والجتماعيَّة 
اأفكار  بحيث ي�شبح امل�اطن�ن يف هاته التنظيمات يدافع�ن عن ق�شايا وعن 
اأو  فئات  مب�شالح  ويطالب�ن  بعينها،  �شيا�شات  اأو  قرارات  ويعار�ش�ن  معينة، 
جماعات حمددة،وميكن اأن يق�م�ا بتعبئة اجلماهري ونقل املعل�مات والرغبات 
الأ�شا�شّية وامللحة للجماهري، وبالتايل ي�شارك�ن يف ا�شتتباب الأمن وال�شلم عن 

طريق الإقناع.

يف  ال�شعبي  والعرتا�ص  القرتاح  طريق  عن  واجلماعية  الفردية  املبادرات   -3
املجال�ص البملانية يف اأثناء عر�ص ال�شيا�شة العامة للحك�مة.

خالل  من  اجلزائرية  امل�اطنة  يف  للتاأثري  مهًما  دوًرا  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  ت�ؤدي 
ملمار�شة  للم�اطن  املجال  باإف�شاح  لل�طن،  النتماء  تق�ية  واأبرزها  دة،  املُتعدِّ الجتاهات 
دوره ال�ّشيا�شّي، وت�ظيف طاقات الأمة عب ال�شعب، لأن تهمي�ص امل�اطن ي�ؤثر يف فاعليته 
ْلم الأهلي. ويف ما ياأتي  ق ال�شِّ يف العمليَّة، ناهيك عن اأن امل�شاركة ال�ّشيا�شّية ميكن اأن تعمِّ

هذه املحاور:

1- تقوية النتماء الوطني: امل�شاركة ال�ّشيا�شّية ميكن لها تق�ية النتماء ال�طني 
ة.  الّدميقراطيَّ اأوجه  اأحد  ميثل  النتيجة  هذه  اإىل  ال��ش�ل  لأن  اجلزائري،  امل�اطن  لدى 
دونز نتوين  اأ قدمه  الَّذي  ه�  الدرا�شة،  مقت�شيات  وفق  للّدميقراطية  تعريف  واأف�شل 
 Representative ة التمثيلية Antony Downs يف �شياغة نظرية مفه�م الّدميقراطيَّ
الَّتي تق�م يف ج�هرها على حماكاة ت�ش�ر علم القت�شاد   )24(Democracy Theory
الكال�شيكي ملفه�م الرجل القت�شادي Home Economic؛ اإذ افرت�ص اأن العمل ال�ّشيا�شّي 
ر�شيد، واأن ال�ّشيا�شّيني والناخبني يت�شرف�ن بر�شادة، ومبا يحقق لهم تعظيم منافعهم. 
ف�ن كما  في القطاع العام يت�شرَّ فال�ّشيا�شّي�ن يتناف�ش�ن لك�شب املقاعد النتخابيَّة، واأنَّ م�ظَّ
يت�شرف اأقرانهم يف القطاع اخلا�ص؛ اإذ يتناف�ش�ن من اأجل الرتقية وتعظيم مكا�شبهم. 
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ول الراأ�شمالية لتحقيق مكا�شب  وكذلك يتناف�ص اأع�شاء جماعات ال�شغط Lubes يف الدُّ
اإىل حد  ت�شابه  اأو قرارات تف�شيلية وت�شريعات حتقق م�شالح جماعتهم، فاحلالة  مالية 
امل�شتهلكني  وال�ّشيا�شّي�ن  الناخب�ن  ميثل  الدميقراطي  الّنظام  ففي  ال�ش�ق.  من�ذج  كبري 
واملنتجني على الت�ايل، ويطلب�ن ال�شلع ال�ّشيا�شّيةPolitical goods مب�اردهم ال�ّشيا�شّية 
على  ال�شغط  الأ�ش�ات، وممار�شة  على  ت�شمل )احل�ش�ل  الَّتي   Political resources
فهم  ال�ّشيا�شّي�ن  اأما  التنظيمية(،  والقدرات  املالية  وامل�شاهمات  الت�شريعية،  ال�شلطة 
يف  يبق�ا  كي  الأ�ش�ات،  بتعظيم  هدفهم  ينح�شر  الَّذين   Entrepreneurs املنظم�ن 
ال�شلطة، من خالل تقدمي جمم�عة من اخلدمات العامة تعك�ص رغبات الناخبني، وعليه 
ومقابل ذلك  اأف�شل متثيل،  الَّذين ميثل�ن م�شلحتهم  لأولئك  باأ�ش�اتهم  الناخب�ن  يديل 
ق م�شالح ناخبيهم، وبذلك يح�شدون  ي�شعى ال�ّشيا�شّي�ن اإىل ت�شميم برامج انتخابية حتقِّ

لطة ال�ّشيا�شّية.)25( الأ�ش�ات ويبق�ن يف ال�شُّ

قد ل يفيد هذا النم�ذج كثرًيا يف حتليل اأو�شاع ال�شلطة، وطبيعة النُّظم ال�ّشيا�شّية 
امل�ج�دة يف اجلزائر، ف�ش�ق ال�شيا�شة قد ل ي�شدق عليها و�شف ال�ش�ق باملعنى املن�ش�د يف 
النظرية، فه� �ش�ق ي�ش�د فيه املنتج ويغيب فيه امل�شتهلك، مع اأن الأخري ه� املعني بالُكلِّية 
تها، ذلك اأن اأزمة غياب الّدميقراطيَّة يف اجلزائر هي اأزمة ممار�شة اأنتجت  ال�ّشيا�شّية برمَّ
اأزمة دميقراطيني، اأكرث من ك�نها اأزمة فكر »ذلك اأن ممار�شة الّدميقراطيَّة يف احلياة 
على  وتناف�شها  دها  بتعدُّ ول  �شات،  امل�ؤ�شَّ بن�عية  مرتبطة  لي�شت  مبجتمعاتنا  ال�ّشيا�شّية 
�شاحات الراأي العام بقدر ما اأراها مرتبطة بن�عية الب�شر القائمني على هذه امل�ؤ�ش�شات، 
فيما يلتزم�ن به من قيم، وما ي�شدون عنه من مبادئ، وما ينهج�نه من �شبل، وما يت�خ�نه 

من طرائق ويختارونه من و�شائل �شريفة ونظيفة«. )26(

الت�شريعية وحما�شبة  الرقابة  بيد فئات معينة، وغياب  ال�شلطة  احتكار  وجنم عن 
العام،  املال  على  والعتداء   ،Corruption الف�شاد  ظاهرة  وانت�شار  التنفيذية،  ال�شلطة 
العدالة  الر�ش�ة وغياب  وترقيتهم، وكرثة  تعيني م�ظفني  واملح�ش�بية يف  البطالة  وتف�شي 
وامل�شاواة يف الكثري من القرارات الر�شمية، كل هذا انعك�ص على كفاءة اجلهاز الإداري 
ة التح�ُّل  للدولة وحرمه من الكفاءات واأ�شابه باجلم�د، وهي اأم�ر �شاهمت يف اإعاقة عمليَّ

الدميقراطي، و�ش�َّهت معنى امل�اطنة يف اجلزائر.
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ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  �شعف   2012-2007 املتتالية  الت�شريعية  النتخابات  واأثبتت 
تدين  اإىل  ت�شري  ال�ّشيا�شّية،  امل�شاركة  يف  اأزمة  عنه  نتج  مما  ال�ّشباب،  فئة  لدى  ة  وخا�شَّ
معدلت م�شاركة اجلماهري يف احلياة ال�ّشيا�شّية، نظًرا للج�ء ال�شف�ة اإىل و�شع العراقيل 

ية وا�شت�شراء الفقر يف �شف�ف اأبناء ال�شعب. اأمام املتطلعني اإىل امل�شاركة، و�شي�ع الأمِّ

 وتغدو امل�شاركة ال�ّشيا�شّية اأزمة من اأزمات التنمية ال�ّشيا�شّية عندما تاأخذ جماعات 
على  تنط�ي  نف�شه  ال�قت  ويف  اآخر،  اأو  نح�  على  احلكم  يف  باإ�شراكها  باملطالبة  جديدة 
ة اإذا مل ت�شتجب هذه اإىل  اأزمة �شرعية، وت�شكل تهديًدا ملركز اجلماعة احلاكمة، وبخا�شَّ
مطالب الق�ى ال�شاعدة. ول ريب يف اأنَّ كل ما ي�ؤدي اإىل تغيري املجتمع مادًيا كالت�شنيع 
والتكن�ل�جيا، اأو اإعادة النظر يف النُّظم الزراعية وغري ذلك، ي�ؤّدي اإىل ت�شاعد جماعات 
ال�ّشيا�شّية  اإىل ما تقدم، فاإن امل�شاركة  باإ�شراكها يف احلكم. وا�شتناًدا  اجتماعيَّة تطالب 

ت�شبح اأزمة يف حالت هي: )27(

1- ظه�ر جماعات تطالب باإ�شراكها يف احلكم.

ة ال�شاعدة. 2- عدم ا�شتجابة اجلماعة احلاكمة اإىل مطالب الق�ى الجتماعيَّ

واجلدول التايل يبني تط�ر ن�شبة امل�شاركة يف النتخابات الت�شريعية يف �شنتي 2007 
و 2012:

النتخابات الت�شريعية 2012النتخابات الت�شريعية 2007
21.664.348عدد الناخبني امل�شجلني18.760.400عدد الناخبني امل�شجلني

تني6.687.838عدد امل�ش�تني 9.178.056عدد امل�ش�ِّ
1.668.507عدد الأوراق امللغاة961.751عدد الأوراق امللغاة

7.509.549عدد الأ�ش�ات املعبَّ عنها5.726.087عدد الأ�ش�ات املعبَّ عنها
42.36%ن�شبة امل�شاركة35.65%ن�شبة امل�شاركة

ـن اأنها كانت مرتفعة ن�شبًيا  بدرا�شة ن�شبة امل�شاركة يف انتخابات 2007 و2012 يتبيَّ
يف النتخابات الأخرية، وهذا راجع اإىل جملة الإ�شالحات ال�ّشيا�شّية الَّتي عرفتها اجلزائر 
يف بداية جانفي 2012، وخطاب رئي�ص اجلمه�رية يف �شطيف ي�م الأربعاء 9 ماي 2012، 
ولية املتمثلة  الَّذي كان له كبري الأثر يف دعم امل�شاركة ال�ّشيا�شّية، وكذلك تاأثري البيئة الدُّ
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له. اإل اأن ن�شبة  يف الث�رات العربّية، الَّتي دفعت بامل�اطن اإىل امل�شاركة يف اختيار من ميثِّ
امل�شاركة ال�ّشيا�شّية تبقى متدنية ح�شب ما ه� متفق عليه عاملًيا 60% مع وج�د الإمكانيات 

الَّتي �شّخرت لها، وهذا يرجع لأ�شباب عّدة اأثرت بدورها يف امل�اطنة، منها:
ة،  اأهليَّ وجمعيات  اأحزاب  من  ال��شيطة  ال�ّشيا�شّية  التنظيمات  �شعف   -
الن�شقاقات  نتيجة  الهيئات  هذه  تعي�شه  الَّذي  ال�شعف  اإىل  راجع  وهذا 

ل املال يف ال�شيا�شة. وال�شراعات، وتدخُّ
عامة  ب�شفة  املجتمع  ق�شايا  تناول  يف  ال�ّشيا�شّية  الأحزاب  برامج  �شعف   -

ة، والهتمام فقط بال�شعارات، وعدم ثقة امل�اطن فيها. وال�ّشباب خا�شَّ
الر�شمية كالأحزاب  امل�ؤ�ش�شات غري  القائم،�ش�اء يف  ال��شع  - احلفاظ على 
ة اأو يف امل�ؤ�ش�شات  واجلمعيات، وغياب مبداأ تداول ال�شلطة يف حياتها الّداخليَّ

الر�شمية، وا�شتمرار الأ�شخا�ص اأنف�شهم وال�شيا�شات ذاتها.
ة والثقافية، وعدم قدرة احلك�مة  - تزايد امل�شكالت الجتماعيَّة والقت�شاديَّ

والأحزاب على اإيجاد حل لها.
- امل�شاركة امل��شميَّة غري الفعالة للق�ى ال�ّشيا�شّية؛ اإذ ل تظهر الأحزاب اإل يف 
يع  اأثناء العمليَّة النتخابية، بهدف تاأدية اأدوار معينة، اأو احل�ش�ل على الرَّ

النتخابي.
�شيطرة  يالحظ  ال�ّشيا�شّية،؛اإذ  لالأحزاب  الن�شمام  عن  ال�ّشباب  عزوف   -
ة لتحريك  ال�شي�خ على املنا�شب القيادية، ومن ثمَّ غياب التجديد واحلي�يَّ

العمل ال�ّشيا�شّي.

الذاتي،  �شع�ره  تنمي  �ش�ف  للم�اطن  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  تنمية  فاإن  لذلك  وتبًعا 
والنتماء احلقيق ل�طنه، فمن دون قدرة ال�شعب على ممار�شة امل�شاركة ال�ّشيا�شّية، والتمتُّع 
ة املتاحة  بحق�ق امل�اطنة الكاملة، يظل عاجًزا عن اإخ�شاع خمتلف اخليارات القت�شاديَّ
بحرية وم�ش�ؤولية ملعايري �شاحلة للمفا�شلة، والتعبري عن اختياره يف �ش�ء م�شلحته كما 

يراها.)28(

ن املجتمع بفئاته  وعلى هذا فاإن املناخ املنا�شب للم�شاركة ال�ّشيا�شّية للم�اطن ميكِّ
للنه��ص  ويف��شها  اإمنائي،  بت�جه  تتمتع  الَّتي  ال�ّشيا�شّية  القيادات  اختيار  من  كاّفة 
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ل  الّدميقراطيَّة  لأن  ال�شرعية،  من  اإطار  �شمن  بتمييز  ا  اأي�شً ولكن  بثقة،  مب�ش�ؤوليتها 
نها  الَّتي يت�شمَّ تف�شح املجال ال�ّشيا�شّي فح�شب، بل ميتد ويتَّ�شع لي�شمل خمتلف املجالت 
مفه�م �شبكة القيادة. وهذا المتداد يعمل على تط�ير التَّنظيم الجتماعي، وت��شع قاعدة 
القيادة، وت��شيع قاعدة امل�شاركة ال�ّشيا�شّية، وي�ؤدي اإىل ت��شيع هاتني القاعدتني، وبروز 

راأي عام يقظ، واإح�شا�ص ب�شرورة تدعيم �شرعية عمليتي �شنع القرار واتخاذه. 

جتاوز  اأي  الأرحب؛  النتماء  اإىل  الأ�شيق  النتماء  تتجاوز  فامل�اطنة  ذلك  وعلى 
اجلماعة  اإىل  الع�شرية،  القبيلة،  الطائفة،  الب�شري:  للمجتمع  الأولية  لالأ�شكال  النتماء 
امل�اطنني،  الَّذي يحكم حركة  الرئي�شي  املعيار  ال�طنيَّة، فت�شبح امل�شلحة امل�شرتكة هي 

فيتحقق ما يعرف بالندماج ال�طني.)29(

2- تعميق ال�صِّلم الأهلي وحتقيق ال�صتقرار ال�ّصيا�صّي يف اجلزائر: ُتعدُّ الظاهرة 
ال�شتقرارية لأي نظام �شيا�شي عملة ذات وجهني، ال�جه الأول: ال�شتقرار، وال�جه الآخر: 
اأولهما:  الع�امل،  ن�عني من  لتاأثري  يخ�شع  �شيا�شي  نظام  فاأي  ثم  ومن  ال�شتقرار.  عدم 
يك�ن له اآثار ا�شتقرارية، وثانيهما: يك�ن له اآثار غري ا�شتقرارية. فحالة الّنظام ال�ّشيا�شّي 
من  حالة  وج�د  فاإن  اأخرى  وبعبارة  الع�امل.  من  الن�عني  هذين  بني  التَّفاعل  نتاج  هي 
ال�شتقرار ال�ّشيا�شّي تعني تغلُّب الق�ى ال�شتقرارية على الق�ى غري ال�شتقرارية، والعك�ص 
يف  ت�جد  بل  ال�اقعية،  الناحية  من  قائمة  غري  التام  ال�شتقرار  عدم  حالة  لأن  �شحيح، 

جمال التطبيق العلمي درجات متفاوتة من القرب اأو البعد عن ال�شتقرار ال�ّشيا�شّي. )20(

وال�شتقرار ال�ّشيا�شّي ه� قدرة م�ؤ�ش�شات الّنظام على التكيف مع حركة التَّفاعالت 
يات الرامية اإىل ا�شتغالله اأو غزوه، اأو فر�ص اأو�شاع  يف املجتمع، تعبِّ عن م�اجهة التحدِّ

غري مقب�لة على املجتمع. 

ويرى كثري من الباحثني اأن تط�ير ممار�شات امل�شاركة ال�ّشيا�شّية هي �شبيل لل��ش�ل 
اإىل ال�شتقرار وال�شلم الداخلي الأهلي، وتر�شيخ الّدميقراطيَّة،. وغلق امل�شاركة ال�ّشيا�شّية 
ة، فال�شبب الرئي�شي يف الأزمة الأمنية الَّتي عرفتها  �شي�ؤدي اإىل النهيار يف الأزمات الّداخليَّ

اجلزائر، يرجع اإىل اإلغاء نتائج النتخابات الت�شريعية عام 1992. 

لمي غر�ص روح امل�اطنة والثقة املتباَدلة داخل املجتمع،  ة النتقال ال�شِّ وتتطلَّب عمليَّ
وتع�يدهم على  ال�احد،  للقان�ن  وتدريبهم على اخل�ش�ع  امل�ش�ؤولية،  الأفراد روح  وتعليم 

التعاون والعمل اجلماعي، وتنمية روح التكافل والت�شامن فيما بينهم.
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املمار�شة  تن�شيج  عب  ال�شعب،  طاقات  ت�شتثمر  اأن  ال�ّشيا�شّية  للم�شاركة  وميكن 
الّدميقراطيَّة، لأن اإ�شراك اجلميع يف ذلك ويف �شنع القرار ه� ا�شتثمار حقيقي لطاقات 

ولة. )31( املجتمع، و�شي�ؤدي اإىل ت�ظيف كل العنا�شر ل�شالح اإدارة �ش�ؤون الدَّ

تدعيمها  وو�صائل  املواطنة  تنمية  حتقيق  يف  ال�ّصيا�صّية  امل�صاركة  عوائق  ثالًثا: 
تنمية  وحتقيق  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  بني  ال�ثيق  الرتباط  وا�شًحا  كان  اإذا  اجلزائر:  يف 
امل�اطنة، واعتماد كل منهما على الآخر �شبًبا ونتيجة، فاإنه من املهم التطرق اإىل املع�قات 
التغريات  لتحقيق  وو�شيلة مطلبية  اأداة  بك�نها  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  فاعلية  الَّتي حتد من 
للبع�ص  يحل�  كما  اأو  ة،  والقت�شاديَّ والثقافية  ة  والجتماعيَّ ال�ّشيا�شّية  البيئة  يف  الالزمة 
الَّذي تلتقي فيه جميع  )Lieu géomètrique()32( املف�شل  بـ»املكان الهند�شي«  ت�شميته 

الأفكار املعادية للت�شلطية.

الَّتي تعرت�ص  املعيقات  من بني  املواطنة:  ال�ّصيا�صّية يف تنمية  امل�صاركة  1- عوائق 
يف  اجلارية  والأفكار  القائمة  امل�ؤ�ش�شات  طبيعة  تبز  اجلزائر،  يف  ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة 
الت�شكيلة الإيدي�ل�جية ال�شائدة، وكذا الثقافة ال�ّشيا�شّية املنت�شرة، وكلها ت�شكل جاذبيات 
م�ؤثرة على نح� حا�شم. واإذا اأردنا اأن ندقق اأكرث يف امل�شت�يات العامة لهذه الع�ائق، فاإننا 
بة، هي: البعد القان�ين، والبعد ال�ّشيا�شّي،  ن�شتطيع اأن ن�جزها يف ثالثة اأبعاد ل تزال مغيَّ

والبعد الثقايف-الجتماعي.

اأبرز مع�قات  الق�انني والت�شريعات بك�نها  القي�د يف  تبز  القانونية:  العوائق  اأ- 
امل�شاحة  على  ح�ش�لها  واإمكانية  امل�ؤ�ش�شات  حركة  من  حتدُّ  الَّتي  ال�ّشيا�شّية،  امل�شاركة 
املطل�بة، وكذا حتدُّ من اإمكانية اإ�شهامها املبا�شر يف تنمية امل�اطنة. فالبنية القان�نية يف 
ر �شروًطا قان�نية كافية حلماية الأفراد واجلماعات املختلفة، وقد يبادر  اجلزائر مل ت�فِّ

بع�شهم اإىل ت�ش�يغ ذلك بال�شروط ال�ّشيا�شّية والأمنية.

ما  اأو  مت�شاوية  حق�ًقا  واجلماعات  الأفراد  متنح  الت�شريعات  معظم  كانت  واإذا 
ي�شبه ذلك، فاإن من ال�اجب اأن نعرف اأن التطبيق الفعلي للق�انني والأنظمة الت�شريعية، 
هذه  حترتم  ل  نف�شها  فال�شلطة  الد�شاتري،  هذه  مفع�ل  ل  تعطِّ التطبيق،  هذا  وم�جبات 
كثرًيا  املدنية ل ت�شر  املجتمعات  اأن  لها، كما  الد�شاتري من خالل ممار�شتها وجتاوزها 
ة  على مطالبها ول تنا�شل من اأجل ذلك. وقد ظلت هذه الد�شاتري حًبا على ورق، فُحريَّ
الفردية  للحريات  خنق  فهناك  غائب)33(.  �شبه  اأو  غائب  التعبري  يف  حقهم  اأو  الأفراد 
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ة الَّتي تن�صُّ عليها  ديَّ والعامة، والت�شييق عليها اإىل درجة الإلغاء حلـرية التعبري. اأما التعدُّ
الَّتي متار�ص  ال�شلطة  ف  تع�شُّ اأمام  الد�شاتري، كت�شكيل الأحزاب واجلمعيات، فال ت�شمد 
ة مغايرة، فتمنعها من التعبري  الإق�شاء والتهمي�ص لق�ى اجتماعية ذات ت�جهات �شيا�شيَّ
�شرعي  اإطار  و�شمن  مة  منظَّ بطريقة  م�شاحلها  عن  والدفاع  وت�ش�راتها،  م�اقفها  عن 
الحتجاج  ثم  اأوًل،  ال�شلبية  املقاومة  ه�  الق�ى  هذه  اأمام  ال�حيد  والبديل  وتاأ�شي�شي، 
العنيف ثانًيا، عندما تبلغ التناق�شات م�شت�ى يف�ق قدرة امل�ؤ�ش�شات القائمة على �شبطه 

واحت�ائه)34(. 

ة القاعدة الأ�شا�شّية لأي ممار�شة �شليمة،  ب- العوائق ال�ّصيا�صّية: ت�شكل الّدميقراطيَّ
ففي ظلها ميكن اأن يتمتع امل�اطن بحق�قه العامة وحرياته الأ�شا�شّية، ومن ثم لن ي�شتطيع 
الأفراد  ي�شتطيع  بحيث  املجتمع،  اأفراد  من  غريه  عن  م�شتقاًل  بحرية،  ن�شاطه  ممار�شة 
د الفكري وال�ّشيا�شّي،  ة بهم، القائمة على اأ�شا�ص التَّعدُّ ت�شكيل م�ؤ�ش�شاتهم املدنية اخلا�شَّ
تداول  مبداأ  واحرتام  ال�ّشيا�شّية،  وغري  ال�ّشيا�شّية  وامل�ؤ�ش�شات  التنظيمات  اإقامة  وحرية 
ال�شلطة والرقابة ال�ّشيا�شّية، وت�فري بع�ص ال�شمانات لحرتام حق�ق امل�اطنني وحرياتهم.

ولة  الدَّ متلُّك  ظاهرة  اجلزائر،  يف  ال�ّشيا�شّي  ال��شع  تطبع  الَّتي  الأبعاد  بني  ومن 
املجتمعية،  احلياة  جمالت  كل  يف   - ال�شلطة  انت�شار  ل  �شكَّ فقد  الجتماعي.  للن�شيج 
رهم  حترُّ اإمكانية  اأمام  -حاجًزا  الأفراد  على  الق�ش�ى  الرقابة  اأجهزتها  وممار�شة 
ف يف ا�شتعمال ال�شلطة، واحتكار  وا�شتقالل امل�ؤ�ش�شات الجتماعيَّة، بالإ�شافة اإىل التع�شُّ
بك�نه  مهماته  اأداء  يف  وف�شله  البريوقراطي،  اجلهاز  وت�شلُّب  بها،  املرتبطة  المتيازات 
و�شيلة لالت�شال واأداة لتنفيذ البامج واملخططات. وقد اأدى ذلك اإىل ت��شيع الفج�ة بني 
من  العري�شة  ال�شرائح  لدى  م�شداقيتها  ولة  الدَّ �شات  م�ؤ�شَّ وفقدت  واملحك�مني،  احلّكام 

املجتمع )35(.

وترتبط هذه الظ�اهر مبا�شرة بغياب امل�اطنة وك�نها قيمة وممار�شة متيز الثقافة 
واإرادة  الفرد فاعاًل كامل احلق�ق، يق�م ب�اجباته عن وعي  ُيعدُّ  اإذ  ال�ّشيا�شّية احلديثة؛ 
حرة، وي�شارك يف احلياة العامة من خالل انتمائه اإىل هيئات املجتمع املدين وتنظيماته، 
وترتبط كذلك بغياب ال�شرعية. )اأزمة ال�شرعية Legitimacy Crisis( – الَّتي تعني 
يحكم،  اأن  يف  احلاكم  حلق  املحك�مني  من  العظمى  الأغلبية  قب�ل   « العـام-  معناها  يف 
امل�اطنة  الّنظام يف حتقيق  الق�ة«)36(،فف�َشُل  ا�شتخدام  ال�شلطة مبا يف ذلك  واأن ميار�ص 
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تطبيق  اإىل  دفعه  ال�ّشيا�شّية،  وامل�شاركة  ة  الّدميقراطيَّ قيم  حتقيق  يف  وعجزه  املطل�بة، 
ا�شرتاتيجيتني)37(:

الفر�شة  واإتاحة  الّنظام،  ال�شغط على  لتخفيف  املقّيدة،  ة  ديَّ التعدُّ اإىل  النزوع   -1
ر�شمتها  الَّتي  ال�شيقة  الدائرة  حدود  يف  وذلك  نف�شها،  عن  التعبري  املعار�شة  لالأ�ش�ات 
للم�شاركة، ل تت�شمن اإمكانية تداول ال�شلطة. ويف هذا املجال يق�ل »عبد احلميد مهري«: 
» اإن ال�شلطة تتعامل مع الأحزاب ال�ّشيا�شّية مهما كان ل�نها اإذا كانت تلتقي ا�شرتاتيجًيا 
اأو تكتـيكًيا مع م�شاريعها ال�ّشيا�شّية، وتنا�شبها العـداء اإذا ابتعدت من هذه املخططات اأو 

عار�شتها«..

يف  بحقها  ُيعرَتف  مل  الَّتي  ال�ّشيا�شّية  اجلماعات  �شد  املبا�شر  القمع  2- ممار�شة 
ة ال�ّشيا�شّية املقّيدة، وتهدف لل��ش�ل  ديَّ امل�شاركة ال�ّشيا�شّية، اأو الَّتي مل تقبل بفكرة التعدُّ

اإىل ال�شلطة.

ج- العوائق الثقافية- الجتماعيَّة: ل يختلف معظم الباحثني واملحللني على تاأكيد 
الَّذي يرتبط يف جزء كبري منه بعجز املجتمع عن  الثقايف،  اأهّميَّة اجلانب الجتماعي- 
على  قائمة  اجتماعية  بنًى  �شيطرة  ب�شبب  متميزة  تقليدية  و�شعية  من  النتقال  حتقيق 
روابط الدم والِعرق، تعزله عن التَّفاعل مع املحيط، وم�اجهة التحديات وال�شغ�ط الَّتي 
د يف بنائه وتعابريه ودللته القيمة واملعيارية، فاملجتمع  ع ومتجدِّ يفر�شها و�شط ثقايف متن�ِّ
د امل�شتند اإىل خا�شيات: مهنية، ومهارية وعقيدية. ويف  الع�شري يق�م على التن�ع والتعدُّ
ال�شلمية بني  املناف�شة  اأجل تنظيم  باتفاق ن�شبي، من  ال�قت ذاته يخ�شع لق�اعد حتظى 
اإطار الن�شق العام، الَّذي  دا يف  اأن يك�ن دورها ومكانتها قد حتدَّ الفئات وال�شرائح، بعد 
يحدد كذلك اأ�شاليب الرتقاء واحلراك الجتماعي، وطرق تداول ال�شلطة ودوران النخب، 

واأ�ش�ص ت�زيع الق�ة يف املجتمع، اإ�شافة اإىل تاأ�شي�ص ال�شراع)38(. 

ة اأبناء الطبقة  اإىل جانب هذه القيم ال�شلبية يبز �شع�ر بني اأفراد املجتمع، خا�شَّ
املت��شطة. ومن مظاهر هذا ال�شع�ر التجاهل ال�ّشيا�شّي العام، وعدم الكرتاث بالق�شايا 
ال�ّشيا�شّية، وعدم الرغبة يف امل�شاركة ال�ّشيا�شّية والعزوف عن الإدلء بال�ش�ت النتخابي، 
وطرح امل�شلحة العامة جانًبا، وتركيز الهتمام على امل�شالح ال�شخ�شية ال�شيقة، وانت�شار 
روح عدم النتماء. ومن ثم ت�شبح امل�شاعر والقيم ال�شائدة مزيًجا من الغرتاب وال�شع�ر 
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العام بالتهمي�ص واحلرمان الجتماعي، الَّتي بدورها تهيء امل�اطن لقب�ل حالة ال�شتبداد 
واحلكم القهري املطلق، والمتثال ملرجعية ال�شلطة امل�شتبدة.

 ،)Identity Crisis( اله�ية  باأزمة  يتعلق  اآخر  جانًبا  هناك  فاإن  اأخرى  جهة  من 
والتمادي يف ا�شتخدام عنا�شرها ومك�ناتها الأ�شا�شّية ) الدين، اللغة، النتماء احل�شاري( 
املناف�شة  والت�شكيالت احلزبية يف  ال�ّشيا�شّية  التيارات  اأو خمتلف  ال�شلطة  �ش�اء من قبل 
تناق�شات  اإىل  وي�شري  امل�اطنة،  م�شت�ى  يف  ج�هري  �شعف  عن  ينمُّ  ما  وه�  ال�ّشيا�شّية، 
ج�هرية متيز بنية املجتمع، ومتنع �شريورة احلداثة، وحت�ل دون بل�رة م�ؤ�ش�شات ع�شرية 
يف املجتمع. وي�ؤدي هذا اإىل ا�شتمرار التاأثري الق�ي لقيم املجتمع التقليدي ومعايريه، الَّتي 
ترتبط مب�شالح ق�ى اجتماعية ترف�ص احلداثة والتط�ر على جميع الأ�شعدة، ول ت�شمح 

بن�شاأة جمال قد يك�ن اأر�شية ت�شمح بتنمية امل�اطنة.

املتعذر  من  وجتعل  امل�اطنة،  تنمية  م�شار  يف  �شلبي  تاأثري  ذات  الع�امل  هذه  وكل 
حتقيق التكامل ال�ّشيا�شّي والجتماعي، وت�فري ال�شتقرار ال�ّشيا�شّي الالزم. 

3- و�صائل تدعيم امل�صاركة ال�ّصيا�صّية يف حتقيق تنمية املواطنة: لكي تك�ن امل�شاركة 
ال�ّشيا�شّية ناجعة وفّعالة، فاإنها حتتاج اإىل متطلَّبات اأو �شروط ل بد من ت�فرها. وهناك 
ال�ّشيا�شّية  امل�شاركة  تتمكن  لكي  اجتماعها  يجب  الَّتي  ال��شائل/الع�امل  من  جمم�عة 
امل�شاركة  لتدعيم جناعة  رئي�شيَّة  و�شائل  اأداء وظيفتها. ويف �ش�ء ذلك هناك ثالث  من 

ال�ّشيا�شّية وفعاليتها:  

اأ- الإطار القانوين-ال�ّصيا�صّي: يت�شمن الإطار القان�ين - ال�ّشيا�شّي مبادئ وق�اعد 
قان�نية و�شيا�شيَّة، وهي كما يلي: 

ديَّة احلزبية وحرية تك�ين الهيئات 	   وج�د د�شت�ر م�شتفتًى عليه �شعبًيا، يقر التعدُّ
ة  الّدميقراطيَّ ويحمي  والثقافية،  ة  والجتماعيَّ والنقابية  ال�ّشيا�شّية  واملنظمات 

واحلريات وحق�ق الإن�شان.
ح احلدود بني 	  �شت�ري الف�شل بني ال�شلطات، وي��شّ  اأن ي�شمن نظام احلكم الدُّ

العالقات  تعيني  وكذلك  وال�ظائف،  الأدوار  واأجهزتها، ح�شب  ولة  الدَّ م�ؤ�ش�شات 
امل�ج�دة بينها.  

مها.	   اأن ت�جد وحترتم الق�اعد القان�نية الَّتي حتكم تك�ين امل�ؤ�ش�شات وتنظِّ
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�شت�رية واحلريات 	   احرتام الّنظام الق�شائي وا�شتقالليته، حلماية ال�شرعية الدُّ
الّدميقراطيَّة.

 ينبغي اأن تعب جممل الق�انني عن الرغبة يف بناء دولة حديثة بعيًداعن النزعة 	 
اأو حل  احلريات،  انتهاك  دون  الق�انني  واأن حت�ل  احلل�ل،  واأن�شاف  النتقائية 
�شت�ر، اأو اإعالن الط�ارئ والق�انني ال�شتثنائية  ال�شلطة الت�شريعية اأو جتميد الدُّ

اأو التهديد بها.
 امل�شاركة ال�شعبية يف �شناعة القرارات على امل�شت�يات املختلفة مبا يتطلبه ذلك 	 

من الالمركزية، ومن ت�زيع للمهام وال�شالحيات.

اإذا متَّ الت�شليم ب�شرورة وج�د كل هذه املبادئ والق�اعد القان�نية – ال�ّشيا�شّية، فاإن 
ة وتكري�ص مبادئها، لل��ش�ل اإىل املجتمع  اأن�شب و�شيلة لهذا الغر�ص هي حتقيق الّدميقراطيَّ
الدميقراطي. فاملجتمع الدميقراطي ل يق�م على وج�د دولة قان�نية ودميقراطية فح�شب، 

ولكنه يتجاوز ذلك نح� ت�طني مبادئ الّدميقراطيَّة يف ممار�شات الفرد واجلماعة مًعا.

ب- الإطار الثقايف: ثّمة عالقٌة وتالزٌم بني الثقافة ال�ّشيا�شّية وامل�شاركة ال�ّشيا�شّية، 
انطالقا من الفر�شية الَّتي تفيد باأن »حمدودية الثقافة ال�ّشيا�شّية ُتعدُّ عائًقا رئي�شًيا من 

الع�ائق املعطلة لتحقيق امل�شاركة ال�ّشيا�شّية«. 

وتنط�ي الثقافة ال�ّشيا�شّية على جمم�عة من القيم واملعتقدات والع�اطف ال�ّشيا�شّية 
م �شيغ التزام الأفراد. فهي عن�شر مهم يف العمل  امل�شيطرة، الَّتي حتكم الجتاهات وتنظِّ
العامة،  احلياة  يف  الت�شال  مناذج  على  وتهيمن  ال�ّشيا�شّي  التبادل  تنظم  اإذ  ال�ّشيا�شّي؛ 

وحتدد �شل�كات الأفراد. وتت�شمن الثقافة ال�ّشيا�شّية املق�مات التالية: )39(
الّنظام  م�ؤ�ش�شات  اإىل  الفرد  ينظر  كيف  اأي  ال�ّشيا�شّي؛  الّنظام  نح�  الت�جهات   -
اإيجاًبا،  اأو  �شلًبا  ذلك  كل  مع  تفاعله  كيفية  وكذلك  وقيمه،  وق�اعده،  ال�ّشيا�شّي 
�شري  ويف  ال�ّشيا�شّي،  الّنظام  يف  احلكم  اأ�شل�ب  اإىل  الفرد  بنظرة  ا  اأي�شً وتتعلق 

عمله، ويف القرارات الَّتي يتخذها.
اأي نظرة الفرد اإىل اختالف الآراء  - الت�جه نح� الآخرين يف الّنظام ال�ّشيا�شّي؛ 
ال�ّشيا�شّية، ويف ال�شراع اأو التناف�ص، ويف الأحزاب، ويف الق�ى الَّتي حترك احلياة 

ال�ّشيا�شّية وغري ذلك.
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- الت�جهات نح� الن�شاط ال�ّشيا�شّي الَّذي يق�م به الفرد ذاته. وينط�ي ذلك على 
نظرته يف ال�شيا�شة ذاتها، ويف اإ�شهامه بها، ويف ربطه بني و�شعه الجتماعي – 

القت�شادي واآرائه وم�اقفه ال�ّشيا�شّية. 

وتنظيماتها  وم�ؤ�ش�شاتها  الجتماعيَّة  بالق�ى  ال�ّشيا�شّية  الّنظام  عالقة  وتتحدد 
ومن  ال�شائد.  ال�ّشيا�شّية  الثقافة  منط  �ش�ء  على  معينة  �شيا�شيَّة  بنية  اإطار  يف  املكر�شة 
غري املمكن اإقامة بنية �شيا�شيَّة خارج الإطار الثقايف ال�شائد جمتمعًيا، ومن هذه الزاوية 
يك�ن التمييز بني ثقافة امل�شاركة اأو امل�شاهمة، وثقافة التعبئة اأو اخل�ش�ع. ومعيار التفرقة 
ومن  امل�اطنني،  اإىل  النظرة  بدللة  ينه�ص  ال�ّشيا�شّية،  الثقافة  من  النمطني  هذين  بني 
ال�ّشيا�شّية قرينة منط ثقافة  امل�شاركة  ال�ّشيا�شّية، ولهذا تغدو  البنية  اإطار  ثم دورهم يف 

امل�شاهمة اأو تعبرًيا عنها، فينفتح املجال اأمام امل�اطنني لتحقيق هذه امل�شاركة. 

وعلى هذا لن يك�ن بالإمكان اإر�شاء ق�اعد ممار�شة دميقراطية �شليمة، وتكري�شها 
يف اإطار بنية �شيا�شيَّة مالئمة، اإل عندما ترتقي بنية الثقافة ال�ّشيا�شّية اإىل م�شت�ى ق�اعد 
ديَّة  بالتعدُّ الإميان  على  ترتكز  الَّتي  وم�شامينه،  مببادئه  واأ�ش�شه،  الدميقراطي  العمل 

وتنظيم تعاقب ال�شلطة.

ج- الإطار القت�صادي – الجتماعي: يق�شد به حتقيق درجة معق�لة من التط�ر 
القت�شادي والجتماعي بك�نه اأ�شا�ًشا ل بّد منه لتنمية امل�اطنة، فحتى الآن تن�شب امل�اطنة 
م؛ اإذ ل ميكن احلديث عن امل�اطنة يف  عة ب�شكل متقدِّ اإىل بلدان الراأ�شمالية الغربية امل�شنِّ
ظل نظام يعاين اأزمات اقت�شادية حادة، ويف ظل الفقر والبطالة. وعلى هذا الأ�شا�ص لي�ص 
ة املتعاَرف عليها قد ن�شاأت  من ال�شعب اأن يالحظ املراقُب ال�ّشيا�شّي اأنَّ نظم الّدميقراطيَّ
الَّتي جنحت قبل غريها يف ال�شيطرة على العمليَّة احل�شارية والتقنية  يف تلك الأقطار، 

والعلمية والإنتاجية، اأو بكلمة خمت�شرة على احلداثة.)40(

اخلا�ص  للقطاع  اأكب  دوٍر  على  يرتكز  اقت�شادي  نظام  اإىل  ال�شتناد  من  بد  ول 
عن  بعيًدا  الأ�شا�شّية  حاجاتهم  باإ�شباع  لالأفراد  ي�شمح  الفردية،  واملبادرات  ال�طني 
ولة، الَّتي يجب اأن يقت�شر تدخلها يف املجال القت�شادي على بع�ص الق�اعد التنظيمية  الدَّ
ة، والقيام ببع�ص امل�شروعات وال�شناعات الَّتي يعجز القطاع اخلا�ص  لالأن�شطة اخلا�شَّ

عن القيام بها.)41( 
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ة  الجتماعيَّ الهيئات  من  العديد  لقيام  كبرية  ا  فر�شً القت�شاديَّة  التنمية  وتتيح 
غري  رقابي  دوٍر  -مبمار�شة  الأحيان  بع�ص  يف  فقط  تكتفي-  ل  الَّتي  امل�شتقلَّة،  ة  التط�عيَّ
ر�شمي على اأداء احلك�مة، بل ت�شجع على قيام م�شاركة �شيا�شيَّة، وتعمل جاهدة على اإيجاد 
راأٍي عام يتمتع بدرجة منا�شبة من ال�عي، واملهارات ال�ّشيا�شّية الالزمة لقيام نظام حكم 

دميقراطي. 

اخلامتة: ما تقدم ميثل حماولة درا�شة ق�شيَّة من اأهم الق�شايا على الإطالق، وهي 
تاأثري امل�شاركة ال�ّشيا�شّية يف تنمية امل�اطنة، فقد كان من ال�شروري مالم�شة العديد من 

ة الَّتي لها تاأثري مبا�شرة يف الدرا�شة. املفاهيم والأفكار البالغة الأهّميَّ

ة تنمية  وتناولت الدرا�شة م��ش�ع امل�شاركة ال�ّشيا�شّية يف اجلزائر وتاأثريها يف عمليَّ
امل�اطنة لدى الفرد اجلزائري، وتاأثري اأهم الأزمات الجتماعيَّة والقت�شاديَّة )البطالة، 
الَّتي حت�ل دون  ال�ّشيا�شّية  الف�شاد، عدم امل�شاواة، املح�ش�بية(، وكذلك بع�ص امل�شكالت 

حتقيق م�اطنة كاملة.

ومع النتقادات امل�جهة لكيفية �شري امل�شاركة ال�ّشيا�شّية يف اجلزائر، اإل اأنه ميكن 
الق�ل اإنَّ الّنظام ال�ّشيا�شّي ي�شري ُقدًما نح� املزيد من اإتاحة الفر�شة للم�شاركة الإرادية 
مهامهم،  ممار�شة  يف  لالأفراد  الدميقراطي  احلق  على  والتاأكيد  للجماهري،  وال�اعية 
تقدمي  ميكن  الإطار  هذا  ويف  يكفي.  ل  هذا  اأن  اإل  امل�شريية،  الق�شايا  يف  وامل�شاركة 

القرتاحات التالية:

- الرتكيز على اإبراز مبداأ امل�اطنة يف ف�شائنا الجتماعي، بت��شيع م�شاحة امل�شاركة 
ل  يف ال�شاأن العام، �شريطة ت�افر ا�شتعدادات حقيقية عند ال�شرائح والفئات جميعها لتحمُّ

م�ش�ؤولياتها ودورها يف احلياة العامة.

مك�نات  بني  والت�ا�شل  العالقات  بنظام  الهتمام  من  متتالية  دفعات  اإعطاء   -
اأو تدين امل�شاركة  اأو التهمي�ص،  اإزالة مك�نات ال�شع�ر بالإق�شاء  املجتمع، وال�شتمرار يف 
الفعالة، والتاأكيد على خمتلف ال�شروط والروافد الَّتي تف�شي اإىل اإر�شاء مبداأ امل�اطنة بكل 
ة دائمة وم�شتمرة، تعمل على تعميق  م�شت�ياته، والعناية بالتن�شئة ال�ّشيا�شّية، وجعلها عمليَّ

الإح�شا�ص بامل�ش�ؤولية نح� املجتمع، وال�لء لل�طن وخدمته.
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- تفعيل �شلطة دولة القان�ن، وجتاوز كل حالت وحماولت التحايل واللتفاف على 
م امل�ش�ؤوليات ويحدد احلق�ق وال�اجبات، ويردع  الّنظام، فال م�اطنة من دون �شابط ينظِّ

كل حماولت التجاوز وال�شتهتار.

- تعميق املمار�شة الّدميقراطيَّة عن طريق احرتام راأي امل�اطنني وم�شاركتهم على 
نح� اأو�شع واأف�شل يف �شنع القرارات.

 - تفعيل دور و�شائل الإعالم، واإتاحة الفر�شة للتيارات الفكرية وال�ّشيا�شّية املختلفة 
للتعبري عن اآرائها واأفكارها، بغية ترويج الثقافة ال�ّشيا�شّية وتط�يرها، وتفعيل م�ؤ�ش�شات 

املجتمع املدين.

التخفيف  اإىل  ي�ؤدي  املختلفة، مبا  اأبعادها  بكل  تنمية حقيقية  اإيجاد  على  العمل   -
الَّذي  الأمر  امل�اطن�ن،  منها  يعاين  الَّتي  ة  والجتماعيَّ ة  القت�شاديَّ امل�شكالت  من  واحلد 
ميكن اأن ي�ؤدي اإىل رفع م�شت�ى ال�عي ال�ّشيا�شّي، وزيادة اهتمام امل�اطنني بال�شاأن ال�ّشيا�شّي 

العام، وباأهّميَّة م�شاركتهم يف �شناعة القرارات وال�شيا�شات العامة اأو التاأثري فيها.
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م�ساركة ال�ّسباب الفل�سطيني يف االنتخابات

اأ. اإيهاب اأحمد حمارمة*

ل ال�ّشباب يف املجتمع الفل�شطيني ما ن�شبته ح�ايل 45 % من عدد ال�شكان. وقد  ي�شكِّ
اأق�ى اإمياًنا بقدرته على التَّغيري وامل�شاركة الفعلية يف احلراك  بات ال�ّشباب الفل�شطيني 
ال�ّشيا�شّي. ويف هذا ال�شياق، فانَّ ال�ّشباب ي�ؤمن�ن باأن من واجبهم حتديد معامل خطاب 

امل�شتقبل الفل�شطيني، واإحداث تط�ر حقيقي يف ال��شع ال�ّشيا�شّي. 

الفل�شطيني،  بال�شاأن  املحيطة  وللظروف  الراهن  ال�ّشيا�شّي  لل��شع  تقييمهم  ويف 
ة امل�شاركة الفاعلة،  يرى ال�ّشباب اأن ثمة اأ�شباًبا عّدة جتعلهم ي�ؤمن�ن اإمياًنا را�شًخا باأهّميَّ

لل��ش�ل اإىل التَّغيري الَّذي يحقق اأهدافهم وطم�حاتهم:

اأوًل: الربيع العربّي

على  العربّية  الث�رات  بتاأثري  يتعلق  فيما  ال�ّشباب  لدى  النظر  وجهات  تباينت 
الفل�شطينيني، فمنهم من كانت لديه وجهة نظر متفائلة باأن الث�رات العربّية لها العديد 
فاعلية  اأكرث  ب�شكل  ال�ّشيا�شّي  احلراك  يف  امل�شاركة  نح�  تدفعهم  الَّتي  الإيجابيات  من 

واإيجابية:
1- ت�شجيع ال�ّشباب على النخراط يف العمل ال�ّشيا�شّي وامل�شاركة الفعالة يف التَّغيري 

على خمتلف الأ�شعدة.
بالن�شياع  الفل�شطينية  القيادة  قرارات  على  العربّية  الأنظمة  �شغط  تخفيف   -2

* م�شاعد اإداري لعميد �ش�ؤون الطلبة في جامعة بير زيت/فل�شطين.
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جتاه  حا�شمة  م�اقف  اتخاذ  على  الفل�شطينية  القيادة  �شي�شاعد  الأمريكية  للمطالب 
الق�شايا الفل�شطينية املختلفة.

3- الإح�شا�ص بقرب اإنهاء النق�شام الفل�شطيني نتيجة لغياب بع�ص الأنظمة العربّية 
الَّتي كانت تدعم هذا النق�شام.

4- املناخ الدمي�قراطي يف ال�طن العربّي بعد الث�رات العربّية �شيعزز من مطالبة 
الفل�شطينيني باإحداث دمي�قراطية اأو�شع يف الّنظام ال�ّشيا�شّي الفل�شطيني.

وهناك اآخرون لهم وجهة نظر م�شككة يف نتائج الث�رات العربّية وانعكا�شاتها على 
ال��شع الفل�شطيني:

ول الَّتي حدثت فيها الث�رة قد ت�ؤثر �شلًبا  1- ال�شطرابات الّداخليَّة امل�شتمرة يف الدُّ
يف التغطية الإعالمية مل�شتجدات الأو�شاع يف فل�شطني.

2- دور الغرب يف دعم الث�رات العربّية يثري ال�شك يف اأهداف هذه الث�رات، ومن 
ثم الت�شكيك يف نتائجها.

3- القلق من ت�شاعد نف�ذ املجم�عات الإ�شالمية، وكرثة الت�شاوؤلت ح�ل اأجندتها 
ون�اياها امل�شتقبلية.

ال�ّشيا�شّية،  اأجندتها  ل�شالح  العربّية  للث�رات  الفل�شطينية  الف�شائل  ا�شتغالل   -4
ة الفل�شطينية، بل من يحمل�ن الأجندات نف�شها. والعتقاد باأنها لن تخدم الق�شيَّ

ثانًيا: الّنظام ال�ّصيا�صّي الفل�صطيني

يف . 1 �شلًبا  ي�ؤثر  الإ�شرائيلي  الحتالل  ا�شتمرار  باأن  الفل�شطينيني  غالبية  يعتقد 
فر�ص تط�ر الّنظام ال�ّشيا�شّي الفل�شطيني.

انق�شاًما جغرافًيا . 2 الفل�شطيني يعاين  ال�ّشيا�شّي  الّنظام  باأن  الفل�شطيني�ن  يعتقد 
و�شيا�شًيا ل ي�شمح بنه��ص الّنظام ال�ّشيا�شّي الفل�شطيني.

مرتهل، . 3 التقليدي  الفل�شطيني  ال�ّشيا�شّي  الّنظام  اأن  الفل�شطيني�ن  يعتقد 
ا منظمة التحرير، واأنَّ الإ�شكالية الهيكلية يف الّنظام ال�ّشيا�شّي متنع حدوث اأي  وخ�ش��شً
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م، لرتباطها على نح� اأ�شا�شي باأهداف واأجندات الأحزاب والف�شائل ال�ّشيا�شّية، الَّتي  تقدُّ
ترتك القرار بيد جمم�عة من القيادات التقليدية البعيدة عن اجلماهري.

وفيما يتعلق بالنه��ص بالأحزاب ال�ّشيا�شّية يعتقد ال�ّشباب الفل�شطيني اأن:
• نتائج انتخابات 2006 �شكلت منعطًفا له تاأثريات ط�يلة الأمد على ال��شع 	

ال�ّشيا�شّي الداخلي.
• ة الفل�شطينية.	 ظه�ر حركات �شيا�شيَّة جديدة قد تلعب دوًرا جديًدا يف الق�شيَّ
• املجم�عات ال�ّشبابية املختلفة الَّتي تعب عن احتياجات ال�ّشباب وت�جهاتهم.	
• امل�شتجدات اجلارية يف فل�شطني 	 الفل�شطيني كما ه� بعد  ال��شع  ا�شتمرار 

واملنطقة، والَّتي مل تظهر لها اأي تاأثريات حقيقية على امل�شهد الفل�شطيني، 
فقد بقيت نتائج الإح�شاءات يف م��ش�ع امل�شاركة يف النتخابات كما هي.

• هيمنة حركتي فتح وحما�ص على ال�شارع الفل�شطيني، يف ظل حالة الإحباط 	
بني غري املنتمني لالأحزاب ال�ّشيا�شّية، مما يجعل تاأثري املجم�عات اجلديدة 

واهتمامها بالق�شايا العامة حمدوًدا.
• ا�شتمرار املطالبة بتعديل الق�انني بحيث يتم ال�شماح لل�شباب بالرت�شح يف 	

خمتلف النتخابات ال�طنيَّة.

ثالًثا: تطلعات ال�ّصباب الفل�صطيني

- التخل�ص من الف�شاد امل�ج�د داخل ال�شلطة الفل�شطينية، واإعادة هيكلتها لتعزيز 
ولة الفل�شطينية. بناء الدَّ

- اإ�شالح منظمة التحرير، وزيادة م�شاركة ال�ّشباب فيها، ب��شفها ال�شمانة احلقيقية 
مل�شالح عم�م الفل�شطينيني يف الداخل وال�شتات.

اإيجاد حل�ل  �شاأنها  الَّتي من  ال�حدة،  باجتاه  والذهاب  ال�ّشيا�شّي  النق�شام  اإنهاء   -
ة والجتماعيَّة. للعديد من امل��ش�عات ال�ّشيا�شّية القت�شاديَّ

- اإيجاد جمم�عة من القيادات ال�شابة يف خمتلف الف�شائل ويف ال�شارع الفل�شطيني، 
لتجديد الأهداف ال�طنيَّة وتط�يرها.
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 �شادت يف الفرتة ال�شابقة العديد من ال�ش�ائب نتيجة ل�شيا�شة الفئ�ية وال�شتقطاب، 
ة قطاع ال�ّشباب، وهذا ما يحتِّم على ال�ّشباب  وانعك�ص ذلك على قطاعات املجتمع، وخا�شَّ
جتاوز هذه ال�شيا�شات والعمل على ا�شتنها�ص طاقاتهم وقدراتهم، واإعادة �شياغة املعادلة 
ة والّدميقراطيَّة، ومبداأ امل�اطنة  على اأ�ش�ص جديدة، من خالل اعتماد مبداأ الثقافة ال�طنيَّ

املت�شاوية واملتكافئة، ولي�ص على اأ�شا�ص النتماء ال�ّشيا�شّي اأو احلزبي. 

وامل�شاركة  النتخابات  اإجراء  على  للم�افقة  الفل�شطيني  ال�ّشباب  يدفع  مما  وهذا 
ة، وهذا من �شاأنه اأن يق�د اإىل تهيئة  اإيجابية، لإنهاء حالة النق�شام خا�شَّ فيها م�شاركة 

الأج�اء لتحقيق ال�شالم وبناء دولة تنم�ية اقت�شادية م�شتقلة قادرة على ال�شم�د.

قائمة املراجع
ال�ّشباب 	  م�ؤمتر  القرار«.  و�صنع  ال�ّصيا�صّية  امل�صاركة  يف  ال�ّصباب  »دور   .2008 حممد.  رم�شان،  اأب� 

الفل�شطيني بني حتديات ال�اقع واآمال امل�شتقبل. غزة: جمعية ال�داد للتاأهيل املجتمعي.
يف 	  ال�ّصيا�صّية  والعمليَّة  ال�ّصيا�صّي  الّنظام  وم�صتقبل  واقع  نف�صه:  يتحدث عن  الفل�صطيني  »ال�ّصباب 

فل�صطني«. 2012. مركز العامل العربّي للبح�ث والتنمية »اأوراد«. فل�شطني: رام اهلل – غزة.
»منتدى �صارك ال�ّصبابي واملجموعات ال�ّصبابية يدعوان الف�صائل الفل�صطينية التجاوب مع مطلب 	 

http://www.masader.ps/p/ar/node/10976 .اإنهاء النق�صام«. رام اهلل: مركز تط�ير
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البطالة وحق العمل ... ال�ّسباب وم�ستقبل التنمية

اأ. اإبراهيم الزقرطي* واأة. �صمر كلداين**
 

يف  عليه  والقادرين  فيه  للراغبني  العمل  فر�ص  ت�افر  عدم  باأنها  البطالة  تعّرف 
مهن تتفق مع م�ؤهالتهم ومهاراتهم وقدراتهم. ومن اأمناط البطالة: البطالة امل��شمية 

عة. والبطالة املقنَّ

والبطالة املو�صمية هي عدم ت�افر العمل يف ف�شل اأو ف�ش�ل اأو اأوقات معينة من 
ال�شنة للراغبني والقادرين على العمل نظًرا لطبيعة العمل نف�شه، مثل العاملني يف الزراعة 

يف نطاقات معينة، كالقطن وق�شب ال�شكر اأو البناء...اإلخ.

اأّما البطالة املُقنَّعة، فهي جمم�عة من العمال اأو امل�ظفني، الَّذين يح�شل�ن على 
اإذا مت  ن�شبة  ال�ظيفة. وهي  تتطلبه  الَّذي  اأو اجلهد  العمل  ورواتب دون مقابل من  اأج�ر 
�شحبها من جمال العمل ل يرتتب على خروجها اأي نق�ص يف اإجمايل الإنتاج، بل رمبا زاد 

الإنتاج اإذا اأُخرج�ا من هذه ال�ظائف.

وُيعّرف العاطل )املتعطل( عن العمل باأنه كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث 
عنه، ويقبله عند م�شت�ى الأجر ال�شائد، ول يجد العمل. 

�صنة  العامة  الإح�صاءات  دائرة  اأجرتها  والبطالة  العمالة  عن  درا�صة  واأظهرت 
2011، التايل: 

ال�شكان - 1 ل  �شكَّ فقد  بالفت�ة،  يت�شف  الأردين  املجتمع  يزال  العمري: ل  التوزيع 

** مديرة جائزة الح�شن لل�شباب، وم�شت�شارة اإقليمية للجائزة الدولية/الأردّن.* باحث/جائزة الح�شن لل�شباب/الأردن
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دون اخلام�شة ع�شرة من العمر )36%( من جمم�ع �شكان العينة، يف حني كان�ا 
النخفا�ص  اإىل  الرئي�شي يف هذا  ال�شبب  ويرجع  عام 1979.   ) ي�شكل�ن )%51 
امل�شتمر يف معدلت اخل�ش�بة يف الأردن. اأما ن�شبة كبار ال�شن )60 �شنة فاأكرث( 

فقد ازدادت من )4.1%( عام 1979 اإىل )6.4%( من جمم�ع ال�شكان. 
الَّذين - 2 ال�شكان  بني   )%6.7( بلغ  اإذ  بعاّمة؛  الأمية  معدل  انخف�ص  التعليم: 

اأعمارهم 15 �شنة فاأكرث. وي�جد تباين يف املعدل بني الذك�ر والإناث؛اإذ كانت 
قيمته بني الإناث ح�ايل ثالثة اأ�شعاف قيمته بني الذك�ر )9.9% لالإناث مقابل 
كان  املذك�رة  العمرية  الفئة  يف  ال�شكان  من   )%40.6( واأن  للذك�ر(،   %3.6

م�شت�اهم التعليمي تعليًما ثان�ًيا فاأعلى، دون اختالف بني الذك�ر والإناث. 
قوة العمل:- 3

الَّذين  ال�شكان  الأردنية )39%( من جمم�ع  العمل  ن�شبة ق�ة  بلغت  اأ- 
اأعمارهم 15 �شنة فاأكرث. 

العمل  ق�ة  خ�شائ�ص  يف  وا�شح  تفاوت  وج�د  النتائج  بينت  ب- 
تبني  فقد  التعليمي،  امل�شت�ى  بح�شب  والإناث  الذك�ر  بني  الأردنية 
اأن )55.5%( من جمم�ع ق�ة العمل من الذك�ر كانت م�شت�ياتهم 
التعليمية اأقل من الثان�ي، و )14.3%( لالإناث، واأن )56.5%( من 
بكال�ري��ص  التعليمي  م�شت�اهن  كان  الإناث  العمل من  ق�ة  جمم�ع 

فاأعلى، مقارنة بـ )21.1%( للذك�ر.
-25 العمرية  الفئة  من  الأردنية  العمل  ق�ة  من   )%49.6( تركز  ج- 
تركز  حني  يف  لالإناث(،   %58.9 بـ  مقارنة  للذك�ر   %47.5(  39

)29.7%( يف العمر 40 �شنة فاأكرث. 
وهذه - 4  .)%25( اخلام  القت�شاديَّة  امل�شاركة  معدل  بلغ  القت�صاديَّة:  امل�صاركة 

والإناث  للذك�ر  اخلام  القت�شاديَّة  امل�شاركة  معدلت  وتباينت  متدنية.  ن�شبة 
ب�ش�رة كبرية؛ اإذ بلغ املعدل للذك�ر )40%( مقابل )9.4%( لالإناث. 
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امل�صتغلون:- 5

اأعمارهم  اأ- بلغت ن�شبة امل�شتغلني )34%( من جمم�ع ال�شكان الَّذين 
15 �شنة فاأكرث. 

ب- تركز غالبية امل�شتغلني )77.6%( يف الفئة العمرية 25-54 �شنة 
)76% للذك�ر مقابل 85.2% لالإناث(.

من  اأقل  امل�شتغلني  من   )%48.2( حل�ايل  التعليمي  امل�ؤهل  كان  ج- 
الثان�ي، و)12.8%( ثان�ي، و)37.8%( اأعلى من الثان�ي.

واملحالت  اخلدمات  مهن:  يف  امل�شتغلني  الذك�ر  ثلث  ح�ايل  يعمل  د- 
احلرف  يف  العاملني  ن�شبة  بلغت  حني  يف  والأ�ش�اق،  التجارية 
فيعمل  امل�شتغالت،  الإناث  اأما   .)%16.2( املهن  من  وغريها 
)56.2%( و)13.1%( منهن يف مهنتي »املتخ�ش�ش�ن«، و»الفني�ن 

واملتخ�ش�ش�ن امل�شاعدون« على الت�ايل. 
العامة  الإدارة  قطاع  يف  امل�شتغلني  جمم�ع  من   )%24.8( يعمل  هـ- 
والدفاع وال�شمان الجتماعي و)15.4%( يف قطاع جتارة اجلملة 
اأما  والتجزئة. وبلغت هذه الن�شب للذك�ر )27.3%( و)%17.3(. 
التعليم،  قطاع  يعملن يف  امل�شتغالت  فاإن ح�ايل خم�ص  الإناث  بني 

و)13.8%( يف قطاع ال�شحة والعمل الجتماعي. 
باأجر )%82.2  امل�شتغلني هم م�شتخدم�ن  اأخما�ص  اأربعة  اأكرث من  و- 

للذك�ر و 94.9% لالإناث(. 
املتعطلون:- 6

اأ- بلغ معدل البطـــالة بني قـــــــ�ة العمـــــل الأردنية )12.9% ( مقــارنة 
بـ )12.5%( يف عام 2010. وتباين هذا املعدل بني الذك�ر والإناث، 

فبلغ )11%( للذك�ر و )21.2%( لالإناث. 
ب- تباين املعدل بني املحافظات؛ اإذ تراوح بني )11.7%( يف حمافظة 
فروق  وج�د  ويالحظ  مادبا.  حمافظة  يف  و)%18.5(  العا�شمة 
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بح�شب  والإناث،  الذك�ر  من  لكل  البطالة  معدلت  يف  ج�هرية 
املحافظات.

ج- ارتفع املعدل ب��ش�ح بني اأفراد ق�ة العمل يف الفئتني العمريتني 15-
19 و20-24 �شنة، فبلغ )36.2%( و)28.3%( على الت�ايل. 

هـ- تركز )76.9%( من املتعطلني يف الفئة العمرية 20-39 �شنة، يف 
ل املتعطل�ن ممن اأعمارهم 55 �شنة فاأكرث )1.1%( فقط.  حني �شكَّ
و-كانت امل�ؤهالت التعليمية حل�ايل )45.4%( من املتعطلني اأقل من 
الثان�ي )61.4% للذك�ر و 9.1% لالإناث(، يف حني كان )%64.7( 

من املتعطالت من حملة البكال�ري��ص فاأعلى. 
ز- اأ�شارت النتائج اإىل اأن ) 41.8%( من املتعطلني م�شى على تعطلهم 
اأكرث من �شنة، يف حني اأم�شى )36.1%( من املتعطلني فرتة �شتة 
اأ�شهر اأو اأقل يف البحث عن عمل، و)22.1%( اأم�ش�ا ما بني �شبعة 

اأ�شهر و�شنة.

وللحد من البطالة و�شعت احلك�مة - بالتعاون مع اجلهات املخت�شة الر�شمية وغري 
ة للت�شغيل ومكافحة البطالة« ملخ�شه التايل: الر�شمية - »م�شروع ال�شرتاتيجية ال�طنيَّ

اأوًل: املرتكزات

اعتمد يف �شياغة ال�شرتاجتية جمم�عة من املرتكزات، اأهمها:

الب�شري.  والعن�شر  العمل،  ة  اأهّميَّ على  تركز  الَّتي  ة  وخا�شَّ الدينية،  القيم   •
�صتور الأردين وامليثاق الوطني، واملفاهيم الجتماعيَّة والقت�صاديَّة. وكتاب التكليف  والدُّ
ال�شامي بتاريخ 1998/8/20 يف كلمة �شم� الأمري احل�شن يف افتتاح اأعمال امل�ؤمتر ال�طني 

للت�شغيل ومكافحة البطالة.

والت��شيات.  واملالحظات  واملداخالت  للم�ؤمتر  اأُعدت  الَّتي  العلمية  الأوراق   •
والندوات  وامل�ؤمترات  والبح�ث،  والدرا�شات  واللقاءات،  التح�شريية،  اللجان  ونقا�شات 

ذات العالقة.
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ثانًيا: الروؤى

تتمثل بـ:- 
- �ش�ق العمل الأردين. 

- يرتكز على العمالة املحلية، وت�شانده عمالة وافدة وفق الحتياجات ال�طنيَّة.
- تت�اءم فيه خمرجات التعليم والتدريب مع احتياجاته.
- يفتح جمال ال�شتثمار واإقامة امل�شاريع دون حمددات.
- رّب عمل اأردين يتمتع بال�عي وروح امل�ش�ؤولية ال�طنيَّة.

- م�اطن اأردين ُم�ؤّمن �شد البطالة واإ�شابات العمل.
- ت�شريعات متط�رة �شفافة ومرنة.

ولة، ومرجعية واحدة لهذه املعل�مات. - معل�مات دقيقة على م�شت�ى الدَّ

ثالًثا: ال�صرتاتيجية الوطنيَّة للت�صغيل ومكافحة البطالة
يت�شمن م�شروع ال�شرتاتيجية خم�شة حماور رئي�شة، يف كل منها جمم�عة من الروؤى 

والأهداف واآليات التنفيذ.

املحور الأول: تنظيم �صوق العمل

العمل  فر�ص  وزيادة  ال�افدة،  العمالة  حمل  الأردنية  العمالة  اإحالل  الأول:  •  الهدف 
لالأردنيني يف اخلارج.

التنفيذ: • اآليات 
اأ- ال�صيا�صات: و�شع �شيا�شات للت�شغيل للقطاعني العام واخلا�ص، والت�عية واإبراز قيمة 
تدريب  برامج  وا�شتحداث  املهني،  العمل  لتنظيم  واإيجاد مرجعية  ال�طني،  العمل 

تلبي الحتياجات اجلديدة ل�ش�ق العمل.
ب- العمالة الوافدة: تنظيم دخ�لها، وا�شرتاط وج�د كفالة وعقد عمل.

ج- املعلومات: ت�فري قاعدة بيانات م�ثقة عن العمالة ال�افدة، واحتياجات امل�ؤ�ش�شات 
ة ب�ش�ق العمل. لهذه العمالة، واإعداد الدرا�شات اخلا�شَّ

ول الأخرى، وقيام  د- الت�صغيل ومكاتبه داخلًيا وخارجًيا: ا�شتثمار عالقة الأردن بالدُّ
ال�شفارات بدورها يف هذا املجال، وتط�ير مكاتب الت�شغيل، واإعداد الن�شرات عن 

العمالة الأردنية.
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هـ- تطبيق الت�صريعات: تطبيق الق�انني والأنظمة كاّفة، وتفعيل دور اجلهات الرقابية. 
و- اجلهات املعنية بال�صرتاتيجية: ال�زارات ذات العالقة وال�شركات. 

 املحور الثاين: التعليم والتدريب 

•  الأهداف ال�صرتاتيجية: اإعادة النظر يف برامج التعليم والتدريب والتاأهيل، وتط�يرها 
لتتنا�شب مع �ش�ق العمل، ومراجعتها دورًيا.

• اآليات التنفيذ:

م�ازية  علمية  مهنية  م�شاقات  وا�شتحداث  املهني،  التعليم  يف  الت��شع  ال�صيا�صات:  اأ- 
�ص يف اجلامعات وكليات املجتمع للتخرج ب�شهادات اأكادميية  للتخ�ش�شات الَّتي ُتدرَّ
�ش�ق  احتياجات  يحقق  مبا  هذه  والتدريب  التعليم  برامج  وت�جيه  علمية.  ومهنية 

العمل.
الت�صريعات: تطبيق ما اأعدته م�ؤ�ش�شة التدريب املهني من ت�شنيف وت��شيف للمهن  ب- 
واحلرف. وو�شع احل�افز الت�شجيعية للعاملني يف املهن واحلرف الَّتي يحتاجها ال�ش�ق.

هـ- الدرا�صات: حتديد احتياجات �ش�ق العمل من املهن واحلرف.

اجلهات املعنية بالتنفيذ: ال�زارات، وامل�ؤ�ش�شات واملراكز ذات العالقة. ح- 

املحور الثالث: ت�صجيع ال�صتثمار 

الأهداف ال�صرتاتيجية: زيادة معدلت ال�شتثمار الّداخليَّة واخلارجيَّة، والرتكيز على   •	
امل�شاريع الَّتي ت�شت�عب الأعداد الكبرية، ودعم اإن�شاء امل�شاريع ال�شغرية واحلرفية، 

وت�شجيعها، واإقامة م�شاريع تنم�ية يف البادية.

•  اآليات التنفيذ: 

عة يف الأردن،  ولة وغريها ل�شراء املنتجات امل�شنَّ اأ- ال�صيا�صات: ت�جيه م�ؤ�ش�شات الدَّ
ول العربّية لإتاحة فر�ص  ولة يف اإقامة امل�شاريع، وت�ظيف العالقة مع الدُّ وم�شاركة الدَّ
حق  ومنح  البادية،  يف  حرفية  وجتمعات  ال�شناعية،  املدن  واإن�شاء  لالأردنيني،  عمل 
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بع�شها  وا�شت�شالح  ة،  القت�شاديَّ وامل�شاريع  للزراعة  ولة  الدَّ اأرا�شي  بع�ص  ا�شتغالل 
وت�شغيل العاطلني عن العمل فيها. وت�شجيع العاملني يف اخلارج وغري الأردنيني على 

ال�شتثمار يف الأردن.
عات ال�شناعية للحرف واملهن اليدوية  ب- حوافز للم�صتثمرين: اإقامة املعار�ص والتجمُّ

يف مناطق خمتلفة من اململكة، وا�شتغالل املهرجانات وال�شياحة للرتويج لال�شتثمار يف 
الأردن وت�ش�يق منتجاته، ومنح اإعفاءات وت�شهيالت، واعتماد اأ�شل�ب التحفيز.

ا�شتمرارية  على  والتاأكيد  والإعفاءات،  ال�شياحة  �ش�ابط  و�شع  الت�صريعات:   - ج 
ت�شغيل الأردنيني، ومتثيل العمال يف جمال�ص اإدارة ال�شركات، ومراعاة الُبعد البيئي.

د- اجلهات املعنية بالتنفيذ: جميع ال�زارات واجلهات احلك�مية ذات العالقة.

املحور الرابع: الأمن الجتماعي

له  يكفل  العمل،  املتعطل عن  للم�اطن  اإيجاد م�شدر دخل  ال�صرتاتيجية:  الأهداف   •
احلد الأدنى من العي�ص الكرمي.

التنفيذ: ت��شيع مظلة ال�شمان الجتماعي لت�شمل العاطلني عن العمل، وت�حيد  •  اآلّيات 
وربط  للبطالة،  �شندوق  واإن�شاء  والت�شغيل،  ة  الجتماعيَّ بالتنمية  املعنية  ال�شناديق 
ة لل�شكان  احلد الأدنى لالأج�ر بغالء املعي�شة. وتبني احلك�مة لال�شرتاتيجيات ال�طنيَّ
واملراأة....الخ. وتكرمي العاملني يف املهن الَّتي ينظر اإليها املجتمع على اأنها مهن دونية، 

و�شم�ل متقاعدي ال�شمان الجتماعي بالتاأمني ال�شحي.
بالتنفيذ: ال�زارات واجلهات احلك�مية وغري احلك�مية املعنية بذلك. املعنية  • اجلهات 

املحور اخلام�س: الت�صريعات

العمل  ب�ش�ق  العالقة  ذات  الت�شريعات  يف  النظر  اإعادة  ال�صرتاتيجية:  الأهداف   •
وال�شتثمار، وال�شمان الجتماعي، والتعليم والتدريب واإعادة التاأهيل.
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التنفيذ: • اآليات 
اأ- الربملان: امل�شادقة على اتفاقية ال�شراكة الأوروبية املت��شطية، واإجنازه مل�شروع 

قان�ن ت��شيف وت�شنيف املهن )قان�ن تنظيم العمل(.
العام واخلا�ص  القطاعني  ت�شكيل فرق عمل متخ�ش�شة من  امل�صاريع:  ب- درا�صة 

النظر يف  واإعادة  اأخرى،  دول  ت�شريعات  وال�شتفادة من  الت�شريعات،  لدرا�شة 
قان�ن العمل، والت�شريعات الَّتي تن�شف امل�ظف، واحلد من ا�شتقطاب الأيدي 

العاملة ال�افدة.
العمل/ )�شاحب  العمل  اأطراف  لت�ا�شل  منا�شبة  �شيغة  و�شع  ال�صيا�صات:  ج- 

العامل/اجلهات املنظمة ل�ش�ق العمل( للم�اءمة بني العر�ص والطلب، واإعادة 
النظر يف العمل الإ�شايف ل�شتيعاب العمال.

د- الت�صريعات: مراجعة الت�شريعات ذات العالقة باملح�ر، والعمل على تطبيقها، 

وتنفيذ الأجهزة املعنية لالتفاقات الّداخليَّة واخلارجيَّة ذات العالقة.
هـ- اجلهات املعنية بالتنفيذ: اجلهات املعنية بالت�صريعات: جمل�ص ال�زراء، جمل�ص 

الأمة ودي�ان الت�شريع، اجلهات ذات العالقة بالعمل وما يتفّرع عنها.

رابًعا: املتابعة والتقييم

ومكافحة  للت�شغيل  عليا  جلنة  ت�شكيل  يتطلب  والتقييم،  واملتابعة  التنفيذ  اأجل  من 
اجلهات  ع�ش�يتها  يف  وت�شم  العمل،  وزير  ويراأ�شها  ال�زراء،  برئي�ص  ترتبط  البطالة، 
على  الخ،  وجمعيات...  جتارة  وغرف  واحتادات  وزارات  من  احلك�مية  وغري  احلك�مية 
اأو مدير عام. ومهمتها: جمع املعل�مات  اأمني عام  امل�ؤ�ش�شات برتبة  اأن يك�ن ممثل� هذه 
ومتابعة  ال�شيا�شات،  ر�شم  يف  وامل�شاركة  والت�عية،  للتثقيف  البامج  وو�شع  والبيانات، 
تطبيق ال�شرتاتيجية وفر�ص العمل، واإجراء الدرا�شات امليدانية الدورية عن العاطلني عن 

ة للم�شاريع، ودرا�شة قان�ن العمل. العمل وتخ�ش�شاتهم، واجلدوى القت�شاديَّ
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املرجـــــــــع 

»م�صروع ال�صرتاتيجية الوطنيَّة للت�صغيل ومكافحة البطالة«.- 1

»م�صح العمالة والبطالة 2011« التقرير ال�صنوي من دائرة الإح�صاءات العامة.- 2

الأربعة  يقارب  ما  ثّمة   ،2008 عام  ال�صادر  الفقراء  متكني  جلنة  لتقرير  وفًقا 
اأية فر�شة لتح�شني ظروفهم املعي�شية واخلروج  اإن�شان يف العامل حمروم�ن من  مليارات 
اإطار  من دائرة الفقر، لأنهم خارج نطاق �شيادة القان�ن. ولهذا فاإن متكني الفقراء يف 
الن�شاط  يف  فاعلني  م�اطنني  لي�شبح�ا  ي�شاعدهم  اأن  �شاأنه  من  للتنمية،  ا�شرتاتيجية 
القت�شادي. وي�شتند التمكني القان�ين هذا اإىل اأربع ركائز: ال��ش�ل اإىل العدالة، و�شيادة 

القان�ن، وحق�ق امللكية، وحق�ق ممار�شة الأعمال التجارية. 

  لبد اإذن، من ال�شتثمار يف الأمن احلقيقي، وه� الأمن الإن�شاين الَّذي ل يتحقق اإل 
بك�شب القل�ب والعق�ل. فما زلنا – اأكرث من اأي وقت م�شى- بحاجة ما�شة اإىل اأخالقيات 
الإن�شاين اجلمعي: احرتام  ال�جدان  املتاأ�شلة يف  القيم  تعك�ص  الَّتي  الإن�شاين،  الت�شامن 
القادمة.  الأجيال  جتاه  بامل�ش�ؤولية  والإح�شا�ص  الإن�شانية،  بالكرامة  والعرتاف  احلياة، 
وكذلك يجب النتقال من الق�ل اإىل حّيز الفعل، ومن التنظري اإىل التطبيق. فاأهمُّ هدف 
ا�شرتاتيجي لنا ه� �ش�غ م�ش�دة قان�ن عاملي لل�شلم، ي�شاهم يف بناء عامل اأكرث تراحًما، 

واأ�شد ت�شامًنا واأعمق تفاهًما. )�ص 10، 11(

بالت�شامن  �شع�رنا  تق�ية  يف  هام  بدور  احلديثة  الت�صال  و�صائل  نه�شت  لقد 
�ش�ر  جابهت  عندما  مثرية  ب�ش�رة  جًدا،  قريب  وقت  منذ  هذا  ل�حظ  وقد  الإن�شاين. 
ن�اجه-  وعندما  العامل.  يف  مكان  كل  يف  اجلماهري  وعي  واأو�شافها  اإفريقيا  يف  املجاعة 
حرفًيا تقريًبا- عذاًبا على هذا امل�شت�ى، فاإننا ن�شعر باأن اأفكارنا عما تعنيه اإن�شانيتنا قد 

اأ�شبحت يف م��شع المتحان، ون�شعر باأن عاملنا الأخالقي قد ات�شع. )�ص18( 

التفاق  على  القائم  للجماعة،  النتماء  ح�ص  اإىل  الت��شل  �شبيل  يف  عقبة  واأعظم 
هذه  وُتعدُّ  متلفني.  عاملني  اإلى  والأغنياء  الفقراء  انف�صال  هي  ال�شامل  الأخالقي 
الظاهرة الآن اأعقد من ظاهرة انق�شام العامل اإىل �شمال وجن�ب، اأو اإىل اأقطار �شناعية 
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واأخرى نامية. فاأغنياء ع�ا�شم العامل الثالث اأوثق �شلة باأغنياء العامل الأول من �شلتهم 
اأ�شهل  نح�  على  ال�طنيَّة  احلدود  عب  بع�شهم  مع  امل��شرون  ويتفاهم  بلدهم.  بفقراء 
اأدت تقنيات الت�شال وال�شفر احلديثة  من تفاهمهم مع الفقراء من بني جلدتهم. وقد 
اأو  والتجارب  املعل�مات  ف�شارت  ال�طنيَّة  احلدود  يتجاوز  ت�زيع طبقي جديد،  خلق  اإىل 
الهتمامات الَّتي متلكها هذه الطبقة يف غري متناول الطبقات الأخرى- هذا اإذا تنا�شينا 
ثقافة ال�شتهالك الَّتي ت�ش�د احلياة املعا�شرة. لقد ات�شعت اله�ة يف التفاهم بني الأغنياء 
والفقراء حتى اأو�شكت اأن ت�شل اإىل النقطة الَّتي ي�شحي ال�شراع العنيف عندها ه� و�شيلة 
التخاطب ال�حيدة بينهما، واإن تخللتها اأحياًنا ف�رات م�ؤقتة من ال�شدقة. ولذا؛ فاإن من 
ة والعلمية والأخالقية على حد �ش�اء، اأن مننع ال�شدع  الأم�ر امللحة من الناحيتني العمليَّ

بني العاملني من الت�شاع، واأن نعيد الإح�شا�ص بالت�شامن بني النا�ص. )�ص 19( 

  وقد يك�ن هذا ال��شع القلق يف بع�ص الأحيان جزًءا من ال�شراع، للتخل�ص من 
بقايا الهياكل ال�شتعمارية وعالقات ال�شلطة. لكن تبع نهاية العهد ال�شتعماري فرتات من 
لكن عمليات  اأقدامها.  تثبيت  ال�ّشيا�شّي ف�شلت يف  التمثيل  اآليات  لأن  والقالقل،  ال�شراع 
ولة، اإىل ن�ش�ء  التط�ر بحد ذاتها، ت�ؤدي، حتى يف غياب ال�شتح�اذ الإداري على �شلطة الدَّ
تفاوتات ل بد اأن تق�م فيها احلك�مة الَّتي متثل ال�شعب بدور ال��شيط، ولكن احلك�مات 
كثرًيا ما ف�شلت يف دورها هذا اأو اأهملته، وجلاأت اإىل الكبت بدًل من الإدارة الجتماعيَّة. 

)�ص 20، 21( 

الإطـــــــــار 

مبا اأننا ل ن�شتطيع ال�شيطرة على نتائج اأفعالنا يف بيئة معقدة، ول التنب�ؤ بها؛ فاإن 
ذلك ي�شتدعي عدًدا من امل�جبات الأخالقية منها: )�ص22( 

م�ش�ؤولية درا�شة كل النتائج املمكنة لعمل من الأعمال، وحماولة فهمها، وتفادي 	 
التفكري ذي البعد ال�احد.

بذل كل جهد ممكن لتقليل الأذى اإىل حده الأدنى، ولتع�ي�ص من يلحقهم هذا 	 
ة البحث عن اخلري املناف�ص. الأذى عندما يك�ن اأمًرا ل مفر منه يف عمليَّ
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اأو الأذى غري املق�ش�د. فقد 	  ممار�شة احلكمة يف وجه النتائج غري املت�قعة، 
اأن من ال�شروري العرتاف  اأفعاٌل م�شروعة الأذى ببع�ص النا�ص، غري  ُتلِحق 

ب�ش�ء النتائج بدًل من الإ�شرار على اأنها اأم�ر مقب�لة ما دامت حتمية. 

ما نحتاج اإليه ه� تف�شري اللتزامات الأخالقية الَّتي ي�شتدعيها ال�شعي اإىل حتقيق 
ث عن م�شاعدة اأولئك الَّذين ت�شلنا بهم  اخلري العام وتبيرها. فمن الطبيعي اأن نتحدَّ
�شلة مبا�شرة، ولكننا نتحدث هنا عن اأولئك الَّذين تف�شلهم عنا م�شافات كبرية. فال�اجب 
الَّذي يدع� اإىل م�شاعدة املحتاجني �شمن نطاق العائلة اأو اجلماعة القريبة على الأقل - 
النا�ص ل يرتاح�ن نف�شًيا  ُم�َشلَّم به. فمعظم  اأمر  الأمة والعامل-  اإن مل نقل �شمن نطاق 

لآلم الآخرين. ولكن ملاذا يت�جب على املرء اأن يهتم باأ�شخا�ص ل يعرفهم؟

يكمن اجل�اب عن هذا ال�ش�ؤال جزئًيا يف مفه�مي الت�شامن والتبادل مًعا. فالدافع 
الأكب يف ال�قت احلا�شر ه� الإدراك املتنامي اأن الك�ارث اأنَّى حلَّت تهدد الرفاه اأنَّى كان. 
ولذلك فاإن الت�شامن والتبادل يتخذان �شكل امل�شلحة الذاتية امل�شتنرية. وهذه امل�شلحة 
تق�م على الإدراك القائل اإن مظاهر التفاوت بني النا�ص الَّتي تتعار�ص والكرامة الإن�شانية، 
هي من ع�امل القلقلة �شيا�شًيا واجتماعًيا واقت�شادًيا. واإذا ما كان هناك ا�شتعداد لتجاهل 
احلاجات الإن�شانية فاإن هذا ال�شتعداد ي�لِّد ا�شتعداًدا مماثاًل لدى الآخرين. )�ص 27( 

العلني  النقا�س  ت�صجيع  م�شاعًدا يف  عاماًل  نك�ن  اأن  من  اأكرث  اإىل  نهدف  نكن  مل 
ل�شرورة ات�شاف النا�ص بالنزعة الإن�شانية يف م�اجهة التحديات املعا�شرة. ونحن على 
اأن تدعمه، تكاد ت�شكل  علم باأن فكرة الت�شامن الإن�شاين واملبادئ الأخالقية الَّتي ل بد 
تغيرًيا يف الجتاهات ال�شائدة، ت�شبه ما جاء به ك�بر نيك��ص يف علم الفلك؛ تغيرًيا من 
اأم�ر  الإن�شانية  امل�شالح  اأن  مركزها  الإن�شاين،  للخري  كلية  نظرة  اإىل  جتزيئية  نظرة 
الإجماع حول اأخالقية الت�صامن الإن�صاين  اأبناء الب�شرية. اإن مهمة بناء  م�شرتكة بني 
العمل اجلماعي على  الأفراد يف  اإ�شراك  ه�  امل�شروع  واأ�شا�ص هذا  الأمد.  م�شروع ط�يل 
هم الأول ح�ش�لهم على الكفاية  كل م�شت�ى ممكن: جعل الفقراء يدرك�ن اأنهم اأفراد همُّ
ب�شكله ال�شحيح  اأن حتقيقهم لأنف�شهم  امل�شاعدة يدرك�ن  القادرين على  الذاتية، وجعل 

يت�شمن تخفيف اآلم الآخرين. )�ص30( 
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ق�صايا كونية

ال�صكان )�ص33،34،35(

تذكر الأمم املتحدة اأن ما يزيد على )90% ( من الزيادة املتوقعة بني عامي 	 
1980 و2025 �شتك�ن يف البالد النامية.

يف �شنة 2025 �شيك�ن )83%( من �صكان العامل يعي�ش�ن يف اآ�شيا واإفريقيا 	 
واأمريكا الالتينية. 

ما يناهز )50%( من عدد ال�صكان يف البالد النامية تقل اأعمارهم عن 15 	 
�شنة، بينما متثل هذه ال�شريحة )20%( يف البالد املتط�رة.

ة( اأدى اإىل زيادة �شع�بة 	  ازدياد عدد �صغار ال�صن )يف البالد النامية خا�شَّ
تلبية حاجاتهم الأ�شا�شّية.

عدد امل�صنني )65 �شنة فاأكرث( ترتفع ب�شبب حت�شن العناية الطبية وتناق�ص 	 
معدلت ال�فيات. و�ش�ف يزيد عدد امل�شنني يف العامل مع نهاية هذا القرن 
الأقطار  يف  الزيادة  هذه  من   )%70( حتدث  و�ش�ف   ،)%  43( ن�شبته  مبا 

النامية. 
لل�صكان 	  املتزايد  للنمو  الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  هو  الفقر  اأن  عام  اإدراك 

العائلة  اأفراد  عدد  زيادة  اإلى  مييلون  فالفقراء  نتائجه.  اأحد  اأنه  مثلما 
بو�صفها �صكاًل من اإ�صكال ال�صمان الجتماعي والقت�صادي. 

الفقر والتنمية )�ص 41-38(

  ما يزال الق�شاء على الفقر واإ�شباع احلاجات الإن�شانية الأ�شا�شّية هدًفا يتحدى 
الفردية  اجله�د  من  ُبذل  ما  كل  مع  النا�ص،  غالبية  تزال  وما  مًعا.  واملجتمعات  الأفراد 
ولية، ت�اجه خطر املجاعة واملر�ص وامل�ت ي�مًيا تقريًبا، نتيجة لفقرهم. ول  ة والدُّ وال�طنيَّ
مينع كل ما اأحرزناه من تقدم تكن�ل�جي، ومن �شيطرة على الأ�شياء املادية، بني الب�شر من 

امل�ت من �ش�ء التغذية كل دقيقة من كل ي�م يف مكان ما على هذا الك�كب.

ة يف اإفريقيا واآ�شيا. وظلت    لقد بقيت بقاع �شا�شعة تعاين من الفقر املدقع، خا�شَّ
دخ�ل الأفراد يف جن�ب ال�شحراء الإفريقية تنحدر عب ما يزيد على عقد كامل بدًل من 
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اأن تتح�شن. وغدت الأجزاء ذات الدخ�ل املتدنية من اإفريقيا اأفقر الآن مما كانت عليه 
ويل اأن تزداد فقًرا على مدى العقد القادم. و�شارت الت�قعات  عام 1960، ويت�قع البنك الدُّ
ة بالَّذين يعان�ن من الفقر املطلق، والَّذين تناهز اأعدادهم الـ 800 ملي�ن، اأدعى  اخلا�شَّ

اإىل الياأ�ص منها يف اأي وقت م�شى. 

هذا ال��شع املاأ�شاوي ينتظر العالج. فالتنمية الإن�شانية هي الهدف النهائي للتنمية 
ال�طنيَّة. غري اأن مئات املاليني من بني جلدتنا ما يزال�ن يعان�ن: يحي�ن ج�عى ومي�ت�ن 
ويل. ويع�د معظم ال�شبب  ج�عى بعد اأربع عق�د من جه�د التنمية الَّتي بذلها املجتمع الدُّ
د عدم اليقني من نتائجها اإىل الرك�د  ة التنمية تعاين م�شاعب جمة، ومن جتدُّ يف اأن عمليَّ
اإن  بل  الغنية. ل  ال�شناعية  ول  الدُّ العاملي يحابي  العامل. فالقت�شاد  اقت�شاد  الأخري يف 
ويل يف املجال القت�شادي، ولعله يتجه  العامل ابتعد يف ال�شن�ات الأخرية عن التعاون الدُّ

ة والتبعية.  نح� عهد جديد من ال�شيطرة القت�شاديَّ

وبينما مير العامل يف فرتة حركة نا�شطة لراأ�ص املال، جند اأن الأقطار املحتاجة يف 
العامل الثالث قد ن�شبت م�شادر مت�يلها. وقد انخف�شت كمية املال ال�شايف الَّتي انتقلت من 
ا يلفت النظر يف الثمانينات. وكانت اأكب النخفا�شات  الغرب اإىل العامل الثالث انخفا�شً
ال�شادرات  واعتماد  التجارية،  البن�ك  وقرو�ص  ة،  اخلا�شَّ ال�شتثمارات  ن�شيب  من 
ة- وهي الَّتي ت�شكل اجلزء  احلك�مية. وكان النخفا�ص يف حت�يل روؤو�ص الأم�ال اخلا�شَّ
املبالغ  انخف�شت هذه  ب�شكل خا�ص؛اإذ  �شديًدا  الكلية-  املالية  امل�شادر  الأكب من حركة 
من 74 بلي�ن دولر يف عام 1981 اإىل 29 بلي�ن يف عام 1985، وانخف�شت قرو�ص البن�ك 
ا اأ�شد حتى من ال�شتثمارات. كذلك انخف�شت امل�شاعدات الغربية للعامل الثالث  انخفا�شً
الأمم  ا�شتهدفتها  الَّتي  القيمة  ن�شف  اإىل  اأي  املحلي؛  الإجمايل  الناجت  من   %0.35 اإىل 

املتحدة يف عام 1971، وهي %7.0. 

يهم  �شراع  وه�  الإن�شاين،  املجتمع  مل�شتقبل  ة  الأهّميَّ بالغ  الفقر  �صد  ال�صراع  اإن 
الأفراد واحلك�مات يف كل مكان. فهناك حاجة لزيادة املحا�شيل الزراعية، واإىل اإجراء 
تغيريات �شيا�شيَّة كبى يف عالقة القت�شاد بال�شناعة،وعالقة املزارعني ب�شكان املدن، 
العتمادات  ولإيجاد  الأرا�شي،  ل�شت�شالح  التكاليف  باهظة  برامج  اإىل  حاجة  وهناك 

ة ت�زيع الأرا�شي.  الكافية لالإقرا�ص الريفي والتط�ر ال�شناعي، كما يجب معاجلة ق�شيَّ
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غري اأن الرتكيز على الزراعة يجب اأن ل يحجب عنا حاجات �شكان املدن يف العامل؛ اإذ 
�شت�شع ع�امل الفقر والأمية، و�ش�ء التغذية، واملر�ص، وارتفاع ن�شبة ال�فيات بني امل�اليد، 
وانخفا�ص مت��شط الأعمار وما ينتج عن كل ذلك من حرمان من الإمكانيات الإن�شانية 
لعدد غفري من الأفراد – �ش�ف ت�شع هذه الع�امل اأعباء ثقيلة جًدا على جمتمعاتنا من 

ة والعاملية.  ة وال�طنيَّ ن�احيه الجتماعيَّ

قوى التَّغيري

1- الأمم اجلديدة )�ص49(

ة التنمية اجلزء الأهم من هذه الق�شايا: التنمية ل ب��شفها م�شاعدات  �شكلت ق�شيَّ
فقط، بل ب��شفها طم�ًحا اإن�شانًيا جماعًيا لتحقيق حد اأدنى من ال�ج�د. 

2- حركات ال�صعوب )�ص53( 

اأ�شبحت حتركات ال�شع�ب هذه الأيام عاماًل اأ�شا�شًيا من ع�امل التَّغيري. 

3- الن�صاء )�ص 52( 

اإعادة ت�شكيل بنية املجتمع واحلياة العائلية لتمكني الن�شاء من امل�شاركة الكاملة يف 
التنمية، ومن ال�شتفادة من ثمارها. 

4- ال�ّصباب )�ص 54(

اأكرث ق�ة تفعل فعلها يف  اأعدادهم-  �شيك�ن ال�ّشباب -مع مرور الزمن ومع تنامي 
ت�ؤثر يف اجتاه  �شرائية �شخمة  بق�ة  امل��شرة  البالد  ال�ّشباب يف  ويتمتع  املجتمع.  ت�صكيل 
ة فيما يتعلق بالتلفزي�ن  ة. ويف جمال ال�شتمتاع باأوقات الفراغ خا�شَّ الن�شاطات القت�شاديَّ
يف  الأثر  اأكب  ميار�ش�ن  ال�ّشباب  فاإن  والأزياء؛  الأفالم  و�شناعة  وامل��شيقى  والرادي� 
الذوق العام. لذا ل بد من اأخذهم يف احل�شبان ب��شفهم ق�ة �شت�ش�غ البنى ال�ّشيا�شّية 

ة والجتماعيَّة يف امل�شتقبل. والقت�شاديَّ

وكثرًيا ما يتم ا�صتغالل ال�ّصباب يف ال�قت احلا�شر، فت�شتثمر اهتماماتهم لأغرا�ص 
ة اأو غريها. لكن مطالبة ال�ّشباب بن�شيب اأكب يف عمليَّة �شنع القرارات  جتارية و�شيا�شيَّ

يف املجالت الَّتي مت�شهم مبا�شرة، اأمر مفه�م ومرغ�ب فيه. 
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وال�ّصباب الَّذين يعانون من الفقر ي�شعرون بالغ�شب والإحباط، وينم� لديهم امليل 

ال�ّشيا�شّي  ال�شتقرار  يهدد  حتدًيا  ي�شكل�ن  وبهذا  ظروفهم.  لتغري  العنف  ا�شتعمال  اإىل 
اأو  اإرهابيني،  اأو  جن�ًدا  اأكان�ا  �ش�اء  العامل،  اأجزاء  من  كثري  يف  الجتماعي  والّنظام 
اإيجاد  من  بد  ول  متظاهرين.  اأو  منحرفني  اأو  احلرية،  اأجل  من  يحارب�ن  اأو  متمردين 
املنافذ حلما�شهم الطبيعي وطاقتهم الكبرية، وذلك من خالل م�شروعات مبتكرة تدعمها 
احلك�مات واملجتمعات، تك�ن ذات اأهداف بّناءة. فما دام�ا ي�شكل�ن غالبية �شكان العامل 
واملجتمع  احلك�مات  اأعمال  جداول  يف  الأول�يات  اأوىل  تعطى  اأن  يجب  احتياجاتهم  فاإن 

ويل برمته؛ اإذ ل بد من العمل ال�صريع من اأجل تفادي التطرف لدى ال�ّصباب.  الدُّ

5- التكنولوجيا احلديثة )�ص 56(

النا�ص  حاجات  تلبية  يف  الإ�شهام  على  احلديث  التكن�ل�جي  التقدم  قدرة  اإن 
الأ�شا�شّية يف العامل اأجمع اأمر يحتاج اإىل ال�شتق�شاء. وت�شتدعي النظرة الإن�شانية نح� 
�شة لتلبية حاجات الفقراء يف اأعلى  العلم والتكن�ل�جيا و�شع املنتجات واخلدمات املخ�شَّ
قائمة الأول�يات. ومن هذه الأم�ر: حت�شني م�شادر املياه وو�شائل التخل�ص من الف�شالت، 
املتجددة،  والطاقة  النقل،  و�شائل  وحت�شني  البي�ت،  لبناء  الرخي�شة  ال��شائل  واإيجاد 
ة للبي�ت ال�اقعة يف املناطق الريفية، وتط�ير املحا�شيل الزراعية املقاومة للجفاف  خا�شَّ
النامية،  البالد  اأ�شاًل يف  امل�ج�دة  الأطعمة  من  العايل  املردود  وذات  الزراعية  والآفات 
واأخرًيا زيادة الرتكيز على الإجراءات الكفيلة بالق�شاء على الأمرا�ص املنِهكة، وحت�شني 
فر�ص العناية ال�شحية. وتتطلب النظرة الإن�شانية كذلك األ ُتدخَل التكن�ل�جيا اجلديدة 
بقدر الإمكان اإل بعد الت�شاور احلقيقي الكامل مع اأولئك الَّذين يحتمل اأن يتاأثروا بها اأكرث 

من غريهم.

6- ال�صركات ذات اجلن�صيات املتعددة والقت�صاد العاملي )�ص 59(

ة  ة، ل ق�شيَّ الهمُّ الأول لهذه ال�شركات يف الأقطار النامية ه� حتقيق الأرباح اخلا�شَّ
ال�شركات  تتحلى هذه  اأن  ال�شروري  ال�شخ�شي لالأفراد. ومن  الرفاه  اأو  ة  ال�طنيَّ التنمية 
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العمالقة بدرجة عالية من امل�صوؤولية الجتماعيَّة، تتنا�شب مع امل�قف املتميز الذي تتمتع 
ول.  به ب��شفها �شركات م�شت�شافة خارج بالدها وتتعامل عب حدود الدُّ

7- و�صائل الت�صال )�ص 62(
والأفالم،  والإذاعة  ال�شحافة  فيها  مبا  الت�شال  ل��شائل  املتزايد  التاأثري  ل  ي�شكِّ
امِللكية  غربية  الكبى  الأنباء  وكالت  تزال  ول  املعا�شر،  العاملي  جمتمعنا  �شمات  اإحدى 
بالدرجة الأوىل، لأ�شباب تاريخية. وقد تعززت هذه الظاهرة من ظ�اهر الهيمنة الغربية 

مع ظه�ر الرادي� والتلفزي�ن.
ة لرفاه الإن�شان، منها العالقة  ويثري و�شع و�شائل الت�شال ق�شايا ذات اأهّميَّة خا�شَّ
بني و�شائل الت�شال واحلرية الفردية. فال�شحافة احلرة ت�شاهم على نح� كبري يف خلق 

املجتمع الدميقراطي احلر، واحلفاظ عليه يف اآن مًعا.
مدى  عن  نت�شاءل  اأن  تاأثري-  من  الت�شال  ل��شائل  ملا  بالنظر  املهم-  من  لكن 
م�ش�ؤوليتها الجتماعيَّة.فكثرًيا ما ننتقد هذه ال��شائل ملا تق�م به من اختيار للمادة الَّتي 
تقدمها، ولنعدام الت�ازن فيها، ولت�شافها بالتفاهة اأو الإثارة. فمن ال�شروري على �شبيل 
املثال اأن تتخذ هذه ال��شائل اجتاًها م�ش�ؤوًل نح� املراأة، فكثرًيا ما يتمُّ ا�شتغاللها وت�ش�يرها 
�ر  ا اأن تتجنب ت�ش�ير الق�ميات بال�شُّ يف قالب جامد ماأل�ف. وعلى و�شائل الت�شال اأي�شً
النمطية اجلامدة، واأن تبتعد عن اإثارة النعرات الق�مية. وتقع على هذه ال��شائل مهمة 
ة يف املجتمعات النامية، الَّتي كثرًيا ما تنا�شل من اأجل التغلب على م�شكالت  تعليمية، خا�شَّ
اإن�شانية كبى كالفقر والبطالة وانعدام العناية ال�شحية الكافية.وكذلك تقع على عاتق 
اأنحاء املعم�رة، م�ش�ؤولية الرتويج  اأثرها اإىل معظم  الَّتي ميتد  و�شائل الت�شال الغربية، 
ولية. وب��شع و�شائل الإعالم احلديثة اأن تزيد وعينا بال��شع الإن�شاين  لتق�ية العالقات الدُّ
العام، اأو اأن تدمي اجتاهات الأمناط العرقية اأو اجلن�شية والنعرات الق�مية البالية، الَّتي 

تزيد النق�شامات واخلالفات داخل املجتمعات، وتعيق التنمية ال�طنيَّة. 
املرجع: كتاب »هل تك�صب الإن�صانية معركتها؟« 

فيه  يتمتع  جمتمع،  اأو�شاع  يف  جذري  تغيري  اإحداث  اإىل  تهدف  عمليَّة  التنمية: 
ة  والجتماعيَّ ة  القت�شاديَّ الناحية  من  عليه،  كان�ا  مما  اأف�شل  حياة  مب�شت�ى  الأفراد 
والثقافية والعلمية، وهي عمليَّة تعبئة �شاملة مل�ارد املجتمع، تعمل على اإحداث حت�يالت 

هيكلية اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شيَّة مرتابطة ومتكاملة.
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وال�شحي  والتعليمي  ال�شكني  امل�اطنني  و�شع  تط�ير  ة  عمليَّ الجتماعيَّة:  التنمية 
وحت�شينه...اإلخ.

يف  الإنتاج  لزيادة  ة  القت�شاديَّ ولة  الدَّ م�ارد  تط�ير  عمليَّة  القت�صاديَّة:  التنمية 
كاّفة املجالت القت�شاديَّة، مثل: الزراعة وال�شناعة والتعدين... الخ.

امل�ارد  ا�شتغالل  على  واملحافظة  التنم�ية،  العمليَّة  ا�شتمرار  امل�صتدامة:  التنمية 
على النح� الأمثل، بحيث ت�شتغل هذه امل�ارد اأط�ل فرتة ممكنة، مع املحافظة على البيئة، 

والت�ازن يف ا�شتغالل امل�ارد غري املتجددة. 

للتنمية  احلديث  املفهوم  اأن  على  اأجمعت  املعا�صرة  التَّيارات  من  العظمى  الغالبية 
املعا�صرة يت�صمن اأ�صا�ًصا املفاهيم التالية: 

ة اإنتاجية.. 1 التنمية عمليَّ
التنمية لي�شت عمليَّة من� فقط.. 2
ة اإنتاجية وت�زيعية يف اآن واحد. . 3 التنمية عمليَّ
التنمية عمليَّة �شاملة ومت�ازنة ملختلف اأن�شطة املجتمع وقطاعاته.. 4
ة تعبئة �شاملة مل�ارد املجتمع تعمل على اإحداث حت�لت هيكلية . 5 التنمية عمليَّ

اجتماعية واقت�شادية متكاملة.
التنمية عمليَّة ح�شارية.. 6
التنمية عمليَّة حتررية من التبعية اخلارجيَّة.. 7
التنمية عمليَّة م�شتقلة.. 8
التنمية عمليَّة حك�مية وم�شاهمة �شعبية فعالة.. 9
التنمية عمليَّة مت�ا�شلة وم�شتمرة ومتط�رة. . 10

وت�صمل هذه املقومات عنا�صر مادية وب�صرية ومالية واإدارية وعلمية وتنظيمية، 
و�صيا�صيَّة، ميكن ت�صنيفها ح�صب الفئات التالية: 

الأر�ص وامل�قع وامل�ارد الطبيعية.. 1
حجم املجتمع.. 2
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م�ارد املجتمع املالية.. 3
العمل وامل�ارد الب�شرية.. 4
املعرفة والعلم والتكن�ل�جيا.. 5
الإدارة والتنظيم والأطر امل�ؤ�ش�شية امل�شاندة.. 6
التخطيط القت�شادي والجتماعي.. 7
�شل�ك الأفراد.. 8
الإدارة ال�ّشيا�شّية. 9
البيانات واملعل�مات والإح�شاءات. . 10

دور املنظمات غري احلكومية يف التنمية والعمل التطوعي

ولها  التنم�ي،  الجتماعي،  العمل  يف  بارز  بدور  احلك�مية  غري  املنظمات  تق�م   
جتارب اأثرها بنّي يف حماربة الفقر والبطالة وامل�شاركة يف التنمية، بتطبيق وتنفيذ برامج 
تنم�ية متكاملة و�شم�لية، وهي بذلك ت�شهم يف م�شاندة املنظمات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية.

اأ�ش�شت اأول جمعية يف الأردن �شنة 1933، وهي »ع�شبة ال�ّشباب الأردين« و»جمعية 
احلرية احلمراء« �شنة 1937، و»جمعية الت�شامن الن�شائي الأردين« �شنة 1944، و»جمعية 
اأول  اأول قان�ن ينظم عمل اجلمعيات مع  الحتاد الن�شائي الأردين« �شنة 1947. و �شدر 
�شنة  اخلريية«  للجمعيات  العام  »الحتاد  واأُ�ش�ص   ،1951 �شنة  الجتماعيَّة  لل�ش�ؤون  وزارة 

.1958

واكب عملها  ثم  البداية- على اجل�انب اخلريية،  ن�شاط اجلمعيات -يف  واقت�شر 
واآليات  مبفاهيم  الجتماعيَّة  للق�شايا  تت�شدى  فاأخذت  والعاملية،  الإقليمية  امل�شتجدات 
جديدة، وبتعاون اإقليمي ودويل، ما اأدى اإىل حتقيق ال�شم�لية يف عملها لتطال كاّفة ج�انب 

حاجات املجتمع والإن�شان.

فيما  والتن�شيق  لأن�شطتها،  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم  اجلمعيات:  هذه  اأهداف  واأبرز   
التط�عي،  الجتماعي  للعمل  التم�يل  م�شادر  وتاأمني  تقدمها،  الَّتي  اخلدمات  يف  بينها 
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ة والأجنبية يف حت�شني دخل  واإيجاد قاعدة بيانات، والتعاون مع اجلهات الر�شمية ال�طنيَّ
ة للدخل. الفرد، ورفع م�شت�ى املعي�شة بتم�يل امل�شاريع املدرَّ

اأو جماعة ط�اعية واختياًرا  الَّذي يق�م به فرد  العمل التطوعي: اجلهد الإرادي 
لتقدمي خدماتهم للمجتمع، اأو لفئات منه دون ت�قع جلزاء مادي مقابل جه�دهم.

ويتم العمل التط�عي حتت مظلة تنظيمية كاجلمعيات اخلريية، والأندية، واملراكز 
ال�ّشبابية، ومراكز اخلدمات الجتماعيَّة وغريها.

واأ�شبح العمل التط�عي �شمة بارزة بني ال�ّشباب يف املجتمع الأردين، ويكاد ي�شبح 
ثقافة وتقاليد عامة، وترتكز ن�شاطات املنظمات غري احلك�مية على: 

- دعم امل�ؤ�ش�شات والهيئات الجتماعيَّة يف ن�شاطها التنم�ي.
- التدريب التنم�ي.

- املراأة )تدريب مهني، جلان ن�ش�ية، تثقيف، م�شاريع �شغرية، تغذية(.
- اإقامة امل�شاريع والبامج املتكاملة ط�يلة الأمد.

 - ترابط م�شارات التنمية املتكاملة واملت�ازنة اجتماعًيا واقت�شادًيا.
- اإ�شراك املراأة يف التنمية ودجمها فيها.

 - الت�شدي مل�شكلة البطالة والفقر والهجرة. 

وتنح�شر اأعمال امل�ؤ�ش�شات يف جمالت: تنمية الأ�شرة واملجتمع، و�ش�ؤون الطف�لة، 
واإحياء وتط�ير الثقافة والرتاث، والتط�ير الرتب�ي، واإتاحة الفر�شة لل�شباب يف امل�شاركة 
يف اجله�د التط�عية واخلدمات العامة، وبناء �شخ�شية ال�ّشباب وتفعيل دورهم يف حتمل 

امل�ش�ؤولية و�شنع القرار. 

ال�صعوبات واملعوقات

قات، بالرغم من اجله�د  ت�اجه املنظمات غري ال�طنيَّة جمم�عة من ال�شع�بات واملع�ِّ
والإجنازات الَّتي حتققها والحتياجات الَّتي تلبيها، ميكن ت�شنيفها على النح� الآتي:
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النواحي القانونية والت�صريعية- 1

مل�شايرة 	  مرونتها  وعدم  والأنظمة،  والق�انني  الت�شريعات  مالءمة  عدم 
املتغريات وامل�شتجدات والظروف الجتماعيَّة والقت�شاديَّة.

د اجلهات الَّتي تت�ىل ترخي�ص الهيئات واملنظمات، مما يفرز بال�شرورة 	  تعدُّ
عدة اأنظمة وق�انني، وتبعيات وم�شارات عمل خمتلفة.

النواحي املالية والتمويل- 2
تتميز املنظمات غري احلك�مية باأنها م�ؤ�ش�شات غري ربحية، واأنها تعتمد يف 	 

مت�يلها على نح� رئي�ص على م�شدرين رئي�شيني، هما:
مها هيئات وم�ؤ�ش�شات دولية 	  امل�شدر اخلارجي: املنح وامل�شاعدات الَّتي تقدِّ

واإقليمية.
الإنتاجية،وم�شاهمة 	  والقرو�ص  والتبعات  ال�شرتاكات  الداخلي:  امل�شدر 

امل�ؤ�ش�شات ال�طنيَّة واحلك�مية.
يك�ن التم�يل من م�شدريه املذك�رين اآنًفا:	 

م�شروًطا بن�شاط اأو برنامج حمدد �شمن اتفاقيات، رمبا مع املانحني.. 1
م�ؤقت، وغري دائم ومتكرر.. 2
ُيعدُّ جزًءا من خطة املانحني وم�شاريعهم ح�شب ت�جهاتهم و�شيا�شاتهم.. 3
�شعف التم�يل الذاتي ممثاًل بع�ائد الأن�شطة القت�شاديَّة غري الربحية، اأو 	 

ما ي�شاهم به الأع�شاء، اأو امل�شاهمة غري الفاعلة وغري املبجمة لل�شركات 
وامل�ؤ�ش�شات ال�طنيَّة.

والقرو�ص 	  امل�شاريع  من  للم�شتفيدين  وتدريب  تاأهيل  برامج  وج�د  عدم 
الإنتاجية على اإدارة م�شاريعهم، مع عدم ت�افر الت�جيه والإر�شاد واملتابعة.

الَّتي 	  انخفا�ص م�شاهمة احلك�مة يف دعم البامج والأن�شطة وامل�ش�ؤوليات 
تبا�شرها املنظمات غري احلك�مية على امل�شت�ى ال�طني.

اإنتاجية ذات مردود اقت�شادي 	  عدم تبني الهيئات غري احلك�مية مل�شاريع 
ي�شهم يف ت�فري واردات ذاتية م�شتمرة ودائمة.
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ال��ش�ل 	  للدخل عن  ة  املدرَّ للم�شاريع  التم�يل  و�شناديق  م�ؤ�ش�شات  تق�شري 
ل  يحمِّ مما  والريف،  النائية  املناطق  يف  امل�شتهدفة  الفئات  اإىل  مبا�شرة 

الهئيات التط�عية واملنظمات اأعباء الت�شدي لذلك.

التن�صيق- 3
الهيئات 	  عمل  واآليات  وبرامج  خطط  لتن�شيق  م�ؤ�ش�شية  مظلة  وج�د  عدم 

باأبعاده الزمنية واملكانية والن�عية واملالية والإدارية.
�شعف التن�شيق والتكامل بني امل�ؤ�ش�شات واملنظمات فيما بينها من ناحية، 	 

العمل  جه�د  يف  امل�شاهمة  الأخرى  واملنظمات  امل�ؤ�ش�شات  وبني  وبينها 
الجتماعي.

العمل 	  عن  وطنية  معل�مات  �شبكة  وج�د  وعدم  املعل�مات،  تبادل  �شعف 
الجتماعي.

غياب �شيا�شة ا�شرتاتيجية وطنية للعمل الجتماعي.	 

التخ�ص�صية والأداء- 4

ارتفاع عدد اجلمعيات والهيئات التط�عية ذات الغايات املت�شابهة واملتعّددة، 	 
غايات  لتحقيق  حمددة  جمالت  يف  املتخ�ش�شة  اجلمعيات  عدد  وقلة 
واأهداف حمددة ذات ن�عية وجدوى اأعلى ومتميزة، و�شعف التن�شيق فيما 

بينها، وتركزها يف املدن الكبى.
د وتدين برامج التدريب والتاأهيل ال�ظيفي للك�ادر والأجهزة العاملة يف 	  تعدُّ

الهيئات واملنظمات، وعدم وج�د م�ؤ�ش�شة ذات برامج وطنية تعنى مبنهجية 
متدرجة امل�شت�يات التاأهيلية وفق احتياجات العمل الجتماعي.

وُيعدُّ العمل التط�عي رديًفا للعمل الجتماعي احلك�مي ومكماًل له. وحتى يك�ن هذا 
ة ال�شاملة  �شي، فال بد من اأن تك�ن اخلطة ال�طنيَّ الدور مبنًيا على اأ�ش�ص علمية وبناء م�ؤ�شَّ
وا�شحة املعامل، تبني دور كال القطاعني يف معاجلة ق�شايا الأول�يات. فاملعه�د اأن مقرري 
ح يف اخلطة  ال�شيا�شة هم الَّذين ي�شع�ن الأول�يات ولي�ص القطاع التط�عي. ويجب اأن ُت��شَّ

ة الأول�يات، واأن تت�ىل كل جهة معاجلة ق�شيَّة مهمة با�شتقاللية تامة: الجتماعيَّ
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تخفيف وطاأة الفقر على املدى الق�شري.- 1
اإيجاد فر�ص عمل لالأ�شر الفقرية.- 2
الت�شدي للم�شببات.- 3

التو�صيات

اإعادة النظر يف الت�شريعات الَّتي مت�ص التنظيم وجمالت العمل والدْور وال�شالحيات - 1
ة باملنظمات غري  والتم�يل و�شروط ت�شجيل اجلمعيات، وتط�ير هذه الت�شريعات اخلا�شَّ

احلك�مية ال�طنيَّة.
ماأ�ش�شة امل�شاركة الأهلية يف العمل الجتماعي والتنمية.- 2
امل�شرتكة مع احلك�مة يف حتقيق - 3 امل�ش�ؤوليات  املنظمات غري احلك�مية يف  تفعيل دور 

تنمية متكاملة للمجتمعات املحلية.
م�شايرة املنهج العلمي لتط�ير العمل الجتماعي، باأن ي�شار اإىل و�شع معايري وم�ؤ�شرات - 4

ومقايي�ص للم�شاريع والبامج واخلدمات، والأداء واأهلية املنظمات، من �شاأنها تك�ين 
ط و�شاحب العالقة يف ال�ش�رة  ة للعمل الجتماعي، ت�شع املخطِّ �شبكة املعل�مات ال�طنيَّ

احلقيقية لل�اقع، والت�قعات امل�شتقبلية.
 ل بد من اإ�شدار تقرير �شن�ي لتقييم العمل الجتماعي التط�عي يف الأردن، ملعرفة - 5

حجم الإنفاق وحجم املنتفعني، ي�شم فيه اأن�شطة الهيئات التط�عية وال�طنيَّة جمتمعة، 
لل��ش�ل اإىل معرفة اقت�شاديات العمل الجتماعي غري احلك�مي يف الأردن.

ة  املرجع: امل�ؤمتر ال�طني للعمل الجتماعي الأردين – وزارة التنمية الجتماعيَّ

مناذج من العمل التطوعي 

اإقامة اأيام طبية جمانية.	 
�شيانة املدار�ص.	 
ال�شخ�شية ونظافة 	  ال�شحية كالنظافة  الن�احي  الت�ع�ية عن  املحا�شرات 

الأ�شنان للطالب.
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الزراعة.	 
حمالت التنظيف والتع�شيب.	 
خدمات بيئية.	 
خدمات �شحية.	 
خدمات ال�شحة الإجنابية.	 
خدمات �شرطية.	 

دور موؤ�ص�صات املجتمع املدين خلدمة التنمية 

اأظهرت درا�شة نفذها مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية عام 2012 - اعتمدت على 
املجتمع  مب�ؤ�ش�شات  املتعلقة  البيانات  وحتليل  جمع  يف  والن�عي  الكمي  البحث  منهجي 
احلراك  فرتة  �شبقت  متعّددة  اإ�شهامات  لها  كان  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  اأنَّ  املدين-، 
امل�ؤ�ش�شات  اأهداف  تخدم  عّدة،  جمالت  يف  قدمتها  الَّتي  البامج  خالل  من  ال�ّشيا�شّي، 
وحتقق روؤيتها، متثلت يف امل�شاركة ال�ّشيا�شّية، وال�عي ال�ّشيا�شّي وبناء قدرات امل�ؤ�ش�شات. 

واأظهرت الدرا�شة كذلك اأن م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين ركزت يف عملها على ق�شايا 
ال�شاعة، وكان لها تاأثري جيد ن�ًعا ما، بالرغم من التحديات الَّتي واجهتها، �ش�اء اأكانت 
اإىل تركيزها على تعزيز دور ال�ّشباب واملراأة يف امل�شاركة  اأو خارجية، بالإ�شافة  داخلية 

والتعبري عن الراأي، والق�شايا الَّتي تتعلق بتحقيق حكم القان�ن ومكافحة الف�شاد.

واأظهرت الدرا�شة اأن اأغلبية م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين تعتمد على نح� �شبه كلي على 
ولية وبع�ص التم�يل احلك�مي، ما قد ي�ؤثر يف طبيعة عملها وقدرتها  مت�يل امل�ؤ�ش�شات الدُّ
الفعلي  بال�اقع  املرتبطة  امل�ؤ�ش�شات،  لهذه  اأول�يات عمل  اأو  اأجندة  ت�شكيل  اأو  تك�ين  على 

بقدِر ما تك�ن متاأثرة بالتم�يل.

ا اأن بع�ص م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين قادرة على التكيف مع  واأظهرت الدرا�شة اأي�شً
وليني، ومتطلباتهم يف ظل غياب التم�يل املحلي. معطيات املانحني الدُّ

وا�شتملت الدرا�شة على عدد من الت��شيات املتعلقة بتعزيز دور م�ؤ�ش�شات املجتمع 
ة الإ�شالح، وهي:- املدين يف عمليَّ
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املتعلقة  واملبادرات  اجله�د  لإجناح  احلك�مة  مع  حقيقية  �شراكة  بناء  �شرورة   -
بق�شايا الإ�شالح ال�ّشيا�شّي.

- �شرورة قيام امل�ؤ�ش�شات املانحة ب�شم�ل الدعم املقدم من طرفها للم�ؤ�ش�شات الَّتي 
تعمل خارج نطاق العا�شمة، ويركز التم�يل على البنية التحتية لها، والعمل على تط�ير 
البامج والأن�شطة الَّتي تق�م عليها، مبا يتنا�شب مع الأول�يات الَّتي حتتِّمها هذه املرحلة. 

- �شرورة بناء الثقة بني احلك�مة وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين، من خالل اإزالة جميع 
املعيقات املالية والت�شريعية الَّتي حتد من حريتها، وحتقيق املنجزات الَّتي تهدف لها تلك 
الأن�شطة، اإ�شافة اإىل �شرورة ت�فري البيانات الَّتي ترغب امل�ؤ�ش�شات يف احل�ش�ل عليها، 

ووج�د �شندوق وطني لتم�يل م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.

دور النقابات املهنية يف التنمية / اجلانب القت�صادي

اأن  اإل  ومانًعا،  جامًعا  تعريًفا  املدين  املجتمع  تعريف  يف  الخت�شا�ص  اأهل  اختلف 
املفه�م ي�شري اإىل:-

 )NGO’S Non Government of Organization( جمم�عة امل�ؤ�ش�شات غري احلك�مية
امل�شتقلة عن الّنظام ال�ّشيا�شّي، الَّتي متلك وظائف اجتماعية ن�عية، ومتلك ق�ة متثيلية ناجتة 
اإما عن املهام الَّتي تق�م بها، اأو الفئات الَّتي متثلها بطرائق خمتلفة عن اآليات التمثيل يف 

املجتمع ال�ّشيا�شّي.

النقابات،  مثل:  احلك�مية،  غري  امل�ؤ�ش�شات  املدين:  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  وت�شمل 
اجلماهريي  اجلهد  تنظم  الَّتي  امل�ؤ�ش�شات  كاّفة  العام،  النفع  ذات  اجلمعيات  الأحزاب، 

غري الهادف اإىل الربح املادي.

ة الَّتي تعك�ص  ويق�م املجتمع الأردين على نح� )12( فئة عن التنظيمات الجتماعيَّ
ح�ايل  اإىل  اأع�شائها  عدد  وي�شل  منظمة،   )2000( اإطارها  يف  وت�شم  املجتمع،  بنية 

800.000. وما مييزها انت�شارها يف العديد من املدن والقرى الأردنية.
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يف  املتح�شر  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  قطاعات  اأهم  من  املهنية  النقابات  وُتعدُّ 
كل دول العامل املتقدمة، وتكت�شب اأهميتها ودورها من خالل متثيلها ل�شريحة وا�شعة من 
�شرائح املجتمع. وتتميز بامل�شت�ى التعليمي املتقدم والثقافة املجتمعية وال�ّشيا�شّية وامل�شت�ى 

القت�شادي اجليد.

الدور الَّذي تق�م به النقابات املهنية:- 
1- الدفاع عن م�شالح ال�شريحة الَّتي متثلها، والرعاية والت�جيه، وامل�شاركة الفاعلة 

ولة. ة وال�ّشيا�شّية للمجتمع والدَّ ة والجتماعيَّ يف خطط التنمية القت�شاديَّ
القرار  �شنع  م�ؤ�ش�شات  مع  جنب  اإىل  جنًبا  والقيادة  الريادة  م�قع  اأخذت   -2
ناقد  لالأداء،  ومراقب  ا�شت�شاري  وداعم  رديف  فهي  والقت�شادي،  ال�ّشيا�شّي 

ب حيًنا، وداعم وم�ؤيد وم�شاعد. حيًنا وم�ش�ِّ
واحلك�مة  امل�اطنني  ت�حيد جه�د  بها  الَّتي ميكن  العمليات  ال�شاملة:  التنمية   -3
املحلي  املجتمع  يف  والثقافية  والجتماعيَّة  ة  القت�شاديَّ الأح�ال  لتح�شني 
وامل�شاعدة على الندماج يف املجتمع والأمة، وامل�شاهمة يف تقدمها باأق�شى قدر 

م�شتطاع.
4- حلقة ال��شل بني م�ؤ�ش�شات احلكم الر�شمية واملجتمع اجلماهري، فهي -بحكم 
الت�شاقها بالقاعدة اجلماهريية- اأقدر على فهم واقع احلاجات وامل�شكالت، 

وهي �شمري ي�شتطيع التعبري عن اآمالهم وطم�حاتهم وم�شاحلهم.

النقابات املهنية الأردنية: تنظيمات نقابية بداأت م�شريتها يف اخلم�شينيات من القرن 
املا�شي، اأ�ش�ة بزميالتها النقابات املهنية العربّية والعاملية، وكان هدفاها الأ�شا�شيان:-

1- تنظيم مزاولة املهنية. 
2- الدفاع عن م�شالح اأع�شائها.

الأهداف الفرعية 

1- الرتفاع بامل�شت�ى العلمي واملهني.
2- النتفاع به يف التعبئة القت�شاديَّة واحل�شارية والق�مية.
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3-امل�شاهمة يف التخطيط وتط�ير برامج التعليم والتدريب.
4- امل�شاهمة يف درا�شة امل��ش�عات ذات الطابع امل�شرتك وتبادل املعل�مات، 

ولية. والتج�شري مع الحتادات املهنية العربّية والدُّ

وللنقابات دور بارز يف جمالت التنمية على اختالف اأ�شكالها: اقت�شادًيا واجتماعًيا 
و�شيا�شًيا، بل هي العم�د الفقري للتنمية.

على ال�صعيد القت�صادي

ت�شكل املهن الثقافية ذروة الهرم املهني القت�شادي يف املجتمع ، وتنظيم مزاولتها 
بحيث تن�شبط املمار�شة فيما يع�د على املجتمع بالنفع، وعلى اأ�شحابها بتحقيق م�شاحلهم 
القت�شادي  ال�شتقرار  لتحقيق  ة  الأهّميَّ غاية  يف  اأمر  وه�  والقت�شاديَّة.  الجتماعيَّة 

والجتماعي.

والقطاع  العالجية  وال�شياحة  والإن�شاءات  والعقارات  الإ�شكان  قطاع  يف  دور  ولها 
الطبي، واخلدمات... و غريها.

التاأمني الجتماعي،  وتقدم النقابات املهنية لأع�شائها �شل�شلة ط�يلة من خدمات 
ولة العبء الأكب، يف  وت�فر لهم مظلة لهذه التاأمينات من خالل �شناديق تتحمل عن الدَّ
القيام مب�ش�ؤوليتها جتاه هذه ال�شريحة من امل�اطنني، فهذه ال�شناديق تقدم لهم العديد 
من اخلدمات ومنها: �شندوق التاأمني ال�شحي، �شندوق التكافل )الَّذي مينح عائلة الع�ش� 
املت�فى 40.000 دينار(، �شندوق القر�ص احل�شن، �شندوق الدرا�شة اجلامعة لالأبناء، 
�شندوق زواج الأع�شاء، و�شناديق اأخرى قيد الإن�شاء، مثل: �شندوق احلماية من البطالة، 
وهذا  وغريها.  الهند�شية....  املكاتب  �شندوق  املهنية،  الأخطاء  من  احلماية  �شندوق 
ولة هي املكلفة اأ�شاًل  ولة، مع اأن الدَّ يتطلب جهًدا مالًيا كبرًيا حتمله النقابات نيابة عن الدَّ

وقان�ًنا ود�شت�ًرا بتاأمني احلياة للم�اطن.

وتداولها يف  الأردين  ال�ش�ق  النقابات وحتريكها يف  ا�شتثمار مت�يل �شناديق  وُيعدُّ 
م�شاريع عقارية وخدمية اإ�شهاًما ورافًدا اأ�شا�شًيا من روافد التنمية القت�شاديَّة.
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دور النقابات يف التنمية ال�ّصيا�صّية

ا  ت�شكل النقابات املهنية متنف�ًشا طبيعًيا حمب�ًبا �شعبًيا لن�شاطات وطنية، متثِّل همًّ
الطبيعي  املتنف�ص  وهذا  ال�شهي�ين.  العدو  مع  التطبيع  ومقاومة  ال�طن،  حلماية  عاًما 
وامل�شلحة  �شت�ر  والدُّ بالق�انني  باللتزام  واملحك�م  وامل�جه  واملن�شبط  املعتدل  وال�شحي 

العليا لل�طن، ه� من اأهم ع�امل ال�شتقرار.

 وللنقابات املهنية دور مهم ول يزال يف خدمة عمليات التح�ُّل الدميقراطي، فهي 
بحق مدار�ص للتن�شئة ال�ّشيا�شّية على الّدميقراطيَّة، لأنها تزود اأع�شاءها بقدر ل باأ�ص به 
ن�شبية يف  وال�ّشيا�شّية، بحكم ما تنط�ي عليه من حرية  التنظيمية  من املهارات والفن�ن 

تنظيم الجتماعات.

هجرة الكفاءات العربّية

الكبرية من بالدهم  العلمية واخلبات  ال�شهادات  انتقال حملة  الكفاءات:  هجرة 
ول الأخرى، بحًثا عن فر�ص عمل مل تت�فر لهم يف بالدهم، اأو �شعًيا للح�ش�ل على  اإىل الدُّ
م�رد مايل اأف�شل.وميكن اعتبار حالة عدم ع�دة من ح�شل على �شهادة علمية متخ�ش�شة 
اأو خبة كبرية يف جمال معني خارج ال�طن هجرة كفاءات، ويف ذلك خ�شارة لل�طن، واإن 

كان لها بع�ص املردود املايل من حت�يالت مالية لل�طن.

دويل  اإجماع  ي�جد  ثم  ومن  التنمية،  عنا�شر  من  عن�شر  اأهم  الب�شرية  وامل�ارد 
ول املتقدمة والنامية( يف الرتكيز على اإعداد وت�فري برامج �شاملة وطم�حه للتنمية  )الدُّ
الب�شرية على اأُ�ش�ص علمية مدرو�شة وخمططة. وانتقل هذا الهتمام بامل�ارد الب�شرية اإىل 
التف�ق  العن�شر احلا�شم يف  اإن  اإذ  وال�شغرية؛  الكبرية منها  املختلفة  الأعمال  منظمات 

والتميز هم الأفراد املدرب�ن ذوو الكفاءة واملقدرة والرغبة.

الآثار  على  املا�شي  يف  تنطِ�  مل  ولكنها  جديدة،  لي�شت  الكفاءات  هجرة  وظاهرة 
اخلطرية احلالية. وبرزت هذه الظاهرة ب��ش�ح منذ اخلم�شينيات واأوائل ال�شتينيات من 
القرن الع�شرين، ب�شبب التقدم التقني والعلمي، واأخذت تتفاقم وتت�شاعد يف ظل الع�ملة. 
وُذكر اأن )25-50%( من حجم الكفاءات العربّية هاجرت خالل اخلم�شني �شنة الأخرية.
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ول النامية، اأ�شدرت اجلمعية  ونظًرا لأهّميَّة هذه الظاهرة، واأثرها اخلطري على الدُّ
العامة لالأمم املتحدة القرار رقم ) 3017( يف ) 1972/12/18 (، جاء فيه: »اإن الهجرة 
النامية«. ويف �شهر) 1974/8 ( حثَّت  ول  الدُّ ت�شك� منها  الَّتي  التخلف  تكمن يف ظاهرة 
ول النامية على تق�مي  منظمة الأمم املتحدة للتجارة والتنمية بقرارها رقم) 1904( الدُّ
امل�شكلة، وتقدمي اإح�شائيات تتعّلق بهجرة الكفاءات. و�شدرت عدة قرارات عن اجلمعية 
عي اإىل و�شع ت�شريعات وطنية وعاملية لتفادي  منها رقم )3362(، دعت اإىل �شـرورة ال�شَّ

ظاهرة هجرة الكفاءات. وعقدت ندوات يف ال�طن العربّي لدرا�شة الظاهرة.

 وَتعدُّ منظمة الي�ن�شك� اأن هجرة الكفاءات ن�ًعا �شاًذا من اأن�اع التبادل العلمي بني 
ول، يت�شم بالتدفُّق يف اجتاه واحد، اأو ما ميكن ت�شميته بالنقل العك�شي للتكن�ل�جيا، لأن  الدُّ
ع الهجرة  هجرة الكفاءات هي فعاًل نقل مبا�شر لأحد اأهم عنا�شر الإنتاج والتنمية. وت��شِّ

ول النامية.  ول الغنية املتقدمة والدُّ هذه اله�ة التقنية بني الدُّ

ول العربّية، والإح�شاءات الَّتي ت�فرت من  ول ت�جد اإح�شاءات تعك�ص ال�اقع يف الدُّ
ولية املهتمة بهذه  ول العربّية، ومنظمة الي�ن�شك�، وبع�ص املنظمات العربّية والدُّ جامعة الدُّ

الظاهرة، كانت:
العلماء، . 1 راأ�شهم:  وعلى   املهن،  اأرباب  من  عام ح�ايل )100.000(   كل  يهاجر 

�ش�رية،  لبنان،  هي:  عربية  اأقطار  ثمانية  من  واخلباء  والأطباء،  واملهند�ش�ن، 
العراق، الأردن، م�شر، ت�ن�ص،  املغرب، اجلزائر. واأن )70%( من العلماء الَّذين 

�ص ل يع�دون اإىل بالدهم.   ول املتقدمة للتخ�شّ ي�شافرون اإىل الدُّ
املتحدة . 2 ال�ليات  اإىل  عربي  عامل   )  750.000( هاجر   )1970  ( العام  منذ 

الأمريكية.
 يهاجر ) 50%( من الأطباء، و) 23%( من املهند�شني، و) 15%( من العلماء من . 3

جمم�ع الكفاءات العربّية، اإىل اأوروبا وال�ليات املتحدة الأمريكية وكندا.
واأن . 4 ة  خا�شَّ النامية،  البلدان  من  الكفاءات  هجرة  ثلث  يف  العربّية  البالد  ت�شهم 

)54%( من الطالب العرب الَّذين يدر�ش�ن يف اخلارج ل يع�دون اإىل بالدهم.
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الأطباء . 5 جمم�ع  من   )%34( نح�  بريطانيا  يف  العامل�ن  العرب  الأطباء  ي�شكل 
العاملني فيها.

الأمريكية  . 6 املتحدة  ال�ليات  يف  ز  ترتكَّ املهاجرة  العربّية  الكفاءات  من   )%75(
وبريطانيا وكندا. 

ول العربّية يف التعامل مع هذه الظاهرة، فالأردن وم�شر اتَّبعتا �شيا�شة  وتباينت الدُّ
الباب املفت�ح، يف حني اأنَّ ليبيا والعراق و�ش�رية اتخذت اإجراءات ت�شجع ع�دة الكفاءات.

اأ�صباب هجرة الكفاءات 

البلدان  يف  اجلذب  وع�امل  رة،  امل�شدِّ البلدان  يف  الطرد  بع�امل  الأ�شباب  تتمثَّل 
امل�شتقِبلة.

عوامل الطرد 

ن امل�شت�ى . 1 تدين م�شت�ى الدخل واملردود املادي للكفاءات العلمية، بحيث ل ت�ؤمِّ
املنا�شب للعي�ص.

والق�انني . 2 احلريات،  على  والت�شييق  الإداري،  والف�شاد  البريوقراطية،   
املكان  يف  املنا�شب  الرجل  و�شع  وعدم  تن�شفهم،  ل  الَّتي  املالية  والت�شريعات 

املنا�شب.

انعدام م�شت�ى الّدميقراطيَّة واحلرية اأو تدّنيه، وعدم ال�شتقرار ال�ّشيا�شّي اأو . 3
الجتماعي. وعدم تقدير العلماء. 

ر لهم يف بالدهم.. 4 ول املتقدمة ل تت�فَّ ح�ش�ل البع�ص على منح درا�شية يف الدُّ

تكيُّف بع�ص الكفاءات على منط احلياة يف اخلارج، والزواج باأجنبيات. . 5

عدم ت�فر �شبل العي�ص واخلدمات الأ�شا�شّية.. 6

ة والف�شاء . 7 رَّ الذَّ العلمية، كعلم  اأو اخت�شا�ص بح�شب امل�ؤهالت  بيئة  عدم ت�فر 
وغريها.
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عوامل اجلذب

اأ�شحاب . 1 لجتذاب  بدقة  ومدرو�شة  خمططة  �شيا�شات  الغربية  ول  الدُّ تبني 
الكفاءات واملهارات.

ول الغربية البيئة العلمية املتقدمة الَّتي تت�افق مع التخ�ش�شات، وتتيح . 2 ر الدُّ ت�فِّ
املجال للتقدم العلمي واملهني وال�ظيفي للكفاءات. 

ول الغربية.. 3 الدخل املرتفع للكفاءات يف الدُّ
ول الغربية.. 4 احلرية والّدميقراطيَّة يف الدُّ

اآثار هجرة الكفاءات العربّية 

لهجرة الكفاءات اآثار �شلبية على واقع التنمية يف ال�طن العربّي، ول يقت�شر الأمر 
ة والجتماعيَّة، بل يتعّداها اإىل التعليم وخمرجاته،  على واقع وم�شتقبل التنمية القت�شاديَّ

وتط�ير قاعدة تقنية عربية، واأهم ال�شلبيات: 

البالد . 1 اأن  مع  اخلارج،  اإىل  تهاجر  الَّتي  الإنتاجية  والطاقات  اجله�د  �شياع 
العربّية يف حاجة ما�شة لها يف املجالت كاّفة.

الكفاءات علمًيا وتدريبًيا، حت�شل عليها . 2 تاأهيل  اأُنفقت يف  الَّتي  امل�ارد   تبديد 
من  اأكرث  وهي  ولرات،  الدُّ مبليارات  وتقدر  مقابل،  دون  من  املتقدمة  ول  الدُّ

ول النامية. جمم�ع امل�شاعدات الَّتي قدمت اإىل الدُّ

�شعف الإنتاج العلمي والبحثي وتده�ره يف البلدان العربّية.. 3
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املر�سد العلمّي للحراك ال�سبابّي العربّي

د. م�صعد عوي�س*

يف �ش�ء ال�اقع العربي الراهن والدع�ة اإىل التعرف على امل�شتقبل العربي يف ظل 
احلراك ال�شبابي. 

نرى اأنه من ال�اجب اأن يتم العمل يف تن�شيق وتعاون وتكامل مع كافة الهيئات العربية 
من اأجل امل�شالح العربية امل�شرتكة. 

ال�شباب  ملهرجان  رئي�ًشا  كنت  العربي عندما  ال�شباب  مع  العمل  ومن خالل خبة 
العربي الذي عقد برعاية اجلامعة العربية يف اأب� قري بالإ�شكندرية عام 1998، ف�شاًل عن 
العمل يف العديد من الدول العربية والتعاون ال�ثيق مع اجلامعات الأردنية وجائزة احل�شن 
ال�شباب يف  رئي�ًشا جلهاز  كنت  عندما  امل�شري  للمجتمع  بتقدميها  �شرفت  التي  لل�شباب 
م�شر 2000/1997، فاإنني اأتقدم بفكرة اإن�شاء مر�صد علمي للحراك ال�صبابي العربي، 
ي�شعى  حيث  ال�شبابي«،  احلراك  ظل  يف  العربي  »امل�شتقبل  م�ؤمتر  عقد  مبنا�شبة  وذلك 
العربي  ال�شباب  واأن  امليادين،  كافة  يف  العربي  التعاون  اأهمية  على  التاأكيد  اإىل  املر�شد 
النابغ �شيك�ن يف مقدمة املجتهدين للتمهيد مل�شتقبل عربي م�شرق، لكي يحقق امل�شالح 
تعاون  يف  والرتب�ية  والعلمية  والثقافية  والقت�شادية  الجتماعية  املجالت  يف  العربية 

وتن�شيق وتكامل وتفاهم والحرتام املتبادل بني اجلميع. 

و�شيتم عر�ص فكرة املر�شد يف اإيجاز حتى تتم مناق�شته و نقده وتعديله والإ�شافة 
اإليه اإمياًنا بالعمل اجلماعي وتبادل الأفكار وثقافة الختالف واحل�ار البناء. 

العربية وال�شرق الأو�شط/م�شر.* اأ�شتاذ جامعي، ونائب رئي�ص المجل�ص الدولي لل�شحة والتربية البدنية والترويح والريا�شة عن المنطقة 
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فاإمياًنا بدور العلم يف التقدم، ويف �ش�ء امل�شالح العربية امل�شرتكة التي تعل� ف�ق 
هذا  ي�شعى  الراهن،  وال�اقع  امل�شرتك  العربي  التاريخ  خالل  ومن  الطارئة،  اخلالفات 
املر�شد اإىل تقدمي روؤية م�شتقبلية لالإفادة من احلراك ال�شبابي العربي يف التقدم العربي، 
والتعامل بندية وكبياء مع املجتمعات اخلارجية من خالل تبادل اخلبات وثقافة ال�شالم. 
ويعمل هذا املر�شد يف �ش�ء الأهداف العربية امل�شرتكة، ومن خالل ا�شرتاتيجية وا�شحة 
على  بالعتماد  العربي،  ال�شباب  روؤية  العربية من خالل  امل�شالح  لتحقيق  ت�شعى  املعامل 
م بكل امل��ش�عية احلل�ل املنطقية للق�شايا  نتائج البح�ث العلمية وبي�ت اخلبة التي تقدَّ
املطروحة لتحقيق امل�شالح العربية العليا مع تنحية امل�شالح اجلزئية التي تعرقل امل�شالح 

العامة. 

وي�ؤكد املر�شد العلمي للحراك ال�شبابي العربي اأهمية ت�شافر جه�د ال�شباب العربي 
امل�شت�ى  على  الراهن  وال�اقع  امل�شرتك  التاريخ  عن  ينف�شل  ل  الذي  امل�شتقبل  اأ�شحاب 
ال�شبابي العربي على الإدارة  ال�طني والعربي والدويل. ويعتمد املر�شد العلمي للحراك 
العلمية امل�شتنرية والك�شف عن القيادات ال�شبابية ال�اعدة لتدريبها واإف�شاح املجال اأمامها 
للتقدم والنم�، اإمياًنا بتكامل الأجيال وت�ا�شلها. كما يدع� املر�شد اإىل التخطيط ال�شامل 

يف �ش�ء برنامج زمني ومتابعة م��ش�عية وتق�مي م�شتمر.

املر�شد  ي�شعى هذا  ال�شاملة،  واجل�دة  الن�عية  واجل�دة  معايري اجل�دة  ويف �ش�ء 
للتعرف  الراهن  ال�قت  يف  العربي  ال�شباب  واأن�شطة  برامج  واأمناط  اأ�شكال  ر�شد  اإىل 
على اخلبات الإيجابية وال�شتفادة منها، وكذلك التعرف على اجل�انب غري الإيجابية 

لعالجها وال�قاية منها. 

الجتماعي  لل�اقع  مالءمته  ومدى  ال�شائد  الفكر  حتكم  التي  الق�شايا  ر�شد  ويتم 
من  امل�شرتكة  العربية  امل�شالح  مع  مت�افق  لفكر  الت��شل  اإىل  وال�شعي  العربي،  والثقايف 
خالل ح�ار بناء بني جيل ال�شباب وجيل الكبار واإميانا بالراأي والراأي الآخر، و�ش�ًل اإىل 

امل�شلحة العامة للجميع. 

ويتم حتديد اأهداف املر�شد ووظائفة واآليات التنفيذ من خالل الدرا�شات العلمية 
ال�اقعية لل�اقع العربي ب�جه عام ولل�اقع ال�شبابي العربي ب�جه خا�ص يف �ش�ء خ�ش��شية 
كل دولة عربية، مع مراعاة امل�شالح العربية امل�شرتكة يف مناف�شة جادة مع النظم العاملية 

القائمة.
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ويقدم املر�شد املعادلة الذهبية للتعاون والتن�شيق والتكامل بني ال�شباب العربي. . 
من اأجل امل�شتقبل العربي املن�ش�د. 

والتعديل  للمناق�شة  خا�شعة  العربي:  ال�شبابي  للحراك  العلمي  املر�شد  فكرة  اإن 
والإ�شافة يف �ش�ء احل�ار العلمي البناء والروؤية ال�شبابية ال�اعدة. كما اأن هذا املر�شد 
يراعي اله�ية ال�طنية واله�ية العربية واملنظ�ر العاملي يف �ش�ء ال�شتقالل واحلرية وعدم 

التمييز، واأي�شًا البعد الإن�شاين وامل�شالح امل�شروعة للجميع. 

بع�ص  ر�شد  يف  العربي  ال�شبابي  للحراك  العلمي  املر�شد  ي�شهم  اأن  املت�قع  ومن 
امل��ش�عات الآتية: 

1- تاريخ العمل العربي امل�شرتك. 
2- تاريخ اجلامعة العربية والدرو�ص امل�شتفادة من اأجل تط�يرها ودعمها. 

3- التعرف على راأي ال�شباب العربي يف اأول�يات الق�شايا التي يرون البدء بها يف �ش�ء 
امل�شالح العربية امل�شرتكة. 

4- ر�شد الق�شايا امللحة مثل البطالة والفقر، والرعاية ال�شحية، والأمية وتل�ث البيئة. 
5- درا�شة ال�اقع ال�شبابي يف �ش�ء خ�ش��شية كل دولة عربية. 

6- التعرف على ق�شايا العلم والثقافة والإبداع يف ميادين الفن بكافة �ش�رة واجل�انب 
امل�شيئة والتجارب الناجحة يف كل جمتمع عربي. 

7- ر�شد اخلبات املتميزة واأوجه التعاون الثنائي واجلمعي بني املنظمات العربية واملجتمع 
املدين، والتن�شيق بني م�ؤ�ش�شات التعليم العام واجلامعي ومراكز البحث العلمي. 

نافذة  لتك�ن  ال�شعبية  الدبل�ما�شية  خالل  من  عربية  �شبابية  م�ؤ�ش�شة  اإن�شاء  درا�شة   -8
العربي، وتعمل يف تن�شيق  ال�شباب على املجتمع  ال�شباب ونافذة  العربي على  املجتمع 

وتعاون بني جيل الكبار وجيل ال�شباب. 
9- البحث عن م�شروعات ت�افقية عربية يف جمال حماية البيئة وثقافة العمل التط�عي 

والبتكار والإبداع يف ميادين الفن والعلم والثقافة. 
خالل  من  العربي  ال�شباب  مع  التعاون  اآفاق  العربية  اجلامعة  تف�شح  لكي  الدع�ة   -10
اأفريقيا واأوروبا  التعاون العربي العربي، ومن خالل التعاون العربي مع املنظمات يف 

واآ�شيا واأمريكا. 



الباب الّرابع
خــال�ســــــــــــــة نقــا�ســــــــــــات

ة ور�سات العمل واحللقات اخلا�سّ
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املحور الأّول: احلرّيــات واحلقـــــوق الأ�صــــــا�صّية
)م�صاركة ال�ّصباب يف الإ�صالح والعمليَّة الدميقراطّية(

اجلل�صة: الأولى

 رئي�س اجلل�صة: د. يو�صف ال�صيواين/ ليبيا

املقرِّر:اأ. مروان املعايطة/ الأردن

)احلريات واحلقوق ال�صيا�صّية، احلقوق والواجبات، حقوق امل�صاركة، التوا�صل َمَع 

�صانعي القرار، الدميقراطّية والإ�صالح، تاأثري احلراك ال�صعبي يف الإ�صالحات 

الّداخلّية، حماربة الف�صاد(

• تاأكيد اأهّميَّة دور التعليم يف كل مرحلة يف زيادة ال�عي ال�ّشبابي، وتثقيفهم يف جمال 
احلق�ق وامل�شاركة ال�ّشيا�شّية.

ة اإحداث التَّغيري يف منط التعليم واملناهج الدرا�شية، لتتالءم مع احلق�ق الأ�شا�شّية  • اأهّميَّ
وحق التعبري وامل�شاركة.

اأنهم  ال�ّشباب  ُي�شعر  مما  القرار،  و�شانعي  ال�ّشباب  بني  فيما  الت�ا�شل  قن�ات  �شعف   •
مهم�ش�ن، واأن �ش�تهم غري م�شم�ع، فيعّبون عن اأنف�شهم ب�شل�كات �شلبية.

• �شرورة اإن�شاء هيئات �شبابية ذات �شلة مع �شانعي القرار، اأو اإدماج ال�ّشباب يف الهيئات 
القائمة، ليك�ن�ا م�شاركني يف �شنع القرار.

• تاأكيد اأهّميَّة دور ال�ّشباب، من خالل احلراك الَّذي اأحدث�ه يف التاأثري اإيجابًيا يف م�شرية 
الإ�شالح الداخلي، وت�شريع وترية الإ�شالح.

• تاأكيد حق ال�ّشباب يف احل�ش�ل على املعل�مات، وذلك لتعزيز دوره يف امل�شاركة ال�ّشيا�شّية 
ومكافحة الف�شاد.

�شبابية  جتارب  تقدمي  ومت  الف�شاد.  ومكافحة  الإ�شالح  عمليَّة  يف  كبري  دور  • لل�شباب 
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يف هذا الإطار، من خالل تاأ�شي�شهم جلمعيات مكافحة الف�شاد ومراقبة النتخابات، 
بعد  ال�اقع  اأر�ص  للمر�شحني ومدى تطبيقها على  النتخابية  البامج  وكذلك مراقبة 

ف�زهم يف النتخابات.
وظهر  احلاكمة،  لالأحزاب  ال�ّشيا�شّي  الحتكار  حالة  ك�شر  اإىل  ال�ّشبابي  اأدى احلراك   •

ال�ّشباب ق�ًة فاعلًة يف املجتمع، قادرة على اإحداث التَّغيري.
• تاأكيد اأهّميَّة دور الإعالم احلديث والف�شائيات وو�شائل الت�شال والت�ا�شل الجتماعي 

يف دعم احلراك ال�ّشبابي وت�شهيل مهمته.
لتعزيز  الجتماعي  العقد  يتطلب جتديد  ولة، مما  الدَّ َط  ت�شلُـّ ال�ّشبابي   •اإنهاء احلراِك 

احلريات واحلق�ق الأ�شا�شّية وال�ّشيا�شّية لل�شباب.

اجلل�صة: الثانية
رئي�س اجلل�صة: د. يو�صف ال�صيواين/ ليبيا

املقرِّرة: اأة. عايدة عبد احلميد علي/ ال�صودان

)ُحرية التعبري والإعالم الإلكرتويّن اجلديد، الف�صائيات وتاأثريها على الراأي العام( 

ول العربّية، تكاد  خالل اجلل�شة التقت الأفكار وت�حدت يف اأن ق�شايا ال�ّشباب يف الدُّ
تك�ن متطابقة، وهذا الأمر يتطلب مرئيات م�حدة نح� احلل�ل املن�ش�دة. واأكدت الآراء 

ة الآتي:  املتباينة الَّتي مت طرحها يف هذه اجلل�شة، اأهّميَّ
• اإر�شاء قاعدة ت�شريعية للحق�ق وال�اجبات، وال�عي بها، من خالل التدريب على الثقافة 
للممار�شة  املثلى  والطريقة  ال�ّشيا�شّية،  بامل�شطلحات  يتعلق  فيما  ة  وبخا�شَّ القان�نية، 

ال�ّشيا�شّية.
اإطاًرا  ب��شفها  الجتماعيَّة  بالتن�شئة  والهتمام  التعليمية،  املناهج  يف  النظر  اإعادة   •

اأ�شا�شًيا لن�شر مفاهيم الّدميقراطيَّة يف نف��ص الن�صء.
اجلديد  بالإعالم  والهتمام  امل�شتدامة،  التنمية  لبامج  الأول�ية  الإعالم  يعطي  اأن   •

ب��شفه من التحديات احلالية يف جمتمعاتنا. 
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وحفز  املجتمع،  تط�ير  و�شائل  من  ك�نها  املجتمعية،  امل�ش�ؤولية  ببامج  الهتمام   •
ة  احلك�مات وامل�ؤ�ش�شات ورجال الأعمال للم�شاركة يف برامج املمار�شة ال�ّشيا�شّية والعمليَّ

الّدميقراطيَّة.
تقت�شي م�شاركة ال�ّشباب وج�د اأمناط جديدة للممار�شة ال�ّشيا�شّية، وو�شائط جديدة   •

للم�شاركة وتط�ير امل�ؤ�ش�شات لت�شتجيب للتحديات احلالية.
• التجديد والإحياء �شرط للنه�شة، والبتعاد عن التزمت، واحلجر على الأفكار، و�شمان 

حق�ق الأقليات.
• حّث منظمات املجتمع املدين وم�ؤ�ش�شاته على دمج فئة املعاقني من ال�ّشباب، واإ�شراكهم 

يف برامج التط�ير ال�ّشيا�شّي الدميقراطي.
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املحور الثاين: البطالة وحّق العمل 
)ال�ّصباب وم�صتقبل التنمية(

اجلل�صة: الأولى
رئي�س اجلل�صة: اأ. يا�صر اإبراهيم/ ال�صودان

املقرِّرة: اأة. نور �صامل اخل�صبة/الأردن

)امل�صاواة وتكافوؤ الفر�س، التمكني التكنولوجّي والتدريب، هجرة العقول(

تداول  وحده.  العربّي  والعامل  لالأردن  ولي�ص  للعامل  ال�شاغل  ال�شغل  هي  البطالة 
الفريق يف املفه�م العام للبطالة، بعدم ت�افر فر�ص العمل للراغبني فيه، و�شي�ع ن�عني 
عه. فامل�ؤ�ش�شة احلك�مية هي اأبرز من  من البطالة، هما: البطالة امل��شمية والبطالة املقنَّ

عة. متثِّل البطالة املقنَّ

واأ�شار الفريق اإىل اأن 35% من الق�ى العاملة يف الأردن ممن اأعمارهم 15 �شنة فما 
اأكرث، بح�شب اإح�شائية عام 2011. 

اأّما يف عام 2010 فكانت ن�شبة البطالة 12.9%، وارتفعت يف عام 2011 بن�شبة%4. 
واأننا  العربّي،  والعامل  الأردن  يف  العمل  فر�ص  ت�فري  مع�قات  اأهم  يف  احلديث  وجرى 
بحاجة اإىل م�شاريع ذات دوافع دينية، واجتماعية، واقت�شادية. وكذلك بحاجة اإىل الروؤى 
ة الَّتي تهتم بالعمالة الأردنية وحتدُّ من العمالة ال�افدة، واأن تت�افق خمرجات  القت�شاديَّ

التعليم مع �ش�ق العمل. 

ولهذا فنحن بحاجة اإىل:
�شن ت�شريعات ل فر�ص تعقيدات.. 1
ت�شجيع ال�شتثمار.. 2
اإقامة معار�ص لت�شجيع ال�شتثمار.. 3
ت�فري الأمن الجتماعي.. 4
تنفيذ اخلطط.. 5
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الع�شر  يف  التكن�ل�جيا  قيمة  واأّن  الفر�ص،  تكاف�ؤ  م�شاألة  اإىل  املتحاورون  وتطرق 
احلايل اأ�شا�ص تقّدم احل�شارات. وخل�شت املناق�شات اإىل الت��شيات التالية:

خلق ج� انفتاح تكاملي بني احلك�مات العربّية، وتقدمي الت�شهيالت ل�شد العجز.. 1
جتني�ص اأ�شحاب روؤو�ص الأم�ال وت�فري الأمان القت�شادي لهم.. 2
اإقامة �ش�ق حرة عربية بال حدود.. 3
ة . 4 ل يقع الل�م على ال�شيا�شات احلك�مية فح�شب، يف تفاقم م�شكلة البطالة، فثمَّ

م�ش�ؤولية تقع على الأفراد.
خف�ص تكلفة الف�شاد يف ال�طن العربّي.. 5

اجلل�صة: الثانية

رئي�س اجلل�صة: اأ. حممد �صابرين/ م�صر

املقرِّرة: اأة. ازدهار �صاهني/فل�صطني

)تفعيل دور منّظمات املجتمع املديّن )النقابات والهيئات التعاونّية والعمل التطوعّي( 
خلدمة التنمّية( 

اإطالق �شفحة �شباب منتدى الفكر العربّي للت�ا�شل.. 1
باأن�شطة وتنمية املجتمعات املحلية، واعتماده مركًزا . 2 اإن�شاء كيان عربي يعنى 

عربًيا ومدر�شة لالإدارة.
ة.. 3 ت�فري فر�ص تدريبية مل�شاعدة ذوي الحتياجات اخلا�شَّ
لعر�ص . 4 عام  كل  تط�عية  كفاءة  ت�شت�شيف  عربية  مبادرة  املنتدى  يتبنى  اأن 

جتاربها وال�شتفادة منها.
اإلزام �شركات القطاعني العام واخلا�ص بتدريب اأربعة من ال�شباب وال�شابات . 5

لتاأهيلهم لدخ�ل �ش�ق العمل.
ت��شيع مفه�م املحا�شبة الجتماعيَّة.. 6
حتقيق العدالة ال�شتثمارية يف املناطق املهم�شة واملحرومة.. 7
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املحور الثالث: احلـــــراك ال�ّصــــــــبابي
واإمكانات الإ�صالح الجتماعي والثقايف

اجلل�صة: الأولى

رئي�س اجلل�صة: اأة. اأ�صماء احل�صيني/م�صر

املقرِّرة: اأة. عالية قطي�س/الأردن

)التنوع الثقايّف وقبول الآخر؛ العنف املجتمعّي واجلامعّي؛ الندماج الجتماعي؛

املنطق والتفكري العلمّي؛ اأخالقيات احلوار(

الأجيال  عن  واهتماماته  تطلعها  يف  تختلف  اجلديدة  الأجيال  اأّن  املتحاورون  اأّكد 
تن�ع  اأنَّ  مع  للح�ار،  وتغييبها  الأزمات،  اإدارة  يف  الأنظمة  ف�شل  اإىل  واأ�شاروا  ال�شابقة. 
الَّتيارات الفكرية مهم لإحداث التط�ر والرتقاء احل�شاري. ونّ�ه�ا باأهّميَّة ال�شتماع اإىل 

الآخر، واملرونة يف احل�ار، واإيجاد اأر�شية م�شرتكة يف احل�ار. 

وحتدثت د. جودي بطاينة عن حاجة هذا الع�شر اإىل احل�ار، وكانت قد اأ�شارت 
اإىل معنى احل�ار، واأخالقياته، واأهميته ودوره يف معاجلة اأزمات جمتمع ما، وم�شكالته. 

وتطرقت اإىل ح�ار احل�شارات.

وقّدم اأ. حممد �صالم جميعان، وجهة نظر يف الأفكار النمطية والع�امل الَّتي اأدت 
اإىل �شي�عها، وقّدم مناذج منها، واأثرها يف ت�شكيل �ش�رة منطية عن الآخر. 

د. نبيل ال�ش�رة اخلاطئة عن تن�ع الأديان والأفكار النمطية عن املذاهب  وطرح 
الأفكار  بني  اجل�ش�ر  بناء  ويف  احل�شاري  التاأثري  يف  امل�شيحيني  بدور  واأ�شاد  املختلفة، 

العاملية، واأن الّدميقراطيَّة قيم ومنط يف التفكري. 
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وخل�س امل�صاركون يف اجلل�صة اإلى التو�صيات التالية: 

• العمل على اإقامة ندوات وم�ؤمترات، لتحقيق التَّغيري الهادئ.
• �شرورة الرتكيز على التعليم والرتبية والإعالم من بناء عقل ثقايف واٍع.

• تعزيز مبداأ الرقابة الذاتية والبدء بالإ�شالح انطالًقا من الذات.
ولة. • عدم تقدي�ص الأ�شخا�ص وم�ؤ�ش�شات الدَّ

تاأهيل قيادات �شبابية قادرة على ال��ش�ل اإىل نظام �شبابي يجعل من ال�ّشباب   •
�شّناع القرار.

اأبعاد  له  وثقايف  و�شيا�شي  اقت�شادي  اإحداث  بناء  يف  �شاهم  ال�ّشبابي  احلراك   •
خمتلفة.

• العمل على تطبيق اأ�شاليب احل�ار وقب�ل الطرف الآخر.
ولة. ولة من اأجل قلب كيانات الدَّ • الدين ه� ال�تر الَّذي تلعب عليه الدَّ

والفقر  الف�شاد  �شد  ث�رات  كانت  بل  دينية،  ث�رات  تكن  مل  ال�ّشبابية  الث�رات   •
والبطالة، و�شعي نح� احلرية والكرامة.

• مل َتنتج اأفكاٌر م�شتقبلية بعد حدوث الث�رات.
• اأهّميَّة وج�د ميثاق ر�شمي يحكم اجلامعات للتخفيف من العنف اجلامعي.

• الرتكيز على دور ال�ّشباب الإ�شالحي والت�شاركي بعد الث�رات.
• وج�د قيادات �شبابية قادرة على ال��ش�ل لنظام احلكم و�شناعة القرار.

• الرقابة الذاتية والبدء بالذات.
• العمل على تن�شئة الطفل لي�شل على مرحلة جامعية واعية.

• الندماج مع الآخر وتقّبله.
• الق�شاء على الأمية.
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ولة. • عدم تهمي�ص الأقليات يف �شناعة القرار يف مراكز الدَّ
• الرتكيز على التعليم والرتبية والإعالم والفن وت�شخريه للتغيري الإيجابي.

اجلل�صة: الثانية
رئي�س اجلل�صة: دة. و�صحى ال�صويدي/ قطر

املقرِّرة: اأ. عبد الرحمن الزرقان/ الأردن

)التعليم وال�صحة، الأ�صرة والقيم الأُ�صرية؛ دور اجلامعات وموؤ�ص�صات الثقافة والفكر( 

- الرتكيز على اإ�شالح التعليم ك�نه �شبًبا رئي�ًشا لكل التحديات لالأفراد واملجتمعات.
ة وج�د منهاج عربي يركز على اللغة العربّية الف�شحى، منا�شب للع�شر، من  - اأهّميَّ

منطلق حفظ الرتاث والعتزاز به.
ة بال�طن العربّي. - �شرورة حتديد اأهداف اإمنائية خا�شَّ

ة التعليمية. - الرتكيز على تاأهيل املعلمني قبل ممار�شتهم العمليَّ
د يف بع�ص امل�اد على الأقل، ملنع تعديل املناهج لأ�شباب  - اإيجاد منهاج عربي م�حَّ

�شيا�شيَّة.
ة التعليمية وقالبها املتداول حالًيا، واللج�ء للتعليم التَّفاعلي،  - البعد عن جم�د العمليَّ

وتعزيز اأ�شاليب التفكري العلمي، والتحليلي.
- دعم امل�ؤ�ش�شات واملنظمات الَّتي تعمل على تاأهيل الك�ادر ل�شغل ال�ظائف يف �ش�ق 

العمل، ومعاجلة ق�ش�ر املناهج.
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ة احللقات اخلا�سَّ

حلقة خا�صَّة: »م�صتقبل ال�ّصباب يف مناطق ال�صراعات امل�صلحة«

اإدارة اللقاء: د. حيدر �صعيد/العراق

املقرِّرة: اأة. مارية اجلبوري/ املغرب

مها الباحث�ن، وال�ّشباب  ختم النقا�ص يف هذه احللقة، بت��شيات بالغة الأهّميَّة، قدَّ
العربّي امل�شارك:

ال�شراعات.. 1 لإذكاء  والِعْرقيَّة،  الطائفية  والنزعات  الدين،  ت�ظيف  عدم   
فاملدني�ن والفئات امل�شت�شعفة من الن�شاء والأطفال وال�شي�خ واملراأة هم اأكرث 

الفئات امل�شتهدفة يف مناطق ال�شراع. 
ولة.. 2 د البناء والتكامل الداخلي للمجتمع والدَّ عقد الندوات الَّتي ت�ؤكِّ
اإلزامية و�شع ت�ش�ر نظري حلل م�شكلة النزاعات امل�شلحة. . 3
وج�ب ت�شليط ال�ش�ء على ال�ّشباب امل�ج�د يف مناطق ال�شراع، كما ه� حال . 4

ال�ّشباب الفل�شطيني الَّذي يعاين من العتقال، وانعكا�شاته على فر�ص العمل 
ال�ّشباب،  نف��ص  يف  األيم  وقع  لها  امل�شلحة  وال�شراعات  فالنزاعات  والتعليم. 

ولها تاأثري كبري يف حتديد م�شار م�شتقبلهم واحلد من طم�حاتهم.
والنتائج . 5 النزاعات  للدخ�ل يف هذه  ال�ّشباب  تدفع  الَّتي  الأ�شباب  البحث عن 

الَّتي ترتتب عليه.
ت العامل العربّي هي: ث�رة حراكية عربية �شبابية هدفها التَّغيري.. 6 الث�رة الَّتي عمَّ
تقبل ثقافة الآخر وتفعيل الدور احلقيقي لالأ�شرة واملجتمع.. 7
و�ش�ء . 8 والبطالة  للتهجري  �شها  تعرُّ من  امل�شلحة  ال�شراعات  مناطق  تعاين 

التعليم.
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حلقة خا�صَّة: »اآفاق الإ�صالح القت�صادي«
اإدارة اللقاء: د. خالد الوزين/الأردن

املتحدث الرئي�صي: اأ. كمال القي�صي/العراق

املقرِّر: اأ. عز الدين الزّوي/ليبيا

�شرورة وج�د اإرادة �شيا�شيَّة من خمتلف القيادات، ت�شعى لإيجاد الإ�شالح القت�شادي . 1
والتنمية ال�شاملة.

د نظامها ال�ّشيا�شّي والإداري.. 2 على احلك�مات العربّية اأن ت�شلح م�ازناتها، وتر�شِّ
�شرورة ت�شجيع الإقرا�ص امل�شريف الداعم للم�شروعات ال�شغرية، لت�فري فر�ص عمل . 3

لكثري من ال�ّشباب العربّي، وخلق روح التناف�ص بينهم.
اأ�شباب احلراك . 4 اأهم  اأفراد املجتمع من  البطالة وغياب العدالة يف ت�زيع الرثوة بني 

ال�ّشبابي العربّي.
على احلك�مات العربّية تاأ�شيل ثقافة الحتجاج ال�شلمي وت�شجيعها، حتى يعب ال�ّشباب . 5

عن اآرائهم ب�ش�رة ح�شارية.
وت�ظف طاقاتهم وطم�حاتهم، . 6 ال�ّشباب  ترعى  اأهلية  م�ؤ�ش�شات مدنية  �شرورة وج�د 

وتنمي لديهم املحاكاة الربحية وثقافة �ش�ق العمل.
ول املانحة الَّتي تعر�ص براجمها، الَّتي ل . 7 ول العربّية والدُّ اإعادة هيكلية العالقة بني الدُّ

تتالءم مع احتياجات املجتمع العربّي.
القطاع . 8 والأ�شرة يف �شناعات  البيت  اإ�شراك  امل�شتدامة عن طريق  بالتنمية  الهتمام 

اخلا�ص.
ول العربّية الَّتي تعاين من اأزمات مالية واقت�شادية.. 9 اإن�شاء �شندوق عربي لدعم الدُّ

ول العربّية، وال�شتفادة من الف�ائد املالية داخل ال�طن . 10  ت�شجيع التجارة البينية بني الدُّ
العربّي، والإ�شراع يف اإن�شاء ال�ش�ق العربّية امل�شرتكة.

ا عن طريق ال�شتثمار، ولي�ص دعم خزائن . 11 ول العربّية لبع�شها بع�شً  اأن يك�ن دعم الدُّ
احلك�مة وم�ازنتها.

 حتييد العمل القت�شادي وال�شتثمار عن اخلالفات ال�ّشيا�شّية العربّية - العربّية.. 12



ــــــة نقا�ســــــــــات احللقـــــات اخلا�سّ

)1(
راعات امل�صلَّحة م�صتقبل ال�ّصباب يف مناطق ال�صّ

)2(
اآفاق الإ�صالح القت�صادّي

)3(
املبادرات ال�صبابّية
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)1(
راعات امل�سلَّحة م�ستقبل ال�ّسباب يف مناطق ال�سّ

م اأ. حيدر �صعيد من العراق/مدير اجلل�شة، عدًدا من املرتكزات املنهجية الَّتي  قدَّ
نظًرا  ال�ّشباب،  على  وانعكا�شاتها  امل�شلحة  النزاعات  م��ش�ع  ال�ّشبابي يف  للح�ار  ت�ؤ�ش�ص 
وقابلة  نهائية،  لي�شت  مها  يقدِّ الَّتي  املرتكزات  اأن  واأّكد  لذلك.  ة  ُمعدَّ ورقة  وج�د  لعدم 

للنقا�ص. 

وانطلق يف مرتكزاته من روؤيته يف �شرورة حتديد مفه�م ال�ّشباب؛ اإذ تعتمد املنظمات 
ولية كالأمم املتحدة الُعمَر لتحديد فئة ال�ّشباب باأنهم الَّذين تقع اأعمارهم )15- 24( الدُّ
�شنة. ثم ت�شاءل عن ماهّية النزاعات امل�شلحة، فكثري من البلدان �شهدت اأ�شكاًل متعّددة 
من النزاعات، منها احلروب التقليدية، �ش�اء مع اإ�شرائيل، اأو احلرب العراقية الإيرانية 
يف الثمانينيات. واأن هناك احتالًل كما ه� احلال يف فل�شطني، وهناك ث�رات وانتفا�شات 

م�شلحة يف �ش�ريا وليبيا. وهناك حروب اأهليَّة.

واقرتح يف كلمته اأن يقت�شر النقا�ص مع ال�ّشباب الَّذين يعي�ش�ن يف مناطق النزاعات 
امل�شّلحة، لأن النزاعات الأخرى لي�شت اإ�شكالية، لأنها لي�ص نزاعات اأهلّية.

 واأملح اإىل اأ�شكال خمتلفة للنزاعات الَّتي �شهدتها بلدان املنطقة على النح� التايل:
 • بلدان �شهدت نزاعات وانتهت، مثل اليمن يف الت�شعينيات، وال�ش�دان واجلزائر.

دة بحرب اأهلية، مثل  وهي على حاّفة النزاع، ومهدَّ اأهلية،  حروًبا  �شهدت  • بلدان 
لبنان والعراق وال�ش�مال.

 • بلدان مر�ّشحة خل��ص حروب اأهلية مثل �ش�ريا.

ال�ّشباب  اأو�شاع  ة ه� حماولة فهم  الهدف من هذه اجلل�شة اخلا�شَّ اأنَّ  اإىل  واأ�شار 
والطالع على ت�ش�راتهم، جتاه اآثار النزاعات امل�شلحة، ومن ثّم بناء روؤية لتمكني �شانع 
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فال�ّشباب  ال�شالم.  حتقيق  يف  فّعالني  ال�ّشباب  يك�ن  بحيث  امللف،  هذا  اإدارة  من  القرار 
غري  خمتلفة،  نزاعات  اأ�شكال  يف  امللي�شيات  تتكّ�ن  ومنهم  امل�شلحة،  الق�ات  عماد  هم 
اأنهم لي�ش�ا اأ�شحاب قرار. وقد اعتادت الدرا�شات الرتكيز على اجلانب القت�شادي يف 
ن هم يعي�ش�ن يف مناطق الفقر.  ة ال�ّشباب ممَّ ا�شتعمال ال�ّشباب يف ال�شراعات، وبخا�شَّ
ولة ب��شفها ناظًما وطنًيا، يهّيئ ال�ّشباب  غري اأن هناك عاماًل �شيا�شًيا يتمّثل يف غياب الدَّ
ة  املراأة وبخا�شَّ اأن  اإىل  واأ�شار يف حديثه  اإىل ذلك.  اأو ما  اأو طائفي،  للتعبئة بح�ّص ديني 

ا للعنف يف النزاعات امل�شلحة. ال�شابات هّن الأكرث تعر�شً

وحتدث عدد من ال�ّشباب، ممن هم من مناطق النزاعات امل�شلحة، عن جتاربهم 
وامتالك  اللبنانية،  للبنية  الطائفي احلاكم  الُبعد  اإىل طبيعة  اأحدهم  فاأ�شار  دولهم،  يف 
يف  اخلارجي  الدعم  واأثر  النزاعات،  يف  الدين  وت�ظيف  لل�شالح،  ال�ّشيا�شّية  الأحزاب 

تاأجيج ال�شراعات الّداخليَّة.

يتحّمله  الَّذي  الأكب  الهمِّ  عن  العراق  من  العي�صه  املنعم  عبد  اأ.  امل�شارك  ث  وحتدَّ
كانت حمرقة جليل  فقد  العراق،  عا�شها  الَّتي  املتعّددة  لنتائج احلروب  العراقي  ال�ّشباب 
كامل من ال�ّشباب، ف�شاًل عن العنف احلادث الآن. واأّكد اأن املجتمع العراقي يراهن على دور 
ال�ّشباب يف تر�شيد ال�شيا�شات، وبناء حياة جديدة، عابرة لل�شراعات الطائفية والإثنية، 

ولة التابعة. وخط�رة ا�شتدراج ال�ّشباب اإىل م�شروعات فئ�ية. ولة النقالبية والدَّ والدَّ

وحتدثت اإحدى ال�شابات عن اأثر الحتالل ال�شهي�ين يف الفر�ص التعليمية والعمل، 
م�شت�ياتها  خمتلف  يف  الدرا�شة  عن  فالنقطاع  فل�شطني،  يف  ال�ّشباب  يحتاجها  الَّتي 
والنزاع،  الحتالل  عن  الناجمة  امل�شكالت  اأبرز  من  البطالة،  من  واملعاناة  ومراحلها، 

ف�شاًل عن اأثر النق�شام الفل�شطيني- الفل�شطيني.  
اأة. ريهام الربغوثي/فل�شطني: مع تاأكيدي اأهمية اأن يعم ال�شالم يف العامل، لكن 
يجب اأن ُتعقد اتفاقيات ال�شالم بني دولتني متكافئتني يف الق�ة، وبغري هذا تك�ن املعاهدات 
بني الدول معاهدات ا�شت�شالم. ول نن�شى اأن معظم ال�شحايا يف ال�شراعات امل�شلحة من 

الن�شاء والأطفال. ولهذا فنحن بحاجة اإىل تفعيل املعاهدات الدولية حلمايتهم. 
التي  البلدان  يف  وم�شتقبله  ال�شبابي  احلراك  بني  الربط  املنا�شب  من  متحدث: 
ت�شهد �شراعات ونزاعات م�شلحة، ومنه العراق، الذي �شنف على اأنه ي�شهد حرًبا اأهلية 
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وطائفية، وحتكمه امللي�شيات والأحزاب التي تدعي الدميقراطية، وقد �شقط عدد كبري من 
ال�شباب تباينت اأعدادهم التي ذكرتها امل�شادر املتعددة. وقد ُو�شف املتظاهرون على اأثر 
اندلع الربيع العربي باأنهم اإرهابي�ن، وم�ر�شت �شدهم كل اأ�شكال القمع، وبالتايل: ما ه� 

م�شتقبل احلراك ال�شبابي يف بلدان منق�شمة طائفًيا.
اأة. وفاء �صعادة/فل�شطني: كيف يتم التحكم ب�عي ال�شباب �شيا�شًيا على اأثر النق�شام 
الفل�شطيني الذي اأرجعنا اإىل ال�راء واأغلق الأفق ال�شيا�شي. فال�شباب هنا كان لهم دوران، 
دور �شلبي واآخر اإيجابي، وقد متثَّل الدور ال�شلبي يف الن�شياق وراء اأجندات واأفكار تقف 
�شد وحدة ال�شعب الفل�شطيني. اأما اجلانب الإيجابي فيتمثل يف وحدة ال�شف الفل�شطيني 
يف م�اجهة العدوان على غزة وم�اجهة الحتالل. وقد اأطلق ال�شباب دع�ة للم�شاحلة، 
الإجماع  الحتالل من خالل  واحدة، هي مقاومة  الفل�شطيني ق�شية  ال�شعب  ك�ن ق�شية 

على م�شروع وطني للمقاومة.
اأحمد خليفة/ليبيا: بالرغم من ت�قف الت�تر قلياًل يف ليبيا الآن اإل اأن العنف مر�شح 
ن الأ�شلحة متهيًدا لالنق�شا�ص على الطرف الآخر.  للبدء من جديد، فالقبائل جميعها تخزِّ
الليبي-  فاملذهبية والقبائلية تلقن لالأطفال منذ ال�شغر. والعامل الرئي�شي يف ال�شراع 
فانت�شرت  ال�شراع  يف  ا�شتغاللها  مت  التي  القدمية،  الإدارية  التق�شيمات  طبيعة  الليبي 
امللي�شيات يف كل منطقة. وقد اأ�شهم الإعالم اجلديد يف تغذية ال�شراعات والنق�شامات، 
فكل �شحيفة وجملة وف�شائية تنطق بل�شان فئة بعينها، ف�شاًل عن ال�لء للق�ى اخلارجية. 

ومن هنا فال�شباب يحتاج�ن الإعالم احلر الذي يعزز مفه�م ال�طنية.
امل�شلحة،  النزاعات  ال�شباب يف  دور  نركز على  اأن  اأرج�  �صعيد:  د. حيدر  تعليق 
اله�ية  تعزيز  يف  التعليمية  املناهج  ف�شلت  فقد  عام.  ب�شكل  النزاعات  عن  احلديث  ل 
اإذكاء  يف  رئي�ًشا  دوًرا  لعب  الرتب�ي  فالعامل  الطائفية.  اله�يات  عززت  بل  ال�طنية، 

ال�شراعات امل�شلحة.
اأة. نوراخل�صبه/الأردن: هناك خلط بني احلراك ال�شبابي واحلراك ال�شعبي؛ اإذ 
ميكن ال�شرتاك يف احلراكات بعيًدا عن انتماءاتنا الذاتية، فاحلك�مات العربية ت�شتخدم 
ال�شباب من منظ�ر حمدد يحمل قناعة الدولة ول يعب عن طم�حات ال�شباب، واإمنا يتم 

ت�ظيفهم يف ال�شراعات.
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ق�شمان،  فالع�شبية  طائفيني،  يك�ن�ا  اأن  ال�شباب  يقبل  ملاذا  اأت�شاءل  متحدث: 
ع�شبية الن�شب، والع�شبية الجتماعية، ولهذا تعددت ال�لءات بني ال�لء لراأ�ص ال�شلطة 
اأو الطائفة. فكيف ميكن حل م�شكلة هذه ال�لءات املتعددة؟ فالإعالم يحتاج  اأو القبيلة 
اإىل وقت كاٍف ليرتك اأثره وي�ؤتي اأكله، بحيث تتغري الجتاهات ال�شلبية ويتم اإن�شاء جيل 

جديد، ف�شاًل عن اإيجاد فل�شفة للرتبية تق�م على امل�اطنة ولي�ص الطائفة.
اأ. يحيى حممد/اجلزائر: مررنا بتجربة يف النزاعات امل�شلحة يف فرتة الت�شعينات، 
ثقافة  ولتقبل  باحل�ار  برامج خا�شة  وج�د  بد من  ل  النزاعات  �شرور هذه  ولل�قاية من 
الآخر. ول بد من وج�د هدف وطني اأ�شمى. فهدف هذه النزاعات وَمن يقف�ن وراءها ه� 

تفتيت ال�حدة ال�طنية، والن�شيج الجتماعي.
اأ. مروان املعايطة/الأردن: من هم ال�شباب الذين نعنيهم يف ح�ارنا هذا، هل هم 
الذين املنخرط�ن يف النزاع امل�شلح اأم هم القاطن�ن يف مناطق ال�شراعات امل�شلحة، اأم 
بعينه؟  اإقليم  اأم  دولة  هي  هل  امل�شلحة،  املناطق  هي  ما  ثم  امل�شّلح؟  للعمل  رون  ُينظِّ من 

فتحديد املنطلقات ي�شاعد يف دقة الإجابات.
متحدثة: ت�ؤدي التن�شئة دوًرا مهًما يف النزاعات امل�شلحة، ف�ش�ر اخلالفات الأ�شرية 

اأمام الأبناء، وما ي�شاهدونه على الف�شائيات، ع�امل بارزة يف تغذية النزوع نح� العنف.

د. حيدر �صعيد: ما دور احل�ا�شن الجتماعية )الأ�شرة واملدر�شة( وهل تعتقدون اأن 
امل�شكلة �شتتغري ل� تغريت ع�امل التن�شئة الجتماعية؟

تعني  بل  لل�شباب،  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  تعني  ل  امل�شتقبل  كلمة  عبداهلل:  عماد  م. 
اأن  ينبغي  الذي  امل�شتقبل القت�شادي  اإىل  التطلع  ولهذا ل بد من  امل�شتقبل القت�شادي، 
ُيعطى الهتمام الأكب، والتفكري بكيفية احل�ش�ل على مت�يل للم�شروعات، وتخفيف كل 

املع�قات التي تقف يف وجه طم�حات ال�شباب القت�شادية.

متحدث: كل الآراء التي طرحت هي وجهات نظر ت�شخي�شية، والهدف من طرح 
هذا امل��ش�ع ه� اخلروج با�شتنتاجات. هل ميكن التخطيط مل�شتقبل ال�شباب و�شط نزاعات 
م�شلحة؟ اأمتنى على ال�شباب اأن يقدم�ا روؤيتهم لكيفية اخلال�ص من النزاعات امل�شلحة. 

اآفاق الإ�شالح القت�شادي
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اآفاق االإ�سالح االقت�سادي

اأ. كمال القي�صي*

اإىل اعتماد ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات وخطط ت�شحيحية عند ظه�ر  تبز احلاجة 
ف�شل  اأو  والظروف،  البيئة  تغريُّ  اإىل  ت�ؤدي  واخلارجيَّة،  الّداخليَّة  الأ�شباب  من  جمم�عة 
املت�ازن  والنم�  القت�شادي،  ال�شتقرار  لتحقيق  املعتَمدة  واخلطط  والبامج  ال�شيا�شات 

امل�شتدام.

واخلطط  ال�شيا�شات  ت�شحيح  طريق  عن  اإما  القت�شادي،  الإ�شالح  ة  عمليَّ وتتم 
والبامج، لل��ش�ل اإىل الأهداف املطل�بة واملرغ�ب فيها �شيا�شًيا واقت�شادًيا واجتماعًيا، 
الأمر  تلقائًيا، وهذا  الت�شحيح  ة  لتتم عمليَّ ما ه� عليه،  ال�طني على  القت�شاد  ترك  اأو 

ُكْلفته عالية جًدا، �شيا�شًيا واجتماعًيا واقت�شادًيا، نتيجة لإبقاء ال��شع على ما ه� عليه.

ة الت�شحيح الهيكلي: ومن ال�شروط الرئي�شية، قبل ال�شروع يف عمليَّ
ة القطاعية، وال�شيا�شات  ح�ل اأهداف التنمية القت�شاديَّ ال�ّشيا�شّي  الكتفاء  ق  • حتقُّ

واخلطط التنفيذية القطاعية يف اإطار الإمكانات الب�شرية واملادية املتاحة.
يف اإدارة امل�شارات املعتمدة.  ومرونتهم  القرار  اأ�شحاب  • قدرة 

وروؤ�شاء الهيئات، واملديرين التنفيذيني،  ال�زراء  مثل  عليا،  تنفيذية  قيادات  • وج�د 
قة دورًيا، من خالل اإحكام  واأجهزة مركزية وقطاعية، تق�م بتحليل النتائج املتحقِّ
بني  تبز  قد  الَّتي  وامل�شكالت  الختناقات  حلِّ  على  والعمل  والتن�شيق،  املتابعة 

القطاعات يف اأثناء مرحلة التنفيذ.

* م�شت�شار اقت�شادي وخبير في �ش�ؤون الطاقة؛ ع�ش� المنتدى/العراق. 
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اأول�ية امل�شروعات، �ش�اء اأكانت مت��شطة اأم �شغرية اأو كبرية، ذات الع�ائد  • حتديد 
ة العالية، يف اإطار خطة التنمية. الجتماعيَّة والقت�شاديَّ

تعبئة  خالل  من  واخلا�ص،  العام  القطاعني؛  بني  للتكامل  املنا�شبة  البيئة  ت�فري   •
وت�جيه ال�شتثمارات الّداخليَّة واخلارجيَّة، باجتاه امل�شروعات الَّتي جرى اختيارها، 

ة ال�شرتاتيجية. واعتمادها يف اخلطة القت�شاديَّ

ول النامية من هياكل اقت�شادية متخلِّفة، حتكمها قي�د م�ؤ�ش�شية، ونق�ص  تعاين الدُّ
ال�ّشيا�شّية والجتماعيَّة، وكيفية  اإدارة امل�شارات  اخلدمات واملعرفة التطبيقية، يف كيفية 
امل�ارد  اإدارة  كيفية  م�ؤ�ش�شاتها يف  ول من �شعف منظ�مة  الدُّ تلك  وتعاين  فيها.  م  التحكُّ
التنمية  عمليتي  واإدامة  ال�شتيعابية،  الطاقات  تط�ير  باجتاه  وتعبئتها  والب�شرية  املادية 

والنم�، وحتقيق رفاهية املجتمع.

ول النامية،عجز ال�ّشيا�شّيني والقت�شاديني  ومن اأبرز الإخفاقات الَّتي تعاين منها الدُّ
يف التن�شيق مًعا يف خلق برامج وخطط وا�شرتاتيجيات على نح� تكاملي ملعاجلة الأو�شاع 
ة، الَّتي ي�اجهها القت�شاد ال�طني، نتيجة حلركة املجتمع  الهيكلية، وامل�شكالت امل�شتجدَّ

يف حميطه الداخلي واخلارجي.

لذا، فاإنَّ من ال�شروط امل�شبقة يف اأيِّ اإ�شالح اقت�شادي، وقبل درا�شة البيئة وحتليلها، 
ة الإ�شالح  ولة واملجتمع. فعمليَّ �شرورة �شمان مركزية القرار ال�ّشيا�شّي على م�شت�ى الدَّ
تتطلب التعبئة العامة من الق�ى ال�ّشيا�شّية والق�ى الب�شرية واملادية، الَّتي ميتلكها ال�طن، 
ولة واملجتمع على  ة، مبا يحقق حاجات الدَّ وت�زيعها على اأن�شطة القطاعات العامة واخلا�شَّ

نح� مت�ازن.

ومن املهم يف عمليتي الإ�شالح القت�شادي حتليل ودرا�شة هيكل الّنظام ال�ّشيا�شّي 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  بتنظيم  له عالقة  ما  ة  وبخا�شَّ واآلياته،  وغاياته  ومنظماته، 
ال�ّشيا�شّية  اجل�انب  درا�شة  اأنَّ  العتقاد  اخلطاأ  ومن  ومراقبتها.  القطاعية  واخلطط 
باأنَّ  العتقاد  ا  اأي�شً ومن اخلطاأ  القت�شادي.  الإ�شالح  تقع خارج جه�د عمليَّة  وحتليلها 
ال�ّشيا�شّيني فقط، نظًرا  ت�شميم اخلطط والأن�شطة القت�شاديَّة وفق ت�ش�رات واأهداف 
ل�ج�د اختالف يف الروؤية وامل�شالح. لذا، اأ�شبح من ال�شروري تعريف الأهداف ال�ّشيا�شّية 

ة للمجتمع على نح� وا�شح و�شريح، ولي�ص العك�ص. يف اإطار امل�شالح القت�شاديَّ
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د بال�شرورة النتائج  ويف �ش�ء هذا ميكن الق�ل اإن طبيعة عمل اإدارة امل�ؤ�ش�شات حتدِّ
ولة واحلك�مة، متثِّل  ة الإ�شالح القت�شادي، نظًرا لك�ن عمل الدَّ اإليها عمليَّ الَّتي �شت�ؤول 

اآليات وق�اعد اختارها املجتمع، لكي حتكمه وتنظم �ش�ؤونه، وحتقق غاياته.

عاماًل  ُتعدُّ  اأدائها،  وكفاءة  ة،  القت�شاديَّ وامل�ؤ�ش�شات  ال�ّشيا�شّية  النُّظم  ن�عية  اإن 
م�شيطًرا وحا�شًما يف ر�شم م�شارات اأبعاد التنمية يف اأي دولة، ولأي جمتمع، ويف اأي زمان.

ويف �ش�ء التجارب العاملية، ُيعدُّ الّنظام ال�ّشيا�شّي الدميقراطي املن�شبط ه� الأكرث 
مرونة، والأكرث كفاءة يف تعبئة امل�ارد املادية والب�شرية، والأكرث قدرة على خلق م�ؤ�ش�شات 
دوائر  خلق  على  يعمل  الدميقراطي  الّنظام  اأنَّ  ُوجد  فقد  ديناميكية.  واقت�شادية  مالية 
من الّنظام الديناميكي، باجتاه ا�شتقرار البيئة ال�ّشيا�شّية والقت�شاديَّة، من خالل �شمان 

ولة. ق ال�شلع واخلدمات، الَّتي تلّبي الحتياجات الرئي�شة للم�اطن واملجتمع والدَّ تدفُّ

امل�ؤ�ش�شات  هيكلة  اإكمال  اإطالقها،  قبل  تتطلَّب  القت�شادي  الإ�شالح  عمليَّة  اإنَّ 
ة وتاأهيلها يف ال�شيطرة على امل�شارات املت�شارعة، الَّتي  ال�ّشيا�شّية والجتماعيَّة والقت�شاديَّ

ة الدينامية للتغيري ال�ّشيا�شّي والقت�شادي. �ش�ف تنتجها وتفر�شها العمليَّ

نقا�س وتعقيبات
ة  اأهميَّ بتاأكيد  املح�ر  هذا  يف  احلديث  اجلل�شة،  رئي�ص  الوزين،  خالد  د.  ا�شتهل 
م مثاًل على كيفية  العمل، من اأجل ال��ش�ل اإىل النتائج التي يطمح اإليها هذا امل�ؤمتر. وقدَّ
م  القيام بعمليات الإ�شالح القت�شادي دون اأن ي�ؤدي الإ�شالح الغاية املن�ش�دة منه. وقدَّ

ث به اأ. كمال القي�شي، وهذه الإ�شاءات هي: عدًدا من الإ�شاءات، يف �ش�ء ما حتدَّ
• الإ�شالح عملية تط�رية، وك�نه عملية تط�رية، فهذا يعني اأنه ل ينتهي بانتهاء برنامج 
اأخرى، فال بد من  اأو بفرتة معّينة. فما ي�شلح لفرتة ما قد ل ي�شلح لفرتة  الإ�شالح 
لالأردن  القت�شادي  الإ�شالح  فبنامج  متدرجة.  مراحل  على  بناء  القت�شاد  تط�ر 
ال�اقعة خالل  للفرتة  امل�شكالت القت�شادية  للفرتة 89-94 قد ل ي�شلح تطبيقه على 

الأع�ام 2000- 2004 مثاًل. فالإ�شالح ق�شية تط�رية تراكمية.
واإمنا  املخت�شني،  جميع  عليها  يت�افق  اأن  بال�شرورة  ولي�ص  ت�افقية.  ق�شية  الإ�شالح   •
الأدنى  احلد  �شمن  معني،  اإ�شالحي  برنامج  اإقرار  على  منهم  عدد  اأكب  ت�افق  يكفي 
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للم�افقة على �شالحية هذا البنامج اأو ذاك، �ش�اء �شتق�م به الدولة اأو اأي جهة اأخرى. 
فال��شفات اجلاهزة م�شتثناة من هذه الروؤية، لأنها قد ل تك�ن منا�شبة لتحقيق الإ�شالح 

القت�شادي.
• الإ�شالح ق�شية ت�شاورية. فال يج�ز اإق�شاء الأحزاب اأو م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين لأن 
لها وجهة نظر خمتلفة، فقد يك�ن لديها ما يدفع باجتاه الإ�شالح، اأو اأف�شل مما تطرحه 
احلك�مات. لهذا يجب عدم اخللط بني ال�شيا�شي والقت�شادي يف البامج الإ�شالحية.
• الإ�شالح عملية تدرُّجية مرحلية. فال يتم الإ�شالح بني ع�شية و�شحاها، ول ميكن حل 

امل�شكالت القت�شادية يف فرتة وجيزة، مهما كانت امل�شكالت ب�شيطة اأو ج�هرية.
القت�شادية  القرارات  بع�ص  فهناك  وم�شتقبلي.  اآين  جانبان:  القت�شادي  لالإ�شالح   •
ميكن اأن ت�ؤخذ ف�ًرا وينعك�ص اأثرها ف�رًيا، وهناك بع�ص الق�شايا التي حتتاج اإىل �شن�ات 
ليتم تعديلها، فتخفي�ص العجز يف امل�ازنة من 15% اإىل 5% مثاًل ل يتم اآنًيا، ويحتاج اإىل 
خطط ودرا�شات لل��ش�ل اإىل النتائج املرغ�ب فيها. غري اأن هناك بع�ص الإ�شالحات 
ينعك�ص اأثرها ف�ًرا، كرفع ن�شبة �شريبة املبيعات من 12%-17%، فن�شبة الرفع ترد اإىل 

خزينة الدولة منذ اللحظة التي ُتفر�ص فيها.
• وكذلك لالإ�شالح القت�شادي جانبان: تثبيتي وهيكلي، فاجلانب التثبيتي ميكن تنفيذه 
ف�ًرا، اأما الهيكلي فيحتاج اإىل خطط وخبات وق�انني، كتطبيق ال�شريبة الت�شاعدية.

• ولالقت�شاد جانبان يجب اللتفات اإليهما مًعا يف عملية الإ�شالح، هما العر�ص والطلب. 
وما يحدث من اإ�شالحات اقت�شادية يف الأردن ُيلتفت فيها اإىل جانب الطلب، مبا ي�شّمى 
النفقات  كتخفي�ص  امل�ازنة،  يف  العجز  معاجلة  يف  حالًيا  يحدث  كما  الطلب،  تكمي�ص 
ليت�ازن  ال�شتثمار  �شيا�شات  ت�شجيع  امل�اطنني. ومن هنا يجب  اأو فر�ص �شرائب على 

اجلانبان.
• هدف الإ�شالح اإزالة الت�ش�هات، كاأن يعالج م�شاألة ذهاب الدعم لغري امل�شتحقني، ول يعني 

هذا البدء بجي�ب امل�اطنني، فال بد بامل�ازاة من ت�فري �شبكة اأمان اجتماعي.

وقد �شّكلت هذه املعطيات اأر�شية ح�ار للمداخالت والتعليقات التي قّدمها ال�شباب 
على النح� التايل:
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اأ. علي عمي�س/ لبنان: اأرى اأنَّ الإ�شالح يجب اأن يبداأ من احلك�مات التي ت�شرف يف 
الإنفاق، وعليها م�شاءلة امل�ش�ؤولني عن ثرواتهم، وعليها كذلك حت�شني اأدائها القت�شادي، 

بحيث ل تخدم خمرجاُت القت�شاد العربي، اجلانب الإ�شرائيلي.

اأ. عبد الكرمي القي�صي/ الأردّن: حينما نق�ل اإ�شالح اقت�شادي، فهذا يعني وج�د 
م�شكالت اقت�شادية، وه� ما تعانيه دولنا، فاحلل لي�ص يف الإ�شالح، بل يف حتقيق التكامل 
القت�شادي. فمن الأف�شل اأن ن�ظف اأم�ال الدول الغنية خلدمة الدول الفقرية، بدًل من 
و�شعها يف بن�ك الدول الأجنبية، فجزء كبري من خروج ال�شباب يف حراكهم ه� امل�شكلة 

القت�شادية، وعلى راأ�شها البطالة.

ا�شتثمارات م�شرتكة،  اأنه  الدعم  اأفهم  الوزين/الأردّن:  د. خالد  رئي�س اجلل�صة: 
ولي�ص الإيداع النقدي يف خزينة هذه الدولة اأو تلك، فمثل هذا الدعم يذهب اإىل جي�ب 
معّينة. ولالأ�شف فاإن حجم ال�شتثمار امل�شرتك بني الدول العربية ه� 5% فقط، اأما الـ %95 
الباقية فيذهب اإىل ودائع يف البن�ك الأجنبية. فال بد من ت�ظيف ال�شتثمارات العربية 
التي  الدول  اأن تنعك�ص على ع�ائد  ال�شباب، واملهم  بالنفع على تقليل م�شكالت  مبا يع�د 

ت�شتخدمها.

اأ. حممد را�صد/م�صتثمر: نحتاج اإىل مركز عربي للتنمية امل�شتدامة، والتفكري يف 
الطبقات الجتماعية املحتاجة، فال ي�جد لدينا يف الأردن نظام بنكي يدعم امل�شروعات 
ال�شغرية، فالبن�ك تدعم الأغنياء ولي�ص الفقراء، فامل�شروعات ال�شغرية هي التي تدعم 

الدخل والإنتاج الق�مي.

مع  يت�افق  جديد  اقت�شادي  من�ال  اإيجاد  من  بد  ل  ال�صعيبي/تون�س:  ريا�س  اأ. 
املرحلة اجلديدة التي يعي�شها املجتمع العربي. ففي ت�ن�ص مثاًل عندنا بطالة اليد العاملة 
غري املخت�شة، ولذلك مت فتح حظائر متعددة للت�شغيل. والي�م بعد اأربعني �شنة تغرّي واقع 

البطالة، فهناك نق�ص كبري يف اليد العاملة احلرفية، ولدى خريجي اجلامعات.

الأج�ر  م�شت�ى  اأن  ونالحظ  الجتماعية،  العدالة  با�شم  الفقر  تعميم  جرى  لقد   
مكاًنا  العام  القطاع  من  �شيجعل  وهذا  العام،  القطاع  يف  منه  اأعلى  اخلا�ص  القطاع  يف 

ملت��شطي الكفاءة.
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د. خالد الوزين: ل بد لالقت�شاديات العربية من خلق فر�ص عمل تت�اءم مع هيكلية 
وو�شع  ال�شباب،  اأو�شاع  درا�شة  بعد  الهيكلي،  الإ�شالح  اأ�شاليب  اأحد  وهذا  القت�شاد، 
برامج خا�شة حلل م�شكالتهم، ويف مقدمة ذلك اإ�شالح النظام التعليمي لتك�ن خمرجاته 

مت�افقة مع �ش�ق العمل.

طبيعة  ه�  العربي  العامل  يف  البطالة  اأ�شباب  اأبرز  زيدان/لبنان:  حممد  اأ. 
القت�شادات العربية، التي هي اقت�شادات ريعّية وغري منتجة.

ع العائدات على امل�اطنني كمنح يف اأي جمال، دون  د. خالد الوزين: ل يج�ز اأن ت�زَّ
اأن يك�ن لهم دور يف الإنتاج الكّلي، وت�شغيل العاملني يف القطاعات املختلفة.

حالت  على  الحتجاج  عن  التعبري  يتم  اأن  اأمتنى  قطر:  ال�صويدي/  و�صحة  دة. 
يك�ن  البطالة،باأن  على  الحتجاج  اأو  احلك�مات،  اإليها  تلجاأ  التي  القت�شادي  التق�شف 
بطريقة �شلمية وح�شارية، يف حني تنعك�ص احلالة لتك�ن �شلبية عندنا باللج�ء اإىل العنف 

والتك�شري والتخريب.

اإىل  ي�شغ�ا  واأن  ال�شباب،  يق�له  ملا  ينتبه  اأن  القرار  �شانع  على  الوزين:  د. خالد 
طم�حاتهم، وعلى ال�شباب اأن يت�شلح�ا بثقافة طلب الإ�شالح، واأن ل نك�ن ممن يخرب�ن 
بي�تهم باأيديهم. وباملقابل على الأنظمة اأن تتعامل مع املحتجني بطريقة ح�شارية و�شلمية.

باأن  اجلل�شات  اإحدى  يف  احل�شن  الأمري  �شم�  ق�ل  ال�صعود/الأردّن:  اأبو  يارا  اأة. 
املحفظة املالية لي�شت باأيدينا قد وّلد يف اأنف�شنا ت�شاوؤًل عن اإمكانية الإ�شالح. ثم كيف لنا 
اأن ندمج بني احلراك ال�شبابي والإ�شالح القت�شادي، واإذا كان الإ�شالح عملية متدرجة 
فاإن هذا الإ�شالح �شيط�ل زمنه. وما دام لدينا خباء اقت�شادي�ن فلماذا �شنبقى نعاين 

من امل�شكالت القت�شادية؟

من  اأكب  مالية  حمفظة  باإن�شاء  ت�شمح  القت�شادية  اإمكاناتنا  الوزين:  خالد  د. 
تلك التي لي�شت باأيدينا، فلدينا50% من خمزون النفط العاملي، و30% من خمزون الغاز 
الطبيعي. لكن الأهم من كل هذا اأن لدينا طاقات �شبابية، اإذا اأح�شّنا ا�شتثمارها �شتك�ن 
ق�ة اإنتاجية وفر�ص عمل. ول يعني اأن الإ�شالح عملية تط�رية اأننا ل ن�شعر بثماره ونحن 

ن�شري يف طريق الإ�شالح.
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وامل�شكالت  فقط.  للخباء  ولي�ص  لل�شباب  الإ�شغاء  تتطلب  الإ�شالح  وعملية 
فال�ليات  وج�دهم،  بعدم  اأو  املخت�شني  اخلباء  ب�ج�د  �ش�اء  تنتهي  ل  القت�شادية 
املتحدة الأمريكية تعاين من م�شكالت اقت�شادية، وكذلك اأوروبا، فكلما زاد عدد اخلباء 

القت�شاديني ازدادت امل�شكالت القت�شادية.

لقد قمنا بدرا�شة يف جامعة الزيت�نة على جمم�عة من ال�شباب، وتبني لنا اأن %96 
من ال�شباب و 80% من اأهاليهم ل يعرف�ن �شيًئا عن �ش�ق العمل. فال بد من وج�د برامج 

ت�ع�ية لل�شباب يف هذا اجلانب.

دة. �صهناز اأبو تايه: هناك قاعدة تق�ل: »اقبل باملتاح يتاح لك غري املتاح«. وللحراك 
والبطالة  الف�شاد  بانت�شار  تت�شل  اقت�شادية  اأ�شباب  وهي  مبا�شرة،  اأ�شباب  ال�شبابي 
والر�ش�ة، وتدين دخ�لت الأ�شر. فال بد من ال�شيطرة على الف�شاد املايل والرتهل الإداري 

لنجتاز و�شعنا القت�شادي الذي ن�شتكي منه.

متحدثة: ل�شناديق النقد الدولية دور يف املاأزق القت�شادي الذي نحن فيه، فهذه 
عدم  لنا  يتبني  ثم  القرار،  �شاحب  مع  وتتفق  ومقرتحات،  م�شروعات  تقدم  ال�شناديق 

جدواها. 

د. خالد الوزين: امل�شاعدات غري امل�شروطة مف�شدة غري م�شروطة. فامل�شروعات 
امل�شروطة تعطينا وتعطي املانحني ع�ائد اأف�شل. فالدول املانحة عليها اجلل��ص والتفاق 
ل�ن احلالة الدميقراطية، حتى ي�شل�ا اإىل ال�شكل املنا�شب للم�شاعدة، ول ت�شب  مع َمن ميثِّ

يف امل�شروعات غري املطل�بة، اأو تنفق اأم�الها يف غري مكانها املنا�شب.

اأ. اأحمد امل�صري/ الأردن: امل�ازنة العامة عندنا ت�شك� من العجز الدائم، واأعتقد 
اأن للتخا�شية دوًرا يف هذا العجز، وكذلك يف امل�شكالت القت�شادية التي نعاين منها.

لل�شباب دور  اإنتاجية يك�ن  بناء �شناعات  املانع من  الأردن: ما  ال�صعود/  اأ. رامي 
فيها؟ وملاذا نعتمد يف اقت�شادنا على ما يتاأثر بالع�امل ال�شيا�شية؟ فال�شناعات مثاًل اأقل 

تاأثًرا من ال�شياحة بالع�امل ال�شيا�شية.
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د. خالد الوزين: يجب اأن يعتمد الإ�شالح على قاعدة اقت�شادية، ول يعيب اقت�شادنا 
واأفقًيا يف  اأن يك�ن اقت�شاًدا خدمًيا. ول بد من ال�شتثمار عم�دًيا يف اجلانب اخلدمي، 
وهي  دولر  ملي�ن   60 الإجمال  املحلي  فناجتها  مثاًل،  دبي  ناأخذ  اأن  ال�شناعات. وميكن 
ت�شت�رد اليد العاملة، واإنتاجها 75% منه خدمات اأي مبا يقارب 40 ملي�ن دولر خدمات. 

فاإذا اأح�شّنا ا�شتثمار اجلانب اخلدمي �شرنى كيف تعمل اجل�انب الأخرى يف القت�شاد.

لهذا علينا اأن نعمل يف ال�شناعات التي تت�اءم واإمكاناتنا، ولي�ص تلك التي حتتاج 
لة لها من اخلارج. اإىل ا�شترياد عنا�شر اأخرى مكمِّ

ولنالحظ الفرق يف قيمة الإنتاج الإجمايل يف لبنان ويف الأردن، حيث يتف�ق لبنان 
اأكرث. فحجم  اأمن  والأردن فيه  الأردن،  ُع�شر م�شاحة  لبنان  اأن م�شاحة  الأردن، مع  على 

ال�دائع يف الأردن 40 مليار اأما يف لبنان فهي 135 مليار.

فكرة،  من  تنطلق  واحلديث  القدمي  العامل  دول  من  دولة  اأي  القي�صي:  كمال  اأ. 
يتمخ�ص عنها نظام، وهذا النظام ل بد له من اأهداف وو�شائل يف �ش�ء الإمكانات املتاحة، 
يعتمدها يف  قيمية  وفل�شفة  ي�جده من منظ�مات  ما  وكذلك على  امل�شتقبلية،  والت�قعات 

اإدارة الدولة. وهنا نحن نتكلم عن دولة وجمتمع.

فالدولة تتحرك يف �ش�ء ظروفها واإمكاناتها الداخلية. ول ميكن للدولة اأن تن�شلخ 
عن حميطها اجلي��شيا�شي، فهناك دول متاخمة لها. ول نن�شى املحيط اجلي� ا�شرتاتيجي، 
بحيث تنتقل العالقات من عالقات ثنائية واإقليمية اإىل عالقات متعددة الأطراف. فالدولة 
والإقليمي  الداخلي  حميطها  يف  وجتربة  تاريخية  معرفة  عب  ترتاكم  تاريخية  �شريورة 

والدويل.

والدولة حتكمها اإمكانات، فاإذا مل يكن لديها اإمكانات مادية فلديها اإمكانات ب�شرية 
تنقلها نقلة اأو�شع. وهذا يعتمد على كيف تدير الدولة طاقتها ال�شتيعابية. فاليابان لي�ص 
لديها م�ارد، ولكنها ا�شتطاعت حتقيق قفزة اقت�شادية. فالنظام القت�شادي وال�شيا�شي 

والجتماعي ه� الذي يتحّكم يف اإدارة هذه امل�ارد.

ول بد من اأن يك�ن هناك ت�افق بني ال�شيا�شيني والقت�شاديني لتحقيق نتائج اإيجابية. 
وهذا يتحقق ب�ج�د الإرادة ال�شيا�شية. فاإذا مل ُتعالج امل�شكالت الهيكلية فال ميكن اأن تنتقل 

الدولة اإىل مرحلة النم� والتط�ر. فعملية الإ�شالح مرتبطة بالقدرة على التكيف.
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)3(
املبـــــادرات ال�ســـبابيــــــة

انطلقت اأة. �صمر كلداين يف اإدارة اجلل�شة بال�ق�ف على الق�شايا التالية لإحداث 
التفاعل ال�شبابي مع حماور النقا�ص:

* تعريف املبادرة باأنها م�شروعات ينفذها ال�شباب، مبا يعزز الثقة باإمكاناتهم وقدراتهم، 
والعمل على بناء م�شتقبلهم. واأن جميع املبادرات ل بد واأن تت�افق مع اإمكانات ال�شباب. ثم 

حتدثت عن مكت�شبات املبادرات، واملتمثلة يف ما يلي:
فيه. املكانة  وحتقيق  املجتمع  احرتام  • اكت�شاب 

• العتماد على النف�ص والثقة فيها.
امل�ش�ؤولية. حتّمل  على  • القدرة 

الراأي.  واإبداء  القرارات  اتخاذ  يف  • امل�شاركة 
امل�ارد وامل�اد واملحافظة عليها. ا�شتخدام  • ُح�شن 

*  واأ�شارت اإىل دور ال�شباب يف اإنتاج مبادرات خالقة، ومنطلقاتها التالية:
منه. والهدف  امل�شروع  فكرة  • حتديد 

فيها. واأدوارهم  املبادرة  يف  العامل  الفريق  اأع�شاء  عدد  • حتديد 
وفنية. وب�شرية  مادية  احتياجات  من  املبادرة  تتطلبه  ما  • ح�شر 

• احل�ش�ل على طرق حتقيق متطلبات امل�شروع) اتفاقية، مت�يل...(
واملعّ�قات عن طريق درا�شة امل�شروع مع خمت�شني. للم�شكالت  • التنبه 

خطة مالية واإدارية للمتابعة. • و�شع 
امل�شار. وت�شحيح  مرحلة،  كل  بعد  املبادرة  • تقييم 

* ولفتت النتباه اإىل دور اجلهات املختلفة يف دعم مبادرات ال�شباب، واملتمثلة يف الآتي:
احلرية لل�شباب وعدم التدخل يف اختيارهم ملبادراتهم. • ترك 

• تزويد ال�شباب بقاعدة معل�مات البدء يف امل�شروع.
• تقدمي الدعم املادي واملعن�ي الالزم لل�شباب، وت�شهيل مهماتهم.



- 242 -

لتنفيذ  اتباعها  ال�اجب  املعايري  تطبيق  يف  والكبار  ال�شباب  بني  الت�افق   •
املبادرة، مبعنى امل�ازنة بني الكفاءة واخلبة، ل�شمان جناح املبادرة.

* اأما فيما يخ�ص معايري املبادرة، فبينت اأنها:
فئات ال�شباب دون متييز. لكل  اجلماعي  • العمل 

باملبادرة. املعنيني  اإقناع  على  • القدرة 
• اأن تك�ن املبادرة واقعية و�شهلة ووا�شحة، وميكن تطبيقها.

وا�شحة الأهداف. تك�ن  • اأن 
الراعية. اجلهات  دور  • و�ش�ح 

اأ. نايف ا�صتيتية/ برنامج مهارات

اأ�شهل اأن�اع العطاء ه� العطاء املادي، اأّما اأ�شعبها فه� عطاء التَّغيري، الَّذي ينبغي قبل 
اأن ُيحِدثه ال�شخ�ص يف الآخرين عليه اأن ُيحدثه يف نف�شه. فحني يك�ن تفكري الإن�شان اإيجابًيا 
فاإنَّه �شينظر اإىل املجتمع بطريقة خمتلفة. ولهذا يجب اأن نبادر من تلقاء اأنف�شنا، ول ننتظر 
هنا اأو يطلب منا ماذا نفعل. فال بد من العتماد على الذات، وعدم العتماد  الآخر لكي ي�جِّ
على املح�ش�بية، فاملح�ش�بية فيها كثري من تفريط ال�شخ�ص بكرامته، ومن هنا تاأتي الدع�ة 

على البتكار والإبداع والريادة يف مناهج التعليم يف خمتلف امل�شت�يات الرتب�ية.

فهذه العنا�شر هي ما �ش�ف ي��شلنا اإىل مبداأ الت�ظيف، وما يدعم باجتاه اأن يك�ن 
لل�شخ�ص م�شروعه اخلا�ص، �شريطة اأن يك�ن لالإن�شان هدفه وم�شاره اخلا�ص لتحقيق هذا 
الهدف. وامل�شار ه� اأن تعمل من خالل فريق يعرف ماذا يف ال�ش�ق، وال�شع�ر باأن يك�ن 

ا، ولي�ص وفق مبداأ رابح وخا�شر. لديك قناعة باأنك �شرتبح والآخر �شريبح اأي�شً

جمتمعاتهم  من  اأحد  ي�شّجعهم  ومل  مهارات،  برنامج  اأنه�ا  �شباب  ثالثة  الآن  بينكم 
خريج  عمايرة  فعدي  بهم،  ة  خا�شَّ م�شروعات  تاأ�شي�ص  يف  والنطالق  البدء  على  املتباينة 
م�ظفني،  ت�شعة  الآن  ولديه  التكن�ل�جيا،  قطاع  اخلا�ص يف  عمله  بداأ  وقد  الطفيلة،  جامعة 
يف  كبى  ات�شالت  �شركة  مع  عمل  عقد  وّقع  لأنه  اآخرين،  �شاًبا  ع�شرين  خم�شة  و�شي�ظف 
ال�شع�دية، واأعلن عن تقدمي منحة مقدارها ثالثة اآلف دينار لأي �شاب يريد اأن يبداأ عمله 
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اخلا�ص، ول ينتظر ال�ظيفة. وكذلك قام حممد اأبو عليم من املفرق بتاأ�شي�ص �شركة ت�ش�يق 
خدمات اإنرتنت. وهناك فتاة تدعى �صمّية تعمل يف اأعمال ال�شباكة مع اأنها خّريجة هند�شة.

من هنا ل بد من جتاوز ثقافة العيب يف ظل ت�شاعد اأعداد العاطلني عن العمل.

اجلامعات  من  ج  التخرُّ حديثي  ال�ّشباب  تدريب  اإىل  مهارات،  برنامج  ويهدف 
التدريب  اأ�شل�ب  التدريبي  املركز  ويعتمد  اململكة.  اأنحاء  كاّفة  من  الأردنية،  والكّليات 
واملهارات  العمل،  �ش�ق  يف  الالزمة  باملهارات  ال�ّشباب  لتزويد  الت�شاركي،  التَّفاعلي 
اإدارة  مثل  العمل،  �ش�ق  يف  مطل�ب  جمال  يف  التقني  التدريب  على  بالإ�شافة  احلياتية، 

امل�ارد الب�شرية، والعالقات العامة، وخدمة الزبائن، والت�ش�يق واملبيعات. 

التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  خمرجات  بني  الفج�ة  َج�ْشِر  اإىل  مهارات  برنامج  ويهدف 
ومتطلبات �ش�ق العمل، وتزويد ال�ّشباب باملهارات الالزمة يف �ش�ق العمل. ومدة التدريب 
على  اعتماًدا  وظيفي،  ي�م  خالل  من  بال�شركات،  ال�ّشباب  ربط  فيها  يتم  اأ�شابيع،  اأربعة 

م�قع اإلكرتوين متخ�ش�ص.

ز ال�شل�ك الريادي بتحديد فكرة امل�شروع،  ويف جمال الريادة، فاإنَّ هذا البنامج يعزِّ
وو�شع خطة عمل يتبعها ت�شبيك مع امل�ؤ�ش�شات التم�يلية، ومر�شدين ممن لديهم خبات 

ميكن اأن تفيد الريادي.

بالتعاون مع جامعة هارفرد. وتت�شمن مادة مهارات  وقد قمنا بت�شميم براجمنا 
اجلامعية تلقي ثالث �شاعات درا�شية، يق�م مدرب� مهارات بتطبيقها يف بيئة �شفيَّة مهياأة 

للتفاعل، من خالل طاولت دائرية، واأ�شاليب تدري�ص الرا�شدين.

م منحة لطالب، لكي يكمل درا�شته يف برنامج املاج�شتري يف اأمريكا.    ويف كلِّ عام نقدِّ
وقد اأر�شلنا ثالثة �شّبان واأر�شلنا ع�شرين �شاًبا و�شاّبة من اأربع حمافظات)عّمان، الكرك، 
ولية، مدة  ال�شلط، العقبة( اإىل جامعة »�شب« امل�شنفة الأوىل عاملًيا يف جمال الإدارة الدُّ
جل�شات  وعقد  الأردن،  يف  اجلامعة  من  طالب  با�شت�شافة  قمنا  ثم  ومن  اأ�شهر،  اأربعة 
ح�ارية مع خريجي برنامج مهارات. وهناك �شتة خريجني �شارك�ا يف م�شابقة خطة عمل 
يف لندن، واثني ع�شر �شاًبا من برنامج مهارات، �شارك�ا يف برنامج ريادة دويل ُعقد يف 
ة، وقد دجمنا هذا البنامج  اأب� ظبي. ولدينا برامج متخ�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شَّ

بباجمنا العادية.
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اأة. لينا حداد/مبادرة جائزة احل�صن لل�صباب 
عر�شت تاريخ انطالق اجلائزة منذ عام 1984، وانبثاقها عن جائزة دولية لل�شباب، 
�شخ�شية  تط�ير  يف  املتمثلة  واأهدافها  بال�شباب،  احل�شن  الأمري  �شم�  باهتمام  واأ�شادت 

ال�شباب مبا يعّزز:
على النف�ص والن�شباط ال�شخ�شي. • العتماد 

واملثابرة. • الت�شميم 
والبتكار. • املبادرة 

واللتزام اجلماعي. • امل�ش�ؤولية 
املغامرة. • حب 

واملهنية. احلياتية  • املهارات 
كلٌّ وفق قدراته.  ال�شخ�شية  • اللياقة 

ق اأن�شطة ال�شباب يف مناطق متعددة من  ثم عر�شت جمم�عة من ال�ش�ر التي ت�ثِّ
براجمها  وكذلك  الذهبية(   - الف�شية   - )البونزية  اجلائزة  م�شت�يات  وبينت  العامل. 
هذه  اأن  وكيف  الريا�شي...(،  ال�شتك�شافية/الن�شاط  )اخلدمات/الرحالت  املت�ازنة 

اجلائزة تنّمي العمل التط�عي.

اأ. عماد الع�صايلة/مبادرة رعاية املعاقني
اأن تعطينا  ننتظر من احلك�مات  ت�شاوؤلت منها: ملاذا  بداية حديثه طرح عدة  يف 
دوًرا، اأو القيام باأي ن�شاط مدين، اأو اأي مبادرة، ون�شع ال�شع�بات قبل البدء باأي عمل؟ 
فال�شباب قادرون على �شنع هذا الدور باأنف�شهم، وا�شتغالل طاقاتهم، و خلق واقع خمتلف.
باآلم  �شع�ري  من  اإن�شاين  بدافع  ذاتي،  قرار  من  مبادرتي  يف  انطلقت  واأ�شاف: 
الآخرين، ثم بدافع اجتماعي ي�شعى لت�ثيق الروابط وتنمية التعاون وال�شع�ر بامل�ش�ؤولية 

جتاه املجتمع.اأما الدافع الديني فيتمثل يف نيل ر�ش�ان اهلل وث�ابه.
مهاراتهم  ل�شقل  معي  امل�شاركني  لل�شباب  الفر�شة  ت�فري  هي  مبادرتي  واأهداف 
وخباتهم، واأخذ دور ريادي يف املجتمع. وتق�م املبادرة على العمل مع جمم�عة من الفتيات 
ال�شم التابعات جلمعية املعاقني يف الكرك، فقد كان من ال�شعب على ه�ؤلء الفتيات العمل يف 
امل�شانع اأو امل�ؤ�ش�شات، فقررنا عمل م�شغل للحرف اليدوية. ولكنني واجهت �شع�بة يف التم�يل، 
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فقررت ت�فري امل�رد املايل للم�شغل بجهد ذاتي، فا�شتغليت والفتيات، حاويات النفايات واأوراق 
الأ�شجار املت�شاقطة يف الغابات. ثم تط�ر العمل فحققنا م�شدر دخل مت تقا�شمه بني الفتيات 
اأجنزتها  التي  اليدوية  امل�شغ�لت  ت�ش�يق  وا�شتطعنا  معار�ص  اأقمنا  �شنتني  وبعد  واجلمعية. 
الطالبات ال�شم. ثم اأ�ش�شنا جمعية للع�ن الجتماعي، واأملي اأن اأبني مركًزا لرعاية الأيتام، 

وقد ا�شتطعت احل�ش�ل على جزء من مت�يل هذا املركز يف هذا امل�ؤمتر.

اأة. اأمرية ح�صني/متكني املراأة

اإن�شاء م�قع على الفي�ص ب�ك   للمراأة دور يف الث�رات العربية، وقد ا�شتطعنا عب 
لتك�ن  التنفيذية،  ال�شلطات  على  ال�شغط  بهدف  الرجل،  مع  بامل�شاواة  الدور  هذا  اإبراز 
وكذلك  والطفل.  واملراأة  بالأ�شرة  يتعلق  ما  تناق�ص  التي  الق�شايا  كل  املراأة حا�شرة عند 

اإجبار الأحزاب ال�شيا�شية على اأن تك�ن املراأة ممثَّلة يف ق�ائمها احلزبية.

اأ. اأحمد نواف/ مدير املبادرات يف املجل�س الأعلى لل�صباب

من خالل خبتي يف العمل مع ال�شباب ومن خالل م�قعي مل�شت اأن هناك دافعية لل�شباب 
َمة للمجل�ص الأعلى لل�شباب. لإجناز مبادرات خالقة، وتبني هذا من حجم املبادرات املقدَّ

جائزة  يف  �شارك�ا  ممن  كان�ا  املبادرات  هذه  اإجناز  طلب  يف  امل�شاركني  ومعظم 
احل�شن. فمن هنا على ال�شباب اأن يع�ا اأهمية امل�شاركة عند اإجناز مبادراتهم.

اأ. ب�صار غازي/دور الها�صميني يف دعم القد�س

اأ�شار اإىل اأن ما قّدمه الها�شمي�ن لدعم القد�ص يف الفرتة 1951- 1994 ه� 500 
ملي�ن. وتتمثل مبادرته يف عقد جل�شات �شعرية ت�شف القد�ص، وت�شرتجع الق�شائد التي 

قالها من زاروها، ومن هذه الق�شائد ق�شيدة »للمجد عنوان« التي األقاها ب�شار. 

واأ�شار اإىل اأن مبادرته جاءت من وحي خطابات امللك عبداهلل الثاين، وتهدف اإىل 
ربط العملية التعليمية بالعملية التنم�ية.
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وبني اأن هذه املبادرة تتم عب ثالث مراحل، هي:
الطلبة. ا�شتقطاب  يتم  وفيها  • التك�ين، 

�شخ�شياتهم. و�شقل  امل�شاركني  ال�شباب  • متكني 
ل�شتخال�ص  ال�شبابية،  الفرق  اجتماعات  خالل  من  التطبيق،  مرحلة   •

الأفكار منهم بح�شب تخ�ش�شاتهم.

واأعقب هذه املبادرة انطالق مبادرة اأخرى حتت عن�ان »ابت�صامة« التي اأطلقناها 
امل�شنني، ومتكنا من ت�فري عدد من  الأيتام، ودور  عام 2009، وقمنا بعدة زيارات لدور 

املنح الدرا�شية للطلبة، وبخا�شة ذوو الحتياجات اخلا�شة.

ثم تابعنا جه�دنا بالتعاون مع �شندوق امللك عبد اهلل لدمج طلبة املدار�ص بطلبة 
اجلامعات من خالل برنامج ت�شجري البيئة.

م�صارك/ مبادرة اليوم الوظيفي

قام الطلبة بعمل اأن�شطة لمنهجية تع�د بالفائدة على زمالئهم الطلبة يف اجلامعة. 
وانطلقت املبادرة بدافع واإلهام من امل�شاركة يف امل�ؤمتر ال�شبابي اخلام�ص، وبخا�شة حم�ر: 

فر�ص العمل والتمكني املجتمعي.

اإىل  اجلامعة  يف  الطلبة  ولزمالئنا  لنا  املا�شة  احلاجة  من  املبادرة  فكرة  وجاءت 
اإىل  اخلريجني  الطلبة  حاجة  ومن  التعليمي،  امل�شت�ى  ورفع  ال�شخ�شية  �شقل  مهارات 
يف  والتقاء  طم�حاتهم،  لتحقيق  جديدة  معرفة  واكت�شاب  مهاراتهم  لتنمية  عمل  فر�ص 
الطلبة  لت�ظيف  ن�اة  تاأ�شي�ص  والتميز وذلك عن طريق  النجاح  ال�ظيفي وحتقيق  لَّم  ال�شُّ
اجلامعيني اخلريجني وَمن هم على مقاعد الدرا�شة، وت�شليح الطلبة باملهارات الالزمة 

ل�ش�ق العمل، من خالل مبادرتنا امل�شماة) اأمل يف العمل(. 

وحتديد  والأهداف،  والر�شالة  الروؤية  حتديد  فيها  مت  اجتماعات  عدة  تنظيم  ومت 
فرق العمل وو�شع خمطط زمني للعمل، ثم يف الجتماع الثاين مت تنظيم م�شاركة ميدانية 
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ويف  لل�شباب.  احل�شني  مدينة  يف  »اأخطب�ط«  ب�شركة  اخلا�ص  ال�ظيفي  الي�م  حل�ش�ر 
الجتماع الثالث مت حتديد ال�شركات وخماطبتها، وذلك مب�شاعدة عمادة �ش�ؤون الطلبة.

اأ. عبد الرحمن الزغول/ مبادرة البيئة

جاءت مبادرتي من وحي وج�د م�شكالت بيئية يف الأردن، ومنها الذهاب بالدراجة 
اله�ائية اإىل اجلامعة با�شتخدام طريق القطار ال�شريع املت�قفة.

 وهناك مبادرة اأخرى تتمثل يف ت�فري خزان مياه بجانب الأ�شجار يف اجلامعة، حيث 
ت�شكب فيه املياه الزائدة عن ا�شتخدامات ال�شرب ل�شقاية الأ�شجار، وت�فري �شلة مهمالت 

جماورة للخزان لرمي العب�ات الفارغة فيها. 
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املائدة امل�ستديرة
تراأ�ص هذه اجلل�شة اأ.د. اإبراهيم بدران/ الأردن

و�شارك فيها كلٌّ من:
د. اأحمد عا�صور/ ال�شع�دية
دة. �صهناز اأبو تايه/ الأردن
اأ. عز الدين املولى/ ت�ن�ص

د. م�صعد عوي�س/ م�شر
د. نبيل عبد الفتاح/ م�شر

اإ�شافة اإىل مقّررتي اجلل�شة دة. نادية �صعد الدين، و دة. جودي البطاينة/الأردن.
م مقررو فرق العمل جلل�شات مناق�شة املحاور الرئي�شية للم�ؤمتر  وحلقات البحث  قدَّ
اخلا�شة خال�شات عن اأعمال الفرق والت��شيات التي خرج بها ال�شباب امل�شارك�ن، والتي 
اأكدت يف جمملها اأن احلراك ال�شبابّي العربي جدير باأن ي�ؤخذ باأبعاده كافة، ملا يكتنزه 
من روؤى واأفكار تغني النه��ص والتجديد يف هذه املرحلة التاريخية الدقيقة التي متّر بها 

املجتمعات العربية.
وتناول املتحدث�ن يف هذه اجلل�شة اآفاقًا خمتلفة مما ر�شمته مناق�شات امل�ؤمتر ح�ل 
م�شتقبل العمل ال�شبابّي العربي �شمن احلراك الجتماعي، والتقدم يف م�شمار  احلق�ق 
واحلريات والت�شامن الجتماعي، والتما�شك الأهلي الذي ي�شمن فاعلية وم�شاركة جميع 

ال�شرائح على اأ�ش�ص من العدالة والدميقراطية ومق�مات املجتمع املدين.
وثائق  ح�ل  عر�شًا  اجلل�شة،  هذه  يف  الفتاح،  عبد  نبيل  د.  قدم  ال�شياق  هذا  ويف 
الأزهر املتعلقة مب�شتقبل الدولة املدنية يف م�شر. وقدم د. م�صعد عوي�س م�شروعًا مقرتحًا 
لإن�شاء مر�شد علمي للحراك ال�شبابّي العربي. كما اأعلن د. اأحمد عا�صور عن نيته التبع 
الدرا�شات  جمايل  يف  وخا�شة  املنتدى،  خالل  من  ال�شبابية  لالإبداعات  جائزة  لإن�شاء 

وامل�شروعات، تهدف اإىل حت�شني اأو�شاع ال�شباب العربي يف اأقطارهم كافة.
املتعلق  اجلانب  اأخذ  فقد  امل�ؤمتر،  يف  والنقا�ص  البحث  مل��ش�عات  وا�شتكماًل 
مبناق�شة م�ش�دة »امليثاق الجتماعي العربي« حيزًا وا�شعًا من م�شاركات احلا�شرين يف 

هذه اجلل�شة مبن فيهم ال�شباب.     



الباب اخلام�س

مناق�ســـــــة 
م�سّودة »امليثاق االجتماعّي العربّي« 

ووثائق االأزهر ب�ساأن م�ستقبل الدولة املدنّية يف م�سر
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حول م�سّودة

»امليثاق االجتماعي العربي«

تقدمي
د. ال�صادق الفقيه*

ة ل�شاحب ال�شم� امللكي الأمري احل�شن بن طالل  ال�شالم عليكم جميًعا، وحتية خا�شَّ
رئي�ص منتدى الفكر العربّي وراعيه، على هذه الكلمات ال�شارحة للهدف،وما يدور ح�لنا 

وبيننا من ق�شايا.

ولة.. اأ�شحاب املعايل وال�شعادة... ال�شيدات وال�شادة اأ�شحاب الدَّ

مما  الكثري  فهم  على  واأعان�نا  باخلبات  اأحتفن�نا  الَّذين  لل�شباب  ال�شكر  اأوجه 
جنهله من ق�شاياهم، فقد دع�ناهم لهذا اللقاء حتى ي�شل�نا باحلا�شر الَّذي يعي�ش�نه. 
فهم معنا يف هذه الندوة الفكرية الَّتي �شنعمل فيها على ا�شتكمال الق�شايا ذات ال�شلة 

بامليثاق الَّذي �شيتم اإطالقه للجميع فيما بعد.

 هذا امليثاق بداأ فكرة -كما حتدث وتف�شل �شم� الأمري احل�شن- وعمل عليه كثريون، 
ابتداأ العمل عليه الدكت�ر عبد احل�شني �شعبان، والدكت�ر ج�اد العناين، وكان على  فقد 
تفا�شيل  يتابع بحر�ص كبري  يزال  ما  الَّذي  فايز خ�شاونة،  الدكت�ر  املنتدى حينها  راأ�ص 
هذا الأمر الهام، وقد اأر�شلنا له كل املالحظات، لأننا اأردنا لهذا امليثاق اأن يك�ن كاماًل. 
وقد وردتنا مالحظات كثرية جًدا من اأع�شاء املنتدى ومن غري اأع�شاء املنتدى، وتط�عت 

* الأمين العام لمنتدى الفكر العربّي. 
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جهات باإر�شال ما ي�شبه الدرا�شة الكاملة ح�ل هذا امليثاق. ومبراجعة ما كتب وما �شيناق�ص 
ومع ما ُيالحظه اجلال�ش�ن نريده اأن �شيك�ن كاماًل اإن �شاء اهلل، وقد اتكاأ هذا امليثاق على 
ِع اأننا  اإرث ط�يل من التجارب الإن�شانية، وجتاربنا العربّية وجتارب العامل من ح�لنا. مل ندَّ
ناأتي ب�شيء جديد، واإمنا راجعنا يف هذا امليثاق كل امل�اثيق الَّتي �شدرت قبله؛ القطرية منها 
بدًءا من امليثاق ال�طني الأردين، وميثاق جمل�ص التعاون اخلليجي، وميثاق جمل�ص الحتاد 
وم�اثيق  العربّي،  النه�ش�ي  امل�شروع  وميثاق  العربّية،  اجلامعة  ميثاق  وكذلك  املغاربي، 
اأ�شدرها  الَّتي  القيمة  ال�ثائق  منه  وا�شتفدنا  راجعناه  ما  واآخر  املختلفة،  املتحدة  الأمم 
الأزهر ال�شريف لأنها خرجت من خما�ص الث�رة امل�شرية، وجاءت لتنظم جمتمع ما بعد 
�شت�رية، والقان�نية واملدنية،  ولة الدُّ الث�رة امل�شرية، فيما يتعلق باحلريات الأ�شا�شّية، والدَّ

وق�شايا املراأة، وكل الق�شايا املثارة يف ال�شارع العربّي الآن.

وقد ذكرنا  الأزهر،  اأ�شدرها  الَّتي  ال�ثائق  ندع� من يحدثنا عن هذه  اأن  وارتاأينا 
لأن  فح�شب،  م�شرية  تك�ن  ل  اأن  ينبغي  ال�ثائق  هذه  اأن  زرناه-  -عندما  الأزهر  ل�شيخ 
القيم الَّتي تت�شمنها هي قيم عامة، وعهُدنا اأن الأزهر م�ؤ�ش�شة ف�ق م�شرية، متثل جميع 
ة. لهذا راأينا اأن تك�ن اجلل�شة الأوىل  الأطياف يف العامل الإ�شالمي والعامل العربّي خا�شَّ
ح�ل م�اثيق الأزهر، وقد دع�نا الأزهر ال�شريف، ولكن لظروف مقدرة مل يح�شر الدكت�ر 
حمم�د عزب م�شت�شار �شيخ الأزهر والإمام الأكب، غري اأن معنا الدكت�ر نبيل عبد الفتاح 
من مركز الأهرام للدرا�شات ال�شرتاتيجية، وه� رئي�ص مركز الدرا�شات الجتماعيَّة يف 
الأهرام، وقد كانت له م�شاركة فاعلة يف �شياغة هذه امل�اثيق، و�شيحدثنا عن هذه ال�ثائق 

الهامة.

الأخطاء  اأ من  نعتبه غري مبَّ اإليكم من ن�ص  اأر�شلناه  للنظر فيما  نحن مدع�ون 
ح،  يف اللغة، ويف ال�شياغة، وغريها من الأخطاء، ونحن نعلم اأن فيه ما ينبغي اأن ُي�شحَّ
ل، ولهذا ندع�كم اأن تعين�ننا يف اأن نخرج ب�ثيقة ل ياأتيها ال�شك، ول ُينتق�ص منها  وُيعدَّ

حرف، اأو حق.



- 253 -

عر�ش م�سّودة »امليثاق االجتماعّي العربّي«

اأ.د. فايز خ�صاونة*

امليثاق مل ياأِت من فراغ، ففي بدايات عام 2011 كان املنتدى يخطط لعقد ندوة 
حتت عن�ان »امل�صروع النه�صوي العربّي«، وكانت الأحداث يف ت�ن�ص تقريًبا قد انتهت، 
لنا م��ش�ع »امل�شروع النه�ش�ي العربّي«، لأننا  والأحداث يف م�شر بداأت وتاأزمت، فاأجَّ
مل ن�شتطع اأن نعقده يف عّمان اأو يف القاهرة، ثم قام املنتدى بتح�شري بيان واأ�شدره يف 
للمنتدى  مرحلية  قراءة  وقّدم  الأحداث  و�شف  -الَّذي  البيان  واأر�شلنا   ،2011/3/21
فيها - اإىل جميع الأع�شاء بالبيد العادي وبالبيد الإلكرتوين وبكل ال��شائل املت�فرة 
�شحيحة  كانت  الراجعة  التغذية  ولكن  راجعة،  تغذية  يعط�نا  اأن  منهم  وطلبنا  لدينا، 
اأنَّ ثمة حاجة حقيقية ملخاطبة الهّم  جًدا. ثم ما لبثت الأحداث اأن تفاقمت، و�شعرنا 
بنم�ذج  للخروج  القطرية  معزل عن اخل�ش��شيات  ع، يف  وم��شَّ ب�شكل جذري  العربّي 
من امل�اثيق الَّتي ميكن اأن تت�اءم مع خمتلف الأنظمة العربّية، �ش�اء اأكانت مَلكية اأم 
جمه�رية، لأنها يجب اأن تخاطب املبادئ الأ�شا�شّية الَّتي تعني كل من يطالب بالإ�شالح.

لكن  الّنظام،  باإ�شالح  يطالب�ن  كان�ا  رمبا  بالإ�شالح  طالب�ا  من  اأن  واملالحظ 
احل�شن  الأمري  �شمّ�  وبروؤية  املنطلق،  هذا  ومن  تال�شى.  قد  الّنظام  باإ�شقاط  املطالبة 
الثاقبة، ارتاأى اأن يك�ن لدينا ميثاق اجتماعي عربي يهتم بال�شاأن العربّي، واأن يك�ن هذا 
ميثاق  ومنها:  الأمري،  �شم�  وذكرها  �شبق  الَّتي  امل�اثيق  من  جمم�عة  على  مبنًيا  امليثاق 
وامليثاق  املغاربي.  الحتاد  وميثاق  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  وميثاق  العربّية،  اجلامعة 
وُكلِّف يف حينه الدكت�ر ج�اد العناين والدكت�ر عبد احل�شني  ال�طني الأردين، وغريها. 
القراءة الأوىل يف �شهر  امل�ش�دة الأوىل، وقام�ا بذلك م�شك�رين، فقدم�ا  �شعبان بكتابة 
الثالثة،  بالقراءة  ي  �ُشمِّ مبا  اأخرًيا  انتهت  متعّددة،  مداخالت  عليها  وح�شلت   .2011/7
الآخر يف  وبع�شها  ال�شكل  كانت يف  بع�شها  عليها مداخالت  عليكم، فجاءنا  عت  ُوزِّ الَّتي 

* الأمين العام ال�شابق لمنتدى الفكر العربي، وم�شت�شار �شمّ� الأمير الح�شن بن طالل. 
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امل�شم�ن، وقد حاولنا اأن ناأخذ هذه املداخالت كلها �شمن ال�قت الزمني الَّذي ي�شمح باأن 
ع القراءة الأخرية، الَّتي اأ�شبح ا�شمها القراءة الرابعة. واعتقد اأننا ت�قفنا عن اإدخال  ن�زِّ

املداخالت الَّتي و�شلتنا بعد التاريخ الَّذي اعتمدت فيه القراءة الرابعة وكالآتي:
بعامة،  العربّي  الهم  و�شف  حتاول  مقدمة  على  يحت�ي  اأيديكم  بني  امليثاق  اأوًل: 
ال�شيغ  بع�ص  على  نختلف  ورمبا  اأ�شاًل،  تعرف�نه  ملا  �شيًئا  اأ�شيف  لن  لأنني  اأقراأها  ولن 
ال�شياغة،  تكتمل  حتى  منا�شًبا  ترونه  ما  بكل  تزويدنا  منكم  ونتمنى  املفردات،  وبع�ص 
مة هناك اأ�ش�ص و�شعت لت�شتند عليها املطالب الَّتي يف�شي اإليها هذا  يباجة واملقدِّ وبعد الدِّ

امليثاق ومنها عدم تعار�شه مع امل�اثيق الأخرى. 
بهدف  وت�شنيعها،  العربّية  القت�شاديات  بتط�ير  الثانية  الفقرة  تتعلَّق  ثانًيا: 
نات املجتمع، و�شيادة مفه�م  لم الجتماعي والعدالة وامل�شاواة بني خمتلف مك�ِّ ال��ش�ل لل�شِّ
امل�اطنة املتكافئة ومفه�م التعّدديَّة. مبا ي�شمن اجتثاث دواعي الفتنة الطائفية والعرقية 
ال�شهي�ين  امل�شروع  ذلك  على  يعمل  كما  وتق�شيمها  بُفرقتها  الأمة  م�شتقبل  تهدد  الَّتي 
وم�شاريع خبيثة اأخرى. وبالتايل فامليثاق العربّي املن�ش�د يجب اأن يجري على الن�ش��ص 
الَّتي تعرتف ب�ج�د اله�يات العامة واله�يات الفرعية، على حٍد �ش�اء، وتقر بالتن�ع الثقايف 
املتكاملة،  امل�اطنة  اأ�شا�ص  على  و�شل�ًكا  نهًجا  املتباَدل  والعتماد  امل�شرتك  العي�ص  ومبداأ 
وتقرُّ باملحا�ش�شة بالعمل ال�ّشيا�شّي والقت�شادي والجتماعي مهما كانت الق�ى ودوافعها.
الظروف  ا من حيث  بع�شً بع�شها  العربّية ما بني  ول  الدُّ التفاوت بني  اإقرار  ثالًثا: 
بهذا  الإقرار  �شرورة  مع  ولكن  والإمكانات.  والث�رات  واأنظمة احلكم  والتك�ين  والتاريخ 
د ه�يتنا اجلامعة يف  الَّتي جت�شِّ امل�شرتكة  الأ�ش�ص  اعتماد  اإىل  يدع�  امليثاق  فاإن  التفاوت 
بناء جمتمعات امل�شاواة واحلرية والعدالة، وهذا التفاوت بني الأقطار العربّية، يجب اأن 
ل مينع الأمة من بناء ه�يتها اجلامعة، بل بناء كتلة تتعاطى مع الق�شايا العاملية بتن�شيق 
م�شرتك، يثريها اأمام العامل على اأنها كتلة منيعة مت�افقة ت�شعى اإىل تبّ�ء املكانة الَّتي تليق 

ولية. ولية الَّتي نراها تعمل على ال�شاحة الدُّ بها، مقارنة مع الكتل الدُّ
رابًعا: اإن البعد الجتماعي ه� اأكرث التبعات يف امل�شروع احل�شاري العربّي اأهّميَّة، 
ولذلك �ُشمّي مب�شروع، هذا امل�شروع ه� امليثاق العربّي الجتماعي، فه� ياأخذ بعني العتبار 
جميع  بني  وامل�شاواة  والديني،  الإثني  والتن�ع  املدين  واملجتمع  وال�ّشباب  املراأة  ق�شايا 
الف�شاد  مل�شكالت  والت�شدي  والعدالة،  الإن�شانية  الكرامة  واإحقاق  والق�شايا،  اجلهات 

والبطالة والفقر والتهمي�ص.
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خام�ًصا: اإن التعليم واكت�شاب املعارف العلمية والتكن�ل�جيا، واإدراك التداخل بني 
وهي  العربّي،  النه�ش�ّي  امل�شروع  بناء  يف  الزاوية  حجر  هي  الإن�شانية  املعرفة  املك�نات 
حجر الأ�شا�ص لتمكني الأمة من تك�ين راأ�ص املال الب�شري الكفء املنتج، القادر على اإدارة 
ة ولي�ص على اأ�شا�ص التبعيَّة  ديَّ وا�شتثمار ثرواته ب�شيادة مبنية على التعاون، على اأ�شا�ص النِّ
الَّتي تعاين منها الأمة حالًيا، ب�شبب الفج�ة العلمية والتكن�ل�جية، ويف �ش�ء هذه الأ�ش�ص 

اأو هذه املرتكزات، فاإن امليثاق يطرح ما يلي:

ُتبنى  اأن  الَّتي يجب  الأ�ش�ص  التفاق على  امليثاق ه�  لهذا  الهدف اجل�هري  اإن  اأ- 
ولة العربّية احلديثة، �ش�اء اأكانت ملكية اأم جمه�رية، واأن اأول هذه الأ�ش�ص ه�  عليها الدَّ
اعرتاف اأن ال�شعب ه� م�شدر ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية، واأن الطريقة 
ة نزيهة يختار ال�شعب  املثلى الَّتي متّكن ال�شعب من ممار�شة �شلطاته تكمن يف انتخابات حرَّ
من خاللها ممثليه وفق متثيل عادل، ي�شتند اإىل امل�اطنة ويرف�ص املحا�ش�شة على اأ�ش�ص 
طائفية اأو مذهبية اأو عرقية اأو جن�ش�ية اأو غريها، لتك�ن املجال�ص النيابية املنتخبة اأ�شا�ًشا 
لت�شكيل احلك�مات وا�شتبدالها يف اإطار التداول ال�شلمي لل�شلطة التنفيذية. وتالحظ�ن يف 

هذه ال�شياغة اأنها قيدت ب�شكل خا�ص لتك�ن م�اِئمة لالأنظمة امللكية واجلمه�رية.

ولة العربّية احلديثة ينبغي اأن تك�ن يف الأ�شا�ص دولة القان�ن وامل�ؤ�ش�شات،  ب- اأن الدَّ
ديَّة  واأن ت�شاغ الق�انني الناظمة للحياة على قيم احلرية وامل�شاواة وامل�شاركة والعدل والتعدُّ
وحماربة ال�شتبداد والظلم والفقر، ورف�ص اأي �شكل من اأ�شكال التمييز والتهمي�ص، ومتكني 
ا�شتقاللية الق�شاء ونزاهته واحلفاظ عليه ملجاأً للنا�ص، يح�شل�ن من خالله على حق�قهم 
ا بتاأمني  ا لالعتداء عليه، وت�فري الظروف املنا�شبة للعي�ص الكرمي، وخ�ش��شً وي�شع�ن حدًّ
ودعم اأ�ش�شه و�شمان احلق�ق وحتديد ال�اجبات، ول�شيما حق�ق الأفراد وحرياتهم الدينية 
ة والجتماعيَّة والثقافية، واحلق يف تكاف�ؤ فر�ص العمل، واحلق يف  وال�ّشيا�شّية والقت�شاديَّ
الجتماعي،  وال�شمان  الكرمي  التقاعد  يف  واحلق  ال�شحية،  الرعاية  يف  واحلق  التعليم، 
وثرواتها  وثقافتها  اأرا�شيها  عن  الدفاع  وواجبات  وحق�ق  الأمة،  عن  الدفاع  وواجب 

وكرامتها، وم�شادر ت�شريعاتها الأ�شا�شّية الَّتي تاأتي على راأ�شها ال�شريعة الإ�شالمية.

ج- ي�ؤكد امليثاق اأن الروؤيا ال�شرتاتيجية امل�شرتكة للتعليم يف ال�طن العربّي يجب اأن 
تهدف اإىل اإعداد ال�ّشباب لبناء امل�شتقبل وخلق م�اطن م�شت�عب لقيم ح�شارته العربّية 
الإ�شالمية، املح�شن مببادئ امل�اطنة ال�شاحلة واحرتام حق�ق الآخرين، املنتج القادر 
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على التعامل مع حتديات الع�شر ب�شكل خالق وبناء، وامل�شُتعدُّ لتقدمي ال�شالح العام يف 
�شعيه لتحقيق �شاحله اخلا�ص، واملدافع عن حرية الراأي والفكر فعاًل وق�ًل.

د- كما ي�ؤكد امليثاق اأن الأمة اأوىل بقدرات وم�اهب املتميزين من علمائها ومفكريها 
وباحثيها واأ�شحاب الريادة يف ال�شناعة والتجارة فيها، ويدع� اإىل تهيئة البيئة الإبداعية 
لهم الَّتي تعطيهم حرية البحث والتفكري والعمل، وت�فري احل�افز والع�ائد املادية لهم الَّتي 

حت�ل دون هجرتهم.

كما ي�ؤكد امليثاق تق�ية الروابط بني ال�طن واجلاليات العربّية املتعّددة واعتبارها 
ر�شيًدا لها، والإفادة مما اكت�شبته من خبات، وما تتمتع به من قدرات يف التاأثري على 

املجتمعات الَّتي تعي�ص فيها.

حق�قها  نيل  اإىل  عبها  املراأة  ت�شل  وا�شحة  منهجية  اعتماد  امليثاق  ي�ؤكد  هـ- 
الكاملة، وذلك بت�ش�يب جميع الت�شريعات املميزة �شدها، والت�شدي اإىل كل املمار�شات 
الَّتي تنتق�ص من حق�قها واإن�شانيتها، على اأ�شا�ص اأنها �شريك كامل، له الأهلية والأحقية 
ال�شماوية  ال�شرائع  مع  ين�شجم  ومبا  واأمة،  اأقطاًرا  العربّي،  امل�شتقبل  لبناء  الرجل  مع 

ولية. وامل�اثيق الدُّ

ز- ي�ؤكد امليثاق رف�ص اأي متييز اأو ا�شطهاد اأو ظلم يلحق باأي فئة اأو دين اأو طائفة اأو 
ا �شرورة اعتماد  جماعة، ويعتب التن�ع الثقايف اإثراًء للثقافة املجتمعية، وي�ؤكد امليثاق اأي�شً
والإثنيات  والط�ائف  الأديان  بع�ص  اأتباع  وتهجري  هجرة  اأ�شباب  لإزالة  �شريحة  �شيا�شة 

خارج ال�طن العربّي.

هة عن التبعية الأجنبية  ة املنزَّ ح- ي�ؤكد امليثاق اأن ملراكز الدرا�شات والبح�ث ال�طنيَّ
هذه  اأكانت  �ش�اء  ال�شرتاتيجيات،  وو�شع  ال�شيا�شات  �شنع  يف  للحك�مات  م�شانًدا  دوًرا 
ولة العربّية اجلديدة ت�شجع  املراكز حك�مية اأم تخ�ص م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين، واأن الدَّ
املراكز  ومع  العربّية  الأقطار  بني  ما  تفاعلها  على  وت�شجع  املراكز،  هذه  مثل  قيام  على 
ة، ون�شع خط�ًطا حتت كلمة الندية مرة  ديَّ ول الأخرى على اأ�ش�ص النِّ املناظرة لها يف الدُّ
اأخرى، بحيث تتمكن هذه املراكز من القيام مبهامها بحرية تامة، وتقدم لالأمة قاعدة 
�شعبية وا�شعة ومب�شداقية عالية، ملناق�شة ال�شيا�شات واآثارها قبل اإقرارها، وتزويد �شانعي 
القرار مبا يلزم من معل�مات وحتاليل وقراءات، وبتتابع مع مراكز الدرا�شات والبح�ث 
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تخ�شع  اأن  فعليها  اأجنبي،  اأجنبية،اأو من مت�يل  اأ�ش�ل  من  العربّي  ال�طن  تعمل يف  الَّتي 
ل�شفافية كاملة تتيح ر�شدها وم�شاءلتها.

داخل  الجتماعي  والتالحم  التكافل  م�ؤ�ش�شات  اإحياء  �شرورة  امليثاق  ي�ؤكد  ط- 
للزكاة، ومتكني  العربّي  ال�شندوق  اإن�شاء  ة  العربّي، وبخا�شَّ ال�طن  كل قطر عربي وعب 
م�ؤ�ش�شات ال�قف ملمار�شة دورها القت�شادي والجتماعي، واإن�شاء �شندوق احلج العربّي 
من التجارب الناجحة يف هذه املجالت للدول الإ�شالمية غري العربّية، والأمثلة على ذلك 
م�ج�دة. ويف نف�ص ال�شياق، ي�ؤكد امليثاق �شرورة الإفادة من ال�شريفة الإ�شالمية وغريها 
�شريفة  نظم  لتاأ�شي�ص  وذلك  الإ�شالمي،  وال�شتثمار  الإ�شالمي  كالتاأمني  الأن�شطة،  من 

اإ�شالمية تك�ن من�شجمة مع متطلبات الع�شر.
ول العربّية لإقامة بنك للتنمية العربّية، يهدف اإىل ا�شتثمار  ي- يدع� امليثاق �شائر الدُّ
ثرواته يف تنمية الأمة، مب�شروعات عابرة لالأقطار، تع�د على الأمة بالنفع املتبادل بدًل 

من اجنذاب ال�شتثمارات العربّية اإىل البن�ك الأجنبية، وتنمية القت�شاديات الأجنبية.
ول يف ال�طن العربّي يف جمال امل�ارد  ك- ي�ؤكد امليثاق اأن التحديات الَّتي ت�اجه الدُّ
املائية والطاقة والبيئة والغذاء، هي اأ�شاًل حتديات عابرة للحدود، ي�شعب التعامل معها 
امل�شرتك، من خالل  العربّي  العمل  على  تعتمد  حل�ًل  يفر�ص  باتفاقات، مما  اأو  بانفراد 
العمل  م�ؤ�ش�شات  تق�ية  فاإن  الإطار  العربّية. ويف هذا  التنمية  م�ؤ�ش�شات م�شرتكة هدفها 
ة والثقافية  العربّي امل�شرتك وا�شطالعها بدور اأكرث فاعلية ونفاًذا يف املجالت القت�شاديَّ
والإن�شانية، باتت �شرورة ملحة من اأجل حماربة الفقر والبطالة والتخلف، ومن اأجل دعم 
ول العربّية اإىل اإتاحة التبادل التجاري  م�شتقبل الأمة ومكانتها، وعليه فاإن امليثاق يدع� الدُّ
امل�شرتكة  التنم�ية  امل�شروعات  واإن�شاء  وال�شتثمارات،  العاملة  الق�ى  وتبادل  واخلدمي، 
العربّية، وحتقيق  العاملة غري  اليد  العابرة للحدود، خللق فر�ص العمل، وال�شتغناء عن 

بيئات ا�شتثمارية جاذبة لروؤو�ص الأم�ال العربّية وغري العربّية.
ل- ي�ؤكد امليثاق �شرورة ت�شافر اجله�د للدفاع عن اللغة العربّية، عن ه�ية الأمة 
العاملية  الفكر  م�ؤ�ش�شات  مع  بالتَّفاعل  وذلك  ال��شائل،  بكل  قيمتها  وحتقيق  الثقافية، 
ولية غري احلك�مية، و�شرح قيم احل�شارة الإ�شالمية  وامل�شاركة الفاعلة يف املنظمات الدُّ
يف  امل�ؤَطرة  ال�شل�كيات  مع  القيم  تلك  واإيالء  الإن�شاين،  الجتماعي  ال�شعي  جمالت  يف 
جمتمعاتنا، وذلك �شمن منهجية تخدم اأهداف الأمة، وتنظم هذه امل�شاعي �شمن اأطر 
واأطراف وا�شحة، ت�شرتك فيها امل�ؤ�ش�شات احلك�مية مع م�ؤ�ش�شات املجتمع املعريف العربّي.
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اأن الع�ملة قد خلقت مدخاًل واقعًيا ل ت�شتطيع الأمة جتاهله، فاإن امليثاق  م- ومبا 
ولية، مبا يح�ل دون الهيمنة  ول العربّية لتنظيم العالقات الدُّ يحدد الأ�ش�ص الَّتي تقبلها الدُّ
اإىل  يدع�  ومبا  الإن�شانية،  والطاقات  الطبيعية  الرثوات  وم�شادرة  احلق�ق  وا�شتالب 
ولية، مبا يخدم م�شالح كاّفة الأطراف  ول والتكتالت الدُّ عالقات متكاملة وعادلة بني الدُّ
وي�ؤدي اإىل �شالم م�شتدام ودائم بني الأمم، ويف ال�شياق نف�شه فاإن امليثاق يدع� اإىل و�شع 
احتاد  اإىل  العربّية  اجلامعة  لتط�ير  العري�شة  تعتمد اخلط�ط  املدى  بعيدة  ا�شرتاتيجية 
على �شاكلة الحتاد الأوروبي، وال�شتفادة من جتربة الحتاد الأوروبي يف كل املجالت، مبا 

ة والجتماعيَّة، وتط�ير امل�ارد الب�شرية. فيها ال�ّشيا�شّية والقت�شاديَّ
ن- واأخرًيا، اإن املبادئ الَّتي ُبني عليها هذا امليثاق ت�شتمل على اأ�ش�ص عامة على �شكل 
مدونة د�شت�رية، حتدد الأ�ش�ص امل�شرتكة واملبادئ الأ�شا�شّية الَّتي يجب اأن ت�شتمل عليها كل 
الد�شاتري يف ال�طن العربّي، دون اإجحاف باخل�ش��شية القطرية والف�ارق بني الأقطار. 
وي�ؤمل اأن ي�شكل هذا امليثاق قاعدة من الق�اعد الَّتي ت�شاغ ح�لها جميع الد�شاتري العربّية 

وتعديالتها وحتديثاتها.
ويف اخلتام فاإن حتقيق هذا امليثاق مره�ن مبدى تعاون وا�شرتاك ق�ى الأمة احلية 
ال�ّشيا�شّية  ال�شاحات  على  الفاعلني  قناعة  ودرجة  والعلمية،  والفكرية  الثقافية  وكفاءتها 
ة والإعالمية، الأمر الَّذي يحتاج اإىل ح�ارات جادة  واملدنية والدينية والثقافية والجتماعيَّ
الأمد، و�شمن  ال�شرتاتيجي ط�يل  الت�افق  اإطار  لتك�ين ت�ش�رات م�شرتكة يف  وم�ش�ؤولة 
الأهداف  اإىل  ال��ش�ل  اأجل  من  تفاٍن  بكل  للعمل  وم�شتعدة  بذلك،  م�ؤمنة  تاريخية  كتلة 

نها هذا امليثاق. النبيلة الَّتي ت�شمَّ
الَّذي  الأمر  وواجًبا،  ا�شطراًرا  اأ�شبح  ما  بقدر  فح�شب،  اختياًرا  يعد  مل  احل�ار 
حتتاج اإليه جمتمعاتنا لكي ت�شع خط�اتها على الطريق ال�شحيح، وبقدر ما ي�شبح احل�ار 
�شلميًّا، وينبذ العنف وي�شبح الت�شامح واقًعا للم�شتقبل، يك�ن واعًدا، وت�شجيع احل�ار يف 
اجلامعات وم�اقع العمل ودور العلم واملحافل الثقافية واملنتديات الجتماعيَّة وم�ؤ�ش�شات 
املجتمع املدين، واجلمعيات الأهلية، ودور العبادة ويف كل مرافق احلياة، والعمل، �شيك�ن 
الطريق اأكرث �شماًنا حلياة حرة كرمية، وتالحظ�ن من ذلك اأننا مل نذكر ال�شارع كاأحد 

م�اقع احل�ار.
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وثائق االأزهر ب�ساأن م�ستقبل الدولة املدنّية يف م�سر

د. نبيل عبد الفتاح* 

اإىل  ال�ّشباب وال�شابات مفعم�ن باحلرية وبالكبياء، ويتطلع�ن  اأبناوؤنا من طالئع 
عامل عربي ت�ش�د فيه احلريات الأ�شا�شّية.

تام  ا�شتعداد  على  فاأنا  الثالث  لل�ثائق  وال�شياغة  احل�ار  يف  امل�شاركة  م�قع  من 
للحديث عنها جميًعا، وهناك وثيقة رابعة تتعلق بحق�ق املراأة وما يدور ح�لها من جدل 
فكري وفقهي. نحن اأمام ثالث وثائق من�ش�رة؛ ال�ثيقة الأم الأ�شا�شّية الَّتي �شاأحتدث عنها، 
وهناك ال�ثائق الأخرى املتفرعة منها. فال�ثيقة الثانية تتعلق بدعم الث�رات العربّية واحلق 
املتغلِّب  ولية  ح�ل  ال�شائد  ال�شلفي  الفقه  بع�ص  م�اجهة  يف  امل�شتبد  احلاكم  مقاومة  يف 
ا وثيقة ثالثة بالغة الأهّميَّة ح�ل احلرّيات الأ�شا�شّية تتَّ�شل برت�شيد  ال�شني، وكذلك اأي�شً
ممار�شة اجلماعات ال�ّشيا�شّية امل�شرية املت�شارعة الآن على ال�شاحة ال�ّشيا�شّية امل�شرية. 
ا�شتمرارية  هي  املفاهيمية  واأبعادها  وم�شطلحاتها  و�شيغتها  بنياتها  يف  ال�ثائق  وهذه 
ا�شرتاتيجية  املثقفة  الطالئع  تبنت  اإذ  الق�مية احلديثة؛  ولة  الدَّ بناء  منذ  املمتد  للتاريخ 
ال�شتعارة الثقافية والعلمية والقان�نية وت�طني الأفكار واأقلمتها يف اإطار البنية املفه�مية 

والإ�شالحية.

ال�ّشيا�شّية  الإ�شالمية  الَّتيارات  النظر عن م�قف  بغ�ص  ومن هنا قد جند خالًفا، 
غالبية  باأن  ن�شميه،  كما  ال�شريعة  نظام  اأو  الإ�شالمية  ال�شريعة  مب��ش�ع  يخت�ص  فيما 
يف  وتطبيقها  ت�طينها  واأقلمتها  ا�شتعارتها  متت  الَّتي  هي  الغربية  القان�نية  الت�شريعات 
ال�اقع امل�شري، ومنذ ذلك ال�قت حتى هذه اللحظة ونحن نعيد �شياغتها انطالًقا من 
الق�شاء امل�شري بتطبيقها ومزجها مبمار�شته  العربّي. ومن ثم قام  الفقه  تاريخ بالغة 

* مركز الأهرام للدرا�شات ال�شتراتيجية/م�شر.
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الق�شائية، الأمر الَّذي اأنتج فقًها م�شرًيا وعربًيا واإ�شالمًيا مكتمل املالمح، حتى اأ�شبحت 
م�شاحات اخلالف �شيقة جًدا يف هذه املنظ�مات الَّتي �شارت جزًءا ل يتجزاأ من ثقافتنا. 
و�ش�ف اأ�شري �شريًعا اإىل اأن ال�ثيقة الأم وغريها من ال�ثائق هي الَّتي تر�شم جمم�عة من 
الع�امل والأزمات الَّتي ترتَّبت على النتفا�شة الث�رية يف 25 يناير 2012 وما بعده، والَّتي 
اأدت اإىل تغيري يف تركيبة بع�ص الأطراف ال�ّشيا�شّية احلاكمة يف م�شر، واأنتجت م�جات 
من التدافع ال�ّشيا�شّي وال�شراع على املجال العام، وال�شعي للتاأثري وال�شيطرة على ال�شارع 
ال�ّشيا�شّي.  ال�ش�ق  انفتاح  اإىل  بالإ�شافة  والدينية،  ة  الجتماعيَّ باحلي�يَّة  املرتع  ال�ّشيا�شّي 

و�شاأ�شتخدم مفه�م ال�ش�ق الديني باملعنى ال�شائد يف علم الجتماع الفرن�شي.

القان�نية  ال�شرعية  عنه  كان حمج�ًبا  بع�شها  �شيا�شيَّة جديدة،  ق�اعد  دخلت  لقد 
وال�ّشيا�شّية، وبع�شها الآخر كان جزًءا من تركيبة الّنظام، وممثاًل يف البملان والنقابات 
اأن  ا  اأي�شً اعتقد  التمثيل.  لعبة  خارج  كان�ا  واآخرون  امل�شلمني،  الإخ�ان  جلماعة  املهنية 
بروز الق�ة اجلديدة الث�رية اجلديدة »الث�رية« قد جعلها من الق�ى الفاعلة يف التمكني 
هنا ذلك،  واحل�شد لالحتجاج على الّنظام ال�ّشيا�شّي ال�شابق للرئي�ص ح�شني مبارك، وجَّ
وثمة خطاب نقدي قدمه بع�ص مثقف�ن ومفكرون وباحث�ن من جيل ال�شبعينيات، متمردون 
اأُ�ش�ص يف 24 ي�لي� عام 1952، وكان ه�ؤلء يف مقدمة  على الّنظام املت�شلط �شد الّنظام 
الَّذين قادوا النتفا�شة الث�رية امل�شرية، ب�شرف النظر عن الإعاقات الَّتي اأملَّت بها. وقد 
ت البيئة ال�ّشيا�شّية واحلادة والعنيفة بعد 11 فباير من عام 2011، اإىل حالة من عدم  اأدَّ
للق�ات  الأعلى  املجل�ص  �شيطرة  بعد  ال�ّشيا�شّية  وامل�ؤ�ش�شات  ولة  الدَّ اأجهزة  يف  ال�شتقرار 
امل�شلحة على ال�شلطة يف ظل فراغات اأمنية وا�شعة، وات�شاع اجلرمية والعنف، بالإ�شافة 
واعتداء  ال�شلفية،  املجم�عات  بع�ص  من  والديني  ال�ّشيا�شّي  العنف  من  اأ�شكال  بروز  اإىل 

بع�شهم على بع�ص امل�اطنني بدع�ى الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

فما هي الدوافع والأ�شباب الَّتي اأدت اإىل الئتالف بني بع�ص كبار املثقفني امل�شريني 
وبع�ص م�شايخ الأزهر الأجالء، واأنتجت ال�ثائق الثالث؟

كل  يف  الأزهرية  ال��شعية  يف  التاأثري  وحماولة  ال�شلفية  الق�ى  حتدي  بروز  اأوًل: 
مدل�للتها احل�ارية، فحاول املجل�ص الع�شكري اإقامة احلد الأدنى من الت�افق ال�ّشيا�شّي 
ول  الأوىل.  اإىل مرحلة  لالنتقال  الطريق  ب��شع خريطة  ال�ّشيا�شّيني،  الفاعلني  كاّفة  بني 
بع�ص  ته  تبنَّ الَّذي  والديني  ال�ّشيا�شّي  الأخطاء يف اخلطاب  نتيجة  الأقباط  يخفى تخّ�ف 
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املجتمع  يف  الأقباط  ف��شع  لفية.  ال�شَّ واحلركة  ال�ّشيا�شّية  الإ�شالمية  احلركة  اأطراف 
اأ�شباب الت�افقات الَّتي متت بني املجل�ص الع�شكري وجماعة الإخ�ان  امل�شري من �شمن 
امل�شلمني وفق ال�شائع اإعالمًيا يف هذا ال�شدد، وا�شتخدم املجل�ص الع�شكري ال�شلفيني يف 
احت�اء بع�ص امل�شكالت الطائفية لكن هذا الأمر انتهى اإىل الف�شل، ب�شبب تكرار عمليات 
ًيا  العنف والتاأويل الديني اخلاطىء، ولهذا �شّكل العنف يف اخلطاب ال�شلفي ال�عظي حتدِّ
الَّذي  ال�شتفتاء  ح�ل  متت  الَّتي  ال�ّشيا�شّية  فاملعركة  ال�شريف.  لالأزهر  التاريخي  لالإرث 
�شت�ر 1971 وفق  مت يف مار�ص 2011، والَّذي دار ح�ل تعديل جزء من بع�ص ن�ش��ص الدُّ
العربّي  والفقه  امل�شري،  الفقه  يف  �ش�اء  �شت�رية  الدُّ واملبادئ  التقاليد  يف  م�شتقر  ه�  ما 
�شت�ري وكذلك يف الفقه املقارن، قد انتهت اإىل الف�شل الذريع، فاأدى ذلك اإىل نتائج  الدُّ
بالغة اخلط�رة على اأ�ش�ص التكامل والندماج الق�مي امل�شري، الَّذي اأُ�ش�ص ح�ل احلركة 

�شت�رية احلديثة ح�ل ث�رة 19 اأو بعد و�شع د�شت�ر عام 1923. ة الدُّ ال�طنيَّ

وكذلك، فاإن بروز بع�ص اخلطابات الدينية واخلالف بني جماعة الإخ�ان امل�شلمني 
د اخل�ف لدى بع�ص الق�ى املدنية من الأحزاب ال�شيا�شيَّة  واملجل�ص الع�شكري، اأدى اإىل جتدُّ
ح�ل  والنق�شامات  اخل�ف  وم�شدر  ال��شطى،  والفئات  الأقباط  ولدى  ال�شابة،  والث�رية 
�شت�رية والقان�نية، واحلريات ال�شخ�شية والعامة، واخل�شية  ولة، واحلق�ق الدُّ طبيعة الدَّ
�شت�رية الأ�شا�شّية، فقد  من القي�د الَّتي ميكن اأن ت�شفيها الق�ى الإ�شالمية على احلق�ق الدُّ
اأدت هذه النق�شامات اإىل بروز اأ�شكال من التبعية ال�ّشيا�شّية على اأ�شا�ص النتماء الديني 
ة الثقافية؛ ل  واملذهبي، وه� ما اأدى اإىل تكثيف وت�شعيد املخاوف ال�ّشيا�شّية والجتماعيَّ

بل والدينية يف ظل و�شعية �شراعية وانق�شامية يف املجتمع امل�شري.

اأحمد  الأمام  الأ�شتاذ  الأكب  الإمام  الكبري  الأخ  دفعت  ما  هي  الأ�شباب  هذه  لعل 
فاحتنا  اأننا  ال�شدد  واأذكر يف هذا  اللقاء.  اإىل هذا  الدع�ة  اإىل  املثقفني  وبع�ص  الطيب 
اإىل  باأننا يف حاجة  الغيطاين  الأ�شتاذ جمال  الكبري  والروائي  الكاتب  �شديقي  الأمر  يف 
كبار  بع�ص  مع  اجلل��ص  ب�شرورة  الإمام  الأ�شتاذ  ف�شيلة  ت�جًها من  واأن هناك  اللتقاء، 
م�شايخ الأزهر الإجالء، لرنى ما هي الإمكانات املتاحة لتحقيق روؤية للخروج من املاأزق 
النق�شامي امل�شري. واجتمعنا ومل يكن ثمة ت�افق على نتائج احل�ار. كان الهدف الرئي�ص 
وكانت  العامة.  املبادئ  من  جمم�عة  اإىل  تت��شل  اأن  ت�شتطيع  ن�شبًيا،  ت�افقية  ق�ى  خلق 
الَّذي �شاغ  م�شاركة الناقد الكبري الأ�شتاذ �شالح ف�شل مميزة يف هذه امل�شاورات، فه� 
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لالأمانة ال�شياغات الأوىل والنهائية لكل ال�ثائق على اختالفها مبا فيها م�شروع ال�ثيقة 
الرابعة، وهي نتاج وثيقة اأعدها الدكت�ر كمال اإمام، واآخرون، �شّكلت املك�نات الأ�شا�شّية 
الَّتي تنه�ص عليها بنية اأي وثيقة من هذه ال�ثائق الثالث، الَّتي انعقدت ح�لها جمم�عة 

من احل�ارات. 

الوثيقة؛ القراءات والدللت واملبادئ الرئي�صية

واأ�شتاذتنا  العامة وبع�ص كبار م�شايخنا  متت دع�ة عدد حمدود من ال�شخ�شيات 
بامل�شطلحات  املتعلقة  الرئي�شة  الق�شايا  ملناق�شة  احل�ارية،  اجلل�شات  البارزين،اإىل 
واملفاهيم الأ�شا�شّية، �ش�اء على ال�شعيد ال�ّشيا�شّي اأو الجتماعي اأو الفل�شفي اأو ال�شرعي. 
م�شبق،  ت�ش�ر  دون  احل�ار  ومت  البيان.  يف  املهّمة  الآراء  بع�ص  يطرح�ن  اآخرون  وكان 
والدور  املجتمع،  يف  ال�شائدة  الأو�شاع  وبع�ص  والدينية  ال�ّشيا�شّية  امل�شكالت  وتناول�ا 
وثمة  وال�ّشيا�شّية.  ة  الجتماعيَّ ال�شاحة  على  ال�شلفيني  الإخ�ة  لبع�ص  والتكايل  املت�شدد 
اقرتاح قدمه الدكت�ر �شالح ف�شل، واقرتحُت وجهة نظر تتمثل يف �شرورة ا�شت�شحاب 
احلالة التاريخية الَّتي �شدرت فيها ال�ثيقة،، وذكرُت يف هذا ال�شدد البيانات الفل�شفية 
الَّتي �شدرت يف بع�ص اللحظات التاريخية، منها ما اأ�شدرته احلركة ال�شريالية الفرن�شية، 

وبع�ص البيانات الَّتي اأ�شدرها �شيم�ن و�شارتر وب�لفيار و�شحبهم. 

الق�صايا الأ�صا�صّية الَّتي مت تداولها يف اجلل�صات

ولة امل�شرية؛ هل هي دولة مدنية اأم دميقراطية د�شت�رية حديثة.  اأوًل: طبيعة الدَّ
ولة  ولة. ففي حني راأى فريق �شرورة الأخذ مبفه�م الدَّ ومن اأبرز هذه الق�شايا ه�يُة الدَّ
املدنية،ارتاأى منتم�ن للتيار الإ�شالمي حرًجا يف ا�شتخدام هذا امل�شطلح. وهناك من راأى 
ة  ولة املدنية ل ي�جد له اأ�شل اأو جذور يف العل�م ال�ّشيا�شّية اأو الجتماعيَّ اأن م�شطلح الدَّ
من  جزء  واأنه  املدنية،  الثقافة  م�شطلح  ه�  امل�ج�د  امل�شطلح  واأن  املعا�شرة،  احلديثة 
املفردات الإ�شالحية الَّتي فر�شتها احلياة الفكرية وال�ّشيا�شّية والعربّية، واأدت اإىل املزيد 

من الحتقانات ال�شطالحية اأو اللغ�ية، الَّتي ل حتقق الت�افق.

ولة املدنية، لنفي التاأثيم الديني، واإف�شاح  وقد تناول الدكت�ر جابر ع�شف�ر مفه�م الدَّ
اأن  دون  ولة،  الدَّ امل�شطلحات احلداثية، وحتديث م�شطلح علمانية  بع�ص  لتاأويل  املجال 
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م بع�ص ال�ّشيا�شّيني والإيدي�ل�جيني روؤية ا�شطالحية لهذه املفاهيم. وقد �شاهم هذا  يقدِّ
ة وفكرية بني بع�ص مدار�ص  يف اإعاقة الت�ا�شل ال�ّشيا�شّي وبناء ت�افقات وتفاهمات �شيا�شيَّ
ة الَّتيارات �شبة الليبالية والق�مية والي�شارية.  الفكر والعمل ال�ّشيا�شّي يف م�شر، وخا�شَّ
ولة  ومن هنا رف�شت فئة قليلة من املثقفني الليباليني واملثقفني والإ�شالميني م�شطلح الدَّ
اإبراز حالة ت�افقية على  العلمانية، �شعًيا وراء و�ش�ح املفه�م ال�شطالحي من ناحية، و 
الأمة،  ترت�شيه  د�شت�ر  ب��شع  وربطه  احلديثة،  �شت�رية  الدُّ ة  الّدميقراطيَّ ولة  الدَّ مفه�م 
احلكم،  اإطار  ويحدد  احلاكمة،  القان�نية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شلطات  بني  الف�شل  على  يعتمد 
ويت�شمن احلق�ق وال�اجبات وامل�شاواة لكل الأفراد. وجرى الت�افق على اأن تك�ن املبادئ 
الكلية لل�شريعة الإ�شالمية هي امل�شدر الأ�شا�شي للت�شريع. وهذا الطابع املت�ازن يف �شياغة 
الفهم  بهذا  اأخذت  الَّتي  العليا،  �شت�رية  الدُّ املحكمة  عليه  ا�شتقرت  ما  اإىل  يع�د  ال�ثيقة 
والكاث�ليكية  الأرث�ذك�شية  الدينية  امل�ؤ�ش�شة  م�شالح  راعى  1971حينما  عام  د�شت�ر  يف 
والبوت�شتانتية، واليه�د الربانيني عندما كان ي�شكل�ن جزًءا من تركيبة ال�شعب امل�شري، 
ة ما يتعلق بق�شايا  وجميع امل�اطنني الأقباط على اختالف انتماءاتهم املذهبية، وبخا�شَّ

الأح�ال ال�شخ�شية.

ة  ولة ال�طنيَّ ثانًيا: اأخذت ال�ثيقة العديد من املبادئ الَّتي حتدد بع�ص مبادئ الدَّ
ة اعتماد الّنظام الدميقراطي يف النتخاب املبا�شر. وجرى  �شت�رية احلديثة، وبخا�شَّ الدُّ
تاأويل جديد ملفه�م ال�ش�رى امل�شتقر يف تقاليد الفقه الإ�شالمي، ياأخذ باحل�شبان معاين 
الأداء، وحما�شبة  ومراقبة  لل�شلطة، وحتديد الخت�شا�شات  ال�شلمي  والتداول  ة،  التعّدديَّ
ولة يف اإطار القان�ن وحده؛ مبعنى اأنه  امل�ش�ؤولني اأمام م�اطني ال�شعب، واإدارة �ش�ؤون الدَّ
لي�ص لأي جهة اأن تطبق القان�ن وفق ه�اها، ومالحقة الف�شاد، وحتقيق ال�شفافية، وحرية 
ة  الّدميقراطيَّ اإىل  اأقرب  �شيا�شًيا  تاأوياًل  ال�ش�رى  منح  ما  وه�  املعل�مات.  على  احل�ش�ل 

املعا�شرة.

ثالًثا: اللتزام مبنظ�مة احلريات الأ�شا�شّية الَّتي ا�شتقرت يف التقاليد املعا�شرة، 
ة،  التعّدديَّ على  والتاأكيد  والطفل،  واملراأة  الإن�شان  حلق�ق  الكامل  والحرتام  والقب�ل 
واحرتام الديانات ال�شماوية، واعتبار امل�اطنة مناط امل�ش�ؤولة يف املجتمع. فثمة من يركز 
يف خطابه املتعلق بامل�اطنة اجل�انب احلق�قية فقط دون اأن يطرح ما يت�شل بال�اجبات 
املرتبطة بهذه احلق�ق. وهي ق�شايا بالغة الأهّميَّة يف م�اجهة بع�ص الغالة الَّذين اأبدوا 
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يت�شل  ما  على  اجلميع  وت�افق  واملعا�شرة.  احلديثة  والتقاليد  القيم  لهذه  م�شادة  اآراء 
البهائيني،  مثل  ال�شماوية  غري  الأديان  م�شاألة  اأثريت  وقد  الدينية.  واحلريات  باحلق�ق 

وبع�ص املجم�عات الأخرى.

رابًعا: اأ�شار املتحاورون اإىل ما ن�شميه يف م�شر، الطائفية، الَّتي تراكمت مع ث�رة 
52، ب��شفها اأداة من اأدوات التبعية ال�ّشيا�شّية، واأداة من اأدوات ال�شيا�شة اخلارجيَّة. ومن 
كاّفة  امل�اطنني  بني  التفرقة  وعدم  امل�اطن،  ومفه�م  امل�اطنة  مببداأ  ال�ثيقة  اأخذت  هنا 
ة وال�ّشيا�شّية. على اأ�شا�ص انتماءاتهم املذهبية ومكانتهم الجتماعيَّة، وم�اقعهم الجتماعيَّ

عليها  عت  وقَّ الَّتي  ولية  الدُّ امل�اثيق  وبع�ص  اله�ية،  ق�شايا  ال�ثيقة  راعت  خام�ًصا: 
مفه�م  من  جزء  اله�ية  �شيا�شة  واأن  والطفل،  املراأة  بحق�ق  املت�شلة  ة  وخا�شَّ ولة،  الدَّ
الفكرية  املدار�ص  بع�ص  وتبنته  املا�شي،  القرن  �شبعينيات  منذ  الثقافية  اخل�ش��شية 

الإ�شالمية.

ال�شتقرار  عدم  ظل  يف  الأحداث،  واجهة  اإىل  الأزهر  تعيد  اأن  ال�ثيقة  ا�شتطاعت 
بني  احلادة  والثانية، ويف ظل اخلالفات  الأوىل  النتقالية  املرحلة  والأمني يف  ال�ّشيا�شّي 
حد  حتقيق  على  قادرة  جامعة  م�ؤ�ش�شة  اأو  �شلطة  وغياب  والثقافية،  ال�ّشيا�شّية  الف�اعل 
ال�ّشيا�شّية. ومن هنا دفعت  ال�شاحة  املتنازعة على  الأطراف  كاّفة  الت�افق بني  اأدنى من 
الرمزي  حمم�لها  بكل  الأزهر،  م�شيخة  اإىل  اللج�ء  اإىل  املتنازعة  الأطراف  ال�ثيقة 
فالت�شكيك  للبالد.  ال�ّشيا�شّي  النتقال  للخروج من �شائقة  وال�طني،  والديني  والتاريخي 
يف ن�ايا املجل�ص الع�شكري وا�شطراب اأداء احلك�مة وعدم فاعلية �شيا�شتها، دفعت بع�ص 
الأطراف ال�ّشيا�شّية والدينية اإىل اللج�ء اإىل الأزهر و�شيخه الأ�شتاذ الإمام الأكب الدكت�ر 
اأحمد الطيب، وه� ما جعل �شيخ الأزهر يع�د اإىل واجهة الفعل ال�ّشيا�شّي يف البالد بعدد 
من النتقادات يف اأثناء ث�رة 25 يناير 2011 وبعدها. و�شاهمت الروؤى التكتيكية املت�ازنة 
وال��شطية وال�شاملة والعامة يف قب�ل ال�ثيقة من لدن جميع الأطراف، واتخاذها اإطاًرا 
اأ�شا�شيات  اإطار ديني ي�ش�ن  �شت�رية. فال�ثيقة  الدُّ اأنها مبادئ ف�ق  ملبادئ عامة ل على 
�شت�رية احلديثة من ث�ابت املطالب ال�طنيَّة،  ة الدُّ ولة ال�طنيَّ ال�شعب وث�ابته، وتعتب الدَّ

بكل ما ت�شت�جبه من م�اطنة كاملة وتداول حقيقي لل�شلطة.
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نقا�ش ومداخالت

اأ.د. عدنان بدران/الأردّن

فهذا  الت�جيهات،  هذه  ب�شياغة  قامت  الَّتي  املتخ�ش�شة  للجان  والتقدير  ال�شكر 
امليثاق ثمرة عمل ح�ايل ال�شنتني، فمنذ الندوة ال�شن�ّية للمنتدى يف قطر )7002/1/62(
م �شم� الأمري احل�شن ال�رقتني امل�شه�رتني كاأ�ش�ص مليثاق ح�شاري اجتماعي، وبعدها  قدَّ
ميثاق  على  اطلعتم  ل�  اأمتّنى  وكنت  املفكرين.  من  عدد  قّدمها  اأوراق  جمم�عة  جاءت 
وكرامة  بالإن�شانية،  املتعلقة  الديباجة  ولحظتم   ،1948 عام  يف  تاأ�شي�شه  عند  الي�ن�شك� 
الإن�شان،فقد �شيغ �شياغة تناولت عدًدا من املبادىء املتعلقة بالعدالة وامل�شاواة والق�شاء 
العادل، وما يت�شل بالكرامة الإن�شانية، واحلريات، مثل: حرية التعبري، وحرية العبادة، 
وحرية العتقاد، والعمل، والتعلم، وغريها مما يت�شل بتمكني الإن�شان يف منا�شط حياته 
فنحن يف ع�شر  العامل،  النا�ص يف  �شيقراأه جميع  امليثاق  اأن  بالذكر  ومن اجلدير  كاّفة. 
التع�شبية  اأو  والق�مية،  الدينية  التع�شبية  عن  امليثاق  يناأى  اأن  وينبغي  والع�ملة.  العاملية 
�شد حق�ق املراأة،، فمن املهم اأن يظهر هذا امليثاق بال�ش�رة احلقيقية الَّتي تعك�ص الفكر 
رة من ثمانية  العربّي، ولندع احل�ارات تطرح اآراء واأفكاًرا، ثم ُيعطى امليثاق للجنة م�شغَّ
اأ�شخا�ص ل�شياغته يف جمل د�شت�رية ق�شرية جًدا، تاأخذ باحل�شبان الع�امل امل�شرتكة بني 
اأقطار العامل العربّي. هذا ه� اأول اجتماع للهيئة العم�مية ملناق�شة امليثاق، واإقراره، ويف 

جل�شة اأخرى بعد �شهر اأو �شهرين، ت�ش�غه جلنة ال�شياغة ثم يقّره جمل�ص الأمناء. 

اأ. طاهر امل�صري/الأردّن

هذه جل�شة مهمة، لأنها �ش�ف تتعر�ص للميثاق الَّذي ه� اأمامنا، اأ�شكر الأ�شتاذ نبيل 
عبد الفتاح على هذا ال�شتعرا�ص املميز ل�ثيقة الأزهر، ول بد من اأن نتعامل مع روح هذه 
اأمامكم وقد  الَّذي نتحدث عنه. املرتكزات وال�ثائق م�ج�دة  ال�ثيقة مبا ينا�شب امليثاق 

علق عليها بع�ص الإخ�ة خطًيا، ومت اأخذ هذه الآراء اجلديدة باحل�شبان.
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اأ. اإبراهيم عز الدين/الأردّن
بع�ص  ولدي  املهمـة،  ال�ثيقة  هذه  اأعد  من  لكل  و�شكًرا  الرئي�ص،  �شيدي  �شكًرا 
ا ميكن اإ�شافته يف نهاية امليثاق.  ول العربّية بني بع�شها بع�شً املالحظات: تفاوت اإقرار الدُّ
نح�  على  العربّية  اجلامعة  حتّ�ل  معناه  والتكامل  التعاون  �شيا�شة  انتهاج  اإىل  والدع�ة 
اإىل  يدع�  ما  نه  ن�شمِّ اأن  فلذلك يجب  امل�شرتكة،  الأوروبية  ال�ش�ق  ي�شبه  ما  اإىل  تدريجي 

�شيا�شة التعاون والتكامل.
والتعليم،  املراأة  ق�شايا  باحل�شبان  ياأخذ  اأن  الجتماعي  العربّي  امليثاق  على 
وا�شرتاتيجياته، فما ه� مذك�ر �شيء جيد، ولكن علينا اأن ن�شيف ما يت�شل باحلياة والعمل 
والإجناز يف هذا الع�شر. واأرغب يف اأن نركز اأكرث على املياه والطاقة، لأنها من الق�شايا 
ول الَّتي ي�جد فيها اأنهار. ول بد من  ول العربّية، مبا فيها الدُّ الَّتي تعاين منها اأغلب الدُّ

العناية باللغة العربّية تعليًما وتعّلًما. 

اأ. عز الدين املولى/تون�س
وجت�شري  القرار،  واأ�شحاب  املثقفني  بني  الفج�ة  جت�شري  اإىل  دائًما  املنتدى  ي�شعى 
م�شاركني  نك�ن  اأن  منا  فيتطلب  العربّي،  الجتماعي  امليثاق  اأما  الأديان.  بني  الفج�ة 
فامل�شاركة ت��شلنا اإىل احلقائق الَّتي ن�شتطيع اأن نبني عليها، فال�ثيقة الَّتي عر�شت اأمامنا 
ميكن اأن يبني عليها َعقد. كان على الأخ نبيل عبد الفتاح اأن يعر�ص علينا ال�ثائق الأربع 
ل فكرة  اأن نح�ِّ ُتعّدل وتراجع فكيف ن�شتطيع  اأن ال�ثيقة ل بد واأن  ويبدي راأيه. يبدو يل 
ل  متكينًيا  يك�ن  اأن  يجب  العربّي  الفكر  اأن  وه�  بها،  ن�ؤمن  فكرة  اإىل  الجتماعي  العقد 

تبيرًيا، واأن يك�ن تغيريًيا.
كان من الأف�شل حتديد مرجعيات امل�شروع، وهي مرجعيات مهمة لن�ائم بني ثقافتنا 
وثقافة الآخرين. ل اأحد يختلف على املفاهيم، واإمنا الختالف على طريقة تطبيقها، فال 

ي�جد اأي و�شيلة اأو اآليات، فال�شعارات وحدها ل تكفي لتح�يل املجتمع اإىل حالة جديدة.

اأ. طاهر امل�صري*/الأردّن
الَّذي بني اأيدينا لي�ص ميثاًقا، ل بد من جلنة �شياغة ل�شياغته على نح� �شحيح. 
ونتخذ  الآراء  ونبدي  ُتناَق�ص،  ثم  ومن  واملرتكزات،  العامة  البن�د  ن�شتعر�ص  اأن  يفرت�ص 

القرار يف م��ش�ع �شياغة امليثاق.

* نائب رئي�ص جمل�ص اأمناء منتدى الفكر العربي.
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 د. نبيل عبد الفتاح/م�صر

اأي قراءة من القراءات وفق ما تعلمناه هي خيانة لالأ�شل، وحتمل روؤية من يقراأ. لقد 
حاولت ما و�شعني تقدمي ج�هر وح�شا�شية ما يقال من خطابات يف املداولت الَّتي متت يف 
اأثناء اإعداد هذه ال�ثائق الثالثة، الَّتي اأنتجت ال�ثيقة الرابعة. ول يعني هذا اإغفال الدور 
الفل�شفة  املتخ�ش�ص يف  الفيل�ش�ف  الأ�شتاذ  الدكت�ر حمم�د حمدي  الأ�شتاذ  الَّذي قدمه 
الإ�شالمية، فه� الَّذي اأدار هذه احل�ارات مع الإمام الأكب بحنكة وبراعة تامة، حيث كان 
الت�افق يف حده الأدنى، ويف الأفكار  جممل احل�ار بني الأطراف املختلفة، فيه قدر من 
ل وت�شبط تف�شري و�شياغة  العامة. النقطة الثانية: ملاذا ل يك�ن هناك بيانات فرعية تف�شِّ
ال�ّشباب  اأي ا�شرتاتيجية، وملاذا ل ندع� عدًدا من  الَّتي هي من طبائع  بع�ص العم�ميات 
من خمتلف مدار�ص العمل العربّي ال�ّشيا�شّي، لإ�شدار بيان يك�شف عن وجهات نظر اجليل 

اجلديد، وروؤاه بالن�شبة للم�شتقبل، حتى واإن خالف�نا يف الراأي.

اأ. �صمري احلبا�صنة/الأردّن

�شت�ر من  �شت�ر، فالدُّ اأق�ل ملن تناول�ا م�ش�دة امليثاق باأننا ل�شنا ب�شدد اأن ن�شع الدُّ
ولة، اأما امليثاق فينطلق من اللحظة الراهنة ويبني عليها للم�شتقبل.  الث�ابت يف بناء الدَّ

ولية تت�شارع  واأود الإ�شادة ب�رقة الأزهر، فهي مليئة بالفكر الإيجابي، فالق�ى الدُّ
يف العامل العربّي ونحن غارق�ن يف اخلالفات، ول منلك من اأمر اأنف�شنا �شيًئا. ل بدَّ من 
النه�ش�ي،  الأمة  اأر�شت م�شروع  الَّتي  التقليدية  بالث�ابت  والتم�شك  العربّية  ر�شد احلالة 
فالق�ى الن�شطة اجلديدة ما زالت متار�ص ال�شتهتار وحتتكر الراأي وت�شادر راأي الآخر، 
مل�اجهة خ�ش�مها،  فيه  تتحدث  الق�مية  الأنظمة  كانت  الَّذي  التخ�ين  وا�شتبدلت �شالح 

ب�شالح التكفري.

والجتاهات الإ�شالمية مل تنتبه اإىل التح�لت، فاأ�شبحت مثل الق�ى الق�مية عندما 
اأتيح لها احلكم. هذه وثيقة جيدة لنا عليها مالحظات مثلما تف�شل به الأ�شتاذ اإبراهيم عز 
الدين، ولكنها لي�شت ج�هرية، فال�ثيقة الَّتي بني اأيدينا فيها جهد معق�ل، وهي تتنا�شب 

مع بن�د امليثاق الَّذي ينطلق من اللحظة الراهنة لبناء امل�شتقبل.
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اأ. طاهر امل�صري/الأردّن

ولة  الدَّ الرتكيز على مفه�م  بد من  ول  اأ�شا�شية،  العربّي تغريات  العامل  حدثت يف 
الَّذي يرتاجع ل�شالح مفاهيم �شيقة، ومن هنا تاأتي اأهّميَّة حرية العمل ال�ّشيا�شّي، ونحن 
ولة القطرية ال�شحيحة، الَّتي هي مقدمة لل�حدة العربّية الَّتي قد تك�ن  مل نن�شئ بعد الدَّ

بني اأقاليم عربية. ول بد من اأن نعك�ص دور ال�ّشباب واملتغريات.

متحدث

هناك ثالثة اأم�ر اأ�شا�شية مل تبز ب��ش�ح ميكن اإ�شافتها للديباجة؛ الأوىل تتعلق 
اأرا�شيه وعدم جتزيئه على �ش�ء ما  ب�شرورة احلفاظ على وحدة تراب ال�طن و�شالمة 
يحدث يف العامل العربّي. والثانية تتعلق ب�شرورة احلفاظ على مقدرات ال�طن وت�شخريها 

ولة وامل�اطنة. خلدمة امل�اطن، وعدم ج�از الت�شرف فيها. والثالثة تعزيز مفه�م الدَّ

ففيما تتعلق بدولة القان�ن، ميكن الإ�شارة اإىل: �شرورة احلديث عن احلكم الر�شيد 
ومكافحة الف�شاد وتعزيز النزاهة، وتفعيل امل�شاءلة يف م�شت�ياتها املتعّددة. وهناك بع�ص 
الأم�ر الَّتي ل بد من التاأكيد عليها يف هذا املجال، ومنها اأن الأ�شا�ص يف كل حق�ق الإن�شان 
ا  اأي�شً التاأكيد  بد من  ول  ال�ثيقة.  كلمة كرامة يف هذه  اأَر حتى  فلم  الإن�شان،  هي كرامة 
على اأن حق�ق الإن�شان عاملية بطبيعتها ول يج�ز جتزيئها وهي متكاملة. ونظًرا للتط�رات 
الفكرية احلديثة، مل تعد الّدميقراطيَّة ممار�شة احلكم واإمنا حق امل�اطن يف اأن يعي�ص يف 
جمتمع دميقراطي وُيحكم بطريقة دميقراطية وحق امل�اطن يف التنمية امل�شتقلة ل التنمية 
التابعة لنظم اقت�شادية ل تالئم املجتمع العربّي، واحلق يف العي�ص الكرمي. وهناك بع�ص 
الأم�ر مل ت�شتكمل يف البند املتعلق بالتعليم، وما يت�شل به من مهارات وقيم واجتاهات، 

لي�شبح امل�اطن قادًرا على التفكري تفكرًيا اإبداعًيا، لكي يتمكن من بناء امل�شتقبل. 

د. يو�صف احل�صن/الإمارات

كانت �شعادتنا كبرية ل�شدور وثيقة الأزهر لكن ال�ش�ؤال: كيف متت هذه ال�شياغة، 
ة اأن من �شاغ�ا هذه ال�ثيقة يف معظمهم لي�ش�ا من علماء الأزهر، فهل هذه ال�ثيقة  وبخا�شَّ
ال�ثيقة  اأم قد حلقتها متغريات؟ وردت جملة يف  اأحمد الطيب  ال�شيخ  بالدكت�ر  مرتبطة 
ت�ؤكد اأن الأزهر ه� اجلهة الَّتي ُيرجع اإليها يف �ش�ؤون الإ�شالم وعل�مه وتراثه واجتهاداته 
الفكرية احلديثة والفقهية، وهذه م�شاألة خطرية تعيدنا اإىل ال�شلطة الدينية الَّتي تتحكم 
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وفقهية  �شلطة  دين  لي�ص  عليه  متفق  كما ه�  والإ�شالم  والجتهادات،  الآراء  يف عدد من 
اجتهادية واحدة. وتتحدث ال�ثيقة فقط عن رواد حركة الإ�شالح الديني، وكان يجب اأن 

يذكر رواد النه�شة خارج الإ�شالح الديني. 

ل �شك يف اأن منتدى الفكر العربّي قام بجهد خاّلق خالل ثالث �شن�ات تقريًبا، لكن 
ا بحاجة اإىل تط�ير، وبحاجة اإىل تفاعلنا الَّذي �شيرثي هذا امل�شروع.  هذا امل�شروع اأي�شً
اأكرث من تركيزنا على ميثاق كميثاق  العرب  واملفكرين  الفكر  نتاج  اأن نركز على  وعلينا 
الحتاد املغاربي الَّذي مل يع�ص ي�ًما واحًدا وما زلنا نرى فيه مرجعية الآن. ومل ترد كلمة 

واحدة عن الّدميقراطيَّة يف هذا امليثاق، با�شتثناء تعبري »الفكر الدميقراطي« 

اأ. فالح الطويل/الأردّن
بني  وا�شح  فرق  فهناك  خمتلفة،  واجتماعية  اقت�شادية  لظروف  يخ�شع  جميعنا 
ال�ش�ري وال�ش�داين وامل�ريتاين، فكيف ميكن ال��ش�ل اإىل ه�ية غري قطرية عربية جامعة 
م�ؤ�ش�شات  يف  التاأثري  اأو  التعامل  يف  مثاًل،  العربّي  الفكر  منتدى  دور  ه�  وما  مت�شابهة؟ 
املجتمع املدين العربّي يف كل قطر لتبّني د�شاتري دميقراطية لدول مدنية حديثة، تعتمد 
�شيبقى  ذلك  فبغري  ؟  ولة  الدَّ مع  امل�اطن  عالقات  يف  وو�ش�ح  مت�شابهة  ت�شريعات  على 

الغرتاب والفرقة، و�شتاأخذ الفج�ة يف الت�شاع. 

اأة. ميادة جمدي/ م�صر
ما زلنا نناق�ص الأ�شياء ذاتها منذ الأربعينيات اأو اخلم�شينيات من القرن الفائت، 
فاأين اجلديد الَّذي نقدمه يف هذا ال�قت؟ كلنا متفق�ن على اأن التعليم اأحد اأركان النه�شة، 
فما ه� اجلديد الَّذي نقدمه ل�شرتاتيجيات التعليم احلديثة، وما املانع من اإيجاد نظام 
اإن�شاء مركز  تت�شمن  �شبابية  نقّدم مبادرة  وملاذا ل  العربّي؟  ال�طن  للتعليم يف  م�شرتك 
للحدود  عابرة  اإيجاد منظمة  اأو  العربّية،  الأقطار  ال�ّشبابية يف  الطاقات  ي�شت�عب  بحثي 

العربّية مثل منظمة اأطباء بال حدود؟ 

اأة. ليلى �صرف/الأردّن
ولكنها بحاجة  امليثاق،  الَّتي ترثي هذا  الأفكار اجليدة،  الكثري من  ال�ثيقة  تطرح 
اإىل مقدمة فل�شفية فكرية ت�شت�عب بع�ص الأفكار، مثل الكرامة والّدميقراطيَّة واحلق يف 

التنمية الإن�شانية والقيم الأ�شا�شّية لالأمة.
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اأ. عبد اهلل ب�صارة/الكويت

ثّمة قيم ك�نية Universal Value ودع�ة اإىل �شالمة الأ�شرة العاملية ولكن العامل 
الإيدز،  والأمرا�ص،  ر،  الت�شحُّ مثل:  املتعّددة  وق�شاياه  الك�ن  عن  منف�شل  عامل  العربّي 
الع�شرنة  نهج  وفق  العامل  هذا  يف  اإيجابي  ه�  ما  ز  نعزِّ فكيف  واجلن�شية،  والهجرة، 

وال�شتنارة، والت�جهات العاملية؟

ويف هذا ال�شياق ل بد من النتباه اإىل ق�شايا ال�شتثمار من حيث حق�ق امل�شتثمر 
وواجباته، والقيم احلاكمة لكل ذلك. 

اأ. علي غندور/الأردّن

ينط�ي امل�شتقبل على حتديات ج�شام، ل بد واأن تنه�ص الأمة مل�اجهتها وحت�يلها 
اإىل فر�ص لتحقيق منجزات را�شخة ي�شارك فيها اجلميع دون متييز. ولتحقيق هذا الهدف 
ولة،  ولة الثقافة والدين عن الدَّ ولة املدنية والثقافة املدنية، واأن تف�شل الدَّ علينا اإقامة الدَّ
واأن ل يك�ن هناك حما�ش�شة مبنية على الدين والطائفة، فالتعّدديَّة م�شدر غنًى ثقايف 
ال�شيا�شة  عن  الكني�شة  ف�شل  بعد  اإل  وتنه�ص  تن�شاأ  مل  الأوروبية  فالنه�شة  واجتماعي. 
امل�شروع  اأ�شا�ص  والعلمانية ه�  ولة،  الدَّ الدين عن  العلمانية نظام حكم. وف�شل  واعتماد 

النه�ش�ي العربّي، مع احرتامي الكبري ل�ثيقة الأزهر وتقديري ملحت�اها القيم. 

د. عبد اهلل عبا�س اأحمد/الإمارات

اأقرتح ما يلي:
1- املحافظة على العمر ال�ّشبابي بني ال�شكان، واتخاذ الإجراءات الَّتي تكفل النم� 

ال�شكاين املت�ازن يف كل حاجاته ومتطلباته. 
2- التاأكيد على دور الأ�شرة يف الرتبية ور�شالة املراأة.

ورد يف هذه  ما  تنفيذ  اآليات  البحث يف  وج�ب  على  تقت�شر  فكرية  ندوة  3- عقد 
ال�ثيقة، فمن غري وج�د اآليات للتنفيذ �شيبقى كل قرار حًبا على ورق.

اأ. ع�صام ملكاوي/الأردّن

ال�شلطة  تداول  ومنها:  امل�شطلحات،  بع�ص  امليثاق  هذا  يف  انتباهي  ا�شرتعى 
التنفيذية، ويف علم ال�شيا�شة ل ي�جد م�شطلح »تداول ال�شلطة التنفيذية«، ولكن مفه�م 
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تداول ال�شلطة يف احلكم امللكي يعني احلك�مة النيابية ولي�ص احلل�ل حمل امللك اأو احلاكم، 
اأما يف الّنظام اجلمه�ري اأو الرئا�شي فتداول ال�شلطة تك�ن مّدته دوره اأو دورتان.

ول  الدُّ ي�شمل  اأنه  مبعنى  قطرًيا،  ولي�ص  عربي  ميثاق  امليثاق  فاإنَّ  هذا  عن  وف�شاًل 
هذا  لتنفيذ  تنفيذية  اأدوات  منلك  ل  العربّي  الفكر  منتدى  يف  ونحن  جميعها.  العربّية 
يك�ن  اأن  امليثاق،  هذا  على  اأخ�شاه  ما  واأخ�شى  ل.  ُيفعَّ اأن  رغبة يف  اأننا منلك  مع  امليثاق، 
م�شريه كم�شري اإعالن الرباط. والهدف اجل�هري لهذا امليثاق ه� التفاق على الأ�ش�ص 
ول العربّية بهذا امليثاق فكيف  ولة العربّية احلديثة، فاإذا مل تعرتف الدُّ الَّتي تبني عليها الدَّ

لها اأن تتبنى تطبيقه. 

الأمري احل�صن بن طالل

نبيل عبد  الدكت�ر  واأ�شكر  فايز،  الدكت�ر  الَّتي �شمعتها من  ال�ثيقة  اإىل  الع�دة  اأودُّ 
ع اأن اأ�شمع اآراء يف خبات �شابقة. فهنالك  الفتاح على م�شاهمته يف وثيقة الأزهر، ومل اأت�قَّ
مثاًل راأي اأو مالحظة يف م�شروع نه�ش�ي عربي منذ ع�شر �شن�ات، وميكن مناق�شة الفكرة، 
ا�شت�شرافية.  وثائق  مع  حمطات  من  عملًيا  ولكن  العربّي.  النه�ش�ي  امل�شروع  ومناق�شة 
و�شاأجيب عن �ش�ؤال وجهه يل اأحد احل�ش�ر، وان�شحب من اجلل�شة، لعتقاده اأنني مل اأجب 
ع من هذا  عليه ب�ش�رة �شافية، وال�ش�ؤال ه�: مع كل هذا احلراك وكل اجلهد ما ه� املت�قَّ

اللقاء؟ فاأق�ل: علينا اأن نخل�ص اإىل حراك فكري يعب عن اآرائكم. 

 اأ�شكر الزميلة الَّتي اأتت من م�شر، وطرحت ق�شية �شرورة وج�د منهاج عربي يف 
املدار�ص العربّية. مع اأن هذا يتطلب جهًدا ل�ج�د جتمعات عربية ذات ت�جهات خمتلفة. 
اأوروبا  اأنَّ  اأوروبا الغربية واأوروبا ال��شطى وال�شرقية، علًما  واأ�شتذكر التعليم النظري بني 
ال�شرقية هي الأقلُّ حًظا، ولذلك نالت ما نالت من برامج الت�شحيح من �شندوق النقد 

بالإ�شافة اإىل ثالثني مليار من اأوروبا الغربية.

فاإذا ما اأردنا التخلُّ�ص من �شندوق النقد فعلينا حتقيق التكامل العربّي بني امل�ارد 
العربية الأقل حًظا،  للدول  واأنّ�ه بدور اخلليج يف تقدمي الدعم  الب�شرية.  املالية وامل�ارد 
مع �شرورة البحث عن اآلية للتكامل على اأ�شا�ص قاعدة معرفية تعليمية ت�ائم بني التعليم 
والق�ى العاملة لتاليف الأزمات القادمة، وحتقيق الكرامة الإن�شانية، وتقلي�ص الفج�ة بني 

الغني والفقري.
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 واأ�شري اإىل حاجتنا اإىل مركز ل�شت�شراف امل�شتقبل، واأنَّ هذا مما ورد يف ال�ثيقة. 
ولة. واأنَّ امل�شروع النه�ش�ي العربّي ل يحتمل يف هذه املرحلة ف�شل الدين عن الدَّ

مئات  امليثاق،لأن  م�شّ�دة  يف  ورد  ما  لكل  فاح�شة  ملراجعة  �شرورة  �شمّ�ه  هناك 
القليلة  الأيام  يف  لقاء  برتتيب  احل�ش�ر  ر  واأذكِّ اأمل.  كلمة  ينتظرون  الب�شر  من  املاليني 

�شت�رية الأردنية. القادمة للحديث مرة ثانية عن املنظ�مة الدُّ

اأ. طاهر امل�صري/الأردّن

�شكًرا �شيدي الأمري، واأعدك اأننا �ش�ف ناأخذ هذه املالحظات جميعها �شمن الإطار 
املخطط له لهذا البنامج يف اأقرب وقت ممكن. 

اأ. عوين امل�صري/الأردّن

هذا امليثاق ب�شكله النهائي يت�شمن املبادئ الأ�شا�شّية. وهنا اأود التنبيه على الفقرة 
وا�شًحا«؛  ا�شتالًبا  ت�شهد  العربّية  الأمة  اأن  تق�ل: »مبا  الَّتي  الأوىل،  ال�شفحة  الثالثة من 
فعلينا قبل اأن نل�م الآخرين اأن نل�م اأنف�شنا. فنحن نعي�ص حالة اغرتاب، والغرتاب قد 
ول العربّية فيما  يك�ن �شببه حملًيا. واأقرتح اإجراء تعديل ب�شيط يتعلق بالإقرار بتفاوت الدُّ
ول فيما بينها بع�شها  بينها من حيث التاريخ والتك�ين، ليك�ن الن�ص: الإقرار بتفاوت الدُّ

ا من حيث ظروفها وتاريخها وتك�ينها، واأنظمة احلكم والرثوات فيها. بع�شً

اأ.�صعيد ال�صقالوي/ُعمان

�شكًرا لالإخ�ان الَّذين اأعدوا هذه ال�رقة امل�شماة بامليثاق. فمن قراءتي لل�رقة وجدت 
البند  التعليم يف  نتحدث عن  املثال  �شبيل  فعلى  وترتيب.  �شياغة  اإعادة  اإىل  اأنها حتتاج 
اخلام�ص، ولكن يف املقدمة ويف الديباجة مل يجِر احلديث عن التعليم. ويف الفقرة الثانية 
�شت�ر والق�شايا القان�نية، وهذه حتتاج اإىل اإعادة �شياغة.  والثالثة جرى التطرق اإىل الدُّ
العربّية  اقت�شاديات  تط�ير  باأهّميَّة  العرتاف  عن  ال�ثيقة  تتكلم   )2( رقم  البند  ويف 

وت�شنيعها، مع اأن كل امل�شكالت يف ال�طن العربّي عائدة اإىل عدم تط�ير القت�شاد. 

بني  الجتماعي  التعاقد  من  ن�ع  فامليثاق  اإعالًنا.  بل  ميثاًقا،  ن�شميه  ل  اأن  واأقرتح 
الأطراف كاّفة.
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اأة. �صمر كلداين/الأردّن
 اأرى اأن يك�ن ما يت�شل بالروؤية ال�شرتاتيجية امل�شرتكة للتعليم يف ال�طن العربّي 
ا على تط�ير ال�ّشباب كم�اطنني عامليني، ي�شت�عب�ن معنى امل�اطنة العاملية ولي�ص  من�شبًّ

امل�اطنة العربّية فح�شب. 

اأ.د. عبد اهلل عويدات/الأردّن
التايل: من  النح�  ال�ثيقة، مالحظاتي على  اإعداد هذه  �شاهم يف  لكل من  �شكًرا 
اأغلب  اأن  هي  الثانية  ة  والق�شيَّ العاملية،  امل�اطنة  مرحلة  اإىل  ال�ّشباب  اإي�شال  ال�شعب 
الإجناز  للم�اطنة  واأهم معنى  ي�ؤمن�ن مب�ش�ؤولية احلا�شر.  امل�شتقبل ل  يبحث�ن عن  َمن 
والإبداع واجلدارة، فال العقيدة ول القبيلة متنح الإن�شان. اأما التَّغيري الجتماعي الَّذي 
ظلننا نقاومه على مدار القرن املا�شي اإىل اأن اأ�شابنا ما اأ�شابنا، بعد اأن ت�شلل ال�ّشباب 
وال�شابات من خلف اأنظمة احلكم و�شكل�ا ثقافة فرعية افرتا�شية، وجمتمعات افرتا�شية 
مبعزل عنا ومبعزل عن اأنظمة احلكم، فرحنا نتحدث عن ميادين جعلت اأنظمة احلكم 
ي�شّكل  الأمر  هذا  لأن  �شريًعا،  الفج�ة  نرتق  اأن  من  لنا  بد  ل  وهنا  احلدث.  وراء  تلهث 
اإ�شكالية كبى. ول بد من الإ�شارة اإىل ا�شتغالل اجلامعات والكليات الأكادميية، فجزء 
وغياب  اجلامعات،  دور  غياب  ه�  العربّي  ال�طن  يف  قامت  الَّتي  الكبى  امل�شكالت  من 
اأن  مع  اجلامعات،  يف  تك�ن  اأن  الإبداع  وبيئة  الإبداع  يف  فالأ�شل  الأكادميية.  احلريات 
اجلامعات اأ�شبحت م�ؤ�ش�شات للت�ظيف وم�ؤ�ش�شات للخدمة املدنية تابعة للحك�مات، وغري 

م�ؤهلة لالإبداع. 

متحدث
لأهميتها،  باحل�شبان  اللقاء  هذا  يف  متت  الَّتي  كاّفة  املالحظات  اأخذ  من  بد  ل 
وللروؤية امل�شتنرية الَّتي تت�شمنها كثري من الأفكار الَّتي مت طرحها. فاإن�شاء مر�شد للحراك 
ال�ّشبابي ير�شد كل النطباعات وكل الآراء، ميكن ا�شتغالله يف احل�ش�ل على تغذية راجعة 

تتعلق بهذا امليثاق.

متحدث
اأقرتح اأن يتم تغيري ا�شم امليثاق الجتماعي العربّي اإىل امليثاق الجتماعي العربّي 
يف  امل�شاقات  تدري�ص  يتم  اأن  واأقرتح  �شبابية.  وبيئة  جمتمع  يف  اأننا  بحكم  ال�ّشبابي، 
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اجلامعات باللغة العربّية. وكذلك ل بد من ا�شتقطاب ذوي العق�ل والكفاءات املهاجرة 
اإىل خارج املجتمع العربّي. 

اأة. نغم فرن�صي�س / فل�صطني

اإطار دميقراطي،  العربّي يف  العامل  نه�شة  لتحقيق  الداعية  امليثاق  روح هذا  اأوؤيد 
يتعزز فيه دور ال�ّشباب واملثقفني واملفكرين، من اأجل حتقيق التنمية على كاّفة الأ�شعدة 

ة والفكرية. ة وال�ّشيا�شّية والجتماعيَّ القت�شاديَّ

د. طاهر كنعان/الأردّن

ة  مبنيَّ تك�ن  املجتمعات  واأن  ال�شلطات،  �شيك�ن م�شدر  ال�شعب  اأن  على  ن�ص  ورد   
اأن ت�شمل  اأقرتح  الإن�شاين والثقايف واحل�شاري.  العدالة وال�شلم الجتماعي والأمن  على 
هذه اجلملة املجتمعات املبنية على العدالة وامل�شاواة يف امل�اطنة. ول بد من البناء على 
امل�شرتك،  العربّي  الدفاع  الَّتي �شدرت، ومن ذلك معاهدة  وامل�اثيق  العديد من اجله�د 
اأن ملراكز الدرا�شات والبح�ث  ة العربّية. وي�ؤكد امليثاق على  واتفاقية ال�حدة القت�شاديَّ
ة املنزهة عن التبعية الأجنبية دوًرا م�شانًدا للحك�مات، واأرى اأن تك�ن ال�شياغة:  ال�طنيَّ
ة  ي�ؤكد امليثاق على اأن م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين مبا فيها مراكز الدرا�شات والبح�ث ال�طنيَّ
الإ�شالمية وغري ذلك من  ال�شريفة  ال�شتفادة من  امليثاق على �شرورة  وي�ؤكد  املنزهة. 
واأ�شياء م�شيحية،  اإ�شالمية  اأ�شياء  لي�ص هناك  اأنه  واأعتقد  الإ�شالمي.  الأن�شطة كالتاأمني 

فالعلم وحده ه� �شيد املرحلة. 

اأ. ملى العقاد/فل�صطني - كندا

املتعلقة  املفردات  ة  وبخا�شَّ املراأة،  بق�شايا  يتعلق  ما  كل  �شياغة  اإعادة  املهم  من 
التف�شيل  كان  ورمبا  امل�اقف،  يف  ا  تناق�شً ثمة  اأن  يبدو  ل  بحيث  واحلق�ق،  باملنهجية، 

ب�ش�رٍة ما فيه �شيء من ت��شيح كل ما ميكن اأن ي�حي بالتناق�ص.

املراأة نف�شها لها دور يف  العربّي، ولكن  اأخذ حق�قه يف املجتمع  اأن الرجل  �شحيح 
انتقا�ص حق�قها، فهي تربي الأبناء بطريقة خمتلفة عن البنات. ول تن�ش�ا اأن امليثاق ل 

ي�شري اإىل الطفل، من قريب اأو بعيد.
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اأ. حممود م�صطفى حممود / م�صر 

ميثاق  اإن  احل�شن  الأمري  �شم�  قال  وقد  التعبري.  يف  دور  لل�ّشباب  يك�ن  اأن  الأف�شل  من 
ول العربّية، ولكن هذا لي�ص و�شيلة فاعلة، فميثاق  ول العربّية جاء بناء على ت��شيات الدُّ جامعة الدُّ
ول �شد احلراك ال�شعبي الَّذي  ول العربّية �شد اأي حركة �شعبية، ونرى اأن كثرًيا من الدُّ جامعة الدُّ

تتحدث�ن عنه، واأ�شا�شه الإ�شالح ال�ّشيا�شّي والإ�شالح القت�شادي والإ�شالح املجتمعي.

متحدث

يل مالحظة واحدة: حتدث �شم� الأمري احل�شن عن ا�شتلهام احلراك ال�ّشبابي اأو 
احلراك ال�شعبي يف هذا امليثاق. ويذكر امليثاق العالقة بني احلاكم واملحك�م. وحبذا ل� 
�شت�ر والقان�ن.«  اأ�شيفت اإليها: »على اأن يك�ن احلاكم واملحك�م من�شبطني حتت نطاق الدُّ
فاحلاكم ل ينبغي اأن يك�ن يف مرتبة اأعلى من املحك�مني وميار�ص ال�شتبداد والت�شلط، 

فه� خادم لل�شعب ولي�ص مت�شلًطا عليه. 

اأة. مارية جبوري / املغرب

ر وجفاف. ا واأن اإفريقيا تعي�ص حالة ت�شحُّ مت اإغفال حم�ر البيئة خ�ش��شً

دة. عايدة النجار

اأطفاًل  نرى  اأننا  ة  وخا�شَّ الأطفال،  وهم  املجتمع  من  �شريحة  اأهم  امليثاق  اأغفل 
حمرومني من اآبائهم، ويتعر�ش�ن اإىل العنف، واحلرمان من حق�قهم كاّفة.

اأة. دينا حداد / الأردن

ورد يف امليثاق يف ال�شفحة الرابعة/البند ثالًثا، الإ�شارة اإىل ق�شيَّة الإقرار بالتفاوت 
ول العربّية. والّتفاوت ا�شطالح اقت�شادي رقمي اأكرث من ك�نه م�شطلًحا اجتماعًيا.  بني الدُّ
ففي  وا�شح،  غري  وامل�شطلح  اجلن��شة،  عن  امليثاق  وحتدث  تن�ع.  ه�  تفاوًتا  ي�شمى  فما 
املرحلة الأخرية اأ�شبحت اجلن��شة تعادل اجلندر. واأقرتح تاأ�شي�ص اأكادميية �شّناع قرار 
ول العربّية، لأننا بحاجة اإىل ميثاق عربي يف  �شيا�شي �شبابي، وتعميم هذا امليثاق على الدُّ

هذه املرحلة. 
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اأ. طاهر امل�صري/الأردّن

ح�شرات ال�شيدات وال�شادة: ا�شتمعنا اإىل العديد من القرتاحات، وهي يف مكانها. 
واأمامنا م�شروع ميثاق يعتمد على مرتكزات واأفكار كثرية حتتاج اإىل تغيري واإ�شافات هنا 
وهناك. لذا اأرج� اأن ت�افق�ا معي على هذا امل�شروع، على اأن ت�ؤخذ كل املالحظات الَّتي 
ذكرت باحل�شبان، وت�ؤلف جلنة ل�شياغة تدمج هذه الأفكار وتعيد ال�شياغة وفق ما مت يف 
اأ�شرف  فايز اخل�شاونة، ك�نه  د.  ال�شياغة من:  تتاألف جلنة  اأن  واأقرتح  هذا الجتماع، 
ود.  البطاينة،  ج�دي  ودة.  احل�شن،  ي��شف  ود.  العناين،  ج�اد  ود.  امل�شروع.  هذا  على 
ليث ن�شراوين، ود. نبيل عبد الفتاح، واأ. مروان املعايطة. ومن احل�ش�ر اأقرتح د. طاهر 

كنعان، ود. حميي الدين ط�ق، وال�شيدة ليلى �شرف. 

اأ. �صعيد ال�صقالوي/ُعمان

و�شلطات يف  م�ؤ�ش�شات  له  واملنتدى  العربّي،  الفكر  منتدى  ي�شدر عن  امليثاق  هذا 
اجلمعية العامة والهيئة العم�مية وجمل�ص الأمناء. وحتى ُيعتمد اإدارًيا ل بد من حتديد ي�م 
لجتماع اجلمعية العامة، وهي اأعلى �شلطة يف املنتدى، وذلك بهدف اإثراء هذا امل�شروع 

وم�شاعدة جلنة ال�شياغة، الَّتي اأقرتح تقلي�ص عددها. 

الأمري احل�صن بن طالل

اأوؤّكد اأن املبادرات تاأتي من ال�شرق، واأنَّ ال�ليات املتحدة الي�م تتحدث عن الن�شحاب 
من الإقليم. وال�شني تتحدث عن وج�ب ت�ثيق ال�شلة مع الإقليم، ونحن يف م�شرقنا نعي�ص 
اأردنا احلديث عن م�اثيق فلماذا نبداأ  اإذا  واأننا  التاأثري الأنغل� �شك�ش�ين،  يف حلظة من 
بالي�ني�شك�، باإمكاننا اأن نبداأ من ق�رو�ص الثالث، وحم�رابي، واأخنات�ن، و�شحيفة املدينة، 
حكماء  اأن  الآخر  اجلانب  على  لحظ�ا  اآ�شيا.  يف  احلكماء  من  عديدة  مبادرات  وهناك 
وو�شع�ا  ال�شهي�نية  احلركة  اإقامة  يف  هرتزل  مبادرة  لتخليد  م�شك�كة  عمل�ا  �شهي�ن، 
عليها �ش�رة امللك ج�رج اخلام�ص عرفاًنا باأن وعد بلف�ر �شدر يف عهده. اإنَّ كلَّ املجتمعني 
املجتمع �شمن منظ�مة  اأ�ش�ات  لإي�شال  و�شيلة  امل�ؤمتر على اختالف مهّماتهم،  يف هذا 

و�شعية هذا املجتمع. اأ�شكركم واأُ�شلم عليكم.



املــــــالحــــــــــــق 
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من  ونخبة  العربّي  الفكـــر  ملنتــدى  العمومية  الهيئة  جانب  من  امليثاق  هذا  اأُقر 
املفكرين واملثقفني والأكادمييني العرب وال�صباب العربّي امل�صارك يف املوؤمتر ال�صـبابّي 
اخلام�ّس الذي عقد يف عّمان بعنوان »امل�صتقبل العربّي يف �صوء احلراك ال�ّصبابّي«، يف 

11 كانون الأول 2012.

ملحق )1(
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ا ب�حـــدِة م�شتقبِل الأمِة العربيـــة، وم�شيِرها، وقيِمهـــا الأ�شا�شية، و�شعًيا  اإيماًنـــا منَّ
نحـــَ� مجتمِع عربي، يق�ُم على الديمقراطيِة والحريِة والعدالِة الجتماعيِة و�ش�ِن الكرامِة 
َة  الإن�شانيـــة وحق�ِق الإن�شـــاِن، وتطلًعا لتحقيق رفاه ال�شعب في تنميـــٍة م�شتدامٍة َتخدُم الأمَّ

واأجياَلها القادَمة؛

ـــا بالَتحّ�لِت التاريخَيـــِة العَميقِة، التي َي�شهُدَها ال�طـــُن العربي، وما اآلت  ـــا منََّ ووعيًّ
ُة من ت�شٍظ وُفرقٍة، وفي قراءٍة م�شتنيرٍة لم�شتقبل هذا ال�طن، باأقطارِه كافة؛ فاإنَّ  اإلَيه الأمَّ
ا�شتخال�ـــص العـِـبـر من الما�شـــي والحا�شر ِلتحريِك الإرادِة العربيـــِة ِمْن جديد، والدع�ة 
للتَّغييـــر الط�عي علـــى اأنَّه الأ�شلـــ�ب الح�شاري الكفيـــل بالعطاء الن�عـــّي ور�شم ال�ش�رة 
ُّها �شرورًة بالغة لكلِّ مثّقـــٍف ومفكـٍِّر و�شيا�شّي و�شانع  ة، ت�شبُح كلـ الم�شرقـــة لم�شتقبـــل الأمَّ

قرار؛

واإدراًكا مّنـــا ِلمـــا �َشِهـَِده ال�طـــُن العربي وَي�شهـــده من تغييرات مت�اتـــرة منذ اأف�ِل 
ـــة َتختـــزُن طاقات وقـــدراٍت كامنـــة تمّكنها مـــن تاأكيد ذاتها  الدولـــِة العثمانّيـــة، واأنَّ الأمَّ
وممار�شـــة �شيادتها في ر�شم حا�شرها وم�شتقبلها، واأنهـــا �شاعيٌة، مثل باقي الأمم الحيَّة؛ 
رْت ال�شع�ُب العربية خالَل ال�شنتين الما�شيتين عن  لتتبـــ�اأ الم�قع الذي يليق بها، حيث عبَّ
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رغبـــٍة جامحٍة لل��ش�ِل اإلى ما و�شلْت اإلّيـــه الأمم المتقّدمة في بناء مجتمعاتها على القيم 
َمتها قيم الحريـــة والكرامة الإن�شانية  الإن�شانيـــة التـــي ت�شب� اإليها كل ال�شعـــ�ب، وفي مقدِّ
والعدالـــة والم�شاواة والم�اطنة المتكافئـــة وتداول ال�شلطة التنفيذيـــة، ول �شيما اأنَّها قيم 

ل منظ�مًة واحدًة ل تتجزاأ. ُت�شكِّ

واإقـــراًرا بـــاأنَّ الم�شتقبـــل ينطـــ�ي على تحّديـــات ج�شام، فال بـــدَّ اأْن تنه�ـــصَ الأمة 
لم�اجهتهـــا وتح�يلها اإلى فر�ص لتحقيق مجتمعات الحرية والم�شاواة والم�شاركة والعدالة 
و�شيـــادة القان�ن، ولبناء اأنظمـــة �شيا�شية ديمقراطية را�شخة ي�شـــارك فيها جميع الأفراد 
ن�شاًء ورجاًل دون تمييز، وبم�شاركة فاعلة مت�ازنة ت�شمُل جميع الفئات والأديان والط�ائف 
والجماعـــات، بعيـــًدا عـــن ا�شتئثـــاِر اأي فئـــة اأو جماعة بال�شلطـــة واحتـــكار الحقيقة، وعن 

ا�شتخدام م�شطلحات التخ�ين والتكفير وعدم العتراف بالآخر؛ 

ة ت�شهُد ا�شتالًبا وا�شًحا لثرواتها واأم�الها وعق�لها واأرا�شيها،  ة العربيَّ وبما اأنَّ الأمَّ
وت�اجـــه هج�ًما �شر�ًشا على ثقافتها وقيِمـها ال�شاميـــة، وُي�شاُء عن ق�شد اأو غير ق�شد اإلى 
هـــا مناق�شة للم�اثيق الدولية وال�شرائع  ة وتتحّداها، وتُعـدُّ دينهـــا، وهي اأم�ر ترف�شها الأمَّ
ة العربية تتطلُع اإلى ا�شتئناف دورها التاريخي في الإ�شهام  ال�شماويـــة. وبالمقابل فاإن الأمَّ
في الح�شـــارة الإن�شانية، وفي بناء ثقافة ال�شالم والأمـــن الإن�شاني بين الأفراد وال�شع�ب 

والأمم، وفي التعاون مع كّل ق�ى الخير في العالم لتحقيق ذلك؛

وحيث اإنَّ المراأة ما تزال تعاني من اإنكار وا�شح لحق�قها ودورها، وتخ�شع للتهمي�ص 
ال  قته ق�شية المراأة في العالـــم، واأهمية الدور الفعَّ والتمييـــز، وفي �شـــ�ء التقدم الذي حقَّ
ا علـــى ح�شد �شائر ق�ى  الـــذي ا�شطلعت به المـــراأة العربية اإبان العقـــ�د الأخيرة، وحر�شً

المجتمع لإنجاز اأهداف م�شيرة النه�شة؛

ل�ن الن�شبة العليا بين مختلف ال�شرائح العمرية في مختلف  وحيـــث اإنَّ ال�شباب ي�شكِّ
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الدول العربية، وحيث اإنَّهم قد نه�ش�ا بدور اأ�شا�شي في الِحراك العربي الراهن، وبرهن�ا 
على قدرات منقطعة النظير في مختلف الم�شاعي الإن�شانية؛

وبما اأن العالقة بين ال�شلطة والم�اطن في عدد من دول ال�طن العربي الكبير بحاجة 
اإلى اإعادة تعريف؛ ب�شبب رف�ص �شع�بها لال�شتبداد واحتكار ال�شيا�شة من جانب مجم�عات 
ة  دة وُنخب محـــدودة، ورف�ص امتهان كرامـــة الإن�شان والتالعب بمقدراتـــه، فاإن الأمَّ محـــدَّ
تطالـــب بعالقـــة تعيد لل�شع�ب حق�قهـــا الإن�شانية كاملة، بحيث يكـــ�ن ال�شعب فيها م�شدر 

لم الجتماعي والأمن الإن�شاني؛ ال�شلطات، وتك�ن المجتمعات مبنّية على العدالة وال�شِّ

ل الحّد الفا�شل بين ما�ٍص بهم�مه وتجاربه غير  وبمـــا اأنَّ اللحظة التي نعي�شها ت�شـــكِّ
ــــــة بحــاجـــة اإلى فكـــر نه�صـــوّي  الناجحـــة، وم�شتقبـــل واعد بفر�شـــه وتحّدياته، فـــاإنَّ الأمَّ
�صــــامـــــل يـاأخـذ في الح�شبان الج�امع الم�شتركة، كمـــا ياأخذ الخ�ش��شيات والف�ارق بعين 

العتبار؛

فقـــد تنادى اأع�شاء منتدى الفكر العربّي، بمبادرة من رئي�شه �شم� الأمير الح�صن 
فيه وبم�شاركة من قيـــادات �شبابّية  ري ال�طن العربـــي ومثقَّ بـــن طـــالل واأع�شائه مـــن مفكِّ

فـــي »الموؤتمـــر ال�صبابـــي العربـــي الخام�ـــس«، اإلى و�شـــع ميثاق اجتماعي عربـــي ي�شتجيب 
ة  للتغييـــرات الحا�شلـــة، وي�شمـــن م�شتقبـــاًل اأف�شل، بما يق�د اإلـــى ا�شتنها�ص قـــدرات الأُمَّ
�ص على قيم الحريـــة والم�شاواة والم�شاركة والعدالة  وطاقاتهـــا الكامنـــة، و ل �شيما اإذا تاأ�شَّ

وحكم القان�ن ومرتكزات الفكر الديمقراطي، وذلك وفق المرتكزات الأ�شا�شية الآتية:
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دة التي ُبذلت والم�اثيق التي �شدرت  اأوًل: البنـــاء على ما �شبق من الجهـــ�د المتعدِّ
عن مختلف الم�ؤ�ش�شـــات والمنتديات، وبخا�شة ميثاق الجامعـــة العربية )1945(، 
وميثـــاق مجل�ـــس التعـــاون الخليجـــي )1981(، وميثـــاق مجل�س التعـــاون المغاربي 
)1989(، والميثاق النه�صوي العربي )1988 – 2010(، والميثاق الوطني الأردني 

)1990(، ووثائـــق الأزهـــر ال�صريـــف ب�صـــــاأن م�صـــتقبـــل م�صــــــر [ي�نيـــ� )حزيران(

2011]، والمواثيـــق الدوليـــة والإقليمية ذات ال�صلـــة، وكلها م�اثيق �شعت اإلى ر�شم 

د الأطـــراف، وذلك ل�شياغة ميثاق متناغم  �شـــ�ر الم�شتقبل قطرًيا، اأو ب�شكل متعدِّ
معها ومجدٍد لها، �شمن روؤية تاأخذ في العتبار اأهم ما طرحته الحركة الإ�شالحية 
والتغييريـــة العربية طيلة مرحلـــة ما بعد ال�شتقالل و�ش�ًل اإلـــى اأهداف التغييرات 

التي ح�شلت في العام 2011. 

ثانًيـــا: العتراف ب�شيـــادة مفه�م الم�اطنـــة المتكافئة ومفه�م التعدديـــة ال�شيا�شية 

بات الفتن الطائفية والمذهبية  والثقافية والجتماعية بمـــا ي�شمن الق�شاء على م�شبِّ
والعرقيـــة التي تهـــّدد م�شتقبل الأمة وتق�د اإلـــى فرقتها وتق�شيمهـــا تحقيًقا للم�شروع 
ة اإلى كيانات  ال�شهي�نـــّي، والم�شاريع الخبيثة الأخـــرى، التي ت�شعى اإلى تجزئـــة الأُمَّ
ـــة �شغيـــرة متناحرة، ومن ثـــم فاإنَّ الميثـــاق الجتماعي العربـــي المن�ش�د يجب  اأمنيَّ
ـــا تعترف ب�جـــ�د الُه�ّيات العامـــة والفرعية على حـــدٍّ �ش�اء، وتقّر  اأن ي�شمـــل ن�ش��شً
بف�ائـــد التنّ�ع الثقافي ومبداأ العي�ص الم�شترك والعتماد المتبادل نهًجا و�شل�ًكا على 
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اأ�شا�ـــص الم�اطنة المتكافئة، وتقرُّ باأن المحا�ش�شة في العمل ال�شيا�شي والقت�شادي 
والجتماعي، مهما كانت اأُ�ش�شها ودوافعها، هي نقي�ص الم�اطنة المتكافئة.

ًـــا: الإقـــرار بتفاوت الدول العربية في ما بينها من حيث ظروف التك�ين واأنظمة  ثالثـــ

الحكم والثـــروات والإمكانات. اإلَّ اأنه ومع �شرورة الإقـــرار بهذا التفاوت وم�ؤ�شراته، 
د ُه�ّيتها الجامعة في بناء  فاإنَّ الميثاق يدع� اإلى اعتماد الأ�ش�ص الم�شتركة التي تج�شِّ

مجتمعات الم�شاواة والحرّية والعدالة.

ة من بناء ُه�ّيتها الجامعة،  رابعـــًا: اإنَّ التفاوَت بين الأقطار العربية يجب األ يمنع الأُمَّ

ول مـــن بنـــاء كتلة �شيا�شيـــة اقت�شادية منيعـــة مت�افقة ت�شعى اإلى تبـــ�ء المكانة التي 
ت�شتحقها بين التكتالت العالمية.

لـــم الجتماعي بين مختلف مكّ�نـــات المجتمع مره�ن  خام�ًصـــا: اإنَّ ال��شـــ�ل اإلى ال�شِّ

بتنمية اقت�شادية �شاملة م�شتدامة تعتمد على تط�ير القت�شادات العربية وت�شنيعها، 
ع مغانم التنمية بين الأفراد والجماعات  وخلق طيف وا�شع من فر�ص العمل بحيث تت�زَّ

على اأُ�ش�ص العدالة والم�شاواة والجدارة وتكاف�ؤ الفر�ص.

�صاد�ًصـــا: اإنَّ التعليم واكت�شـــاب المعارف العلمية والتكن�ل�جيـــة واإدراك التداخل بين 

مكّ�نـــات المعرفة الإن�شانية هي حجـــر الزاوية في بناء م�شروع النه�شة العربية، وفي 
ة مـــن تك�ين راأ�ص المال الب�شري الكفـ�ؤ الُمنتـــج القادر على اإدارة ثروات  تمكيـــن الأُمَّ
ـــة وا�شتثمارها ب�شيـــادة مبنّية على التعاون المتكافئ مـــع الأمم الأخرى بدًل عن  الأُمَّ
ة ب�شبب الفج�ة العلميـــة والتكن�ل�جية. لهذا، فاإنَّ بناء  التبعيـــة التي تعانـــي منها الأُمَّ
ة على  ل نقطـــة النطالق الأ�شا�شية لتن�شئة الأجيـــال وبناء الأُمَّ النُّظـــم التعليمية ي�شكِّ

اأُ�ش�ص تناف�شّية قائمة على ال�شتحقاق.
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�صابًعـــا: اإنَّ الُبعـــد الجتماعي ه� اأكثر الأبعاد في الم�شـــروع الح�شاري العربي اأهمية 

واعتبـــاًرا، ول يمكـــن للم�شروع العربـــي اأن ينجح اإلّ اإذا اقترنـــت المعطيات ال�شيا�شة 
بالمعطيـــات الجتماعيـــة والقت�شاديـــة، ولهـــذا اأُطلق علـــى الميثاق ا�شـــم »الميثاق 
الجتماعـــي العربي«. وعليه فاإنَّ الميثاق ياأخذ في الُح�شبان ق�شايا المراأة والطف�لة 

وال�شباب وكبار ال�شـــن وذوي الحتياجات الخا�شة، وق�شايا المجتمع المدني والتن�ع 
الإثنـــي والديني والم�شـــاواة بين جميع الفئات والط�ائف واإحقـــاق الكرامة الإن�شانية 

والعدالة، والت�شّدي لم�شكالت الف�شاد والبطالة والفقر والتهمي�ص.

وفي �صّوء المقدِّمة والمرتكزات الّتي �صبق ذكرها، فاإّننا نطرح الميثاق العربي الجتماّعي 

بال�صيغِة الآتية، على اأن ُتَعّد المقدِّمة والمرتكزات جزًءا منه وتقراأ معه:

1- اإنَّ الهـــدف الج�هـــري لهذا الميثـــاق ه� التفاق على الأُ�ش�ـــص التي يجب اأن 
ُتبنـــى عليها الدولة العربية الحديثة، �ش�اء اأكانـــت ملكية اأم جمه�رية. واإنَّ 
اأّول هـــذه الأُ�ش�ـــص ه� العتراف بـــاأن ال�شعب م�شدر ال�شلطـــات الت�شريعية 
ن ال�شعب من ممار�شة  والتنفيذية والق�شائية، واأنَّ الطريقة الُمثلى التي تَمكِّ
�ُشلطاتـــه، تكمن في انتخابات حـــّرة نزيهة يختار ال�شعب من خاللها ممثليه 
تمثياًل عادًل ي�شتنُد اإلى مفه�م الم�اطنة، ويرف�ص المحا�ش�شة على اأُ�ش�ص 
طائفية اأو مذهبية اأو عرقية اأو جن��شية اأو غيرها، لتك�ن المجال�ص النيابية 
المنتخبة اأ�شا�ًشا لت�شكيل الحك�مـــات وا�شتبدالها في اإطار التداول ال�شلمي 

لل�شلطة التنفيذية.
2- اإنَّ الدولـــة العربيـــة الحديثـــة ينبغـــي اأن تكـــ�ن فـــي الأ�شا�ص دولـــة القان�ن 
اظمـــة للحيـــاة ا�شتنـــاًدا اإلى القيم  والم�ؤ�ش�شـــات، واأن ُت�شـــاغ الق�انيـــن النَّ
متها القيـــم الم�شتقاة من ال�شريعة الإ�شالمية  الإن�شانيـــة الرفيعة، وفي مقدِّ
ال�شمحة، وهي قيم الحرية والم�شاواة والعدل والم�شاركة والتعددية، ومحاربة 



- 286 -

ال�شتبداد والظلم والقهر، ورف�ص اأي �شكل من اأ�شكال التمييز اأو التهمي�ص، 
وتاأكيـــد ا�شتقالليـــة الق�شـــاء ونزاهته، وت�فيـــر الظـــروف المنا�شبة للعي�ص 
الكريـــم، و�شمان الحق�ق وتحديد ال�اجبـــات، ول �شيما حق�ق الفرد ومنها 
حرية العقيـــدة والحريات المدنيـــة وال�شيا�شية والقت�شاديـــة والجتماعية 
والثقافيـــة، والحـــق في تكاف�ؤ فر�ـــص العمل، والحق فـــي التعليم، والحق في 
الرعاية ال�شحية، والحق في التقاعد الكريم وال�شمان الجتماعي، وواجب 
ل مـــا يترتب عليه من ن�شيب عادل من نفقـــات الدولة، وواجب الدفاع  تحمُّ

عن الأمة واأرا�شيها وثقافتها وثرواتها وكرامتها.
3- ي�ؤكـــد الميثاق اأن الروؤيـــة ال�شتراتيجية الم�شتركة للتعليم في ال�طن العربي 
يجـــب اأن تهدف اإلى اإعداد ال�شبـــاب لبناء م�شتقبل الأمة، وتط�ير القيادات 
الفكريـــة والعلميـــة والثقافية وال�شيا�شيـــة والفنية والقت�شاديـــة على اأُ�ش�ص 
الجـــدارة وال�شتحقاق، وبنـــاء الم�اطن الم�شت�عب لقيـــم ح�شارته العربّية 
ن بمبادئ الم�اطنة ال�شالحة واحترام حق�ق الآخرين،  الإ�شالمية، الُمح�شَّ
ق ومرن،  المنفتـــح والقـــادر على التعامـــل مع تحديـــات الع�شر ب�شكل خـــالَّ
والقادر على تغليِب الم�شلحة العامة على م�شلحته الخا�شة، والُمدافع عن 

حرية الراأي والفكر والتعبير فعاًل وق�ًل.
ة اأولى بقدرات وم�اهـــب المتّميزين من علمائها  4- كمـــا ي�ؤكُد الميثـــاق اأنَّ الأمَّ
ريهـــا وباحثيها واأ�شحاب الريادة في ال�شناعـــة والتجارة، ويدع� اإلى  ومفكِّ
تهيئـــة البيئة الإبداعية لهم التـــي تعطيهم حرية البحـــث والتفكير والعمل، 
ـــر لهـــم الح�افز والع�ائـــد المادية التـــي تح�ل دون هجرتهـــم. وي�ؤكد  وت�فِّ
ا اأهمية تق�ية الروابط بين ال�طن والجاليات العربية المبدعة  الميثاق اأي�شً
ها ر�شيًدا له، وال�شتفادة مما اكت�شبته من خبرات  التـــي هاجَرْت منُه، وَعدِّ

وما تتمتع به من قدرات في التاأثير على المجتمعات التي تعي�ص فيها. 
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ي�ؤكـــد الميثاق اعتماد منهجية وا�شحة ت�شل المراأة عبرها اإلى نيل حق�قها   -5
زة �شّدها، والت�شّدي لكل  الكاملـــة، وذلك بت�ش�يب جميع الت�شريعات المميِّ
الممار�شات التي تنتق�ص من حق�قهـــا واإن�شانيتها، على اأ�شا�ص اأنها �شريك 
كامـــل الأحقية والأهلية مع الرجل في بناء الم�شتقبل العربي، اأقطاًرا واأُّمة، 

وذلك بما ين�شجم مع ال�شرائِع ال�شماويِة والم�اثيق والتفاقات الدولّية.
ي�ؤكـــد الميثـــاق رف�ـــص اأي تمييز اأو ا�شطهـــاد اأو ظلم يلحق بـــاأي فئة اأو دين   -6
اأو طائفـــة اأو جماعة، وَيعـُدُّ التنـــّ�ع الثقافي اإثراًء للثقافة المجتمعية، وي�ؤكد 
�شـــرورة اعتماد �شيا�شـــة �شريحة لإزالة اأ�شباب هجـــرة اأتباع بع�ص الأديان 
والط�ائـــف والإثنيات خارج ال�طن العربـــي وتهجيرهم. وفي هذا ال�شياق، 
فـــاإن الميثاق يدع� اإلى تاأ�شي�ص محكمة عربية لحق�ق الإن�شان، تنه�ص بهذه 
المهمة الجليلـــة لإعادة ترتيب اأم�ر البيت العربـــي ذات ال�شلة من داخله، 

وح�شب معايير تناظر المعايير الدولية المعترف بها.
هـــة عن  ي�ؤكـــد الميثـــاق اأن لمراكـــز الدرا�شـــات والبحـــ�ث ال�طنيـــة المنزَّ  -7
التبعيـــة الأجنبية دورهـــا الُم�شاند للحك�مـــات في �شنـــع ال�شيا�شات وو�شع 
ال�شتراتيجيـــات، واأن الدولـــة العربيـــة الحديثة ت�شجع علـــى قيام مثل هذه 
المراكز وت�شجع على تفاعلها فيما بينها داخل الأقطار العربية ومع المراكز 
المناظرة لها في الدول الأخرى على اأُ�ش�ص الندّية، بحيث تتمكن هذه المراكز 
م لالأّمـــة قاعدة �شعبية وا�شعة ذات  مـــن القيام بمهماتها بحرية تاّمة، وتقدِّ
�شدقّيـــة عالية لمناق�شـــة ال�شيا�شات واآثارها قبـــل اإقرارها، وتزويد �شانعي 
القرار بما يلزم من معل�مات وتحليـــالت ومقارنات ودرا�شات ا�شت�شرافية. 
وبالتتابع، فاإنَّ على مراكز الدرا�شات والبح�ث التي تعمل في ال�طن العربي 
ل مـــن اأطراف اأجنبية اأن تخ�شع ل�شفافية كاملة تتيح م�شاءلتها ور�شد  وُتم�َّ

اأعمالها.
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ي�ؤكـــد الميثاق �شـــرورة اإحياء الم�ؤ�ش�شـــات الإ�شالمية التـــي اأثبتت جدواها   -8
ونجاعتهـــا عبر الع�ش�ر لدعم التكافل والتالحـــم الجتماعي داخل ال�طن 
العربـــي، وبخا�شـــة اإن�شاء �شندوق عربـــي للزكاة، وتمكيـــن م�ؤ�ش�شة ال�قف 
لممار�شة دورهـــا القت�شادي والجتماعي، واإن�شـــاء �شندوق الحّج العربي، 
وال�شتفادة من التجارب الناجحة في هذه المجالت في دول اإ�شالمية غير 

عربية.
كما يدع� الميثاق �شائر الـــدول العربية لإقامة بنك للتنمية العربية ُت�شاهم   -9
فيـــه الدول العربية بهدف ا�شتثمار ثروات الأمة في تنمية م�شروعات عابرة 
للحـــدود بيـــن الأقطار العربية، تع�د علـــى الأمة بالنفع المتبـــادل، بدًل من 

انجذاب ال�شتثمارات العربية اإلى البن�ك الأجنبية. 
10- ي�ؤكـــد الميثـــاق اأنَّ التحديـــات التـــي ت�اجـــه دول ال�طن العربـــي في مجال 
المـــ�ارد المائيـــة والطاقة والبيئة والغـــذاء هي في الأ�شـــل تحديات عابرة 
للحدود ي�شعُب التعامل معها بانفراد اأو باتفاقات ثنائية، مما يفر�ص حل�ًل 
تعتمد العمل العربي الم�شترك من خالل م�ؤ�ش�شات م�شتركة هدفها التنمية 
العربيـــة على اأُ�ش�ص تجاريـــة. وفي هذا الإطار، فاإن تق�يـــة م�ؤ�ش�شات العمل 
العربـــي الم�شتـــرك وا�شطالعهـــا بدور اأكثـــر فاعلية ونفاًذا فـــي المجالت 
القت�شاديـــة والثقافيـــة والإن�شانيـــة اأ�شبح �شرورة ملّحة مـــن اأجل محاربة 
الفقـــر والبطالة والتخلف، ومن اأجل دعم م�شتقبـــل الأمة ومكانتها. وعليه، 
فـــاإن الميثـــاق يدع� الـــدول العربيـــة اإلى اإتاحـــة التبادل الحّر فـــي التجارة 
والخدمات، والقـــ�ى العاملة والأم�ال وال�شتثمـــارات، واإن�شاء الم�شروعات 
التنم�يـــة الم�شتركـــة العابرة للحـــدود لإيجاد فر�ص العمـــل وال�شتغناء عن 
اليـــد العاملة غير العربية، وتحقيق بيئات ا�شتثمارية جاذبة لروؤو�ص الأم�ال 

العربية وغير العربية. 
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11- ي�ؤكـــد الميثاق �شرورة ت�شافر الجه�د للدفاع عن اللغة العربية، وعن ه�ية 
الأمـــة الثقافيـــة و�شرح قيمها بـــكل ال��شائل، وذلك بالتفاعـــل مع م�ؤ�ش�شات 
الفكـــر العالمية والم�شاركة الفاعلة في المنظمـــات الدولية غير الحك�مية، 
والتعريـــف بقيم الح�شارة العربية الإ�شالمية في مجالت ال�شعي الإن�شاني، 
قة فـــي مجتمعاتنا، وذلك �شمن  واإيـــالف تلك القيم مع ال�شل�كيـــات المطبَّ
ـــم هذه الم�شاعي �شمـــن اأُُطٍر وا�شحة  منهجية تخـــدم اأهداف الأمة، وتنظِّ
واأهـــداٍف بّينة ت�شترك فيهـــا الم�ؤ�ش�شات الحك�مية مـــع م�ؤ�ش�شات المجتمع 

المدني العربي.
ـــة تجاهله، فاإنَّ  12- وبمـــا اأن الع�لمـــة قد �شنعـــت واقًعا دولًيـــا ل ت�شتطيع الأمَّ
الميثاق ُيحّدد الأ�ش�ص التـــي تقبلها الدول العربية لتنظيم عالقاتها الدولية 
بما يرف�ص الهيمنة وا�شتالب حق�ق ال�شع�ب، وم�شادرة الثروات الطبيعية، 
والطاقـــات الإن�شانية، وبما يدع� لعالقـــات متكافئة وعادلة بين الدول وبين 
التكتـــالت الدوليـــة التي تخـــدم م�شالح الأطـــراف كافـــة، وي�ؤ�ش�ص ل�شالم 

م�شتدام بين الأمم.
13- فـــي ال�ّشياق نف�شه، فاإن الميثاق يدع� اإلـــى و�شع ا�شتراتيجية بعيدة المدى 
تعتمـــد الخط�ط العري�شة ال�اردة فيه لتط�يـــر الجامعة العربية اإلى اتحاد 
على �شاكلـــة التحاد الأوروبي، وال�شتفادة مـــن تجاربه في المجالت كّلها؛ 
بما فيها ال�شيا�شية والقت�شاديـــة والجتماعية والتعليمية، وتط�ير الم�ارد 

الب�شرية. 
14- اإن المبـــادئ التـــي ُبنـــَي عليها هذا الميثـــاق ت�شمل اأُ�ش�ًشا عاّمـــة على �شكل 
د الأُ�ش�ص الم�شتركـــة، والمبادئ الأ�شا�شية، التي يجب  مدّونـــة د�شت�رّية تحدِّ
اأن ت�شملهـــا الد�شاتير كّلها فـــي ال�طن العربي دون اإجحـــاف بالخ�ش��شية 
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ل هذا الميثاق قاعدة  القطرية، والف�ارق بين الأقطار، ومن الم�ؤّمل اأْن ي�شكِّ
من الق�اعد التي ُت�شاغ بم�جبها د�شاتير الدول العربية وتعديالتها.

اإن تحقيق اأهداف هذا الميثاق مره�ن بمدى تعاون ق�ى الأمة الحّية وكفاءاتها 
الثقافيـــة والفكريـــة والعلمية و�شراكاتها، وعلى درجة قناعـــة الفاعلين على ال�شاحة 
ال�شيا�شية والمدنيـــة والدينية والثقافية والجتماعية والإعالمية؛ الأمر الذي يحتاج 
اإلى ح�ارات جادة وم�ش�ؤولة لتك�ين ت�شّ�رات م�شتركة في اإطار الت�افق ال�شتراتيجي 
ط�يـــل الأمد، و�شمن كتلة تاريخية م�ؤمنة بذلـــك وم�شتعدة للعمل بكل تفاٍن من اأجل 

ال��ش�ل اإلى الأهداف النبيلة التي يت�شّمنها هذا الميثاق.

لهـــذا، فاإنَّ الحـــ�ار لم يعد اختياًرا فح�شـــب بقدر ما اأ�شبح ا�شطـــراًرا وواجًبا؛ 
الأمر الذي تحتاج اإليه مجتمعاتنا لكي ت�شع خط�اتها على الطريق ال�شحيح. وبقدر ما 
ي�شبـــح الح�ار ال�شلمي ونبذ العنف و�شيادة قيم الت�شامح واقًعا، فاإنَّ الم�شتقبل �شيك�ن 
واعًدا. وعليه، فاإنَّ ت�شجيع الح�ار والتركيز على اأخالقياته في الجامعات وم�اقع العمل 
ودور العلـــم والمحافل الثقافيـــة والمنتديات الجتماعية وم�ؤ�ش�شـــات المجتمع المدني 
والجمعيات الأهلية ودور العبادة، وفي كل مرافق الحياة والعمل، �شيك�ن الطريق الأكثر 

�شماًنا لحياة حّرة كريمة.
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حوار ل�سمّو االأمري احل�سن بن طالل
مع جريدة »االأهرام« امل�سرية*

)2012/12/21(

الأمري احل�صن بن طالل رئي�ص منتدى الفكر العربيّ ،  وويل عهد الأردن ال�شابق 
 ..  ه� اأحد احلكماء العرب ،  بل اأحد الأ�ش�ات ال�شريحة للغاية يف ال�شاحة العربية .

العربي  »امل�صتقبل  م�ؤمتر  هام�ص  على  الأردنية  بالعا�شمة  خا�ص  لقاء  ويف 
التاريخية  اللحظة  تفر�شها  �شديدة  ب�شراحة  حتدث  ال�صبابي«  احلراك  �صوء  يف 
الدقيقة... وهنا نحن اأمام روؤية �شاملة ملا يحدث، وتقييم ملا حدث، حتى و�شلنا اإىل 
حلظة الأزمة.. واإىل اأزمنة الث�رة، ورمبا الإنتفا�شة.. وهنا يحاول الأمري احل�شن األ 

ملحق )2(

* اأجرى الح�ار اأ. محمد �صابرين  و اأة. اأ�صماء الح�صيني. 
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يك�ن �شادًما لنا، ولكنه ب�شراحة - بل رمبا مبرارة - ت�جع، وبروؤية تتحدي اجلم�د 
والدولة التي �شاخت مفا�شلها يقدم رو�شتة للخروج من املاأزق الراهن، الذي يع�شف 

باجلميع من املحيط اإىل اخلليج.. فاإىل احل�ار: 
واأين  واملاأزومة..  اخلانقة  املرحلة  هذه  اإلى  العربية  الأنظمة  و�صلت  كيف   •

الأحالم الكربى يف التحرر والنه�صة ومقاومة ال�صتعمار؟

ــ اأع�د اإىل ال�شتنها�ص الأول، ونذكر ال�شيخ حممد عبده واليازجي والب�شتاين 
والفكر املتعدد يف بدايات القرن الع�شرين وما قبل ذلك، وهذه هي النه�شة الفكرية 

الأوىل يف نظري بالفراغ الذي �شببته نهاية الدولة العثمانية.
ويف لقائنا يف بلجيكا مع الهيئة الثالثية ذهبنا كمفكرين عرب يف منب جديد 
لعالقاته  العربي  العامل  جتميد  خب  اأتانا  اأفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  ه�  اأ�ش�شناه 
اأقبل  اأن  ي�شح  ل  فقلت يف عقلي  ال�حيد،  العربي  امل�شلم  ال�ش�رية فكنت  الدولة  مع 
التهاين، حتى ل� كانت اخلط�ة متخذة من اجلامعة العربية، دومنا ت�جيه �ش�ؤال اأين 
اإنتهاء احلروب؟ وقبل احلرب يف العراق قلت للعراقيني والأجانب:  اأنتم من كيفية 
ه�  كبلنا  ما  التحرر  م��ش�ع  ح�ل  فاأق�ل  احلروب،  تنتهي  كيف  وتفكروا  اهلل  اتق�ا 
�شيغة الحتالل ال�شهي�ين لفل�شطني،وهذا حقيقة ما مل ن�شتطع اأن نتفق على كيفية 
معاجلته، ويف مقابلة هيكل مع »الأهرام« قال: الأردن 1% من العامل العربي، ودائًما 
تق�ل�ن الأردن واجلي�ص العربي وعام 1948، فقلت له ملا الـ 99% يقدم�ن لنا ك�شف 
ح�شاب ماذا فعل�ا .. �شنقارن، على الأقل نحن ا�شرتجعنا القد�ص العربية والأرا�شي 
يتفق  املتحدة عام 1955، مل  الأمم  اأننا دخلنا  برمته رغم  العربي  والعامل  املحتلة، 
على اأن الأردن اأجنز �شيًئا رغم اأن الأردن دخل ب�شفتيه ال�شرقية والغربية، وملا اأق�ل 
هذا الكالم والأ�شتاذ خالد م�شعل زائر لغزة ويتحدث عن اأن املرجعية الأ�شا�شية هي 
منظمة التحرير الفل�شطينية، واأن فل�شطني اأكب من اأن ُتدار من قبل ف�شيل واحد، 
واأن مرجعية القيادة الفل�شطينية يجب اأن تكفي، اأق�ل نعم يجب اأن تكفي لكن ماذا 
عن الأدوار املتكاملة بني الدول العربية، وهناك خماوف من اأن تنال اخلالفات داخل 
م�شر من ال��شع يف فل�شطني، وبالتايل اأق�ل اإنه يجب تقدمي الأهم على املهم، ونحن 
الق�ة عملًيا جزًءا  اإعداد  اأن يك�ن  ال�طني مل نفعل ذلك، ويجب  التحرر  يف ق�شايا 
من الإدارة الكاملة للم�ارد ال�طنية، �شمن الثال�ث ال�شيا�شي والقت�شادي واملدين، 
وعندما نتحدث عن الإخفاق على خلفية الدع�ة للتحرر، فال�شتعمار ما زال قائًما، 
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ولننظر اإىل درا�شة �شدرت م�ؤخًرا عمن يقف وراء الأزمة الدولية. اأكب �شر كة الآن 
ولهما  دولر،  بليار  دخلهما90  عليها  القائمان  الأخ�ان  اأمريكية،  �شركة  للكرب�نات 

وغريهما دخل يف اإحباط اأي برنامج للحد من التل�ث املناخي.

اأما عن ال�شتعمار من اأجل ال�شيطرة على امل�ارد الدولية، فقد �شهدنا الهجمة 
وال��ش�ل  امل�شرية  روميل، رغبة منه يف قطع احلدود  قبل  املت��شط من  �شرق  على 
اآبار البرتول، وحماولة الرتكيز على النفط لي�شت جديدة، وهذه املحاولة التي  اإىل 
ب�شبب  والتمام  بالكمال  ناجحة  الآن  اأ�شبحت  الفرتات  من  ع�شكرية يف فرتة  كانت 
النف�ذ ال�شناعي الع�شكري الدويل، وال�شيطرة الآن على الإقليم ه� من هذا املنطلق، 
فلها  اإيران  اأما  وتركيا،  اإ�شرائيل  الإقليم  يف  اقت�شادًيا  ق�يتان  عنهما  يقال  دولتان 
منهجها اخلا�ص وم�شتبعدة ومط�قة، ونحن العرب كما اأكرر دائًما ل�شنا بحاجة اإىل 
خ�ش�م لأننا نق�م بخ�ش�مة على ال�شعيد الإقليمي والدويل واجتهادات من اخلارج 
والداخل متزقنا، ورمبا ال�شبب الأ�شا�شي يف ذلك اأن مكافحة ال�شتعمار داخل ال�طن 
م نتيجة لل�شغ�ط اخلارجية والأنانيات  العربي، والذي ي�ؤدي اإىل �شنع الإرادة حُمجَّ
اأنا �شاحب العقيدة التي �شت�ؤدي اإىل  اأنا املخل�ص،  اأنا املنقذ الأعظم،  الداخلية ... 
بّر ال�شالم... واأق�ل الآن اإن ق�شة الأنا هذه لبد اأن تنتهي لنبداأ يف ق�شية نحن من 

جديد يف التكامل بني الجتهادات والأجيال والتعدديات امل�ج�دة.

وقيا�ًشا بال�شعارات التي رفعت يف ميدان التحرير وهي لقمة العي�ص التي هي 
بطبيعة احلال �شكل من اأ�شكال التحرر، هناك تبعية متزايدة يف دول كانت تعتب �شلة 
الغذاء يف الإقليم، واأ�شيف اإىل ذلك ال�ش�دان، الذي اأ�شبح الآن ال�ش�دان ال�شمايل 
بعد اأن كان يف املا�شي ال�ش�دان امل�حد، والي�م عندما نتحدث عن اإنتهاء ال�شتعمار، 
لتفاقية  امل�قعة  الدول  مع  فالعالقات  لذلك  م�شتمر،  ال�شتعماري  النف�ذ  زال  فال 
ال�شالم مع ا�شرائيل م�شتمرة، لأن التفاقية هي جزء من العالقة ال�شرتاتيجية التي 
الدول  �شعيد  على  يبدو  كما  بديل  ي�جد  ول  ا�شرتاتيجًيا،  خياًرا  ال�شالم  من  جتعل 
النفطية املقتدرة يف اأن تت�يل مهمة التكامل، ل اأق�ل الدعم اأو الهبات اأو الأعطيات، 
بل التكامل مع الدول العربية ذات ال�شيادة امل�اجهة مبا�شرة لل�ج�د الإ�شرائيلي على 
الأر�ص، ومن الغرابة اأن ي�شتمر ت�شدير الغاز من م�شر اإىل اإ�شرائيل يف ال�قت الذي 



- 294 -

يت�قف ت�شديره اإىل الأردن، وهي لي�شت م�شادفة اأن كل اأن�اع الدعم النفطي تت�قف 
عن الأردن يف هذه املرحلة الدقيقة بالذات، وكاأمنا الق�ل لالأردن اقبل�ا بحل�ل معينة 

ب��شعكم القائم واإل..، نق�ل: ما هي احلل�ل املعينة تلك؟
• كيف تنظر مل�صتقبل الثورات يف العامل العربي، وم�صتقبلها على ال�صراع العربي 

الإ�صرائيلي؟

ــ بالن�شبة للث�رات يف العامل العربي، هناك اأكرث من اأجنبي يق�ل اإننا اأجنزنا 
اأ�شمعها، خا�شة من  التي  القبيحة  املالحظات  وهذه من  العربي،  ال�طن  تغيرًيا يف 

مراكز بح�ث غربية ودبل�ما�شيني غربيني.
جديدة لتق�صيم املنطقة كما و�صفها البع�س؟ بيكو   - �صايك�س  هي  • هل 

ــ بال�شبط! واأق�ل له�ؤلء الغربيني .. اأجنزمت ماذا؟ يق�ل�ن اأجنزنا يف املغرب 
�شياأتيكم  ولكن  متلكئني،  الآن  حتى  الأردن  يف  واأنتم  واليمن،  وم�شر  وليبيا  وت�ن�ص 
الدور ... الإجناز، وقد اأجنزوا يف العراق بالطبع قبل ذلك واأفغان�شتان، ولكن ماذا 
امل�ارد  على  النف�ذ  �شيطرة  لإعادة  اإنتقالية  روؤية جديدة  اأجنزوا  اإنهم  اأجنزوا؟... 
واملمرات املائية والنفطية، فاأق�ل اين اإرادة هذا الإقليم من ذلك الإجناز بني ق��شني؟
نحن هنا يف اإطار ملتقى ملنتدى فكر عربي، ماه� دور الفكر العربي، ونحن 
نتكلــم عـن دول عربية واإجناز جمزاأ لكل دولة يف حالة معينة، واخليار عـادة غربًيا 
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نفطية  دول  خ�ش��شية،  له  اخلليج  لأن  والأردن،  وم�شر  وت�ن�ص  املغرب  يك�ن  ما 
ت�شرتي كميات كبرية من ال�شلع، يف املا�شي كانت الدول امل�اجهة لإ�شرائيل ت�شرتي 
ال�شالح بغر�ص الت�شلح �شد العدو امل�شرتك، الآن هذه امل�شرتيات ل�شالح َمْن، ل�شالح 
ت�شغيل فـــر�ص العمــــــل يف ال�شناعات الأمريكية والغربية ورمبا الرو�شية وال�شينية 
ا، ما يفلت من يدنا مت�ياًل لن يفلت عملًيا من يد الل�بي ال�شهي�ين يف ال�ليات  اأي�شً
املتحدة. لحظ اأن ال�شالح الذي ت�شتخدمه دول كالهند وال�شني، على �شبيل املثال، 
اإ�شرائيل، التي ل ت�شتطيع بيع هذا ال�شالح مبا�شرة، لأنها نظرًيا  جرى ت�شنيعه يف 

مقاطعة، فيتم ال�شراء والبيع يف �شفقات جتري على الأر�ص الأمريكية.
يقال. كما  جديدة  روؤية  ت�شتنه�ص  العربية  الدول  اأن  كلها  املعادلة  يف  واملهم 
انظروا ماذا حدث .. بداأنا مببادرة �شريفة نظيفة لأعداد من ال�شباب الذين اأجبوا 
على البقاء يف ميدان التحرير ملدة 18 ي�ًما، البع�ص منهم ماكان يت�قع اأن يبقى ي�ًما 
اأو ي�مني، ظن�ها مظاهرة وتنتهي، لكن �شهدنا غلياًنا، وبعده حدث الف�ران وارتفعت 

�شقف املطالب، والباقي يبقى تاريًخا، َمْن ا�شتغل امل�قف، ومن مالأ الفراغ؟
والعدالة  واحلرية  والرغيف  احلرية  عن  احلديث  عند  ثانية  مرة  فاأق�ل 
الجتماعية، ماذا �شنعنا من ت�ش�ر مل�شتقبل اأيامنا وم�شتقبل �شبابنا، ماذا عن حق 
الأجيال املقبلة يف احلياة؟ مل اأر عملًيا لقاءات عربية للحديث عن اإعادة البناء بعد 
اخلراب، عن حركة جديدة لبناء جمل�ص اقت�شادي اجتماعي عربي، يتبني ق�شايانا 
الأول للخروج من  اأوروبي، واخليار  ياأتي ل ل�شخاء  لكي ل نتعر�ص لالإحراج عندما 
هذه الزمة ه� قان�ن يعمل من اأجل اجلميع، وبناء ل�بي للدفاع عن الفقراء، ول�بي 
للدفاع عن امل�اطنة وميثاق للم�اطنة مدع�م ب�شندوق يجمع بني فكرة الزكاة وبني 
للت�شغيل، وكنا قد  اللحاق ببنامج  فكرة الإدارة للم�شارف احلديثة، ويتبنى فكرة 
اجتمعنا عام 1994 بعد التفاق الأردين مع اإ�شرائيل وبعد كامب ديفيد بع�شرين عاًما 
يف الدار البي�شاء باملغرب، وكان القرتاح اإنفاق 35 مليار دولر من املغرب اإىل تركيا 
املغرتبني  وظاهرة  الق�شرية  الهجرة  ملنع  التحتية  البنية  لإقامة  اأع�ام  ع�شرة  ملدة 
املزرية للمقت�لني على ال�ش�احل الأوروبية، وبدا كاأننا نطلب منه من الغربيني، ودارت 
الأيام فاإذا بالـ 35 ملياًرا تنفق لإدارة الدفاع عن ال�طن، مبعنى اآخر بناء اجلدران 
�ش�اء يف اإ�شرائيل اأو ح�ل اأمن ال�ليات املتحدة، اأ�شهل واأي�شر واأكرث لباقة �شيا�شًيا 

من ال�شيا�شة ال�شتباقية باأن ن�شتثمر يف املياه النقية والبنية التحتية اإلخ!
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ا يف الأردن  فاإىل متى �شنبقى نبحث عن فر�ص الإغاثة من اخلارج، وهنا اأي�شً
اإطار دميقراطي،  اإىل متى �شنظل ننتظر حتى نلحق بركاب التحديث والتط�ير يف 
ول نعالج م�ا�شيعنا ب�شراحة، وبح�ار وطني �شيا�شي اجتماعي اقت�شادي م�ش�ؤول، 
اإذا عقدت يف  والنتخابات �شتعقد يف الأردن يف �شهر يناير املقبل، وماذا �شيحدث 
ت�قفت  ال�شيا�شية  وكاأمنا احلياة  تعقد يف م�عدها،  ل� مل  �شيحدث  م�عدها، وماذا 
ا على ما يحدث يف �ش�ريا وم�شر، البع�ص يريد اأن يرى  عند بع�ص امل�شاهدات، واأي�شً
ما �شيحدث فيهما، خا�شة اأن هناك بعًدا عقائدًيا، له دور وتاأثري واإيحاء على م�شت�ى 
ال�طن العربي، ومن الغرابة مبكان اأن بع�ص دول اخلليج التي مل ت�شتكمل م�ؤ�ش�شاتها 
الد�شت�رية والدميقراطية مبفه�م عاملي ت�شتطيع اأن تغري الأو�شاع ال�شيا�شية يف دول 
عربية ودول اإ�شالمية، واأن ت�شرع يف ت�جه عقائدي، واأن تلقي ا�شتح�شاًنا يف ذلك من 
دول غربية، كانت يف املا�شي تق�ل ل نحاور منظمات اإرهابية، والآن حما�ص ت�شعى 
لرفع هذه ال�شفة عنها، كما قال الرئي�ص كارتر عند النتخابات التي اأدت اإىل جناح 
واخلروج  �شهل  الإرهاب  لقائمة  ال��ش�ل  ولكن  الإنتخابات دميقراطية،  اإن  حما�ص: 
الأردن  عن  اأحتدث  عندما  احلقيقي  الرهاب  اأين  واأق�ل:  جًدا،  و�شعب  �شعب  منه 
واحلالة العربية، فاأق�ل اإن الرهاب احلقيقي ه� يف غياب ال��ش�ح املبني على  الثقة، 
وامل�ؤ�ش�شات فقدت قدرتها على التعامل مع الق�شايا الي�مية احلياتية، ب�شبب حركة 
ال�شرت�شاء يف كل �شيء، فالدولة الآن تبحث عن ا�شرت�شاء النقابات لكل مهنة، وهذا 

ي�شمى دميقراطية.

• هل فقدنا ا�صتقاللية القرار؟
اأ�شماء  هناك  وكانت  النحياز  لعدم  قمًما  املا�شي  يف  ح�شرت  اأنني  اأذكر  ــ 
واأنديرا  النا�شر  عبد  وجمال  نكروما  �شيا�شاتها،  مع  نتفق  ل  اأو  نتفق  قد  عمالقة، 
اأن  يحاول�ن  كان�ا  له�ؤلء،  ذاتية  قيمة  هناك  كانت  ولكن  وهيال�شال�شي،  غاندي 
يختط�ا �شيا�شاتهم بعيًدا عن التاأثريات اخلارجية. الي�م ل اأعتقد اأن اأحًدا ي�شتطيع 
اأن يختط �شيا�شته دومنا اأن يطمئن لآخر زيارة ل�زيرة اخلارجية الأمريكية اأو وزير 
اخلارجية الرو�شي، فاأق�ل اأين الكتلة احلي�ية العربية التي ت�شتطيع اأن تعني الأردن 
على �شبيل املثال، اأو تعني م�شر يف م�اجهة حتًد ما، اأو حتى تبّني �ش�رة ال�ش�روية، 

فالدميقراطية لي�شت داخل القطر ال�احد اأين الدميقراطية بني الدول.
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�صعبها؟ مع  احلوار  اإدارة  يف  القطرية  الدولة  ف�صلت  • ملاذا 
ــ العقد اأو امليثاق الإجتماعي اإن وجد، وه� م�ج�د يف كتابات النه�شة الأوىل 
ونه�شة الأربعينيات واخلم�شينيات، امل�شاألة لي�شت اأن الدولة ف�شلت يف املحافظة على 
ال�شعب  ومن  العقد،  ذلك  على  احلفاظ  يف  راغبة  غري  كانت  ولكنها  فقط،  العقد 
اأن تتحدث عن غزو فل�شطني وحتريرها، واأنت تعي�ص ظروًفا اقت�شادية واجتماعية 
حقيقة ل ت�ؤهلك لالإقدام على تلك اخلط�ة، فاملغامرات العربية على ح�شاب كيانات 
اأو يف �ش�رى  الفعاليات يف داخل كل دولة يف ح�ار م�شتدمي  تلك  الدول، متى كانت 
م�ش�ؤولة اأمام النا�ص، اأما ملاذا ف�شلت الدول العربية ففاقد ال�شيء ليعطيه، واإذا كان 
التفاق الداخلي على الأول�يات مغيب، فكيف ن�شتطيع احلديث عن التفاق الإقليمي، 
ال�شباب  ي�ؤيد  منا  البع�ص  فاإن  به،  مررنا  الذي  والف�شل  عليا،  م�شلحة  غياب  ويف 
املا�شي،  لنا يف  تكتب  النجاح، ومل  لهم فر�ص  �شتكتب  ملاذا  يق�ل  والبع�ص  ب�شدق، 
عند  النظر  لإعادة  الإناء،  ذلك  فلنغرّي  �شالح،  غري  الإناء  كان  اإذا  اإنه  لهم  واأق�ل 

احلديث عن املقدرات العربية.

�صيعي ؟ �صّني  �صراع  من  ماوف  هناك  • وهل 
ــ ب�شاأن امل��ش�ع ال�شّني ال�شيعي ل ي�جد حتى الي�م قناعة لدى العقل املطلع باأن 
هناك اأي �شبب خلالف فقهي بني ال�شّنة وال�شيعة، واأق�ل ذلك بالع�دة لل�شيخ �شلت�ت 
فهناك  ال�شيا�شي،  اخلالف  عن  حتدثنا  اإذا  لكن  وا�شح،  الأمر  الباج�ري،  وال�شيخ 
�شّنة خليجية عربية. وهم اأحد اأ�شباب احلرب العراقية الإيرانية، ويف هذه املعادلة 
ال�شيعة العرب العراقي�ن كان لهم دور اأ�شا�شي يف الدفاع عن ال�طن العراقي، الدور 
وجن�ب  و�ش�رية  بغداد  على  وتاأثريه  ال�شيعي  الإيراين  النف�ذ  ب�شبب  الآن  تغري  رمبا 
لبنان، فهناك حم�ر الآن من اإيران اإىل البحر الأبي�ص املت��شط، وهذا املح�ر تقابله 
اإيران �شتقطع م�شتقبل العالقة مابني اخلليج والبحر  باأن  الريبة اخلليجية العربية 
اأ�شا�شي ا�شرتاتيجي كم�شر،  اإهتمام  الأبي�ص املت��شط، وبالتايل لهم يف هذا الأمر 
لأن قناة ال�ش�ي�ص لأول مرة يف تاريخها تزار من قبل قطع اإيرانية بحرية و�شلت ل�شرق 
املت��شط، مثلما و�شلت القطع الرو�شية ل�شرق املت��شط هي الأخرى، فامل��ش�ع لي�ص 

مذهبًيا فقهًيا بقدر ما ه� م��ش�ع �شيا�شي.
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ال�صورية؟ الأزمة  لتطورات  تنظر  • كيف 
ــ ال��شع احلايل يف �ش�ريا كما فهمت من �شديقي ال�شيد الأخ�شر الإبراهيمي 
الرو�شي لفروف  ووزير اخلارجية  �شيا�شي،  اأو خمرج  اإيجاد حل  الأمل يف  يفقد  مل 
ينفي اأن يخرج الرئي�ص ال�ش�ري اإىل رو�شيا اأو اإىل اأي مكان اآخر، وهنالك ات�شالت 
الآن بني املعار�شة رغبة منها يف اإيجاد قيادة م�حدة، لكن يف اإعتقادي اأن حل امل��ش�ع 
ال�ش�ري يف اإطار حل �شيا�شي �شي�ؤدي اإىل كثري من الطماأنة لدول الإقليم وللم�شالح 
خارج الإقليم، واملنازلة ال�ش�رية ا�شتملت الآن على منازلة من الدولتني، ولأول مرة 
يف  م�شلحة  لها  الأمن  جمل�ص  يف  دول  وبني  �شلبة،  م�اقف  تتخذ  الأمن  جمل�ص  يف 
ا�شتكمال املخطط الذي ا�شرنا اإليه، وه� خمطط التغيري والت�شامن مع رواد التغيري، 
ولكن التغيري ملاذا، اإن �ش�ريا متثل ال�اقع الأخري الذي مل يتغري يف اإطار على الأقل 
التجارب اجلمه�رية يف ال�طن العربي، ولكن اإذا انتهت لقدر اهلل التعددية ال�ش�رية 
اإىل متزق اأ�شالء ال�طن ال�ش�ري �شت�ؤدي اإىل متزق الإقليم ككل، و�شت�شبح البلقنة 

وال�ش�ملة �شهلة قيا�ًشا مبا قد ي�ؤثر على ه�يتنا العربية والإ�شالمية.
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م�ســـاركون باملوؤمتـــر ال�سبابّي العربّي:
»احلراكات« قد تكون فر�سة للحل اأو الكارثة

)جريدة »الد�صتور« الأردنّية، 12 /12/ 2012(

كتب: اأمين عبداحلفيظ
�شم�  بح�ش�ر  اأعماله   2012 اخلام�ص  العربي  ال�شبابي  امل�ؤمتر  اختتم 
من  بتنظيم  وجاء  وراعيه،  العربي  الفكر  منتدى  رئي�ص  طالل  بن  احل�شن  الأمري 
القت�شادي  لالإمناء  العربي  وال�شندوق  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  املنتدى 
والجتماعي/الك�يت، واحتاد اجلامعات العربية و�شركة الب�تا�ص العربية [وم�ؤ�ش�شات 

اأخرى]، وذلك يف فندق لند مارك - عّمان.
وناق�ص امل�شارك�ن م�ا�شيع ح�ل امل�شروع احل�شاري العربي »امليثاق الجتماعي 

العربي« وتلى ذلك جل�شة ختامية لعتماد امليثاق.

ُي�شار اإىل اأن امل�ؤمترين ناق�ش�ا خالل جل�شات امل�ؤمتر الذي بداأ اأعماله الأحد 
منها  حماور  عدة  ال�صبابي«  احلراك  �صوء  يف  العربي  »امل�صتقبل  بعن�ان  املا�شي 
واإمكانات  ال�شبابي،  واحلراك  العمل،  والبطالة وحق  الأ�شا�شية،  واحلق�ق  احلريات 

الإ�شالح الجتماعي والثقايف.
كما ناق�ش�ا حماور تتعلق بال�شباب وامل�شاركة، وفر�ص العمل والتمكني املجتمعي، 
وو�شائط الت�ا�شل احلديثة والإعالم الإلكرتوين اجلديد، وامليثاق الجتماعي، وتاأثري 
احلراك ال�شبابي يف ال�شالحات الداخلية، وم�شتقبل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي يف 

�ش�ء احلراك ال�شبابي، وا�شت�شراف امل�شتقبل العربي يف �ش�ء احلراك.
وعلى هام�ص امل�ؤمتر التقت »الد�صتور« بنخبة من الإعالميني العرب امل�شاركني.

ملحق )3(
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مدير حترير »الأهرام« امل�صرية

يف  قال  �صابرين  حممد  الأ�شتاذ  امل�شرية  الأهرام  جريدة  حترير  مدير 
معر�ص رده على �ش�ؤال لـ »الد�شت�ر« عن طبيعة احلراك ال�شعبي ال�شبابي يف ال�طن 
العربي ويف م�شر حتديًدا اأنه ل زالت هنالك فج�ة وا�شحة ب�شكل كبري ما بني اأجيال 
ال�شباب والأجيال املا�شية، ومن ال�ا�شح اأن ظاهرة احلراك ال�شبابي وحجم الغ�شب 

يف العامل العربي فاجاأت النخب احلاكمة واملثقفة.

وقال اإن هنالك روؤى خمتلفة للحياة، واإن ال�شراعات متباينة وخمتلفة فيما 
بينها، واإن النخب القدمية ل تدرك حتى هذه اللحظة كل ال�شتعجال جليل ال�شباب 
من  اأكرث  بالفعل  تهتم  اجلديدة  الأجيال  اأن  اإىل  لفًتا  ومطالبهم،  طروحاتهم  يف 
الكالم، واإن ال�شباب مرتبط بالزمن اخلا�ص بهم ويعد اأكرث حي�ية وتفاعاًل معه من 

الأجيال ال�شابقة.

واأ�شاف �شابرين: اإن هذا ي�ؤدي اإىل اأن جزًءا من ال�شباب قرر عدم الرهان 
كيفية  تلم�ص  حتاول  القدمية  النخب  م�شكلة  فاإن  املقابل  ويف  القدمية،  النخب  على 
تفهم هذه الظ�اهر والروؤى اجلديدة يف الفعل، واأمناط التفكري فيها والتي تعد م�شاألة 

مربكة لهم.

جل�شاته  خالل  حت�شل  باأن  اجليدة  الإيجابيات  اأحد  يعتب  امل�ؤمتر  اأن  وبنّي 
على ما ي�شبه »ن�بة �شحيان« وهي تاأتي من خالل املداخالت التي يقدمها امل�شارك�ن 
اأثناء اجلل�شات، م�شتطرًدا باأن احلراكات كاأي ظاهرة اجتماعية تك�ن فر�شة للحل 
اأو للكارثة، فل� نظرنا اإىل الفر�شة اأوًل فاإن العتقاد اأنها تاأتي من الطاقات احلي�ية 
التي ت�شمد من اأجل ا�شتخدامها، واأهم م�شادرها يف الدول العربية »ال�شباب«، لأن 
الغربيـــة،  الــــدول  م�شاف  اإىل  بها  وال��ش�ل  النـه�شـــة  يحقـق  اأن  يـريــــد  ال�شــــباب 
وما يعتقد اأنه يجب اأن تك�ن عليه، بالإ�شافة اإىل اأن الآباء ي�شع�ن اآمالهم يف الأبناء 
لكي يحقق�ا ما عجزوا عن حتقيقه، ومن هنا فعلى جميع النخب احلاكمة واملثقفة يف 
العامل العربي اأن يروا اأن ه�ؤلء يريدون اأن يحقق�ا جزًءا من الأحالم التي كانت لدى 

الأجيال ال�شابقة �ش�اء اأكانت اأحالًما م�ؤجلة اأم جمه�شة.
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ولفت �شابرين اإىل اأن الروؤية لل��شع الراهن باأن فر�شة تتحقق فيه، فعلينا اأن 
نطبق �شيا�شة الحت�اء لل�شدام العنيف الذي يحدث الآن لأنه لن ي�ؤدي اإل لرت�شيخ 
النق�شام، م�ؤكًدا اأنه علينا اأن ندرك اأن الزمن قد تغري واأن اجلديد منه يحتاج اىل 

اأ�شاليب جديدة وعق�ل اكرث اإنفتاحا مما كان متخياًل يف ال�شابق.

اأن يلجاأ جميع  اأزمة قد ت�ؤدي اإىل كارثة فاإن اخل�ف  واأو�شح بالن�شبة ل�ج�د 
الأطراف اإىل �شيا�شة ما �شبق واأن ب�شرت فيه وزيرة خارجية اأمريكا ال�شابقة ك�نداليزا 
راي�ص بحدوث » الف��شى اخلالقة«، م�ؤكًدا اأنه مل يثبت بعد اأن الف��شى ميكن لها اأن 
تك�ن خالقة بل مدمرة، واإذا تعمق النق�شام فاإن اأول �شحية له احلقيقة ومثلما ن�شهد 
الآن اأنه مل يعد امل�اطن العادي مطمئًنا ب�شاأن حيادية احلقيقة اأو م�شداقية ما يتم 

ت�ش�يقه اأو اإخباره به على اأنه حقيقة.

و�شدد �شابرين على �شرورة اأن ل ننظر للخلف ونحن نتحرك باجتاه الزمن 
يحت�ي  ال�شابق  الر�شيد  لأن  وراءنا،  ما  كل  ندمر  ل  لكي  بغ�شب  اجلديدة  والروؤى 
اله�ية  على  احلفاظ  لأهمية  نتنبه  األ  هنا  الأكب  اخل�ف  واأن  و�شلبيات،  ح�شنات 
وال�شتقالل ال�طني وعدم التبعية، و�شرورة اأن ن�شعر باأهمية اخل�ش��شية احل�شارية 
للمجتمع العربي والإ�شالمي، مبعنى األ ناأخذ �شعارات تنادي باحلرية والدميقراطية 

وغري ذلك اإىل متاهة التبعية الفكرية والثقافية للغرب.

ق�شايانا  مع  ويتعامل  با�شتعالء  اإلينا  ينظر  زال  ما  الذي  اأن  �شابرين  وبنيَّ 
بازدواجية املعايري ويتحدث عن حق�ق الإن�شان لدينا اأنها منق��شة ول يرى اإنتهاكات 
حق�ق الن�شان لديه »الغرب« امل�جهة للعرب وامل�شلمني يف بالده، وعندما يطالبنا باأن 
نك�ن اأكرث ليبالية، فاإنه ل يجد غ�شا�شة يف غلق اأ�ش�اقه اأمام املنتجات الزراعية، 
رغم حديثه املتكرر عن حرية التجارة وحرية اإنتقال روؤو�ص الأم�ال والكفاءات بني 
دول العامل، ول يعمل مببداأ احلرية يف اإنتقال هذه الكفاءات اإليه، و»يقيم الدنيا« مبا 
اأ�شماه ظاهرة الهجرة غري ال�شرعية، وهذا الغرب ذاته ه� الذي يحت�ي على الكثري 

من خطابات الكراهية واملخاوف الكثرية من �شياع ه�يته.
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حممد الفقيه - قناة امليادين اللبنانية الف�صائية 

وقال الأ�شتاذ حممد الفقيه من قناة امليادين اللبنانية الف�شائية اإن امل�ؤمتر 
يعد فر�شة لكي يتعرف ال�شباب العربي على بع�شهم البع�ص من خالل الق�ش�ص التي 

يتحدث�ن فيها عن واقع دولهم خالل جل�شات امل�ؤمتر.

اإىل  حتتاج  لكنها  ق�ية  وطاقات  مقدرات  لديه  العربي  ال�شباب  اأن  واأ�شاف 
وننتظر  املعا�شرين  املفكرين  اأهم  من  يعد  احل�شن  الأمري  �شم�  اأن  م�ؤكًدا  فر�شة، 
الكثري ليقدمه، لفًتا اإىل اأن امل�شاركني بامل�ؤمتر من �شباب عربي مثقف ومتعلم يتمتع 
ت�شهده  ملا  وواقعية  يعطي من خالل ذلك �ش�رة حقيقية  وب�عي ممتاز  بروؤى  ا  اأي�شً

دولهم من اأحداث.

وبني الفقيه باأن امل�شاكل التي عر�شها ال�شباب العربي امل�شارك مت�شابهة من 
جامعات  تاأ�شي�ص  على  العمل  مقرتًحا  التعليم،  ون�عية  والبطالة  الفقر  اأزمة  حيث 
مرم�قة جتمع ال�شباب الكف�ؤ  واملميز من كافة الأقطار العربية مع الهتمام بال�شباب 
العربي يف الدول التي تعاين من نق�ص يف اجلامعات كجزر القمر وجيب�تي، ول� عن 

طريق تقدمي منح جمانية لهم.

اإىل  اإن هذا القرتاح يعد اخلط�ة الأوىل حلل هذه امل�شاكل، بالإ�شافة  وقال 
كافة  معاجلة  يف  الأ�شا�ص  ليبقى  العربية  الدول  يف  اجلامعي  التعليم  ن�عية  حت�شني 

امل�شاكل التي تعرت�شنا ومنها الدميقراطية وطرق فهمها.

م�صاِركة من فل�صطني 

اجلل�شات  من  ال�شتفادة  اإن  �صاهني  اإزدهار  فل�شطني  من  امل�شاركة  وقالت 
�ش�ء  يف  العربي  ال�شباب  م�شتقبل  ح�ل  متح�رت  جلها  يف  عقدت  التي  احل�ارية 

احلراك ال�شعبي احلايل، لت�شمل حماور عن البطالة واحلث على العمل.

واأو�شحت اأنه مت تقدمي و�شف للبطالة واأهمية العمل التط�عي الذي من خالله 
يتم اإكت�شاب مهارات والتي اإتفق فيها امل�شارك�ن على ت��شيات كاإدراج مناهج التط�ع 
وامل�شاركة  اإىل احلرية  الأب�ي  النظام  النتقال من  ا  واأي�شً واجلامعات،  املدار�ص  يف 
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الت�شديد  مع  واملح�ش�بيات،  ال�ا�شطات  واإلغاء  العلمية  الأبحاث  على  الإنفاق  وزيادة 
على التم�شك باللغة العربية.

م�شتعر�شة  الكفاءات  ق�شية هجرة  اإىل  تطرق�ا  امل�شاركني  اأن  �شاهني  وبينت 
ع�امل الطرد واجلذب، لفتة اإىل اأن امل�شاركني يف امل�ؤمتر حتدث�ا عن هم�م و�شج�ن 

اأوطانهم.

�صحفية يف »الهرام امل�صرية«

وقالت ال�شحفية يف جريدة الأهرام امل�شرية اأ�صماء احل�صيني اإن امل�ؤمتر يعد 
فر�شة طيبة للم�شاركني لالطالع على هم�م الدول العربية و�شج�نها، بالإ�شافة اإىل 

معرفة املقرتحات ال�اجب اتباعها حلل هذه امل�شاكل.

واأ�شافت اأنه ل ي�جد و�شفة جاهزة و�شاحلة للحل لدى جميع الدول العربية، 
متمنية اأن تبادر الأنظمة العربية احلاكمة بالإ�شالح، م�ؤكدة اأن الكلفة �شتك�ن اأقل 
اإىل  احل�شيني  ولفتت  حلـــها.  تاأجيل  على  والعمل  امل�شكالت  وج�د  اإنكار  من  بكثري 
اأنـــه ل ي�جد اإ�شالح دون ح�ار ودون مراعاة ال��شع التعليمي والعمل على اإ�شالحه، 
م�شددة على اأنه ل ميكن لنا اأن نعزل اأنف�شنا عن �شائر دول العامل، م�ؤكدة اأن املعركة 

التي يخ��ش�نها ط�يلة وحتتاج اإىل عمل م�شني ي�شمل خمتلف املجالت.
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املوؤمتر ال�سبابي العربي اخلام�ش

ي�ســـــع خريطـــــة طريـــق للمـــ�ستقبــل
ت�سرك ال�سباب ب�سنع القرار يف بالدهم

)جريدة »الد�صتور« الأردنّية، 12 /12/ 2012(

كتبت: نيفني عبد الهادي

للعامل  جديدة  خارطة  عّمان  من  ر�شمت  العربية  ال�شبابية  الأيادي  ع�شرات 
العربي انطلقت ب�ش�رة مغايرة متاًما عن واقع يرف�شه جيل ال�شباب، على اأمل اأن 

تك�ن انطالقة خلارطة حقيقية جتعل منهم حا�شرين يف �شنع القرار ببالدهم.

هي حالة �شبابية ي�شعب نقلها بالكلمة ال�شّماء، وحتتاج حتًما اإىل تفا�شيل 
اأعمال  ا�شت�شافته عّمان على مدى ي�مني من خالل  لتنقل واقع ح�ار  لغ�ية كثرية 
»املوؤمتر ال�صبابي العربي اخلام�س 2012« حتت عن�ان )امل�صتقبل العربي يف �صوء 

احلراك ال�صبابي( الذي عقد برعاية �شم� الأمري احل�صن بن طالل.

امل�ؤمتر الذي نظمه منتدى الفكر العربي، جاءت جل�شاته بطابع ور�شات العمل 
احل�ارية وغلب عليها احلديث عن »الربيع العربي« لتختلف ب�شاأنه الآراء ووجهات 
النظر ال�شبابية، ولكن، اتفق اجلميع على رف�ص العنف والتعبري ال�شلبي عن الآراء.

لـ»الد�شت�ر« للحالة ال�شبابية اخلا�شة التي �ش�رها امل�ؤمتر، جند  ويف قراءة 
دولة،   )21( من  ال�شباب  ع�شرات  التقى  حيث  واحدة،  عربية  حالة  اأمام  اأنف�شنا 
ب�ش�رة  جل�شاته  من  امل�ؤمتر  ليخرج  واحدة،  واأفراحهم  واحدة  هم�مهم  فكانت 
لربيع �شبابي يعلن عن قادم اأيامه من عّمان باأنه الأقدر على التغيري ورف�ص كل ما 
من �شاأنه اأن يجعله الغائب عن القرار احلا�شر بالتنفيذ لأي قرارات ر�شمية وغري 

ر�شمية يف جمتمعاتهم.

ملحق )4(
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ومناق�شة  اجلل�شات  غالبية  ح�ش�ر  على  حر�ص  الذي  احل�شن  الأمري  �شم� 
ذات  جتمعهم  العرب  ال�شباب  اأن  اعتب  ق�شاياهم،  يف  دقيقة  بتفا�شيل  ال�شباب 
التحديات  اأن  ندرك  »اإننا  �شم�ه  وقال  و�شلبيات.  اإيجابيات  من  احلياتية  التفا�شيل 
التي ي�اجهها ال�شباب يف العامل العربي مت�شابهة، وبالتايل فاإن املحركات الأ�شا�شية 

للتغيري هي التطلع اإىل حياة كرمية والق�شاء على الفقر والبطالة«.

فكانت بذلك الأفكار حا�شرة عن ال�شباب كافة عندما ناق�ش�ا واقع حالهم، 
م�ؤكدين اأن همهم واحد وبالتايل يجب اأن يك�ن احلل واحًدا، لي�ص هذا فح�شب بل 
اأن يك�ن ملزًما ل�شانعي القرار وفر�شها على حك�مات بالدهم ب�شكل يحقق الفل�شفة 
الأردنية ال�شبابية التي اأطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاين باأن ال�شباب هم »فر�شان 

التغيري« مطالبني باأن يطبق ذلك يف كافة دول العامل.

وراأى ال�شباب اأن هناك �شرورة جلعل العامل العربي مت�حًدا لي�ص فقط حتت 
�شقف غرفة جتمع عدًدا من الأ�شخا�ص لبحث ق�شايا واتخاذ قرارات تبقى حبي�شة 
ا ال�شعي اجلاد لإلغاء احلدود والع�ائق يف التنقل بني الدول العربية  اأوراق، بل اأي�شً
وحتقيق وحدة عربية حقيقية حتكي عن نف�شها ق�شة وحدتها ل اأن تبقى حالة جدلية 

يغلب عليها الكالم دون اأي تطبيق عملي.

امل�ؤمتر عقد خالل فرتة غاية يف الأهمية كما اأكد ال�شباب امل�شارك�ن فيه ك�نه 
بها  اندلعت  التي  املجتمعات  العربي يف  ال�شبابي  فيه احلراك  يعد  وقت مل  ياأتي يف 
ثابتة،  حدود  عند  مت�قًفا  لها،  املر�شحة  تلك  اأو  الحتجاج  وحركات  التغيري  ث�رات 
بعد«  »ما  ملرحلة  للتخطيط  ي�شع�ن  ال�شباب  جعل  الذي  الأمر  املمكن،  جتاوز  واإمنا 

احلا�شل، مبا حتمله املرحلة اجلديدة من حتديات �شعًيا لن�شرة اأوطانهم.

اإيالء  اأهمية  العربي  الفكر  منتدى  �ص  تلمَّ والتجاذبات،  الآراء  هذه  وو�شط 
فتح  وحي�ية  العربي  ال�طن  �شكان  ثلثي  ي�شكل�ن  الذين  بال�شباب  الكايف  الهتمام 
التي ت�اجههم،  ان�شغالتهم، والتحديات  قن�ات احل�ار معهم، لل�ق�ف على مكامن 
وروؤيتهم للمتغريات و�ُشبل التعامل معها، حيث عقدت اأربعة م�ؤمترات �شبابية تباًعا 

منذ عام 2004.
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وبدا وا�شًحا خالل امل�ؤمتر اإجماع ال�شباب العربي على ت�ش�رات عامة ل�اقع 
�شبابًيا  جياًل  هناك  اأن  اإىل  لفت  عندما  احل�شن  الأمري  �شم�  عنها  عب  حالهم، 
جديًدا بلغ �شن الر�شد ال�شيا�شي، م�شرًيا �شم�ه اإىل اأن احلراك ال�شبابي اأعاد للعرب 
تقديرهم لذاتهم، واأنه انتهى اإىل الأبد عهد احلرية والرتدد لدى هذا اجليل اجلديد 

من ال�شباب.

واعتب �شم�ه خالل خماطباته لل�شباب اأن ما جنم عن احلراك ال�شبابي فاجاأ 
الكثريين لغياب الدرا�شات ال�شت�شرافية الرا�شدة ملثل هذه الحداث.

اأن  امل�ؤمتر  اأعمال  خالل  ك�شف  العربي،  ال�شباب  ل�اقع  الت�شخي�ص  هذا  كل 
اأبناء هذا اجليل يتفق�ن على حتديد خارطة م�شتقبلهم ذات ال�شكل العربي ال�احد 
من  مت�شًعا  لهم  حك�ماتهم  تخ�ش�ص  واأن  دولهم،  بني  احلدود  عقبات  من  اخلايل 
اإعادة  و�شرورة  العربية  اللغة  اأهمية  على  والتاأكيد  �ش�تهم،  اإىل  لال�شتماع  ال�قت 
جمدها والتعبري الإيجابي عن كافة الق�شايا، مطالبني بان�شاء جامعة عربية تعنى 
بتدري�ص الإدارة والعل�م ال�شيا�شية، والرتبية مع الرتكيز على اللغة العربية، خروًجا 
وكذلك  العربي،  ال�طن  بق�ة يف  وج�ده  ال�شباب  ي�ؤكد  الذي  الفكري  ال�شتعمار  من 

اخلروج من التفكري الرع�ي جتاه ال�شباب ب�شكل تنفذ فيه مبادراتهم.

من  عدًدا  ي�شم  عربي  حكماء  جمل�ص  وج�د  باأهمية  ال�شباب  طالب  كما 
ال�شخ�شيات العربية التي تعنى بال�شاأن ال�شبابي ي�شم علماء وخباء ومعنيني بال�شاأن 
هذا  ليك�ن  دولهم  يف  امل�ؤثرين  العرب  ال�شباب  من  جمم�عة  اإىل  اإ�شافة  ال�شبابي، 
املجل�ص ب��شلة احلراك ال�شبابي العربي اجلامعة لالجتاهات القادمة بعيًدا عن اأي 

حدود اأو معيقات قد ت�ؤخر من عجلة التط�ر والإنتاج.
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منتدى الفكر العربي

ر�صالة اأمني عام املنتدى بالوكالة اإلى اأع�صاء املنتدى

ب�ساأن البيان حول االأحداث اجلارية يف العامل العربي

2011/3/21

الأخ ع�صو منتدى الفكر العربي الأكرم

حتية طيبة وبعد،

ل يخفى على اأحد اأننا ن�شهد حت�لت مف�شلية يف واقعنا العربي 
اأخـــذت تتبلـــ�ر يف بع�ص بلداننـــا ول تـــزال تختمر يف البع�ـــص الآخر. 
ورغم اأن هذه التح�لت مل تكن مفاجئة للكثريين من املفكرين العرب 
والأجانـــب، اإل اأن املفاجئ فيها ه� انت�شارها وامتدادها بهذه ال�شرعة 
املذهلـــة. ومـــن اأبـــرز ما مييز هـــذه التحـــ�لت اأنها حـــركات مدف�عة 
بع�امل متعددة ومتداخلة ومت�شابهـة اإىل حد كبري بني بلد واآخر. فلقد 
حمـــل راياتهـــا الأوىل �شريحة �شبابيـــة تعاين من بطالـــة مرتفعة جًدا 
ـــا بني املتعلمني منهـــم، بحيث فقد اأفرادهـــا »ف�شحة الأمل«  وخ�ش��شً
مب�شتقبـــل ُمر�ـــصٍ وحياة كرميـــة، ومل يجدوا من ي�شتمـــع لتظلمهم ول 
مـــن ي�شتجيب ملطالبهم، فتغلب�ا على حاجز اخل�ف وخرج�ا يجهرون 

ملحق )5(
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بالق�ل )اإن اهلل ل يحب اجلهر بال�ش�ء من الق�ل اإل َمْن ُظلم(. وبعد اأن 
انك�شـــر حاجز اخل�ف �شرعان ما انقلب احلراك من حراك �شبابي اإىل 
حـــراك �شعبي �شارك فيه كل من �شعر بظلـــم وتهمي�ص وامتهان حلريته 
وكرامته وا�شتالب مل�شتقبله وم�شتقبل اأبنائه واأحفاده وتبذير واختال�ص 

لرثوة ال�طن ومقدراته.

واأمام هذا ال�اقع، فقد كان ل بد ملنتداكم اأن ي�شت�شعر هذه املتغريات 
واأن يبـــادر اإىل عدد مـــن الن�شاطات بت�جيه وم�شاركـــة �شخ�شية من �شم� 

الأمري احل�شن بن طالل، رئي�ص املنتدى وراعيه، اأوجزها فيما ياأتي:

1-  ُعِقـــدت لقـــاءات ح�ارية مع عـــدد من اأع�شاء املنتـــدى املقيمني يف 
الأردن للتـــداول يف الأو�شاع العربيـــة العامة، وا�شتمعت اإىل رغبة 
الكثريين منهم باأن تكـــ�ن اللقاءت م��شعة لت�شمل عدًدا اأكب من 
اأع�شـــاء املنتدى مـــن خمتلف البلدان العربيـــة، اإل اأن �ُشَحّ امل�ارد 
املاليـــة للمنتدى حال دون تلبية هـــذه الرغبة. وعليه ا�شتقر الراأي 
على اأن يق�م املنتـــدى باأع�شائه املحليني بدرا�شة احلالة الأردنية 

.)Case Study( كحالة درا�شية

2-   ُعِقـــدت لقاءات منف�شلة مع جمم�عتـــني من ال�شباب: اللقاء الأول 
مـــع ال�شباب )وفد املنتـــدى( الذيـــن �شارك�ا يف م�ؤمتـــر ال�شباب 
والعنف الـــذي عقد يف الإ�شكندرّية يف �شهـــر 2010/12، والثاين 
نني ال�شباب النا�شطني عب �شبكة الإنرتنت. مع جمم�عة من املَدِوّ

ُعِقدت جل�شة ع�شف ذهني ملجم�عة من اأع�شاء املنتدى يف عّمان    -3
ملناق�شة اإطالق م�صروع نه�صوي عربـــي جديد وحتديد امل�شم�ن 

الفكري والث�ابت الثقافية واحل�شارية ملثل هذا امل�شروع.
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والآن وبعـــد كل هذه املبادرات يطيب يل وي�شرفني اأن اأنقل اإليكم فح�ى 
هـــذه املداولت يف �شبيل الت�ا�شل معكم يف اأمـــ�ر منتداكم. فقد اأو�شى 

اإخ�انكم يف الأردن بالآتي:
• اأن يت�ا�شـــل املنتـــدى مـــع �شائـــر الأع�شـــاء يف كل البلـــدان العربيـــة 
لإ�شراكهـــم يف هذا الأمر اجللل، ولدع�ة من يرغب منهم للم�شاهمة 
ـنـــه من اأي  ّ يف التاأطـــري الفكـــري للحـــراك العربي مبـــا يرثيه ويح�شِ
ن املنتدى من ممار�شة دوره  ِكّ اإف�شاد اأو انحـــراف اأو انتكا�ص، ومبا مُيَ

الفكري ف�ق القطري.
• كمـــا اأو�ش�ا بت�جيه بيان با�شم منتداكم يعـــّب عن روؤية املنتدى ح�ل 
مـــا يجـــري على ال�شاحـــة العربية الراهنـــة وعن نظرتـــه امل�شتقبلية. 
وقـــد تط�ع فريق من اإخ�انكـــم اأع�شاء املنتـــدى* يف عّمان ل�شياغة 
هـــذا البيـــان )املرفـــق(، وطلب�ا اأن ي�ّجـــه هذا البيان بـــكل ال��شائل 
التكن�ل�جية املتاحة اإىل احلراك العربي املبارك بقاعدته العري�شة، 

واإىل كل الفعاليات التي ت�شعى اإىل خري هذه الأمة ورفعتها.
• كمـــا طلب�ا اأن يك�ن هـــذا البيان باك�رة الت�ا�شـــل، واأن يك�ن متب�ًعا 
بر�شائـــل ت��شـــح روؤية املنتـــدى يف م�ا�شيـــع حمـــددة تالم�ص هم�م 

�شع�بنا وه�اج�شهم.

الدكتور فايز خ�صاونة
الأمني العام بال�كالة 

* �شّم هذا الفريق ال�ّشادة:
- د. جواد العناين

- د. عبد ال�صالم العبادي
- اأ.د. فايز خ�صاونة
- د. كامل اأبو جابر
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بـيان من منتدى الفكر العربي

يتابع منتدى الفكر العربي باهتمام بالغ انتفا�شة ال�شباب العربي وحراكه 
من املحيط اإىل اخلليج وت�شحياتهم وتطلعاتهم يف �شبيل حتقيق احلرية والعدالة 

والكرامة، والذي جتاوب معه العديد من فئات املجتمع الأخرى و�شارك�ا فيه.

ويف خ�شـــم هـــذا احلـــراك ال�شعبـــي ي�ؤكـــد املنتـــدى اأن حتقيـــق تطلعات 
الأمـــة يجب اأن مير من خـــالل حتقيق تطلعات ال�شبـــاب امل�شروعة، وبناء نظام 
دميقراطـــي حـــر ين�شجم مـــع القيم احل�شاريـــة لالأمـــة العربيـــة، وينفتح على 

التجارب الدميقراطية احلديثة يف العامل.

لقد جاءت هذه احلركات املباركة لت�ؤكد مطالب اأ�شا�شية ل�شع�بنا العربية، 
واأولها اإطالق الإرادة العربية من كل القي�د، واأنها لن تبقى مكبلة را�شخة خانعة 
قابلة ب�اقعها، لأنها عقدت العزم على اخلروج من قمقمها وعلى اإطالق طاقاتها 
واإبداعاتها، وا�شتعادة مكانتها ودورها بني �شع�ب العامل وتكتالته القت�شادية 

وال�شيا�شية اجلغرافية، وحتقيق الإ�شالح ال�شامل والذاتي لكل مناحي حياتها.

وثانيها ه� اأن الكرامة الإن�شانية لل�شع�ب العربية يجب اأن ُت�شان واأن تعب 
عن ذاتها من خالل امل�شاركة يف �شنع القرار ال�شيا�شي والقت�شادي، واإطالق 
القدرات الكامنة التي تتمتع بها ال�شع�ب العربية وفتح الفر�ص اأمام كل فئاتها، 
ا فئة ال�شباب املبدعة لأخذ دورهم يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية. وخ�ش��شً

والعمل اجلاد  املجتمع  اأفراد  لكل  الكرمية  تاأمني احلياة  وثالثها �شرورة 
تقدمه  با  ال�صدد  هذا  يف  مذكرين  والبطالة،  الفقر  ظاهرتي  حماربة  على 
فوق  موؤ�ص�صة  لإقامة  الدعوة  وباأهمية  واحلمى،  والأوقاف  الزكاة  ت�صريعات 

قطرية للزكاة والتكافل.
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لي�ش�ا  الب�شرية  وثرواتهم  الطبيعية  اأوطانهم  برثوات  العرب  اأن  ورابعها 
ا ب�شرًيا يثقل كاهل الإن�شانية، بل  لقمة �شائغة يتكالب عليها الطامع�ن ول فائ�شً
هم قادرون على النتفاع من كل ثرواتهم وعازم�ن على الهيمنة على م�شادرها 
وعلى �ُشبل ا�شتغاللها، ويرف�ش�ن التهمي�ص والإق�شاء وا�شتهانة الطامعني بهم، 
ا�شتغالل  الأخرى يف كل املجالت، مبا فيها  ال�شع�ب  لتعاون عادل مع  ويدع�ن 
الرثوات الطبيعية واإيجاد احلل�ل املنا�شبة للم�شاكل العاملية امل�شرتكة يف جمال 
الطاقة واملياه والغذاء والبيئة، مبا يحقق ال�شالم العاملي العادل. والعرب يرون 
واإ�شاعة  الإن�شانية  احل�شارة  تط�ير  يف  للم�شاهمة  لهم  ريادًيا  دوًرا  ذلك  يف 
الأمن وال�شالم بني ال�شع�ب، م�شتندين يف ذلك على تراثهم احل�شاري والقيم 
م�قعهم  ومن  اأديانهم،  و�شماحة  تاريخهم  ثراء  من  ي�شتمدونها  التي  الرفيعة 

اجلي��شرتاتيجي وم�اردهم الطبيعية ال�فرية. 

واأما احلقيقة الأ�شا�شية اخلام�شة التي اأكدتها هذه احلركات ال�شعبية فهي 
اأن العرب يرف�ش�ن ال�شراع احل�شاري اأ�شا�ًشا لتعاملهم مع الآخر، كما يرف�ش�ن 
ال�شراع الطائفي بني اأ�شحاب الديانات ال�شماوية فيما بينهم وال�شراع املذهبي 
التعددية  ويعتبون  ذلك،  على  التحري�ص  ويرف�ش�ن  ال�احد،  الدين  اإطار  يف 

اإثراًء للن�شيج الجتماعي يف جمتمعاتهم العربية. 

واأمام اإرها�شات التغيري والإ�شالح املرتقب يف العامل العربي، وعلى �ش�ء 
ال�شيغ املتعددة للدميقراطية التي ينادي بها ال�شباب العربي، فاإنه ينبغي علينا 
اأن نبتعد عن الأمناط امل�شت�ردة لأن كل منط منها ُمكيَّف بظروف ال�شع�ب التي 
طّ�رتها وخ�ش��شياتها، ما يلقي علينا م�ش�ؤولية بناء من�ذج وتط�يره مبا ين�شجم 
مع تراثنا ال�شيا�شي والجتماعي ومع ح�شارتنا العربية الإ�شالمية ومع متطلبات 
املرحلة التاريخية الراهنة. وي�ؤكد املنتدى �شرورة تبّني املرتكزات الأ�شا�شية من 
تعطي  ذاته  ال�قت  ويف  لل�شلطات،  م�شدًرا  الأمة  من  جتعل  التي  الدميقراطية 
لراأ�ص الدولة، ملكية كانت اأم جمه�رية، �شالحيات حمك�مة بالد�شت�ر. نريدها 
للم�اطنني  وامل�شاواة  العدالة  يحقق  الذي  املدين  املجتمع  تبني  دمي�قراطية 
وحتقق  فاعلة،  و�ش�ابط  دات  مبحدِّ وامل�ؤ�ش�شات  القان�ن  دولة  اإطار  يف  جميًعا 
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و�شم�لية،  فاعلية  بكل  للفا�شدين  ومعاقبة  اأ�شكاله،  بكل  للف�شاد  جادة  حماربة 
ـز كل فئات املجتمع للم�شاركة يف نه�شته املباركة. وُترثي ال�حدة ال�طنية وحُتفِّ

كما ينادي املنتدى ب�شرورة احلفاظ على املكت�شبات التي حققها احلراك 
الأهداف  لتحقيق  م�شريتها  اإكمال  اإىل  وال�شعي  تط�يرها  و�شرورة  ال�شعبي 
املرجّ�ة للجميع، وي�شيد املنتدى بكل ال�شتجابات الطيبة ملطالب هذا احلراك 

هنا وهناك.

لالأمة  امل�شرتكة  والآمال  الهم�م  وحدة  ال�شباب  انتفا�شة  اأكدت  لقد 
العربية، وجعلت من اإمكانية حتقيق تكتل عربي من �شاأنه اأن يغريِّ م�ازين الق�ى 
يف املنطقة العربية اأمًرا ممكًنا، خا�شًة اأن تلك امل�ازين طاملا جنحت بعيًدا عن 
منطق احلق والعدل ط�ال العق�د املن�شرمة، كما جعلت هذه النتفا�شة لالأمة 
العربية �شاأًنا جديًدا يف احل�شابات الدولية و�شيغ احلل�ل التي ُتطرح لق�شايانا 
امل�شريية، كما ه� احلال يف ما يتعلق بالق�شية الفل�شطينية، والحتالل الأمريكي 

للعراق. 

التغيري  دعوات  مع  للتناغم  مدعّوة  مواقعها  كل  يف  العربية  والنخب 
العربي،  العامل  بلدان  متلف  يف  ال�صابة  الأجيال  اأطلقتها  التي  والإ�صالح 
اأف�صل  م�صتقبل  ببناء  املتعلقة  وطروحاتها  تطلعاتها  فهم  يتطلَّب  وهذا 
وتزويدها  والنفتاح  بالتوا�صل  اإ�صنادها  يتطلَّب  كما  العربية،  للمجتمعات 
باحلكمة والعقالنية يف اإطار روؤَيِوّي ولي�س يف اإطار َرَعِوّي. واملنتدى يف هذا 
اإثراء  على  للعمل  بعامة،  العرب  واملفّكرين  بخا�صة،  مفّكريه  ينا�صد  املجال 
هذا احلراك وتزويده بالبحوث والدرا�صات ليكون حراًكا ُيغطي اآفاق حياتنا 
عن  بعيًدا  احلياة،  ميادين  لكل  ال�صامل  احلقيقي  الإ�صالح  ويقدم  املعا�صرة 
ر لُهوّية الأمة وتراثها احل�صاري،  مظاهر النغالق والتبعية والنفالت والتنكُّ
مع احلر�س التام على املحافظة على حقوق الأمة وخدمة ق�صاياها امل�صريية، 
الأحداث  اإياها  تن�صيـنا  ل  اأن  يجب  التي  الفل�صطينية  الق�صية  طليعتها  ويف 

املتتابعة وعمليات الإ�صالح امللّحة.  
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ملحق )6(

خال�صـة
جل�سة ع�سف ذهني حول ق�سايا ال�سباب العربّي

اإعداد: دة. نادية �صعد الدين*

نظم منتدى الفكر العربي، يف 14 اآذار )مار�ص( 2012، جل�شة ع�شف ذهني 
ح�ل ق�شايا ال�شباب العربي، مب�شاركة زهاء 200 �شاب و�شابة من الطلبة الأردنيني 
العمل  يف  �شبابية  وقيادات  واخلا�شة،  الأردنية  اجلامعات  يف  الدار�شني  والعرب 
العربية،  ال�شفارات  بع�ص  يف  الثقافيني  امللحقني  من  وعدد  والجتماعي،  التط�عي 

واأكادمييني وخمت�شني يف العمل ال�شبابي.
ا�شتهدف اللقاء، الذي يعّد فاحتة �شل�شلة لقاءات �شتعقد تباًعا هذا العام يف 
على  لل�ق�ف  ال�شباب  مع  املفت�ح  احل�ار  قن�ات  تفعيل  اململكة،  حمافظات  خمتلف 
املجتمعات  تنمية  يف  دورهم  اأداء  من  متكينهم  وحتديات  ان�شغالتهم،  ق�شايا  اأبرز 
العربية، و�شبل معاجلتها، ف�شاًل عن روؤيتهم للمتغريات احلا�شلة يف املنطقة، على 

وقع الث�رات العربية، التي لعب احلراك ال�شبابي، وما يزال، دوًرا بارًزا فيها.
عن  اللقاء  بداية  يف  الفقيه  ال�شادق  الدكت�ر  للمنتدى  العام  الأمني  وحتدث 
ال�شياق،  هذا  يف  مبيًنا،  منها،  املت�خاة  والأهداف  الذهني  الع�شف  جل�شة  مغزى 
املا�شي، من  العام  �شكل�ه، منذ مطلع  بال�شباب، مبا  الكايف  الهتمام  »اإيالء  اأهمية 
وماآزق  بتحديات  املدف�ع  التغيري  نح�  حترك  �شمن  اجلميع،  لنتباه  ملفتة  ظاهرة 
تاأدية  �شبل  لبحث  الفكر  واإعمال  الرتيث  اقت�شى  الأمة، مما  اأح�ال  اأ�شابت  عميقة 

ال�شباب لدورهم يف �شريورة التغيري املن�ش�د �ش�ب امل�شتقبل«.

* مديرة تحرير في جريدة »الغد«، ومحا�شرة غير متفرغة في العل�م ال�شيا�شية بجامعة الزيت�نة/الأردّن.
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وراأى اأن »ال��شع الراهن يتمايز، باإرها�شاته ومتطلباته، عن ال�شابق، من جهة 
التحديات واجله�د، مبا يتطلب العمل اجلماعي واإدامة تفعيل احل�ار والت�شبيك فيما 
بني ال�شباب اأنف�شهم من جهة، وم�ؤ�ش�شات الثقافة والفكر من جهة اأخرى، من اأجل 

بل�رة روؤى وا�شحة ملعاجلة م�شكالتهم ومتكينهم من اأداء دورهم يف جمتمعاتهم«.

ال�شباب،  باإ�شغال  ُيعنى  املتن�عة،  ال�شبابية  اأن�شطته  عب  »املنتدى،  اأن  واأكد 
ق�شاياهم  مناق�شة  يف  الرئي�شي  الدور  العربي،  ال�طن  �شكان  ثلثي  ي�شكل�ن  الذين 
وحتديد اأول�ياتهم والتعبري عن اآرائهم، ت�طئة لإي�شال �ش�تهم اإىل اأ�شحاب القرار«.

واأو�شح باأن »مثل هذه اللقاءات ت�شاعد املنتدى على ر�شم اخلط�ط العري�شة 
على  والرتكيز  ال�شبابية،  م�ؤمتراته  ذلك  يف  مبا  بال�شباب،  املتعلقة  براجمه  ملحاور 
الق�شايا احلقيقية يف ال�اقع ال�شبابي العربي، مب�شاركة ال�شباب اأنف�شهم، ف�شاًل عن 

م�شاهمتهم يف اإيجاد الأطر الفكرية املالئمة لبحث ق�شاياهم«.

امللحة  اللحظة  عناوين  بني  املفت�ح  ال�شبابي  احل�ار  م�شامني  اأبرز  تنقلت 
الالحقة مبا حتمله من حتديات  املرحلة  وخط�ات  العربية،  الث�رات  فر�شتها  التي 
التبعات والت�شدي حلراك الأطراف امل�شادة،  الكفيلة مبعاجلة  وت�شاوؤلت، وال�شبل 
فيما ت�شاركت غالبية الآراء ح�ل حم�رية الدور ال�شبابي يف �ش�غ التغيري املطل�ب، 

ولكن من دون حتديد املاهية وال��شائل املنا�شبة لذلك.

ات�شعت  باإ�شكاليات متداخلة  النقا�ص،  اأظهره  ال�شبابي، وفق ما  الهّم  وان�شغل 
العربي- ال�شراع  تناولت  الأ�شمل،  العربي  احليز  اإىل  املحلي  النطاق  من  رقعتها 
امل�شتمرة،  الحتالل  انتهاكات  من  الفل�شطيني  ال�شعب  له  يتعر�ص  وما  الإ�شرائيلي 
والته�يد  الت��شع ال�شتيطاين  الدولتني«، يف ظل �شيا�شة  اإمكانية تطبيق »حل  ومدى 
ح�ل  املتطرفة  ال�شهي�نية  للمق�لت  الت�شدي  كيفية  مع  تزامًنا  الأرا�شي،  وق�شّم 

»ال�طن البديل« و»اخليار الأردين«. 

وقلة  والبطالة،  الفقر  العامة وم�شاكل  القت�شادية  الأزمة  النقا�شات  و�شملت 
امل�شاواة  وعدم  التمييز  واإ�شكاليات  العمل،  �ش�ق  يف  ال�شباب  اأمام  املتاحة  الفر�ص 
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وغلبة  واحلريات،  الدميقراطية  وحتديات  واله�ية،  امل�اطنة  وق�شايا  احلق�ق،  يف 
اخلطاب الع�شائري القبلي والنظرة ال�شيقة على ح�شاب امل�شلحة ال�طنية، والعنف 
اجلامعي واملجتمعي، واملنظ�مة الثقافية واملجتمعية، والعمل التط�عي، وتاأثري و�شائل 

الت�ا�شل الجتماعي، واأثر الث�رات العربية يف م�شتقبل ال�شباب.

التفرقة  نزعات  ومقاومة  ال�طنية،  ال�حدة  م�ا�شيع  ح�ل  اآراء  طرحت  كما 
على  اجلارية  بالأحداث  وال�عي  الثقايف،  الغزو  ومقاومة  والتهمي�ص،  والإق�شاء 

ال�شاحة العربية وتداعياتها، وكيفية ت�جيه طاقات ال�شباب نح� العناوين الهادفة.

وخل�شت اأبرز مقرتحات ال�شباب لعناوين امل�ؤمتر القادم ح�ل ما يلي:
العربية«. الث�رات  �ش�ء  يف  الإ�شرائيلي  الكيان  • »م�شتقبل 

والدور  الإ�شرائيلي،   – العربي  ال�شراع  م�شري  ببحث  ذلك  يرتبط  مبا 
العربي الإ�شالمي يف الت�شدي لنتهاكات الحتالل �شد ال�شعب الفل�شطيني.

• »م�شتقبل ال�شباب العربي يف �ش�ء الث�رات العربية«.
الت�ا�شل الجتماعي يف املتغريات الراهنة«. م�اقع  • »دور 

جمابهته. و�شبل  واملجتمعي«،  اجلامعي  • »العنف 
التنمية  يف  ال�شباب  دور  بتفعيل  ذلك  يرتبط  مبا  وامل�شاركة«،  »ال�شباب   •
ال�شيا�شية واحلياة العامة وم�شاركتهم يف تك�ين الراأي العام و�شنع القرار 

وفعاليات املجتمع املدين.
الجتماعي«. والندماج  • »ال�شباب 

• »ال�شباب وامل�اطنة واحلق�ق املدنية«.

ويرتبط ذلك بعناوين م�شابهة تناولت اإ�شكاليات اله�ية، وامل�شاواة يف احلق�ق 
وال�اجبات، والتمييز والإق�شاء وعدم وج�د معايري وا�شحة للعدالة وتكاف�ؤ 

الفر�ص.
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ال�طنية«. وال�حدة  • »ال�شباب 
وتكن�ل�جيا املعل�مات والع�ملة«. • »ال�شباب 

والقت�شاد«. والعمل  • »ال�شباب 

والتدريب«. والتعليم  • »ال�شباب 
التط�عي«. والعمل  • »ال�شباب 
واحلريات«. • »الدميقراطية 

ال�شبابية وطرق  الإبداعية  الطاقات  العق�ل، و�شبل ال�شتفادة من  هجرة   •
ت�جهيهها.

القت�شادي الأردين وتاأثريه على الدور ال�شبابي. • ال��شع 
التعبري  حرية  ممار�شة  من  ال�شباب  متكني  يف  الفكرية  امل�ؤ�ش�شات  دور   •

واحل�ار. العقالين.

وقد برزت مقرتحات حمددة، من بع�شهم، للخروج من اجلانب النظري اإىل 
احليز العملي، جاءت كالتايل:

• تنظيم حلقات نقا�شية �شبابية مع اجلهات والأطراف املعنية داخل الأردن 
وخارجه للت�عية بالدور والأول�يات.

لل�شباب العربي خالل اخلم�ص �شن�ات القادمة، حتدد  ا�شرتاتيجية  • و�شع 
واقعهم، واإمكانياتهم، وطم�حاتهم، واأول�ياتهم وم�شاكلهم، �شمن حماور 
والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  خمتلف  يف  امل�شاركة، 
والعمل، وتكن�ل�جيا املعل�مات، مردفة بالآليات والأ�شاليب املنا�شبة، التي 

ت��شح ماذا يريدون وكيف يريدهم ال�طن.
للتطبيق، ح�ل »امل�ش�ؤولية الجتماعية  ال�شاحلة  والبامج  • تقدمي اخلطط 

لل�شباب«، واإيراد �شبل التغيري وطرق بل�غ الهدف.
• تنمية امل�ارد الب�شرية، عب تط�ير اجلانب العملي التدريبي عند خريجي 

اجلامعات.   
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وقد اأدار احل�ار يف الق�شم الأّول منه د. حمم�د قظام ال�شرحان، الأكادميّي 
الثاين  الق�شم  واأدارت  امل�شتدامة.  والتنمية  وال�شكان  ال�شباب  �ش�ؤون  يف  وامل�شت�شار 
الأ�شتاذة �شمر كلداين، مديرة جائزة احل�شن لل�شباب وامل�شت�شارة الإقليمية للجائزة 
الفكر  منتدى  عام  اأمني  م�شاعد  ها�شم،  كايد  اأ.  م  وقدَّ العربّية.  الدول  يف  الدولّية 
املنتدى  عقدها  التي  ال�شبابّية  امل�ؤمترات  حماور  فيه  تناول  م�جًزا  ا  عر�شً العربّي 
لالإمناء  العربّي  ال�شندوق  من  بدعم  جاءت  التي  املا�شية،  ال�شبع  ال�شن�ات  خالل 
القت�شادّي والجتماعّي/ الك�يت، وحملت العناوين الآتية: »ال�شباب العربّي وحتّديات 
امل�شتقبل« 2004؛ »ال�شباب العربّي يف املهجر« 2006؛ »نح� تط�ير م�ؤ�ش�شات العمل 
ال�شبابّي العربّي« 2008؛ »ال�شباب وظاهرة العنف« 2010 الذي ُعقد يف رحاب مكتبة 

ال�شكندرية مب�شر. 

الأردن  من  بريزات  عليا  وال�شابة  العراق  من  اجلب�ري  مروان  ال�شاب  وكان 
قد األقيا كلمتني عن امل�شاركني، وقّدمت مقّررة اجلل�شة الدكت�رة نادية �شعد الدين، 
الأ�شتاذة اجلامعّية ومديرة حترير الدرا�شات واملعل�مات يف جريدة »الغد«، يف ختام 
اأذهان  ت�شغل  التي  الق�شايا  لأهم  مالمح  على  ا�شتملت  بالنتائج  خال�شة  احل�ار 
ب�شاأن  ومقرتحاتهم  العربّي،  العامل  يف  التط�رات  اأبرز  ح�ل  واجتاهاتهم  ال�شباب 

الق�شايا ذات الأول�ية التي ميكن بحثها يف اللقاءات القادمة.   
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برنامج املوؤمتر

ملحق )7(
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االأردن
اإبراهيم اأكرم امل�مني

اإبراهيم الزقرطي
اإبراهيم العدوان
اإبراهيم الكردي 

اإبراهيم بدران 
اإبراهيم عز الدين

اإبراهيم علي احليا�شات
ابراهيم علي حممد عزان

اأحمد حلفاية
اأحمد حلمي حمدون

اأحمد �شامي اإبراهيم ال�شمادي
اأحمد �شبي
اأحمد طملية

اأحمد عادل اإر�شيد
اأحمد عالء الدين 

اأحمد في�شل بني ملحم
اأحمد مبوك الرف�ع

اأحمد حممد العت�م
اأحمد مهند جزار

اأحمد نايف ال�هيبي
اأخليف الطراونة
اأ�شامه طه غنام

اإ�شراء علي �شالمة ال�شياب
اإ�شراء م�شطفى ال�شقال

اإ�شالم العيا�شرة
اأ�شماء ح�شني الع�ي�ص

ا�شماعيل الزبري
اأ�شمى خ�شر

اأ�شيل علي م�اجدة
اأ�شيل حممد �شعادة

اأ�شرف ال�شهاب
اأ�شرف النا�شر

اأ�شرف قع�ار
اأغادير ج�يحان

اآلء عاطف اأحمد اجلبايل
اآلء علي ال�شياب

اآلء وائل ال�شفدي
اأمرية ح�شام اأحمد ا�شماعيل

اأمني امل�شاقبة
اأن�ص املبي�شني

اأن�ص خلف حمّمد الزي�د
اأن�ص وريكات

ان�شف فاخ�ري
اأوي�ص ينال هاك�ز

اآيات مروان ال�شمه�ري
اآية عامر �شليم �شعيد

اآية حمّمد احلاوي
اإميان اأحمد اأمني

اإميان ح��شه
بت�ل اأحمد طق�ص

بت�ل جاداهلل 
بدر اإبراهيم الفيلكاوي

بديع ي��شف العابد

قائمة امل�ساركني باملوؤمتر

ملحق )8(
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براءة ف�ؤاد دار �شالح
ب�شام اأحمد ادعي�ص

بهاء الّدين رزق عبابنة
بهاء �شالح النجار

بيدر التل
متارا نعيم اأخل�ص

متيم بن علي
تي�شري ال�شمادي

ثابت الطاهر
جالل اإبراهيم اأب� �شالح

جمال اخلالدي
ج�اد احلمد

ج�اد العناين
ج�دي البطاينة
ج�ي�ص النمري
حامت ال�شم�ر

ح�شني �شباح مرزا
ح�شني عبد الكرمي ن�ري
حمد طالل ي�ن�ص �شالح

حمدي ح�شن حمدي الطباع
حمزة اأي�ب عبد النبي

حمزة بيان
حمزة حمد اخل�الدة

حنني حمّمد خ�شر
حيدر اأب� بكر العطا�ص

خالد ال�شريدة
خالد ال�زين

خالد عمر �شحادة احلميدي
خالد م�شطفى ال�شاح�ري

خلدون حما�شا
خلدون اأحمد خريي احلرباوي

داليا عي�شى بره�م
دانا �شعيد حداد
دانة نايف الفايز
دعا نائل الداوود
دعاء عمر خليلة

دعاء هاين العجارمة
ذكرى عبد العزيز املعايطة

روؤى البط��ص
روؤى اإياد ح�شن

را�شد عبد اهلل النابت
رامي اإبراهيم �شع�د

رامي املنعم
رانيا اأحمد الطراونه

راية �شمري امل�مني
ربى �شالح الدين مكية 

ربيع ثيمان
رجا ال�شرايرة
رزان اأب� اأحمد
رزان ال�شاوي�ص
ر�شاد الزعبي

رعد خليل حمم�د عبد احلق
رفيدة منرات

بح ُرىل ع�شام �شُ
رنا »حمّمد ح�شن« الهيني

رنيم حمّمد خليف
رنيم ن�شيم اأب� ح�شني 

رهام عبد اللطيف ح�شن الدبابية
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روان زياد عازم
ريحان اأب� حمدان

رميان ف�زي اأب� حمدان
رمي�ن رباح 
زيد الع�املة

زينة �شعد قرنفلة
�شاجدة حمم�د ف�شة

�شارة اأب� ال�شع�د
�شارة اأب� حالوة

�شارة ف�شة
�شامر �شليم الرفاعي

�شامي اخلزندار
�شامي زيادات

�شجا جالل اأب� دي�شة
�شج�د زايد عليان
�شعد �شبحي �شامل

�شعيد اأحمد خطاب
�شل�شبيل اأكرم �شامل

�شل�شبيل م�فق جنادات
�شليم علي ب�شاب�شة

�شلينا اأبا�شة
�شماح فا�شل عبده اخلطاطبه

�شمر كلداين
�شمر حمّمد اأحمد القرنة

�شمري احلبا�شنة
�شهري فريد �شر�شري

�ش�ار يا�شر ت�فيق العت�م
�ش��شن عاطف العدو�ص

�شامل اأباظه

�شروق عبيدات
�شهاب اأحمد ب� �شلحة

�شهناز اأب� تايه 
�شابرين ح�ش�نة

�شالح ال�شيخ حممد 
�شالح خليل اأب� اأ�شبع

�شفاء حمم�د خزاعلة 
�شف�ت �شامي املجايل
�شفية حمم�د الزي�د

�شهيب عبد الهادي امل�شري
طارق العم��ص

طارق حماد
طارق عدنان عبد الغفار �شالمة

طالب ال�شريع
طاهر امل�شري

طالل طارق حمدي الطباع
عادل وليد علي�ه 
عاطف غ�شيبات

عالية متيم قطي�ص
عامر امل�شري

عامر عماد �شلمان جبين
عايدة النجار

عبادة املغايرة
عبد احلافظ الهروط
عبد الرحمن الزرقان
عبد الرحمن الزغ�ل

عبد الرحمن امل�شري
عبد الكرمي اخلزاعلة
عبد الكرمي الدبي�شي
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عبد الكرمي املالحمة
عبد املهدي عالوي

عبدالروؤوف التل
عبداهلل ع�يدات

عبداهلل يا�شر ال�شرع
عبري قطناين

عديل �شحادة قندح
عدنان بدران

عدي ح�شني �شامل العم��ص
عدي عبد اجلليل

عدي مروان ملكاوي
عزت جرادات

ع�شام زعبالوي
ع�شام ملكاوي
عفاف العتيبي

عال جمال نهار
عالء الدين العم��ص

عالء في�شل الغم�شري
عالء مداهلل ذيابات

علي جنم الدين
علي ب�شام امل�شاقبة

علي داود عبداهلل ال�ش�ابكة
علي غندور

علي حمافظة
علي حمّمد العدوان

عماد عبد احلافظ الع�شايلة
عماد عبداهلل

عمار بيبي
عمر اأب� و�شاح

عمر العراي�شي
عمر النابل�شي

عمران هارون العدوان
ع�دة اجلي��شي
ع�ين امل�شري

عي�شى حممد بطاينة
غيداء م��شى ال�ّشامل

ف�ؤاد اأي�ب
فادي اأحمد اخلطاب

فادي حمم�د ال�شدوح
فا�شل علي فهيد ال�شرحان

فاطمة نبيل ح�شني
فالح الط�يل

فايز خ�شاونة
فايز �شالح الرقيدي

فتحي حمّمد الدرادكة
فرا�ص حمي�ص

فرا�ص نبيل خليل
فرح داود حممد عريقات

فريال العلي
فنن دحيدل
فهمي مقبل

في�شل الرف�ع
في�شل الغرايبة

قا�شم حممد �شالح
قلب عالء الّدين

قي�ص اأحمد مفلح ال�شيد
كامل اأب� جابر
كامل العجل�ين
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كرمي �ش�يلم منري
كمال الدين ح�شني بني هاين

كندة بهجت اخل�الدة
لما اإ�شماعيل اأب� ه�ا�ص

لهيب بن �شخر
ل�ري�ص اإحال�ص
ليث ن�شراوين

ليلى �شرف
لينا اأباظة

لينا نزيه ر�شدي حداد
ماري نزال بطاينة

مازن اأب� دية
مالك اخل�اجا

مثنى العزب
جمدي حممد البطران

حمّمد اأب� حّم�ر
حممد اأب� �شرية

حمّمد اأحمد اأب� ح�شني
حمّمد اأحمد العم��ص

حمّمد ال�شعدي
حمّمد ال�ش��شان
حمّمد امل�شاحلة

حمّمد اإيا�ص عب�د 
حمّمد حلمي م�شلح

حمّمد حمدان غنيمة
حمّمد خليل الأزرق
حممد را�شد حماد

حمّمد زياد احلياري
حمّمد �شالم جميعان

حممد عبد الغني عريبي
حمّمد عبد الكرمي اأب� �شالح

حمّمد عدنان اأب� حجلة
حمّمد علي اإبراهيم ال�ش�اعي

حمّمد علي اإبراهيم بني يا�شني
حمّمد ع�اد حمّمد �شليحات

حمّمد عي�شى القرعان
حمّمد حمم�د املغاريز
حمّمد م��شى املرقطن

حمم�د ال�شناع
حمم�د ح�شن خلف ال�ش�ابكة

حمم�د قظام ال�شرحان
حمم�د م�شطفى حمم�د حممد

حميي الدين امل�شري
مرام جمدي �شبحي اأب� ال�شبعات

مرزوق مهدي الر�شيدي
مرفت ف�از القرعان

مروان املعايطة
مروان حمدان

مروان كمال
م�شه�ر �شالح العدوان

م�شطفى اإدري�ص الب�شري
م�شطفى عيد

م�شعب حمّمد الدويك 
م�شعب حممد علي مغايرة

معاوية �شامل الزعبي
معت�شم ف�زي ت�فيق

منار اأ�شعد
منال هايل الداوود
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منى خمامرة
منى العمد

منى عبداهلل نزال الع�مي
منرية حممد زل�م

مها وليد يامني
مهند ف�زي حمّمد الزعبي

مهند مبي�شني
مهند م��شى وليد اللحام

مهند ه�شام الط�بل
م��شى الكيالين
م��شى بريزات 
م��شى �شحادة

م��شى عبد اهلل داوود
ميادة جمدي �شعد
مي�ص نادر مغايرة

نادر اجلمل
نادر حممد نبيل ال�شريف

نادية �شعد الدين
نادين اأحمد عبد احلميد ح�شن

نا�شر الرما�شني
نا�شر حمّمد جدعان

جناد اأحمد عبد الرحمن جنادات
ن�شال لطفي الل�ي�شي

ن�ر �شامل اخل�شبه 
ن�ر عديل اأب� حية

ها�شم حمّمد البط�ص
هالة �شبي

هبة الق�ا�شمي
هبه الراوي
هدى �شل�ص

هدى حمّمد اأب� �شيله
هديل خليل حممد 

هديل عبد ال�هاب الع�يدي
هديل هارون ح�شن اخل�شمان

ه�شام اخلطيب
ه�شام ي��شف دويكات

هناء زعرتي
هند اأب� ال�شعر

هيا بيبي
هيا عطا اهلل حمدان

هيثم ال�ش�بكي
وا�شف امل�شري

و�شيم راتب عبيدات
و�شيم عبيدات

و�شفي عدنان الدهني
وعد عدنان ال�شرو�ص

وليد حممد عليمات
يحيى اأحمد �شليم املحادين

يزن الع�ا�شمة
يزن تي�شري �شعادة
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ي�ن�ص بني عي�شى
االإمارات

زهدي اخلطيب
عايدة عبد احلميد

عبداهلل عبا�ص اأحمد
عبداهلل عبد احلكيم البل��شي

 ي��شف احل�شن
البحرين 

ج�اد كاظم ع�شف�ر
�شل�ى ي��شف امل�ؤيد

تون�ش
اأ�شامة بن عبد الناجح النجار

ريا�ص ال�شعيبي
عز الّدين عبد امل�ىل

اجلزائر 
اإبراهيم بعزيز

اإبراهيم قدور كرمية
م�شطفى ب�ط�رة

يحيى حاج اأحممد
�سورية 

فريد عماد العب�شي
ماهر ع�شام اململ�ك

هناء نعيم اإليا�ص
ال�سودان 

الطاهر ح�شن الت�م
عثمان ها�شم

عّز الّدين عمر م��شى
قبي�ص اأحمد امل�شطفى

مايكل فيل� ثاو�ص فرج
�شالح دعاك

م�شعب اأحمد اآدم
هند عبا�ص حلمي

يا�شر حمّمد البي�مي
يا�شر ي��شف اإبراهيم

يا�شني عبد املحم�د عبد الّرحمن
ال�سعودية

اأحمد عا�ش�ر
اأمني ح�شن علي العبداهلل 

�شامي حمّمد الع�ن
�شمر عزيز فهد العنزي

�شمري برقة
ال�شيخ خلف بن ُه��شان

حمّمد املحف�ظ
م�شفر الهر�ص

خالد �شاحي العتيبي
طريخم علي العتيبي

ُعمان 
اأمينة املعمري
حمد الريامي

�شعيد حممد ال�شقالوي
العراق

اآ�شال حمّمد ال�شيخلي 
تهاين فالح ف�ؤاد الأعظمي

ح�شن علي الأنباري
ح�شني �شباح مريزا

ح�شني عبد الكرمي ن�ري
حميد جا�شم اجلميلي
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حيدر �شعيد
خالد ت�فيق ال�شمري

�شليمان �شامل �شليمان الفهد
عادل جابر ها�شم 
عبد املنعم الأع�شم

ع�شام اجللبي
علي امل�شاط

عمر �شعدون حم�شن العبيدي
فاتنة جميل حمدي 
كمال �شفيق القي�شي

حمّم�د �شالم الدوري
مروان اجلب�ري

مرمي م�شفر الق�شريي
هيثم هادي نعمان 

فل�سطني
اأحمد نايف حماد جرادات

اأحمد نزيه مثقال
اأزدهار عامر حمّمد �شاهني

اأ�شيل حمم�د �شالح 
اأماين طارق عمر

ب�شار ال�شري
جمانه فتحي ع��ص ا�شليم

ريهام اإبراهيم ماجد البغ�ثي
�شايل طاهر ح�شني النت�شة

�ش��شن عاطف العدو�ص
لبنى حمدان حاليقة

لبنى طه
ملى العقاد 

حمّمد ها�شم غ��شة

حمّمد وحيد جبان حمد
نغم ح�شن اأحمد لدادوة

وائل خالد بدر
وفاء خليل عبد احلميد �شعادة

قطر

عبد العزيز تركي ال�شبيعي
علي خليفة الك�اري

منرية العنيزي
و�شحى ال�ش�يدي

الكويت
حمد �شليمان العمر

خالد اخلرينج
عبداهلل ب�شارة

علي خمي�ص العازمي
عي�شى عبداهلل حبيب غل�م

نا�شر امل�شري
ليبيا

اأحمد خليفة
رمزي بيداهلل حجازي
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من األبوم املوؤمتر ال�سبابّي اخلام�ش
»امل�ستقبل العربّي يف �سوء احِلراك ال�سبابّي
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4- ا�صرتاتيجّية عمل لل�صنوات اخلم�س املقبلة )2015-2010(

5- اأزمة الفكر والُهوّية العربّية وعالقتها بالق�صور التنموّي
اأ.د. ج�رج ُقرم

6- املوؤمترات ال�صبابّية: خال�صات وتقارير )2010-2004(، 2012

7- مقالت متارة/ منجاة الأمة: روؤى ل�صت�صراف امل�صتقبل العربي، 2012
احل�شن بن طالل

8- الفكر العربي و�صريورة النه�صة، 2013
   احل�شن بن طالل

9- امليثاق الجتماعي العربي، 2013

ثاين ع�سر: الك�سافات/ن�سرة وجملة املنتدى

1- الك�صاف الرتاكمي لالأعداد 1- 171 )1985-1999( لن�صرة املنتدى
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

 Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30( Compiled by Amal M. Zash -2

3- الك�صاف ال�صنوي لالأعداد )172-183( لعام 2000 
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(
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 AL Muntada: Annual Index (31-34( -4
اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

5- الك�صاف ال�صنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

Al Muntada: Annual Index (35 - 48( 2001 -6
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

7- الك�صاف ال�صنوي لالأعداد )196-207( لعام 2002
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

 Al Muntada: Annual Index (39-42( 2002 -8
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

9- الك�صاف ال�صنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )207-312( لعام 2003
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

10- الك�صاف ال�صنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )214-219( لعام 2004 
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

11- الك�صاف ال�صنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )220-225( لعام 2005 
اإعداد: اأمل حممد زا�ص

12- الك�صاف ال�صنوي ملجلة املنتدى لالأعداد )226-231( لعام 2006
اإعداد: اأمل حممد زا�ص


