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7 كلمات االفتتاح

تقدمي 
احللقات  وثمرات  العمل،  واأوراق  والدرا�شات  البح�ث  الكتاب  هذا  يت�شمن 
ابع، الذي عقده منتدى الفكر العربي،  بابي الرَّ مت يف املوؤمتر ال�صَّ احل�ارية، التي ُقدِّ
بالتعاون مع مكتبة الإ�شكندرية، يف الفرتة من 13-2010/12/15 . وقد جاء هذا 
امل�ؤمتر يف �شياق م�ؤمترات وندوات وحما�شرات، يعقدها منتدى الفكر العربي، بغية 
العربي،  ال�طن  بق�شايا  يت�شل  ما  بكل  املعا�شر،  العربي  الفكر  تك�ين  الإ�شهام يف 
الجتماعية  �شياقاتها  التنمية يف  يخدم  التعاون، مبا  وتن�شيط  احل�ار،  تعزيز  عب 
والقت�شادية والثقافية. وقد �شبق ملنتدى الفكر العربّي عقد ثالثة م�ؤمترات �شبابيَّة 
امل�صتقبل«،  يات  وحتدِّ العربّي  باب  »ال�صَّ م�ؤمتر  وهي:  املا�شية؛  ال�شت  ن�ات  ال�شَّ يف 
العمل  �صات  موؤ�صَّ تطوير  »نحو  وم�ؤمتر  املهجر«،  يف  العربي  باب  »ال�صَّ وم�ؤمتر 

ال�صبابي العربي«.
 

وجاء هذا امل�ؤمتر الذي تناول م��ش�ع: »ال�صباب وظاهرة العنف«، يف مرحلة 
ا�شت�شراء  من  والعاملية  العربية  املجتمعات  فيها  عانت  خ�ش��شيتها،  لها  تاريخية 
العنف الفكري والعنف امل�شلح، بكل ما حتمله هذه الظاهرة من التبا�شات يف الروؤى 
واملفاهيم، ومن جراأة على القيم الإن�شانية والك�نية اجلامعة. ولهذا جاءت البح�ث 
هذه  مفكري  نف��ص  يف  يعتمل  عما  ًة  معبِّ الكتاب،  هذا  ت�شمنها  التي  واحل�ارات، 
ات، يف �شرورة متثُّل ال�عي الإن�شاين الر�شيد،  الأمة، و�شبابها، من ه�اج�ص وَمهمَّ
والعقالنية،  احل�ار  مبداأ  وفق  ابتكارية  ت�ش�ُّرات  وبناء  اجلمعيَّة،  ذاتنا  وا�شتعادة 
هذا  يف  واملعرفية  الثقافية  املفردات  فجاءت  والجتهادات،  الآراء  د  تعدُّ واحرتام 
الكتاب، ح�شيلة تفاعل ن�اظم م�شم�نية وخبات متعددة مت ا�شت�شحابها ، تناولت 
وطبيعة  ونتائجها،  وغاياتها،  وب�اعثها،  خ�شائ�شها،  يف  وال�شباب،  العنف  ظاهرة 
وعي ال�شباب على هذه الظاهرة، وا�شتثمار وعيهم وطاقاتهم لإحداث نقلة ن�عية، 
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ومتكينهم من الآليات امل�شتندة اإىل التفكري التحليلي النقدي. فال�شباب طاقة خالقة، 
وهم فئة ميكن التع�يل عليها يف ال�ق�ف على رهانات احلا�شر ومتطلبات امل�شتقبل.

 ، وقد كان مل�شاركة �شم�ُّ الأمري احل�صن بن طالل؛ رئي�ص منتدى الفكر العربيِّ
بالإ�شافة اإىل م�شاركة عدد من النخب الثقافية والفكرية، الأثر البالغ يف فتح منافذ 
اأ�شاءت ج�انب هذه الظاهرة، واأبعادها، وحتقيق التكامل يف الروؤى والتفاعل وتبادل 

اخلبات، وتط�ير اآليات م�اجهة ظاهرة العنف، وتب�شري ال�شباب باأدوارهم .

ة عن فل�شفة منتدى الفكر  واإذا جاءت الأوراق الرئي�شية يف هذا امل�ؤمتر، معبِّ
من  وافيًا  قدرًا  ال�شباب  من  للم�شاركني  اأتاحت  كذلك  فاإنها  وت�جهاته،  العربي، 
يف  واأدوارهم  منه،  وم�قهم  والعنف،  ال�شباب  بني  العالقة  ل�شب  الفكرية  احلرية 
التقليل منه، مب�اجهة �شروط اإنتاجه، وتداعياته وماآلتها، يف حلقة مت�شلة ق�امها 

احل�ار الفكري، والنفتاح املعريف، والإخ�شاب الثقايف.
 

اإنَّ اإدراك �شروط انعقاد هذا امل�ؤمتر ملدار�شة هذه الظاهرة، يجعلنا نلم�ص عن 
وانعكا�شاتها  العنف،  ظاهرة  من  كافة،  املجتمعات  تعانيها  التي  الأزمة  درجة  قرب 
الدينية والنف�شية وال�شل�كية، والقيميَّة، على فئة ال�شباب. وه� ما حدا بنا اإىل و�شع 
ثمراته يف هذا الكتاب، �شعيًا من منتدى الفكر العربي اإىل نقل الأفكار من اإطار النظر 
الأفكار  وت�طني  واملجتمعات،  الأفراد  يف  الفاعلة  التنمية  لتحقيق  العمل،  حيز  اإىل 

م، يف اأج�اء من احرتام التعددية والختالف. اخلاّلقة الباعثة على النه��ص والتقدُّ
 

املحرر: حممد �صاّلم جميعان



كلمــــات االفتتــاح
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11 كلمات االفتتاح

* رئي�شة قطاع الَعالقات اخلارجية يف مكتبة الإ�شكندرية. وقد األقت هذه الكلمة بالنيابة عن الأ�شتاذ الدكت�ر اإ�شماعيل 
�شراج الدين، مدير املكتبة.

كلمة مدير مكتبة االإ�شكندرية 
ال�صفرية هاجر الإ�صالمبويل*

ال�شبابّي  امل�ؤمتر  رحابها  يف  ينعقد  التي  ة،  الإ�شكندريَّ مكتبة  يف  بكم  اأرّحب 
ابع، برعاية كرمية من �شم�ِّ الأمري احل�صن بن طالل.  الرَّ

ياأتي انعقاد هذا امل�ؤمتر ثمرة من ثمار التَّعاون بني مكتبة الإ�شكندرية ومنتدى 
اإىل  به  ي�شيف  اأن  ا�شتطاع  وقد  احل�شن،  الأمري  �شم�ُّ  �شه  اأ�شَّ الَّذي  العربي،  الفكر 
�شًة ثقافيَّة ترقى اإىل امل�شت�يات العامليَّة، على مدى �شن�ات عمر  جل العربيِّ م�ؤ�شَّ ال�شِّ
خالل  من  وهي  �شن�ات،  ثماين  منذ  اأُن�شئت  كذلك،  الإ�شكندرية  ومكتبة  املنتدى. 

باب.  مراكزها ومكتبتها، تعنى عناية رئي�شيَّة مب��ش�ع ال�شَّ

باب وظاهرة العنف،  �ص لل�شَّ ابع، ُيخ�شَّ بابي الرَّ وم�ؤمتر الي�م، وه� امل�ؤمتر ال�شَّ
وهي اإحدى امل�شكالت الَّتي ت�اجه منطقتنا العربية. 

ول،  باب يف ت�شكيل م�شتقبل الدُّ ة ال�شَّ يَّ »يزداد العرتاف حالًيا يف العامل باأهمِّ
باب للم�شاركة يف خمتلف  اإ�شافة اإىل �شرورة ت�فري مناخ منا�شب، واإعطاء فر�شة لل�شَّ
ة والثقافية يف تط�ير جمتمعاتهم، لأنَّ  ة والجتماعيَّ يا�شيَّة والقت�شاديَّ اجل�انب ال�شِّ
ل للتَّط�ير والتَّغيري.  ك الأوَّ تني: م�شاهمة ال�ّشباب ُتعدُّ املحرِّ باب ميتازون بخا�شِّ ال�شَّ
فرات التِّكن�ل�جيَّة اجلديدة،  وقدرتهم الفائقة على التَّكيُّف اجلديد، وعلى م�اكبة الطَّ

التي حتدث على م�شت�ى العامل كله. 
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بزيارتكم الق�شرية اإىل مكتبة الإ�شكندرية، التي اأرج� اأن حتظ�ا بها جميًعا، 
فرات التِّكن�ل�جية اجلديدة  ث عنه، يف ما يتعلَّق بالطَّ يَّة ما نتحدَّ �ش�ف تظهر لكم اأهمِّ
لتط�ير املجتمعات العربية، ودورها يف املزيد من الإنتاج والإبداع، الَّذي ميثِّل ظاهرة 
باب، �ش�اء  ل�شبابنا العربي على امتداد العامل العربّي. ومن هنا جاء الهتمام بال�شَّ
يتمتَّع  احل�شن  الأمري  ف�شمّ�  العربّي.  الفكر  منتدى  يف  اأو  الإ�شكندرية  مكتبة  يف 
هذه  يف  كثرًيا  ر  حا�شَ وقد  الإ�شكندرية،  مكتبة  يف  الّدويل  الأمناء  جمل�ص  بع�ش�ية 
ة والثَّقافيَّة مع �شم�ِّ الأمري  املكتبة، وعملنا على تنظيم جمم�عة من اللقاءات الفكريَّ

 . ومنتدى الفكر العربيِّ

املنتدى  عقد  اإذ  العربّي؛  الفكر  منتدى  يعقده  الَّذي  ابع  الرَّ امل�ؤمتر  ه�  وهذا 
باب  ال�صَّ موؤمتر  وهي:  املا�شية،  اخلم�ص  ن�ات  ال�شَّ خالل  �شبابيَّة  م�ؤمترات  ثالثة 
نحو  وموؤمتر  املهجر،  يف  العربّي  باب  ال�صَّ وموؤمتر  امل�صتقبل،  يات  وحتدِّ العربيِّ 

بابّي العربّي.  �صات العمل وال�صَّ تطوير موؤ�صَّ

و�شرورة  باب،  ال�شَّ ق�شايا  تناول  يف  ط�يل  باع  لها  كان  الإ�شكندرية  ومكتبة 
والثَّقافة  باب  ال�شَّ ح�ل  ملتقًى  كذلك  وا�شت�شفنا  القيادية.  املنا�شب  لت�يّل  اإعدادهم 
عن  اأخرى  ندوة  وُعقدت  جميًعا.  اإليها  نفتقر  م�شاألة  وهي  العلمّي.  والتَّفكري  ة  العلميَّ
براجمها  من  جزًءا  املكتبة  �ص  وتخ�شِّ  . العلميِّ واملنهج  امل�شتدامة  والتَّنمية  باب  ال�شَّ
ة  املجتمعيَّ امل�شاركة  لتعزيز  م�ؤمتر  عقد  ذلك  وبعد  عاّم.  ب�شكل  باب  ال�شَّ مل��ش�عات 
باب والبيئة،  باب العربي، وملتقى ال�شَّ باب واملراأة، ومنتدى التَّمكني القت�شادي لل�شَّ لل�شَّ
باب وو�شائل الإعالم  باب العربي والُه�يَّة يف ع�شر الع�ملة. كذلك، دور ال�شَّ ومنتدى ال�شَّ
الم والأمن والتنمية. ومنذ ثماين �شن�ات – تقريًبا - ا�شت�شافت مكتبة  يف حتقيق ال�شَّ
باب يف مكتبة  ة لل�شَّ هائيَّ ة العاملية النِّ ة عمالة ال�شباب، و�ش�ف تعقد القمَّ ة قمَّ الإ�شكندريَّ
ة يت�اىل انعقاد م�ؤمتراتها يف عدد من ع�ا�شم  الإ�شكندريَّة يف العام 2012، وهذه القمَّ
اإىل النعقاد يف مكتبة  اأخرى  ة  ة واّلالتينيَّة، ثمَّ �شتع�د مرَّ ة والأوروبيَّ الدول الإفريقيَّ
ة، ل��شع الَّلم�شات الأخرية على اخلطط وال�شرتاتيجيَّات والتَّ��شيات الَّتي  الإ�شكندريَّ

اتُِّخذت خالل هذه امل�ؤمترات.
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اأمينه  ، ومع  العربيِّ الفكر  التَّعاون مع منتدى  تكثيف  اإىل  دائًما  ن�شعى  نحن 
ممثاًل  لقاء  الِّ هذا  يف  باحل�ش�ر  فنا  ي�شرِّ الَّذي  َغ�صيب*،  ُهمام  الدكت�ر  العام 
ملنتدى الفكر العربي، وه� الَّذي اأعدَّ مع الدكت�ر حم�شن ي��شف؛ م�شت�شار املكتبة 
ت بل�رة املحاور املختلفة الَّتي �ش�ف يتم تناولها  املخت�ص، فكرَة هذا امل�ؤمتر. ومتَّ
يف النقا�ص الَّذي نتطلَّع اأن يك�ن مثمًرا، اإن �شاء اهلل، لأنَّ ظاهرة العنف اأ�شبحت 
متثِّل ملجتمعاتنا العربية �ِشمة ينبغي درا�شتها والتعامل بطريقة علميَّة. فال�شباب 
قة، اإن ا�شتطاع ا�شتغاللها، عاد بذلك بالنفع على  ميلك طاقات هائلة وقدرات خالَّ
اإذا ا�شطدم  ه  اأ�شرته وعلى جمتمعه، بل وعلى الب�شرية جمعاء. ولكنَّ نف�شه وعلى 
باحل�اجز الجتماعية وال�شائقات القت�شادية والع�ائق ال�شيا�شية، فمن املمكن اأن 
ه طاقاته اإىل العنف، الَّذي ميتدُّ اإىل جمتمعات  ُي�شاب بالإحباط والغ�شب، وي�جِّ
باأكملها. وهذا ما ن�اجهه على م�شت�ى العامل. لهذا ندبت م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين 
الفكر  منتدى  متها  مقدِّ ويف  ودرا�شتها،  الق�شية،  هذه  م�اجهة  يف  للتعاون  نف�شها 

العربي ومكتبة الإ�شكندرية.

اهرة  قا�ص الَّذي �شيدور يف هذا امل�ؤمتر لن يت�قف عند ر�شد الظَّ واأعتقد اأنَّ النِّ
باب اأنف�شهم،  ا �ش�ف ميتد ملناق�شات مفت�حة مع ال�شَّ واأ�شبابها وطرق عالجها، واإنَّ
نا ن�د اأن ن�شتطلع اآراءهم، وننتظر م�شاهمتهم يف كيفيَّة تغيري هذا ال�اقع، الذي  لأنَّ

د جمتمعاتنا العربيَّة.  اأ�شبح يهدِّ

�ش�ف  الذين  املثقفني  وك�كبة  املتن�عة،  بجل�شاته  امل�ؤمتر  هذا  يك�ن  اأن  ناأمل 
لعالج  بداية  العربية،  الدول  خمتلف  من  ال�شباب  مع  فيه  ويتحاورون  يتناق�ش�ن 
قة، ولل��شائل  جديد لهذه امل�شكلة؛ عالج يزيل العنف، ويفتح الأب�اب لالأفكار اخلالَّ

ة والنفتاح.  اجلديدة القادرة على متكني الإبداع وتعميم التَّعدديَّ

قكم اهلل جميًعا ملا فيه اخلري وامل�شلحة. وفَّ

* اأمني عام املنتدى �شابًقا )خالل الفرتة ما بني 2009/8/1 - 2011/2/1(.
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* اأمني عام املنتدى �شابًقا )خالل الفرتة ما بني 2009/8/1 - 2011/2/1(.

كلمة اأمني عام منتدى الفكر العربّي 

اأ.د. ُهمام َغ�صِيب*

»ب�صـْـم الّلــــه«
�صعادة ال�ّصفرية هاجر الإ�صالمبويل، مندوبِة مديِر مكتبِة الإ�صكندرّية،

 الأُ�صتاذ الّدكتور اإ�صماعيل �صراج الّدين 
ح�صرة الأخ الّدكتور حم�صن يو�صف 

ممّثلَة امل�صاركني، �صيادة ال�ّصريفة ال�ّصاّبة نور بنت علي 
ال�ّصاّباُت وال�ّصباُب الأعّزاء 

احلفُل الكرمي

ال�ّصالُم عليكم ورحمُة اهلل وبركاُته 
ٍع َجّم. ذلك  َ اأيديكم يف ِرحاِب هذا املكاِن امَلهيب ب�شعادٍة غامرة وت�ا�شُ اأقُف بنينْ
ا ومعرفًة. فنكاُد َنلنِْم�ُص  ِطُق ِحكمًة واأ�شالًة وف�شاحًة. كما َي�ِشعُّ علًما واأدًبا وفنًّ اأّنه َيننْ
َ َجَنَباِته. ها ُهنا تاريٌخ وحا�شٌر وم�شتقبٌل  عبقرّيَة الهند�شِة وتاأّلَق الأرقاِم والأفكاِر بنينْ
ُل وِمننْ  ِط املعم�رة. والإ�شكندرّيُة - ِمننْ قبنْ نا ببعيدين عن و�شنْ ه� به. ونحن هنا َل�شنْ َنزنْ
ُد - بندقّيُة )اأو فيني�شيا( املت��ّشط؛ كما اأّن البندقّيَة اإ�شكندرّيُة الإدرياتيك. اأق�ل:  َبعنْ
ِر  ِر العظيم، بحنْ مدينُتكم العريقُة هي عرو�ُص املت��ّشط وُدّرُته بال ُمناِزع؛ ذاك البحنْ
ل�دفيغ  اإميل  يد  على  واألًقا  حياًة  تاأّجَج  الَّذي  واحل�ارات،  واحل�شاراِت  الّثقافاِت 
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ومكتبِتها  بالعرو�ِص اجلميلِة  فلنهناأ  املت��ّشط.  الأبي�ِص  البحِر  امل�شه�ر عن  كتاِبِه  يف 
الّزاهرة! ولتهناأ املدينُة واملكتبُة بنا، �شباًبا و�ِشيًبا!

ها احل�صوُر الأفا�صل  اأيُّ
تاأتي منا�شبُتنا ال�ّشبابّيُة الي�م يف ال�ّشهِر الّرابع من »ال�ّصنة الّدولّية لل�ّصباب«. 
نا ناأُمُل اأننْ ُيَرّكَز فيها على  د، فاإّننا ما ِزلنْ �صَّ �َشغاَف قل�ِبنا وعق�ِلنا َبعنْ وَمَع اأّنها ملنْ مَتَ
فيها  ُتطَلَق  واأننْ  واأ�شكاِله،  روِبِه  بكلِّ �شُ الفقِر  كّل مكان وعلى احلّد من  ال�ّشباِب يف 
ول  لالأدمغة  َف  نزنْ فال  وطِنه؛  يف  البقاِء  على  ال�ّشباَب  ُت�شاعُد  اقت�شادّيٌة  مبادراٌت 
َرجاِت الّتعليِم  نا فيها م�اءمَة حاجاِت �ش�ِق العمل املحّلّية َمَع خُمنْ هجرَة! ورمّبا تدّبرنْ
َ القطاعنينْ العامِّ واخلا�ّص وم�ؤ�ّش�شاِت املجتمِع  نّي، بت�شاُفِر اجله�ِد بنينْ العايل وامِلهنْ

املديّن. 
نا  َعَقدنْ فقد  ال�ّشبابّية.  م�ؤمتراِتنا  �شل�شلِة  يف  الّرابُع  ه�  هذا  م�ؤمتَرنا  اإّن 
ني�شان/اإبريل  يف  امل�صتقبل«  وحتّديات  العربّي  »ال�ّصباب  ل  ح�نْ الأّول  م�ؤمتَرنا 
2004؛ والّثاين عن »ال�ّصباب العربّي يف املهجر« يف ني�شان/اإبريل 2006؛ والّثالَث 
بعن�ان »نحو تطوير موؤ�ّص�صاِت العمل ال�ّصبابّي العربّي« يف مّت�ز/ي�لي� 2008. كّل 
هذه امل�ؤمترات ُعِقَدتنْ يف عّمان؛ وهذه هي املّرُة الأوىل الَّتي نخرُج فيها يف منا�شبٍة 

لِة املقّر؛ مقرِّ املنتدى.  �شبابّية من دونْ
القيادَة  َط�ا  ُيعنْ اأننْ  ُبّد من  ل  ال�ّشباَب  اأّن  امل�ؤمترات  َناُه من هذه  تعّلمنْ ما  واأهمُّ 
وِزماَم املبادرة يف �ش�ؤوِنهم. وَمَع اأّننا جمتمٌع واحٌد �شباًبا و�ِشيًبا، واأّن ال�ّشباَب ينتقل�ن 
اأّيِة  لل�ّشباِب يف  فاإّن  ون�شُعر،  ُعروا  َي�شنْ اأننْ  دون  اآَخر من  اإىل  الب�شر من جيٍل  بلمحِة 
َة  اخلا�شّ لغَتهم  الفيزيائّي�ن[  يق�ل  كما  زمكانّية  ]اأو  مكانّية  زمانّية  ونقطٍة  حلظة 
وحكمَة  جتارَبهم  وتكاُمل،  بتناُغٍم  قل�ا،  َيننْ اأننْ  لل�ّشيب  ويبقى  واأ�شل�َبهم.  وحي�ّيَتهم 

الأّيام باأ�شل�ٍب اأني�ٍص ِنّدّي ياأخُذ وُيعطي. 
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نا من جتاِربنا ال�ّشبابّية اإىل اأّن عمَلنا يف هذا امل�شمار ل ُيجدي  كذلك َخُل�شنْ
ًعا اإننْ ملنْ يكننْ مت�ا�شاًل ِمننْ دوِن انقطاع. من هنا، جاء ف�شُلنا ال�ّشبابّي يف املنتدى  َنفنْ
الذي ناأُمُل اأننْ ُي�شبَح ُملتقى لل�ّشباب يف الف�شاِء احلقيقّي والف�شاء الإلكرتويّن، على 
ب َمَع  ًبا اإىل َجننْ ٍق ومثابرٍة و�شجاعة يف الق�شايا ال�ّشبابّية؛ َجننْ �ص بُعمنْ حّد �ش�اء، للَغ�نْ
�ش�ل، والّت�ا�شَل والّت�شبيَك  ا. واأم�شى هاِج�ُشنا تفعيَل احل�ار امَل�نْ الأجياِل الأكِب �شنًّ
ات، وكي ل جنرتَّ  َق ِخبنْ اٍت ف�نْ َ ال�ّشباب، وماأ�ش�شَة العمل ال�ّشبابّي؛ كي نراكَم ِخبنْ بنينْ

َرغة.  الأفكاَر اأو ندوَر يف َحَلَقاٍت ُمفنْ
ُيرّكُز على  الذي  العملّي«،  »الفكَر  واأُ�شّميه  ُتُه  �شّمينْ ما  ُيلّح علينا ه�  ما  واأكرُث   
ال�ّشباِب  على  مبا�َشٌر  ٌع  َوقنْ لها  التي  الّتطبيقّية  وامل�شروعاِت  العملّية  املقرَتحاِت 
اّلالخّطّي  الفكُر  َق كالم! ه�  ف�نْ اإن�شائّيات، ول كالَم  وامل�اطنني. فال عم�مّياٍت ول 
دع الذي َيِخُزنا،  ندوق« كما ُيقال؛ اأي الفكُر املُبنْ )بالّتعبري الفيزيائّي(، اأو »خارج ال�شّ

فنهتزُّ حياًة وطَرًبا. 
وتلك  لهذه  اأّن  فَمَع  والّتظاُهرات.  وال�شتعرا�ِص  بالإن�شائّيِة  ًعا  َذرنْ نا  قنْ �شِ لقد 
واحدة؛  ثانيًة  ول�  ينقطُع  ل  الذي  الّدوؤوُب  العمُل  ه�  ّناُه  َنَتمنْ ما  فاإّن  الف�ائد؛  بع�َص 
معاِن  رِة الأحداث وَمعنْ ا عميًما، وُي�ؤتى اأُكُله هنيًئا مريًئا. ول نن�شى، يف َغمنْ ً ُخ خرينْ فُيفرِّ
ِر  الَهدنْ وعدَم  الن�شباط،  ُيعلُِّمنا  فهذا  الإنتاج.  ومنطِق  الإنتاِج  اأهّمّيَة  احلياة، 

والإ�شراف، وو�ش�َح الهدف، وثقافَة الإتقان. 

�صاّباِتنا و�صباَبنا الأعّزاء 
الإخوُة والأخواُت الأكارم 

من  وا�شًعا  ًفا  طينْ مُيّثُل  العربّي«  »ال�ّشباب  مفه�َم  اأّن  معي  ُتالحظ�ن  لعّلكم 
تبقى كثرية، من حيث  امل�شرَتكُة  وَمَع ذلك، فالق�ا�شُم  ال�ّشبابّية.  الب�شرّيِة  الّنماذِج 
الق�شايا وامل�شكالُت واحلل�ُل املمكنة. ومن بنينْ هذه اجل�امِع اأو الق�ا�شِم امل�شرَتكة، 
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ًة يف حياِتنا املعا�شرة. ففي ظّل  حتتلُّ ظاهرُة الُعننْف وال�ّشل�كاِت اخلطرة مكانًة خا�شّ
ُف بنا بال َهَ�ادة،  الّتح�ُّلِت الجتماعّيِة والقت�شادّيِة وال�ّشيا�شّيِة والّثقافّيِة الَّتي َتع�شِ
الجتماعّي  َمنا  تَقدُّ ُتعيُق  فهي  عب.  الرُّ وحّتى  للقلق  مثريًة  الّظاهرُة  هذه  اأم�شتنْ 
واحل�شارّي، وتقُف َعَقَبًة كاأداء اأماَم اإطالِق الّطاقاِت ال�ّشبابّية؛ فتمنُع ال�ّشباَب من 

ِرهم يف خدمِة جمتمعاِتهم، وُتزعزُع النُُّظَم الِقيمّيَة والأخالقّية.  اأداء دونْ

ع؟  ِح والَقمنْ ِ والكبنْ لنِْم والُغبنْ كيف و�شلنْنا اإىل هذا احلال؟ اأه� �شع�ُر ال�ّشباب بالظُّ
خ، هناك؟ اأم لعّله ال�ّشع�ُر باخل�اِء  ُر والَبذنْ ُه، البطنْ اأم ه� الفقُر الكاِفُر هنا؛ ونقي�شُ
ِر واحُلُب�ط؛ فال اأمَل لتحقيِق الّذات، ول كرامَة، ول َوَقار؟ اأم ه� ت�شافُر هذه  والَقهنْ
الع�امِل وتداُخُلها؟ ثّم ِمننْ اأين نبداأ؟ من الأ�شرة؛ اأم املدر�شة؛ اأم اجلامعة؛ اأو ِمننْ 

هذه ُكلِّها؟ 

َد َغد، ِمننْ اأفكاٍر نرّية وحتليالٍت  ل اأريُد اأننْ اأ�شتبَق ما �شن�شَمُعُه الي�َم وغًدا وبعنْ
َف اإىل  ُل الُعننْ َف ُنح�ِّ رِة اأفكار ُتعلُِّمنا كينْ ثاقبة ومقرَتَحاٍت نافذة. اإّل اأّنني اأتطّلُع اإىل ف�نْ
طاقٍة مت�شاِمية، وكيف ن�ّظُف الأدَب العظيم، والفنَّ العظيم، واملناظراِت ال�ّشبابّية، 
ِل واخُلُلِق  النُّبنْ اإىل ا�شتقاء  ا  اأي�شً دان. نتطّلُع  الّذائقِة والِ�جنْ ِل  قنْ اإىل ذلك، يف �شَ وما 
الأ�شالف.  وخبِة  الَكِلم  ج�امِع  ومن  الّدين،  من  الآَخر  احرتاِم  وف�شيلِة  الق�مي 
ُفَل الأدواِت الفاعلَة ل�شتك�شاِف  واأرج� اأننْ ل نن�شى مفه�َم »العيادات الرّتب�ّية«، اأو َنغنْ

َقَنة.  الّذهنّياِت ال�ّشبابّية، مثَل الإ�شتباناِت وال�شتطالعاِت املُتنْ

كنْ َمَع داراِت اخلرينْ واملعرفة يف كلِّ مكان؛  ُن�َشبِّ نا؛ ولنْ ُ لنبداأنْ من حيث انتهى غرينْ
ُث با�شتمرار. لنعملنْ باإيقاٍع �شريع،  دَّّ ُن�ؤ�ّش�صنْ قاعدَة بياناٍت �شبابّيًة وافيًة �شاملة حُتَ ولنْ
باإمياٍن وحما�شٍة وهناء، حّتى  الّدنيا  ِبلنْ على  لُنقنْ واإيثار.  ّيٍة  واإتقان، وبغرينْ لكننْ بدّقٍة 

َف الّطبيعِة حني تث�ر.  ن�اجَه تغّ�َل املتغّ�لني وُعننْ
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الأخواُت والإخوة 

بعد  الّثالثني  �َشمَعَتُه  ُيطفىء  الذي  العربّي  الفكر  منتدى  من  لكم  حتّيٌة  هذه 
اإىل  مّنا جميًعا  املحّبُة والعتزاز والعتداد  ِمل�ؤها  اأخرى  �شه�ر. وهذه حتّيٌة  ب�شعِة 
طالل،  بن  احل�صن  الأمري  امللكّي  ال�ّشُمّ�  �شاحِب  وراعيه،  ورئي�ِشِه  املنتدى  م�ؤ�ّش�ِص 

حفَظُه اهلُل ورعاه، الذي يبقى ُملهَمنا واأُ�شتاَذنا.

القت�شادّي  لالإناء  العربّي  ندوق  ال�شّ اإىل  والِعرفان  ال�ّشكَر  اأُزجي  كما 
والجتماعّي يف الك�يت، وعلى راأ�ِشِه الأُ�شتاذ عبد الّلطيف احلمد، الإن�شاُن الكبري، 
مل�ؤمتراِتنا  �ش�ل  امل�نْ ال�ّشخّي  دعمه  على  الّنافذة،  والّروؤيا  الّنبيلة  الّروؤيِة  �شاحُب 

ال�ّشبابّية منذ اأن انطلقت.

ح  رنْ ال�شّ ذاك  الإ�شكندرّية،  مكتبة  والّتقدير:  املحّبِة  كّل  الأعّزاء  ول�شركائنا 
ال�ّشامق: الأُ�شتاذ الّدكت�ر اإ�شماعيل �شراج الّدين، والّدكت�ر حم�شن ي��شف، و�شعادة 
ال�ّشفرية هاجر الإ�شالمب�يل، وطاَقُم املكتبة الّزاهي املتاأّلق؛ جامعة البرتا الّزاهرة، 
العامرة،  فيالدلفيا  جامعة  بدران؛  عدنان  الّدكت�ر  الأُ�شتاذ  لة  دونْ برئي�ِشها  ممّثلًة 
اآخًرا، طاَقُم  ولي�ص  واأخرًيا،  كمال؛  الّدكت�ر مروان  الأُ�شتاذ  برئي�شها معايل  مّمثلًة 
كلداين  �شمر  لل�شّيدة  ة  خا�شّ حمّبٍة  هم�شِة  َمَع  اعتزاز؛  اأمّيا  به  اأعتّز  الذي  املنتدى 

والّدكت�ر حمم�د قّظام ال�ّشرحان. 

امل�ؤمتِر  ب�رقِة  اأحتَفنا  الذي  هالل،  الّدين  علي  الّدكت�ر  معايل  اأن�شى  ول 
باخلرينْ  اأذكُر  كما  واإتقان؛  بتفاٍن  العمل  اأوراَق  اأعّد  الذي  البحث  وفريق  الّرئي�شّية، 
رين،  املُي�شِّ واخلباَء  ريها  وُمقرِّ العمل  وفرَق  اجَلَل�شات  روؤ�شاَء  والإخ�َة  الأخ�اِت 

واحل�ش�َر الكرام من اأر�ِص الِكنانة ومن ال�طن العربّي الكبري. 

ُم�ّفًقا،  م�ؤمتًرا  للجميع  متمّنًيا  القلب؛  �شميِم  اأُحّييكم من  وُع�فيتم.  ُب�ركتمنْ 
باإذِنِه تعاىل. 

 وال�ّشالُم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاُته.
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كلمــــــة امل�شــــــاركني

ال�صريفة نور بنت علي*

حمن الرحيم ب�صم اهلل الرَّ
الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،   ال�صَّ

. الم على نبيِّ املر�َصلني �صيدنا حممد الة وال�صَّ وال�صَّ

عادة واملعايل الأفا�صل.  اأ�صحاب ال�صَّ
ال�صيدات وال�صادة احل�صور الكرام.

م��ش�ع  يناق�ص  الَّذي  ابع  الرَّ بابي  ال�شَّ امل�ؤمتر  يف  بينكم  اأك�ن  اأن  فني  ي�شرِّ
ن�ات الأخرية، من انت�شار ظاهرة  باب وظاهرة العنف. لقد تاأثَّرنا جميًعا، يف ال�شَّ ال�شَّ
العنف يف املجتمعات املحلية يف كل مكان من الكرة الأر�شية، وما ترتب عليها من 
على  تاأثريها  وكان  املجتمع،  فئات  �شملت جميع  باملخاطر،  و�شل�كات حمف�فة  اآثار 
الذين  امل�شتقبل،  اأجيال  باب هم  وال�شَّ الأطفال  باب كبرًيا جًدا. ولأن  وال�شَّ الأطفال 
علينا  لزاًما  بات  فيهم،  وال�شتثمار  بهم،  للعناية  الّطاقات  جميع  د  جُتنَّ اأن  يجب 

* املعهد الدبل�ما�شّي الأرديّن/وزارة اخلارجّية.



20

ة  والقت�شاديَّ حيَّة  وال�شِّ ة  الجتماعيَّ ج�انبها؛  جميع  من  الظاهرة  هذه  نناق�ص  اأن 
ة. يا�شيَّ وال�شِّ

ا، فقد  ا ب�شرعة �شديدة اأي�شً ولأنَّ العامل اأ�شبح �شغرًيا جًدا، ويتاأثر ببع�شه بع�شً
اأ�شبحت ظاهرة العنف تنتقل من مكان اإىل اآخر كما تنتقل امل��شة. فال اأحد ي�شتطيع 
ن نف�شها �شد التاأثريات ال�شلبية.  اأن ينكر تاأثري الع�ملة على املجتمعات اإذا مل حُت�شِّ
والتاأثريات  املعل�مات  لفهم  ال�شتعداد  لكنَّ عدم  ئة،  �شيِّ لي�شت  ذاتها  بحدِّ  فالع�ملة 
احل�شارية ومتّثلها، ه� ما ي�ؤدي اإىل نتائج �شلبيَّة. فقد بنيَّ التقريُر العامليُّ اخلا�صُّ 
ة اأن العنف يت�شبب ب�فاة اأكرث  ة العامليَّ حَّ مة ال�شِّ ادر عن منظَّ حة ال�شّ بالعنف وال�شِّ
من ملي�ن ون�شف امللي�ن �شخ�ص �شن�ًيا؛ اأي ما يناهز 4000 ن�شمة يف كل ي�م. اإنَّ 
اإذ ميكن  الإ�شابات اجل�شدية؛  العنف ل تقت�شر على  الّناجمة عن  ة  حيَّ ال�شِّ الآثار 
اأن يك�ن للعنف اآثار ط�يلة الأجل، مثل ال�شطرابات النف�شية وحماولت النتحار، 
ومتالزمة الآلم املزمن، واحلمل غري املرغ�ب فيه والإيدز والعدوى بفريو�شه، وغري 
للعنف  يتعر�ش�ن  الذين  الأطفال  وي�اجه  جن�شًيا.  املنق�لة  العدوى  اأن�اع  من  ذلك 
وانتهاج  والتَّدخني،  رات  واملخدِّ الكح�ل  ا�شتعمال  اإ�شاءة  فيما يخ�ص  اأعلى  خماطر 
ل  ولكننا  ال�شيق،  اأو  بالإحباط  لالإ�شابة  ي�ؤدي  قد  وهذا  اآمن.  غري  جن�شيٍّ  �شل�ٍك 
ينبغي اأن ن�شاب بالياأ�ص؛ فالياأ�ص لي�ص بدياًل مطروًحا، ل �شيَّما بني ال�شباب، فهم 
اأف�شل. وعلى امل�شت�ى ال�شخ�شي، وبالرغم من ت�ا�شع  طاقة الأمل املتجدد يف غٍد 
عف دليل اجلهل،  عف، وال�شَّ الياأ�ص قرين ال�شَّ اأنَّ  اأعرف  ني  خبتي يف احلياة، لكنَّ
 ، رين هذا مبق�لة نابلي�ن: »اإذا كنت ل تعرف تعّلمنْ ول ينبغي للجهل اأن يغلبنا. ويذكِّ
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واإذا كان ما تريد اأن تفعله �شعًبا حاول، واإن كان ما تريد اأن تفعله م�شتحياًل حاول 
خ�شي والعاّم. فمن يعمل لهذه  قه على امل�شت�يني: ال�شَّ اأكرث«. وهذا ما ينبغي اأن نطبِّ
ا عليه اأن ي�شتمر يف العطاء بنف�ص منطق من يبني �شفينة يف ال�شحراء،  الأمة خمل�شً
�ش�ل الكرمي الذي اأمرنا اأن نزرع ما يف اأيدينا من ف�شيلة حتى ل�  وبنف�ص منطق الرَّ
قامت القيامة بعد �شاعة. فهل �شي�شتفيد اأحد من الف�شيلة ل� كان قيام ال�شاعة بعد 
�شاعة من زراعتها؟ الإجابة: نعم، اأنت يا َمننْ زرعتها وفيت اأمر ربك لك باأن تعمل 

وتكدح ابتغاء وجه ربك الأعلى.

ل  حتى  الأعمال،  وتن�شيق  الأول�ّيات  حتديد  اإىل  بحاجة  نحن  لل�ّشباب؛  اأق�ل 
يف  والرجتاُل  ُة  العف�يَّ الإخفاِق  اأ�شباب  فمن  الفر�ص.  وت�شيع  الجتهادات  تتكرر 
  ملعاذ    الر�ش�ل  حديث  يف  هذا  لنا  ويتبنيَّ  الأول�يات.  مراعاة  وترُك  العمل، 
ة  ا اأهّميَّ حينما اأر�شله اإىل اليمن، وفيه بيان الأول�ّيات. ويبني لنا هذا احلديث اأي�شً
به، وذلك ل�شتعجاله قطف  يق�م  ين�ي اخلري ول  ال�شباب  فالكثري من  التخطيط، 

الثمرات. والعجلة ل ت��شل الإن�شان غالًبا اإىل غايته.

اإهمال  الدعم والن�شح، لأنَّ  واأنا�شده  ل،  الأوَّ اعي  والرَّ �ص  امل�ؤ�شِّ للجيل  واأت�ّجه 
ي�لِّد  باب  ال�شَّ ت�شت�عب  برامج  واإيجاد  للعمل،  ت�شخريها  وعدم  باب،  ال�شَّ طاقات 

الياأ�ص والف�شاد. 

دعمكم،  ن�شكر  امل�ؤمتر،  هذا  يف  امل�شاركني  العرب  زمالئي  جميع  عن  نيابة 
�ش�ف  الَّتي  واأفكارنا  مناق�شاتنا  ُترتجم  اأن  واأمتنى  احل�شن.  الأمري  �شمّ�  ون�شكر 
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ي ملعاجلة م�شكالت العنف الأ�شري  تطرح يف ور�شات العمل يف امل�ؤمتر، اإىل نتائج ت�ؤدِّ
الكبار،  ال�شباب  واأنتم  ال�شغار  ال�شباب  نحن  بيدنا،  والدواء  فالداء  واملجتمعي، 

باب الكبار.  وتاأكيدي هنا على ال�شَّ

واهلل ويل الت�فيق. و�شكًرا. 



ال�ّشباب وظاهرة العنف

الـورقة الرئي�شية
ث: د. علي الّدين هالل  املتحدِّ

تقدمي: ال�صفري د. هاين خالَّف 
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الـــورقة الرئي�شــــية
املتحّدث: د. علي الّدين هالل* 

تقدمي: د. هاين خاّلف** 

كلمة د. هـــــــــاين خاّلف 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اأ�شحاب املعايل وال�شعادة 

اأع�شاء املنتدى الأكارم 
اأيها احل�ش�ر الكرمي؛

هاجر  ال�شفرية  دة  لل�شيِّ ة  مهمَّ كلمات  اإىل  ة  الفتتاحيَّ اجلل�شة  يف  ا�شتمعنا 
ريفة نور بنت علي التي  ا لل�شَّ ين، واأي�شً الإ�صالمبويل نيابة عن الأ�شتاذ �صراج الدِّ
ا  واأي�شً مناق�شتنا،  يف  بها  ال�شتعانة  ميكن  الَّتي  الأبعاد  من  الكثري  اإلينا  اأ�شافت 
ر�شالة  ي�شرح  وه�  غ�صيب  همام  الدكت�ر  لالأ�شتاذ  وتقدير  اهتمام  بكلِّ  ا�شتمعنا 
عم�ًما،  العربية  للتنمية  اأ�شداها  التي  وخدمته  ابقة  ال�شَّ واأعماله  واأهدافه  املنتدى 
لهذا  الداعمة  الأخرى  العربية  �شات  وامل�ؤ�شَّ ة  الإ�شكندريَّ مكتبة  دور  يخ�ص  وما 
ز، والبحث عن حل�ل مل�شكالته ومعاجلة ق�شاياه. وقد اأعجبت  بابيِّ املتميِّ العمل ال�شَّ
بالكلمة الَّتي قدمها الأ�شتاذ الدكت�ر همام غ�صيب، لأنه وه� فيزيائي؛ يعرف ويتقن 
هذا  واأحيِّي  اأنف�شهم.  اأدبائنا  من  كثري  يتقنه  مل  كما  العربي  والأدب  العربيَّة  الُّلغة 

* وزير ال�ّشباب والّريا�شة ال�ّشابق، اأمني الإعالم يف احلزب ال�طنّي الّدميقراطّي.
** م�شاعد وزير اخلارجّية لل�ش�ؤون العربّية، ومندوب م�شر الأ�شبق لدى جامعة الدول العربّية/�شفري �شابق.
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اإدارة  غالب وحي�صي من  الأ�شتاذ  انتباهي غياب  واإذا كان قد لفت  النادر.  اجلمع 
�شها ه� وج�د ال�شيد ال�زير املف�َّ�ص هاين  ّكان يف اجلامعة العربية، فاإنَّ ما يع�ِّ ال�شُّ
يا�شة يف اجلامعة العربيَّة، وبالتايل فاجلامعة  باب والرِّ م�شطفى، مدير اإدارة ال�شَّ
يا�شة  باب والرِّ ّكان، ولكن قطاع ال�شَّ العربيَّة حا�شرة واإن غاب عنها ممثل قطاع ال�شُّ
ل من اجلل�شة الأوىل، بعد الفراغ  م�ج�د، و�شن�شتمع اإليه اإن �شاء اهلل يف املح�ر الأوَّ
اأ�شتاًذا عرفته وه� قادم من كندا بعد  م  اأقدِّ اأن  فني فيها  التي ي�شرِّ الرئي�شية،  من 
جامعة  من  ا  اأي�شً واملاج�شتري  يا�شية  ال�شِّ العل�م  يف  الدكت�راة  درجة  على  ح�ش�له 
ًزا يف ذلك ال�قت، وقد تابعنا عمله بعد ذلك حينما  ماكجيل. ولكن كان معيًدا مميَّ
يف  الكتابة  خالل  من  بعلمه  امل�شتفيدين  دائرة  من  ع  لي��شِّ وباأعماله  باأفكاره  انتقل 
ة  �شة وال�شحف، ثم انتقل بن�شاطه العلميِّ وروؤيته املنهجيَّ ورية واملتخ�شِّ ت الدَّ املجالَّ
يا�شة يف احلك�مة  والرِّ باب  لل�شَّ العمليَّة حني مت اختياره وزيًرا  ال�شيا�شة  اإىل دوائر 
يا�شات يف احلزب ال�طنيِّ  امل�شريَّة يف عام 1999-2004، ثم ان�شمَّ اإىل اأمانة ال�شِّ
، عند اإن�شائها، ومنها اأ�شبح �شنة 2006 اأميًنا لالإعالم يف احلزب. وله  ميقراطيِّ الدِّ
يا�شيَّة، وكثري  ة القت�شاد والعل�م ال�شِّ ، فه� عميد لكليَّ م�اقع كثرية يف العمل الأكادمييِّ
ث  ين هالل الذي يتحدَّ ز اأ�شتاذنا الدكت�ر علي الدِّ من الأن�شطة الأخرى، ولكن ما مييِّ
ة الَّتي جتمع باقتدار بني الفكر العلميِّ  اإلينا الي�م، اأنه من اأبرز اأبناء املدر�شة ال�طنيَّ
واملنهجيِّ من ناحية والعمل امليداين من ناحية اأخرى. يذكر له امل�شرّي�ن اأنَّه كان 
يا�شة بني  ا على جتذير ممار�شة الرِّ يا�شة حر�شً باب والرِّ اأكرث من ت�ىلَّ وزارة ال�شَّ
رائح العمرية، من خالل زيادة عدد املراكز ال�شبابية  ة وال�شَّ عبيَّ بقات ال�شَّ خمتلف الطَّ
يا�شات واملدن، كما ات�شعت يف عهد  للفئات العمرية والريا�شية العامة يف خمتلف الرِّ
يا�شات الأخرى غري كرة القدم، وذلك من خالل  وزارته �شعبية عدد كبري من الرِّ

يا�شيَّة. ادات الرِّ ت�فري دعم الدولة لالحتِّ

�اهر  اإزاء الكثري من الظَّ قة  ين هالل روؤاهه املعمَّ علي الدِّ لأ�شتاذي الدكت�ر 
ال�طنيِّ  ابع  الطَّ بني  التَّ�فيق  ة  اإ�شكاليَّ بينها  ومن  باب،  بال�شَّ املرتبطة  وامل�شكالت 
البية وحدود اأن�شطتهم داخل اجلامعات، اإىل جانب م�شكالت  املطل�ب لالأن�شطة الطُّ
ف، وم�شكالت العنف. رعيَّة، وم�شكالت التَّطرُّ البطالة، وم�شكالت الهجرة غري ال�شَّ
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�ص  ثكم ويحدثنا حديث الفكر واخلبة يف هذ امل�ؤمتر املتخ�شِّ وها ه� الي�م يحدِّ
ة اأو  باب، وكيفيَّة م�اجهتها، �ش�اء يف التَّجارب امل�شريَّ ببحث ظاهرة العنف بني ال�شَّ
ة. واأتطلع لهذه الروؤية ال�ا�شعة التي �شيقدمها لنا الأ�شتاذ الدكت�ر  ة اأو الّدوليَّ العربيَّ
م �شيادته في�شمح للحا�شرين بفر�شة من ال�قت  اأن يتكرَّ ين هالل، واأرج�  علي الدِّ

بعد انتهاء عر�شه، لطرح الأ�شئلة والتعليقات.

ادة؛ اأدع�كم للرتحيب معي باأ�شتاذي واأ�شتاذ اجلميع  يدات وال�شَّ ح�شرات ال�شَّ
ابق واأمني الإعالم يف احلزب  يا�شة ال�شَّ باب والرِّ والأجيال الأ�شتاذ الدكت�ر: وزير ال�شَّ

ال�طنّي الدميقراطّي يف جمه�رية م�شر.« 

ين هالل  كلمة د. علي الدِّ

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

اأنَّني  اأوًل اأن اأعبِّ عن �شعادتي البالغة ل�ج�دي معكم. وم�شدر �شعادتي  اأودُّ 
ع  التَّجمُّ هذا  اأنَّ  �شعادتي  تزيد  ثمَّ  ة،  الإ�شكندريَّ مكتبة  اأ�شدقاء  اأحد  نف�شي  اأعتب 
من  �شيه  م�ؤ�شِّ اأحد  كنت  الَّذي  العربيِّ  الفكر  منتدى  تنظيمه  يف  يتعاون  اأو  مه  ينظِّ
منت�شف الثَّمانينات، و�شاركت يف كلِّ اأن�شطته قرابة الع�شر �شن�ات، اإىل اأن تكاثرت 
ر، كان منها  مة ويف وقت مبكِّ اأعباء احلياة. فمنتدى الفكر العربيِّ قام باأ�شياء متقدِّ
ة العربيَّة، واأ�شدر �شل�شلة من الكتب  ا عن التَّعليم وم�شتقبل الأمَّ اأنَّه اأجرى بحًثا مهمًَّ
ة  الأمَّ واقع  يف  وم�شتقبله  التَّعليم  م��ش�ع  عن  ا  جتميعيًَّ تقريًرا  م  قدَّ ثمَّ  اجلزئيَّة، 
الأمن  وعن  احلزبيَّة،  ميقراطية  والدِّ ة  التَّعدديَّ عن  ودرا�شات  بح�ًثا  واأعدَّ  العربيَّة. 

، اإىل غري ذلك من م��ش�عات. راع العربيِّ الإ�شرائيليِّ ، وعن ال�شِّ الق�ميِّ

نا �شننق�شم اإىل جمم�عات تناق�ص  لعت على جدول اأعمال امل�ؤمتر، وفهمت اأنَّ اطَّ
اأ�شّميه حما�شرة،  اأريد اأن  لقاء التَّمهيديِّ - ل  ق�شايا خمتلفة، والهدف من هذا الِّ
والعل�م  القت�شاد  كلية  واأ�شتاذ يف  الأ�شبق يف م�شر،  والريا�شة  ال�ّشباب  ووزير  ال�ش�رى،  ع�ش� جمل�ص   *

ال�شيا�شّية بجامعة القاهرة.
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لأنَّها لن تك�ن حما�شرة - يتيح املجال ال�ا�شع ملناق�شة عدد من امل��ش�عات املتَّ�شلة 
اأن  يجب  الَّتي  الأ�شئلة  من  اأكرث عدد  اإثارة  ه�  فالهدف  باب،  ال�شَّ وظاهرة  بالعنف 
باب، واأرى نخبة منهم  �ش�ن يف ق�شايا ال�شَّ ب�ي�ن املتخ�شِّ يتعامل معها املهتّم�ن الرتَّ
ل، وقد زاملت بع�شهم ولديهم خبات وا�شعة يف هذا املجال، بحيث  فِّ الأوَّ يف ال�شَّ

تك�ن هذه الأ�شئلة هادية لنا اأو مفيدة يف مناق�شاتنا يف اجلل�شات القادمة. 

ل  فنحن  مناق�شة،  كلِّ  يف  يثار  م��ش�ًعا  اهتمامنا  من  ُنخرج  اأن  بداية  اأودُّ 
مة  ث عن ا�شتخدام العنف يف حركات املقاومة �شد املحتلِّني، فكلُّ الأوراق املقدَّ نتحدَّ
الح والُّلج�ء اإىل  ع�ب يف ا�شتخدام ال�شِّ ث من قريب اأو من بعيد عن حق ال�شُّ ل تتحدَّ
ا حديثنا ه� م��ش�ع ا�شتخدام العنف وانعكا�شاته  العنف يف م�اجهة ال�شتعمار. واإنَّ
على عالقات اأبناء املجتمع. البارحة �شباًحا حدث اأن انفجرت �شيارة يف الفلبني، 
اجلامعات،  طلبة  من  الفيز  �شحبت  البيطانيَّة  احلك�مة  املا�شي  اخلمي�ص  وي�م 
ة تت�شاعد تاأثرياتها  فك�شروا احلرم اجلامعي، ومنذ �شتة �شه�ر والأزمة القت�شاديَّ
روا واأحرق�ا. وامل�شهد نف�شه �شهدته  �ارع وك�شَّ ا�ص اإىل ال�شَّ يف الي�نان، حيث نزل النَّ
ة تقب�ص على 106 اأ�شخا�ص كان�ا  ع�ديَّ ة ال�شُّ ع�ا�شم عربيَّة خمتلفة، فاململكة العربيَّ

يعّدون لأعمال اإرهابيَّة. هذا ه� ما نعنيه بالعنف.  

�ص  ياق دون غريه، فاإنَّ من الأ�شئلة الَّتي ُيفرَتَ د امل��ش�ع يف هذا ال�شِّ وعندما نحدِّ
اأن ن�شاألها لأنف�شنا: ما ه� العنف؟ من املمكن اأن يق�ل اأحدنا اإنَّه مع العنف، واآخر 
احية  النَّ اإذن؛ من  للعنف.  تعريف خمتلف  لديه  منهما  وكلٌّ  العنف،  �شدَّ  اأنا  يق�ل: 
اأبداأ بتعريف العنف. وعندما اأبنيِّ ما ه� العنف �ش�ف  ة العاطفيَّة ل بدَّ اأن  املنهجيَّ
�ؤال: ما هي جمالت ظه�ر العنف؟ ماذا يفيد  اأ�شاأل القليل من الأ�شئلة بعد هذا ال�شُّ
لها  روؤيتك  الَّتي عند  العنف  ا؟ ما هي مظاهر  بع�شً بع�شنا  العنف يف عالقاتنا مع 
يا�شي ويف  ف�ص ال�شِّ تق�ل هذا ه� العنف؟ ما هي اأ�شباب ومظاهر العنف يف علم النَّ
الكامنة  املختلفة  الأ�شباب  هي  وما  العنف؟  ر  نف�شِّ وكيف  الجتماعّي؟  ف�ص  النَّ علم 

وراءه؟ واأق�ل لكم: كل �شبب يف حدِّ ذاته ناق�ص! 
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ة للعنف، �شنجد اأنَّ هناك اأفراًدا ي�لدون  فل� قيل لك مثاًل: ت�جد اأ�شباب نف�شيَّ
يني. اأو �شخ�ص  ة. اأو يق�ل لك �شخ�ص اآخر: الفقر اأو التَّطرف الدِّ ب�شخ�شيَّة عدوانيَّ
كانت  �ش�اء  الأقليَّات،  اإزاء  ة  العدوانيَّ وامل�اقف  الق�مّي،  ب  التَّع�شُّ لك:  يق�ل  اآخر 

ة.  ة، اأو اأقليَّات ق�ميَّ اأقليَّات دينيَّ

ميكننا  واأ�شبابه؟  اأناطه  هي  وما  واأ�شكاله؟  مظاهره  وما  العنف؟  ه�  فما 
اأو  الجتماعيِّ  التَّهمي�ص  اإىل  العنف  يعيد  ما  منها  النَّظرّيات،  من  عدًدا  ن�شرد  اأن 

ع�ر باحلرمان.  ك الأ�شرّي، اأو ال�شُّ ، اأو التَّفكُّ ف�شيِّ ال�شطراب النَّ

ر مبفرده ظاهرة العنف  ل ي�جد اأي �شبب من هذه الأ�شباب ميكن اأن يف�شِّ
Is correct but incomplete يجب اأن ننظر وناأخذ يف ح�شباننا جمم�عة من الأ�شباب 

ة  ع�ديَّ نا عندما ننظر اإىل اأبناء العائالت ال�شُّ للتَّف�شري، فاإذا اأخذنا الفقر مثاًل، فاإنَّ
الَّتي  واإيطاليا  اليابان  اإىل  انظر  ثمَّ  العنف.  �شبب  ه�  الفقر  اأنَّ  جند  ل  الكبرية، 
اقية Upper class اإذن الفقر  بقة الرَّ ة يق�م بها اأنا�ص من الطَّ ت�ش�دها اأعمال اإرهابيَّ
ا الفهم اخلاطئ  لي�ص �شبًبا. ثمَّ هل التَّديُّن ه� �شبب للعنف؟ ل، لي�ص التَّديُّن! واإنَّ
ف. وبعد كلِّ هذا يجب اأن ن�شاأل: ما ه� م�قف الأخالق من  ين ه� ما ي�ّلد التَّطرُّ للدِّ
العنف، بغ�صِّ النَّظر عن اأ�شبابه واأ�شكاله؟ فاأنا كرجل لديَّ �شمري، هل هناك م�قف 
ر فيه العنف؟! نق�ل: نعم! العنف يف هذه احلالة مّبر، اأو نق�ل: ل، العنف يف كل  اأبرِّ

الأح�ال مدان قان�ًنا و�شرًعا. 

املجتمع؟  يف  العنف  ظاهرة  مع  نتعامل  كيف  هن:  الذِّ على  يرد  �ش�ؤال  واآخر 
ولة  ولة، ثمَّ كيف تتعامل الدَّ خ�ص اأم الدَّ د َمن الَّذي �شيتعامل؛ هل ال�شَّ يجب اأن نحدِّ
ة عليا مل�اجهة العنف؟ وكيف تتعامل ال�زارات املختلفة؟ وكيف تتعامل  كا�شرتاتيجيَّ
الأكرث  باب  ال�شَّ يتعامل  كيف  اأق�ل:  اأن  وميكن  باب؟  ال�شَّ وجمال�ص  باب  ال�شَّ وزارات 
ر جمتمًعا خالًيا من العنف؟  اأن نت�ش�َّ ا�شتنارة والأكرث فهًما مع العنف؟ هل ميكن 

نعم، م�ج�د. 
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ة �شهدتها و�ش�ف ت�شهدها كلُّ  اإذن �شنق�ل اإنَّ العنف ظاهرة اإن�شانيَّة اجتماعيَّ
د كان  دنا حممَّ دنا امل�شيح كان فيه عنف، ويف جمتمع �شيِّ املجتمعات، حتَّى جمتمع �شيِّ
فيه عنف، ففي كلِّ املجتمعات يف ع�ش�ر الأنبياء كان عنف. فاملجتمع اخلايل من 
ة. قد يك�ن اأحد منكم قراأ و�شف كارل مارك�ص للمجتمع  ا يك�ن ه� اجلنَّ العنف رمبَّ
ا اأو روايات اأو  ي�عي، اأو قراأ لث�م�ص م�ر اأو كامبيال، فكلُّهم اأ�شاتذة كتب�ا ق�ش�شً ال�شُّ
ة للم�شتقبل، ذات نزعة ط�باويَّة، وترجمتها العربيَّة: »الفكر اخليايل«  روؤى اجتماعيَّ

اأو الفكر الط�باوي. 

ويفرت�ص  ب�شريَّة خمتلفة،  يفرت�ص طبيعة  العنف  من  فاملجتمع اخلايل  اإذن؛ 
َثمَّ  ومن  ا�ص،  النَّ بني  التَّباينات  اأو  التَّناق�شات  اأ�شكال  خمتلف  فيه  انتهت  جمتمًعا 

ا�ص اأن يعي�ش�ا فيه يف �شالم واأمن دون وج�د العنف.  ي�شتطيع النَّ

وؤى،  ا بفكر النُّدرة Scarcity اأو الختالف يف امل�شالح اأو الرُّ فالعنف مرتبط اإمَّ
ا�ص �شي�شتمرُّ العنف، والفارق يف  فكلَّما كان هناك ندرة واختالفات وتباينات بني النَّ
املجتمعات يثبت اأنَّ العنف �شيظل م�ج�ًدا يف كلِّ املجتمعات اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص 
وما عليها. ولكن ي�جد فرق بني املجتمعات؛ اأي بني ما راأته ا�شتكه�مل البارحة وما مل 
تره قبل ع�شرين �شنة، ودولة ت�شهد العنف كل ي�م. اإذن؛ �ش�ف يظل العنف م�ج�ًدا 
 Violent society or violent situation اأو  املجتمع  من   %3 اأي  هام�شي؛  �شكٍل  يف 
ا يف املدر�شة وامل�شجد والكني�شة والأ�شرة  ًرا وي�ميًَّ الَّتي يك�ن فيها العنف حادًثا متكرِّ

يا�شيَّة. واجلامعة، ويف احلياة ال�شِّ

ة اأ�شئلة كثرية، مثل: ما ه� العنف؟ ما ه� دوره يف املجتمع؟ عرف العنف.  وثمَّ
ل�ك الذي اأ�شّميه عنًفا؟ ما هي اأ�شكاله؟ ماذا تعني كلمة عدواين؟ تعدي  ما ه� ال�شُّ
م بالق�ل اأو الفعل. ج�هر العنف ه� �شل�ك  �ص للحرمات، تهكُّ باللفظ، ال�شتم، التَّعرُّ
فيهما طابع  يك�ن  physical وكالهما  ا  اأو عمليًَّ  verbal ا  يك�ن كالميًَّ قد   behavior

 . عدواينٌّ
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مع  جال�شني  اأ�شخا�ص  جمم�عة  كان  ل�  كما  لالآخر،  اإ�شاءة  فيه  حديث  اأّي 
ا اآخر بق�لهم: اإنه رجل م�شيحي!، اأو رجل �شعيدي!  ا وي�شف�ن �شخ�شً بع�شهم بع�شً
ول� كنا يف الأردن �شيق�ل�ن هذا �شرك�شي! ل� قلت مثل هذه الأو�شاف ل�شخ�ص ما فقد 
ها كّلها حتمل  جرحته. فالعنف �شل�ك بالق�ل اأو بالفعل ياأخذ اأ�شكاًل خمتلفة، ولكنَّ

ي على حرمة الآخرين بالق�ل اأو بالفعل.  معنى القتحام، والتَّعدِّ

ملاذا ميار�ص العنفّي�ن العنف؟ هل العنف �شل�ك ع�ش�ائّي Random؟ اأم �شل�ك 
هادف؟ 

ة اأو  العنف �شل�ك هادف كاأن ت�شارك يف مظاهرة لتحرق وتق�م باأعمال اإرهابيَّ
حترق بيًتا. فـ 90% من حالت العنف هي عنف هادف؛ هدفه تغيري �شل�ك الأطراف 
الَّتي يقع عليها العنف. اأما الـ 10% فهي حالة مَر�شيَّة، كاأن ي�شدر من �شخ�ص عنف 
اإيذاء َمن ح�له. ثمَّ ما هي  نتيجة لنف�شام، فالعنفيُّ هنا غري واٍع ملا يق�م به من 
د كلمة »العنف«؟ �شيق�ل بع�ص امل�شاركني:  اأردِّ الَّتي ترد على ذهنك عندما  املعاين 
ل� قمنا بتحليل ما  عدم احرتام الآخرين، الإجبار، رد فعل، الإهانة، �شل�ك ب�شع. 
اأو  اإهانة،  باأنه  العنف  َمن و�شف  للعنف، مثل  اأ�شكاًل ومظاهر  نا �شنجد  فاإنَّ �شمعنا 
اأنَّني  عليكم  اأخفي  لن  للعنف.  ة  اخلارجيَّ الأ�شكال  بتحديد  قام�ا  فهنا  اإ�شراب، 
ث عنه،  الَّذي نتحدَّ امل�شت�ى  كلَّها �شحيحة �شمن  اأنَّها  الإجابات، مع  ع هذه  اأت�قَّ مل 
 ، التَّكبُّ التَّعّدي،  ة،  العدوانيَّ التَّمييز،  ف،  التَّع�شُّ رب،  ال�شَّ الإجبار،  القهر،  فالعنف: 

 ! غيان، فهذه املعاين  concepts فيها dominations التَّكبُّ والتَّجبُّ الطُّ

الآخرين  �شل�ك  تغيري  بهدف  بالفعل  اأو  بالق�ل  الفرد  ميار�شه  �شل�ك  العنف 
امل�شتهَدف  اأو لإجبار   ، امل�شتهَدف من ممار�شة عمل معنيَّ اأو ملنع  ة،  بالق�َّ واإرادتهم 
ط. والعنف قد يك�ن  ًطا له اأو غري خمطَّ ًنا. وقد يك�ن خمطَّ من اأن ي�شلك �شل�ًكا معيَّ
اأنَّ  ا فمعنى ذلك  يك�ن جماعيًَّ ا�ص، وعندما  النَّ ا ميار�شه عدد من  اأو جماعيًَّ فردياًَّ 
رورة وج�د تنظيم، اأو  ، وبال�شَّ ا�ص يت�شارك�ن يف فكر اأو تنظيم معنيَّ جمم�عة من النَّ

ا مثاًل كخروج مظاهرة ب�ش�رة ع�ش�ائيَّة.  قد يك�ن ع�ش�ائيًَّ
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اخلال�صة
املختِلفة،  اأ�شكالها  ال�اقع ول يخل� جمتمع من  العنف م�ج�دة يف  اإّن ظاهرة 
لكّن املُثري للقلق اأننْ تزيد ن�شبة العنف يف جمتمٍع ما ب�شكل كبري. واأ�شاف: اإّن العنف 
يحمل يف ج�هره معاين القتحام والتعّدي على الآخر بالق�ل اأو بالفعل، وقد يك�ن 
ا اأو جماعيًّا. وهنالك ن�ع ثالث ه� العنف الهيكلّي. فاأو�شاع اجتماعّية مثل الفقر  فرديًّ
والبطالة ُتعّد �شكاًل من اأ�شكال العنف �شّد الفقراء، و�شّد من ل يجدون فر�شة عمل. 

امت. ا العنف ال�شّ وميكن ت�شمية هذا الن�ع اأي�شً

واأّن ظاهرة العنف لي�شت قا�شرة على فئة ال�ّشباب فقط؛ لكّن هنالك عالقة 
ة تربط بني ال�ّشباب والعنف بناًء على جمم�عة من الأ�شباب، اأّولها: دمي�غرايّف،  خا�شّ
ل�ن حاليًّا ما يناهز ثلثي عدد ال�شّكان يف ال�طن العربّي، وه� و�شع  اإذ اإّن ال�ّشباب ميثِّ
ال�ّشباب  اأّن  وثانيها:  ال�شكانّية.  الّطفرة  ا�شتمرار  مع  ط�يلة  ل�شن�ات  ي�شتمّر  �ش�ف 
على  قدرة  الأكرث  فهم  ثّم  ومن  واحلركة؛  بالفتّ�ة  تتمّيز  التي  ال�ّشريحة  ي�شّكل�ن 
ممار�شة العنف. وثالثها: ازدياد اإمكانية ت�شليلهم بحكم حداثة ال�شّن وقّلة اخلبة 
�شيا�شّية  اأزمات  من  العربي  املجتمع  يعي�شه  ما  اأّن  اإىل  م�شرًيا  التمّرد؛  اإىل  وامليل 
واجتماعّية ينعك�ص على ال�ّشباب ويجعلهم ي�شعرون بالتهمي�ص ال�ّشيا�شي والجتماعّي؛ 

ما قد يدفعهم اإىل اللج�ء للعنف.



االأوراق املرجعيـّــة
للمناق�شــــات*

* اأعدَّ هذه الأوراق عدد من اخلباء واملخت�شني لال�شرت�شاد بها خالل املناق�شات. علًما باأّن جميع الآراء 
مة للمـ�ؤمتر؛ بل متثِّل وجهة نظر م�ؤلَّفيها فقط. ال�اردة يف هذه الأوراق لتعبِّ عن وجهة نظر اجلهات املنظِّ
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 تقديم
اأ.د. اإ�صماعيل �صراج الّدين*

ت�شكيل  في  ال�شباب  باأهمية  العالم  اأنحاء  جميع  في  حالًيا  العتراف  يزداد 
للم�شاركة  باب  لل�شَّ فر�شة  واإعطاء  الالزم،  المناخ  ت�فير  و�شرورة  الدول،  م�شتقبل 
م  التَّقدُّ لأنَّ  والثَّقافيَّة،  ة  والجتماعيَّ يا�شيَّة  وال�شِّ ة  القت�شاديَّ الج�انب  مختلف  في 
ل للتَّط�ير والتَّغييرـ ولديهم  ك الأوَّ باب، فهم المحرِّ الجتماعيَّ مره�ن باإ�شهام ال�شَّ
الجديدة  التِّكن�ل�جية  فرات  الطَّ وم�اكبة  الجديد،  التَّكيُّف مع  الفائقة على  القدرة 

بالمزيد من الإنتاج والإبداع.

بالمجتمع،  النُّه��ص  اأول�يَّات  راأ�ص  على  باب  بال�شَّ الهتمام  يك�ن  اأن  وينبغي 
واللقاءات لمناق�شة  الندوات  الكبرى بتخ�شي�ص  الثَّقافية  �شات  الم�ؤ�شَّ ُعنيت  ولهذَا 
ومكتبة  العربيِّ  الفكر  منتدى  جه�د  ت�شافرت  وقد  باب.  بال�شَّ المتَّ�شلة  الق�شايا 
اأن؛ اإذ عقد منتدى الفكر العربّي ثالثة م�ؤتمرات �شبابيَّة في  الإ�شكندرية في هذا ال�شَّ
الم�صتقبل«،  يات  العربّي وتحدِّ باب  »ال�صَّ الما�شية؛ وهي: م�ؤتمر  الخم�ص  ن�ات  ال�شَّ
العمل  �صات  موؤ�صَّ تطوير  »نحو  وم�ؤتمر  المهجر«،  في  العربي  باب  »ال�صَّ وم�ؤتمر 

ال�صبابي العربي«.

* مدير مكتبة الإ�شكندرّية.
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عّدة  وملتقيات  وم�ؤتمرات  ندوات  مت  نظَّ فقد  ة  الإ�شكندريَّ مكتبة  اأّما 
ة،  القياديَّ المنا�شب  لت�ّلي  باب  ال�شَّ اإعداد  باب؛ ومنها: ندوة  ال�شَّ تّت�شل بق�شايا 
والتَّنمية  باب  ال�شَّ العلمّي، وندوة  والتَّفكير  ة  العلميَّ الثَّقافة  باب ح�ل  ال�شَّ وملتقى 
باب  لل�شَّ ة  المجتمعيَّ الم�شاركة  تعزيز  وم�ؤتمر  العلمّي،  والمنهج  الم�شتدامة 
العربيِّ  والملتقى   ، العربيِّ باب  لل�شَّ القت�شادي  التَّمكين  ومنتدى  والمراأة، 
باب العربّي والُه�ّية في ع�شر الع�لمة،  باب والبيئة، ومنتدى ثقافة ال�شَّ لل�شَّ
والتَّنمية،  والأمن  الم  ال�شَّ ثقافة  الإعالم في تحقيق  وَدور  باب  ال�شَّ ومنتدى 
 )Youth Employment Summit-YES( باب  ال�شَّ عمالة  قمة  وم�ؤتمر 
باب. باب العربّي للفكر والإ�شالح، والملتقى البيئيِّ العالميِّ لل�شَّ وملتقى ال�شَّ

ن�ات الأخيرة كثَّف منتدى الفكر العربيِّ اأوجه التَّعاون بينه وبين مكتبة  وفي ال�شَّ
�شتين في الهتمام بق�شايا الإ�شالح العربي  ة؛ اإذ التقت اأهداف كلتا الم�ؤ�شَّ الإ�شكندريَّ
ة م�شت�ياته، وفي �شرورة تفعيل العمل الثَّقافيِّ في �شبيل النُّه��ص بالمجتمعات  بكافَّ
العربيِّ  الفكر  منتدى  رئي�ص  الح�صن بن طالل؛  الأمير  �شم�ُّ  وقد حا�شر  العربيَّة. 
اأمناء المكتبة. كما �شارك  ته بمجل�ص  اإلى ع�ش�يَّ ة، بالإ�شافة  في مكتبة الإ�شكندريَّ
اللقاءات  كت�ر همام غ�شيب في عدٍد من  الدُّ العربي؛  الفكر  لمنتدى  العام  الأمين 

بمكتبة الإ�شكندريَّة.

ويتناول هذا المجلد عدًدا من الأوراق البحثيَّة عن م��ش�ع الم�ؤتمر الم�شتَرك 
لمناق�شة  تخ�شي�شه  تمَّ  والذي  الإ�شكندرية،  ومكتبة  العربي  الفكر  منتدى  بين 
ة  باب وظاهرة العنف مرتكًزا على روؤية منتدى الفكر العربي ومكتبة الإ�شكندريَّ ال�شَّ
ب�شرورة التَّ�شّدي لهذه الظاهرة، التي بداأت تتنامى ي�ًما بعد ي�م على كافة الأ�شعدة 

باب. ة بين ال�شَّ والمراحل العمرية، خا�شَّ

ول يخفى على اأحد من المتابعين لالأحداث، وللتغيرات المر�ش�دة في ن�شيج 
المجتمع و�شل�كه في البالد العربية، اأنَّ العنف اأ�شبح بارًزا بق�ة في �شل�كات الأفراد 

بقات.  ة النطاقات، وبين جميع الطَّ في كافَّ
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ويتطرق هذا الكتاب لم��ش�ع الم�ؤتمر: »ال�شباب وظاهرة العنف« من خالل 
والخبراء  المثقفين  من  ك�كبة  قّدمتها  الظاهرة،  بهذه  المتعلِّقة  البح�ث  من  عدد 

المعنيين بهذه الق�شية، التي تتناول الم��ش�عات التالية:

العنف ومظاهره المختلفة في ال�شارع والبيت والمدر�شة والجامعة، للدكت�ر  	•  
قدري حفني.

للدكت�ر ماجد  الإدمان،  والجن�شية  النف�شية  بال�شطرابات  العنف وعالقته  	•  
م�ري�ص اإبراهيم.

ثقافة الخ�ف، للدكت�ر قدري حفني. 	•  
اله�ية وثقافة العنف لدى ال�شباب... ت�ش�ر مفاهيمي، للدكت�ر عمار علي ح�شن. 	•  
باب؛  التَّ�شبيك والتَّ�ا�شل والتَّ�عية الإعالميَّة في اإطار ظاهرة العنف عند ال�شَّ 	•  

للدكت�رة نائلة اإبراهيم عمارة.

قة، اإن ا�شتطاع  باب يملك طاقات هائلة، وقدرات خالَّ ومما ل�شك فيه اأنَّ ال�شَّ
ا�شتغاللها عاد ذلك بالنفع على نف�شه وعلى اأ�شرته وعلى مجتمعه، بل وعلى الب�شرية 
جمعاء، ولكن اإذا ا�شطدم بالح�اجز الجتماعيَّة وال�شائقات القت�شادية والع�ائق 
ه الّطاقات اإلى العنف  ال�شيا�شية، فمن الممكن اأن يتح�ل اإلى اإحباط وغ�شب، ي�جِّ

الذي يمتد اإلى مجتمعات باأكملها.

واإ�شهامها  الق�شية،  هذه  مع  التَّعامل  في  دورها  المجتمع  �شات  م�ؤ�شَّ ولكل 
الخا�ص في معالجتها، التي �ش�ف تعتمد - ف�ق كلِّ �شيء - على فتح الأب�اب وتذليل 

باب في �شناعة الم�شتقبل. العقبات، وتمكين القدرات لتفعيل م�شاركة ال�شَّ

ولذلك كله، كان ل بد من اأن تتكاتف الجه�د جميعها، لعالج هذه الظاهرة، واأن 
يكثف المخت�ش�ن درا�شاتهم لر�شد هذه الظاهرة ودرا�شة اأ�شبابها و�شبل عالجها 
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اأنف�شهم،  باب  ال�شَّ مع  المفت�حة  المناق�شات  خالل  من  وخا�شة  الأمثل،  بال�جه 
را�شات  الدِّ فّعالة، وت�ظيف  با�شتخدام و�شائل  الأمام،  اإلى  الم�شّي  لتحفيزهم على 
العلميَّة في التَّ�عية والتَّدريب على �ُشبل العالج الأمثل لم�شكلة العنف الَّتي ن�شهدها.

الَّذين  المثقفين  وبك�كبة  عة،  المتن�ِّ بجل�شاته  الم�ؤتمر  هذا  يك�ن  اأن  وناأمل 
لعالج  بداية  العربية،  الدول  مختلف  من  باب  ال�شَّ مع  فيه  ويتحاورون  يتناق�ش�ن 
قة، ولل��شائل  جديد لهذه الم�شكلة؛ عالٍج يزيل العنف، ويفتح الأب�اب لالأفكار الخالَّ

الجديدة القادرة على تمكين الإبداع وتعميم التَّعددية والنفتاح.

 وفقنا اهلل جميًعا لما فيه الخير والم�شلحة. 
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* اأ�شتاذ علم نف�ص ال�شيا�شي - جامعة عني �شم�ص/م�شر.

العنف ومظاهره المختلفة
ارع والبيت والمدر�صة والجامعة في ال�صَّ

 د.قدري حفني*

التَّن�صئة الجتماعيَّة 
ة الَّتي تهدف اإلى  ة الم�شتمرَّ ة اإلى تلك العمليَّ  ي�شير مفه�م التَّن�شئة الجتماعيَّ
م�ز  ل�كات والرُّ غر�ص وتكري�ص اأو تعديل وتغيير مجم�عة من القيم والتِّجاهات وال�شُّ
ة، تالزم  الجتماعيَّة ذات الدللة الجتماعيَّة لدى الأفراد، وهي بذلك عمليَّة م�شتمرَّ
والتَّعليم  التَّلقين  على  العمليَّة  وتق�م هذه  وفاته.  حتَّى  رة  المبكِّ منذ طف�لته  الفرد 
�شات منها:  لقيم واتِّجاهات معيَّنة لالأفراد، من خالل ا�شتراك مجم�عة من الم�ؤ�شَّ
فاق. وهذه كّلها م�شادر تعتمد اأ�شا�ًشا على التِّ�شال  المدر�شة والأ�شرة وجماعة الرِّ
لفيزي�ن،  والتِّ الّرادي�  مثل:  الأخرى  الجماهيرّي  التِّ�شال  وو�شائل  خ�شي  ال�شَّ

ينما. حافة، وال�شِّ وال�شّ

والمعايير  القيم  الأطفال،  تلقين  بم�جبها  يتمُّ  ة  عمليَّ الجتماعيَّة  فالتَّن�شئة 
عبر  وا�شتمرارها  بقاءها  ي�شمن  بما  المجتمع،  �شمير  في  ة  الم�شتقرَّ ة  ل�كيَّ ال�شُّ
ة للمجتمع من جيل اإلى  ة نقل الثَّقافة الجتماعيَّ مان. اإنَّها في اأو�شع معانيها؛ كيفيَّ الزَّ
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ط للمعارف  ط له وغير المخطَّ �شمّي، والمخطَّ �شميُّ وغير الرَّ جيل. اإنَّها التَّلقين الرَّ
الجتماعيَّة،  الّدللة  ذات  خ�شيَّة  ال�شَّ وخ�شائ�ص  الجتماعيَّة،  ل�كات  وال�شُّ والقيم 
ة القائمة داخل  �شات الجتماعيَّ في كلِّ مرحلة من مراحل الحياة، عن طريق الم�ؤ�شَّ

ن الأفراد من التَّكيُّف مع الآخرين. المجتمع. بما يمكِّ

والجامعة، في كثير  والمدر�شة  والبيت  ارع  ال�شَّ العنف في  وتيرة  ازدادت  لقد 
ة. وقد تعالت الأ�ش�ات  ة بعاّمة، ومجتمعاتنا العربيَّة بخا�شّ من المجتمعات الإن�شانيَّ
اأن ل تغيب عّنا، وهي  ة حقيقة ينبغي  اتِّجاه. وثمَّ الَّتي تدين ظاهرة العنف من كلِّ 
ت  ا�شتمرَّ ما  واإذا  م�شى.  زمن  في  اأطفاًل  كان�ا  الآن،  العنف  يمار�ش�ن  الَّذين  اأن 
اأ�شاليب تن�شئتنا لأطفالنا على ما هي عليه، فاإنَّ الأجيال القادمة لن تك�ن في مناأًى 
عن العنف وثمراته الُمّرة. فهذا الجيل الَّذي يمار�ص العنف، اإنَّما ه� نتاج لأ�شاليب 
هات في البيت، والتَّرب�ي�ن في المدر�شة  ة الَّتي مار�شها الآباء والأمَّ التَّن�شئة الجتماعيَّ
ة  لفزي�ن وو�شائل التِّ�شال، والم�ش�ؤول�ن كافَّ والجامعة، والإعالمّي�ن في الإذاعة والتِّ
�شات المختلفة، �ش�اء كانت هذه الممار�شات بالق�ل اأو  في الأندية والمكاتب والم�ؤ�شَّ

لبّي.  مت ال�شَّ بالفعل، اأو حتَّى بال�شَّ

ة  لقائيَّ التِّ فطرتهم  مع  يتنافى  ما  اإلى  اأطفالنا  لدفع  جميًعا  ت�اطاأنا  لقد 
بفطرته  فل  والطِّ مت.  ال�شَّ اإلى  دفعناه  نا  ولكنَّ ُمحاِور،  بفطرته  فل  فالطِّ بيعّية.  الطَّ
فل بفطرته مفاو�ص  مت�شائل، فدفعناه اإلى التَّ�شليم بما يلقى اإليه من اإجابات. والطِّ
فدفعناه  للم�شاركة،  ميَّال  بفطرته  فل  والطِّ العدوانّي.  الجم�د  اإلى  فدفعناه  فّعال، 
الفطرة  تّيار  �شدَّ  ن�شبح  ذلك  في  كّنا  ولأننا  الآخرين.  من  �ص  والتَّ�جُّ النط�اء  اإلى 
قنا  ا، وقد بذلنا بالفعل، وحقَّ ا وم�شتمرًّ ليمة، فقد كان علينا اأن نبذل جهًدا �شاقًّ ال�شَّ
ه - لح�شن الحظِّ - لم يكن كاماًل تماًما. فما زال لدى اأطفالنا  نجاًحا كبيًرا، ولكنَّ

ا ما زالت م�شتمرة. ة وانفتاح، ولكنَّ جه�دنا اأي�شً ة واإيجابيَّ بقيَّة من تلقائيَّ
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العنف اأو ال�صت�صالم
نا لأطفالنا حقيقة ل يماري فيها اأحد. ولكنَّ ذلك وحده ل يكفي، فقد  اإنَّ حبَّ
اإّل  الحياة  م�اقف  لم�اجهة  اأمامه  فل  الطِّ يجد  ل  اإلى حيث  لأطفالنا  تن�شئتنا  ت  اأدَّ
وبين  بينه  يح�ل  ما  لإزالة  بالعنف  التَّ�شّدي  ا  اإمَّ لهما:  ثالث  ل  �شيبلين  من  واحًدا 
ما يريد، اإذا ما ا�شتطاع، فاإن لم ي�شتطع، ك�ن العقبة اأق�ى من اإمكاناته، فال يع�د 
اأو  نف�شّي  مر�ص  اأو  هجرة  �شروط:  دون  ال�شت�شالم  وه�  الآخر  بيل  ال�شَّ اإل  اأمامه 

انطفاء �شلبّي. 

المة في  ال�شَّ لهم  واأردنا  الأق�ياء،  ي�ش�ده  ة في عالم  الق�َّ اأردنا لأطفالنا  لقد 
فيه  يدفع  والمخالفة في عالم  د  التَّمرُّ ة  بهم مغبَّ اأن نجنِّ اأردنا  العنف.  ي�ش�ده  عالم 
يتهم، بل ومن حياتهم اأحياًنا. اأردنا  دون ثمًنا باهًظا من م�شتقبلهم ومن حرِّ المتمرِّ
ع التَّ�شنُّع والمداهنة.  راحة في عالم ُي�شجِّ ة وال�شَّ لقائيَّ اأن ن�ش�نهم من مخاطر التِّ
اأردنا اأن نحميهم من الُم�شيِّ بت�شاوؤلتهم اإلى غايتها في عالم ي�شع حدوًدا �شارمة 
بهم على الّطاعة في عالم ي�ش�ده  لما يج�ز وما ل يج�ز التَّ�شاوؤل عنه. اأردنا اأن ندرِّ

الن�شياع والمجاراة. لقد اأردنا لأطفالنا الخير، كلَّ الخير، فما الَّذي حدث؟ 

ها:  لقد اأغفلنا عدًدا من الحقائق الأ�شا�شيَّة من اأهمِّ

ًل: اأن محاولة اإزالة العقبات بالقّ�ة، اأو م�اجهة المعتدي بالعنف، قد تك�ن  اأوَّ
فل ه� الأق�ى والأقدر،  ها تفتر�ص اأن يك�ن الطِّ ة و�شرعة، ولكنَّ ال��شيلة الأكثر فعاليَّ
واإل ُهزم. ولكن اإذا زادت العقبة ر�ش�ًخا، وازداد المعتدي في ممار�شة اعتداءاته، 
ر، والعجز اأمام العقبات اإذا  فل اإل ال�شت�شالم للعنف اإذا ما تكرَّ ل ي�شبح اأمام الطِّ

ما واجهها. فالف�شل في هذه الأح�ال ي�ؤّدي اإلى مزيد من الف�شل.

اأو  دة ومتن�عة، فقد تك�ن العقبة زمياًل  اأن العقبات والعتداءات متعدِّ ثانًيا: 
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ا يراها  فل قا�شًيا، اأو اأُمًّ ًدا، اأو قد تك�ن اأًبا يراه الطِّ �ًشا يبدو مت�شدِّ اأًخا مناف�ًشا، اأو ُمدرِّ
لفظًيا، مبا�شًرا  اأو  بدنًيا  فل  الطِّ ي�اجهه  الَّذي  العتداء  يك�ن  وقد  فل منحازة،  الطِّ
ًها  ًها اإلى الممتلكات والإخ�ة والأ�شدقاء، وقد يك�ن م�جَّ اأو �شمنًيا. وقد يك�ن م�جَّ
ه�  واحد  باأ�شل�ب  ة  كافَّ والعتداءات  العقبات  وم�اجهة  والأفكار.  الم�شاعر  �ش�ب 
ة اأو العنف وتكري�شه اأ�شل�ًبا اأوحَد للتعامل مع م�اقف الحياة جميعها، دون تمييز.  الق�َّ

ة  اإمكانيَّ جانب  اإلى  ت�شمل  اأن  ينبغي  الحياة  لم�اقف  الة  الفعَّ الم�اجهة  ثالًثا: 
ًها ل نهاية له من البدائل، وه� ما يمكن اأن نطلق عليها  العنف اأو الق�ة عدًدا ُم�جَّ
ن هذه المبادئ مهارات القدرة على الح�ار  الم الهج�مّي«، وتت�شمَّ تعبير »مبادئ ال�شَّ
والمناق�شة، وتفنيد الآراء وطرح البدائل، وجمع المعل�مات وتحليلها، والتَّفاعل مع 

الآخرين، وتاأجيل الإ�شباع، والتَّفاو�ص... اإلخ. 

نمار�شها  الَّتي  ة  الجتماعيَّ التَّن�شئة  اأ�شاليب  تعديل  اإلى  ة  ما�شَّ حاجة  في  اإننا 
الكتفاء  مجدًيا  يعد  ولم  تت�شارع،  والأحداث  داهم،  الخطر  لأنَّ  اأطفالنا،  حيال 

داء اإلى الم�ش�ؤولين اأو َمن يعنيهم الأمر، فالأمر يعنينا جميًعا. بت�جيه النِّ

وقد  التَّن�شئة،  اأ�شاليب  من  اعتدناه  ما  تعديل  الكبار  نحن  علينا  ي�شعب  قد 
ا دون فريق. وقد يزيد من �شع�بة َمهمتنا  اإلقاء الم�ش�ؤوليَّة على فريق منَّ ن�شت�شهل 
العلنيِّ بالخطاأ.  الب�شر جميًعا لمقاومة العتراف  بيعّي لدى  الميُل الطَّ ا، ذلك  اأي�شً
ة  ة و�شيا�شيَّ اأنَّنا قد ن�اجه بنية اقت�شاديَّ وقد يزيد من �شع�بة تلك الَمهمة كذلك، 
واجتماعيَّة را�شخة، ي�شتفيد اأ�شحابها - على المدى الق�شير والمت��شط – من بقاء 

ال��شع على ما ه� عليه. 

ادق لأغلى  نا ال�شَّ ها ته�ن اأمام حبِّ ة �شعبة ما في ذلك من �شّك، ولكنَّ فالَمهمَّ
اأنف�شهم  الأطفال  اأنَّ  رنا  تذكَّ ما  اإذا  ا  اأي�شً الَمهمة  وته�ن  اأطفالنا،  حياتنا:  في  ما 

ئي�شّي.  �شيك�ن�ن �شندنا الرَّ
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رة يقاوم�ن عمليات التَّط�يع قدر ا�شتطاعتهم،  فالأطفال منذ طف�لتهم المبكِّ
اتّي قدر طاقتهم، ويقاتل�ن في �شبيل ذلك ما  ويحاول�ن الحتفاظ با�شتقاللهم الذَّ
الحتجاج  ؛  الهج�ميِّ الم  ال�شَّ في  زة  المتميِّ اأ�شاليبهم  م�شتخدمين  الجهد،  و�شعهم 
مت. وهي  ف�ص بالِّلج�ء اإلى ال�شَّ عام، اأو الرَّ راخ، اأو الإ�شراب عن الطَّ بممار�شة ال�شُّ
بل  اأوامر.  اإليهم من  ما ي�شدر  المدنّي حيال  بالع�شيان  تك�ن  ما  اأ�شبه  ممار�شات 
فاذ  اإنهم كثيًرا ما يلجاأون اإلى العديد من األ�ان المفاو�شة والمداورة، ومحاولة النَّ
تلك  تدعيم  اإلى  ن�شعى  اأن  علينا  وهنا  التَّناق�شات.  وا�شتغالل  الثَّغرات  خالل  من 
اأطفالنا  من  نريد  ماذا  ح�ل:  جادٍّ  ح�ار  واإدارة  اأطفالنا،  لدى  ة  الفطريَّ المهارات 

للغد؟ وماذا نريد من الغد لأطفالنا؟

ب جذر العنف التَّع�صُّ
تق�م  العنف،  اختيار  على  الفرد  رب  يتدَّ ولكي  هدف.  للعنف  يك�ن  اأن  بدَّ  ل 
ة التَّن�شئة الجتماعيَّة على تحديد هدف كريه، ي�شتفزُّ م�شاعر الفرد العدوانيَّة.  عمليَّ
ول بدَّ اأن يك�ن هذا الهدف خارج اإطار الّذات. ومن هنا فاإنَّ التَّدريب على العنف 

ًرا. ب، بحيث ي�شبح العنف حيال الآخر عنًفا مبرَّ يبداأ بغر�ص التَّع�شُّ

يا�شّي ه� ميل لإ�شدار حكٍم م�شَبق يتَّ�شف  ف�ص ال�شِّ ب في تراث علم النَّ والتَّع�شُّ
اأعماق  في  بجذوره  ي�شرب  ب  التَّع�شُّ ذلك  وتك�ين  معين.  م��ش�ع  حيال  بالجم�د 
ة التَّدريب على  ف�لة، فه� �شديد الرتباط بعمليَّ ة التَّن�شئة الجتماعيَّة منذ الطُّ عمليَّ

النتماء.

عف،  ال�شَّ بالغ  وليًدا �شعيًفا  يبداأ حياته  الكائنات -  اأق�ى  الن�شان - وه�  اإنَّ 
الكبار.  رعاية  على  ف  يت�قَّ حيًّا  ا�شتمراره  فاإنَّ   ، َثمَّ ومن  حياته،  كفالة  عن  عاجًزا 
م�ن له كذلك الحماية المتعلِّقة  ة اإعا�شته فح�شب، بل ُيقدِّ ل الكبار م�ش�ؤوليَّ ول يتحمَّ
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ونح�  جماعته  نح�  باتِّجاهاته  يتعلَّق  ما  ة  وخا�شَّ ته،  ل�شخ�شيَّ ة  ئي�شيَّ الرَّ بالمالمح 
بقيُة  هذه  الجتماعيَّة  التَّن�شئة  ة  عمليَّ في  الأ�شرَة  الأخرى.وُت�شارك  الجماعات 

ة والتَّعليميَّة.  ينيَّ ة والدِّ �شات الإعالميَّ الم�ؤ�شَّ

بتحديد  يتعلَّق  فيما  واأخرى  جماعة  بين  ة  الجتماعيَّ التَّن�شئة  ة  عمليَّ وتختلف 
ة الم�شم�ح  ل�كيَّ ة والجغرافّية، بل وال�شُّ ينيَّ ة والدِّ ة والّتاريخيَّ مدى الختالفات الِعرقيَّ
ة التَّن�شئة الجتماعيَّة- اأيًّا  بها في نطاق ت�شكيل جماعة النتماء. ومن َثمَّ فاإنَّ عمليَّ
ن ن�ًعا من التَّدعيم لتمايز تلك الجماعة عن جماعات »الآخرين«،  كان نمطها- تت�شمَّ
باعها حيالهم. فهناك  ب على اتِّ د �ش�رهم، وتتباين الأ�شاليب الَّتي نتدرَّ الَّذين تتعدَّ
ب  ديق«، والآخر »العدّو«. وتتَّ�شم الأ�شاليب الَّتي نتدرَّ الآخر »المجه�ل«، والآخر »ال�شَّ
ف،  باعها حيال الآخر »المجه�ل« بطابع ال�شتك�شاف الَحِذر، ومحاولة التَّعرُّ على اتِّ
ب كذلك على اأ�شاليب  ا«. ونتدرَّ بهدف معرفة ما اإذا كان المجه�ل »�شديًقا« اأم »عدوًَّ
ديق«، وه� تعامل يتَّ�شم –غالًبا- بطابع التَّعاون المتباَدل،  التَّعامل مع الآخر »ال�شَّ
ا الآخر »العّدو«، فاأ�شاليب  لمّي، في اإطاٍر من الحر�ص على التَّمايز. اأمَّ والتَّناف�ص ال�شِّ
ل في ت�شكيلها طبيعة ت�ازن الق�ى بين »جماعة  التَّعامل معه �شديدة التَّباين؛ اإذ يتدخَّ
النتماء« وذلك الآخر »العدّو«. وقد تجمع تلك الأ�شاليب بين التَّجاهل، والمقاطعة، 

والمالينة، والعنف... اإلخ. 

ل ما يمكن اأن نطلق عليه »عاَلم  �ر لالآخر، يت�شكَّ ومن خالل تفاعل تلك ال�شُّ
يكاد  »معادًيا«،  يك�ن  اأن  اإلى  اأميل  مجمله  في  العاَلم  ذلك  يك�ن  وقد  الآَخرين«. 
ديق«. وقد يك�ن اأحياًنا عاَلًما »�شديًقا« يقل فيه وج�د الآخر  يخل� من الآخر »ال�شَّ
ف�شّي اأو التَّغيُّر  »العدّو«. وقد ينبغي علينا اكت�شافه وت�شنيفه في بع�ص فترات النُّمّ� النَّ
ب يق�م  الجتماعّي ك�نه عالًما »مجه�ًل«. وغنيٌّ عن البيان اأنَّ ت�شكيل العقل المتع�شِّ

على تر�شيخ �ش�رة العاَلم المعادي لجماعة النتماء. 
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ب  الخ�صائ�ض النَّف�صّية للمتع�صِّ
نف�شه  اأحدهم  ي�شف  اأن  يندر  فاإنه  ولهذا  ئة،  �شيِّ ة  اجتماعيَّ �شمة  ب  التَّع�شُّ
را�شات الَّتي  ة كثيٌر من الدِّ فة بالآخرين. وَثمَّ ب. فكثيًرا ما نل�شق هذه ال�شِّ بالمتع�شِّ
ب«،  »المتع�شِّ خ�ص  ال�شَّ ز  ُتميِّ الَّتي  ف�شّية  النَّ الخ�شائ�ص  اأهمِّ  على  ف  للتَّعرُّ تهدف 
به لحزب �شيا�شّي اأو  بيَّة، �ش�اء كان تع�شُّ ب�شرف النَّظر عن اتِّجاهاته ومي�له التَّع�شُّ
را�شات عن  زعيٍم تاريخّي، اأو مذهٍب دينّي، اأو حتَّى فريٍق ريا�شّي. واأ�شفرت تلك الدِّ
دة من الخ�شائ�ص. وي�شتطيع كلٌّ منا اأن ينظر اإلى اأيِّ جماعة اأخرى  مجم�عة محدَّ
ين اأو الجن�ص اأو الثَّراء اأو الَّل�ن اأو المهنة اأو حتَّى الم�طن الأ�شلّي،  تختلف عنه في الدِّ

به:  ُثمَّ ير�شد مدى م�افقته على العبارات الّتالية، ليعرف مبا�شرة درجة تع�شُّ

مة الغالبة لدى اأبناء الجماعة الأخرى هي �شعف القدرة على ا�شتعمال  ال�شِّ  -1  
كهم  وتم�شُّ بم�اقفنا،  القتناع  عن  عجزهم  ر  نف�شِّ فكيف  واإّل  المنطق، 
ة  هات باختالف ُه�يَّ بتّرهاتهم ال�ّشاذجة؟ ويختلف تحديد طبيعة تلك الُترَّ
الجماعة المق�ش�دة، فقد تك�ن فكًرا اإيدي�ل�جيًّا، اأو معتقًدا دينيًّا، اأو حتَّى 
ة. اإنَّ مجرد ال�شتماع اإلى ما  ة، اأو مجرد هتافات جماهيريَّ ن�شرات دعائيَّ
�ص  ُيعرِّ قد  معهم  الفرديَّ  قا�ص  النِّ اأنَّ  عن  ف�شاًل  لل�قت؛  م�شيعة  يق�ل�نه 

الب�شطاء مّنا لت�شليلهم. 

اأنَّ الح�ار مع اأفراد الجماعات الأخرى، بهدف اإقناعهم بالحقيقة، ودع�تهم   -2  
اإنَّهم  اإلى طريق الحقِّ الَّذي ه� في �شالحهم في النهاية، لم يعد مجدًيا. 
العليا  اليد  لنا  تظلَّ  واأن  ة،  الق�َّ �ش�ى  معهم  تجدي  ل  جامدون  متع�شب�ن 
لين. اإنَّ اأيَّة  ة والِّ عاء الم��ش�عيَّ با�شتمرار، واألَّ تخدعنا محاولة بع�شهم ادِّ

محاولة للتَّ�شاهل معهم �ش�ف ل تعني لديهم �ش�ى �شعفنا وتخاذلنا. 
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ينبغي  الَّتي  حيحة  ال�شَّ الأ�ش�ل  على  خارج�ن  الأخرى  الجماعة  اأفراد  اأنَّ   -3  
تلك  تختلف  الحال  وبطبيعة  دائًما.  بها  نحن  نلتزم  والَّتي  بها،  اللتزام 
ة الجماعة المق�ش�دة، بحيث تتمثَّل في ُح�شن الخلق،  »الأ�ش�ل« باختالف ُه�يَّ

حيح، اأو النَّظرة الم��ش�عيَّة... اإلخ.  رعّية القان�نّية، اأو الِّدين ال�شَّ اأو ال�شَّ

ت�شير  رات  م�ؤ�شِّ واأّية  تاأكيد،  بكلِّ  جماعتنا  غالبيَّة  تمثِّل  نظرنا  وجهة  اأنَّ   -4  
ة واأنَّ اأولئك  د زيف وت�شليل، خا�شَّ اإلى غير ذلك فاإنَّها - اأيًّا كانت - مجرَّ

الآَخرين َمَهرة في عمليات الخداع والتَّزييف. 

رين«  ل ينبغي اأننْ نفّرق في م�اجهتنا لأفراد الجماعة الأخرى بين »المفكِّ  -5  
ذين«، اأو حتَّى بين »الم�افقين« و»المعار�شين« في �شف�فهم، فكّلهم  و»المنفِّ
ن�شيج واحد، يحاول�ن من خالل ت�زيع الأدوار ت�شتيت جه�دنا واإيقاعنا في 

حبائلهم. اإنَّ ما يبدونه من تن�ُّع في الم�اقف لي�ص �ش�ى خديعة. 

ينبغي اأن ننّقي �شف�فنا من اأولئك المتخاذلين الَّذين يدع�ن اإلى اإقامة   -6  
هم اإّما �ُشّذج نجح الآخرون في  ح�ار مع الآَخر. �شحيح اأنَّهم اأبناوؤنا، ولكنَّ

هم داخل �شف�فنا.  ت�شليلهم، اأو لعلَّهم عمالُء نجح الآخرون في د�شِّ

ح  ول نبالغ اإذا ما اأ�شرنا اإلى اأنَّ اأيَّة قراءة متاأنية لل�اقع العربّي الّراهن، ُترجِّ
تباين  غم  الرَّ على   - اتَّفق�ا  قد  العامِّ  المزاج  �شناعة  على  القائمين  ة  غالبيَّ اأنَّ 
اأنَّنا جميًعا على �شفا كارثة،  غاتهم - على تدعيم �ش�رة م�ؤاّدها  م�شاربهم وم�ش�ِّ
واأنَّ كلَّ جماعة مّنا محاطة بعالم من الآخرين ينا�شب�نه العداء. ول�شنا في حاجة 
ة  لتبيان تاأثيرات ذلك المناخ على تعاملنا مع ال�اقع المحيط بنا، فهي تاأثيرات جليَّ

ل تحتاج اإلى بيان. 
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ب اإفراز للهزيمة وتعبير عنها التَّع�صُّ
ه�شة وال�شتنكار: ماذا  د بيننا م�ؤخًرا ت�شاوؤلت ي�ش�بها قدر كبير من الدَّ تردَّ
خ�ش�نة  التَّعامل  اأ�شكال  اأكثر  ا�شتخدام  في  النت�شار  ذلك  ن�شهد  لماذا  لنا؟  حدث 
ت هذه الممار�شات لت�شل اإلى  وفجاجة وابتذاًل في ممار�شة خالفاتنا؟ لماذا امتدَّ
لماذا  والريا�شيَّة؟  ة  وال�شيا�شيَّ ة  الحزبيَّ المجالت  في  القياديَّة  الم�شت�يات  اأعلى 
ل�شان  الِّ ة  ِعفَّ فيهم  يفتر�ص  الَّذين  اأولئك  لي�شمل حتَّى  ل�كيُّ  ال�شُّ النَّمط  انت�شر ذلك 
اأي العامِّ من  بية بين بع�ص قادة الرَّ ل�كات التَّع�شُّ ورهافة التَّعبير؟ لماذا تنت�شر ال�شُّ

لطة والمعار�شة على حدٍّ �ش�اء؟ ال�شُّ

ة معدودة، لي�ص �ش�ى قمة جبل  اإنَّ ما تنقله اأجهزة الإعالم من ممار�شات فرديَّ
العنف الَّذي �شنعناه على عي�ننا عبر �شن�ات ط�ال، ولكن كيف حدث ذلك؟ 

�شحيح اأنَّه ل يخل� مجتمع من عنف، و�شحيح كذلك اأنَّ العنف الراهن لي�ص 
نا اأمام ت�شكيل لمناخ جديد،  غ تجاهل اأنَّ ق�شًرا على مجتمعنا، ولكن كل ذلك ل ُي�ش�ِّ

واإّل ففيم الده�شة اإذن؟

ثقافة الهزيمة في مقابل ثقافة النت�صار
يا�شيِّ ما يطلق عليه »ثقافة الهزيمة« مقابل  ال�شِّ ف�ص  النَّ تتناول درا�شات علم 
ع�ب، ميل المهزوم  »ثقافة النت�شار«. ومن اأهمِّ مالمح تلك الثَّقافة لدى بع�ص ال�شُّ
واختالل  بالف�شاد  تتعلَّق  ة  داخليَّ لأ�شباب  هزيمته  ع�امل  بع�ص  اإرجاع  تحا�شي  اإلى 
الأ�شمن  بيل  ال�شَّ فاإنَّ  َثمَّ  ومن  فح�شب.  المنت�شر  ة  ق�َّ في  الأمر  واختزال  القيم، 

والأجدى والأف�شل، بل ال�حيد لمح� عار الهزيمة، اأن تك�ن ق�يًّا. 

»ما  �شعار:  فيها  ُرفع  الَّتي   ،1967 عام  هزيمة  عقب  تحديًدا  حدث  ما  ذلك 
ة«، ولم يقت�شر ذلك على �شدام الجي��ص، بل اأ�شبح  اأخذ بالقّ�ة ل ُي�شتردُّ اإّل بالق�َّ
ة وحدها  دين اأنَّ الق�َّ ة اأ�شاليب الحتجاج المدنّي، م�ؤكِّ الأ�شل�ب المف�شل في حلِّ كافَّ
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، وكّل ما عداها �شعف وه�ان وا�شت�شالم، وداأبنا على تعميق ذلك خالل  هي الحلُّ
عمليات ت�شكيل ال�عي الجتماعيِّ الَّتي مار�شناها جميًعا دون ا�شتثناء. 

لقد انت�شرت في هذا المناخ فكرة اأنَّ ما حدث لي�ص هزيمة، بل مجرد »نك�شة 
الّدينيِّ  التَّف�شير  لنت�شار  مهيئين  اأ�شبحنا  َثمَّ  ومن  ال�طنّي«.  العمل  لها  �ص  تعرَّ
للهزيمة، الَّذي ترك ب�شماته العميقة على الجميع. واأبرز تلك الب�شمات يتمثل في 

تين: �شمتين اأ�شا�شيَّ

مة الأولى: �شيادة الإيمان باأنَّ تده�ر واقع الأمة يرجع اأ�شا�ًشا اإلى ابتعادنا  • ال�شِّ
قد  الملمح  اأنَّ هذا  البيان  وغنيٌّ عن  الَعلمانيَّة.  واقترابنا من  ين«  الدِّ »�شحيح  عن 
ة ال�ّشائد ر�شمًيا منذ ي�ني�  اأ�شبح بمثابة الملمح ال�شائد في نمط تن�شئتنا الجتماعيَّ
هزيمة  اأرجع  الَّذي  الفكريُّ  التَّيار  ه  اإنَّ الّراهن.  ال�قت  حتَّى  الأقل  على   1967 عام 
اإلى �شيحة  اأكت�بر عام 1973  واأرجع »معجزة«  اآنذاك،  ظام  النِّ ة  َعلمانيَّ اإلى   1967
العربيَّة  الإعالم  لأجهزة  الإعالميِّ  المحت�ى  اإلى مجمل  نظرة  وتكفي  اأكبر«.  »اهلل 
ة ر�شمية كانت اأو غير ر�شمية، ليتَّ�شح اأنَّ التَّعبير عن  المقروءة والم�شم�عة والمرئيَّ
ة.  هذا التَّيار الفكريِّ بالتَّحديد ه� الأعلى �ش�ًتا، والأكثر انت�شاًرا ونف�ًذا وجماهيريَّ
اأوجه  ة  َيُعد الأمر قا�شًرا على تف�شير الهزيمة والنت�شار، بل امتدَّ لي�شمل كافَّ ولم 
فاء،  را�شة اأو في العمل، اإلى تف�شير المر�ص وال�شِّ الحياة من النَّجاح والإخفاق في الدِّ
حة  يا�شيَّة. فاإحراز النَّجاح والإنجاز وال�شِّ وكذلك الف�ز والهزيمة في المباريات الرِّ
ف في  ق بف�شل الجهد والإخال�ص في العمل، ولكن يت�قَّ ة - ل يتحقَّ - وكّلها اأم�ر دني�يَّ

ينيَّة فح�شب. ق��ص الدِّ ل والأخير على درجة اللتزام بالطُّ المقام الأوَّ
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بيل الأوحد ل�شترداد الحق�ق  مة الّثانية: تر�شيخ فكرة اأنَّ العنف ه� ال�شَّ •	ال�شِّ
راع  ، وتجاوزت اإلى حدود ال�شِّ وردع المعتدي. و�شربت تلك الفكرة في بنياننا الفكريِّ
التَّهديد،  م�شدر  لم�اجهة  الأوحد  الأ�شل�ب  بمثابة  واأ�شبحت  الخارجّي،  العدوِّ  مع 
المجتمع  �شات  م�ؤ�شَّ الق�شاء على  ترتَّب على ذلك من  وما  داخليًّا،  اأو  كان  خارجيًّا 

لمّي.  �شال المدنيِّ ال�شِّ ، والق�شاء بالتَّالي على اكت�شاب اأبنائنا مهارات النِّ المدنيِّ

ة: »كن ق�ًيا خ�شًنا  تراكم كلُّ ذلك �شيًئا ف�شيًئا حتَّى اأ�شبح بمثابة �شمير الأمَّ
ل  اأحد.  عليك  يعتدي  اأّل  وت�شمن  الجميع  باحترام  تحظى  الجاَنب  مره�ب  عنيًفا 
المدنيِّ  والحتجاج  العامِّ  اأي  الرَّ باأوهام  تتعلَّق  اأو  للق�شاء،  فتلجاأ  عفاء  كال�شُّ ت�شلك 

ه حتَّى الآن.  والتَّفاو�ص«. وا�شتمرَّ حر�شنا على تعميق ذلك التَّ�جُّ

لمن  غات  الم�ش�ِّ ويلتم�ص  الإرهاب،  ع  وي�شجِّ العنف،  �ص  يقدِّ مناٌخ  ل  ت�شكَّ لقد 
يمار�ش�نه؛ مناٌخ ي�شعرك بالخجل وال�شطرار اإلى تف�شير �شل�كك »الغريب« اإذا لم 
اإلى  يدع�ك  مناخ  وه�  الم.  ال�شَّ ما تحدثت عن مزايا  اإذا  اأو  ماء،  الدِّ لروؤية  تبتهج 
ه،  ه وُتِهننْ منْ فَمه وُتخر�ص �ش�ته، ولت�شتمنْ اإبادة من يخالفك اإذا ما ا�شتطعت، واإّل فلتكمِّ
فاإذا عجزت عن كلِّ ذلك، فلت�لِّه ظهرك مقاطًعا اإّياه، محتقًرا له، متعالًيا عليه نافًيا 

ل�ج�ده. 

ده�شتنا  ل  نح�ِّ اأننْ  يمكن  هل  المناخ؟  ذلك  على  الق�شاء  يمكن  هل  والآن، 
حيٍّ حقيقّي، يك�شف اأمام اأعيننا ج�شامة ما حدث، ويدفعنا  وا�شتنكارنا اإلى فزٍع �شِ
ة �ُشبل اأُخرى لإدارة  اإلى البدء ف�ًرا في محاولة اإذابة جبل العنف والكراهّية؟ هل َثمَّ
راعات بيننا؟ هل يمكن  راع؟ هل يمكن البحث عن بديل للعنف في اإدارة ال�شِّ ال�شِّ
لم دون المبادرة  لمّي؟ وهل يمكن حًقا م�اجهة الظُّ راع ال�شِّ ة ال�شِّ الحديث عن اإمكانيَّ

الح؟  الح، اأو ما ه� دون ال�شِّ ف�ًرا اإلى رفع ال�شِّ
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راع  الإدارة الحكيمة لل�صِّ

راع  ت�شير حقائق العلم ف�شاًل عن وقائع التَّاريخ اإلى اأنَّ الإدارة الحكيمة لل�شِّ
ماء، ويمكن لها اأن ت�ش�ن العديد من الحق�ق. ولتلك  يمكن اأن تحفظ الكثير من الدِّ
ر مجالن  ن�شاأ وتط�َّ العلميَّة. ومن هنا  واأ�ش�شها  راع ق�اعدها  لل�شِّ الحكيمة  الإدارة 
راع«، و»درا�شات  : »درا�شات اإدارة ال�شِّ يا�شيِّ ف�ص ال�شِّ تطبيقّيان من مجالت علم النَّ
را�شات في هذين المجالين يمكن تخلي�شها  الم«. ولعلَّ اأهمَّ ما خل�شت اإليه الدِّ ال�شَّ

في ما يلي: 

فعاليَّة  الأكثر  ال��شيلة  تك�ن  قد  بالعنف،  المعتدي  م�اجهة  محاولة  ًل:  اأوَّ
ها تفتر�ص اأن تك�ن اأنت الأق�ى والأقدر دائًما، واإلَّ حاقت بك الهزيمة،  و�شرعة، ولكنَّ
اأو  ال�شت�شالم  اإّل  اآنذاك  اأمامك  ي�شبح  ول  عدوانه،  في  اإمعاًنا  المعتدي  وازداد 

الفرار اأو النتحار. 

له  نهاية  ت�شمل عدًدا ل  اأن  ينبغي  الحياة  لم�اقف  الفعليَّة  الم�اجهة  ثانًيا: 
ن  الم الهج�مّي. وتت�شمَّ من البدائل، مّما يمكن اأن نطلق عليها تعبير: بدائل ال�شَّ
وجمع  البدائل،  وطرح  الآراء  وتفنيد  والمناق�شة،  الح�ار  على  القدرة  مهارات 
وبناء  والتَّفاو�ص،  الإ�شباع،  وتاأجيل  الآخرين،  والتَّفاعل مع  المعل�مات وتحليلها، 

التَّحالفات... اإلخ.

ط�يل،  ونف�ص  مكثَّف،  جهد  اإلى  العنف  تف�شيل  لمخاطر  التَّ�شدي  ويحتاج 
ه  ولكنَّ الآخر.  م�اجهة  قبل  الّذات  م�اجهة  في  و�شجاعة   ، وم��ش�عيٍّ علميٍّ  وتفكير 
: هل نحن  يحتاج قبل هذا كلِّه اإلى اأن نجيب في �شدق و�شراحة عن �ش�ؤال ج�هريٍّ

الم؟ ا نكره العنف ونحبُّ ال�شَّ حقًّ
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الم �صناعة الحرب وثقافة ال�صَّ
على  ف  يت�قَّ ل  معيَّنة  �شلعة  رواج  اأنَّ  الإعالميِّ  ف�ص  النَّ علم  درا�شات  د  ت�ؤكِّ
ق  يتحقَّ اإنَّما  الأمثل  الرواج  اإنَّ  بل  مزاياها،  وعر�ص  وج�دها  عن  الإعالن  د  مجرَّ
لعة، ت�شمن لها دوام الطلب عليها. ويتطلَّب خلق مثل تلك  بقيام ثقافة م�شاندة لل�شِّ
بحيث  واتِّجاهات،  وقيم  معايير  من  نه  تت�شمَّ بما  ال�عي  لخريطة  ت�شكياًل  الثَّقافة 
اأ من ن�شيج تلك الثَّقافة. ي�شدق ذلك  لعة جزًءا ل يتجزَّ لب على تلك ال�شِّ ي�شبح الطَّ
ياحة بالقدر نف�شه الَّذي ي�شدق على �شناعة ال�ّشينما، وجراحات  على �شناعة ال�شِّ

التَّجميل، وكذلك الأ�شلحة.

اأ�شخم  من  ُتعدُّ  الح  ال�شِّ �شناعة  اأنَّ  ذكرنا  ما  اإذا  جديًدا  ن�شيف  ل  ولعلَّنا   
ناعة  ال�شِّ تلك  ت�شعى  اأن  بيعّي  الطَّ ولذلك فمن  واأكثرها ربحيَّة،  ناعة  ال�شِّ مجالت 
د لن�شر ثقافة الحرب،  لدعم الثَّقافة الَّتي ت�شاندها وت�شاعد على ترويجها، واأننْ ُتجنِّ
ف�ص، بل  متها الإعالم وعلم النَّ تراًثا �شخًما من مختلف العل�م الإن�شانيَّة، وفي مقدِّ
ودواوين  والكتب  الأفالم  اآلف  ط�ال  �شن�ات  عبر  �شهدنا  وهكذا  اأحياًنا.  والتَّاريخ 
ة« الَّتي ت�شبُّ جميًعا في تقدي�ص العنف، وتعتبره ج�هر  را�شات »العلميَّ عر، والدِّ ال�شِّ
بيل الأوحد للح�ش�ل على الكرامة والحترام والحفاظ على  بيعة الإن�شانيَّة، وال�شَّ الطَّ

الحق�ق. 

ة مناحي الحياة؛ اإذ لم  لقد ازدهرت تلك الثَّقافة و�شربت بجذورها في كافَّ
ول والجماعات مهرٌب من غ�اية الح�ش�ل على الأ�شلحة حتَّى ل� لم تكن  يعد اأمام الدُّ
ط لقتال، فعليها دوًما تكدي�ص الأ�شلحة لكي ل يجروؤ اأحٌد على العتداء عليها،  تخطِّ
ت�شتعل  اإننْ  وما  الظروف.  ة  كافَّ تحت  الزدهار  في  الح  ال�شِّ تجارة  ت�شتمرُّ  وبحيث 
ق الأرباح اآنذاك على منتجي  َجُه، فال يقت�شر تدفُّ الحرب حتَّى يبلغ ذلك الزدهار اأونْ
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ا يدعم  �داء وغيرهم. وممَّ ال�شَّ �ق  ال�شُّ وتّجار  بين  المهرِّ ي�شمل  بل  الح ف�شحب،  ال�شِّ
ة فيما يتعلَّق ب�شفقات الأ�شلحة  ة – خا�شَّ يَّ ذلك اأنَّ مناخ الحرب بما يفر�شه من �شرِّ
ع على ا�شت�شراء الف�شاد دون رقابٍة اأو خ�ٍف من افت�شاح، بخالف ما  وعم�لتها- ي�شجِّ
الم من �شفافيَّة تتيح على الأقل ف�شح الفا�شدين والمرت�شين.  ينبغي اأن يفر�شه ال�شَّ
ة الثانية عن »اأغنياء  ولعلَّنا ما زلنا نذكر تعبيًرا �شاع بيننا خالل فترة الحرب العالميَّ
الحرب«؛اأي اأولئك الَّذين ظهرت عليهم مظاهر الثَّراء فجاأة، بف�شل مناخ الحرب 
�داء. غير اأنَّ »اأغنياء الحرب« ه�ؤلء ل يحتّل�ن �ش�ى ذيل قائمة اأغنياء  �ق ال�شَّ وال�شُّ

الحرب الحقيقيين. 

بعن�ان:  كتاًبا   2002 عام  باروز«  »جدوين  البريطانيُّ  حفيُّ  ال�شّ اأ�شدر  لقد 
ول  الح«، ا�شتخدم فيه تعبير »المجم�عة القذرة«، م�شيًرا اإلى قائمة الدُّ »�شناعة ال�شِّ
ع ال�ليات المتحدة على راأ�شها، تليها رو�شيا، ثمَّ  الح. وتتربَّ ر �شناعة ال�شِّ الَّتي تت�شدَّ
تُّ بت�شدير %85  ول ال�شِّ فرن�شا، ثمَّ بريطانيا، واألمانيا، ثمَّ ه�لندا. وت�شتاأثر تلك الدُّ
الح في العالم، وتحتلُّ اإ�شرائيل المرتبة الّثانية ع�شرة في تلك القائمة. ومن  من ال�شِّ
ر تلك القائمة اأع�شاُء دائم�ن في مجل�ص  ول الأربع الَّتي تت�شدَّ المثير لالنتباه اأنَّ الدُّ

الم العالمّي«.  الأمن؛ الم�ش�ؤول عن »ال�شَّ

ر�شة الَّتي تثيرها  م اأننْ نفهم م�شدر تلك المقاومة ال�شَّ ن�شتطيع في �ش�ء ما تقدَّ
د ثقافة ل ت�شتند اإلى �شناعة تدعمها  هاية مجرَّ الم، فهي في النِّ ع�ة لثقافة ال�شَّ الدَّ
الأدوية،  �شناعة  مقابل  في  ال�قائيِّ  بِّ  الطِّ ثقافة  �شاأن  ذلك  في  �شاأنها  وترعاها، 

ثة للبيئة.  ناعات المل�ِّ وثقافة حماية البيئة في مقابل ال�شِّ

لقد ا�شتخدم »جدوين باروز« في كتابه تعبير »المجم�عة القذرة«، وغنيٌّ عن 
ول، فه� �شخ�شيًّا نا�شط بريطانيٌّ  البيان اأنَّه ل يق�شد بطبيعة الحال �شع�ب هذه الدُّ
�ع من التِّجارة. ومثله اآخرون  ة المعاِر�شة لهذا النِّ مات غير الحك�ميَّ في حقل المنظَّ
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م�ن اأرواحهم –اأحياًنا- دفاًعا عن  ل�ن ويقدِّ ة اأنحاء العالم- يدعم�ن ويم�ِّ - في كافَّ
الم  ة الّداعية لل�شَّ ة اليه�ديَّ تلك الثَّقافة. ولعلَّ بع�شنا ما زال يذكر المنا�شلة الأمريكيَّ
اإ�شرائيليَّة خالل  الَّتي �شحقتها جّرافة  العمر 23 عاًما،  البالغة من  »را�شيل ك�ري« 

احتجاجها على الممار�شات الإ�شرائيليَّة في رفح في مار�ص 2003. 

الم في العالم ل يمكن  �شحيح اأنَّ مجم�ع اأعداد الّنا�شطين في مجال ثقافة ال�شَّ
اأن يقارن باأعداد العاملين في اأجهزة القتال والأمن في ال�ليات المتَّحدة الأمريكيَّة 
التَّعليم  اأن�شطة  وحتَّى  بل  الم  ال�شَّ اأن�شطة  تم�يل  اأنَّ  كذلك  و�شحيح  مثاًل،  وحدها 
الح  حيَّة ل يمكن اأن يقاَرن بتلك المليارات الَّتي ُتنفق على �شناعة ال�شِّ عاية ال�شِّ والرِّ
التَّزييف  لمحاولة  دوًما  �ص  تتعرَّ الم  ال�شَّ لثقافة  ع�ة  الدَّ اأنَّ  وتجارته، و�شحيح كذلك 
�ص دوًما  الم تتعرَّ ع�ة لثقافة ال�شَّ الح وتجارته، و�شحيح كذلك اأنَّ الدَّ على �شناعة ال�شِّ
المظل�م  ل�شت�شالم  دع�ة  �ش�ى  لي�شت  باأنَّها  وو�شمها  م،  والتَّهجُّ التَّزييف  لمحاولت 
 - مازالت  الم  ال�شَّ ثقافة  فاإنَّ  ذلك،  كلِّ  مع  المقاومة؛  لثقافة  نقي�ص  واأنَّها  للّظالم، 
مار  الدَّ تزايد  اإلى  م�شتندة  الحياة،  في  ال�شتمرار  تحاول  العقبات-  كلِّ  من  غم  بالرَّ
مار ال�ّشامل الأكثر  رة، وما ُتنذر به اأ�شلحة الدَّ الَّذي ُتحدثه تكن�ل�جيا الأ�شلحة المتط�ِّ
ل�ن  ويتحمَّ الحرب،  ثمن  يدفع�ن  َمن  وعي  تزايد  من  ذلك  اإليه  ي�ؤدي  وما  تط�ًُّرا، 

خ�شائرها وويالتها.

ا يكاد يك�ن فر�ص عين على كلِّ  اأمًرا �شروريًّ البحث عن مخرج  ولهذا يغدو 
مهتمٍّ ب�ش�ؤون ال�طن، ولكنَّ الندفاع الفرديَّ لتحديد العالج الّناجع لن يك�ن مجدًيا، 
نا ل�شنا حيال لغز فكريٍّ يبحث عن حلٍّ عبقريٍّ غير م�شب�ق،  �ايا. اإنَّ مهما خل�شت النَّ

بل العك�ص قد يك�ن �شحيًحا، فكلُّ مهتمٍّ ب�ش�ؤون ال�طن لديه ت�ش�ٌُّر لحلٍّ ما. 
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اإيجابيٍّ  فعل  اإلى  م�اجهتها  تحتاج  دة،  معقَّ فكريَّة  اجتماعيَّة  اأزمة  اإنَّنا حيال 
ة، ي�شبُّ  ة مدرو�شة. ويعلِّمنا الّتاريخ اأنَّ الندفاع لفعٍل ل تجمع عليه الأمَّ �شمن خطَّ
عليه  يقدم�ن  َمن  اإخال�ص  كان  ومهما  الفعل،  بريق  كان  مهما  اأعدائها،  خانة  في 
لطة قد يغيِّرهم اقتناعهم  ووطنيَّتهم. وينطبق هذا على الجميع، فالمم�شك�ن بال�شُّ
ناحية  ومن  تهم.  ق�َّ اإلى  م�شتندين  عليه،  فيتعال�ن  الجمه�ر  ل�شالح  يعمل�ن  باأنَّهم 
لطة  لطة قد تغريهم عدالة مطالبهم، وتباط�ؤ ا�شتجابة ال�شُّ اأخرى فاإنَّ المعار�شين لل�شُّ
لطة.  لتلك المطالب، فيندفع�ن اإلى ت�شعيٍد غير مح�ش�ب، ي�شعهم في م�اجهة ال�شُّ

ومكمن الخطر اأننْ ين�شى الجميع اأو يتنا�ش�ا اأنَّهم جميًعا - �شلطة ومعار�شة - في 
قارب واحد، واأنَّ ال�ليات المتَّحدة الأمريكيَّة لم َتعد كما كانت على اأب�اب المنطقة، 
بل اأ�شبحت في قلبها بالفعل، ولم َتعد تحر�ص على اإخفاء خططها. ولم يعد الأمر 
اأنَّ الم�جة القادمة ل ت�شتثني  �ص ليدرك المرء  اأو تخ�شُّ اإلى ح�شافِة عقٍل  يحتاج 
ل  التَّدخُّ غات  م�ش�ِّ واأنَّ  لطة،  لل�شُّ م�شانًدا  اأو  كان  ا  معار�شً م�قعه،  كان  مهما  اأحًدا 

الأجنبّي ل تحتاج اإلى ا�شتنتاج، فهي ماثلة اأمامنا. 

ومكمن الخطر كذلك، اأننْ ين�شى الجميع اأو يتنا�ش�ا اأنَّ مناخنا الفكريَّ يعاني 
يا�شيَّة قد افتقدت  من غياب �شمة التَّ�شامح الَّتي ميَّزته تاريخيًّا، واأنَّ ممار�شتنا ال�شِّ
هذا  مثل  وفي  معها.  التَّعامل  وق�اعد   ، المدنيِّ الحتجاج  اأ�شاليَب  ط�يلة،  لحقبة 

ل.  المناخ ي�شبح العنف ه� الأ�شل�ب الُمف�شَّ

والمظل�مين  المقه�رين  وعي  ت�شاعد  القادمة  الأجيال  ترى  اأننْ  يمكن  فهل 
، مقابل ذلك  لمّي والكفاح المدنيِّ �شال ال�شِّ و�شحايا الحروب باإمكانّيات وجدوى النِّ

الح؟ تائج غير الحا�شمة لالعتماد على ال�شِّ الثَّمن الباهظ، والنَّ
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ف�شّي مبعهد الطب الق�مي بدمنه�ر/م�شر. * ا�شت�شاري الطب النَّ

العنف وَعالقته باال�شطرابات
النَّف�صّية، والجن�صيَّة، والإدمان

د. ماجد موري�ض اإبراهيم*

مقدمة

غبة  الرَّ اأو  ل�ك الفردّي تعبير م�شتمرٌّ عن عمليَّة ح�اريَّة دائمة بين الفعل  ل�شُّ
اأننْ نحلِّل  اأردنا  ة الثَّقافيَّة. واإذا  ة البيئيَّ في الفعل، وبين البنى الجتماعيَّة، والخلفيَّ
اأ�شا�شيين،  عن�شرين  اإلى  نرجعها  اأن  بنا  يجدر  فاإنَّه  المجتمع،  في  العنف  ظاهرة 

وام، هما: الفرد والمجتمع.  يتفاعالن على الدَّ

ر اأنَّه الأف�شل والأجدى،  ك كل اإن�شان على مدى �شنيِّ حياته َوفق ما يت�ش�َّ يتحرَّ
ك لي�ص حًرا على الإطالق، لأنَّه محك�م ب�ش�ابط، ومقيَّد ببدائل  ولكنَّ هذا التَّحرُّ
ظاهرة  تحليل  �شرورة  تاأتي  هنا  من  عليه.  ينكرها  اأو  المجتمع  له  مها  يقدِّ معيَّنة 
ة، في �ش�ء ثالثة عنا�شر  باب بخا�شَّ ة، ولدى ال�شَّ العنف في المجتمع العربيِّ بعامَّ
العقليَّة،  رات  والم�ؤثِّ رات  الُمخدِّ واإدمان  ف�شّية،  النَّ بـال�شطرابات  تتعلَّق  ة،  هامَّ

وال�شطرابات الجن�شيَّة. 
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 ال�صطرابات النَّف�صّية والعنف 

عات  وت�قُّ ة  الثَّقافيَّ ة  الخلفيَّ باختالفات  ف�شّية  النَّ حة  ال�شِّ تعريفات  تختلف 
 . يا�شيِّ ة والمناخ ال�شِّ ينيَّ المجتمع من الفرد، ومنظ�مة القيم الدِّ

بال�ظائف  القيام  في  النَّجاح  هي  تعريفاتها  اإحدى  في  ف�شّية  النَّ حة  وال�شِّ  
بعالقات  وال�شتمتاع  الإيجابيَّة  الأن�شطة  في  الم�شاركة  من  ذلك  يتبع  بما  ة،  العقليَّ
ف�شّية  النَّ حة  ال�شِّ ن  وُتمكِّ المعاك�شة.  روف  الظُّ مع  التَّكيُّف  على  والقدرة  ُم�شَبعة، 
ال�جداني،  والنُّم�  والتَّعلُّم  التَّ�ا�شل،  المنطقيِّ ومهارات  التَّفكير  يتمتَّع بها من  َمن 

اتيَّة.  ريع بعد الأزمات، وتحقيق قدر معق�ل من المكانة الذَّ والتَّعافي ال�شَّ

ف�شّية  النَّ حة  ال�شِّ بين  قطعيٍّ  نحٍ�  على  فا�شاًل  ا  حدًَّ ن�شع  اأننْ  عب  ال�شَّ ومن   
ف�شّية  حة النَّ ف�ص اإلى النَّظر لل�شِّ ف�شّي، ولهذا لجاأ علماء النَّ والمر�ص اأو ال�شطراب النَّ
ب��شفها نقطة على مح�ٍر وا�شٍع المدى ي�شل بين قطبين، ولنفتر�ص اأنَّ قطبيِّ اأحد 
هذين المح�رين هما التَّكيُّف، و�ش�ء التَّكيُّف؛ بمعنى اأنَّ �شل�كات الأ�شخا�ص تتفاوت 
رات. فالأ�شخا�ص  الم�شتجّدات والمتغيِّ والتَّعامل مع  الم�شاكل  في قدراتها على حلِّ 
اأُخرى  م�شكالت  َتنتج عنها  تتفاقم حتَّى  م�شكالتهم  يترك�ن  َمن  التَّكيُّف هم  �شّيئ� 
. وعلى مح�ر اآخر يمكن اأن يك�ن قطبا  قة على الم�شت�يين: الجتماعيِّ والمهنيِّ مع�ِّ
مات الهادمة ه� الَّذي  خ�ص الَّذي يقترب من ال�شِّ التَّكيُّف هما: البناء والهدم. فال�شَّ
ل يف�شل فقط في حلِّ م�شكالته، واإنَّما يعمد اإلى تدمير ذاته نف�شيًّا وبي�ل�جيًّا، اإلى 
اء، فه�  خ�ص البنَّ ا ال�شَّ ا�ص اإليه. اأمَّ ًرا اأقرُب النَّ رجة الَّتي يتاأثَّر به تاأثًُّرا بالًغا ومدمِّ الدَّ

 . الَّذي ي�شعى با�شتمرار تجاه النُّم� العاطفيِّ والعقليِّ والبدنيِّ
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ف�شّي.  النَّ ال�شطراب  طبيعة  لفهم  �شروريٌّ  ف�شّية  النَّ حة  لل�شِّ فهمنا  اإنَّ 
الحزن  يعني  ف�شّي  النَّ ال�شطراب  فاإنَّ  والمرح،  عادة  ال�شَّ تعني  حة  ال�شِّ كانت  فاإذا 
م  التحكُّ على  القدرة  بها  يتمتَّع  من  تمنح  ف�شّية  النَّ حة  ال�شِّ كانت  واإذا  والكتئاب. 
كم  التَّحُّ القدرة على  ف�شّي ي�شلب الم�شاب به هذه  النَّ فاإنَّ ال�شطراب  ل�ك  ال�شُّ في 
ف�شّية تعني القدرة على  حة النَّ في �شل�كه الَّذي يغدو �شل�ًكا عدوانيًّا. ل� كانت ال�شِّ
ف�شّي  النَّ المر�ص  لكان  وال�جدان،  ل�ك  وال�شُّ الفكر  بين  والن�شجام  ال�اقع  الإدراك 
خ�ص  فال�شَّ خ�شيَّة.  ال�شَّ لتكامل  الَّالزمة  الثَّالث  وائر  الدَّ هذه  بين  الف�شام  يعني 
ة  خ�شيَّ ف�شّية. وال�شَّ حة النَّ الم�شتقلُّ ال�اثق بقدراته ه� من يتمتَّع بقدٍر وافٍر من ال�شِّ

ف�شّي.  ف باأنَّها تعاني من المر�ص النَّ ة ت��شَ لبيَّة العتماديَّ ال�شَّ

و�ش�ف نحاول في العجالة التَّالية اأن نجيب عن ثالثة اأ�شئلة: ما العالقة بين 
حة  ال�شِّ دعم  ع�امل  وما  العالقة؟  هذه  طبيعة  وما  والعنف؟  ف�شّي  النَّ ال�شطراب 

ف�شّية؟ النَّ

ال�صطراب النَّف�صّي والعنف 
انت�شار  مالحظتهم  بعد  والعنف،  ف�شّي  النَّ المر�ص  بين  الباحثين  بع�ص  ربط 
ف�شّيين، وكذلك  ف�شّي الحركيِّ بين المر�شى النَّ �شاط النَّ حالت العنف والإفراط في النَّ
اأمرا�ص نف�شيَّة.  ن يعان�ن من  العنف، ممَّ الم�ق�فين ب�شبب جرائم  ل�ج�د ن�شبة من 
كبرى  نف�شيَّة  اأمرا�ص  من  يعالج�ن  ن  ممَّ  %7 اأنَّ  على  قيقة  الدَّ الإح�شائّيات  وتدلُّنا 
، يرتكب�ن فعاًل عدوانيًّا على الأقلِّ في العام، في  كالف�شام اأو ال�شطراب ال�جدانيِّ
�شبة اإلى 29% اإذا  �شبة على 2% عند الأ�شخا�ص الآخرين. وت�شل النِّ حين ل تزيد النِّ
ف�شّي  اقترن المر�ص العقليُّ بالإدمان. ومع هذا فاإنَّ العالقة بين العنف وال�شطراب النَّ
ف�شّية - بحكم تعريفها وو�شفها - ل يمكن  تظلُّ غير وا�شحة، لأنَّ بع�ص الأمرا�ص النَّ
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ديدة الم�شح�بة  باأنَّها �شل�كات عنف، ومثال ذلك حالت الكتئاب ال�شَّ اأن تتَّ�شف 
�شاط والتَّفكير، وكذلك حالت النف�شام حين تغلب فيها الأعرا�ص  بالعزلة وبطء النَّ
ة الَّتي تتمثَّل في فقر الفكر والنط�اء، وتجنُّب ال�شتجابة للم�ؤثرات المحيطة.  لبيَّ ال�شَّ
ف�شّي )ب�شرف  ل اأن ندر�ص العالقة بين اأعرا�ص ال�شطراب النَّ بب نف�شِّ ولهذا ال�شَّ
ل�كات المتَّ�شمة  النَّظر عن الزملة الكاملة الَّتي تلزم للتَّ�شخي�ص الإكلينكّي( وبين ال�شُّ

ة والعنف. بالعدوانيَّ

 133 على   1991 عام  »بارتلز«  اأجراها  الَّتي  را�شة  الدِّ بينت  فقد   
ا بالف�شام اأنَّ ن�شبة كبيرة من العنف �شببها ما يعاني منه المر�شى  مري�شً
delusions. وكذلك وجد »زوب�ر«  hallucination و�شاللت  من هالو�ص 
الأُمُّ  اأو  الأب  فيها  قتل  الَّتي  الحالت  من  عدًدا   1989 و»كراك�ف�شكي« 
ب�ا�شطة اأحد الأبناء )14 حالة اأُم، و3 حالت اأب(، ووجد اأنَّ وراء هذه الجرائم 
م المر�ص  كّلها �شاللت ال�شطهاد delusion of persecution و�شاللت ت�هُّ
اأنَّ   1993 عام  »�شتارزينك�ص«  وجد  اأخرى  جهة  ومن   .Hypochondriases

وجة  الزَّ خيانة  �شاللت  �شببها  زوجاتهم  �شّد  الأزواج  عنف  حالت  من   %29
م�شت�ى  تحليل  ي�شاعدنا  الّنادرة  الحالت  بع�ص  في   .delusion of infedilty

ة الم�شتهَدفة، بما ي�شاعد على  حيَّ ة ال�شَّ اللت على ا�شتنتاج �شخ�شيَّ الهالو�ص اأو ال�شَّ
اأ ببع�ص حالت النتحار عندما تاأمر الهالو�ص �شاحبها  الحتياط اّلالزم، وكثيًرا ما نتنبَّ
خ�ص الَّذي يعاني من ا�شطراب  بقتل نف�شه. وقد ل�حظ - في حالت كثيرة- اأنَّ ال�شَّ
لأنَّ  المبا�شر،  بب  ال�شَّ ف�شّي ه�  النَّ المر�ص  يك�ن  اأن  �شل�ًكا عنيًفا، دون  ي�شلك  نف�شيٍّ 
من   %21 اأنَّ ثبت  وقد  �ِشطة.  النَّ الأعرا�ص  كم�ن  اأوقات  في  تتمُّ  العنف  اأفعال  بع�ص 
بب،  المر�شى الَّذين ارتكب�ا الجرائم قال�ا اإنَّ الأعرا�ص الَمر�شيَّة كانت يقيًنا هي ال�شَّ
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اللت ذات  بب. وُتعدُّ ال�شَّ ح 26% من المر�شى اأننْ تك�ن الأعرا�ص هي ال�شَّ في حين رجَّ
خ�ص من الهالو�ص. وتقلُّ ن�شبة ال�شتجابة للهالو�ص كلَّما زادت  تاأثير اأق�ى على ال�شَّ

خ�ص ل تغيب تماًما في كلِّ الأح�ال.  ة لل�شِّ خط�رتها؛ بمعنى اأنَّ الب�شيرة الذاتيَّ

اتجاهات العالقة بين ال�صطراب النَّف�صّي والعنف

فكثيًرا  كّلها،  ة  العقليَّ َمَلكاتهم  ف�شّي جميعهم  النَّ ال�شطراب  يفقد مر�شى  ل 
اللت  ال�شَّ مر�شى  وبع�ص  ط�يلة.  ة  مدَّ كاء  الذَّ من  عالية  درجة  على  يحافظ�ن  ما 
ف�ص. ومع اأنَّهم يقتنع�ن باأفكار  فاع عن النَّ يرتكب�ن اأعماًل عنيفة بتدبير ُمحَكم للدِّ
فاع عن اأنف�شهم، وهذا  ف�ن بحر�ص وحنكة للدِّ خاطئة اقتناًعا �شديًدا، اإل اأنَّهم يت�شرَّ
 rationality within الالعقالنية  على  المبنيَّة  ة  العقالنيَّ مبداأ  عليه  نطلق  ما 
ي اإلى العنف كلَّما  بب نجد اأنَّ �شاللت ال�شطهاد ت�ؤدِّ irrationality. ولهذا ال�شَّ

اإدراك  في  ة  دقَّ تتبعه  التَّنظيم  لأنَّ هذا   ،organized delusions مة  منظَّ كانت 
مة اللت غير منظَّ ا اإذا كانت ال�شَّ ه بال�اقع، ومن َثمَّ ياأتي العنف. اأمَّ الإح�شا�ص الم�ش�َّ

disorganized فاإنَّها ُتنِتج �شل�ًكا ع�ش�ائيًّا غير محكٍم. 

فكالهما  التِّجاه،  ة  ثنائيَّ عالقة  والعنف  ف�شّي  النَّ ال�شطراب  بين  والعالقة 
بعدد  يتعلَّق  اأننْ  يمكن  بالعنف  يتميَّز  الَّذي  ل�ك  ال�شُّ فاإن  وكذلك  الآخر،  اإلى  ي  ي�ؤدِّ
الخ�ف  م�شاعر  زادت  وكلَّما  العام.  المزاج  مثل  الأُخرى  ة  خ�شيَّ ال�شَّ مات  ال�شِّ من 
والقلق وترقُّب الخطر والحزن، زادت احتمالت العنف، وكلَّما زاد الن�شباط العامُّ 
و�شيادة  الن�شباط  بغياب  العنف  ويزداد  العنف.  ن�شبة  قلَّت  المحيط  ال��شط  في 
ببيَّة  الف��شى، �ش�اء في الأ�شرة اأو المجتمع. وفي بع�ص الحالت ت�شير العالقة ال�شَّ
كثيرة  ذلك  واأمثلة  ف�شّي،  النَّ ال�شطراب  اإلى  العنف  ي  ي�ؤدِّ ، حين  عك�شيٍّ اتِّجاه  في 
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ة  الجن�شيَّ اأو  ة  البدنيَّ المعاملة  �ش�ء  من  طف�لتها  في  عانت  الَّتي  خ�شيات  ال�شَّ بين 
Physical sexual abuse، اأو الَّذين تربُّ�ا في ظلِّ اأ�شرة قا�شية واأب حازم، اأو 

َمن ن�شاأوا في مجتمع �شلط�يٍّ ب�لي�شّي، اأو في بيئة �شحراويَّة جديبة نائية. وحيثما 
ذلك  يف�شر  وما  الفقر.  ازداد  ف�شّي  النَّ لال�شطراب  كم�شبِّب  العنف  تاأثير  ازداد 
بط  ال�شَّ تاأثير  تحت  يقع�ن  الجتماعيِّ  لَّم  ال�شُّ لأ�شفل  المنتمين  الأ�شخا�ص  اأنَّ  ه� 
ة autonomy والقدرة على  ، ويفتقدون بدرجات كبيرة الإح�شا�ص بالذاتيَّ الخارجيِّ
وذكاء  التَّكيُّف  اآلّيات  تقلُّ عندهم  وكذلك   .internal control الّداخليِّ  بط  ال�شَّ
وتك�ن  بالعنف،  تتَّ�شم  الَّتي  ة  خ�شيَّ ال�شَّ ا�شطرابات  بع�ص  وتظهر  الم�شكالت،  حلِّ 
ظروف  اإلى  بالإ�شافة  ال�راثيَّة،  جذورها  لها  وكّلها  باب،  ال�شَّ لدى  تك�ن  ما  اأو�شح 
ة  الجتماعيَّ �شّد  خ�شيَّة  ال�شَّ ا�شطراب  ال�شطرابات:  هذه  ومن  والتَّن�شئة.  التَّربية 
 Borderline ة  الَحديِّ ة  خ�شيَّ ال�شَّ وا�شطراب   ،Antisocial personalty

 ،Paranoid personality ة  الليَّ ال�شَّ ة  خ�شيَّ ال�شَّ وا�شطراب   ،personality

.Schi typal Personalit ة خ�شيَّة �شبه الف�شاميَّ وا�شطراب ال�شَّ

باب حة النَّف�صّية لل�صَّ العوامل الَّتي ت�صاعد على دعم ال�صِّ

حة  ال�شِّ روافد  وتغذية  اتهم  �شخ�شيَّ لدعم  باب  ال�شَّ يحتاجه  لما  النَّظر  عند 
ة، اأو بين �شخ�شيَّة، وتك�ن ع�امل  ا اأننْ تك�ن �شخ�شيَّ وافد اإمَّ ف�شّية، نرى اأنَّ هذه الرَّ النَّ
ة للّذات  ف�شّية بالنَّظرة الإيجابيَّ حة النَّ ة لل�شِّ خ�شيَّ وافد ال�شَّ ة. وتتعلَّق الرَّ ة بيئيَّ ثقافيَّ
حة البدنيَّة.  ف�شّي وال�شِّ �شاط والبحث عن معنى للحياة، والن�شجام النَّ ة، والنَّ الحي�يَّ

الحميمة،  والعالقات  ر،  الم�ؤثِّ د  الجيِّ بالتَّ�ا�شل  تتعلَّق  اأُخرى  روافد  وهناك 
د. ومن ناحية اأخرى نجد  ب لم�شاعدة الآخرين، والتَّ�ازن بين الرتباط والتَّفرُّ اأهُّ والتَّ
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يني  ف�شّية تتعلَّق بمظاهر النتماء للمجتمع، وال�ازع الدِّ حة النَّ ة لل�شِّ اأنَّ البيئة الثَّقافيَّ
ل  الَّذي  العاّم  والن�شباط  ال�حدة،  داخل  التَّن�ُّع  لفكرة  المجتمع  ودعم  وحّي،  والرُّ

ي�شمح بالف��شى.

ها  اأهمِّ باب عدًدا من العنا�شر، من  ر لل�شَّ اأننْ ن�فِّ وافد، يلزم  ولتغذية هذه الرَّ
من  معق�ل  وم�شت�ى  والمجتمع،  والأ�شدقاء  الأُ�شرة  من  والمعن�ّي  المادّي  عم  الدَّ
�شرورة  اإلى  بالإ�شافة  المظهر،  بمفه�م  ولي�ص  الج�هر  بمفه�م  ينيَّة  الدِّ الثَّقافة 
ة للقيم الَّتي  ة بيئيًّا واقت�شاديًّا، مع وج�د المنظ�مة العامَّ تح�شين الأح�ال المعي�شيَّ
ة،  ة العامَّ حيَّ ة بالأقلّيات، وكذلك ت�شجيع العادات ال�شِّ تتناغم مع المنظ�مة الخا�شَّ

 . حة البدنيَّة، وبالتَّ�ازن الهرم�نيِّ والغذائيِّ والعناية بال�شِّ
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رات والُم�شِكرات والعنف* الُمخدِّ

د. ماجد موري�ض ابراهيم** 

العار�ص،  بالتَّجريب  رات  الُمخدِّ واأن�اع  ال�شابِّ  اأو  المراهق  بين  العالقة  تبداأ 
�شبة بين الحالت  ر اإلى �ش�ء ال�شتعمال وقد يتمادى اإلى الإدمان، والنِّ الَّذي قد يتط�َّ
ة  المادَّ ب  يجرِّ ا  �شخ�شً  16 كل  بين  من  اإنَّه  اأي  1:4:16؛  هي  كر  الذِّ �شالفة  الثَّالث 
قد  التَّجريب  وبعد  الإدمان.  مرحلة  اإلى  واحٌد  �شخ�ٌص  المطاف  نهاية  في  ي�شل 
بيَّة عن طريق و�شفة  للعقاقير الطِّ  misuse خ�ص ال�شتعمال الخاطئ  ال�شَّ يمار�ص 
راء من �شيدليَّة غير ملتزمة باآداب المهنة، وهي درجة اأقّل وطاأة من  ة، اأو بال�شِّ طبيَّ
رات العقليَّة بغر�ص  ر لأدوية الم�ؤثِّ �ش�ء ال�شتعمال، Abuse وهي ال�شتعمال المتكرِّ
على  للخروج  وي�شطرُّ  دة  المحدَّ ة  والمدَّ الجرعات  يتجاوز  بحيث   ، الّذاتيِّ التَّطبيب 
ة dependence، وفيها ي�شتعمل  . ثمَّ تاأتي العتماديَّ القان�ن اأو العرف الجتماعيِّ
ة ط�يلة حتَّى يعتاد عليها نف�شيًّا، دون اأننْ يت�شبَّب  ة المرغ�ب فيها مدَّ خ�ص المادَّ ال�شَّ
على  التَّع�ُّد  لي�شمل  المفه�م  هذا  ويتَّ�شع  ان�شحابيَّة.  اأعرا�ٌص  ا�شتعمالها  عدم  عن 
الألعاب الخطرة اأو العنيفة، اأو ق�شاء �شاعات ط�يلة اأمام الإنترنت. واآِخر المراحل 

ت هذه ال�رقة للمناق�شة يف املح�ر الثاين للم�ؤمتر الذي تناول م��ش�ع »املخّدرات واملُ�صكرات، والتدخني،  * اأُعدِّ
والأمرا�ض اجلن�صّية« )اأنظر ال�رقة التالية ح�ل م��ش�ع »ال�صطرابات اجلن�صّية والعنف«(.

**ا�شت�شاري الطب الّنف�شي مبعهد الطب الق�مي بدمنه�ر/م�شر.
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ة  بتكراريَّ ة  المادَّ خ�ص  ال�شَّ ي�شتعمل  وفيها   ،Addiction الإدمان  مرحلة  هي 
ان�شحابيَّة  اأعرا�ص  ظه�ر  اإلى  ا�شتعمالها  عن  التَّ�قُّف  ي  ي�ؤدِّ متزايدة،  وبجرعات 
مربكة لل�ظائف الف�شي�ل�جيَّة، واإلى �شل�كات خطرة ت�شتع�شي على المقاومة، وتدفع 
ي اإلى م�شاعفات �شاّرة  للتَّمادي في البحث عن المادة، لمزيد من التَّعاطي، بما ي�ؤدِّ

 . على الم�شت�يين: البدنيِّ والعقليِّ

اإلى حالت طارئة، نذكر  باأن�اعها  رات  دون ا�شتعمال الُمخدِّ �ص َمن يتع�َّ يتعرَّ
ر في  م فت�ؤثِّ ة في الدَّ منها اأعرا�ص التَّ�شّمم Intoxication، حين يزيد تركيز المادَّ
. وقد  ر في درجة ال�عي، وفي وظائف القلب والجهاز التَّنف�شيِّ ال�ظائف العقليَّة، وت�ؤثِّ
ة withdrawal symptoms اإذا لم تت�فر  خ�ص من الأعرا�ص الن�شحابيَّ يعاني ال�شَّ
ة اأعرا�شها  ة الَّتي اأدمنها، اأو اإذا نق�شت الجرعة بطريقة مفاجئة. ولكلِّ مادَّ المادَّ
م،  ة الممّيزة، الَّتي ت�شمل في مجملها: ا�شطراب درجة ال�عي و�شغط الدَّ الن�شحابيَّ
ن�بات  واأحياًنا  اله�شمّي،  الجهاز  الع�شلّي، وا�شطراب  والتَّ�تُّر  القلب،  دّقات  وعدد 

ل�ك والفكر والع�اطف.  من التَّ�شنُّجات، بالإ�شافة اإلى ا�شطرابات ال�شُّ

يقلُّ  وفيها   ،Tolerance التَّع�ُّد  ة  اآليَّ الإدمان  في  الف�شي�ل�جيَّة  الآلّيات  ومن 
خ�ص لجرعة اأكبر حتَّى ي�شتمتع بالتاأثير الَّذي  دة، اأو يحتاج ال�شَّ تاأثير الجرعة المحدَّ
اأداء  على  خ�ص  ال�شَّ قدرة  في  ا  اأي�شً التَّع�ُّد  ويبدو   . اأقلَّ بجرعة  اإليه  ي�شل  اأننْ  د  تع�َّ
ة  رة. وفي اإطار الخلفيَّة الجتماعيَّ ة المخدِّ غم من تعاطيه المادَّ وظائفه المعتادة بالرَّ
خ�ص المدمن، هناك م�شطلح ُيعرف بم�شطلح »المدمن الم�شارك  الَّتي يعي�شها ال�شَّ
ة  رون ويتاأثَّرون بعمليَّ Co Dependence«، والمق�ش�د بهم اأفراد الأ�شرة الَّذين ي�ؤثِّ

ل�ن �شراءها، اأو  رة اأو ُي�شهِّ ة المخدِّ رون المال اأو المادَّ ة، وَمن ي�فِّ �ش�ء ا�شتعمال المادَّ
ل�ك المنحرف، ويح�ل�ن بين المدمن والعالج نتيجة حالة الإنكار  يتغا�ش�ن عن ال�شُّ
denial، الَّتي تاأبى العتراف ب�ج�د م�شكلة تتطلَّب العالج طبيًّا ونف�شيًّا واجتماعيًّا. 
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ــة ــــــرات العقــــليَّ رات والموؤثِّ الُمخـــــدِّ
Narcotics and Psychoactive Substances

العليا  ة  العقليَّ والمَلكات  ال�عي  درجة  في  ر  ت�ؤثِّ ة  طبيعيَّ نباتات  رات  الُمخدِّ
رات العقليَّة فهي الأدوية  ا الم�ؤثِّ كالتَّركيز والنتباه، وتثير م�شاعر البهجة والرتياح. اأمَّ
يدمنها  حتَّى  م��شعها  غير  في  ا�شتخداُمها  ُي�شاء  ولكن  طبيَّة  لأغرا�ص  ُت�شنع  الَّتي 
الح�شي�ص  رات:  الُمخدِّ ومن  عالج.  دون  من  منها  التَّخلُّ�ص  ي�شتطيع  ول  خ�ص  ال�شَّ
ق  ُي�ش�َّ وغيرها مّما   hat والقات   Cocain والك�كايين   pium والأفي�ن   Cannabis

ا  اأي�شً الَّتي لها  وهناك ما يعرف بالعقاقير -   .Street Drugs بطرق غير �شرعيَّة 
 Amphetamine اأمفينامين  مثل:  طة  المن�شِّ الأدوية  ن  وتت�شمَّ عقليَّة-  تاأثيرات 
مات، وم�شاّدات القلق مثل:  ومثيل فينيدات Methylphenedate ومجم�عة المن�ِّ
وم�شتّقاتها. والق�اعد   Ben odia epine وديازيين   Phenobarbitalفين�باريت�ن
لة بدرجة كافية في معظم البالد العربيَّة  الحاكمة ل�شرف هذه الأ�شناف غير ُمفعَّ
 thyl alcohol الكح�ل  من  المختلفة  الأ�شناف  نجد  وكذلك  بالغرب.  مقارنة 
باأ�شمائها التِّجاريَّة وتركيزاتها المختلفة. ويتعامل ج�شم الإن�شان مع كلِّ من الم�ادِّ 
ابق ذكرها من خالل عمليات التَّمثيل الغذائيِّ اأو الأي�ص metabolism، فتنتج  ال�شَّ
ة اإلى المخ،  م�يَّ ورة الدَّ ة ن�شطة ت�شل من خالل الدَّ عة مادَّ ة الخام اأو الُم�شنَّ عن المادَّ
اأثير المرغ�ب فيه. فالأفي�ن  ب التَّ ة المنت�شرة، فت�شبِّ ر على الم�شتقِبالت الع�شبيَّ فت�ؤثِّ
 ،endorphins encephalin ر في م�شتقِبالت الأندورفين والأنكفالين وم�شتّقاته ت�ؤثِّ
ال�شيروت�نين   Dopamine الدوبامين  م�شتقِبالت  على  الك�كايين  ر  ي�ؤثِّ حين  في 
serotonin والن�رابينفيرين Norepinephrin وُتحدث الكح�ل تاأثيرها عن طريق 

.glutamine م�شتقِبالت الجل�تامين
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اأبعاد حجم انت�صار الم�صكلة )الوبائّيات(

�ع  ة لهذا النَّ را�شات الم�شحيَّ ة الأرقام الإح�شائيَّة في الدِّ غم من عدم دقَّ بالرَّ
اأمكن  فاإنَّه  بالبيانات،  الإدلء  في  دق  ال�شِّ عدم  اأو  الإنكار  ب�شبب  الم�شكالت،  من 
في  العقليَّة  رات  والم�ؤثِّ رات  الُمخدِّ تجريب  ن�شبة  اأنَّ  افترا�ص  مبا�شرة  غير  بطرق 
 ،%3-  2.5 ال�شتعمال  �ش�ء  ون�شبة   ،%12-10 يبلغ  �شنة   25-15 العمريَّة  المرحلة 
اإلى 1% دون اختالفات كبرى  نف�شها  ة  العمريَّ المرحلة  المدمنين في  ن�شبة  وت�شل 

بين البالد العربيَّة. 

رات وتداولتها في ج�ٍّ  ة الُمخدِّ ع�ب العربيَّ وعلى مدى عق�د زمنيَّة عرفت ال�شُّ
بيعّية  رات الم�شتعملة من الأن�اع الطَّ من التَّ�شالح مع الّظاهرة. وكانت اأكثر الُمخدِّ
قفزت  الأخيرة  الثَّالثة  العق�د  في  ولكن  الكح�ل،  يليهما  والأفي�ن،  الح�شي�ص  مثل 
حيَّة  وال�شِّ ة  الجتماعيَّ الم�شاعفات  د  تعدُّ ب�شبب  الهتمام،  ب�ؤرة  لتحتلَّ  الّظاهرة 
رات  عة مثل اأدوية الم�ؤثِّ ة الَّتي نتجت عنها، بالتَّزامن مع ظه�ر الم�ادِّ الُم�شنَّ والجنائيَّ

ة والهيروين.  العقليَّ

ة  ا�شتخدامها وت�شاءلت محليَّ ي�شاء  الَّتي  العقاقير  ازداد عدد  الع�لمة  ومع 
بقات الجتماعيَّة. وت�جد بع�ص  الّظاهرة؛ اإذ نجد اأن الإدمان ينت�شر في كلِّ الطَّ
�شبة في  بقات الفقيرة، واأنَّ ارتفاع النِّ ح ارتفاع ن�شبته في الطَّ را�شات الَّتي ُترجِّ الدِّ
بقات يرجع اإلى لج�ئها اإلى الجهات الحك�ميَّة، �ش�اء في العالج اأو طلب  هذه الطَّ
ولهذا  القان�ن.  طائلة  تحت  لل�ق�ع  عر�شة  اأكثر  لأنَّها  وكذلك  ف�شّي،  النَّ الإر�شاد 
بقات  بب، ُتعدُّ الأرقام الَّتي ت�شير اإلى ارتفاع ن�شبة المدمنين في اأو�شاط الطَّ ال�شَّ

الفقيرة، اأرقاًما زائفة. 
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�ارع، ويبلغ مت��شط  ن ومن بينهم اأطفال ال�شَّ وينت�شر الإدمان عند �شغار ال�شِّ
العمر على م�شت�ى ال�طن العربيِّ 20 �شنة، مع مالحظة اأنَّ �شّن الإدمان في م�شر 
بين  الإدمان  وينت�شر  ع�دية.  وال�شُّ لبنان  في  مثيله  من  قلياًل  اأقّل  وُعمان  والمغرب 
عام.  بعد  عاًما  يزداد  �شاء  النِّ عدد  ولكنَّ  �شاء،  النِّ بين  انت�شاره  من  اأكثر  جال  الرِّ
 : ل انت�شار الم�ادِّ ياأتي بهذا التَّرتيب من الأكثر اإلى لأقلِّ را�شات اإلى اأن معدَّ وت�شير الدِّ
رات العقليَّة، الكح�ل، الح�شي�ص، الأفي�ن وم�شتّقاته، الهيروين  ال�شجائر، اأدوية الم�ؤثِّ
رات بين التَّدخين وال�شتن�شاق والخلط  ع طرق ا�شتخدام الُمخدِّ واأخيًرا القات. وتتن�َّ
اأو  الَّال�شقة،  والم�اّد  ّيارة  الطَّ ي�ت  الزُّ ا�شتن�شاق  اأو  الح�شي�ص،  مثل  الحل�ّيات  مع 
مثل  والتَّدخين  الم�شغ  اأو  القات،  مثل  الم�شغ  اأو  الك�كايين،  وا�شتن�شاق  التَّدخين 
والك�كايين  الهيروين  في  فينح�شر  الَحقن  طريق  عن  ُي�شتعمل  ما  ا  اأمَّ الأفي�ن، 

والأمينكامين. 

مات المحليَّة لالإدمان ال�صِّ
ت�جد �شمات محليَّة لالإدمان تختلف بين بلد واآخر: فالإدمان في م�شر مثاًل، 
الع�شابيَّة  مات  ال�شِّ بينهم  تنت�شر  الَّذين  جين،  المتزوِّ غير  المتعلِّمين  م�شكلة  ه� 
حبُّ  ه�  الإدمان  لهذا  لي  الأوَّ والّدافع   .extroversion ة  والنب�شاطيَّ  neurotic

من  و%21  الحالت،  من   %27 في  والإحباط  الحالت،  من   %66 في  ال�شتطالع 
بب ه� البحث عن و�شيلة لق�شاء وقت الفراغ. وكذلك فاإنَّ %28  الحالت يك�ن ال�شَّ
ة، و66% من  مادَّ اأكثر من  ي�شتعمل�ن  واحدة، و%46  ة  مادَّ ي�شتعمل�ن  المدمنين  من 
الكتئاب.  وم�شاّدات  نات  والُم�شكِّ عال  ال�شُّ اأدوية  ا  اأي�شً يدمن�ن  الهيروين  م�شتعملي 
ف فيها المدمن عن ال�شتعمال بعد العالج 11.65  الَّتي يت�قَّ ة  المدَّ ويبلغ مت��شط 
�شهًرا في 82% من الحالت، وعادة ما يك�ن النتكا�ص ب�شبب نمط الحياة الَّذي لم 
ة اإّبان  ف�شانّي. وقد ل�حظ اأنَّ ال�شتعمال في لبنان قد زاد ب�ش�رة وبائيَّ يتغيَّر والتَّع�ُّد النَّ
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ا ا�شتعمال  الحرب الأهليَّة في الفترة 1973-1990، وبلغ مت��شط العمر 30 �شنة. اأمَّ
�شاء 1:4، واأكثر  جال للنِّ ة الأولى فكان في �شن 20 �شنة، وبلغت ن�شبة الرِّ ة للمرَّ المادَّ
الم�اد الم�شتعملة هي الهيروين في 80% من الحالت. ول�حظ زيادة ال�شتعمال في 
المدن الكبرى. وِمن بين مدمني الهيروين ُوجد اأنَّ 17% منهم ي�شتعمل�نه بالَحقن، 

بالإ�شافة اإلى الح�شي�ص والك�كايين.

 ، رت انت�شار الظاهرة: الحرب والخ�ف، وت�افر الم�ادِّ ومن الع�امل الَّتي ف�شَّ
ة، بالإ�شافة اإلى المناخ العامِّ المنفتح  ، والأزمات القت�شاديَّ خ�شيُّ وال�شتعداد ال�شَّ
ن�ن  يدخِّ  %88 منهم  ن�ن،  مدخِّ ّكان  ال�شُّ من   %36 اأنَّ  ُوجد  لبنان  وفي  والمت�شامح. 
�شاء، وترتفع ن�شبة  ن�ن الأرجيلة من بينهم 57% من النِّ جائر، و11.1% منهم يدخِّ ال�شَّ

نِّ وغير المتعلمين.  تدخين الأرجيلة عند �شغار ال�شِّ

وفي الك�يت نجد اأنَّ 24% من المدمنين ي�شتعمل�ن الأفي�ن، و10% كح�ليات، 
ون�شبة  مة،  والمن�ِّ المهدئة  الأدوية  و%40  طة،  المن�شِّ والعقاقير  الأمفيتامين  و%5 
ئة في  40% يتعاط�ن الح�شي�ص، مع مالحظة زيادة ا�شتعمال الكح�ل والأدوية المهدِّ

ن�ات الأخيرة. ال�شَّ

الم�شغ  طريق  عن  وُي�شتعمل  اليمن.  في  المنت�شرة  باتات  النَّ من  القات  وُيعدُّ 
�مال و�شرق ال�ش�دان. والمادة الفّعالة فيه يت�شابه مفع�لها مع  ة في اليمن وال�شُّ خا�شَّ
 Alpha amino واألفا اأمين�بر وبي�فان Cathenon ة كاثين�ن طات وهي مادَّ المن�شِّ
رات؛ لهذا كان  حة العالميَّة �شمن الُمخدِّ مة ال�شِّ propiophan. ولم ُتدرجه منظَّ

ا�شتيراده م�شم�ًحا في ال�ليات المتَّحدة حتَّى وقت قريب، مع اأنَّه ممن�ع في كلٍّ من 
فرن�شا و�ش�ي�شرا. وتفيد اآخر التَّقارير اأنَّه يت�شبَّب في بع�ص الأعرا�ص الّذهانيَّة. 

ال�طن  في  رة  المخدِّ الم�ادِّ  انت�شار  خريطة  عن  المعل�مات  بع�ص  وهناك 
وُتعدُّ  اإيران.  عبر  اأفغان�شتان  من  الخليج  منطقة  اإلى  الهيروين  ينتقل  اإذ  ؛  العربيِّ



69 االأوراق املرجعية للمناق�سات

ب اإلى �ش�ريا ولبنان والعراق. والماريج�انا من اأكثر  تركّيا م�شدر الك�كايين المهرَّ
رات المنت�شرة في م�شر، يليها الح�شي�ص والهيروين والك�كايين والأمفيتامين  الُمخدِّ

 .Ecstasy والإكت�شا�شي
زراعة  فيها  وتنت�شر  ة،  العقليَّ رات  الم�ؤثِّ اأدوية  اأهم م�شادر  لبنان من  وتعتبر 
الح�شي�ص في بعلبك ووادي البقاع. وقد زادت م�شاحة الأر�ص المزروعة بالح�شي�ص 
�ق  في المغرب منذ الثمانينّيات في القرن الع�شرين، وُتعدُّ م�شدًرا رئي�شيًّا لدول ال�شُّ
وفل�شطين  والأردّن  م�شر  في  بكثرة  يارة  الطَّ الَّال�شقة  الم�اد  وُت�شتعمل  الأوروبيَّة. 

و�ش�ريا والمغرب وت�ن�ص. 
وهي  ذاته،  ال�قت  في  اأُخرى  ة  نف�شيَّ اأمرا�ص  من  المدمن�ن  يعاني  ما  وغالًبا 
الأخرى،  ف�شّية  النَّ وال�شطرابات   Dual diagnosis الثُّنائيِّ  التَّ�شخي�ص  حالت 
خ�شيَّة �شّد  ل�كّي conduct disorder وا�شطراب ال�شَّ الَّتي ت�شمل: النحراف ال�شُّ
الجتماعّي antisocial personalty disorder والكتئاب والقلق، ون�بات الَهلع 

وم�شاعر الَّل�م العنيف للّذات. 

العالقة بين الإدمان والعنف
العالقة بين الإدمان والعنف عالقة وثيقة، وقد تك�ن مبا�شرة اأو غير مبا�شرة. 
و�ش�ف ن�شتعر�ص في عجالة اأن�اع العنف الّناتج عن الإدمان، وما يجمع بينهما من 

ع�امل م�شتركة، واأخيًرا دوافع العنف عند المدمنين. 

اأنواع العنف الّناتج عن الإدمان
لميذ  العنف المدر�شيُّ بين الطلبة، ويبداأ من ال�شتئ�شاد اأو امتهان كرامة التِّ  -1  
اإلى  ي�شل  حتَّى  الجراحيَّة  بالإ�شابات  مروًرا  رقة،  وال�شَّ البنية،  �شعيف 

الإكراه على الغت�شاب. 
معدل  اأ�شبح  وقد  الأطفال.  معاملة  و�ش�ء  وجين  الزَّ بين  المنزلّي  العنف   -2  
كانت  اأننْ  بعد  �شاء،  والنِّ جال  الرِّ بين  مت�شاوًيا  الآن  وجين  الزَّ بين  العدوان 
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اأفعال  ل الأطفال لرتكاب  جال هي الأكبر. والعنُف المنزليُّ ي�ؤهِّ ن�شبة الرِّ
باب.  العنف، و�ش�ء ا�شتعمال العقاقير في فترة ال�شَّ

يارات. ومّما يلفت النتباه تقريٌر �شحفيٌّ ُن�شر م�ؤخًرا،  رق وال�شَّ ح�ادث الطُّ  -3  
رق.  ول الَّتي تحدث فيها اإ�شابات الطُّ و�شع م�شر على راأ�ص قائمة الدُّ

رقة، اأو تحت  مة نتيجة ال�شل�ع في ال�شَّ الن�شمام لع�شابات الجريمة المنظَّ  -4  
ة لح�شاب الّتاجر.  ة، اأو العمل في ت�زيع المادَّ يَّ وطاأة الحاجة المادِّ

من  �شة  المهمَّ الفئات  ت�شتقطب  الَّتي  ة  الإرهابيَّ للجماعات  الن�شمام   -5  
المجتمع. 

ة ال��شائل.  حالت النتحار والقتل العمد والخطاأ بكافَّ  -6  

العوامل الم�صتركة بين الإدمان والعنف 
عدم الن�شباط الجتماعّي، والتَّ�شيُّب الأخالقّي، والنفالت الأمنّي.   -1  

ة، والتَّح�ُّلت الجتماعيَّة.  اأوقات الحرب والأزمات القت�شادية الحادَّ  -2  
ة الُمحِبطة.  روف الجتماعيَّ الظُّ  -3  

ناعّي على ح�شاب  يف اإلى المدينة، وانت�شار المجتمع ال�شِّ الهجرة من الرِّ  -4  
راعّي.  المجتمع الزِّ

�شعف العالقة المتباَدلة بين الأبناء والآباء.   -5  
�شاء.  جال اأكثر من النِّ ل�كات الَّتي تنت�شر بين الرِّ الإدمان والعنف من ال�شُّ  -6  

دوافع العنف عند المدمنين
رات والكح�لّيات، نتيجة ل�شل�كاتهم غير الآمنة،  تظهر عند معظم مدمني الُمخدِّ
ة في الف�صِّ  م�يَّ ورة الدَّ ة، اأو ا�شطراب الدَّ درجاٌت متفاوتٌة من �شم�ر الق�شرة الُمخيَّ
ة عند  ة الحادَّ ل�كيَّ ي اإلى النحرافات ال�شُّ . وُيعدُّ الإدمان ه� ال��شيط الَّذي ي�ؤدِّ الَجبهيِّ
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 Post Traumatic stress disorder PTSD مر�شى ا�شطراب ما يعرف با�شم
حين تظهر عليهم.

خ�صّي لوك الندفاعّي المغامر، والعنف ال�صَّ اأعرا�ض ال�صُّ
وترتفع ن�شبة العنف عند مدمني الكح�ل في عدد من الحالت الآتية، ومنها: 

ر في درجة ال�عي والإدراك.  - الإفراط في تناول كمية كبيرة ت�ؤثِّ
ن  خ�شيَّة ممَّ ال�شَّ اإذا كانت  الك�كايين،  اأخرى مثل  ومادة  الكح�ل  بين  الجمع   -

تع�دوا قمع م�شاعر الغ�شب.
وافع المبا�شرة  ر من بين الدَّ - ُتعدُّ الحاجة المبا�شرة للمال الَّالزم ل�شراء المخدِّ

�ِشط.  ل جرائم المدمنين في اأوقات التَّعاطي النَّ للعنف، ولهذا يرتفع معدَّ
ة اأُخرى في  ل العنف عند المدمنين الَّذين يعان�ن من اأمرا�ص نف�شيَّ - يزداد معدَّ
ال�قت نف�شه؛ لأنَّ كليهما ُي�شهم في تده�ر مَلكات الب�شيرة والإدراك والتَّفكير 
والكتئاب  خ�شيَّة  ال�شَّ ا�شطراب  الأمرا�ص:  هذه  اأهم  ومن  والفهم.  المطلق 

َرع باأن�اعها. كاء وحالت ال�شَّ والّذهان، بالإ�شافة اإلى انخفا�ص ن�شبة الذَّ
- ي�جد ارتباط بين الإدمان والنحراف الجن�شيِّ وجرائم الختطاف والغت�شاب، 
اأثَر  ولذلك فاإنَّنا نجد بين الآليَّات الف�شي�ل�جيَّة ال��شيطة في فعل العنف، التَّ
بط  ال�شَّ اآلّيات  وتثبيط  الأميفتامين،  مثل  الحركيَّة  ف�شّية  النَّ طات  بالمن�شِّ

هنيَّة على حلِّ الم�شكالت.  بالق�شرة الُمخيَّة، بالإ�شافة اإلى اإعاقة القدرة الذِّ

لط�ّي، الَّذي  ل بدَّ من التَّذكير باأنَّ هناك ارتباًطا بين الإدمان والمجتمع الأب�يِّ ال�شُّ
الع�امل  وهي  الخ�ف.  اإلى  بالإ�شافة  التَّ�اكليَّة،  ة  العتماديَّ وح  الرُّ الجماهير  في  ي�شيع 
ة Child ego state الَّتي  ف�ليَّ خ لدى الجماهير والأ�شخا�ص حالة الّذات الطُّ الَّتي ُتر�شِّ
ة،  ل الأحكام المنطقيَّة، ويتَّ�شم �شل�كها بال�شتهالكيَّ تعتمد على العاطفة الجّيا�شة، وت�ؤجِّ
ريعة والمبا�شرة. وكلُّ هذه اآلّيات تدفع لتفاقم الّظاهرة.  غبة في الَّلذة والمكافاأة ال�شَّ والرَّ
خ والنحراف،  ة والنفتاح يعني مزيًدا من التَّف�شُّ ماحيَّ ويعتقد البع�ص اأنَّ مزيًدا من ال�شَّ
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كان هذا  ماحيَّة عاقلين م�شتب�شرين  وال�شَّ النفتاح  كان  كلَّما  ولكن  بع،  بالطَّ وارد  وهذا 
ة الم�شتهِلكة، وب�شيًرا بخلق جيل م�شتقلِّ  ف�لية العتماديَّ ة الطُّ خ�شيَّ م�ؤذًنا بم�شارحة ال�شَّ

قابة المجتمعيَّة.  قابة الّذاتيَّة محلَّ الرَّ مير، تحلُّ فيه الرَّ الفكر، ورا�شد ال�شَّ
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اال�شطرابات الجن�شيَّة والعنف 

د. ماجد موري�ض ابراهيم*

؛ فه� دائم الن�شغال  ة ب�ؤرة اهتمام الإن�شان عبر التَّاريخ الب�شريِّ تحتلُّ الحياة الجن�شيَّ
الجن�ص  ح�ل  تدور  الَّتي  والق�ش�ص  وتحليلها.  عنها  المعرفة  من  مزيد  اإلى  وي�شعى  بها، 
ب اأثرها منذ ما قبل التَّاريخ مروًرا بر�ش�مات دافن�شي التَّ��شيحيَّة لأو�شاع الجماع،  نتعقَّ
ًبا، تدخل فيه عنا�شر  �ر الفا�شحة. وُيعّد الجن�ص م��ش�ًعا مركَّ و�ش�ًل اإلى الأفالم وال�شُّ
الجن�شّي  ل�ك  ال�شُّ ويقترن  المجتمع.  وثقافة  الف�شي�ل�جيَّة،  وال�ظائف  التَّ�شريحّي  التَّك�ين 
كه  تحرِّ ول  ننْب،  الذَّ ول  الخ�ف  ول  القلق  م�شاعر  ت�ش�به  ول  الم�شتَركة،  بالمتعة  حي  ال�شِّ
خارج  يتمُّ  الَّذي  فه�  المنحرف،  اأو  التَّرفيهي  الجن�شي  ل�ك  ال�شُّ ا  اأمَّ والندفاع.  رورة  ال�شَّ

رعيَّة، وت�ش�به محاذير كثيرة.  اإطار العالقة ال�شَّ

ًرا  متاأثِّ �ع،  النَّ لدور  ا�ص  النَّ لفهم  تلخي�ص  على  الجن�شيَّة  العالقة  وتنط�ي 
المباِدر  الإيجابيِّ  ور  بالدَّ َكر  الذَّ يق�م  اإذ  كبيرة؛  بدرجة  ف�شّي  النَّ التَّحليل  ة  بنظريَّ
ب الم�شتقِبل. وكذلك الحال فيما يتمُّ  لبي: المرحِّ ور ال�شَّ المقتحم، وتق�م الأنثى بالدَّ
�ء على اأُولى الروابط بين الجن�ص  بين الحي�ان المن�يِّ والب�ي�شة. وهذا ما ُيلقي ال�شُّ
وج�د  اأدركنا  العدوان  األ�ان  من  ل�ن  َكريَّ  الذَّ الختراق  اأنَّ  اعتبرنا  واإذا  والعنف. 
بالمتعة  الألم  فيها  يقترن  الَّتي   ، الجن�شيِّ النحراف  حالت  في  الَمَر�شّي  التَّالزم 

* ا�شت�شاري الطب الّنف�شي مبعهد الطب الق�مي بدمنه�ر/م�شر.
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خ�ص  الجن�شيَّة، �ش�اء اأ�شاب هذا الألُم ال�شريَك الآَخر )ال�ّشاديَّة( اأو ا�شتمتع به ال�شَّ
نف�شه )المازوخيَّة(. 

الجن�ص؛  ا�شطرابات  ر�شد  خاللهما  من  يمكننا  رئي�شّيان  مجالن  هناك   
بّي، والّثاني: ثقافة المجتمع. علًما باأنَّ حالت الجن�ص الُمثلى قد  ل: المجال الطِّ الأوَّ
، لت�شبح في عداد الم�شكالت  ًرا من التَّ�شنيف الَمر�شيَّ الإكلينيكيَّ ا�شتبعدت م�ؤخَّ
بّي م�شكالت التَّغيير الجراحّي  ة الثَّقافيَّة، في حين بقيت في المجال الطِّ الجتماعيَّ

�ع مع التَّك�ين التَّ�شريحّي.  ة النَّ للجن�ص، بحيث تت�اءم ُه�يَّ

جل  الرِّ من  كلٍّ  عند  الجن�ص  ا�شطرابات  ُت�شنَّف  الف�شي�ل�جيَّة،  الّناحية  من 
مرحلة  ت�شيب  ا�شطرابات  فهناك  الخلل.  ي�شيبها  الَّتي  المرحلة  بح�شب  والمراأة 
بق، وهناك الآلم الم�شاحبة  غبة، وال�شتثارة، اأو تح�ل دون ال��ش�ل اإلى ذروة ال�شَّ الرَّ
ة المن�شاأ، وقد تنتج عن اأ�شباب  ة نف�شيَّ ليَّ للجماع. وكلُّ هذه ال�شطرابات قد تك�ن اأوَّ

ة، اأو نتيجة ا�شتعمال العقاقير، اأو اإدمان الكح�ل، اأو غير ذلك من الأ�شباب.  طبيَّ

ة الأخرى Paraphilia فنذكر منها: الفت�شاحيَّة  اأما اأن�اع النحرافات الجن�شيَّ
ة Fetshisim وم�شاجعة الأطفال Pedophilia وال�شتثارة  exhibitionism والفت�شيَّ

 zoophilia وم�شاجعة الحي�ان Telephone Scatologia عن طريق محادثة الّتلف�ن
خ�شيات الَّتي تعاني من هذه  وهناك اأنماط كثيرة غيرها. وبالبحث عن �شمات ال�شَّ
بقات الجتماعيَّة  النحرافات، ُوجد اأنَّهم مجم�عة غير متجان�شة تنتمي لمختلف الطَّ
تلخي�ص  يمكن  ولكن  بالجن�ن،  و�شفها  يمكن  ول  ة.  الُعمريَّ المراحل  ولمختلف 

ال�شفات الم�شتركة بينها في:

عدم القدرة على اإقامة عالقات �شخ�شيَّة واجتماعيَّة �شحيحة.   -1  
ل�ك، مع  خ�ص لم�ا�شلة ال�شُّ ، الَّذي يدفع ال�شَّ درجة من النحراف المعرفيِّ  -2  
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ل�ك غير  اأنَّ ال�شُّ اإدراك خطئه تحت �شتار ت�ش�يغات متعددة واهية، منها 
ريك.  ، واأنَّه يتمُّ بمعرفة ال�شَّ �شارٍّ

حيَّة. عدم القدرة على فهم م�شاعر ال�شَّ  -3  
ة والقدرة على حلِّ الم�شكالت.  ة العامَّ �شعف القدرات التَّكيُّفيَّ  -4  

ف�لة والمراهقة من �ش�ء المعاملة بدنيًّا وجن�شيًّا.  المعاناة في �شن�ات الطُّ  -5  

اأ�صكال العنف المرتبط بالجن�ض
ة  العربيَّ البالد  في  منت�شرة  عادة  وه�   Circumcision الإناث  ختان   -1  

ة ال�ش�دان وم�شر.  وبخا�شَّ
النحراف  �شكل  ياأخذ  الَّذي  ة،  الجن�شيَّ العالقات  �شميم  في  العنف   -2  

المازوخيِّ اأو ال�ّشادّي. 

رب بغر�ص الإجبار،  العنف المرتبط بالعالقات الجن�شيَّة مثل الإجبار اأو ال�شَّ
ين، مثل اأننْ ترى المراأة اأنَّ خ�ش�عها  ح بالدِّ ة، اأو يتم�شَّ غات ثقافيَّ وكالهما يلتم�ص م�ش�ِّ
ة اأنَّ َمن ترف�ص رغبة زوجها،  ينيَّة. وقد �شاع بين العامَّ ن�ع من ال�فاء ب�اجباتها الدِّ
ل يقبل لها �شيام ول �شالة، وتلعنها المالئكة ي�م القيامة. وربَّما ينطبق على هذه 

.Marital rape وجّي الحالت م�شطلح الغت�شاب الزَّ

روح  على  التملُّك  روح  �شيادة  ب�شبب  داقة،  وال�شَّ الحبِّ  عالقات  في  العنف 
ل  ب كثيًرا من الغ�شب والتَّ�شاحن ب�شبب الغيرة، اأو عندما تتح�َّ العطاء. وهذا ما ي�شبِّ

.Violent Dating وه� ما ن�شّميه ، ة اإلى اإغ�اء اأو اإجبار جن�شيٍّ العالقة الّرومن�شيَّ

ة لها عالقة بالجن�ص، ونذكر هنا حالت �شاللت  العنف ب�شبب اأعرا�ص نف�شيَّ
وتقيم  تخ�نه  �شريكته  اأنَّ  وج  الزَّ يعتقد  وفيها   ،Delusion of infidelity الخيانة 
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ريكة هذا  ال�شَّ ت�شلك  اأننْ  ودون   ، ماّديٍّ دليل  اأدنى  دون  اآخرين،  مع  عالقات جن�شيَّة 
رق،  الطُّ �ص عليها بمختلف  ويتل�شَّ العك�ص،  اأو  وج زوجته  الزَّ ع  ويتتبَّ اأ�شاًل.  ل�ك  ال�شُّ
ها اأو في حقِّ َمن يظنُّ اأنَّه �شريكها. وفي  وقد يعتدي عليها اأو يرتكب ُجرًما في حقِّ
م  حالت اأخرى نجد جن�ن ال�َلع بحبِّ �شخ�شيَّة م�شه�رة Erotomania، حيث تت�هَّ
ه ل يظهر حبه لها، فتحر�ص  ا ذا مكانة في المجتمع يحبُّها ولكنَّ المراأة اأنَّ �شخ�شً
�شها للعنف، اأو  على متابعته ومحاولة التِّ�شال به، وقد تنط�ي �شل�كاتها على ما يعرِّ

ترتكب هي نف�شها عنًفا �شد الآخر الَّذي يح�ل بينها وبينه، اأو �شدَّ نف�شها. 

المراأة �صحيَّة العنف
ة حالت، منها: الغت�شاب  حيَّة في عدَّ  تقع المراأة من فعل العنف م�قع ال�شَّ
اأ�شكاله  بكلِّ  الجن�شيُّ  الفعل  ه�   Rape والغت�شاب  والإهانة.  رب  وال�شَّ �ص  والتَّحرُّ
تك�ن  عندما  اأو  الج�شدّي،  الإيذاء  اأو  ة  الق�َّ با�شتعمال  الآخر  رف  الطَّ م�افقة  دون 
حيَّة في و�شٍع ل ي�شمح لها باإعطاء م�افقتها، مثل حالت ا�شطراب درجة ال�عي  ال�شَّ
ن. ولي�ص هناك اإح�شاءات وا�شحة عن الغت�شاب  اأو التَّخلُّف العقليِّ اأو �شغر ال�شِّ
حادث  اأعرا�ص  �ش�رة  في  نف�شيًّا  ر  ت�ؤثِّ قد  الغت�شاب  وحالت   . العربيِّ ال�طن  في 
اأعرا�شه  من  كثير  في  ي�شابه  ما  وه�   ،Rape trauma syndrome الغت�شاب 
 .Post traumatic stress disorder PTSD دمة  ال�شَّ بعد  ما  كرب  ا�شطراب 
وكذلك ت�جد ظاهرة المراأة المهانة الم�شروبة Battered Woman. ويرى البع�ص 
ارع،  اأنَّه ل�قاية المراأة من خطر الغت�شاب، يجدر بها اأن تلتزم بيتها ول تنزل لل�شَّ
�ص له من خطر  �ص لتهديد يف�ق ما تتعرَّ مع اأنَّ الأرقام ت�شير اإلى اأنَّها في البيت تتعرَّ
�شن  �شاء يتعرَّ ارع. وتفيد الإح�شائيَّات في ال�ليات المتَّحدة اأنَّ كثيًرا من النِّ في ال�شَّ
ل  ح الَّذي يتطلَّب التَّدخُّ رب المبرِّ �شن لل�شَّ وج �شن�يًّا، ومنهنَّ َمن يتعرَّ رب من الزَّ لل�شَّ

بي، واأنَّ حالت العدوان البيتيِّ ت�شل اإلى القتل.  الطِّ
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�ص الجن�شيِّ sexual harassment؛ فاأّي تلميح اأو طلب  وهناك حالت التَّحرُّ
�ًشا في الحالت الَّتي يتمُّ فيها تحت �شغ�ط  �شل�ك ينط�ي على طابع جن�شيٍّ ُيعدُّ تحرُّ
على  ينط�ي  ف�ص  الرَّ اأو  الخ�ش�ع  عدم  كان  ما  اإذا  وظيفة،  على  بالح�ش�ل  ال�عد 
الَّتي  الحالت  . وكذلك في  ال�ظيفيِّ بالم�قع  اأو بقرار �شارٍّ  ال�ظيفة  التَّهديد بفقد 
ا من الخ�ف  ل ا�شطراًبا في مجال العمل، اأو ُي�شيع فيه ج�ًَّ عندما ُيحٍدث هذا التَّدخُّ
�ارع وو�شائل الم�ا�شالت،  �ص في ال�شَّ اأو الحذر. ومن المالحظ ارتفاع حالت التَّحرُّ
�اهر الجماعيَّة، في بع�ص الم�ا�شم اأو الأماكن. ة والظَّ وهي حالت تتراوح بين الفرديَّ

المجتمع، العنف، ال�صطراب الجن�صّي
اإليهما  الإ�شارة  بدَّ من  يَّة، ل  الأهمِّ تان. على غاية من  ثقافيَّ هناك ظاهرتان 

عندما نتناول �شل�كات العنف المرتبط بالجن�ص. 

Rape Culture ثقافة الغت�صاب
اإنَّ مجتمعاتنا ت�ش�دها ثقافة الغت�شاب، وهي  لي�ص هناك مبالغة في الق�ل 
ع بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة العنف والعدوان على المراأة، من  تلك الَّتي ُت�شجِّ
حيث اإنَّها تفتر�ص اأنَّ الجن�ص والعنف �شن�ان ل يفترقان، ومن َثمَّ فاإنَّ اجتماعهما 
من  ن  ُته�ِّ الإعالم  و�شائل  اأنَّ  عن  ف�شاًل  الحياة.  اأوجه  من  وجًها  يك�ن  اأن  يعدو  ل 
على  و�شاهدي  رات.  والمبرِّ الأعذار  له  وتلتم�ص  المراأة،  على  جل  الرَّ عدوان  �شاأن 
هيرة. وكذلك فاإنَّ الأعمال  ًرا في اإحدى ق�شايا القتل ال�شَّ هذا تخفيُف الحكم م�ؤخَّ
الم�شاحب  العنف  ُتظهر  المعل�مات،  �شبكة  جها  تروِّ الَّتي  �شائل  والرَّ ة  الّدراميَّ
حف وتعليقاتها على حالت  للجن�ص كاأنَّه مظهر من مظاهر ال�شتمتاع. وكذلك ال�شُّ
ة  عبيَّ اهرة اإلى لأحاديث ال�شَّ حيَّة، ومن َثمَّ تنتقل الظَّ الغت�شاب تلقي بالَّل�م على ال�شَّ
حيَّة وتنتقدها، مت�شائلة عن �شبب �شيرها في مكان ال�اقعة في ذلك  الَّتي تل�م ال�شَّ
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ال�قت!! ون�ع المالب�ص الَّتي كانت ترتديها!! مع تغافل �شبه تامٍّ لعنا�شر التَّخطيط 
والعنف والجرم في �شل�ك مرتكب ال�اقعة. وهذا ما ي�شتدعي اأن نراجع تناولنا لمثل 
جل بجرمه، ون�شتبدل ت�شييق الخناق على المراأة بمزيد  هذه الجرائم، فن�اجه الرَّ
جل ب�شبط �شل�كه، والتزامه باأحكام القان�ن والعرف العاّم، فبدًل  من مطالبة الرَّ

ه الَّل�م للجاني كذلك.  حيَّة، علينا اأننْ ن�جِّ من التَّمادي في ل�م ال�شَّ

 الج�صد مو�صوع لأنماط المتعة والعدوان
م��ش�ع  ا  اأي�شً وه�  الجن�ص،  في  وال�شتمتاع  ة  الَّلذَّ م��ش�ع  ه�  الج�شد  األي�ص 
الألم والمعاناة في العنف والعدوان؟ ن�شتطيع اأن نربط بين المتعة والعدوان في اإطار 
عالقة عك�شيَّة. فكلَّما كان الج�شد م��ش�ًعا للمتعة، يقلُّ ما يقع عليه من عدوان اأو ما 
ًها نح� العنف، �شليًعا  يرتكبه من عنف، واإذا حرمنا الج�شد من ال�شتمتاع �شار مت�جِّ
ة الَّتي اأجريت على حي�انات التَّجارب  را�شات الف�شي�ل�جيَّ في العدوان. وقد بيَّنت الدِّ
ٌة عند  الٌت كهربائيَّ اأحد العن�شرين يتنافى مع الآخر، فاإذا ُو�شعت م��شِ اأنَّ ت�افر 
تيجة  النَّ فاإنَّ  المتعة،  ي�شت�شعر  وبداأ  العدواني،  التَّجارب  فاأر  مخِّ  في  المتعة  مراكز 

المبا�شرة هي ت�قُّف �شل�كه العنيف. 

يِّ  الح�شِّ الحرمان  اأ من حالت  يتجزَّ ال�شتمتاع، جزء ل  الج�شد من  وحرمان 
الخبرات  ببع�ص  فل  الطِّ يمرُّ  والتَّط�ُّر  النُّم�ِّ  مرحلة  في   .sensory deprivation

رة في م�شتقبله وه� �شابٌّ ورجل، فتدفعه اإّما للعنف اأو للهدوء والمتعة. وكلَّما  الم�ؤثِّ
ه فاإنَّ ج�شده ي�شتمتع بهذه  فل مزيًدا من المالم�شة والحت�اء في ح�شن اأُمِّ عا�ص الطِّ
فُل  قة. اأّما عندما يعاني الطِّ ته الميل نح� الحن� والرِّ الأحا�شي�ص، ويت�لَّد في �شخ�شيَّ
الم�ؤثرات  من  خ�ص  ال�شَّ حرمان  اأن�اع  ومن  عنيًفا.  عدوانيًّا  ي�شبُّ  فاإنَّه  الحرماَن، 
ق على كلٍّ من  ة؛ اإذ تتف�َّ يَّ مة من حيُث الأهمِّ ة الَّلم�ص في المقدِّ يَّة، تاأتي حا�شَّ الح�شِّ
ماع عن ُبعد، لأنَّها ت�شترط القتراب. والأطفال المحروم�ن من  وؤية وال�شَّ تيِّ الرُّ حا�شَّ
الجن�شيِّ  والنحراف  الن�شاط،  والإفراط في  د،  والت�حُّ يميل�ن لالكتئاب  المالم�شة 
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تنتهي هذه  ول  ومحتٍ�.  �شامٍّ  و�شٍط  في  ين�شاأون  الَّذين  الأطفال  والإدمان، بخالف 
ج�لة. وكلَّما زادت  باب ثمَّ الرُّ العالقة عند دخ�ل الأطفال في ط�ر المراهقة وال�شَّ
وكلَّما  للعنف.  وق�ًدا  لتك�ن  الع�اطف  لت  تح�َّ للعاطفة،  وتجريمه  المجتمع  ة  عدوانيَّ
انخف�ص  العاطفية،  والعالقات  ال�ئاَم  ثقافته  و�شجعت  المجتمع،  �شماحيَّة  زادت 

ر العنف.  م�ؤ�شِّ
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ثقــافـة الخـــوف
د. قــــــدري حفـــنـــي*

مقّدمة
بيعّية الَّتي ت�ؤّدي دوًرا اأ�شا�شيًّا في  يمكن تعريف الخ�ف باأنَّه اأحد النفعالت الطَّ
ب من خطٍر قادم، وما ي�شحب ذلك من قدر مح�ش�ب  الحفاظ على الحياة، فالتَّح�شُّ
من الخ�ف، يدفع المرء، بل والجماعة اإلى �شحذ الهمم، وتجميع الق�ى لم�اجهته. 

وفي الكثير من الحالت يطلق على ذلك لفظ الخ�ف الإيجابّي. 

غ له في ال�اقع. لأنَّه  غير اأنَّ ثقافة الخ�ف اأمر اآخر؛ اإنَّها خ�ٌف داخليٌّ ل م�ش�ِّ
ا  كل الأخطر - اإلى حدِّ الخ�ف ممَّ خ�ف مّما ل يخيف. وقد ي�شل اأحياًنا - وه� ال�شَّ

د التَّرحيب به.  عي اإليه، ولي�ص مجرَّ ه� اإيجابيٌّ ينبغي ال�شَّ

وهناك ما يمكن اأن ُيطلق عليه الخ�ف من التَّفكير. وقد يبدو هذا التَّعريف 
ر في حل�ل لم�شكالتنا، وقد نخاف من اأم�ر  غريًبا، ولكن ما يحدث اأنَّنا جميًعا نفكِّ
كثيرة ولكن لي�ص من بينها التفكير باأيِّ حال. هذا ما يبدو لنا لل�هلة الأولى. ولكن 

يء.  فت لنا �ش�رة مختلفة بع�ص ال�شَّ لنا اأنف�شنا وواقعنا تك�شَّ اإذا تاأمَّ

ة م�شكالت ل تتطلَّب من  لي�ص �شحيًحا اأنَّ حلَّ اأيِّ م�شكلة يحتاج اإلى تفكير، فثمَّ
الفرد اإل اأن يلجاأ اإلى مخزونه من الحل�ل، الَّتي �شبق اأن مار�شها، وثبتت جدواها. 

* اأ�شتاذ علم النف�ص ال�شيا�شي – جامعة عني �شم�ص/م�شر.
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هذه  ت�شتغرق  ل  وقد  وتطبيقها.  الحل�ل  تلك  ا�شتعادة  ف�ر  تماًما  الم�شكلة  وتنتهي 
ق  تتحقَّ ل  الخاطفة  الحل�ل  تلك  مثل  اأنَّ  الم�ؤ�شف  ومن  عين،  فة  َطرنْ بكاملها  العمليَّة 
في كلِّ الم�اقف، فاإذا ما اأخفق الحلُّ التقليديُّ الماأل�ف، فعلى المرء اأن يبحث عن 
اإبداعيًّا.  تفكيًرا  ر  يفكِّ اأن  عليه  اإنَّ  اإذ  منها؛  يعاني  الَّتي  لم�شكلته  مبتكر  جديد  حلٍّ 
والتَّفكيُر الإبداعيُّ يعني الختالف والخروج عن النَّمط الماأل�ف. وكّلها اأم�ر قامت 
اأغلب المجتمعات على رف�شها والتخ�يف منها، فالتَّن�شئة الجتماعيَّة تق�م - عادة - 
ل المرء في كثير من  على التحذير من الخطاأ وعقاب المخطئ. ومن َثمَّ فقد يف�شِّ
الأحيان تجاُهل وج�د الم�شكلة. ومع التَّجاهل يختفي الهدف، وتتال�شى اآلم ال�عي 

عادة، ولكننْ تظلُّ الم�شكلة قائمة، وقد تتفاقم.  ماأنينة وال�شَّ والإحباط، وت�ش�د الطُّ

كانت  مهما  اهنة  الرَّ الَّلحظة  �شعادة  ل�ن  يف�شِّ َمن  هنالك  هل  يت�شاءل:  َمن  وُربَّ 
ل�ن الغالبيَّة في  خط�رة الم�شكالت القائمة والقادمة؟ والإجابة: نعم، بل لعلَّ ه�ؤلء يمثِّ
ة على الم�شكالت الجتماعيَّة، والبيئيَّة، والقت�شاديَّة،  بع�ص الأحيان. وي�شدق ذلك بخا�شَّ
اأنَّ مثل تلك الم�شكالت - بحكم حجمها و�شم�ليَّة  يا�شيَّة. وقد يبدو لل�هلة الأولى  وال�شِّ
طبيعتها - ع�شيَّة على التَّجاهل، ف�شاًل عن التَّجهيل. ولكنَّ الحقيقة غير ذلك تماًما، 
تلك  من  كانت  ما  اإذا  ة  خا�شَّ للتَّجهيل،  ا�شتهداًفا  والأكثر  للتَّجاهل،  ة  قابليَّ الأكثر  اإنَّها 

اهنة �ش�ى عالماتها المنذرة فح�شب.  الم�شكالت الَّتي ل تبدو في الَّلحظة الرَّ

الأنواع والأ�صكال المختلفة للم�صكالت
تتميَّز الم�شكالت بثالثة اأم�ر يمكن بيانها في ما يلي:

الأوَّل: اأنَّها ذات طابع تاريخي؛ اإذ يندر ظه�رها فجاأة بين ع�شيَّة و�شحاها، 
ه�ر  والظُّ م  والتَّ�شخُّ التَّراكم  في  تاأخذ  ثمَّ  البداية،  في  خفيفة  ُنذُرها  تبداأ  واإنَّما 
مات  �شيًئا ف�شيًئا. ولذلك فاإنَّ ر�شد بداياتها الأولى، ربَّما يتطلَّب ت�افر عدد من ال�شِّ
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ا  �شة، ممَّ خ�شيَّة، والقدرات العقليَّة، بالإ�شافة اإلى بع�ص المعارف المتخ�شِّ ال�شَّ
الأفراد حين  اأولئك  الأفراد. ومثل  يتاح مجتِمًعا �ش�ى لنخبة محدودة من  قد ل 
يم�شك�ن بن�اقي�ص الخطر، ويرفع�ن رايات التَّحذير، ل َيلق�ن - في الغالب - من 
وفي  الم�شكالت.  ب�ن عن  المنقِّ الت�شاوؤم،  دعاة  اإنَّهم  كبيًرا.  ترحيًبا  مجتمعاتهم 
لهم،  مجتمعاتهم  اأبناء  نبذ  من  كثيًرا  يعان�ن  الأفراد  ه�ؤلء  فاإنَّ  الأح�ال  اأغلب 
ا على م�شالح تلك المجتمعات،  ة واأنَّهم يرون اأنف�شهم الأكثر انتماء، وحر�شً خا�شَّ
على  الحفاظ   - هاية  النِّ في   - يختارون   - الأحيان  من  كثير  في   - فاإنَّهم  ولذلك 
ُيقِدم�ن  فاإنَّهم قد  َثمَّ  اأبناء جماعتهم لهم، ومن  انتمائهم لجماعتهم، وعلى تقبُّل 

على طيِّ رايات التَّحذير، والكفِّ عن دقِّ ن�اقي�ص الخطر.

فرديٍّ  بجهٍد  يتاأّتى  اأن  يمكن  ل  الم�شكالت  من  �ع  النَّ ذلك  حلَّ  اأنَّ  الثَّاني: 
مبا�شر، فال بدَّ من اأننْ يك�ن ذلك الجهد جهًدا اجتماعيًّا جماعيًّا مخطًطا له. 

�ع من الم�شكالت ل يتطلَّب - فح�شب - وعًيا بالم�شكلة،  الّثالث: اأنَّ حلَّ ذلك النَّ
ًيا  ريق الأن�شب للتَّخلُّ�ص منها، بل يتطلب - في اأغلب الأحيان - ت�شدِّ وبحًثا عن الطَّ
الم�شكالت  تلك  بقاء  من  ت�شتفيد  عاتية،  اجتماعيَّة  ة  اقت�شاديَّ وم�ؤ�ش�شاٍت  لق�ًى 

قائمة، وتدفع بها اإلى المزيد من التَّفاقم. 

التَّعثُّر في حلِّ  َثمَّ  اأنَّ تعثُّر ال�عي، ومن  ر  ومن هنا، فاإنَّنا ل نبالغ عندما نقرِّ
اإلى ك�نها غير قابلة  نعاني منها، ل يرجع  الَّتي  ة  الم�شكالت الجتماعيَّ الكثير من 
وج�د  اإلى  ل  الأوَّ المقام  في  يرجع  ه  ولكنَّ فح�شب،  التَّعقيد  بالغة  لك�نها  اأو   ، للحلِّ
ة يق�م بقاء اأ�شحابها  ة تاريخيَّة، تخلق م�شالح اقت�شاديَّ ة اقت�شاديَّ اأو�شاع اجتماعيَّ
على ا�شتمرار الحال على ما ه� عليه، ومن َثمَّ التَّ�شّدي ب�عي وح�شم لأيَّة محاولة 
. ويرجع كذلك اإلى عزوف النَُّخب القادرة على طرح الحل�ل المبتكرة، تخ�ًُّفا  للحلِّ
وق�ش�ًرا؛ تخّ�ًفا من دفع ثمن المبادرة والتَّ�شّدي، وق�ش�ًرا فيما يتعلق بالمهارات 
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غط، وكذلك مهارات العمل الجماعّي. وغنيٌّ عن البيان  الَّتي يتطلَّبها تك�ين ق�ى ال�شَّ
ممتّد.  تاريخ  عبر  اجتماعيَّة  ق�ى  �شنعتهما  عقبتان  والق�ش�ر  التَّخّ�ف  عقبتي  اأنَّ 

ها عقبات قابلة لالإزالة، وم�شيرها حتًما لالندثار. ولكنَّ

يَّة الخوف من الحرِّ
هير »اإريك فروم« كتاًبا ذاع  ف�ص ال�شَّ منذ ح�الي ن�شف قرن، اأ�شدر عالم النَّ
ة«.  يَّ �شيته، وتجاوزت اأعداد طباعته الحدَّ الماأل�ف، وكان عن�انه: »الهروب من الحرِّ
عب الألمانّي ح�ل  وقد ا�شت�قفت »فروم« ظاهرُة التفاف غالبيَّة م�اطنيه من اأبناء ال�شَّ
ته. وهاجر  ته اأو دكتات�ريَّ كتات�ري العن�شرّي، الَّذي لم ُيخِف ي�ًما عن�شريَّ هتلر الدِّ
يَّة ومالذ  »فروم« من م�طنه الأ�شليِّ اإلى ال�ليات المتَّحدة الأمريكيَّة؛ ح�شن الحرِّ
اهرة ذاتها ُتف�شح عن نف�شها جليَّة  الأحرار، ولم يم�ِص زمٌن ط�يل حتَّى اكت�شف الظَّ
ل اإلى اأنَّ المجتمع في مرحلة معيَّنة  في اأعماق َمن تعامل معهم الأمريكيين. فت��شَّ
ئهم على  وين�شِّ اأبناءه  ل  ي�شكِّ يا�شي والجتماعيِّ والقت�شاديِّ  ال�شِّ من مراحل تط�ُّره 
يق، وي�شع�ن ما و�شعهم الجهد  يَّتهم اأ�شدَّ ال�شِّ يَّة، بحيث ي�شيق�ن بحرِّ النُّف�ر من الحرِّ
اإلى اللتفاف  لكت�شاف »البطل« الَّذي يتيح لهم التَّخلُّ�ص من اأغاللها، في�شارع�ن 

ير وراءه.  ح�له وال�شَّ

ول جميًعا بال  ا ي�شعب التَّ�شليم به، فالدُّ ربَّما بدا الأمر لل�هلة الأولى متناق�شً
لتحقيقها.  �شاعية  ة  يَّ للحرِّ ة  ُمحبَّ اأنَّها  تلعن  تها،  ب�شاعة وح�شيَّ ا�شتثناء، مهما كانت 
وهي  واإ�شرائيل  العراق،  تغزو  وهي  الأمريكيَّة  المتَّحدة  ال�ليات  ذلك  في  ت�شت�ي 
ة الم�شروعة  يا�شيَّ ة الَّتيارات ال�شِّ ترتكب مذابحها. ول� نظرنا في البالد ل�جدنا كافَّ
يَّة هي  وغير الم�شروعة من اأق�شى اليمين اإلى اأق�شى الي�شار، تعلن جميًعا اأنَّ الحرِّ
هائّي الَّذي ت�شعى اإليه. فاأين الم�شكلة اإذن والكلُّ ي�شعى لتحقيق  �ص والنِّ الهدف المقدَّ
من  �شطحة  يك�ن  اأننْ  يعدو  ل  ة  يَّ الحرِّ من  الهروب  عن  الحديث  اأنَّ  يبدو  يَّة؟  الحرِّ
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ف�ص، اأو لعلَّه حديث عن ا�شتثناء ا�شتقاه علماء النف�ص من عيادات  �شطحات علم النَّ
مر�شاهم، اأو لعلَّنا ب�شدد َحدٍث تاريخيٍّ ا�شتثنائيٍّ وقع وانتهى اأمره.

�ش�ف  البالد،  معظم  في  يَّة  للحرِّ الدع�ة  �شعارات  من  قلياًل  القتراب  ومع 
اإنَّها كلمة: »ولكن«، من  عارات؛  ال�شِّ ة كلمة ثابتة تلت�شق بغالبية تلك  اأنَّ ثمَّ نكت�شف 
ة  يَّ ة كّل الحرِّ يَّ ة ولكن ل�شنا مع الف��شى. الحرِّ يَّ عارات التَّالية: نحن مع الحرِّ مثل ال�شِّ
يَّة  لل�طنيين الحقيقيين ولكن ل حرِّ ة  يَّ عب، الحرِّ ال�شَّ ة لأعداء  يَّ عب ولكن ل حرِّ لل�شَّ
لالأفكار  حرية  ل  ولكن  ريفة  ال�شَّ البّناءة  لالأفكار  ة  يَّ الحرِّ كّل  والُمند�ّشين،  للعمالء 
اأن�شار  جعيين  للرَّ ة  يَّ حرِّ ل  ولكن  م  التَّقدُّ لأن�شار  ة  يَّ الحرِّ كّل  الم�شت�ردة،  الهّدامة 
ة وال�طنيَّة.  �شة ولكن في حدود اللتزام بث�ابتنا الّدينيَّ ة قيمة مقدَّ يَّ التَّخلُّف، الحرِّ
ة ولكن ل  يَّ ة لأن�شار الحرِّ يَّ ليبراليَّة نجد َمن يق�ل: كّل الحرِّ ّيارات الِّ حتَّى داخل التَّ
اقة، حتَّى ن�شل  عارات برَّ ة لأعدائها اأن�شار الحكم المطلق. قد تبدو كلُّ تلك ال�شِّ يَّ حرِّ
ة: »ولكن«. فاإذا ما ت�شاءلت: وكيف يمكن التَّفرقة؟ وكيف  اإلى تلك الكلمة المفتاحيَّ
ة  عار ه� المرجعيَّ يمكن اأن يتمَّ الفرز والتَّمييز؟ كان ج�هر الإجابة اأنَّ �شاحب ال�شِّ
امة،  والهدَّ اءة  البنَّ الأفكار  وبين  وال�طنيين،  العمالء  بين  للتَّمييز  والأخيرة  الأُولى 
ويعلِّمنا  وال�طنيَّة.  ة  الّدينيَّ رات  والمتغيِّ الثَّ�ابت  وبين  جعيين،  والرَّ التَّقدميين  وبين 
ة تماًما، واأنَّ محاولت الق�شاء على  ة تلك التَّمييزات هي اأم�ر ن�شبيَّ الّتاريخ اأنَّ كافَّ
�شات، والنُّظم، والتَّنظيمات، ل بد واأن  الأفكار قد باءت جميعها بالف�شل، واأنَّ الم�ؤ�شَّ
ا الأفكار  تنتهي ي�ًما، بل ويمكن اإنهاوؤها، وت�شتمرُّ بعدها الحياة، فلكلِّ فعٍل نهاية. اأمَّ
ر، وقد تجمد وتنغلق، وقد يعل� �شراخها اأو يخفت هم�شها، ولكنها  د وتتط�َّ فاإنَّها تتجدَّ
واأروعها:  الأفكار،  اأ�شخف  ذلك  في  ت�شت�ي  اأ�شحابها،  مات  ل�  حتَّى  تم�ت  ل  اأبًدا 

هي�نّية، وال�شتراكّية... اإلخ.  ي�عيَّة، والّداروينّية، وال�شّ ة، وال�شُّ الّنازيَّ
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�شات تنتهي  اإنَّ الأفعال ترتبط بحياة اأ�شحابها وتنتهي بم�تهم. وكذلك الم�ؤ�شَّ
ا الأفكار فما دامت قد خرجت من اأف�اه  بانتهاء الحاجة اإليها، اأو بتده�ر اأدائها، اأمَّ
اأ�شحابها اأو من اأقالمهم، فاإنَّها تظلُّ باقية ول� مختزلة. واإن جميع المحاولت للق�شاء 
ة، اأو  كتات�ريَّ على الأفكار بدع�ى اجتثاث الجذور الفكرّية للعنف، اأو للف��شى، اأو للدِّ
والّتاريخ  العلم  حقائق  تدح�شها  اأوهام  �ش�ى  لي�شت  لالإلحاد،  حتَّى  اأو  ة،  للعن�شريَّ
ن�ايا  يَّة مهما كانت  الحرِّ لتقييد  اأنَّه ما من دع�ة  د  ت�ؤكِّ الّتاريخ  اإنَّ حقائق  بل  مًعا، 

اأ�شحابها اإل وانتهت اإلى �شل�شلة من العنف والعنف الم�شاد. 

ع�ة اإلى القب�ل  مان اإنَّما يتمثَّل في الدَّ وطالما اأنَّ الأمر كذلك، فاإنَّ الحلَّ وال�شَّ
اأو  التَّعبير عن نف�شها، مهما كانت درجة الختالف معها،  الأفكار جميًعا في  بحقِّ 
من  عنه  ينجم  �ش�ف  بما  واٍع،  ت�شليٍم  من  القب�ل  ذلك  نه  يت�شمَّ بما  منها،  النُّف�ر 
ف��شى فكرّية. اإنَّ ف��شى الأفكار اأقّل �شرًرا من اإرهاب العنف. و�شجيج الكلمات، 

مهما كان ما ي�شّببه من اإزعاج يعتبر اأه�ن كثيًرا، من �ش�ت لعلعة الر�شا�ص.

الخوف من التَّفاوؤل
بنغمة  يتَّ�شم  منط�ًقا  اأو  مكت�ًبا  الي�مي  الح�ار  معظم  اأنَّ  المالحظ  من 
غمة المت�شائمة بمثابة ج�از المرور لبداية اأيِّ مناق�شة  مت�شائمة، حتَّى كادت تلك النَّ
بيننا وبين بع�شنا، بل حتَّى بيننا وبين اأنف�شنا. وكثيًرا ما نرى التَّ�شكك في عي�ن كثير 
من الأ�شدقاء والأبناء، حين »يكت�شف�ن« وج�د �شخ�ص متفائل. فاإذا ما تمَّ التَّ�شريح 
وال�شتنكار.  والندها�ص  والتَّ�شاوؤل  ب  التَّعجُّ عليهم  بدا  �شك�كهم،  د  ي�ؤكِّ بما  لهم 

�ؤال الَّذي يجب طرحه: األ يقلقك ما يجري؟ هل نحن را�ش�ن عن واقعنا؟  وال�شُّ

�ر الَّتي يمكن اأن  ومثل هذه الأ�شئلة ت�ؤكد وج�د القلق والغ�شب في اأو�شح ال�شُّ
يك�ن عليها القلق والغ�شب، فما يمكن اأن نطلق عليه التَّفاوؤل ُيعدُّ �شيًئا اآخر بعيًدا 
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ف�ص �شرط اأ�شا�شّي  حيَّ في علم النَّ ة اأنَّ القلق ال�شِّ �شا بال�اقع، وخا�شَّ تماًما عن الرِّ
ل�ج�د  الأ�شا�شي  رط  ال�شَّ ال�اقع ه�  ب�شلبّيات  وال�عي  الحياة.  ا�شتمرار  �شروط  من 
رطين تنعدم الحياة حقيقة ل مجاًزا.  غبة في التَّغيير. ومن دون ت�افر هذين ال�شَّ الرَّ
ا التَّفاوؤل فاإنَّه يعني اليقين باأنَّ التَّغيير لالأف�شل ممكن، و�شيظل ممكًنا، واأنَّ ال�اقع  اأمَّ
ة نقاط م�شيئة علينا اأننْ نبحث عنها وننّميها، واأنَّ الثَّمن  الّراهن مهما بدا مظلًما فثمَّ
ة الم�شتقبل الم�شتهَدف.  المطل�ب للتَّغيير مهما بدا م�ؤلًما، فاإنَّه يه�ن بقدر اإيجابيَّ
. اإنَّ اأخطر  يا�شيِّ ي�شدق ذلك على الم�شت�ى الفرديِّ كما ي�شدق على الم�شت�ى ال�شِّ
يا�شّي ه� ت�شلُّل عبارة: »ل فائدة ُترجي من اأيِّ �شيء«.  د العمل ال�شِّ ما يمكن اأننْ يهدِّ

ولناأخذ نم�ذًجا من بع�ص ما يجري ح�لنا في بالدنا. 

لي�ص من �شك في اأنَّنا عانينا ط�ياًل، وما زلنا نعاني معاناة حقيقيَّة من القي�د 
يَّات الحتجاج  اأي، وحرِّ الرَّ التَّعبير عن  يَّات  ة حرِّ ّيات، وخا�شَّ الحرِّ المفرو�شة على 
متها التَّعذيب. لي�شت تلك القي�د  لبيَّة، وفي مقدِّ العلنيِّ على كثير من الممار�شات ال�شَّ
لم  ة  يَّ الحرِّ اأجل  من  ع�ب  ال�شُّ ن�شال  اإنَّ  اإذ  غيرنا؛  على  اأو  علينا  الجديدة  بالأم�ر 
كان  وماذا  الأم�ص؟  جاّلدو  ذهب  اأين  تائج:  النَّ اإلى  ولننظر  الّتاريخ.  عبر  ف  يت�قَّ
الّتاريخ  لقد ط�اهم  والّنازيَّة؟  ة  والمكارثيَّ التَّفتي�ص  العبيد ومحاكم  نخا�شة  م�شير 
ر اأننْ يختلف  ع�ب ثمًنا باهًظا في �شبيل ذلك، ولي�ص من الُمت�ش�َّ جميًعا، ودفعت ال�شُّ
ع�ب  ة لم تتال�َص، ولكنَّ ن�شال ال�شُّ يَّ م�شار الي�م عن م�شار الأم�ص. اإنَّ انتهاكات الحرِّ

لم يذهب هباء. 

ومظاهر المعاناة ح�لنا ل ح�شر لها، من الف�شاد اإلى ال�شتبداد، اإلى مجازر 
الفل�جة وقبلها النَّجف وبعدها الم��شل، اإلى ما يجري في فل�شطين؛ كلُّ ذلك يبعث 
فالتَّ�شاوؤم  للتَّ�شاوؤم،  ًغا  م�ش�ِّ يك�ن  اأن  يمكن  ل  ه  ولكنَّ والرف�ص،  والغ�شب  الألم  على 
المدخُل  ه�  التَّفاوؤل  اأنَّ  حين  في  والف�شاد،  لم  الظُّ �شرور  لكلِّ  ال�شت�شالم  بّ�ابة 

رور، ولننظر اإلى الّتاريخ.  الأ�شا�شيُّ للتَّغلُّب على كلِّ ال�شُّ
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الم بالدنا بعد نكبة 1948، وراأى الفل�شطيني�ن بعي�نهم  لقد �شاد التَّ�شاوؤم والظَّ
هي�نيَّ يلتهم اأر�شهم الفل�شطينيَّة، ولكن لم تلبث اأن ظهرت مجم�عة  العدوان ال�شّ
الياأ�ص  يتملَّكهم  لم  عمار،  اأب�  راأ�شهم  على  الفل�شطينيين،  ّبان  ال�شُّ من  متفائلة 
والتَّ�شاوؤم، واأيقن�ا اأنَّ الق�شاء على الظلم ممكن، فكانت البداية المت�ا�شعة لعمليات 
فتح الفدائيَّة مع نهاية اآخر ليالي دي�شمبر عام 1964، وبزوغ فجر الأول من يناير 
هي�نّي ليلتهم  عام 1965. وجاءت هزيمة ي�نيه 1967. ومع الهزيمة امتدَّ العدوان ال�شّ
ج لفكرة اأّل  عارات ُتروِّ �شمن ما التهم ما تبّقى من فل�شطين، وانت�شرت النُّكات وال�شِّ
فائدة ترجى من اأيِّ �شيء، ولكن لم يهتزَّ تفاوؤُل المقاومين الفل�شطينيين، بل ازداد 
المظل�م�ن،  ي�شنعها  واأننْ  بدَّ  ل  نهاية  لم  للظُّ اأنَّ  بحقيقة  يقينهم  وازداد  تفاوؤلهم، 
راع  ال�شِّ زال  وما  الأحداث،  وت�الت   1968 عام  مار�ص  في  الكرامة  معركة  فكانت 
ا  ا بين ثقافة المقاومة وثقافة ال�شت�شالم. وهكذا كان ال��شع في م�شر اأي�شً م�شتمرًَّ
ع�ب  الَّتي لم ت�شت�شلم، اإلى اأننْ تمَّ النَّ�شر عام 1973. وهكذا كان و�شيظل �شاأن ال�شُّ

المقه�رة عبر الّتاريخ. 

اأّما  ا.  اأي�شً ف�ص  النَّ الّتاريخ، وعلم  اإذن �شمة المقاومين. هكذا يعلمنا  التَّفاوؤل 
اأو  خ�ًفا،  الهروب  اأو  مت  بال�شَّ اإّما  ال�شت�شالم،  �ش�ى  يفرز  فال  والتَّ�شاوؤم  الياأ�ص 
فيع بين العمل الفدائي  ف�شّي الرَّ بالإرهاب والنتحار ياأ�ًشا. ولعلَّ ذلك ه� الخيط النَّ

والعمل الإرهابّي.

لت اإفرازها  ة، ومن َثمَّ فقد �شكَّ لم والف�شاد ظ�اهر قديمة ِقدَم الب�شريَّ اإنَّ الظُّ
تاريخ  يخل�  ول  المقاومة«،  »ثقافة  مقابل  ال�شت�شالم«  »ثقافة  في  المتمثِّل  الثَّقافّي 
الطابع  ل  ت�شكِّ اإحداهما  كانت  واإننْ  الثَّقافتين،  هاتين  ت�شارع  من  ب�شريَّة  جماعة 

دة.  ال�شائد في فترة تاريخيَّة محدَّ
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لقد ت�افر لدعاة ثقافة ال�شت�شالم ما لم يت�افر لدعاة ثقافة المقاومة من ثراء 
ف�شّية.  يكفل لهم تجنيد الك�ادر الأكثر خبرة وتدريًبا في مجال الإعالم والحرب النَّ
ر �شكل ثقافة ال�شت�شالم وم�شم�نها. لم يعد  وبف�شل ه�ؤلء الخبراء المحترفين تط�َّ
المة،  ال�شَّ اإيثار  اإلى  بفجاجة  تدع�  الَّتي  القديمة،  ال�ّشاذجة  للعبارات  مكان  هناك 
ولم يعد ممكًنا اإخفاء ب�شاعة ما يجري هنا وهناك من ظلم وف�شاد وا�شتبداد، و�شار 
اأعمق  تر�شيًخا  يكفل  ٍر،  متط�ِّ حلٍّ  عن  البحث  ال�شت�شالم  ثقافة  على خبراء  لزاًما 
نف�شه  ال�قت  في  ويكفل  يجري،  ما  ب�شاعة  اإخفاء  متحا�شين  ال�شت�شالم،  لثقافة 
�شة للمعرفة وللعدل.  »ت�ش�يق« تلك الثَّقافة لدى قطاعات اأكبر من الجماهير المتعطِّ

�ش�ر  اأب�شع  وعر�ص  الثَّ�ريَّة،  عارات  ال�شِّ اأ�شد  رفع  في  متمثاًل  الحلُّ  جاء  لقد 
�ر، واختالق بع�ص  لم والف�شاد والتَّدمير وال�شتبداد، وت�شخيم ب�شاعة تلك ال�شُّ الظُّ
وعر�شها  وال�شمئزاز،  للنُّف�ر  اإثارة  الإرهاب  �ش�ر  اأ�شدِّ  وانتقاء  اختالًقا،  ال�قائع 
لم. ومن خالل هذا التَّ�شخيم على الجانبين  ماذج المثلى لمقاومة الظُّ ب��شفها النَّ
ريق اأمام اأيِّ بارقة اأمل، بل وي�شبح اأيُّ حديث عن اأمل مرَتَقب وممكن،  ينغلق الطَّ
بهات، بل جريمة  اأو اأّي تلميح لإمكانيَّة تخطي ال�اقع، غاية غير واقعية تحيطها ال�شُّ
خرية منه، وجعله اأ�شح�كة.  ل تغتفر، واتِّجاًها معاك�ًشا ينبغي �شحقه وتدميره وال�شُّ
م�شراعيه؛  على  ال�شت�شالم  باب  لينفتح  وت�ش�د،  التَّ�شاوؤم  نغمة  تعل�  َثمَّ  ومن 
والهروب  بال�شمت  وال�شت�شالم  وظلم،  وغزٍو  ف�شاٍد  من  رور  ال�شُّ لكلِّ  ال�شت�شالم 

خ�ًفا، اأو ال�شت�شالم بالإرهاب والنتحار ياأ�ًشا. 

الخوف من التَّغيير
ة  تتعالى في بالدنا ومن ح�لنا دع�ات الإ�شالح والتَّغيير. واإذا كان التَّغيير �ُشنَّ
تغيُّر م�شتمرٍّ ول �شيء يبقى على حاله -  الك�ن في حالة  من �شنن الحياة - حيث 
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اأننْ ُنقِدم عامدين على تغيير ما ه�  فاإنَّ التَّغيير ه� اإحداث تغيير مق�ش�د؛ بمعنى 
دخل  ل  طبيعيَّة،  ظاهرة  التَّغيير  كان  واإذا  نريدها.  الَّتي  الحالة  اإلى  بالفعل  كائن 
ة. واإذا كان  فيها لإرادات الب�شر، فاإنَّ التَّغيير فعل مق�ش�د، ولذلك فه� ظاهرة ب�شريَّ
التَّغيير اأمًرا ت�شتحيل مقاومته، فاإن مقاومة التَّغيير كرد فعل طبيعّي لمحاولة اإحداث 

التَّغيير، تتميَّز باأنَّ نتيجتها تترواح بين النَّجاح والإخفاق. 

، اإلَّ اأنَّ ما ي�شت�قف  فدع�ات الإ�شالح في بالدنا تلقى مقاومة، وه� اأمر طبيعيٌّ
لطة اأو بع�ص اأجنحتها  النَّظر اأنَّ تلك المقاومة تحر�ص على التَّخّفي، ربَّما ِلتبّني ال�شُّ
ف�ص الجتماعّي يفي�ص  ع�ة. وعلى اأيِّ حال، فاإنَّ تراث علم النَّ الأق�ى تاأثيًرا لتلك الدَّ
جة، فقد تقف عند حد التَّعبير  د حقيقة اأنَّ مقاومة التَّغيير تتَّخذ �ش�ًرا متدرِّ بما ي�ؤكِّ
عنًفا  الحتجاج  �ش�ر  اأق�شى  اإلى  ت�شل  وقد  بالإ�شارة،  اأو  بالكلمة  المتعا�ص  عن 
ذلك  لطبيعة  الّنا�ص  روؤية  على  ف  يت�قَّ التَّغيير  حيال  الم�قف  فاإنَّ  كذلك  وتدميًرا. 
في  البع�ص  يرى  فقد  الجميع.  لدى  الروؤى  تلك  تتماثل  ل  الحال  وبطبيعة  التَّغيير، 
على  التَّنّ�ع  ذلك  ف  ويت�قَّ ا.  خال�شً ا  �شرًّ اآخرون  يراه  وقد  كّله،  الخير  معيَّن  تغييٍر 
ة  الق�َّ على  وكذلك  ب�شاأنه،  اختالفها  اأو  الم�شالح  فاق  واتِّ تغييره،  المطل�ب  ة  يَّ اأهمِّ

ة للجماعات الداعية للتَّغيير وتلك الّراف�شة له.  �شبيَّ النِّ

ع�ة لالإ�شالح يتمثَّل في مدى اإقناع الجمه�ر  مان الأ�شا�شيَّ لنجاح الدَّ اإنَّ ال�شَّ
اله�اة، مهما  اأننْ ينجزه  اأمًرا يمكن  ع�ة  الدَّ ي�شّمى بفنِّ  اأو ما  الإقناع  يعد  بها. ولم 
تكاد  الإقناع«  ة  »�شيك�ل�جيَّ اأ�شبحت  لقد  اإخال�شهم.  كان  ومهما  م�هبتهم،  كانت 
ع�ة  الدَّ اإنَّ نجاح  ف�ص والتِّ�شال.  النَّ تمثِّل مبحًثا علميًّا م�شتقاًل، ت�شترك فيه عل�م 
لتف�شيلها،  المقام  يتَّ�شع  ل  الَّتي  ة  العلميَّ روط  ال�شُّ من  عدد  على  يت�قف  لالإ�شالح 
ولكن ل مندوحة من ذكر �شرطين رئي�شيين يتعلَّقان بالقدوة والم�شداقيَّة وكذلك 

الت�شاق:
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دعاة  اإلى  تحتاج  ل  الجتماعّي  التَّغيير  دع�ات  اإنَّ  ة:  والم�شداقيَّ القدوة   -1  
دور  بين  التَّمييز  من  بد  فال  فح�شب،  والإقناع  التِّ�شال  مهارات  يتقن�ن 
»الم�ؤّدي  دور  كان  واإذا  الجتماعي«.  »الّداعية  ودور  الإعالمي«  »الم�ؤّدي 
التِّجارية  لع  لل�شِّ اعية  الدَّ بع�ص حالت  في  المطل�ب  ور  الدَّ ه�  الإعالمي« 
مثاًل، فاإنَّ دور »الّداعية الجتماعي« ل غنى عنه اإذا ما كّنا ب�شدد تعديل 
ورينْن. ففي هذه  التِّجاهات نح� الق�شايا الجتماعيَّة. والفرق كبير بين الدَّ
د الفكرة الَّتي يدع�هم اإليها. ومن  الحالة يتعامل الجمه�ر مع داعية يج�شِّ
ا،  اأي�شً الداعية  وعلى  نف�شه  على  الجمه�ر  يطرحها  الَّتي  التَّ�شاوؤلت  ل  اأوَّ
يق�ل؟«  بما  را�شخة  قناعة  مقتنع  الّداعية  »هل  التَّقليدّي:  التَّ�شاوؤل  ذلك 
دد  ال�شَّ هذا  في  يكفي  ول  فعاًل؟«  به  ملتزم  ه�  »هل  ذلك:  من  والأهم 
قبل ذلك- من   - بدَّ  ل  بل  الّداعية،  ذلك  به  ينادي  فيما  دق  ال�شِّ ت�افر 
بانهيار  كفيل  الجمه�ر،  لدى  ته  لم�شداقيَّ الّداعية  وفقدان  الم�شداقيَّة. 

دع�ته تماًما. 

بين  التَّ�شارب  من عدم  الأدنى  الحدِّ  �شمان  محاولة  به  ونعني  �شاق:  التِّ  -2  
نف�ص  من  مختلفة  م�اقف  في  ادر  ال�شّ بالم��ش�ع  المتعلِّقة  �شائل  الرَّ
مجال  على  المطل�ب  �شاق  التِّ ف  يت�قَّ ول  للتَّغيير.  الّداعية  المجم�عة 
�شالة  الرِّ بين  �شاق  التِّ مراعاة  ه�  فالأهمُّ  فح�شب،  الإعالميَّة  �شائل  الرَّ
الخط�رة  فمن  للتَّغيير،  الّداعيين  لأولئك  الفعليِّ  ل�ك  وال�شُّ ة  الإعالميَّ
ير�شد  اأن  دون  فقط  الإ�شالح  دعاة  ي�شمع  الجمه�ر  اأنَّ  ت�ش�ُّر  بمكان 
يت�افر  اأننْ  ينبغي  وكذلك  العمليَّة.  الحياة  م�اقف  في  الفعلي  �شل�كهم 
عاة وما�شيهم. ول يعني ذلك  الدُّ �شاق بين حا�شر  التِّ اّلالزم من  القدر 
عاة العظام  اأنَّ المطل�ب من الّداعية اأن يك�ن اأ�شير ما�شيه، فلي�ص من الدُّ
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عم، ولكنَّ  ينية الكبرى َمن زعم�ا مثل هذا الزَّ حتَّى في مجال الدع�ات الدِّ
فافية - فيما يتعلَّق بتاريخ اأ�شحاب  المق�ش�د ه� ت�افر اأكبر قدر من ال�شَّ
ر ما طراأ على م�اقفهم من تغيير نح� الأف�شل.  ع�ة لالإ�شالح- تف�شِّ الدَّ
يتحقق  ما  وبين  ودعاتها  الدع�ة  حجم  بين  �شاق  التِّ من  بد  فال  واأخيًرا 
ق  وام - ما تحقَّ فعاًل، بمعنى اأننْ يك�ن وا�شًحا لدى الجماهير – على الدَّ

ق، واأ�شباب التَّعثُّر.  مّما لم يتحقَّ

روط وغيرها، �شيظلُّ دعاة الإ�شالح يبذل�ن  من غير مراعاة تلك ال�شُّ
البت�شامات  من  الكثير  �ن  يتلقَّ وقد  ع�ة،  الدَّ في  جهدهم   - كلل  دون   -
ع�ات بالتَّ�فيق، ولكنَّ ذلك كّله ل يكفي ل�شمان الم�شاركة الفعليَّة من  والدَّ

اأ�شحاب الم�شلحة الحقيقيَّة. 
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يا�شّي/م�شر. * روائي وباحث يف علم الجتماع ال�شِّ

باب الُهوّية وثقـافـة العـنـف لدى ال�شَّ
)ت�صّور مفاهيمّي(

د. عّمار علي ح�صن*

مقّدمة 

ماء في تاريخ  ة« ب�شتَّى اأ�شكالها، الأكثر اإراقة للدِّ راعات على »الُه�يَّ ُتعدُّ ال�شِّ
ق بين »اأنا« و»ه�« اأو »نحن« و»هم« كان اأكثر  الب�شريَّة. فالإن�شان الَّذي طالما تمزَّ
بقة  اللة والطَّ ين وال�شُّ �شراوة حين زاحم وخا�شم وقاتل َمن يختلف�ن معه في الدِّ
ة الكبرى تناحر المتمايزون في الفروع من  والثَّقافة. وتحت هذه البنى الجتماعيَّ
بين المتمركزين ح�ل القبيلة والّطائفة والمذهب والَّلهجة. حتَّى الإمبراط�رّيات 
الكبرى لم تقلع عن ت�ظيف الُه�ّيات في ت�ش�يغ م�شروعاتها ال�شتعماريَّة، حين 
تها  اأمدَّ الَّتي  والتَّعبئة،  الح�شد  عمليَّة  لها  لت  �شهَّ اإيدي�ل�جّيات،  منها  �شنعت 

جال.  بالمال والرِّ

رائح  ال�شَّ اأكثر  هم  باب  ال�شَّ كان  �يل،  الطَّ التَّاريخي  الم�شار  هذا  وط�ال 
ب الأعمى للُه�يَّة، و�ش�ء فهم ثقافة  اتج عن التَّع�شُّ الجتماعيَّة دفًعا لثمن العنف النَّ
ة المت�ا�شلة؛  م�يَّ ة الدَّ هم ظّل�ا - ول يزال�ن - الفاعل الأكبر في هذه العمليَّ الآخر، لكنَّ
كين لالأحداث، نظًرا  رب، فهم اإّما كان�ا محرِّ دة على هذا الدَّ اإذ قام�ا باأدوار متعدِّ
ة  واجتماعيَّ ونف�شيَّة  ة  ج�شميَّ ع�امل  بفعل  لديهم  ة«  الغ�شبيَّ »الّطاقة  درجة  لرتفاع 

ة، اأو كان�ا حطًبا لنيران العنف الّناجم عن ت�شارع الُه�ّيات وت�شادمها.  عدَّ
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كيفّياتها،  وفي  دها،  وتعدُّ وتن�ُّعها  وال�قائع  الأحداث  ل في حجم  يتاأمَّ َمن  اإنَّ 
باب  �شيجد ال�شَّ

رين.  ومتاأثِّ رين  م�ؤثِّ الم�شهد،  قلب  في  اأنَّهم  اأو  يجري،  ما  اأغلب  في  �شالعين 
باب  نِّ اأحياًنا، ولكنَّ ال�شَّ اعن�ن في ال�شِّ ائفي قد يثيره الطَّ فالتَّباغ�ص والحتقان الطَّ
اأُوارها في  ج  يتاأجَّ الَّتي  راعات  ال�شِّ وكثير من  ّي.  مادِّ اإلى عنف  يترجم�نه  َمن  هم 
عماد  فهم  باب؛  ال�شَّ �ش�اعد  تذكيها  الأر�ص،  �شطح  على  اخنة«  ال�شَّ »الب�ؤر  ة  كافَّ
ئي�شيَّة  ن�ن للبنية الرَّ ة، والمنخرط�ن في حركات المقاومة، والمك�ِّ ظاميَّ الجي��ص النِّ

في تنظيمات الإرهاب وجماعاته، اأيًّا كانت ب�اعث الإرهاب ومقا�شده. 

ة  ب الأعمى للُه�ّيات تارة، وبخا�شَّ ها التَّع�شُّ واأغلب هذه الأفعال العنيفة مردُّ
باب هي اأعلى  ة الآخر ونبذه. ومرحلة ال�شَّ اإلى كراهيَّ اأفكار تدع�  الَّتي تنط�ي على 
رديَّات الكبرى  ة ارتباًطا بالنتماءات الأوليَّة، وانحياًزا لالأفكار وال�شَّ المراحل العمريَّ
تنتجها  الَّتي  ة،  الُعنفيَّ الثَّقافات  بكلِّ  تاأثًُّرا  الفئات  اأكثر  فهي  َثمَّ  ومن  المطروحة، 
اإذا حددنا ج�انبها  اإّل  كاملة  عليها  ال�ق�ف  يمكن  ل  م�شاألة  وهذه  الُه�ّيات.  بع�ص 
ومفاهيمها وم�شاراتها، الأمر الَّذي يتطلَّب الإجابة عن اأ�شئلة من مثل: ما المق�ش�د 
باب؟ وما عالقة الُه�ّيات باإنتاج  بالُه�يَّة؟ وما المق�ش�د بالعنف؟ وما المق�ش�د بال�شَّ

باب هم الأكثر تاأثًُّرا بالعنف؟  ثقافة العنف وممار�شته؟ ولماذا ال�شَّ

ًعا اأو منظًما، ل يعني باأيِّ حال من الأح�ال  ٌة ما عنًفا مقنَّ ة اأننْ ُتنِتج ُه�يَّ اإن اإمكانيَّ
ب  التَّع�شُّ عن  الأفراد  يتخلَّى  اأن  المطل�ب  واإنَّما  ة،  الُه�يَّ عن  التَّخّلي  اإلى  ع�ة  الدَّ
الأعمى لُه�ّياتهم وخ�ش��شّياتهم، واأن ل ي�شت�شلم�ا لما ي�شّمى »حرب الأفكار« واأن 
يت�شامح�ا مع »الآخر«، ويمتلك�ا قدرة فائقة على التَّفرقة بين التَّ�شامح والتَّ�شاهل. 
فالتَّ�شامح ي�شتلزم نزع اأيَّة طاقة عنيفة تحملها الُه�ّيات، في حين اأنَّ التَّ�شاهل اأمر 
ففاقد  الآخرين،  يحترم  اأن  ب��شعه  لي�ص  لديه  ما  يحترم  ل  َمن  لأنَّ  م�شتحّب؛  غير 

ال�شيء ل يعطيه. 



95 االأوراق املرجعية للمناق�سات

اأوًل: ما الُهويَّة؟ 

ليِّ والب�شيط؛ هي اإدراك الفرد نف�شيًّا لذاته. لكنَّ هذا  الُه�يَّة في معناها الأوَّ
لي�شمل  قاطبة،  الإن�شانيَّة  العل�م  مع  وتفاعل  اتَّ�شع  اأننْ  يلبث  لم  ط  المب�شَّ التَّ�ش�ُّر 
ة الِعرقيَّة. وكّلها م�شطلحات ت�شير اإلى  ة الثَّقافيَّة، والُه�يَّ ة الجتماعيَّة، والُه�يَّ الُه�يَّ
انطلقنا  واإذا  ة.  ِعرقيَّ اأو جماعة   ، ثقافيٍّ تراث  اأو   ، اجتماعيٍّ الّذات مع و�شع  د  ت�حُّ
ة الجماعة، الَّتي  ات وفارقناها اإلى المحيط الأكبر، فيمكن الحديث عن ُه�يَّ من الذَّ

ع من النا�ص.)1( اتّي الم�شترك بين تجمُّ د اأو الإدراك الذَّ تعني التَّ�حُّ

ا�ص وت�ش�ُّرهم لأنف�شهم،  د الج�انب، يتعلَّق بفهم النَّ ة اإذن؛ مفه�م متعدِّ فالُه�يَّ
ه  ولما يعتقدونه �شرورة لحياتهم، ا�شتناًدا اإلى مرجعيَّات معيَّنة مثل: الجن��شة والتَّ�جُّ
بقة، والمذهب. وهناك ن�عان من الُه�يَّة، هما:  الجن�شّي، والجن�شيَّة، والإثنيَّة، والطَّ

ة الذاتيَّة، والُه�يَّة الجتماعيَّة.)2( وكالهما تربطه بالآخر �شالت متعّددة.  الُه�يَّ

ا للّذات كما  ة الذاتيَّة تتمح�ر ح�ل الأنا، ب��شفها مظهًرا �شع�ريًّ واإذا كانت الُه�يَّ
كاء الجمعّي،  ة والذَّ يدركها �شاحبها،)3(  فاإنَّ الُه�يَّة الجتماعيَّة هي خال�شة العبقريَّ
وتجربته  وت�شّ�راته  وقيمه وعقيدته  وتاريخه  ف�شّية،  النَّ الفرد  �شمات  الم�شتقى من 
ة  واإمكانيَّ وال�شتبعاد،  ال�شتيعاب  على  قدرة  من  عليه  تنط�ي  ما  بكل  الحياتيَّة، 
�ر والأ�شكال.)4( وهذان  التَّ�ا�شل مع التَّجارب الأخرى، والتَّفاعل معها بمختلف ال�شُّ
ة،  ة بق�شية الُه�يَّ ة والعلميَّ الن �شلب الهتمامات المعرفيَّ �عان من الُه�ّيات ي�شكِّ النَّ
ياقات الَّتي يق�م عليها  ة، الَّتي تن�شغل اأ�شا�ًشا بفح�ص ال�شِّ را�شات الثَّقافيَّ ل �شيَّما الدِّ
وج�د الأفراد والجماعات، وي�شتندون اإليها في تك�ين ُه�ّيتهم اأو فهمهم لذواتهم، 

والتَّعبير عنها وحمايتها.)5(
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واإذا  للجماعة.  اأو  للفرد  ة  ثابتة وم�شتمرَّ ة  الُه�يَّة على خا�شيَّ وينط�ي مفه�م 
قه  عب تحقُّ النَّظري، فاإنَّ من ال�شَّ الم�شت�ى  كان من الممكن تقبُّل هذا الأمر على 
د،  التَّ�حُّ ة  عمليَّ على  التَّركيز  اإلى  الباحثين  بع�ص  يدع�  ولذا  المعي�شي.  ال�اقع  في 
خ�ص  ة ثابتة، لأنَّ الأخيرة تكاد تك�ن اأمًرا م�شتحياًل. فال�شَّ ولي�ص على البحث عن ُه�يَّ
نا  ر عنه »اإماراتيا �شين« حين قال: »اإنَّ دة، وه� ما عبَّ ال�احد ينتمي اإلى ُه�ّيات متعدِّ
ننتمي  ونحن  الجماعات،  من  ع  متن�ِّ لعدد  اأع�شاء  اأنف�شنا  نرى  ة  العاديَّ حياتنا  في 
خ�ص نف�شه يمكن اأن يك�ن، دون اأي تناق�ص، م�اطًنا  اإلى كلِّ هذه الجماعات، فال�شَّ
اأمريكيًّا من اأ�شل كاريبي، وينحدر من �شاللة اإفريقيَّة، وم�شيحًيا، وليبراليًّا، ونباتيًّا، 
المراأة،  لق�شايا  ومنا�شًرا  وروائيًّا،  ومعلًما،  ًخا،  وم�ؤرِّ �يلة،  الطَّ للم�شافات  وعّداء 
اأجل ق�شايا  ومنا�شاًل من  للم�شرح،  ا  الآخر... ومحبًّ بالجن�ص  وطبيعيًّا في عالقته 
البيئة، وم�شجًعا للعبة التن�ص، وعازًفا لم��شيقى الجاز، و�شديد الإيمان بالراأي الَّذي 
الُه�ّيات  في  د  التَّعدُّ وهذا  الخارجي«)6(.  بالف�شاء  ذكّية  مخل�قات  هناك  اإنَّ  يق�ل 
بين  ال�قت  ًعا ط�ال  الإن�شان م�زَّ بما يجعل  الأر�ص،  ر لدى كلِّ فرد على وجه  يتكرَّ
انتماءات متقاطعة ومت�شابكة، ومتباينة اأحياًنا. وقد ي�شترك الفرد في انتماء اأو اأكثر 
انتماءات  في  ومتنافرين  متناق�شين  ذاته  ال�قت  في  يك�نان  لكنهما  اآخر،  فرد  مع 

اأخرى، ويحدث هذا في �شبكة اجتماعيَّة غير منتظمة. 

اأن  ة  والقت�شاديَّ الجتماعيَّة  را�شات  الدِّ بع�ص  حاولت  التَّعقيد،  هذا  وب�شبب 
ة« عبر �شبيلين:)7(  تمار�ص ن�ًعا من التَّجنيب اأو الختزال لـ »الُه�يَّ

ل: »الإغفال«؛ بمعنى التَّجاهل والإهمال الكّلي لتاأثير اأيِّ �شع�ر م�شترك  الأوَّ
ه  ة واختياراتها، والتَّعامل مع كلِّ فرد على اأنَّ عات الب�شريَّ بالُه�يَّة على �شل�كات التَّجمُّ

ك في جزيرة منعزلة.  لة عن غيره، ويعمل ويتحرَّ كلٌّ متكامل ُمنَبتُّ ال�شِّ
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ه  الّثاني: »النتماء الأُحادّي اأو المنفرد«، الَّذي يعني النَّظر اإلى كلِّ فرد على اأنَّ
ل ينتمي اإّل اإلى جماعة واحدة، ُيخل�ص لها، ويمنحها ولءه. 

ه  ة، لكنَّ ة اأو الأول�يَّ يَّ رجة نف�شها من الأهمِّ والإن�شان ل يعطي مختلف ُه�ياته الدَّ
ج من الأق�شى  ُيغلِّب بع�شها على بع�شها الآخر. وقد تنتظم لديه في �ُشلَّم انتماء يتدرَّ
ة  اإلى الأدنى، وهنا قد تجد مجم�عة ب�شرية نف�شها متَّفقة على اإعطاء وزن اأكبر لُه�يَّ

ا بالتَّمايز عن الآخرين.  ثها �شع�ًرا ق�يًّ معيَّنة عّما عداها، وي�رِّ

اأو  ع�شيرة  اأو  عائلة،  اأو  جماعة  في  لُتخت�شر  ت�شغر  قد  المجم�عة  وهذه 
اأو ناطقين بلغة معيَّنة. وقد  اأو معتنقي دين،  اأو حرفة،  اأهل  اأو  اأو طائفة،  قبيلة 
يات عّدة. فعلى �شبيل  ولة اأو الإقليم، وهنا يمكن اأن تاأخذ م�شمَّ تكبر لت�شبح الدَّ
منطقتنا  اإلى  المنتمين  ة  ُه�يَّ عن  للتَّعبير  مختلفة  م�شطلحات  هناك  المثال، 
ة«  العربيَّ ة  و»الق�ميَّ الإ�شالمية«  و»الجامعة  ة«  رقيَّ ال�شَّ ابطة  »الرَّ مثل:  العالم  من 
ة الإقليميَّة« و»العالم العربّي« و»ال�طن العربّي«،)8( وغير ذلك  ابطة ال�طنيَّ و»الرَّ
من المفاهيم الَّتي ثار ح�لها جدٌل فكريٌّ منذ مطلع الن�شف الّثاني من القرن 

الّتا�شع ع�شر حتَّى الَّلحظة الّراهنة. 

ثانًيا: ما العنف؟
هناك ثالثة اتِّجاهات في تعريف العنف:)9( 

ب�شّتى  ة  يَّ المادِّ ة  للق�َّ الفعلّي  ال�شتخدام  ب��شفه  اإليه  ينظر  ل:  الأوَّ التِّجاه 
ممتلكات،  واإتالف  باأ�شخا�ص  الأذى  اإلحاق  بغية  اأو جماعة،  فرد  به  يق�م  �ش�رها، 
ة، اأو انزلقت اإلى اأعمال  �رة في القهر والق�شر والإكراه بعامَّ �ش�اء تمثَّلت هذه ال�شُّ

الهدم والتَّخريب والتَّدمير والقتل والتَّعذيب وما اأ�شبه. 

د  ة، بل يمتّد اإلى مجرَّ يَّ ة المادِّ التِّجاه الّثاني: ل يكتفي بال�شتخدام الفعليِّ للق�َّ
ة اأو مرف��شة اجتماعيًّا. التَّهديد با�شتعمالها في �شبيل تحقيق اأهداف غير قان�نيَّ
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التِّجاه الّثالث: ينظر اإلى العنف على اأنَّه نتاج خلل، وتناق�ص كامن في البناء 
ة، منها: �شعف التَّكامل ال�طنّي،  ، ويتَّخذ �ش�ًرا عدَّ يا�شيِّ الجتماعّي والقت�شادّي وال�شِّ
النَّزعات النف�شاليَّة، وغياب العدالة الجتماعيَّة، وحرمان ق�ى اجتماعيَّة  وتنامي 
واإي�اء  وك�شاء  غذاء  من  الأ�شا�شيَّة  الحاجات  اإ�شباع  وعدم  يا�شيَّة،  ال�شِّ حق�قها  من 

ق�ط في فخِّ التَّبعيَّة لدول خارجيَّة.  ودواء لقطاعات عري�شة من الم�اطنين، وال�شُّ

اأنَّه  ا ي�لد مع الإن�شان. وهناك من يرى  وهناك من يرى العنف �شل�ًكا فطريًّ
ق بع�ص  ة المحيطة به.)10( ويفرِّ �شل�ك مكت�شب يتعلَّمه الإن�شان من البيئة الجتماعيَّ
ع  المقنَّ والعنف  مزي،  الرَّ والعنف  الَّلفظي،  والعنف  ي،  المادِّ العنف  بين  الباحثين 
اأّن: »اأيَّ �شل�ك  ا اأو جمعيًّا. وت�ؤكد »باربرا ويتمر«  والعنف الّظاهر، �ش�اء كان فرديًّ
�شاتيٍّ يتَّ�شم بطابٍع تدميريٍّ ماّديٍّ وا�شح �شدَّ اآخر، ُيعدُّ عماًل عنيًفا.  �شخ�شيٍّ وم�ؤ�شَّ
�شاتي  خ�شّي الخفّي، الَّذي ي�ؤذي الآخر نف�شيًّا، وهناك العنف الم�ؤ�شَّ هناك العنف ال�شَّ

ة ُه�يَّة مجم�عات الأ�شخا�ص«)11(. الخفّي؛ حيث َتنتهك البنى الجتماعيَّ

وي�شنف ح�شنين ت�فيق العنف وفق عدد من المعايير)12(:

الإ�شرابات  ج من  يتدرَّ العنيف وطبيعته، حيث  ل�ك  ال�شُّ لها: يرتبط ب�شكل  اأوَّ  
ة.  د والتَّ�شفية الج�شديَّ غب والتَّمرُّ والمظاهرات اإلى اأعمال ال�شَّ

ثانيها: يتعلَّق بما يرمي اإليه الفعل العنيف؛ اإذ يمكن اأن يك�ن الهدف �شيا�شيًّا 
ا اأو اإجراميًّا.  ا اأو اجتماعيًّا، اأو دينيًّ اأو اقت�شاديًّ

الب  ة الَّتي تمار�ص العنف، �ش�اء كانت من الطُّ ثالثها: يتَّ�شل بالفئة الجتماعيَّ
اأو العّمال اأو الفاّلحين اأو الع�شكريين. 

ج من الفرديِّ  رابعها: يتمثَّل في تقدير حجم الم�شاركين في العنف، الَّذي يتدرَّ
اإلى الجماعيِّ باأحجام متفاوتة. 
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ط له،  خام�شها: درجة تنظيم العنف، وهنا يمكن التَّفرقة بين العنف المخطَّ
لقائيَّة.  ة اأو التِّ واأعمال العنف الفجائيَّ

الم�شت�ى  على  اإّل  بينها  الف�شل  يمكن  ول  وتت�شابك،  تتداخل  معايير  وهذه 
را�شة فح�شب.  النَّظريِّ والفترا�شّي، ومن اأجل الدِّ

باب؟ ثالًثا: ال�صَّ

ة  كانيَّ را�شات ال�شُّ �ن في الدِّ ف�ص والجتماع والأطّباء والمخت�شّ اأدلى علماء النَّ
باب  ن اأنَّ ال�شَّ باب، لكنَّ القا�شم الم�شترك بينهم جميًعا يبيِّ بدل�هم في تعريف ال�شَّ
ه� المرحلة الَّتي يكتمل عندها النُّ�شج الج�شميُّ والعقليُّ والنفعاليُّ لالإن�شان، بعدما 
له  ي�ؤهِّ الَّذي   ، الجتماعيِّ النُّ�شج  اإلى  بالفرد  ُيف�شي  باب  وال�شَّ المراهقة.  يفارق 
�شيَّما  ل  له،  يتقبَّ اأو  يختاره  معيَّن  دور  وممار�شة  حياتيَّة،  وم�ش�ؤوليات  اأعباء  ل  لتحمُّ
الفترة  باأنَّها  باب  ال�شَّ فترة  اإجرائيًّا  د  اأ�شرة. وهناك من يحدِّ لتك�ين  ا�شتعداده  مع 
باب  ة من �شنِّ الّثامنة ع�شرة حتَّى الثَّالثين.)13( وهناك من يق�شم مرحلة ال�شَّ الممتدَّ

ر ثمَّ �شباب بالغ.  ذاتها اإلى مراهقة ويفاع و�شباب مبكِّ

فاق بين العلماء والباحثين  باب، ولي�ص هناك اتِّ اإذن؛ ل ي�جد تعريف واحد لل�شَّ
وخبراتهم،  اأهدافهم  باختالف  تتباين  فتعريفاتهم  مانع.  جامع  تعريف  على 
ع على اتِّجاهات  باب يت�زَّ �نها. ولهذا نجد اأنَّ مفه�م ال�شَّ والمفاهيم والأفكار الَّتي يتبنَّ

يمكن ذكرها على النَّح� الّتالي:

العقليِّ  والنُّ�شج  الفيزيقّي  النُّم�  اأط�ار  ع  يتتبَّ الَّذي  البي�ل�جّي،  التِّجاه   -1
باب يبداأ من �شنِّ الخام�شة ع�شرة اإلى الخام�شة  ف�شّي، فيرى اأنَّ ال�شَّ والنَّ

والع�شرين، وهناك من يجعله بين �شنِّ الثالثة ع�شرة والثَّالثين. 
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ة ت�شهد  باب ب��شفه حالة عمريَّ يك�ل�جّي، الَّذي يتعامل مع ال�شَّ التِّجاه ال�شَّ  -2
ا بي�ل�جيًّا واجتماعيًّا يبداأ من مرحلة البل�غ وينتهي بدخ�ل الفرد اإلى  نم�ًّ

ا�شدين.  عالم الرَّ
باب على اأنَّه حقيقة اجتماعيَّة  ��شي�ل�جّي، الَّذي ينظر اإلى ال�شَّ الّتجاه ال�شُّ  -3
باب بت�افر مجم�عة من  ولي�ص مجرد ظاهرة بي�ل�جيَّة، ولهذا يربط ال�شَّ

مات والخ�شائ�ص الحياتيَّة.  ال�شِّ

رابًعا: الُهويَّة والعنف... من تناحر القبائل اإلى �صراع الح�صارات
ت  تمَّ الَّتي  العنيفة  بالأعمال  المرتبطة  ياقات  وال�شِّ المالب�شات  في  ل  يتاأمَّ من 
ر  تبرِّ الَّتي  وتاأثيراتها،  التَّ�ش�رات ور�ش�خها  اأنَّ وجاهة  الُه�ّيات، يجد  تنازع  ب�شبب 
ع�ر  ال�شُّ اخطين  لل�شَّ فيه  يت�افر  الَّذي  القدر  اأو  المدى،  باختالف  تختلف  العنف، 
ز عبر مجم�عة من المعاني  ع�ر ويتعزَّ بالنتماء اإلى جماعة معيَّنة. ويت�لَّد هذا ال�شُّ
خط الم�شتركة بينهم، ومدركين في  ا�ص واعين بحالت ال�شُّ م�ز، الَّتي تجعل النَّ والرُّ
هم بين جناحيها، وواثقين  مة الَّتي ت�شمُّ ال�قت ذاته حجم وج�د الجماعة اأو المنظَّ
من قدراتهم -اإن ت�حدوا - على اأننْ ينتف�ش�ا �شدَّ من ي�شطهدهم اأو يقهرهم. ومثل 
ة تك�ن ناجحة بمقدار  هذا ال��شع دفع »ديفيد �ش�ارتز« اإلى الق�ل: »الإغراءات الثَّ�ريَّ
ة بنف�شها، حتَّى ل� كانت من �شنع  ة ُمعتدَّ ع�ر بالنتماء اإلى جماعة تاريخيَّ ر ال�شُّ ما ت�فِّ

الخيال«.)14(

اأنَّ  ة«)15(  بيَّ التَّع�شُّ »التِّجاهات  بتحديد  ُعنيت  الَّتي  را�شات  الدِّ بع�ص  وبيَّنت 
ن�ن �ش�رة اإيجابيَّة عن الجماعة الَّتي ينتم�ن اإليها، وحين ي�شع�نها م��شع  الأفراد يك�ِّ
يقف  الُه�يَّة  تفر�شه  الَّذي  الإيجابّي  التَّمييز  وهذا  الأخرى.  الجماعات  مع  مقارنة 
ة، الَّتي يتم اإنتاجها  ة والإدراكيَّ ة والتَّق�يميَّ ل�كيَّ خلف العديد من اأ�شكال التَّحيُّزات ال�شُّ
في ركاب التَّناف�ص بين الجماعات، وتبّني الأفراد ل�شتراتيجّيات التَّعامل مع »الآخر«.
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ويتمُّ تنجيد الأفراد والجماعات في حركات التَّمرد من خالل ن�عين رئي�شيين 
بة  المترتِّ بالإغراءات  يتعلَّق  والّثاني:   . يا�شيِّ ال�شِّ بال�لء  يرتبط  ل:  الأوَّ الإغراء:  من 
رف  الطَّ عن  ئة  �شيِّ ة  ذهنيَّ �ش�رة  بتك�ين  يرتبط  الَّذي   )16( ة،  بالُه�يَّ ع�ر  ال�شُّ على 

الآخر، تراه على النَّح� الّتالي:)17( 
1-  الآخر عميل اأو ماأج�ر اأو �شاذج جاهل، ول ي�جد �شخ�ص عاقل نزيه يمكنه   

ه به الجانب الآخر من ُتّرهات.  قب�ل ما يتف�َّ
اإمكانّيات  كافة  معه  ا�شتنزفنا  وقد  مجدًيا،  الآخر  مع  الح�ار  يعد  لم    -2  
ة، وه� البادئ بالعدوان، والتَّفاهم معه ل  الح�ار، وه� ل يفهم اإل لغة الق�َّ

عف اأو التَّخاذل. يعني �ش�ى ال�شَّ
حيحة، �ش�اء كانت هذه الأ�ش�ل هي  الآخر ه� الخارج على الأ�ش�ل ال�شَّ  -3  
اأّما   ، يا�شيِّ ال�شِّ الم�شار  اأو  الإيدي�ل�جيا  اأو  القان�ن،  اأو  المذهب  اأو  ين  الدِّ

نحن فملتزم�ن بتلك الأ�ش�ل. 
ا نحن فنحظى  ة«، اأمَّ َد�شَّ ة، اأو ل يعدو اأن يك�ن »قلَّة ُمننْ الآخر ل يمثِّل اإل اأقلِّيَّ  -4  

بتعاطف الأغلبيَّة. 
الآخر جامد ل يتغيَّر، حتَّى ل� قال بخالف ذلك، فاأق�اله خديعة، وحديثه   -5  

م.  عن التَّغيير َوهنْ
ي بنا اإلى الغتراب، �ش�اء دفعنا اإلى م�شتقبل مجه�ل، اأو �شحبنا  الآخر ي�ؤدِّ  -6  

اإلى ما�ٍص �شحيق ل �شلة لنا به. 

ذين، اأو بين  رين منهم والمنفِّ ة بين المفكِّ كّلهم اأعداء، ول فروق ج�هريَّ  -7  
اأو  لنا،  خديعة  �ش�ى  واختالفهم  تن�ُّعهم  وما  والمعار�شين،  الم�افقين 

ت�زيع اأدوار. 

روري اأن ننّقي �شف�فنا من المتخاذلين، الَّذين يدع�ن اإلى الح�ار  من ال�شَّ  -8  
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ر بهم و�شلَّلهم،  ٌج، اأو هناك من غرَّ ٍم �ُشذَّ مع اأعدائنا، فه�ؤلء اإّما قا�شرو َفهنْ
اأو هم عمالء مزروع�ن بيننا، اأو ذوو عزيمة خائرة، تجعلهم غير قادرين 

على الم�اجهة. 

ة اآفة عرفتها الب�شريَّة ط�ال تاريخها، بدًءا من التَّناحرات  راع على الُه�يَّ وال�شِّ
و�شراع  والح�شارات.  والإمبراط�رّيات  ول  الدُّ �شراع  حتَّى  القبليَّة،  ة  الع�شائريَّ
»الآخر«.  �شد  حربة  راأ�ص  ة  الُه�يَّ ا�شتخدام  في  الأخير  الم�شهد  ه�  الح�شارات 
الأ�شا�شيَّ  الم�شدر  اأنَّ  مه ه�  اأقدِّ الَّذي  »الفر�ص  »�شم�يل هانتنجت�ن«:  يق�ل  وهنا 
في  اقت�شاديًّا  اأو  ا  اإيدي�ل�جيًّ م�شدًرا  يك�ن  لن  الجديد  العالم  هذا  في  زاعات  للنِّ
ل. فالنق�شامات الكبرى بين الب�شر �شتك�ن ثقافيَّة، والم�شدر الم�شيطر  المحلِّ الأوَّ
في  اّلالعبين  اأق�ى  هي  ول/الأمم  الدُّ و�شتظلُّ  ثقافيًّا.  م�شدًرا  �شيك�ن  زاع  للنِّ
بين  �شتحدث  العالميَّة  يا�شات  ال�شِّ في  الأ�شا�شيَّة  زاعات  النِّ لكنَّ  الّدوليَّة،  ال�ش�ؤون 
على  الح�شارات  بين  دام  ال�شِّ و�شي�شيطر  مختلفة،  لها ح�شارات  ومجم�عات  اأمم 
يا�شات الّدوليَّة، ذلك اأنَّ الخط�ط الفا�شلة بين الح�شارات �شتك�ن هي خط�ط  ال�شِّ

المعارك في الم�شتقبل«)18(. 

واأو�شع  ا�ص،  للنَّ ثقافيٍّ  ع  تجمُّ »اأعلى  هي:  »هنتنجت�ن«  نظر  في  والح�شارة 
ز الب�شر عن الأن�اع الأخرى،  عب، ول ي�شبقها اإّل ما يميِّ ة لل�شَّ ة الثَّقافيَّ م�شت�ى للُه�يَّ
ين والّتاريخ  ة الم�شتركة مثل الُّلغة والدِّ د في اآن مًعا بالعنا�شر الم��ش�عيَّ وهي تتحدَّ

�شات«)19(. والعادات والم�ؤ�شَّ

 لكن ما هي الح�شارات الَّتي �شتت�شادم؟ ولماذا؟. من وجهة نظر »هنتنجت�ن« 
فاإنَّ التَّ�شادم �شيقع بين �شبع ح�شارات م�ج�دة في عالمنا المعا�شر، هي: الغربيَّة، 
الأرث�ذك�شّية،  الفية  وال�شُّ ة،  والهنديَّ والإ�شالميَّة،  واليابانيَّة،  والك�نف��شي��شَية، 
راأي  التَّ�شادم يكمن، في  بب في هذا  وال�شَّ الإفريقيَّة.  وربَّما  اّلالتينيَّة،  ة  والأمريكيَّ

هنتنجت�ن، في �شتَّة عنا�شر اأ�شا�شيَّة:)20( 
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ة؛ فهناك اختالف بينها في  اأنَّ الفروق بين الح�شارات م�شاألة ج�هريَّ  -1
ين، وه� الأهّم في هذا الم�شمار.  التَّاريخ والُّلغة والثَّقافة والتَّقاليد، والدِّ
وقد  يا�شيَّة،  ال�شِّ الإيدي�ل�جّيات  بين  الختالفات  من  اأكبر  الفروق  وهذه 

ن�شبت على مرِّ القرون الما�شية نزاعات مريرة جّراء هذه الختالفات.
الأمة  اأ�شعفت  الجتماعّي  والتَّغيير  القت�شادّي  التَّحديث  ة  عمليَّ اأن   -2
وفتحت  القديمة،  ة  المحليَّ الُه�ّيات  كت  وفكَّ للُه�يَّة،  م�شدًرا  ب��شفها 

ين ليمالأ هذه الفج�ة. ريق اأمام الدِّ الطَّ
3- اأنَّ العالم �شار »قرية �شغيرة«، بفعل ث�رة التِّ�شالت، ومن َثمَّ تزايدات 
ال�ّشابق  بالختالفات  ال�عي  ز  عزَّ الَّذي  الأمر  ع�ب،  ال�شُّ بين  التَّفاعالت 
ذكرها، والعداوات الَّتي ت�شرب اأو ُيعتقد اأنَّها ت�شرب بجذورها في اأعماق 

الّتاريخ الإن�شانّي. 
ل. فاإذا كان  ة للتَّبدُّ 4- خ�شائ�ص الفروق الثَّقافيَّة ذاتها؛ اإذ اإنَّها اأقّل قابليَّ
ة والإيدي�ل�جيَّة ه�: اإلى اأيِّ جانب  بقيَّ زاعات الطَّ ئي�شّي في النِّ �ؤال الرَّ ال�شُّ
نقف، وكان في مقدور الّنا�ص اأن يختاروا الجانب الَّذي يميل�ن اإليه، فاإنَّ 
زاعات بين الح�شارات ه�: من اأنت؟ وتلك ُم�شلَّمة ل  �ؤال الُمثار في النِّ ال�شُّ

يمكن تغييرها. 
ور الَّذي تلعبه الخلفية الثَّقافيَّة في النَّزعة اإلى اإقامة التَّكتُّالت  5- تنامي الدَّ

القت�شاديَّة.
ر المزدوج حيال الغرب، فهناك اتجاه لالنكفاء اإلى الداخل والع�دة  ونْ 6- الدَّ
اإلى الجذور في بع�ص المناطق من العالم. وفي المقابل �شارت الجماهير 
في اأماكن اأخرى اأكثر تعاطًيا مع القيم الغربيَّة، بعد اأننْ كانت النُّخب فقط 

هي الم�الية للغرب. 
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باب... مقاربة اأوليَّة خام�ًصا: الُهويَّة وثقافة العنف لدى ال�صَّ
ومرحلة  واأ�شكاله.  واأهدافه  اأ�شبابه  بكلِّ  العنف  اإلى  ة  بالُه�يَّ التم�شك  ي�ؤدي 
ة يمكن للفرد اأن يرتكب فيها اأعمال عنف. فالتَّطلُّع  باب هي اأعلى مرحلة عمريَّ ال�شَّ
غبة  ة، والرَّ ة اأو ثان�يَّ بيعّي اإلى النتماء لأيَّة جماعة رئي�شيَّ اإلى الم�شتقبل، والميل الطَّ
مع  �شيَّما  ل  ائم،  الدَّ وران  الدَّ من  حالة  اإلى  باب  ال�شَّ يدفع  التَّغيير،  في  ة  الق�يَّ
اإلى  ونزوٍع  والتَّ�شحية،  والندفاع  ة  والحي�يَّ بالحما�ص  م�شَبعة  اإن�شانيَّة  ت�افر طاقة 
الأمل في م�اقف  ز  وَتعزُّ القلق،  ف�ص، مع طغيان م�شاعر  بالنَّ والعتداد  ال�شتقالل 
ة ل تقبل الحل�ل ال��شط، ول ال�ق�ف في منت�شف الم�شافات، من  يَّ ة، اأو حدِّ مثاليَّ
وتاأمين  اأ�شرة  بناء  في  ال�شابِّ  برغبة  المرتبطة  ة  اتيَّ الذَّ الحتياجات  اإهمال  دون 

م�شت�ى معي�شة منا�شب. 

والنحيازات  الجتماعيَّة  والحتياجات  ف�شّية  النَّ مات  ال�شِّ هذه  جانب  واإلى 
ة  ق�شيَّ تاأثير  تم�صُّ  كبير،  حدٍّ  اإلى  متناق�شة  ة  مهمَّ م�شائل  ثالث  هناك  يا�شيَّة،  ال�شِّ

فات عنيفة، هي:  باب بت�شرُّ الُه�يَّة في قيام ال�شَّ

يا�شيَّة، ل �شيَّما في  ة:)21( وهي اإحدى اأزمات التَّنمية ال�شِّ تنامي اأزمة الُه�يَّ  -1  
ة  المجتمعات الجديدة، الَّتي ُيَغلَّب فيها بع�ص الأفراد انتماءاته الع�شائريَّ
الَّذي  الأمر  ولة،  الدَّ اأو  ل،  الأوَّ للمجتمع  النتماء  على  ائفيَّة  والطَّ ة  والقبليَّ
تقف  ول  النتماءين.  هذين  بين  خ�ص  ال�شَّ داخل  نف�شيًّا  تنازًعا  يخلق 
راع  ال�شِّ قبيل  من  اخليَّة  الدَّ ة  الثَّقافيَّ الم�شكالت  حدود  عند  الأزمة  هذه 
الحاكمين  بين  الفج�ة  اأو  ة،  والتَّقليديَّ ة  الع�شريَّ اأو   ، يفيِّ والرِّ الح�شريِّ 
ة  راع المفت�ح بين الثَّقافة ال�طنيَّ والمحك�مين، بل قد ت�شل اإلى حدِّ ال�شِّ

يطرة الأجنبيَّة.  ة وال�شَّ ة الّذاتيَّ والثَّقافات ال�افدة، وبين الخ�ش��شيَّ

الع�شرين،  القرن  اأربعينّيات  في  ة«  الُه�يَّ »اأزمة  عبارة  »اأريك�ش�ن«  و�َشكَّ 
ة  وال�شتمراريَّ خ�شيِّ  ال�شَّ بالتَّماثل  الإح�شا�ص  فقدوا  َمن  بها  قا�شًدا 
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ت�شتطيع  الَّتي  الثَّقافة  الفرد عن  ينف�شل هذا  العتبار  وبهذا  الّتاريخيَّة. 
هذا  بات  وقد  بنف�شه.  اإح�شا�شه  تمنحه  اأو  ف�شّي،  النَّ التَّما�شك  تهبه  اأن 
باب)22(، الَّتي هي من اأهمِّ مراحل  الم�شطلح ي�شتخدم ل��شف مرحلة ال�شَّ

ف�شّي والج�شديِّ والجتماعيِّ لالإن�شان.  التَّط�ُّر النَّ

الثَّ�ابت  ت  هزَّ تغيُّرات  المعا�شر  العالم  على  طراأت  الع�لمة:)23(  تاأثير   -2  
الجتماع  علماء  ودفعت  اإليها،  ت�شتند  المجتمعات  كانت  الَّتي  ة  التَّقليديَّ
ة،  الب�شريَّ الجماعة  لدرا�شة  ة  التَّقليديَّ التَّ�شّ�رات  في  النَّظر  اإعادة  اإلى 
تفاعالته  م  وتنظِّ وت�شبطه  تعينه  المجتمع  اأنَّ  من  تنطلق  كانت  والَّتي 
الك�نيِّ  المجتمع  تاأثير  بدرا�شة  ذلك  وا�شتبدل  ة،  الق�ميَّ ولة  الدَّ حدود 
عن  بدياًل  ق  التَّدفُّ اجتماع  تاأ�شي�ص  اإلى  ع�ة  والدَّ  ، المحليِّ المجتمع  على 
ق بال  لع الَّتي تتدفَّ علم اجتماع الأبنية. فالمعل�مات والقيم والأفكار وال�شِّ
والجن�ب،  ال�ّشمال  بين  تنتهي  ل  الَّتي  والهجرة  فر  ال�شَّ ورحالت  ه�ادة، 
�شاع رقعة الفقر والتَّهمي�ص، ت�ؤّدي جميًعا  اأنماط ال�شتهالك، واتِّ �ص  وت�حُّ

اإلى فتح اأب�اب جديدة للعنف. 

ائدة الي�م في فهم اأ�شباب  وؤى ال�شَّ ينيَّة: فمن �شمن الرُّ حم�لت الثَّقافة الدِّ  -3  
غاته هناك »اتجاه ُيرِجع العنف اإلى تاأويالت فا�شدة للنَّ�صِّ  العنف وم�ش�ِّ
ل عن اأ�شكال �شّتى من العنف  بب كان الم�ش�ؤول الأوَّ يني«)24(. وهذا ال�شَّ الدِّ
العق�د  مدار  على  الخليج،  اإلى  المحيط  من  العربيِّ  العالم  في  م�ر�شت 
اإرهاب.  اإلى  والأماكن  الأحيان  بع�ص  في  انزلقت  المن�شرمة،  الأربعة 
من  انتقلت  يني  الدِّ الإ�شناد  ذات  يا�شيَّة  ال�شِّ والجماعات  فالتَّنظيمات 
على  د  التَّمرُّ حدِّ  عند  يقف  لم  الَّذي  »الجهاد«  اأ�شمته  ما  اإلى  ع�ة«  »الدَّ
ينْل من المجتمع، وجرح منظ�مة القيم  لطات الحاكمة، بل و�شل اإلى النَّ ال�شُّ

الَّتي ت�افقت عليها الجماعة ال�طنيَّة. 
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باب العربيَّ »ي�شكن قلب اأوطان  ياقات المحيطة، يجد اأنَّ ال�شَّ ل ال�شِّ ومن يتاأمَّ
التَّمييز بكفاءة بالغة وتن�ُّع هائل، فالقبليَّة تفر�ص تمييًزا حا�شًما يتمُّ وفقه  تعتمد 
ة،  لطة، والعائالت الكبرى ت�شتح�ذ على عنا�شر الق�َّ تق�شيم المزايا والم�ارد وال�شُّ
يف  والأثرياء يملك�ن المال وطاقات الفقراء وم�شائرهم، والح�شر يتعالى على الرِّ
�شاء،  النِّ من  الأرقى  العن�شر  هم  جال  والرِّ النُّج�ع،  على  يتعالى  يف  والرِّ والفقير، 
الأ�شخا�ص ذوي  ا من  اأكثر حظًّ والأ�ش�ياء   ، الأقّل قدًرا من غيرهنَّ والفقيرات هنَّ 

ل�ن 10% من المجتمع العربيِّ تقريًبا«)25(.  الإعاقة الَّذين ي�شكِّ

في  باب  ال�شَّ على  ال��شاية  ممار�شة  على  الكبار  واإ�شرار  البطالة  تف�ّشي  ومع 
يا�شيِّ بفعل ت�شلُّطيَّة  « جامد، ين�شاأ �شراع اأجيال حاّد، وان�شداد الأفق ال�شِّ نظام »اأب�يٍّ
، و�شي�ع ثقافات  ولة وبط�شها، وا�شت�شراء الف�شاد، وازدياد حجم الغبن الجتماعيِّ الدَّ
لم  والظُّ بالقهر  ع�ر  ال�شُّ وا�شتفحال  والتَّ�شّدد،  الجم�د  اإلى  نازعة  ة  ودينيَّ ة  تقليديَّ
باب العربيُّ نف�شه مدف�ًعا اإلى  ؛ مع كلِّ هذا يجد ال�شَّ واله�ان حيال العالم الخارجيِّ
ة والماديَّة، وهي حالة ل  مزية والَّلفظيَّ النزلق نح� ارتكاب العنف ب�شّتى �ش�ره الرَّ

�شفاء منها دون انق�شاء الأ�شباب الَّتي ت�ؤّدي اإليها. 
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* اأ�شتاذة الإعالم ووكيل كلية الآداب خلدمة املجتمع وتنمية البيئة بجامعة حل�ان/م�شر. 

التَّ�شبيك والتَّوا�شل والتَّوعية االإعالميَّة
باب في اإطار ظاهرة العنف عند ال�صَّ

دة. نائلة اإبراهيم عمارة*

مقدمة 
�شاع ث�رة التِّ�شالت، وانت�شار ا�شتخدام الأدوات والتِّقنيات الحديثة  ى اتِّ اأدَّ
والت�ا�شل  التعبير  فر�شة  ومنحهم  باب،  ال�شَّ بين  المتباَدل  التاأثير  �شرعة  اإلى 

فيما بينهم. 

ة الإعالم ملك للَّذين  يَّ وعلى مدار تاريخ و�شائل الإعالم، �شادت مق�لة: »اإنَّ حرِّ
يملك�ن هذه ال��شائل«. اإّل اأنَّ البيئة التِّ�شالية الجديدة، الَّتي جاءت انعكا�ًشا لحالة 
التَّزاوج بين كلٍّ من تكن�ل�جيا التِّ�شال والمعل�مات، قد غيَّرت على نحٍ� مت�شارع 
ابة التَّقليدّي  �شالة الإعالميَّة ومحت�اها، فحار�ص الب�َّ وغير م�شب�ق مفه�َم منِتج الرِّ
اأ�شبح ه� الفرد نف�شه، الَّذي اأطلق عليه عالم الجتماع الإ�شبانّي »مان�يل كا�شتل« 
ة؛اإذ ت�شمح له الإنترنت بظه�ر  »الم�اطن الرقمي« المقاوم ل��شائل الإعالم التَّقليديَّ

خ�شّي.  ما ي�شّمى الإعالم ال�شَّ

�شعينات اأكبر الأثر  بكة العنكب�تيَّة وتط�يرها في منت�شف التِّ وكان لظه�ر ال�شَّ
الباحثين  باب  ال�شَّ ة من  اأعداد هائلة من جمه�ر و�شائل الإعالم، وخا�شَّ في جذب 
تفاعليَّة  اأكثر  بطرق  والمعل�ماتيَّة  ة  التِّ�شاليَّ الحتياجات  لتلبية  بديلة،  طرق  عن 
وجاذبيَّة وم�شداقيَّة، فالإنترنت لم ت�شبح مجرد تكن�ل�جيا، واإنَّما و�شيلة اإعالميَّة 

لت العاَلم اإلى �شا�شة اإلكترونيَّة.  جديدة ح�َّ
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وفي �ش�ء  التِّ�شالت،  الّتقنيَّة في مجال  للتَّط�ُّرات  المتزايد  النُّم�ِّ  وفي ظلِّ 
نم�ِّ ظاهرة ما يعرف بالإعالم البديل اأو الإعالم الجديد New Media، اهتزَّ عر�ص 
الإعالم التَّقليديِّ باأ�شكاله المتعاَرف عليها:اإذاعة، تلفزي�ن، �شحافة، وَفَقد كثيًرا 
بقات الحاكمة، اأو �شيطرة راأ�ص المال لفئات  من الم�شداقيَّة، لرتباطه بم�شالح الطَّ
ر بقدٍر كاٍف عن الحتياجات  ناعة، ولأنَّه على نحٍ� اآخر، لم َيعد يعبِّ تحتكر تلك ال�شِّ
الجديدة،  ة  التِّكن�ل�جيَّ ال��شائل  على  يعتمدون  َمن  ة  وبخا�شَّ للجمه�ر،  التِّ�شالية 

باب. وهم فئة ال�شَّ

تحّدى  الفعاليَّة  وبهذه  �شالة.  للرِّ منِتج  م�شارك  فاعل  دور  للفرد  اأ�شبح  لقد 
ة للمعرفة ون�شر المعل�مات واإنتاجها، فان�شمَّ  الفرد احتكار و�شائل الإعالم التَّقليديَّ
ة، الَّتي ا�شتفادت  بكات الجتماعيَّ ، وت�ا�شل عبر ال�شَّ ة اإلى مجتمعه الفترا�شيِّ ط�اعيَّ

ة ال�يب )2.0(. من تقنيَّ

و�شائط  تقنّيات  من  اأيٍّ  اإلى  ي�شير  وا�شًعا،  م�شطلًحا   )2.0( م�شطلح  وُيعدُّ 
الإعالم الجديدة، الَّتي تنط�ي على م�شاركة الم�شتخِدم والتَّفاعل معه. ويتمُّ ذلك 
التفاعل عادة عن طريق تحميل ون�شر ن�صٍّ اأو �ش�ٍت اأو فيدي� اأو �ش�ر ف�ت�غرافية 

عبر �شبكة الإنترنت.

 Social ما يعرف بم�اقع التَّ�شبيك الجتماعّي Web 2.0 ومن اأبرز تطبيقات
Networking Websites، وهي �شبكة من الم�اقع الإلكترونيَّة عبر الإنترنت، تعتمد 

على البرمجيَّات الَّتي تتيح للم�شتخِدم التَّفاعل مع الآخر، وتبادل البيانات الم�شتَركة. 
وتتَّ�شم برامج هذه الم�اقع باأنَّها برامج مفت�حة، تتيح للم�شتخدم القدرة على تحميل 
 ،Myspace �شبي�ص  ماي  الم�اقع:  تلك  اأمثلة  ومن  الإعالميَّة.  والم�ادِّ  البيانات 

.Twitter وت�يتر ،Hi5 5وهاي ،Flicker وفليكر ،Facebook والفي�ص ب�ك

ة التَّ�ا�شل مع  وتتيح م�اقع التَّ�شبيك والتَّ�ا�شل الجتماعي لم�شتخدميها اإمكانيَّ
م�شاركة  الم�اقع  في هذه  التَّ�شجيل  للفرد من خالل  فيمكن  اأكبر؛  ة  بفعاليَّ الأفراد 
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ة،  الخا�شَّ �شائل  الرَّ واإر�شال  والتَّدوين،  الفيدي�،  مقاطع  وتبادل  �ر،  وال�شُّ ات  الملفَّ
ملف  في  خ�شيَّة  ال�شَّ المعل�مات  عر�ص  اإلى  بالإ�شافة  ة،  الف�ريَّ المحادثات  وعمل 

داقات.  ن الآخرين من التَّ�ا�شل وتك�ين ال�شَّ يمكِّ

من  الماليين  الجتماعّي  التَّ�شبيك  م�اقع  ت�شمُّ   ، الفترا�شيِّ المجتمع  وفي 
را�شة،  والدِّ كالعمر،  معيَّنة؛  واهتمامات  روابط  تجمعهم  الَّذين  الم�شتخدمين، 
والأ�شدقاء  الأ�شحاب  مع  عميًقا  ت�ا�شاًل  الم�اقع  هذه  ق  تحقِّ اإذ  والعمل؛  والبلد، 
مه  را�شة واأفراد العائلة، وتقّ�ي الروابط بين الأ�شخا�ص، ب�شبب ما تقدِّ وزمالء الدِّ
ة، تهدف اإلى التَّ�ا�شل العالميِّ وتك�ين  من خدمات التَّ�ا�شل المبا�شر. وقد تك�ن عامَّ

�شة كمجم�عات لها اهتمامات معيَّنة.)1( �شداقات ح�ل العالم، وقد تك�ن متخ�شِّ

اأي  Six Degrees؛  ا�شم  اأقيم عام 1997 تحت  الَّذي  الم�اقع ه�  ل هذه  واأوَّ
بكة اأو الم�قع حتَّى عام 2001، وكان  ت هذه ال�شَّ منذ اأكثر من 13 عاًما. وقد ا�شتمرَّ
ى الملي�ن �شخ�ص، وتمَّ تقدير قيمته بح�الي 125 ملي�ن دولر.  عدد مرتاديه يتعدَّ
الأ�شدقاء  م�اقع:  انطالق  مع  جاءت  الجتماعيَّة  للم�اقع  ة  الفعليَّ النطالقة  لكنَّ 
Friendster وماي �شبي�ص Myspace والفي�ص ب�ك Facebook. وُتعدُّ هذه الم�اقع 

ل ه�  الثَّالثة، الأكثَر �شهرًة بين الم�اقع الجتماعيَّة على الإنترنت. وُيعدُّ الم�قع الأوَّ
فات  ال�شِّ تط�ير  في  �شارك  الَّذي  الم�قع  فه�   ،2002 عام  اإطالقه  تمَّ  اإذ  الأقدم؛ 

ة الآن.)2( الم�شتَركة لما يطلق عليه الم�اقع الجتماعيَّ

وُيعدُّ م�قعا الفي�ص ب�ك Facebook وماي �شبي�ص Myspace من اأ�شهر م�اقع 
التَّ�شبيك الجتماعيِّ في ال�طن العربيِّ واأكثرها انت�شاًرا؛ اإذ يبلغ عدد الم�شتخدمين 

العرب لم�قع الفي�ص ب�ك ح�الي 70 ملي�ن م�شترك. 
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والع�شرين عالميًّا، من  الثالثة  والمرتبة  الأولى عربيًّا،  المرتبة  وتحتلُّ م�شر 
خ�ل على م�قع الفي�ص ب�ك؛ فقد بلغت ن�شبة م�شتخدمي الم�قع في  لت الدُّ حيث معدَّ
م�شر نح� 1% من اإجمالي م�شتخدمي الم�قع عالميًّا. وو�شل عدد م�شتخدمي الفي�ص 
ب�ك في م�شر حتَّى اأوائل اأكت�بر 2010 اإلى نح� 401 ملي�ن م�شتخدم. وياأتي م�قع 
لت دخ�ل الم�شريين على  الفي�ص ب�ك في المركز الّثاني في م�شر، من حيث معدَّ
ة المختلفة، وفًقا لآخر ترتيب لم�قع Alexa في اأكت�بر 2010)3(.  الم�اقع الإلكترونيَّ
 ، وقد تعددت اأن�اع وطرق التَّفاعل التِّ�شالي من خالل م�اقع التَّ�شبيك الجتماعيِّ

الَّتي �ش�ف نتناولها ب�شيء من التَّف�شيل في الفقرات التَّالية: 

Video-sharing الفيديو التَّ�صاركي -
التَّطبيقات  اأحد  هي   Video-sharing websites التَّ�شاركي  الفيدي�  م�اقع 
هيرة للتَّح�ُّل في ت�ظيف �شبكة ال�يب وا�شتخدامها من ك�نها م�شت�دًعا  ة ال�شَّ العمليَّ
اإلى  المعل�مات،  على  الجمه�ر  خاللها  من  يح�شل  �شر  والنَّ للمعل�مات  رئي�شيًّا 
اأفراد  ينتجه  ما  ن�شر  خالل  من   ، الجتماعيِّ والتَّ�ا�شل  التَّ�شبيك  في  ا�شتخدامها 
ب�شرعة  والت�شارك  والتَّ�ا�شل،  التَّعليقات  وتبادل  مختلفة،  م�شامين  من  الجمه�ر 
 application/ User-centered و�شه�لة في تداولها، وهذا ما ُي�شار اإليه تحت م�شّمى
Internet User-gnerated content. وبالّتالي ت�شترك م�اقع الفيدي� التَّ�شاركي مع 

باقي تطبيقات الإعالم الجديد في تركيزها على اأمرين: 

- التَّ�شبيك والتَّ�ا�شل الجتماعيِّ بين الأفراد
Networking and community formation 

- تمكين اأفراد الجمه�ر من اإنتاج المحت�ى الإعالميِّ
.User empowerment



113 االأوراق املرجعية للمناق�سات

م�ذج  النَّ يمثل  لأنَّه  تحديًدا،   Youtube عن  الحديُث  بمكان،  رورة  ال�شَّ ومن 
الفيدي�  م�اقع  مجم�عة  بين  الإطالق  على  ة  وجماهيريَّ وانت�شاًرا  �شي�ًعا  الأكثر 
م�قع  وُيعدُّ   .Alexa م�قع  مه  قدَّ الَّذي  �شد  الرَّ نتائج  اأظهرته  ما  وه�  التَّ�شاركي، 
 -  facebook ب�ك  الفي�ص  م�قع  بعد  الّثالثة،  المرتبة  في  جاء  الَّذي   -  Youtube

دون  ويتردَّ الإنترنت،  م�شتخدمي  من  الم�شرّي�ن  لها  يف�شِّ الَّتي  الم�اقع  اأكثر  من 
عليها، كما ه� ال�اقع في ن�فمبر 2010، وذلك بعد اأن كان في المرتبة الّرابعة حتَّى 

منت�شف يناير 2010.)4(

على  �شن�ات   5 مرور  على   2010 ماي�  �شهر  »في  »ي�تي�ب  م�قع  احتفل  وقد 
�شي الم�قع »جاود كريم« وه� بنغاليُّ  ل مقطع فيدي� لأحد م�ؤ�شِّ افتتاحه، الَّذي بداأ باأوَّ
الجن�شيَّة. وفي الحتفال بمرور 5 �شن�ات على الم�قع، اأعلن ي�تي�ب عن و�ش�ل عدد 

ة للم�قع اإلى اأكثر من ملياري م�شاهدة ي�ميًّا.)5( الم�شاهدات الي�ميَّ

Face book الفي�ض بوك -
التَّ�ا�شل  مميزات  كلِّ  بين  الجمع  ا�شتطاع  عام2004،  الم�قع  انطالق  منذ 
نات الـ Blogs، وكذلك  على الإنترنت مثل: الـ Chat والمنتديات الـ Forum والمدوَّ

ا�شتطاع اأن ي�شيف اإليها الكثير. 

ة المجال العاّم، اأنَّ الإنترنت من خالل م�قع الفي�ص ب�ك، ُت�ِجُد  وتفتر�ص نظريَّ
ي�شترك�ن في  الَّذين  الأفراد  فيه مجم�عة من  ع  يتجمَّ اأو خياليًّا،  ا  افترا�شيًّ مجتمًعا 
الأفراد  فيه  يمار�ص  جمه�ًرا  ب��شفهم  ة،  والعامَّ ة  الجتماعيَّ والخ�شائ�ص  مات  ال�شِّ
يَّتهم في التَّعبير عن الق�شايا والم��ش�عات المختلفة وال�ّشائكة، وتبادل المعل�مات  حرِّ

ة رقابة اأو محاذير بين مجم�عات الفي�ص ب�ك.)6( يَّة، دون وج�د اأيَّ والأفكار بحرِّ
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ر عن ظه�ر مرحلة جديدة من مراحل ا�شتخدام  ويمكن الق�ل اإنَّ هذا الم�قع يعبِّ
لت من ك�نها و�شيلة للتَّرفيه اأو الح�ش�ل على المعل�مات،  �شبكة الإنترنت، الَّتي تح�َّ
اإلى و�شيلة اجتماعيَّة و�شيا�شيَّة، في حين يرى فريق اأنَّه بديل للتَّفاعل الجتماعيِّ في 
دة للم�شاركة والتَّ�ا�شل، ويرى فريق اآخر اأنَّه لي�ص بدياًل  محيط ال�اقع، وو�شيلة جيِّ
التَّناف�شيِّ لتحقيق  ور  الَّتي تق�م بالدَّ نات هي  ة، واأنَّ المدوَّ التَّقليديَّ ل��شائل الإعالم 

ة والمعل�ماتيَّة لالأفراد.  الحتياجات الإعالميَّ

Blogs نات - المدوَّ
التَّ�شبيك الجتماعيِّ الأكثر �شعبية وانت�شاًرا  التَّطبيقات الأُخرى لم�اقع  ومن 
نات«، وتعرف باأنها م�اقع متاحة للعم�م على �شفحات الإنترنت، للتَّعبير عن  »المدوَّ
ر عن م��ش�ع  اآراء ووجهات نظر �شخ�شيَّة، ومالحظات ل�شخ�ص معيَّن، وعادة ما تعبِّ

ة الم�ؤلف، ويتمُّ تحديثها بانتظام.  د، وتعك�ص �شخ�شيَّ محدَّ

رة عن الأخبار والق�ش�ص من خالل الإنترنت.  نات هي الي�ميَّات المعبِّ والمدوَّ
نته في اأقلَّ من خم�ص دقائق، وفي اأيِّ مكان، وباإمكانه اأننْ  ن يمكنه اإن�شاء مدوَّ فالمدوِّ

قابة.  ل ما ي�شاء دون اأيِّ ن�ع من الرَّ ي�شجِّ

نات الم�شرية في 20 مار�ص عام 2004، وتعاظمت اأكثر  ل ظه�ر للمدوَّ وكان اأوَّ
ة والبرلمانيَّة.  ة الم�شريَّ ئا�شيَّ خالل عام 2005 في اإطار ال�شتعدادات لالنتخابات الرِّ

ومع ظه�ر كلِّ و�شيلة اإعالم جديدة، كان ل بدَّ من اأن يطرح �ش�ؤال جدلّي: هل 
رَّ وجهان لعملة واحدة؟ هي خير اأم �شّر؟ اأم اأنَّ الخير وال�شَّ

ة، بعيًدا  يَّ فم�اقع التَّ�شبيك الجتماعّي اأتاحت لم�شتخدميها م�شاحة من الحرِّ
اأو غير المبا�شر. واأوجدت ما  اأ�شكالها، المبا�شر منها  عن الرقابة المفرو�شة بكلِّ 
�ص الإعالمّي الجديد  حفي الجديد، اأو بتعبير اآخر؛ المتنفَّ يمكن ت�شميته بالتَّيار ال�شَّ
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ولة قدرتها على احت�ائه، وتعالت على طم�حاته،  �شات الدَّ باب، الَّذي فقدت م�ؤ�شَّ لل�شَّ
د في عالمه الفترا�شّي،  ر ويحلم ويعار�ص وي�ؤيِّ وتجاهلت اأحالمه، فدفعته اإلى اأن يفكِّ

الَّذي ل تحكمه �ش�ى رغباته ومعرفته بالتِّكن�ل�جيا. 

بطرح  ا  اإمَّ بق،  ال�شَّ �شاحبة  الق�شايا  من  كثير  في  نات  المدوَّ اأ�شبحت  لقد 
اأخرى  حالت  وفي  اإعالميًّا.  تعر�ص  لم  اأحداث  التقاط  اأو  مطروحة،  غير  ق�شايا 
تط�ير وتقديم بع�ص اأبعاد وفعاليَّات وخلفيَّات لأحداث �شكتت عنها و�شائل الإعالم 
ة مثل: العنف البدنّي وال�شطرابات، وح�ادث ا�شتغالل النُّف�ذ والبلطجة،  التَّقليديَّ
ة المعار�شة، الَّتي  يا�شيَّ �ص الجن�شّي، بالإ�شافة اإلى فعالّيات بع�ص الق�ى ال�شِّ والتَّحرُّ

يا�شيِّ في المجتمع وتطالب به.)7( تنادي بالتَّغيير ال�شِّ

يا�شيِّ الَّذي ي�شهده  نات قد واكبت حالة الحراك ال�شِّ ول يمكن اإغفال اأنَّ المدوَّ
الخطاب  في  جديدة  لغة  اأدخلت  واأنَّها  الأخيرة،  ن�ات  ال�شَّ في  الم�شري  المجتمع 
باب اإلى  يا�شيِّ لم يعرفه المجتمع من قبل. ومن اأبرز الأمثلة على ذلك: لج�ء ال�شَّ ال�شِّ

يا�شيِّ الحّر.  م�اقع التَّ�شبيك الجتماعيِّ للتَّعبير ال�شِّ

ومع اأنَّ م�اقع التَّ�شبيك الجتماعّي اأ�شهمت في الهتمام بالق�شايا الجتماعيَّة، 
الإعالم  في  ارج  الدَّ الخطاب  بذلك  متجاوزة  لطة،  ال�شُّ وتداول  الم�اطنة  وق�شايا 
ق�اعد  احترام  عدم  من  بع�شها  في  اقتربت  قد  الخطاب  لغة  اأنَّ  اإّل   ، الم�شريِّ
ة، فعك�شت  ، اأو الَّلياقة الُّلغ�يَّ قد الم��ش�عيِّ الخطاب الإعالميِّ المتعارف عليه، اأو النَّ

في بع�ص الأحيان حالة من العنف الَّلفظي والفكري مًعا. 

ول يمكن في هذا الم�شمار اإغفال ما قامت به بع�ص هذه الم�اقع من اإذكاء روح 
، الَّذي  باب الم�شادِّ باب وال�شُّ نته من ال�شُّ ائفّي، بما ت�شمَّ ينّي والتَّ�تُّر الطَّ ب الدِّ التَّع�شُّ
يانات المختلفة، دونما فهم حقيقي لفل�شفة التَّ�شامح والتَّعاي�ص  ي�شدر من اأتباع الدِّ
واحترام الآخر، وه� ما جعل من الف�شاء الإلكترونيِّ �شاحة للتَّعارك ومحاولة اإثبات 
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ة تعمل  ة اأو الم�شيحيَّ ة الآخر. فبع�ص الم�اقع �ش�اء الإ�شالميَّ ة واإنكار ُه�يَّ ة الّذاتيَّ الُه�يَّ
لمي.  على تفتيت ال�حدة ال�طنيَّة، وال�شتهتار بمفه�م الم�اطنة، واأُ�ش�ص التَّعاي�ص ال�شِّ
ينيِّ اأ�شبحت تع�شف  ب الدِّ ينيَّة، لأنَّ ظاهرة التَّع�شُّ نات الدِّ وياأتي التَّركيز على المدوَّ
باأ�شره؛  العالم  م�شت�ى  على  واإنَّما  وحدها،  م�شر  في  لي�ص  الي�م،  عالم  رات  بمقدَّ

ة اأ�شبحت داء الع�شر.  فالأ�ش�ليَّ

للتَّعبير  التَّ�شبيك الجتماعيِّ هي م�شاحة  اأنَّ م�اقع  اإلى  ونخُل�ص من كل ما �شبق 
الحرِّ عن الآراء والأفكار، وفي ال�قت نف�شه يمكن اأننْ ُينَظر اإليها - في بع�ص الأحيان - 
ل - مع ال�قت - اإلى عنف �شل�كّي؛ وذلك  على اأنها ممار�شة للعنف الَّلفظي، الَّذي قد يتح�َّ
قا�ص الحادِّ  اأي مرحلة النِّ ى الحتجاج اأو العترا�ص اأو الختالف في الرَّ حينما يتعدَّ
ل�ك  ز الفعل المتمّثل في ال�شُّ باب والقذف، والتَّحري�ص اإلى حيِّ تائم، وال�شُّ وتبادل ال�شَّ
خريطة  ر�شم  اإلى  الإلكترونّي  راخ  ال�شُّ مرحلة  نتخّطى  وبذلك  العنيف،  العدوانّي 

ل�اقع ت�ش�ده الممار�شات الُعنِفيَّة. 

لبيَّة ل�شتخدامات م�اقع التَّ�شبيك الجتماعّي،  رات ال�شَّ وعند طرح بع�ص الم�ؤثِّ
�ص  دت العالقة بين التَّعرُّ را�شات والبح�ث، الَّتي اأكَّ ل يمكن اإغفال نتائج كثير من الدِّ
جرائم  اأو  الَّلفظّي  �ص  التَّحرُّ مثل  الجرائم،  وارتكاب  ة  الإباحيَّ والأفالم  للم�اقع 
را�شات اأنَّ اأكثر م�شتخدمي  دت فيه عدد من الدِّ الغت�شاب، في ال�قت نف�شه الَّذي اأكَّ

، الَّذين تتراوح اأعمارهم بين 12-17 �شنة.  نِّ الم�اد الإباحيَّة من �شغار ال�شِّ

ف�ص »اإدوارد دونر�شتين« من جامعة و�شك�ن�شن باأمريكا اأنَّ  وقد وجد عالم النَّ
ر ذلك في �شل�كهم، فيزداد لديهم  عارة والإباحيَّة غالًبا ما ي�ؤثِّ الَّذين يمار�ش�ن الدَّ
العنف، وعدم الكتراث لم�شائب الآخرين، وتقبُّل جرائم الغت�شاب. ووجد عدد 
ة ت�ؤّدي اإلى جرائم الغت�شاب. ووجد عدد اآخر من  من الباحثين اأنَّ مثل هذه الإباحيَّ
ث جرائم الغت�شاب والعنف الجن�شّي، واإرغام الآخرين  ة ت�رِّ الباحثين اأنَّ الإباحيَّ



117 االأوراق املرجعية للمناق�سات

لجرائم  المبالة  وعدم  الآخرين،  باغت�شاب  ف�ص  النَّ وه�اج�ص  الفاح�شة،  على 
الغت�شاب، وتحقير هذه الجرائم.)8( 

معهد  باإجرائها  قام  م�شر،  في  الجن�شّي  �ص  التَّحرُّ ح�ادث  عن  درا�شة  وفي 
 )UNDP( التَّخطيط الق�مّي بم�شر بالتَّعاون مع البرنامج الإنمائّي لالأمم المتَّحدة
اأنَّ  اتَّ�شح  باب الم�شريِّ في الفئة العمريَّة من )10-24 �شنة(،  نة من ال�شَّ على عيِّ
واأنَّ ح�الي  الجن�شّي،  �ص  التَّحرُّ اأ�شكال  لبع�ص  المبح�ثات تعر�شن  ح�الي 50% من 
وح�الي  بالق�ل،  الجن�شيِّ  �ص  للتَّحرُّ تعر�شن  اأنَّهنَّ  ذكرن  المبح�ثات  من   %98.9
اأُجبرن  اأو  ح�شا�شة،  مناطق  للَّم�ص  تعر�شن  اأنَّهنَّ  ذكرن  المبح�ثات  من   %4.57
�ص من  للتَّحرُّ تعر�شن  اأنَّهن  المبح�ثات  الآخرين، وذكر 97.9% من  على مالم�شة 
الم�ا�شالت  �ص في  للتَّحرُّ تعر�شن  اأنَّهنَّ  المبح�ثات ذكرن  واأنَّ 43.2% من  غرباء 
في  �ص  للتَّحرُّ تعر�شن  اأنَّهن  ذكرن  المبح�ثات  من   %10 اأنَّ  اإلى  بالإ�شافة  ة،  العامَّ
اأنَّهنَّ  عن  اأحًدا  يخبرن  لم  اأنَّهنَّ  المبح�ثات  من  تقريًبا  و%55  المظلمة،  �ارع  ال�شَّ
�ص، بينما ذكرت 45% من المبح�ثات اأنَّهنَّ اأخبرن اأحد الأفراد، واأنَّ  تعر�شن للتَّحرُّ
اأبلغن ال�شرطة عما حدث  اأو  اأحًدا من الأفراد  اأنَّهنَّ اأخبرن  اإلى  اأ�شرن  المبح�ثات 
لهّن. وقد اأ�شارت 8.7% من المبح�ثات في الفئة العمرية 22-29 �شنة اأنَّهنَّ تعر�شن 
المبح�ثات في  واأ�شارت 6.6% من  العمل،  اأو زمالئهم في  روؤ�شائهم  �ص من  للتَّحرُّ
بائن. واأخيًرا ذكرت %4  �ص من الزَّ �شن للتَّحرُّ الفئة العمرية 22-29 �شنة اأّنهن تعرَّ
�ص عند ذهابهنَّ  من المبح�ثات في الفئة العمرية 22-29 �شنة اأنَّهنَّ تعر�شن للتَّحرُّ

وع�دتهنَّ من العمل.)9(

م�اد  على  تحت�ي  كثيرة  مجم�عات  الجتماعّي  التَّ�شبيك  م�اقع  على  وي�جد 
، يتّم تبادلها على المالأ دون اأيِّ رقابة. وت�شمُّ هذه  اإباحيَّة، وفتيات يعلنَّ عن اأنف�شهنَّ
اأ�شارت كثير من  الجن�شين. وقد  باب من  ال�شَّ قليلة من  لي�شت  اأعداًدا  المجم�عات 
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�ر  ة ولل�شُّ �ص نف�شه للم�اقع الإباحيَّ خ�ص الَّذي يعرِّ ة اإلى اأن ال�شَّ را�شات الأجنبيَّ الدِّ
والم�شاهد الجن�شيَّة يك�ن اأكثر عنًفا، وي�ؤّدي به التَّفكير الّدائم في الجن�ص اإلى القيام 

�ص الجن�شّي.  بعمليَّات الغت�شاب والتَّحرُّ

 ، وف�شاًل عن بع�ص اأ�شكال و�ش�ر العنف الّناتجة عن م�اقع التَّ�شبيك الجتماعيَّ
ائعات والأكاذيب والمهاترات، فاإنَّ  دة لن�شر ال�شَّ ب��شفها بيئة اإعالميَّة جديدة وجيِّ
للتَّحريف،  قابلة  غير  الإنترنت  �شائعات  اأنَّ  منها  اأُخرى،  �شلبّيات  لها  الم�اقع  هذه 
تها، ول ت�شيع معالمها في اأثناء التَّداول والتَّزوُّد بمعالم اأثناء التَّداول،  وتحتفظ بق�َّ
�ش�م والفيدي�، قد  �ر والرُّ واإمكانيَّة تزويدها بعنا�شر ت�شيف اإليها جاذبيَّة مثل: ال�شُّ
ته الأ�شليَّة، وتذوب و�شط كمٍّ هائٍل من الأخبار  ر عن ُه�يَّ يقذف بها �شخ�ص ل يعبِّ
 ، قديِّ ا يفقد المتلّقي قدرته على اإعمال العقل وا�شتح�شار الح�صِّ النَّ والمعل�مات، ممَّ
ة للتَّمييز  الت واأدوات مهاريَّة عقليَّ ن الإن�شان العادي من ا�شتح�شار م�ؤهِّ فكيف يتمكَّ
عاية، وكيف يمكن  والدِّ الإ�شاعة  وبين  والخيال،  الحقيقة  وبين  اأي،  والرَّ الخبر  بين 

م�د و�شط بيئة اجتماعيَّة هاج�شها الأعظم ه� البحث عن الإثارة؟.  ال�شُّ

الإلكتروني،  العاّم  اأي  الرَّ اأننْ نطلق عليه  يت�لَّد ما يمكن  البيئة،  وفي ظلِّ هذه 
باب، ب��شفه الفئة الأكثر ا�شتخداًما لالإنترنت. واأكثر القطاعات تاأثًُّرا به قطاع ال�شَّ

باب  ا�صتراتيجيَّة ال�صتفادة من مواقع التَّ�صبيك الجتماعّي لمناه�صة �صلوك عنف ال�صَّ
م�اقع  ا�شتخدامات  ت�ش�ب  الَّتي  لبيات  ال�شَّ بع�ص  عن  ذكره  �شبق  ما  كلِّ  ومع 
�شًطا لحالت  ا اأو دافًعا اأو منِّ التَّ�شبيك الجتماعّي، الَّتي من الممكن اأننْ تك�ن تحري�شً
العنف المتنامية، اإلَّ اأنَّه ل يمكن اإغفال حقيقة اأنَّ هذه الم�اقع قد اأ�شبحت �ش�ًتا 
زت من قدرة الأفراد على التَّناغم مع  �شين والمحَبطين والمغتربين، واأنَّها عزَّ للمهمَّ

معطيات ال�اقع، والتَّ�شابك مع دواخله. 
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ُتعدُّ  الجتماعيِّ  التَّ�شبيك  م�اقع  اأنَّ  الباحثين  بع�ص  د  ي�ؤكِّ دد  ال�شَّ هذا  وفي 
باب الي�م يعاي�ص واقًعا م�شطرًبا عجز عن  باب المحَبط؛ فال�شَّ �ًشا لكثير من ال�شَّ متنفَّ
ة في  فهمه اأو فكِّ �شفرته؛ وه� واقع يم�ج بال�شطرابات والتَّغّيرات والتَّحّ�لت الحادَّ
باب الم�شريَّ الَّذي يمثِّل %58  جميع مناحي الحياة. فعلى �شبيل المثال نجد اأنَّ ال�شَّ
ة و�شيا�شيَّة،  ة واقت�شاديَّ ّكان يعاني من �شغ�ط اجتماعيَّ يم�غرافي لل�شُّ من البناء الدِّ
على  اآخر  اأو  نحٍ�  على  انعك�ص  ما  وه�  الآخر،  ثقافة  وغياب  ة  الُه�يَّ تجزئة  وكذلك 
الم�شريِّ  المجتمع  في  والعدوان  وم�شت�ياته-  اأ�شكاله  –بكل  العنف  تف�ّشي ظاهرة 

ة.  باب بخا�شَّ ة، وفئات ال�شَّ بعامَّ

 ، الجتماعيِّ التَّ�شبيك  لم�قع  باب  ال�شَّ ا�شتخدام  معدلت  ارتفاع  �ش�ء  وفي 
العنف،  تنامي ظاهرة  الم�شتخدم، وفي �ش�ء  لهذا  ة  والإيجابيَّ ة  لبيَّ ال�شَّ والإفرازات 
يمكنا اأننْ نطرح �ش�ؤاًل ج�هرًيا: هل يمكن لم�اقع التَّ�شبيك الجتماعيِّ اأن ت�ؤّدي دوًرا 

اإيجابًيا في الحدِّ من ظاهرة العنف؟

ة  ل يمكن الإجابة عن هذا التَّ�شاوؤل دونما اإ�شارة اإلى اأنَّ و�شائل الإعالم التَّقليديَّ
اأثير دون  ًرا وحيًدا في هذا المجال، ول تمتلك قدرة على التَّ منها والجديد لي�شت م�ؤثِّ
ة اأو ا�شتراتيجيَّة ل يمكن  ة اإعالميَّ ، فاأيَّة خطَّ وج�د تغيُّر م�اٍز في ال�اقع الجتماعيِّ

النَّظر اإليها بمعزل اأو في فراغ. 

بق�شايا  الحاليَّة  الجتماعيِّ  التَّ�شبيك  م�اقع  اهتمام  مدى  ر�شد  خالل  ومن 
اأو  المراأة  �شد  �ش�اء  والإرهاب،  العنف  مناه�شة  في  فّعالة  اأداة  اأنَّها  نجد  العنف، 
الفي�ص  م�قع  على  اإن�شاوؤها  تمَّ  الَّتي   )Groups( المجم�عات  اأمثلة  ومن  الأطفال. 
�شاء«، »المر�شد  ب�ك المناه�شة للعنف نجد:»ل لكل اأ�شكال العنف �شد الفتيات والنِّ
الأُ�شريِّ  العنف  الق�شاء على  اأجل  العنف«، »من  الإن�شان ومكافحة  ال�طني لحق�ق 
العنف«،  ونبذ  ة  يا�شيَّ الرِّ وح  الرُّ اأجل  من  »مًعا  المراأة«،  �شّد  التَّمييز  اأ�شكال  ة  وكافَّ
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فل«،  »�شّد العنف في المالعب«، »�شّد العنف الإ�شرائيلي«، »العنف �شّد المراأة والطِّ
»مًعا نناه�ص العنف �شّد المراأة«، وغيرها. 

�شاء واإعالمهنَّ عن الحق�ق         وقد ا�شتهدفت معظم هذه المجم�عات ت�عية النِّ
ل م�ش�ؤولّياتها في  غط على وزارة التَّربية والتَّعليم حتَّى تتحمَّ ة، وال�شَّ ة معالجة جذريَّ
حماية الإطار التَّرب�ي وفق ما يفر�شه القان�ن«. وهناك مجم�عات اأخرى، منها: »ل 

للعنف في المدار�ص«، »ل للعنف �شدَّ الأطفال«، »ل للعنف التَّرب�ّي« وغيرها. 

باب لم يجد مثل هذا الهتمام من الم�اقع المختلفة،  اإلَّ اأنَّ العنف لدى ال�شَّ
زة، لإيجاد حالة من  ة، اأو م�اقع متميِّ اأو لم يتمَّ التَّ�شّدي له في اإطار حمالت جادَّ
ل�ك الُعنفيِّ لدى  ع�ة اإلى الم�شاهمة في التَّقليل من اأ�شكال ال�شُّ ال�عي بالّظاهرة والدَّ

باب في المجتمع الم�شرّي.  ال�شَّ

التَّ�شبيك  م�اقع  ت�ظيف  يَّة  اأهمِّ اإلى  ق  التَّطرُّ من  بدَّ  ل  ياق  ال�شِّ هذا  وفي 
بق�شايا  المعنيَّة  المدني  المجتمع  مات  منظَّ لدى  المجم�عات  ة  وخا�شَّ الجتماعّي، 
الَّذي لقيه  الَّذين لم يلق�ا الهتمام نف�شه،  باب  ال�شَّ العنف، والتَّركيز مح�ريًّا على 
 ، قطاع المراأة والأطفال. ونرى اأنَّه ل بدَّ من ال�شتفادة من �شحافة المجتمع المدنيِّ
قا�ص، وا�شتخدام  والنِّ الح�ار  لتعميق مفه�م  التَّ�شبيك الجتماعيِّ  من خالل م�اقع 
ة �شليمة. ول بدَّ كذلك من  ُمدخالٍت وا�شتراتيجّياٍت اإقناعيَّة، مبنيَّة على اأ�ش�ص علميَّ
�شات التَّرب�ية والتَّعليميَّة لهذه الم�اقع، لي�ص للت�عية بظاهرة العنف  ا�شتخدام الم�ؤ�شَّ
فح�شب، واإنَّما للتَّدريب على ال�شتخدام الآمن لتلك الم�اقع، والتَّب�شير بم�شارِّ 

ة اأو الكراهيَّة.  �ص منها على العنف اأو الإباحيَّ ما يحرِّ

تف�ّشي  المح�رّي في  ليفزي�ن، دورها  التِّ ة  التَّقليديَّة، وخا�شَّ الإعالم  ول��شائل 
عات  لت�قُّ زيادتها  خالل  من  �ش�اء  باب،  وال�شَّ الأطفال  لدى  ة  خا�شَّ العنف،  ظاهرة 
اأو من خالل  لهم،  الأ�شا�شيَّة  الحتياجات  يلّبي  ل  واقع  في ظلِّ  الأفراد  وطم�حات 
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الم�اقف  في  ناجح  حلٍّ  اأو  م�شتهَجن،  غير  �شل�ًكا  وطرحه  العنف  نمذجة  زيادتها 
وَر  الدَّ دت  اأكَّ قد  اأخرى  درا�شات  وهناك  را�شات.  الدِّ بع�ص  دت  اأكَّ كما  مة،  المتاأزِّ
؛ ك�نه يعمل بدياًل  الإيجابيَّ للعنف والعدوان المطروح من خالل الإعالم التَّقليديِّ
ر  التَّطهُّ بحالة  �شبيه  اآخر  بمعنى  اإنَّه  اأي  ال�اقع،  في  ك�شل�ك  العنف  تنفي�ًشا عن  اأو 
ور  ة تلك الم�شاعر. وبعيًدا عن هذا الجدل البحثيِّ ل يمكن اإغفال هذا الدَّ من �شلبيَّ
ة، للتَّ�عية  يه تلك ال��شائل في تنظيم الحمالت الإعالميَّ الحي�ّي الَّذي يمكن اأن ت�ؤدِّ
تن�شد  المعالم،  وا�شحة  ة  خطَّ وفق  معالجتها  وطرق  واأ�شبابها،  العنف،  بظاهرة 
ل�ك، مع عدم اإغفال مفه�م  اإحداث التَّغيير على م�شت�ى كلٍّ من ال�عي والتِّجاه وال�شُّ

�شالة، وتحديد دور الفرد والمجتمع في م�اجهتها.  التَّكرار الم�شتمّر للرِّ
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حوار �شمّو االأمري احل�شن بن طالل
مع ال�شباب وامل�شاركني

اأ.د. ُهمام َغ�صيب
ت�شاهدون اأمامكم �شاحب ال�شم�ِّ امللكيِّ الأمري احل�صن بن طالل، ومعه دولة 
ة يف الأردّن،  الدكت�ر عدنان بدران رئي�ص وزراء �شابق/رئي�ص جامعة البرتا اخلا�شَّ
ا معايل الدكت�ر عادل الط�ي�شي  ، واأي�شً ورئي�ص جلنة الإدارة يف منتدى الفكر العربيِّ
ة، وعط�فة الدكت�ر عبداهلل عبابنه مدير مركز تنمية امل�ارد  رئي�ص اجلامعة الأردنيَّ

. الب�شريَّة يف الأردنِّ

م�ِّ امللكي الأمري احل�صن بن طالل حفظه اهلل ورعاه لي�ص بحاجة  و�شاحب ال�شُّ
�شه. و�ش�ف ن�شتمع اإليه ونتحاور معه.  اإىل تعريف، فه� رئي�ص املنتدى وراعيه وم�ؤ�شِّ

ل�شعادة  كلمة  ة  وثمَّ الكرام،  وب�شحبك   ، امللكيِّ م�  ال�شُّ �شاحب  يا  بكم  ب  اأرحِّ
لة الدكت�ر اإ�شماعيل �شراج الدين. الفا�شلة هاجر اإ�شالمب�يل ممثِّ

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
ين، الذي  �شمّ� الأمري �شباح اخلري. بالإنابة عن الدكت�ر اإ�شماعيل �شراج الدِّ
مها  ي�شارك مبحا�شرة عن العلم والتِّكن�ل�جيا يف اأحد امل�ؤمترات الكبرية الَّتي تنظِّ
ئي�ص  ة، وه� م�ؤمتر يتعلَّق ب�احد من امل�شاريع الَّتي ترتجم مبادرة الرَّ مكتبة الإ�شكندريَّ

. اأوباما يف ح�اره، ويف ر�شالته اإىل العامل الإ�شالميِّ
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ة. اإنَّ ا�شت�شافتنا لهذا امل�ؤمتر  ة ثانية يف مكتبة الإ�شكندريَّ كم مرَّ ب ب�شم�ِّ اأرحِّ
ة  يَّ ه� نتيجة للتَّالقي الفكريِّ بني مكتبة الإ�شكندريَّة ومنتدى الفكر العربيِّ ح�ل اأهمِّ
ب ب�شمّ�كم ع�شً�ا يف جمل�ص اأمناء  . واأرحِّ باب ودورهم يف م�شتقبل عاملنا العربيِّ ال�شَّ
ة  ة العربيَّ ، الَّذي اأثرى احلياة الفكريَّ مكتبة الإ�شكندريَّة، ورئي�ًشا ملنتدى الفكر العربيِّ

كم دوام التَّ�ا�شل معنا. بالعديد من امل�شروعات وامل�ؤمترات. ناأمل من �شم�ِّ

وظاهرة  باب  »ال�شَّ م��ش�ع:  يناق�ص  الَّذي  ابع،  الرَّ بابيِّ  ال�شَّ امل�ؤمتر  هذا  ويف 
باب اإىل ال�شتماع اإىل روؤيا �شم�ِّ الأمري يف هذا امل��ش�ع، حتدوهم  العنف«. يتطلع ال�شَّ

رغبة كبرية للح�ار مع �شم�ِّ كم.

�صمو الأمري احل�صن بن طالل

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

يدة الفا�شلة هاجر الإ�شالمب�يل، الدكت�ر همام غ�شيب، اإخ�اين واأخ�اتي  ال�شَّ
اأع�شاء منتدى الفكر العربّي، وزمالئي وزميالتي امل�شاركني وامل�شاركات من كلِّ دولة 

عربيَّة �شاهمت وت�شهم دائًما يف تط�ير روؤى املعرفة.

ث عن املجتمع   اأبداأ باحلديث عن املعرفة والثَّقافة العربيَّة بكاملها، ثمَّ اأحتدَّ
 . ث عن تط�ير م�شاٍق معريفٍّ نتحدَّ الَّتي من خاللها  النُّظم  وبعد ذلك عن  بكامله. 
وتداخل  النُّظم  تداخل  عن  باحلديث  كثرًيا  نهتمَّ  مل  النَّظرة،  �شيق  ب�شبب  فنحن، 
نا نعتقد اأنَّ  ة اأو الإقليميَّة يف هذا العامل، لأنَّ املعارف، وبالتَّايل نخ�شر مكانتنا الّدوليَّ
املهامتا غاندي  قاله  اإىل ما  اأع�د  تلقائيًّا بُظالمة م�شروعة. وهنا  املعرفة مرتبطة 
عام 1939، حيث يق�ل: »الإن�شانيَّة جمعاء عائلة ل تنق�شم، وكلُّ واحد منا م�ش�ؤول 
»هل  بعن�ان:  يل  درا�شة  يف  اإليه  اأ�شرت  القتبا�ص  وهذا  الآخرين«.  كلِّ  ئات  �شيِّ عن 

�صتك�صب الإن�صانيَّة معركتها«. 
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الَّتي هي  را�شة،  والدِّ الثَّقافة  التَّعامل مع  اإنَّ هنالك وجهات نظر خمتلفة يف 
داء لإقامة نظاٍم عامليٍّ اإن�شاينٍّ جديد، فالإن�شان يعمل �شدَّ اأخيه الإن�شان.  اأ�شا�ص النِّ
اإعادة  نحاول  لقاء  كلِّ  يف   - الأ�شف  �شديد  مع   - نا  اأنَّ ر  اأذكَّ اأننْ  يل  ا�شمح�ا  وهنا 
ث عن اأخالقيَّات  نا عندما نتحدَّ �شناعة الدولب، كما يق�ل اإخ�تنا يف لبنان. ولكنَّ
التَّ�شامن الإن�شاينِّ على م�شت�ى التَّحّدي والإطار، ل بدَّ لنا - بطبيعة احلال - يف 
وال�شتعداد  والتَّنمية،  والفقر  والبيئة،  ّكان  ال�شُّ نتناول  اأن  من  الّدوليَّة  امل�ؤمترات 
رات العامليَّة. واأَجيز لنف�شي كم�اطن من  الع�شكريِّ العامليِّ والإرهاب، وم�شكلة املخدِّ

ل - اأن اأق�ل: انتبه�ا اإن�شانيًّا. العامل الثَّالث - والعامل الثَّالث ه� عاملي الأوَّ

تغيرًيا  يتطلَّب  الالعنف،  اإىل  العنف  من  العامِّ  املزاج  يف  الكيفّي  التَّح�ُّل  اإنَّ 
ه  ولكنَّ  ،%100 بن�شبة  �شحيح  منظ�ر  وهذا   ، يا�شيِّ ال�شِّ ياق  ال�شِّ ويف  البنية  يف  كيفًيا 
ا خارج قدراتنا نحن على الأقل، وبالتَّايل علينا اأن نبداأ مبا ه� ممكن ومتاح،  اأي�شً
ي تراكمها اإىل اإحداث قدر كــاٍف  غرية، الَّتي من َثمَّ ي�ؤدِّ فنبداأ مبعاجلة امل�شائل ال�شَّ
ة  بكافَّ ة  التَّعليميَّ �شات  امل�ؤ�شَّ ل  نح�ِّ اأن  ا�شتطعنا  اإذا  املثال،  �شبيل  فعلى  التَّغيري.  من 
امل�شاركة،  وعلى  التَّعبري،  على  القدرة  على  امل�اطن  لتن�شئة  �شة  م�ؤ�شَّ اإىل  مراحلها 
�يل م�اطًنا قادًرا  ة والتَّ�شامح، ف�شننتج على املدى الطَّ ميقراطيَّ ي قيم الدِّ وعلى تبنِّ
كيف  نت�شاءل:  وهنا   . والجتماعيِّ يا�شيِّ  ال�شِّ التَّغيري  باجتاه  املجتمع  يدفع  اأن  على 
اأو  العنف  مكافحة  على  بية  للرتَّ �شة  م�ؤ�شَّ اإىل  ة  التَّعليميَّ �شات  امل�ؤ�شَّ ل  نح�ِّ اأن  ميكن 
، ودولة جتاه  �شاِت جمتمٍع مدينٍّ م�اجهة العنف؟ وماذا يجب اأن نفعل اأفراًدا وم�ؤ�شَّ

�شة؟ �شة التعليمية؟ وماذا ميكن اأن يرتتَّب من فعٍل داخل امل�ؤ�شَّ دور امل�ؤ�شَّ

يا�شيِّ  ال�شِّ للعمل  الفر�شة  اإتاحة  اأنَّه ل يجب   هناك وجهتا نظر؛ واحدة ترى 
داخل اجلامعات، حتَّى ل ي�جد ت�شاحن وبغ�شاء. واأخرى ترى اأنَّ اجلامعة هي الَّتي 
البملان،  يف  ينتخب  وكيف  حق�قه،  ومعرفة  يا�شيَّة،  ال�شِّ للم�شاركة  امل�اطن  ل  ت�ؤهِّ
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الأ�شا�شيُّ  فالتَّدريب  انتخابيًّا.  برناجًما  يعدُّ  وكيف  للبملان،  نف�شه  ح  ير�شِّ وكيف 
الجتماعيِّ  التَّغيري  اإحداث  ت�شاعد يف  بت��شيات  نخرج  اأن  علينا  اجلامعة.  يتمُّ يف 

. ، وه� تغيري حتميٌّ و�شروريٌّ يا�شيِّ وال�شِّ

الأندية  التَّدريب على ذلك، يف املدر�شة، ويف  يتطلَّبان  ميقراطيَّة واحل�ار  الدِّ
. البيَّة، لإيجاد جيل دميقراطيٍّ واملجال�ص الطُّ

، ول خالف  اأ�شا�ص دميقراطيٍّ يف مدار�شنا لئحة لحتاد الطالب تق�م على 
ذ يف  اأن تنفَّ ولة كقان�ن ملِزم، يجب  الَّتي و�شعتها الدَّ الَّالئحة  على هذا، لكنَّ هذه 
ميقراطيَّة، فهذا  املدر�شة، ومن مل يقم بتنفيذها هم املعلِّم�ن الَّذين ل ي�ؤمن�ن بالدِّ
تن�شئتهم  ت  متَّ املعلِّمني  ه�ؤلء  لأنَّ  لبة،  بالطَّ ثقة  لديهم  لي�ص  املعلِّمني  من  النَّمط 

بطريقة خاطئة. اإًذا نحن بحاجة اإىل تغيري الثَّقافة والإعداد.

ميقراطيَّة واحل�ار والتِّ�شال  ث عن اإدماج مفاهيم امل�اطنة والدِّ دع�نا نتحدَّ
الَّتي  املناهج  الأفكار يف  ونتبنَّى هذه  املدار�ص،  �شها يف  ندرِّ الَّتي  التَّعليم  مناهج  يف 

�شها، لي�ص على �شعيد اخلطاب فح�شب، بل على �شعيد املمار�شة. ندرِّ

ويف  اجلديدة،  ع�ب  ال�شُّ عن  ث  نتحدَّ ا  فاإنَّ التَّغيري،  ق�ى  عن  ث  نتحدَّ عندما 
باب. �شاء وال�شَّ متها النِّ مقدِّ

والأ�صباب  الواقع  الأردن  يف  املجتمعي  »العنف  بعن�ان:  درا�شة  اأمامي   
مها اأربعة اأ�شاتذة اأفا�شل من اجلامعة  واحللول« �شدرت يف اأغ�شط�ص/اآب 2010 قدَّ
الأردنيَّة، واأ�شتاذ من جامعة الريم�ك، اإىل وزارة التَّعليم والبحث العلميِّ و�شندوق 

. دعم البحث العلميِّ

 وما يعجبني يف هذا الأ�شل�ب عندما التقينا بال�شه�د من اأقاليم خمتلفة من 
ركات ذات اجلن�شيات  ات العامل اخلم�ص، للحديث عن التَّنمية احلديثة، اأو ال�شَّ قارَّ
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دة، وو�شائل الت�شال. وذهبنا اإىل �شان باول�، و�شغنا عبارة جديدة: »اأطفال  املتعدِّ
اإىل  . والإ�شارة  بالتَّفاعل مبا�شرًة مع الكني�شة ومع املجتمع املحليِّ �ارع«، وذلك  ال�شَّ
ه�ؤلء الأطفال باأنَّهم جمرم�ن تنعك�ص علينا �شلًبا اأكرث مما تنعك�ص عليهم، لأنَّنا نحن 
ا ي�ؤدي اإىل مزيد من ال�شتثمار  اع القرار، وكما يقال: »لنا خيار �شنع القرار«، ممَّ نَّ �شُ

ي اإىل متكني وتاأهيل ه�ؤلء. الفتكارّي! والتَّجاهل والتَّهمي�ص للفقراء، اأو ي�ؤدِّ

�شرفنا يف  الذي  الدكت�ر مدحت ح�شنني،  اأ�شهم معايل  تقريًبا،  اأ�شهر  وقبل   
للدكت�ر  اأدين  كما   ،WANA اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منتدى  يف  الأخري  اللقاء 
ة  ة العربيَّ اإ�شماعيل �شراج الدين بالف�شل يف درا�شته ح�ل الثَّقافة العربيَّة ومكانة الأمَّ
ة وباللغات  ا عن ن�شرة بالعربيَّ ثنا اأي�شً يف عامل مت�شارع التَّغيري. يف لقاء WANA حتدَّ
الأخرى لالأمم املتَّحدة بعن�ان: »جعل القانون يعمل من اأجل اجلميع« اأو »التَّمكني 
�شببني  ووجدنا  القان�ين،  التَّمكني  را�شة  الدِّ هذه  يف  وتناولنا  للفقراء«،  القانوين 
يف  كبري  تاأثري  لهما   ، املجتمعيِّ العنف  اإىل  ي  ت�ؤدِّ الَّتي  الأ�شباب  اأهم  من  رئي�شيني 
�شيج الجتماعّي، على نح� خطري، هما: الفقر والإحباط؛  ة اأو النَّ كيبة الجتماعيَّ الرتَّ
ة التَّعامل  ن غياب اأو جهل كيفيَّ اأق�ل الفقر اإ�شارة اإىل املعرفة، لأنَّ الفقر املعريفَّ يت�شمَّ
ة؛ اإذ نرى اأنَّ كاتب ال�شتدعاءات،  يادة القان�نيَّ ولة ذات القان�ن، وذات ال�شِّ مع الدَّ
دة  املزوَّ القاعة  هذه  خارج  عمله  راأ�ص  على  زال  ما   ، العربيِّ امل�شرق  يف  ى  ي�شمَّ كما 

باأحدث و�شائل التِّ�شال احلديث.

ة كما يبدو يل. واأعرتف بهذا  اإنَّ م�شكلة امل�اطن هي غياب معهد للخدمة املدنيَّ
قيام  �شتِّني عاًما على  الأردن، ونحن مقبل�ن على مرور  تاريخ  املرحلة من  يف هذه 

�شت�ر الأردين يف �شهر 2012/1. الدُّ
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لطة، هي نظرة وظيفة؛ فالكلُّ يبحث عن وظيفة. ولكنَّ  ولة، ولل�شُّ فالنَّظرة للدَّ
الأول�يَّات،  قائمة  راأ�ص  على  لي�شت  لالآخرين  وتقدميها  الجتماعيَّة  اخلدمة  فكرة 
فالبع�ص يعتقد اأنَّ ع�شر التَّخطيط اأنهى الأول�يَّات، وهذا اخلطاأ بعينه، لأنَّ الأول�يَّات 
والتَّخطيط، والتدبري لنا من قبل الآخر؛ من قبل اخل�اجات، م�شتمرٌّ منذ قرون؛ قبل 

و�ش�ل نابلي�ن و�شامبلي�ن وجمم�عة احلكماء اإىل �ش�اطئ م�شر.

ها مرتبطة با�شتخدام املنطق الطبيعيِّ  اإنَّ الفج�ة الرقميَّة ما زالت قائمة، ولكنَّ
اأو   ،Common sense اأنَّ  واأرى   Common sense ة  الإجنليزيَّ بالُّلغة  ي�شمى  وما 
بيعّي لالأ�شياء، اأو املنطق العاّم، اأ�شا�ص للثَّقافة، الَّتي تعمل من خاللها.  املنطق الطَّ
ع اآلت  ائد اأننْ ت�زِّ املنطق ال�شائد ه� اأن تذهب اإىل كاتب ال�شتدعاءات، واملنطق ال�شَّ
املدر�شة  بناء  بعد   - كيف  يق�ل  ل  ال�ّشائد  املنطق  ولكن  ت�ب،  والالب  الك�مبي�تر 
املُتَّلقني  ه�ؤلء  تدريب  كيفيَّة  على  الإ�شراف  معركة  نق�د   - املذك�رة  الآلت  وت�زيع 

َمته احلداثُة الّتقنيُة لهم. باأ�شاليب �شليمة، ي�شتطيع�ن بها اأننْ ي�شتخدم�ا ما قدَّ

اأن  واأرج�كم  عامليٍّ جديد.  لإن�شاٍن  اإن�شاينٍّ  لنظام  ع�ة  الدَّ من  الثَّاين  الق�شم 
وبعد  �شريورة.  من  جزء  ه�  الإ�شكندرية  بناء  اأنَّ  اأرى  لأنَّني  اجلانب،  بهذا  تهتم�ا 
انتهاء اأحداث الألفية الثَّانية يف 2015، �شيبحث العامل - بكلِّ تاأكيد - عن وجهات 
نظر جديدة. فجيل الّثمانية وجيل الع�شرين الي�م بحاجة ل�شت�شارة اأ�ش�ات م�شتقلَّة 

من الأقاليم الَّتي يتحدث�ن عنها.

ت�شدير  متَّ  اأن  فبعد  للخارج.  العربية  العق�ل  ب�شرقة  ثانية  مرة  ولنعرتف 
وات العربيَّة من الغاز والنفط اإىل اخلارج، نرى الي�م اأنَّ العق�ل العربيَّة تهاجر  الرثَّ
)Introit Act( القرار الأمريكي يف  والطبقة ال��شطى تهاِجم، واإ�شافة لذلك نرى 
ية، وعلى اله�ية الأمريكية. وبح�شب درا�شة لل�شيدة  احلفاظ على املمتلكات الأمريكَّ
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اأنَّ ال�ليات املتَّحدة ا�شتثمرت  ل�ريتا نابلي�ين بعن�ان: »الإرهاب والقت�صاد« ترى 
تها للعرب؛  ما يعادل تريليار دولر ودخلت �ش�ق الي�رو. والرتيليار دولر تع�د ملكيَّ
جمال  ويف   ، العقاريِّ ال�شتثمار  جمال  يف  دخلت  ال�شتثمارات  وهذه  للعرب.  ُجّلها 
ة، با�شتثناء ق�شيَّة واحدة  يف، وجتاوزت الهتمام بالق�شايا الأ�شا�شيَّ َ ال�شتثمار الرتَّ

الح. ة ال�شِّ هي ق�شيَّ

حايا،  ها عن ال�شَّ الح، ولكنَّ الق�شم الثاين من درا�شتنا لي�شت عن التَّ�شليح وال�شِّ
راعات  ة، واملعايري الإن�شانيَّة يف ال�شِّ راعات الّطائفيَّ امل، وال�شِّ مار ال�شَّ واأ�شلحة الدَّ
امل�شلَّحة. ولحظ�ا معي اأنَّ �شتة مليارات ُتنَفق على �شفقة واحدة، اأو �شتني ملياًرا تنفق 
على �شفقة واحدة مع دولة غربيَّة من قبل املجم�عة العربيَّة، مقابل اأ�شعاف ذلك 
ُتنفق على اإ�شرائيل. واإ�شرائيل اأ�شبحت دولة ع�شً�ا يف منظمة القت�شاد الّدوليَّة. يف 
ث اإليكم واأتعاطف معكم، واأق�ل اإن  هذا احلديث - بف�شل ورحمة اهلل تعاىل - اأحتدَّ
عيفة: الأحداث، والأطفال، واأحداث  ة الأ�شا�شيَّة هي اجلماعات ال�شَّ م�شكلتنا الأمنيَّ
�ارع. املجتث�ن. واأ�شمح�ا يل اأن اأ�شمل بهذه العبارة »املقتلع�ن«؛  املدن واأطفال ال�شَّ
ة  ة املدنيَّ كنيَّ يف اإىل املدينة. واأنتم يف التَّجمعات ال�شَّ بيعي من الرِّ حيل الطَّ مبعنى الرَّ
اهرة. فلماذا ل نق�م بدرا�شة  ي معنى هذه الظَّ خمة كالقاهرة، تدرك�ن اأكرث منِّ ال�شَّ
ولة،  ة لكلِّ �شن�ف الجتثاث املختلفة: حالة فقدان الدَّ معرفية لإقامة قاعدة معرفيَّ
ع�ب الأ�شليَّة، واملختف�ن، اإىل اآخر ذلك.  بط اجلماعّي، واملهمل�ن، وال�شُّ ة ال�شَّ وعمليَّ

والقاعدة املعرفية ت�شتمل على ثالثة اأعمدة اأ�شا�شيَّة. وهذه القاعدة املعرفيَّة 
ة اإىل املعرفة، ميكن اأن ُتقام  اأو ذلك البنك املعريّف املتبنَّى من املعل�مة اإىل املعل�ماتيَّ
ة. وتق�م تلك القاعدة املعرفيَّة على جمع املعل�مة  يف �شرٍح علميٍّ كمكتبة الإ�شكندريَّ
وقد  اإفريقيا.  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  عن  والقت�شاديَّة  بيعيَّة  والطَّ ة  الإن�شانيَّ
ط  رق املت��شِّ ت�شتغرب�ن عبارة: غرب اآ�شيا، ولكننْ َمن ينظر لنا من ال�شرق يعتبنا ال�شَّ
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�شرًقا؛اإىل  النَّظرة  اإىل  ا  اأي�شً بحاجة  احلال  بطبيعة  ونحن  ط.  املت��شِّ الغرب  ولي�ص 
يت، ولكن  ناعية كما �ُشمِّ وة ال�شِّ ح�ة الَّتي التقت فيما بعد بالرثَّ جذورنا، وجذور ال�شَّ

رق ول للغرب.  ل تدين بالف�شل ل لل�شَّ

الإن�شانيَّة جمعاء اأ�شهمت يف التَّط�ُّر املعريفِّ عب تاريخها. با�شتثناء جمالني، 
امل�شرقي معروف يف  املطبخ  اأنَّ جمال  الغريب  ومن   - واملطبخ  هي  الطَّ هما: جمال 
ه�ر. يف تلك املجالت نرى  العامل بتاأثرياته وتفاعالته مع اآ�شيا - وجمال ترتيب الزُّ
ر ذلك احل�صِّ اجلمايّل  العن�شر اجلمايلَّ ما زال قائًما يف نف��شنا. واأرج� اأن يتط�َّ
لت  اأ�شَّ الَّتي  املثال،  اليابانيَّة على �شبيل  للثَّقافة  اأ�شا�ًشا  وحاين كما بقي  الرَّ واحل�ّص 

ثت الأ�شالة. احلداثة وحدَّ

الغذاء  اأزمات  فهناك:  الإن�شان،  �شنع  من  الَّتي  باجل�انب  يتعلق  فيما  ا  اأمَّ
حر، واإزالة الغابات، وك�ارث جديدة من �شنع الب�شر،  املعا�شرة، واملجاعة، والتَّ�شُّ
ناعيَّة، واإدارة الك�ارث.  ة، والهند�شة ال�راثيَّة، والك�ارث ال�شِّ �ويَّ اقة النَّ وخماطر الطَّ

باب فقط، لي�ش�ا معنيني بهذه امل�شائل  ة فئاته، ول اأق�ل هنا ال�شَّ  اإنَّ املجتمع بكافَّ
كما يبدو، لأنَّ هنالك اإ�شارة لأجهزة الإعالم. و�شاأق�ل و�شاحم�ين اأننْ اأق�ل بدرجة 
الرتجمة؟  واأين  العلميَّة؟  القن�ات  فاأين  والَّلغ�.  الَّلغ�  امل�شم�ح ه�  اإنَّ  الق�ش�ة،  من 
 National Geographic و   ،discovery و   ،science ترجمة دوريات مهّمة مثل 
مت الك�يت يف مت�يل  بعينيَّات، عندما تقدَّ اإىل الَّلغة العربيَّة، كما فعلنا يف مطلع ال�شَّ

.scientific ترجمة

اإجراء  ا يف  اإمَّ ، فهي  ة ملراقبة العنف املجتمعيِّ ا الأ�شباب القان�نيَّة اخلا�شَّ اأمَّ
ولة، اأو من اأجهزة  املعاملة مع امل�اطن، اأو يف حتقيق ما ي�شب� اإليه امل�اطن من الدَّ
خل على �شبيل املثال. وعادًة َمن  ة ك�شريبة الدَّ الأمن. اأو اإجراء املعاملة يف دائرة ُمهمَّ
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خل ه� الفقري ولي�ص الغنّي. ل بدَّ من اأننْ نعرتف بالفج�ة بني  يذهب اإىل �شريبة الدَّ
�فية: »الفقر فقري الفقر  الغنى الفاح�ص وبني الفقر املتزايد. واأق�ل كما تق�ل ال�شُّ
ام، ول من الَّذين و�شع�ا  هلل«.واحلمد هلل مل اأكن من الَّذين تاجروا يف ي�ٍم من الأيَّ

اأم�ال غريهم يف جيبه.

فاملحاور   . املجتمعيِّ العنف  م�اكبة  يف  النَّظر  اإعادة  مبكان  رورة  ال�شَّ من 
اإىل  را�شة  الدِّ هذه  وج�د  من  ق  و�شاأحتقَّ باحل�شبان.  ُت�ؤخذ  باأننْ  جديرة  والتَّ��شيات 

ة باإذن اهلل. جانب كل اأخت واأخ منكم، قبل انتهاء اجلل�شة اخلتاميَّ

ة ال�طنيَّة، تعمل اإجرائًيا على  اإنَّ املحاور وا�شحة، فامل�اَطنة والنتماء والُه�يَّ
باب يف املناطق الجتماعيَّة. وهنالك فرق بني كلمة  جت�شري الفج�ة بني جماعات ال�شَّ
Compo pollutant مبعنى متن�ع اجلن�شيات و كلمة Sympathias مبعنى متعاطف 

ا فيما يتعلَّق بتنمية احل�ار  ي اأمر ل بدَّ من العمل عليه. اأمَّ مع الآخر. فالتكافل ال�دِّ
دة، فح�شبي اأنَّ هذه ال��شيلة املي�ّشرة م�ج�دة لدى  باب املتعدِّ اء بني قيادات ال�شَّ البنَّ
الإن�شان،  حق�ق  ثقافة  تعزيز  وكذلك  ت�شتخدمها.  ل  الَّتي  اجلامعات  من  الكثري 
باب �شمن خمتلف املراحل  ة الثَّقافية لدى ال�شَّ والثَّقافة املدنيَّة، وامل�اَطنة، والتَّعدديَّ

التعليمية. 

ومع الأ�شف اأق�ل اإنَّ التعليم - كما تالحظ�ن يف كثري من مداخالتكم - يقت�شر 
ة للق�شايا الي�ميَّة. على احلفظ، ول ياأنَْبه باملعاي�شة احلياتيَّ

ث بالعربي، وحمبتي لكم وت�ا�شلي  ة ال�طنيَّة. وهنا اأحتدَّ ز الُه�يَّ علينا اأننْ نعزِّ
ع�ر بالتَّهديد الأكيد، الَّذي ي�اجهنا جميًعا من الف�شاء  معكم يتجاوز العاطفة اإىل ال�شُّ
ث عن م�شتقبل الأرا�شي املحتلَّة، والبدائل ملا يجري الآن من  ، ونحن نتحدَّ يا�شيِّ ال�شِّ

�وي. يا�شيَّة، حني نتحدث عن اإيران وامل��ش�ع النَّ عبث على ال�شاحة ال�شِّ
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ها لنا كلَّ ي�م، وعلى راأ�شها ال�ليات  هناك دول ق�يَّة يف الإقليم تت�شارب يف ودِّ
املتَّحدة، ومنها اإ�شرائيل، ومنها تركيا، ومنها اإيران. ولكن ماذا عن العرب؟ 

ر ب�ش�رٍة  ونْ نا قائم�ن بهذا الدَّ نحن ل�شنا بحاجة اإىل عداوة اأحد، فاحلمد هلل اأنَّ
كاملة. فنحن ننه�ص حل�م بع�شنا البع�ص ي�ًما بعد ي�م. ول اأُ�شري اإىل اأحد يف هذا 
بناء  يف  امل�شاهمة  اىل  امل��ش�عيَّة  من  بدرجة  ع  نرتفَّ اأننْ  الأوان  اآن  ولكن  ياق.  ال�شِّ
نات  نات الجتماعيَّة املختلفة يف نه�شة بالدنا ووطننا العربي، والحتفاء مبك�ِّ املك�ِّ
هذا البلد، اأكان ذلك يف معر�ص الفلم العربي وجناح الفلم امل�شري، اأو كان ذلك يف 
لقاء امل��شيقى التَّقليديَّة يف اأ�شيلة يف اململكة املغربيَّة. فهناك نرى مبادرات اإن�شانيَّة 

ع.  ِئن وت�شجِّ ُتَطمنْ

بني  وامل�شاواة  الجتماعيَّة،  والعدالة  الفر�ص،  وتكاف�ؤ  اخنة،  ال�شَّ الق�شايا  اإنَّ 
ة اإدارًيا، والتَّعاون الجتماعيِّ مبا يف ذلك تر�شيد امل�اطنني  امل�اطنني، والكفاءة الأمنيَّ
 ، ندوق الك�يتيِّ منا درا�شة لل�شُّ ف�شيَّة، حظيت بالهتمام. وقد قدَّ ة النَّ حَّ والعناية بال�شِّ

وكان اإيجابًيا يف ال�شتجابة للمرحلة الأوىل. 

العقليَّة  نراجع  اأننْ  فعلينا  القان�ن،  و�شيادة  العدالة  اإىل  ن�شل  اأننْ  اأردنا  اإننْ 
باب، والأطفال منهم ب�ش�رة اأ�شا�شية من اأمرا�ص التَّجارب،  العربيَّة، واأننْ نعالج ال�شَّ

ة بعد احتالل العراق واحتالل فل�شطني. وخا�شَّ

مة  املتقدِّ الّتكن�ل�جيا  بف�ائد  نتمتع  الألفية اجلديدة ونحن  بعد  �شن�ات  ع�شر 
ماذا  ولكن  ُيذكر،  جهد  دون  واملكان  مان  الزَّ عب  التَّ�ا�شل  وميكننا  مذهل،  ب�شكٍل 
اد هم  اين فيما بيننا فكًرا والتزاًما واإرادًة و�شجاعًة. اإن اأهل ال�شّ عن التَّ�ا�شل اجُل�َّ
ني اأرى �شرورة تعزيز املنظ�مة القيميَّة والجتماعيَّة،  هامة واملروءة، ولكنَّ اأهل ال�شَّ
ة املختلفة، من خالل اإدخال  ينيَّ ة والتَّ�شامح يف املنابر الدِّ وح؛ روح ال�طنيَّ وتعزيز الرُّ
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قد  اأمر  وه�  ينيَّة احلك�ميَّة وغري احلك�ميَّة،  الدِّ التَّ�عية  برامج  املدنيَّة يف  الثَّقافة 
بداأمت به يف م�شر، و�شي�شهم يف هذه الثَّ�رة من الأفكار املفيدة.

اأعتذر  اأمللت.  اأو  رت  كرَّ اأك�ن  ل  اأننْ  واأرج�  ال�شتماع،  ح�شن  على  اأ�شكركم 
ُت يف  عي املعرفة يف هذه املرحلة اإل من خالل الدرا�شة بالقيا�ص. ف�َشُرفنْ منكم ول اأدَّ
ث عن  رقية ل�شن�ات غدت تتحدَّ وليَّة يف �شرق اأوروبا؛ اأوروبا ال�شَّ ة الَّلجنة الدَّ ع�ش�يَّ
اإلَّ �شالبة م�اقف  ة النتقاليَّة لن تك�ن  ميقراطيَّ ة النتقاليَّة، وهذه الدِّ ميقراطيَّ الدِّ

�شبابنا و�شباب امل�شتقبل اإىل ال�طن الَّذي يريدون. اأ�شكركم على ح�شن ال�شتماع.

* * *

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
يات  للتَّحدِّ وتبيانك  لنا،  مته  قدَّ الَّذي  العر�ص  هذا  على  الأمري  �شمّ�  ن�شكرك 
الَّتي يجب اأن نتعامل معها يف عاملنا العربّي، والآمال والفر�ص املتاحة لتحقيق هذه 
لإيجاد حل�ل  ئ جه�دنا جميًعا  نعبِّ اأن  وينبغي  رة.  مت�فِّ ال�اقع -  لأنَّها -يف  الآمال، 
ة  يات والق�شايا، الَّتي ت�اجهنا. لقد و�شعتم ثقتكم الغالية يف �شباب الأمَّ لهذه التَّحدِّ
اأن  واأرج�  باإذن اهلل.  لقادرون  �شاء اهلل  اإن  الأمري، وهم على هذا  �شم�َّ  يا  ة  العربيَّ
وا�شتف�شاراتهم، فهم يريدون  �شبابنا  اإىل بع�ص مداخالت  ي�شمح وقتكم لال�شتماع 

التَّحاور مع حكيم الأمة العربية �شمّ� الأمري احل�صن بن طالل. 

دة. منى حمامدة )الأردن(
كم اأ�شرمت يف بداية  مّ�، واأنتم م�شعل اّلالعنف، واأعلم اأنَّ �شم�َّ �شّيدي �شاحب ال�شُّ
ا اإىل فكر غاندي. اأعتقد اأنَّ  اهها. واأ�شرمت اأي�شً حديثكم اإىل الإن�شانيَّة وواجبنا اجتِّ
الفكر اّلالعنفي يجب اأن يك�ن بدياًل عن العنف. ا�شتمعت يف بع�ص املداخالت اإىل 
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ر، واأعتقد اأنَّه ل ي�جد هنالك ما ي�شّمى عنًفا مبًرا،  العنف امل�شروع اأو العنف املبَّ
ب  ُيدرَّ واأن  املدر�شيَّة،  مناهجنا  يف  يدرج  اأن  يجب  عنف  واّلال  العنف.  ه�  فالعنف 
اأجد �شيِّدي يف  الطالب على تقبُّل الآخرين، وعلى ا�شتخدام العقل بدياًل لليد. مل 
ليلة اخلا�شعة اخلانعة  خطابكم اأيَّ اإ�شارة للمراأة والعنف ال�اقع عليها، فاملراأة الذَّ
الَّذي  العربيِّ ه�  ال�طن  املراأة يف  والعنف �شدَّ  اإّل جياًل خا�شًعا وخانًعا.  ترّبي  لن 

را�شة. ج اأجياًل عنيفة. لذلك يا �شّيدي اأرج� اأن ُيفَرد للمراأة وقٌت للبحث والدِّ ُيخرِّ

�صمو الأمري احل�صن بن طالل
هل تريدين �شيدتي املقررة اأن اأجيب على كل �ش�ؤال على انفراد اأو جمم�عة 

الأ�شئلة؟

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
وفًقا ملا تراه م�لي الأمري. اأعتقد جمم�عة من الأ�شئلة �ش�ف تعطي جمم�عة 

اأكرث من امل�شاركة وميكن ل�شم� الأمري الرد عليها ب�شكل نهائي، ل� �شمحت.

د. اأحمد بديري، طب ب�شري، وباحث يف الطب النف�شي واجلن�شي )م�شر(
وكتبت  فا�شلة  ثّم  ومن   Sex وكتبُت   ،Google trends على  مبحاولة  قمت 
من  بع�ص  ظهرت  ثّم  ومن  العامل،  يف  الأُوىل  هي  باك�شتان  اأنَّ  ف�جدت   ،terrorism

اأّما يف ما يتعلَّق  اأنَّ الإحباط ي�لِّد ن�ًعا من العنف.  ول العربيَّة. وهذا يدلُّ على  الدُّ
نا تاآمرنا على اأنف�شنا اأكرث مّما تاآمر علينا الآخرون. واإذا اأدركنا  بامل�ؤامرة، فاأرى اأنَّ
اأّن الآخرين �شيتاآمرون علينا ل حمالة، فيجب علينا التَّعامل مع م�ؤامراتهم بذكاء. 

وهذا يع�د بنا اإىل ُدهاة العرب، وكيف كان�ا يتعامل�ن مع اأعدائهم.

ا�شرائيل  اإنَّ  �شت�ر:  الدُّ �شحيفة  يف  من�ش�ًرا  ا  جدًّ ق�شرًيا  خًبا  اأقراأ  �ش�ف   
تطارد خمرتًعا م�شرًيا لال�شتيالء على اأّول قلب �شناعيٍّ �شغري وامل�ش�ؤول�ن اأُذٌن من 

طني واأُذٌن من عجني.
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ا ر�شالة اأر�شلها املركز الأكادميي الإ�شرائيلي اإىل ال�شفري الإ�شرائيلي  وهذه اأي�شً
تعليماتكم  اتفاقية كامب ديفيد �شنة 1982:»بناًء على  الذي دخل حتت  يف م�شر، 
ملفات  لكم ع�شرة  اأر�شلنا  �شباب م�شريني،  كاملة عن اخرتاعات  ملفات  باإح�شار 
عن اخرتاعات مبلف الزراعة، وحتلية املياه والبال�شتيك والكمبي�تر واإطار العربات، 
ه اإىل اأنَّ معظم هذه الخرتاعات قمنا بتجربتها وفح�شها جيًدا، وهي  ون�د اأن ننبِّ

ُتعدُّ من اأنبغ ما ت��شل اإليه العلم احلديث«.

متحدثة: »اأ�شكرك، هذا ُيطمِئن على م�شتقبل �شبابنا العربي«.

عبد الوهاب بن الوليد، جدة، جامعة �شلطان بن عبد العزيز )ال�شع�دية(
باب.  اأ�شكر �شمّ� الأمري على هذه الَّلفتة اجلميلة والهتمام اخلا�ّص بقطاع ال�شَّ
ا من قطاعات املجتمع. وقد ورد يف هذه  باب ميثِّل قطاًعا مهمًَّ واأودُّ اأننْ اأذكر اأنَّ ال�شَّ
ة  املعنيَّ والقطاعات  باب.  ال�شَّ من  هم  املجتمع  من   %70-  %65 هناك  اأنَّ  املداولت 
�شات  وامل�ؤ�شَّ املديّن،  املجتمع  �شات  وم�ؤ�شَّ واجلامعات  التعليم  كثرية:  باب  ال�شَّ بقطاع 

يا�شة، اإ�شافة اإىل الأُ�شرة. ة الأُخرى الَّتي تهتمُّ بالرِّ احلك�ميَّ

واأعتقد اأنَّه ل بد اأن يك�ن هناك تكامل وتن�شيق ولغة م�شرتكة بني اجلميع، حتى 
الّطاقات  با�شتثمار  العنف،  ظاهرة  من  نقلِّل  اأن  ون�شتطيع  باب،  ال�شَّ بقطاع  ننه�ص 
باب وجعلها مباِدرة، ونحت�شن اأعمالها ونظهرها اإىل اأر�ص ال�اقع،  رة من ال�شَّ امل�ؤثِّ
ينتج�ا، كما ذكر  اأن  باب من  ال�شَّ ن  ويتمكَّ مه بفاعليَّة،  نقدِّ ن�شتطيع تقدمي ما  حّتى 
بابيَّة ل بدَّ من اأن حتت�شن وترى منجزاتها  ال�شيد اأحمد البديري. فهذه املبادرات ال�شَّ
ّا  ا ت�شتثمر ا�شتثماًرا حقيقيًّ على اأر�ص ال�اقع، ل اأننْ تبقى فقط حًبا على ورق، واإنَّ

اعية. �شكًرا.  من قبل اجلهات الرَّ
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املحامي مروان املعايطة )الأردن(
ل من هذا امل�ؤمتر، وه�  اأودُّ اأن اأ�شع بني يديك �شم�َّ الأمري مناق�شات املح�ر الأوَّ
بعن�ان: العنف الأُ�صري واملجتمعي والبطالة والتهمي�ض الإق�صاء. فقد ناق�ص هذه 
ة تعزيز  يَّ اأهمِّ اإىل  ل�  العربيَّة. وت��شَّ ول  الدُّ امل�شاركني من خمتلف  املحاور نخبٌة من 
املفاهيم  هذه  اإدماج  ة  يَّ واأهمِّ والتَّ�ا�شل،  واحل�ار  ميقراطيَّة  والدِّ ة  املدنيَّ املفاهيم 
يف بنية كلٍّ من الأ�شرة واملدر�شة واجلامعة، لتحقيق ممار�شة عمليَّة حقيقيَّة، حتَّى 
ين�شاأ جيل دمي�قراطي ي�شتطيع اأن يتعامل مع كلِّ املفاهيم احلديثة. وهناك ت��شية 
�شاطات ميزة  ة والنَّ باب العربيِّ امل�شاركني يف البامج الجتماعيَّ ة اأن يك�ن لل�شَّ يَّ باأهمِّ
العامِّ  القطاعني:  يف  والعمل  ال�ظائف  فر�ص  من  ال�شتفادة  �شعيد  على  تناف�شيَّة، 
واخلا�ّص، ملا يتمتَّع�ن به من املهارات الَّتي متّكن�ا منها واكت�شب�ها بعد ممار�شتهم 

واندماجهم يف البامج والأن�شطة.

واأودُّ اأن اأنقل ل�شم�كم املبادرة الَّتي قمنا فيها يف الف�شل ال�ّشبابيِّ يف منتدى الفكر 
كم، فقمنا بت�شكيل جلنة جديدة للتمكني القان�ينِّ للفقراء،  العربّي، بتبّني اأفكار �شم�ِّ
ميتدُّ عملها لي�شمل خمتلف مناطق اململكة الأردنية الها�شمية. وتهدف هذه الَّلجنة اإىل 
القادرين على  للفقراء غري  اّلالزمة  ة  القان�نيَّ وتاأمني احلماية   ، القان�ينِّ ال�عي  ن�شر 

ة الق�شائيَّة. �شكًرا ل�شم�ِّ الأمري املفكر واأمري الفكر العربّي.  دفع تكاليف العمليَّ

�صمو الأمري احل�صن
على  الإجابة  ثم  اأ�شئلة  اأربعة  على  بالإجابة  يل  ت�شمحني  هل  املقررة  �شيدتي 

اأربعة اأ�شئلة اأخرى؟

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
نحن كلنا اآذان �شاغية �شم� الأمري يف انتظار ال�شتماع اإليك.



139 حوار �سمّو االأمري احل�سن بن طالل
مع ال�سباب وامل�ساركني

�صمو الأمري احل�صن
بعينّيات  ال�شَّ منت�شف  يف  اأنَّني  اأذكر  اأننْ  يل  اأ�شمح�ا  باملراأة،  يتعلَّق  فيما  ًل  اأوَّ
اإىل  بال�شتناد  وذلك  النتخاب،  املراأة من حق�ق  اأُوىل جل�شات متكني  �شاهمت يف 
التَّكامل  اإىل  ي�شري  ه  ولكنَّ املراأة،  اإىل  ي�شري  �شت�ر ل  الدُّ اأنَّ  واأعتقد  ابع؛  الرَّ �شت�ر  الدُّ

جل.  وم�شاواة الفر�ص بني املراأة والرَّ

علًما  اجلل�شات،  اإقرار  جل�شة  يف  حياديًّا  كنت  اأنَّني  دوا  اأكَّ بعينّيات  ال�شَّ ويف 
فاأ�شروا على  باأنف�شهّن.  �شاأنهنَّ  يت�لني  اأن  الفا�شالت  يِّدات  ال�شَّ يت على  باأنَّني متنَّ

ك بنف�شي. م�شاركتي، وكنت بعد اأربعة اأيام اأ�شكِّ

من  م�شالك  ثالثة  واأمامي  العنف«.  هو  »العنف  اإنَّ  الفا�شلة  الأخت  قالت 
خ�شيَّة، واملاليَّة. وعادًة ما تك�ن  املعل�مات ح�ل اجلرائم يف الأردّن: اخلالفات ال�شَّ
ة لها عالقة بالإرث كما نعلم، وهنالك ُغب - يف نظري - بحقِّ املراأة،  اخلالفات املاليَّ
ى يف كثري من الأحيان. ويختلف الأمر من دولة  جل واأقرباء املت�فَّ ًة يف ج�شع الرَّ وخا�شَّ
ريعة الإ�شالميَّة. وهذا  ة اإىل اأخرى، والعالقة بني القان�ن املدينِّ واأعراف ال�شَّ عربيَّ
الختالف ل بدَّ له من عقل ي�شّ�ى الأم�ر اإننْ اأردنا اأننْ ننظر اإىل امل�اطن وامل�اطنة 

على اأنهم م�اطن�ن يت�شاوون يف احلق�ق وال�اجبات.

ل  الأوَّ البند  بني  �شلة  وهنالك  العائليَّة.  اخلالفات  يف  يتمثَّل  الثَّاين  والبند 
باب والفتيات، الذي ل يبداأ يف مرحلة مبكرة ويف املدار�ص،  والثَّاين، اإلَّ اأنَّ ارتباط ال�شَّ
ة الأُوىل يف  باُب الفتاَة للمرَّ ة عندما يلتقي ال�شَّ ي اإىل مثل هذا النحراف، خا�شَّ ي�ؤدِّ

را�شة اجلامعيَّة.  حياته على مقاعد الدِّ

ني  ع. ولكنَّ والبند الثَّالث يتمثَّل يف الثاأر القدمي. وهنا ل�شت بحاجة اإىل الت��شُّ
ة ملا اأُ�شّميه الّطاقات الثَّالث:  لطة املعن�يَّ ا على غياب ال�شُّ اأرى اأنَّ هذه امل�شائل تدلُّ اأي�شً
�شمّي العاّم احلك�مي، واخلا�ّص  ة واملجتمع كاّفة؛ مبعنى القطاع الرَّ ة واخلا�شَّ العامَّ
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اأيَّ  اأرى  ل  اإذ  ة؛  عامَّ ب�شفة  ة  التِّجاريَّ واحلركة  والتِّجارة  ال�شناعة  غرف  مبعنى 
كاة  ، ول اأرى اأنَّ الأوقاف والزَّ ى بالقطاع اخلا�صِّ �شات ما ُي�شمَّ اهتمام يف تفعيل م�ؤ�شَّ
. ولكننْ عندما  رورة - جزًءا من القطاع العاّم. فهي ف�ق العامِّ وف�ق اخلا�صِّ - بال�شَّ
باب، وحلِّ امل�شكالت الإن�شانيَّة على اأر�ص  ث عن العمل اخلرييِّ والأخذ بيد ال�شَّ نتحدَّ
ال�اقع، فاإنَّني اأعتقد اأنَّ هذا املجال يحتاج اإىل قاعدة معرفيَّة. وقد اأ�شرت قبل قليل 
اإىل قاعدة معرفيَّة ت�شتمل على املعل�مة التَّقليديَّة، كم��ش�ع الإرث على �شبيل املثال، 
ى بالعربية احِلمى؛  وم��ش�ع حماية البيئة وحماية الإن�شان مًعا معل�مة تقليدية ُت�شمَّ

بيعة. حماية حق�ق الإن�شان وحماية حق�ق الطَّ

اقات الّثالث ه� املجتمع  ث عنه �شمن الطَّ والباب الثالث الَّذي وددت اأننْ اأحتدَّ
ة التي ي�شري  املديّن بكافة، كما جاء يف اأحد التقارير. وهذا التَّقرير من التَّقارير املهمَّ
اأنَّ هنالك مثياًل له  اأ�شاتذة اجلامعة الأردنيَّة وجامعة الريم�ك. واأعتقد  اإليها ُجّل 
اأننْ  اأنَّه يجب على املجتمع املدينِّ  اأعتقد  بقليل.  اأو  العربيَّة كافة، بكثري  باجلامعات 

ة املراأة.  ي�شهم يف تك�ين وعي عامٍّ و�شمري عامٍّ فيما يتعلَّق بق�شيَّ

يف  املراأة  »حق�ق  عاًما:  ثالثني  قبل  املغربيَّة  اململكة  مل�ؤمتر  ثانية  ة  مرَّ اأع�د 
ة  ق�شيَّ مع  التَّعامل  يف  جديد  من  النَّظر  اإعادة  اإىل  بحاجة  نحن  ا  لرمبَّ الإ�شالم«. 
ة اأخرى اأنَّ اأمامي بيانات عناوينها: القتل العمد، القتل الق�شد،  العنف.وهنا اأذكر مرَّ

ال�شروع بالقتل، الإيذاء البليغ.

 فكل هذه العناوين ل عالقة لها بالعنف كما ُي�شّمى اأمريكًيا بالإرهاب. ولكن 
اآفة املجتمع، وعدم قدرتنا على ت�ش�ية �شف�فنا داخل الأ�شرة ثمَّ  هذه يف اعتقادي 
ول لي�ص منف�شاًل عن الق�شيَّة  ولة. والتَّعاون بني الدُّ احلي ثمَّ الإقليم، وبعد ذلك الدَّ
ن�ات املقبلة. ثمَّ �شاألتني اأختي الفا�شلة عن املراأة. فاأق�ل اإنَّ الق�شيَّة  بعينها يف ال�شَّ
له  فلي�ص  البنك،  اإىل  ارع ل يذهب  ال�شَّ العامة. فطفل  امل�اطنة ب�شفتها  ة  هي ق�شيَّ
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ه يذهب جلماعة اإجراميَّة. و�ش�اء  ر�شيد يف البنك، ول ي�شتطيع اأننْ يدفع كفالة، ولكنَّ
، اأو كانت جرمية  يا�شيِّ دة من اله�ى ال�شِّ كانت تلك اجلماعة ارتبطت باجلرمية املجرَّ
الفخ؛ فخ العتماد على  يقع يف  اأن  بعد  اإّل  الأمر  الإن�شان هذا  يعلم  اإذ ل  �شة.  م�شيَّ
فهي  العامل،  من  خمتلفة  اأماكن  يف  العنيفة  املظاهر  هذه  من  كثرًيا  ونرى  ل.  املم�ِّ

د بهذه التهمة.  لي�شت مرتبطة بالعرب وامل�شلمني فقط، ولكن غالًبا ما ُنق�شَ

 واأرج� اأننْ اأذكر اأنَّ هناك ثالثة عناوين من �شريورة الأمن: الأمن الأ�شا�شّي، 
ريف، وه� م��ش�ع  امل مبا فيها الأيدي�ل�جية الّرابعة، والأمن الظَّ مار ال�شَّ واأ�شلحة الدَّ
اإىل ذلك، والتي  ر ال�طني وما  التَّحرُّ اإىل حركات  اإ�شافة  ال�ُشَرطي والعنف،  العمل 
ومع  العنف.  العنف ه�  واأنَّ  العنف،  الفا�شلة ذكرت  فالأخت  ة.  لها �شفتها اخلا�شَّ
من- فاإنَّ الق�شايا ل تتح�ل اإّل بالعنف.  �شديد الأ�شف، فاإنَّه - مع مرور عق�د من الزَّ
ول، واإىل  ا من جانب الدُّ ه اأي�شً ، ولكنَّ والعنف لي�ص من جانب امل�اطن يف اإقليم معنيَّ
ا�شم  حتت  القر�شنة،  �شدَّ  بعمليَّات  للقيام  املُ�شتاأَجرة  ة  اخلا�شَّ ركات  ال�شَّ جانبها 
ع يف هذا املجال، ول اأريد  القر�شنة البديلة اأو القر�شنة امل�شروعة. ول اأريد اأننْ نت��شَّ
اأن اأُحرج اأحًدا. لقد و�شلُت اإىل مرحلة من عمري ل اأخ�شى الإحراج، لأنَّني اإن كنت 

خمطًئا فعلى ا�شتعداد اأن اأعرتف بخطئي.

املجم�عة  قامت  اأيام  فقبل  والإجناز؛  وامل�ؤامرة  بالإحباط  يتعلَّق  فيما  ا  اأمَّ
األف  الع�شرين  تتجاوز  ل  منحة  كلِّ  قيمة  منحة،  ثالثني  بتقدمي  م�شك�رة  الأوروبيَّة 
ي�رو كما اأعتقد. ووجدوا ثالثني مبدًعا، واملبدع�ن الأردني�ن و�شع�ا اإجنازاتهم يف 
جمالت ترتاوح بني تط�ير البطاقة البال�شتيكيَّة ل�شتخدامها يف احلافلة للنزول يف 
املناطق  باتات يف  النَّ وتط�ير  النان�ية  وبني  املنا�شبة،  الكلفة  ودفع  املنا�شب،  ال�قت 

حراويَّة. ال�شَّ
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اًل مع كل مبدع  ا اأو عربيًّا م�ؤهَّ والَّذي لفت انتباهي، اأنَّ لكل منحة م�شرًفا اأوروبيًّ
ليعينه - اإذا كان الإبداع على �شبيل املثال �شي�ؤّدي اإىل براءة اخرتاع - حتَّى ي�شل 

اإىل تلك املرحلة.

يا�شيات والعل�م  �ش�ن الرِّ ا�شمح�ا يل ان اأذّكركم مرة ثانية اأنَّ 70% من الَّذين يدرِّ
يا�شيات من  يف ال�ليات املتَّحدة هم من خارج ال�ليات املتَّحدة. 30% يف العل�م والرِّ
والهند،  ال�شني  من  اأكرث   - ال�شع�ب  مع حجم  وتنا�شًبا  ن�شبة   - منهم  العرب  اآ�شيا، 
اأن  نعتب  اإذ  اآخر؛  جمال  من  ولكن  الآن  يع�د  منهم  البع�ص  باأنَّ  جهة  من  فنتفاخر 
ه مرتبط  البع�ص منهم لي�ص مت�فًرا، لعدم ت�فر املعدات الالزمة فقط اأو املكتبات، ولكنَّ

يف جانب جمتمعي، وه� الق�ل باأنَّ املهم لي�ص ماذا نعرف ولكننْ َمن نعرف. 

ا فيما يتعلَّق  . اأمَّ  ال�ا�شطة وال��شط وال��شيط ظاهرٌة منت�شرة يف ال�طن العربيِّ
لكلِّ  ة  اأخالقيَّ معايري  تط�ير  فاإنَّ  باب،  ال�شَّ من  َرة  املهجَّ اقات  والطَّ املدينِّ  باملجتمع 
دق والأمانة، والعمل  اأن�اع املهن يف القطاع العامِّ واخلا�صِّ على حدٍّ �ش�اء، وقيم ال�شِّ
ة اأن نك�ن  يَّة، وبخا�شَّ ة، اأمر يف غاية الأهمِّ هة للتَّن�شئة الأ�شريَّ من خالل برامج م�جَّ

�شادقني مع اأنف�شنا و�شادقني مع الآخر. 

ت�عية  اجلميع  فم�شلحة  ال�ا�شحة،  ة  الفقهيَّ القاعدة  اإىل  ثانية  ة  مرَّ نع�د 
املرحلة  يف  اجلن�شيَّة  الثَّقافة  مادة  اإدخال  خالل  من  النُّ�شج،  مرحلة  يف  باب  ال�شَّ
التَّفاعل  عن  ونف�شيَّة  ة  واجتماعيَّ علميَّة  معل�مات  لإعطائهم  واجلامعات،  الثَّان�يَّة 
ة جزئًيا من نظرة دونيَّة. فال  الفكريِّ مع اجلن�ص الآخر، والنتقال اإىل احلياة العامَّ
بدَّ من ت�جيه التعامل بني الّطالب والّطالبة من حيث تلك الّطالبة اأو ذلك الّطالب 

اإن�شان اأو اإن�شانة. 
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ة  اإدخال مادَّ باب يف  ال�شَّ ة لدى  الثَّفاقيَّ ة  التَّعدديَّ التَّط�ير يف جمال  اأما تنمية 
لب  كمتطَّ دة  املتعدِّ الثَّقافات  القتبا�ص من  الفل�شفة من خالل  اأو  املعرفة  نظريَّة يف 
اأن  ن�شتطيع  ل  اأنَّنا  فاأعتقد  العربيَّة،  اأو  ة  الأردنيَّ واجلامعات  املدار�ص  يف  اإجباريٍّ 
لبي من  رب، فال بدَّ من معرفة نظرة الآخر لنا، وتط�ير م�قفنا ال�شَّ د خارج ال�شِّ نغرِّ

نا. الق�شايا الَّتي تهمُّ

ة  وطنيَّ حملة  اإطالق  فاإنَّ  املعايطة،  الأ�شتاذ  الأخ  مبداخلة  يتعلَّق  فيما  ا  اأمَّ  
رورة  معاِر�شة لثقافة العنف، وتعزيز ثقافة الحرتام والتَّ�شامح، فاإنَّها لي�شت بال�شَّ
ا عن  ا التَّنفي�ص اأي�شً باب، ورمبَّ ها من اأجل بناء وتط�ير قدرات ال�شَّ �شدَّ اأمٍر ما، ولكنَّ

باب يف بع�ص املجالت.  ال�شَّ

 اإنَّ مفاهيم حديثة، وو�شائل تعليمية لت�شجيع البتكار والإبداع والّتط�ر والعمل 
را�شية. لحظ�ا اأنَّ فنلندا  ماين؛ كلُّ هذه الق�شايا ميكن اأن ُتبَحث يف املراكز الدِّ الزَّ
اإ�شافيَّة،  اإ�شافيَّة يف �شنة تدري�ص  اأ�شافت �شاعة  - وهي دولة متقدمة يف العامل - 
ة الُّلغة العربيَّة يجب  وتعتقد اأنَّ التَّحبب من الُّلغة ينتهي يف �شنِّ احلادية ع�شرة. فق�شيَّ
اأهيل لفرتة  نة للتَّ ة، ولإ�شافة هذه ال�شَّ خ�ل يف املرحلة الّثان�يَّ اأن تك�ن حُمَكمة قبل الدُّ
النَّظري  عيد  ال�شَّ على  وثقافًيا  فكرًيا  امتداًدا  اجلامعة  يجعل  قد  اجلامعة  قبل  ما 

، ولي�ص امتداًدا للتَّعليم الّثان�ي كما ه� احلال يف كثري من جامعاتنا.  والعمليِّ

د همام اأن نتجنَّب الأ�شئلة  رة اإذا �شمح ال�قت، ومن ال�شيِّ  اأرج� من ال�شيدة املقرَّ
الأردنيَّة، مع حر�شي على �شماع �ش�ت اإخ�تي من الأردّن، ولهم اأننْ يراجع�ين بعد 
ع�دتهم من م�شر اإن �شاء اهلل. واإذا كان هناك اأّي �ش�ت من م�شر اأو من اأي طرف 

اآخر فليتف�شل، فاأنتم جميًعا اأهلي، وت�شتحّق�ن حق امل�شاورة.
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اأة. هاجر الإ�صالمبويل
ك �ش�ف  �شم� الأمري ن�شكر وج�د الإخ�ة من الأردن، اإنا نزوًل على رغبة �شم�ِّ

ا. ننتقل اإىل جمم�عة من م�شر والدول العربية اأي�شً

هاين خالف، �شفري �شابق ب�زارة اخلارجية )م�شر(
�ص  َعرنْ بها.  تف�شلتم  الَّتي  مة  القيِّ امل�شاهمة  على  �شمّ�كم  ن�شكر 
زة، كلٌّ منها يحتاج اإىل تف�شيالت  ة ومركَّ �شم�كم - كالعادة - ثريٌّ بنقاط مهمَّ
العربيَّة  اأو�شاعنا  اإىل  اإ�شارة  كم  �شم�ِّ كالم  من  ملحت  وقد  كثرية،  واإ�شهامات 
الم  كم يف التَّزامن الَّذي نالحظه بني اإ�شاعة ثقافة ال�شَّ عم�ًما. فما راأي �شم�ِّ
ث عن ثقافة العداء، وثقافة  يف ال�قت نف�شه الذي تزداد فيه الأب�اق الَّتي تتحدَّ
رات لدى كثري ممن يدع�ن  ا اأنَّنا جند مبِّ اخل�ش�مة، وثقافة العنف، وخ�ش��شً
العنف،  وثقافة  الم  ال�شَّ ثقافة  الثَّقافتني؛  تزاُمن  ولكننْ  والعنف.  ة  الكراهيَّ اإىل 
من  قدًرا  وجه اخل�ش��ص،  على  باب  وال�شَّ عم�ًما  العربيَّة  ع�ب  ال�شُّ لدى  يجعل 
خالية  �شالم  ثقافة  على  ُمقِدم�ن  نحن  فهل  اليقني.  وعدم  القناعات  اهتزاز 
وراءها  تخفي  دائمة  وعداء  �شراع  ثقافة  على  اأم  راع؟  ال�شِّ معنى  من  متاًما 
كم  امل�شاألة حتتاج من �شم�ِّ الأجنبيِّ ونظريات كثرية. هذه  التاآمر  اأفكاًرا ح�ل 

اإىل اإي�شاحات، و�شكًرا.

دة. ن�صمة البطريق، جامعة القاهرة، كلية الإعالم )م�شر(
املعل�مات  اإىل  اإ�شارتكم  ة من خالل  وا�شعة جًدا، خا�شَّ اآفاًقا  �شم�ُّكم  فتحتم 
باب وثقافة العنف. ففي و�شط هذه  ة وربطها بال�شَّ ية واملعرفة ب�شفة عامَّ واملعل�ماتَّ
لبّيات، كالفقر والتَّعليم واملناهج التَّعليميَّة، جند اأنَّ  ة املليئة ببع�ص ال�شَّ البيئة العربيَّ
ها  ماته اجلاذبة ملا يطرحه من م�شامني، وردِّ باب ينجذب�ن اإىل الإعالم بكلِّ مق�ِّ ال�شَّ
اأّنه ل ينمي هذا احل�ص. ويف  اأّن الإعالم  اأ�شرمت �شمّ�كم اإىل  للح�صِّ اجلمايل. وقد 
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ي اخليال ويفتح اآفاق الإبداع. وميكن  ة فاإنَّ احل�صَّ اجلمايل ينمِّ الأدبّيات الجتماعيَّ
الَّتي  العديدة  امل�شل�شالت  اأغنية، ومن خالل  اأن يتحقق احل�صُّ اجلمايلُّ من خالل 

غبة، ويف ال�قت نف�شه ت�شهم يف تنمية العنف.  تنّمي هذه الرَّ

ة بالتلفزي�ن، فقد اأ�شرمت �شمّ�كم  را�شات اخلا�شَّ كم زيادة الدِّ اأرج� من �شم�ِّ
ة  اإعالميَّة عربيَّ اإعادة �شياغة منظ�مة  غبة يف  والرَّ الثَّقافية،  املعل�مات  اإىل غياب 
ة، دوًرا يف  ة، والقن�ات العلميَّة ب�شفة عامَّ ت�ؤّدي فيها القن�ات الثَّقافية ب�شفة خا�شَّ

مات الُه�يَّة. و�شكًرا. تنمية مق�ِّ

دة. عبري دويلة )الك�يت( 

اآله  وعلى  �شيدنا حممد  على  وال�شالم  وال�شالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�شم 
م�ِّ وعلى احلا�شرين جميًعا من م�شر  الم عليكم �شاحب ال�شُّ و�شحبه اأجمعني. ال�شَّ
ومن الأردن. لن اأخرج عن نطاق امل�ؤمتر وح�اراته ح�ل العنف. واأودُّ اأن اأ�شمع من 
ة يف دولة الك�يت  ول العربيَّة، وبخا�شَّ كم عن العنف اّلذي يجري يف معظم الدُّ �شم�ِّ
ة، والثَّقافيَّة، وغري ذلك من الع�امل الإيجابيَّة  يَّ عاية املادِّ رت الرِّ ك�نها الدولة الَّتي وفَّ
الَّتي ميكن اأن حتدَّ من ظاهرة العنف. واأرى اأنَّه يف جمتمعي؛ جمتمع الك�يت واملجتمع 
العربيِّ اأخذ العنف جمرًى ميكن اأن نعتبه م�جة تقليد اأعمى! ل اأدري! اأه� للغرب 

رق؟ اأم لل�شَّ

اإننْ مل تكن ق�ًيا  دون:  ة وال�شتئ�شاد، فريدِّ باب ثقافة الق�َّ اأ�شبح لدى ال�شَّ لقد 
ئاب. ف�شاًل عن العنف الَّلفظي اأو اجل�شدي لل��ش�ل اإىل غاياته. فما راأي  اأكلتك الذِّ

كم؟ �شم�ِّ
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حممد را�صي عطا، م�ش�ؤول م�شروع �شبابي با�شم ب�شطة اإبداع )فل�شطني(
املتعلِّقة  حالًيا  املقرتحة  م�شاريعنا  ل  �شتتح�َّ هل  والقدوة،  املعلِّم  الأمري  �شم� 
بابي اإىل اأفعال على واقع الأر�ص؟ هل من املمكن اأن نرى ثمارها  بفكرة التَّ�ا�شل ال�شَّ

كاخلّطة امل��ش�عة لها مثاًل كب�شطة اإبداع م�شروعنا؟

دة. نائلة عمارة، اأ�شتاذ اإعالم، وكيل كلية الآداب، جامعة حل�ان )م�شر(
يف  ودوره  والتَّ�ا�شل  بالتَّ�شبيك  املتعلِّق  املح�ر  يف  مناق�شاتنا  كانت  الأمري.  �شمّ� 
الت�شاليَّة اجلديدة  البيئة  مناق�شتنا ح�ل  ودارت  باب،  ال�شَّ عند  العنف  طرد ظاهرة 
لط�ي الَّذي ينتمي  new media الَّتي اأ�شبحت بدياًل لالإعالم التَّقليدي والإعالم ال�شُّ

ة، الَّتي تعبِّ عن م�شاحلها فيه،  اأ�شماليَّ للحك�مات، والإعالم الَّذي ينتمي للطبقة الرَّ
باب يت�ا�شل  باب، فال�شَّ واأ�شبح هناك بيئة اتِّ�شاليَّة جديدة، اجلمه�ر الأول فيها ه� ال�شَّ
ة ت�ظيف هذه  لبّيات والإيجابّيات وكيفيَّ عن طريق Social networking. فما هي ال�شَّ
باب؟ وما الَّذي ميكن حدوثه يف  البيئة التِّ�شالية اجلديدة يف حماربة العنف لدى ال�شَّ
باب قد اأ�شبح عابًرا للحدود؛ مبعنى اأنَّ  نا نرى العنف عند ال�شَّ ة اأنَّ هذا املجال؟ خا�شَّ
 .Hysterio type ة اأو اختالل الروؤى اأو من باب العربيَّ اأ�شبح يف حالة من العدوانيَّ ال�شَّ
باب اجلزائري اأو العك�ص! اأو  باب امل�شري اجتاه ال�شَّ فالعدوان ميكن اأن ي�شدر من ال�شَّ

كم كيف نتعامل مع هذه البيئة اجلديدة؟  ع�دي! من وجهة نظر �شم�ِّ ال�شُّ

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
اأ�شئلة؟  لدينا  لأنَّ  ن�ا�شل،  اأو  ك  ل�شم�ِّ لال�شتماع  الأمري  �شم�  نت�قف 
كنت  ل�  ثالث.  جزء  اإىل  ال�شتماع  اإىل  ننتقل  ثم  اأوًل،  اإليك  لل�شماع  نحتاج 

�شم�ك ت�شمح بهذا؟
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�صمو الأمري احل�صن
فري هاين خاّلف، املتعلِّق بالأو�شاع  تف�شلي، اأنا �شاكر وممنتٌّ ل�ش�ؤال �شعادة ال�شَّ
ثنا عن اأيِّ خ�ش�مة  الم، وثقافة اخل�ش�مة اأو العداء. فاإذا حتدَّ العربيَّة وثقافة ال�شَّ
اخنة يف منطقتنا. العنف واأ�شبابه ب�شبب  رف الآخر، �شاآتي على املناطق ال�شَّ مع الطَّ
رر  ال�شَّ واإحلاق  الإيذاء  على  تعرف�ن-  كما   - ي�شتمل  العربية  ة  املعرفيَّ را�شة  الدِّ

باب. بالآخرين، وه� �شل�ك مكت�شب، وي�شل يف ذروته اإىل فرتة ال�شَّ

ة، الغاية منها  اخلا�شَّ  Transfer ة  ة املناقلة من الأرا�شي الفل�شطينيَّ اإنَّ عمليَّ
الة  لل�شَّ ريف  ال�شَّ القد�ص  اإىل  خ�ل  الدُّ اأنَّ  العمريَّة.لحظ�ا  الفئات  مع  التَّعامل 
اخنة على فئة معيَّنة من العمر، قد تتجاوز اخلم�شني  اأيَّام اجلمعة ال�شَّ مقت�شر يف 
ثت عنه  واخلم�ص والأربعني عاًما. وفكرة اإقامة العنف و Hysterio type الَّذي حتدَّ
وبعد  وامل�شري  ع�دي  وال�شُّ واجلزائرّي  العربّي   Hysterio type الفا�شلة  الأخت 
ذلك، هذا Hysterio type ت�شنعه اأجهزة الإعالم اخلارجيَّة، ب�شبب اأنَّنا ل نرى اإّل 
، وي�ؤخذ من هذا املنطلق النتفا�شة والعرتاف بالحتالل امل�شلَّح، لأنَّ  العنف العربيِّ
ة بالعرب، والعرب غري عدائيني. ول ن�شتطيع اأن نتعامل مع ه�ؤلء  هذه ظاهرة خا�شَّ
و�ش�رة العرب يف العامل هي البطالة التَّهمي�ص والإق�شاء والإحباط والنحراف عن 
يني. وكلُّ هذه تتناق�ص - بطبيعة احلال - مع  القيم الجتماعيَّة و�شعف ال�ازع الدِّ
يني؛ امل�شامني الأ�شا�شيَّة لالنتقال من  �رة الأخرى. واملق�ش�د ب�شعف ال�ازع الدِّ ال�شُّ
كاة. اإذ  ة اأخرى، باحلديث عن الزَّ ح نف�شي مرَّ الق�ل اإىل الفعل يف اإطار ديني. واأو�شِّ
ن�شمع كالًما عن امل�شرفني على احلركات الدينية يف هذه الفرتة، ولكنني - الفقري اإىل 
رحمة اهلل تعاىل- منذ ثالثة عق�د واأنا اأنادي باإقامة �شندوق زكاة عاملّي اإ�شالمّي. 
 ، الإ�شالميِّ العامليِّ  امل�ؤمتر  اإطار  يف  الأمر  هذا  على  وافق�ا  الأوقاف  وزراء  وجميع 

فلماذا ل يحدث �شيء من ذلك؟
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عات  التَّجمُّ نناف�ص  جتعلنا  ل  الي�م،  بالتقاليد  املرتبطة  ة  املعرفيَّ القاعدة  اإنَّ   
عند  الأ�شا�شي  بكثري.و�ش�ؤايل  بعدها  التَّعاون  فكرة  يف  بداأت  رمبا  الَّتي  الأخرى، 

م�يل: َمن يدافع يف هذا الإطار عن احلق�ق العربيَّة؟  احلديث عن احللِّ ال�شِّ

ر يف الباحث  ا ما ذكرته الأخت الفا�شلة عن الإعالم، فقد اآن الأوان اأن ُيفكَّ  اأمَّ
 .-Impathic journalist حفي املندمج - اإذا كانت الت�شمية �شليمة املندمج، اأو ال�شَّ
ننتظر  فلماذا  اأو�شاعنا.  عن  ث�ا  يتحدَّ اأن  ي�شتطيع�ن  مندجم�ن  باحث�ن  فهنالك 
درا�شات من الأمم املتَّحدة على �شبيل املثال، ومن ثمَّ بعد ذلك جنلد ذاتنا، ونق�م 
بتمكني بع�ص البامج اجلزئيَّة مع هيئات من الأمم املتحدة؟ فلماذا ل ناأخذ هذه 

را�شة الَّتي اأنتم ب�شدد و�شعها، واأخذها على حممل اجلّد؟ الدِّ

كان يف ال�طن العربيِّ يقارب ثالثمئة وثالثة ماليني، عدد الأميني  عدد ال�شُّ
ع�شرة  البتدائيِّ  بالتَّعليم  امللتحقني  غري  الأطفال  وعدد  ملي�ًنا،  �شبعني  منهم 
ماليني ن�شمة ح�شب اأرقام الي�ن�شك� 2007. ون�شبة الأطفال الَّذين اأعمارهم اأقل 
على  يعي�ش�ن  العربيِّ  بال�طن  كان  ال�شُّ ومن   %20 كان،  ال�شُّ من   %34 �شنة   15 من 
ن�شل  ل  ملاذا  ؛  املعريفِّ لالإعالم  و�ش�ؤايل  تقريًبا.  ي�مًيا  دولًرا   20 من  اأقل  معدل 
ك الأ�شريَّ  التَّفكُّ اأنَّ  اأعتقد   . ك الأ�شريِّ التَّفكُّ ث فيها بجراأة عن  اإىل مرحلة نتحدَّ
اأنَّ ربَّ  اأخرى، حيث  اأماكن  اهرة يف  الظَّ . ونرى هذه  يا�شيِّ ال�شِّ ك  التَّفكُّ بداية  ه� 
ب�اجب  يق�م  من  يجدون  ول  ط�يلة،  دواٍم  �شاعات  مًعا  يعمالن  وجة  والزَّ الأ�شرة 
ع�ر باحلرمان يتزايد، ول نرى من الإعالم اإل مزيًدا  فل والأ�شرة. ولهذا فال�شُّ الطِّ
الَّذي يقع يف  فالإن�شان   Ecological PERSON الإعالم حول ال�صتهالك  من 
اأقلَّ بكثري كفرد من اأ�شعاف الأ�شعاف ما نراه  هذا العامل يف اجلن�ب، ي�شتهلك 

يف الغرب.
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 �شاأر�شل لكم درا�شة �شادرة عن جامعة ت�شيلي، وباملنا�شبة فت�شيلي 
- التي اأخرجت من املنجم 33 عاماًل وخلقت اأ�شط�رة - هي دولة قان�ن 
مان  وال�شَّ ة،  الأ�شريَّ والكفاءات  الأ�شري  للتَّع�ي�ص  نظام  اأعظم  ودولة 

الأ�شري يف العامل، ول ن�شمع عنها �شيًئا وهي دولة جن�بية.

فماذا  اعتقاد.  كلِّ  على  جنيب  ولكن  ر  نف�شِّ ل  اأنَّنا  ه�  الثَّقافات  تهمي�ص  اإنَّ   
ة  ى اململكة الأردنيَّ تعني املبادرة العربية؟ الأردن كانت مملكة، كانت وما زالت ت�شمَّ
ول  الدُّ بع  وبالطَّ الها�شميَّة،  ة  الأردنيَّ باململكة  ة  كافَّ العامل  دول  اعرتفت  الها�شميَّة. 
ث�ن عن ا�شتعادتها يف اإطار حدود عام  العربيَّة. واحتُّلت اأر�ص، وهذه الأر�ص يتحدَّ
ن؟ هذه م�شكالت يجب اأن نتعامل  1949. من عام 1949اإىل عام 67 كانت حمتلة ممَّ
عت اتفاقية مع  ول الَّتي وقَّ اأم عاجاًل. هل �شيك�ن احللُّ على ح�شاب الدُّ معها اآجاًل 
اأحد له م�شلحة يف ا�شتمرار هذا  ث�ن عنه؟ ل  اإ�شرائيل؟ وما ه� احللُّ الذي يتحدَّ
ف يف اإ�شرائيل ل تتعاطف قيد اأنلة مع  ل�كي. اإنَّ عقلية اليمني املتطرِّ النحراف ال�شُّ

احلقِّ العربيِّ يف فل�شطني التَّاريخيَّة.

عقدت جامعة كامبيدج قبل عام ندوة بعن�ان: »اليهود يف الثقافة العربية« 
ول العربيَّة كافة، الَّتي كانت مالًذا وم�طًنا اأ�شياًل للمثقفني  و�شارك فيها يه�د من الدُّ
العربية  للثقافة  وحبهم  متينة  العربية  ولغتهم  العراق،  من  يه�د  ومنهم  العرب، 
العنف  واندلع  احلروب  قبل  واليه�د  العرب  بني  العالقة  يتذكرون  وراح�ا  وا�شح، 
فني دور اأ�شا�شيٌّ يف تاأ�شي�شه. ولكنَّ احلقيقة وا�شحة  ى، الَّذي كان للمتطرِّ كما ي�شمَّ
ث بلغة ه�ؤلء. يف الدمي�غرافية بعد اأننْ هاجروا اإىل اإ�شرائيل، ووزير اخلارجية يتحدَّ

ث »وولدز«؛ اأحد منا�شري هذه احلركة وه� برملاين ه�لندي،   قبل اأيام حتدَّ
حتدث فقال: ملاذا ل ن�شمي الأردن فل�شطني ونحّل امل�شكلة؟! فقلت له: ملاذا ل ن�شّمي 
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وانكم�شت يف فرتات  امتدت  لأنَّها   low Countries ال�اطية  البالد  بلَده: ه�لندا، 
يادية الَّتي تعاين منها  خمتلفة اإىل ما ي�شمى بلجيكا، الَّتي تعاين هي من امل�شاكل ال�شِّ
ا - يف نهاية املطاف -  يات ولعبة ق�ى، واإنَّ لك�شمب�رغ. فامل��ش�ع لي�ص م��ش�ع م�شمَّ

عب العربّي. ما الَّذي �شتقبل به �شع�ب املنطقة اأو ال�شَّ

امل اّلذي ير�شي اجلميع يف معادلة ثقافة العدالة وثقافة   هذا ه� احللُّ ال�شَّ
م�ل. اأ�شكركم على ح�شن ال�شتماع. ال�شُّ

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
اأ�شكرك �شم� الأمري، ولدينا جمم�عة اأ�شئلة.

مها عبد الفتاح، جريدة »اأخبار اليوم« )م�شر(
�شمّ� الأمري، اأحّييكم واأحّيي فكركم واأ�شكرك �شمّ�كم.

و�شائل  ة  وكافَّ الف�شائيَّة،  والقن�ات  الت�شالت  وث�رة  ة  املعل�ماتيَّ رت  وفَّ لقد 
نا اعتدنا على  الإعالم، م�شاحات من العنف الَّذي حا�شرنا من كلِّ اجلهات، حّتى اإنَّ
باب ين�شاأون وما زال�ا  هذه الّظاهرة ومل نعد نهتزُّ مل�شاهد العنف وممار�شاته. وال�شَّ

ين�شاأون يف ظلِّ العنف.

العنف  يعي�ش�ن  وال�شباب  غًدا  الأم�ر  وتقاليد  امل�شتقبل  كم عن  ل�شم�ِّ و�ش�ؤايل 
ة اّلتي متتاز بالّتنازع  يا�شة العربيَّة احلاليَّ واإن مل ميار�ش�ه. فهل يتجاوزون حمنة ال�شِّ
باب  ال�شَّ ه�ؤلء  هل  ق�شايانا؟  يف  عم�ًما  الغرب  مع  الجتماع  وعدم  والختالف 
�شيتجاوزون هذه املحنة، اأم �شيك�ن�ن اأكرث مياًل للعنف ب��شفه طريقة يف التَّعامل مع 
باب الأم�ر  الق�شايا الَّتي يعاي�شها؟ وماذا �شيك�ن عليه احلال عندما يتقلَّد ه�ؤلء ال�شَّ

يف �شن�ات قادمة؟
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ن�صرين �صالمة، �شحفية)م�شر( 
كم على بالغ عنايتكم  كر ل�شم�ِّ ه بال�شُّ �شمّ� الأمري رئي�ص املنتدى وراعيه، اأت�جَّ
ية  باب. اإنَّ �شل�كّيات العنف وثيقة ال�شلة بثقافة اخل�ف والكبت والقمع املتف�شِّ بال�شَّ
باب التَّخّلي عن ثقافة العنف، ما الَّذي علينا  باب. وقبل اأن نطلب من ال�شَّ بني ال�شَّ
ل تبعات حك�مات متعاقبة وفا�شلة، ونتائج م�شكالت  فعله لكي نعينهم، وجنّنبهم حتمُّ
ة  دهم وجنعلهم يلتق�ن على اأهداف وا�شحة؟ وبخا�شّ لي�ص لهم يد فيها؟ وكيف ن�حِّ

ة روؤية امل�شتقبل. وؤية اأو �شبابيَّ يف ظلِّ عدم و�ش�ح الرُّ

ة، ول �شّيما على امل�شت�ى  يَّة على امل�شت�يات كافَّ كم لثقافة احلرِّ وما تعريف �شم�ِّ
؟ يا�شي يف ال�طن العربيِّ ال�شِّ

لينا مطاوع، �شنة ثانية، هند�شة مدنية
دوات الَّتي تبحث يف م��ش�ع العنف  نرى هذه الأّيام الكثري من امل�ؤمترات والنَّ
وامل��ش�عات امل�شابهة له، اإّل اأنَّنا جند اأنَّ العنف باأ�شكاله يزداد ي�ًما بعد ي�م، فهل 
ن�شتنتج من ذلك اأنَّ التَّ��شيات الَّتي تخرج بها هذه امل�ؤمترات ل ُي�ؤخذ بها؟ اأم اأنَّ 
ة  ة وم�شكلة �شيا�شيَّ امل��ش�عات الَّتي تبحثها هذه امل�ؤمترات هي تفا�شيل مل�شكلة جذريَّ
ظام َي�شُعب اأن يك�ن حلُّها على يد مفكرين وباحثني؟ ما هذه العالقة غري  تتعلق بالنِّ
اإىل  امل�ؤدية  الأ�شباب  له من معرفة  ت��شلنا  ما  بكّل  ال�عي  بيعيَّة مع وج�د هذا  الطَّ

العنف، ويف ال�قت نف�شه زيادة العنف؟ 

رومان الأغربي )اليمن(
ب�شيطة،  واأفكاًرا  قليلة  جتارب  نحمل  ال�ّشباب  نحن  الأمري،  �شمّ�  اهلل  حّياك 
التَّغيري هي م�شاركة  الإيجابّي. وم�شاركتنا يف هذا  التَّغيري  اإىل  نتطلَّع  ا  اأي�شً نا  ولكنَّ
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ا حالنا كمن يق�ل: يا فاّلح ملاذا ل تزرع؟  ة ولي�شت م�شاركة حقيقية، فكاأنَّ ظاهريَّ
�شاأبقى  اأنت مقيَّد؟ فيق�ل:  ح: ملاذا  للفالَّ لأنَّني مقيَّد، فيقال  اأزرع  الفاّلح: ل  فريّد 

ًدا حتى ي�شبح عمري اأربعني �شنة.  مقيَّ

فما راأي �شمّ�كم يف اأنَّ دور ال�شباب اأ�شبح فقط يف القرتاحات والت�ش�يت فقط؟

قاد، خبري حق�ق الإن�شان يف جامعة الدول العربية )الأردّن( حممد الرَّ
م� امللكّي الأمري احل�شن، امل��ش�ع اّلذي طرحته �شمّ�كم ه�  �شّيدي �شاحب ال�شُّ
باب –اإذا اعتبت نف�شي من جيل ال�شباب- م��ش�ع  م��ش�ع �شائك، ونحن جيل ال�شَّ
اأو قمنا بدرا�شات م�شتقبلّية،  خطري للغاية، واإذا ما تداركنا الأمر يف هذه الفرتة، 

فاإنَّ هذا الأمر �شيتف�ّشى. 

يف  الإن�شان  حق�ق  منظ�مة  اإدخال  بالإمكان  هل  ت��شيح  �شمّ�كم  من  اأطلب 
مفه�م ال�ّشباب؟ فمنظ�مة حق�ق الإن�شان منظ�مة اأ�شبحت عامليَّة ومعم�ًل بها الآن 
باب  ال�شَّ ة مع جمم�عة كبرية من  امل�شتمرَّ لقاءاتنا  الدوليَّة. وخالل  يف كلِّ املحاكم 
من خمتلف الأطياف والأعمار والثَّقافات، جند اأنَّهم يعان�ن من فراٍغ فكريٍّ يف هذا 
امل��ش�ع، و�ش�ء فهم يف لهذه امل�شاألة. فمثاًل اأنا ل اأ�شتطيع اأن اأق�م با�شتدعاء طالب 
واأفهمه حق�قه لدرجة ال�شماح له بالتَّطاول على اأ�شتاذه. يف هذه احلالة فقدُت املعنى 
احلقيقي الَّذي اأريد اأن اأو�شل فيه الطالب حلق�ق الإن�شان، واإذا �شمحت للطالب اأن 
ة ب�شكل كامل، ومل  يفهم حق�قه ويتطاول على اأ�شتاذه، فاأنا فقدت املنظ�مة الإن�شانيَّ

اأ�شل للنتيجة التي اأريد.

هند اأمني، مكتبة الإ�شكندرية )م�شر(
كم  �شم�ِّ على  واأقرتح  الآراء،  وتبادل  للتَّ�شاور  جًدا  مفيد  �شيء  امل�ؤمترات  د  َعقنْ
ة، فيما يخ�صُّ  ة للتَّعاون بني منتدى الفكر العربيِّ ومكتبة الإ�شكندريَّ احلديث عن اآليَّ
ور الَّذي نتكلَّم عنه.  تنفيذ امل�شروعات واملقرتحات الَّتي طرحها امل�ؤمتر، لنفّعل هذا الدَّ
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اأة. هاجر الإ�صالمبويل
�شم� الأمري، هل ت�شمح لنا ب�شماع الرد على هذه الأ�شئلة؟

�صمو الأمري احل�صن
ائلني، فاأبداأ بالتَّ�شاوؤل املتعلِّق  �شاأق�م بالتَّعليق على الق�شايا امل�شرتكة بني ال�شَّ
التي وجهت ال�ش�ؤال، واأق�ل  اأ�شكر الأخت من »اأخبار اليوم«  با�شت�شراف امل�شتقبل. 
اإننا يف العام 2020 �شرنى 100 ملي�ن عاطل عن العمل، ق�شم منهم جامعي�ن. وهذه 
اأرقام البنك الّدويل. ووا�شح اأنَّ النفجار قائم عملًيا اإذا مل نرتِق بهذه املرحلة على 
والنَّزعة ف�ق  الأوطان،  ة  واأول�يَّ الكفاءات،  اإعادة هيكلة هذه  ال�شعد، مثل  خمتلف 
ة وما ف�ق الأوطان، فعلى �شبيل املثال دول ح��ص النيل ثمانية دول اأو اأكرث،  القطريَّ

وكذلك دول الأخدود الإفريقي العظيم.

لقاءات  ح اأنَّ الغاية من هذه الِّ م�لية للم�شتقبل؟ هنا اأود اأننْ اأو�شِّ اأين النَّظرة ال�شُّ
نا ل�شنا حك�ميني، ول اأق�ل هذا لأنَّني تركت العمل العام  لي�شت معاجلة امل�شكالت، لأنَّ
منذ اأكرث من ع�شر �شن�ات. فقد عملت يف العمل العام ما يقارب قبل ذلك اأكرث من 
40 �شنة، واأعرف اأنَّ عقل امل�ش�ؤول العربيِّ ل يفكر باملدى املت��شط وعلى املدى البعيد.

ان  عمَّ يف  م�ؤمتر  اقت�شاديني؛  مل�ؤمترين  تقارير  العربّي  الفكر  ملنتدى  منا  قدَّ  
وم�ؤمتر يف الك�يت، ومل ُيقراأ منهما �شيء. ومل يظهر يف امل�ؤمترات الأخرية ما يدلُّ 
. وكنت من القالئل الَّذين �شارك�ا عام 1964 يف م�شر احلبيبة  مري يهتزُّ على اأنَّ ال�شَّ
يف م�ؤمتر تناول م��ش�ع حت�يل روافد نهر الأردّن، الَّذي كان و�شيك�ن من بني الأ�شباب 

ي للحروب وال�شدامات، اإذا ُترك اأمر املياه على ما ه� عليه. ت و�شت�ؤدِّ الَّتي اأدَّ

دنا يف عبارة �شعار  اإنَّ م�شكلتنا هي عدم ال�عي لدى امل�اطن وامل�ش�ؤول. لقد ج�شَّ
رين واحلك�مات. وهذا كان طم�حنا  املنتدى: الفكر بني امل�اطن وامل�ش�ؤول وبني املفكِّ
ه - لالأ�شف - مل ي�ؤدِّ نفًعا لطم�حاتنا، فنحن بحاجة للمزيد من  يف فرتة ما، ولكنَّ
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رة البعيدة عن الكامريات. اأتاأملَّ لأنَّ هناك الكثري من هذه  اجلل�شات الهادئة املفكِّ
تائج  ات دونا نتائج ظاهرة. بطبيعة احلال اأق�شد النَّ لقاءات يف هذه املرحلة بالذَّ الِّ
عند هذه احلك�مات وامل�ش�ؤولني عنها. ولكنَّ ال�ش�ؤال مرة ثانية: اأين امل�شاءلة؟ واأين 

م الجتماعيِّ وتهيئة الك�ادر؟ املحا�شبة؟ واأين مقايي�ص امل�شاءلة يف م��ش�ع التَّقدُّ

يَّات وتعريف احلريَّات: اأين امل�شاءلة؟ واأين القان�ن؟ واأين  عند احلديث عن احلرِّ
دولة القان�ن؟ اأنا ل اأق�ل ذلك، ول اأ�شتطيع اأن اأق�ل ذلك يف هذه املرحلة من حياتي، 
ولكنني اأرى اأنَّ َمن ل يحمل اأفكاره اجلذرية لالإ�شالح والتغيري يف مرحلة من مراحل 
حياته، ولتكن يف املرحلة اجلامعية، فال فائدة منه يف املراحل القادمة من حياته، وعليه 
فة بعد احل�ش�ل على  ث مب�شطلحات متطرِّ اأن يتحدَّ اإ�شالح نف�شه، بدًل من  يعيد  اأننْ 

عارات. مبلغ من املال على �شبيل املثال، وبعد ال��ش�ل اإىل منب يطلق منه ال�شِّ

اإنَّ احلك�مات حُت�ِشن �شنعنا واحت�اءنا اإذا ما اأكدت التَّخطيط املديّن، الَّذي 
ة الفقرية،  كنيَّ الَّتي ت�شكلها احلارات املهلهلة، واملناطق ال�شَّ الِبنية  ياأخذ باحل�شبان 
بتجربة  اأُقرُّ  واأنا  الأحداث.  حاجات  وخا�شة  ه�ؤلء،  حاجات  اأعينها  ُن�شب  وت�شع 
بعيدة  �شيا�شات  و�شعت  الَّتي  بتفا�شيلها-  اأعلم  واأنتم  املثال  �شبيل  على   - احلداثة 

املدى للحدِّ من حركة �شكان الأرياف يف اإطار اأوروبا اجلديدة. 

هنالك مفه�م لال�شتقالل املتكافئ. فاأين ال�شتقالل املتكافئ لدينا؟ اأما فيما 
يتعلَّق باملدن، فقد ُوجدت احل�افز والإمكانيَّات املنا�شبة للعمل املجدي بدياًل للمدن 

يف. يف كثري من الدول، الَّتي بداأت تبحث عن اإدارة الرِّ

ع  �شاحم�ين اإخ�تي من الأردن اإن قلت لكم اإنَّه حتى الي�م ل ي�جد تعريف ي�شجِّ
راعة، فهنالك من يق�ل اأننْ لي�ص هنالك اأهمية  راعي على الإقدام على الزِّ العقل الزِّ
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ي اأعتقد خالف ذلك مع حدوث التَّغريُّ املناخي احلا�شل،  راعة يف الأردّن. ولكنِّ للزِّ
ة واجهنا  �ويَّ النَّ �ويَّة منها. فاإذا ما و�شلنا للمرحلة  النَّ وتهديدات احلرب، وخا�شًة 
قدرنا. اأنا متاأكد اأنَّه يف املرحلة القادمة اإذا ا�شتمرت وترية العنف، فلن تنزل عندنا 
رت القمح، و�شدرت املياه. هل ملثل هذه  العربيَّة �شدَّ البلدان  طائرة واحدة. بع�ص 

ي على و�شعنا؟  الظاهرة مردود �شحِّ

�شة للعمل يف اإر�شاد امل�اطن.   حت�شن احلك�مات �شنًعا ل� اأن�شاأت اأجهزة متخ�شِّ
�شنا مكتًبا لإر�شاد امل�اطن، واأقبَل الكلُّ عليه وتعلَّم متطلَّبات الإر�شاد. ولكن  لقد اأ�شَّ
ماذا عن اإر�شاد الأحداث؟ ماذا عن اإر�شاد امل�اطن يف حلِّ امل�شكالت املعتادة الَّتي 
م�اطنني  ك�ادرها  بني  ت�شمَّ  اأننْ  الأجهزة  هذه  على  امل�اطنة.  اأو  امل�اطن  ت�اجهه 
ين ل�شماع �شكاوى اأحداث  بني على معاجلة الق�شايا الأ�شا�شيَّة، يك�ن�ن م�شتعدِّ مدرَّ
املدن، واملراأة، و�شكاوى ربِّ الأ�شرة، ويك�ن�ن ومف�َّ�شني لتِّخاذ الإجراءات املنا�شبة 

ل�شاحلهم، وملنع ا�شتغاللهم.

عليه منذ  بالعمل  ُت  �َشُرفنْ ا جزء من عمل  واإنَّ اأحد،  لي�شت مزاودة على   هذه 
نا نلعن الظالم يف  ثالثني اأو اأربعني عاًما. فهل نفقد الأمل ونلعن الظالم؟ واهلل اأعلم اأنَّ
، امل��ش�ع ه�: نك�ن  ا يريح. ولكنَّ كلِّ جل�شة م�شائية، ونعتقد اأنَّ هذا التَّنفي�ص جزٌء ممَّ
ع�ب املجاورة  اأو ل نك�ن. اأذّكركم اأنَّه يف عام 1907 قال رئي�ص وزراء بريطانيا: اإنَّ ال�شُّ
كالقفقا�ص  بيعيَّة  الطَّ امل�ارد  من  والقريبة  وقب�ص،  ولندن  ال�ش�يد  املائيَّة؛  ات  للممرَّ
واآ�شيا ال��شطى، قريبة من 70% من �شادرات النفط و65% ومن �شادرات الغاز. فعلينا 
اأننْ نبداأ يف بناء ثقافة جمتمعيَّة م�شرتكة يف مثل هذا التَّ�ا�شل. ومتى �شي�شبح املعيار 
الإن�شاين ه� املعيار الكرمي بدًل من اأن يك�ن املعيار املادّي والنظام العاملّي املادّي ه� 

احلافز ال�حيد، وكاأنا نتناف�ص ح�ل مكت�شبات حتًما غري نافعة ل�شع�بنا. 
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الأ�شئلة فلدينا  اأخرى من  ن�شتاأذن �شم� الأمري بال�شتكمال، ولدينا جمم�عة 

الرغبة يف التعرف على اآراء �شم� الأمري فيها. 

د. حممد احلوامدة )الأردن( 
لقاء بكم، واحل�ار معكم يف م��ش�ع يف غاية  اأ�شكر �شمّ�كم على منحنا فر�شة الِّ
يَّة. �شاأنظر للم�شاألة من منظ�ر تك�ين الّذات؛ فاأنا ك�شاب اأردين اأو �شاب عربي،  الأهمِّ
ومبادئ   . الإن�شاينِّ عيد  ال�شَّ على  ت  تغريَّ قد  املبادئ  لأنَّ  الّذات،  تك�ين  اإىل  اأنظر 
التَّف�ُّق والإبداع والتَّميُّز مل تعد كافية، ومل تعد املبادئ ال�حيدة لتمكني هذه الّذات 
ب اإىل اهلل، واأكرمكم عند اهلل اأتقاكم،  ينّي. متكني الّذات ه� التَّقرُّ عيد الدِّ على ال�شَّ
واإذا اأردتهما مًعا فعليَّ بالتَّميز والتَّف�ُّق والعلم، وعليَّ بالتَّق�ى وخ�شية اهلل. وما نعانيه 
ها اهلل  اأقرَّ الَّتي  ا�شخة الّثابتة -  باب ه� عدم ال�شع�ر باأنَّ هذه املبادئ الرَّ نحن ال�شَّ
عيد الإن�شاين الي�م، بل اأ�شبحت هناك مبادئ  يف القراآن الكرمي- مل تعد على ال�شَّ
التَّهمي�ص  هناك  اأ�شبح  ذلك  مقابل  واملال،  واملح�ش�بية  بال�ا�شطة  تتعلق  جديدة 
الّذات  تك�ين  جعل  ذلك  كلُّ  العدالة؟  واأين  املحا�شبة؟  فاأين  والجتثاث،  والإق�شاء 
ر  العربية تك�يًنا مييل للعنف بطريقة ل �شع�رية يف كثري من الأحيان. ل ميكن اأن نط�ِّ

من وعينا العربيِّ نح� ذاتنا وم�شتقبلنا اإّل باإعادة النَّظر للمبادئ. �شكًرا جزياًل. 

كرمي خ�صبة، طالب ماج�شتري عل�م �شيا�شية )م�شر(
والّثاين  باب،  بال�شَّ يتعلَّق  ل  الأوَّ �ش�ؤالن،  لديَّ  متم.  قدَّ ما  على  �شمّ�كم  اأ�شكر 

ع�ات احلك�ميَّة يف تنمية ال�ّشباب؟  ة الدَّ يتعلَّق بالعنف: ماذا عن فاعليَّ

واإىل اأيِّ حدٍّ ميكن اأن يك�ن نبذ العنف خياًرا داخل الإطار الفل�شطينّي؟ وما ه� 
بيل الأجنح »حللحلة« الق�شّية الفل�شطينيَّة؟ ال�شَّ
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طالبة �صنة رابعة، عمل اجتماعي، اجلامعة الأردنية )الأردن(
ظام التَّعليمّي يف البالد العربيَّة يعرتيه  لن اأق�ل: �ش�ف �شنعمل، �شنق�م!! النِّ
كثري من اخللل، ما دامت خمرجات هذا التَّعليم هي البطالة. ونحن كطالب ن�شينا 
العمل  مناهج  وبع�ص  ناق�شة،  املناهج  وبع�ص  تدري�شها!  وكيفيَّة  العلميَّة  املناهج 
ثمَّ هناك  النف�شّي.  وكذلك اجلانب  القان�ينِّ غري م�ج�دة،  الجتماعّي يف جانبها 
�َشب وما يتَّ�شل بهم من تن�شئة ورعاية. وما يجده امل�اطن يف  الأطفال جمه�يل النَّ

جل غري املنا�شب يف املكان املنا�شب.  ال�اقع ال�ظيفيِّ من وج�د الرَّ

رجائي ن�صري، الهيئة امل�شرية للخدمات الجتماعية )م�شر(
تتبّناه  ترب�يٌّ  يك�ن هناك م�شروع عربيٌّ  اأن  املمكن  ك، هل من  ل�شم�ِّ حتّياتي 
فيها  نتَّفق  للم�اطنة«  »الرتبية  عن�ان  حتت  العرب  م�شت�ى  على  تعليميَّة  �شة  م�ؤ�شَّ
وؤية والفل�شفة ونختلف يف اآليات التَّنفيذ؟ واإذا وجد هذا امل�شروع، فهل  جميًعا على الرُّ

ول؟ اأو من املمكن اأن نتَّفق فيه. �شكًرا. يتعار�ص مع بع�ص الدُّ

اأحد املتحدثني
وؤية الّثاقبة،  �شكًرا �شيدي �شاحب ال�شم� على هذه املداخالت الغنيَّة، وعلى الرُّ
ف�شمّ�ك فتحَت اآفاقنا على كثري من الأم�ر الَّتي �شتحظى بنقا�شاتنا يف الأّيام القادمة 

اأو الباقية للم�ؤمتر.

ة  حَّ املتعلِّق بال�شِّ الّثالث  امل�ؤمترات. ففي املح�ر  نريد ال�شتمرار يف مثل هذه 
باب، الَّذي كان فيه اإبداع، اأن  ف�شيَّة وثقافة اخل�ف، حاولنا من خالل ح�ار ال�شَّ النَّ
جند مقاربة اأو بدياًل لثقافة اخل�ف وثقافة الأمن باملفه�م الإن�شايّن. وا�شتفدنا من 
ر الإن�شاينِّ ميكن  كم كثرًيا يف هذا اجلانب. وقد وجدنا اأنَّ مفه�م التَّحرُّ طرح �شم�ِّ

اأن يك�ن بدياًل لثقافة اخل�ف.

فل� �شمحت �شم�ك، اإذا اأمكن اأن تعطينا اإطاللة اإ�شافّية على ثقافة اخل�ف 
وثقافة الأمن. 
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لديه  الأ�شئلة، واجلميع  املزيد من  بتعليق، فهناك  لنا  ت�شمح  الأمري هل  �شم� 

كم. ت�شاوؤلت ي�د طرحها على �شم�ِّ

�صمو الأمري احل�صن
هة من  الباقية م�جَّ الأ�شئلة  تك�ن  اأن  واأرج�  والإيثار.  للتَّفاعل  �شاكر جًدا  اأنا 
ة. يَّ خالل �شبكة الأثري اإىل م�قع املنتدى، لنبقى على اتِّ�شال. وهذا اأمر يف غاية الأهمِّ

دلئل  هناك  واأق�ل:  فاأع�د  اخل�ف،  بثقافة  يتعلق  الَّذي  الأخري  �ؤال  ال�شُّ ا  اأمَّ
ة لدى العديد من امل�اطنني. ويف هذا املجال ا�شمح�ا  ة لغياب الثَّقافة القان�نيَّ هامَّ
ر عام 1940 »اإّنا قادرون دائًما على بناء الأف�شل لأطفالنا،  ر مبا قاله مفكِّ يل اأننْ اأذكِّ

ول�شنا قادرين على بناء �شبابنا للم�شتقبل«. 

يا�شة  ال�شِّ اإذا ما �شجعت �شانعي  ال��شع  اإنَّ احلك�مات حت�شن �شنًعا لحت�اء 
�شاط،  باب، وت�فري اأوجه النَّ املدنيَّة على اإعطاء اأول�ية اأعلى لزيادة فر�ص العمل لل�شَّ

وت�فري فر�ص الهتمام للم�اطنني.

اأنَّ مبقدورنا احلديث عن م�شروٍع  اأرى يف هذه املرحلة  الأ�شف، ل  مع �شديد 
عربيٍّ ترب�ّي، اإّل اإذا كان ال�ازع والدافع اأن نتعامل مع امل�اطن اأيًّا كان، اأو اأيًّا كانت، 

على اأ�شا�ص من امل��ش�عية.

اإنَّ العدالة الجتماعيَّة يف بلداننا، تتطلَّب تكليف هيئة ف�ق قطريَّة يف هذه املرحلة. 

اأة. هاجر الإ�صالمبويل
عب  بيننا  لالت�شال  املخ�ش�ص  ال�قت  اأن  ويبدو  ال�شمّ�،  يا�شاحب  ن�شكركم 

الأقمار ال�شناعّية قد انتهى.
با�شم جميع امل�شاركني لكم منا حتيات الحرتام والتقدير مبا اأغنيتم به هذا 

احل�ار من اآراء ونظرات عميقة يف �ش�ؤون كثرية.



خال�شة ملناق�شات ور�شات العمل
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خال�شة ملناق�شات ور�شات العمل
املحور الأول

»العنف الأُ�صرّي والطالبّي واملجتمعّي؛ الفقر، والبطالة، 
والّتهمي�ض، والإق�صاء«

الّرئي�ص: اأ. هاين م�صطفى )م�شر(
املقّرر: اأ. مروان املعايطة )الأردّن(

ر: د. عماد �صيام )م�شر( اخلبري املي�شِّ

مت �شمن هذا املح�ر ورقة مرجعّية للمناق�شة بعن�ان »العنف ومظاهره  ُقدِّ
اأ�شتاذ  قدري حفني،  اأعّدها د.  املختِلفة يف ال�ّصارع والبيت واملدر�صة واجلامعة«، 
على  ال�رقة  هذه  ورّكزت  �شم�ص/القاهرة،  عني  بجامعة  ال�ّشيا�شّي  الّنف�ص  علم 
الهتمام بالتن�شئة الجتماعّية يف م�اجهة العنف. ذلك اأّن هذه التن�شئة هي عملّية 
تعلُّم الأفراد لالأفكار والجتاهات وال�شل�كّيات الجتماعّية والقيم والنُّظم ال�ّشائدة 
يف املجتمع، التي متّكنهم من التكيُّف مع الآخرين. ويجب اأن ل يغيب عن البال اأّن 
اأولئك الذين ميار�ش�ن العنف الآن كان�ا يف غالبيتهم اأطفاًل منذ زمن قريب، واأّن 
الأجيال القادمة لن تختلف كثرًيا عن اجليل احلايل يف ممار�شة العنف ما مل ُيلتَفت 
والإعالم  والرتبية  الأ�شرة  دور  على  والرتكيز  الجتماعّية  التن�شئة  م�ؤ�ّش�شات  اإىل 

مت عنه مظهًرا من مظاهره. والّدين والثقافة يف احلّد من العنف، الذي ُيعّد ال�شّ

ناق�ص امل�شارك�ن �شمن هذا املح�ر اأ�شكال العنف الأُ�شرّي واأ�شبابه؛ م�ؤّكدين 
احلة، والّتكامل  الّدور الأ�شا�شّي لالأ�شرة )اخللّية الأوىل( يف التن�شئة الجتماعّية ال�شّ
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يف الّدور الرّتب�ّي بني الأ�شرة واملدر�شة، واأهمّية احل�ار والّنقا�ص بني الآباء والأبناء 
لتجّنب �شع�ر الأبناء بالكبت والإحباط؛ ف�شاًل عن دافع اآخر للعنف الأُ�شرّي يتمثَّل 

يف احِلرمان العاطفّي واملاّدّي.

اأّن العنف املت�ارث )تعّر�ص الآباء للعنف يف �شغرهم(  واأو�شحت املناق�شات 
مع  التعامل  يف  الق�ش�ة  اإىل  ي�ؤّدي  ما  مبا�شر؛  غري  ب�شكٍل  اأبنائهم  تربية  على  ي�ؤثر 
الأبناء وعدم مراعاة �ش�ؤونهم، واملغالة يف الّطابع ال�ّشلط�ّي داخل الأ�شرة، ل �شيما 

من جانب الآباء جتاه الأبناء، وبني الأبناء الأكب جتاه الأ�شغر.

ل،  وتطّرق امل�شارك�ن اإىل العنف الّريا�شّي باأن�اعه، واأو�ش�ا ببحثه ب�شكل مف�شّ
ة يف املجتمع ذات تاأثري يتجاوز جمال الّريا�شة.  نظًرا ملا ميّثله من حالة عنف خا�شّ
ة بال�ّشباب اأو قّلتها، �ش�اء على امل�شت�ى  ولحظ امل�شارك�ن غياب امل�شروعات اخلا�شّ
يف  لالنخراط  ال�ّشباب  ا�شتقطاب  اأهمّية  م�ؤّكدين  العربّي؛  الإقليمّي  اأو  ال�طنّي 
مل�ؤ�ش�شات  التكاملّي  الرتب�ي  الدور  تاأكيد  َمَع  وملجتمعاتهم،  لهم  مثمرة  م�شروعات 

املجتمع، ويف مقّدمتها الأ�شرة.

املحور الّثاين
رات واملُ�صكرات، والّتدخني، والأمرا�ض اجلن�صّية« »املخدِّ

الّرئي�ص: اأ. فتحي فرغلي )م�شر(
املقّررة: اأة. رميلة م�صطفى الأغربي )اليمن(

ر: د. ماجد موري�ض اإبراهيم )م�شر( اخلبري املي�شِّ

الطب  مبعهد  النف�شّي  الطب  ا�شت�شاري  اإبراهيم،  موري�ض  ماجد  د.  م  قدَّ
الق�مّي بدمنه�ر، ورقة مرجعّية للمناق�شة عن�انها »العنف وعالقته بال�صطرابات 
الإدمان،  الّناجتة عن  العنف  اأ�شكال  فيها  اأو�شح  والإدمان«،  النف�صّية، واجلن�صّية، 
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معاملة  �ش�ء  اأو  الزوجني،  بني  املنزيل  والعنف  الطلبة،  بني  املدر�شي  العنف  ومنها 
الأطفال، وح�ادث الطرق وال�شيارات، والن�شمام لع�شابات اجلرمية املنّظمة جراء 
ال�شل�ع يف ال�شرقة، اأو حتت اإجبار احلاجة املادّية، اأو العمل يف ترويج املمن�عات؛ 
كذلك الن�شمام للجماعات الإرهابّية التي ت�شتقطب الفئات امله�شّمة من املجتمع؛ 

اإ�شافة اإىل حالت النتحار والقتل العمد واخلطاأ ب��شائل خمتِلفة.

ال�ّشلط�ّي،  الأب�ّي  واملجتمع  الإدمان  بني  ارتباط  وج�د  اإىل  ال�رقة  واأ�شارت 
وهي  اخل�ف،  اإىل  اإ�شافة  الت�اكلّية؛  العتمادّية  الّروح  اجلماهري  يف  ي�شيع  الذي 
خ لدى الأ�شخا�ص حالة »الّذات الط�لّية«، التي تعتمد على العاطفة  الع�امل التي ُتر�شِّ
اجلّيا�شة وت�ؤجل الأحكام املنطقّية، ويّت�شم �شل�كها بال�شتهالكّية والّرغبة يف اللّذة 
واملكافاأة ال�ّشريعة واملبا�ِشرة، وكل هذه لي�شت اإل اآلّيات تدفع لتفاقم ظاهرة العنف.

نف�شّية  من  واأ�شبابه  الإدمان  ع�امل  اإىل  املح�ر  هذا  يف  امل�شارك�ن  تطّرق 
)كالإحباط، والياأ�ص، والقلق، واخل�ف من املجه�ل(؛ واجتماعّية )كالتفّكك الأ�شرّي، 
واجلهل، وقّلة ال�عي، والّتقليد الأعمى، وانعدام اأو قّلة الّرقابة الأُ�شرّية، والفراغ غري 
املُ�شتثَمر، وغياب القدوة(؛ واقت�شادّية )اأهّمها البطالة والفقر(؛ ودينّية )اأي غياب 
ب والتطّرف(؛ و�شيا�شّية )كاحلروب، والّنزاعات الطائفّية،  ال�ازع الّدينّي، والتع�شُّ
والكبت ال�ّشيا�شّي، وعدم قدرة احلك�مات على ت�فري الحتياجات الأ�شا�شّية للمجتمع 
وتاأثري  الإدمان،  م�شاهد  تقدمي  ح�ل  �ش�ابط  وج�د  )عدم  واإعالمّية  وال�ّشباب(؛ 

الثقافة الغربّية على الإعالم(.

واقرتح امل�شارك�ن حت�شني لغة احل�ار الأ�شرّي من خالل الت�عية الإعالمّية؛ 
الإدمان،  باأخطار  املدار�ص  وطلبة  الأهايل  لت�عية  واجتماعات  برامج  اإىل  اإ�شافة 
بالأن�شطة  الهتمام  َمَع  للطلبة،  اجتماعّيني  ومر�شدين  نف�شانّيني  اأطباء  وت�فري 
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على  بالت�شديد  للحك�مات  والت��شية  الثقافّية،  وامل�شابقات  والجتماعّية  الريا�شّية 

وامل�اد  امل�شاهد  من  باحلّد  ولالإعالم  رات،  املخدِّ بحظر  املتعلقة  الق�انني  تطبيق 

برامج  وعمل  املُ�شكرات،  تناول  اأو  التدخني  اأو  الإدمان  على  املحّر�شة  الإعالمّية 

م�شرتكة بالتن�شيق بني الأقطار العربّية يف هذا املجال.

وحّذر امل�شارك�ن من نتائج قّلة الثقافة اجلن�شّية ال�شليمة والهادفة اأو انعدامها، 

الف�شائّيات  على  اإعالمّية  م�اد  من  وغريها  الإنرتنت  على  الباحّية  امل�اقع  ومن 

وبع�ص و�شائل الت�شال؛ م�ؤّكدين اأهمّية التن�شئة الأ�شرّية والعناية بها، كذلك ال�ازع 

الّدينّي، وجتّنب ممار�شات الكبت وتهمي�ص الآراء، وما ينُتج عن الفراغ لدى ال�ّشباب، 

والرّتف، والفقر، والعزوف عن الزواج، وثقافة العيب فيما يتعّلق بالفح��شات قبل 

الزواج، عدا الطالق واخلالفات الزوجّية.

ودعا امل�شارك�ن اإىل اإطالق برامج الت�عية املتعّلقة بالثقافة اجلن�شّية مبختِلف 

بعد  دورّي  ب�شكٍل  وا�شتدامتها  الزواج،  قبل  بفح��شات  اخلاطبني  واإلزام  ال��شائل، 

املتعّلقة  الق�انني  وتفعيل  الدول،  خارج  من  ال�افدين  فح��شات  كذلك  الزواج، 

بجرائم الدعارة والإدمان، واملراقبة، ومكافحة النحراف اجلن�شّي، واإقامة مراكز 

للطّب اجلن�شّي، ودع�ة منّظمات املجتمع املديّن للعمل اجلماعّي يف هذا امليدان، َمَع 

ت�فري الأن�شطة الثقافّية والريا�شّية، ون�شر القيم الّدينّية التي حت�ّص على ال�شتقامة 

والعتدال، وعدم التمييز بني اجلن�شني يف الت�عية والت�جيه الجتماعّي؛ ل �شيما يف 

الأم�ر املتعّلقة بل�م اجلاين ل ال�شحّية. 
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املحور الّثالث
ّحة الّنف�صّية، وثقافة اخلوف« »ال�صّ

الّرئي�ص: د. عاطف ع�صيبات )الأردّن(
املقّررة: اأة. تقّية النّجار )البحرين()1(

ر: د. ثروت اإ�صحق )م�شر( اخلبري املي�شِّ

م د. قدري حفني ورقة مرجعّية للمناق�شة جاء فيها:  ح�ل ثقافة اخل�ف، قدَّ
اإّن تعرثُّ ال�عي؛ ومن ثّم التعرثُّ يف حّل امل�شكالت الجتماعّية ل يرجع اإىل ك�ن هذه 
امل�شكالت غري قابلة للحّل، اأو لأّنها بالغة التعقيد فح�شب، لكن يرجع يف املقام الأّول 
بقاء  يق�م  اقت�شادّية  م�شالح  تخلق  وتاريخّية  واقت�شادّية  اجتماعّية  اأو�شاع  اإىل 
اأ�شحابها على ا�شتمرار احلال على ما ه� عليه؛ ومن ثم الت�شّدي بكل ال�عي واحل�شم 
لأية حماولة للحّل. كما يرجع من جهة اأخرى اإىل عزوف الّنخب القادرة على طرح 
احلل�ل املبتكرة تخّ�ًفا وق�ش�ًرا، تخّ�ًفا من دفع ثمن املبادرة والت�شّدي وق�ش�ًرا يف 

غط، كذلك مهارات العمل اجلماعّي. املهارات التي يتطّلبها تك�ين ق�ى ال�شّ

من  واخل�ف  احلّرّية،  من  اخل�ف  م�شكلة  ال�رقة  تناولت  ال�شياق  هذا  ويف 
التفاوؤل، واخل�ف من التغيري، �شمن �ش�اهد تاريخّية تبنّي ع�امل النجاح والإخفاق 

يف الإ�شالح.

ي�شبح  لكّنه  طبيعية؛  ظاهرة  اخل�ف  اأّن  املح�ر  هذا  يف  امل�شارك�ن  اأو�شح 
لدى  اخل�ف  اأ�شباب  ومن  املجتمع.  يف  يدور  مما  اخل�ف  يزداد  حينما  م�شكلًة 
امل�شتقبل،  من  واخل�ف  منهم،  املتعّلمني  بني  ة  خا�شّ البطالة،  زيادة  ال�ّشباب 

واجلرمية والعنف �شّد املراأة. 

)1( ناب عن اأة. تقّية النّجار مقرًرا يف الي�م الأّول من امل�ؤمتر اأ. اأواب ال�شارقي )البحرين(.
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وطالب ه�ؤلء مبعاجلة ثقافة اخل�ف من خالل احلّث على غر�ص الأمن الداخلّي 
والّنف�شّي لدى ال�ّشباب، واأننْ تعمل احلك�مات على تر�شيخ احلك�مات مبادىء العدالة 
وامل�شاواة، ودعم امل�شاركة التط�عّية، والتمّرد الإيجابّي على ال�اقع، والرتبية ال�شليمة 

لم والأمن التي حت�ّص عليها الأديان. وتعليم قيم الت�شامح، وتطبيق ثقافة ال�شِّ

املحور الّرابع
»الّتمكني الّتكنولوجّي، وتوظيفه يف حماربة العنف؛ اأهمّية الّتوا�صل 

والّت�صبيك؛ الّتوعية الإعالمّية«

الّرئي�ص: د. حممود �صرحان )الأردّن( 
املقّرر: د. وليد �صادق )م�شر(

رة: دة. نائلة اإبراهيم عمارة )م�شر( اخلبرية املي�شِّ

اأ�شتاذة  عمارة،  اإبراهيم  نائلة  دة.  قّدمتها  املح�ر  لهذا  املرجعّية  ال�رقة 
البيئة/جامعة حل�ان، بعن�ان  الإعالم ووكيل كلّية الآداب خلدمة املجتمع وتنمية 
»الّت�صبيك والّتوا�صل والتوعية الإعالمّية يف اإطار ظاهرة العنف عند ال�صباب«، 
منّظمات  جانب  من  الجتماعّي  الت�شبيك  م�اقع  ت�ظيف  اأهمّية  فيها  وتناولت 
املجتمع املديّن املعنية بق�شايا العنف، والرّتكيز ب�شكل حم�رّي على قطاع ال�ّشباب 
الذي مل يلق الهتمام نف�شه الذي ناله قطاع املراأة والطفل، والهتمام باحلمالت 

الإعالمّية للت�عية والتثقيف.

لحظ امل�شارك�ن اأّن هنالك جمم�عة من امل�شكالت ت�اجه الّتمكني التكن�ل�جّي 
ثم  ط�يلة  ملدة  الإعالمّي  الكبت  ومنها  العنف،  حماربة  يف  وت�ظيفه  ال�ّشباب  لدى 
الّتعليم، والتقليد، وت�شييق امل�شاحات  النفتاح الف�شائّي مّرة واحدة، وتخلُّف ُنظم 
»امل�اطن  ع�شر  اإىل  واأ�شاروا  والفردانّية.  واملركزّية  احلّر،  والإعالم  الإبداع  اأمام 

الّرقمّي«، حيث اأ�شبح الفرد ميتلك عامَله الّرقمّي على الإنرتنت.
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اأ�شاليب  تط�ير  يف  العرب  ال�ّشباب  خبات  من  ال�شتفادة  امل�شارك�ن  واقرتح 
الفّنّي  الإنتاج  زيادة  البديل عن طريق  الإعالم  فكرة  وطرح  املعل�مات،  تكن�ل�جيا 
العرب هناك. كما اقرتح�ا  الغرب لتح�شني �ش�رة  اإىل  ُمنتجاته  العربّي، وت�شدير 
ب�ك«  و»الفي�ص  الإلكرتويّن  والبيد  الإلكرتونّية  املنتديات  من  لال�شتفادة  اأفكاًرا 
ال�شباب  بني  وفيما  املنتدى  مع  الت�ا�شل  وتط�ير  العربّية  ال�شبابّية  الق�شيا  ملناق�شة 
اأنف�شهم؛ اإ�شافة اإىل وج�د ميثاق �شرف لل�شبكات الجتماعّية على الإنرتنت، وو�شع 

اإطار قان�يّن حلق�ق ال�شتخدام وامل�شاءلة يف اإطار حق�ق امللكّية الفكرّية.

املحور اخلام�ض
»ال�ّصباب واملواَطنة: الُهوّية والّثقافة«

الّرئي�ص: د. عبد الوهاب نورويل )ال�شع�دّية( 
املقّررة: دة. عبري دويلة )الك�يت(

ر: اأ. حممود ا�صماعيل اخلويل )م�شر( اخلبري املي�شِّ

يف  اأ�شار الّروائّي والباحث يف علم الجتماع ال�ّشيا�شّي، د. عّمار علي ح�صن، 
ورقته املرجعّية لهذا املح�ر بعن�ان »الُهوّية وثقافة العنف لدى ال�ّصباب... ت�صّور 
مفاهيمي«، اإىل وج�د ثالثة ع�امل مهّمة مت�ّص تاأثري ق�شّية الُه�ّية على اإتيان ال�شباب 
املجتمعات  يف  �شيما  ل  الُه�ّية،  اأزمة  تنامي  هي:  الع�امل  وهذه  عنيفة.  بت�شّرفات 
التي ُيغلِّب فيها بع�ص الأفراد انتماءاته الع�شائرّية والقبلّية والطائفّية على النتماء 
للمجتمع الأّول، اأو الّدولة؛ ما ي�ؤّدي اإىل خلق نزاع نف�شّي داخل ال�شخ�ص بني هذين 
الع�شرّية  اأو  والّريفّي،  راع بني احل�شرّي  ال�شّ الأمر عند حّد  النتماءين، ول يقف 
راع املفت�ح  والتقليدّية، اأو الفج�ة بني احلاكم واملحك�مني؛ بل قد ي�شل اإىل حّد ال�شّ
وال�شيطرة  الّذاتية  اخل�ش��شّية  وبني  ال�افدة،  والّثقافات  ال�طنّية  الثقافة  بني 
ق املعل�مات والقيم والأفكار  الأجنبّية. اأما العامل الّثاين فيتمثَّل يف تاأثري الع�ملة وتدفُّ
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�ص اأناط ال�شتهالك واّت�شاع رقعة الفقر والّتهمي�ص؛ ما يفتح  لع بال ه�ادة، وت�حُّ وال�شِّ
واعتماد  الّدينّية،  الّثقافة  الّثالث يف حم�لت  العامل  ويتمّثل  للعنف.  اأب�اًبا جديدة 

اجلماعات التي متار�ص العنف على تاأويالت فا�شدة للن�ّص الّدينّي.

واأو�شح الباحث اأّن ال�ّشباب العربّي يجد نف�شه مدف�ًعا اإىل النزلق لرتكاب 
العنف ب�شّتى �ش�ره الرمزّية واللفظّية واملاّدّية جراء تف�ّشي البطالة، واإ�شرار الكبار 
على ممار�شة ال��شاية على ال�ّشباب يف نظام اأب�ّي جامد، وان�شداد الأفق ال�ّشيا�شّي، 

وا�شت�شراء الف�شاد وال�شع�ر بالقهر والّظلم واله�ان حيال العامل اخلارجّي.

ورقة عمل ح�ل  ا  اأي�شً مت  قدَّ املح�ر،  دويلة، مقّررة هذا  عبري  دة.  اأّن  يذكر 
مفاهيم »املواَطنة؛ الُهوّية؛ الثقافة«.

ه�  العربّي  املجتمع  اأّن  اإىل  نف�شه  املح�ر  يف  امل�شاركني  مناق�شات  خُل�شت 
جمتمع فتّي و�شاب، يتحّمل فيه ال�ّشباب م�ش�ؤولّية الإ�شالح والّتط�ير. ولأّن ال�ّشباب 
هم الأقدر على ذلك مبا ميتلك�نه من فكر خاّلق وتهذيب اأخالقّي ونف�شّي ينبعان 
يعمل �شمن جمم�عة من  اأن  العربّي  لل�شباب  بّد  العربّية، فال  والُه�ّية  الثقافة  من 
تاأكيد  العنف  مكافحة  و�شائل  واأهّم  والت�ع�ّية.  التثقيفّية  واملبادرات  امل�شروعات 
اأُ�ش�ص امل�اَطنة والُه�ّية والثقافة، وال�شعي اإىل تفعيل دور ال�شباب وم�ؤ�ش�شات املجتمع 
املديّن يف امل�شاركة من خالل تفعيل الّن�ش��ص املتعلقة بامل�اَطنة يف الق�انني وال�ثائق 

الد�شت�رّية، وتعميق احل�ّص ال�طنّي من خالل املقّررات الدرا�شّية. 

د يهدف اإىل تر�شيخ  واأعرب امل�شارك�ن عن اأملهم يف م�شروع كتاب عربّي م�حَّ
الُه�ّية لدى الن�صء العربّي وتعميق الإح�شا�ص العربّي امل�شرتك، واإيجاد قن�ات ت�ا�شل 
ووجهات  اآرائهم  والتعبري عن  القرار  امل�شاركة يف �شنع  ال�ّشباب من  �شرعّية متّكن 

نظرهم ب�شكٍل �شلمّي؛ ما من �شاأنه امل�شاهمة يف احلّد من العنف.
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احرتام  وتاأكيد  العربّية،  الُه�ّية  اإبراز  على  العمل  اإىل  امل�شارك�ن  ال�شباب  ودعا 
التنّ�ع الثقايّف يف املجتمع، وال�شتفادة من تراكم اخلبات ال�شبابّية على م�شت�ى ال�طن 
العربّي، و�شرورة اإحداث الت�ازن بني ال�افد وامل�روث، وتعزيز النتماء للثقافة العربّية، 
ا �شرورة اإعادة  والنفتاح العقاليّن على الثقافات الأخرى من دون الذوبان فيها، واأي�شً
راأيه،  واحرتام  الآخر  وتقبُّل  الت�شامح  على  حت�ص  التي  العربّية  القيم  منظ�مة  بناء 

واإيجاد منهاج عربّي يخاطب ال�شباب بلغٍة واحدة �شمن ال�اقع العربّي.

اجلــــل�صـــــة اخلتــــــــامّيـــــة
بني  الّت�ا�شل  �شرورة  اأّكد  الذي  يب،  َغ�صِ ُهمام  اأ.د.  اجلل�شة  هذه  يف  حتّدث 
ًها  ا اأو وجنْ ال�ّشباب اأنف�شهم، وبينهم وبني املنتدى، �ش�اء من خالل الّت�ا�شل اإلكرتونيًّ
ه؛ م�شرًيا يف هذا املجال اإىل الف�شل ال�ّشبابّي الذي اأُ�ّش�ص يف املنتدى، واإىل العمل  لَ�جنْ
على تك�ين جلان �شبابّية للمتابعة يف خمتِلف الأقطار العربّية؛ ف�شاًل عن العمل على 
تاأ�شي�ص قاعدة بيانات �شبابّية تخدم الأن�شطة والّت�ا�شل، ومتابعة اإ�شدار »الكّرا�شات 

ال�ّشبابّية«، التي اأ�شدر منها املنتدى جمم�عًة يف م��ش�عات وق�شايا متنّ�عة.
ودعا اأمني عام املنتدى اإىل تقدمي اأفكار مبدعة ومبادرات ومقرتحات عملّية 
من جانب ال�ّشباب. كما دعا اإىل دعم امل�شروعات البحثّية وغريها املتعّلقة بال�ّشباب 
وق�شاياهم. وقال: اإّنه من الأف�شل البدء يف العمل، من دون اأننْ نت�ّقَف ط�ياًل عند 
امل�شطلحات. وما نحتاجه ه� الّنقد ال�اعي؛ »واأنتم جميًعا مدعّ�ون للّنقد ال�اعي 
البّناء«. ورّكز على اأهمّية العمل خط�ة خط�ة، بعيًدا عن البَدع والّتحذلق والأجندات 
ة؛ م�ؤّكًدا دور الإعالم يف ن�شر نتائج امل�ؤمتر وح�شيلة النقا�شات والأفكار التي  اخلا�شّ

طرحها امل�شارك�ن.

واإىل  امل�ؤمتر،  ا�شت�شافة  على  ال�شكندرّية  مكتبة  اإىل  والتقدير  ال�شكر  وقّدم 
م�شاهماتهم  على  واخلباء  وامل�شاركني  التنظيم،  يف  وامل�شاركة  الّداعمة  اجلهات 

التي اأغنتنْ حماوَر الّنقا�ص.
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خال�صة جل�صة
َعــــْر�ض جتــــــــارب �شــــــبابّية

رئي�ص اجلل�شة: د. ماأمون نور الّدين

ت يف هذه اجلل�شة جمم�عة من التجارب واملبادرات ال�شبابّية الناجحة  ُعر�شَ
من اأقطار عربّية عّدة. فقّدمت اأة. �صمر كلداين، مديرة جائزة احل�شن لل�شباب/ 
ا ح�ل اأهداف  الأردّن وامل�شت�شارة الإقليمّية للجائزة الّدولّية يف الّدول العربّية، عر�شً

اجلائزة وفل�شفتها واأن�شطتها واإجنازاتها م�شح�ًبا بفيلم وثائقّي. 

واملتعّلقة  ال�شبابّية  الأن�شطة  ح�ل  ا  عر�شً م�صطفى  يا�صمني  اأة.  مت  وقدَّ
م�شاركة  دور  لتاأكيد  املكتبة  اتبعته  الذي  والنهج  ال�شكندرّية،  مكتبة  يف  بال�شباب 

ال�شباب يف تنمية املجتمع وتقّدمه؛ كذلك ت�شجيع ال�شباب على التعبري واملبادرة.

»ب�شطة  لتجربة جمم�عة  فل�شطني  من  راجح عطا  را�صي  حمّمد  اأ.  وعر�ص 
اإبداع« ال�ّشبابّية يف اإطالق امل�اهب ال�اعدة يف ال�شعر وامل��شيقى وامل�شرح، وقّدمت 
اأة. لينا مطاوع ناذج من  و  اأة. �شراب خالد حمم�د قا�شم،  ال�شابتان  ال�شاعرتان 

كتاباتهما ال�شعرّية �شمن هذا العر�ص.

ت اأة. رميلة م�صطفى الأغربي من اليمن ملبادرة التنمية ال�ّشبابّية  كما َعَر�شَ
املجتمعّية )ن�شيج(، ودورها يف الت�ا�شل بني ال�شباب خلدمة جمتمعه، وامل�شاهمة يف 

معاجلة م�شكالت املجتمع وال�شباب، والت�عية والتثقيف يف الق�شايا العاّمة.

* * *
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خال�صة
ة  نحن نحتاج اإىل �شياق دميقراطيٍّ حقيقيٍّ ي�شمح مب�شاركة الق�ى الجتماعيَّ

�شيَّة. َمة وم�ؤ�شَّ يف اأطٍر منظَّ

ة التَّحديث يف منطقتنا العربيَّة على نح� ي�شتحقُّ التَّقدير، فقد  ت عمليَّ لقد متَّ
القبيلة  وحكم  الع�شرية  حكم  على  قائمة  كانت  الَّتي  التَّقليدية  �شات  امل�ؤ�شَّ هدم  متَّ 
اإيقاع  �شبط  على  قادرة  حديثة،  مدنيَّة  �شات  م�ؤ�شَّ حملها  حتلَّ  ومل  الأ�شرة،  وحكم 
ت  اأدَّ التَّقليديَّة، �شرنا يف حالة فراغ  �شة  امل�ؤ�شَّ اأن هدمنا  احلياة الجتماعيَّة. فبعد 
 ، بط الجتماعيِّ اإىل حالة من الف��شى، فلم يعد هناك اإمكانيَّة لأيِّ ن�ع من اأن�اع ال�شَّ
وعالقة  ولة،  بالدَّ عالقته  وحدود  وواجباته،  ته  م�ش�ؤوليَّ حدود  فرد  لكلِّ  ر  ي�ؤطِّ الَّذي 

ا. ولة بامل�اطن. ولهذا اختلطت حدود العالقات ببع�شها بع�شً الدَّ

اإطار  ويف  وفّعال،  حقيقيٍّ  نحٍ�  على  ميقراطيَّة  الدِّ اإعمال  من  بدَّ  ل  وهنا 
ميقراطيَّة  باب فر�شة امل�شاركة، وهذا ه� ما ينقل احلديث عن الدِّ �شي، يتيح لل�شَّ م�ؤ�شَّ
من م�شت�ى اخلطاب اإىل م�شت�ى الفعل، كما راأى املتحاورون. فغياب معيار الكفاءة 
ل  اأمٌر  املتكافئة،  الفر�ص  على  احل�ش�ل  اأو  ة،  العامَّ املنا�شب  ت�يلِّ  يف  واجلدارة 
�شات املختلفة. فغياب معيار  ا ي�شمل قطاعات العمل وامل�ؤ�شَّ يقت�شر على التَّعليم، واإنَّ
ي اإىل وج�د  الكفاءة ي�لِّد الإحباط والياأ�ص والن�شحاب والإق�شاء، وهي م�شاعر ت�ؤدِّ
رق القان�نيَّة، �شيلجاأ اإىل  اأنَّ من مل ي�شتطع ال��ش�ل اإىل حق�قه بالطُّ العنف، ذلك 

طرق اأخرى تتَّ�شم بطابع العنف.

 - تنمية  من  مه  تقدِّ مبا   - بابيَّة  ال�شَّ البامج  يف  امل�شاركة  ت�شبح  اأن  من  بدَّ  ل 
دات العمل، ولكن - مع مزيد الأ�شف - فاإنَّ امل�ش�ؤولني املعنيني ل ي�شتثمرون  اأحد حمدِّ

بابيَّة يف برامج؛ اإذ الأمر يتطلَّب:  اخلبات ال�شَّ
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بابيَّة، وبهذا نك�ن قد اأبعدناهم  باب على اللتحاق بالبامج ال�شَّ - ت�شجيع ال�شَّ
تهدر  الَّتي  لبية  ال�شَّ ل�كات  ال�شُّ من  وغريها  الإدمان،  واجلرمية  العنف  عن 

بابيَّة. اقات ال�شَّ الطَّ
بابية يك�شبهم مهارات القيادة. باب يف البامج ال�شَّ - اإدماج ال�شَّ

امل�شاركة،  من  كبري  قدر  فيه  املجتمع،  مع  للتَّعامل  باب  لل�شَّ الفر�شة  اإتاحة   -
باب ق�ة م�شافة اإىل ق�ة املجتمع، فالعمل التَّط�عي - يف  الَّتي جتعل من ال�شَّ

هاية - ثروة غري منظ�رة ت�شاف اإىل اقت�شاد املجتمع. النِّ

ة �شيا�شيَّة فاعلة،  ة، وكلُّ ما يحتاجه تنفيذها ه� اإيجاد هيكليَّ وهذه التَّ��شيات مهمَّ
املجتمع  مات  منظَّ الَّذي متار�شه  غط  ال�شَّ واحتمال  للح�ار،  ال�شتجابة  بقدر من  تتمتَّع 
م  �شات القطاع اخلا�ّص. فاملالحظ اأنَّه عندما يتقدَّ ة م�ؤ�شَّ �شات، وبخا�شَّ املديّن على امل�ؤ�شَّ
لها اثنان، اأحدهما اكت�شب خبته من العمل التَّط�عي، وثانيهما لديه خبة حيثية، فاإنَّ 

 . �شات تختار ثانيهما، غري اآبهٍة مبن كانت خبته يف العمل التَّط�عيِّ امل�ؤ�شَّ

على  القائمة  ة  املهنيَّ املهارات  ببناء  يتَّ�شل  املتحاورون،  ده  اأكَّ اآخر  اأمر  ة  وثمَّ
التَّفكري،  على  القدرة  دون  املهنيَّة  املهارات  امتالك  اأنَّ  ذلك  التَّفكري،  على  القدرة 
�شات التَّعليم،  ولة وم�ؤ�شَّ اه نح� العنف. واأعتقد اأنَّ على الدَّ باب لالجتِّ ي بال�شَّ قد ي�ؤدِّ
بية،  باب من خالل البامج امل�شتندة اإىل الرتَّ ، اإعداد ال�شَّ مات املجتمع املدينِّ ومنظَّ
ن  ، وامل�شاركة يف الأعمال التَّط�عيَّة، على اأن يت�شمَّ وت�شجيع النخراط يف العمل العامِّ

ة، الَّتي تع�شد اجلانب املهارّي. ة والقيميَّ كلُّ هذا اأناًطا من التَّن�شئة الفكريَّ

غط  وال�شَّ ولة،  الدَّ مع  املدينِّ يف ح�ار  املجتمع  مات  منظَّ تدخل  اأن  من  بدَّ  ول 
ة، وحفزها على الهتمام بق�شايا التَّعليم وت�فري امل�ارد  يا�شات العامَّ اه تغيري ال�شِّ باجتِّ
ة عالية اجل�دة. ول يعني هذا باأيِّ حال من  الَّتي تفي مبتطلَّبات وج�د ن�اجت تعليميَّ
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ولة، فنحن جميًعا يجب اأن يك�ن لنا دور، �ش�اء  الأح�ال اإلقاء العبء بالكامل على الدَّ
ولة. واحل�ار هنا يبداأ بالتَّفاو�ص، وقد  من خالل تقدمي مبادرات، اأو احل�ارات مع الدَّ

مات املجتمع املختلفة. غط، لأنَّه يفرت�ص يف اأن تعبِّ عن اآراء منظَّ ينتهي بال�شَّ

�ص فيها جذور العنف: م اأحد املتحاورين امل�شاركني مداخلة، �شخَّ ويف هذا ال�شياق قدَّ

واأ�شّدها  اأخطرها  جماعيَّة،  اأو  ة  فرديَّ كثرية؛  واأوجًها  اأ�شكاًل  العنف  يتخذ 
غات اعتقاديَّة، �ش�اء اأكانت ذات  وباًل وفتًكا، واأكرثها عمًقا تلك الَّتي جتد لها م�ش�ِّ
ة  ع�ر بالأف�شليَّ ة اأو كالهما مًعا؛ وهي مظاهر ت�شتند اإىل ال�شُّ ة اأم دينيَّ مظاهر اجتماعيَّ
ائفي  وال�شتعالء، وعدم ا�شتحقاق الآخر لل�ج�د، كما يتجلَّى يف العنف العن�شريِّ والطَّ
ينّي. فهذا النَّمط من العنف لي�ص طارئـًا، اأو نتيجـًة لظروٍف ا�شتثنائيَّة،  واملذهبيِّ الدِّ
ة، بل ه� كامٌن يف  ة اأو اقت�شاديَّ ة اأو �شيا�شيَّ اأو اإفراز تقاطعات احلياة، اأكانت اجتماعيَّ
مري، وه� قابل  غ نف�شه متجاوًزا ال�شَّ ح بالأخالق، وي�ش�ِّ ف�ص، يتغّذى بالعقيدة ويتم�شَّ النَّ
من طاملا مل يكن هناك تغريُّ اعتقاديٌّ وثقايفٌّ لدخائل النف�ص  لالمتداد على مدى الزَّ

اجتاه الآخر.

بعدوانيَّة غري  التَّ�شرف  اإىل  يدفعه  الإن�شان،  وعي  بال  متَّ�شل  �شل�ك  والعنف 
تك�ن حالت فرديَّة يف  نف�شه. قد  امل�قف  ا�شتحقاق  اأ�شدَّ من  فعل  ة  بردَّ اأو  غة،  م�ش�َّ
بيعة  بع�ص املجتمعات املتجان�شة، اأو ظاهرة جماعيَّة منت�شرة يف املجتمعات ذات الطَّ
ة تلك الَّتي تعاين احلرمان والفقر والقهر والقمع اأو كّل ذلك، وه� ما  القا�شية، وبخا�شَّ
بي عليه  ل بعد خالفة النَّ تعانيه جمتمعاتنا العربيَّة، بفعل الإرث التَّاريخي الَّذي تاأ�شَّ
�ص ثقافة جديدة ت�شتند اإىل امل�شاواة والعدالة  الم قد اأ�شَّ بي عليه ال�شَّ الم مع اأنَّ النَّ ال�شَّ
. ويف  التَّاريخ الإن�شاينِّ ريفة كانت مرحلة فا�شلة يف  ال�شَّ ة  ب�يَّ النَّ والتَّ�شامح.فاملرحلة 
 ، ما بعد عانت الأمة من التَّناق�شات، اإىل درجة عدم التَّفريق بني التَّ�شامح العقائديِّ
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ة املذهبيَّة. فقد اأوجد الإ�شالم م�شت�ًى  والفكريِّ الَّذي ظهر يف الختالفات الجتهاديَّ
ل كلٌّ منهم الآخر، وهذا  ا�ص على اأن يجتهدوا ويختلف�ا، ويتقبَّ من التَّ�شامح، وح�صَّ النَّ
كب،  ته. غري اأنَّ واقع الأمة مل ي�شر يف هذا الرَّ الم واإن�شانيَّ بي عليه ال�شَّ نتاج روحنة النَّ
اجل�ر،  و�شيا�شات  وامل�ؤامرات  والغتيالت  والتَّمييز  والقمع  التَّناحرات  فظهرت 

ب�يَّة. وُتدوولت اخلالفة على نح� مغاير ملا كانت عليه احلقبة النَّ

ا اإىل تعّقد الأم�ر،  ، واأدى اأي�شً ى اإىل العنف املفرط والعنف امل�شادِّ وهذا ما اأدَّ
خها عميًقا  وغياب روح التَّ�شامح والحرتام و�شيادة املنطق، واأوجد ثقافة العنف ور�شَّ
ف�ص والالوعي، حتَّى غدا العنف يف جمتمعاتنا اأمًرا عاديًّا، باإمكاننا اأن ن�شاهده  يف النَّ
فع نح� العنف وممار�شته حدَّ ال�ج�ب. وهذا كلُّه ناجت عن  التَّ�ا�شي والدَّ ي�ميًّا، بل 
م�شاهد  ن  تت�شمَّ الَّتي  البامج  ة  وبخا�شَّ ة،  الإعالمَّ البامج  وطبيعة  الثَّقايف  اجلهل 
مها كثري من  من العنف، الَّتي ي�شاهدها الأطفال، فيتاأثَّرون بها، لأن الثقافة التي تقدِّ
اها: مبا انه خ�شمك فافعل به الذي تريده  هذه البامج، تق�م على قاعدة ثقافيَّة م�ؤدَّ

وهذه ثقافة بداأت تنت�شر يف جمتمعنا ومل تكن م�ج�دة من قبل.

ة، الَّتي داأب على تاأ�شي�شها  حمانيَّ ة الرَّ وهذه الثَّقافة تعمل �شدَّ ثقافة الإن�شانيَّ
 . بيُّ اخلامت احل�ن مدى التَّاريخ، وعلى راأ�شهم النَّ الأنبياء وال�شَّ

ا�ص، ول بدَّ  ل�كات بحيث ُتنتج مفاهيم اإيجابيَّة لدى النَّ يجب علينا اأن نراجع ال�شُّ
من اإعادة النَّظر يف ت��شيف املفاهيم والعقائد وتعريفها.

وخال�شة الق�ل: علينا تغيري مفاهيم اأ�شا�شيَّة، كتحديد ُه�يَّات الأ�شخا�ص على 
نح� خمتلف عّما ه� �شائد يف ال�اقع الآن.
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خال�صة
املائدة امل�شتديرة

رئي�ص اجلل�شة: اأ. ن�صوح املجايل

ث يف هذه اجلل�شة اأ. د. اإ�صماعيل �صراج الدين، مدير مكتبة الإ�شكندرية؛  حتدَّ
ُم�شرًيا اإىل اأهمّية ق�شية العنف لدى ال�ّشباب و�شرورة معاجلتها. واأو�شح اأّن ال�شباب 
وتدمري  العام  العمل  عن  العزوف  اإىل  تدفعهم  قد  متزامنة  حتّ�لت  بخم�شة  ميرون 
الّذات والجتاه اإىل العنف. وتبداأ هذه التحّ�لت بالتحّ�ل من مرحلة الّطف�لة اإىل �شّن 
الّر�شد؛ اإذ يّتجه ال�ّشباب اإىل ال�شتقاللّية. وياأتي التحّ�ل الّثاين متمّثاًل بالنتقال من 
التعليم املدر�شّي اإىل اجلامعّي؛ وهي مرحلة يتعّر�ص فيها ال�ّشاب اإىل اأناط خمتلفة 

وقيم جديدة يكت�شبها تختلف عن تلك التي مار�شها خالل طف�لته.

واأو�شح اأّن حتّ�ل ال�ّشاب اإىل م�اطن له فكره ال�ّشيا�شّي ه� ثالث تلك املراحل؛ 
حيث تتطّ�ر عقلّيتة خالل فرتة اجلامعة، وي�شعى يف هذه الأثناء اإىل تك�ينْن اآراء ومي�ل 
ل فيها الفكر ال�ّشيا�شّي لدى ال�ّشباب، لي�شبح�ا  �شيا�شية، وهي املرحلة الأهّم التي يت�شكَّ
فيما بعد م�اطنني �شاحلني نا�شطني، اأو ليعزف�ا عن احلياة ال�ّشيا�شّية، اأو اأن يختاروا 

اأفكاًرا وو�شائَل ث�رّيًة ومتطّرفة لتط�ير املجتمع.

واأ�شاف: اإّن املرحلة الّرابعة ل تقّل اأهمّية عن �شابقتها؛ اإذ يّتخذ ال�ّشباب خاللها 
قراراتهم امل�شريّية من دون العتماد على اأحد، فيما ي�اجه�ن يف اآخر تلك املراحل 
التي ميرون بها الأو�شاع املجتمعّية ال�ّشائدة، التي قد ت�ؤّدي اإىل زيادة م�شاعر الغ�شب 
لديهم، وه� الغ�شب الذي قد ي�لِّد ُعنًفا، نظًرا ملعّدلت البطالة املرتفعة، وتاأّخر �شّن 

الزواج، وغريها من الع�امل.
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املجتمع بحكم  يعمل  اأن  اإىل  كلمته  الّدين يف ختام  �صراج  اإ�صماعيل  اأ.د.  ودعا 
امل�ش�ؤولّية املُلقاة على عاتقه على ت�شهيل تلك املراحل اخلم�ص وتي�شريها اأمام ال�ّشباب، 

وم�شاعدتهم على تذليل العقبات التي ي�اجه�نها.

م مقّررو املحاور يف هذه اجلل�شة )اأ. مروان املعايطة/ الأردن؛ اأة. رميلة  قدَّ
النّجار/ البحرين؛ د. وليد �صادق/ م�شر؛  اأة. تقّية  اليمن؛  م�صطفى الأغربي/ 
دة. عبري دويلة/ الك�يت( خال�شة للنقا�شات التي دارت خالل اأيام امل�ؤمتر الثالثة، 
العربّي،  ال�شباب  العنف بني  انت�شار ظاهرة  اأ�شباب  امل�شاركني ح�ل  روؤية  وت�شّمنت 
ومن اأهّمها غياب الدميقراطّية، وانعدام فر�ص امل�شاركة يف �شنع القرار، وانتهاك 
والبطالة.  الفقر  وم�شكالت  وغريها،  والط�ارئ  الأمن  ل�شرورات  امل�اطنني  حق�ق 
الأ�شرة  جانب  من  �ش�اء  الجتماعّية،  التن�شئة  اأ�شاب  الذي  اخللل  جانب  اإىل  هذا 
تعّد  التي  الأ�شرة،  فعلى م�شت�ى  املجتمع.  امل�ؤ�ش�شات يف  اأو غريهما من  املدر�شة  اأو 
الآباء  بني  للح�ار  غياب  هنالك  للفرد،  الجتماعية  التن�شئة  عن  الأوىل  امل�ش�ؤولة 
والأبناء؛ ما ي�ؤّدي اإىل الكبت والإحباط، وا�شتخدام اأ�شاليب خاطئة يف الرتبية تت�شم 
بالق�ش�ة والتمييز بني الأبناء على اأ�شا�ص اجلن�ص اأو ال�شّن اأو لعتبارات اأخرى، وحّث 
الطفل على العنف من جانب الأ�شرة حلماية �شخ�شّيته؛ اإ�شافة اإىل ال�شلط�ّية التي 
ميار�شها الآباء على اأبنائهم، وعدم اإتاحة الفر�شة لهم للتعبري عن اآرائهم واأفكارهم 
التالميذ مع  املدر�شة �شّد  املعلم يف  ا  اأي�شً ال�شلط�ي ميار�شه  الطابع  بحرية. وهذا 
وج�د مناهج وُنظم تعليمية قائمة على التلقني؛ الأمر الذي يجعل ال�شاب مادة خام 

لالأفكار املتطّرفة وُينتج �شخ�شّية قابلة للتطّرف ورف�ص الآخر.

ا غياب اأو قّلة امل�شروعات التي ت�شت�عب طاقات  ومن بني اأ�شباب العنف اأي�شً
ال�ّشباب ب�شكٍل اإيجابّي على امل�شت�يني ال�طنّي والعربّي؛ ما اأّدى اإىل ن�ٍع من الكبت 
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لدى ال�شباب، فلجاأوا اإىل املجتمع الفرتا�شّي عب الإنرتنت لبّث اأفكارهم وهم�مهم 
ال�شخ�شية واآرائهم.

فيما يتعّلق باحلالة الّدينّية، لحظ امل�شارك�ن اأّن هنالك حالت منت�شرة من 
اأو التطّرف، اأو عدم قب�ل الآخر؛ ويف ال�قت نف�شه وج�د �شعف يف ال�ازع  الت�شّدد 
يبدو  الإعالم يف كثري من احلالت  اأّن  التغريب. كما لحظ�ا  اإىل  والجتاه  الّدينّي 
ب والّتفكري الأُحادّي  ا على العنف من خالل ما يقّدمه من برامج تغذي التع�شُّ حمّر�شً

بدًل من تر�شيخ قيم الت�شامح واحرتام الآخر.

وحذر امل�شارك�ن يف هذا ال�شياق من خط�رة احل�اجز الجتماعّية وال�شائقات 
القت�شادّية والع�ائق ال�شيا�شّية، التي حت�ل دون تفريغ طاقات ال�شباب الهائلة؛ ومن 
ثّم تتحّ�ل هذه الّطاقات اإىل اإحباط وغ�شب ي�ؤديان يف نهاية املطاف اإىل اللج�ء للعنف.

يف  فتتلّخ�ص  العنف  ظاهرة  مل�اجهة  امل�شارك�ن  اقرتحها  التي  احلل�ل  اأّما 
الأبناء  اأو بني  الآباء والأبناء،  الأ�شرة، �ش�اء بني  �شرورة اعتماد لغة احل�ار داخل 
بع�شهم بع�شا؛ و�شرورة الهتمام بتاأهيل املعّلمني؛ واحلر�ص على وج�د الأخ�شائّيني 
كذلك  املراهقة.  فرتة  خالل  ة  خا�شّ الطلبة،  ت�جيه  على  القادرين  الّنف�شانّيني 
اإقامة م�شروعات ميكن لل�شباب اأن ميار�ش�ا من خاللها اأن�شطة اجتماعّية وثقافّية 
وريا�شّية، وتفعيل ن�ش��ص امل�اطنة امل�ج�دة يف الّد�شاتري العربّية، والهتمام بالعمل 
على اإ�شراك ال�شباب يف �شنع القرار، وت�فري القن�ات ال�شرعية التي تتيح لهم التعبري 
خالل  من  الآخر  وقب�ل  الت�شامح  قيم  ن�شر  على  والعمل  �شلمي،  ب�شكل  اآرائهم  عن 

الّتعليم والإعالم.

* * *
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ة،  الُه�يَّ وحم�ر  امل�اطنة،  حم�ر  هي:  حماور،  اأربعة  اجلل�شة  هذه  يف  لدينا 
لدينا يف  لكم.  اأن�شمُّ  و�ش�ف  النتقال؟  ذون  اأيِّ حم�ر حتبِّ فاإىل  والقيم.  والثَّقافة، 

م��ش�ع الُه�يَّة ثالث ق�شايا هي:

1-م�شادر وم�ؤثرات ت�شكيل الُه�يَّة.

باب. 2- بناء الثِّقة لدى ال�شَّ

3- والعتزاز بالُه�يَّة.

ويف املح�ر الثَّقايف لدينا اأربعة ق�شايا هي: 

د. 1- ثقافة التَّعدُّ

2- التَّن�شئة الجتماعيَّة.

3- قب�ل الآخر.

4- تاأثريات �شيا�شيَّة واجتماعيَّة.

وي�جد لدى دة. عبري دويلة من الك�يت، ورقٌة �ش�ف تعِر�شها لنا، �شن�شتفيد 
منها يف ح�اراتنا.

دة. عبري دويلة

تخ�صُّ  ميدانيَّة  درا�شة  عن  قبل  من  متها  قدَّ كنت  بي  ة  اخلا�شَّ العمل  ورقة 
قيم  على  الثَّقايف  النفتاح  »انعكا�ص  بالذات.وعن�انها:  الك�يتّي  اخلليجيَّ  باب  ال�شَّ

باب«: امل�اطنة لدى ال�شَّ
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نا  ل�ك وحتليلها، ميكن لها اأن متدَّ اإنَّ فهم الختاللت، ومظاهر العنف يف ال�شُّ
الَّلذينْن نتج عنهما العنف. وقد وردت  ة والثَّقافة  الُه�يَّ مبعل�مات وحقائق عن نط 
ني هنا �شاأقف  الإ�شارة اإىل �شيء من هذا القبيل يف احل�ارات واأوراق العمل، ولكنَّ
اإىل  را�شة  الدِّ هذه  امليدانيَّة.وتهدف  را�شة  الدِّ عند  وكذلك  نف�شها،  التَّجِربة  عند 
باب، ومعرفة اأثر  تاأكيد قيم امل�اطنة والنفتاح الثَّقايف، وانعكا�شاتها على �شل�ك ال�شَّ

اأن. را�شة والتَّخ�ش�ص يف هذا ال�شَّ متغريات اجلن�ص، وم�شت�ى الدِّ

را�شة من طبيعة امل��ش�ع الَّذي يتناول امل�اطن من زوايا ذات  ة الدِّ وتنبع اأهميَّ
ة لها عالقة مبعايري النتماء، وم�شت�ى م�شاركة الأفراد يف حماية  ة واأمنيَّ اأبعاد �شيا�شيَّ
اإىل  والنَّظرة  وال�اجبات،  باحلق�ق  الفرد  وعي  عن  تعبِّ  كما  عنه،  ود  والذَّ ال�طن 
ة، واحلر�ص على امل�شلحة ال�طنيَّة، كما تعك�ص مدى  الآخر، و�شيانة املرافق العامَّ
ولة يف اآٍن واحد. يات الَّتي ت�اجه املجتمع والدَّ اإدراك امل�اطن لدوره يف جمابهة التَّحدِّ

وعي  طبيعة  ا�شتك�شاف  من  اإليه  ت�شعى  ا  ممَّ كذلك  را�شة  الدِّ ة  يَّ اأهمِّ وتتَّ�شح 
ات  املتغريِّ ح�شب  الإح�شائيَّة  الّدللة  ذات  الفروق  وبيان  امل�اطنة،  بقيم  باب  ال�شَّ

املختلفة.

تعك�ص  ة  نتائج، ومالحظات مهمَّ الإح�شائّي عن  التَّحليل  ة  اأ�شفرت عمليَّ وقد 
باب  ال�شَّ يعي�شه  الَّذي  يا�شّي،  وال�شِّ والثَّقايّف  والفكرّي  والجتماعّي  ف�شّي  النَّ ال�اقع 
الك�يتّي يف الآونة الأخرية؛ اإذ ي�شهد املجتمع الك�يتّي، كغريه من املجتمعات، جمم�عة 
انعكا�شات  لها  كان  الَّتي  ة،  والّدوليَّ ة  الإقليميَّ والأحداث  وامل�شتجّدات  ات  املتغريِّ من 
ة و�شيا�شيَّة  ف، ب��شفها ظاهرة فكريَّ خطرية، متظهرت يف بروز �ش�ر العنف والتَّطرُّ

جديدة وغريبة على املجتمع الك�يتّي.
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خالل  من  يا�شيَّة  ال�شِّ امل�شاركة  م�شاحة  يف  زيادة  ت  تبدَّ ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
ة الَّتي اأولت عنايتها لق�شايا املراأة  ة، و�شل�شلة احل�ارات ال�طنيَّ البيَّ النتخابات الطُّ
ة وثقافيَّة ذات مغزى �شيا�شّي  باب. وقد اأ�شفرت هذه احل�ارات عن نتائج فكريَّ وال�شَّ
الإعالم  لقن�ات  م�شب�ق  غري  وانفتاح  متَّ�شل،  �شياق  يف  كلُّه  هذا  وجاء  وا�شح. 
يا�شيَّة. وكذلك  دة من الثَّقافة ال�شِّ والتِّ�شال والف�شائيَّات، الَّتي تطرح اأطياًفا متعدِّ
وثيقة  عالقة  ذات  واأطروحات  اآراء  من  مه  تقدِّ وما  )الإنرتنت(  املعل�مات  �شبكة 

 . ة للمجتمع الك�يتيِّ يا�شيَّ باجلغرافية ال�شِّ

ا: را�شة اأي�شً ومن اأبرز ما ا�شتنتجته الدِّ

الختالل  من  ن�ًعا  اأحدث  ما  وه�  ريع،  ال�شَّ بالإيقاع  ات  التَّغريُّ اتَّ�شمت   -1
ي�ؤمن به من مفاهيم وقناعات،  باب من قيم، وما  ال�شَّ وال�شطراب فيما اعتقده 
اهات. ويظهر ذلك وا�شًحا من خالل التَّحليل الإح�شائيِّ لنتائج  اه من اجتِّ وما يتبنَّ
باب لبع�ص  ة لدى ال�شَّ هنيَّ �رة الذِّ ا يف بنية ال�عي وال�شُّ را�شة، الَّتي اأظهرت تناق�شً الدِّ
يا�شيَّة،  ة وامل�شاركة ال�شِّ يَّ ة والنفتاح على الآَخر، واحلرِّ ديَّ املفردات املرتبطة بالتَّعدُّ
د تارًة بني الإقبال على الفكر املطروح عب و�شائل التِّ�شال  دُّ اإذ �شادت نزعة الرتَّ
ك باجلذور، وما وقر يف �شمري املجتمع من مفاهيم وقناعات  والإعالم، وبني التَّم�شُّ
ا يدلُّ على اأنَّ عمليَّات  ة وثقافيَّة واجتماعيَّة. واإن دلَّ ذلك على �شيء، فاإنَّ �شيا�شيَّ
الأزمة  عتبة  على  را�شة-  الدِّ نة  عيِّ ه�  الَّذي   - الك�يتيَّ  باب  ال�شَّ و�شعت  النفتاح 
خم املثري واملت�شتِّت من املعل�مات  �ص اخلطى املنا�شبة يف ظلِّ هذا الزَّ الفكريَّة يف تلمُّ
الفكريِّ  راع  ال�شِّ من  حالة  وج�د  على  كذلك  تائج  النَّ وتدلُّ  والأحداث.  الأخبار 
احة الك�يتيَّة، �ش�اء  ة امل�ج�دة يف ال�شَّ ة والعقيديَّ ارات الفكريَّ يَّ والإيدي�ل�جيِّ بني التَّ
ة  ة والُه�يَّ اعي اإىل وج�ب احلفاظ على اخل�ش��شيَّ يني، الدَّ يَّارات ذات الُبعد الدِّ التَّ
ر والنفتاح  اعية اإىل التَّحرُّ ة ال�افدة، الدَّ يَّارات ذات املنطلقات الغربيَّ ة، اأو التَّ اتيَّ الذَّ
 . ة للمجتمع الك�يتيِّ ة والق�َشمات احل�شاريَّ ة والتَّاريخيَّ ينيَّ روط الدِّ دونا اعتبار لل�شُّ
باب الك�يتيِّ يعي�ص الع�شر ب�اقعه ويتاأثَّر به، وي�شتمدُّ اأحكامه  وملَّا كان جمع من ال�شَّ
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ل�كيَّة منه، فاإنَّ ما ي�ش�ده من ا�شطرابات وتناق�ص يف وعيه  القيميَّة، ومعايريه ال�شُّ
ة لهذا ال�اقع. وت�ش�ُّره واإدراكه ه� حم�شلة فعليَّ

�شات  امل�ؤ�شَّ من  العديد  دور  يف  وا�شح  ق�ش�ر  اإىل  ا  اأي�شً تائج  النَّ ت�شري   -2
الَّتي  �رة  بال�شُّ وتنميته  ودعمه  ال�عي  ت�شكيل  يف  والتَّعليميَّة،  ة  الثَّقافيَّ ة؛  املجتمعيَّ
اأحداث،  من  ال�اقع  اأر�ص  على  يحدث  ما  وا�شتيعاب  املجتمع،  وقاية  تقت�شيها 
باجلذور،  الحتفاظ  ا�شتمراريَّة  تاأكيد  اإىل  عي  وال�شَّ اأفكار،  من  فيه  يت�شارع  وما 
باب الك�يتّي، حماولة يف ال�قت ذاته  ة والنتماء لدى ال�شَّ وتنمية الإح�شا�ص بالُه�يَّ
واآليَّات �شبطها،  ة  يَّ م�شاألة احلرِّ وال�شطراب احلادث يف  التَّناق�ص  تخلي�شه من 
ة وكيفيَّة  ديَّ ة القيام بها، وت��شيح م�شامني التَّعدُّ يا�شيَّة، وكيفيَّ واآفاق امل�شاركة ال�شِّ

ممار�شتها، ومعرفة الآَخر ومن ثمَّ التَّعامل معه دون اإفراط اأو تفريط.

ات  املتغريِّ هذه  بني  اإح�شائيَّة  دللة  ذات  فروق  وج�د  من  غم  الرَّ على   -3
ة وامل�شاركة  ديَّ زت يف معظمها على ما يخ�صُّ النفتاح والتَّعدُّ والأبعاد، اإّل اأنَّها تركَّ
ومفه�م  ة  عامَّ يا�شيَّة  ال�شِّ املفاهيم  يف  الثَّقايّف  النفتاح  اأثر  د  ي�ؤكِّ ا  ممَّ يا�شيَّة،  ال�شِّ
من  يا�شيَّة  ال�شِّ ثقافتها  ت�شتمدُّ  الَّتي  باب،  ال�شَّ فئة  ظلَّت  فقد  ة.  خا�شَّ امل�اطنة 
باملاأل�ف  مت�شًكا  اأكرث  ائدة،  ال�شَّ املفاهيم  اإىل  مياًل  اأكرث  ة،  التَّقليديَّ امل�شادر 
ة  الفكريَّ الق�اعد  وفق  ال�طنيَّة  بية  الرتَّ كّر�شتها  الَّتي  ة  الثَّقافيَّ باجلذور  وارتباًطا 
اخلبة  راكمته  ما  اإىل  بالإ�شافة  �شاته،  وم�ؤ�شَّ للمجتمع  ة  يا�شيَّ وال�شِّ ة  والجتماعيَّ
ة، الَّتي جنحت - على مرِّ عق�د ط�يلة - يف تكري�ص  �شاتها التَّعليميَّ ة وم�ؤ�شَّ ب�يَّ الرتَّ

. �شميِّ والأهليِّ هذه املعتقدات على امل�شارين؛الرَّ

را�شة بت��شيات ميكن لنا اأن نذكرها باقت�شاب: وقد خرجت الدِّ

ة امل�ش�ؤولة عن  ة والإعالميَّ ب�يَّ تائج اأمام اجلهات الرتَّ 1- ل بدَّ من و�شع هذه النَّ
ة ل�شبابنا، حتَّى ت�شعها يف ح�شبانها عند تط�ير مناهجنا، فت�شّد  التَّن�شئة الجتماعيَّ
اخللل، وتتالفى حدوث ال�شطراب يف ال�عي اأو الق�ش�ر يف متثُّل حقائق امل�اطنة، 
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النفتاح  يقت�شيه  ما  مع  التَّعامل  مهارات  �شبابنا  لإك�شاب  الأمثل  الأ�شل�ب  �ص  وتلمُّ
�ش�ن له ويتاأثَّرون به. الثَّقايفِّ الَّذي يتعرَّ

م يف فهمهم  باب، لر�شد مدى التَّقدُّ ة تتَّ�شل بق�شايا ال�شَّ 2- اإجراء بح�ث دوريَّ
هة اإليهم. ووعيهم، وتعديل اخلطط والبامج امل�جَّ

ة  ب�يَّ الرتَّ ر�شائلها  يف  باب  ال�شَّ اإىل  هة  امل�جَّ الإعالم  برامج  ت�ازن  اأن   -3
مفه�م  وبني  ل�طننا،  الثَّقافية  ة  اخل�ش��شيَّ على  املحافظة  مفه�م  بني  والتَّ�ع�يَّة 
كب احل�شاري دون  ق تطلُّعات جمتمعنا يف التَّفاعل مع الرَّ ، حتَّى حتقِّ النفتاح العامليِّ

وبان يف الآخر. الذَّ

را�شة يف اأثناء املناق�شة. و�شكًرا لكم. اأرج� اأن تتمَّ ال�شتفادة من هذه الدِّ

اأ. ن�صوح املجايل
بالّنقاط  التَّعريف  العر�ص املخت�شر وال�ايف. لقد متَّ  �شكًرا دكت�رة على هذا 
واإن  القيم.  م��ش�ع  عن  ثنا  وحتدَّ والثَّقافة،  ة  الُه�يَّ فنا  وعرَّ للم�اطنة،  ة  ئي�شيَّ الرَّ
ولنبداأ  اأخرى.  اإجابات  م�ا  تقدِّ اأن  نريد منكم  نا  اأنَّ اإلَّ  لدينا،  الإجابة  كنتم وجدمت 
ن كلمة »امل�اطنة«، ومن ثمَّ ن�شتمع  مب��ش�ع امل�اطنة. باإمكان كلِّ واحد منكم اأن يدوِّ
عف وم�اطن الق�ة يف وعي هذا املفه�م. ولنبداأ بذكر م�اطن الق�ة  اإىل م�اطن ال�شَّ

خ مفه�م امل�اطنة. لرن�شِّ

خال�صة باأهم الأفكار والآراء املطروحة يف اجلل�صة
•امل�اطنة هي امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات.

ات.  اإيجاد و�شائل جديدة للتَّعبري عن الذَّ
�شات وتعميقه.  •	تعزيز مفه�م دولة القان�ن وامل�ؤ�شَّ
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م مفه�ًما حي�يًّا ملعنى  ، الَّتي ميكن اأن تقدِّ �شات املجتمع املدينِّ • زيادة دور م�ؤ�شَّ
ق قيمها بطريقة اأكرث �شه�لة.  امل�اطنة، وتعمِّ

ظام التَّعليميِّ ومناهجه دعم قيم امل�اطنة، مع حاجتنا اإىل اإ�شالح  •	ميكن للنِّ
املناهج التَّعليميَّة، لتك�ن قادرة على اإحداث التَّ�ازن ما بني ال�افد وامل�روث.

ة، فاإذا مل ت�جد دولة القان�ن  رورة هي عك�ص نقاط الق�َّ عف بال�شَّ •	نقاط ال�شَّ
وي�جد  التَّمييز،  واأ�شكال  التَّفرقة  قيم  ز  ُيعزِّ التَّعليمي  ظام  النِّ وراح  �شات،  وامل�ؤ�شَّ
اأن�شاًقا ثقافيَّة قائمة على امل�شاواة، فاإنَّ كلَّ هذا �شيخد�ص قيم امل�اطنة يف املجتمعات 

ة.  العربيَّ

ة بالق�انني وباحلق�ق  عف؛ عدم وج�د ت�عية قان�نيَّ •اأرى اأنَّ ِمن اأوىل نقاط ال�شَّ
وال�اجبات.

•	ل بدَّ من تعزيز فكرة التَّعاي�ص مع الآَخر لدى الإن�شان، فالتَّعاي�ص من الأم�ر 
اعمة لقيم امل�اطنة، وبالتَّايل �شتقلِّل من حجم ظاهرة العنف.  الدَّ

•	�شعف �شيادة القان�ن، وغياب العدالة وامل�شاواة.
ائدة جتاه التَّعامل مع الآَخر. •	هيمنة منظ�مة القيم التَّقليدية ال�شَّ

؛ مبعنى اأنَّ  باب العربيِّ •	عدم وج�د م�شروع عربيٍّ اأو م�شروع فكريٍّ وا�شح لل�شَّ
ة من الغرب؛ اإذ ل ي�جد م�شروع عربيٌّ خا�صٌّ ي�شاعد يف ت�شكيل  كلَّ م�شاريعنا م�شتَمدَّ

تنا الثَّقافيَّة. ُه�يَّ

ة الكبى. غرى على النتماءات اجلمعيَّ ة ال�شُّ اتيَّ •	�شيادة النتماءات الذَّ
باب يف �شناعة القرار على كلِّ امل�شت�يات. •	عدم اإ�شراك ال�شَّ

•	انخفا�ص ال�عي مبعنى اأو بكيفيَّة تطبيق مفه�م امل�اطنة.
باب.  ابق باجليل اجلديد:جيل ال�شَّ •	انعدام ثقة اجليل ال�شَّ
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الت اخلارجيَّة. •	عدم وج�د �ش�ابط للتدخُّ
ة العربيَّة. ة، ناجت عن عدم وج�د اعتزاز بالُه�يَّ ع�ر بالُه�يَّ •	هناك �شعف يف ال�شُّ
ة.  وقد يك�ن لال�شتعمار دور يف اأن ينظر امل�اطن العربيِّ اإىل ذاته الق�ميَّة نظرة دونيَّ
باأيَّة طريقة، حتَّى  ة  اأجنبيَّ ة  باب للح�ش�ل على جن�شيَّ ال�شَّ وهذا ما يدفع كثرًيا من 

يجدوا اأنف�شهم على نح� اأف�شل.

نح�  اله�ية على  ت�شكيل  اأو على  اله�ية،  للع�ملة على  �شلبية  تاأثريات  ت�جد  	•
ُم�شتِّت. 

ل اإىل نزعة  ائد بالُه�يَّة يف بع�ص الأوقات قد يتح�َّ •	ل نن�شى اأنَّ العتزاز الزَّ
ي اإىل العنف. بيَّة جتاه الآخر، وهذا بدوره �شي�ؤدِّ تع�شُّ

تتمثَّلها  كيف  ف�شتعرف  الَّتي حتملها،  ُه�يَّتك  ة  يَّ باأهمِّ وعي  كان هناك  اإذا  	•
ا�ص. فاإذا  اأمام الآَخرين؛ اإذ يجب اأن حتافظ على ُه�يَّتك و�ش�رتك جميلة اأمام النَّ
ف على نحٍ� ل يعطي  ة اأو عربيَّة، فيفرت�ص عندئذ اأن تت�شرَّ ة اإ�شالميَّ كنت حتمل ُه�يَّ
وامل�شلمني  العرب  هام  اتِّ الغرب ظاهرة  انت�شرت يف  اأن  بعد  ة  �شلبيًّا، خا�شَّ انطباًعا 
ا بطريقة  ز فكرة حمايتها اأي�شً ة ُيعزِّ ف والعنف والإرهاب. فالعتزاز بالُه�يَّ بالتَّطرُّ

تي اأكرث حافظت على نقاء �ش�رتها اأمام الآَخرين. ايجابيَّة؛ فكلَّما اعتززت بُه�يَّ

نا ل�شنا �شدَّ الآخر. وميكن  ة اأو لديننا، لأنَّ تنا العربيَّ ب لق�ميَّ •	ل نريد اأن نتع�شَّ
تنا اأن تدفعنا لأن نك�ن مدركني لالأخطار الَّتي ح�لنا. لُه�يَّ

تي  ر كيف ميكن اأن تك�ن ُه�يَّ ، لهذا يجب اأن اأفكِّ ة �شيء �شلبيٌّ ب للُه�يَّ •	التَّع�شُّ
ب. على نح� اأف�شل بعيدة عن التَّع�شُّ

واإذا ا�شطرَّ  ب الأعمى.  التَّع�شُّ ة  ب فكرة �شفة �شلبيَّة، وبخا�شَّ التَّع�شُّ فكرة  	•
ُبه م�ش�ؤوًل بحيث ل ينفي وج�د الآخر. فعدم القدرة  ب، فليكن تع�شُّ الإن�شان اإىل التَّع�شُّ

ة.  ب للُه�يَّ على تقبُّل الآخر اأو التَّ�ا�شل معه، اأو تقبُّل وج�ده، ناجت عن فكرة التَّع�شُّ
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•	العتزاز بالُه�يَّة ل ينفي النفتاح على الآخر ثقافًة وت�ا�شاًل. 
الُه�يَّات  بني  ما  والتَّداخل  التَّ�شتُّت  وهي  بالنتباه،  جديرة  فكرة  هناك  	•
ة الَّتي ن�شعى اإليها. فمفه�م الُه�يَّة يختلف من  املختلفة للفرد، وغياب مالمح الُه�يَّ
فيه  اأنا  الَّذي  والبلد  والع�شرية  للقبيلة  النتماءات  طبيعة  لأنَّ  لأخرى،  عربيَّة  دولة 
ينّي، كاأن يك�ن  وما اإىل ذلك، تختلف من دولة لدولة، وكذلك النتماء الق�مّي والدِّ
د قلياًل من طريقة  ا، اأو م�شلًما، اأو م�شيحيًّا. فرتتيب الأول�ّيات �شي�حِّ خ�ص عربيًّ ال�شَّ

تفكري الّنا�ص، ويجمعهم على ُه�ّيات م�شرَتكة.
ة، ،  ى اإىل ا�شطراب يف الُه�يَّ •	تن�ُّع دوائر النتماء �شمن املجتمع ال�احد اأدَّ
فهناك �شخ�ص يعرف نف�شه من خالل قبيلته، و�شخ�ص اآخر يعرف نف�شه من خالل 
ُي�شِعف  لأن  مدعاة  ال�شطراب  فهذا  دينه.  خالل  من  نف�شه  يعرف  وثالث  حزبه، 
عن  يبحث�ا  اأن  باب  ال�شَّ ة  م�ش�ؤوليَّ فاإنَّ  ولذلك  امل�اطنة.  قيم  �شمن  ال�طنيَّة  ة  الُه�يَّ

ز قيم امل�اطنة والعدالة وامل�شاواة. ق�ا�شم م�شرَتكة، وعن دوائر ولء م�شرَتكة تعزِّ
ة  ي اإىل اأن تك�ن الُه�يَّ •	اأرى اأن تعزيز الُّلغة العربيَّة يف العامل العربيِّ كّله ي�ؤدِّ
ا. فالُّلغة العربيَّة حتمل فكًرا. وكلَّما كانت الُّلغة اأق�ى اأ�شبح  اأقرب اإىل بع�شها بع�شً

ال�عي الفكريُّ ق�يًّا ونا�شًجا. 
ة. فلذلك نق�ل اإنَّ الُّلغة هي مراآة ل�اقع املجتمع،  ة الأمَّ •	الُّلغة تعبِّ عن ُه�يَّ

ت عن رقيٍّ اجتماعيٍّ وثقايفٍّ وفكريٍّ لهذا املجتمع.  فكلَّما كانت الُّلغة راقية عبَّ
ة اأكرث من  را�شيَّة على امل�شت�ى العربيِّ بحاجة اإىل خط�ات عمليَّ •	ت�حيد املناهج الدِّ
نِّ لن  .وهذا اأغلب الظَّ م ت��شية، لأنَّ ت�حيد املناهج بحاجة اإىل قرار �شيا�شيٍّ جمرد اأن نقدِّ
د حلم كبري غري قابل للتَّحقيق. فمناهج التَّاريخ الَّتي  يح�شل، فبالتَّايل تبقى امل�شاألة جمرَّ
ُتدر�ص يف م�شر مناهج كف�ؤة، ثمَّ بعد ال�عي عليها وحتليها نكت�شف اأنَّ كلَّ الَّذي كان يقال 
�رة التي  يف كتب التَّاريخ �شيء، وال�اقع املماَر�ص على الأر�ص �شيء اآخر، فهناك ت�ش�يه لل�شُّ
 . ة التَّعليم العربيِّ ة خلل يف هيكليَّ ة. ثمَّ ولة وال�طن الأكب وعن الأمَّ تكّ�نت ابتداء، عن الدَّ
ك.  ة الَّتي نتم�شَّ ومثال اآخر ه� كتاب الُّلغة العربيَّة؛ وعدم قدرته على تعزيز قيمة الُّلغة العربيَّ

ة والف�شحى.  فما زالت م�شكلة ازدواجية الُّلغة العاميَّ
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د،  جيِّ نح�  على  بها  التَّ�ا�شل  من  ن  لنتمكَّ بلغتنا،  كنا  ومت�شُّ ثقتنا  نعيد  اأن  علينا  	•
ث عن التَّاريخ واجلغرافيا، فالُّلغة العربيَّة مفتاح لكلِّ  ون�شعر بجمالها، ثمَّ بعد ذلك نتحدَّ

العل�م. هل هناك اأّي نقاط جديدة؟

عب الفل�شطينّي، وهي من نقاط  ث عن جتربة �شخ�شيَّة تخ�صُّ ال�شَّ •	اأريد اأن اأحتدَّ
، ومع ذلك  �شة لالنتهاك، ولي�ص لها وج�د فعليٌّ عب الفل�شطينيِّ ظلَّت معرَّ ة ال�شَّ ة. فُه�يَّ الق�َّ
تنا بطرق كثرية، وقد جنحنا يف هذا. وذلك من خالل اإيجاد ن�ع  ظللنا نحاول تعزيز ُه�يَّ
ة الإ�شرائيليَّة، فلم نعد نتطلَّع اإىل ال�شتعمار  اأو الف�شل بيننا وبني الُه�يَّ ع  اأن�اع الَقطنْ من 
ة بنا، فلم  بابيَّة اخلا�شَّ اأ�شبح لدينا م�شاريعنا ال�شَّ الإ�شرائيلّي لكي ي�شبح مراآة لنا. لقد 

ة فعٍل على الإ�شرائيليني.  يعد �شل�كنا َردَّ

ة واإعادة متا�شكها  ة العربيَّ باب العربيِّ بقدرته على متكني الُه�يَّ •	اأرى اأنَّ ثقة ال�شَّ
ة  ق، وعلى دراية باأنَّ الُه�يَّ باب لديهم اإبداع وتفكري خالَّ ة، فال�شَّ هي واحدة من نقاط الق�َّ
ة الآن اأ�شبحت متاآكلة، لذلك فهم يعيدون بناءها، ومتا�شكها، وفر�شها على ال�اقع. العربيَّ

•	فلناأِت اإىل مفه�م الثَّقافة.
ُه�يَّتي هي ثقافتي، ولغتي هي ثقافتي ووطنيَّتي وم�اطنتي ثقافتي كذلك.  	•
. باب العربيَّ ات. فهناك حتٍد ثقايفٌّ ي�اجه ال�شَّ لكن من املمكن اأن نخ�صَّ الثَّقافة بالذَّ

النتماء  يف  حتٍد  ه�  الي�م  عربيٍّ  ك�شباب  ي�اجهنا  الَّذي  الثَّقايّف  التَّحّدي  	•
عن  والتَّخّلي  عليه،  والنفتاح  الآخر  بثقافة  الإعجاب  حتّدي  وه�  العربيَّة،  للثَّقافة 
ة،  احل�شاريَّ مالحمها  واختفاء  ة  الأمَّ لتال�شي  كّله  ذلك  ى  فاأدَّ ة.  العربيَّ الثَّقافة 
ي الُّلغ�ي، الَّذي انعك�ص  وبالتَّايل انعك�ص على قدرتها على الإجناز. ثمَّ هناك التَّحدِّ
ة العربيَّة على اإنتاج املعرفة عامليًّا.  رورة على �شعف الثَّقافة العربيَّة، وقدرة الأمَّ بال�شَّ
باب العربّي، ولَّد يف  ة وال�شَّ ت بها الأمَّ ي الع�شكرّي. فاملرحلة الَّتي مرَّ وهناك التَّحدِّ
كثري من الأحيان حالة من الإحباط، وانعك�ص هذا الإحباط ثقافًيا على وعينا ك�شباب 
احلرب  وثقافة  اخل�ف  كثقافة  بديلة،  ثقافات  انت�شار  اإىل  ى  اأدَّ وبالتَّايل  تنا،  بُه�يَّ
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ب وثقافة الَّالمبالة. وهذه كّلها ثقافات ناجتة عن كلِّ هذه العنا�شر  وثقافة التَّع�شُّ
وم�اجهتها،  يات  التَّحدِّ هذه  من  اخلروج  اأو  الآن،  املاأزق  من  واخلروج  جمتمعة. 
ثنا، منها تر�شيخ قيم امل�اَطنة  يتطلَّب مّنا اإعادة النَّظر يف كثري من الأم�ر الَّتي حتدَّ
ة اأ�شا�ًشا  ة العربيَّ وحتقيق العدالة وامل�شاواة يف احلق�ق ال�اجبات، والعتزاز بالُه�يَّ
ة والجتماعيَّة  ب�يَّ �شات املختلفة الرتَّ لنتمائنا.والإعالء من مكانة الُّلغة �شمن امل�ؤ�شَّ
ك الأ�شا�شيُّ لكلِّ هذا  ة والإعالميَّة، لإعادة �شياغة اجليل من جديد. واملحرِّ والثَّقافيَّ
ة  ب�يَّ �شات الرتَّ ة وامل�ؤ�شَّ ة والتَّعليميَّ ب�يَّ �شات التَّن�شئة الجتماعيَّة املختلفة؛ الرتَّ ه� م�ؤ�شَّ

ادي واملركز.  امل�ازية ومنها الأ�شرة والنَّ

ث؟ •	�شكًرا لك دكت�ر. هل من اأحد يريد اأن يتحدَّ
ة  ة اأو الُه�يَّ ع قلياًل عن دور الإعالم يف تعزيز الثَّقافة العربيَّ ث بت��شُّ •اأريد اأن اأحتدَّ
، ومع  ة كّلها حُترك الإعالم العربيَّ . فروؤو�ص الأم�ال العربيَّ باب العربيِّ ة لدى ال�شَّ العربيَّ
م  ُتقدَّ الَّتي  باب، لأنَّ البامج  ال�شَّ العربيَّة لدى  الثَّقافة  ة روؤية لتعزيز  اأيَّ ذلك ل ي�جد 
الَّتي  الَّلهجة  اأو  الُّلغة  با�شتثناء   ، غربيٍّ بقالب  م  وُتقدَّ ة،  غربيَّ اأفكاًرا  م�شت�ردة وحتمل 
باب من خمتلف اجلن�شّيات العربيَّة،  م بها. واملفرو�ص يف الإعالم اأن ي�شتقطب ال�شَّ ُتقدَّ
ة،  ة وا�شحة لتقدمي الأفكار يف اإطار القيم العربيَّة ل القيم والأفكار الغربيَّ �شمن خطَّ

باب العربيِّ ب�شكل جاّد. ف�شاًل عن الهتمام مبناق�شة ق�شايا ال�شَّ

اإ�شكاليَّة يف التَّن�شئة الأ�شريَّة. ففي البيت نحن نتعلَّم �شيًئا، ثمَّ  اأرى وج�د  	•
ارع واجلامعة، وهكذا. فلي�ص  اآخر، وكذلك يف ال�شَّ اإىل املدر�شة ونتعلَّم �شيًئا  نخرج 
ها عا�شت  مة جًدا، لكنَّ لدينا منهج حياتيٌّ وا�شح ن�ؤمن به. فاليابان - وهي دولة متقدِّ
يف  ثالثة  ة  اقت�شاديَّ ة  ق�َّ ت�شبح  اأن  ا�شتطاعت   - ع�شنا  مما  بكثري  اأ�شعب  ظروًفا 

بب اأنَّه ي�جد لديهم منهج حياتيٌّ وا�شح، يف كلِّ مناحي احلياة.  العامل. وال�شَّ

�شات املجتمع املدينِّ  بابيَّة، �ش�اء من م�ؤ�شَّ ة ال�شَّ •	ل بدَّ من دعم امل�شاريع الثَّقافيَّ
ة الثَّقافيَّة. ز نقاط الق�َّ عاية لهذه امل�شاريع تتعزَّ ولة، فكلَّما زادت ن�شبة الرِّ اأو من الدَّ
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نناق�ص  نا  لأنَّ بالعنف.  ة،  والُه�يَّ والثَّقافة  القيم  مفاهيم:  نربط  اأن  ميكن  	•
باب والعنف. ة ال�شَّ ق�شيَّ

ة اأم اإ�شالميَّة؟ فهذه امل�شاألة من املمكن •	هل نحن متَّفق�ن على ه�يَّة عربيَّ
اأن تك�ن مثار خالف.

ة الَّتي له، اأو  ا اإىل التَّعريف بالُه�يَّ خ�ص اإمَّ ين الإ�شالميُّ وازع، يدفع ال�شَّ •	الدِّ
. هه نح� اأ�شكال التَّ�شامح وامل�اطنة ب�شكلها امل��ش�عيِّ ي�جِّ

وهذه  ولة،  الدَّ دين  ه�  فالإ�شالم   ، القان�ينِّ امل�شت�ى  على  مالحظة  لديَّ  	•
ولة، فه� عن�شر  �شت�ر. وعندما يك�ن الإ�شالم ه� دين الدَّ ة الأوىل من الدُّ هي املادَّ
م�شرَتك، يف ظلِّ وج�د اأقليَّات من اأديان اأخرى. وهذا ل ينفي احرتام الأقليَّات، ففي 

الق�انني نف�شها جند ما يحمي هذه الأقليَّات. 

•	الإطار املرجعيُّ الَّذي ه� الإ�شالم ل ينبغي اأن يك�ن اإطاًرا دينيًّا فقط. مبعنى 
؛ اإذ  اأن نحت�شن اأكب عدد ممكن من كلِّ الأطياف امل�ج�دة يف داخل ال�طن العربيِّ
ث عن اإطار ح�شاريٍّ اأكب. فاحل�شارة الإ�شالميَّة �شارك فيها  من املمكن اأن نتحدَّ

ن. اأكرث من مك�ِّ

ولة الإ�شالم، فهذا يعني وج�د ق�انني يف كلِّ دولة،  •	عندما اأق�ل اإنَّ دين الدَّ
ه�  ديني  واأنَّ  م�شلم  اأنا  ق�يل  يعني  فال  اتها.  يَّ حرِّ وحترتم  الأُخرى  الأديان  تراعي 

يانات الأُخرى. الإ�شالم، اأنَّني اعتديت على الدِّ

•	يف ال�قت الَّذي نق�ل فيه اإنَّ الإ�شالم يحت�ي على قيم التَّ�شامح وقب�ل الآَخر 
ينيِّ يف العامل العربيِّ ُيعدُّ  ني اأرى اأنَّ كلَّ هذه اخلطاب الدِّ وكّل القيم الإيجابيَّة، لكنَّ
قب�ل  عدم  اأو  الفكرّي  العنف  اأو  بالق�ل  العنف  �ش�اء  للعنف،  اه  الجتِّ اأ�شباب  اأحد 

الآَخر. وهذه اإ�شكاليَّة كبرية جًدا.

ينّي على املنب، اأو يف و�شائل الإعالم يبقى بحاجة اإىل تعديل. •	اخلطاب الدِّ
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ة  ة الإ�شالميَّة. وهناك م�شاريع �شبابيَّ ة احل�شارة العربيَّ •	تعتب الكلمة نقطة ق�َّ
وينبغي  دولة،  من  اأكرث  يف  الأر�ص  على  م�ج�دة  امل�شاريع  وهذه  د،  التَّعدُّ ثقافة  خ  ُتر�شِّ
ة  ة م�شروع املدن الثَّقافيَّ خ الثَّقافة، وبخا�شَّ اأن يتمَّ الهتمام بهذه امل�شاريع، لأنَّها تر�شِّ
ة بها ومتنحها اإ�شافة.  تها اخلا�شَّ ة ُه�يَّ ة، الَّتي تعطي لكلِّ مدينة اأو كلِّ دولة عربيَّ العربيَّ
ة  نه مناهج التَّعليم، وخا�شَّ ل بدَّ من تعزيز الُه�يَّة من خالل امل�شداقيَّة يف ما تت�شمَّ
ثني اإىل  ا فيما يتعلَّق بت�حيد املناهج، فقد اأ�شار بع�ص املتحدِّ ة.اأمَّ اجل�انب التَّاريخيَّ
�شع�بة اتِّخاذ قراٍر �شيا�شّي. ولكن ميكن ذلك من خالل �شغ�ط وت��شيات املنتدى، 
�ص  فاق اأو النَّظر يف اإيجاد كتاب واحد فقط ُيدرَّ والتِّ�شالت مع اجلامعة العربيَّة لالتِّ
ول العربيَّة.مبعنى  ن م��ش�عات خمتلفة ت�شعها الدُّ ول العربيَّة، يت�شمَّ يف جميع الدُّ
الأردنُّ  وتختار  الكتاب.  هذا  يف  لُيدَرجا  م��ش�عني  اأو  م��ش�ًعا  الك�يت  تختار  اأن 
ة،  ول العربيَّ �شبة جلميع الدُّ م��ش�ًعا اأو م��ش�عني ُيدَرجا يف هذا الكتاب، وهكذا بالنِّ
، وم��ش�ًعا من  الأردنِّ فيه م��ش�ًعا من  ًدا، يجد  كتاًبا م�حَّ الب  الطَّ يدر�ص  بحيث 
الك�يت،  من  وم��ش�ًعا  م�ريتانيا،  من  وم��ش�ًعا  املغرب  من  وم��ش�ًعا  م�شر، 
وهكذا... والكتاب نف�شه تطراأ عليه تعديالت مبرور ال�قت، مع ثبات املبداأ نف�شه، 
د، ولتكن مثاًل ق�شة من التَّاريخ اأو من املجتمع، حتَّى  وه� وج�د هذا الكتاب امل�حَّ
ة ُت�شّمى كذا وكذا وكذا، ومن خالل امل��ش�ع اأو  الب اأنَّ هنالك دوًل عربيَّ يدرك الطَّ

ة الأخرى. ع�ب العربيَّ ف على ال�شُّ امل��ش�عني املدرجني ي�شتطيع اأن يتعرَّ

•	ي�جد م�شروع ع�ا�شم الثَّقافة العربيَّة. وهذا امل�شروع ُيعدُّ من اأهمِّ عنا�شر 
ة، ومن املمكن اأن يك�ن له اأكرث من �شكل وامتداد يف كلِّ الع�ا�شم العربيَّة، وكلِّ  الق�َّ

ول اإذا اهتممنا به اأكرث.  الدُّ

باب العربيِّ يف احلدِّ من ظاهرة العنف، بعد هذه احل�ارات؟ وما  •	ما دور ال�شَّ
باب العربيِّ حتَّى ي�جد لديَّ م�اطنة واعتزاز بُه�يَّتي؟ وكيف يل اأن  هي مطالب ال�شَّ

ق ثقافتي العربيَّة؟ وكيف ميكن اأن نلخ�ص احلديث الذي حتدثنا به؟ اأعمِّ
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باب العربيِّ من اأهمِّ الأم�ر الَّتي �ش�ف  •	تر�شيخ امل�اطنة وتعزيزها لدى ال�شَّ
ولة، وعلى م�شت�ى  ي اإىل حماربة العنف. ول بدَّ من وج�د الآليَّات على م�شت�ى الدَّ ت�ؤدِّ
اعي  ولة اأن تك�ن هي الرَّ ، وعلى م�شت�ى الأفراد. فعلى الدَّ �شات املجتمع املدينِّ م�ؤ�شَّ
الأ�شا�شّي لقيم امل�اطنة، من خالل امل�شاواة بني امل�اطنني يف احلق�ق وال�اجبات. 
فرت�شيخ قيم امل�اطنة وتعزيزها كفيل باحلدِّ من ظاهرة العنف، من خالل العدالة 
وامل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات بني كلِّ امل�اطنني. وعلى م�شت�ى القرار ال�شيا�شي 
�شات املجتمع املدينِّ يف ن�شر قيم امل�اطنة وتعزيزها، واإ�شراك  ينبغي اإعطاء دور مل�ؤ�شَّ
دوات وكلِّ  باب يف �شناعة القرار.وتفعيل امل�شاركة يف امل�ؤمترات واحل�ارات والنَّ ال�شَّ
ول  بابيَّة. واأن يك�ن هناك حلقات و�شل ما بني امل�ش�ؤول على م�شت�ى الدُّ البامج ال�شَّ
ته ودمي�مته. وهذه  باب، واإيجاد قن�ات احل�ار وا�شتمراريَّ ة كّلها وبني فئة ال�شَّ العربيَّ
ا يف الق�شايا  اأي�شً ة، بل تك�ن  القن�ات ل تك�ن مقت�شرة فقط على الق�شايا الثَّان�يَّ
باب العربّي. اأّما على م�شت�ى  ئي�شيَّة فيما يتعلَّق مب�شري م�شتقبل ال�شَّ ة والرَّ الأ�شا�شيَّ
، اأن نك�ن واعني بحق�قنا وواجباتنا،  الأفراد، فاإنَّ امل�قف يفر�ص علينا ك�شباب عربيٍّ
والنتماء  فاحلبُّ  امل�اطنة،  قيم  مّنا  تتطلَّبه  القيام مبا  تنا، من خالل  لأمَّ ومنتمني 

ة. ك للقيام ب�اجبنا اجتاه الأمَّ وال�لء، هي املحرِّ
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ملحق )1(
مقالت حول موؤتمر »ال�صباب وظاهرة العنف«

)اأ(
�شين* ل المحرِّ باب والعنف: االأ�شرة اأوَّ موؤتمر ال�شَّ

اأة. منــى عــــــالم

في محاولة لدرا�شة ظاهرة العنف المنت�شر بين �شباب المنطقة العربيَّة، نظم 
باب وظاهرة العنف« بمكتبة الإ�شكندريَّة في الفترة  منتدى الفكر العربيِّ م�ؤتمر »ال�صَّ
لين عن ت�شع دول عربيَّة هي: م�شر والأردّن  من 13 - 15 دي�شمبر2010، بح�ش�ر ممثِّ
باب  ة وُعمان وفل�شطين وقطر والك�يت واليمن، اأغلبهم من ال�شَّ ع�ديَّ والبحرين وال�شُّ

. الّنا�شطين في العمل المدنيِّ

ابع للمنتدى مجم�عٌة من المثَقفين الم�شريين  بابي الرَّ و�شارك في الم�ؤتمر ال�شَّ
القاهرة،  يا�شيَّة بجامعة  ال�شِّ العل�م  اأ�شتاذ  والعرب من بينهم د.علي الدين هالل 
ول العربيَّة، ود. ماجد  فير هاني خاّلف مندوب م�شر الأ�شبق لدى جامعة الدُّ وال�شَّ
ف�شيِّ بدمنه�ر، و د.نائلة اإبراهيم  بِّ النَّ ف�شيِّ بمعهد الطِّ موري�ض ا�شت�شاري الطبِّ النَّ
عمارة اأ�شتاذ الإعالم ووكيلة كليَّة الآداب جامعة حل�ان، ومن الأردن د.همام غ�صيب 
يا�شة  والرِّ باب  ال�شَّ وزير  ين  الدِّ نور  د.ماأمون  و   ، العربيِّ الفكر  منتدى  عام  اأمين 
الح العثيمين الأمين العام لجائزة  ع�دية د.عبد اهلل ال�صَّ الأردني �شابًقا، ومن ال�شُّ

الملك في�شل العالميَّة.

.)2010/12/17( www.onislam.net م�قع *
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منها  الأوَّل  ناق�ص  محاور،  خم�شة  الثَّالثة،  اأّيامه  مدار  على  الم�ؤتمر  تناول 
البي والمجتمعي والفقر والبطالة والتَّهمي�ص والإق�شاء، بينما  العنف الأ�شري والطُّ
والتَّدخين والأمرا�ص الجن�شيَّة. وفي المح�ر  ِكرات  والُم�شنْ رات  الثَّاني المخدِّ تناول 
تناول  فقد  ابع  الرَّ المح�ر  ا  اأمَّ الخ�ف،  وثقافة  ة  ف�شيَّ النَّ ة  حَّ ال�شِّ ن�ق�شت  الثاَّلث 
باب  التَّمكين التِّكن�ل�جيَّ وت�ظيفه في محاربة العنف. وناق�ص المح�ر الخام�ص ال�شَّ
باب بطريقة  ة والثَّقافة، وذلك بهدف درا�شة ظاهرة العنف بين ال�شَّ والم�اطنة والُه�يَّ
علميَّة، وبحث اأ�شبابها وال��ش�ل اإلى حل�ل يمكن من خاللها م�اجهتها، والحّد من 

. باب العربيِّ انت�شارها بين ال�شَّ

ة باب والعنف .. عالقة خا�صَّ ال�صَّ
ين هالل قائاًل: اإنه ظاهرة م�ج�دة  في كلمته عن العنف اأو�شح د. علي الدِّ
في ال�اقع، ول يخل� مجتمع من اأ�شكالها المختلفة، ولكنَّ المثير للقلق اأننْ تزيد ن�شبته 
القتحام  معاني  ج�هره  في  يحمل  العنف  اأنَّ  واأ�شاف  كبير،  ب�شكل  ما  مجتمع  في 
ا اأو جماعيًّا، وهناك ن�ع ثالث  ي على الآَخر بالق�ل اأو بالفعل، وقد يك�ن فرديًّ والتَّعدِّ
اأ�شكال  من  �شكاًل  ُتعدُّ  والبطالة  الفقر  مثل  اجتماعيَّة  فاأو�شاٌع   : الهيكليُّ العنف  ه� 
ا  العنف �شدَّ الفقراء، و�شدَّ َمن ل يجدون فر�شَة عمل، ويمكن ت�شمية هذا الن�ع اأي�شً

امت. بالعنف ال�شَّ

باب فقط، ولكن هناك  د هالل اأنَّ ظاهرة العنف لي�شت قا�شرة على فئة ال�شَّ واأكَّ
باب والعنف، وذلك بناء على مجم�عة من  ة تربط بين ال�شَّ - في راأيه- عالقة خا�شَّ
ل�ن حاليًّا ما يقرب من ثلثي عدد  باب يمثِّ لها ديم�جرافّي؛ حيث اإنَّ ال�شَّ الأ�شباب؛ اأوَّ
فرة  ، وه� و�شٌع �ش�ف ي�شتمرُّ �شن�اٍت ط�يلًة مع ا�شتمرار الطَّ ّكان في ال�طن العربيِّ ال�شُّ
ة والحركة، ومن َثمَّ  ريحة الَّتي تتميَّز بالفت�َّ ل�ن ال�شَّ باب ي�شكِّ ّكانيَّة، وثانيها اأنَّ ال�شَّ ال�شُّ
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فهم الأكثر قدرة على ممار�شة العنف، وثالثها ازدياد اإمكانيَّة ت�شليلهم بحكم حداثة 
العربيُّ  المجتمع  يعي�شه  ما  اأنَّ  اإلى  م�شيًرا  د،  التَّمرُّ اإلى  والميل  الخبرة  وقلَّة  نِّ  ال�شِّ
بالتَّهمي�ص  ي�شعرون  ويجعلهم  باب  ال�شَّ على  ينعك�ص  ة  واجتماعيَّ �شيا�شيَّة  اأزمات  من 

/ ما قد يدفعهم اإلى الُّلج�ء للعنف. يا�شيِّ والجتماعيِّ ال�شِّ

دائرة العنف الالنهائيَّة

ة بعن�ان  م د. ماجد موري�ض ورقة بحثيَّ وعن العالقة بين الإدمان والعنف؛ قدَّ
اأ�شكال  فيها  اأو�شح  والإدمان«  ة  والجن�شيَّ ة  ف�شيَّ النَّ بال�شطرابات  وعالقته  »العنف 
لبة، والعنف المنزلّي  العنف الّناتجة عن الإدمان، ومنها العنف المدر�شّي بين الطَّ
والن�شمام  ّيارات،  وال�شَّ رق  الطُّ وح�ادث  الأطفال،  معاملة  �ش�ء  اأو  وجين،  الزَّ بين 
الحاجة  اإجبار  تحت  اأو  رقة  ال�شَّ في  ل�ع  ال�شُّ نتيجة  مة  المنظَّ الجريمة  لع�شابات 
للجماعات  الن�شمام  وكذلك  الّتاجر،  لح�شاب  ة  المادَّ ت�زيع  العمل في  اأو  ة،  الماديَّ
حالت  اإلى  بالإ�شافة  المجتمع،  من  �شة  المهمَّ الفئات  ت�شتقطب  الَّتي  ة  الإرهابيَّ

ة ال��شائل. النتحار والقتل العمد والخطاأ بكافَّ

لط�يِّ  ال�شُّ الأب�يِّ  والمجتمع  الإدمان  بين  ارتباط  وج�د  اإلى  ورقته  في  واأ�شار 
ة التَّ�اكليَّة، بالإ�شافة اإلى الخ�ف. وهي  وح العتماديَّ الَّذي ي�شيع في الجماهير الرُّ
ة« الَّتي تعتمد على العاطفة  ات البط�ليَّ خ لدى الأ�شخا�ص حالة »الذَّ الع�امل الَّتي ُتر�شِّ
ة  غبة في الَّلذَّ ة والرَّ ل الأحكام المنطقيَّة، ويتَّ�شم �شل�كها بال�شتهالكيَّ الجّيا�شة، وت�ؤجِّ

اهرة. ريعة والمبا�ِشرة، وكلُّ هذه لي�شت اإّل اآلّيات تدفع لتفاقم الظَّ والمكافاأة ال�شَّ

يا�شي،  ا ال�رقة الَّتي قدمها د. عمار علي ح�صن الباحث في علم الجتماع ال�شِّ اأمَّ
باب.. ت�ش�ُّر مفاهيمّي«، واأ�شار  ة وثقافة العنف لدى ال�شَّ فجاءت تحت عن�ان: »الُه�يَّ
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باب  ال�شَّ اإتيان  على  الُه�يَّة  ة  ق�شيَّ تاأثير  تم�صُّ  ة  مهمَّ ع�امل  ثالثة  وج�د  اإلى  فيها 
فات عنيفة؛ وهي تنامي اأزمة الُه�يَّة، ل �شيَّما في المجتمعات الَّتي ُيغلِّب فيها  بت�شرُّ
ل  ائفيَّة على النتماء للمجتمع الأوَّ ة والطَّ ة والقَبليَّ بع�ُص الأفراد انتماءاتهم الع�شائريَّ
خ�ص بين هذين النتماءين،  ي اإلى خلق تناُزع نف�شيٍّ داخل ال�شَّ ولة، مّما ي�ؤدِّ اأو الدَّ
ة،  والتَّقليديَّ ة  الع�شريَّ اأو  يفيِّ  والرِّ الح�شريِّ  بين  ال�شراع  حدِّ  عند  الأمر  يقف  ول 
بين  المفت�ح  راع  ال�شِّ حدِّ  اإلى  ي�شل  قد  بل  والمحك�مين،  الحاكم  بين  الفج�ة  اأو 
ة.  يطرة الأجنبيَّ ة وال�شَّ اتيَّ ة الذَّ ة والثَّقافات ال�افدة، وبين الخ�ش��شيَّ الثَّقافة ال�طنيَّ
لع  ق المعل�مات والقيم والأفكار وال�شِّ ا العامل الّثاني فيتمثَّل في تاأثير الع�لمة وتدفُّ اأمَّ
ي اإلى  ا ي�ؤدِّ �شاع رقعة الفقر والتَّهمي�ص، ممَّ �ص اأنماط ال�شتهالك واتِّ بال ه�ادة، وت�حُّ
ينيَّة واعتماد  فتح اأب�اٍب جديدة للعنف، ويتمثَّل العامل الّثالث في حم�لت الثَّقافة الدِّ

يني. �ص الدِّ الجماعات الَّتي تمار�ص العنف على تاأويالت فا�شدة للنِّ

واأ�شاف د. عمار اأنَّ ال�شباب العربيَّ يجد نف�شه مدف�ًعا اإلى النزلق لرتكاب 
ي البطالة، واإ�شرار الكبار  ة نتيجة تف�شِّ ة والماديَّ ة والَّلفظيَّ مزيَّ العنف ب�شتَّى �ش�ره الرَّ
يا�شيِّ  باب في نظاٍم اأب�يٍّ جامد، وان�شداد الأفق ال�شِّ على ممار�شة ال��شاية على ال�شَّ

. لم واله�ان حيال العالم الخارجيِّ ع�ر بالقهر والظُّ وا�شت�شراء الف�شاد وال�شُّ

اأّما د. نائلة اإبراهيم عمارة فقدمت ورقة بعن�ان: »التَّ�شبيك والتَّ�ا�شل والتَّ�عية 
ة ت�ظيف م�اقع  يَّ اأهمِّ دت فيها  اأكَّ باب«  ال�شَّ العنف عند  اإطار ظاهرة  الإعالميَّة في 
العنف،  بق�شايا  ة  المعنيَّ المدنيِّ  المجتمع  مات  منظَّ قبل  من  الجتماعّي  التَّ�شبيك 
باب الَّذي لم يلق الهتمام نف�شه الَّذي نال  والتَّركيز ب�شكل مح�ريٍّ على قطاع ال�شَّ

فل. قطاع المراأة والطِّ
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الهروب من الواقع
ة للم�ؤتمر، عر�ص خال�شة المناق�شات الَّتي دارت  وقد �شهدت الجل�شة الختاميَّ
انت�شار  اأ�شباب  عن  الم�شاركين  روؤية  نت  وت�شمَّ الثَّالثة،  الم�ؤتمر  ام  اأيَّ مدار  على 
يمقراطيَّة ومن  ها غياب الدِّ ، والَّتي كان من اأهمِّ باب العربيِّ ظاهرة العنف بين ال�شَّ
الم�اطنين ل�شرورات  وانتهاك حق�ق  القرار  الم�شاركة في �شنع  انعدام فر�ص  َثمَّ 
الَّذي  الخلل  اإلى  بالإ�شافة  والبطالة،   الفقر  وم�شكالت  وغيرها،  �ارئ  والطَّ الأمن 
من  غيرها  اأو  المدر�شة  اأو  الأ�شرة  جانب  من  �ش�اء  الجتماعيَّة،  التَّن�شئة  اأ�شاب 
ي دوًرا في هذه العمليَّة؛ فعلى م�شت�ى الأ�شرة  �شات الَّتي من المفتر�ص اأن ت�ؤدِّ الم�ؤ�شَّ
بين  الح�ار  نجد غياب  للفرد،  الجتماعيَّة  التَّن�شئة  الأولى عن  الم�ش�ؤولة  تعدُّ  الَّتي 
في  خاطئة  اأ�شاليب  وا�شتخدام  والإحباط،  الكبت  اإلى  ي  ي�ؤدِّ ا  ممَّ والأبناء،  الآباء 
نِّ اأو لعتبارات  التَّربية تتَّ�شم بالق�ش�ة والتَّمييز بين الأبناء على اأ�شا�ص الجن�ص اأو ال�شِّ
اإلى  اإ�شافة  ته،  فل على العنف من جانب الأ�شرة لحماية �شخ�شيَّ اأخرى، وحّث الطِّ
ة الَّتي يمار�شها الآباء على اأبنائهم، وعدم اإتاحة الفر�شة لهم للتَّعبير عن  لط�يَّ ال�شُّ
ا المعلم في المدر�شة  لط�ّي يمار�شه اأي�شً ابع ال�شُّ ة، وهذا الطَّ يَّ اآرائهم واأفكارهم بحرِّ
ة  ا يجعل ال�شابَّ مادَّ لبة، ووج�د مناهج ونظم تعليميَّة قائمة على التَّلقين، ممَّ �شدَّ الطَّ

ف ورف�ص الآخر. فة، وُينتج �شخ�شيَّة قابلة للتَّطرُّ خاًما لالأفكار المتطرِّ

باب  ا غياب اأو قلَّة الم�شاريع الَّتي ت�شت�عب طاقات ال�شَّ ومن بين الأ�شباب اأي�شً
ى كلُّ ذلك اإلى ن�ع من الكبت  ، وقد اأدَّ ب�شكل اإيجابيٍّ على الم�شت�يين ال�طنيِّ والعربيِّ
اأفكارهم  لبث  الإنترنت  �شبكة  عبر  الفترا�شيِّ  المجتمع  اإلى  فلجاأوا  باب  ال�شَّ لدى 

ة واآرائهم. خ�شيَّ وهم�مهم ال�شَّ

ا �شعف  ًفا اأو عدم قب�ل لالآَخر، واإمَّ ًدا اأو تطرُّ ا ت�شدُّ ينيَّة، فنجد اإمَّ ا الحالة الدِّ اأمَّ
ا  �شً ينيِّ والتِّجاه اإلى التَّغريب، ويك�ن الإعالم في كثير من الحالت محرِّ ال�ازع الدِّ
ب والتَّفكير الأحاديَّ بدًل  ي التَّع�شُّ مه من برامج تغذِّ على العنف من خالل ما يقدِّ

من تر�شيخ قيمة التَّ�شامح واحترام الآَخر.
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يا�صيَّة هي الحلُّ يَّة ال�صِّ الحرِّ
�ص في  ا الحل�ل الَّتي اقترحها الم�شارك�ن لم�اجهة ظاهرة العنف، فتتلخَّ اأمَّ
الأبناء  بين  اأو  والأبناء  الآباء  بين  �ش�اء  الأ�شرة،  الح�ار داخل  لغة  اعتماد  �شرورة 
ا، و�شرورة الهتمام بتاأهيل المعلِّم، والحر�ص على وج�د الأخ�شائيِّ  بع�شهم بع�شً
لبة، خا�شة في فترة المراهقة. وكذلك اإقامة م�شاريع  ف�شيِّ القادر على ت�جيه الطَّ النَّ
باب اأن يمار�ش�ا من خاللها اأن�شطة اجتماعيَّة وريا�شيَّة، وتفعيل ن�ش��ص  يمكن لل�شَّ
باب  اإ�شراك ال�شَّ �شاتير العربيَّة، والهتمام بالعمل على  الم�اطنة الم�ج�دة في الدَّ
ة الَّتي تتيح لهم التَّعبير عن اآرائهم ب�شكل  رعيَّ في �شنع القرار، وت�فير القن�ات ال�شَّ

، والعمل على ن�شر قيم التَّ�شامح وقب�ل الآَخر من خالل التَّعليم والإعالم. �شلميٍّ

ائقات  وال�شَّ ة  الجتماعيَّ الح�اجز  وج�د  خط�رة  من  الم�شارك�ن  وحذر 
الهائلة،  باب  ال�شَّ طاقات  تفريغ  دون  تح�ل  الَّتي  ة  يا�شيَّ ال�شِّ والع�ائق  ة،  القت�شاديَّ
هاية اإلى لج�ء  ي في النِّ اقات اإلى اإحباط وغ�شب، مما ي�ؤدِّ ل هذه الطَّ وبالتَّالي تتح�َّ

باب اإلى العنف. ال�شَّ

ن�ات الخم�ص الما�شية  كر اأنَّ منتدى الفكر العربيِّ عقد خالل ال�شَّ وجدير بالذِّ
يات الم�صتقبل«  باب العربيُّ وتحدِّ ثالثة م�ؤتمرات �شبابيَّة، هي على الترتيب: »ال�صَّ
�صات  باب العربّي في المهجر« عام 2006، و»نحو تطوير موؤ�صَّ عام 2004، و»ال�صَّ

بابي العربّي« عام 2008. العمل ال�صَّ

ة  ومنتدى الفكر العربي - كما يعرفه القائم�ن عليه - ه� منظمة فكريَّة عربيَّ
ة العربّي الحادي ع�شر في  �شت عام 1981 في اأعقاب م�ؤتمر القمَّ ة، تاأ�شَّ غير حك�ميَّ
ان. ويهدف المنتدى - الَّذي يراأ�شه �شمّ� الأمير الح�صن بن طالل، ويتَّخذ من  عمَّ
نح�  بل�رة فكر عربيٍّ معا�شر  اإلى   - ة  العامَّ لأمانته  ا  ان مقرًَّ الأردنيَّة عمَّ العا�شمة 

م. ر والتَّقدُّ ق�شايا ال�حدة والتَّنمية والأمن الق�ميِّ والتَّحرُّ
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)ب(
ال�شباب وظاهرة العنف: امل�شتقبل العربي مطروًحا يف موؤمتر

اأة. مها عبد الفتاح *

باب من ف�ق  باب ه� امل�شتقبل. ويا له من فارق اأننْ ُيناق�ص الكبار م�شكالت ال�شَّ ال�شَّ
باب. فهذا م�ؤمتر اأُريد له اأن يك�ن  باب م�شكالت ال�شَّ باب، واأن يناق�ص ال�شَّ روؤو�ص ال�شَّ
ة   منهم ولهم، وقد حر�ص من اأعّدوا له من منتدى الفكر العربيِّ ومن مكتبة الإ�شكندريَّ
ئي�ص، والأول�يَّة يف كلِّ جمرياته. فالإعداد والتَّنظيم  ور الرَّ باب الدَّ اأن يك�ن لل�شَّ على 
ة التَّجربة: اأ. د. همام غ�صيب الأمني العام ملنتدى  ه الكبار مب�ش�ؤوليَّة اخلبة واأهميَّ ت�لَّ
ة للم�شروعات  مكتبة الإ�شكندريَّ مدير  م�شت�شار  يو�صف  حم�صن  ود.   ، العربيِّ الفكر 
�شني غري تقدمي اأوراق امل�ؤمتر،  ة. ومل يكن من دور للكبار من اخلباء واملتخ�شِّ اخلا�شَّ
قا�ص واحل�ار، وت�شخي�ص  ا فر�ص الراأي والنِّ وحتديد روؤو�ص امل��ش�عات املطروحة، اأمَّ
باب العربيِّ امل�شارك، فالأول�يَّة  تائج واحلل�ل، فرُتكت �شبه كاملة لل�شَّ ل للنَّ الِعلل والتَّ��شُّ
مع  العمل،  حماور  ويف  ة،  العامَّ اجلل�شات  يف  واحل�ار  قا�ص  والنِّ اأي  الرَّ اإبداء  يف  لهم 
بهذا  جدير  لذا  باب.  ال�شَّ دائرة  خارج  من  للح�ش�ر  ق�شري  تعقيب  اأو  طفيف  ت�جيه 
ن ت�لَّ�ا زمام املحاور  باب. واملالحظ اأنَّ معظم اخلباء ممَّ امل�ؤمتر اأن ُين�شب اإىل ال�شَّ

* جريدة »اأخبار اليوم« القاهرّية )2010/12/17(.
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ة  باب، فكان التَّجان�ص وا�شًحا بني امِلن�شَّ اخلم�شة كان�ا مقاربني يف العمر ملرحلة ال�شَّ
واحل�ش�ر يف املحاور اخلم�شة.

ل للعنف الأ�شري واملجتمعّي، وتناول اأثر ق�شايا الفقر  �ص املح�ر الأوَّ وقد ُخ�شِّ
رات  ا لتاأثري املخدِّ �شً والبطالة والتَّهمي�ص والإق�شاء والإحباط. واملح�ر الثَّاين كان خم�شَّ
ف�شيَّة وثقافة  ة النَّ حَّ ِكرات والتَّدخني والأمرا�ص اجلن�شيَّة. واملح�ر الثَّالث لل�شِّ واملُ�شنْ
ابع للتِّكن�ل�جيا وت�ظيفها �شدَّ العنف من خالل �شبكات التَّ�ا�شل  اخل�ف. واملح�ر الرَّ
والثقافة. واله�ية  امل�اطنة  اخلام�ص:  املح�ر  وتناول  الإعالميَّة.  والتَّ�عية   واملتابعة 
الأهّم  هما  ورمبا  �شتني،  امل�ؤ�شَّ هاتني  ر�شالتي  يف  وت�افٍق  فكريٍّ  تالٍق  نتاج  وامل�ؤمتر 
: منتدى الفكر العربيِّ وقد م�شى على تاأ�شي�شه ثالث�ن عاًما،  فكريًّا يف عاملنا العربيِّ
ة العمالقة، وهي يف الثَّامنة من عمٍر مديٍد. والهتمام امل�شرتك  ومكتبة الإ�شكندريَّ
د هذه  ل يف ر�شالتيهما، فمكتبة الإ�شكندريَّة جت�شِّ �شتني بال�شباب متاأ�شِّ لهاتني امل�ؤ�شَّ
�شالة عمليًّا؛ اإذ دوًما ما يفخر د. اإ�شماعيل �شراج الدين باأنَّ القائمني على املكتبة  الرِّ
باب ل يزيدون على 20% فقط واأنَّ 80% من جممل ال�ظائف  ال�شَّ وا �ِشنَّ  ن تعدَّ ممَّ
احلقيقيُّ  ك  املحرِّ وهم  والثَّالثينيَّات،  الع�شرينّيات  يف  اأعمارهم  �شباب  يت�ّلها 

رح الَّذي نفخر به. لدولب العمل يف ذلك ال�شَّ

باب، لي�ص فقط لأنَّهم  اإنَّ ع�شرنا هذا بحاجة اأكب اإىل اإتاحة الفر�شة اأمام ال�شَّ
امل�شتقبل، بل لقدرتهم على التَّكيُّف ب�شه�لة مع طفرات العلم احلديث والتِّكن�ل�جيا 
د امل�ؤمتر  بيعيِّ لالبتكار والإبداع. وقد ج�شَّ دة دوًما، ف�شاًل عن ا�شتعدادهم الطَّ املتجدِّ
فتح  اأنَّه  مبعنى  ق؛  تتحقَّ ما  وقلياًل  د  ترتدَّ ما  كثرًيا  دع�ة  وهي  عمليًّا،  الدع�ة  هذه 
الة، وه� ما حدث متاًما  الفعَّ واأتاح فر�ص م�شاركتهم  باب،  ال�شَّ اأمام  وا�شًعا  املجال 
ة العمالقة،  مكتبة الإ�شكندريَّ  : العربيِّ العامل  يف  فكر  �شتي  م�ؤ�شَّ اأهمِّ  تالقي  نتيجة 
�شه منذ نح� ثالثني عاًما، عدُد من خرية مفكري  ، الَّذي اأ�شَّ ومنتدى الفكر العربيِّ
مة عربيَّة غري  العامل العربيِّ يف مقدمتهم �شمّ� الأمري احل�صن بن طالل، ليك�ن منظَّ
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ٍة تفح�ص ق�شايا العامل العربيِّ واأح�اله،  ، واآليَّ اأقرب ما تك�ن اإىل منٍب حرٍّ ة  حك�ميَّ
يات الَّتي ت�اجهه، وطرحها تباًعا يف ندوات وم�ؤمترات، لبل�رة  واإيجاد احلل�ل للتَّحدِّ
اأفكار وت�فري خيارات ملن بيدهم القرار. ويراأ�ص جمل�َص اأمناء منتدى الفكر العربيِّ 
الأمري  هذا  ؛  العربيِّ امل�شتقبل  على  القلق  باحلا�شر،  احل�شن؛املهم�م  الأمري  �شم�ُّ 
الَّذي اعرتف العامَلُ اخلارجيُّ بقيمته الفكرية ومكانته الثَّقافية، حتَّى اإنَّه كان رئي�ًشا 
. والعامليِّ الأوروبيِّ  الفكر  منتديات  ة  كافَّ بني  مكانته  له  لنادي روما،  الَّذي  ا   منتَخَبً
روف عن احل�ش�ر، فر�شَة امل�شاركة  وقد اأتاحت التِّكن�ل�جيا احلديثة ملن اأعاقته الظُّ
ن اجلميع من امل�شاركة والتَّ�ا�شل مع  �رة، فتمكَّ �ت وال�شُّ والتَّ�ا�شل الإلكرتوينِّ بال�شَّ
م�لية  ت نح� �شاعتني، ت�شاءل خاللها عن النَّظرة ال�شُّ ًة امتدَّ �شم�ِّ الأمري احل�شن مدَّ
للم�شتقبل، وعن العقل العربيِّ امل�ش�ؤول الَّذي يفكر للمدى املت��شط والبعيد؟ ومّما قاله 
�شمّ�ه: َمن لنا مبن يدع� مثل فرانكلني روزفلت عام 1940 عندما وعد ق�مه قائاًل: 
نحن قادرون على بناء �شباب للم�شتقبل، وقد فعل ووفى.. األ من يدع� يف عاملنا ملثل 

ة للمجم�عة العربيَّة؟  ذلك ويفعل، األ من روؤية م�شتقبليَّ

ام الثَّالثة للم�ؤمتر، وجاءت  ل الأيَّ اأما د.علي الدين هالل، فقد األقى كلمته يف اأوَّ
باب،  ق معنى التَّفاعل بينه وبني ال�شَّ باب، فحقَّ ا يف خماطبة ال�شَّ كلمته بنهج حديث جدًّ
فلم يفر�ص اآراءه عليهم، اأو يلجاأ اإىل اأ�شل�ب التَّلقني، بل اتَّخذ نهًجا يق�م على احل�ار، 
مفعمة  كلمُته  فكانت  يتعلَّم،  ومن  ُيعلِّم  بني  امل�شرَتك  والتَّفكري  اآرائهم  وا�شتطالع 
باب. اعة الأخري لي�شرت�شل فيما اأراد اإي�شاله لل�شَّ باحلياة. وا�شتبقي د. هالل ثلث ال�شَّ

بني  الإلكرتوينِّ  التَّ�ا�شل  على  الإبقاء  ت��شيات،  من  عليه  اتُّفق  ما  واأهم 
ناحية  العربيِّ من  الفكر  ملنتدى  العامة  الأمانة  ومع  ناحية،  اأنف�شهم من  باب  ال�شَّ
اأي، وللمالحظات، فال ينقطع الهتمام مب��ش�ع العنف مع انتهاء  ثانية، تبادًل للرَّ

امل�ؤمتر، ول ي�شيع ُجهٌد ُبِذل، بل ُيبنى عليه.
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ال�شباب وظاهرة العنف .. يف حوارات منتدى الفكر العربي

اأ. ن�صـــــوح املجــــــايل*

، �شاركُت يف ح�ار فكريٍّ  ة اأيام، وبدع�ة من منتدى الفكر العربيِّ على مدى عدَّ
باب: مظاهره،  ال�شَّ لدى  العنف  الإ�شكندريَّة، ح�ل ظاهرة  املنتدى يف مدينة  اأداره 
وتراكمات  و�شغ�ط  ات  ملتغريِّ نتيجة  اأم  ُمنبتَّة  ظاهرة  ه�  وهل  واأبعاده.  ودوافعه 
معا�شة، اأحيت هذه النزعة التي اوحت - ب�شبب �شدة العنف وتكراره - كاأنَّ املزاج 
د والغ�شب. وهي  ة قد تغرّي، ونحا نح� التَّمرُّ باب بخا�شَّ العام يف بالدنا ومزاج ال�شَّ
ظاهرة ت�شتحقُّ الهتمام. وقد تدار�شها املنتدى بطريقة احل�ار املفت�ح، فقام بت�زيع 
دة، كلُّ حم�ر منها يتناول جانًبا من ج�انب امل�شكلة،  امل��ش�عات على حماور متعدِّ

باإ�شراف عدد من اخلباء، لت�شهيل عمليَّة تنظيم احل�ار واإي�شاله اإىل غايته.

اإىل  يرمز  الَّذي  الثَّقايف  رح  ال�شَّ ة؛ ذلك  الإ�شكندريَّ لقاء مكتبة  الِّ كان م�شرح 
�شارك  وقد  تراث فكريٍّ وح�شاريٍّ عريق.  واإىل  ورائد،  ثقايفٍّ م�شريٍّ معا�شٍر  دوٍر 
الهم�م  وكانت  العربيَّة،  البلدان  خمتلف  من  وطلبة  اأ�شاتذة  واحل�ار  لقاء  الِّ يف 
والتَّحليل  قد  النَّ ة  عمليَّ ر  ي�شَّ ا  ممَّ  ، العربيِّ العامل  يف  ومت�شابهة  متقاربة  والتَّجارب 
بيعة الإن�شانيَّة. وقد ُعِزَي  تائج. غري اأنَّ العنف ُعّد خروًجا على الطَّ وا�شتخال�ص النَّ

 * جريدة »الراأي« الأردنّية )2010/12/21(.
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رات  به املخدِّ ف�شية، اأو النحراف الَّذي ُت�شبِّ بع�شه خللل ي�شيب النُّف��ص كالمرا�ص النَّ
ناجت عن ع�امل  لكنَّ معظمه  والأمرا�ص اجلن�شيَّة، وهذا يف جانب منه.  وامل�شكرات 
و�شغ�ط اجتماعيَّة واأح�ال طارئة، وذروة ذلك ما ينتج عن حالت الغزو والحتالل 
وما يرافقها من تفتيت للمجتمعات، وت�شريد للعائالت، وتدمري للقيم، و�شياع مل�شادر 
القهر  من  اأ�شكاًل  د  ت�لِّ داخلية،  ماآ�ٍص  من  راعات  ال�شِّ عن  ينتج  وما  النا�ص،  اأرزاق 
ف  التَّطرُّ اأو   ، العرقيِّ اأو  ائفيِّ  الطَّ ف  التَّطرُّ اإىل  الكثريين  تدفع  والإحباط،  والغ�شب 
ى على  ، وتك�ن احل�شيلُة ت�ظيف الغ�شب يف �شياقاٍت �شيا�شيَّة وع�شبيَّات تتغذَّ ينيِّ الدِّ
م، ورف�ص الآَخر، مبا فيه الآَخر القريب الَّذي يك�ن عادة �شحيَّة ما يجري.  العنف والدَّ
راعات وما ينتج عنها من هجراٍت  زاعات وال�شِّ به النِّ ُي�شاف لذلك اخللُل الَّذي ُت�شبِّ
ة عندما  ي الفقر والبطالة، وخا�شَّ من ال�طِن وماآ�شي الغرتاب، وتفتت الأُ�َشر وتف�شِّ
يك�ن حجم الهجرات باملاليني؛ اإذ ت�شبح الهجرات ُمراِكمات لالإحباط والقهر الَّذي 
د احلياة والنُّف��ص �ش�اء ب�ش�اء.  ل ناًرا تاأكل اأ�شحابها، وت�شيب َمن ح�لهم، وتعقِّ ُي�شكِّ

له م�شادر  الأغلبية يف املجتمع -  باب - وهم  ال�شَّ اأو�شاط  العنف يف  اأنَّ  غري 
واملدر�شة،  والأ�شرة،  التَّن�شئة،  دور مراكز  وتاآكل  التَّن�شئة اخلاطئة،  ها:  اأهمُّ اأخرى، 
التَّ�جيه على املدر�شة،  األقت عبء  �ابط الجتماعيَّة. فالأ�شرة  وتراجع القيم وال�شَّ
لبة،  د مع الطَّ لبة حتى مل يعد املعلِّم قادًرا على التَّ�ا�شل اجليِّ ت بالطَّ واملدر�شة اكتظَّ
بني  حرية  يف  زالت  ما  بية  الرتَّ �شة  وم�ؤ�شَّ ة.  اخلا�شَّ هم�مه  حتت  يرزح  الَّذي  وه� 
يفتقد  الذي  احلديث  والأ�شل�ب  بالق�ش�ة،  ُي��شف  الَّذي  القدمي  الأب�يِّ  الأ�شل�ب 
بط والتَّ�جيه..  ات الَّتي �شلبت املدر�شة واملدّر�ص قدرتهما على ال�شَّ بط واملتغريِّ لل�شَّ
كما اأنَّ الق�ش�ة يف التَّ�جيه ما زالت �شائدة يف البيت واملدر�شة، والتَّلقنُي واحلفظ قيَّد 
ة الّنا�ص يف كثري من جمتمعاتنا،  يَّ �ارئ الَّتي �شادرت حرِّ ة التَّفكري، وظروف الطَّ يَّ حرِّ
للغ�شب  ا  اأي�شً م�لدة  كّلها ع�امل  امل�اطنني،  انتهاك حق�ق  �شه�لة  رافقها من  وما 
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والإحباط ، ي�شاف اإليها الإحباط القت�شاديُّ الَّذي ي�لِّد الفقر والبطالة، لي�شيف 
ريع  غ�ط، في�شبح الغ�شب ال�شَّ ة والبيئة املعا�شة �شغ�ًطا ف�ق ال�شُّ �رة الجتماعيَّ لل�شُّ

والعنف �شعلة الإحباط و�شرارته يف املجتمع. 

ة، وو�شائل  ة والقلق على الُه�يَّ وتناول احل�ار ج�انب تتعلَّق بالأخطار اخلارجيَّ
تتيح  الَّتي  التقنيَّة احلديثة،  والإعالم، وو�شائل  بالتَّ�جيه  الآفة  حديثة مل�اجهة هذه 

 . جمالت وا�شعة للح�ار الجتماعيِّ من خالل التَّ�شبيك والتَّ�ا�شل التِّكن�ل�جيِّ

باب م��ش�ع وا�شع فيه الكثري من الآراء والجتهادات، ولي�ص  والعنف لدى ال�شَّ
هناك و�شفة م�شم�نة مل�اجهة العنف املتزايد يف جمتمعاتنا واأو�شاط �شبابنا، فه� 
ريعة املرتاكمة يف  ات ال�شَّ نتاج اخللل الَّذي اأ�شاب جمتمعاتنا وحياتنا، ب�شبب املتغريِّ

احلقب القليلة املا�شية. 

لة عب الأقمار والفيدي� من �شم�ِّ الأمري احل�شن  لقد حظي امل�ؤمتر مبداخلة مط�َّ
مب��ش�ع  تتَّ�شل  ة  مهمَّ ج�انب  واأ�شاء  امل�شاركني،  فيها  حاور  الفكر،  منتدى  رئي�ص 
والإن�شانيَّة،  ة  الّدوليَّ العالقات  يف  الإن�شاينِّ  الُبعد  على  الأمري  فيها  ز  ركَّ احل�ار، 
ي  ي�ؤدِّ الَّذي  القيم  وُبعد  املتعاقبة،  ات  واملتغريِّ ة،  والقت�شاديَّ الجتماعيَّة  غ�ط  وال�شُّ
تاآكلها وغيابها يف �شل�ك الأمم و�شيا�شاتها و�شراعاتها اإىل تفاقم املاآ�شي، والعنف 
وال�شرر الَّذي يلحق بالب�شر والبيئة املحيطة بهم. فالعنف يطرق اأب�اب جمتمعاتنا، 
دة، ول بدَّ من اإيجاد ال��شائل لفك اأ�شراره ودرء خطره، ويبدو ذلك  واأ�شبابه متعدِّ
التَّن�شئة واأجهزة الأمن ودوائر  التَّحدي مطروًحا، لي�ص فقط على ال�شباب ومراكز 

ا. القان�ن واأ�شحاب الفكر، بل على �شع�بنا وجمتمعاتنا احلديثة اأي�شً
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 )د(
ال�شباب العربي اأمل االأمة وم�شتقبلها

اأ. اأ�صرف ال�صنيكات*

امل�شارك  الر�شمي  الأردين  ال�فد  �شمن  اأك�ن  باأن  املا�شي  الأ�شب�ع  فت  ت�شرَّ
اأقيم يف مكتبة الإ�شكندرية  بجمه�رية  باب وظاهرة العنف«، الَّذي  يف م�ؤمتر: »ال�شَّ
م�ِّ امللكيِّ  ، حتت رعاية �شاحب ال�شُّ م�شر العربيَّة، بتنظيم من منتدى الفكر العربيِّ
معظم  من  وفتاة  �شاب  مائة  ح�ايل  ومب�شاركة  م،  املعظَّ طالل  بن  احل�صن  الأمري 
باب  ول العربيَّة. وخالل اأّيام امل�ؤمتر الأربعة، جرى ح�ار بيني وبني العديد من ال�شَّ الدُّ
ئي�شة، وهي ظاهرة العنف. كما جرى ح�ار ح�ل الكثري  ة امل�ؤمتر الرَّ العربيِّ ح�ل ق�شيَّ
ة والثَّقافيَّة، والهم�م الَّتي  يا�شيَّة والقت�شاديَّ من الق�شايا، ذات العالقة بالأو�شاع ال�شِّ
ع�ب العربيَّة. وقد مل�شت انتماًء عربيًّا كبرًيا لدى املتحاِورين، و�شع�ًرا  ت�شغل تفكري ال�شُّ
ة  ا على الأبعاد الأمنية لالأقطار العربيَّة، ورغبة ُملحَّ نبياًل بالق�شايا الق�ميَّة، وحر�شً

مها. ب�شرورة اإزالة كافة العقبات اأمام ازدهار ال�شع�ب وَتقدُّ

ه�ؤلء  من  واحًدا  لك�ين  »جمروحة«  باب  ال�شَّ جيل  بحق  �شهادتي  اأن  اأعرتف 
باب ه�  د لكم جميًعا اأنَّ جيل ال�شَّ ني اأوؤكِّ باب، وبالتَّايل، فحكمي لي�ص حمايًدا. لكنَّ ال�شَّ
ئه له امل�شتقبل،  جيل التَّغيري والنُّه��ص، فقد عرف اأخطاء َمن �شبق�ه، ويعرف ما يخبِّ

* رئي�ص منتدى اأبناء البلقاء الثقايف، ورئي�ص حترير م�قع اأبناء البلقاء الإخباري.
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وي�شري على طريٍق وا�شِح املعامل �ش�ب م�شتقبٍل جميٍل ورائع. واأ�شتذكر هنا ما قاله 
ة تعتمد عليكم يف  ع�ب العربيَّ يل العامِلُ العربيُّ الكبرُي الدكت�ر فاروق الباز »اإنَّ ال�شُّ
ة ه� دليل رف�شكم  تغيري و�شعها لالأف�شل.. اإنَّ وج�دكم الي�م يف مكتبة الإ�شكندريَّ

لل�اقع و�شعيكم للتَّغيري«.

 لقد قدم جميع امل�شاركني اأوراَق عمٍل ومداخالت رائعة، نالت اإعجاب جميع 
ر بقدوم الأمل احلقيقيِّ  احل�ش�ر من وزراء و�شفراء وكبار ال�شخ�شيات، وه� ما يب�شِّ
بابيَّ  تنا العربيَّة الكبرية. واإذا كانت فعاليَّات امل�ؤمتر قد انتهت، اإلَّ اأنَّ ت�ا�شلنا ال�شَّ لأمَّ
العربيَّ مل ينتِه، بل ابتداأ منذ الآن، متهيًدا لعمٍل عربيٍّ �شبابيٍّ قادم، لتحقيق وحدة 
الأ�شّقاء.  بني  ال�شتعمار  اأوجدها  الَّتي  امل�شَطَنعة  احلدود  واإزالة  ة،  �شبابيَّ ة  عربيَّ
ة امل�شرَتكة،  بابية العربيَّ و�شت�شهد الأّيام القادمة - باإذن اهلل - اأُوىل الفعاليَّات ال�شَّ

ة امل�شرق اإن �شاء اهلل. وم�شاَعَفة العمل العربيِّ نح� م�شتقبل الأمَّ

لقاء  كر اجلزيل جلميع من �شاهم يف اإقامة هذا الِّ م بال�شُّ ول يف�تني اأن اأتقدَّ
بن  احل�صن  الأمري  امللكيِّ  م�ِّ  ال�شُّ �شاحب  راأ�شهم  وعلى  امل�شرَتك،  بابيِّ  ال�شَّ العربيِّ 
العام  الأمني  غ�صيب  همام  والدكت�ر   ، العربيِّ الفكر  منتدى  رئي�ص  م  املعظَّ طالل 
للم�ؤمتر، والدكت�ر اإ�شماعيل �شراج الدين مدير مكتبة الإ�شكندرية، وجميع امل�شاركني 

باب والفتيات. من ال�شَّ
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ملحق )2(
برنامج موؤتمر »ال�شباب وظاهرة العنف«
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ملحق )3(
قائمة الم�شاركين

في موؤتمر »ال�شباب وظاهرة العنف«
مكتبة الإ�شكندرّية؛ 13-15 كان�ن الأّول /دي�شمب 2010

 )األفبائيًّا؛ َمَع حفظ الألقاب(

الأردّن 
طالبة جامعيةاأريج عبد الكرمي �صافوطي1-

رئي�ص منتدى اأبناء البلقاء الثقايفاأ�صرف ال�صنيكات2-

حماميحمدي اجلريري3-

�صامر ال�صالح 4-

�صعيد ن�صال حمّمد �صعيد5-

مديرة جائزة احل�شن لل�شباب وامل�شت�شارة الإقليمّية �صمر كلداين 6-
للجائزة الّدولّية يف الّدول العربّية

م�شت�شار وكبري الباحثنيعاطف ع�صيبات7-

عليا بريزات8-

جائزة احل�شن لل�شبابفادي الكردي 9-

طالب جامعيالفهد �صمري احلبا�صنة10-

طالبة جامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية لينا مطاوع11-
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وزير ال�شباب والريا�شة الأرديّن �شابًقاماأمون نور الّدين12-

حمّمد احلوامدة13-

جامعة الدول العربّية/ القاهرةحمّمد الرقاد 14-

للدرا�شات حممود ال�صرحان15- الك�نّية  القرية  مركز  عام  مدير 
والتدريب وال�شت�شارات

حماميمروان املعايطة16-

م�شت�شار قان�نّيةمنى خمامرة17-

طالب جامعيمهند حمود عليمات18-

ع�ش� جمل�ص اإداري امل�ؤ�ش�شة ال�شحفية الأردنّيةن�صوح املجايل19-
جريدة »الراأي«، وزير �شابق

املعهد الدبل�ما�شّي الأرديّن، وزارة اخلارجّيةنور بنت علي 20-

اجلمعية اخلريية الأردنّية لرعاية الأحداثولء العواملة21-

البحرين 
جمعية التجديد الثقافيةاأّواب ال�صارقي22-

اإعالمّية، جمعية التجديد الثقافيةتقية النجار23-

ال�ّصعودّية
احل�صن نورويل24-

اأُ�شتاذ جامعيعبد الوّهاب نورويل25-

الأمني العام جلائزة امللك في�شل العامليةعبداهلل ال�صالح العثيمني26-
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فل�صطني
�صراب خالد حممود قا�صم27-

لبنى غامن28-

م�ش�ؤول ب�شطة اإبداعحمّمد را�صي راجح عطا29

ُعمان
لال�شت�شارات �صعيد حمّمد ال�صقالوي30- بي�شان  التنفيذي/مكتب  الرئي�ص 

الهند�شية
ع�ش� جمل�ص الأمناء يف منتدى الفكر العربّي

العراق
جامعة مان�ش�شرت مرتوپ�ليتان/ بريطانياڤيان �صاكر 31-

الكويت
العايّل عبري دويلة32- الرتبية/املعهد  اأ�ش�ل  يف  م�شاعد  اأ�شتاذ 

للفن�ن امل��شيقية
وزارة الرتبّية والتعليم 

م�صر 
مدير مكتبة الإ�شكندريةاإ�صماعيل �صراج الدين33-

اأُ�شتاذ جامعياأحمد �صمري �صّيد مهدي34-

�شركة AGITاأحمد �صوقي رم�صان35-

م�ؤ�ش�شة ال�شكندرّية للتنمية الثقافية وال�شياحيةاأحمد ع�صمت36-

اأحمد عكا�صة37-

اأحمد ماهر حممود الع�صري38-
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طالب جامعي/جامعة ال�شكندرّيةاأحمد حمّمد علي39-

مدير العالقات العامة/جامعة ال�شكندريةاأحمد من�صور40-

كلية الطب/جامعة ال�شكندرّيةاأحمد هلباوي41-

كلية الآداب/ جامعة عني �شم�صا�صحق عزيز42-
القبطية  بالهيئة  الثقافات  ح�ار  منتدى  ع�ش� 

الإجنيلية 

اإعالمّية/جريدة »ن�صف الدنيا«اأمل فوزي43-

اتخاذ اآيات علي عبد العزيز44- ودعم  معل�مات  �شيا�شية/مركز  باحثة 
القرار، جمل�ص ال�زراء

اإيثار الديواين45-

نائب رئي�ص املجل�ص امل�شري الأوروبّياإيهاب �صرور46-
ع�ش� جمل�ص الأمناء يف منتدى الفكر العربّي

م�شت�شار بنك التم�يل امل�شرّي ال�شع�دّيب�صنت اأحمد فهمي47-

اأُ�شتاذ علم الجتماع/جامعة عني �شم�صثروت ا�صحق عبد امللك 48-

جالل اإبراهيم حمّمد �صمري49-

من�شق برامج ملنتدى ح�ار الثقافاترجائي ن�صري جرج�ض50-
الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات الجتماعية 

نا�شطة يف املجتمع املديّن يف البيئة وثقافة ال�شالم �صوزان عادل حمّمد زكي51-
وتنمية ال�شباب

�صدوة القا�صي52-

�صريدان ذو الفقار53-

�صريف �صليمان54-
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عبد الرحمن دغي�ض55-

عبد العزيز فتحي56-

عالء زكريا57-

والريا�شة علي الّدين هالل58- ال�شباب  وزير  ال�ش�رى،  جمل�ص  ع�ش� 
ال�شيا�شية،  والعل�م  القت�شاد  كلية  اأُ�شتاذ  الأ�شبق، 

جامعة القاهرة 
للمدار�ص عماد �صيام59- العامة  الأمانة  تنم�ي/  وخبري  باحث 

الكاث�ليكية
مدير مركز اأبحاث الف�شاءفاروق الباز60-

املجل�ص امل�شري الأوروبّيفاطمة م�صطفى اأحمد61-

رئي�ص احتاد الك�شافة واملر�شداتفتحي فرغلي62-

طالب درا�شات علياكرمي خ�صبة63-

باحثة �شيا�شية/ مركز معل�مات جمل�ص ال�زراءلبنى �صعيد زكي64-

ا�شت�شاري يف الطب النف�شي/املعهد الطبي الق�ميماجد موري�ض يو�صف65-

حمّمد اأبو �صقرة66-

املتحدة حمّمد اأحمد الك�صار67- العامة/امل�ؤ�ش�شة  العالقات  ق�شم  رئي�ص 
للخدمات الجتماعية

جمل�ص حمّمد احل�صني ابراهيم 68- رئا�شة  معل�مات  �شيا�شي/مركز  باحث 
ال�زراء امل�شرّي

حمّمد احل�صيني69-

جامعة ال�شكندرّيةحمّمد الهندي70-
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اإعالمّيحمّمد �صامي71-

طبيب/ رابطة �شباب ال�شف�ة، مكتبة ال�شكندرّيةحمّمد مبارك72-

كلية العل�م/جامعة ال�شكندرّيةحمّمد وهبي73-

ال�زراء حممود اخلويل74- جمل�ص  معل�مات  مركز  رئي�ص  م�شت�شار 
امل�شري 

م�صطفى خفاجي75-

باحث مبركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية معتز �صالمة76-
�شحيفة »الأهرام« 

اإعالمّيةمنى الكيايل77-

اإعالمّيةمنى عالم78-

اإعالمّي، رئي�ص حترير فن�ن م�شرّية »روز ليو�صف«منري عامر79-

كاتبة واإعالمّيةمها عبد الفتاح80-

وكيل كلية الآداب جامعة حل�ان نائلة ابراهيم عمارة 81-

جمل�ص ندى اأمين غامن82- رئا�شة  معل�مات  �شيا�شية/مركز  باحثة 
ال�زراء امل�شرّي

طالبة جامعيةندى حمّمد ح�صن عبد املجيد83-

طالبة جامعيةنورة جمال84-

�شفرية، مكتبة ال�شكندرّيةهاجر الإ�صالمبويل85-

اإعالمّية/جريدة عكاظ ال�ّشع�دّيةهالة ياقوت86-

ومندوب هاين خاّلف87- العربّية  لل�ش�ؤون  اخلارجية  وزير  م�شاعد 
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اإعداد: اأمل حممد زا�ص )طبعة حمدودة(

5- الك�صاف ال�صنوي لالأعداد )184-195( لعام 2001
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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
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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
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