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قواعــد النشر
 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 وتحتفي أيضًا بالموضوعات المتعلقة بالطب ومجاالت التقنية والمعلومات إلى جانب 

الدراسات المستقبلية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 المجلة ال تلتزم بإعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس ممّا ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال 

اعتبر خرًقا لقانون الملكية الفكرية.

 يرسل الكاتب عنوانه كاماًل، وسيرته الذاتية إذا كان يكتب ألول مرة في هذه المجلة.

المجلة ترحب بكل نقد وتوجيه واقتراح
أو على  )الفاكس(   الالقط  أو على جهاز  البريد   يسعدنا أن نتلقى رسائلكم بواسطة 

البريد اإللكتروني.

وللجميع شكرنا وتقديرنا،،،

هيئة التحرير
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ف��ك��ر وث��ق��اف��ة6

)االحتالل( كلمة بغيضة لدى كل إنسان 
صغيرًا أم كبيرًا وذلك ألنها تعني “استيالء 

شخص على حق أوحقوق آخر أوآخرين قهرًا” 
وفي هذا السياق فإن معجم المعاني 

الجامع يقول إن االحتالل هو:  “دخول البالد 
واالستيالء على أراضيها قهرًا وغزوًا”. ولقد 
عانى اإلنسان – في العصر الحديث – من 
االحتالل واالضطهاد بأن يقوم مجتمع 

أودولة ما بغزوأراضي الغير واحتاللها قهرًا 
في أماكن كثيرة مثل النزاع على كشمير 
في القارة الهندية منذ )1947م( وكذلك 
النزاع على قبرص في اوروبا منذ )1964م( 

واالحتالل الغادر لفلسطين في قلب البالد 
العربية منذ )1948م(.

د. �سعيد بن عطية اأبو عايل

احتالل صهيوني غادر ومقاومة 

فلسطينية شريفة
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و�أ�ساليبه  ومناهجه  �أه��د�ف��ه  له  )�ح��ت��ال(  وك��ل 
�أهد�ف  لتحقيق  )�الغت�ساب(  فكرة  على  تقوم  �لتي 
يكون  وقد  حمددة؛  �أو�سيا�سية  �أو�قت�سادية  جغر�فية 
حدث  مثلما  �الأر����ض  �سكان  �سد  �لعن�سري  للتمييز 
هذه  ك���ل  وف���ي  )1948م(  �أف�����ريقيا  جن���وب  يف 

هدف  لتحقيق  �مل�ستعمر  ياأتي  �حل��االت 
�أو�أهد�ف ثم يرحل.

�أما �حتال فل�سطني �لعربية من قبل 
لتحقيق  �أت��ى  فقد  �لغا�سيني  �ل�سهاينة 
�إ���س��اف��ًة  جمتمعة  �ل�����س��اب��ق��ة  �الأه�����د�ف 
�أر��سيهم  م��ن  �الأر����ض  �أه���ل  ط��رد  �إل���ى 
وجميع  ومز�رعهم  م�ساكنهم  و�غت�ساب 
�أ���س��ب��اب وم��ظ��اه��ر �حل��ي��اة و�ل��ت��اري��خ يف 

بادهم.. �إن ��ستعمار �ل�سهاينة لفل�سطني هو�غت�ساب 
منها  �أهلها  ويطرد  �الأر���ض  على  ي�ستويل  ��ستيطاين 
وح�سارتهم.  وثقافتهم  تاريخهم  ظو�هر  وميحوجميع 
و�لتمييز  و�ال�ستعمار  �أقبح من �الحتال  �غت�ساب  �إنه 

�لعن�سري. وهكذ� مبفاهيم: 

- �غت�ساب �الأر�ض

- �نكار �ل�سعب �ساحب �الأر�ض

جميع  من  وح����رم��انه  �الأر���ض  �س����احب  ط��رد   -
حقوقه يف �حلياة 

نف�ض  وك�����ررو�  فل�سطني  �إل����ى  �ل�����س��ه��اي��ن��ة  ج���اء 
�مل�سيحيني  �أيدي  على  و�جهوه  �لذي  ��سطهاد  �أ�سلوب 
فقد  �أمل���ان���ي���ا.  يف  وخ��ا���س��ًة  �وروب�����ا  يف 
�أحياء  يف  وحمتقرين  منبوذين  عا�سو� 
ق���ذرة حم��روم��ة م��ن �خل��دم��ات و�أط��ل��ق 
و�أ�سبح   )Ghetto(جليتو� عليها 
�جليتويعني:  حي �ليهود �أوحارة �ليهود. 
ك���ان يف  ل��ل��ي��ه��ود  �أول ج��ي��ت��و�أق��ي��م  ول��ع��لَّ 
1516م.  �إيطاليا  يف  �لبندقية  مدينة 
�جل�سع  و��ستغالهم  للتجارة  �حتكارهم  �ساع  عندما 
�ملجتمع  بقية  عن  �ليهود  عزل  فكرة  وتعززت  للنا�ض. 
�لذي يعي�سون فيه ب�سدور �ملر�سوم �لبابوي بذلك عام 
�لعي�ض  �ليهود  على  �الأوروبيون  فر�ض  وقد  1555م. 
�إذ� خرجو� يف  و�أنهم  لدرجة  �ملعزولة  �الأحياء  يف هذه 
على  ملونة  �سار�ت  ي�سعون  حاجاتهم  لق�ساء  �لنهار 

�أذرعهم �أوعلى روؤو�سهم ليعوفو� بها.

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة 8

فكرَّ عدد يه�د 
الأوروبيني يف 
اإقامة وطنهم يف 

الأرجنتني باأمريكا 
اجلن�بية

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة 8
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الحلم بوطن قومي لليهود: 
هذه  يف  �لعي�ض  ����س��ت��م��ر�أو�  �ليهود  �أن  و�لعجيب 
طقو�سهم  مبز�ولة  لهم  �سمحت  الأنها  �ملعزولة  �الأحياء 
�لدينية بحرية وبعيدً� عن غريهم )�الأغيار(، ويطبقون 
بني  و�لنز�عات  �ملدنية  �الأحو�ل  فيما يخ�ض  �سريعتهم 
لا�ستياء على مفا�سل  ويخططون يف هدوء  �الأفر�د؛ 
�لعمل يف  بامل�سيحية وتعترب  بل��د�ن تدين  �القت�ساد يف 

غري �لزر�عة عيبًا �جتماعيًا..

ومع قيام �لثورة �لفرن�سية 1789م و�نت�سار �أفكار 
تتهاوى؛  �ليهود(  )ح��ار�ت  �جليتوهات  ب��د�أت  �لتنوير 
لكيانهم  تهديد  �حل��ار�ت  هذه  فناء  �أن  �ليهود  و�أح�ضَّ 
�ل��ي��ه��ودي  �ل�سمري  حت��رك  ل��ذل��ك  ونتيجة  وه��وي��ت��ه��م 
بهم  خا�سة  دول��ة  قيام  على  �لعمل  �سرورة  �إل��ى  ودع��ا 
�الأوروبي.  �ال�سطهاد  من  د�خلها  ويحتمون  حتت�سنهم 
�أبناء  توحيد  �سرورة  �إل��ى  �ل�سهيونيون  �لقادة  تنبه 
و�حد  �سيا�سي  �جتماعي  ن�سيج  يف  �ليهودية  �لديانة 
وطن  �إن�ساء  �أمل  لهم  ويحقق  �ليهودية  هويتهم  يحفظ 

قومي خا�ض بهم.

�لت����ف������ك��ي�����ر  ه������ذ�  �أن  �إل������ى  �أ�سي��ر  �أن  و�أح���ب 
)�ن�ساء وطن قومي( خرج بالعقلية �ليهودية من جمرد 
جمال  �إل��ى  �ل��ر�ء  وحتقيق  �لدينية  �لتعاليم  تطبيق 
تتحرر  مل  عقليتهم  ولكن  بوطن؛  فيه  يحلمون  �أرح��ب 
ومل حتاول �ن تتحرر من �خلر�فة �لكربى وهي خر�فة 
لهم.  �أع��د�ء  )�الأغيار(  و�أن  و�حد  عن�سر  �أبناء  �أنهم 
ال  �ل�سطور  هذه  كتابة  وحتى  – �إنهم  غالبيتهم  – يف 
كانت  �إذ�  �إال  �حلياة  ي�ستحقون  ال  غي���ره����م  �أن  يرون 
م�سالح  م��ن  �سيئًا  حتقق  �الأغ��ي��ار(  )ح��ي��اة  حياتهم 

�ل�سعب �ليهودي.

يف  �الأوروب��ي��ني  �ليهود  من  عدد  فكرَّ  حال  �أّي  على 
�جلنوبية  باأمريكا  �الأرجنتني  يف  �لوطن  ه��ذ�  �إق��ام��ة 
)غانا(  يف  باالإ�ستيطان  �جنلرت�  حكومة  ون�سحتهم 
�الأم��ة  قلب  )فل�سطني(  �خ��ت��ارو�  ولكنهم  باأفريقيا. 

كل  وتعايل  �لقوميات  عن  �حلديث  زخم  ويف  �لعربية. 
�لكتابات  بع�ض  تطفوعلى  ب��د�أت  �أخ��رى،  على  قومية 
بن  �سام  �إلى  باالنت�ساب  )�ل�سامية(  فكرة  و�لندو�ت 
بهذه  �أنف�سهم  و�خت�سو�  �ل�سام  عليه  ن��وح  �سيدنا 
�ل�سفة علمًا �أن �لعرب �أي�سًا هم �ساميون ينت�سبون �إلى 
�سام بن �سيدنا نوح. ولكن �ملوؤرخني �ل�سهاينة وكذلك 
�وروب��ا  يهود  م��ن  و�حل����اخامات  �الأحب�����ار  بع����ض 
�لن�سب  �ليهود )وخا�سة �لعرب( من هذ�  حرمو� غري 

�فرت�ًء وت�سليًا.

وطن  �إقامة  ه��دف  يدعم  فكري  �سند  عن  وبحثًا 
مار  وليام  �لنم�ساوي  �ليهودي  �ل�سحفي  �جرتح  قومي 
م�سطلح معاد�ة �ل�سامية )Anti-Semitic( يف 
�لقرن  من  �لثاين  �لن�سف  خال  �ل�سحفية  مقاالته 
الأو�ساط  يف  رواجاأً  الفكرة  هذه  ولقيت  ع�سر،  التا�سع 
�الأق��ل  �أوع��ل��ى  يعاديهم  م��ن  ك��ل  و�ع��ت��ربو�  �ل��ي��ه��ودي��ة 
مقاومته  ويجب  )ال�سامي(  �ل��ر�أي  يف  معهم  يختلف 
خال  �ليهود  ق��ام  �حل��ي��اة.  م��ن  ت�سفيته  درج��ة  �إل��ى 
�لتا�سع  �لقرن  من  �لثاين  �لن�سف  )فرتة  �لفرتة  هذه 
ثرو�تهم  وتعظيم  �لربوية،  تعاماتهم  بتن�سيط  ع�سر( 
�أوروب���ا  ملوك  �إل��ى  و�ل��ه��د�ي��ا  �لر�سا  وت��ق��دمي  �مل��ال��ي��ة؛ 
م�سطهدون  �أنهم  بفكرة  لديهم  و�لرتويج  وزعمائها، 
خمتلف  يف  م�ستتون  و�أنهم  حقوقهم  من  وحم��روم��ون 
ويحتاجون  �أر�ض(  با  )�سعب  و�أنهم  �الأوروبية؛  �ملدن 
)�أر�ض  �إلى  )�ليهود(  ديانتهم  �أبناء  وتهجري  لتحرير 
با �سعب( ت�سمهم حتت علم و�حد يف وطن و�حد و�أن 
�أر�ض �هلل و��سعة ميك��ن �لتفاهم على توطني �ليهود يف 

�أيها بلد ال يوجد بها �سكان.

بازل  موؤمتر  �أب��رزه��ا  م��وؤمت��ر�ت  ع��دة  �ليهود  عقد 
�الأول �ل�سهري �لذي عقد يف مدينة بازل ب�سوي�سر� من 
1897م  عام  يف  �أغ�سط�ض  �سهر  من   31 �إلى   29

بقيادة ثيودور هرتزل..

وهو  Theodor Hortzel( 1860-1904م( 
بود�ي�ست  يف  ول��د  جم��ري،  من�ساوي  ي��ه��ودي  �سحفي 
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و�لتحق بجامعة فيينا ومنها ح�سل على درجة �لدكتور�ه 
يف �لقانون 1884م. ولكنه حتول للعمل يف �ل�سحافة 
حترير  موجة  �متطى  �أن��ه  �إال  علمانيًا  وعا�ض  و�الأدب 
�ليهود من �ال�سطهاد يف �أوروبا. طلب من �المرب�طور 
فيلهلم �لثاين �مرب�طور �أملانيا دعمه يف توطني �ليهود 
��سطنبول  �إلى  و�سافر  ذلك..  على  فو�فق  فل�سطني  يف 
ذلك  على  �ملو�فقة  �حلميد  عبد  �ل�سلطان  من  وطلب 
�أنه مل ي�سمح ببيع  ورف�ض �ل�سلطان رف�سًا قاطعاأً حتى 
�أر��ض وممتلكات لليهود يف فل�سطني. تو�لت �ملوؤمتر�ت 
1900م  عام  ويف   ،1899  ،1898 عام  ب��ازل  يف 
�إقناع حكومة  �أمكن  عقد �ملوؤمتر �لر�بع يف لندن حيث 
وذل��ك  فل�سطني  �إل��ى  �ليهود  ه��ج��رة  بتاأييد  �جن��ل��رت� 

ال�سرتجاع �أر�ض �الأجد�د..

 )The Restoration of the old Land(
و�ألب�سوها غطاًء دينيًا. وقد تعهدو� يف حمادثاتهم مع 
زعماء �لدول �لغربية وخا�سًة �جنلرت� باأنهم �سيعملون 
�مل�سالح  خلدمة  )فل�سطني(  �جل��دي��د  مهجرهم  يف 

�لغربية 

�أر���ض  �إل��ى  ت�سل  �ليهود  �ملهاجرين  �أف��و�ج  ب��د�أت 
ف��ك��رة  ب��اإح��ي��اء  و�مل��ف��ك��رون  �ل���ق���ادة  وق����ام  فل�سطني 
�لق����ريب  �سهي���ون  ج�ب����ل  �إل��ى  ن�سبًة  �ل�سهيونية 
�ليهودي  �ملهاجرين  �سم���ن  وك����ان  �لقد�ض؟..   م���ن 
�لبولندي د�يفيد جري������ن �لذي غري ��سمه �إلى د�يفيد 

ج���وري���ون.. ب����ن 

بيو�سف  تيمناأً   )David Ben Jurion(
�الحتال  �إب��ان  �لقد�ض  ��ستوطن  �ل��ذي  جوريون  ب���ن 
�لروماين. وبن جوريون �أ�سًا ولد يف مدينة بولين�سك 
�لكيبوت�سات  �إح��دى  �إلى  و�ن�سم  1886م  �لبولندية 
حتى  جنمه  وملع  �أو�مل�ستعمر�ت(  �جلماعية  )�مل��ز�رع 
مبد�أ  وقبل  )�مل��اب��اي(  ��سر�ئيل  عمال  ح��زب  تزعم 
ون��ال  ي��ه��ودي��ووع��رب��ي��ة  دول��ت��ني  �إل���ى  فل�سطني  تق�سيم 
�العرت�ف بدولة ��سر�ئيل عام 1948م و�أ�سبح رئي�سًا 
للوزر�ء ووزيرً� للدفاع وقاد �حلرب �سد �لدول �لعربية 

و�سماها حرب �ال�ستقال.. وهنا تربز �لده�سة ويزد�د 
�لعجب:  حرب ��ستقال عن من؟ وممن؟

حركة  تبلورت  ��سر�ئيل  �الغت�ساب  دول��ة  وبقيام 
�ملقاومة �لفل�سطينية �سد �ل�سهاينة �ملغت�سبني �لذين 
�غت�سبو� �الأر�ض وطردو� �أهلها منها بالقتل و�لت�سريد 
“بالقتل و�لت�سريد  و�لرتهيب. ولقد قال بن جوريون:  
و�الإجاء �سيموت �لكبار وين�سى �ل�سغار”. �أردت بهذه 

�ملقدمة �لطويلة �ثبات �أمور �أ�سا�سية �أهمها: 

و�الإق�ساء  و�لعزل  لا�سطهاد  تعر�سو�  �ليهود   -
�ليهود   فاإن  �ملقابل  ويف  �مل�سيحيني؛  قبل  من  �وروبا  يف 
�لذين ع���ا�س���و� ف����ي، �ل����دول �لعربية مل يتعر�سو� الأي 

��سطهاد �أوعزل �أو�إق�ساء.

�ل�سهيوين  �لفكر  قادو�  �لذين  �ليهود  �لزعماء   -
�أوروبية  و�أ�سول  ج��ذور  من  هم  �ل�سهيونية  و�حلركة 
حيث ول����دو� وع���ا�سو�، ول���م يكونو� من �أ�سول م�سرقية 

وال من باد عربية.

كانو�  فاإنهم  فل�سطني  يف  فكرو�  عندما  �ليهود   -
يعي�ض  �لذي  �لفل�سطي�ني  لل�س����عب  �أر�ض  �أنها  يعلمون 

عليها منذ �آالف �ل�سنني.

- وعد بلفور �ل�سادر عام 1917م بتاأييد �ليهود 
وعدً�  كان  فل�سطني  يف  لهم  قومي(  )وط��ن  �إن�ساء  يف 

ممن ال ميلك ملن ال ي�ستحق.

ع�سر  �لثامن  �لقرن  “منذ  ذكرها  ورد  فل�سطني   -
كم������ا  كنعان)1(  ب�����������اأر�ض  �ملياد(  )قبل  ق.م 

وردت بنف�ض �ال�سم يف �مل�سادر �مل�سمارية..

كلمة  و�أ���س��ل   .)Kinahhiأو�Kinahna(
�الآ�سوري  �مللك  �سجات  يف  وردت  )فل�ستيا(  فل�سطني 
قو�ته  باأن  �ملياد  قبل   800 �سنة  �لثالث  نرب�ري  �أدد 
�أهلها  على  وفر�ست   )Palastu(فل�ستو �خ�سعت 
هريودوت  �ل�سهي����ر  �ملوؤرخ  ذكرها  وقد  �ل�سريبة.  دفع 
من  �جلن����وبي  “�جلزء  باأنها   )Herodotus(
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�سوريا �أو�سوريا �لفل�سطينية.. وحتى حدود م�سر” 

وذك��������ره��������ا م���������وؤرخ���������ون روم������������ان �أم������ث������ال 
 )Diodorus( وديودورو�ض )Strabo(سرت�بو�
��سم  وورد  تور�تية.  ن�سو�ض  على  معتمدين  وغريهما 
�لتي  �مل�سيحيني  �حلجاج  تقارير  يف  �سريحًا  فل�سطني 

لكنائ�سهم. قدموها 

�سورة  يف  فل�سطني  ي��ذك��ر  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  وج���اء 
�َسَة  �ملائدة، �الآية )21(:  )َيا َقْوِم �ْدُخُلو� �الأَْر�َض �ملَُقَدّ
�َلِّتي َكَتَب �هلّلُ َلُكْم(  ويف �الآية 71 من �سورة �الأنبياء:  

)�اْلأَْر�ِض �َلِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ِلْلَعامَلِنَي(. و��ستهل 
�َلِّذي  )�ُسْبَحاَن  بقوله:   �الإ�سر�ء  �سورة  �هلل 
�إَِلى  َر�ِم  �حْلَ �مْلَ�ْسِجِد  ِمَن  َلْيًا  ِبَعْبِدِه  �أَ�ْسَرى 
َح��ْوَل��ُه(.  َب��اَرْك��َن��ا  ���ِذي  �َلّ ��ى  �اْلأَْق�����سَ �مْلَ�ْسِجِد 
�أر�ض  �الأر�ض هي  �أن  �ملف�سرون على  و�أجمع 
هوبيت  �الأق�سى”  “�مل�سجد  و�أن  فل�سطني 

عن  �لوقت  ذل��ك  يف  �مل�ساجد  �أبعد  باعتباره  �ملقد�ض 
�مل�سجد �حلر�م يف مكة �ملكرمة.

�حلموى  ي��اق��وت  �مل�سلم  �جل��غ��ر�يف  �ل��ع��امل  و�أورد 
وغريهم  �مل�سلمني  لدى  تاريخي  جغر�يف  وهوم�سدر 
�ل�سام من ناحية م�سر،  �آخر كور  “هي  �أن فل�سطني:  

�ملقد�ض”. ق�سبتها 

وعــد بلـفـور
�هلل  – رحمه  عبد �حلميد  �ل�سلطان  �إ�سر�ر  �أمام 
فل�سطني  �إلى  بالهجرة  لليهود  �ل�سماح  عدم  على   –
�لفل�سطينية لهم.. �سعى  �ل�سماح ببيع �الأر��سي  وبعدم 
�لكربى  �مل�سيحية  �ل��ق��وى  ل��دى  �ل�سهاينة  �ل��زع��م��اء 
قومي  وطن  �إقامة  يف  خطتهم  الإق��ر�ر  �لوقت  ذلك  يف 
�الأمل��اين  بالتهديد  بريطانيا  �سعرت  بفل�سطني..  لهم 
�خلا�سعة  �لعرب  لدى  �لقومي  وبنمو�لوعي  مل�ساحلها 
يف  م��وؤمت��رً�  فعقدت  �لعثمانية  للدولة  يومئذ  بادهم 
فرن�سا  �إل��ي��ه  دع��ت  �ملحافظني  ح��زب  با�سر�ف  لندن 
وهولند�  و��سبانيا  و�ل��ربت��غ��ال  و�إيطالي�ا  وبلجيك���ا 

و�الجتماع  �ل�سيا�سة  وعلماء  �ملوؤرخني  في����ه  وجمع��ت 
وخرج �ملوؤمتر )بوثيقة كامبل( ن�سبة �إلى �ل�سري هرني 

كامبل بانرمان..

 )Sir H. Compbell Bannerman(
�أن �خلطر على  توؤكد  يومئذ  �لربيطاين  �لوزر�ء  رئي�ض 
يف  �ملتنامي  �لقومي  هو�لوعي  �مل�سيحي  �لغرب  دول 
و�أن  �سيما  �لعثمانية  للدولة  �خلا�سعة  �لعربية  �ملناطق 
و�لهدف  و�الأر���ض  و�لتاريخ  �لل�سان  يوحدهم  �لعرب 

وملقاومة هذ� �خلطر �أو�سى �ملوؤمتر باالآتي: 

- ت��ف��ك��ي��ك ه�����ذه �مل���ن���اط���ق �إل����ى 
دويالت

- وح�����������������رم��ان��ه��ا م�����������ن �ل���دع���م 
�لعلمي و�لتقني

ع����ازل����ة  م���ن���ط���ق���ة  �إن�������ش�������������������اء   -
�لأف�������������ري�������ق������� �جلزء  تف�ش��ل   )Bufferzone(

�لأ�شيوي. ع�����������ن �جلزء  �لع���������رب��������ي  �ي 

بتقدمي  �ليهود  وق��ام  لذلك؛  بريطانيا  ��ستجابت 
�سارفت  �لتي  لربيطانيا  �ملالية  و�لقرو�ض  �لت�سهيات 
خال  م��ن  �الأول���ى  �لعاملية  �حل��رب  يف  �الإف��ا���ض  على 
)�أ�سرة روت�سيلد( وجتنيد ع�سر�ت �الآالف من ملقاتلني 
�ليهود �ل�سب���اب ف����ي �سف���وف �جلي�ض �لربيطاين �أثناء 
�حلرب �لكوني����ة �الأولى با�سم �لفيلق �ليهودي؛ وتدريب 
)6500 جمند( يف م�سر و�جنلرت� ووجهوهم للعمل 
و�سعت  �أن  وم��ا  فل�سطني  يف  �لربيطاين  �جلي�ض  م��ع 
�حلرب �وز�رها حتى �أ�سدرت بريطانيا وعدها �مل�سوؤوم 
1917م وجهها وزير  2 نوفمرب  �سمن ر�سالة بتاريخ 
وجاء  بلفور  جيم�ض  �آرثر  �آنذ�ك  �لربيطاين  �خلارجية 
�إلى  �لعطف  بعني  “تنظر  بريطانيا  حكومة  �إن  فيها:  
و�أنها  فل�سطني،  �ليهودي يف  لل�سعب  �إن�ساء وطن قومي 
�لهدف”  ه��ذ�  حتقيق  لتي�سري  و�سعها  يف  ما  �ستبذل 
تعرف  وم�سم���ونه����ا  �ل������ر�سالة  و�أ�سبحت هذه   .)4(

ف����ي �الأدبي����ات �ل�سيا�سية بوعد بلفور
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وهكذ� )فاإن من ال ميلك( 
���س��خ�����ض  يف  �جن����ل����رت�  وه�����و 
�ال���س��ت��ع��م��اري ب��ل��ف��ور �أع��ط��ى 
فل�سطني )ملن ال ي�ستحق( وهم 
�لوعد  هذ�  �سدر  لقد  �ليهود. 
�ليهود  ال حبًا يف  بريطانيا  من 
خلدمة  ولكن  عليهم  �سفقة  وال 

م�سالح �جنلرت�. وبلفور..

Arthur James Ba -(
four( )1848- 1930م( 
م�����س��ي��ح��ي ول����د ب��اإ���س��ك��وت��ل��ن��د� 
وعار�ض  لليهود  معاديًا  وك��ان 
ولكنها  فل�سطني  �إلى  هجرتهم 
و�ي��زم��ان  ق��ام  �ل��ت��ي  �مل�سالح 
 Chaim Weizman(
ب�سمانها  1952-1874(م 

منحنا  على  �جنلرت�  و�فقت  “�إن  باأنه  �سرح  عندما 
و�سنح�سل  فعال،  �سند  على  �ستح�سل  فاإنها  فل�سطني 
قرية  يف  ولد  يهودي  وو�يزمان  وطن”)5(  على  نحن 
ج��زءً�  ك�����انت  �لت����ي  �لبي�س���اء  رو�س�ي���ا  يف  موتال 
لدولة  رئي�ض  �أول  و�أ�سبح  �لرو�سية  �المرب�طورية  من 

��سر�ئيل عام 1949م.

وهكذ� فاإن وعد بلفور ميثل منعطفًا مف�سليًا على 
طريق �بتز�ز فل�سطني فهوترخي�ض للحركة �ل�سهيونية 
�ل�سهيوين  �ال�ستعمار  وه��ذ�  فل�سطني..  ال�ستعمار 
�أكده  ما  وه��ذ�  �لتاريخ  يف  جديد  نوع  من  هو��ستعمار 
لنا �أحد �أ�ساتذة جامعة تل �أبيب عام 1974م عندما 
جاء �إلى جامعة �سمايل كالو�ردوباأمريكا حما�سرً� عن 
�ملوقف يف �ل�سرق �الأو�سط بعد حرب �كتوبر 1973م 
على  ردً�  ق��ال  لقد  رم�����س��ان(.  ح��رب  ن�سميه  )�أوم���ا 
�لعرب  يجل�ض  �أن  �الأج��دى  “�إن  عربي:   طالب  �سوؤ�ل 
تن�سو�  وال  �ال�سر�ئيلني،  مع  للتفاو�ض  و�لفل�سطينيون 

�أننا ل�سنا مثل �لبي�ض يف جنوب 
�الأ�سك�����ال  مثل  وال  �أفريقيا، 
لقد  �الأخ�����رى،  �ال���س��ت��ع��م��اري��ة 
لنب���قى..  فل�س��ط��ني  �إلى  جئنا 
ل�سن����ا  نحن  ن��رح��ل..  ول���ن 
�أتين����ا  لق����د  ك��غ��ي��������������رن��ا.. 
وه���و  لنب�����قى”  بع����ائاتنا 
�ال�ستعمار  �أن  يوؤ�ك�����د  به����ذ� 
�ل�������س���ه���ي���وين ه��و����س��ت��ع��م��ار 

��ستيطاين ال يقبل �لرحيل.

ت��ل��ك �الأم�����س��ي��ة  وك���م���ا يف 
على  زل��ت  ما  �سخ�سيًا  فاإنني 
دول��ة  “��سر�ئيل”  ب���اأن  يقني 
فل�سطني  الأر�ض  حمتلة غا�سبة 

و�سردت �أهلها وما تز�ل.

المقاومة
لقد �أ�سبح ماألوفًا عند �لعرب �أن كلمة )�ملقاومة( 
تعني �ل�سعب �لفل�سطيني بينما كلمة )�الحتال( تعني 
�ل�سهاينة ودولتهم ��سر�ئيل. و�إذ� كان �ملحتلون بد�أو� 
�أخريات  يف  فل�سطني  يف  �ال�ستيطانية  خمططاتهم 
�لقرن �لتا�سع ع�سر �مليادي فاإن �لفل�سطينيني تنبهو� 
تقدم  وم��ع  بعقود.  ذل��ك  قبل  مقاومتهم  وب���د�أو�  لها 
تقريبًا  �سنة  وث��اث��ني  مائة  م��ن  �أك��ر  ومنذ  �ل��زم��ان 
�ملركزية  �لق�سية  هي  �لفل�سطينية  �لق�سية  �أ�سبحت 
�لعربية  لاأمة  و�إمنا  وحده  �لفل�سطيني  لل�سعب  لي�ض 

على �متد�د �لوطن �لعربي �لكبري.

�أف�����ر�دً�،  فل�سطني  �إل���ى  هجرتهم  �ل��ي��ه��ود  ب���د�أ 
وعائات، وجمموعات بحجة �لهروب من �ال�سطهاد 
�لغرب  دول  وب��د�أت  �وروب��ا.  يلقونه يف  �ل��ذي  و�لظلم 
مثل �جنلرت� و�أملانيا وفرن�سا توؤيدهم يف ذلك رغبًة يف 
�ل�سيطرة على �جلزء �لعربي )فل�سطني( �لذي يربط 

ال�سلطان عبد احلميد
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�لعربية  �الأر���ض  لتفتيت  وكذلك  و�أفريقيا،  �آ�سيا  بني 
�ل��ك��ربى �مل��م��ت��دة م��ن )ع���دن( ج��ن��وب��ًا ع��ل��ى �ساطئ 
اإلى مدينة نواك�سوط )نوق ال�سط( يف  البحر العربي 
�ملقاومة  تز�ل  وما  �لعربي.  �الأفريقي  �ل�سمال  �أق�سى 

م�ستمرة.. كما هو�الحتال ما ز�ل قائمًا.

�لفل�سطيني����ون  وخا�س�����ًة  �لع������رب  ق���اوم 
ن�����تائج موؤمتر بازل �لذي عقد عام 1897م بقيادة 
يف  يوؤ�زره  �حل�سيني  �أمني  �حلاج  �لفل�سطيني  �لزعيم 
ذلك �ملنا�سل �ل�سوري عز �لدين �لق�سام ولكن �لتاأييد 
ح�سورً�  �أك��ر  ك����ان  ال�س�����ر�ئيل  �الأوروب���ي  �لغربي 

و�أقوى فاعلية

�لعاملية  �حل���رب  �أح����د�ث  يف  �ل��ع��رب  ���س��ارك   -

من  وع��د  على  �خل��اف��ة(  )دول���ة  تركيا  �سد  �الأول���ى 
ويف  م��وّح��دة  م�ستقلة  عربية  دول��ة  باإقامة  �لغربيني 
من  عهودهم  نق�سو�  �لغربيني  ولكن  فل�سطني.  قلبها 
�سلفاأً  �ملعقودة  بيكو(   – )�سايك�ض  �تفاقية  خ��ال 
�لع����ربية  �لب���اد  ق�سمت  و�لتي  1916م  ع��ام  يف 
)فل�سطني(  وو�سعت  وف��رن�س��ا  �جن��لت���ر�  بي����ن 
�لفر�سة  �أت���اح  مم���ا  �لب�����ريطاين  �الن�ت���د�ب  حت���ت 
�إل��ى  هجرتهم  بتكثيف  �ليهود  مب�ساعدة  الجن��ل��رت� 

هم بال�ساح و�ملال. فل�سطني ومدِّ

�لعاملية  �حلرب  يف  بريطانيا  مع  �ليهود  �سارك   -
)�لفيلق  خ��ال  م��ن   – �أ�سلفنا  كما   – �الأول���������ى 
�نقذتها  مالية  م�ساعد�ت  له�����ا  وقدم���و�  �ليهودي( 

من �الإفا�ض ومن �لهزمية.

ا�ستعداد اليهود للهجرة اإلى فل�سطني من اأحد املوانى الأوروبية 
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بريطانيا  ت  عربَّ �الأولى  �لعاملية  �حلرب  بنهاية   -
الإقامة  معهم  �لتعاطف  باإعان  لليهود  �متنانها  عن 

وطن قومي يف فل�سطني فيما عرف بوعد بلفور.

وق��اوم��و�  ب��ل��ف��ور  وع���د  ���س��د  �لفل�سطينيون  ث���ار 
�لربيطانيني �مل�ستعمرين �لغادرين و�ليهود �ملغت�سبني 

يف وقت و�حد

دفاعاتهم  ينظمون  �ليهود  �مل�ستوطنون  ب��د�أ   -
قهرً�  �أق��ام��وه��ا  �لتي  م�ستوطناتهم،  يف  �لع�سكرية 
ميلي�سيات  ون��ظ��م��و�  فل�سطني  �أر����ض  على  وخ��د�ع��اأً 
�لعرب  �ل�سكان  وترهيب  تخويف  �الأ�سا�ض  مهمتها 
وقتل���هم  وم�س�������اكنهم  م��ز�رعهم  من  وت�س�ريدهم 
�ل�سهيونية  �مليلي�سيات  ه��ذه  و�أب�����رز  متييز؛  دون 
بريطانيا  و�أمدتهم  و�ل�سترين  و�الأرج���ون  �لهاجاناه 

بالتدريب و�ل�ساح.

�مل���زدوج  ل��ه��ذ� �خل��ط��ر  �ل��ع��رب  م��ق��اوم��ة  ��ستمرت 
�لد�هم �ملغت�سب لبادهم و�لقاتل لرجالهم ون�سائهم.. 
�إنه خطر �ال�ستيطان �ل�سهيوين وخطر �لتاأييد �لغربي 

�لظامل بقيادة بريطانيا

�لزمان  من  عقدين  م��دى  على  �ل��ث��ور�ت  ��ستمرت 
1917-1936م وجاءت �لثورة �الأبرز للفل�سطينيني 
و�لتي د�مت ثاث �سنو�ت 1939-1936م ��ست�سهد 

خالها كثري من �لفل�سطينيني 

�إلى  1948م  ع��ام  �ملغت�سبون  �ل�سهاينة  ذه��ب 
و�أيدتهم  فل�سطني  يف  دولتهم  باإقامة  وطالبو�  نيويورك 
يف  �ملت�ح���دة  �الأم����م  ق����ر�ر  و�س���در  �لغ�����ربية  �لدول 
29 نوفمرب 1947م بتق�سيم فل�سطني �ملوحدة �أ�سًا 
وتظل  يهودية  و�أخ��رى  عربية  دولة  كيانات:   ثاثة  �إلى 
مدينتا �لقد�ض وبيت حلم حتت �لو�ساية �لدولية. رف�ض 

�لعرب هذ� �لقر�ر وقبله �ل�سهاينة.

دولة  قيادم  رو�سيا..  من  �ل��ق��ادم  و�ي��زم��ان  �أعلن 
بها  و�عرتفت  �لعربية..  فل�سطني  �أر���ض  على  ��سر�ئيل 

�لدول �لغربية مبا�سرة.. 

�لغا�سبة  �لدولة  هذه  و�لعرب  �لفل�سطينيون  قاوم 
ود�رت حروب على جبهات متعددة قتل فيها كثري من 

�جلنود �لع رب و�ملقاومني �لفل�سطينيني.

يف  للم�ساركة  و�خل���ارج  �ل��د�خ��ل  يف  �ليهود  تنادى 
�ال�ستقال(  )ح���رب  و�سموها  �ل��ع��رب  �سد  �حل���رب 

و�أعجب لهذه �لت�سمية فهم غز�ة مغت�سبون!!

�حت���لت ��س����ر�ئي����ل 78 % م������ن �أر�ض فل�سطني 
بينم����ا ق����ر�ر �لتق�سيم ن�ضَّ عل����ى منحها 55 % فقط 

من هذه �الأر�ض.

أصحاب األرض إلى شتات: 
بد�فع �لرعب و�لعنف و�الإرهاب و�لقتل هاجر �أكر 
من �سبعمائة وخم�سني �ألف فل�سطيني �إلى دول �جلو�ر 
�لعربية حتا�سيًا لنري�ن �حلرب و�نتظارً� لعودتهم �إلى 
عودة..  لهم  تتحقق  فلم  ومدنهم..  وقر�هم  بيوتهم 
يغريو�  �أن  �لعرب  ومعهم  �لفل�سطينيون  ي�ستطع  ومل 
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هجرة  ��ستمرت  ب��ل  �ل��ظ��امل��ة..  �حل���رب  نتائج  م��ن 
�لفل�سطينيني و��سبحو� �سحايا يعي�سون �ل�ستات على 
فل�سطيني  مليون  خم�سة  �إن  حتى  �ل�سهاينة  �أي��دي 
1995م  ع���ام  يف  �ل��دول��ي��ة  �الح�����س��ائ��ي��ات  ح�سب 
يعي�سون خارج وطنهم. وما يز�ل �ملغت�سبون ميار�سون 
�لرتهيب و�لقتل و�لت�سريد �سد �أ�سحاب �الأر�ض حتى 

�الآن.

واقع مؤلم: 
�ل��ظ��امل��ة وه���ذ� �الح��ت��ال  ل��ه��ذه �حل���رب  ونتيجة 
�لغا�سب �أ�سبحت �ملنطقة �لعربية على �ل�سكل �لتايل: 

يف  )ت��اه��و�(  ت�����س��ردو�  �لفل�سطينيني  م��اي��ني   -
ولبنان  �الأردن  يف  وخا�سًة  عمومًا  �لعربية  �الأق��ط��ار 

و�سوريا.

- متزقت �أر�ض فل�سطني فال�سفة �لغربية و�لقد�ض 
وباقي  م�سر  حتكمها  وغ��زة  �الأردن  تتبع  �ل�سرقية 

�لباد �حتلتها ��سر�ئيل

- �أدرك �لعرب �إن ��ستقالهم ناق�ض.

- بريطانيا يف جنوب �ليمن وقو�عدها �لع�سكرية 
يف م�سر و�لعر�ق وليبيا

- ف����رن�سا حتتل �ملغرب �لعربي وتون�ض و�جلز�ئر 
و�سوريا ولبنان. 

مائدة  عن  بعيدون  �أنهم  �أي�سًا  �لعرب  �أدرك   -
جممل  يف  �حلياة  نظم  و�أن  �لعاملي  �لعلمي  �لتقدم 

بادهم ال تلبي طموحات �سعوبهم.

�لعربية  �الأمة  قلب  فل�سطني،  ��سر�ئيل،  �حتلت   -
�آ�سيا  يف  �لعربية  للدول  �جل��غ��ر�يف  �لتو��سل  لتقطع 

و�أفريقيا، ولتفرق كلمة �لعرب.

- حقًا �إنه و�سع رهيب ال خا�ض منه �إال بالتخل�ض 
من �ال�ستعمار، ومقاومة �ل�سهيونية ودولتها �ملغت�سبة، 
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�لعربية يف  �الأقطار  �لعلمي. هبْت  و�ل�سري نحو�لتقدم 
وجه �ال�ستعمار ووقفت �الأقطار �ملتحررة �أ�سًا بجانب 
م�سر  عن  بريطانيا  جلت  حتى  �مل�ستعمرة  �سقيقاتها 
ر�سا�ض  حت��ت  �ليمن  جنوب  م��ن  وخ��رج��ت  مرغمة، 
�لثو�ر وغادرت �لعر�ق، وودعت منطقة �خلليج �لعربي 
رفعت  ذ�ت��ه  �ل�سياق  ويف  �خليبة،  �أذي���ال  جت��ر  وه��ي 
فرن�سا يدها عن �سوريا ولبنان، و�ندحرت من �ملغرب 

�لعربي ومن تون�ض ومن �جلز�ئر.

�الرت��ق��اء  و�سائل  يف  يبحثون  �الأم���ة  مفكرو�  ب��د�أ 
و�لقومي  �لوطني  �لعمل  وك��ان  و�سعوبهم،  ببلد�نهم 
فاجلهل  ع��د�وة  و�أ�سد  مر��سًا  �أ�سعب  �ملجال  هذ�  يف 
و�لذل  �لدمار  �إلى  وكو�رثه جتر  �أكرب عدو..  لل�سعوب 
�لنا�ض  ب��ني  �لعلم  ن�سر  �أن  للجميع  ثبت  و�ل��ه��و�ن. 
بد�أت  و�جلهل..  �لتخلف  وجه  يف  �لفعال  هو�ل�ساح 
و�ملدن،  و�لقرى  و�لنجوع  �لبو�دي  يف  تنت�سر  �ملد�ر�ض 
�لعو��سم و�ملدن �لكربى. ولكن  وقامت �جلامعات يف 
�لو�سع �لقومي �لعربي ما يز�ل عائمًا وحمبطًا وبرغم 

مرور مائة �سنة �أو�أكر فاإن: 

عربية  �أقطار  ف�����ي  تخ�ي���م  ز�لت  م����ا  �الأمي����ة   -
كثرية حتى �ليوم..

- �لبحث �لعلمي يف �أكر �جلامعات ما يز�ل مغيبًا.

- �لرتحيب بالنو�بغ و�ملبدعني ي�سري على ��ستحياء

و�لكهرباء  و�مل��اء  �لتعليم  مثل  �الإمن��اء  م�ساريع   -
�لعمل��ي  �الهتم����ام  تاأخ���ذ  ل����م  �لتحتي��ة  و�لبنى 

�لك����ام�ل يف �أكر �لباد �لعربية.

�لعربية  �الأق��ط��ار  بني  قيامه  �لو�جب  �لتكامل   -
يتعر ويحوطه �ل�سك وغياب �لثقة

بجميع  �لعرب  بني  و�لوحدة  و�الحت��اد  �لتعاون   -
�أ�سكالها �أ�سبحت - مع �الأ�سف – ينظر �إليها على �أنها 

تهديد لكياناتهم �ل�سغرية وحدودهم �مل�سطنعة.

فلسطين والمقاومة: 
وبروزها  عد�لتها  فرغم  وق�سيتها  فل�سطني  �أم��ا 
يجري  مبا  �سلبًا  تاأثرت  فقد  �لدول��ي���ة  �ل�ساحة  عل�������ى 
على �ل�س�احة �لعربية �لكربى. تفاوتت �الآر�ء و�لروؤى بني 

�لفل�سطينيني. 

�إن�ساء  كانت  و�لروؤية  �ل�سف  لتوحيد  حماولًة  �أول 
منظمة �لتحرير �لفل�سطينية يف عام 1964م برعاية 
ولكنها  �ل�سقريي  �أحمد  �ملنا�سل  وقيادة  �لعربية  �لدول 
�ل�ساب  رئا�ستها  تولى  �أن  �إلى  مكانها  ر�وحت  ل�سنو�ت 
�لهند�سة  يف  تخ�س�ض  وه���وغ���ز�وي  ع��رف��ات  ي��ا���س��ر 

�ملعمارية من جامعة �لقاهرة.

مقاومة  بهدف  فل�سطينية  �سعبية  منظمات  تكونت 
�لتحرير  حركة  مثل  �الأر���ض  وحترير  �لعدو�ل�سهيوين 
�لفل�سطينية )فتح( و�جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني 
من  و�تخذت  فل�سطني  لتحرير  �لدميوقر�طية  و�جلبهة 
�الأردن مقرً� ومنطلقًا لعمليات �لتحرير و�أخريً� منظمة 

حركة �ملقاومة �الإ�سامية )حما�ض(.

�لهدف  �أهلية �سامية  �ملنظمات هي جمعيات  وهذه 
وهوحترير فل�سطني ولكنها – مع �الأ�سف - حتمل بذور 
�ل�سقاق و�خلاف يف جميع مفا�سل ت�سكياتها. تفاوتت 
و�ختلفت  بل  و�لتحرير  �ملقاومة  �أ�ساليب  ح��ول  روؤ�ه��ا 
فل�سفتها حول �سكل �ل�سعب �لفل�سطيني �ملحرر م�ستقبًا 

ونظام �حلكم فيه.

�لطابع  �لفل�سطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  �أخ����ذت 
�ل��ر���س��م��ي و�أن�����س��اأت )ذر�ع�����ًا ع�����س��ك��ري��ًا( م��ن بع�ض 
�لت�سكيات �لع�سكرية ومت تدريبها يف مع�سكر�ت بع�ض 
�جليو�ض �لعربية ولكن هذ� )�لذر�ع( مل يفلح �أن يكون 
�عرت�فات  �ملنظمة  �كت�سبت  للمنظمة.  حاميًا  ع�سوً� 
ر�سمية من �جلامعة �لعربية وبع�ض �ملنظمات �القليمية 
و�حدة  دولة علمانية  �سعار )فل�سطني  وتبنت  و�لدولية. 
فل�سطني  ��سم  ورفعت  و�مل�سيحيني(  و�ليهود  للعرب 
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و�لفل�سطينيني �إلى �أرجاء �لعامل.

يف  �مل��ت��ح��دة  ل��اأم��م  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  ��ستقبلت 
يا�سر  �لفل�سطيني  �لزعيم  1974م  ع��ام  نيويورك 
وخاطب  موؤثرً�  خطابًا  �ألقى  حيث  )�أبوعمار(  عرفات 
�لزيتون  غ�سن  ت�سقطو�  “ال  قائًا:   �ال�سر�ئيليني  فيه 
لل�سام  رم���ز  ه��وم��ع��روف  ك��م��ا  يدي” و�ل��زي��ت��ون  م��ن 
)وللزيتون( رمزية دينية مقد�سة عند �مل�سلمني و�ليهود. 
�لقدوة  عرفات  �ل��روؤوف  عبد  )حممد  عرفات  ويا�سر 
مبادئ  ب  وت�سرِّ 1929م  بالقاهرة  ول��د  �حل�سيني( 
)فتح(  فل�سطني  و�أ�س�ض حركة حترير  فل�سطني  حترير 
�لتي �ساركت بب�سالة يف معركة �لكر�مة )قرية يف غور 
�الأردن( عام 1968م مع �جلي�ض �الأردين �سد جي�ض 
��سر�ئيل يف معركة د�مت �ست ع�سرة �ساعة خ�سرت فيها 
�أردين و150  20 جندي  28 جنديًا مقابل  ��سر�ئيل 
عن�سرً� من عنا�سر فتح. وكنت طالبًا يف كلي���ة �ل�ت�ربية 

�لبط����ولية  �ملعركة  هذه  �أن  و�أذكر  يومها  �ملكرمة  مبكة 
ت �إلينا �لثقة يف �أنف�سنا ويف �أبنائنا ويف م�ستقبلنا. ردَّ

)�لعمليات  �لتحرير  لعمليات  �مللمو�ض  �لتقدم  ومع 
�إال  عامليًا  فل�سطني  ق�سية  وه��ج  و�إ���س��اع��ة  �لفد�ئية( 
على  م�سهورة  خمالفات  �رتكبو�  �ملقاومة  �سباب  �أن 
�الأر�ض �الأردنية تخلُّ ب�سيادة �لدولة وتتجاهل �لقو�نني 
بتخلي�ض  للمناد�ة  �الأردن  حكومة  دع��ا  مم��ا  �ملحلية 
معركة  ف�سبت  �ملقاومة  عنا�سر  من  )�الأردن(  �لوطن 
�سبتمرب )�أيلول �الأ�سود( عام 1970م �لتي فقد فيها 
�لفل�سطينيون كثريً� من �أبنائهم، و�أكر من هذ� فقدو� 
يف  لي�ض  �ل�سعبي  و�لتاأييد  �لتعاطف  من  كبرية  م�ساحًة 

�الأردن وح�سب ولكن يف جميع �الأقطار �لعربية..

ن�ساط  ب��اإي��ق��اف  امل�����س��وؤوم��ة  امل��ع��رك��ة  ه��ذه  انتهت 
�ملقاومة يف �الأردن وترحيل قياد�تهم �إلى لبنان حيث مل 
يلقو� ترحيبًا يف �الأ�سل من �أحز�ب ميينية لبنانية ر�أت 
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هذه  �أبناء  بع�ض  وحتالف  و�سر�سًا.  ثقيًا  �سيفاأً  فيهم 
– مع ��سر�ئيل �لتي  – مع �الأ�سف  �الأح��ز�ب �للبنانية 
با�سلة  مقاومة  ولقيت  1982م  عام  لبنان  �جتاحت 
ولكن  لبنان..  و�أح���ر�ر  جي�ض  وم��ن  �لفل�سطينيني  من 
من  �الأب��ري��اء  �آالف  بقتل  �نتهى  �لغادر  �الجتياح  ه��ذ� 
��سطر  مما  و�ساثيا  �سرب�  خميمي  يف  �لفل�سطينيني 
يا�سر عرفات وقياد�ته للرحيل بحرً� �إلى تون�ض وتوزيع 
ليلة  )ويف  �أخ��رى.  عربية  �أقطار  يف  �ملقاومة  عنا�سر 
�لرحيل هذه �إلى تون�ض ما كنت مقتنعاأً بذلك؛ ومتنيت 
لويفاجئنا �أبوعمار وهويرتدي كوفيته �لرمزية خلارطة 
ظهر  على  باأنهم  رف��اق��ه  على  يطمئن  ب���اأن  فل�سطني 
�لع�سكرية  حتته  وي��وؤدي  مودعيه  �إلى  ويلتفت  �ل�سفينة 
�ملعهودة ويقول:  )�أما �أنا فخذوين �إلى فل�سطني ويفتح 
لهم ذر�عيه ولن �حترك من بريوت �إال �إلى فل�سطني( 
فيفجر �أزمة �سيا�سة دبلوما�سية و��ستدى �أزمة تفرجي، 
ت��ن��ازل �مل��ق��اوم��ة  �إل���ى  ع���ة  ت ه���ذه �الأح�����د�ث �مل���روِّ �أدَّ
�لفل�سطينية عن مبد�أ )دولة فل�سطينية علمانية و�حدة 
مببد�أ  و�لقبول  و�مل�سيحيني(  و�ليهود  �ل��ع��رب  ت�سم 
�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة  و�عرتفت  �لدولتني  حل 
عام  باملنظمة  ��سر�ئيل  �ع���رت�ف  مقابل  با�سر�ئيل 
1988م. وهذ� مك�سب دبلوما�سي ون�سر معنويٌّ كبري 
والع�سكريتاريا  ال�سيا�سة  اأو�ساط  تتداول  مرة  ف���أول 
فهم  و�لفل�سطينيون(  )فل�سطني  عبارتي  �ال�سر�ئيلية 
�أهلها  وي�سمون  ��سر�ئيل  �أر���ض  �الأر���ض  ي�سمون  د�ئمًا 

�لفل�سطينيني عربًا.

السلطة الوطنية الفلسطينية..  

الطريق إلى دولة فلسطين: 
عقد موؤمتر مدريد �ل�سهري عام 1991م. تفاو�ض 
الأول  لوجه  وجهًا  و�ال�سر�ئيليون  �لفل�سطينيون  فيه 
و�نتهت  �ل�سام(  مقابل  )�الأر�ض  خديعة  ر�جت  مرة. 
قامت  �أ�سا�سها  وعلى  1993م  �أو�سلوعام  باتفاقية 
�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية على �أر�ض �ل�سفة �لغربية 

– وج��اءت  �الأ���س��ف  – مع  �لقد�ض  ب��دون  وقطاع غ��زة 
�ل�سلطة كيانًا ه�سًا مت�سك ��سر�ئيل بكل مفا�سل حياة 
�أهل �ل�سفة و�لقطاع، وحو�سر يا�سر عرفات يف )مبنى 
�ملقاطعة( بر�م �هلل، وظن �ل�سهاينة �أنه �سيخرج ولكنه 
و�سنع  �سنو�ت  عدة  حما�سرً�  �سمد   - �هلل  – يرحمه 
�س�����اأبقي  ولكني  طريدً�  “يريدونني  �ل�سهرية:   كلمته 
م��ري�س���ًا  �إال  �لقطاع  يغ�����ادر  ول����م  �سهيدً�”  �سهي���دً� 
تويف  ح����يث  ف�����رن�سا  ف�������ي  للع����اج  ب����اري�ض  �إل����ى 

هناك عام 2004م.

وتتاآمر  كثريون  يهابها  حيًة  بعده  �لق�سية  وبقيت 
عليها مع ��سر�ئيل دول �لغرب �لظامل و�أمريكا. �سحيح 
تبلغ  �لعربية وال  �لباد  �آمالنا يف  �أن �ملكا�سب ال تطال 
حية  �لق�سية  �أبقت  ولكنها  �لفل�سطينيني..  �أه�����د�ف 
�جلمعية  يف  ع�سومر�قب  هي  �ليوم  فل�سطني  �إن  حتى 

�لعامة لاأمم �ملتحدة.

اصرار على المقاومة: 
ومل  �ملحتلة  �الأر���ض  يف  بقو�  �لذين  �لفل�سطينيون 
عليهم  فر�ست  وم��ز�رع��ه��م  وق��ر�ه��م  مدنهم  ي��رتك��و� 
عام  حتى  ع�سكري  ط���و�رئ  ق��ان��ون  ��سر�ئيل  حكومة 
1966م ولكنهم يعانون متييزً� �سدهم يف �مليز�نيات 
�لعربية  �للغة  تعلُّم  عليهم  ويفر�ض  و�خل������دمات 
��سر�ئيلية  نظر  وجهة  من  �ليهودي  �لتاريخ  ودر����س��ة 

حمتلة وغا�سبة.

ببناء  �لغا�سمة  ��سر�ئيل  مزقتها  �لغربية  �ل�سفة 
�مل�ستوطنات يف كل �جتاه، وباجلد�ر �لعازل �لذي ميزق 
�لعائات �لفل�سطينية وممتلكاتها. �إذ� كان جد�ر برلني 
�جلد�ر  فاإن  �لغربية  �أملانيا  عن  �ل�سرقية  �أملانيا  بعزل 
�لفل�سطينية  �الأ�سرة  �أبناء  يعزل  فل�سطني  يف  �لعازل 

�لو�حدة ناهيك عن عزل �لقرى و�ملدن عن بع�سها.

- �أكر من خم�سة مايني ون�سف مليون فل�سطيني 
ولبنان  �الأردن  بني  موزعني  فل�سطني  خ��ارج  يعي�سون 
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وترف�ض  �لعامل  �أنح�������اء  وف����ي  و�لع����ر�ق  و�س���وريا 
وقر�هم  وب�ساتينهم  بيوتهم  �إل��ى  عودتهم  ��سر�ئيل 
�لذي   194 رقم  �ملتحدة  �الأمم  ق�ر�ر  ح�سب  ومدنهم 

يعطيهم حق �لعودة.

وكبار  �ل�سباب  وتعتقل  �ملنازل  تقتحم  ��سر�ئيل   -
�ل�سن و�لن�ساء و�الأطفال وتودعهم يف �ل�سجون و�عتقلت 

حتى �لربملانيني وزعماء �لف�سائل و�لقبائل.

- �لعمال �لفل�سطينيون �لذين يعملون د�خل �الأر�ض 
و�ملعابر  �مل��د�خ��ل  على  يحب�سون  )��سر�ئيل(  �ملحتلة 
وب��دون  �أ�سباب  �ب��د�ء  ب��دون  و�أ�سابيع  و�أي��ام��ًا  �ساعات 

تعوي�ض �أو�عتذ�ر.

يف  بال�س�ح  املدججة  الع�سكرية  التفتي�ش  نقاط   -
كل مكان وعلى كل �جتاه حتب�ض �لنا�ض �ساعات وبع�سهم 
�أيامًا. فكم من مري�ض ق�سى نحبه على نقطة تفتي�ض؛ 

وكم من �أم حامل و�سعت جنينها يف نقطة تفتي�ض 

فيه  �ل�ساة  منعو�  �ل�سريف  �الأق�سى  �مل�سجد   -
�إال من هم  فيه  ي��وؤدي �ساة �جلمعة  ال  �ل�سباب.  على 
�إن  بل  �خلم�سني  �سّن  فوق  و�أحيانًا  �الأربعني  �سنِّ  فوق 
�ليهود  من  للم��ت�����سددين  �مل�س���جد  تفت�����ح  �ل�سلطات 

�سون قد�سيته. �لذين يدنِّ

بع�ض  ففي  �لفل�سطينيني  بع�ض  �سرب  نفذ  و�إذ� 
نقاط  على  الظلم  وه��ذا  التع�سف  هذا  ج��راء  الأحيان 
�لتفتي�ض فيتحركون �سد �لع�سكر �ملدججني بال�ساح.. 
ويدمر  �ملئات  ليقتل  كله  �ال�سر�ئيلي  �جلي�ض  حت��رك 
�آالف �ملنازل ويجرح �الآالف �نتقامًا. هذ� �لتعنت، وهذ� 
�لظلم  وهذ�  �لغرور،  وهذ�  �لطغيان،  وهذ�  �جلربوت، 
بحقوقهم  مت�سكًا  ز�ده��م  بل  �لفل�سطينيني  ي�سعف  مل 

و��ستب�سااًل يف مقاومة �لعدو�لظامل �لغادر..

و�إين مثل جميع �لعرب ومثل �أحر�ر �لعامل �أقف مع 
�أ�سحاب �حلق و�أوؤمن باأن للباطل �ساعة  �لفل�سطينيني 

و�أن �حلقَّ �إلى �أن تقوم �ل�ساعة.

حرب )الدولة( ضد )المقاومة الشعبية(: 
حربًا  – و�سنْت  ��سر�ئيل  تعللت  2008م  عام  يف 
على غزة وكامل �لقطاع د�مت �سبعة ع�سر يومًا وتوقف 

بعدها �إطاق �لنار.

��سر�ئيليون  م�ستوطنني  ثاثة  قام  هذ�  عامنا  ويف 
�لفل�سطيني  �لطفل  بخطف  2014م  يوليو   2 ي��وم 
حي  يف  �مل�سجد  �إل��ى  طريقه  وه��ويف  �أبوخ�سري  حممد 
�سعقاط بالقد�ش وعذبوه واأحرقوه وهوعلى قيد احلياة 
و�ألقو� جثته يف �أحر��ض قرية دير يا�سني؛ وقيل �إن هذه 
ثاثة  باختطاف  فل�سطينيني  قيام  على  رد  �جلرمية 
م�ستوطنني ��سر�ئيليني وقتلهم.. �متطت ��سر�ئيل هذه 
قيادة  حيث  غزة  مدينة  على  �لهجوم  وق��ررت  �حلادثة 

منظمة حما�ض وحددت �أهد�فها كاالآتي: 

- �يقاف هجمات �ل�شو�ريخ �ملنطلقة من �لقطاع

- تدمري �لأنفاق �لتي توؤدي �إلى م�شانع �ل�شو�ريخ 
و�إلى مقر�ت �لقادة يف غزة

- �لق�شاء على �ملقاومة وتدمري بناها �لتحتية

- ��شعاف معنويات �لفل�شطينيني

ي��ول��ي��و)مت��وز( وح�سدت   8 ي���وم  �مل��ع��رك��ة  وب����د�أت 
��سر�ئيل قو�تها �لربية و�لبحرية و�جلوية ولكنها لقيت 
مقاومة �سر�سة مل جترب مثلها طو�ل تاريخها �الإرهابي. 
ومن  �لقطاع  د�خ��ل  من  كله  �لفل�سطيني  �ل�سعب  هب 
�ل�سفة ومن �لقد�ض للدفاع عن غزة. �لتحمت منظمات 
لتحرير  �ل�سعبية  و�جلبهة  فت��ح  م��ث����ل  �ملق������اومة 
وحتددت  و�ح��د.  عدو  �سد  حما�ض  مع  للقتال  فل�سطني 

�أهد�ف �ملقاومة كاالآتي: 

- ك�شر �شوكة ��شر�ئيل وهزمية جي�شها

�ل�ف����ل�ش���ط��ي���ن�����ي����������ني  �ل�شج�ن��������اء  �ط��������������الق   -
م����ن �شجون ��شر�ئيل
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- رفع �حل�شار عن �لقطاع

- فتح �ملعابر �ل�شر�ئيلية �ملقامة ملحا�شرة غزة

- �إعادة فتح وت�شغيل �ملطار

- �إعادة فتح �مليناء �لبحري

- تو�سيع م�ساحة �ل�سيد �إلى 12 كم.

وكانت  بلياليها  ي��وم��ًا  خم�سني  �حل��رب  ��ستمرت 
نتائجها كالتايل: 

فيها  ��ست�سهد  �ملتحدة  �الأم��م  �ح�سائيات  ح�سب 
)2137( فل�سطيني معظمهم من �لن�ساء وكبار �ل�سن.

- قتل 69 جندي ��سر�ئيلي وجرح خم�سمائة جندي 
��سر�ئيلي

- �أطلقت �ملقاومة خم�سة �آالف وخم�سمائة �ساروخ 
وكذلك  �ملحتلة  �أر�سنا  يف  وم��ز�رع  وق��رى  مدنًا  طالت 

مطار بن جوريون

�ساروخ  �ألف  و�ستني  خم�سة  �ال�سر�ئيليون  �أطلق   -
على قطاع غزة ودمرت �آالف �ملنازل.

�جلنود  ع�سر�ت  تفقد  م��رة  والأول  ��سر�ئيل  الأن 
وجتتاح  �أب��ي��ب  ت��ل  عا�سمتها  ت��ط��ال  �مل��ق��اوم��ة  ون���ري�ن 
�لعاملية عن  �ل�سركات  ومتتنع كربيات  �لدويل  مطارها 
هبوط طائراتها يف مطار بن جوريون، ويعرتف القادة 
من  �أه��د�ف��ه��ا  حتقق  مل  ��سر�ئيل  ب��اأن  �ال�سر�ئيليون 
�حلرب؛ قبلت ��سر�ئيل والأول مرة يف تاريخها �لع�سكري 
�أول  من  �مل�سريون  �طلقها  �لتي  �لنار  �ط��اق  مبادرة 
�ساعات �إطاقها. ويقول ناتانياهو:  )قررنا عدم �لغرق 

يف غزة( وت�سمنت �ملبادرة ما يلي: 

رفع الحصار عن قطاع غزة
- ف��ت��ح �مل���ع���اب���ر ل���الأغ���ر�����ض �لإن�������ش���ان���ي���ة �أي�����ش��اً 

مل�شتلزمات �إعادة �إعمار غزة

- تو�شيع جمال �ل�شيد �لبحري �إلى 12 كياًل.

لجئون فل�سطينيون يفرون من مناطقهم يف فل�سطني خالل عام 1948م
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- جلو�ض ��شر�ئيل لتفاو�ض غري مبا�شر مع ممثلي 
كافة ف�شائل �ملقاومة �لفل�شطينية مبا فيهم حما�ض.

�لفل�سطيني  �جل��ان��ب  على  �ملكا�سب  ت��اأت��ي  وه��ك��ذ� 
و�أهمها حتقيق وحدة منظمات �ملقاومة �لفل�سطينية يف 
ت�ساعف  �ملقاومة  بو�جب  �ل�سعور  و�أن  �الحتال؛  وجه 
هدفاأً  وال  يحقق  �لعدومل  و�أن  �لفل�سطينيني  جميع  لدى 

من �أهد�فه �لتي �أعلنها.

وماذا بعد؟
�إن �ملوقف يق�سي باأن تكون �لق�سية �لفل�سطينية هم 
كل زعيم فل�سطيني وهم كل منظمة مقاومة فل�سطينية.

ويتطلب �ملوقف توحيد �ل�سف وتوحيد �لكلمة.

�النق�سام  ��ستمر�ر  من  و�سئمنا  �جلميع  �سئم  لقد 
رئي�ض  �إلى جانب  يقف  و�ح��د�أً  �سفًا  نريد  �لفل�سطيني. 

�ل�سلطة �لفل�سطينية.

�ل�����س��ه��د�ء  ن���ح���رتم دم�����اء  �أن  �مل���وق���ف  ي��ق��ت�����س��ي 
خ��ط  عل����ى  ق�س����و�  �ل���ذين  و�لع���رب  �لفل�سطينيني 

�ملقاومة منذ �أكر من مائة �سنة.

�بتدع  �ل��ذي  �لفل�سطيني  �ل�سعب  هذ�  نحرتم  و�أن 
)ث���ورة �حل��ج��ارة( وق���اوم �الح��ت��ال، ودح��ر ��سر�ئيل 
برت�سانتها �لع�سكرية يف عام 2008م وعام 2014م.

�إننا بحاجة �إلى �أن نتو�سم ونقتدي ونهتدي باإ�سر�ر 

�ل�سعب �لفل�سطيني على �ملقاومة وعلى �حلياة.

بني  تعليمًا  �الأك��ر  هم  فل�سطني  وبن����ات  �أبن����اء 

�ل�سعوب �لعربية.

غزة  وجامعة  زي��ت  بئر  وجامعة  �لنجاح  جامعة 

�الإ�سامية رموٌز علمية تدعو�إلى �حلياة.

فل�سطينيون  علماء  �نطلق  �الأخ��رية  �ملعركة  �أثناء 

تهتم  ج��دي��دة  فل�سطينية  جامعة  الف��ت��ت��اح  يخططون 

بالتقنيات �ملتقدمة و�الجناز�ت �لعلمية.

�لعنكبوتية  �ل�سبكة  على  موقعًا  تفتح  غز�وية  فتاة 

باللغة �الإجنليزية ي�ستحوذ على مئات �آالف �مل�ساهدين 

ل�سرح ق�سيتها للعامل �الآخر )غري �لعربي(.

غنائيًا  ع��م��ًا  ينتجون  ف��ن��ان��ني  ���س��ب��اب  جم��م��وع��ة 

بعنو�ن:  “دعونا نعلم �لنا�ض حب �حلياة”.

�إننا نطالب بابتكار مو�قف �أ�سيلة همها �الإن�سان يف 

�أجل  �الأر�ض من  فل�سطيني ويف كل مكان على  بيت  كل 

�لتعاون على �حلق و�خلري و�لعدل و�جلمال.

ف��ك��ر وث��ق��اف��ة
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د. عدنان نورالدين ب�سي�سو

قراءة تأملية في واقع  

الربيع العربي
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والميادين.
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بالربيع  �الأح��د�ث  تلك  تو�سيف  �سحيحا  فلي�ض 
�لعربي �إذ ال حتمل من �سفات �لربيع �أي من �سماته 
“فا �زدهرت جماز� �لنباتات و�الأ�سجار كما يق�سي 
�خ�سّرت  وال  نباتية  ف�سلية  كظاهرة  �لربيع  تعريف 
�الأ�سجار وعادت �لطبيعة تت�سم باحلياة و�الخ�سر�ر. 
عارية  �الأ�سجار  وظلت  جفاف  �نتابها  �لعك�ض،  على 
�إال من عروقها منظرها مفجع ال يوحي باأية حياة بل 
�لقول  باالإمكان  و�ليباب.  بالقفر  �أوحي  �لعك�ض  على 
و�بتعد  �حلقيقة  �لربيع جانب  تو�سيف  ��ستخد�م  �أن 
خطاأ  ك��ان  �أن��ه  فيه  يقال  ما  �أق��ل  وهوتو�سيف  عنها 

فادحا وت�سميته غري موفقة ال تعك�ض و�قع �حلال.

�ل��ت��ح��والت  �أن  خ��ط��اأ  ���س��اع  ك��ذل��ك 
�لربيع  �سفة  �أخ���ذت  �ل��ت��ي  و�الأح����د�ث 
ذ�ت��ه  بحد  وه��ذ�  ث��ورة  ت�سميتها  ميكن 
�أبعد ما يكون عن حقيقة ما جرى. فقد 
تعلمنا من �لتاريخ �القت�سادي وفل�سفته 
البد  ����س��رت�ط��ات  للثورة  �أن  �ملعا�سرة 
من توفرها حتى ميكن ت�سمية ما حدث 
ب��ال��ث��ورة. م��ن �أه��م �ال���س��رت�ط��ات �لتي 

�لثورة خ�سوعها الإطار فكر ثوري  �أن تتوفر يف  يجب 
يهدف �إلى �لتغيري و�لتحول يف �ستى جماالت �حلياة 
ولاأ�سف  �أو�لثقافية،  �أو�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �سو�ء 
مل يتوفر لاأحد�ث �لتي �سهدها �لعامل �لعربي موؤخر� 
ال  كذلك  عمله.  يجب  ملا  ��سرت�تيجي  موحد  فكر  �أي 
ميكن �أن تقوم ثورة باملعنى �ملنوه عنه هنا دون وجود 
ُيهدف  ملا  مرحلي  برنامج  ذ�ت  �ساملة  ��سرت�تيجية 
حتقيقه. وكذلك البد من وجود �آلية و�عية تعمل على 
�أو�لتكتات  �لثورة �سو�ء عن طريق �الأحز�ب  حتقيق 
�لتي تن�سوي حتت لو�ء فكر ومنهج و��سح ال لب�ض فيه 
كذلك  تغيريه،  �إلى  ي�سعى  �لذي  �حلال  و�قع  ويعك�ض 
البد من وجود نخبة تقوم بتوعية �جلماهري وجتعلها 
تتح�س�ض مظاملها و�أوجاعها وت�سعر بها �سعور� فطريا 

يتفق مع مطالبها يف �لتحول و�لتغيري.

كما كان و��سحا طو�ل حدوث �ال�سطر�بات عدم 

�لتحوالت  و�إد�رة  بالتحكم  تقوم  و�حدة  قيادة  وجود 
وفق �لربنامج �ملر�سوم م�سبقًا. 

وبهذ� ميكن �أن نخل�ض �إلى �لقول �أن ما حدث يف 
بالثورة،  بالربيع وال  �لعربي ال ميكن و�سفه ال  عاملنا 
�إذن ماذ� ميكن �أن ن�سميه؟ هل هو�نتفا�سة، �أوحتول، 
�أو��سطر�ب، �أوماذ�؟ البد من �العرت�ف عن عجزنا 
ملا  و�ملائمة  �ملنا�سبة  �لت�سمية  باإعطاء  و�إخفاقنا 
ميكن  ال  عو�مل  من  خليطا  كان  حدث  ما  الأن  حدث 
حتليلها علميا �أومنطقيا ذلك �أن �لقوى �لتي �أد�رتها 
مل  �أخ��رى  ق��وى  و�أت��ت  و�ن���زوت  وت�سرذمت  تخبطت 
حدث  وما  بالتحول  وال  بالتغيري  تب�سر 
يف م�سر �أكرب دليل على ما نقول مما 
كما  ت�سحيحية  حم���اوالت  �إل���ى  �أدى 
حدث عن طريق �لقوى �لتي من �ساأنها 
بذلك  ونعني  و�ال�ستقر�ر  �الأمن  حفظ 

�لع�سكرية. �ملوؤ�س�سة 

يف  ح��دث  مل��ا  �لو��سحة  �الأ���س��ب��اب 
�لعامل �لعربي منذ حو�يل ثاثة �أعو�م 
�لبع�ض ربيعًا و�لبع�ض �الآخر �سماه ثورة -  - و�سماه 
ميكن �أن تعزى �إلى غياب �لدميوقر�طية �حلقة �لتي 
تقوم على �ملو�طنة �ل�سحيحة ال على �لوالء لاأنظمة 
بالوالء�ت  مليئًا  قهريا  ��ستبد�ديا  جلها  ك��ان  �لتي 
�لتي  �لتقليدية  �أو�الأح��ز�ب  لاأنظمة  �سو�ء  �لعمياء 
�أو�لقبيلة  �حلاكمة  �أو�الأ�سر  �أيديلوجيتها  ��ستهلكت 

وغري ذلك من �لتكتات �ل�سيا�سية.

�سعبي  ��ستياء  �إل��ى  �ل�ساذة  �الأو���س��اع  هذه  �أدت 
بلد�ن  و�عت�سامات يف  ��ستنكارية  ومظاهر�ت  عارم 
�أما  و�ليمن.  و�سوريا  وليبيا وم�سر  تون�ض  عربية هي 
يف  عميقة  ج��ذورً�  لها  �ر�ست  �لفو�سى  ف��اإن  �لعر�ق 
�إلى  �أدت  بالتايل  وهذه  2003م.  عام  منذ  �أر�سه 
�إليه  �آل��ت  ما  و�إل��ى  �لعربي  بالربيع  الحقا  ع��رف  ما 

�لتحوالت �ل�سيا�سية يف معظم �لدول �لعربية.

احلراك ال�سعبي 
الأدق والأ�سح 

ت�سميته ب�سحايا 
الربيع العربي
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ضحايا الربيع العربي: 
�ل��ع��رب��ي ط��وي��ل وال ميكن  �ل��رب��ي��ع  �حل��دي��ث ع��ن 
جملد�ت  �إل���ى  يحتاج  ب��ل  و�ح���د  م��ق��ال  يف  �خت�ساره 

تقوم  متخ�س�سة  �أب��ح��اث  م��ر�ك��ز  و�إل���ى 
بتحليله وتفكيكه علميا لكي تعلم �الأجيال 
عن  و���س��ادق��ا  �أم��ي��ن��ا  �سيئا  �ل�����س��اع��دة 
ما  وهذ�  �حلديث.  �القت�سادي  تاريخها 
يخرج بنا عن �سياق وم�ساحة هذ� �ملقال.

على �سوء هذه �ملحدد�ت ي�سبح من 
�لنتائج  على  نركز  �أن  و�الأن�سب  �الأج��دى 
عنها  متخ�ض  �ل��ت��ي  �ل��ك��ارث��ي��ة  �ل�سلبية 

ميكن  و�لذي  �لعربي  �لربيع  �مل�سمى  �ل�سعبي  �حلر�ك 
بل  �ل�سلبية  بالنتائج  ال  ت�سميته  ما ميكن  �خت�ساره يف 
و�آثاره  �لعربي  �لربيع  ب�سحايا  ت�سميته؛  و�الأ�سح  �الأدق 
تطلعت  �ل��ذي  �حل��ق  �لعربي  �لن�سال  على  �ملاأ�ساوية 
�أجله  �ل�سابة و�لذي كافحت من  �لو�عدة  �إليه �الأجيال 
�جتماعية  وعد�لة  وم�ساو�ة  دميقر�طية  �أ�س�ض  لتثبيت 

لعقود عديدة م�ست.

�ل�سامل  باملفهوم  �لدولة  هي  �ل�سحايا  هذه  �أول��ى 
ذكر  كما  �جتماعي  عقد  عن  عبارة  هي  و�لتي  �لو��سع 
خلت  قرون  رو�سوقبل  جاك  جان  �لفرن�سي  �لفيل�سوف 
وبا�ستعر��ض  و�ملحكومني.  �حلاكم  بني 
�لعربية  �ل��ب��ل��د�ن  يف  ح���دث  مل��ا  م��وج��ز 
تا�سى  فقد  �حل��ر�ك  ه��ذ�  طالها  �لتي 
فا�سلة  دول��ة  �أو�أ�سبحت  �لدولة  مفهوم 
وتركت  �أر�سها  على  �سيادتها  تفر�ض  ال 
م�سلحة  جمموعات  �أم��ام  و��سعا  �لباب 
�الأر���ض  من  و��سعة  م�ساحات  ��ستغلت 
بالكامل  �ل��دول��ة  �سلطات  فيها  متار�ض 
�ل�سر�ئب كما فر�ست  من جباية لاإير�د�ت وفر�ست 
معايري �سيا�سية و�أخاقية ودينية على �ملو�طنني �لذين 
�سعرو� بفر�غ كبري وغياب للدولة �أقل ما يقال فيه �أنهم 
فقدو� �الأمن و�ال�ستقر�ر و�أ�سبحو� �إما خا�سعني للقوى 
�أخرى  باد  �إلى  �أونزحو�  �ساغرين  خائفني  �جلديدة 
حياتهم  على  و�لطماأنينة  �الأم��ن  على  �حل�سول  باأمل 
وحياة �أ�سرهم. ال حاجة �إلى �لتدليل عن ذلك و�أمامنا 
�أن  و�الأم��ل  �ليمن  ما  حد  و�إل��ى  و�لعر�ق  و�سوريا  ليبيا 
هذا  تواجه  قد  اأخرى  عربية  لدول  ال�سبحة  تنفرط  ل 

�مل�سري وهي تكاد تكون مر�سحة.

للدول  �لرهيب  �مل�سري  �لوحيد من هذ�  �ال�ستثناء 
�لتي  تون�ض  لبلدين عربيني هما  �لطالع  كان من مين 
عقانية  بف�سل  بدولتها  �الحتفاظ  م��ن  متكنت 
غّلب  �لذي  �الإ�سامي  �لنه�سة  حزب  ومرونة 
م�سلحته  ع��ل��ى  �ل��وط��ن  م�سلحة 
�حلزبية �ل�سيقة وتخلى طائعا 
خمتار� عن �ل�سلطة و�سارك 
�لليرب�لية  �لوطنية  �لقوى 
�ملدنية يف �سياغة د�ستور 
وت���و�ف���ق وط��ن��ي ���س��ام��ل 
وطنية،  وح��دة  وحكومة 
نن�سى  ال  �أن  ويجب  هذ� 
�ل�����دور �ل��ف��ع��ال �ل���ذي 

الإقت�ساد ال�طني 
بكافة اأبعاده ه� 

ال�سحية الثانية يف 
الربيع العربي
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�الجتماعي  �لن�سيج  على  �لبورقيبية  �ملدر�سة  تركته 
و�الأخاقي على كافة �سر�ئح �ملجتمع �لتون�سي يف جمال 
�أما  �الإن�سان.  وحقوق  و�النفتاح  و�ل�سيا�سة  �الجتماع 
�لبلد �لثاين �لذي متكن من تخلي�ض دولته من �النهيار 
و�لتدهور فهوم�سر. ويعود �لف�سل يف ذلك �إلى متا�سك 
ووطنية �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �ملمثلة يف �جلي�ض �مل�سري 
لها  موؤ�س�سة حمرتفة ال عاقة  �سك  �أي  �لذي هوبدون 
�الأخرى.  �لعربية  �جليو�ض  ك�ساأن  �أو�لعقيدة  باحلزبية 
لطبقة  تابعة  ولي�ست  قوى  مر�كز  �أي  متثل  ال  �أنها  كما 
�جتماعية �أوجهوية بل هي ممثلة، بحكم قانون �لتجنيد 
م�سر  �م��ت��د�د  على  �ملجتمع  ق��وى  لكافة  �الإج��ب��اري، 
�جلغر�يف و�ل�سكاين. �سحيح �أن روؤ�ساء �جلمهورية بعد 
�أمينا  �أتو� من �جلي�ض ولكنه كان حار�سا  ثورة يوليوقد 
و�أكرب  وللدفاع عن م�سر وحدودها.  �ل�سيا�سي  للنظام 
�النحر�فات  من  �جلي�ض  هوموقف  نقول  ما  على  دليل 
جماعة  تقلد  ع��ن��د  ب��ال��دول��ة  ت����وؤدي  �أن  ك���ادت  �ل��ت��ي 
ل��م���دة  م�س���ر  ف���ي  �حلكم  مقاليد  �مل�سلمني  �الإخو�ن 
نظامه  �أن  م�سر  �سعب  الإقناع  كافيا  ك��ان  و�ح��د  ع��ام 
ولاإن�ساف  �لدولة  �نهيار  و�إلى  �لفو�سى  �إلى  �سيقوده 
بتف�����وي�ض  ك�����ان  �مل�س����ري  �جلي�ض  تدخل  �إن  �لقول 
بع�س��ر�ت  �جلماهري  خ���رجت  عن���دما  ع�������ارم  �سعبي 

يونيو2013م   30 ف���ي  �ل�س���و�رع  �إل�ى  �ل�م�ايني 
�الأو���س��اع  بت�سحيح  وتفوي�سه  �جلي�ض  تدخل  طالبة 

وهوما فعله �جلي�ض �مل�سري نزوال على رغبة �ل�سعب.

للربيع  �لثانية  �ل�سحية  �إلى  �لتحليل  هذ�  ياأخذنا 
�لعربي وهي �القت�ساد �لوطني بكافة �أبعاده وقطاعاته 
كافة  يف  فاجعا  وتهاويا  �سريعا  �ن��ح��د�ر�  �سهد  �ل��ذي 
�القت�سادية  �لتنمية  �أخر  مما  �القت�سادية  �لن�ساطات 
ن�سبة  �نخفا�ض  �إلى  و�أدى  عطلها  �أنه  نقل  مل  �إذ�  هذ� 
ن�سبة  ز�د  �أن��ه  كما  �الإج��م��ايل.  �ملحلي  �لناجت  �لنمويف 
�لبطالة �إلى قيا�سات فلكية هذ� ومل نقل �سيئا عن نزوح 
�لوطن  �أوخ��ارج  د�خ��ل  �ملو�طنني  من  �ملايني  وهجرة 
�أمام  ن�سائهم  �أعر��ض  على  وحفاظا  �مل��وت  من  هربا 
قامت  وقد  �ملتطرف.  �لديني  �لطابع  ذ�ت  �لهجمات 
على  باال�ستياء  �لدينية  �ملعار�سة  �حل��رك��ات  بع�ض 
حل�سابها  تديرها  و�أ�سبحت  �لطبيعية  �لدولة  م��و�رد 
و�إد�رة  �الإرهاربية  �أعمالها  على  خاله  من  تنفق  كي 
�ملناطق �مل�ستولى عليها. ي�ساف �إلى ذلك �أنها فر�ست 
تلك  على  بها  خا�سة  �سلوكية  مناهج  و�لقهر  بالق�سر 
�ملناطق مما جعلها يف عزلة عن �ملناطق �الأخرى �لتي 
ت�سكل �ساحة �سر�ع بني قوى معار�سة �أخرى و�الأنظمة 

�لتي حتاربها.
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هناك  �أن  �لقول  ميكن  ال  �ل��و�ق��ع  ه��ذ�  �سوء  على 
و�أنها  �لعربي  �لربيع  طالها  �لتي  �ل��دول  يف  �قت�ساد� 
�خلارجي  �ملايل  �لدعم  �إلى  بحاجة  جميعها  �أ�سبحت 

ت�ستجدي  �أن��ه��ا  كما  و�ل���دويل  �الإقليمي 
�ل��ع��ون م��ن �مل��ن��ظ��م��ات �ل��ع��امل��ي��ة الإط��ع��ام 
�أو�ملهاجرين.  �لنازحني  مايني  و�إ�سكان 
لي�ست هناك تقدير�ت  �أنه  �ملفجع  و�ملوؤمل 
علمية ميكن �العتماد عليها عن �الأ�سر�ر 
�لعربية  �لباد  باقت�ساد�ت  حلقت  �لتي 
وب��االإم��ك��ان  �لعربي  �لربيع  طالها  �ل��ت��ي 

ر يف �لبنية  ت�سور كم حتتاج تلك �لباد الإ�ساح ما ُدمِّ
�الأ�سا�سية وكم حتتاج الإعادة بناء �قت�ساد�تها. و�الأهم 
كم من �لوقت �ستحتاج تلك �لبلد�ن الإعادة �قت�سادها 
�إلى ما كان عليه قبل �لربيع �لعربي. جمرد �لتفكري يف 
ذلك قد يوؤدي اإلى الياأ�ش والإحباط ويدفع الإن�سان اإلى 
خمططا  يكن  مل  ومل��اذ�  حدث  ما  جدوى  عن  �لت�ساوؤل 
مد�ها  �هلل  �إال  يعلم  ال  وكارثة  بفاجعة  �نتهى  و�أن��ه  له 
هو�الآخر  �لذي  �لعربي  �مل�ستقبل  على م�سري  وتفاعلها 
مهب  يف  �أ�سبح  و�لتخلف  �لتخطيط  ع�����دم  بحك����م 

�لريح ويبدوحالكا.

طابع  ذ�ت  وه��ي  �لثالثة  �ل�سحية  دور  �الآن  ياأتي 
و�ل��رت�ث  �لتاريخ  يف  �جل���ذور  عميق  وق��وم��ي  �إن�ساين 
على  ��سطلح  م��ا  ب��ذل��ك  نعني  و�الإ���س��ام��ي  �ل��ع��رب��ي 
منذ  �لعربي  �لوطن  يف  تعي�ض  �لتي  �الأقليات  ت�سميته 
�لباد  �سكان  من  �الأق��ل��ي��ات،  �أي  وه��م،  �لتاريخ  فجر 
�الأ�سليني. ال حاجة �إلى �لتدليل على �أن �لباد �لعربية 
كانت وما ز�لت ت�سم �أعر�قا متباينة وقوميات متعددة 
�لثاثة  �ل�سماوية  �الأدي��ان  على  عاوة  خمتلفة  و�أدي��ان 
�أر�ض �لعرب وجعلها مهد ومهبط  �لتي �سرف �هلل بها 
و�مل�سيحية  �ليهودية  وهي  �ل�سماوية  �الأديان  هذه  وحي 
�لفادح  �لظلم  �الأقليات  ه��ذه  عانت  فقد  و�الإ���س��ام. 
و�لت�سريد و�لقتل و�لذبح مما �أجربها على �لنزوح من 
بيوتها و�أن تهيم على وجوهها يف �أر�ض �لعرب �لو��سعة 
�لدين  �أو�عتناق  �أو�ل�سبي  للذبح  وجتنبا  لاأمن  طلبا 

ز�لت  ما  �ختيارية.  غري  �إكر�هية  ب�سورة  �الإ�سامي 
عالقة  �الأقليات  هذ  ت�سم  �لتي  و�سوريا  �لعر�ق  ماآ�سي 
�آلت  ملا  و�حلزن  �الأمل  من  �لعديد  وت�سبب  �الأذه��ان  يف 
و�ملحاوالت  �لبلدين  هذين  �أح��و�ل  �إليه 
�لتي  �الأقليات  من  الإفر�غهما  �خلبيثة 
باآالف  �الإ�سامي  �لفتح  قبل  بها  عا�ست 
�ملن�سف  �لباحث  يعجز  ويكاد  �ل�سنني. 
من و�سف ما حدث وهول �لفاجعة �لتي 
�الأمة  مكونات  من  هامًا  مكونًا  �أ�سابت 
�لعربية، فهوؤالء �لب�سر هم عرب بكل ما 
�أو�لعرق  تعنيه هذه �لكلمة ب�سرف �لنظر عن �جلن�ض 
�لثقافة  يف  م�ساهماتهم  ول��ه��م  �أو�مل��ذه��ب  �أو�ل��دي��ن 
�لعربية و�الإ�سامية و�لدعو�ت �لقومية وبذل �أرو�حهم 
و��ستقالها  وكر�متها  �لعربية  �الأمة  �سرف  عن  دفاعا 
و�سيادتها. ومن �أكرب �لكبائر �الإجحاف معاملتهم بهذه 
�لطريقة ومعاناتهم �لتي بكل �أ�سف نعتربها و�سمة عار 
يف جبني �لذين قامو� بتنفيذها متذرعني باأيديولويجة 
على  �الإ�سامي  �لتاريخ  يعرفها  مل  �لتطرف  يف  غاية 
�متد�د �لع�سور وباأعمال ع�سكرية بعيدة عن �أخاقيات 
�مل�سلمني وال  �الإن�سان ال يقرها جمهور  �حلرب وحقوق 
كله  ذلك  و�ملعتدلني.  �الأ�سر�ف  علمائهم  من  �لنخبة 
�لر�ي  �أمام  و�لرحمة،  �لت�سامح  �أهل  �مل�سلمني،  �أحرج 

�لعام �لعاملي.

�لقامتة  �ل�سورة  هذه  تغيري  بو�سعنا  �أن  نعتقد  وال 
من روؤيته يف �ملدى �لق�سري �ملنظور. وال حاجة مطلقا 
للدخول يف تفا�سيل ما حدث لاأقليات يف بع�ض بلد�ن 
�لربيع �لعربي فهي قد متت تغطيتها بال�سوت و�ل�سورة 
�لف�سائية  و�ل��ق��ن��و�ت  �الأج���ه���زة  يف  مكثفة  ب�����س��ورة 
�إلى  �ل�سريف  �لعربي  يدعو�ملو�طن  مما  و�الإعامية 

�الأمل و�حل�سرة ب�سورة مل ي�سبق لها مثيل.

على  ع��دي��دة  حتفظات  لنا  �أن  �لتنويه  م��ن  الب��د 
مفهوم  جوهره  يف  فهو  �الأقليات  م�سطلح  ��ستعمال 
حينما  �حلديث  �الأوروب��ي  �لتاريخ  عن  ورثناه  �سيا�سي 
و�إن�ساء  �لدميقر�طية  عمليتها  مبمار�سة  �أوروب��ا  بد�أت 

م�سطلح الأقليات 
يف ج�هره مفه�م 
�سيا�سي ورثناه عن 
التاريخ الأوروبي
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و�إن�ساء  �لنو�ب  كمجل�ض  منتخبة  د�ستورية  موؤ�س�سات 
مقاليد  ت�سلم  و�سوح  بكل  ويعني  �ل�سيا�سية  �الأح��ز�ب 
بعد  �مل��ق��اع��د  ب��اأك��ري��ة  ي��ف��وز  �ل���ذي  للحزب  �ل�سلطة 
�القرت�ع.  �سناديق  طريق  عن  �نتخابية  بعملية  �ملرور 
بابا  �لثالث  �سنوده  �لبابا  قد��سة  �أن  هنا  ويح�سرنا 
لقاءًا  اإجرائه  اأثناء  ب�سدة  اعرت�ش  م�سر  يف  الأقباط 
م�سطلح  �إطاقه  على  �الإعاميني  �أحد  مع  تلفزيونيا 
الأقلية على اأقباط م�سر وقال له:  “ نحن ل�سنا �أقلية 
ف��اأرج��و�أن  �مل�سري،  �ل�سعب  من  يتجز�أ  ال  ج��زء  نحن 
ذكر  ي��رد  ومل  ك��ان  وق��د   .“ �العتبار  بعني  ه��ذ�  تاأخذ 
�الإن�سان  هذ�  �هلل  رحم  �للقاء.  ذلك  يف  �أقلية  لكلمة 

�لكبري �لذي كان مثاال يف �الإن�سانية و�لوطنية.

م�سمى  لنف�سه  �تخذ  �ل��ذي  �حل��ر�ك  ه��ذ�  يكن  مل 
�لربيع �لعربي هو�ملرحلة �ل�سلبية �لوحيدة �لتي �سهدتها 
بلد�ننا �لعربية فاإن هناك جماالت �أخرى ال يت�سع �ملقام 
�أن  لهذ� �حلر�ك يجب  تعترب متممة  تناولها وهي  �إلى 

ال ترتك دون ت�سخي�ض 
�أوم��ع��اجل��ة وه��و�أم��ر 
للب����احثني  ن��رتك��ه 
�مل���و����س���وع���ي���������������ني 
�ل���ع���رب وه���م ك��رة 

و�حلمد هلل. 

وي���ج���ب �ل��ت��ن��وي��ه 
�ل�سورة  ه��ذه  �أن  �إل��ى 

ر�سمها  �ل��ت��ي  �ل��ق��امت��ة 
�ل����رب����ي����ع �ل����ع����رب����ي يف 

ت���اري���خ���ن���ا ل��ي�����س��ت ن��ه��اي��ة 
�ملطاف كما و�أنها لي�ست ع�سية 

�مل�سار  يف  و�لت�سحيح  �حل��ل  على 
تاريخيا  �أمتنا خمزونا  فاإن يف  و�لروؤية، 

وتر�ثيا وثقافيا بو�سعه �لت�سدي لهذ� �خللل 
ُيقيل  و�إعادة هيكلته لي�سبح حر�كًا فاعًا �سويًا 

�أمتنا من عرتها كما حدث لنا على �متد�د تاريخنا 
فاعلة  حّية  �أمة  وبقيت  بنجاح  و�لذي جتاوزته  �لطويل 

تلعب دورها يف �لتاريخ �الإن�ساين على مر �لع�سور. 

در��سة  باإعادة  �إال  تقديرنا،  يف  ذل��ك،  يت�سنى  وال 
�أ�سباب تعر هذ� �حلر�ك و�لوقوف �لقومي �ملو�سوعي 
ممنهجة  مهنية  معاجلة  ومعاجلتها  م�سبباته  على 
�لو�عية  �لوطنية  �لقوى  كافة  بتوحيد  �إال  ذلك  يتم  وال 
هدفها  يكون  و��سحة  ��سرت�تيجية  ور�سم  و�ملعتدلة 
�ل�ساعية  �لعربية  �ل�سفوف  هور�ض  ووح��ي��دً�  و�ح��دً� 
بجد ومثابرة �إلى وحدة �لهدف و�لتخل�ض من �الأنظمة 
نحوتكامل  �حل��ث��ي��ث  و�ل�����س��ع��ي  و�حل��زب��ي��ة  �لت�سلطية 
�لعربية.  �لبلد�ن  كافة  �قت�سادي مرحلي على م�ستوى 
ويعترب ذلك �أولى �خلطو�ت �لتي تاأخذنا على �لطريق 
وهوما  و�لعد�لة  و�مل�ساو�ة  نحو�لدميقر�طية  �ل�سليم 
طالبت به �أ�سًا �الأجيال �ل�ساعدة �لعربية عند بد�ية 
�لعربية  بلد�ننا  معظم  �كت�سح  �لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك 

وُعرف خطاأً بالربيع �لعربي.

منار�ت  �إل��ى  ن�سري  �ننا  ن��اأم��ل  نحلم؟  ه��ل  ُت���رى 
�لطريق �ل�سحيح..
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سؤال كان وال يزال يؤرقني وأنا أتعمق في التراث 

األفريقي ثقافة، وفكرا، وإبداعا، وسياسة؛ علما 

أن العالم كل العالم كان ينتظر منا وعيا للدور 

الحاسم الذي كان على أفريقيا أن تلعبه في سبيل 

تطور البشرية، خصوصا ما يتعلق بمصيرها أوال وأخيرا..

اأ.د. عبد ال�سالم فزازي

29ف��ك��ر وث��ق��اف��ة

أفارقة نحن وعالقتنا 
ببقية العالم تتوىل 

الكالم...
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العبقرية الأفريقية: 

من �ملوؤكد �أن �أفريقيا �أبانت منذ قرون عديدة عن 
عبقريتها يف م�سل�سل �لتنظيم �لذي يعترب قو�م �لتقدم 
و�النفتاح على بقية �لعامل، حيث �أوجدت وبا �سك، بل 
�أقول حكمت على نحو ر�ئع عدد� كبري� من �ملجتمعات 
�ملطاف  �آخ��ر  يف  �أنها  �إال  و�الإم��رب�ط��وري��ات،  و�ملمالك 
�أقو�م وطو�ئف  �سقطت وخ�سعت حلكم  وب�سربة الزب 
�لعبودية  فظائع  تفا�سيل  عند  �لوقوف  ولعل  �أخ��رى. 
�لطويلة �لتي عا�ستها حتتم علينا عدم �خلو�ض فيها ما 
��ست�سهد يف  �أن  وح�سبي  �أمر� مق�سيا..  كان  �الأمر  د�م 
هذ� �الإطار بعبارة تاريخية حتمل �أكر من داللة ولو�أنها 
وزر�ء  رئي�ض  نهرو«   « باح  حيث  د�ل��ة،  �أنها  �إال  وجيزة 
�أن هناك ما هو�أفظع،  �أظن  » ال  �ل�سابق قائا:   �لهند 
�لانهائية يف  �أفريقيا  ماأ�ساة  من  و�أ�سنع،  هو�أب�سع  وما 
�أفريقيا  كانت  �سو�ًء  �ملا�سية...  �لقليلة  �لقرون  خال 
وجدير  قائمة،  �ملاأ�ساة  هذه  ف��اإن  �سيا�سية،  �أم  عرقية 
باآ�سيا �أن تعني �أفريقيا ما ��ستطاعت �إلى ذلك �سبيا، 

الأننا قارتان �سقيقتان«.

ولعل �ملتتبع لل�ساأن �الأفريقي عرب م�سارها �لتاريخي 
�لتي جنم  �ملاأ�ساة  و�لى حد �الآن يقف عند نتيجة هذه 
وال�سقوط  الأفريقية،  لل�سخ�سية  طويل  ك�سوف  عنها 
يقال  كما  ب��ات  �ل��ذي  �الإن�سان  منزلة  �إل��ى  باالأفريقي 
)�رخ�����ض م��ن حتى( كما ي��ق��ال؛ وم��ا ن��ر�ه م��ن تفكك 
وت�سرذم يجعلنا يف حرية من �سعوب �أفريقيا وما فعلت 
بها �أنظمتها �مل�ستبدة ب�سكل غري م�سبوق قيا�سا �إلى باقي 
�الأمم و�لقار�ت �الأخرى؛ ومع �الأ�سف �ل�سديد مل تتعلم 
الأنها  باالحرت�م  جديرة  ق��ارة  لكانت  و�إال  عا�سته  مما 
�أنها  �إلى حد  تعلمت درو�سا جديدة يف مدر�سة �حلياة، 
كانت �ستكت�سف �سخ�سيتها �لعميقة، ومن ثم حاولت �أن 
متطلباتها،  مو�جهة  ق�سد  �سياغتها  بل  ترميمها  تعيد 
جتربتها  خ��ال  من  تتعلم  �أن  �ملفرو�ض  من  ك��ان  كما 
مرت  �لتي  �لعامل  �سعوب  باقي  م�سايرة  معنى  �الأليمة 
بنف�ض �لتجارب، �إن مل �قل �أكرها حدة وق�سوة.. ومن 
�الأكيد �أنها يف خ�سم ما يعي�سه �لعامل من تقلبات على 

جميع �مل�ستويات، �أدركت بعد �إعادة قر�ءة ما م�سى، �أن 
�ل�سبب يف وقوعها يف حلظة من تاريخها، �سحية لتقنية 
يتجلى يف  �لب�سر وهذ�  بارعة خمت�سة يف تدمري حياة 
مرحلتها �الأولى من تطورها �لذي بقي منعزال عن تطور 
باقي �لعامل، طبعا مل يكن يخطر لها على بال �إطاقا 
بل  �ملجانيني،  و�لتقتيل  �لقتل  فن  لتنمية  د�عيا  ثمة  �أن 
و�سوال �إلى حد �لتدمري �ل�سامل حتى ولوقيل �أن كل هذ� 

كان من �جل �سمان �لنف�ض و�أمانها.

البعد الحضاري للتنمية المغربية: 
و�إذ� ما حاولنا تتبع �الأجيال �ملتعاقبة من �الأفريقيني 
وتاأملنا يف طبيعة و�أوجه ماأ�ساة �أفريقيا �لتي ال تنقطع، 
�أن �لعبودية ب�سكلها �لعام تعترب �سر  �سندرك ال حمالة 
ى ويوؤدي �إلى خنق  �لعبوديات كلها، حيث �سكلها هذ� �أدَّ
�سخ�سية �الإن�سان �الأفريقي؛ وتافيا لكل هذه �ملثبطات 
يعطي  �أن  �ملغرب  حاول  �ل�سمر�ء،  قارتنا  عا�ستها  �لتي 
بعد� ح�ساريا متفرد�  و�ساكنة �سحر�ئه  للمغرب عامة 
للعامل،  و��سحة  و�إ�سارة  ذ�تها  �أفريقيا  يف  قدوة  جتعله 
��ستثنائيا،  متنف�سا  جهاته  منح  �ملغرب  �قر  وقد  �سيما 
�لبعد  على  �لد�لة  �ملو�سعة  �جلهوية  فل�سفة  تبنى  حيث 
دون  �لعام،  �ساأنها  بتدبري  جهة  كل  لتقوم  �حل�ساري 
خالها  ومن  عربها  �لتي  �جلهات  باقي  عن  �الن�ساخ 
�ملكونة  �جلهات  بني  �اليجابي  �لتفاعل  يتم  �أن  ميكن 
باقي  على  �النفتاح  من  لنوع  �ل�سباقة  �ملغربية  للوحدة 

�لعامل �ملتح�سر.

ويجب علينا ونحن نتق�سى جو�نية قارتنا �الأفريقية 
 - �الأفريقية  �ل�سخ�سية  حماوالت  رغم  �أنه  نعرتف  �أن 
تخل�ض  �أن  �الآن  �إل��ى  �حل��ني  ذل��ك  منذ   - �ستى  بطرق 
فيها  وقعت  �لتي  �لعرقية  �لع�سبية  فو�سى  من  نف�سها 
�ملغرب  ��ستطاع  بينما  �لبتة؛  تربحها  مل  ماز�لت  فاإنها 
�ملع�سلة  ه��ذه  ت��ايف  �الأفريقية  �لعربية  �ل��دول  وباقي 
�أن  �إلى  �إ�سافة  �أفريقيا..  �أقطار  جل  يف  ع�س�ست  �لتي 
و�حلال  تنتهي،  ال  وذ�ك  هذ�  رغم  �الإن�سانية  �لتجربة 
�أننا �أ�سبحنا نر�ها موجهة بغري ما �نحر�ف نحوحتقيق 
فقط  �سك،  با  متوفرة  وهي  �أفريقيا،  �إمكانات  �أف�سل 
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يجب ��ستيعابها حتى ميكن ت�سحيح م�سارها �حلياتي، 
لدى  ما  لديها  جميعها  �الأم��م  �أن  نوؤمن  �أننا  و�حل��ال 
�جل  م��ن  و�لطبيعية  �لب�سرية  �ل��ط��اق��ات  م��ن  غ��ريه��ا 
حتتاج  فقط  وقدر�تها،  ومكت�سباتها،  مو�هبها،  تنمية 
كل  لتحويل  �ملائمة  �لظروف  وحت�سر  ت�ستح�سر  �أن 
حقائق  �إل��ى  بكر  طاقات  وه��ي  متلكها،  �لتي  �لطاقات 
مل  �إن  �الأطماع  جعل  ما  هذ�  ورمبا  �لو�قع،  �ر�ض  على 
ال  �ملثال  �سبيل  على  مغربنا  على  تتو�تر  �الأح��ق��اد  نقل 
�حل�سر، الأنه ��ستطاع �أن يحقق تو�زنات قطبية يف ربوع 
�لوطن بدء� من �سحر�ئه و�سوال �إلى �سماله بل جهاته 
على  تطل  بو�بة  يعترب  �ل��ذي  �ملغرب  له���ذ�  �ملك����ونة 

قار�ت و�سفاف.. 

اإلنسان األفريقي الجديد: 
يبقى �الأفريقي معروفًا بوعيه �لثاقب، ويعلم جيد� 
بل �سنعت  فر�غ  ت�سنعه من  �لعامل مل  �سعوب  باقي  �أن 
يعلم  كما  هو؛  منها  �سنع  �لتي  نف�سها  �مل��ادة  نف�ض  من 
�لب�سرية،  �لطبيعة  بنف�ض  تتمتع  جميعها  �ملادة  هذه  �أن 
و�حلال �أن �لطبيعة �لب�سرية �أينما حلت و�رحتلت تبقى 
تتحكم فيها �سنن �لتطور ذ�تها. وهنا بال�سبط، نق�سد 
بالتطور هوتنمية مبد�أ د�خلي، كامن يف جو�نيتنا، فقط 
يتجلى  �أن  �إلى  تدريجيا  بالربوز  ياأخذ  �لزمن  مع مرور 
جعلتها  ق��د  �لقمح  حبة  �سان  �سانه  وقائما،  و��سحا 
و�لب�سر  �سغرها،  �لنمورغم  حتمية  تعي�ض  �لطبيعية 
�ل��ذ�ت.  لتحقيق  �لهائلة  �الإمكانيات  هذه  ميلك  نف�سه 
�ل�سخ�سية  به  تت�سم  ما  و�أروع  �أهم  �أن  وهكذ�، ناحظ 

�الأفريقية من ميز�ت يف مر�حل تطورها تتمثل يف: 

لديها �إر�دة ال تنثني الن تكون بتمام حريتها، وهي 
متو�جدة بالكامل يف كل مكان.

�لثقافية  �لقيم  �إع��ادة  �جل  من  ثابتة  �إر�دة  متلك 
�الأفريقية �إلى مكانتها �حلقيقية.

�أف�������ريقيا  ح�س������ارة  �إث�����ر�ء  �ج����ل  م����ن  نيته���ا 
�حل�س����ار�ت  بب����اقي  تلقيح��ه���ا  �إل����ى  من��ه���ا  �سعي����ا 
ح�سارة  خلق  يف  بامل�ساهمة  قمينة  وه��ي  �الأخ����رى، 

عاملية، وهذ� ر�جع �إلى �نفتاحها عليها منذ زمان.

�جل  من  هائلة  وهي  �الأفريقي،  �الإن�سان  قابلية   -
�لتكيف، وهذ� يبدوو��سحا خال تاريخ �أفريقيا، وعرب 

م�سارها �لتو��سلي �لذي ال ينكره �إال جاحد.

�لعدل على  �سديد� نحوحتقيق حلم  - متتلك ح�سا 
م�ستوى �لعاقات �لب�سرية.

روح  نحو�إظهار  بها  جتنح  خ��ارق��ة  بقوة  تتميز   -
جميع  مع  �الأخ��وي  �لت�سامن  �جل  من  وباذخة  �سادقة 
�ملعي�ض  من  نابعة  �ل��روح  وه��ذه  كلها،  �الأر����ض  �سعوب 
�لتاحم  على  �أ�سا  ينبن��ي  ����لذي  �لب�سي���ط  �ليومي 

و�لتو�د و�الإخاء و�لتعاون.

- �لطاقة �لهائلة �لتي جتعلها تعتز بامل�ساهمة كليا 
على  جبلت  الأنها  �لعاملي  �لتبادل  روح  حتقيق  نطاق  يف 
�لفكر �جلمعي بعيد� عما هو�نفر�دي �إذ� ما ق�سناه مع 
�لعامل �ملتقدم �لذي بقي ملت�سقا بفرد�نيته ومل ي�ستطع 
رغم كل �سيء �النفتاح على �جلماعة رغم ما يتبجح به 

من �سعار�ت تق�سعر لها �الأبد�ن.

غائر�  جرحا  يعي�ض  �الأفريقي  �الإن�سان  يبقى  فقط 
متاهات  يف  به  �أوقعت  طاملا  �ل��ذي  �الآخ��ر  فكرة  �ء  ج��رَّ
�لن�سيان وهوعلى غري �أهبة، الأنه مل يكن مزود� بكامل 
�إلى  �لقوة من �خلارج  �لعدة عندما فر�ض عليه حمك 
يعترب  حقا  �ن��ه  متنا�سني  ب��ه؛  ونكلت  ��ستعبدته  درج��ة 
 - – وذل��ك من حقه  يبقى  لاآخرين، مما جعله  �أخ��ا 
ومن حقه حذر� متاأهبا لئا يوقع به ثانية، وذلك عرب 
�كت�سابه �ملعرفة �لتامة بالتقنيات �لع�سرية ومبكوناتها 
كل  يف  بغريه  �للحاق  يحاول  �أ�سبح  وهكذ�،  �لكاملة؛ 
�مليادين �لعلمي���ة، ن����اهيك بالفني���ة و�ل���ريا�سية �لت���ي 

�أ�سبحت ملكا له بامتياز.

�لياأ�ض  يوما  �إليها  يت�سرب  مل  �أفريقيا  فان  وهكذ�، 
بقية  قبل  من  و�لتهمي�ض  �لعن�سرية  بنار  تكتوي  وهي 
�مل�ساملة  بال�سعوب  وتو��سل  �ت�سال  على  فبقيت  �لعامل، 
�لتي ت�ست�سحب معها ح�سن �لنية يف �لتعامل �الإن�ساين، 
و�لتي لها نف�ض �لرغبة يف �لعد�لة و�الحرت�م �ملتبادل. �إال 
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�أن �سبيلها تعرت�سه عر�قيل كثرية مع �الأ�سف �ل�سديد، 
ولهذ� كان عليها وال ز�ل �أن تعمل جاهدة كي تدلل على 
فطنتها ونفاذ روؤيتها كما عليها �أن متيز بني �ل�سد�قة 
�ملتعالني  قبل  من  �لز�ئف  �الإح�سان  وظو�هر  �حلقيقية 
كانت  وه��ذه  كانو�..  من  كائنا  �لب�سر  من  و�مل�سلحني 
من �ملفرو�ض �أن تكون مهمة زعماء �أفريقيا �ملخل�سني 
يف  باإ�سهاماتهم  للقيام  جهودهم  ق�سارى  يبذلو�  كي 
هذه �ملهمة بنجاح.. بالطبع هذ� مل يح�سل العتبار�ت 
�ستى، لكن �أن هذ� �الأمل مل يكن ليعفي �الأفارقة �سعوبا 
وحمبني للحرية من �ليقظة �ل�سديدة، وال �سيما عندما 
هذه  ع�سنا  �أننا  و�حلال  مهددة،  �أفريقيا  �سامة  تكون 
ال  وبح�سرة  متفاوتة  �أزم��ن��ة  ع��رب  �لغريبة  �مل��ف��ارق��ات 
على  �ل��ق��ار�ت  باقي  عن  تختلف  ال  و�أفريقيا  تو�سف. 
تعي�ض  يبدو�أنها  قد  ما  رغم  و�لتو��سل  �لتعاون  م�ستوى 

بعيد� عن �لع�سر، ويف �ن�سد�د �أفق �نتظار ملمو�ض.

قا�سرة  لي�ست  �الأفريقي  �لت�سامن  روح  �أن  و�حلال 
على �أبناء �أفريقيا فقط، بل من تعامل معهم من باقي 
�لت�سامنية  �لروح  هذه  �أن  �سياحظ  �الأخ��رى  �لقار�ت 
تتقا�سم  �لتي  �سيما  �الأخرى  �ل�سعوب  �إلى  متتد عندهم 
معهم نف�ض �لهموم �الإن�سانية، وال غر�بة يف هذ� ما د�مت 
هذه �ل�سعوب �أي�سا تنتمي �إلى �الأ�سرة �الإن�سانية �لكربى 
�القت�سادي  م�سريها  يف  نفكر  �أن  �ليوم  علينا  �لتي 
م�سلحة  خدمنا  قد  نكون  وبذلك  و�لقاري،  و�لب�سري 
�جلميع على �عتبار �أن �الإن�سان يبقى �رقي و�أنبل ما على 

هذه �الأر�ض.

�أن  علينا  �ليوم  �الأفريقية  �ل��ق��ارة  نن�سف  وحتى 
لرنى  بعيد�،  يبدولنا  مهما  �لقريب  �لتاريخ  ن�ستح�سر 
فاأولئك  �مل�ستمر؛  ن�ساطها  يف  وهي  هذه  �لت�سامن  روح 
مثا  �ن��دجم��و�  و�ل��ذي��ن  �إفريقي  �أ�سل  من  هم  �لذين 
نتذكر  تاأكيد  بكل  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �الأم���ة  يف  م��ا  زم��ن  يف 
وطنهم  وخدمو�  ومعها  فيها  �الندماج  ��ستطاعو�  كيف 
وطنهم  يخونو�  ومل  �الأفريقي  �حلما�ض  بنف�ض  �جلديد 
�لثاين هذ� قطعا. وعلى هذ� �الأ�سا�ض ندعو�ليوم �أمريكا 
وباقي �الأمم �إلى �إعادة �لتفكري يف م�سري �أفريقيا وهي 

تعي�ض ما تعي�سه من مفارقات وتناق�سات فر�ستها عليهم 
ترحم  ال  �لتي  �لعوملة  بهالة  �ملطوقة  �جلديدة  �حلياة 
مع�سر �ملغلوبني على �أمرهم... وليعلمو� �أن هذه �لقارة 
باالأم�ض  كانت  �مل�ستويات  جميع  على  فقر�  تعي�ض  �لتي 
�لقريب فخورة بكم و�ساركت معكم يف حروبكم، وبذل 
�الأفارقة �لذين حاربو� حتت �ألوية �أجنبية �ستى ق�سارى 

ج��ه��ده��م يف خ��دم��ة �مل��ج��ت��م��ع �ل���ذي 
�أن  ولنا  له.  �الإخا�ض  على  �ق�سمو� 
�لقارة  وقعت يف  �لتي  �ملعارك  نذكر 
�لعاملية  �حل���رب  خ��ال  �الأف��ري��ق��ي��ة 

يف  وقعت  �لتي  و�مل��ع��ارك  �الأول���ى، 
م������ع �رويا و�آ�سيا، �إال �أننا 

�الأ�سف �ل�سديد 
��������س�������رع�������ان 
م�������ا ط���وي���ن���ا 

���س��ف��ح��ت��ه��ا وم��ا 
عاد �حد يذكرها 

�الأج��ي��ال  وك��ان على 
نوها  يلقِّ �أن  �ملا�سية 

�أب��ن��اءه��م �إن�����س��اف��ا 
و�إن�سافا  �أوال  لهم 

للتاريخ ثانيا.

�ملجتمع  وعلى 
ي��ويل  �أن  �ل����دويل 

�ه��ت��م��ام��ا ل��ل��ق��ارة 
�الأف���ري���ق���ي���ة مت��ام��ا 

م��ث��ل��م��ا ي��ف��ع��ل م���ع ب��اق��ي 
تعم���ل  �أف���ريقيا  د�م��ت  م���ا  �لق����ار�ت 

من  بالذ�ت  �حلا�سمة  �ملرحلة  ويف هذه  جاهدة 
تاريخها �لع�سيب، 

كل  خل��دم��ة  �ال���س��ت��ع��د�د  د�ئم���ة  �أفريق���يا  �إن   -
�لق�سايا �لكربى، وتتعاون مع �الأقطار �الأخرى.

�أن تغيب عن �ملباحثات �لتي  �أفريقيا ال تقبل  �إن   -
�أزم��ات  تن�ساأ  عندما  �تباعه  يجب  �ل��ذي  �خل��ط  تقرر 
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دولية فت�ستثنى منها.

�الأمر فقط  تعلق  �إذ�  �إال  تهمي�سها  ترى  �أفريقيا  �إن 
وجعلها  ال���دويل،  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  يف  ب��الن��خ��راط 
حقا للتجارب �حلربية، و�كت�ساف قدر�تها �لرو�تية، 
و�حل���������������اج���ات �إل�����ى ط��اق��ات��ه��ا 

�لب�س����ري��ة.. 

�أفريقيا  تفاعل  �إن 
�لق�سايا  مع  �لعادل 
يدخل  ال  �لعاملية 
ف�����������ق�����������ط يف 
�لنف�ض  �ح��رت�م 
�الأف����ري����ق����ي����ة 
وح�سب، بل �إنها 
م�����س��ال��ة ت��ع��اون 
�أنا�ض  بني  �سحيح 
بع�سهم  ي���ح���رتم���ون 
بحقوق  ويتمتعون  �ل��ب��ع�����ض، 
�آخر �ملطاف  �نتعا�سه يف  مت�ساوية يف عامل ال يتم 

�إال بروح �لعد�لة.

ولعلَّ وجهة نظرنا يف هذ� �ملقال ت�سدر عن حقيقة 
�نتمائنا لهذه �لقارة �لتي نرجو�أن حتظى باالإن�ساف 
و�ستبقى  كانت  الأنها  ولومرة،  �لتاريخي  م�سارها  يف 
�أبد� مرجعية ح�سارية، و�قت�سادية، وب�سرية، يحتاج 

يعد  ومل  وطره  منها  ق�سى  �نه  يح�سب  وال  �لعامل  �إليها 
�أفريقيا  فاإن  ولهذ�  كربى؛  �أهمية  يكت�سي  �إليها  �للجوء 
الأنها  �لعامل  بقية  م�ستقبل  متثل  �عتز�ز،  بكل  ونقولها 
يف  �لعاقات  معها  تتطور  �أن  يجب  بكر�  عاملا  نف�سها 
�مل�ستقبل، و�لتي �ستوؤدي حتما يف عدم تفعيلها �إلى كارثة 
ح�سارة  بناء  �سبيل  يف  �لتام  �لتناغم  �أو�إل���ى  �ساملة، 
على  �أ�سا  يعتمد  فيه  نقا�ض  ال  �ل��ذي  و�الأم��ر  عاملية، 
�الح��رت�م  من  ب��روح  �سيتحقق  �لتطور  هذ�  كان  �إذ�  ما 
هذه  وعاقبة  و�الزدر�ء،  �لت�سلط،  من  �أوبروح  �ملتبادل، 
�آخر  �لعامل يف  �لعامل كل  �الأم��ور لن حتمد عقباها الن 

�ملطاف من �سيكون �ل�سائع �الأكرب.

عظماء  �إليه  تنباأ  ما  �الإط��ار  هذ�  يف  نتذكر  ولعلنا 
�ملفكرين وهم يتق�سون حقيقة �ل�سعوب �لتي �سرعان ما 
دعائمه  تتحقق  �أن  ميكن  ال  �جلماعي  �لبناء  �أن  تن�سى 
�حلياة،  عماد  باعتباره  �الإن�سان  ي�ستهدف  كان  �إذ�  �إال 
�أبد�  تبقى  �لفرد�نية مهما حققت من جناح،  فان  و�إال 
�أوال، وما د�م هوبدوره ينتمي  مق�سرة يف حق �الإن�سان 
يف  ق�سر  قد  حتما  فيكون  �لب�سري  �جلن�ض  ه��ذ�  �إل��ى 
�لعامل،  ورب��ح  نف�سه  خ�سر  قد  �إم��ا  فيكون  ثانيا،  ذ�ت��ه 
قد  �سيكون  �نه  �ملوؤكد  نف�سه، ومن  �لعامل وخ�سر  �أوربح 
خ�سرهما معا.. و�ل�سيا�سي �ل�ساعر �الأفريقي » �سنغور« 
طاملا �أ�سار �إلى �أن �أفريقيا ال تعرف �سعور� معاديا الأمم 
تر�ها  �أن  �إل��ى  �لتمني  د�ئمة  �إنها  بل  �الأخ��رى،  �لعامل 

تتمتع بال�سعادة �لتي تتوق �إليها هي �الأخرى:

ب�����ارك ه����ذ� �ل�����س��ع��ب �ل�����ذي ي��ح��ط��م ق��ي�����وده 

ق��ط��ي��ع��ا ج��ائ��ع��ا م���ن �الأق�����وي�����اء و�مل��ع�����ذب��ني 

����س�������ع���وب �آ����س���ي�������ا، وك��������������������ل ���س��ع�����������������������وب

ت��ن�����س�����ح دم����ا وم���ع���ان���اة، ويف و���س��ط �ل���ت���ي 

روؤو�����������ض ���س��������������ع��ب��ي �مل����رت����ف����ع م��وج��������������ه��ا 

ب����ح����ز�م م�����������ن �الأي�������������������دي �الأخ��وي�����������������������ة

����س��ت��د�ر ليجابه �ل����ذي  �ل�����س��ع��ب  ب����ارك ه���ذ� 

وم���ع���ه ب������ارك ����س���ع���وب �روب�������ا ك���ل���ه���ا، وك�����ل

�أف���ري���ق���ي���ا و����س���ع�������وب �أم���ري���ك���ا ك�����������������������ل��ه��ا، 

م���اي���ني �الأم���������������و�ج ه������ذه، �ن��ظ��������������ر �إل����ى

و�ج���ع���ل �أي���دي���ه���ا �ل���د�ف���ئ���ة ت��ط�����وق �الأر������ض

حت����ت ق�����������و���ض ق�����������زح م����ن ���س�����������������������ام��ك.
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التوحد..
بني الواقع والتهويل
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�ض:  هل - بالفعل - �لطفل �لتوحدي ميتلك مو�هب بن�سبة تفوق ما ميتلكه 
�أقر�نه من �الأطفال �الآخرين؟ 

�ض:  ما هو �ل�سر �خلفي ور�ء قدرة �الإناث على �إخفاء �أعر��ض �لتوحد؟ 

�ض:  كيف توؤثر �نفعاالت �الأ�سرة �سلًبا �أو�إيجاًبا يف حياة طفلهم؟ 

�ض:  هل من �آفاق علمية، �أو�كت�سافات طبية جديدة لذوي �لتوحد؟ 

�لرعاية  �سبل  له من  توفره  ملا  �لتوحدي،  للطفل  �الجتماعية  �ملوؤ�س�سات  �أولى  �الأ�سرة  تعد 
�الأ�سرية �ملتو�فقة مع �حتياجاته، وتنعك�ض �آثار �الأدو�ر �الجتماعية �ل�سليمة بني �أفر�د �الأ�سرة 
على �حلياة �لنف�سية لاآباء و�الأبناء وخا�سة يف مرحلة �لطفولة �لتي تعد مرحلة �لبناء �لنف�سي.

حاالت  ومنها  �خلا�سة  �الحتياجات  ذوي  من  �أطفالها  �أحد  �أن  �الأ�سرة  تكت�سف  وعندما 
�لتوحد، كاأنها – يف �لغالب - ت�ساب ببع�ض �مل�ساكل �لنف�سية مثل �الكتئاب و�حلزن وخا�سًة 
�لو�لدين. وهذ� �ل�سعور ناجت من �أن �ل�سورة �ل�سائعة عن �لتوحد تبدو�سبابية ومبهمة، فيمرون 
مرحلة  اإلى  النتقال  اإلى حني  امل�ساعر  هذه  وت�ستمر  والقلق،  بالإحباط  تبداأ  عديدة  مب�ساعر 

�ل�سعي الإيجاد �حللول �ملنا�سبة.

بقلم: د.هـدى �سّباح
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بكاملها  �الأ���س��رة  ح��اج��ة  ت��ربز  �ل�سابقة  مقدمتي 
�إلى معرفة ماهية  )�لو�لد�ن و�الأخوة و�الأخو�ت �لكبار( 
�لتوحد للتعامل معه والبد لاأ�سرة �لو�عية من ت�سخي�ض 
منهم  �مل�ساعدة  وطلب  باملخت�سني،  و�ال�ستعانة  �حلالة؛ 
مل�ساعدة طفلهم �لتوحدي على ��ستيعاب حالته و�لتعاي�ض 

معها للعبور �إلى حالة �أف�سل.

�الآب��اء  يتجاوب  ما  �سرعان   - �الأ���س��ف  – مع  ولكن 
فهم  على  قدرتهم  لعدم  بالرف�ض  �مل�سكلة  مع  و�الأمهات 
هو�لتعرف  �لنطلوب  �إن  �لطفل.  مايعانيه  و��ستيعاب 
نقاط القوة وال�سعف لديه، وكيفية التعامل معها بطريقة 
على  طفلهم  ت�ساعد  �لتي  �ل�سبل  �أف�سل  وتوفري  �أف�سل، 

حياة كرمية.

ما المقصود بالتوحد؟ 
�لنمائية �سببها خلل وظيفي    هو نوع من �الإعاقات 
يف �ملخ ي�سعب معها ��ستيعاب �ملخ للمعلومات ومعاجلتها 
مما يوؤدي �إلى �سعف فى منو �الإدر�ك �حل�سى و�للغوى، 
وبالتالى عدم �لقدرة على �لتو��سل و�لتخاطب و�لتعلم �أو 

�لتفاعل �الجتماعى.

فيعي�ض  �نطو�ئية،  نزعة  �الأعر��ض  هذه  وي�ساحب 
�لطفل منغلًقا على نف�سه مع �ندماجه فى حركات منطية 
�أو ثور�ت غ�سب كرد فعل الأي تغري فى �لروتيني، وتوؤكد 
يف  طفل  بن�سبة  ينت�سر  �لتوحد  �أن  �حلديثة  �لدر��سات 
�إلى  �الإح�ساء�ت  ت�سري  كما  �لعامل،  يف  طفل   166 كل 
�أن ن�سبة �إ�سابة �لذكور بالتوحد تفوق ت�س�عة �أ�سعاف ما 

ي�سيب �الإناث.

�لتغري�ت  ناجم عن  �الأمر  �أن هذ�  �لباحثون  ويعتقد 
�جلينية بني �جلن�سني، ف�سًا عن �كت�ساف جو�نب معيبة 

يف جينات �لذكور ميكن �أن ت�سبب �إ�سابتهم بالتوحد. 

اإلناث بذكائهن األكثر

 قدرة على إخفاء معالم المرض. 
�لذكاء  معدالت  �رتفاع  ح��ول  �لنقاب  علماء  ك�سف 
�لن�ساء  �أدمغة  �لذكور رغم �سغر حجم  �الإناث عن  عند 
%8، كما تزد�د فر�ض �إ�سابة �لذكور بالتوحد  بحو�يل 
�إلى  ذلك  يف  �ل�سبب  ويعزى  باالإناث،  مقارنة  مر�ت   9
على  قدرة  �الأكر  فهن  �جلن�سني  بني  �جلينية  �لتغري�ت 
�كت�ساب معارف جديدة قبل �لذكور، ويت�سح ذلك جلًيا 
باالأطفال  مقارنة  ب�سرعة  �لنطق  تعلم  على  قدرتهن  يف 
�لعمليات  �إمتام  ا  و�أي�سً طويلة،  عبار�ت  و�إن�ساء  �لذكور، 
باأقل  �ملعقدة  �ملهام  حل  وبالتايل  ب��رب�ع��ة،   �حل�سابية 

جمهود مع ��ستخد�م �أقل للخايا �لع�سبية. 

�مل��ت��ع��دده ق��د رم��ت بظالها على  �ل��ك��ف��اء�ت  وه��ذه 
خا�سية �لتوحد عند �الإناث لي�سبح من �ل�سعوبة مبكان 
على  �لعجيبة  لقدرتهن  ؛  بالتوحد  حالتهن  ت�سخي�ض 
م�ساعر  حتديد  على  وقدرتهن  �ملر�ض،  �أعر��ض  �إخفاء 
يجد  بينما  �إل��خ،  �أوخ���وف..  �أوح��زن  �سعادة  من  �لنا�ض 
مماثلة  �أو����س��ط��ر�ب��ات  بالتوحد  �مل�سابني  م��ن  �لكثري 
وه��ذ�  حولهم،  م��ن  م�ساعر  طبيعة  حتديد  يف  �سعوبة 
مب�سكات  �لفتاة  فت�ساب  تعقيًد�  �الأم��ر  يزيد  �الإخفاء 

�أخرى، مثل:  �الكتئاب و�لقلق و��سطر�بات �الأكل. 

أسباب مرض التوحد: 
باملر�ض،  �الإ�سابة  ور�ء  خمتلطة  عو�مل  عدة  تكمن 

ومن �أهمها: 

�ل����ع����و�م����ل �ل�����ور�ث�����ي�����ة:  و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف ح����دوث 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ح��والت �ل��ور�ث��ي��ة �مل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ر���ض، 
�أوتغري  للنكليوتيد�ت،  �أوفقدها  كتكرر�لكرومو�سومات، 
تاأثري  ق��وة  على  �الأب��ح��اث  وت��وؤك��د  بها،  �جلينات  ترتيب 
�لعو�مل �لور�ثية يف ظهور �ملر�ض، ففى �لتو�ئم �ملتطابقة 
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يف  �الإ���س��اب��ة  ن�سبة  ت�سل  و�ح���دة  بوي�سة  م��ن  �لنا�سئة 
ت�سري عدة  %، كما   30 �إلى  �الآخر  �أ�سيب  �إذ�  �أحدهم 
�لقر�بة  ذوى  �الأطفال  يف  �الإ�سابة  ن�سبة  �أن  �إلى  �أبحاث 
من �لدرجة �الأولى �أكرب منها يف �الأقارب الأطفال عاديني. 

�لوالدة  كالعدوى عند  �لفريو�سات:   ببع�ض  �الإ�سابة 
وبع�ض  �ل��ق��ط��ط،  ود�ء  �الأمل��ان��ي��ة،  �حل�سبة  ب��ف��ريو���ض 
كاالإلتهاب  �ل��والدة  بعد  �جلنني  ت�سيب  �لتي  �الأم��ر����ض 
�ل�سحائي، وال تعترب هذه �الأمر��ض �سبب �أ�سا�سي للتوحد 

ولكنها قد ت�ساعد يف ظهور �ملر�ض. 

مثل  �لثقيلة  باملعادن  كالت�سمم  �لبيئية:   �لعو�مل 
�لزئبق و�لر�سا�ض. 

�لتطعيمات  بع�ض  �ملوجود يف  للزئبق  �لطفل  تعر�ض 
كمادة حافظة

ب�سبب  �لنف�س�ي������ة  لل�س����دم����ات  �لطف���ل  تع����ر�ض 
�س��وء �ملعاملة. 

�جلهاز  على  �سلبي  �أث��ر  م��ن  ل��ه  مل��ا  �لتغذية:   �سوء 
�ل�سيئة  و�لتغذية  �ملر�ض،  ظهور  يف  ي�ساعد  مما  �ملناعي 
فرتة  �أثناء  �الأم  تتناوله  �ل��ذي  بالطعام  ا  �أي�سً مرتبطة 
على  حتر�ض  �أن  �حلامل  �الأم  على  يجب  لذلك  �حلمل؛ 

تناول �الأطعمة �ل�سحية �ل�سليمة.

األعراض:  
الآخرح�سب  طفل  من  �لتوحد  عامات  �سدة  تتفاوت 

�سدة �ملر�ض، وفيما يلي �أهم �أعر��ض �لتوحد: 

منفرًد�.  و�لبقاء  للعزلة  ميوله   �  1
�مل�ساعر.  وفتور  بالتحفظ  ويت�سم  �لعناق،  يحب  ال   �  2

3 � ال يحب �لنظر لعيون �الآخرين عند �لتحدث معهم. 
معينة.  لعبة  مثل  باالأ�سياء،  فيه  �ملبالغ  تعلقه   �  4

يكمله.  وال  �حلو�ر،  يبد�أ  ال   �  5
6 � عدم �لقدرة على �لتو��سل �للغوي، في�سدر �أ�سو�ًتا 

غري مفهومة، �أويعتمد على كلمات ي�سمعها. 

�إجباره  حماولة  وعند  عاد�ته،  يف  �لتغيري  يقاوم   �  7
على ذلك فاإنه يثور ب�سدة. 

�الأ�ساليب غري�للفظية  ��ستخد�م  �لقدرة على  � عدم   8
للتعبري، مثل:  �حلملقة يف �لعني، و�حلركات �جل�سمية، 

�أو�لتعامل باالإ�سار�ت. 

يوؤذي  وقد  �ملخاطر،  من  خوًفا  يبدي  ال  بع�سهم   �  9
نف�سه بالع�ض �أو�سد �سعره. 

؛ الأنه ال  �لا�إر�دي  �لتبول  � قد يعاين بع�سهم من   10
يجيد �الإ�س�ارة �أو�إمكانية �لتعبري عن �حتياجاته. 

�ليدين،  رفرفة  مثل  غريبة  بحركات  �لقيام   �  11
�لقهقهة با �سبب وفرك �الأ�سياء. 

و�ملثري�ت  �الأ�سو�ت  لبع�ض  �ملفرطة  ح�سا�سيتهم   �  12
�حل�سية دون غريها. 
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هل حالة األسرة

 النفسية تؤثر على الطفل؟ 
�لطفل،  على  �لنف�سية  �الأ�سرة  حالة  توؤثر  بالطبع 
ذلك  َر  �أخَّ للمر�ض  �الأ�سرة  ��ستنكار  فرتة  طالت  فكلما 
دور  فلاأ�سرة  �لعاج،  لبدء  �الأ�سرة  توّجه  �سرعة  من 

كبري جتاه �لطفل �لتوحدي.

ويجب �أن يهتم �لو�لد�ن بتطوير عاقتهما بالطفل 
عن  خمتلًفا  كونه  تفرت  لن  له  حمبتهما  ب��اأن  و�لتاأكيد 
�أقر�نه من خال نظرة �أومل�سة �أورتبة على �لر�أ�ض، ومن 
�ملمكن حتويل �النفعاالت �ل�سلبية لاأ�سرة جتاه �ملر�ض 
لهم  ي�س�رح  باأن  �لتوعية،  �إيجابية من خال  �إلى طاقة 
�لطفل،  مع  �لتعامل  وكيفية  �مل��ر���ض،  ماهية  �لطبيب 
ا  �أي�سً �ل�سروري  ومن  �لفرتة،  هذه  يف  �حتياجاته  وما 
�أن يقدم لهما �لدعم من خال عر�ض حاالت مر�سية 
�هتمامهم  بف�سل  �أوحت�سنت  �ُسفيت  حل��االت  م�سابهة 
كما  �لطبيب،  �إر�ساد�ت  تنفيذ  على  وحر�سهم  بالعاج 
الأنها  ؛  ج��ًد�  مهم  للطفل  �ل�سحية  �لرعاية  توفري  �أن 

يف  �إيجابًيا  توؤثر  ثم  ومن  �سلوكه،  حت�سني  على  ت�ساعد 
�الأ�سرة وتعطيها �الأمل. 

عالج التوحد عند األطفال:  
وعي  فاإن  �الأطفال  عند  �لتوحد  مع حاالت  للتعامل 
جانب  �إل��ى  �سروري  �أم��ر  ومتطلباتها  باحلالة  �لو�لني 

�لو�سائل �لتالية: 

- بر�مج �لتدخل �ملبكر لتح�سني م�ستوى �لتح�سيل 
�للفظي و�لكامي من ِقبل �الأخ�سائيني. 

�ملنوطة  و�لتاأهيلية  �لرتبوية  �لو�سائل  ��ستخد�م   -
مثل:   و�ملجتمع،   �الأهل  مع  و�لتو��سل  �لتفاعل  بتح�سني 
�لعنيفة  �ل�سلوكيات  من  للحد  �ل�سلوكي  �لتحليل  بر�مج 
�لطفل  ومكافاأة  �الإيجابي  بالتعزيز  وذلك  �أو�ملتكررة، 

الإظهار �ل�سلوكيات �جليدة بداًل من معاقبته. 

- �ملعاجلة �لطبية الإز�لة �ملعادن �لثقيلة من ج�سم 
�لطفل �لتوحدي �إن كانت ن�سبتها يف دمه مرتفعة وذلك 

على �أيدي �أطباء متخ�س�سني. 

ر�سم ثالثي الأبعاد يبني اخلاليا امل�سابة بدماغ �سخ�س م�ساب بالتوحد
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�لطفل  ليكت�سب  ؛  �ملهني  �ل��ع��اج  ب��ر�م��ج  تطبيق   -
وكيفية  �ل�سليمة  �ل�سحية  �لعاد�ت  ممار�سة  مهار�ت   -
�لوظيفي  �لعاج  وي�ساعد  باأنف�سهم،  ماب�سهم  �رت��د�ء 
�حلركة  وجتنب  نف�سه  يف  �لطفل  حتكم  كيف��ي�����ة  ف����ي 

�لز�ئدة �أو�ملتكررة. 

ترجمة  م��ن  �ل��ط��ف��ل  لتمكني  �ل��ب�����س��ري  �ل��ع��اج   -
�الإ�سار�ت �لب�سرية �إلى كلمات منطوقة. 

- �لتقييد بنظام غذ�ئي معني خاٍل من �الأطعمة �لتي 
حتتوي على �لقمح و�لغلوتني و�ل�سوفان و�لكازين )بروتني 
�سعبة  �الأطعمة  من  الأنها  ؛  �الألبان(  منتجات  موجود يف 
�له�سم وبالتايل توؤثر على عمل �لدماغ، وتوؤدي �إلى ظهور 
�ل�سلوكيات �لعدو�نية، وي�ستعا�ض عنها باإ�سافة �ملكمات 

�لغذ�ئية من �لفيتامينات �ملفيدة. 

حا�سة  لتقوية  �حل�سي  �ل��ع��اج  �أ�ساليب  ��ستخد�م 
�للم�ض بغر�ض تطوير �الإبد�ع و�خليال لدى �لطفل �مل�ساب 

بالتوحد كا�ستخد�م �لرمل و�ملياه و�لطني يف �للعب. 

العالج بالدمج:  
�لتوحد  ذوي  من  لاأطفال  �لفر�ض  هو�إتاحة  �لدمج 
اأوالف�سول  املدار�ش  فى  املجتمع بدجمهم  ل�نخراط يف 
�لعادية مع �أقر�نهم �لعاديني، مع تقدمي خدمات �لرتبية 
�إتاحتهم  على  عاوة  لهم،  �مل�ساندة  و�خلدمات  �خلا�سة 
�لفر�سة كاملة للتعليم �ملتكافئ مع غريهم من �الأطفال، 
�الأطفال  و�لنف�سية بني  �لفو�رق �الجتماعية  و�لتقليل من 
�أنف�سهم، وتخلي�ض �لطفل و�أ�سرته من �لو�سمة �لتي ميكن 
�أن يخلقها وجوده يف �ملد�ر�ض �خلا�سة، و�إعطاوؤه فر�سة 
�أف�سل ومناًخا �أكر تنا�سًبا لينمومنًو� �أكادميًيا و�جتماعًيا 
�لطفل  عند  �ل���ذ�ت  حتقيق  جانب  �إل��ى  �سليًما  ونف�سًيا 
نحو�لتعليم  د�فعيته  وزي��ادة  �خلا�سة  �الحتياجات  ذي 
كما  �لغري،  مع  �سليمة  �جتماعية  عاقات  ونحوتكوين 

ي�ستهدف ب�سكل عام تلبية �الحتياجات �لرتبوية �خلا�سة 
ووف��ًق��ا  فيه  يعي�ض  �ل���ذى  �ملجتمع  �إط���ار  �سمن  للطفل 
الأ�ساليب ومناهج تربوية مدرو�سة، ومن ثم فاإن �لتدري�ض 
وتقليد  حماكاة  من  ميكنهم  �لعادية  �لف�سول  يف  لهم 
و�لتفاعل  �لتو��سل  ف��ي��زد�د  �لعاديني،  �الأط��ف��ال  �سلوك 
يف  مبكرة  �سن  ويف  كثرًي�  ي�سهم  كما  معهم،  �الجتماعي 
فالدم�ج  �لطبيعيني،  نحو�أقر�نه�م  �جتاه�اتهم  حت�سني 
فيها  يتعر�ض  و�قعية،  بيئة  �إي��ج��اد  على  يعمل  �ل��رتب��وي 
خرب�ت  �إلى  �خلا�سة  �لرتبوية  ذو�الحتياج�ات  �الأطفال 
متنوعة، وموؤثر�ت خمتلفة ت�ساعدهم على تكوين مفاهيم 

�سحيحة و�قعية عن �لعامل �لذي يعي�سون فيه. 

العالج الحسي والبدني:  
يعاين �أطفال �لتوحد م�ساكل ح�سية منها م�سكات مع 
�لتو�زن و�ل�سجيج، وكذلك ح�سا�سيتهم �ملفرطة من مل�ض 
كاجلو�رب  �ملاب�ض  من  معينة  �أنو�ع  مثل  �الأ�سياء،  بع�ض 
ويتم عاج ذلك بتوفري غرف �لعاج �حل�سي و�مل�سممة 
ب�سكل خا�ض لتحفيز جميع �حلو��ض، وهي حتتوي على كم 
كبري من �الأدو�ت و�الأجهزة و�الألعاب �لتي تعمل على �إثارة 
�مل�سنوعة  �ملقاعد  مثل  و�ح��د،  �آن  يف  �حلو��ض  من  عدد 
من مو�د و�أقم�سة خا�سة ت�ساعد على �ال�سرتخاء، وكذلك 
�أنابيب �لبا�ستيك �ململوءة بفقاعات �لهو�ء �مللونة باألو�ن 
لتحفيز  متنوعة  باألو�ن  م�ساءة  �سوئية  و�أ�ساك  ز�هية 

حا�سة �لب�سر.

�إمكانية  على  �حلديثة  �لعلمية  �الأبحاث  �أك��دت  كما 
ح�سا�سية  ف��رط  تعديل  خ���ل  من  التوحد  مر�ش  ع���ج 
ل�سماع  وتاأهيله  بتدريبه  ل��اأ���س��و�ت،  �لتوحدي  �لطفل 
تخلومن  بحيث  م��ع��ي��ن��ة،  ب��ط��ري��ق��ة  م�سممة  �أ����س���و�ت 
تطويرقدر�ته  يف  ي�ساعد  مما  تزعجه  �لتي  �ل���رتدد�ت 

�ل�سمعية و�للغوية ومهار�ت �أخرى عديدة.
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وجدير بالذكر �الإ�سارة �إلى �أهمية ممار�سة �الأن�سطة 
�الأطفال  جلميع  �حلركية  �ملهار�ت  تنمية  يف  �لريا�سية 
مهار�ت  تنمية  خا�سة  �أو�ملتوحدين  �لطبيعيني  �سو�ء 
�لطفل  و�إك�ساب  �لع�سبي  �حلركي  و�لتجان�ض  �لتو�زن 
طاقة  تفريغ  على  ع��اوة  و�لر�ساقة  �ملرونة  من  مزيد 
الطفل مما ي�ساعده على التخل�ش من التوتر والن�ساط 
�لريا�سية  �ملهار�ت  على  �لطفل  تدريب  ويتم  �لز�ئد، 
�ملتنوعة بتجزئة �ملهارة �إيل عدة �أجز�ء وعمل كل جزء 
ب�سورة  و�أد�ئها  ببع�سها  �الأج��ز�ء  ربط  ثم  ِح��َدٍة،  علي 
�إيل  �ساملة من خال تدريب فردي مكثف ثم �النتقال 

�لتدريب �جلماعي. 

اإلرشاد والدعم األسري: 
�أ�سر  حياة  يف  هاًما  دوًر�  �الأ���س��ري  �الإر���س��اد  يلعب 
�خل��ي��ار�ت  م��ع��رف��ة  م��ن  بتمكينهم  �ل��ت��وح��د  �أط���ف���ال 
�ملتاحة،  و�الجتماعية  و�ل��رتب��وي��ة  و�لعاجية  �لطبية 
�ملعلومات  على  �حل�سول  كيفية  على  ا  �أي�سً يدلهم  كما 
�سورة  تدعيم  يف  �لفاعلة  و�مل�ساركة  يحتاجونها،  �لتي 
�إيجابية عن ذوي �الحتياجات �خلا�سة، و�إيفائهم كافة 
�حلقوق �لتي تكفل لهم حياة كرمية، ومن هذه �حلقوق 
ومتكنهم  قدر�تهم،  مع  تتنا�سب  مهن  على  ح�سولهم 
�جتماعية  خ��دم��ات  وت��وف��ري  با�ستقالية،  �لعي�ض  م��ن 
دور  يقت�سر  وال  لهم،  �حلياة  ه��ذه  حتقيق  يف  ت�ساعد 
ذي  �لطفل  مع  �لتعامل  كيفية  تو�سيح  على  �الإر���س��اد 
دور  �أهمية  تو�سيح  ب��ل  فقط،  �خلا�سة  �الحتياجات 
خا�سة  باحتياجات  �أو�أخت  �أخ  لوجود  وتقبلهم  �الأبناء، 
يف �ملنزل، ويف �سبيل ذلك يقوم �الإر�ساد بتو�سيح كيفية 
�لتعامل مع �حتياجات �الإخوة، و�الأخو�ت، و�مل�ساكل �لتي 

يو�جهونهاومن �أهم مهامه:. 

م�سكلة  �إل��ى  للن��ظ���ر  �ل����و�ل���دين  م�س�����اعدة   -
�لتوحد ب�سورة �أكر مو�سوعية، وفهم ما هوحمتمل من 

�سلوك �لطفل �لتوحدي يف �مل�ستقبل. 

للطفل  �أن  �أفر�د �الأ�سرة ليتفهمو�  كافة  م�ساعدة   -
�لتوحدي نف�ض �الحتياجات �لتي لديهم مثل �الحتياجات 

�جل�سمية و�لرتفيهية و�لرتبوية. 

كافة  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  على  �ل��و�ل��دي��ن  م�ساعدة   -
�مل�سادر �ملتوفرة يف �ملجتمع.  

- تعليم �لطفل كيفية �العتماد على نف�سه تدريجًيا 
وكيفية �لتعامل مع عامله �خلارجي. 

طريق  عن  ذ�تهم  لتحقيق  �ل��ازم  �لدعم  توفري   -
ل�إحباط،  وامل�سبب���ة  لديهم  الغام�سة  اجلوانب  فهم 
مثل:  ع����دم ��ستغال طاقاتهم و�إمكاناتهم وعدم ر�سا 

�الآخرين عنهم. 

مقومات هامة للحد من اإلعاقة:  
�لعاطفة  على  تعتمد  وطفلها  �الأم  ب��ني  �ل��ع��اق��ة 
نهاية  حتى  وت�ستمر  �حلمل،  فرتة  يف  وتبد�أ  و�حلنان، 
ومنوقو�ه  �لطفل  لدى  و�جل�سم  �لفكر  ف�سامة  �لعمر، 
لأنها  ؛  الأم  ب��دور  وثيق  ارتباط  له  واجل�سمية  العقلية 
�ملربي و�ملعلم �الأول يف حياة طفلها، وعليها تقع م�سوؤولية 
رعاية طفلها ومتابعة كل �ملتغري�ت �لتي يتعر�ض لها من 
�لنف�سية  بنيته  تقومي  وكيفية  يكرب،  وحتى  جنيًنا  كونه 

و�الجتماعية. 

�ملحيطة  للعو�مل  ت��اأث��ري  ي��وج��د  ذل��ك  ج��ان��ب  �إل���ى 
�سرعته  �لنموويف  درجة  توؤثر يف  و�لتي  وب��االأم  باجلنني 
�إن �لكثري من حاالت �الإعاقة �لنف�سية و�جل�سمية  حتى 
و�لعقلية تكون نتيجة لهذه �لظروف ومن ثم يتطلب من 

كل �أم �الهتمام مبا ياأتي: 

� �حل�����������ر���ض ع��ل��ى �إر����س�����������اع �ل��ط��ف�����ل ر���س��اع��ة 
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بانتظام طو�ل فرتة �حلمل،  �لطبيب  طبيعية ومر�جعة 
��ست�سارة  بعد  �إال  �الأدوي����ة  م��ن  ن��وع  �أي  ت��ن��اول  وع���دم 
ا يف �الأ�سهر �لثاثة �الأولى من �حلمل  �لطبيب خ�سو�سً
مع عدم �لتعر�ض لاإ�سعاعات �إال لل�سرورة �لتي ير�ها 
�لطبيب، باالإ�سافة �إلى متابعة منو�لطفل متابعة جيدة 
�لتطعيم  مو�عيد  ومتابعة  غذ�ئه  بعنا�سر  و�الهتمام 
�الإعاقة،  ت�سبب  �لتي  باالأمر��ض  �الإ�سابة  من  للوقاية 
�لطبي  و�لفح�ض  بالك�سف  �الل��ت��ز�م  على  �لتاأكيد  مع 
�لزو�ج و�لتح�سني �سد �الأمر��ض �ملعدية، وجدير  قبل 
بالذكر �الإ�س�����ارة �إل�����ى �الإر�ساد�ت و�لن�سائح �لرتبوية 
و�لنف�سية حيث يجب �الأخذ بها من قبل �الآباء و�الأمهات، 

ومن �أهمها: 

- �متد�ح جناح �لطفل و�الأ�سياء �لتي يعملها ب�سكل 

�سحيح حتى ولوكانت �سغرية. 

- تقومي �سلوكياته بطريقة غري مبا�سرة.  

- �لتحدث �ليه بو�سوح وب�سوت مرتفع مع ��ستخد�م 
�أكر من طريقة لتو�سيل �ملعلومة. 

- �ملاطفة �جل�سمانية كالرتبيت على �لكتف فكونه 
معاًقا ال ي�ستطيع فهم �لثناء عليه بالكام فقط. 

من  فائدة  فا  طبيعي  باأ�سلوب  �لطفل  حم��اورة   -
�أكر  ��ستخ����د�م  م�����ع  �لطف���ويل  باالأ�س���لوب  �لكل������ام 
ي�ستخدم  وجعله  �إل��ي��ه  �ملعلومة  لتو�سيل  طريقة  م��ن 

�حلو��ض �خلم�سة. 

عليه  تبخل  وال  �لطفل  تدليل  فى  �ملبالغة  ع��دم   -
بالثناء، وتعامل معه بتقدير و�حرت�م دون ��ستهز�ء. 
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ل��ت��ح��م��ل �مل�����س��وؤول��ي��ة  �إت��������������اح��ت��ه �ل���ف���ر����س���ة   -
و�ختيار�حتياجاته بنف�سه. 

- �الأخذ باالعتبار �أن �لنمو�لعقلي و�الإدر�كي مرتبط 
مبقد�ر ما تقدمه �حلو��ض للطفل، ومبا يتم ��ستك�سافه 

بو��سطتها من �لعامل �خلارجي. 

على  وت�سجيعه  �ملنطوقة  لغته  وتق���ومي  �سب���ط   -
�للفظ �ل�سحيح. 

عملية  خ��ال  م��ن  با�ستمر�ر  تفكريه  ����س��ت��ث��ارة   -
�ملاحظة و�لفك و�لرتكيب. 

- ��ستخد�م �لق�س�ض يف تربيته �خللقية و�لعقلية. 

- �النتفاع من �أ�سئلته لتموين قامو�سه �ملعريف. 

من  معلوماته  ����س��ت��ف��اء  ع��ل��ى  �ل��ط��ف��ل  م�����س��اع��دة   -
�ملاحظة و�لتجربة. 

- عدم تعويده على �لذ�كرة �الآلية. 

�لطفل  خ���رب�ت  �أن  م��ع��رف��ة  �الأم  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب   -
�لوجد�نية خال طفولته ثوؤثر على حياته �لاحقة.  

- �الإقال من �الأو�مر �لز�جرة �أو�ل�ساغطة، و�لعمل 
على تنمية �سخ�سيته من خال �لزيار�ت و�ملناق�سات. 

لتحقيق  �مل��ر�ه��ق��ة  ف��رتة  يف  وخا�سة  م�ساعدته   -
�لتو�زن بني �نفعاالته، وبني نق�ض قدر�ته �ل�سابطة. 

 - عدم �إجباره على مو�جهة موقف يخ�ساه، و�جتنابه 
عن�سر �ملفاجاأة �أوعدم �ال�ستعد�د �مل�سبق. 

- كما �أن �الإ�سادة بنجاح �لطفل ي�ساعده على جتنب 
�ل�سعور باخلجل. 

اكتشافات واعدة وآمال متجددة: 
�أن  �لعلماء  تو�سل  نوعها  من  �الأول��ى  هي  �سابقة  يف 

توؤدي  �لع�سبي  �جلهاز  يف  حمددة  منطقة  يف  خلل  ثمة 
بناء  عن  �مل�سوؤول  �جل��ني  �الأخ�ض  وعلى  �لتوحد،  �إل��ى 
نقاط ال�ستباك الع�سبية، والتي متثل حلقة الو�سل بني 
�خلايا �لع�سبية يف ج�سم �الإن�سان، عاوة على عمليات 
زرع �خلايا �جلذعية، ومن ثم �أمكن عاج هذ� �خللل، 
�ملخ و�جلهاز  �ملعلومات بني  نقل  د�ئرة  وت�سحيح م�سار 
�لع�سبي، كما تو�سل علماء �أمريكيون �إلى نوع من �لدو�ء 
مدر للبول، وعقار �آخر يعمل على عاج �لتوحد بت�سحيح 
هذه  �أن  �الأبحاث  و�أك��دت  �خلايا،  بني  �لرت��سل  نظام 
م�ساكل  من  نوًعا   17 �سححت  �جلديدة  �الكت�سافات 
كما  �الجتماعية،  �ل�سلوكيات  م�س�اكل  بينها  من  �لتوحد 
�لتكنولوجيا  �أهمية  على  �الأب��ح��اث  �آخ��ر  نتائج  �أك���دت 
�لذكية كالكمبيوتر، و�الآي باد كاأدو�ت عاجية لتح�سني 

قدرتهم على �لتعبري. 

مواهب رغم أنف التوحد: 
�أطفال  ن�سبة  �أن  و�لبحوث  �لدر��سات  معظم  �أكدت 
�لتوحد �لذين ميلكون قدر�ت خا�سة وخارقة هي 10% 
هي  �الأ�سوياء  و�ملميزين  �ملوهوبني  �الأطفال  ن�سبة  بينما 
يتمتع بذ�كرة قوية وقدر�ت خا�سة فى  %1 فقط فهو 
�لتعامل مع �الأرقام و�ملعامات �حل�سابية �ملعقدة، وهى 
طفًا  �عتباره  من  ب��داًل  ��ستغالها  يجب  �لتى  �ملو�هب 
�لفائقة على  بقدرتهم  يتميزون  كما  متاأخًر� عن غريه، 

�إعادة تركيب �أجز�ء �الأجهزة.

ويذكر �لتاريخ �لعديد من عباقرة �لفن و�الأدب من 
�أمثال بيتهوفن و�إ�سحاق نيوتن و�أين�ستاين باالإ�سافة �إلى 
�لت�سكيليني،  و�لفنانني  و�لفا�سفة  �لكتاب  من  �لعديد 
كانو�  �لعباقرة  ه��وؤالء  �أن  �لكثريون  يعرفه  ال  ما  ولكن 
يعد يف  �ال�سطر�ب  فهذ�  �لتوحد،  با�سطر�ب  م�سابني 
حد ذ�ته �لطريق �لوحيد للو�سول �إلى قمة �لقدرة على 
 « �سخ�سية  �أ�سهرها  فنية،  وج��وه  عن  ف�سًا  �لتخيل، 
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م�سرت بني « �ل�سهرية و�لتي لعبها �ملمثل رو�ن �أتكين�سون، 
و�سخ�سية بريت يف عامل �ل�سم�سم. 

�الإبت�سامة �أجدى من �لع�سا!!

عزيز�تي �الأمهات.. �أعز�ئي �الآباء: 

و�أ�سلوًبا  �سافًيا،  عاًجا  �ملقولة  ه��ذه  من  �تخذو� 
فالطفل  �أطفالكم،  �سلوكيات  لتقومي  �ساحًر�  تربوًيا 
�لتوحدي بحاجة �إلى �لب�سا�سة و�لتحلي بال�سرب و�ملرونة 
�ق��رت�ًبا  �أكث��ر  وك���ون��و�  م���عه،  تع����ام��اتك��م  جميع  يف 
بغ���ر�ض  ميتل���كه���ا  موهب����ة  الأي  وم�����احظة  منه 

بت�����وفي���ر  تطوي�������ره���ا  عل�����ى  وت�سجي���ع��ه  تنميته���ا 
�ل��م����ناخ �الأ�س��ري �جلي���د �ل���ذي ي�سع����ر في���ه �لط��ف�ل 
�أعم����ال  �أه���م  م��ن  باالأطف��ال  فالعن���اية  بالطم����اأنينة، 
وباإهمالهم  �الآب����اء و�الأمهات، فبالعناية بهم ي�سعدون، 
�ل�سر�خ  وال  بالعنف،  �لعنف  ت��و�ج��ه��و�  وال  ي�سقون، 
مرًنا  �الأب  �أيها  وك��ن  �الأم..  �أيتها  وك��وين  بال�سر�خ. 
و�سبوًر� فى عملية تعليم طفلك بتعزيز �ل�سلوك �جليد 
فى �أي موقف من �ملو�قف، وال تخجل من �سلوكياته �أمام 
�لنا�ض، �إن لطفلك مو�هب ال ميكن جتاهلها، �بحث عن 

مو�هب طفلك و�عمل على تنميتها.

ـ املعاقون.. مفهوم الذات والتكيف االجتماعي، للكاتب اآزار عبا�ص عبد اللطيف، النا�رش:  التكوين للطباعة والن�رش والتوزيع، �سنة الن�رش 2003م 
ـ كتاب التوحد، د. اأ�سامة فاروق م�سطفى، د. ال�سيد كانل ال�رشبيني، النا�رش:  دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة االأوىل 2011 م ـ 1432 هـ

ـ الرو�سان، فاروق:  درا�سات وبحوث يف الرتبية اخلا�سة، دار الفكر، االأردن، الطبعة االأوىل، 2000م 
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- www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131017114233.htm
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- www.dailymotion.com/video/x148n5i_autistic-children-gifted-at-math-have-different-brain-
patterns_lifestyle
- blogs.theprovince.com/2013/06/13/raising-the-gifted-autistic-child/
- abcnews.go.com/blogs/health/2013/03/20/grandfathers-age-plays-role-in-autism-development/
- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22502846
- healthland.time.com/2012/07/10/what-child-prodigies-and-autistic-people-have-in-common/
- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23766675
 Clinical Manual for the Treatment of Autism

املراجع العربية واالأجنبية
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ودعم الثقافة في الوطن العربي
دور القطاع الخاص في تنمية
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ع��ل��ى م���دى س��ن��وات ع��دي��دة ب��رز 
تحقيق  في  الخاص  القطاع  دور 
ال��دول  ف��ي  المستدامة  التنمية 
لكافة  دعمه  في  وذلك  العربية 
مناحي الحياة ومختلف األنشطة 

الثقافية واالقتصادية واالجتماعية.
القطاع  وهيئات  مؤسسات  من  العديد  فنجد 
أن  يجب  ال��ذي  للدور  إدراكها  اط��ار  في  الخاص 
الثقافية  لألنشطة  كبيرا  اهتماما  تولي  تلعبه 
بإثراء  تعنى  سامية  رسالة  تبني  على  وحرصها 
اإلنساني  الوجدان  إثراء  على  والعمل  اإلنسانية 
واالهتمام بالقيم التي ترتقي بالعقل والوجدان 
نموا  يحقق  مما  والخلق  اإلب��داع  على  وتشجع 

حقيقيا في الفكر اإلنساني وحياة الفرد.

�سعاد حممود جنيب

كاتبة ومترجمة مصرية وتنشر 

اجنازاتها في صحف ودوريات عربية 

مختلفة
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ففي مملكة �لبحرين بلد متعدد �لثقافات، و�ململكة 
�ملناف�سة  على  ق��ادرة  و�ملنفتح  �حل��ر  �لثقايف  مبناخها 
تعنى  �لثقافية  �ململكة  ��سرت�تيجية  �أن  كما  عامليا. 
�حلكومة  تقوم  حيث  �خلا�ض،  �لقطاع  مع  بال�سر�كة 
بدعم تطوير �لثقافة يف �لبحرين من خال تعزيز دور 
��سرت�تيجية  �سر�كة  عقد  خ��ال  من  �خلا�ض  �لقطاع 
“�ال�ستثمار  م�سروع  خ��ال  م��ن  �خل��ا���ض  �لقطاع  م��ع 
�ململكة من  يف  �ل��ث��ق��ايف  �مل�سهد  ل��دع��م  �لثقافة”  يف 
تعتمد  متجددة  وبر�مج  �إن�سائية  م�ساريع  متويل  خال 
و�ملعار�ض  �ملهرجانات  مثل  �لتنوع  لن�سر  �لرتفيه  على 

و�الأن�سطة �لثقافية �الأخرى.

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  �أك��دت  ولقد 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو�ملجل�ض �الأعلى ل�سوؤون 
ومملكة  �ل�سارقة  �إم��ارة  �أن  على  �ل�سارقة  يف  �الأ���س��رة 
خط  على  جنب  �إل��ى  جنبًا  ت�سري�ن  �ل�سقيقة  �لبحرين 
جاء  و�ملو�طن.  للبلد  �لوطنية  �لهوية  وتعزيز  �لثقافة 
ندوة  �ملا�سي  �ل�سهر  �أو�خ��ر  �سموها  ح�سور  لدى  ذلك 
�الإعامي  �ملكتب  نظمها  �لتي  �لثقافة  يف  �ال�ستثمار 
قاعة  يف  �الأ���س��رة  ل�����س��وؤون  �الأع��ل��ى  للمجل�ض  و�ل��ث��ق��ايف 
بنت  مي  �ل�سيخة  معايل  بح�سور  بال�سارقة  �جلو�هر 

حممد �آل خليفة وزيرة �لثقافة يف مملكة �لبحرين. 

و�أعربت �سمو �ل�سيخة جو�هر عن �إعجابها بطريقة 

هوية  على  �ملحافظة  يف  خليفة  �آل  مي  �ل�سيخة  عمل 
�لرت�ثية  لاأماكن  �لرتميم  مل�ساريع  ومتابعتها  �لبحرين 

و�لتقليدية بال�سر�كة مع �لقطاع �خلا�ض يف �ململكة. 

يلعبه  �لذي  �لفعال  �لدور  على  جانبها  من  وتاأكيد� 
تتمنى  �أنها  �سموها  ذكرت  �ململكة  يف  �خلا�ض  �لقطاع 
باالإمارة حذو�لقطاع �خلا�ض  �أن يحذو�لقطاع �خلا�ض 
يف مملكة �لبحرين �ل�سقيقة لتعزيز �لهوية �لوطنية يف 

�لدولة و�إمارة �ل�سارقة. 

�لتقدير  بكثري من  �الإ�سارة  �ل�سياق جتدر  ويف هذ� 
�إطار  يف  تاأتي  و�لتي  كانو  �أحمد  بن  يو�سف  جائزة  �إلى 
�خلري  باأعمال  كانو  �أحمد  بن  يو�سف  �سركة  �هتمام 
و�مل�ساهمة  �لعامة  �خلدمة  ذ�ت  �مل�سروعات  و�إق��ام��ة 
و�لثقافية  �لدينية  �مل�سروعات  يف  �لفعالة  �الإيجابية 
وت�سجيعًا  �لعلم  مل�سرية  ودعما  و�خلريية  و�الجتماعية 
�لعربية  �الأم��ة  �أب��ن��اء  من  �لعرب  و�لعلماء  للمفكرين 
و�القت�ساد  و�مل��ال  �الإ�سامية،  �لدر��سات  جم��االت  يف 

و�الأعمال، وجماالت �لعلوم و�الآد�ب �ملختلفة.

�أحمد كانو” �لتي مُتنح  “جائزة يو�سف بن  تهدف 
�سنويا �إلى �إيجاد �حلافز لاأعمال �لفردية �أو�جلماعية 
يف  نوعية  �إ���س��اف��ة  �إح���د�ث  يف  ت�ساهم  �لتي  �ملتميزة 
هذه  تعد  ذل��ك  �إل���ى  ب��االإ���س��اف��ة  �لعربية،  جمتمعاتنا 
�لعلماء  لهوؤالء  وتكرمي  تقدير  �سهادة  مبثابة  �جلائزة 

جانب من جائزة يو�سف بن اأحمد كانو 
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و�ملفكرين و�ملبدعني.

و�جلدير بالذكر �أن موؤ�س�ض �ل�سركة ور�ئدها �حلاج 
يو�سف بن �أحمد كانو- يرحمه �هلل - قد �أولى �هتماما 
باأنه  يو�سف  كان  لذ�  و�لفكري  �لعلمي  بالتفوق  كبري� 
مبا  �أدبهم  �الأدب  و�أه��ل  علمهم  �لعلم  �أهل  “ي�ساطر 
يتحلون به يف جمال�سهم” كما �سعى �إلى ن�سر �لعلم بطبع 
و�لفقهاء  �لعلماء  على  �أوقفها  �لتي  �لكتب  من  �لعديد 

وطلبة �لعلم و�لد�ر�سني. 

��سدر  فقد  �لكرمي،  �لرجل  هذ�  لذكرى  وتخليدً� 
�أح��م��د  ب��ن  ي��و���س��ف  ���س��رك��ات  جم��م��وع��ة  �إد�رة  جمل�ض 
مايني  �ستة  مبلغ  ور�سد  �جلائزة  باإن�ساء  كانوقر�ر� 
�أمريكي وقفا عليها وذلك ال�ستثمارها و�ل�سرف  دوالر 
�سوؤون  وزي������ر  �سع���ادة  م���و�ف�ق��ة  و�س���درت  منه����ا 
يف  �جلائزة  �إن�ساء  على  و�الإع��ام  �ل��������وزر�ء  جمل����ض 

�سهر نوفمرب 1998.

و�جلائزة تلقى دعماأً كرميًا من لدن �ساحب �جلالة 
�لبحرين  ملك مملكة  خليفة  �آل  عي�سى  بن  �مللك حمد 
�آل  �سلمان  بن  خليفة  �الأمري  �ل�سمو�مللكي  �ساحب  ومن 
هذ�  �إط��ار  يف  م�سريتها  ويتابع  �ل���وزر�ء،  رئي�ض  خليفة 
�لوطن ��ملبارك �ساحب �ل�سمو�مللكي �الأ�أمري �سلمان بن 
حمد �آل خليفة ويل �لعهد وذلك ل�سمو�أهد�فها يف خدمة 

�لعلم و�لثقافة و�الأدب و�القت�ساد.

�أما �لكويت فاإنها تتبنى موؤ�س�سة جائزة عبد �لعزيز 
�سعود �لبابطني لاإبد�ع �ل�سعري ر�سالة �إن�سانية �سامية 
ت�سعى �إلى �إر�ساء �لوجد�ن �لعربي فجاء �عتناء �ملوؤ�س�سة 
بال�سعر �لعربي و�حتفاءها بال�سعر�ء �لعرب �إدر�كا من 
جانب �ملوؤ�س�سة بالقيمة �لكربى للثقافة و�ل�سعر يف بناء 
1989 يف  عام  �ملوؤ�س�سة  �إن�ساء  جاء  هنا  ومن  �الأم��ة. 
على  �لقائمون  و�أكد  �لعربية.  �لثقافة  عا�سمة  �لقاهرة 
�ملوؤ�س�سة على �ن �إن�ساء �ملوؤ�س�سة مل يكن ترفًا ثقافيًا وال 
��ستعر��سًا لاإمكانات �ملادية بل كان عزمًا على تاأكيد 

دور �لثقافة و�ل�سعر يف حياة �الأمة �لعربية.

�ل�سادق  �هتمامها  �طار  ويف  ذلك،  �إلى  باالإ�سافة 
مكتبة  باإن�ساء  �ملوؤ�س�سة  قامت  �لعربي  و�ل�سعر  بالثقافة 
�لبابطني �ملركزية لل�سعر �لعربي �لتي تعد �أول مكتبة يف 

�لعامل تخت�ض وتعنى بال�سعر �لعربي.

 4 ��ستغرق  �ملكتبة  �إن�ساء  �أن  �إل��ى  �الإ���س��ارة  جت��در 
2002 ومت  �سنو�ت حيث مت و�سع حجر �الأ�سا�ض عام 

�الفتتاح عام 2006.

وتقع �ملكتبة يف قلب مدينة �لكويت على م�ساحة 12 
�لف مرت مربع وتطل من موقعها �ملتميز بجانب �مل�سجد 
جمهز�  م�سرحا  وت�سم  �لعربي.  �خلليج  على  �لكبري 
باأحدث �ملعد�ت يت�سع ل��حو�يل 400 �سخ�ض و�سممت 

على �سكل كتاب مفتوح لتعرب عن هوية �ملكان.

جائزة عبد العزيز �سعود البابطني  عام 2014
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�سعود  �لعزيز  عبد  مركز  �ملوؤ�س�سة  �أن�����س��اأت  كما 
�لبابطني حلو�ر �حل�سار�ت عام 2005 بالتعاون مع 
منها  يتعلق  ما  وبخا�سة  �الإ�سبانية،  �جلامعات  بع�ض 

باجلو�نب �حل�سارية و�لتاريخية و�للغوية.

�أن�سطة ال تز�ل م�ستمرة  �أقام �ملركز عدة  وبالفعل 
�لعزيز  عبد  كر�سي  �الأن�سطة  ه��ذه  وم��ن  �الآن  حت��ى 
�إح��دى  ف���ي  �لعربية  للدر��سات  �لب���ابطني  �سع���ود 

جامعات �الأندل�ض، 

بل و�أن�ساأت �ملوؤ�س�سة �أي�سا مركز �لبابطني للرتجمة 
وحركة  للثقافة  ت�سجيعها  �إط��ار  يف   2004 ع��ام  يف 
�أهميتها  على  و�لتاأكيد  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  �لرتجمة 
�ملركز  �أن هذ�  �إلى  �الإ�سارة  الأمتنا. وجتدر  �حل�سارية 
وال�سيما  �ملعنيني  ترحيب  الق��ت  نوعية  �إ�سافة  يعترب 
�ل�سنو�ت  يف  �لرتجمة  باأهمية  �ل��وع��ي  �زد�د  بعدما 
�الأخرية و�زد�د مع هذ� �لوعي ظهور عدد من �ملبادر�ت 

�مل�سابهة يف �خلليج و�لوطن �لعربي.

وهكذ� يتبدى لنا �لدور �لعظيم �لذي ميكن للقطاع 
و�لنه���و�ض  �لثق����افة  دع���م  ف��ي  يلعب��ه  �أن  �خل���ا�ض 

بوجد�ن �لفرد.

جائزة الملك فيصل العالمية
و�حلر�ك �لتنموي �لثقايف ي�سابق �لزمن يف �ململكة 
�لعاملية  في�سل  �مللك  جائزة  ولعّل  �ل�سعودية  �لعربية 

وهي جائزة عاملية �لتي �أن�سئت عام 1977م، و�سميت 
�سعود - رحمه  �آل  �لعزيز  �مللك في�سل بن عبد  با�سم 
موؤ�س�سة  باإن�ساء  قامو�  جالته  �أوالد  كان  حيث   - �هلل 
�مللك في�سل �خلريية تخليدً� لذكرى و�لدهم و�إ�سهامًا 

يف �لعمل �لثقايف و�لعلمي على م�ستوى �الإن�سانية.

ومتنح �جلائزة للعلماء �لذين خدمو� يف جماالت:  
�الإ�سام و�لدر��سات �الإ�سامية و�الأدب �لعربي و�لطب 
�مللك  جائزة  بت�سليم  �ل�سنوي  �الحتفال  يعد  و�لعلوم. 
ن�ساط  جوانب  اأب��رز  من  بها  للفائزين  العاملية  في�سل 

موؤ�س�سة �مللك في�سل �خلريية.

يف  و�مل�ساركة  �لب�سرية  خدمة  �إلى  �جلائزة  تهدف 
�لفكرية  �ملجاالت  كافة  يف  �الإن�سانية  �حل�سارة  بناء 
نحوميادين  بهم  و�لتقدم  وم�ستقبلهم،  حا�سرهم  يف 

�حل�سارة للم�ساركة فيها.

�سنة  �إن�سائها  منذ  �جلائزة  �أن  �إلى  �الإ�سارة  جتدر 
 40 م��ن   229 بها  ف��از  ق��د  1399ه�/1979م 
دولة وملا تتميز به من دقة و�أمانة يف �ختيار �لفائزين 
بني  مرموقة  ومكانة  طيبة،  عاملية  �سمعة  �كت�سبت 

كربيات �جلو�ئز يف �لعامل.

�سومان  �حلميد  عبد  موؤ�س�سة  جن��د  �الأردن  ويف 
تعني  خا�سة  ثقافية  موؤ�س�سة  وه��ي  �مل�سهد  تت�سدر 
�الأردين،  �ملجتمع  م��ن  �الأخ���رى  و�ل�سر�ئح  بال�سباب 

الفائزون يف جائزة امللك في�سل العاملية عام 2012
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تلك  �سكلت  ع��م��ان،  جبل  يف   1978 ع��ام  تاأ�س�ست 
�الأمة  يف  علمية  ثقافية  ظاهرة  �إن�سائها  منذ  �ملوؤ�س�سة 
�أ�سبحت  بحيث  �ملوؤ�س�سة  هذه  وتطورت  ومنت  �لعربية 
�لقطاع  به  يقوم  �أن  ميكن  �ل��ذي  للدور  موؤ�سرً�  متثل 
�خلا�ض يف جمال دعم �لثقافة و�لعلوم و�لفنون و�إثر�ء 

�لفكر و�إ�ساعة �لفكر �لثقايف و�لعلمي.

�لعلمي  �لبحث  دع��م  على  �ملوؤ�س�سة  عملت  ولقد 
و�لدر��سات �الإن�سانية يف حماولة لتوفري �سبل �لنهو�ض 
بالعلوم و�لثقافة، و�الإ�سهام يف ت�سجيع �الأجيال �جلديدة 
�لعربية  �الأقطار  ويف  �الأردن  يف  و�لباحثني  �لعلماء  من 
على  حلفزهم  �سنوية  ج��و�ئ��ز  تخ�سي�ض  خ��ال  م��ن 
و�لعلماء  بالعلم  �الهتمام  ه��ذ�  و�ك��ب  ولقد  �الإن��ت��اج، 
و�لباحثني �هتمام مقابل بالثقافة و�لفكر، حيث ي�سكل 
فئات  ترتاده  �لذي  �لثقايف  �سومان  عبد�حلميد  منتدى 
خمتلفة من �ملو�طنني منربً� حرً� يقوم د�ئما با�ست�سافة 
و�ملب�����دعني  و�ملثقف����ني  و�لعلم����اء  �ملف��ك����رين  �أب������رز 
�لفكرية  �لطاقات  �ملنتدى  ن�ساطات  وت�ستقطب  �لعرب 

�الأردنية و�لعربية.

يف  �خلا�ض  بالقطاع  يليق  �ل��ذي  للدور  وكتج�سيد 
�لنهو�ض بالوجد�ن و�لفكر يف �ملجتمع تتبو�أ هذه �ملوؤ�س�سة 
و�لثقافية  �لعلمية  �خلريطة  على  لها  م�سهودً�  مكانة 
باملوؤ�س�سات  وثيقة  تعاون  عاقات  وتربطها  �لعربية، 
�لعربي  �لوطن  يف  و�الأدبية  و�لعلمية  �لفكرية  و�ملر�كز 

حيث حتر�ض على دعم �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لتعليمية، 
و�لبحثية،  �لعلمية  �لندو�ت  وعقد  �الأب��ح��اث،  ومر�كز 
فقد قدمت �لدعم الأ�سكال �الإبد�ع �ملختلفة، �سو�ء عرب 
باملوؤ�س�سات  �لعاقة  �أوعرب  باملبدعني  �ملبا�سرة  �لعاقة 
�لعربي.  و�لوطن  �الأردن  يف  �ملماثلة  �لعلمية  و�ملر�كز 
�سنوية  جو�ئز  �ملوؤ�س�سة  تخ�س�ض  ذلك  �إلى  باالإ�سافة 
�لذين  ول��اأدب��اء  �ل�سبان،  �ل��ع��رب  للباحثني  متعددة 

يكتبون لاأطفال وللمرتجمني.

�خلا�ض  �لقطاع  يلعب  �الإم��ار�ت حيث  �إلى  ونذهب 
باالأدباء  فاعتز�ز�  �لثقافة،  ودعم  تنمية  ر�ئد� يف  دور� 
�ملعقود  لاأمل  وتر�سيخًا  �لعرب  و�لعلماء  و�ملفكرين 
عليهم، وتعظيما ل�ساأنهم وتكرميًا وت�سجيعًا لهم للم�سي 
قدمًا يف �سبيل �لعمل �جلاد و�لهادف للنهو�ض �لفكري 
علي  بن  “�سلطان  �ل�ساعر  ق��رر  فقد  �لعربية  ب��االأم��ة 
�لعوي�ض” تاأ�سي�ض جائزة د�ئمة يف عام 1987 بهدف 

تكرمي �الأدباء و�ملفكرين �لعرب.

وق���د �ح��ت�����س��ن �حت����اد ك��ت��اب و�أدب������اء �الإم�����ار�ت 
�أمانة  �أول  وت�سكلت  �جلائزة،  لهذه  �الأولى  �الإرها�سات 
عامة باإ�سر�ف �حتاد كتاب و�أدباء �الإم��ار�ت، ويف عام 
م�ستقلة  ثقافية  موؤ�س�سة  �إلى  �جلائزة  حتولت   1992
حتت ��سم “موؤ�س�سة �سلطان بن علي �لعوي�ض �لثقافية” 

حيث �أُ�سهرت �ملوؤ�س�سة ر�سميًا يف عام 1994.

خالل تكرمي اأحد املثقفني مبوؤ�س�سة عبد احلميد �سومان الثقافية عام 2009
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وتتعدد يف �إمارة دبي �لن�ساطات �لثقافية و�لفنية، 
خا�سة  ثقافية  موؤ�س�سات  يف  �لن�ساطات  تلك  وتتوزع 
واأهلية وحكومية متنوعة، ففي جمال الن�ساط الثقايف 
)ندوة  �إلى  وننتقل  �خلا�سة..  �ملوؤ�س�سات  تربز  �لعام 
�لتي  �لعلمية  �لثقافية  �ملوؤ�س�سة  تلك  و�لعلوم(  �لثقافة 
تاأ�س�ست يف عام 1987 وهي تعنى باأمور �لثقافة من 
وعلمية  ثقافية  و�أن�سطة  فعاليات  يف  �مل�ساركة  خال 
و��ست�سر�فا  �حل�ساري،  �لدولة  لوجه  �إب��ر�ز�  متعددة، 
لروح �لرت�ث و�آفاق �مل�ستقبل يف �آن و�حد، وذلك بهدف 

تعزيز م�سرية �لثقافة و�لعلم بدولة �الإمار�ت.

جائزة دبي الثقافية لإلبداع
�لتي  لاإبد�ع«  �لثقافية  دبي  »جائزة  هناك  �أي�سًا 
د�ر  عن  ت�سدر  �لتي  �لثقافية«  »دب��ي  جملة  ترعاها 
�الأديب  باإ�سر�ف  و�لتوزيع  و�لن�سر  لل�سحافة  �ل�سدى 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  و»ج��ائ��زة  �مل���ري  �سيف 
وجو�ئز  للمو�سيقى«  دب��ي  و»ج��ائ��زة  �لفنون«  لد�عمي 

�أخرى �لد�عمة للثقافة.

�ل��ث��ق��اف��ي��ة �خلا�سة  �مل���ر�ك���ز  �ل��ك��ث��ري م��ن  ه��ن��اك 
�الأخرى منها على �سبيل “مركز جمعة �ملاجد للرت�ث 
�إم��ار�ت��ي  �أع��م��ال  رج��ل  ��سم  يحمل  �ل��ذي  و�لثقافة” 
يف  �خلريي  و�لعمل  و�لفكر  �لثقافة  رج��االت  �أحد  يعد 
�لدولة و�لعامل �لعربي و�لذي �إلى جانب تاأ�سي�سه لكلية 

من  �ملعوزين  الأبناء  و�الإ�سامية  �لعربية  �لدر��سات 
دول �خلليج و�لدول �لفقرية فقد ُعني بالثقافة يف عام 
1991 فاأن�ساأ مكتبة عامة، تطورت �ملكتبة فيما بعد 
لطاب  �خل�����دمات  يق�����دم  ثق����افيًا  مرك����زً�  لت�سبح 
�لعلم بي�سر و�سهولة، �أال وهومركز جمعة �ملاجد للرت�ث 

و�لثقافة” بدبي.

�أما موؤ�س�سة “بحر �لثقافة” يف �إمارة �أبوظبي فهي 
و�إميانا  �ملعرفية  و�ل��روة  بالثقافة  يعنى  �ل��ذي  تعنى 
قامو�  و�ملعرفة  �لثقافة  ب��دور  �ملوؤ�س�سة  موؤ�س�سي  من 
بطموحات  ولكن  حملية  ثقافية  كمبادرة  بتاأ�سي�سها 
�ل��رو�ف��د  م��ن  ج��دي��د�  ر�ف���د�  تكون  الأن  تهدف  عاملية 
�إ�سهامات  حتقيق  على  �ستعمل  �لتي  �ملتاحة  �لثقافية 
م�ستد�مة يف �لقطاع �لثقايف و�لفكري �ملحلي و�لعاملي 
يف دولة �الإمار�ت، للموؤ�س�سة م�ساركات عديدة يف �لكثري 
من �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت �لثقافية �لهامة مثل فعاليات 
هذه  تر�أ�ض   .2014 للكتاب  �لدويل  �أبوظبي  معر�ض 
�ملوؤ�س�سة �ل�سيخة رو�سة بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
�لتي حتر�ض علي تقدمي �الإمار�ت للعامل كدولة منتجة 

للثقافة ور�عية لاإبد�ع �لثقايف و�لفني و�حل�ساري.

م�سروعات  �ملوؤ�س�سة  لهذه  �أن  �إلى  �الإ�سارة  وجتدر 
�الإبد�عية  �لرتجمة  م�سروعات  مثل  طموحة  ثقافية 
�الأوروب��ي��ة  �للغات  �إل���ى  و�الإ���س��ام��ي  �لعربي  ل��ل��رت�ث 
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بح�سار�تنا  �ل���دول  تلك  �سعوب  لتعريف  و�الأ�سيوية 
وتر�ثنا �لعريق.

�إن �ملوؤ�س�سة معنية باللغة �لعربية وتوؤمن �أنها روحنا 
باملوؤ�س�سة  �مل�سوؤولون  يعمل  لذ�  �لعربية  ثقافتنا  وروح 
مع  و�لتفاهم  �لتعاون  ج�سور  و�إق��ام��ة  �لتو��سل  على 
�الأخر ولكن لي�ض علي ح�ساب لغتنا وثقافتنا. لذ� تقوم 
بهدف  وذلك  حاليا  �لرتجمة  م�سروع  بتنفيذ  �ملوؤ�س�سة 
�الأخرى. كما  و�لثقافات  �لهوة مع �حل�سار�ت  جت�سري 
�لعربية  �لرو�ئية  �لكتب  ترجمة  �ملوؤ�س�سة على  حتر�ض 
�لتي  �لكتب  ن�سر عاملية بطباعة هذه  وتقوم موؤ�س�سات 
تتويل موؤ�س�سة بحر �لثقافة ترجمتها �إيل �الإجنليزية. 
جل�سات  يت�سمن  حافا  برناجما  �ملوؤ�س�سة  �أعدت  كما 
�إلى  �الإبد�عية  للكتابة  عمل  وور���ض  وحو�رية  نقا�سية 
ر�سميا  �ملوؤ�س�سة  ب��اإط��اق  خا�سة  �حتفالية  ج��ان��ب 
وم�سروع �لرتجمة �لذي تتبناه “موؤ�س�سة بحر �لثقافة”.

للتنمية  �ساوير�ض  موؤ�س�سة  فاإن  �لكنانة  �أر�ض  ويف 
بدور  منها  �إميانا  هامة  �إ�سهامات  تقدم  �الجتماعية 
نه�ستها،  وبعث  �الأم��ة  روح  �إث��ر�ء  يف  و�لفنون  �الآد�ب 
�ملدين  و�ملجتمع  �خلا�ض  �لقطاع  �إ�سهام  وب�سرورة 
�ملوؤ�س�سة  هذه  تدعم  �لثقايف.  �لتنوير  جهود  دعم  يف 
�لر�ئدة �حلركة �لثقافية يف م�سر على مد�ر �الأعو�م 
�لت�سعة �ملا�سية حيث تقوم �ملوؤ�س�سة منذ عام 2005 

“جائزة �ساوير�ض �لثقافية” الختيار  بتنظيم م�سابقة 
�الأعمال �الأدبية �ملتميزة لكبار و�سباب �الأدباء و�لكتاب 
يف جمال �لرو�ية، و�ملجموعات �لق�س�سية �لق�سرية، 
بهدف ت�سجيع �الإبد�ع �لفني لديهم والإلقاء �ل�سوء على 

�ملو�هب �جلديدة �لو�عدة. 

كما قامت �ملوؤ�س�سة باإ�سافة فروع جديدة للم�سابقة 
تطور  لدعم  �ل�سيناريو�ل�سينمائي  كتابة  جم��ال  يف 
�لكتابة  جم��ال  ويف  م�سر،  يف  �ل�سينما  ومنو�سناعة 
�مل�سرحية للم�ساهمة يف ظهور طاقات �إبد�عية جديدة 
�أ�سيفت  �لتي  �أالأدب��ي  �لنقد  وكذلك  �مل�سرح  عامل  يف 
�لبناء من  �لنوع  هذ�  الأهمية   2013 عام  موؤخر� يف 

�الأدب يف �الرتقاء بكل فروع �الأدب �الأخرى.

جهود  من  ذكره  �أ�سلفنا  ملا  تقديرنا  من  وبالرغم 
�لذي  �لعربي  عاملنا  يف  �خلا�ض  �لقطاع  ف��اإن  ر�ئعة 
تعزيز  من  متكنه  �لتي  و�الإمكانات  �ملقومات  ميتلك 
حركة �لثقافة ما ز�ل ال يقوم بدوره �لفعال كما ينبغي. 
�إن �ملجتمعات �لعربية حتتاج �إلى �ملزيد من �الإ�سهامات 
يتعني على  �لثقافية.  �لقوية لدعم �حلركة  و�ملبادر�ت 
�لقطاع �خلا�ض �أن يقوم باإن�ساء �ملزيد من دور �لن�سر 
وتزويدها  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سات  �لوطنية  و�ملكتبات 
باأحدث �لتجهيز�ت بل ويجب �أن يدعم �الإبد�ع و�سباب 

�ملبدعني وم�ساعدتهم على ن�سر �أعمالهم.

من فعاليات موؤ�س�سة بحر الثقافة يف اإمارة اأبو ظبي عام 2013
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ثمة ارتباط وثيق ما بين اإلعالم 
والثقافة، حيث أن اإلعالم 

ووسائطه المتعدده بمثابة الوعاء 
الذي يحمل المضامين الثقافية 
المختلفة، وينقلها إلى الجماهير 

بشكل مقروء أو مسموع أو مرئي، ومن ثم 
تؤثر الثقافة في أي مجتمع في وسائل إعالمه، 

وتكسبها كثيرا من سماتها، وتتحكم في 
تحديد المالئم أو غير المالئم من المضامين 
اإلعالمية في المجتمعات اإلنسانية، وهو ما 
يفسر ظاهرة التنوع في األنظمة اإلعالمية، 

كما أن اإلعالم يؤثر تأثيرات عميقة في البيئة 
الثقافية من خالل ما يطرحه من مضامين 
قد تؤثر ليس فقط على عمليات اإلدراك، بل 

وتتعداه إلى السلوك.

د. رضا عبدالواحد أمين

عميد كلية اآلداب بجامعة اململكة، 

مملكة البحرين

وسائل اإلعالم واألزمة  الثقافية 
في بلدان العالم اإلسالمي
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وطبيعي �أن تكون و�سائل �الإعام كاملر�آة �لتي تعك�ض 
يكت�سب  قد  لذ�  جمتمع،  �أي  يف  �لكائن  �لثقايف  �لو�قع 
�لثقايف،  �ل��و�ق��ع  �سمات  م��ن  كثري�  �الإع��ام��ي  �ل��و�ق��ع 
�الإ�سامية  �ملجتمعات  فاالإعام يف  ذلك  على  وتاأ�سي�سا 
باالأ�سا�ض  الأن��ه  �ملجتمعات،  من  �سو�ه  م��ا   عن  يختلف 
�لفكرية  �أطره  وعن  للمجتمع،  �لذ�تية  �لهوية  معرب عن 
�ل�سائدة  وتقاليده، و�الجتاهات  و�لعقدية، وعن عاد�ته 

فيه عن كثري من �ملتغري�ت.

من  نابعا  �الإع��ام  كان  – �إذ�  �أي�سا  �ملنطقي  ومن 
�ملجتمع ومعرب� عنه – �لقول باأنه �إذ� كانت لدينا بع�ض 
تو�سيف  ين�سحب  �أن  �لثقافية،  �الأزمات  �أو  �الإ�سكاليات 
من  عدد  على  يحتوي  �ل��ذي  �أو  �مل��اأزوم  �لثقايف  �لو�قع 
�سحيح  و�لعك�ض  �الإع��ام��ي،  �ل��و�ق��ع  �إل��ى  �الإ�سكاليات 
�لو�قع  يف  �إ�سكاليات  لدينا  كان  �إذ�  �أنه  مبعنى  �أي�سا، 
�لو�قع  على  تن�سحب  فاإنها  مثا  كالتبعية  �الإع��ام��ي 

�لثقايف. 

الواقع الثقافي المعاصر لألمة اإلسالمية
باأن  تعالى  �هلل  �سرفها  �لتي  هي  �الإ�سامية  �الأم��ة 
باخلريية،  وخ�سها  للر�ساالت،  �خلامتة  �الأم��ة  جعلها 

كما يف قوله تعالى: 

ِبامْلَْعُروِف  َتاأُْمُروَن  ا�ِض  ِللنَّ �أُْخِرَجْت  ٍة  �أُمَّ َخرْيَ  {ُكنُتْم 
�ْلِكَتاِب  �أَْهُل  �آَمَن  َوَلْو  ِباهلّلِ  َوُتوؤِْمُنوَن  �مْلُنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن 

ُهُم �ْلَفا�ِسُقون} ْنُهُم �مْلُوؤِْمُنوَن َو�أَْكَرُ � لَُّهم مِّ َلَكاَن َخرْيً

مع  يت�سابك  للم�سلمني  �لثقايف  �لو�قع  �أن  �سك  وال 
و�إعاما،  و�قت�ساد�،  �سيا�سة،  �ملعا�ض،  �مل��ادي  �لو�قع 
�لعلمية  �الأن�سطة  كل  حم�سلة  هي  �لثقافية  فاحلالة 
و�لتقاليد  و�لعاد�ت  و�مل��وروث��ات  �لقيم  وهي  و�لفكرية 
�لنظر  ميكن  ال  �إذ  �ملجتمعات،  من  جمتمعا  متيز  �لتي 
در��سة  دون  جم��رد�،  عن�سر�  باعتبارها  �لثقافة  �إل��ى 
�لتي  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لظروف  مع  ت�سابكاتها 

متر بها بلد�ن �لعامل �الإ�سامي.

�الآن  �مل�سلمني  و�ق���ع  ب��ني  ي�سرية  م��ق��ارن��ة  ثمة  �إن 
كل  يف  �ساحلنا  يف  يكون  لن  �لغربية  �ملجتمعات  وو�ق��ع 

و�ملفاهيم  �لقيم  من  كثري�  �أن  �سحيح  �ملقارنة،  معايري 
�الإ�سامية، وال توجد يف نظري�تها  توجد يف �ملجتمعات 
و�الأ�سرة  �لوطيدة،  �الجتماعية  �لعاقات  مثل  �لغربية، 
�ملتما�سكة، �إال �أ ن كثري� من �أ�سكال �لتقدم �القت�سادي 
و�لعلمي و�لتقني تنق�ض �لعديد من �ملجتمعات �مل�سلمة، 
باالإ�سافة �إلى تاآكل بع�ض �لقيم يف �ملجتمعات �الإ�سامية 
بفعل �لعوملة غربية �ملركز، و�لتي حتاول تنميط �لعامل، 

وتوحيد معايريه �لثقافية.

م�سطلح  مدلول  جدلية  مناق�سة  عن  وبعيد�       
مفاهيم  حتديد  يف  قدمناه   ما  على  وتاأ�سي�سا  �لثقافة، 
�الإ�سامية  �لثقافة  �إن  �ل��ق��ول  ميكن  ف��اإن��ه  �ل��در����س��ة، 
منها  جتعل  �لتي  و�الأ�س�ض  �ملقومات  من  �لعديد  متتلك 
يف  �لتقدم  مظاهر  كل  بتمثلها  تتحقق  م��ائ��زة،  ثقافة 

�ملحاالت �ملختلفة، ومن �أهم هذه �ملقومات:

خ�سب  تر�ث  �لثقافة  لهذه  �لفكري  �لرت�ث  �أن   .1
دون  �الأخ����رى  �ل��ث��ق��اف��ات  ل��ث��م��ار  �آف��اق��ه  غني،�ت�سعت 

تع�سب �أو جمود.

�الأ�سالة  مقومات  متلك  �الإ�سامية  �لثقافة  �أن   .2
يف ت�سورها جلو�نب �حلياتني �لدنيا و �الآخرة.

�لعربية،  هي  �لثقافة  لهذه  �الأ�سا�سية  �للغة  �أن   .3
�سايرت  �حللقات،  مت�سل  قدمي  تاريخ  ذ�ت  لغة  هي  و 
على  �حلاجات  و�أ�سبعت  �ختافها،  على  �حل�سار�ت 
تنوعها، ووفت مبتطلبات �لدنيا و�أركان �لعقيدة،و�لذي 
�الإ�سامية  �ل�سعوب  بني  �أن  هو  هنا  ن��ربزه  �أن  ينبغي 
وحدة ال تهزم و�سلة ال ميكن تفكيكها، ور�بطة ي�ستحيل 
يختلف يف نطق حرف  ال  كتاب  �لعربية  ماد�م يف  حلها 
�لنهار  و�أطر�ف  �لليل  �آناء  يتلى  �ثنان،  وهو  و�حد منه 

بل�سان عربي مبني.

م�سدر  �لدين  باأن  �الإ�سامية  �لثقافة  متتاز   .4
غري  �أو  �لفرد  �أو  �لطبيعة  �أو  �ملجتمع  ولي�ض  فيها  �لقيم 
�ملختلفة  �لفل�سفات  ترى  كما  �لقيم  م�سادر  من  ذلك 

وكما يعتقد �ملفكرون �لغربيون.
بال�سمول  �أخ��ري�  �الإ�سامية  �لثقافة  ومتتاز   .5
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ظاهرها  نو�حيها،  كل  يف  �الإن�سان  حياة  تتناول  فهي 
�الإ�سامية  �لثقافة  به  تتميز  ما  �أعظم  �إن  وباطنها، 

قدرتها على �لعطاء يف �أي جانب من جو�نب �حلياة.

تلك  كل  �الإ�سامية  �لثقافة  �متاك  من  وبالرغم 
تقت�سي  �لدقيقة  �لعلمية  �لتو�سيفات  �أن  �إال  �ملقومات 
�لعامل  يف  وفكرية  ثقافية  مع�سلة  هناك  باأن  �لت�سليم 
�الإ���س��ام��ي، وذل���ك ن��ظ��ر� الأ���س��ب��اب م��ت��ع��ددة، ه��ذه 
يف  �لر�هنة  �لثقافية  �حلالة  �أن  عنها  ينتج  �الإ�سكالية 
�لبلد�ن �الإ�سامية يعرتيها �لكثري من مظاهر �ل�سعف 
الأن  ذلك  و�لغزو،  و�لهيمنة  �الخ��رت�ق  �أم��ام حم��اوالت 
�لذي  �لفر�غ  م�ساحات  من  �لكثري  به  �لثقايف  ف�ساءنا 

ي�سمح لاآخرين باأن يتمددو� به.

فر�غا  ه��ن��اك  �إن  �ل��غ��ز�يل:  حممد  �ل�سيخ  ي��ق��ول 
ت�سورها  الأن  �ملعا�سرة،  �الإ�سامية  �لنف�ض  حقيقيا يف 
ع��ه��ود  م��ن  ي�ستقي  و���س��ط��ح��ي،  ط��ف��ويل،  ل��اإ���س��ام 
وبني  بينه  وك���اأن  تاريخنا،  يف  �لعقلي  �ال�سمحال 
�أرف�ض  �إ�سامي  �إنني من منطلق  عهود �الزدهار ترة، 
�ملنطلق  هذ�  من  ولكنني  لاآخرين،  �لنف�سية  �لتبعية 
�أعني  للحياة،  �الإ�سامية  �لت�سور�ت  �أرف�����ض  نف�سه 
عند  وهي  لاإ�سام،  �لبع�ض  ين�سبها  �لتي  �لت�سور�ت 

�لتاأمل خياالت مر�سى وقا�سرين.

�ل��ث��ق��ايف  �ل���و�ق���ع  يف  �خل��ل��ل  ب��ع�����ض  ه��ن��اك  �إذن 
م�ساألة  �إل���ى  م���رده  رمب���ا  �الإ���س��ام��ي��ة،  للمجتمعات 
هي  �الإ�سامية  �لهوية  باأن  �الدعاء  ميكن  فا  �لهوية، 
�لعن�سر �حلاكم يف �ملنا�سط �لثقافية يف بلد�ن �لعامل 
�ملتجاذبة  �لهويات  من  �لعديد  هناك  بل  �الإ�سامي، 

و�ملت�سارعة حينا و�ملتقاربة حينا �آخر.

تلتقي  �لتي  و�الإ���س��ام��ي��ة  �لعربية  �لهوية  هناك 
�ل��ه��وي��ات ذ�ت  وه��ن��اك  �ل�����س��م��ات،  بع�ض  وت��ف��رتق يف 
�ملرجعيات �لغربية �لتي هي بدورها قد تلتقي وتفرتق 
�لليرب�لية  �ل��ه��وي��ة  فهناك  �الإ���س��ام��ي��ة،  �ل��ه��وي��ة  م��ع 
�لهويات  من  وغريها  �ال�سرت�كية،  و�لهوية  �حلد�ثية، 
مل  و�إن  حتى  جمتمعاتنا  يف  تعي�ض  �لتي  �ملرجعيات  �أو 

تت�سدر م�سهد �لهوية يف جمتمعاتنا. 

منها  حت��دي��ات،  ع��دة  �الإ�سامية  �لهوية  وت��و�ج��ه 
�الأط��ر  �ل��ر�غ��ب يف توحيد  �ل��ع��ومل��ي  حت��دي �الج��ت��ي��اح 
�لتي  �لعاتية  �لرياح  هي  جميعا،  �لب�سر  لبني  �لثقافية 
من  �لثقافية  �خل�سو�سيات  من  كثري  تقتلع  �أن  ميكن 
�الإ�سامية  �لثقافة  بني  �لفارق  يربز  وهنا  جذورها، 
�الإ�سامية  �لثقافة  �أن  حيث  �لثقافات،  من  وغريها 
�لعقيدة  من  قوتها  م�ستمدة  �القتاع،  �سد  حم�سنة 

�لتي تنت�سب �إليها، و�إلى �ملقومات �لتي ترتكز عليها.
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وحني قال �ملهامتا غاندي )يجب �أن �أفتح نو�فذي 
على كل �لثقافات �سريطة �أن ال تقتلعني من جذوري( 
�ل�سائكة  �لعاقة  �أن تكون عليه  فاإنه يلخ�ض ما ينبغي 
يو�زن  �أن  البد  لذ�  �الأخ��رى،  و�لثقافات  ثقافة  �أي  بني 
�الأخرى  �لثقافات  على  �النفتاح  بني  �الإ�سامي  �لعامل 
يتعر�ض  ال  ح��ت��ى  �الإ���س��ام��ي��ة،  بالثقافة  و�الع���ت���ز�ز 
�لذوبان  �أو  و�جلمود،  �النغاق  �إلى  �الإ�سامي  �ملجتمع 

و�القتاع.

�لتي  �حل�سارية  و�لقيم  �لثقافية  �ملقومات  لكن 
بالقدر  تنفع  ولن  تغني  لن  �لتاريخي  ر�سيدنا  ت�سكل 
�لثقافية،  �لعوملة  مو�جهة  يف  و�لفاعل  و�ملوؤثر  �ملطلوب 
ما د�مت �أو�ساع �لعامل �الإ�سامي على ما هي عليه، يف 
�أن  �مل�ستوى �لذي ال ي�ستجيب لطموح �الأمة، وال ينبغي 
و�لت�سرت  �إخفائها  يف  الأن  �حلقيقة،  هذه  عن  ن�ستنكف 
�الإ���س��ام��ي  �ل��ع��امل  عليها م��ن �خل��ط��ر ع��ل��ى ح��ا���س��ر 
�لتي  �ملركبة  �الأزم���ة  تفاقم  م��ن  يزيد  م��ا  وم�ستقبله 
�مل�ستويات  على  �الإ�سامية  �لبلد�ن  معظم  تعي�سها 

و�لعلمية. و�لثقافية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 

يعرتيه  �الإ���س��ام��ي��ة  ل��اأم��ة  �ل��ث��ق��ايف  �ل��و�ق��ع  �إن   
د�خلي  بع�سها  متعددة،  الأ�سباب  �ل�سعف  من  �لكثري 
�الإ�سامية،  �ملجتمعات  يف  �ل�سائدة  باالأو�ساع  يتعلق 
�لعامل  يف  �مل�سلمني  )ث��ل��ث  �لفقر  م��ع��دالت  كات�سار 
دخلهم  يقل  �أي  �لفقر  خ��ط  م�ستوى  حتنت  يعي�سون 
300 دوالر �أمريكي(، و�ل�سعف �ل�سيا�سي  �سنويا عن 
من  كثري  يف  و�ل�سر�عات  و�حل��روب  �لنز�عات  )مثل 
�الأقطار �الإ�سامية( وبع�سها خارجي يتعلق باالأخطار 
و�لغزو  �لعوملة،  و�أبرزها  �إلينا،  �لز�حفة  و�لتحديات 

�لثقايف و�لفكري.

األزمة الثقافية: مظاهرها، وتحدياتها 
ه��ل مي��ك��ن  �إط����اق و���س��ف �الأزم����ة ع��ل��ى و�قعنا 
هو  ذلك  ماأزوما؟  ثقافيا  و�قعا  نعي�ض  وهل  �لثقايف؟ 

�لت�ساوؤل �لذي �أحاول تلم�ض �الإجابة عنه.

�الأزم����ة ه���ي  م��وق��ف وح��ال��ة ي��و�ج��ه��ه��ا  �ملجتمع 

)�الأم��ة،  �الإد�ري���ة  �لكيانات  �أح��د  يف  �ل��ق��ر�ر  �أومتخذ 
تت������احق  �الأ���س��رة(  �مل�س������روع،  �ملوؤ�س�سة،  �لدولة، 
بالنتائج،  �الأ���س��ب��اب  معها  وتت�سابك  �الأح���د�ث  فيها 
ويفقد معها متخذ �لقر�ر قدرته على �ل�سيطرة عليها، 

�أو على �جتاهاتها �مل�ستقبلية.

�إد�رة  ع��ل��م  ي�سمى  ب��ذ�ت��ه  م�ستقل  ع��ل��م  وه��ن��اك 
يف  ت��ق��ع  �ل��ت��ي  ل���اأزم���ات  خم�س�ض  لكنه  �الأزم�����ات، 
هيئة،  �أو  وز�رة  �أو  موؤ�س�سة  �أو  ل�سركة  �الإد�رة  جمال 
مبفهومها  �الأم��ة  �أ،  �لكبري،  �ملجتمع  �أزم��ة  �إد�رة  �أم��ا 
بع�ض  يقدمون  �ملفكرين،  بع�ض  لها  فيت�سدى  �لو��سع 
�أو  �جل��ه��ود،  لهذه  تنظيم  دون  �لفكرية  �الإ�سهامات 
خططها  تنفيذ  متابعة  �أو  عنا�سرها،  بني  �لتن�سيق 

�ملرحلية �لتكتيكية منها و�ال�سرت�تيجية .

مظاهر التحدي

 في وجه الثقافة اإلسالمية:
من هذه �ملظاهر:

1- الهجوم  على القراآن وال�سنة:
وذلك بالطعن فيهما من جهات متعددة منها:

يف  فالت�سكيك  �الإل��ه��ي:  م�سدرهما  جهة  من   •
و�لر�سالة  �ل��ن��ب��وة  ون��ف��ي  �ل��رب��ان��ي��ة،  �مل�����س��دري��ة  ه��ذه 
جمرد  هما  و�إمنا  وحيا،  لي�سا  و�ل�سنة  �لقر�آن  و�عتبار 
�أبدعها   - �لب�سرية  �لتاأليفات  كبقية   - فكرية  تاأليفات 
�إمنا  و�لنبي،  �لر�سول  "�لعبقري" ولي�ض حممد  حممد 
ون�سبيته  �لوحي  بب�سرية  للقول  �لتمهيد  منها  �لق�سد 
كما  جت��اوزه  من  �لتمكن  ثم  ومن  و�ملكانية،  �لزمانية 

يتم جتاوز كل ما هو ب�سري تاريخي!.

ذلك  ومكان:  زمان  لكل  �ساحيتهما  جهة  • من 
يف  �سك  و�ل�سنة  �ل��ق��ر�آن  بربانية  �أق��ر  ممن  كثريً�  �أن 
�لكثري  وح���اول  �ل���دو�م،  على  لاإن�سان  �ساحيتهما 
ن��زول  باأ�سباب  �ل�سرعية  �الأح��ك��ام  رب��ط  ه���وؤالء  م��ن 
�إلى  �لو�سول  بق�سد  �الأحاديث؛  ورود  و�أ�سباب  �الآيات 
ربط هذين �الأ�سلني بالظرفية �لتاريخية و�الجتماعية 
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و�ملجتمع  �لتاريخ  تغري  ما  �إذ�  حتى  �أنتجتهما،  �لتي 
�أمكن �لقول معه بوجوب تغيري هذه �الأحكام،  ووجوب 
�ل�سريعة  من  �لتحلل  فيتم  د�ئرتهما،  خارج  �الجتهاد 
�لظاهر  يف  عقلية  بطرق  منها  و�لتخل�ض  �الإ�سامية 
�إذ �لعقل �ل�سريح ما  �أبعد من �لعقل،  وهي يف �الأ�سل 
كان �أبد� خمالفا وال مناق�سا للنقل �ل�سحيح، بل موؤيد 
له على �لدو�م وحمتاج �إليه با�ستمر�ر، ومل يثبت �أبد� 
�أن �لعق�������ل �لب�سري باإمكانه �ال�ستقال عن ت�سديد�ت 

�ل�سرع �الإلهي.

2- الهجوم على الرتاث الإ�سالمي:
ورث��ه  �ل���ذي  �لديني  �مل���وروث  ذل��ك  ه��و  م��ن حيث 
�مل�سلمون عن �لر�سول – �سلى �هلل عليه و�سلم - ومن 
وبذلك  �ملخل�سني،  وكل  و�لتابعني  �ل�سحابة  من  بعده 
جانبني:  يت�سمن  �الإ�سامي  �ل��رت�ث  �إن  �لقول  ميكن 
�خلال�ض  �الإن�ساين  �ملجهود  وجانب  �ل��وح��ي،  جانب 
�ل�سرعية  �أ�س�سه  على  �ل��وح��ي  ه��ذ�  لفهم  و�ملخل�ض 
�الإ�سامية  �لعلوم  تلك  �أثمر  و�لذي  �لعلمية،  وقو�عده 
�الإ�سامية  �لثقافة  ملياد  �ل�سلبة  �لنو�ة  �سكلت  �لتي 
وتركز  تاريخيا،  و��ستمر�رها  �جتماعيا  وجت��ذره��ا 
�لزمانية  بن�سبيته  �لقول  يف  �ل��رت�ث  ه��ذ�  يف  �لطعن 
�أف��رزت��ه،  تاريخية  بعو�مل  و�رت��ب��اط��ه  و�الجتماعية، 
�مل�سدر  �إلهي  هو  ما  بني  �لرت�ث  هذ�  �لتمييز يف  دون 
كالقر�آن و�ل�سنة، وبني ما هو ب�سري �مل�سدر ك�سائر ما 
�أنتجه �مل�سلمون يف تفاعلهم �ملزدوج مع �لوحي �الإلهي 

�لب�سري. و�لو�قع 

4- الهجوم على اللغة العربية:
العامل  �سقوط  ازدادت حدته مع  وهو هجوم قدمي 
�حلركات  وتاأجيج  �مل�ستعمرة،  �لدول  يد  يف  �الإ�سامي 
ودع��م  �ل�سيقة،  و�ل��ق��وم��ي��ات  �لعرقية  �النف�سالية 
و�ل�سر�ع،  �حلقد  بطابع  وتطعيمها  �ملحلية  �للهجات 
�لق�ساء  �أجل  من  �لعامية  �لعربية  �للهجات  وت�سجيع 
بل  فح�سب  هذ�  ولي�ض  �لف�سحى،  �لعربية  �للغة  على 
مت ت�سجيع تعليم �للغات �الأجنبية ودعمه بكل �لو�سائل 

للرتقي  و�سيلة  �للغات  ه��ذه  و�أ�سبحت  و�الإم��ك��ان��ات 
�الجتماعي يف �لبلد�ن �لعربية و�الإ�سامية

الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  على  ال��ه��ج��وم   -5  
الثقافية: والرموز 

تعترب �ملوؤ�س�سات �لثقافية �لو�سائل �لتي بها حتافظ 
�لثقافة على وجودها و��ستمر�رها، وت�سمن بو��سطتها 
�سياغة نف�سها ب�سكل يتنا�سب مع �لتغري�ت و�لتطور�ت 

و�الجتماعية. �لزمانية 

�ملجال،  ه��ذ�  يف  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  �أب��رز  وم��ن 
و�لتي مت توجيه �ل�سهام  �إليها مايلي:

- موؤ�ش�شة �لأ�شرة:

مفاهيمها،  وتغيري  �خرت�قها  مت  �الأخ���رية  فهذه 
فعاقاتها،  فمكوناتها  وظائفها  �إلى  بنيتها  من  �بتد�ء 
و�لزوجية،  و�لبنوة  و�الأمومة  �الأب��وة  مفاهيم  فتغريت 
وتغريت معها �لوظائف و�الأدو�ر و�مل�سوؤوليات، وتغريت 
ومل  �ملوؤ�س�سة،  د�خل هذه  و�لو�جبات  مفاهيم �حلقوق 
و�إك�سابهم  �الأج��ي��ال  تربية  عن  م�سوؤولة  �الأ���س��رة  تعد 
و�إمنا  و�ل�سلوكية،  و�لفنية  �لفكرية  وقيمها  ثقافتهم 
من  �تخذت  جهات  �لرتبية  ه��ذه  يف  تتدخل  �أ�سبحت 
مبنظور  �لثقافية  �لتن�سئة  يف  لاأ�سرة  �سريكا  نف�سها 
و�الأن��دي��ة  و�جلمعيات  و�مل��در���س��ة  ك��االإع��ام  يختلف، 
بع�ض  عمدت  كما  �الأ���س��دق��اء،  وجماعات  �لريا�سية 
ومنها  �ل��دول  كافة  �إجبار  ملحاولة  �لدولية  �ملنظمات 
وفقا  �الأ�سرة  مفهوم  تنميط  على  �الإ�سامية  �لبلد�ن 
عدد  خال  من  وذلك  �لليب����ر�يل،  �لغ����ربي  للمفهوم 
�آخرها  لعل  �ل��دول��ي��ة،  و�الت��ف��اق��ات  �ملنظم�����ات  م��ن 

�تفاقية )�سيد�و(.

�لتعليمية: �ملوؤ�ش�شة   -

�لتي  �لقنو�ت  �أه��م  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �سكلت 
مت  وق��د  �ل��اح��ق��ة،  �الأج��ي��ال  �إل���ى  �لثقافة  منها  مت��ر 
ومناهجها  م�سامينها  بتغريب  عليها  �الهتمام  تركيز 

�الإ�سامية وتغييب مقا�سدها �حلقيقية.
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فحادت كثري من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية عن ر�سالتها 
و�لتوجيهية. �لرتبوية 

- �ملوؤ�ش�شة �لعلمية و�لدينية:

وجهت لهذه �ملوؤ�س�سة ولهذه �لرموز طعنات قاتلة، 
قيادة  وعن  �الجتماعية  متثلت يف ف�سلهم عن �حلياة 
�جلماهري، كما مت تقزمي �سلطتهم �إلى �أق�سى �حلدود، 
حتى �سار �لنا�ض ال يعرفون عن هذه �ملوؤ�س�سة و ال عن 
توجهت  الأنها  خطرية؛  �لطعنة  فكانت  �سيئا،  رموزها 

جلهاز �ملناعة يف �جل�سم �لثقايف لاأمة.

- �لغزو �لفكري:

على  لل�سيطرة  حم��اول��ة  ه��و  �ل��ف��ك��ري  �ل��غ��زو  �إن 
من  جمموعة  لتحقيق  �لع�سكرية  غري  بالطرق  �لعقول 
�ملحلية،  �لثقافة  �إ�سعاف  ر�أ�سها  على  ياأتي  �الأهد�ف، 
وهو  و�إمكاناتها،  مقدر�تها  يف  للثقة  �الأم��ة  وف��ق��د�ن 
�أخطر بكثري من �لغزو �مل�سلح، فاالأخري ظاهر للعيان، 
وميكن مو�جهته بو�سائل �ملقاومة �ملختلفة يف �مليد�ن، 
باأ�سماء  بادنا  فيدخل  �لثقايف  �أو  �لفكري  �لغزو  �أما 
ويجهل  و�ل��ت��م��دن،  �حل��د�ث��ة،  منها  يكون  ق��د  ب��ر�ق��ة، 

خطره �لكثريون.

- �لعوملة:

�إيل  ت�سري  ن�سبيا  حديثة  ظ��اه��رة  ه��ي   و�ل��ع��ومل��ة 
حماوالت ت�سغري �لعامل ودجمه، من خال �لتقليل من 
�إمكانية  وتتيح  و�ل�سيا�سية،  �جلغر�فية  �حلدود  �أهمية 
ن�ساأت  و�ملجتمعات،  �الأف��ر�د  بني  و�لتو��سل  �الت�سال 

�ل�سيا�سية  �ملجاالت  �إيل  وتعدته  �القت�ساد  جمال  يف 
ثورة  �نت�سارها  علي  و�ساعد  و�الجتماعية،  و�لثقافية 
�أحد  �سيا�سية، ومتثل يف  ورغبة  و�جتماعية  تكنولوجية 
هيمنة   – �الأق��ل  علي  �ل��ر�ه��ن  �لوقت  يف   – جو�نبها 
للقيم �لغربية ب�سفة عامة، و�الأمريكية ب�سفة خا�سة. 

 وكما تنطوي �لعوملة على �لكثري من �ملخاطر على 
�لكثري  على  �أي�سا  حتتوي  �أنها  �إال  �الإ�سامية  �لثقافة 
�لثقافة  تقدم  �أن  خالها  من  ميكن  �لتي  �لفر�ض  من 
�مل�سلمون  �أح�سن  �إن  وذل��ك  �ل��ع��امل،  �إل��ى  �الإ�سامية 

��ستغال كل �الإمكانيات �لتي تنطوي عليها �لعوملة.

اإلعالم واألزمة الثقافية 

في بلدان العالم اإلسالمي 
�الإعام يف �الأ�سل هو تزويد �جلماهري باملعلومات 
تكوين  يف  ت�ساعدهم  �لتي  �لثابتة  و�حلقائق  �ل�سليمة 
من  و�قعة  �أو  �لق�سايا  من  ق�سية  يف  �سائب  عام  ر�أي 
�لوقائع، لكن �لناظر يف حال و�سائل �الإعام يف �لع�سر 
�لو�س������ائل  تلك  بع�ض  هن���������اك  �أن  ي������درك  �لر�هن 
�سحي��ح���ة  غي����ر  مبعل������ومات  �جلماهري  ت����������زود 
�أن  مع  �مل�سدر،  من  �لتحقق  م�ساأ�لة  يف  تهاونا  �إم�����ا 
�الأخبار،  نقل  يف  �لتثبت  م�ساألة  على  ي�سدد  تعالى  �هلل 
يف  وذل��ك  منها،  �ل�سحيح  غري  من  �ل�سحيح  وتبني 

قوله:

َج����������اءُكْم  �إِن  �آَمُن������و�  َِّذيَن  �ل���� �أَيُّه�����َا  {َي��ا 
ِبَجَهاَلٍة  ق���َْوًما  يُب����و�  ُت�سِ �أَن  ن����������ُو�  َفَتَبيَّ ِبَنَب�����اأٍ  َفا�ِسٌق 

ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمني} َفُت�سْ
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�ملعلومات  بن�سر  �الإعام  و�سائل  بع�ض  تقوم  و�إما 
غري �ل�سحيحة عن ق�سد وتدبري ووفق ��سرت�تيجيات 
م�سبقة يتم �لتخطيط لها، ور�سد �مليز�نيات �ل�سخمة 

لتمويلها.

وبالتايل يختلف �الأثر �ملرجو من �لتعر�ض لو�سائل 
و�لتزييف  �لت�سليل  �لتنوير يحدث  فبدال من  �الإعام، 
للر�أي �لعام، وقد يوؤدي ذلك �إلى �الن�ساخ عن جذور 
�لثقافة �ل�سائدة يف �ملجتمع، فتكون عاما من عو�مل 
من  �أد�ة  تكون  �أن  من  ب��دال  �لثقافية  �الأزم��ة  �إح��د�ث 

�أدو�ت �زدهار ومناء �لثقافة يف �ملجتمع . 

�ملجتمعات  يف  ثقافية  �أزم���ة  ب��وج��ود  و�لت�سليم 
و�سائل  �أن  يعني  ال  �ل��ر�ه��ن  �لع�سر  يف  �الإ���س��ام��ي��ة 
�الإعام وحدها هي �ملت�سببة يف �إحد�ثها، لكن عو�مل 
و�الآخر  �سيا�سي،  بع�سها  �الأزمة،  �أحدثت هذه  متعددة 
�إل��ى  يرجع  كذلك  وبع�سها  و�جتماعي،  �قت�سادي، 
�الأد�ء �ل�سلبي لو�سائل �الإعام، وتاأثري�ته �ل�سلبية علي 

�ملجتمع.  ثقافة 

املتعددة  الأمن���اط  يلي  فيما  اأ�ستعر�ش  و���س��وف 
لو�سائل �الإعام، مقرتنا مبكمن �خلطورة يف كل: 

و�سائل  �أول��ى  �ل�سحافة  كانت  �ل�شحافة:  �أول: 
�الإعام �جلماهريية ظهور�، وقد تطورت ب�سكل كبري، 
بالتفاعلية  تت�سم  �لتي  �الإلكرتونية  �ل�سحافة  وظهرت 
و�ل��ف��وري��ة و�لعمق �مل��ع��ريف، وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن 
�مل�سهد �ل�سحفي يف بلد�ن �لعامل �الإ�سامي يت�سم مبا 

يلي: 

يف  �ل�سحف  يف  �ملن�سورة  �الأخ��ب��ار  غالبية   .1
�سوق  �أن  حيث  �مل�����س��در،  غربية  �الإ���س��ام��ي  �ل��ع��امل 
عاملية  وك���االت  �أرب���ع  عليه  ت�سيطر  ع��امل��ي��ا  �الأخ��ب��ار 

تتحكم يف تدفق �الأخبار حول �لعامل، وهي 

�لربيطانية  رويرتز  • وكالة 
�لف����������رن�س������ي���������ة �الأن���������ب���������اء  وك������ال��������ة   •

 Agency France Press)AFP(

�الأم���ري��ك��ي���ة �الأ�س������و�سيت�����دب��ر�ض  وك������ال�����ة   •
  Associated Press )AP(

�الأمريكية �إنرتنا�سيونال  بر�ض  ي���ونايتد  • وك�����الة 
United Press International )UPI(

وكنتيجة لذلك جند �لكثري من �ملفاهيم �خلاطئة 
كل�سق  �ل���وك���االت،  ه��ذه  م��ن  �ل�سحف  تنقلها  �ل��ت��ي 
�ملفاهيم  تبديل  م��ن  وغ��ريه��ا  ب��االإ���س��ام،  �الإره����اب 
بالدميقر�طية،  �الإ�سر�ئيلي  �الحتال  دول��ة  كو�سف 
و�الأمريكية  �لغربية  �لع�سكرية  �ملمار�سات  و�سرعنة 

منها ب�سكل خا�ض يف �لبلد�ن �الإ�سامية.

�ل��ذي  �ل�سحفي  �مل�سمون  ق��ل��ة   �أو  غ��ي��اب   .1
و�الرتقاء  �الإ�سامية،  �ملجتمعات  تنمية  �إل��ى  يهدف 
�ل�سحف  بها  تهتم  �لتي  �الأخبار  نقل  مقابل  يف  بها، 
�لغربية،  �ل�سينما  وممثلي  ممثات   كاأخبار  �لغربية، 
يف  ت�سدر  �لتي  �ل�سحف  �سفحات  بها  متتليء  �لتي 

بلد�ن �لعامل �الإ�سامي. 

لكثري  و�الإد�ري����ة  �لتمويلية  �لهياكل  �سعف   .2
�ل��ع��امل  يف  ت�����س��در  �ل��ت��ي  �ل�سحفية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن 
مناف�سة  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  ع���دم  وب��ال��ت��ايل  �الإ���س��ام��ي، 
ميتلك  �لتي  �لعماقة،  �لغربية  �ل�سحفية  �ملوؤ�س�سات 

بع�سها �سبكة مر��سلني يف معظم دول �لعامل .

يف  ت�سدر  التي  ال�سحف  من  كثري  انخراط   .3
يف   – ق�سد  دون  �أو  بق�سد   – �الإ���س��ام��ي  �ل��ع��امل 
�لذهنية  لل�سورة  ت�سوق  �لتي  �الأخ��ب��ار  وترجمة  نقل 
تخلو  ال  �لتي  �الأخبار �خلفيفة  مثل  للغرب،  �الإيجابية  
حول  تتمحور  ق��د  و�ل��ت��ي  منها،  �الأخ���رية  �ل�سفحات 
وجمعيات  باحليو�نات  �لغربية  �ملجتمعات  �هتمام 
�لرفق به، �أو ن�سر بع�ض نتائج �لدر��سات �لعلمية �لتي 

تتعلق مبناحي �حلياة �ملختلفة. 

�ل��ع��امل  ب��ل��د�ن  يف  �ل�����س��ح��ف  ب��ع�����ض  ج��ن��وح   .4
�أ���س��ل��وب �الإث����ارة يف عر�ض  �إل���ى �ع��ت��م��اد  �الإ���س��ام��ي 
حول  ت��دور  �لتي  �ل�سحفية،  و�مل�سامني  �ملو�سوعات 

دراسات إعالمية

KANOO MAGAZAIN (10) 2015.indd   59 1/29/15   1:17 PM



60

�ل��ف�����س��ائ��ح و�جل��ن�����ض و�ل�����روة، وب��ال��رغ��م م��ن ع��دم 
�لبلد�ن  يف  مرخ�سة  �سريحة  �إباحية  �سحف  توفر 
�الإ�سامية �إال �أن كثري� من �ل�سحف و�ملجات �لغربية 
�لتي تعتمد على �الإثارة توزع يف بادنا ب�سكلها �لورقي، 
�الإلكرتونية،  مو�قعها  يف  م�سمونها  �إتاحة  عن  ف�سا 
)�أندوني�سيا(  �لعامل  يف  �إ�سامية  دول��ة  �أك��رب  �أن  كما 
بطباعة  �الأمريكية  �جلن�سية  بوي  باي  ملجلة  �سمحت 
يف  وتوزيعها  �مل��ذك��ورة  �ملجلة  من  �أندوني�سية  ن�سخة 

�الأ�سو�ق �الأندوني�سيية ! 

ث���ان���ي���ا: �لإع�������الم �مل�����ش��م��وع و�مل����رئ����ي يف �ل��ع��امل 
�لإ�شالمي و�لأزمة �لثقافية:

���س��ه��د �الإع������ام �مل�����س��م��وع و�مل���رئ���ي )�ل���ر�دي���و 
�الأخ��ري  �لعقد  ت��ط��ور� م��ذه��ا خ��ال  و�ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون( 
�الأقمار  و�نت�سرت  �الآن،  وحتى  �لع�سرين  �لقرن  من 
�الإذ�ع��ي��ة  �لقنو�ت  و�آالف  مئات  لتحمل  �ل�سناعية  
من  وكان  �الإعامي،  حيزنا  ت�سغل  �لتي  �لتليفزيونية 
�الإذ�ع��ي��ة  �لقنو�ت  �نت�سار  مع  يتو�كب  �أن  �ملفرت�ض 
بلد�ن  يف  ومعرفيا  ثقافيا  �زده����ار�  و�لتليفزيونية 
و�لكتاب  �لباحثني  من  كثري�  لكن  �الإ�سامي،  �لعامل 
عليه  �أن  �الإعامي  �لقطاع  لهذ�  �لنقد  �سهام  يوجهون 
بادنا،  يف  �لثقافية  �الأزم��ات  �إحد�ث  يف  �الأكرب  �لوزر 
و�نطاقا من ذلك فاإن �أبرز مامح �مل�سهد �الإعامي 

�ل�سمعي �لب�سري �ل�سلبية ما يلي: 

كما  �الإخباري  �لتبادل  يف  �الختال  �إ�سكالية   .1
�أكر  �لغرب  من  �إلينا  �ل��و�رد  �أن  حيث  �ل�سحافة،  يف 
�عتماد  وبالتايل  ومنا،  عنا  �إليهم  �ل��و�رد  من  بكثري 
�لوكاالت  من  �ل���و�ردة  �الأخ��ب��ار  على  �الأخ��ب��ار  ن�سر�ت 
و�مل�سادر  �لغربية �لتي تت�سمن روؤيتهم لتلك �الأحد�ث 
�الأح��ي��ان  بع�ض  ويف  ب��ه��م،  �خل��ا���س��ة  معايريهم  وف��ق 
�لعامل  بلد�ن  بع�ض  يف  يدور  ما  �إعامنا  و�سائل  تنقل 

�الإ�سامي عن �لو�سائل �لغربية.

ل��اأع��م��ال  م��ط��ول��ة  ���س��اع��ات  ب��ث  �إ���س��ك��ال��ي��ة   .2
�للغة  �إلى  ترجمتها  �أو  �لغربية،  و�لدر�مية  �لرب�جمية 

�ملنتجة  �ملوؤ�س�سات  من  �لبث  حقوق  �سر�ء  بعد  �ملحلية 
لها يف �لغرب، وبع�ض هذه �مل�سامني �إما حتمل �ألفاظا 
�خلارقة  �لقوى  بع�ض  على  �الإله  ��سم  كاإطاق  �سركية 
للقيم  منافية  قيم  �إل��ى  تدعو  �أو  �ل��در�م��ي،  �لعمل  يف 
حيث  �الأطفال،  بر�مج  وخا�سة  فج،  ب�سكل  �الإ�سامية 
�لعاقة بني �جلن�سني، ويروج  �إلى حرية  يدعو بع�سها 
�الآخر لزنا �ملحارم، �أو على �الأقل تدعو العتناق بع�ض 
�لقيم �ل�سلبية، مثل قيم �ملكر و�خلد�ع كما يف حلقات 

)توم وجريي( �ملخ�س�سة لاأطفال. 

�لتي  �لغربية  �ل��رب�م��ج  حم��اك��اة  �إ�سكالية    .3
تعج  حيث  �الإ�سامية،  و�لثقافة  �لقيم  مع  تتعار�ض 
�إلى  تدعو  �لتي  �الأمريكية  با�لرب�مج  قنو�تنا  بع�ض 
�الإعامية  �ملوؤ�س�سات  بع�ض  تقوم  �أو  و�جلن�ض،  �لعنف 
من  عربيىة  ن�سخة  ب��اإن��ت��اج  �الإ���س��ام��ي��ة  �ل��ب��ل��د�ن  يف 
�أو  �لغنائية،  �ملو�هب  �كت�ساف  برنامج غربي، كرب�مج 
تليفزيون  بر�مج  �أو  و�لر�ق�سات،  �لر�ق�سني  �كت�ساف 
و�ملبا�سر  �حل��ي  �لت�سوير  ع��ل��ى  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��و�ق��ع 
ي�سكن����ون  �ل����ذين  و�لفتي���ات  �ل�س�ب����ان  م�����ن  لعدد 
ورمبا  �لعاطفية  عاقاتهم  ونقل  و�حد،  مك����ان  ف����ي 

�جلن�سية عرب هذه �لرب�مج. 

�لقيم  يهدد  ما  �أخطر  من  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  وتعترب 
تعمل  �أنها  حيث  جمتمعاتنا،  يف  و�لرتبوية  �الإ�سامية 
بع�ض  وجتميل  �ل�����س��ائ��دة،  بالثقافة  �الإ����س���ر�ر  على 
�حلنيف،  ديننا  قيم  مع  �ملتنافية  �لغربية  �ملمار�سات 
ومع ثقافتنا �الإ�سامية و�لعربية، ومبرور �لوقت تكر�ض 
هذه �لنوعية من �لرب�مج لقيم دخيلة على جمتمعاتنا، 
غري  �ملمار�سات  ه��ذه  �أن  �لبع�ض  �أذه���ان  يف  وت��دع��م 
�إلى  �أ�سحابها  وينتمي  بل  م�ستقبحة،  وغري  م�ستهجنة 

�لفكر �ملتحرر و�إلى �لتح�سر و�لتمدن. 

بكثافة  �ملنت�سرة  �لتجارية  �الإعانات  �إ�سكالية   .4
ي��روج  و�ل��ت��ي  و�لتليفزيونية،  �الإذ�ع��ي��ة  �ملحطات  يف 
�الإعانات  فت�ساهم هذه  �ال�ستهاكية،  لل�سلع  معظمها 
�لتي تقوم عليها �سناعة �الإعام يف حتويل �ملجتمعات 
�مل�سلمة �إلى جمتمعات م�ستهلكة ال منتجة، معتمدة على 
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الإقناع  و�ملبالغة  و�الإب��ه��ار  و�لت�سويق  �جل��ذب  عنا�سر 
�أو �خلدمة �ملعلن عنها، كما  �جلماهري ب�سر�ء �ل�سلعة 
�لكذب،  �إلى  �ملبالغة  يتجاوز  �الإعانات  بع�ض هذه  �أن 
�لرتويج  بغر�ض  ج�سديا  �ملر�أة  ميتهن  �الآخر  وبع�سها 
�الآخ��ر  �لبع�ض  �حتو�ء  عن  ف�سا  �ملنتجات،  لبع�ض 
على م�س�����اهد تت�س����ادم مع �لقيم �ل�سائدة يف بلد�ن 

�لعامل �الإ�سامي. 

ثالثا: �سبكة الإنرتنت:

�أحدث ظهور �سبكة �ملعلومات �لدولية )�الإنرتنت( 
�الإعام، وغريت  و  ثورة معرفية   يف جمال �الت�سال 
�لتي حتدث  بالعملياتاالت�سالية  تت�سل  مفاهيم كثرية 
يف �ملجتمع،و�سارت عامة بارزة للع�سر �لذي نعي�سه، 
�لتكنولوجي يف  �لتطور  �سمات  كاأهم  به  �قرتنت  حيث 
�الإنرتنت(  )ع�سر  عبارة  و�س�ارت  �الإن�سان،  تاريخ 

تو�سيفا دقيقا الأهم منجز�ت �لع�سر �حلديث.

لقد غريت �سبكة �الإنرتنت �لعامل، �إذ مثل 
ظهورها يف �أو�خر �ل�ستينيات من �لقرن 

من  بالعديد  �أطاحت  �لع�سرين،ثورة 
ظلت  �لتي  و�لنظريات  �ملفاهيم  

ق��ائ��م��ة ل�����س��ن��و�ت ع���دي���دة،.، وال 
غر�بة يف �أن تظهر  بني �حلني 

�إل��ى  ت�سري  ت��وق��ع��ات  و�الآخ����ر 
�لورق  �نتهاء ح�سارة  قرب 
م���ا ميكن  ل��ت��ح��ل حم��ل��ه��ا 
)ح�����س��ارة  ن�����س��م��ي��ه  �أن 
�ل���و����س���ائ���ط �مل���ت���ع���ددة 
�جلماهريي  و�الت�سال 

�لتفاعلي( .

وال �سك �أن �سبكة 
�الإنرتنت، مبا حتويه 
من �إمكانات هائلة، 
��ستثمارها  ميكن 
�لدعوة  ق�سية  يف 

باحلكمة  للعاملني  �خلامتة  �لر�سالة  وتبليغ  �الإ�سامية، 
وو���س��ي��ط  ت��و����س��ل،  �أد�ة  ف��ه��ي  �حل�����س��ن��ة،  و�مل��وع��ظ��ة 
�الأ���س��و�ق  مثل  مثلها  تبليغه،  �مل��ر�د  �مل�سمون  يحمل 
كانت  �الإنرتنت  �أن  فلو  قدميا،  �ل�سعرية  و�ملهرجانات 
موجودة على عهد �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ملا تردد 
�لعامل  دعوة  يف  �لكر�م  و�سحابته  هو  ��ستخد�مها  يف 
�لنور،  �إلى  �لظلمات  من  يخرجهم  �لذي  �لدين  لهذ� 
على  تنطوي  �لويب  �سبكة  �أن  �أي�سا  �ملوؤكد  �الأمر  لكن 
بال�ساأن  �ل�سلة  و�الإ�سكاليات ذ�ت  �ملخاطر  �لكثري من 

�لثقايف، ومنها: 

على  �لإب���اح���ي  �مل�����ش��م��ون  �ن��ت�����ش��ار  �إ���ش��ك��ال��ي��ة   .1
�شبكة �لإنرتنت 

�إذ تبلغ عدد �ل�سفحات �الإباحية 4 مليون و200 
�سفحة  �أل��ف   100 منها  �ل��ع��امل،  ح��ول  �سفحة  �أل��ف 
�لعربية حتتل  �ل��دول  م��ن  ع��دد�  و�أن  �الأط��ف��ال،  ع��ن  
ت�سفح  حيث  من  عامليا  �الأول��ى  �ملر�تب 
�لدول  هذه  ومن  �الإباحية،  �ملو�قع 
�ل�سعودية،  م�سر،  �الإم����ار�ت، 

�لبحرين، �لكويت، وقطر.

ومي�����ث�����ل �مل�������س���م���ون 
�لتهديد �الأخطر  �الإباحي 
�ملكون  على  فقط  لي�ض 
�لثقايف يف �ملجتمع بل 
�لقيمي  �لن�سق  يطال 
ويدمر  و�الأخاقي، 
ويق�سي  �ل���وق���ت، 
ع���ل���ى �ل���ع���اق���ات 
�الج���ت���م���اع���ي���ة، 
مفهوم  وي��ر���س��خ 
�الن�����ف�����������س�����ام 
�ل���������ث���������ق���������ايف 
)�ل�سيزوفرينيا 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة( يف 
�مل���ج���ت���م���ع���ات 
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�الإ���س��ام��ي��ة �ل��ت��ي ي��ن��ب��غ��ي مت��ث��ل �ل��ق��ي��م �الإ���س��ام��ي��ة 
�لقر�آن  عليه  حث  ما  وفق  فيها  �ل�سامية  و�الأخاقية 
�أك��ر  ت��اأت��ي  بينما  �ملطهرة،  �لنبوية  و�ل�سنة  �ل��ك��رمي 
�ل��ك��ل��م��ات ب��ح��ث��ا ع��ل��ى �الإن���رتن���ت يف ب��ع�����ض �ل��ب��ل��د�ن 

�الإ�سامية )جن�ض( ومر�دفاتها بالغات �الأخرى. 

على  �لعربي  �مل�شمون  �شعف  �إ�شك������الي���ة   .2
�شبكة �لإنرتنت:

�الإنرتنت  �سبكة  على  �لعربي  �مل�سمون  ميثل  حيث 
بالرغم  �ل�سبكة،  على  �ملتوفر  �ملحتوى  من  فقط   3%
م�ستوى  على  �ل�ساد�سة  �للغة  هي  �لعربية  �للغة  �أن  من 
�سركة جوجل  �أ�سدرت  كما  �النت�سار،  �لعامل من حيث 
من  �لعرب  يقدمه  ما  �إجمايل  �أن  فيه  ذك��رت  تقرير� 
تقدمه  ما  عن  يقل  �لويب  �سبكة  يف  �إلكرتوين  حمتوى 
�سكانها  عدد  يتجاوز  ال  �لتي  �أورب��ا  يف  �لت�سيك  دول��ة 
12 مليون ن�سمة،  ومتثل عملية �إتاحة �ملعرفة مدخا 
من  بالرغم  وذلك  و�لفكري،  �لثقايف  لازدهار  مهما 
وجود م�سروعات كبرية مثل �إتاحة �ملو�سوعات �لعلمية 

�ملتوفرة باللغة �لعربية على �سبكة �الإنرتنت. 

ورم��وز  ملقد�شات  �لإ���ش��اءة  �شهولة  �إ�شكالية   .3
�لدين �لإ�شالمي على �شبكة �لإنرتنت :

�الجتماعي  �لتو��سل  ومو�قع  �الإنرتنت  �سبكة  تعج 
و�ل��ق��ر�آن  �الإ���س��ام��ي،  للدين  �الإ���س��اء�ت  من  بالعديد 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   – �لكرمي  و�لر�سول  �ل��ك��رمي، 
�أ�تباع  ب��ني  وع���د�ء  ع��ر�ك  يف  يت�سبب  ق��د  م��ا  وه��و   ،-
�لثقافة �الإ�س�����امية و�الآخ����رين، حيث �سهلت �ل�سبكة 
�أ�سماء  حتت  و�لتخفي  �الإ���س��اءة  عمليات  �لعنكبوتية 

وهمية �أو م�ستعارة.

�الإ�سامي  �ل��دي��ن  رم��وز  تعر�ض  �أ���س��ب��اب  وت��رج��ع 
لاإ�ساءة لاأ�سباب �لتالية:  

1 - �خلوف من �الإ�سام )�الإ�ساموفوبيا(  ونبيه، 
و�لهلع  �خل���وف  �إل���ى  )�الإ���س��ام��وف��وب��ي��ا(  كلمة  وت�سري 
و�مل�سلمني،  �الإ���س��ام  من  �ملربرين  وغ��ري  فيهما  �ملبالغ 
وه���ي ظ��اه��رة غ��رب��ي��ة �مل��ن�����س��اأ ي��ت��م �ل���رتوي���ج ل��ه��ا بني 

�لقر�ر يف  و�سانعي  �ل��ر�أي  قادة  قبل  و�الآخ��ر من  �حلني 
وغري  ل�سورة ذهنية منطية  للرتويج  �لغربية  �ملوؤ�س�سات 
ولتكون  و�مل�سلمني  �الإ�سام   ونبي  �الإ�سام  عن  حقيقية 
�مل�سلمة  �الأقليات  على  ولل�سغط  عليهم،  للتحامل  ذريعة 
يف �لبلد�ن �لغربية يف مو�جهة �ملد �الإ�سامي �ملتنامي يف 
تلك �ملجتمعات بالرغم من كل حماوالت �لنيل و�لت�سهري 
بها من  يعرتف  وهي حقيقة  ورموزه،  �الإ�سامي  بالدين 
يوؤمن بنظرية �ملوؤ�مرة �أو ال يوؤمن بها، ويتعرف عليها كل 
وبع�ض  �لغرب،  يف  �مل�سئولني  بع�ض  لت�سريحات  ر��سد 
�ملمار�سات و�لتد�بري �لتي يتم من خالها �لت�سييق على 
�الأقليات �مل�سلمة، �أو حتى �لتعر�ض لهم باالإيذ�ء �ملبا�سر 

�أو غري �ملبا�سر.

مبد�خلها   – �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  وتلعب 
ملفهوم  �لرت�سيخ  يف  هاما  دور�   - �ملتعددة  �الإقناعية 
تاأثريها  بحكم  �لغربية،  �ملجتمعات  يف  �الإ�ساموفوبيا 
�لكبري ودورها �ملتز�يد يف تلك �ملجتمعات، �إال �أنه ميكن 
ت�سطلع  �أن  ميكنها  �الإعامية  �لو�سيلة  نف�ض  �أن  �لقول 
�مل�سلمني،  جانب  من  �لهجمات  هذه  �سد  يف  هام  بدور 
�الإعام  و�سائل  متاأ  �لتي  �حلمات  لهذه  تت�سدى  و�أن 
�لفينة و�الأخرى من خال تو�سيح �حلقائق و�إعادة  بني 
�الإ�سام  �سورة  وتو�سيل  �مل�سلمني،  �سورة  مامح  ر�سم 
�لنا�سعة للعامل باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة، وذلك للحد 
من �آثار حمات �الإ�ساموفوبيا يف �الإعام �لغربي �لذي 
للرتويج  �الإع���ام  يف  �مل�ستحدثة  �لو�سائل  على  يعتمد 
و�ل�سد�م  للقطيعة  لهذه �حلمات، موفرة بذلك غطاء 

�حل�ساري و�لثقايف بني �أتباع �لثقافات �ملتعددة.

�ليهود  من  �أعد�ئه  من  �الإ���س��ام:  على  �حلقد   -2
�الإ�سام  عن  ر�سائهم  وعدم  و�لادينيني،  و�لن�سارى 
ور�سوله، وهذ� ما �سجله �لقر�آن �لكرمي، حني قال تعالى 

خماطبا نبيه – �سلى �هلل عليه و�سلم -: 

ِبَع  َتتَّ َحتَّى  اَرى  �لنَّ�سَ َواَل  �ْلَيُهوُد  َعنَك  ى  َتْر�سَ )َوَلن 
َبْعَت �أَْهَو�ءُهم  ِملََّتُهْم ُقْل �إِنَّ ُهَدى �هلّلِ ُهَو �ْلُهَدى َوَلِئِن �تَّ
َواَل  َويِلٍّ  ِمن  �هلّلِ  ِمَن  َلَك  َما  �ْلِعْلِم  ِمَن  َجاءَك  �لَِّذي  َبْعَد 

رٍي(  َن�سِ
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�لعرب  على  �لغربيني  حقد  مظاهر  �أب�سع   ومن 
مظاهر  من  يوميًا  وميار�سونه  مار�سوه  ما  و�مل�سلمني، 
�مل�سلم  �لعربي  �ل��ف��رد  ح��رّي��ة  على  و�الع��ت��د�ء  �لظلم 
وكر�مته، تلك �حلرية �لتي كفلتها كل �لقو�نني و�ل�سر�ئع 
�لعي�ض  حرية  �أب�سطها،  ولعل  و�ل�سماوية،  �الأر���س��ي��ة 
تهديد�ت  �أو  �سغوطات  بدون  �لوطن  �أر�ض  على  �الآمن 
�حلكم  ونظام  �حلياة  طريقة  �ختيار  وحرية  خارجية، 
و�الإ�سامي،  �لعربي  و�لرت�ث  �لعقيدة  مع  ين�سجم  مبا 
وتد�ول  �لر�أي  و�إب��د�ء  و�لنقد  و�لكتابة  �لثقافة  وحرية 
�أو  عقد  �أية  بدون  �سلمية،  دميقر�طية  ب�سورة  �ل�سلطة 
و�أيا ما كانت لغة �خلطاب عن  �أو موؤ�مر�ت،  تد�عيات 
مو�سوع حقد �لغرب على �ل�سرق، �أو حقد غري �مل�سلمني 
على �الإ�سام ورموزه ونبيه – �سلى �هلل عليه و�سلم – 
املوؤامرة،  وتنوعها ما بني مغال مفرط يف متثل نظرية 
هذ�  فاإن  معتدل  ب�سكل  ويو�سفها  يتناولها  من  بني  وما 
�حلقد ثابت، وتعد �الإ�ساءة لر�سول �هلل وللقر�آن �لكرمي 

تنفي�سا عن هذ� �حلقد وتعبري� عنه. 

و�خلري  و�لباطل،  �حل��ق  بني  �الأزل��ي��ة  �ل��ع��د�وة   -3
و�أول  يلتقيان،  ال  �أبد�  فهما  و�الإمي��ان،  و�لكفر  و�ل�سر، 
م��ظ��اه��ر �ل���ع���د�وة ب��ني �حل���ق و�ل��ب��اط��ل �ل���ع���د�وة بني 
�الإن�سان و�ل�سيطان، حني رف�ض �الأخري �الن�سياع الأمر 
�هلل بال�سجود الآدم، و )َقاَل مَلْ �أَُكْن الأَ�ْسُجَد ِلَب�َسٍر َخَلْقَتُه 
اٍل ِمْن َحَماإٍ َم�ْسُنوٍن، َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفاإِنََّك  ْل�سَ ِمْن �سَ
َربِّ  َق��اَل  يِن،   �لدِّ َي��ْوِم  �إَِل��ى  �للَّْعَنَة  َعَلْيَك  َو�إِنَّ  َرِجيٌم،  
�مْلُْنَظِريَن،   ِمْن  َك  نَّ َفاإِ َقاَل  ُيْبَعُثوَن،   َيْوِم  �إَِلى  َفاأَْنِظْريِن 
��نَنَّ  الأَزيِّ �أَْغَوْيَتِني  ا  مِبَ َربِّ  َقاَل  �مْلَْعُلوِم،  �ْلَوْقِت  َيْوِم  �إَِلى 
ِمْنُهْم  ِعَباَدَك  �إِالَّ  �أَْجَمِعنَي،   ُهْم  َوالأْغِوَينَّ �الأَْر�ِض  يِف  َلُهْم 
اإِنَّ ِعَباِدي  َراٌط َعَليَّ ُم�ْسَتِقيٌم،   نَي، َقاَل َهَذا �سِ امْلُْخَل�سِ

َبَعَك ِمْن �ْلَغاِويَن(  الَّ َمْن �تَّ َلْي�َض َلَك َعَلْيِهْم �ُسْلَطاٌن �إِ

�إلى  ينتهي  لن  ف�سول،  ذو  م�ستمر،  �ل�سر�ع  وهذ� 
ا�َض  َعَل �لنَّ قيام �ل�ساعة، قال تعالى: )َو َلْو �َساَء َربَُّك جَلَ
َتِلِفنَي * �إِال َمْن َرِحَم َربَُّك َو  ًة َو�ِحَدًة َو ال َيَز�ُلوَن خُمْ �أُمَّ
ِة  نَّ َم ِمَن �جْلِ َك الأَْماأَنَّ َجَهنَّ ْت َكِلَمُة َربِّ ِلَذِلَك َخَلَقُهْم َو مَتَّ

ا�ِض �أَْجَمِعنَي(  َو �لنَّ

�هلل  �سلى   – ونبيه  �الإ�سام  بحقيقة  �جلهل   -4
يتلقى  �إذ  يجهل،  ما  ع��دو  و�الإن�����س��ان   ،– و�سلم  عليه 
�الإ�سام  عن  معلوماتهم  �مل�سلمني  غري  من  �لكثريون 
�لتعليم  مناهج  – من  و�سلم  عليه  �هلل  – �سلى  ونبيه 
ت�سري  �لتي  �لو�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا  �الإع���ام  وو���س��ائ��ل 
عن  معلوطة  ذهنية  �سورة  تر�سم  �أنها  �إلى  �لدر��سات 
�لقيمية  منظومته  ورف��ع��ة  ورق��ي��ه،  �الإ���س��ام  �سماحة 
و�الأخاقية، و�لدليل على ذلك �أن �لذين يطلعون على 
�مل�سادر �ل�سحيحة عن �الإ�سام و�لر�سول، ويتجردون 
عن �الأهو�ء، ثم يقومون بدر��سة مو�سوعية عن �لنبي 
�الإكبار  �إلى مرحلة  �الأحيان  ودينه، ي�سل يف كثري من 
ذلك،  من  �أبعد  هو  ما  �إلى  �أو  �لعظيم،  �لر�سول  لهذ� 

وهو �الإميان باأنه نبي هذ� �لزمان و�تباع دينه.

دور اإلعالم

 في الخروج من األزمة الثقافية : 
قد  �أنه  وكما  �ملجتمعات،  يف  كبري  تاأثري  لاإعام 
بقيم  ت�سر  �سلبية  ت��اأث��ري�ت  �إح���د�ث  يف  �سببا  يكون 
�ل�سائدة  �لعامة  �لثقافة  من  وتنال  وتقاليده،  �ملجتمع 
فيه بالت�سطيح، �أو �لتغريب، �أو �لتاأزمي، فيمكنه كذلك 
وحتث  �لقيم،  من  تاآكل  ما  ترمم  بناء  �أد�ة  يكون  �أن 
�لعامل  يف  �مل��ائ��زة  �الإ�سامية  بالهوية  �لتم�سك  على 
من  كل  وت��اأث��ري  دور  تعالى  �هلل  ذك��ر  وق��د  �الإ�سامي، 

�لكلمة �لطيبة و�لكلمة �خلبيثة، حيث قال: 

َبًة َك�َسَجرٍة  َكِلَمًة َطيِّ َمَثًا  َرَب �هلّلُ  َكْيَف �سَ َتَر  )�أَمَلْ 
ُكلَّ  �أُُكَلَها  ُتوؤِْتي  َماء،  �ل�سَّ يِف  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  �أَ�سْ َبٍة  َطيِّ
َلَعلَُّهْم  ا�ِض  ِللنَّ �الأَْم��َث��اَل  �هلّلُ  ِرُب  َوَي�سْ َها  َربِّ ِب��اإِْذِن  ِحنٍي 
ُرون، َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َسَجَرٍة َخِبيَثٍة �ْجُتثَّْت ِمن  َيَتَذكَّ
�آَمُنوْ�  ِذيَن  �لَّ �هلّلُ  ُت  ُيَثبِّ َقَر�ر،  ِمن  َلَها  َما  �الأَْر���ضِ  َفْوِق 
لُّ �هلّلُ  ْنَيا َويِف �الآِخَرِة َوُي�سِ َياِة �لدُّ ِباْلَقْوِل �لثَّاِبِت يِف �حْلَ

امِلِنَي َوَيْفَعُل �هلّلُ َما َي�َساء(. �لظَّ

و�سائل  تتحمل  �أن  �لظلم  من  �أن��ه  ن�سلم  �أن  والب��د 
�لثقافية يف  لاأزمة  �لو�سول  �الإعام وحدها م�سئولية 
لتفاعاته،  نتاج  �إال  هي  فما  �الإ�سامي،  �لعامل  بلد�ن 
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هذه  نقدم  فاإننا  ذل��ك  وم��ع  خمرجاته،  من  وخم��رج 
�أنو�عها  �ختاف  على  �الإع���ام  لو�سائل  �ملقرتحات 
من  وللتقليل  �لثقافية،  �لهوية  �إحياء  يف  للم�ساهمة 
�ملق�سود  ولي�ض  �ملجتمع،  ثقافة  على  �ل�سلبية  �الآث��ار 
بو�سائل �الإعام هنا ما تعارف �لباحثون على ت�سميته 
ب�سع  �إل��ى  ين�سرف  �ل��ذي  �الإ���س��ام��ي(  )�الإع���ام  ب 
وع�سر�ت  �إ�سامية،  �سحفا  نف�سها  على  تطلق  �سحف 
و�لتليفزيونية  �الإذ�عية  و�الأر�سية  �لف�سائية  �لقنو�ت 
من  الب��د  ب��ل  �لدينية(  )�ل��ق��ن��و�ت  عليها  يطلق  �لتي 
�لتي  �الإعامية  �لو�سائط  كافة  به  تلتزم  �سرف  ميثاق 
فرد  يبني  ال  حتى  �الإ�سامية،  �لدول  ف�ساء  يف  ت�سبح 
كالتي  بناوؤه  مت  ما  بهدم  �لع�سر�ت  ليق������وم  هن����ا، 

نق�ست غزلها.

ومن هذه الإجراءات ما يلي : 

�الإد�ري�����ة  �ل��ه��ي��اك��ل  �إ����س���اح  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �أوال: 
�لبلد�ن  يف  �الإعامية  للموؤ�س�سات  و�ملالية 

تطوير  ن��ح��و  و�الجت����اه  �الإ���س��ام��ي��ة، 
لها  ي�سمن  مبا  �ملوؤ�س�سات  هذه 

��ستقاء  يف  �ال�ستقالية 
�الأخ���ب���ار و�مل��ع��ل��وم��ات، 

م�����ن خ������ال ���س��ب��ك��ة 
�ملر��سلني و�ملندوبني 
�مل���ن���ت���م���ني ل���ه���ذه 
بغية  �ملوؤ�س�سات، 
�الع��ت��م��اد  تقليل 
�ملوؤ�س�سات  على 

�الإع����ام����ي����ة 
يف  �لغربية 

����س��ت��ق��اء �مل��ع��ل��وم��ات و�الأخ���ب���ار، ل��ل��ح��د م��ن ظ��اه��رة 
على  �ل�سمال  ل�سالح  �الإعامي  �لتدفق  يف  �الختال 

ح�ساب �جلنوب. 

يف  �الإ�سامية  �لهوية  على  �حلفاظ  �سرورة  ثانيا: 
و�سائل �إعامنا، ولي�ض بال�سرورة �أن يكون ذلك بكرة 
�الأحاديث  �أو  �لكرمي،  �لقر�آن  من  باآيات  �ال�ست�سهاد 
يف  �الإ�سامية  �لقيم  بتمثل  ولكنه  �ل�سريفة،  �لنبوية 
�خلد�ع  وجتنب  و�ل�سدق،  �لدقة  حتري  ويف  �ملظهر، 
تقدمي  حني  بامل�سئولية  و�لتحلي  و�مل��ر�وغ��ة،  و�لكذب 

�مل�سامني �الإعامية �ملختلفة. 

ثالثا: �سرورة �أن تتبنى و�سائل �الإعام يف �لبلد�ن 
�الإ�سامية ق�سايا �لتنمية، حيث  �أكدت عدة در��سات 
�أجر�ها علماء �الت�سال على وجود عاقة �إيجابية بني 
ولرب  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لدر��سة  منها  و�لتنمية  �الإع��ام 
الإلقاء  �لنامية  �لدول  من  دولة  مائة  على  �سر�م 
�الت�سال  بني  �لعاقة  على  �ل�سوء 
�جل����م����اه����ريي و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أن  �إل����ى  ت��و���س��ل  ح��ي��ث 
م��ع��ام��ل الرت���ب���اط 
ب�����ني ال���ن�������س���اط 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
ل�����و������س�����ائ�����ل 
�الإع��������������ام 
وب����ني ن��ت��ائ��ج 
خطط  تنفيذ 
قد  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�����س����ل �إل�����ى 
وق���د   ،72٪
من  �أعلى  يكون 
ذل������ك ل���وج���ود 
جم������م������وع������ة 
م���ن �ل���ع���و�م���ل 
�ل�����س��ل��ب��ي��ة �ل��ت��ي 
تنفيذ  دون  حت���ول 
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و�لتخطيط  �الإعامي  �لتخطيط  من  كل  يف  �خلطط 
�لعو�مل  هذه  ف��اإن  وبالتايل  �ملطلوبة  بالدقة  للتنمية 
درجته  وقللت  الرتباط  م�ستوى  اأ�سعفت  قد  ال�سلبية 
على 72 ٪، ومن جملة �لق�سايا �لتي ترتبط بالتنمية، 

تنمية �لثقافة �خلا�سة باملجتمعات �الإ�سامية 

�لثقافية  ب��امل�����س��اري��ع  �اله��ت��م��ام  ���س��رورة  ر�ب��ع��ا: 
�سبكة  على  �لعربي  �ملحتوى  زي��ادة  �إل��ى  تهدف  �لتي 
�لرت�ث  من  فقط  �لعربي  �ملحتوى  �أن  حيث  �الإنرتنت، 
ن�سبة  كثري�  تزيد  باأن  كفيلة  �ل�سابقني  وموؤلفات  وكتب 
�لدولية،  �لعنكبوتية  �ل�سب��ك����ة  عل���ى  �لع����ربي  �لوجود 
�ملحتوى  لزيادة  �لعربية  �ملبادر�ت  ت�سجيع  ينبغي  كما 

�جليد يف �ل�سبكة. 

�لد�عمة  باملوؤ�س�سات  �الهتمام  �سرورة  خام�سا: 
للفكر و�لثقافة يف �ملجتمع، وت�سليط �الأ�سو�ء �الإعامية 
ل��ن��م��اء �ملجتمع  ت��ق��دم��ه  م��ا  ل�����س��رح وحت��ل��ي��ل  ع��ل��ي��ه��ا، 
و�ملمثلني  �ملغنيني  ت�سدر  من  ب��دال  ومعرفيا،  ثقافيا 
و�س�����رورة  �الإع��ام��ي،  �مل�سهد  �سد�رة  و�لريا�سيني 
و�لن�ضء،  لل�سباب  و�جليدة  �لناجحة  �لنماذج  تق����دمي 
وتعزيز قيم �لعمل و�لنجاح و�لعلم و�البتكار و�الإبد�ع. 

�ساد�سا: قيام �لعديد من منظمات �ملجتمع �ملدين 
�ملوؤ�س�سات  �ل��ت��ز�م  م��دى  ع��ن  دوري���ة  ت��ق��اري��ر  بو�سع 
قائمة  ون�سر  �الإع��ام��ي،  �لعمل  ب�سو�بط  �الإعامية 
�لتي  و�لتليفزيونية  �الإذ�ع��ي��ة  و�ملحطات  بال�سحف 
ر�سيدها  من  خ�سما  ليكون  �ل�سو�بط  هذه  �نتهكت 

لدى �جلماهري.

ومنع  �الإباحية،  و�ل�سحف  �ملو�قع  جترمي  �سابعا: 
�الإ�سامي،  �لعامل  بلد�ن  د�خل  توزيغها  �أو  لها  �لولوج 
�لتي  �الإ�سامية،  و�لثقافة  �لقيم  مع  ذل��ك  لتعار�ض 
�إلى  �لب�سر  وحتويل  �الآدم��ي،  �جل�سد  �متهان  ترف�ض 

خملوقات حتركها �لغر�ئز �جلن�سية. 

ث��ام��ن��ا: و���س��ع �آل��ي��ة خ��ا���س��ة مل��ر�ق��ب��ة �الإع��ان��ات 
�ملختلفة،  ومنظماته  �ملدين  �ملجتمع  قبل  من  �لتجارية 
يد  على  �جل�سدي  لامتهان  �مل���ر�أة  تتعر�ض  ال  حتى 

فئات  بع�ض  ��ستغال  يتم  �أو  �الإع���ان���ات،  �أب��اط��رة 
�ملجتمع لتحقيق مكا�سب مادية.

النتائج العامة للدراسة
�إ�سكالية  يف  �لبحث  �ل��در����س��ة  ه��ذه  ��ستهدفت       
على  و�لتعرف  و�لثقافة،  �الإع��ام  من  كل  بني  �لعاقة 
حقيقة  على  �لتعرف  وكذلك  بينهما،  �ملتبادل  �لتاأثري 
وحمطاته  و�سحفه  �لف�سائية  بقنو�ته  �الإع���ام  �تهام 
وك��ذل��ك �الإع����ام �الإل���ك���رتوين �أو �الإع����ام �جل��دي��د يف 
�الإ�سهام يف خلق �أزمة ثقافية يف بلد�ن �لعامل �الإ�سامي، 
�أن  ميكن  �لتي  �الإيجابية  �الأدو�ر  على  �لتعرف  ثم  ومن 
و�مل�ساهمة  �لثقافية  �الأزمة  من  للخروج  �الإعام  يوؤديها 

يف �لتنمية �لثقافية يف بلد�ن �لعامل �الإ�سامي.

�لنت����ائج  م����ن  ع����دد  �إلى  �ل�����در��سة  ت���و�سلت  وق���د 
�لهامة، منها: 

غنيا  ثقافيا  تر�ثا  متتلك  �الإ�سامية  �الأم��ة  �أن  �أوال: 
خ�سبا ي�ستمد ثر�ءه من �لدين �لذي ت�ستلهم منه �لقيم 
�الإ�سامية  �لثقافة  به  تتميز  ما  �أعظم  و�إن  �الأ�سيلة، 

قدرتها على �لعطاء يف �أي جانب من جو�نب �حلياة.

�لعامل  يف  وفكرية  ثقافية  مع�سلة  هناك  �إن  ثانيا: 
�لبلد�ن  يف  �لر�هنة  �لثقافية  �حلالة  و�إن  �الإ���س��ام��ي، 
�أم��ام  �ل�سعف  مظاهر  من  �لكثري  يعرتيها  �الإ�سامية 
ف�ساءنا  الأن  ذلك  و�لغزو،  و�لهيمنة  �الخرت�ق  حماوالت 
ي�سمح  �ل��ذي  �ل��ف��ر�غ  م�ساحات  م��ن  �لكثري  ب��ه  �لثقايف 
لاآخرين باأن يتمددو� به، ب�سبب �سعف �إ�سهام �مل�سلمني 

يف �حل�سارة �حلديثة �ملعا�سرة. 

تو�جه  �ل��ت��ي  �لثقافية  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب���رز  �إن  ث��ال��ث��ا: 
غائبة  �الإ�سامية  فالهوية  �لهوية،  حتدي  �الآن:  �مل�سلمني 
عن كثري من مظاهر �حلياة �ملعا�سرة، وغائبة يف �لكثري 
من  تبث  �أو  ت�س���در  �لت���ي  �الإع���امية  �لو�س���ائل  م����ن 

باد �مل�سلمني. 

�لتي  �لتحديات  من  عدد�  �أن  �لدر��سة  بينت  ر�بعا: 
على  �لهجوم  منها  �الإ�سامية،  �لثقافة  مكونات  تو�جه 

دراسات إعالمية

KANOO MAGAZAIN (10) 2015.indd   65 1/29/15   1:17 PM



66

وعلى  �الإ�سامي،  �لرت�ث  على  و�لهجوم  و�ل�سنة،  �لقر�آن 
و�لغزو  �لتغريب  حماوالت  �إلى  باالإ�سافة  �لعربية،  �للغة 
�لفكري و�لثقايف وعوملة �لثقافات، وحماولة تنميطها يف 

ثقافة و�حدة، هي �لثقافة �لغربية. 

�أزمة  بوجود  �لت�سليم  �إلى  �لدر��سة  خل�ست  خام�سا: 
ثقافية يف �ملجتمعات �الإ�سامية يف �لع�سر �لر�هن، و�أن 
هناك عدة عو�مل �أ�سهمت يف �إحد�ثها، بع�سها �سيا�سي، 
و�الآخر �قت�سادي، و�جتماعي، وبع�سها كذلك يرجع �إلى 
علي  �ل�سلبية  وتاأثري�ته  �الإعام،  لو�سائل  �ل�سلبي  �الأد�ء 

�ملجتمع.  ثقافة 

من  كبري�  جانبا  �أن  �إل��ى  �لدر��سة  �نتهت  �ساد�سا: 
�ملمار�سات  بع�ض  فيها  ت�سببت  �لثقافية  �الأزم��ة  جو�نب 
يف  �لغربية  �لوكاالت  على  �العتماد  �أبرزها  �الإعامية، 
غربيا  �ملنتجة  �مل��و�د  ون�سر  و�ملعلومات،  �الأنباء  ��ستقاء 
للثقافة  �ملخالفة  �لغربية  للقيم  ت�سويقا  تت�سمن  و�لتي 
�الإ�سامية، وكذلك حماكاة �لرب�مج �الأمريكية و�الأوربية 
يف �لعامل �الإ�سامي و�لتي تنطوي على �لكثري من �لقيم 

�ل�سلبية.

�سابعا: �أن كثري� من �الإعانات ب�سكل عام، وخا�سة 
�لكثري  وتخالف  �ملر�أة ج�سديا،  �لتليفزيونية منها متتهن 
�ل��دول  يف  �لثقافية  و�الأن�����س��اق  �الأخ��اق��ي��ة  �ل��ق��ي��م  م��ن 

�الإ�سامية.

)�الإن��رتن��ت(  �ل��دول��ي��ة  �ملعلومات  �سبكة  �أن  ثامنا: 
�لثقافة  هائلة خلدمة  �إمكانيات  من  بالرغم مما حتمله 
�الإ�سامية �إال �أن ن�سبة كبرية من �سباب �لعامل �الإ�سامي 
�لثقافية  �الإ�سكاليات  �أبرز  و�أن  خاطيء،  ب�سكل  يوظفها 
�الإباحي  �مل�سمون  �نت�سار  �الإنرتنت:  عليها  حتتوي  �لتي 
لرموز  �الإ�ساءة  و�سهولة  عليها،  �لعربي  �ملحتوى  و�سعف 

�لدين �الإ�سامي و�لثقافة �الإ�سامية. 

�الإ�سامي  �ل��ع��امل  يف  �الإع���ام  و�سائل  �أن  تا�سعا: 
نه�سة  �إح����د�ث  يف  ه���ام  ب���دور  ت�سطلع  �أن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا 
�لتنموية  للخطط  تبنيها  من  تبد�أ  بها،  وفكرية  ثقافية 
و�مل�ستقبلية، مرور� بتقدمي �لنماذج �لناجحة يف �ملجتمع 

�الإ�سامي، و�نتهاء بالتعاون بينها وبني منظمات �ملجتمع 
�ل�سرف  مبو�ثيق  لالتز�م  حم��ددة  �آلية  لو�سع  �مل��دين 
ثقافة  على  �حل��ف��اظ  ب��ه��دف  و�الأخ��اق��ي��ة،  �الإع��ام��ي��ة 

وثو�بته.  �ملجتمع 

توصيات الدراسة:
مبا  �لدر��سة  تو�سي  �ل�سابقة  �لنتائج  من  �نطاقا 

يلي: 

�الإعامية  �ملوؤ�س�سات  و  �الإعاميني  كافة  دعوة  �أوال: 
�ل�سحافة  جمال  يف  �لعاملة  �الإ�سامي  �لعامل  بلد�ن  يف 
باأ�س�ض  ل��ال��ت��ز�م  و�الإن���رتن���ت  و�ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون  و�ل���ر�دي���و 
�ل�سكل  �الإ�سامية، و�حلر�ض على متثل ذلك يف  �لثقافة 

و�مل�سمون معا.

بلد�ن  يف  �الإع��ام  و�سائل  تتبنى  �أن  �سرورة  ثانيا: 
وحت�سيد  و�لثقافية،  �لفكرية  �مل�ساريع  �الإ�سامي  �لعامل 
�لطاقات �لب�سرية لها، كما يجب عليها �أن تتبنى �مل�ساريع 
نه�سة  كل  عليها  تبنى  �لتي  �لق�سية  �أنها  �لتنموية، حيث 

وفكرية.  ثقافية 

و�ملحلية  �لدولية  �ملنظمات  تقوم  �أن  �سرورة  ثالثا: 
دوري��ة،  تقارير  باإ�سد�ر  �لثقايف  بال�ساأن  �ل�سلة  ذ�ت 
�الإعامية  �حل��ال��ة  ع��ن  م�سد�قية،  وذ�ت  مو�سوعية 
�ملوؤ�س�سات  قو�ئم  وحتديد  ومهنية،  علمية  �أ�س�ض  على 
�لثقايف  �خل��ط  تتجاوز  �أو  �إل��ى  ت�سيء  �لتي  �الإع��ام��ي��ة 

للمجتمع �الإ�سامي، وك�سفها �أمام �لر�أي �لعام.

لزيادة  و�جلماعية  �لفردية  �ملبادر�ت  ت�سجيع  ر�بعا: 
و�سرورة  �الإنرتنت،  �سبكة  على  �لهادف  �لعربي  �ملحتوى 
هذه  و�ملحلية  و�الإقليمية  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  تتبنى  �أن 

�ملبادر�ت.

و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  م��ن  �لعديد  �إق��ام��ة  خام�سا: 
و�لفكري  �لثقايف  �مل�سروع  مامح  حت��دد  �لتي  �لعلمية 
و��ست�سافة  �الإ�سامية،  �لبلد�ن  يف  تطبيقه  ميكن  �لذي 
�إليها،  �الإعام  جمال  يف  �مل�ستثمرين  وكبار  �الإعاميني 
للوقوف على م�سئولياتهم جتاه �الأمة �لتي ينت�سبون �إليها. 
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تصور مقترح لوقف نقدي يموِّل 
المشروعــات الصغــيرة للفقــراء

وقف النقود من المسائل 
القديمة الحديثة التي تناولها 
الفقهاء في كتبهم، وهو أن 

يقوم المتبرع بوقف مبلغ 
من النقود ليستفاد منه.. 

وقد أجازها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 

المنعقد في دورته الخامسة عشرة في 
مسقط قرار رقم )15/16( 140.

د. نادية حممد ال�سعيد الدمياطي
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ل��ت��م��وي��ل  �ل��ن��ق��ود  وق����ف  �إن�������ش���اء  م�����رر�ت  �أوًل:  
�مل�شروعات �ل�شغرية للفقر�ء: 

1. اخت�ف اأمناط احلياة يف هذا الع�سر، وتنوع 
للفقر�ء،  �ل�سغرية  �مل�ساريع  حتتاجها  �لتي  �خلدمات 
بهذه  تفي  وقفية  م�سروعات  يف  �لتفكري  ي�ستدعى  مما 

�خلدمات �ملتنوعة.

�ملختلفة  �ملجتمعات  يف  �لنا�ض  غالبية  �أن   .2
�ملتو�سطة،  �أودون  متو�سطة  �قت�سادية  حياة  يعي�سون 
�أهميتها  مع  �الأوقاف  يف  �الإ�سهام  ي�ستطيعون  ال  بحيث 
وفتح  �لف�سائل.  من  عليها  ترتب  ما  ومع  �ملجتمع،  يف 
للم�ساهمة  وغالبيتهم ممن ذكر،  �لنا�ض  لعامة  �ملجال 
طريق  عن  ي�سري  ولوبجزء  نافعة  وقفية  م�سروعات  يف 
كبرية  ل�سريحة  �ملجال  يفتح  ي�ستطيعون  مبا  �مل�ساهمة 
ج���دً� يف �مل��ج��ت��م��ع ل��اإ���س��ه��ام يف مت��وي��ل �مل�����س��روع��ات 

للفقر�ء. �ل�سغرية 

لعامة  وطرحها  وقفية  م�سروعات  تبني  �إن   .3
�الآفاق الإقامة م�سروعات وقفية  �لنا�ض لاكتتاب يفتح 
كبرية ت�سهم ��سهامًا فاعًا يف متويل هذه �مل�سروعات 

�ل�سغرية.

ل�سنة  �إح��ي��اء  و�أمثالها  �مل�سروعات  ه��ذه  يف   .4
وي�ستطيعون  �لنا�ض  يتقبلها  معا�سرة  باأ�ساليب  �لوقف 

�الإ�سهام فيها بتمويلها. 

�ل����دول  �إن   .5
�مل��ج��ال  تفتح  ب����د�أت 
�خلا�سة  للقطاعات 

�لكثري  يف  ل��اإ���س��ه��ام 
�خلدمات  جم��االت  من 

�مل��خ��ت��ل��ف��ة ك��ال��ك��ه��رب��اء 
و�الت�������س���االت و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�إن  وحيث  و�ل�سحة…. 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض – يف 

عن  يبحث   – �لغالب 
و�ال�ستثمار،  �ل��رب��ح 

هذه  ر���س��وم  دف��ع  ي�ستطيع  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��ل  ولي�ض 
�ملجال  ففتح  �خلا�ض،  للقطاع  �أ�سندت  �إذ�  �خلدمات 
�ملي�سر  �الكتتاب  طريق  عن  وقفية  م�سروعات  الإن�ساء 
�أوببع�سها  �خلدمات  بهذه  �لقيام  ي�سهل  و�ح��د،  لكل 

�مل�ستطيع. لغري 

�لتي  �ملختلفة  �ل�سغرية  �لتربعات  تنظيم   .6
ج��دوى  ذ�ت  م�سروعات  �إن�ساء  خالها  م��ن  ميكن  ال 
متويل  يف  �لو��سح  �أثرها  لها  ولكن  �ملجتمع،  يف  كبرية 

للفقر�ء. �مل�سروعات �ل�سغرية 

�لنحو�ملطروح  على  �مل�سروعات  هذه  �إقامة  �إن   .7
وتاعبهم  �ل�سخ�سية  م�ساحلهم  عن  �لباحثني  �أبعد 
ت�سند  �لوقفية  �مل�سروعات  هذه  �إقامة  طريق  عن  الأنه 
�لنظارة على �لوقف �إلى جمل�ض يختار من �مل�ساهمني، 

وال �سك �إن �لنظرة �جلماعية لي�ست كالفردية.

ث��ان��ي��اً:  ف��ك��رة �ل��وق��ف �ل��ن��ق��دي �مل��ق��رتح لتمويل 
جميعًا  �لب�سر  لدى  �إن  للفقر�ء:  �ل�شغرية  �مل�شروعات 
و�مل�سلمني خ�سو�سًا خمزون عظيم من �لرغبة يف عون 
�ملخزون  هذ�  �إلى  �لو�سول  دون  حتول  ولكن  �لفقر�ء، 
�خلري  ينابيع  ج��رت  تذليلها  ��ستطعنا  ف��اإذ�  عقبات، 
خ�سو�سًا  �حل�سن  و�لقر�ض  جت��ري.  �أن  �هلل  �ساء  ما 
يتمنى  عمومًا،  �لفقر�ء  مل�سروعات  �خلريي  و�لتمويل 
كثري من �لنا�ض �أن تتاح لهم فر�سة �مل�ساركة فيه،. لكن 

مينعهم من ذلك عقبتان: 
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�ل�سخ�ض  ط��ول  يف  لي�ست  وه��ي  �لتكاليف.   .1  
الإن�ساء  �لازمة  �لثابتة  �لتكاليف  منها  �سو�ء  �لعادي، 
�ل��وق��ف �أو�ل��ت��ك��ال��ي��ف �جل��اري��ة �الإد�ري�����ة، �أو�مل��ه��ار�ت 
بالتمويل  �جل��دي��ري��ن  على  للتعرف  �ل���ازم  و�ل��وق��ت 
�ل�سرف  �إج�����ر�ء�ت  وم��ت��اب��ع��ة  طلباتهم  ومت��ح��ي�����ض 

�إلخ و�لتح�سيل 

با�سطاح  �مل���ال  �سياع  )�أي  �ل��ت��وى  خطر   .2
�لفقهاء( �أي عدم �ل�سد�د الأي �سبب.

بتذليل  �أ�سا�سًا  معينة  �قرتحها  �لتي  و�ل�سيغة 
�الأثرياء،  غري  من  �لنا�ض  �لوف  �أمام  �لعقبتني  هاتني 
ليتمكنو� من �مل�ساركة يف �لوقف با كلفة وال خماطرة، 
للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�����س��روع��ات  ع��ون  يف  وي�ساهمو� 
فيه على مالهم،  �سهل مرن ال خطر  باأ�سلوب  بالتمويل 
�لطلب  حتت  يبقونه  للوقف،  ح�سن  قر�ض  خ��ال  من 
حمددة.  لفرتة  �أويقدمونه  �لقر�ض،  يف  هو�الأ�سل  كما 
لتمويل  وي�ستخدمها  �لقرو�ض  ه��ذه  �لوقف  وي�سمن 

�لفقر�ء �ملوقوف عليهم.

لتمويل  �ملقرتح  �لنقدي  �لوقف  �أه���د�ف  ثالثاً:  
�مل�شروعات �ل�شغرية للفقر�ء:  

�لتمويل  هوتوفري  �ملقرتح  �لوقف  ه��دف  �إن   .1
�سور  من  و�سو�ها  �حل�سن  �لقر�ض  ب�سورة  �خل��ريي، 

�ملباحة. �لتمويل 

للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�سروعات  �إن هدف متويل   .2
�ملقرتح  �ل��وق��ف  يكون  �أن  فكرة  م��ع  ين�سجم 
ن��ق��ودً�، الأن��ه��ا �الأ���س��ل �الأه���م يف هذ� 
�ملادية  �الأ�سول  بينما  �لوقف، 
يف  �الأهم  هي  كالعقار�ت 

�الأوقاف عمومًا.

بع�سهم  و�أج���ازه  �لنقود  وق��ف  �لفقهاء  3.بحث 
�ل��در�ه��م  وق��ف  فقبلو�  �مل��ال��ك��ي��ة(  وبع�ض  )�حلنفية 
توقف  �أن  �أج�����ازو�  وك��ذل��ك  ب��دل��ه��ا،  رد  م��ع  لل�سلف 
يت�سدق  �لربح  من  خرج  وما  م�ساربة  لتدفع  �لدر�هم 

به يف جهة �لوقف.

متويل  يف  ي�ساهم  �ل��ذي  �لنقدي  �لوقف  �إن   .4
موقوفة  نقودً�  ي�سمل  للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�سروعات 
يكون  �أن  يف  �الأ���س��ل  خ��اف  وه��ذ�  حم���دودة،  مل������دة 
�أج���ازو�  و�حل��ن��اب��ل��ة  �مل��ال��ك��ي��ة  لك����ن  م���وؤب���دً�.  �ل��وق��ف 

�لتوقيت مدة معينة.

�أنه  يرتاب  ال  وقفًا،  ه��ذ�  يعد  ال  من  وحتى   .5
عليه  ووعدت  �ل�س�����ريعة  علي����ه  ح�س�ت  �س���الح  عمل 

بالثو�ب �جلزيل.

�ل����وقف  مت�����������وي��ل  م����ن  �مل�شتفي���دون  ر�ب��ع�����������اً:  
�لنقدي �ملقرتح:  

مل�سروعاتهم  �إنتاجيًا  متويًا  يحتاجون  �لفقر�ء 
�ملتوقع.  دخلهم  م��ن  �إع��ادت��ه  ي�ستطيعون  �ل�سغرية 
�لتمويل  لهم  لو�أتيح  �الإنتاج  على  قادرون  و�أنهم  خا�سًة 
)�مل�ساكني(  تعريف  ي�سملهم  ه��وؤالء  ومثل  �ملنا�سب. 
�إعطاءهم  فيجوز  �حلنفية،  غري  �لثاثة  �الأئمة  عند 
باد  يف  كثريون  ه��وؤالء  �أن  �مل�ساهد  لكن  �ل��زك��اة،  من 
م����ا يخ��رجهم من  �لزكاة  م����ن  يتلق���ون  �مل�سلم���ني وال 

وهدة �لفقر.

�لفقر�ء  معونة  ي�ستهدف  �ملقرتح  �لنقدي  و�لوقف 
هو�الأولى   - نظرنا  يف   – وه��ذ�  بالزكاة.  ال  بالتمويل 
�لزكاة  �أم��و�ل  توفري  على  ي�ساعد  الأن��ه  وعقًا،  �سرعًا 
ال  مل��ن  �أخ���رى(  جهات  عليها  تقوم  )�ل��ت��ي  و�ل�سدقة 
ماليًا  �لعاجزون  �لفقر�ء  وهم  بها  �إال  �إ�سعافهم  ميكن 

عن �الكت�ساب.

خ��ام�����ش��اً:  �إع���ت���ب���ار�ت ل��ت��م��وي��ل �ل���وق���ف �ل��ن��ق��دي 
للفقر�ء:  �ل�شغرية  للم�شروعات 

�لتمويل �خلريي، فهو لي�ض  ال بد من حتديد معنى 
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ذلك  فوق  لكنه  �سرعًا،  مقبولة  ب�سيغة  متويل  جمرد 
ليح�سل  يكن  مل  نفعًا  له  فيوفر  �لتمويل  متلقى  ير�عي 
بحتة،  جت��اري��ة  �أ���س�����ض  على  معه  �لتعامل  ل��ومت  عليه 
�أي  لكن  خال�ض.  خ��ريي  هومتويل  �حل�سن  و�لقر�ض 
�إذ�  خرييًا  يع������د  �أن  مي�ك����ن  �أخرى  ب�سيغة  متوي������ل 
على  يقدم  بو�سوح مما  اأي�س��ر  ب�س����روط  للفق�راء  قدم 

�أ�س�ض جتارية. 

و�ملاحظ على �ملوؤ�س�سات �ملالية �الإ�سامية )و�أ�سري 
�أنها  �مل�سارف(  وت�سمل  باملوؤ�س�سات،  �خت�سارً�  �إليها 
ي�ستهر  �ليوم مل  �إلى  ن�سوئها قبل نحوثاثني عامًا  منذ 
عليها  تغلب  بل  للفقر�ء،  �خلريي  �لتمويل  تقدمي  عنها 
�لربا  ��ستبعادها  يف  �إال  �لتجارية،  �ل�سمات  بو�سوح 

و�سو�ه من �ملعامات �ملالية �ملحرمة.

�خلريي  للتمويل  �ل�سناعة  ه��ذه  تقدمي  ع��دم  �إن 
لكني  حم��ق��ًا.  ن��ق��دً�  حمبيها  م��ن  حتى  �لكثريون  ي��ر�ه 
و�أرى  حمله،  غري  يف  �نتقادً�  �أر�ه  بوقوعه  ت�سليمي  مع 
�لتمويل  حتا�سي  ف����ي  مع���ذورة  �ل�سن����اعة  هذه  �أن 

�خلريي، لثاثة �عتبار�ت: 

قريبة  �سنني  حتى  وهو�أنها  وموؤقت،  عملي  �الأول:  
�لعي�ض  ت�ستطيع  �أن  همها  �أك��رب  نا�سئة  �سناعة  كانت 
�أ���س�����ض جت��اري��ة يف �إط���ار �حل���ال. وه��ذه  م��ال��ي��ًا على 
منها  �سك  �لتقليدي يف  �لفكر  كان  �لعي�ض  على  �لقدرة 
و�القت�ساديون  �مل�سرفيني  جمهور  فيه  ي�ستوي  مريب، 

و�سانعو�ل�سيا�سات.

تلك  يف  �ل�سائدة  بال�سيغ  يت�سل  �عتبار  �ل��ث��اين:  
�ختافها  على  توؤول  و�لتي  �لتمويل،  لتقدمي  �ل�سناعة 
بالتحليل �القت�سادي  �مل�ساركة. و�ملعلوم  �إلى �ملد�ينة ال 
و�لتجربة �لعملية �أن �لتمويل �ملبني على �ملد�ينة )�سو�ء 
�أم ب�سيغ مباحة �سرعًا( يحابي ذوي �لروة  كان ربويًا 
وين�ساب  مالية  �سمانات  تقدمي  على  �لقادرين  �ل�سابقة 
�سمانات  ال  �لذين  �لفقر�ء  عن  وُيعر�ض  عفويًا،  �إليهم 

عندهم، حتى لوكانو� م�ستعدين لتحمل تكاليف �لتمويل 
�رتفاع  ذلك  �إلى  �أ�سف  �ل�سائدة،  �لتجارية  باملعدالت 
مقادير  ل�ساآلة  �ل��ف��ق��ر�ء  لتمويل  �لن�سبية  �لتكاليف 
يق���لل  مم���ا  �لث����ابت��ة،  بتك����اليفه  مق���ارنة  �لتم��وي����ل 

بتمويلهم. �الهتمام 

�ملوؤ�س�سات  مينع  د�ئ��م  فقهي  هوحكم  و�ل��ث��ال��ث:  
تق���دمي  م���ن  )م�س���اربًا(  ب�سفته��ا  �الإ�س���امية  �ملالية 

�لت�مويل �خلريي!

من  بتاتًا  ممنوع  �لفقهاء  �سائر  عند  �مل�سارب  �إن 
�أي  من  هوممنوع  بل  �لتربع.  على  �ملنطوية  �لت�سرفات 
�أويتنازل  �حل�سن،  كالقر�ض  �لربح  يبتغي  ال  ت�سرف 
ال�سروط،  اأويف  الثمن  يف  باملحاباة  الربح  بع�ش  عن 
ي�سري  �لتربع  من  �لفقهي  و�ملنع  �خل��ريي.  كالتمويل 
�أي�سًا على �ل�سيغ �الأخرى �لتي قد تتلقى بها �ملوؤ�س�سات 
�الأمو�ل، ب�سفة وكيل باال�ستثمار �أو�سريك فيه، فالوكيل 
و�ل�سريك حينئذ ممنوعان من �لتربع ومن �أي ت�سرف 

ال يبتغي �لربح.

يف  �ل�سريك  حل��ق  حماية  �لفقهاء  �أك���ده  م��ا  ه��ذ� 
�ل�سركة ورب �ملال يف �لقر��ض. "الأن �لعامل لو�أجزنا له 
�لتربع �أو�لبيع باأقل من ثمن �ملثل لكان يف ذلك �فتئات 

على حق �سريكه وذريعة �إلى ت�سييع �أمو�ل �لغري

و�ملبد�أ �ل�سرعي �لعام:  �أن من كان يت�سرف يف مال 
– �أوبوالية  – كالوكيل و�ل�سريك و�مل�سارب  غريه بعقد 
فيم��ا  �إال  يت�سرف  �أن  له  يجوز  �ليتيم، ال  كولى  �سرعية 
�أن  له  ف����ي م�س��لح�����ة ذلك �لغري �ملالية. فا يحق  هو 
يتربع، وال �أن يبيع باأقل من �سعر �ل�سوق �أوي�سرتي باأكر، 
�أن  �لتمويل �خلريي، بل هوير�سدنا  �إن ما �سبق ال مينع 
�لتربعية  �لت�سرفات  فنطلب  �أبو�بها  من  �لبيوت  ندخل 
وهم  �سرعًا  �لتربع  لهم  يحق  ممن  �خل��ريي  كالتمويل 
ح�سرً� �أرباب �ملال �الأ�ساء، ال وكاوؤهم وال �سركاوؤهم 

وال �ملوؤ�س�سات �مل�ستثمرة الأمو�لهم.
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�ل��ن��ق��دي يف  �ل��وق��ف  �آل��ي��ات تفعيل دور  ���ش��اد���ش��اً:  
متويل وتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية للفقر�ء: 

نقدية  �أوق����اف  وتعميم  �إن�����س��اء  على  �لعمل   .1
متخ�س�سة لتمويل �مل�ساريع �ل�سغرية للفقر�ء. بو��سطة 
�أن  ميكن  و�ل��ت��ي  �ل��وق��ف(  )���س��ك��وك  �سغرية  ت��ربع��ات 
يبتغيها  �لتي  لاأغر��ض  تبعًا  وقفيات  الإن�ساء  تخ�س�ض 
�لوقفية  �ل�سكوك  �إ�سد�ر  �لتو�سع يف  – وكذ�  �لو�قفون 
�لوقف  �سنة  �إحياء  من  �ملحدود  �لدخل  ل��ذوي  متكينًا 
وو�سع  �ملالية  يدخل حتت طاقتهم  ما  بوقف  ثو�به  ونيل 
و��ستثمار  وتد�ول  وت�سويق  الإ�سد�ر  �ل�سرعية  �ل�سو�بط 
ريع  و�إنفاق  �لنا�ض  ثقة  من  يزيد  مبا  �لوقفية  �ل�سكوك 
فيه  �مل�ساركون  يختاره  �ل��ذي  �ل��رب  جم��ال  يف  وق��ف  كل 
وبني  بينها  وفيما  �لوقفية  �ل�سناديق  بني  و�لتن�سيق 
�لدولة  �أجهزة  بينها وبني  وفيما  �ل�سلة  �ملوؤ�س�سات ذ�ت 
لتمويل  �لرئي�سة  �مل�سادر  �أحد  �لوقف  يكون  و�أن  �ملعينة 
�حلكومية  غري  �ملنظمات  و�سائر  �خلريية  �جلمعيات 
ال  �ل��ذي  �خل��ارج��ي  �ل����دع����م  ع���ن  ب���ه  و�ال�ستغن��اء 

يتاءم مع مقا�سدها.

للتعريف  و��سعة  �إعامية  خطة  وتنفيذ  �إعد�د   .2
و�أهمية  عامة  ب�سفة  �لوقف  باأهمية  و�لتوعية 

خا�سة  ب�سفة  �لنقدية  �الأوق���اف  ه��ذه 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  تنمية ومتويل  يف 
ن�سر  ف��اإن  ذلك  �أج��ل  من  للفقر�ء، 
ق�سية  بال�سرورة  لي�ض  �لوعي  هذ� 
هو�سرورة  بل  وح�سب،  �قت�سادية 
�إج��ت��م��اع��ي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة �أي�����س��ًا 
مفاهيم  �سياغة  �إعادة  ت�ستهدف 
�أن  �إال  و�جت��اه��ات��ه��م،  �الأف�����ر�د 
�لتوظيفي  �لوعي  خلق  م�سكلة 
خطة  يتطلب  �لتربعات  هذه  يف 
تربوية  �أ�س�ض  على  تقوم  قومية 
و�إع���ام���ي���ة ت��غ��ر���ض م��ف��اه��ي��م 

�لتكافل، و�أهميته يف �لتنمية لدى �الأجيال �لنا�سئة.

�إلى  �الإع����امية  �خلط���ة  تلك  ت�ستند  �أن  وميكن 
�لتالية:   �الأ�س�ض 

�أفر�د �ملجتمع عامة و�ملو�سرين  �لوعي بني  1. ن�سر 
و�أنه  تعالى  �هلل  �إلى  قربة  �لوقف  باأن  وتعريفهم  خا�سة 
�ل��ذي  �ل��ر�ئ��د  �ل���دور  و�إظ��ه��ار  م��ن �ل�سدقة �جل��اري��ة. 
�الإ�سامي.  �ملجتمع  وتقدم  تطور  يف  �لوقف  به  �أ�سهم 

ويكون ذلك من خال: 

منها  �ملرئي  �ملختلفة  �الإع���ام  و�سائل  تفعيل   •
و�ملقروءة و�مل�سموع يف هذ� �ملجال.

�لتي  �ملجاالت  تو�سح  تعريفية  ن�سر�ت  �إ�سد�ر   •
من �ملمكن م�ساهمة �لوقف فيها.

و�أخ��رى،  فرتة  بني  و�مل��وؤمت��ر�ت  �للقاء�ت  عقد   •
�لرتبية  وعلماء  �الإ���س��ام��ي  �لفقه  علماء  فيها  يتولى 
�لو�سائل  وبحث  فيه،  ي�ستجد  وما  �ملو�سوع  مناق�سة هذ� 
�الأم���و�ل  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  عملية  ت�سهل  �ل��ت��ي  و�ل�سبل 
�لوقفية يف جمال خلق فر�ض �لعمل ب�سفة عامة ومتويل 

للفقر�ء. �مل�ساريع �ل�سغرية 

من  �ل��ت��ي  ب��امل��ج��االت  �ل��ت��ع��ري��ف   .1
تنمية  يف  فيها  �لوقف  ي�سهم  �أن  �ملمكن 
�سو�ًء كانت  للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�ساريع 
�إما  �مل�ساريع  هذه  مثل  الإن�ساء  �أوق��اف 
�خلا�سة  �أو�الأر����س��ي  �ملن�ساآت  بتقدمي 
وفر�سها  �أوجتهيزها  �أوعمارتها  بها 
تقدمي  على  ب��اأوق��������اف  �لقي�����ام  �أو 
ملمار�سة  �لازمة  �ملعد�ت  �أو  �الأدو�ت 

ن�ساط �سغري ما..

لدى  �لوقف  مفهوم  تو�سيع   .2
يف  ينح�سر  ال  ل��ك��ي  �ل��ن��ا���ض  ع��ام��ة 
ما  وب��ي��ان  �لتقليدية  �الأوج����ه  بع�ض 
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يف  م�ستقبًا  يقدمه  �أن  ميكن  وما  قدميًا  �لوقف  قدمه 
�أمور  يف  للم�سلمني  �الجتماعية  �حلياة  جم�����االت  كافة 

دينهم ودنياهم.

ال  للوقف:   �مل�سلمني  جلمهور  �لفر�ض  تهيئة   .3
يتو�فر  ال  �الإ�سامي  �ملجتمع  �أف��ر�د  من  بع�ض  �أن  �سك 
�إن�ساء  �لتي متكنهم من  و�لروة  �لكثرية  �الأمو�ل  لديهم 
و�ملعاهد  و�مل�ست�سفيات  �ملد�ر�ض  مثل  �مل�ستقلة  �الأوقاف 
… �إلخ. �إال �أنهم ك�سائر �مل�سلمني يف كل ع�سر وم�سر 
يحبون فعل �خلري�ت، فا بد من و�حلال هذه �أن يتهياأ 
مببالغ  �مل�ساهمة  جهة  من  لهم  متكن  بطريقة  �لوقف 
�أخرى  جهة  ومن  وموؤثرة،  كبرية  لت�سبح  جتتمع  قليلة 
ومنتظمة  �لزمن  عرب  م�ستمرة  م�ساهمات  ي�ساهمو�  �أن 
فيجب  لذلك  و�أعمالهم  وظائفهم  كانتظام دخولهم من 
يف  �لوقف  لعملية  �ملنظمة  و�للو�ئح  �الإج���ر�ء�ت  و�سع 
للفقر�ء، بحيث  �ل�سغرية  �مل�ساريع  تنمية ومتويل  جمال 
تكون �ل�سورة و��سحة متامًا �أمام �لو�قفني، مما يب�سر 
�مل��ج��ال. خا�سة  ه��ذ�  �ل��وق��ف يف  �إر�دت����ه  �ل��و�ق��ف عند 
يبني  بها  خا�ض  نظام  �إلى  حتتاج  �لنقدية  �الأوقاف  و�أن 
�لت�سجيل  طرق ت�سجيلها و�لهيكل �الإد�ري �ملطلوب لهذ� 
�لنظامية  �ملتطلبات  وحتديد  بها،  �النتفاع  جهة  وتوثيق 

الأغر��ض �لرقابة.

�لتي  و�مل�ساريع  �الحتياجات  وح�سر  در��سة   .4
�لوقفية، وترتيبها وفق  �الأمو�ل  �الإنفاق عليها من  ميكن 

�أولويات معينة و�سو�بط حمددة.

�لتي  و�ملد�ر�ض  و�ملعاهد  �لتدريب  على  �لوقف   .5
�أوتخ�سي�ض  �ملن�ساآت  وقف  �سو�ء  �لقطاع،  هذ�  تخدم 
و�ملعاهد  �لكليات  تلك  على  لل�سرف  �الأوق���اف  بع�ض 
من  و�أ�ساتذتها  طابها  �حتياجات  وت��وف��ري  ودعمها، 

�لكتب و�الأجهزة وغري ذلك.

�الأوق���اف،  على  �لقائمة  �جلمعيات  ت�سجيع   .6
ومتابعة  �لتاأ�سي�سية،  �أن�سطتها  ودعم  مهامها،  وت�سهيل 
حتديث  وحماولة  �حلكومية  �جلهات  قبل  من  �أعمالها 
نظم �إد�رتها و�لرقابة عليها. و�أي�سًا �لوقف على ت�سغيل 

�أو�حلكومية،  �ملوقوفة  �سو�ء  �ملوؤ�س�سات  تلك  و�سيانة 
وذلك بتخ�سي�ض بع�ض �لعقار�ت �أو�ملز�رع �أو�مل�سروعات 

�ال�ستثمارية لل�سرف على تلك �ملوؤ�س�سات.

�لرقابة  �الأ�سا�سية  مهمتها  مركزية  جهة  �إن�ساء   .7
�ساأنه  م��ن  وه���ذ�  �ل��ن��ق��دي��ة:   �الأوق����اف  على  �ل�سارمة 
�لوقفية  �مل�سروعات  يف  و�مل�ساهمني  �لو�قفني  طماأنة 
�إلى �سرعية و�سامة تعامل �لهيئات �لقائمة على �لوقف 
يتم ذلك باحل�سول  �أن  �لقائمني عليها، وميكن  وكفاءة 
بتلك  �خلا�سة  �لتقارير  ون�سر  �لعلماء  من  �لتزكية  على 
�إلى تعزيز  �إلى ذلك، مما يدفع  و�أن�سطتها وما  �لهيئات 
من  ويزيد  �لوقفية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  تلك  يف  �لثقة 
�لنقدية  فاالأوقاف  معها.  �لتعامل  على  �ملو�سرين  �إقبال 
�ال�ستياء  ل�سهولة  لا�ستغال  قابلية  �أكر  �سك  با  هي 
�أو�جل��ه��ة  �لقا�سي  قبل  م��ن  �ل��رق��اب��ة  و�سعوبة  عليها 
�ل�سناديق  �أمر  فاإن  عندئٍذ  بذلك.  �ملخت�سة  �حلكومية 
�لنوع  �لرقابة على عمل هذ�  �إحكام  �إلى  �لوقفية يحتاج 
�الأ�سا�سية  مهمتها  مركزية  جهة  و�إن�ساء  �الأوق��اف  من 

�لرقابة �ل�سارمة على هذه �الأوقاف �لنقدية. 

وتقومي  �مل�ستمرة  و�الأبحاث  �لدر��سات  �إجر�ء   .8
�لباد  يف  ���س��و�ء  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  تقدم  �لتي  �لتجارب 
قد  م��ا  وت��ايف  منها  لا�ستفادة  �أوغ��ريه��ا  �الإ�سامية 
يحدث من �سلبيات. مع مر�عاة �خل�سو�سية �الإ�سامية 
و�الأع��م��ال  �ل��وق��ف  م�����س��روع��ات  �أن  حيث  ملجتمعاتنا، 
�خلريية يف بادنا يجب �أن تنطلق من �ملفهوم �الإ�سامي 
�لدنيوي  �مل��ادي  �جلانب  على  يقت�سر  ال  �ل��ذي  للتنمية 

فقط.

لتمويل  �حل�سن  �لقر�ض  على  �لوقف  ت�سجيع   .9
القائمة:   للفقراء  ال�سغرية  ال�سناعات  ن�ساط  وتو�سيع 
لوقف  قدميًا  �لفقهاء  عنها  حتدث  �لتي  �الأغر��ض  من 
ر�أ�ض  على  �لتحبي�ض  فيقع  �حل�سن،  �لقر�ض  هي  �لنقود 
للمحتاج  مدة  �لنقود  ��ستخد�م  مبنفعة  ويت�سدق  �ملال 
�إليها ثم يردها با زيادة. وجلي �أن �لنا�ض �ليوم �أحوج 
�لتكافل  جانب  �سعف  فقد  ذل��ك.  مثل  �إل��ى  يكونون  ما 
ال  و�لبنوك  �أخاه،  يقر�ض  منهم  �لو�حد  يعد  فلم  بينهم 
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تقر�ض �إال بالربا، و�لبنوك �الإ�سامية ال تعمل بالقرو�ض 
بل بالبيوع و�لتجار�ت و�مل�ساركات. فالوقف �لنقدي هذ� 
�الأمو�ل لغر�ض لذوي �حلاجات قرو�سًا  قادر على جمع 
يردونها  ثم  بها  ينتفعون  و�لكفاء  بال�سمانات  موثقة 

لينتفع باملال غريهم.

�مل�����ش��روع��ات �ل�شغرية  �أ���ش��ال��ي��ب مت��وي��ل  ���ش��اب��ع��اً:  
للفقر�ء يف �لت�شور �ملقرتح:  

�مل�ساريع  لتمويل  �لتالية  �الأ�ساليب  �لباحثة  تقرتح 
للفقر�ء:  �ل�سغرية 

�أو�مل�سارف  �لنقدي  �لوقف  بقاء  حالة  ف���ي   .1
على حالها: 

فيما �إذ� �أريد �الإبقاء على و�سعية �الأوقاف �لنقدية 
�أو�مل�سارف �لقائمة على حالها، فاإن �الأمر يتطلب بع�ض 
�الأوقاف  �أهد�ف هذه  تعديل  بد من  ال  �إذ�  �لتعديات، 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  متويل  مع  تتما�سى  لكي  �لنقدية 
للفق���ر�ء، وميك��ن �أن يك���ون ذلك عل���ى خط���و�ت تتمثل 

�الآت����ي:  ف��ي 

�آنفًا. ذكر  كما  �الأهد�ف  تع��ديل   .1
تتولى  �ل�سندوق  يف  خا�سة  �سعبة  �إ�ستحد�ث   .2

�الإ�سر�ف على �مل�سروع.

3. تنظيم �لعاقة مع �لوز�ر�ت �ملخت�سة �أومكاتب 
�لتن�سيق  �أجل  من  �حلكومية  غري  �أو�ملنظمات  �لت�سغيل 

فيما بينها وذلك من خال: 

عن  �ملطل�����وبة  باالإح�س���اء�ت  �ل�سن����دوق  • م������د 
عدد �لعاطلني.

�أن��و�ع  عن  ��ستثمارية  بخارطة  �ل�سندوق  مد   •
للفقر�ء. �مل�ساريع �ل�سغرية 

�ل��ع��ل��م��ي��ة  ب���االح���ت���ي���اج���ات  �ل�������س���ن���دوق  م����د   •
�أو�لتكنولوجية �ملطلوبة لتطوير تلك �مل�ساريع.

�مل�ساريع. لتلك  �لقانوين  باالإطار  �ل�سندوق  • مد 

د-دعوة �لعاطلني �أو�أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية من 
�مل�ساريع  حول  و�أفكارهم  مقرتحاتهم  لتقدمي  �لفقر�ء 
م�سفوعة  تطويرها  يف  �أو�مل���رغ���وب  �إن�����س��اوؤه��ا  �مل��زم��ع 

بدر��سات �جلدوى �الأولية.

خال  )م��ن  �مل��ق��رتح  �لتمويل  �أ���س��ل��وب  ه���-حت��دي��د 
�إم��ا  �ل��ن��ق��دي(  �ل��وق��ف  ل��دى  تخ�سي�سات  م��ن  �ملتوفر 
مقار�سة ومنح �ساحب �مل�سروع مدة �سماح متفق عليها، 
مدد  يف  اأق�ساط  �سكل  على  املبلغ  بت�سديد  بعدها  يقوم 
�لنقدي  �لوقف  يدخل  وبالتايل  م�ساربة  و�إما  حمددة. 
ك�سريك، وتتم متابعة �مل�سروع من خال تقدمي تقارير 

مالية دورية وفقًا لاأنظمة �ملحا�سبية �ل�سائدة.

�أوقاف  معونة  تطلب  �أن  �لقائمة  للم�ساريع  و-ميكن 
�الآالت  مقرتحات  در����س��ة  خ��ال  من  �لعلمية  �لتنمية 
رمبا  �ملطلوبة  �الخرت�عات  �أوتوفري  �لازمة  و�ملعد�ت 
يكت�سب هذ� �الأ�سلوب ميزة من خال عدم �حلاجة �إلى 
وبالتايل �حلاجة  �أوم�سارف جديدة  �أوقاف  ��ستحد�ث 
�إلى �سن ت�سريعات جديدة. بينما قد يوؤخذ عليه باأنه قد 

جتاوز �الأهد�ف �ملر�سومة للوقف.

فالقر�ض  فلكل منه مز�ياه،  �لتمويل  �أ�ساليب  وحتى 
وجتنب  قر�سه  مقد�ر  ��سرتد�د  للوقف  ي�سمن  �حل�سن 
فاإنه  �مل�ساربة  �أ�سلوب  �أما  �لوقف.  �أمو�ل  يف  �ملخاطرة 
حدته  من  �لتخفيف  ميكن  �ملخاطرة  من  �سيئًا  يتحمل 
من خال �سبط در��سات �جلدوى للم�سروع، مع توفريه 

ميزة �إيجاد م�سادر متويل متجددة للوقف �لنقدي.

حديثة  وقفية  �أوم�سارف  �سناديق  ��ستحدث   2-
لتمويل �مل�ساريع �ل�سغرية للفقر�ء:  

�مل�ساريع  لتمويل  متخ�س�سة  �سناديق  �إق��ام��ة  �إن 
�إن  �إذ  �أهميته  للمو�سوع  يعطي  للفقر�ء  �ل�سغرية 
�لقائمني على �مل�سروع �سوف يكون �خت�سا�سهم يف هذ� 
�ملجال ح�سرً� وبالتايل نتجنب �لت�ستت يف �الخت�سا�ض. 

وهذ� �الأمر يتطلب �الآتي: 

ت�سريع  �سن  يت�سمن  ق��ان��وين  �إط���ار  �إي��ج��اد   .1
�مل�ساريع  بتمويل  �ملخت�ض  �ل�����س��ن��دوق  ال���س��ت��ح��د�ث 
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واجلهات  ال�سروط  حتديد  يتولى  للفقراء  ال�سغرية 
�مل�ستفيدة و�الأهد�ف �ملر�سومة لل�سندوق.

�لقانوين  �الإط��ار  �سوء  ويف  �ل�سندوق  يقوم   .2
ب��رتت��ي��ب �ل��ع��اق��ة م��ن خ���ال �ت��ف��اق��ي��ات �أوم���ذك���ر�ت 
�ملجتمع  �أوم��ن��ظ��م��ات  �ملخت�سة  �ل����وز�ر�ت  م��ع  تفاهم 
يف  ط��رف  كل  دور  لتحديد  �لت�سغيل  �أومكاتب  �مل��دين، 
هذ� �مل�سروع ورفد �ل�سندوق باملعلومات �لازمة، وكما 

ذكر يف �الأ�سلوب �ل�سابق.

�الإد�ري  و�لهيكل  �لقانوين  �الإطار  توفر  3.جبعد 
�ل�سندوق  ي��ق��وم  �مل�����س��روع،  �أه����د�ف  لتنفيذ  �ل���ازم 
�الأ�سهم  بو��سطة  �ل��ع��ام  لاكتتاب  �ل��دع��وة  بتوجيه 
�الأ�سهم  ه��ذه  طبيعة  �إي�����س��اح  بعد  للمجتمع  �لوقفية 

و�لهدف منها و�مل�ساريع �ملزمع تغطيتها.

فكرته  تكن  مل  م��ا  مت��وي��ًا  �ملتقدم  مينع  ال   .4
م�سفوعة بدر��سة �جلدوى �الأولية للم�سروع �ل�سغري.

5. يقوم �ل�سندوق بتحليل هذه �لدر��سات و�ختيار 
�الأف�سل منها، ويحدد �ملرغوب يف �لتعاقد معهم.

مع  �لتعاقد  و�سفة  طبيعة  �ل�سندوق  يحدد   .6
�لتحليل  �الأولية  در��ساتهم  �جتازت  و�لذين  �مل�ستفيدين 
ب��ن��ج��اح، �إم���ا ع��ن ط��ري��ق �ل��ق��ر���ض �حل�����س��ن �أوط��ري��ق 

�مل�ساركة وكما ذكر �آنفًا.

�أ�سح����اب  �إع���انة  بنف�س����ه  �لو�قف  ت���ول����ي   .7
�ل�سغي����رة:  �مل�ساريع 

م�ساربة،  �لنقود  وق��ف  �أج��ازو�  �لفقهاء  بع�ض  �أن 
�ل��ذي  �الأم���ر  ح�سن  ق��ر���ض  �سكل  على  �أج����ازوه  وذل���ك 
�ملائم  �أو�ل�سخ�ض  �الأ�سلوب  �ختيار  من  �لو�قف  ميكن 
الإعانته على تاأ�سي�ض �أوتو�سيع م�سروع �سغري. �إال �أن هذ� 
�الأ�سلوب يتطلب حملة توعية و��سعة تقنع �لو�قفني على 
ف���ي هك�����ذ� م�س�����روع. من  �أم�������و�لهم  �إيق�����اف  �أهمية 
�سيكون  رمبا  �الأ�سلوب  هذ�  نطاق  ف��اإن  �أخ��رى  جه�������ة 
لذ�  �ل��و�ق��ف.  معارف  على  فقط  �سيقت�سر  �إذ  �سيقًا 
وكذلك  �الإي��ق��اف  �أهمية  على  �لو�قفني  تثقيف  ينبغي 

حتري �لدقة يف �ختيار �ل�سخ�ض �ملنا�سب و�ملرغوب يف 
�أوم�ساركة. منحه قر�سًا 

ثامناً:  مناذج تطبيقية يف �شوء �لت�شور �ملقرتح: 

نموذج إلنشاء وقف نقدي

 لتمويل المشروعات الصغيرة للفقراء:  
�لوقف  الإن�ساء  مبلغًا حمدودً�  بع�ض �خلريين  يقدم 
�أهم  ويختارون  لبيئتهم،  نظاميًا  �ملنا�سبة  بال�سيغة 
�ملحلية  �مل�سارف  م��ن  بعدد  يت�سلون  ث��م  �الإد�ري����ني، 
خدمة  وتقدميها  �لنقدي  للوقف  ��ست�سافتها  بطلب 
ح�سابات �لوقف جمانًا �أوبر�سم معتدل، ثم توجه دعوة 
�أو�لكفاء.  �أو�ملقر�سني  �لو�قفني  من  ليكونو�  للجمهور 
�أن  تب�سيطًا  )ولنفرت�ض  مقر�سًا  يكون  �أن  يختار  ومن 
لديه ح�سابًا جاريًا يف �لبنك �مل�سيف( ميكنه �أن ي�سدر 

�أمرً� د�ئمًا �إلى �لبنك باأنه: 

فاإين  ك��ذ�،  مبلغ  لديكم  ح�سابي  ر�سيد  بلغ  )متى 
�أفو�سكم بتحويل �لزيادة قر�سًا مني �إلى ح�ساب �لوقف 
�لنقدي. و�إذ� �نخف�ض ر�سيدي دون ذلك �ملبلغ فاأرجو�أن 

ت�سرتدو� يل من قر�سي للوقف ما يجرب �لنق�ض(.

ي�سدر  �أن  �ل��ت��وى  وكفيل  �ل�سيولة  لكفيل  ومي��ك��ن 
�سار  ه��ذ�  وك��ل  �ل�ساكلة.  تلك  على  منا�سبة  تعليمات 
�لرب�مج  با�ستخد�م  تافهة  بكلفة  �لتنفيذ  �سهل  �ليوم 

�الإلكرتونية �لتي تدير بها �لبنوك ح�ساباتها.

له  يتاح  �أن  يتمنى  �لنا�ض  من  كثريً�  �أن  و�أح�سب 
�لوقف  ب��اإق��ر����ض  للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�ساريع  معونة 
قر�سًا ح�سنًا ال خطر فيه وال كلفة، فيك�سب �لثو�ب نائمًا 
ويقظان!! ومن لديه �سعة ويحب �أن يناف�ض يف �خلري�ت 
فليكن مقر�سًا للوقف الأجل طويل �أوكفيًا �أوو�قفًا على 

�لتاأبيد �أي مبلغ قل �أوكر.

نموذج صيغة جمعية تعاونية

 لتمويل المشروعات الصغيرة للفقراء:  
لتمويل  ج��دً�  منا�سبة  �لنقدي  �ل��وق��ف  �سيغة  �إن 
�مل�سروعات �ل�سغرية للفقر�ء،. لكنها قد تو�جه عقبات 
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�لتنويه  �ملهم  فمن  �لباد.  بع�ض  �أوقانونية يف  تنظيمية 
تنفيذ  �ملمكن  وم��ن  �ل��وح��ي��دة.  �ل�سيغة  لي�ست  باأنها 
�لفكرة ب�سيغة جمعية تعاونية ن�ساطها �الأ�سا�سي تقدمي 

�لتمويل من بع�ض �أع�سائها لبع�ض.

�لتمويل  ل��ت��ق��دمي  �الأول����ى  �خل��ط��وة  ت��ك��ون  وحينئذ 
م�سروعه.  و�ساحية  �لتاأكد من �ساحيته  للفقري، هي 

فاإن كان كذلك قبل ع�سوً� يف �جلمعية.

ويقدم �ملقر�سون للجمعية ما يودون من مال نقدي 
ب�سفتهم �أع�ساء، كما يتعهد �جلميع باأن يكفل بع�سهم 
�لتوى. و�إن كان �ملفهوم  �ل�سيولة وتعوي�ض  بع�سًا لتوفري 
ولن  ي�ستطيعو�  لن  للتمويل  �ملتلقني  �لفقر�ء  �أن  �سمنًا 
�الأع�ساء  من  �ملو�سرين  و�أن  يقر�سو�،  �أن  منهم  يطلب 

هم �لذين �سيكونون مقر�سني وكفاء.

لتمويل  �لنقدي  �ل��وق��ف  جن��اح  مقومات  تا�شعاً:  
�مل�شروعات �ل�شغرية للفقر�ء:  

عقبة  ظني  يف  وه��ذ�  �ملالية،  �مل���و�رد  ت��و�ف��ر   .1
�سغري  نطاق  ولوعلى  �لفكرة  تنفيذ  ب��د�أ  فمتى  موؤقتة. 
ونز�هتها  �ملالية  �سامتها  نحويثبت  على  لكن  ج��دً� 
من  ج��دً�  �لكثري  ف��اإن  �ل��ف��ق��ر�ء،  على  �حل�سن  و�أث��ره��ا 
مقر�سني  ب�سفة  �إليها  �الن�سمام  �سيحبون  �لنا�ض 

�أوكفاء �أوو�قفني.

بتاأهيل  للفقر�ء  �مل��ق��دم  �لتمويل  يقرتن  �أن   .2
ومع  �حل��اج��ة،  بح�سب  �الأ�سا�سية  �مل��ه��ار�ت  يف  �سريع 
ينا�سبها،  مب��ا  بيئة  ك��ل  يف  و�خللقي  �لديني  �لتوجيه 
�ملتمول  ويخرج  وفاعلية،  باأمانة  �لتمويل  ي�ستخدم  حتى 

�أغنى و�أمهر مما دخل.

�لتمويل  نظام  ت�سبط  �لتي  �ملاهرة  �الإد�رة   .3
ت�سديد  معدالت  يحقق  مبا  �مل�ستفيدين  �ختيار  وحت�سن 
ليمدوها  �الأع���م���ال  رج���ال  ه��م��م  وت�ستنه�ض  ع��ال��ي��ة، 
يف  للفقر�ء  منا�سبة  �نتاجية  م�سروعات  باقرت�حات 
هو�الأ�سعب  وه�����و�الإد�رة،  �جل��ان��ب،  وه��ذ�  جمتمعها. 
ولكنه �الأكث����ر �سم����انًا ل���ح�سن �سي����ر �الأعمال �لوقفية 

للفقر�ء. وفائدتها 

الخاتمــــة
�أبرزها  �الإ�سامية حتديات جمة، ومن  �أمتنا  تو�جه 
ن�سيب  ت��دين  معدالت  ب��د�أت  �إذ  �القت�سادي،  �جلانب 
ظاهرة  و�سيوع  �لفقر  وتف�سي  �لقومي  �لدخل  من  �لفرد 
يف  تتف�سى  كونها  ف��ادح��ًا  خطرً�  متثل  و�لتي  �لبطالة، 
�سباب �الأمة. حتى بات مقد�رها يقرتب من �لرقم ذي 
�إلى  حتولت  و�إال  معاجلتها  يحتم  �لذي  �الأمر  �ملرتبتني. 

بوؤر لاإرهاب و�لف�ساد ومرتع للجرمية دون �أن ت�سعر.

�أ�ساليب  �أجنح  من  �أن  �لعاملية  �لتجارب  �أثبتت  وقد 
�لفقر�ء  تاأهيل  طريق  هوعن  �لفقر  م�سكلة  معاجلة 
�أن  �إال  �ل�سغرية.  مب�ساريعهم  �لقيام  م��ن  بتمكينهم 
تعجز �حلكومات عن  تتطلب متويًا رمبا  �مل�ساريع  هذه 

تغطيته. مما يلزم �لبحث عن م�سادر متويل جديدة. 

ولاأ�سف د�ئمًا نن�سى �أونتنا�سى قوله �سلى �هلل عليه 
كنهارها  ليلها  �لبي�ساء  �ملحجة  على  )تركتكم  و�سلم:  
م�سنده،  يف  �أح��م��د  )رو�ه  ه��ال��ك(  �إال  عنها  ي��زي��غ  ال 
لتنظيم  �سرعت  �ملحجة  ه��ذه   )1123 رق��م  �حلديث 
لهذه  �القت�سادي  ومنها �جلانب  �لب�سرية جمعاء،  حياة 
�لفقهاء  و�أورد  هو�ملعامات،  �لفقه  فن�سف  �حل��ي��اة، 
زك��اة  م��ن  �ل��ف��ق��ر  م�سكلة  ل��ع��اج  �الأدو�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري 

و�سدقات و�أوقاف.. �إلخ.

يف  ت�ساهم  �أن  ميكن  �لتي  �خلريية  �الأوق���اف  وم��ن 
"�لوقف  جن��د  للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�����س��روع��ات  مت��وي��ل 
وقف،  كل  �ساأن  �ب��ت��د�ء،  �لوقف  ه��ذ�  ويعتمد  �لنقدي" 
�الأقل  على  ريعها  يكفي  �لتاأبيد  على  موقوفة  �أمو�ل  على 
لكن  عليه.  و�ملحافظة  �ل��وق��ف  �إد�رة  نفقات  لتغطية 
�أمو�ل  حل�سد  فيه  �ملقرتحة  هو�ل�سيغة  �جلديد  �جلانب 
تاأتي  �الأم��و�ل  وه��ذه  للنقود.  موؤقت  وقف  ب�سفة  نقدية 
�لطلب  حتت  ود�ئ��ع  لهم  ممن  كثريين،  م�ساهمني  من 
ح�سنًا  قر�سًا  للوقف  منها  يقدمون  �مل�����س��ارف،  ل��دى 
موؤقتًا. ي�سمن �لوقف هذه �لقرو�ض وي�ستخدمها لتمويل 
كفاء  �لوقف  �سمان  ويعزز  عليهم،  �ملوقوف  �لفقر�ء 
متربعون. و�لكفاء فئتان �إحد�هما تكفل توفري �ل�سيولة 
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�ل��ذي  �مل��وؤق��ت  �حل�سن  �لقر�ض  ����س��رتد�د  يرغبون  مل��ن 
رد  )عدم  �لتوى  تعوي�ض  تكفل  و�الأخرى  للوقف،  قدموه 

مبلغ �لتمويل الأي �سبب(.

تقدمي  عند  مالية  �سمانات  �أي  طلب  ينبغي  وال 
�لذين  �لفقر�ء  ي�ستبعد  ال  �لوقف حتى  �لتمويل من هذ� 
بال�سمانات  عنها  ي�ستعا�ض  لكن  لعونهم،  �لوقف  �أن�سئ 
هذ�  مثل  يقوم  �أن  ميكن  كما  و�الجتماعية،  �ل�سخ�سية 
وقف.  ب�سورة  ولي�ض  تعاونية  جمعية  ب�سيغة  �مل�سروع 
ويف �سوء ما مت تناوله يف هذ� �لبحث، فقد تو�سلنا �إلى 

�لتالية:   �لنتائج 

�أ�سبحت  �لتي  �لدينية  �لنظم  من  �لوقف  نظام   .1
مت�سعبة  �أب��ع��اد  لها  عظمى  موؤ�س�سة  �الإ���س��ام  ظ��ل  يف 
كانت  و�إن�سانية،  وثقافية  و�قت�سادية  و�جتماعية  دينية 
�ملوؤ�س�سة يف ظل �حل�سارة �الإ�سامية جت�سيدً� حيًا  هذه 
�أن�سطتها  لل�سماحة و�لعطاء و�لت�سامن و�لتكافل، غطت 

�سائر �أوجه �حلياة.

يف  �إل��ي��ه  و�حل���اج���ة  �ل��وق��ف  �أه��م��ي��ة  ت��ت��ز�ي��د   .2
معدالت  ت��ز�ي��د  م��ع  ي��وم  بعد  ي��وم��ًا  �حل��ا���س��ر  �لع�سر 
بع�ض  وعجز  جهة  من  �لفقر  معدالت  و�نت�سار  �لبطالة 

�حلكومات عن مو�جهة هذه �لزياد�ت من جهة �أخرى.

ب�سكله  �ل��ق��ائ��م  �ل��دول��ة  م��ف��ه��وم  وج���ود  رغ��م   .3
كانت  �لتي  �الجتماعية  �خلدمات  من  بكثري  �ملعا�سر، 
للدول  �ملالية  �لظروف  �أن  �إال  �سابقًا،  �الأوقاف  بها  تقوم 
يف  �مل�ساهمة  يف  �حلقيقي  دوره  �لوقف  �إع��ط��اء  توجب 
جو�نب �لت�سغيل و�لق�ساء على �لفقر وهذه �مل�ساركة من 
�حلكومات  عن  �الأعباء  تقليل  تعني  ال  �الأمة  �أثرياء  قبل 
�لنفو�ض  يف  �النتماء  قيم  تر�سيخ  �إل��ى  ت��وؤدي  ما  بقدر 
للمجتمع �مل�سلم �لكلي وجعل �أفر�د �الأمة �أكر ��ستعد�دً� 

للم�ساركة �لفعالة يف تبني هموم �ملجتمع.

�لت�����اريخ  م�����ر  عل�����ى  �الأوق����اف  ك����انت   .4
�مل����ال  لبي�������ت  �الأ�س��������ا�س�ي�����ة  �ل�������رو�ف�����د  �إح��دى 
ي�����س����رف ريعه على جهات �لرب �ملختلفة من موؤ�س�سات 
�ملن�س���اآت  م����ن  كثي�����ر  ج��ان��ب  �إل���ى  و�سحية  دينية 

�الأخرى. �لعامة  و�ملر�فق  و�ل�سح���ية  �لتعلي���م��ي�ة 

هامة  �آلية  يكون  �أن  ميكن  �لنقدي  �لوقف  �أن   .5
�أن  ذل��ك  للفقر�ء،  �ل�سغرية  �مل�ساريع  وتنمية  لتمويل 
�ملرونة  م��ن  متلك  �أن  ميكنها  و�إد�رت��ه��ا  �الأوق���اف  ه��ذه 
�لر�سمية  �الإج��ر�ء�ت  متلكه  مااًل  و�الجتماعية  �الإد�ري��ة 
هذه  مثل  متويل  بر�مج  حتتاجه  ما  هي  �مل��رون��ة  وه��ذه 
�لروتيني  �جل��م��ود  ع��ن  ب��ع��ي��دً�  ع���ام  ب�سكل  �مل�����س��اري��ع 

و�الأنظمة �ملقيدة.

توصيات عامة تساهم في تفعيل 

دور الوقف النقدي لتمويل المشاريع 

الصغيرة للفقراء:  
وقفية  وتعميم  �إن�����س��اء  على  �لعمل  ���س��رورة   .1
للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�����س��روع��ات  لتمويل  متخ�س�سة 
و�لتي  �ل��وق��ف(  )���س��ك��وك  �سغرية  ت��ربع��ات  بو��سطة 
�أن تخ�س�ض الإن�ساء وقفيات تبعًا لاأغر��ض �لتي  ميكن 

�لو�قفون يتغياها 

متكينًا  �لوقفية  �ل�سكوك  �إ�سد�ر  يف  �لتو�سع   .2
�ل��وق��ف ونيل  �إح��ي��اء �سنة  �مل��ح��دود م��ن  �ل��دخ��ل  ل���ذوي 
وو�سع  �مل��ال��ي��ة  طاقتهم  حت��ت  ي��دخ��ل  م��ا  ب��وق��ف  ث��و�ب��ه 
و��ستثمار  وتد�ول  وت�سويق  الإ�سد�ر  �ل�سرعية  �ل�سو�بط 
ريع  و�إنفاق  �لنا�ض  ثقة  من  يزيد  مبا  �لوقفية  �ل�سكوك 
فيه  �مل�ساركون  يختاره  �لذي  �لرب  كل �سندوق يف جمال 
وبني  بينها  وفيما  �لوقفية  �ل�سناديق  ب��ني  و�لتن�سيق 
�لدولة  �أجهزة  وبني  بينها  وفيما  �ل�سلة  ذ�ت  �ملوؤ�س�سات 
لتمويل  �لرئي�سية  �أحد �مل�سادر  �لوقف  و�أن يكون  �ملعنية 
�حلكومية  غري  �ملنظمات  و�سائر  �خلريية  �جلمعيات 
يتاءم  ال  �لذي  �لدعم �خلارجي  ع���ن  ب���ه  و�ال�ستغن���اء 

مع مقا�سدها.

للتعريف  و��سعة  �إعامية  خطة  وتنفيذ  �إع��د�د   .3
باأهمية �لوقف ب�سفة عامة و�أهمية هذه �الأوقاف �لنقدية 
�ل�سغرية  �مل�سروعات  ومتويل  تنمية  يف  خا�سة  ب�سفة 
للفقر�ء حيث �أن تعبئة تربعات �سغرية )�سكوك �لوقف( 
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ومتويل  لتنمية  وقفيات  الإن�ساء  تخ�س�ض  �أن  و�لتي ميكن 
ت�سافر  ي�ستحق  ه��دف��ًا  للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�سروعات 
�جلهود �لوطنية يف �إطار تعبئة وحتقيق ��ستخد�م �أف�سل 
للمو�رد �ملحلية. ويتطلب ذلك �سيا�سات فعالة لت�سهيل هذه 
�لعملية، كما �أن حجم �ال�ستثمار�ت �لتي ميكن �أن يحققها 
لها  تنظيمية  عو�مل  على  كبرية  لدرجة  يتوقف  �ملجتمع 
�أثرها �لبالغ و�لهام يف تكوين هذه �ملدخر�ت، ومن ثم يف 
توفري �ملو�رد �لتي متول هذه �ال�ستثمار�ت، وهذه �لعو�مل 
وحدها،  �القت�سادية  ب��اجل��و�ن��ب  تت�سل  ال  �لتنظيمية 
و�ل�سيا�سية  �الجتم���اعية  �جل����و�نب  عل���ى  تن�سب  ولك���ن 

يف �ملجتمع.

بال�سرورة  لي�ض  �لوعي  هذ�  ن�سر  فاإن  ذلك  �أجل  من 
�جتماعية  ه��و���س��رورة  ب��ل  وح�����س��ب،  �قت�سادية  ق�سية 
�الأفر�د  �إعادة �سياغة مفاهيم  �أي�سًا ت�ستهدف  و�سيا�سية 
و�جتاهاتهم، �إال �أن م�سكلة خلق �لوعي �لتوظيفي يف هذه 
تربوية  �أ�س�ض  على  تقوم  وطنية  خطة  يتطلب  �لتربعات 
�لتنمية  يف  و�أهميته  �لتكافل،  مفاهيم  تغر�ض  و�إعامية 

لدى �الأجيال �لنا�سئة.

للوقف:   �مل�سلمني  جل��م��ه��ور  �ل��ف��ر���س��ة  تهيئة   .1
و�ل��روة  �لكثرية  �الأم���و�ل  ه��وؤالء  على  يتو�فر  ال  و�ل��ذي��ن 
�ملد�ر�ض  مثل  �مل�ستقلة  �الأوق��اف  �إن�ساء  من  متكنهم  �لتي 
و�مل�ست�سفيات و�ملعاهد … �لخ. �إال �أنهم يتمتعون مب�ستوى 
جيد من �ملعي�سة، ودخول منتظمة وميكنهم �دخار ن�سبة 
من دخولهم �ل�سهرية وهم ك�سائر �مل�سلمني يف كل ع�سر 
�لوقف  يتهياأ  ب���د�أن  ف��ا  �خل���ري�ت  فعل  يحبون  وم�سر 

بطريقة ميكن لهم من جهة �مل�ساهمة مببالغ قليلة 
جتتمع لت�سبح كبرية موؤثرة.

جهة  وم����ن 

�لزمن  ع��رب  م�ستمرة  م�ساهمات  ي�ساهمو�  �أن  �أخ���رى 
ومنتظمة كانتظام دخولهم من وظائفهم و�أعمالهم لذلك 
فيجب و�سع �الإجر�ء�ت و�للو�ئح �ملنظمة لعملية �لوقف يف 
جمال تنمية ومتويل �مل�سروعات �ل�سغرية للفقر�ء، بحيث 
�لو�قفني، مما يب�سر  �أمام  تكون �ل�سورة و��سحة متامًا 
و�أن  خا�سة  �ملجال.  هذ�  يف  �لوقف  �إر�دت��ه  عند  �لو�قف 
بها يبني طرق  �إلى نظام خا�ض  �لنقدية حتتاج  �الأوق��اف 
ت�سجيلها و�لهيكل �الإد�ري �ملطلوب لهذ� �لت�سجيل وتوثيق 
�لنظامية الأغر��ض  جهة �النتفاع بها، وحتديد �ملتطلبات 
�أن يت�سمن �لنظام �خلا�ض بالوقف على  �لرقابة. ويجب 
ن�سو�سًا  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�سروعات  ومتويل  تنمية 
تتعلق بتحديد جهة �لت�سجيل، وجهة �لرقابة وكيف يتكون 
جمل�ض �إد�رة �لوقف وطريقة �ختيار �أع�سائه و�ملي����ز�نيات 

�ل�سنوية و�لتدقيق �ملحا�سبي و�ملر�جعة.. �إلخ.

�لتي  و�مل�سروعات  �الحتياجات  وح�سر  در��سة   .2
وفق  وترتيبها  �لوقفية،  �الأم��و�ل  من  عليها  �الإنفاق  ميكن 

�أولويات معينة و�سو�بط حمددة.

�لتي  و�ملد�ر�ض  و�ملعاهد  �لتدريب  على  �لوقف   .3
�أوتخ�سي�ض  �ملن�ساآت  وق��ف  �سو�ء  �لقطاع،  ه��ذ�  تخدم 
و�ملعاهد  �لكليات  تلك  على  لل�سرف  �الأوق����اف  بع�ض 
ودعمها، وتوفري �حتياجات طابها و�أ�ساتذتها من �لكتب 

و�الأجهزة وغري ذلك.

�الأوق����اف،  على  �لقائمة  �جلمعيات  ت�سجيع   .4
ومتابعة  �لتاأ�سي�سية،  �أن�سطتها  ودع��م  مهامها،  وت�سهيل 
حتديث  وحم��اول��ة  �حلكومية  �جلهات  قبل  من  �أعمالها 
نظم �إد�رتها و�لرقابة عليها. و�أي�سًا �لوقف على ت�سغيل 
و�سيانة تلك �ملوؤ�س�سات �سو�ء �ملوقوفة �أو�حلكومية، 
�أو�مل��ز�رع  �لعقار�ت  بع�ض  بتخ�سي�ض  وذلك 
�أو�مل�سروعات �ال�ستثمارية لل�سرف 
على تلك �ملوؤ�س�سات.
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�لرقابة  �الأ�سا�سية  مهمتها  مركزية  جهة  �إن�ساء   .5
طماأنة  �ساأنه  من  وه��ذ�  �الأوق��اف:   هذه  على  �ل�سارمة 
�ل��و�ق��ف��ني و�مل�����س��اه��م��ني يف �مل�����س��روع��ات �ل��وق��ف��ي��ة �إل��ى 
�لوقف  على  �لقائمة  �لهيئات  تعامل  و�سامة  �سرعية 
يتم ذلك باحل�سول  �أن  �لقائمني عليها، وميكن  وكفاءة 
بتلك  �خلا�سة  �لتقارير  ون�سر  �لعلماء  من  �لتزكية  على 
�إلى تعزيز  �إلى ذلك، مما يدفع  و�أن�سطتها وما  �لهيئات 
من  ويزيد  �لوقفية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  تلك  يف  �لثقة 
�لنقدية  فاالأوقاف  معها.  �لتعامل  على  �ملو�سرين  �إقبال 
�ال�ستياء  ل�سهولة  لا�ستغال  قابلية  �أكر  �سك  با  هي 
�أو�جل��ه��ة  �لقا�سي  قبل  م��ن  �ل��رق��اب��ة  و�سعوبة  عليها 
حتتاج  �لنقدية  �الأوقاف  �إن  بذلك.  �ملخت�سة  �حلكومية 
�الأوق��اف  من  �لنوع  هذ�  عمل  على  �لرقابة  �إحكام  �إل��ى 
�ل��رق��اب��ة  �الأ���س��ا���س��ي��ة  مهمتها  م��رك��زي��ة  ج��ه��ة  و�إن�����س��اء 

�ل�سارمة على هذه �الأوقاف.

وتقومي  �مل�ستمرة  و�الأبحاث  �لدر��سات  �إجر�ء   .6
�لباد  يف  ���س��و�ء  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  تقدم  �لتي  �لتجارب 
�ل�سريعة  ���س��و�ب��ط  ���س��وء  يف  �أوغ���ريه���ا  �الإ���س��ام��ي��ة 
من  يحدث  قد  ما  وت��ايف  منها  لا�ستفادة  �الإ�سامية 
�سلبيات. مع مر�عاة �خل�سو�سية �الإ�سامية ملجتمعاتنا.

بادنا  يف  �خلريية  و�الأعمال  �لوقف  م�سروعات   -
ال  �لذي  للتنمية  �الإ�سامي  �ملفهوم  من  تنطلق  �أن  يجب 

يقت�سر على �جلانب �ملادي �لدنيوي فقط.

لتمويل  �حل�سن  �لقر�ض  على  �لوقف  ت�سجيع   .1
من  القائمة:   ال�سغرية  امل�سروعات  ن�ساط  وتو�سيع 
لوقف  ق��دمي��ًا  �لفقهاء  عنها  حت��دث  �ل��ت��ي  �الأغ���ر�����ض 
ر�أ�ض  على  �لتحبي�ض  فيقع  �حل�سن،  �لقر�ض  هي  �لنقود 
للمحتاج  مدة  �لنقود  ��ستخد�م  مبنفعة  ويت�سدق  �ملال 
�إليها ثم يردها با زيادة. وجلي �أن �لنا�ض �ليوم �أحوج 
�لتكافل  جانب  �سعف  فقد  ذل��ك.  مثل  �إل��ى  يكونون  ما 
ال  و�لبنوك  �أخاه،  يقر�ض  منهم  �لو�حد  يعد  فلم  بينهم 
تقر�ض �إال بالربا، و�لبنوك �الإ�سامية ال تعمل بالقرو�ض 
�لوقف  ف�سندوق  و�مل�ساركات.  و�لتجار�ت  بالبيوع  بل 
لذوي  �لقر�ض  لغر�ض  �الأم��و�ل  جمع  على  قادر  �لنقدي 
ينتفعون  و�لكفاء  بال�سمانات  موثقة  قرو�سًا  �حلاجات 
بها ثم يردونها لينتفع باملال غريهم. وميكن �أن ي�ستفيد 
�إج��ازه��ا  �ل��ت��ي  �مل��وؤق��ت  �ل��وق��ف  �ل�����س��ن��دوق م��ن �سيغة 
�لفائ�سة  �أمو�لهم  �إيد�ع  �لي�سار  لذوي  في�سمح  �ملالكية. 
�لفرتة  هذه  يف  وهي  ��سرتد�دها  ثم  وقتًا  �حلاجة  عن 

تقر�ض للمحتاج ينتفع بها.

�الأوق���اف  دور  ل��در����س��ة  دويل  م��وؤمت��ر  تنظيم   .2
للفقر�ء  �ل�سغرية  �مل�ساريع  وتنمية  متويل  يف  �لنقدية 
�مل�ساريع  هذه  بني  �لرت�بط  وحتقيق  تكاملها  يحقق  مبا 
وبني �مل�سروعات �لكربى �سو�ء على م�ستوى �لقطر �أوعلى 

�مل�ستوى �لوطني يف �ملجتمعات �لعربية و�الإ�سامية.
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دار  ال�ساد�ص،  اجلزء  البزاية،  الفتاوي  )1400هـ(:   احلنفي  البزار  ابن   .1
اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

بريوت. العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  الفتاوي،  )1988م(:   تيمية  ابن   .2
دار  الرابع،  اجلزء  عابدين،  ابن  حا�سية  )1973م(:   عابدين  ابن   .3

ال�رشوق للن�رش، بريوت.
الفكر  دار  الثامن،  اجلزء  املغني،  )1415هـ(:   قــــدامة  ابـــــن   .4

العربي، بريوت.
�سادر  دار  ال�سابع،  اجلزء  العدوى،  حا�سية  )1997م(:   على  اخلرب�سي،   .5

للن�رش، بريوت.
بريوت. العربي،  الفكر  دار  االأوقاف،  اأحكام  )1977م(:   اخل�ساف   .6

اإ�سدارات  ال�سغرية،  امل�ساريع  تنمية  )2013م(:   اإح�سان  خ�رش،   .7
اجل�رش للتنمية، الكويت.

الفي�سلية،  مكتبة  الظنون،  ك�سف  )1423هـ(:   حــــاجي  8.خليــفة، 
مكة املكرمة.

اجلزء  الد�سوقي،  حا�سية  بهام�ص  الكبري  ال�رشح  )1975م(:   الدردير   .9
الرابع، دار الفكر العربي، بريوت.

جملة  ال�ساملة،  التنمية  اإجناز  يف  الوقف  اأثر  )1415هـ(:   �سوقي  10.دنيا، 
البحوث الفقهية املعا�رشة، العدد 24.

الدرا�سات  يف  امل�ست�رشقني  مناهج  )1985م(:   اأن�ص  حممد  11.الزرقا، 
العربية االإ�سالمية، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، الريا�ص.

الفكر  دار  االأوقاف،  اأحكــام  )2001م(:   م�سطفى  12.الـــزرقـــا، 

العربي، بريوت.
اجلانب  يف  الوقف  اأثر  )1420هـ(:   غامن  بن  �سالح  13.ال�سدالن، 

التوجيهي للمجتمعات، مكة املكرمة.
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تطوير  اآفاق  )2006م(:   الرحمن  عبد  14.ال�سندي، 

واملتو�سطة يف مملكة البحرين، جلنة املوؤ�س�سات ال�سغرية، املنامة.
مكتبة  االأوقاف،  اأحكام  يف  االإ�سعاف  )1415هـ(:   15.الطرابل�سي 

الطالب اجلامعي، مكة املكرمة.
التنمية  متويل  يف  الوقف  دور  )2006م(:   املجيد  عبد  اأ�سامة  16.العايف، 

الب�رشية، جملة اآفاق الثقافة، مركز جمعة املاجد، االإمارات العربية املتحدة.
غالته  ويف  الوقف  يف  اال�ستثمار  )2004م(:   احلليم  عبد  حممد  17.عمر، 

وفـــي ريـعه، اأبحاث الدورة اخلام�سة ع�رشة، جمتمع الفقه االإ�سالمي 
الدويل، م�سقط.

دار  اإدارته،  تطوره،  االإ�سالمي،  الوقف  )2000م(:   منذر  18.قحف، 
الفكر، دم�سق.

بريوت. للن�رش،  ال�رشوق  دار  الق�ساة،  تاريخ  )1982م(:   19.الكندي 
ال�سغرية  ال�سناعية  امل�رشوعات  )2008م(:   فالح  مراد  20.مراد، 

واملتو�سطة ودورها يف معاجلة البطالة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية 
االإدارة واالقت�ساد، بغداد.

.)70( الف�سل    :)44( اجلزء  الكويتية،  الفقهية  21.املو�سوعة 
ال�ساد�ص،  اجلــزء  املحــتاج،  حتـــفة  )1418هـ(:   22.الهــيـثـمي 

دار �سادر، بريوت.

املراجع

دراسات إقتصادية
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اأ.د/ عبد الرزاق ح�سني

الحضور العربي في 
رواية المنفى

القضية الفلسطينية بمآسيها وآالمها شغلت – وما 
تزال تشغل – الكثير من السياسيين والعسكريين 

والمثقفين واألحرار في جميع بالد العالم، وخاصًة 
منذ قيام الدولة المحتلة )اسرائيل( عام 1948م؛ 

وحتى اعداد هذا البحث في عام 2014م. وبالرغم من 
مضي أكثر من ستة وستين عامًا فإن القضية ما زالت 

تدور في المربع األول حتى اآلن.
 احتالل وتشريد، ومقاومة، وتحيز سافر للعالم 

الغربي ضد الحق الفلسطيني. هذه القضية ألهمت 
الراوي األمريكي ريتشارد نورث باترسون لكتابة روايته 
)المنفى Exile( في عام 2007م وترجمها إلى العربية 
حليم نسيب نصر، وأصدرتها دار الكتاب العربي في 

بيروت عام 2008م.
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ح�سور  لي�ض  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه  يف  �لفل�سطيني  �حل�سور 
و�لتاريخ،  لاأر�ض  هوح�سور  بل  �أو�ساهٍد،   ، �أوظلٍّ �سورٍة، 
و�الإن�����س��ان، و�مل��ك��ان، و�ل���زم���ان، وي��ك��اد ي��ك��ون �حل�سور 
�ض �لذي تبدوفيه كل �لق�سمات، فعلى مدى 650  �مل�سخَّ
و�أ�سخا�سها  �أحد�ثها  يف  فل�سطني  �سورة  تغب  مل  �سفحة 
�لفل�سطيني كان  �إن �حل�سور  و�آالمها.  و�آمالها  ومو�قعها، 
وجهات  من  �لرو�ية  تنقله  ما  عن  �لنظر  وبغ�ض  مكثفًا، 
قد  وم��ا  �ل�سطور،  بني  ما  يوحيه  قد  �أوم��ا  خمتلفة،  نظر 
�لرو�ية  �إنَّ هذه  �أق��ول:   �أك��اد  فاإين  عليه،  �أونختلف  نتفق 
�أو�سلوو�إلى  �تفاقية  منذ  فل�سطني  الأو���س��اع  حافٌل  �سجٌل 
�إذ ال تكاد جتد  2008م  �لرو�ية عام  زمان �سدور هذه 
حدًثا، �أو��سًما، �أوفكرة، �إال وقد ح�سر، وباإيجاز فاإنَّ هذ� 
�حل�سور يتمثل يف:  �لعنو�ن وهو�ملنفى، ويف �الأحد�ث منذ 
1970م  �أيلول  وحرب  1967م  وحرب  1948م  عام 
دخول  حيث  1982م  وح��رب  و�الأردن،  �لفد�ئيني  بني 
�ليهود �إلى بريوت وطرد �ملقاتلني �لفل�سطينيني �إلى تون�ض، 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  لها  �ض  تعرَّ �لتي  �ملجازر  عر�ض  ويف 
ومذبحة  �لزعرت،  وتل  و�ساتيا،  و�سرب�  يا�سني،  دير  يف 
جنني،  خميم  ومذبحة  �خلليل،  يف  �الإبر�هيمي  �مل�سجد 
ح�سورها،  لها  و�أ�سماء  داللتها  لها  م�سطلحات  وت��رد 
�لتحرير،  �لفل�سطينية، منظمة  �ل�سلطة  مثل:  �لاجئني، 
�الأق�سى،  كتائب  �حل��و�ج��ز،  �لت�سريعي،  �ملجل�ض  فتح، 
�جلد�ر  �مل�ستوطنات،  �أو�سلو،  �تفاقية  �الإ�سامي،  �جلهاد 
�لفا�سل، فندق �مللك د�ود، كما حت�سر �الأماكن و�لبلد�ت 
ر�م �هلل، بري  �لقد�ض، جنني،  �لفل�سطينية، مثل:   و�ملدن 
ويهود�  غ��زة،  �لغربية،  �ل�سفة  و�جلليل،  �خلليل،  زي��ت، 
و�ل�سامرة، حيفا، و�مل�سجد �الأق�سى، وجبل �ملكرب، وكني�سة 
�أ�سماء  وه��ن��اك  ع��اي��دة،  وخم��ي��م  حل��م،  وب��ي��ت  �لقيامة، 
عربية و�إ�سر�ئيلية و�أمريكية، وغريها لها ح�سورها، مثل:  
�مليلي�سيا  بيغن،  مناحيم  ر�بني،  كلينتون،  عرفات،  يا�سر 
�مل�سيحية، �لتور�ة، �الإجنيل، �ملحرقة، هتلر، �لنازية، حتى 
�لعاد�ت و�لتقاليد، مثل:  �حلجاب وغطاء �لر�أ�ض، و�آد�ب 

�ل�سريعة �الإ�سامية.

بل بح�سور  �لفل�سطيني،  باحل�سور  �الإملام  رو�ية  �إنَّها 

�لق�سية �لفل�سطينية بق�سها وق�سي�سها. وموجزها يحكي 
ق�س�����ة طال�ب���ة وط������الب فل�سطينيني ي����در�س��ان يف جامعة 
هارفرد بالواليات �ملتحدة من �أحد �ملخيمات �لفل�سطينية 

يف لبنان.

جت��م��ع �ل��ط��ال��ب��ة ه��ن��اء ع��اق��ة ح��ب ب��ط��ال��ب ي��ه��ودي 
ق�سية  حول  نقا�ض  يدور  طابي  جمتمع  وك��اأي  هود�فيد، 
فل�سطني، خال ذلك يتخرج هذ�ن �لطالبان ويعود�ن �إلى 
فل�سطني، ويتزوجان وينجبان، ثم يعود�ن مرة �أخرى �إلى 
�لواليات �ملتحدة، وخال وجودهما يتم قتل رئي�ض �لوزر�ء 
ويرت�فع  د�فيد  فيقوم  وتعتقل،  هناء  وُتْتَهم  �الإ�سر�ئيلي، 
عنها على �لرغم من خ�سارته خلطيبته �ليهودية كارول، 

ولكل طموحاته �ل�سيا�سية يف �لو�سول للكوجنر�ض. 

“�ملنفى  �لعنو�ن  م��ن  ت��ب��د�أ  �حل�سور  ه��ذ�  ولقطات 
وجهتي  وع���ر�ض  �ل�س�����ر�ع،  ت�س���وير  ف����ي  “وت�ستم���ر 
نقاط  اإث��ارة  خ�ل  من  والإ�سرائيلية  الفل�سطينية  النظر 

�خلاف ومنها: 

−�أحقية �الأر�ض
و�الإجر�م −�الإرهاب 

�لعودة −حق 
د ه���ذه �حل��ل��ق��ات ل��ت��م��ت��د �إل����ى و���س��ف ح��ال  وت��ت��ع��دَّ
�لفل�سطينيني يف �ل�ستات و�لد�خل �ملحتل، كما لاأ�سولية 
�لدينية ح�سور و��سح، �إلى جانب ح�سور لبنان وجمزرة 
�سرب� و�ساتيا، وتبدوق�سية �ل�سام و�تفاقية �أو�سلوكمحور 
من حماور �لرو�ية، �لتي تظهر من خالها حما�ض كمعطل 
لهذ� �ل�سام، و�نطاًقا من �لفكرة �الأ�سا�سية �لتي قامت 
عليها �لرو�ية وهي فكرة قتل رئي�ض �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي، 
فاإنَّ �ملحرقة "�لهولوكو�ست" تتوهج �سعلتها يف معظم زو�يا 
�الإ�سر�ئيلي  �الأمني  و�لو�سع  هي  وتقف  �لرو�ية،  و�أرك��ان 
ع��دو�ن  م��ن  �إ�سر�ئيل  ب��ه  تقوم  مل��ا  �أ�سا�سيني  كمربرين 

و��سطهاد وتنكيل و�عتقال.

ونقف وقفة �أخرية مع �لرو�ية لنبني عن وجهة نظرنا 
�خلا�سة حول فكرة �لزمان �لتي تر�هن علي���ها �إ�سر�ئيل، 
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و�ق���عية  ث���مَّ  �سع��ب،  ب������ا  ب����اأر�ض  �لزع����م  وك����ذلك 
هناء  �لبطلة  �سخ�سية  �إلى  باالإ�سافة  وخياليتها،  �لرو�ية 
�الإن�س����اف  و�أخ���ريً�  �لهت��ل���ري،  و�حل�س�����ور  ع���ارف، 

�ل�������ذي تزعمه �لرو�ية: 

فل�سطيني  مليون  من  �أكر  نفي  �إنَّ  �ملنفى،  �لعنو�ن:  
1967م  عام  �لعدد  هذ�  على  يزيد  وما  1948م  عام 
عن وطنهم فل�سطني، وت�سريدهم يف بقاع �الأر�ض �ملختلفة، 
�لبال،  على  تخطر  ال  ق��د  �لتي  �ل��ظ��روف  �أق�سى  ظ��ل  يف 
و�إن�سانية،  وتعليمية،  و�جتماعية،  ومعي�سية،  �قت�سادية، 
لهوعنو�ن الفت، بل الفتة من�سوبة على و�جهة �الإن�سانية 
جمعاء، ت�سهد بحجم �لظلم و�ملاأ�ساة �لتي عا�سها ويعي�سها 

�ل�سعب �لفل�سطيني.

�ل��ز�وي��ة  م��ن  لت�سوره  �ملنفى  ه��ذ�  ت��دخ��ل  و�ل��رو�ي��ة 
�حل�سور  بل  �لعربي،  �حل�سور  رو�ي��ة  �إنها  تر�ها.  �لتي 
منذ  وق�سي�سها  بق�سها  �لق�سية  ح�سور  بل  �لفل�سطيني، 
�ل�سعب  فمن  لذلك  2008م..  حدود  �أو�سلوو�إلى  �تفاق 
ومع  وريقات،  ب�سع  ن�ستح�سر هذ� �حل�سور يف  �أن  علينا 
ذلك �ساأحاول �إيجاز هذ� �حل�سور من خال �لرتكيز على 
�الأفكار �لرئي�سة �لتي حاول �لرو�ئي �النطاق من خالها.

�أ�سًا،  تقع  مل  �لرئي�سة  �لرو�ية  �أح��د�ث  كانت  و�إذ� 
وكما يقول مرتجم �لرو�ية:  )�إنَّ �أحد�ث �لرو�ية �لرئي�سة 
و�سخ�سياتها �لرئي�سة وهمية �لتقدمي( فاإنَّ �لرو�ية تقوم 
من حيث �الأحد�ث على و�قع ��ستطاع �لكاتب �أن ي�سل �إليه 
وي�سوره من خال عد�سته �ل�سخ�سية، ويرى �ملرتجم �أنَّ 
هذه �لرو�ية )ال ككل رو�ية، �إذ �إلى جانب �كتمال عنا�سر 
و�لت�سويق،  و�ل�سرد،  �حلبكة،  وعبقرية  و�ملتعة،  �لدر�ما، 
�إلى  تهدف  ر�سالة  �أي�سًا  فيها  �أنَّ  �إالَّ  و�لرتٌقب،  و�الإث��ارة، 
و�آخر  �سعب �سحية،  د�ئم بني  ل�سام عادل  �ج��رت�ح حل 

غد� �سحية �ل�سحية(.

فكرة �لرو�ية �الأولى تقوم على مهمة �نتحارية خيالية 
لقتل رئي�ض وزر�ء �إ�سر�ئيل يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 
و�إبر�هيم  �إياد ح�سن،  فل�سطينيان، هما  �سابان  بها  يقوم 
ثم  باري�ض  �إلى  عمان  عرب  �هلل  ر�م  من  ينطلقان  جعفر. 

�إلى مك�سيكو�سيتي، ومنها ينطلقان �إلى �ل�سريط �ل�ساحلي 
ما  يومًا  كانت  �لتي  �أكومال  قرية  من  للمك�سيك  �ل�سرقي 
ماأهولة ب�سعب �ملايا �لذي �نقر�ض، و�أ�سبحت �الآن منتجعًا 

لاأجانب �الأغنياء. 

فل�سطني  �إل��ى  �ليهود  عبور  هونقطة  �لعبور  هذ�  لعلَّ 
وطرد �سعبها و�إنهاء وجوده متامًا ك�سعب �ملايا، ثم �حللول 
يقول  كما  �سايهم  و�سرب  �أ�سرتهم،  على  و�لنوم  حملهم، 

حممود دروي�ض.

كون  يبد�أ من  �الإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�ض  قتل  وتعليل 
�إبر�هيم قد عا�ض �ملحنة �حلقيقية، فال�سهاينة �إلى جانب 
ما �قرتفوه من �إذالل �سعبه، و�حتال كل �أر�سه باالأ�سلحة 
و�إمّنا  حيفا،  يف  و�لده  بيت  بانتز�ع  يكتفو�  مل  �الأمريكية، 
بعد  و�ل���ده  ب��ه  ��ستقر  �ل���ذي  جنني  خميم  حتى  الح��ق��وه 
�إلى كومة من �الأنقا�ض،  �ملنفى، لتحوله قنابل �لطائر�ت 
�جلنود  قتلها  �لتي  �أخته  �أما  �إبر�هيم،  و�لد  حتتها  يرقد 
�ل�سهاينة فهي منبع �آخر ملا ي�سطرم يف �سدره، و�لد�فع 

�لقوي �لذي يدفعه للقيام بهذ� �لعمل.

�إالَّ  �مل�سهد،  بهذ�  تبد�أ  �لرو�ية  �أنَّ  من  �لرغم  وعلى 
وولف( هو�أ�سا�ض  �الأمريكي )د�فيد  �ليهودي  �ملحامي  �أنَّ 
تدور  �لرو�ية  �سخ�سيات  ومعظم  بنائها،  وعمود  �لرو�ية 
ز�ملته  �لتي  �لفل�سطينية  ع��ارف(  )هناء  فمن  فلكه،  يف 
�لفل�سطيني  زوجها  �إل��ى  وع�سقته،  ه��ارف��ارد  جامعة  يف 
)�سائب(، �إلى خطيبته �ليهودية �الأ�سل )كارول( وو�لدها 
)عامو�ض  �الإ�سر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�ض  �إل��ى  )ه��ارول��د(، 
�لفل�سطينيني:   يد  على  �لرو�ية  �ستقتله  �ل��ذي  �آرون(  بن 
من  )د�ف��ي��د(  �سخ�سية  لنا  وتظهر  و�إي���اد(.  )�إبر�هيم 
ذ�تها،  حتقيق  على  �إ�سر�ر  لديها  قوية  �سخ�سية  �لبد�ية 
ومع ذلك فهولي�ض يهوديًا متحم�سًا مبا فيه �لكفاية، كما 

تر�ه خطيبته كارول.

رئي�ض  قتل  فكرة  على  يفتح  �لرو�ية  مفتاح  كان  و�إذ� 
�سابني  يد  على  �ملتحدة  �لواليات  يف  �الإ�سر�ئيلي  �ل��وزر�ء 
فل�سطينيني ينتقان من خال خمطط لهذه �لعملية من 
ر�م �هلل �إلى عمان �إلى �ملك�سيك ثم �إلى �سان فر�ن�سي�سكو، 
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بني  �ملحرمة  �لعاقة  تلك  على  تفتح  �لرو�ية  بو�بة  ف��اإنَّ 
�ملحامي �ليهودي و�لطالبة �لفل�سطينية، ولعلَّ هذ� �لع�سق 
�ملحرم هولوٌن من �ألو�ن �لروؤية �أو�لت�سوُّر لعاقة م�ستقبلية 
ما بني �لفل�سطينيني و�ليهود، فالف�سل �الأول من �لرو�ية 
بعد  وولف  لد�فيد  عارف  هناء  من  هاتفي  بات�سال  يبد�أ 
�نقطاع د�م ثاثة ع�سر عاًما مما �أربك خطط ديفيد تلك 
�خلطط �لتي ر�سمها مب�ساعدة خطيبته كارول للو�سول �إلى 
يف  �الأول  �للقاء  منذ  �لعاقة  هذه  تبد�أ  نعم  �لكوجنر�ض. 
جامعة هارفرد يف حلقة نقا�ض تكون هناء ع�سوً� يف هذه 
�حللقة، ومن خال �ملفتاح �لذي يتدلى على �سدرها كان 
�إلى  مفتاح هذه �لعاقة �الآثمة و�بتد�وؤها، فدخول ديفيد 
حياة هناء كان بعد �نتهاء حلقة �لنقا�ض، وحماولة ديفيد 
فل�سطني،  �أر���ض  �أحقية  م�سكلة  عن  جانبي  حديث  فت�����ح 
ويبد�أ ذل������ك ب�س�����وؤ�لها ع��ن ه������ذ� �ملفتاح، ليدعوها بعد 

ذلك على �لغد�ء. 

�ل�����س��ر�ع بني  �ل���رو�ي���ة  ر  ت�����س��وِّ �ل�����س��ر�ع:   ت�سوير 
�لفل�سطينيني و�ليهود على �أنه �سر�ع بني �سعبني، فرئي�ض 
�لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي "عامو�ض بن �آرون “يهدف من جولته 

يف �أمريكا للرتويج خلطة �ل�سام �لتي يتبناها “من �أجل 
حتقيق �ل�سام مع �لفل�سطينيني، هذ� �ل�سام �لذي طاملا 
�مل�سنية  �لعنيفة  �ل�سر�عات  بفعل  �مل�سالك  م�سدود  بقي 
�أنَّ حتويل �ل�سر�ع من �سر�ع  �لتي عا�سها �ل�سعبان، كما 
ب ديني، حماولة لتغيري  حق على �الأر�ض �إلى �سر�ع تع�سُّ
ر �الأ�سوليون �ليهود موقًعا  �جتاه جمرى �ل�سر�ع، فاإذ� دمَّ
�أن  ي�ستطيعون  فاإنَّهم  ب�ساروخ،  مقّد�ًسا  �إ�ساميًّا  ا  دينيًّ
�إذ� متّكن  يدمرو� فر�سة �ل�سام، و�لكام نف�سه �سحيح 
موقع  تدمري  م��ن  �لفل�سطينيون  �لدينيون  �الأ���س��ول��ي��ون 
يهودي، فال�سرق �الأو�سط �أ�سبه بقنبلة ال ينفك �ملتع�سبون 
من �لطرفني من �لدور�ن حولها بحًثا عن �ساعق �لتفجري 

وهكذ� تبدو عملية �إظهار �ل�سر�ع.

عر�ض وجهتي �لنظر �لفل�سطينية و�الإ�سر�ئيلية:  بغ�ض 
رد، �أوما حتمله بع�ض  ٍه قد ُيلمُح من �ل�سَّ �لنَّظر عن �أيِّ توجُّ
�لنظر  لوجهتي  هو�لعر�ض  نلم�ُسُه  ��ا  ممَّ ف��اإنَّ  �لعبار�ت، 
نَّ  �أَ عْن  �نطباًعا  ُيعطي  وهذ�  و�الإ�سر�ئيلية،  �لفل�سطينية 
بد�أ  �لفل�سطينية  �لّنظر  وجهة  عن  �حلظر  فكِّ  من  �سيًئا 
�أوي�سمع  يبدوعلى �ل�سطح، فالقارئ �لغربي مل يكن لريى 

فل�سطيني يقف اأمام م�ستوطنات ا�رشائيلية
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�سمنه  ومن  �لغربيُّ  فاالإعاُم  و�ح��دة،  نظر  وجهة  �سوى 
كلها  كانت  �لتاريخية  و�لبحوث  بل  �لق�س�سية  �لكتابات 

تنظر بعني و�حدة، فالعني �الأخرى مقفلة طوًعا �أَوَكْرًها. 

�سورة  وو�سع  حمو�سورته  ي��رى  �ل��ذي  فالفل�سطيني 
�الإ�سر�ئيلي مكانها، ففي ذلك �ملكان �لبعيد جًد� يف قرية 
ويف  للمك�سيك،  �ل�سرقي  �ل�ساحلي  �ل�سريط  على  �أكومال 
له،  �ليهود  ماحقة  يجد  باالأثرياء  �خلا�ض  �ملنتجع  هذ� 
وكتبها  �لدعاية  مل�سقات  وحتى  ليهودي،  ملك  فالبيت 
�سعب،  با  �أر���ض  �لكربى  �لكذبة  عن  ث  تتحدَّ رة  �مل�سوَّ
ولها �ل�سعب  ل�سعٍب با �أر�ض، بل �أر�ض جرد�ء مقفرة، يحِّ
�جلديد �لذي �سكن على �أنقا�ض �سعبها �الأ�سيل �إلى جنات 
ر �لدعائي �ملعنَون ب� “يوم يف حياة  و�رفة، فالكتاب �مل�سوَّ
و�إجناز�تها  �إ�سر�ئيل  معجزة  عن  ث  “يتحدَّ �إ�سر�ئيل 
باخل�سرة  ناب�سة  جنات  �إل��ى  �ل�سحاري  هذه  حتويل  يف 
يبدومن  �لنظر  لوجهتي  و�لعر�ض  و�ل��ك��روم.  و�لب�ساتني 
ج����امعة  ف�����ي  نق���ا�ض  حللق���ة  �لرو�ية  ��ستغال  خال 
هارفرد حول �مل�سكلة �لفل�سطينية �الإ�سر�ئيلية بني طالبني 
فل�سطينيني هما:  هناء عارف و�سائب خ�����الد، و�آخ����رين 

ويدير  مار،  وروث  غودمان،  ماركو�ض  هما:   �إ�سر�ئيليني 
و�حلو�ر  �لد�ستوري،  �لقانون  مادة  �أ�ستاذ  �لنقا�ض  حلقة 

يدور حول النقاط التالية: 

يف  �لتور�تي  حقه  يرى  فاليهودي  �الأر�ض،  −�أحقية 
�لتبديل  يقبل  ال  ب�سكل  �هلل  منحها  )�لتي  �الأر����ض  ه��ذه 
من  ت�سخر  �لفل�سطينية  وه��ن��اء  �ل��ي��ه��ودي(  لل�سعب 
�جل��ذور  و�ل��و�ق��ع  �لتاريخ  خ��ال  من  وتثبت  �لزعم  ه��ذ� 
�لقدم، وما متَّ هوموؤ�مرة دولية  �ل�ساربة يف  �لفل�سطينية 
بتدبري بريطاين. ولكن هذ� �حلق �الإلهي �ملزعوم يظل يرد 
على �أل�سنة �سخ�سيات �لرو�ية من �ليهود فاهلل )هو�لذي 

منح هذه �الأر�ض الأبناء �سعبنا. 

حلقة  �أطر�ف  من  طرف  كل  و�الإجر�م:   −�الإرهاب 
ي�سرح  ف�سائب  �الآخ���ر،  للطرف  �الت��ه��ام  يوجه  �لنقا�ض 
قر�هم،  وت��دم��ري  �لفل�سطينيني  قتل  يف  �ليهود  ج��ر�ئ��م 
وجنني  وقبية،  يا�سني  دي��ر  يف  بها  قامو�  �لتي  و�مل��ذ�ب��ح 
قامت  وحدها  يا�سني  دير  )يف  وغريها  و�ساتيا،  و�سرب� 
وزر�ئهم  رئي�ض  �أوجدها  �لتي  �الإرهابية  �الأر�غون  منظمة 
على  يزيد  ما  بقتل  بيغني  مناحيم  �لكبري  �ل�سام  �سانع 
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مائتني وخم�سني فل�سطينيًّا بني رجل و�م��ر�أة وطفل، بعد 
تعريتهم من ثيابهم، ورميهم يف �الآبار. 

وياأتي �لرد �ملقابل من روث �لتي توؤرخ لثاث مذ�بح 
قام بها �لفل�سطينيون �سد �ليهود يف �خلليل، وتتهم مفتي 
)كما  �لعرب،  هتلر  باأنه  �حل�سيني  �أمني  �ل�سيخ  فل�سطني 
كان �سديق هتلر يف �ل�سغف �مل�سرتك مبحو �ليهود �التهام 
�ملتبادل جعل مدير �حللقة ينهي �لنقا�ض على �أمل �أن تاأتي 

حمادثات �أو�سلوببديل عن �لعنف �ملتبادل.

مقّد�ًسا،  ا  �لفل�سطيني حقًّ ير�ه  �لذي  �لعودة:   −حق 
ذل��ك،  يف  ل��ه  الح��ق  �أن  وي���رى  �ل��ي��ه��ودي،  يرف�سه  بينما 
وال  �سنة  �أرب��ع��ني  قبل  خ��رج  من  ح��ول  �ل��د�ئ��ر،  و�لنقا�ض 
له �حلق  �سنة  �ألفي  قبل  بينما من خرج  �لعودة،  له  يحق 
�ملكيال  هذ�  من  �سائب  يهز�أ  و�مل�سمون.ولذلك  �ملكفول 
لغريه، فيقول:  )هل  لليهودي ما ال يحق  فيه  �لذي يحق 
يحق لليهودي مبوجب عد�لتكم �لتي تتغنون بها ما ال يحق 
�لرو�ية  �سفحات  على  وتبدو  �لب�سر؟.   �أبناء  من  لغريه 
�آر�ء باإنكار وجود �ل�سعب �لفل�سطيني، بل و�لدعوة للوطن 

�لبديل، )�سوف نعيدهم �إلى �الأردن. 

ولكنَّ هذ� �ل�سجال ميتد ملا بعد حلقة �لنقا�ض، حيث 
حمل  �إ�سر�ئيل  لي�سع  متاأخرة  مد�خلة  يف  ديفيد  ياأتي 
1947م،  عام  من  يبد�أ  فل�سطني  تاريخ  و�أنَّ  فل�سطني، 
حيث ترد عليه هناء باأن تاريخنا يبد�أ منذ �آالف �ل�سنني، 
و�أن�����ك بح�����اجة الأن تتعلم ما ينق�سك.فردَّ عليه���ا:  )وقد 
حان �لوقت لكي �أتعلمه )�ض35( وكانت رغبته يف مزيد 
من �حلديث معها �أن دعاها على �لغد�ء يف �ليوم �لتايل، 
�حلق������وق  طالب  بني  �ملحرمة  �لعاقة  تلك  تبد�أ  وبذلك 
�حلقوق  طالب��ة  وبي��ن  �الأ���س��ل،  �لي�ه����ودي  �الأم��ري��ك��ي 
كما  �ملتطرفة  �لفل�سطينية  �لنظر  وجهة  �لفل�سطينية، 
ُده  ي�سميها:  )�ض 16، 17 و19( تنقل لنا �لرو�ية ما تردِّ
و�سائل �الإعام من هو�ض �لتطرُّف �لديني، فهذ� �حلو�ر 
�لذي يتم بني �إياد وزميله �إبر�هيم يبني عن هذه �لوجهة، 
�إياد الإقناع زميله باملهمة �لتي �سيقومان بها:   حيث يقول 
قد  كان  عظًة  م�ستعيًد�  �الأول  لقائهما  عند  �إي��اد  له  قال 
�سويل: " حيثما كنتم �قتلو� �ليهود، و�إنَّ  �سمعها من �إماٍم �أُ
من ي�سع حز�ًما نا�سًفا على و�سط �أبنائه يباركه �هلل، ما 

من يهودي يوؤمن بال�سام، كلهم منافقون كذبة".

دعمها  وكيفية  �لغربية،  �الإع��ام  و�سائل  تظهر  كما 
�لغربي  نقلها لاأخبار، فاالإعام  لليهود، وطريقة 
من وجهة �لنظر �لفل�سطينية منحاز 
متاًما وموؤيد لاإ�سر�ئيل:  "�لعامل 
باأ�سره يبكي لوفاة طفل يهودي، 
لكن ما من �سحيفة تهتم لتغطية 
�لفل�سطينيني  م����وت  �أن���ب���اء 
ماأ�ساة  يف  �سريك  و�أم��ري��ك��ا 
"�الإرهابي  �لفل�سطينيني 
�حلقيقي مل يكن �الإ�سر�ئيلي 
ا بل  وحده، بل �الأمريكي �أي�سً
�الإرهاب،  لهذ�  �لر�عية  هي 
و�حلامية لل�سهيونية �لعاملية 
�حتلت  و�ل��ت��ي  و�إره���اب���ه���ا، 
ثرو�ته،  الغت�ساب  �لعر�ق 
�ل�سرق  دول  على  و�لهيمنة 
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�الأو�سط.

و�سف حال �لفل�سطينيني يف �ل�ستات:  �إذ� كان �لنموذج 
�الأمريكي قد جنح يف �قتاع �لهنود �حلمر و�إحال �سعب 
�إ�سر�ئيل،  تطبقه  هوما  �لنموذج  ه��ذ�  ف��اإنَّ  حمله،  �آخ��ر 
ولذلك ��ستخدمت كل للو�سائل لتطبيق فر�سيتها:  �أر�ض 
مذ�بح  ك��ان��ت  هنا  وم��ن  �أر�����ض.  ب��ا  ل�سعب  �سعب،  ب��ا 
�إ�سر�ئيل يف قبية، ودير يا�سني، وغريها �ل�سبب يف �ل�ستات 
ر يف كل حلظة، ففي  �لفل�سطيني، و�إنَّ هذ� �ل�ستات ليتكرَّ
تهجري  لبنان  �جتياح  يف  متَّ  وما  تكّرر،  1967م  حرب 
�لتهجري،  هذ�  يف  �لعربية  �ل��دول  بع�ض  و�ساركت  ثالث، 
�لعربية  �لدول  �أيل���ول، ويف غريها من  ف����ي  فما ح�س����ل 

د لهذ� �ل�ستات.  هوجتدُّ

وحتاول �لرو�ية �أن تعطي �نطباًعا باالإن�ساف عندما 
تذكر �ملحرقة، وتذكر ما ح�سل للفل�سطينيني يف مذبحة 
�سرب� و�ساتيا، فتاريخ �ليهود يبد�أ بعد �ملحرقة، وتاريخ 
)على  �سائب  عائلة  �أف��ر�د  مقتل  يوم  يبد�أ  �لفل�سطينيني 
و�إذ�  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�ض  من  فعلي  بغطاء  �مللي�سيا  يد 
�لكت�����اب  8 هورم�����ز �حلياة �جلديدة يف  �لرقم  ك��������ان 
لعودة  ه����و�لرم�����ز  �ملفت���اح  ف����اإنَّ  �ليهود،  عند  �ملق���د�ض 

�لفل�سطينيني. 

�ملفتاح �لرمز يقبع على غاف �لرو�ية، ولهذ� �ملفتاح 
ق�س�ض كثرية ومتعددة وحمزنة عند عديد �لفل�سطينيني. 

نظر د�فيد �إلى �ملفتاح مرة �أخرى وقال: 

ما هذ� �ملفتاح �لذي حتملينه؟

قالت هناء:  �إنَّه مفتاح منزل و�لدي يف �جلليل.

كما جند �لرو�ية تبني عن �لو�قع �ملوؤمل للفل�سطينيني 
من  �أك��ر  لي�ض  �لاجئني  فمخيم  �ل�ستات:   خميمات  يف 

جمرور مك�سوف، وتربة تبتلع �ملوتى. 

�سورة �لو�سع �لفل�سطيني يف �الأر�ض �ملحتلة:  �حلياة 
و�ل�سماح  �أو�سلو،  �تفاقيات  �لرغم من  ُتطاق على  تكاد  ال 
�لغربية  �ل�سفة  مناطق  �إل��ى  بالدخول  �لتحرير  ملنظمة 
تفا�سيل �حلياة  م يف  �لتحكُّ �إ�سر�ئيل من  وغزة، مل مينع 

كل  يلقاها  �لتي  �ل�سديدة  فاملعاناة  للفل�سطيني،  �ليومية 
تكاد  ال  عاجه  �إل��ى  مدر�سته،  �إل��ى  عمله  �إل��ى  فل�سطيني 
تو�سف، فمن �أجل �أن ي�سل �إلى مكان عمله �لذي ال يبعد 
للوقوف �ساعات  بيته ب�سع كيلومرت�ت فهوقد يحتاج  عن 
ع �أو�سال  يف طو�بري يف مئات �حلو�جز �لع�سكرية �لتي تقطِّ
بل  بجلطات  �أ�سيبو�  �لنا�ض  من  وكثري  �لغربية،  �ل�سفة 
مرة  حقيقة  وهذه  �حلو�جز،  هذه  على  تويف  قد  بع�سهم 
رئي�ض  بقتل  �ملكلَّف  �ل�ساب  فاإبر�هيم  �ل��رو�ي��ة،  تذكرها 
�لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي يتذكر كيف فقدت �أخته جنينها ب�سبب 
با  و�لتوقيف  �لتع�سفي،  �العتقال  �أم��ا  �حل��و�ج��ز،  ه��ذه 
ذنب، و�ال�ستباه يف �جلميع، و�لتعذيب، و�لقتل �أحياًنا على 
ا للنفايات، و�سرقة  �حلو�جز، بل وجعل بع�ض �لقرى مكبًّ
�ملياه، وحتويل حياة �لفل�سطينيني �إلى عذ�ب د�ئم، هويف 
من  �لتي حتميهم  �ال�ستباقية  �ل�سربة  �الإ�سر�ئيليني  نظر 

خطر حمدق.

األصولية الدينية:  
تذكر  �لرو�ية  فرنى  باهتًا.  ح�سورً�  يح�سر  �الإ�سام 
يربر  متطرف،  �سيخ  فقط  �أن��ه  على  �الأ���س��ويل  �الإ���س��ام 
نف�سها  و�لبطلة  �إلى �جلنة.  �النتحارية كمدخل  �لعمليات 
مع  �خلطيئة  متار�ض  ذلك  ومع  م�سلمة.  فتاة  �إنها  تقول 
)د�فيد وولف( على �لرغم من كونها خمطوبة ثم زوجة 
من  يظهر  رديئة  ق�سرة  �ل��رو�ي��ة  يف  هنا  فاالإ�سام  و�أم. 
ن، من �أ�سوليني متطرفني، �إلى م�سلمني  حتتها �للحاء �ملتعفِّ
بالهوية يرتكبون �لفو�ح�ض ما ظهر منها وما بطن. ويرد 
خري  )�الآخ��رة  �القتبا�ض  معر�ض  يف  �لكرمي  �لقر�آن  ذكر 
وتقر�أ  )تتحجب،  �أن  �لفتاة  على  باأنَّ  �لقول  �أويف  و�أبقى( 

�لقر�آن، وت�سلي خم�ض مر�ت يف �ليوم. 

حاول �لروى �جلمع بني �الأ�سولية �لدينية يف �الأديان 
�لثاثة تبدوحماولة لاإن�ساف، فاحلو�ر �لذي د�ر بني �بن 
ب بني هذه �الأ�سوليات،  �آرون ود�فيد حول هذه �الأ�سولية يقرِّ
قال د�فيد:  )�إنَّ �خلطر �الأكرب على عملية �ل�سام ياأتي 
من �الأ�سولية �لدينية، �أوباالأحرى من �لتطرف �الأ�سويل( 
ف بن �آرون �الأ�سولية باأنَّها )�عتقاد ويقني، �إنَّها  وهنا يعرِّ
�أيديولوجيا ولي�ست ديًنا، فحما�ض و�مل�ستوطنون �ملتطرفون 
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عندنا ي�سرتكون يف �ملنطق �مل�سرتك بينهما ذ�ته، ويلتقيان 
�الأ�سولية  �أمريكا هذه  �لدينية يف  �مل�سيحية  �الأ�سولية  مع 
�لتي تعتقد �أنَّ على �ليهود و�لعرب �إفناء بع�سهم �لبع�ض 
ك�سرورة الأزمة قبل �لظهور �جلديد لل�سيد �مل�سيح. وهذه 
�لرو�ية،  يف  ر  تتكرَّ �مل�سيحية  �الأ�سطورة  هذه  بل  �لفكرة 
�لتور�تية...  �أر��سيها  �إ�سر�ئيل  وم�سمونها )حينما حتتل 
�مل�سلمني  يعنون  �أنهم  نفرت�ض  ونحن  جال  �لدَّ فيالق  ف��اإنَّ 
معركة  معهم  بادئة  �ليهود  تهاجم  �سوف  �لت�سمية،  بهذه 
�ليهود  �آرمائيدون... وعندها فاإنَّ  فا�سلة كربى يف و�دي 

�لذين مل يعرفو� �مل�سيح �سيحرتقون..

)ب��ار�ك  �ليهودي  �أن�ساأها  �لتي  )م�سعدة(  فحركة 
�الأ�سوليني  بع�ض  �أن�ساأها  �لتي  )ر�بت�سر(  وحركة  ليف( 
�لتطرف  يف  ت�سرتك  كلها  )حما�ض(  وحركة  �مل�سيحيني، 
�الأ�سويل يف هذه �لرو�ية، وهذ� �جلمع ي�ساوي متاًما بني 
مع  �أر�سه،   عن  يد�فع  من  فم�ساو�ة  و�جل��اد،  �ل�سحية 
ويقوم  �ملتحدة  �لواليات  يعي�ض يف  �أوكمن  �الأر���ض،  حمتل 
�أكانت  �سو�ٌء  م�ساحله  حتقق  معينة  �سيا�سة  تنفيذ  على 
ح �لروؤية ويغ�سي �مل�سهد ب�سبابية  دينية �أم �قت�سادية؟ ي�سطِّ

حتت زعم �لعر�ض بحيادية. 

ح�سور لبنان وجمزرة �سرب� و�ساتيا:  �حل�سور لهذه 
�ملجزرة يبدومن�سًفا يف �لعر�ض، حيث يذكر �لفظائع �لتي 
�ل��وزر�ء  رئي�ض  �آرون  فابن  �ملجزرة،  هذه  يف  �رتكابها  متَّ 
�الإ�سر�ئيلي يقول و��سًفا ما حدث:  )قمت بدخول �ملخيم، 
هناك �ساهدُت �أطفاال قد �نتزعت جلود روؤو�سهم، ون�سوة 
�إل��ى  �ل��وري��د  م��ن  ذبحهنَّ  قبل  لاغت�ساب  تعر�سن  ق��د 
ممن  �أطفال  بينهم  من  ك��ان  فقد  �لناجون  �أم��ا  �ل��وري��د، 
�أوذر�ًع��ا، وبع�سهم فقد �أكر من ذلك كله،  فقدو� رجا 
ملرتكبيها  �جلرمية  يوجه  �لت�سميم  يف  ولكنه  عقله  فقد 
من ملي�سيات م�سيحية، ويحاول �لتذكري باملظاهر�ت �لتي 
قامت من قبل �ليهود ��ستنكاًر� لهذه �جلرمية، كما ويذكر 
مبليون طفل يهودي �أر�سلهم هتلر للمحارق، وكاأنَّ هتلر يف 
هذ� �ل�سياق من �أ�سل فل�سطيني، ولذلك جند بع�ض �الآر�ء 
ه �لفل�سطينيني بهتلر، و�أنَّ ما ُفعَل بالفل�سطينيني  �لتي ت�سبِّ
ا هو�سربة ��ستباقية كي ال يتعر�ض �ليهود  من جمازر �إمنَّ

ملحرقة جديدة.

رئي�ض  قتل  يف  �ل��رو�ي��ة  فكرة  لعلَّ  �ل�����س��ام:   ق�سية 
�لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي �لذي ت�سميه �لرو�ية "�بن �آرون" هي 
ور�ب��ني  عرفات  بني  قامت  �لتي  �ل�سام  معاهدة  ق�سية 
�أجلها  وم��ن  ديفيد،  �أو�سلووكامب  حم��ادث��ات  خ��ال  من 
ُقتل ر�بني على يد متطرف يهودي ولي�ض فل�سطينيًّا، ولعلَّ 
�ملختلفة  زو�ياها  من  �لرو�ية  تعر�سها  �لتي  �لنظر  وجهة 
هي ما هوحا�سٌل فعًا، فاالختاف على هذه �ملعاهدة ال 
فاملو�فق،  �ملت�سادة،  ل��اآر�ء  �حتد�م  مثار  �ليوم  �إلى  ز�ل 
و�ملخالف، و�ملعرت�ض، و�ملتحفظ. فاالأر�ض مقابل �ل�سام 
تعبري �إ�سر�ئيلي ذكي ملفاو�ض حمرتف، فاأي �أر�ض مقابل 
�ل�سام، �إنها جزء من �أر�سي �أنا يعطيني من ال ميلك لكي 
�أعطيه �ل�سام، و�سدق �لقائل يف وعد بلفور، )لقد �أعطى 
من ال ميلك ملن ال ي�ستحق( ومن هذ� �ملنظور �أ�سبح �لذي 
ال ي�ستحق هو�لذي يعطي بع�ض �الأر�ض من �أجل �ل�سام، 
فابن �آرون يرى �أنَّ �لعقبات يف وجه �ل�سام تكمن يف ثاث 

ق�سايا: 

− ق�سية �مل�ستوطنات
�لقد�ض − وق�سية 
�لعودة − وق�سية 

�لفل�سطينيني  �أر��سي  على  ُبنيْت  �لتي  فامل�ستوطنات 
مقابل  �الأر�����ض  ه��ي  ت��ك��ون  1967م  ع��ام  �حتلت  �ل��ت��ي 
�مل�سكلة  ل��بُّ  فهما  �الأخ��ري��ان  �لق�سيتان  و�أم���ا  �ل�سام، 
ا كانت �أعظم  و�لعقبة �لرئي�سة كما يقول �بن �آرون:  )رمبَّ
عليها  يحيا  �لتي  �خلر�فات  هي  �ل�سام  �سبيل  يف  عقبة 
كثري من �ليهود و�لفل�سطينيني مًعا... تابع �بن �آرون هي 
ور�ء  وم��ا  �لقد�ض  يف  ح�سرية  حقوًقا  وهبنا  قد  �هلل  �أنَّ 
فهي  �لعظمى  خر�فتهم  �أَّم��ا  �لغربية،  �ل�سفة  �أي  �لقد�ض 
يطرحه  هوما  �ل��رو�ي��ة  يف  �ل�سام  وت�سوُّر  �ل��ع��ودة،  ح��قُّ 
�الإعام �ل�سهيوين يف طرفيه، �لطرف �لَّلنيِّ �لذي يعطي 
�لفل�سطينيني بع�ض �الأر��سي مع �سيطرة ع�سكرية و�أمنية 
�إ�سر�ئيلية، و�لطرف �ملتطرف �لذي ال يرى للفل�سطينيني 
، فالوجهة �الأولى تظهر يف ر�أي �بن �آرون �لذي يرى:   �أي حقِّ
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)�أنَّ كثرًي� من �لفل�سطينيني مثل �لكثري من �الإ�سر�ئيليني 
يرغبون يف �إحال �ل�سام. �أما �لوجهة �ملتطرفة فرتى يف 
مبوجبها  �هلل  وهب  �لتي  �الإلهية  للمنحة  )خيانة  �ل�سام 
�ل�سفة �لغربية “يهود� و�ل�سامرة “�للتني جاء ذكرهما يف 

�لتور�ة لل�سعب �ليهودي.

و�إيجاًز� لفكرة �ل�سام ي�سع رئي�ض �لوزر�ء �بن �آرون 
خطته التي تت�سمن النقاط التالية: 

�أمثال حما�ض  • �إبعاد من هم من 
كتائب  من  فل�سطيني  �أمن������ي  جه���از  تك����وين   •

�سهد�ء �الأق�سى

�لتفتي�ض �خلانقة. • �إنهاء حو�جز 
• �إن����اء �أعم����ال �لت�����وقيف �العتب�����اطي����ة، و�الإهانات 

�ملذّلة.

ت�سمن  لو�سع حدود عادلة  • �ملبا�سرة يف حمادثات 
لنا �الأمان.

�لاجئني  �أحفاد  على  للتعوي�سات  برنامج  و�سع   •
�لفل�سطينيني.

• تفكيك �مل�ستوطنات غري �لقانونية.
لكا  وعا�سمة  مفتوحة  مدينة  �لقد�ض  �إب��ق��اء   •

�ل�سعبني.

حما�ض و�الإره��اب:  تظهر حما�ض يف �لرو�ية �لطرف 
غ��ري �مل��رغ��وب ف��ي��ه، ب��ل �ل��ط��رف �الإره��اب��ي �ل���ذي يجب 
ي�سنون  �لذين  �الإرهابيني  )معظم  �إِنَّ  �إذ  منه،  �لتخل�ض 
عمليات �نتحارية يف �إ�سر�ئيل ينتمون حلما�ض، كل �لذين 
يدورون يف فلك حما�ض يوؤمنون ب�سرورة تدمرينا. فت�سور 
�أخ�سام  بيد  يدها  �إ�سر�ئيل  ت�سع  )�أن  ب�  يكون  �ل�سام 
للحياة  قابلة  فل�سطينية  دول��ة  تاأ�سي�ض  �أج��ل  من  حما�ض 
�الإ�سر�ئيليون.  �جلنود  عليها  ي�سيطر  �لتي  �ملناطق  يف 
�سبابهم  )يزنرون  فهم  �إرهابيون  عموًما  و�لفل�سطينيون 
�إنَّهم  �ليهود،  لن�سف  وير�سلونهم  �لنا�سفة،  بالعبو�ت 
ا حما�ض بل �إنَّ حل �لدولة �لفل�سطينية  يكرهوننا، وخ�سو�سً

غي���ر مرغوب فيه الأنَّها �ستكون ماًذ� حلما�ض. 

و�ل�سعي من �أجل �ل�سام كي تكون �ل�سلطة قادرة على 
جلم حما�ض، و�إال )فالبديل �الأول و�الأ�سو�أ هو حما�ض  وذلك 
يكون بالتعاون مع فار��ض قائد �ل�سلطة �لفل�سطينية، )لن 
ت�ستطيع �إ�سر�ئيل �أن تنجز ذلك مبفردها فقائد �ل�سلطة 
�لفل�سطينية مرو�ن فار��ض رجل مناه�ض للعنف... نريد 
�الإره���اب  �سحق  على  وق���ادرة  ع��ازم��ة  فل�سطينية  ق��ي��ادة 
ووقف  �سعبها،  �إلى  �خلدمات  وتقدمي  �لف�ساد،  و�جتثاث 
ل �الإرهابيني �النتحاريني  هذ� �ل�سيل من �الأحقاد �لتي حتوِّ
�إلى �أبطال �إذ� كان با�ستطاعة فار��ض �أن يعد �لفل�سطينيني 
ل  يتحوَّ فرمبا  �الحتال،  وهو�إنهاء  غالبيتهم  تريده  مبا 

�سعبه عن تاأييد حما�ض. 

فكرة قتل رئي�ض �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي:  لقد ��ستثمرت 
�لرو�ية مقتل "�إ�سحاق ر�بني" �ساحب مفاو�سات �ل�سام 
مع عرفات، ��ستثماًر� يبتعد عن �لرمزية و�لتلميح لي�سل 
�إلى �لو�سوح و�لت�سريح،  ولعل �لق�سم �لثاين من �لرو�ية 
بف�سوله �الأربعة و�لع�سرين تبني عن ذلك، فاالأفكار �لتي 
"�إ�سحاق ر�بني"، ولكن  �أفكار  “هي  �آرون  "�بن  يديل بها 
لت  وبداًل من �أن يكون �لقاتل �حلقيقي متطرًفا يهوديًّا، حوَّ
هنا  وتبدو�لرمزية  فل�سطينيني،  �سابني  �إلى  ذلك  �لرو�ية 
لعملية  هوقتل  �آرون"  "بن  �ل�سام  د�عية  قتل  �أنَّ  ف�����ي 

�ل�سام ذ�تها.

�لرو�ية  كان ح�سورهم يف  �لعرب  �لعربي:   �حل�سور 
ح�سوًر� باهًتا وغري الئق، فهم �أدو�ت لل�سيا�سة �الأمريكية، 
فالواليات  وج��ه،  �أكمل  على  �سيا�ساتها  بتنفيذ  يقومون 
نحيل  ا  )�إنَّ �لقاعدة  �سجناء  لتعذيب  ت�ستخدمهم  �ملتحدة 
يجري  لكي  لنا  �سديقة  بلد�ن  �إل��ى  باالإرهاب  �مل�سبوهني 
ببعثهم  �مل�سبوهني  ه��وؤالء  تهديد  �إنَّ  بل  فيها،  تعذيبهم 
فتعذيب  ويعرتفون،  يتكلمون  يجعلهم  �الأو���س��ط  لل�سرق 
�إ�سر�ئيل  �إنَّ  بل  �لعرب.  تعذيب  و�أرح��م من  �أرفق  �أمريكا 
�أكر عد�لة من �لعرب فهي )منارة للعد�لة يف منطقة ال 
تعرف �سوى �لقليل من �لعدل،  و�أما ح�سور لبنان فيظهر 
وبالذ�ت  خميماتها،  يف  �لفل�سطيني  �لوجود  خ��ال  من 

جمزرة �سرب� و�ساتيا على يد �مللي�سيات �مل�سيحية.
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حماولة  للمحرقة  �ملِلحَّ  �حل�سور  هذ�  لعلَّ  �ملحرقة:  
وهي  �لفل�سطينيني،  ح�ساب  على  �ليهود  �آالم  لت�سخيم 
الزم��ة  �أ�سبحت  فقد  منا�سبة،  ك��ل  يف  �ل��د�ئ��م  �حلا�سر 
�إعامية،  ق�س�سية، �إخبارية، �سياحية، حتى يف �ملقاالت 
و�ملحا�سر�ت، بل وزيار�ت �لوفود، ال بدَّ من �إثباتها لتكون 
�أ�ساب  ما  على  �حلزن  م�ساعر  منها  تنطلق  �لتي  �ل�سعلة 
�ليهود يف زمن هتلر، فالرو�ية حت�سر �ملحرقة من خال 
�حل��دي��ث ع��ن خطيبة د�ف��ي��د، ف��و�ل��ده��ا )ه��ارول��د( من 
تاريخ  يف  �بنته  يزفَّ  �أن  وهويريد  �ملحرقة،  من  �لناجني 
�إنه  بل  �لذكرى،  تلك  �إحياء  يف  منه  رغبًة  �ملحرقة،  هذه 
يرغب يف �الحتفال بزو�ج �بنته نيابة عن �أرو�ح �ملوتى من 

�لذين ماتو� يف معتقات هتلر. 

ومن ز�وية �أخرى تظهر هذه �ملحرقة يف تبيان وجهة 
م�سوؤولني  لي�سو�  �لفل�سطينيني  ب��اأنَّ  �لفل�سطينية،  �لنظر 
�إنَّ  بل  ا،  حقًّ ح�سلت  �إذ�  ه��ذ�  يرتكبوها  مل  جرمية  عن 
�أن تكون، بل  �لفل�سطينيني دفعو� ثمن هذه �جلرمية قبل 
ال  �لفل�سطينية  هناء  �لرو�ية  وبطلة  هتلر.  يولد  �أن  )قبل 
ل م�سوؤوليتها، فمن  تنكر ح�سول �ملحرقة، لكنها تنفي حتمُّ
ل هذه امل�سوؤولية، ل اأن ُتناط بغريه، )ل�ست  ارتكبها يتحمَّ
�أنا من �رتكب جرمية �ملحرقة، كما �أنَّني ال �أُنكُر ح�سولها. 
وت�سري �ملحرقة بني ثنايا �لرو�ية كازمة تذكريية مبعاناة 
من  متر،  �ل�سفحات  عديد  يف  �إليها  فاالإ�سار�ت  �ليهود، 
ذلك �لعر�ض لبع�ض �سور �ملحرقة كما جاء يف. حيث يروي 

�أنهم �أجربو� �حلاخام  هارولد و�لد كارول خطيبة د�فيد 
على ذبح خنزير، كما �أجربو� زوجته و�أطفاله على �جلري 
و�ل�سهيل مثل �خليول،... وما رو�ه �لولد من �أنَّ �الأملان قد 
�أجربوه على دفن و�لديه �أحياء وت�ستمر هذه �ل�سفحة و�لتي 
تليها يف ت�سوير �لعذ�ب �لذي حلق باليهود من �سجن وقتل 
وت�سريد، فتحول �ل�سعب �ليهودي �إلى رماد ودخان، و�أكل 
�الأحياء من �سجناء �ليهود �ملوتى هومن تلك �ل�سور �لتي 
تقدمها �لرو�ية، و�أخرًي� عدد �ل�سحايا �لذي يثبت كرقم ال 
ياأتيه �لنق�ض و�لتحريف ف�ستة مايني �سحية، هم �سحايا 
�ملحرقة، هوم�سهد كما توؤكد �لرو�ية )�أ�س����و�أ ما ميكن �أن 

ي�سهده �الإن�سان من ظلم �أخيه �الإن�سان( 

من  كثري  يف  �لازمة  تكون  تكاد  �ملحرقة  كانت  و�إذ� 
�سفحات �لرو�ية، فاإنَّ عذ�بات �ليهود و��سطهادهم ترد 
�ل�سحايا  ف� )بني  باإحلاح  �لرو�ية  �أل�سنة �سخ�سيات  على 
يف  �ليهود  يقع  �لعن�سرية  و�لتفرقة  للظلم  �لتاريخيني 
�ملقدمة، لذلك فاإنَّ �ليهود يعرفون �الإح�سا�ض بالظلم �أكر 
من غريهم )لقد عانى �ل�سعب �الإ�سر�ئيلي فيما م�سى من 
�ض  ماأ�ساة كبرية  و)ال �أريد �أن �أذك���������ر �ملاآ�سي �لتي تعرَّ
لها �ليهود يف �ملا�سي،  فاليهود عا�سو� )ثاثة �آالف �سنة 

من �ملوت و�ال�سطهاد.

ملل  دون  �ل��رو�ي��ة  تعر�سها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ذ�ب��ات  وه���ذه 
تبدوكمثري من مثري�ت �الإح�سا�ض بالظلم �لذي وقع على 
�ليهود، وتربير ما يفعلونه حفاًظا عليهم وعلى م�ستقبلهم.
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�لهاج�ض  يظهر  الإ�سر�ئيل:   �حل�سا�ض  �الأمني  �لو�سع 
�الأمني يف عديد ف�سول �لرو�ية، فمن �أجل �لهاج�ض �الأمني 
على  م�سرفة  ع�سكرية  نقاط  لتكون  امل�ستوطنات  ُتبنى 
�لقرى و�ملدن �لفل�سطينية، ومن �أجل هذ� �لهاج�ض ت�سبح 
�مل�ستوطنات يف ر�أي بع�ض ر�غبي �ل�سام يف �إ�سر�ئيل كابن 
�آرون م�سكلة �أمنية ف� )�مل�ستوطنات حتتاج �إلى عدد كبري 
ا  من �جلنود �الإ�سر�ئيليني من �أجل حماية عدد قليل ن�سبيًّ
مة،  من �مل�ستوطنني، �إنَّهم �أبعد من �أن يكونو� متاري�ض متقدِّ
حياتنا  حوله  تدور  قوميًّا  �أمنيًّا  هاج�ًسا  �سارو�  �إنَّهم  بل 

�ل�سيا�سية، وبالوعة ت�ستنزف �أمو�لنا �لعامة. 

�أو���س��ال �الأر����س��ي �ملحتلة  عت  �أج��ل �الأم���ن ُقطِّ وم��ن 
غارقني  �أنف�سنا  جند  )نحن  �لع�سكرية،  �حلو�جز  مبئات 
حيث  �النتفا�سة  ��ستمر�ر  عن  �لناجت  �لرعب  �أوح��ال  يف 
نحارب  ولكي  و�ملقاهي  �لبا�سات  يف  �الإره����ابيون  يقتلنا 
�لفل�سطينيني  �لتفجري�ت �النتح����ارية فنحن نقيِّد حركة 

اأجمعني بنقاط ت��ف���تي�ش. 

هذ�  )�إنَّ  ا  �أي�سً �الأم��ن  �أج��ل  هومن  �لعازل  و�جل��د�ر 
�جلد�ر �الأمني قد ق�سد به حمايتنا �سد هجمات كتائب 

�الأق�سى، وحما�ض، و�جلهاد �الإ�سامي.

 بل �إنَّ �خلوف من �لتوجه �لديني عند �لفل�سطينيني 
هو�أي�سًا هاج�ض �أمني، و�سبب من �الأ�سباب �لتي تدعوبع�ض 
)تخيَّل  ما  �سام  يبحثو� عن  كي  �الإ�سر�ئيليني  �مل�سوؤولني 
دول�����ة �إ�س�����امية �أ�سولية عند عتبة بيتنا، على بعد 60 
����ه ك���ابو�ٌض مرعٌب �أرغب يف منع  ميًا م���ن ت����ل �أبيب، �إنَّ

ح�سوله(

�جلالية �ليهودية وتاأثريها يف �ل�سيا�سة �الأمريكية:  مل 
� ما لليهود من تاأثري يف �سناعة �لقر�ر �الأمريكي،  يعد �سرًّ
ل �حلمات �النتخابية ملوؤيديها  فهذه �جلالية هي �لتي متوِّ
منا�سبات  تقيم  �ل��ري��ة  ف��ك��ارول  وغ��ريه��م،  �ليهود  م��ن 
بل  للكوجنر�ض،  للو�سول  د�فيد  حملة  لتمويل  �جتماعية 
ي�سل بها �الأمر لدعوة رئي�ض �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي لبيتها، 
وعظم تاأثري هذه �جلالية يف �حلياة �ل�سيا�سية يف �أمريكا، 
قدرتها يف �إي�سال من تريد �إلى �لوظائف �لعليا مبا فيها 

�لرئا�سة، وقدرتها على �لتحكم يف توجهات هوؤالء، بحيث 
بت���اأييد  �ل�سائد  �لعرف  على  �أويخرج  يخ����������الف  من  �أنَّ 
د�فيد  ر  قرَّ فعندما  بالقتل،  ي������و�جه  فق����د  �إ�س������ر�ئي��ل 
�لتهديد من و�لد خطيبته كارول  �لرت�فع عن هناء جاءه 
�سوف  غا�سبون...  متطرفون  يهود  يوجد  ا  �أي�سً )هنا 

يختارون قتلك(

وعد� عن �لتهديد بالقتل، فاإنَّ �أي طموح �سيا�سي الأي 
�سخ�ض مهما كان، حتى لوكان يهودًيا مثل د�فيد، يحاول 
�أويظهر عليه �سيٌء ولوي�سري من �ملخالفة ل�سيا�سة �إ�سر�ئيل 
�ل�سيا�سيني يف  بالف�سل، )فجميع  فهوطموح حمكوم عليه 
��سرت�ساء  يف  من�سغلني   � �لدميقر�طي  �حل��زب   � حزبنا 
�إ�سر�ئيل وموؤيديها، وبذلك ف�سوف تكون منبوًذ�، فمن يريد 
�أن يبني له م�ستقبًا �سيا�سًيا يف �لواليات �ملتحدة عليه �أن 
يكون موؤيًد�. وت�سف �لرو�ية �أ�ساليب �حلرب �ملتبعة �سد 
�إ�سر�ئيل،  �سد  منطقية  لوكانت  حتى  فكرة  يوؤيد  من  كل 
موكلوه  بد�أ  �إذ  �جلبهات،  على جميع  حرًبا  و�جه  فد�فيد 
ي�سحبون ق�ساياهم منه، و�سحب �لدعم �ملايل و�ل�سيا�سي 
ممن وعدوه بذلك، �لهجوم �الإعامي بكل و�سائل �الإعام، 
و�لر�سائل �ملهددة، و�الت�ساالت �ملتوعدة، بل و�سل �الأمر 
�إلى �تهامه بالنازية. فالف�سل �ل�ساد�ض ع�سر من �لرو�ية 
من �لق�سم �الأول يعطي �ل�سورة �حلقيقية عن تلك �حلرب 
ل له نف�سه  �لتي ي�سنها �أ�سدقاء �إ�سر�ئيل �سد كل من ت�سوِّ
لليهود  �لتاأييد �الأعمى، و�حل�سور �لدعائي  مغادرة قطار 
�ملطويات  تقبع  �ملنتجع  هذ�  ط��اوالت  فعلى  مكان،  كل  يف 
ث عن �الإجناز�ت �ليهودية يف فل�سطني، فالفكرة  �لتي تتحدَّ
�لتي قامت عليها �إ�سر�ئيل من �أر�ض با �سعب ل�سعب با 
�أر�ض، و�أنَّ هذه �الأر�ض كانت �سحر�ء قاحلة حولتها جهود 
�ليهود �إلى �أر�ض متوج باخل�سرة، ويظهر م�سمون �ملطوية 
من عنو�نها )يوم يف حياة �إ�سر�ئيل( وهوعبارة عن كتالوج 
و�سحاري  ومدن،  مد�ر�ض،  من:   �ل�سهيونية  لاإجناز�ت 
و�لكروم  و�لب�ساتني  ناب�سة باخل�سرة  �إلى جنائن  حتّولت 

و�لثمار �ملتعددة �الألو�ن.

�إنَّ  بل  مكان،  كل  يف  م��وج��ودون  )نحن  ديفيد:   ق��ال 
�ملو�ساد وكالة �ملخابر�ت �الإ�سر�ئيلية قادرة على �لو�سول 
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�إلى �أي مكان )بلحظة يكون لاإ�سر�ئيليني عيون و�آذ�ن يف 
�إنَّهم يجندون  �أمريكا تقريًبا،  �ل�سفار�ت �ملوجودة يف  كل 
�ملعلومات  لهم  يجلبو�  �أن  ي�ستطيعون  �لذين  �الأ�سخا�ض 

�حل�سا�سة.

بل �إنَّ عبار�ت ترد تبني عن �أنَّ �إ�سر�ئيل فوق �لقانون، 
فقد  تريده،  ال  �أم��ًر�  �إذ� طلبت  الأمريكا  ت�سمح  ال  بل هي 
�ملدّبرين  عن  �الإف�ساح  �الإ�سر�ئيلية  �حلكومة  رف�ست 
للج���ا�سو�ض بوالرد �لذي �عتقلته �لواليات �ملتحدة يتج�س�ض 

لاإ�سر�ئيل.

وقفة أخيرة مع وجهة نظر خاصة: 
�لفل�سطينية هناء  �لرو�ية على ق�سة حب بني  بناء   
�الأمريكي  و�ليهودي  هارفرد،  جامعة  يف  �لطالبة  عارف 
د�فيد طالب �حلقوق يف �جلامعة ذ�تها، هو�لبناء �لفل�سفي 
تبيان �حلدود  �لرو�ية من خاله  �لذي حتاول  �الإيحائي 
الأغنية  �لرو�ية  وعر�ض  و�مل�ستحيل،  و�ملمكن  و�ل�سدود، 
ث عن )حكاية رجل فل�سطيني  مار�سيل خليفة �لتي تتحدَّ
�أحبَّ �مر�أة �إ�سر�ئيلية، وهويقول فيها:  بني عينيَّ وبينها 
تنت�سب ما�سورة مدفع، توحي بهذ�، ويف �لرو�ية متَّ قلب 
�حلكاية لتكون �لفل�سطينية هي �ملحبوبة، وتظل �لتقاليد 
و�لعاد�ت و�لتاريخ هي �حلاجز للو�سول �إلى هذ� �ل�سام 

. �ملتعرِّ

�إ�سر�ئيل  قامت  لقد  �ل��زم��ان:   فكرة  على  �لتعليق 
�ساحلها  يف  �ل��زم��ان  ه��ذ�  وجعلت  �ل��زم��ان،  فكرة  على 
بل  �أر�سهم،  �لفل�سطينيني  بن�سيان  كفيل  فالزمان  فقط، 
ل عن �الأر�ض  حموها من �لذ�كرة، فاجليل �الأول �لذي ُرحِّ
�لذي  للجيل  �لذ�كرة  هذه  من  جزًء�  وينقل  �سيتذكرها، 
�لذ�كرة حتى تبهت وت�سيع، فا  تتناق�ض هذه  ثمَّ  يليه، 
يقول  كما  منها.  ب�سيء  حتتفظ  �لقادمة  �الأج��ي��ال  تعود 
على  �لزمان(  ميحقه  �لذ�كرة  تزهوبه  ما  )�إنَّ  د�فيد:  
من  ميح  مل  �لقدم  يف  �ملتطاول  �ل��زم��ان  �أنَّ  من  �لرغم 
�لتاريخ،  غيابات  فل�سطني يف  �سكنو�  �أنَّهم  �ليهود  ذ�كرة 
ًر�  م��ربِّ �لهام�سية  �الحتالية  �ل�سكنى  هذه  من  و�تخذو� 

للعودة الحتالها.

فكرة �أر�ض با �سعب:  هذه �لفكرة �لتي بنت عليها 
ه للعامل، ففل�سطني �أر�ض خالية من  �إ�سر�ئيل �إعامها �ملوجَّ
�أهلها، جرد�ء قاحلة، جاء �ليهود و�سكنوها وعّمروها حتى 
د يف هذه �لرو�ية، فاالأر�ض كما  �أ�سبحت جناًنا و�رفة، تتاأكَّ
ا �ل�سعب هو�لذي يوجد  يقول د�فيد:  "ال ت�سنع �سعًبا، �إمنَّ
�الأر�ض"، ومع عدم �قتناع د�فيد بهذه �ملقولة �ل�ساذجة، 
وهي:  �أنَّ �إ�سر�ئيل �أر�ض با �سعب ل�سعب با �أر�ض، فاإنَّ 

)بقاء �إ�سر�ئيل �سرورة �أخاقية،

يعرتف  �لر�وي  كان  �إذ�  �أوخياليتها:   �لرو�ية  و�قعية 
باأنَّ �أحد�ث هذه �لرو�ية من و�قع �خليال و�أنها مل حتدث، 
تتحّدث عنه  لو�قٍع حقيقي  �سّفاًفا  كان ظًا  فاإنَّ �خليال 
�ملطروحة،  و�الأف��ك��ار  �لعامة  �الأح����د�ث  فكل  �ل��رو�ي��ة، 
و�لنقا�سات �ملحتدمة، و�الأدلة و�لرب�هني، كلها تغرف من 
�سفر �لو�قع، و�قع �لق�سية �لفل�سطينية بعد �تفاقية �أو�سلو، 
حتى  فقط،  متخيلة  روؤي��ة  عن  للحديث  جمال  ال  ولذلك 
�أ�سماء �سخ�سيات �لرو�ية تنتمي للو�قع، فهناء، و�سائب، 
تكاد تظهر من  و�إياد،  فار��ض، ومرو�ن،  �ل�سلطة  ورئي�ض 
خالها �الأ�سماء �حلقيقية ملجموعة قادت �ملفاو�سات من 
�جلانب �لفل�سطيني، كمحمود عبا�ض، ومرو�ن �لربغوثي، 

و�سائب عريقات، وحنان �سعر�وي وغريهم.

�ل�سخ�سية �لق�س�سية:  تظهر �ل�سخ�سية �لق�س�سية 
من خال مر�سم ثقايف غربي، يبعد يف مي�سمه بعًد� كبرًي� 
وعاد�تها،  وثقافتها  دينها،  يف  �سخ�سية  كل  مي�سم  عن 
وطبيعة جمتمعها، لقد و�سع �لر�وي غالب �ل�سخ�سيات يف 
قالب ثقافته هو، فهناء �لفل�سطينية �مل�سلمة �ملد�فعة عن 
كيانها ووجودها، �لقوية يف ح�سورها ودفاعها عن مبدئها، 
�أمريكية، فهي تقول  و�أ�سلوب كامها  تغدويف �سلوكها بل 
ي�سارية،  م�سلمة،  متناق�سة  "�سخ�سية  �أنها  نف�سها  عن 
بفعل  تقوم  وبينما  �الإ�سامية"  للعاد�ت  مر�عية  ن�سف 
�خلطيئة، ومع يهودي تخون خطيبها وزوجها بعد ذلك، 
فهي تقول:  )مع �أنَّني �أُ�سلي حتى يبقى �سائب جاهًا( 
وعبار�ت مثل  ثقافتنا،  �أ�سلوب  توجد يف  �لعبارة ال  فهذه 
"فليباركه �لرب" ال تكاد توجد يف قامو�ض �مل�سلمني، وال 
تريب على �لر�وي، فثقافته وثقافة جمتمعه تفر�ض عليه 
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�ل�سخ�سية  زي��ارة  من  �لرغم  وعلى  �مل�سطلحات،  بع�ض 
و��ستعانته  نف�سه،  �لر�وي  زيارة  وهي  لفل�سطني  �الأ�سا�ض 
ببع�ض من يعرفون �ل�ساأن �لفل�سطيني مثل �لدكتور جيم�ض 
زغبي وغريه، فقد تند منه عبار�ت قد ال تتف���ق و�ل�سي���اق 

�لثق���اف�����ي لبع�ض �ل�سخ�سيات، �أو�الأفكار و�لعبار�ت. 

وغري  باهتة  �سخ�سية  هناء  �لرو�ية  بطلة  �سخ�سية 
مقنعة:  وما خ�سي منه �لر�وي من �أنَّ ما كتبه قد ال يعجب 
�الأ�سوليني من كا �لطرفني، و�أنَّ �سيًئا ما يف �لرو�ية قد 
�لرو�يات  معظم  يف  و�رد  فذلك  �لقر�ء،  بع�ض  يعجب  ال 
�لر�وي  خوف  ولكنَّ  �أومعار�سني،  �أن�ساًر�  لها  جتد  �لتي 
يبدويل من �أنه كان يعالج بع�ض �الأمور و�لق�سايا وبخا�سة 
من  دينية  �أوحتى  �أو�جتماعية  فكرية  بجو�نب  يتعلق  ما 
منطلق ثقافته هو، فهناء �ملتناق�سة،  �لتي تدعي �أنها لن 
تخون �أهلها وق�سيتها، يف �لوقت �لذي متار�ض فيه �خليانة 
�حلقيقية ل�سرفها وزوجها و�بنتها، وحلف �ليهودي د�فيد 
جمرد  �أن��ا  �مل�سيح  )بحق  ي��ق��ول:   حني  بامل�سيح  وق�سمه 
با�سم  م��رة  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  رئي�ض  وذك��ر  �إن�سان، 
"مرو�ن فار��ض" يف، ثمَّ يتغري �إلى �أحمد فار��ض، ويبدو�أنَّ 
هذ� خطاأ مطبعي، �أون�سيان، �إذ كان يريد ��ستيحاء وجمع 
�إلى  غري  ث��مَّ  عبا�ض،  وحممود  �لربغوثي  م��رو�ن  ��سمي 
��سم �أحمد، وهذ� �أي�سًا ح�سل يف �حلديث عن ر�م �هلل 

ليخطيء ويذكر �أريحا.

ي��ت��ك��ّرر ه���ذ� �حل�����س��ور يف ت�سبيه  ح�����س��ور ه��ت��ل��ر:  
هوهتلر،  �حل�سيني  �أم���ني  ف��احل��اج  ب��ه،  �لفل�سطينيني 
�ملقارنة  �إنَّ  بل  �لفل�سطينيون هم مثل هتلر،  و�ملت�سددون 
بني جر�ئم هتلر ودفاع �لفل�سطينيني عن �أنف�سهم ياأتي يف 
�لرو�ية، وكاأنَّ على �لفل�سطينيني دفع فاتورة هتلر �سّحت 

�أم مل ت�سح، وكاأنَّ هتلر من �أ�سول فل�سطينية !

بالعر�ض  �الإن�����س��اف  مبظهر  �لظهور  �الإن�����س��اف:  
للفل�سطينيني  حدثت  �لتي  للحو�دث  بل  �لنظر،  لوجهتي 
�لت�سوير،  يف  وال  �لعر�ض  يف  ال  مقنًعا  يكن  مل  و�ليهود، 
�سا  تعرَّ �ل�سعبني  �أنَّ  وتر  على  لل�سرب  �لد�ئمة  و�ملحاولة 
للظلم و�ال���س��ط��ه��اد، ه��وم��ن ب��اب م��ق��ارن��ة ظ��امل��ة وغري 
خال  من  ذلك  تظهر  �أن  �لرو�ية  حت��اول  كما  منطقية، 

حماور�ت عديدة وكذلك يف خطاب بن �آرون و�ملحاور�ت 
�لتي د�رت بينه وبني �حل�سور، فوجهة �لنظر �الإ�سر�ئيلية 
ل�سعب  �الإلهية  و�لهبة  �لتاريخي،  �لقدر  د�ئًما  �حلا�سرة 
�إ�سر�ئيل يف �أر�ض فل�سطني، و�دعاء �لفل�سطينيني بحقهم 
�ملن�سفة،  غ��ري  �مل��ق��ارن��ات  تظهر  كما  �الأر����ض،  ه��ذه  يف 
فالفل�سطينيون يحيون يوم �لنكبة بالوقوف دقيقة �سمت 
متاًما كما يفعل �ليهود يف ذكرى �ملحرقة، و�لفل�سطينيون 
يخاف  كما  متاًما  �الإ�سر�ئيلي  �الحتال  حتت  يرزحون 
�لفل�سطينيون  �النتحاريني،  يد  على  �ملوت  �الإ�سر�ئيليون 
�سو� للعذ�ب و�لت�سرد، وكذلك �ليهود، فتاريخ �ليهود  تعرَّ
و�لفل�سطينيني و�حد، ولكن ما مل يلمح �إليه هو�لفرق يف 
فيها،  يد  للفل�سطينيني  لي�ض  �ليهود  فعذ�بات  �لو�سعني، 

بينما عذ�بات �لفل�سطينيني كلها بيد �ليهود.

�سقوط  بداية  اأنه����ا  اأم  خ����دعة  )امل��نف��ى(  ه����ل 
�ل�ستار �حلديدي؟!

�لفل�سطينية  �لنظر  لوجهة  �لعر�ض  جمرد  كان  و�إْن 
هومغامرة جديدة حتى لوكان ي�سب يف م�سلحة �أ�سحاب 
�ض رو�ية لكاتب �أمريكي لهذ� �الخرت�ق  �ملحرقة، فاأن تتعرَّ
كان  �لذي  �ل�ستار �حلديدي  تهتك  بد�ية  يدل على  ف�سْي 
�لقفاز  تناوله  يف  و�الإع��ام��ي��ني  �لكتَّاب  على  ا  مفرو�سً
و�مللم�ض  �لقاتل،  ب�سمات  ظهور  دون  يخنق  �حل��ري��ري 
�لناعم لاأفعى ال يغرّنك، فال�سمُّ يف �الأنياب قاتل، فهل 
ق و�ملرتَّب  هذه �لرو�ية جزء من �الإعام �ل�سهيوين �ملن�سَّ
�أم�ساه  �ل��ذي  �لوقت  ثمن  �ل�سحية  تدفع  كي  عاطفيًا، 

�جلاد يف تعذيبها وقتلها؟ 

حكايات  )ل�سرد  حماولة  موؤلفها  ر�أي  على  �أنها  �أم 
�مل�ساركة  ت�سهل  �ل��ت��ي  �لف�سلى  �لطريقة  على  �لنا�ض 
�الإن�سانية بني �ليهود و�لعرب �لعالقني يف دو�مة �ل�سر�ع 
بال�سرورة  يعني  ال  ما  فريق  رو�ية  )�إدر�ج  و�أنَّ  �ملاأ�سوي، 
�ملعتقد.  ذلك  وال ممار�سة  �لرو�ية،  هذه  على  �مل�سادقة 
للقارئ روؤيته، وله �حلق يف �حلكم؛ وللر�وي �لوجهة �لتي 

يها. هومولِّ
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لجائزة  التنفيذي  المكتب  أقام   
لقاءًا   أح��م��د ك��ان��و  ب��ن  ي��وس��ف 
مجموعة  إل��ي��ه  دع��ى  ت��ش��اوري��ًا 
بالجامعات  األساتذة  كبار  من 
تجربة  تقييم  أجل  من  الوطنية 
الجائزة وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية 
بقاعة يوسف بن أحمد كانو في بيت القرآن.

مبارك �سعد العطوي

اللقـــاء التشــاوري مـــع
 الجــامعـــات الــوطنيــــة
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نائب الرئيس للبحث العلمي
جامعة البحرين

أستاذ تربية املوهوبني
جامعة اخلليج العريب

عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
اجلامعة األهلية

نائب رئيس اجلامعة
جامعة اململكة

نائب عميد كلية الدراسات العليا لشئون 
الدراسات الرتبوية - مستشار رئيس اجلامعة

جامعة العلوم التطبيقية

شارك فيه كاًل من الجامعات الوطنية التالية:

سعادة األستاذ الدكتور علي منصور 
آل شهاب

سعادة األستاذ الدكتور موسى 
حممد النبهان

سعادة الدكتور شوقي الدالل

سعادة الدكتور حسني حممد نور 
املدين

سعادة الدكتور أمحد عزام املصري

نائب  كانو  �للطيف جا�سم  عبد  �لدكتور  حيث عرب 
�سعادته  ع��ن  �للقاء  ب��د�ي��ة  يف  �الأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
للم�ساركة  �ل��وط��ن��ي��ة  جل��ام��ع��ات��ن��ا  �جل��م��ي��ل  ل��ل��ت��ج��اوب 
�الأهلية  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  وم�ساندة  و�مل�ساهمة 
فكرة  باأن  و�أكد  �لبحرين.  و�لعلمية يف مملكة  �لثقافية 
هذ� �للقاء تاأتي للتو��سل و�لتعاون و�لتن�سيق مع �لهيئات 
�الأر�سية  و�إيجاد  �لباد  يف  �لر�سمية  و�لثقافية  �لعلمية 
�الإيجابية للتعاون معها و�لتي ت�سكل �أهم �لرو�فد �لعلمية 

و�أهم �ل�سركاء يف �حلر�ك �لعلمي و�لبحثي يف �ململكة.

بن  يو�سف  ج��ائ��زة  جت��رب��ة  ��ستعر��ض  مت  بعدها 
�أبوعايل  عطية  بن  �سعيد  �لدكتور  كانوقدمها  �أحمد 

للجائزة  �لتنفيذي  �ملكتب  ورئي�ض  �الأمناء  ع�سوجمل�ض 
بد�ياتها  �جل��ائ��زة  م�سرية  ورق��ت��ه  خ��ال  م��ن  وط���رح 
و�لتطور�ت �لتي �ساحبت �أعمالها وكذلك بع�ض �الأفكار 
و�الآر�ء للم�ساركني لت�سكل لهم �نطاقة لتقدمي روؤ�هم 

ومقرتحاتهم حول تطوير �أعمال �جلائزة وفعالياتها.

يف ختام �للقاء قدم �مل�ساركني �سكرهم وتقديرهم 
و�عتز�زهم بهذه �جلائزة ولعائلة كانو�لكر�م ملثل هذه 
�لعلماء  و�لثقافية خلدمة  و�لعلمية  �الإن�سانية  �ملبادر�ت 
يف  مميزة  �إيجابية  �إ���س��اف��ة  ت�سكل  و�ل��ت��ي  و�لباحثني 
م�سرية عطاء �لعائلة يف خدمة �لنا�ض و�ملجتمع و�إبر�ز 
�ملكانة �لعلمية للمملكة على �مل�ستوى �القليمي و�لعربي.
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مت  و�ل��ت��ح��دي��ث  �لتطوير  �سيا�سة  �سمن 
�لتعاقد مع �أحد �ل�سركات �ملتخ�س�سة للمو�قع 
�الإلكرتونية لرفع كفاءة �ملوقع و�إ�سافة �لعديد 
للجائزة  للرتويج  و�خل��دم��ات  �الأب���و�ب  م��ن 
�لتو��سل  ولتفعيل  وب��ر�جم��ه��ا  و�أه��د�ف��ه��ا 
و�لعلمية  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سات  و�لباحثني  �ملفكرين  مع 
و�لهيئات  �مل���دين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�الجتم������اعية 

�لر�سمية و�خلا�سة.

�جلهود  على  كانو  جا�سم  �لعزيز  عبد  �ل�سيد  وي�سرف 
��ستمر�ر  �سرورة  على  و�أك��د  �خل�سو�ض  هذ�  يف  �ملبذولة 
�نت�سار  زيادة  �ساأنه  من  كلما  الإب��ر�ز  و�ل�سعي  �لعملية  هذه 
�حلر�ك  دعم  يف  و�مل�ساهمة  وفعالياتها  �جلائزة  �أعمال 

�لثقايف و�لعلمي يف مملكة �لبحرين و�لوطن �لعربي.

تحديث 
الموقع 
اإللكتروني 
للجائزة

إض��اءات
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الجائزة 
تمد جسور 

التعاون مع 
الهيئات

العلمية 
والثقافية

مع  بالتن�سيق  �لتنفيذي  �ملكتب  يقوم 
�إمكانية  �القليمية حول  �جلامعات  من  عدد 
�لتعاون وتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت وكذلك 
�لتي  و�مل�ساركات  �ل��رب�م��ج  ح��ول  �لتعاون 
بر�مج  �إع��د�د  بها �جلانبني حيث مت  يقوم 
�ملجاالت  يف  �مل�سرتكة  �ل��دور�ت  بع�ض  الإقامة  متنوعة 

�لعلمية و�لثقافية.

وقد �أثنى �ملجل�ض على هذه �خلطو�ت �لتي من �ساأنها 
�ملتخ�س�سة  �لعلمية  �لهيئات  هذه  مع  �لتعاون  زي��ادة 

و�الرتقاء بنوعية �الأعمال �لتي تقوم بها �جلائزة.

متكاملة  خطة  بتقدمي  �لتنفيذي  �ملكتب  و�سيقوم 
�سكل  على  �لهيئات  هذه  مع  و�لتن�سيق  �لتعاون  لتعزيز 
خطة  �سمن  وفعاليات  �أعمال  �أورعاية  م�سرتك  تعاون 

�جلائزة للتنويع و�لرتويج لهذه �لفعاليات.

إض��اءات
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�أح��م��د ك��ان��و و�ح����د�أً من  ف��ق��دت عائلة يو�شف ب��ن 
رج��الت��ه��ا �مل��م��ي��زي��ن يف م�����ش��رية م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ع��ط��اء�ت 
رجل  �إنه  و�خلريية  و�لجتماعية  �لتجارية  �ملختلفة 
�إد�رة  رئي�ض جمل�ض  كانو  �أحمد علي  يو�شف  �لأعمال 
جمموعة كانويف �لإم��ار�ت وعمان، بعد �شر�ع طويل 
عاما  و�ل�شبعني  �لثنني  يناهز  عمر  عن  �ملر�ض،  مع 

خملفا ور�ءه تاريخا حافال بالإجناز�ت.

ولد �ملرحوم يو�شف �أحمد علي كانو يف �ملنامة عام 
1942، و�أكمل در��شته �لثانوية يف مد�ر�ض �لبحرين، 
ثم تلقى در��شاته �جلامعية يف بريطانيا، ونال درجة 
�ملاج�شتري يف جمال �إد�رة �لأعمال يف جامعة �أمريكية 

بولية تك�شا�ض.

وب�����د�أ �مل���رح���وم م�����ش��و�ر �ل��ع��م��ل �ل��ت��ج��اري رئي�شا 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ب�����ش��رك��ة �مل���الح���ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن  �ل�شرقية  باملنطقة 

�إلى  �نتقل  ثم  �ملا�شي،  �لقرن  �ل�شبعينيات من  مطلع 
عمان  �شلطنة  يف  للمجموعة  �لتابعة  بالفروع  �لعمل 
يف  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�ض  لرئي�ض  نائبا  ثم  و�أبوظبي، 

كل عمان و�لإمار�ت.

�إد�رة  رئي�ض جمل�ض  كانو  �ملرحوم حمد  بعد وفاة 
�ملجموعة يف عمان و�لإمار�ت، تقلد �ملرحوم يو�شف بن 

�أحمد كانو من�شب رئي�ض �ملجموعة.

تزوج �ملرحوم يو�شف كانو بقرينته �لبحرينية من 
1990م، لكنه مل يرزق بذرية،  �لر�شد�ن عام  عائلة 
وكان ر��شياً بق�شاء �هلل. كان رحمه �هلل، مبثابة �ملهتم 
و�إجتماعيا قبل  �أ�شرياً  �لعائلة  و�ل�شاهر على م�شالح 
تقوية  يف  ع��م��ره  ���ش��رف  ح��ي��ث  �ل��ت��ج��اري��ة  م�شاحلها 
رو�بط �ل�شرة على كافة �مل�شتويات. رحم �هلل �لفقيد 
و�أ�شكنه ف�شيح جناته و�ألهم ذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.. 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون،،،

رحيل يوسف أحمد علي كانو
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