
عوامل

عشر الثالث  العدد 
ربيع  اآلخر 1438 هـــــ
2017 مـــــ يــــنــايــــر 

13

مجلــة ثقافيــة نصف ســنوية – تصدرهــا جـــائزة يوســف بـــــن أحمــد كــانو

 بقاء ونجاح الشركات العائلية

شبكات التواصل االجتماعي ودورها 
في تعزيز التالقح الثقافي مع اآلخر
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عائلة كانو.. تودع واحد 
من أبنائها املميزين

أمــن الخلـيـــج الــعــربــي بـيــن الــتـحـديات والـمـخـاطـــر والمتغيـرات
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الوجيه عبدالعزيز كانو
بين االقتصاد والبعد اإلنساني

جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد الثالث عشر – ربيع آآلخر 1438هـ - يناير 2017م

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 مما 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
 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

وللجميع شكرنا وتقديرنا،،،

هيئة التحرير

مشاركة الشباب فــي برامج
المسئولية االجتماعية
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فقدت البحرين رجال من رجاالت االقتصاد واألعمال الوجيه 
عبد العزيز جاسم كانو طيب اهلل ثراه، حياة مليئة بأعمال 
البر والخير، والكثير من اإلنجازات على مختلف األصعدة، 

وحياة حافلة بالعطاء.
وليس هناك أفضل مما سطره جاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى، 
حين )أشاد بمناقبه،  وإسهاماته في مسيرة النهضة 

االقتصادية والتجارية في المملكة،  ومبادراته في مجال 
العمل اإلنساني والخيري(.

خالد محمد كانو
رئيس التحرير

الوجيه عبد العزيز كانو..
عطاء متواصل  ال يموت..
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اإن م�سرية العم عبد العزيز كانو – رحمه 
كانو  عائلة  م�سرية  من  تعد جزء  والتي   - اهلل 
وواق��ع  ت��اري��خ  يف  م�سيئة  نقطة  ت�سكل  وال��ت��ي 
هذا البلد املبارك اإننا هنا ن�ستذكره بكل وفاء 
جتربته الرثية لنرث بذورها يف كل مكان، ليكون 
ال  ال��ذي  االأعمال  رجل  و�سورة  يحتذى،  مثاال 
ال��ذي  املجتمع  تطوير  اأهمية  وال  قيمة  يغفل 
اأن  اإليه، الأن لوطننا حق علينا.. والبد  ينت�سب 
تظل عالقتنا بني الوطن عالقة عطاء متوا�سل 

ميلئه احلب.
التي  واملختلفة  الكثرية  امل�سروعات  وم��ا 
العائلة  ل��ه��ذه  اخل���ري  ر���س��ال��ة  م��ع��ه��ا  ح��م��ل��ت 
كان  والتي  واملجتمع  النا�س  اأجل  من  الكرمية 
رحمه اهلل اأحد القيادات املميزين املحب لهذه 
ل�سركة  للتوجه  ا�ستمرار  اإال  هو  ما  االأع��م��ال 
الرب  اأعمال  كانت  التي  كانو  اأحمد  بن  يو�سف 
واخلري جزءا ال يتجزاأ من كينونة هذا الكيان 

الهام. االقت�سادي 
العزيز جا�سم كانو  املرحوم عبد  وقد كان 
له  كانو  اأحمد  بن  يو�سف  احل��اج  )اإن  ي��ردد: 
اأع��م��ال ال��رب واخل��ري،  ت��اري��خ م�سهود يف دع��م 

ا�ستفدنا منه، ونحاول اأن ن�سري على نهجه(.
كانو،  اأحمد  بن  يو�سف  جائزة  يف  ونحن 
يف  ول��دوره��ا  امل�سرية  ل��ه��ذه  ا�ستكماال  ن�سكل 

واالإن�سانية  والعلمية  الثقافية  احلركة  اإث��راء 
نهج  لعلى  البحرين،  مملكة  يف  واالجتماعية 
الوجيه عبد العزيز جا�سم كانو �سائرون، وعلى 
توجه اجلد احلاج يو�سف بن اأحمد كانو الذي 
حتمل اجلائزة ا�سمه ما�سون، غايتنا ا�ستمرار 
وحماولة  ال��رثي،  والعلمي  الثقايف  اجلهد  هذا 
جمتمعنا،  يف  امللمو�س  اأث��ره  له  لنجد  تطويره، 
اأغلى  هم  الذين  الغالية  مملكتنا  �سباب  ويف 

واأنف�س ما لدينا. 
هذا  على  با�ستمرارنا  هنا  نوؤكد  اأن  ونحب 
كل  لتحقيق  اخل���رية  وامل��ب��ادئ  ال��ق��ومي  النهج 
من  اإيجابية  بكل  دائمًا  وامل�ساهمة  االأه��داف 

اأجل خدمة النا�س واملجتمع.
 لقد كان رحمه اهلل قياديًا ملهمًا يقف مع 
وانت�سار  لتقوية  دائمًا  ويدفع  ومعاونيه  رفاقه 
يحمل  وم�سئواًل  و�سريكًا  داعمًا  اجلائزة  هذه 
مع  حققت  والتي  االأمانة  هذه  وثبات  ثقة  بكل 
للجائزة  الرائدة  املكانة  خذه  ال�سنوات  مرور 
متفوقة من بني اجلوائز االأخرى نوعًا واإنتاجًا.

رح���م اهلل ال��ف��ق��ي��د ع��ل��ى م���ا ق���دم الأه��ل��ه 
وجمتمعه ون�ساأل اهلل التوفيق لل�سري على ذات 
الثقايف  الكيان  ه��ذا  فل�سفة  لنحقق  النهج، 

والعلمي الذي اأن�سئ من اأجله.
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تزايد االهتمام في الفترة الماضية بمفهوم 
المسئولية االجتماعية، الذي يعرف وفقا 

لما حدده البنك الدولي لقطاع األعمال 
بأنه “ التزام أصحاب النشاطات التجارية 

بالمساهمة في التنمية المستدامة، 
من خالل العمل مع موظفيهم 

وعائالتهم والمجتمع المحلي 
والمجتمع ككل، لتحسين مستوى 

المعيشة بأسلوب يخدم التجارة 
والتنمية في وقت واحد، بما يعني 

تفعيل اآلليات والوسائل التي تدمج 
فيها منشآت األعمال اهتماماتها البيئية 

واالقتصادية واالجتماعية ضمن قيمها 
وثقافتها المؤسسية، وآليات صنع القرار فيها، 

وذلك في إطار من الشفافية والمحاسبية، بما 
يكرس لممارسات مثلى للمؤسسة تعظم الثروة 

وتطور المجتمع، وتحقق التنمية المستدامة “

د. رضا عبد الواجد أمين

فــي بــرامـــج
المسئولية االجتماعية

مشاركة الشباب
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االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��ئ��ول��ي��ة  ك���ان���ت  واإذا 
للمجتمع  امل�ستدامة  التنمية  حتقق  وبراجمها 
ميكن  االإ�سالمية  املجتمعات  يف  ال�سباب  فاإن 
اأن ي�سطلعوا بالدور االأكرب يف هذا االأمر، الأن 
ال�سباب هم االأقدر على التغيري نحو االأف�سل، 
فاأهل  واملباداأة،  املبادرة  القدرة على  ولديهم 
حينما  �سبابا  كانوا  املثال  �سبيل  على  الكهف 
قادوا حركة التغيري والت�سحيح حتركهم قوة 
)اإنهم  تعاىل  ق��ال  االإمي���ان،  وق��وة  ال�سباب، 

فتية اآمنوا بربهم وزدناهم هدى( 
جهد  اإىل  االآن  االإ�سالمي  عاملنا  ويحتاج 

ال�سباب وعزميتهم يف تفعيل 
االجتماعية  امل�سئولية  برامج 
التي تتجاوز العمل التطوعي 
اإىل امل�ساركة يف برامج ذات 
ت���اأث���ري اج��ت��م��اع��ي وت��ن��م��وي 
يف  ال��رب��ح  وحت��ق��ق  م�ستدام 
ن��ف�����س ال��وق��ت،وي��غ��ذي ه��ذا 

االحتياج عامالن:
للم�سئولية  اأن  اأول���ه���ا: 
واإ�سارات  جذور  االجتماعية 

قوية يف الدين االإ�سالمي من خالل عدد من 
الغراء،  ال�سريعة  بها  ن��ادت  التي  التعاليم  
ف�سال  املثال،  �سبيل  على  العفو(  )اإنفاق  مثل 
م�سئولية  من  ج����زء  الع�م���ل  ه����ذا  اأن  عن 
االأر���س  يف  اهلل  خالفة  من  امل�سلم  االإن�سان 

وعمارة الكون.
ال��ع��امل  ب���ل���دان  م���ن  ك��ث��ري  اأن  وث��ان��ي��ه��ا: 
االإ�سالمي –اإن مل تكن كلها – تنق�سها مثل 
االأف�سل  احل��ي��اة  حتقق  التي  االأن�سطة  ه��ذه 

اأح��وج  االإ�سالمية  املجتمعات  اإن  لالإن�سان، 
الغربية،  املجتمعات  من  ال��ربام��ج  تلك  اإىل 
من  – الكثري  – لالأ�سف  منها  ن�ستورد  التي 
ثقافتنا  يف  قويا  اأ�سال  لها  جتد  التي  االأفكار 
االإ�سالمية، وفقط حتتاج اإىل من مييط عنها 

اللثام، وينف�س عنها الغبار.
ول��ك��ن ت��ق��ف اأم����ام ال�����س��ب��اب ال��ك��ث��ري من 
امل�����س��ارك��ة يف  ال��ت��ي حت���ول دون  ال��ع��ق��ب��ات 
امل�سئولية االجتماعية، وهو ما ميكن ت�سنيفه 
ب��اع��ت��ب��ار ن��وع��ي��ة ه���ذه امل���ع���وق���ات، ف��ه��ن��اك 
ومعوقات  ثقافية،  معوقات 
اق���ت�������س���ادي���ة، وم���ع���وق���ات 
اأخ��رى  ومعوقات  �سيا�سية، 
ت�سليط  ال��ورق��ة  ه��ذه  حت��اول 

عليها. االأ�سواء 
ومن ثم فاإن هذه الورقة 
التعرف  اإىل  تهدف  البحثية 
ع��ل��ى اأه����م امل��ع��وق��ات ال��ت��ي 
ال�سباب  م�ساركة  دون  حتول 
االجتماعية  امل�سئولية  يف 
ال��ع��امل االإ���س��الم��ي، وو���س��ع ت�سور  ب��ل��دان  يف 
تهدف  ك��م��ا  ال��ع��ق��ب��ات،  ه��ذه  ل��ت��ج��اوز  علمي 
الذي  الدور  التعرف على  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة 
اجلماهريية  االإع��الم  و�سائل  تلعبه  اأن  ميكن 
املجتمعي  الوعي  من  حالة  خلق  يف  وال�سبكية 
وتقدمي  ال�سباب،  لدى  االجتماعية  بامل�سئولية 
ثقافة  انت�س���ار  �سع����وبات  جت������اوز  �سبل 
تعنى  التي  والفعاليات  الربامج  االنخراط يف 

االجتماعية. بامل�سئولية 

 اجملتمعات اإلسالمية 
أحوج إىل تلك برامج 
برامج املسئولية 

االجتماعية من 
اجملتمعات الغربية

فة
قا

وث
كر 

ف
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أوال:مفاهيم الدراسة النظرية

االجتماعية: امل�سئولية 

ت��ع��رف امل�����س��ئ��ول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب��اأه��ا 
اجلماعة  ع���ن  ال���ذاتي��ة  الفرد  »م�سئولية 
واأم��ام  اجل�م����اعة،  اأم�����ام  نف�س����ه،  اأم��ام 
اهلل، وهي ال�سع����ور بالواجب والق������درة على 

حتمله، والقيام به«.
من  عنه  ي�سدر  مبا  الفرد  اإق��رار  هي  اأو 
والنف�سي  العقلي  وا�ستعداده  واأق��وال،  اأفعال 
لتحمل ما يرتتب عليه من نتائج، وهو تعريف 

يركز على امل�سئولية ب�سكل جمرد.
للم�سئولية  �سامال  تعريفا  اآخ��رون  وق��دم 
حلاجاته،  الفرد  اإ�سباع  يت�سمن  االجتماعية 
اإ�سباع  فر�س  من  االآخرين  حرمان  عدم  مع 

التي  واملجاالت  امليادين  �ستى  يف  حاجاتهم 
واالأ���س��دق��اء،  واالأه����ل،  ذات���ه،  ال��ف��رد  ت�سمل 
واجلريان، واملجتمعات على جميع امل�ستويات.
اأن  ال�سابقة  التعريفات  على  وي��الح��ظ 

االجتماعية، هي:  امل�سئولية 
- قيمة يعتنقها الفرد 

ح�����ق��وق  لل���م��جتمع  ب���������اأن  اإدراك   -
على الفرد 

- امل���وازن���ة ب��ني ح��ق��وق ال��ف��رد وح��ق��وق 
اجلماعة.

اأعمال  يف  الفرد  م�ساركة  اأي  ال�سلوك،   -
يعود نفعها على املجتمع ب�سكل عام.

وتاريخيا، فاإن جذور امل�سئولية االجتماعية 
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اإىل  يعود  احلديث  مبفهومها  االأعمال  لقطاع 
يف  اأورب��ا،  يف  العمالية  النقابات  ظهور  فرتة 
حيث  تقريبا،  ع�سر  ال�سابع  القرن  اأوا���س��ط 
تزامنت تلك الفرتة البائ�سة من حياة العمال 
الراأ�سمايل  اجل�سع  مواجهة  ل�سبل  بحثهم  مع 
على  ���س��غ��وط��ه  م��ن  زاد  وال����ذي  امل��ت��ع��اظ��م، 
الن�سيج  �سناعة  يف  االآل��ة  با�ستخدام  العمال 
االأ�سر،  اآالف  بوؤ�س  تعميق  مت�سببا يف  اآنذاك، 
للعمال  جتمعات  تكوين  يف  عجل  الذي  االأمر 
اال�ستغالل  �سنيعة  من  التخل�س  ا�ستهدفت 
اآل��ة  بتحطيم  ب��ذل��ك  معربين  ال��راأ���س��م��ايل، 
اأنها ال�سبب  1811م ظنا منهم  الن�سيج عام 
خ�سمهم  اأن  اك��ت�����س��ف��وا  ح��ت��ى  ب��وؤ���س��ه��م،  يف 
ليقوموا  اأنف�سهم،  الراأ�سماليون  هو  احلقيقي 
امل�سئولية  ب���ذرة  ب���زرع  م���رة  والأول  ع��ن��ده��ا 

االجتماعية يف اأذهان الراأ�سماليني من خالل 
ولفت  االأرباح،  لتقلي�س  اجلماعي  االإ�سراب 
ككل،  املجتمع  نحو  واجباتهم  اإىل  االأن��ظ��ار 

اأ�سفرت عن �سدامات دامية مع احلكومات.
ال��ب��داي��ات  �سكلت  االح��ت��ج��اج��ات  وه���ذه 
الراأ�سمايل  للنظام  النقابية  للحركة  االأوىل 
باإجراء  االأع��م��ال  اأ�سحاب  بع�س  ق��ام  حيث 
التجارية،  موؤ�س�ساتهم  يف  االإ�سالحات  بع�س 
العمل،  اأوق���ات  وتقلي�س  االأج���ور،  رف��ع  مثل 
البع�س  وزاد  االأط��ف��ال،  ت�سغيل  م��ن  واحل��د 
حتت  للعمال  بيوت  ببناء  بالقيام  ذلك  على 
االإ�سالحات  ه��ذه  ب��اأن  لديهم  حم��دد  ت�سور 
عذابات  �ستنهي  اأنها  اإال  االأرباح  قل�ست  واإن 
ال�سارة،  باملفاجاأة  ا�سدموا  ولكنهم  العمال، 
اأول  لتكون  كبري،  ب�سكل  االأرب��اح  ارتفاع  وهي 
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االجتماعية يف  امل�سئولية  لنجاح  مثل جتريبي 
التاريخ احلديث لقطاع االأعمال.  

عناصر المسئولية االجتماعية:

ت���ت���ك���ون امل�����س��ئ��ول��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة م��ن 
عنا�سر ثالثة: 

ب��ه االرت��ب��اط  1- االه��ت��م��ام، وي��ق�����س��د 
الفرد  اإليها  ينتمي  التي  باجلماعة  العاطفي 
االرت��ب��اط  وذل���ك  ك��ب��رية،  اأم  ك��ان��ت  �سغرية 
الذي يخالطه احلر�س على ا�ستمرار تقدمها 

الأهدافها. وبلوغها  ومتا�سكها، 
ه�������������ذا  وي����ي��ن���ق�س����م  ال����ف�ه���م،   -2

العن�سر اإىل �سقني: 

   أ- األول: فهم الفرد للجماعة.

للمغزى  ال���ف���رد  ف��ه��م  وال���ث���اين   ب-     
اآثار  الفرد  يدرك  اأن  اأي  الأفعاله،  االجتماعي 
اجلماعة،  على  وقراراته  وت�سرفاته،  اأفعاله 
اأو  فعل  الأي  االجتماعية  القيمة  يفهم  اأن  اأي 

ع����ن��ه. ي���س����در  اج���ت��م���اعي  ت�س���رف 
مع  ال��ف��رد  ا���س��رتاك  اأي  امل�����س��ارك��ة:   -3
وما  االه��ت��م��ام،  ميليه  م��ا  عمل  يف  االآخ��ري��ن 
يتطلبه الفهم من اأعمال ت�ساعد اجلماعة يف 
والو�سول  م�سكالتها،  وحل  حاجاتها  اإ�سباع 
واملحافظة  رفاهيتها،  وحتقيق  الأه��داف��ه��ا، 

ا�ستمرارها. على 
االجتماعية  امل�سئولية  عنا�سر  وتت�سم 
م�سئولة  وه��ي  وم��ت��ك��ام��ل��ة،  م��رتاب��ط��ة  ب��اأن��ه��ا 
اأم����ام ال����ذات، وت��ع��رب ع��ن درج���ة االه��ت��م��ام 
اإنها  حيث  االجتماعية،  وامل�ساركة  والفهم 
والتطبيع  الرتبية  طريق  عن  تدريجيا  تنمو 
اكت�ساب  ف��ه��ي  ال���ف���رد،  داخ���ل  االج��ت��م��اع��ي 
والعوامل  الظروف  نتاج  وهي  وتعلمه،  افرد 
واملوؤثرات الرتبوية واالجتماعية التي يتعر�س 

لها الفرد يف مراحل منوه املختلفة. 
امل�����س��ئ��ول��ي��ة  يف  ال���ظ���اه���ر  ال��ن��ق�����س  اإن 
اأمرا  اأ�سبح  املجتمع  اأف��راد  لدى  االجتماعية 
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ومن  املجتمع،  ل�سئون  مالحظ  لكل  ظاهرا 
تنمية  اإىل  الدعوة  اأهمية  تربز  املنطلق  هذا 
امل�سئولية االجتماعية لدى االأفراد، الأن تربية 
االإن�سان على حتمل امل�سئولية جتاه ما ي�سدر 
قدر  على  م�ساألة  هي  و�سلوك  اأق��وال  من  عنه 
اأث��ر يف نظم  م��ن  لها  مل��ا  االأه��م��ي��ة،  م��ن  كبري 
فاالأفراد  االإن�سانية،  املجتمعات  داخل  احلياة 
حقيقتها  ويدركون  امل�سئولية  يتحملون  الذين 
تتميز حياتهم باال�ستقرار والطماأنينة واالأمن 
االأفراد  تهاون  اأن  كما  واالجتماعي،  النف�سي 
الفجوة  ات�ساع  اإىل  يوؤدي  امل�سئولية  حتمل  يف 
الروابط،  ومي��زق  االإن�سانية،  العالقات  بني 
هنا  ومن  املجتمع،  التحطم يف  اأ�سباب  ويربز 
ي�سبح  االجتماعية  امل�سئولية  مو�سوع  ف��اإن 
ودينية،  واأخالقية  واجتماعية  تربوية  ق�سية 
الطبقات  داخ���ل  عليها  ال��رتك��ي��ز  ت�ستدعي 
االجتماعية عامة ملا تنطوي عليه من دالالت 

قيمية حلياة االإن�سان.

ثانيا: خصائص

 الشباب كمرحلة عمرية:

الفئة  اأن  اإىل  الدرا�سات  من  كثري  ت�سري 
فرتات  اأكرث  هي  بال�سباب  اخلا�سة  العمرية 
االإن�سان حيوية، وقدرة على العطاء واالإبداع، 
تاريخ  مالمح  غريت  التي  احلركات  اأن  كما 
ال�سباب،  كواهل  على  قامت  وال�سعوب  االأمم 
من  جم��ت��م��ع  الأي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال�����رثوة  ف��ه��م 

املجتمعات.

المسؤولية أهمية 

لل�سباب: االجتماعية 

وبرجمها  االجتماعية  امل�سئولية  حتقق 

عددا من االأهداف لل�سباب، منها:
وم�س��اركة  ان����ت�م����اء  ت����ع��زيز   -1

ال�سباب يف جمتمعهم.
ي�ساركون  ال��ذي��ن  ال�سباب  ي���درك  حيث 
يف ب���رام���ج امل�����س��ئ��ول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة اأن��ه��م 
من  ق��درا  ويتحملون  املجتمع،  لهذا  ينتمون 
امل�سئولية جتاهه، بينما االنعزال عن املجتمع 
واالأن�سطة التي متار�س به يعد عامال م�ساعدا 
االك���رتاث  وع���دم  املجتمع،  ع��ن  لالنف�سام 

تواجهه.  التي  بالق�سايا امل�سريية 
ومهاراتهم  ال�سباب  ق���درات  تنمية   -2

والعملية.  والعلمية  ال�سخ�سية 
العام  االجتماعي  العمل  يف  فاالنخراط 
العديد  ال�سباب  اإك�����س��اب  اإىل  ب���دوره  ي���وؤدي 
امل��ه��ارات  لتنمية  ت���وؤدي  ال��ت��ي  اخل���ربات  م��ن 
وبالتايل  لل�سباب،  وال�سلوكية  ال�سخ�سية 
الذي  املجتمع  اإف��ادة  على  قدرة  اأكرث  جعلهم 

اإليه  ينتمون 
الثغرات  على  التعرف  لل�سباب  يتيح   -3

التي ت�سوب نظام اخلدمات يف املجتمع.
االجتماعية  امل�سئولية  برامج  الأن  وذل��ك 
ت��ع��م��ل يف االأ����س���ل ع��ل��ى حم���اول���ة ���س��د ه��ذه 
ال���ث���غ���رات م���ن خ����الل ال���ربام���ج واالآل���ي���ات 
الفر�سة  ال�سباب  تعطي  وبالتايل  املختلفة، 
ملعرفة اأوجه اخللل يف نظام تقدمي اخلدمات 

للفئات االأكرث احتياجا به.
اآرائ��ه��م  ع��ن  للتعبري  لل�سباب  يتي��ح   -4
التي  ال��عامة  الق���س���اي���ا  ف�����ي  واأفكارهم 

املجتمع.  تهم 
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معناه  ال��ع��ام  ال��ع��م��ل  يف  االن��خ��راط  الأن 
االه��ت��م��ام ب��ال�����س��اأن ال��ع��ام، وب��ف��ع��ل اخل��ربة 
املرتاكمة يكون ال�سباب قادرين على التعبري 
الق�سايا  �سوب  ت�سكيلها  بعد  اآرائ��ه��م  ع��ن 

الهامة. املجتمعية 
5- يوفر لل�سباب فر�سة تاأدية اخلدمات 
ال�سخ�سي.  امل�ساكل بجهدهم  باأنف�سهم وحل 
وهو ا�ستثمار هام لطاقات ال�سباب الذي 
النه�سة  ع��وام��ل  جمتمعه  يهب  اأن  بو�سعه 
متحم�س  �سباب  وجود  اإن  والتطور،  والتقدم 

جمتمع  اأي  يف  العام  للعمل 
املجتمع،  ث���راء  ع��ل��ى  دل��ي��ل 
وقدرته على جتاوز العقبات 

التي تعرت�س طريق منوه.
ل��ل�����س��ب��اب  ي����وف����ر   -6
حتديد  يف  امل�ساركة  فر�سة 
يحتاجها  ال��ت��ي  االأول���وي���ات 
امل��ج��ت��م��ع، وامل�������س���ارك���ة يف 

اتخاذ القرارات. 
وه���و االأم����ر ال���ذي ي��ع��د ت��دري��ب��ا ل��ه��وؤالء 
وتكوينا  القيادة،  فنون  متر�س  على  ال�سباب 
ال�سباب  ال��ق��ادة  من  وثالثة  ثانية  ل�سفوف 
االأمة  م�ستقبل  كواهلهم  على  يحملون  الذين 

اإليها.  التي تنتمون 

ثالثا: الشباب  في العالم

 اإلسالمي والمسئولية االجتماعية
بامل�سئولية  االإ����س���الم���ي  ال�����رتاث  ع��ن��ي 
حد  على  واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد  االجتماعية 
�سواء، ك�سكل من اأ�سكال التكافل االجتماعي 
للعالقات  نظاما  ليكون  املجتمع،  اأبناء  بني 

االجتماعية واالقت�سادية التي ت�سود املجتمع، 
مبا  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  لبناء  وقاعدة 
يتجاوز مفاهيم الرب، واالإح�سان، وال�سدقة. 

ال��ع��امل  ال�����س��ب��اب يف  اإن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 
االإ�سالمي عليه اأن ي�سطلع بدور بارز لتحقيق 
ل�سمان  وذلك  االجتماعية،  امل�سئولية  برامج 
جناح تلك الربامج، ملا يتميز به ال�سباب من 

قوة دافعة للق�سايا التي يتبنوها.

تق�سيم  ميكن  اأن��ه  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
امل�سئولية  ب��رام��ج  حم����اور 
االج���ت���م���اع���ي���ة مب��ف��ه��وم��ه��ا 

ال�سامل اإىل: 

1- م�سئولية الفرد جتاه 
الذات، وياأتي هذا النوع من 
امل�سئولية يف مقدمة االأنواع، 
ح�������ديث  م����ن  ان��ط��الق��ا 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�س�������ول 
عليه و�سلم )اإن لنف�سك عليك حقا، والأهلك 

عليك حقا، فاأعط كل ذي حق حقه(

امل�سئولية  م���ن  ال��ن��م��ط  ه���ذا  وي��ن�����س��ب 
التي  املعرفية  املهارات  تنمية  على  باالأ�سا�س 

املجتمعية.  امل�سئولية  بعد  تاأخذ 

امل�سئولية  م��وؤ���س��رات  تلخي�ص  ومي��ك��ن 
جتاه الذات يف العنا�سر التالية: 

داخل  جتري  التي  باالأحداث  االهتمام   -
املجتمع، من خالل التعر�س لو�سائل االإعالم 

التي تقدم اخلدمات االإخبارية.

إن لنفسك عليك حقا، 
وألهلك عليك حقا، 

فأعط كل ذي حق حقه
رسول الله
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يفهمها  ال  التي  االأم��ور  عن  اال�ستف�سار   -
يف و�سائل االإعالم.

االأح��داث  جمريات  مبناق�سة  االهتمام   -
يف الدول املجاورة.

- القراءة عن تاريخ االأمم واحل�سارات.

2- م�سئولية الفرد جتاه االأ�سرة:
ومي���ك���ن اق������رتاح امل����وؤ�����س����رات ال��ت��ال��ي��ة 

االأ�سرة: للم�سئولية جتاه 

االإنفاق  ف����ي  ال�م�س���ارك����ة  اأو  االإن��ف�اق   -
االأ�س����رة. متط�ل��ب��ات  يف 

- املحافظة على االلتزامات العائلية.

وال�����ب�����ر  ال����وال����دين  رع��اي�����ة   -
لهما.  العون  ب���ه��ما، وتقدمي 

االل���ت���زام���ات  يف  ال�����������م�����������س�����������ارك�����������ة   -
ال���ع���ائ��ل���ي����ة. والزي��������ارات 

اأفراد  م��ع  العائلية  امل�سكالت  مناق�سة   -
ل��ح����ل�ه��ا. �س��ع���ي�ا  االأ�س���رة 

ع��ل���ي���ه  ات�ف���ق  م������ا  ع���ل��ى  ال��ع���م�����ل   -
االأ�س�������رة. اأع�����س����اء 

معني  وق��ت  تخ�سي�س  على  احل��ر���س   -
للجلو�س مع االأ�سرة.

واالأخ��وات  االإخ��وة  اأخبار  على  التعرف   -
و�سائر اأفراد العائلة الكبرية.

3- امل�سئولية جتاه الزمالء:
تت�سمن:  اأن  وي��م�ك���ن 

مع  ال����ت�����وا�س����ل  ع���ل����ى  ال���ح�����ر�س   -
واالأ�سدقاء. الزمالء 

م���ا ط��ل��بوا  اإذا  ال������زم����الء  - م�س���اعدة 
منه ذلك.

- حم���اولة الدخول مع الزمالء يف بع�س 
االأعمال اجلماعية.
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- تقبل االختالف يف الراأي مع الزمالء.
4- امل�سئولية جتاه احلي وتت�سمن: 

احلي  بق�سايا  االهتمام  ب��اأن  االعتقاد   -
واجب اجتماعي.

يتطلب  عمل  اأي  يف  اجل��ريان  م�ساعدة   -
امل�ساعدة. 

- امل�ساهمة يف حل امل�سكالت االجتماعية 
يف احلي الذي يعي�س فيه.

اأف���راح���ه���م  يف  اجل������ريان  م�����س��ارك��ة   -
واأتراحهم.

وتت�سمن: الوطن  جتاه  امل�سئولية   -5
ال��ع��ام��ة  - امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأم����اك����ن 

واملمتلكات يف الوطن.
التنمية  ب����م�����س����روعات  االه����ت��م���ام   -

يف الوطن.

- ن�����س��ر ال���وع���ي وال��رتب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
املجتمع الذي يعي�س فيه.

وال��ف��ع��ال��ي��ات ذات  ال���ن���دوات  - ح�����س��ور 
للوطن واملجتمع. الفائدة 

تن�ساأ  التي  امل�سكالت  حل  يف  امل�ساهمة   -
يف موؤ�س�سة العمل اأو الدرا�سة.

- التعرف على طريقة �سري العمل النيابي 
وال�سيا�سي يف الوطن 

العامة  الق�سايا  يف  ب��ال��راأي  االإ�سهام   -
التي تهم الوطن.

6- امل�سئولية جتاه العامل وتت�سمن: 
تت�سل  ال��ت��ي  ب��ال��ق�����س��اي��ا  االه���ت���م���ام   -

العاملي كاملجاعات والكوارث. بال�سمري 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  ب��اأه��م��ي��ة  االعتق�����اد   -
ال��ت����ي نع��ي�س في���ها باعتبارها جزءا  البيئ���ة 

مهما من العامل. 
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جتري  التي  واالأح��داث  االأخبار  متابعة   -
يف العامل الكبري.

ال������س������ب�����اب  م����س���ارك��������ة  م������ع�������������وق������ات 
االج��تم���اعية امل�سئولية  ف���������ي 

ال���ق���راءة ال�����س��ادق��ة ل��واق��ع ال�����س��ب��اب يف 
وحداته  اختالف  على   – االإ�سالمي  العامل 
ال�سباب  كل  لي�س  اأنه  اإىل  – ت�سري  ال�سيا�سية 
برامج  الأه��م��ي��ة  واحل��م��ا���س  االإمي����ان  لديهم 
اأخ��رى،  ناحية  وم��ن  االجتماعية،  امل�سئولية 
ف����اإن واق����ع م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف ب��رام��ج 
من  الكثري  يعرت�سه  االجتماعية  امل�سئولية 
العقبات اأو املعوقات، وهو ما يوؤدي اإىل تثبيط 
االأدوار  تلك  يتمثلون  ال��ذي��ن  ال�سباب  همم 
من  اأخ��رى  فئة  اإحجام  اإىل  اأو  االجتماعية، 
امل�سئولية  برامج  يف  االنخراط  عن  ال�سباب 

املعوقات. بتلك  امل�سبق  لعلمهم  االجتماعية 

يف  امل��ع��وق��ات  ه���ذه  ت�سنيف  وي���م�ك��ن 
الت��ال��ي����ة:  الف��ئ���ات 

أوال:  معوقات ثقافية:

ويق�سد بها املعوقات ذات ال�سلة بتثقيف 
واأن�سطة  ب��رام��ج  باأهمية  وتوعيته  املجتمع 

واأهمها:  االجتماعية،  امل�سئولية 
1- �سعف الوعي مبفهوم وفوائد امل�ساركة 
والعمل  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�سئولية  ب��رام��ج  يف 
البلدان  من  كثري  يف  تغيب  حيث  التطوعي، 
العام،  بال�ساأن  االهتمام  ثقافة  االإ�سالمية 
يف  االأمية  ن�سبة  زيادة  اإىل  ذلك  يرجع  ورمبا 

بع�س الدول االإ�سالمية مبعدالت خطرية.
والن�ساطات  بالربامج  التعريف  قلة   -2
احلكومية  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  التطوعية 
امل�سئولية  اإط���ار  يف  ت���دور  وال��ت��ي  واالأه��ل��ي��ة 
و�سائل  م��ن  ك��ث��ريًا  اإن  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
تطغى  حيث  اجلانب،  هذا  تتجاهل  االإع��الم 
وظيفة الت�سلية والرتفيه على و�سائل االإعالم 
عام،  ب�سكل  والتثقيف  التوعية  وظيفة  مقابل 
والتوعية بربامج امل�سئولية االجتماعية والعمل 
التطوعي ب�سكل خا�س، اأو اأن املوؤ�س�سات التي 
االجتماعية  امل�سئولية  برامج  يف  ت�ساهم 
ت�سويقية  حمالت  تنظيم  تنق�سها 

ودعائية جيدة لتلك الربامج.
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يف  ال�سائدة  الثقافية  االأمناط  بع�س   -3  
بحجة  ال�سباب،  �ساأن  من  كالتقليل  املجتمع 
واتهامهم  ج��ي��دا،  االأم���ور  ي��درك��ون  ال  اأن��ه��م 
االأم���ور،  على  احلكم  يف  والتهور  ب��االن��دف��اع 
ال�����س��ورة  لتلك  ومي��ك��ن  خ��ربات��ه��م،  ون��ق�����س 
النمطية اأن حتبط اأي حماوالت جادة لتطوير 

املجتمع وامل�ساهمة يف منوه.
امل�ساركة  يف  امل����راأة  دور  م��ن  احل��د   -4
امل�سئولية  وب��رام��ج  التطوعية  االأع��م��ال  يف 
وع��دم  امل��ج��ت��م��ع��ات،  بع�س  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة 
بذريعة  العام،  ال�ساأن  مبمار�سة  لها  ال�سماح 
النوعية  ه��ذه  مم��ار���س��ة  على  ت��ق��وى  ال  اأن��ه��ا 
قد  االأعمال  تلك  طبيعة  اأن  اأو  االأعمال،  من 
االختالط،  اأو  الرجال  مع  التعامل  ت�ستوجب 
اأن  اإىل  ي�سري  الواقع  بينما  اأخ��رى،  ذرائ��ع  اأو 
واأنها  احلياة،  هذه  يف  للرجل  �سريك  امل��راأة 
�سعيد  ع��ل��ى  ه��ام��ة  اأدورا  ت����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 
قادرة  واأنها  االجتماعية،  امل�سئولية  برامج 
تنا�سب  قد  التي  االأعمال  ببع�س  القيام  على 
الرجل،  اأكرث من   طبيعتها 

م��راع��اة  وج��وب  على  الت�سديد  ���س��رورة  م��ع 
امل��راأة  لعمل  واالأخالقية  الدينية  ال�سوابط 

والرجل على حد �سواء. 
االج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  ت�����س��ج��ي��ع  ق��ل��ة   -5
والتطوعي يف مقابل اإغداق التكرمي والهدايا 
على االأبطال الريا�سيني اأو امل�ستغلني بالغناء 
نتيجة  وه��و  امل��ث��ال،  �سبيل  على  التمثيل  اأو 
الداعمة  املجتمعية  الثقافة  لغياب  منطقية 
والت���ي  االجتم���اعية،  امل�سئولية  ل��ربام��ج 
تن��ظ�����ر بت�سكك لكل عم���ل تطوعي ال يهدف 

القائمون عليه اإىل الربح املادي.

ثانيا: معوقات اقتصادية:
االقت�سادية  التحديات  من  ع��دد  توجد 
التي تواجه ال�سباب، وتعيق م�ساركته الفاعلة 

اأهمها:  يف برامج امل�سئولية االجتماعية، 
ملعظم  ال�سيئة  االقت�سادية  الظروف   -1
غالبية  تقبع  حيث  االإ�سالمي،  العامل  بلدان 
ه���ذه ال����دول يف م�����س��اف ال����دول ال��ن��ام��ي��ة، 
ق���د خطا  ال����دول  ب��ع�����س  اأن  م���ن  وب��ال��رغ��م 
خطوات جيدة على �سعيد النمو االقت�سادي، 
اأن  اإال  العربي،  اخلليج  ودول  ماليزيا  مثل 
كثري  من  تعاين  االإ�سالمية  الدول  بقية 
التي  الكربى،  امل�سكالت  من 
ت��ك��ون ال��ظ��روف 
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االقت�سادية عن�سرا حاكما فيها، مثل الفقر، 
واالأمية.  والبطالة، 

االإداري  وال��رته��ل  الف�ساد  انت�سار   -2
الراعية  االأه��ل��ي  العمل  موؤ�س�سات  بع�س  يف 
يعد  حيث  االجتماعية،  امل�سئولية  ل��ربام��ج 
وال��رع��اة،  املتربعني  اأم���وال  على  اال�ستيالء 
ذلك  وغري  والر�سوة،  فيها،  الت�سرف  و�سوء 
ال��دول  يف  تنت�سر  التي  املالية  اجل��رائ��م  من 
الفقرية التي ينتمي معظم البلدان االإ�سالمية 
اإليها، من معوقات ممار�سة برامج امل�سئولية 
�سورة  االأذهان  يف  ير�سخ  حيث  االجتماعية، 
االأهلي،  العمل  ملنت�سبي  دقيقة  غري  ذهنية 

تلك  ع��ر���س  مت  اإذا  خا�سة 
و�سائل  يف  ال�سلبية  ال�سور 
االإع���الم، وحت��ت��اج كثري من 
ال�����دول االإ���س��الم��ي��ة اإل�����������ى 
ال�سفافية،  م��ب��ادئ  تفعيل 
املوؤ�س�سي  النظ����ام  وتك��ري�س 

للتغلب على تلك العقبات.
ل��الأف��راد،  ال�����س��رائ��ي��ة  ال��ق��وة  �سعف   -3
النامية   ال��دول  اإىل  انتمائهم  بحكم  وذل��ك 
االإ�سالمي،  العامل  بلدان  كما هو حال غالبية 
االإنفاق على  اإمكانية  الفرد من  يعيق  ما  وهو 

االجتماعية.  امل�سئولية  برامج 
االق��ت�����س��ادي��ة  االأف����ك����ار  ان��ت�����س��ار   -4
الراأ�سمايل  الفكر  و���س��ي��ادة   ، الراأ�سمالية 
ال��ه��ادف اإىل ج��م��ع ال����رثوات وت��رك��ي��زه��ا يف 
وبالرغم  ال��ع��دد،  حم��دودي  اأ�سخا�س  اأي��دي 
ل��ل��ح��د م��ن �سطوة  امل��ت��ك��ررة  ال���دع���وات  م��ن 
برامج  بع�س  تبني  خ��الل  من  الراأ�سمالية، 
لل�سركات  وخا�سة  االجتماعية،  امل�سئولية 

واملوؤمترات  ال��دورات  وعقد  االأعمال،  وقطاع 
امل�سئولية  ثقافة  اإ�ساعة  حتاول  التي  العلمية 
اأن عددا  يبقى  اأنه  اإال  لل�سركات،  االجتماعية 
واأ�سحاب  ال�سركات  هذه  من  فقط  حم��دودا 
االأعمال هم الذين يتبنون مثل تلك الربامج. 

ثالثا : معوقات سياسية: 

يف  بامل�ساركة  لل�سباب  ال�سماح  عدم   -1
العاملة  املنظمات  بداخل  ال��ق��رارات  اتخاذ 
يعود  ورمبا  االجتماعية،  امل�سئولية  جمال  يف 
الهادفة  ال�سيا�سية  ال��روؤي��ة  غياب  اإىل  ذل��ك 
ال�سباب  ال��ق��ادة  م��ن  ث��اين  �سف  اإن�ساء  اإىل 
مب�سئولياتهم  ل��ال���س��ط��الع 
يعي�سون  التي  االأوط��ان  جتاه 
اإدراك  ع�����دم  اأو  ف���ي���ه���ا، 
ال���ق���درات احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي 
ال�سباب  ميتلكها  اأن  ميكن 
الإجن���اح ت��ل��ك امل�����س��روع��ات، 
وت���ك���ت���ف���ي غ���ال���ب���ي���ة ت��ل��ك 
بع�س  ب��اإ���س��ن��اد  امل��ن��ظ��م��ات 
ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل�����س��ب��اب ا���س��ت��غ��الال 

لطاقاتهم يف العمل االأهلي.
متار�سها  التي  االأمنية  امل�سايقات   -2
النا�سطني  على  االإ�سالمية  ال��ب��ل��دان  بع�س 
اإذا  خا�سة  وب�سفة  االأهلي،  العمل  جمال  يف 
ال�سباب من  اإليها  ينتمي  التي  املوؤ�س�سة  كانت 
اأو  للحكومة  مبا�سرة  التابعة  املوؤ�س�سات  غري 
ال�سباب  من  الكثري  يجعل  ما  وه��و  النظام، 
يعزف عن امل�ساركة يف مثل تلك الربامج من 

باب �سد الذرائع، اأو اتقاء ال�سبهات.
ال�سيا�سية  االأط���راف  بع�س  ت�سكك   -3

جيب على  وسائل 
اإلعالم دعوة املواطنني 

إىل العمل التطوعي
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االجتماعي،  العمل  منظمات  بع�س  نوايا  يف 
وحظر اأن�سطة البع�س منها يف اأحيان اأخرى، 
املنظمة  بني  ثقة  اأزمة  يخلف  قد  الذي  االأمر 
عدم  اأزم��ة  يعقبه  ال�سيا�سي،  النظام  وب��ني 

تعاون بني الطرفني. 
4- ق��ل��ة ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة اخل��ا���س��ة 
ال�سباب   املتطوعني  من  جديد  جيل  بتكوين 
االأهلي،  العمل  جمال  يف  مواهبهم   �سقل  اأو 
القادة  بع�س  اقتناع  عدم  يف�سره  قد  ما  وهو 
ب��رام��ج  يف  ال�����س��ب��اب  ب��اإ���س��راك  ال�سيا�سيني 

االجتماعية. امل�سئولية 

سبل التغلب على معوقات 

مشاركة الشباب في برامج 

االجتماعية:  المسئولية 

     للتغلب على معوقات م�ساركة ال�سباب 
امل�������س���ئ���ول���ي���ة  ب�����رام�����ج  يف 
العمل  ينبغي  االجتماعية، 
ع���ل���ى اإزال����������ة امل���ع���وق���ات 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

وذلك من خالل: 
اأمام  الفر�سة  اإتاحة   -1

قيادات  وخلق  املتطوع  ال�سباب  م�ساهمات 
على  التطوعي  العمل  احتكار  وع��دم  جديدة 

فئة اأو جمموعة معينة. 
2- ت��ك��رمي امل��ت��ط��وع��ني ال�����س��ب��اب وو���س��ع 

برنامج امتيازات وحوافز لهم. 
�سفوف  يف  التطوعي  العمل  ت�سجيع   -3

ال�سباب مهما كان حجمه اأو �سكله اأو نوعه. 

املنظمة  والت�سريعات  القوانني  تطوير   -4
فر�س  اإي��ج��اد  ي��ك��ف��ل  مب��ا  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل 
حقيقية مل�ساركة ال�سباب يف اتخاذ القرارات 

االجتماعي.  بالعمل  املت�سلة 
باملتطوعني  خ��ا���س  احت����اد  اإن�����س��اء   -5
عليهم  املهام  وتوزيع  تدريبهم  على  ي�سرف 

طاقاتهم.  وينظم 
ب��اإي��ج��اد  ال�����س��ب��اب وذل����ك  ت�����س��ج��ي��ع   -6
روح  تنمية  اإىل  تهدف  بهم  خا�سة  م�ساريع 

االنتماء واملبادرة لديهم. 
واجل��ام��ع��ة  امل���در����س���ة  مت���ار����س  اأن   -7
ال�سباب  اأكرب يف حث  الدينية دورًا  واملوؤ�س�سة 

على التطوع خا�سة يف العطل ال�سيفية. 
8- اأن متار�س و�سائل االإعالم دورًا اأكرب 
اإىل  امل���واط���ن���ني  دع�����وة  يف 
والتعريف  التطوعي،  العمل 
ب��ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة 
املوؤ�س�سات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

واجلمعيات. احلكومية 
م��ن  ج�����و  اإي�����ج�����اد   -9
النظام  بني  املتبادلة  الثقة 
ال�����س��ي��������������ا���س��ي وب��������ي�����������ن 
امل�سئولية  ل���ربام���ج  ال��راع��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 

االجتماعية.
االأه���ل���ي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  اإ����س���اع���ة   -10
من  ع��دد  خ��الل  م��ن  املجتمعية  وامل�����س��ارك��ة 
بامل�سئولية  للتعريف  تهدف  التي  الفعاليات 

االجتماعية واأهمية امل�ساركة يف براجمها.
امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى حت�����س��ني  ال��ع��م��ل   -11

ميكن لوسائل اإلعالم أن 
حتدد أولويات اجلماهري، 
وجتعل من القضايا يف 

دائرة اهتماماتهم
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االق��ت�����س��ادي��ة يف ب��ل��دان ال��ع��امل االإ���س��الم��ي 
ال�س���يا�سية  االإرادة  وج�����ود  خ������الل  من 
الدول  م�سكالت  من  لل�������حد  اجلم������اعية 
امل��وؤمت��ر  ف��ق��را ومن���وا، ومي��ك��ن ملنظمة  االأق���ل 
االإ�سالمية  املنظمات  من  وغريها  االإ�سالمي 

الدولية اأن تلعب دورا هاما يف هذا ال�سياق.
ال��ق��ان��وين  12- ���س��رورة وج���ود االإط����ار 
وتبني  تنفيذ  يف  الراغبة  للهيئات  واملوؤ�س�سي 
ب���رام���ج امل�����س��ئ��ول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ت��ى ال 
التي  واالأمنية  ال�سيا�سية  باملعوقات  ت�سطدم 

�سبق احلديث عنها.
دور االإعالم يف التوعية مب�ساركة ال�سباب 
يف امل�سئولية االجتماعية يف العامل االإ�سالمي

واالإع��الم  االت�سال  و�سائل  دور  ي��زال  ال 
ع��ل��ى اخ��ت��الف اأن��واع��ه��ا م��ث��ارا ل��ل��ج��دل بني 
اإح�سائيا  ثبت  اأن��ه  من  فبالرغم  الباحثني، 
لو�سائل  التعر�س  بني  ارتباط  معامل  وج��ود 
و  الثقافية  واملتغريات  ناحية،  من  االت�سال 
االجتماعية املرتبطة بزيادة الوعي من ناحية 
�سببية  عالقة  وجود  يثبت  مل  اأنه  اإال  اأخ��رى، 
�سبب  االإع��الم  )فيجن(اأن  فيدعي  بينهما، 
التحديث،  عملية  يف  الوقت  نف�س  يف  ونتيجة 
بينما يذكر روجرز اأن دور االإعالم م�ساعد اأو 

االجتماعية  للعوامل  م��ب�����ا�سر  غ��ي����ر 
وزي��ادة  للتنمية  امل��وؤدي��ة  االأخ���رى 

املختلفة،  بالق�سايا  ال��وع��ي 
اأن و�سائل  الثابت  االأمر  ولكن 
بالغة  اأدوارا  تلعب  االإع���الم 
تكوين  االأهمية واخلطورة يف 
ويف  وت�سكيله،  ال��ع��ام  ال���راأي 

وح�سدها  اجل��م��اع��ات  تعبئة 

مهما  معينة،  واجت��اه��ات  واآراء  اأف��ك��ار  ح��ول 
جغرافيا،  متباعدة  اجلماهري  ه��ذه  ك��ان��ت 
اأن  �سك  وال  دميوجرافيا،  متجان�سة  غري  اأو 
و�سائل  يف  الهائلة  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
وتليفزيون  واإذاع����ة  �سحافة  م��ن  االإع����الم 
الو�سائل على  واإنرتنت، زادت من قدرة هذه 
اجلماهري،  على  التاأثري  من  املزيد  حتقيق 

وتوجيهها نحو اأفكار واآراء معينة.
دور و�سائل االإعالم يف التوعية بامل�سئولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ����الل ن��ظ��ري��ة ت��رت��ي��ب 

االأولويات عند اجلمهور )و�سع االأجندة(:
اأولويات  حتدد  اأن  االإعالم  لو�سائل  ميكن 
يف  الق�سايا  من  الكثري  وجتعل  اجلماهري، 
االت�سال  علماء  ويوؤكد  اهتماماتهم،  دائ��رة 
وجود عالقة اإيجابية بني ما تركز عليه و�سائل 

ما  وبني  ر�سائلها  يف  االإع��الم 
يراه اجلمهور هامًا.
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ف���ه���ي ت�����س��ه��م ب������دور ك���ب���ري يف ت��رت��ي��ب 
فاإنها  ث��م  وم��ن  اجلمهور  ل��دى  االأول���وي��ات 
تقوم مبهمة تعليمية حيث تر�سد وتعلم النا�س 

يتحدثون. عما 
من  يتعلم  ال  اجلمهور  ف��اإن  ل��ه��ذا  وتبعًا 
العامة  امل�سائل  حول  فح�سب  االإعالم  و�سائل 
تبلغ  كم  كذلك  يتعلم  ولكنه  االأخرى  واالأم��ور 
هذه امل�سائل من اأهمية تبعًا ملا تلقاه من قبل 

و�سائل االإعالم.
ومبعنى اآخر فاإن االإعالميني يلعبون دورًا 
حينما  االجتماعية  حياتنا  ت�سكيل  يف  مهمًا 
االأخبار  وعر�س  اختيار  يف  دورهم  ميار�سون 

علينا وترتيب االأولويات فيها.
لالت�سال  االأج���ن���دة  و���س��ع  وظ��ي��ف��ة 

على  للتاأثري  مقدرتها  يف  تتمثل  اجلماهريي 
ببناء  وت��ق��وم  االأف����راد  ع��ن��د  امل��ع��رف��ة  تغيري 
لو�سائل  ت��اأث��ري  اأه��م  يكمن  وهنا  تفكريهم، 
العامل  ترتيب  على  مقدرتها  وه��و  االت�سال 

لنا. وتنظيمه عقليًا 
تاأثريية  كوظيفة  االأول���وي���ات  ترتيب  اإن 
كونها  يف  ع��م��ل��ي��ًا  تتمثل  االإع����الم  ل��و���س��ائ��ل 
ن�سريًا اأكرب يف �سنع الثقافة العامة للجمهور 
النا�س  اإدراك  ت�سور  بني  تربط  اأنها  بحيث 
وبني  والثقايف  واالجتماعي  ال�سيا�سي  للواقع 

اليومية. ال�سوؤون 
االإع����الم من  و���س��ائ��ل  ت��ل��ع��ب  اأن  ومي��ك��ن 
اجتماعيًا  دورًا  االأجندة  و�سع  وظيفة  خالل 
االهتمامات  بع�س  ح��ول  االإج��م��اع  بتحقيق 
عند اجلمهور التي ميكن اأن ترتجم فيما بعد 

باعتبارها راأيًا عامًا.
اأن  بالذكر  وجدير 
اأ�سحاب  بع�س 
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ي�ستطيعون  املختلفة  املوؤ�س�سات  يف  ال��ق��رار 
–و�سع  االأول��وي��ات  ترتيب  يف  دورًا  ي��وؤدوا  اأن 
و�سائل  اإ���س��راك  ميكنهم  ح��ي��ث  االأج���ن���دة- 
االأج��ن��دة  ق�����س��اي��ا  بع�س  تبني  يف  االإع����الم 
والرتكيز  اجلمهور  على  وطرحها  املوؤ�س�ساتية 
املنتظمة  االأولويات  من  ت�سبح  اأن  اإىل  عليها 

الأجندة و�سائل االإعالم.
وت��اأ���س��ي�����س��ا ع��ل��ى م���ا ���س��ب��ق، ف����اإن و���س��ائ��ل 

االإعالم بو�سعها اأن:

بق�سية  مهتما  ع��ام��ا  راأي����ا  ت�سكل   -1
انت�سارها  و���س��رورة  االجتماعية،  امل�سئولية 
االإ�سالمية،  املجتمعات  ب��ني  ع��ام��ة  كثقافة 
خالل  من  لها،  االإ�سالمي  التاأ�سيل  واإب���راز 
جوانب  عن  للحديث  بها  املهتمني  ا�ست�سافة 
واإج��راء  االإ�سالم،  يف  االجتماعية  امل�سئولية 
م��زي��د م���ن ال��ن��ق��ا���س��ات واحل�������وارات ح��ول 
هدف  ويكون  االجتماعية،  امل�سئولية  ق�سايا 
والتعريف  االهتمام  اإث��ارة  هو  املرحلة  ه��ذه 
بامل�سئولية االجتماعية بني القاعدة العري�سة 

من اجلماهري. 
ممن  ال��ن��اج��ح��ة  ال���ن���م���اذج  ت��ق��دمي   -2
االجتماعية يف  امل�سئولية  برامج  يقومون على 
لدى  قدوة  ليمثلوا  املختلفة،  االإع��الم  و�سائل 
موؤ�س�سات  اأم  اأف��رادا،  كانوا  �سواء  االآخرين، 
موؤ�س�سات  اأو  االأع���م���ال،  ق��ط��اع  اإىل  تنتمي 
ب��رام��ج  ت���ق���دمي  ت��خ�����س�����س��ت يف  وه���ي���ئ���ات 

امل�سئولية االجتماعية يف املجتمع.
اأقطار  من  الناجحة  النماذج  تقدمي   -3
امل�سئولية  تفعيل  يف  ب��رزت  اأخ��رى  اإ�سالمية 
ال���دول  لت�ستفيد  وب��راجم��ه��ا،  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الناجحة  ال��ت��ج��ارب  بع�س  م��ن  االإ���س��الم��ي��ة 
اأن  املانع  من  لي�س  اأن��ه  كما  املجال،  ه��ذا  يف 
بع�س  على  اأ�سواءها  االإع��الم  و�سائل  ت�سلط 
غري  ال��مجتم��عات  م���ن  الن����اجحة  النماذج 
اأن��ى  امل��وؤم��ن  ���س��ال��ة  فاحلكمة  االإ���س��الم��ي��ة، 

وجدها فهو اأحق بها. 
االأف���راد  ب��ني  الو�سيط  ب��دور  القيام   -4
جمال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 
وبني  االجتماعية  امل�سئولية  ب��رام��ج  تنفيذ 
لتذليل  والتنفيذيني  ال�سيا�سيني  امل�سئولني 
بني اجلانبني،  اأحيانا  تن�ساأ  قد  التي  العقبات 

ونقل وجهات نظر كل طرف اإىل االآخر. 
-5 االإع����الن ع��ن ب��رام��ج وم�����س��روع��ات 
و�سائل  خ���الل  م��ن  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�سئولية 
موؤثرا  دورا  االإع���الن  يلعب  حيث  االإع���الم، 
اجلماهري،  لدى  االأفكار  تر�سيخ  يف  وخطريا 
دعائية  بحمالت  ال��ق��ي��ام  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
امل�سئولية االجتماعية. اأن�سطة وبرامج  لكافة 

ب�سرورة  امل�سلمني  جماهري  اإق��ن��اع   -6
واالن�سمام  االجتماعي،  العمل  يف  االنخراط 
والتعاون  االجتماعية،  التنمية  ق��واف��ل  اإىل 
على  تقوم  التي  املجتمع  موؤ�س�سات  اإحدى  مع 

االجتماعية.  امل�سئولية  برامج  تفعيل 
لتقدمي  املعنية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون   -7
يف  للمتميزين  وت�سجيعية  تقديرية  ج��وائ��ز 
روح  الإذك���اء  االجتماعية،  امل�سئولية  جم��ال 
االإ�سالمي خلدمة  العامل  �سباب  املناف�سة بني 
اإليها، وجذب  املجتمعات املحلية التي ينتمون 
ب��رام��ج  يف  للم�ساركة  ال�����س��ب��اب  م��ن  م��زي��د 

االجتماعية. امل�سئولية 
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على مدار عدة قرون ترسخت حقيقة عدم قدرة كثير 
من الشركات العائلية على االستمرارية عدة أجيال بسبب 
الخالفات العائلية أو بسبب يتعلق بالمنافسة واألعمال. 

لكن في الوقت نفسه ترسخ أيضا بقاء الشركات العائلية 
كمفهوم وكدور اقتصادي في المجتمع، بحيث إن ظاهرة 
تأسيس مزيد من الشركات العائلية وحقيقة تنامي دورها 

في االقتصاد تعايشا وتكرسا على مر الزمن بالرغم من 
فناء كثير منها، وكأن ظاهرة الفناء باتت الزمة لظاهرة 

الوالدة لشركات جديدة.
ولم يكن هذا ممكنا لوال وجود جدوى حقيقية لدور 

الشركات العائلية في المجتمع، حيث تجمع المؤشرات 
ا  كافة اليوم على أن الشركات العائلية باتت تلعب دوًرا مهّمً

في اقتصادات دول العالم المختلفة. 

بقلم: خالد محمد كانو 
رئيس الجمعية البحرينية للشركات 

العائلية

عوامل بقاء 
ونجاح الشركات العائلية
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ن�سبة  ت���زاي���د  االإح���������س����اءات  وت���و����س���ح 
ال�سركات  اإج��م��ايل  اإىل  العائلية  ال�سركات 
امل�سجلة يف الدول املختلفة؛ فعلى �سبيل املثال 
اإجمايل  اإىل  العائلية  ال�سركات  ن�سبة  بلغت 
الربتغال  يف   %70 نحو  امل�سجلة  ال�سركات 
و80% يف اإ�سبانيا و90% يف ال�سويد و%95 
بريطانيا  يف  و%75  االأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 

و85% يف �سوي�سرا و95% يف اإيطاليا.
ال�سركات  اأظهرت درا�سة خا�سة عن  وقد 
معدة  العامة  بال�سركات  باملقارنة  العائلية 
قبل  من  وك��وب��رز  هاو�س  ووت��ر  براي�س  ملكتب 

االإدارة  ك��ل��ي��ة  يف  ب��اح��ث��ني 
بو�سطن  يف  �سفوك  بجامعة 
ت�سهم  العائلية  ال�سركات  اأن 
ال��ن��اجت  م���ن   %70 ب��ن�����س��ب��ة 
اإ�سبانيا  من  كل  يف  القومي 
 %20 ب��ني  وم��ا  وبريطانيا 
اأمريكا  دول  يف  منه  و%40 
ال��الت��ي��ن��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا اأظ��ه��ر 
يف  اأج���ري  ل��ل��راأي  ا�ستطالع 

نح�و  متثل  العائلية  ال�سركات  اأن  بريطانيا 
القائمة فيها يف  ال�سركات  76% من جمموع 

عام 1990.
ال��والي��ات  يف  العائلية  ال�سركات  وتلعب 
االقت�ساد  يف  قياديًّا  دوًرا  االأمريكية  املتحدة 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  عدد  يبلغ  اإذ  الوطني؛ 
مليون   20 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا  امل�����س��ج��ل��ة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
القومي  الناجت  من   %49 نحو  متثل  من�ساأة 
القوى  م��ن   %59 نحو  وت��وظ��ف  االإج��م��ايل، 
حوايل  وتخلق  االأمريكي  ال�سوق  يف  العاملة 
وتنعك�س  اجلديدة.  العمل  فر�س  من   %78

املتحدة يف  الواليات  ال�سركات يف  اأهمية هذه 
اأن�سئت لالهتمام  التي  االأبحاث  تزايد مراكز 
حوايل  فهناك  العائلية،  ال�سركات  بظاهرة 
االأم��ور  يف  متخ�س�س  جامعي  م��رك��ز   100
هناك  اأن  كما  العائلة،  بن�ساطات  املتعلقة 
اإدارة  يف  املتخ�س�سة  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دي��دا 

االأعمال العائلية يف عديد من اجلامعات.

على  اأع��دت  اأخ��رى  درا�سة  اأظهرت  ولقد 
325 من�ساأة �سناعية يف بريطانيا اأن �سيطرة 
زي��ادة  يف  ت�سهم  ال�����س��رك��ات  على  ال��ع��ائ��الت 
م��ع��دالت ال��رب��ح وامل��ب��ي��ع��ات 
ومنو االأ�سول وزيادة معدالت 

العائد على راأ�س املال. 

ومت����ت����ل����ك ال�������س���رك���ات 
جمل�س  دول  يف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ح��وايل 
امل���وؤ����س�������س���ات  م����ن   %98
اأن  امل���الح���ظ  وم����ن  امل�����س��ج��ل��ة يف اخل��ل��ي��ج. 
يف  العائلية  املوؤ�س�سات  من  العظمى  الغالبية 
اجليل  اأو  املوؤ�س�سون  يقودها  يزال  ال  اخلليج 
هوؤالء  اأح�سان  يف  وترعرع  تربي  الذي  االأول 
امل�ساكل  يتفادون  ما  غالًبا  والذين  املوؤ�س�سني 
كما  والعائلة،  و�سمعته  للموؤ�س�س  اح��رتام��ا 
من   %98 ح���وايل  اأن  االإح�����س��اءات  تو�سح 
يف  التجارية  واملوؤ�س�سات  العائلية  ال�سركات 
لالأفراد  مملوكة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

والعائالت.

الغالبية العظمى من 
العائلية  املؤسسات 

يف اخلليج ال يزال 
يقودها املؤسسون
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يف  ودور  كمفهوم  العائلية  ال�سركات  بقاء  ظاهرة  اأي  الظاهرة؛  هذه  يف  البحث  ول��دى 
املجتمع خالل القرون املا�سية، اأجرى مركز IMD درا�سة عن عنا�سر بقاء وجناح ال�سركة 

العائلية، حيث حددها فيما يلي:

العائلة  بأهمية  توعيتهم  وحماولة  العائلة  أفراد  على  والرتكيز  اإلدارة  بتطوير  االهتمام   
وأنشطتها.

بالعائلة سنوات طويلة،  بالعاملني يف هذه الشركات، ما جيعلهم مرتبطني   االهتمام 
واالهتمام باملسؤولية االجتماعية وباخلدمات اإلنسانية للمجتمع حيث يظهر ذلك من خالل 

تربعاتهم اخلريية املستمرة.

وكذلك  العائلة،  باسم  الرتباطها  للمنتجات  والنوعية  اجلودة  عنصري  بتأكيد  االهتمام   
سرعة اختاذ وتنفيذ القرارات بالنظر إىل معرفة اجلميع بشخصية متخذ القرار، وكذلك التطلع 

إىل املدى البعيد عند اختاذ القرار لزيادة ثروة محلة األسهم يف املستقبل.

 إن الشركات العائلية تعتمد على التجديد والتنظيم باعتبارهما من األعمدة األساسية 
للنجاح يف املستقبل.
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باإعدادها  قامت  درا���س��ة  اأك���دت  بينما 
عن  بالريا�س  ال�سناعية  التجارية  الغرفة 
واقع وم�ستقبل ال�سركات العائلية يف اململكة 
تعزز  التي  املزايا  من  اأن  ال�سعودية  العربية 
دور ال�سركات العائلية يف املجتمع هو وجود 
وامل��ايل  االإداري  الت�سرف  يف  اأك��رب  حرية 
و�سرعة اتخاذ القرار والتحرر من ال�سكليات 
واالإجراءات التي حتددها اللوائح واقت�سار 

ما  العائلة،  اأف��راد  على  واالأرب���اح  العائدات 
احلافز  ووج��ود  امل��ايل  مركزهم  من  يقوى 
اأجل  من  الكبري  التحدي  ومواجهة  اخلا�س 

بقاء وا�ستمرار العائلة.
ول��ق��د ح���دد ب��ع�����س ال��ب��اح��ث��ني ع��دي��دا 
بها  تتمتع  ال��ت��ي  االأخ�����رى  امل��م��ي��زات  م��ن 
ال�سركات العائلية وتعزز دورها االقت�سادي 

واالجتماعي، منها:

 استقرار اإلدارة وآلية اختاذ القرار، وهو األمر الذي تعانيه إدارات كثرية يف الشركات 
مبدأ  بعد  فيها  يرتسخ  لـــــم  التـــي  النـــــامية  الـــــدول  فـــــي  وخصـــــوًصا  املســـــاهمة، 

فصل امللكية عن اإلدارة.

الشركة  العائلة اليت متتلك  إذا كانت  العائلية، وخاصة  الشركة  زيادة ثقة السوق يف   
تتمتع بسمعة طيبة، وهو ما قد يوفر هلا شروطا تفضيلية يف عمليات البيع والشراء، وكذلك 

يف توفري التمويل واالئتمـان الذي حتتاج إليه الشركة لتنفيذ مشروعاتها وأعماهلا.

 زيادة قدرات ومهارات العاملني يف الشركة ومعظمهم من العائلة نفسها من خالل 
تكريسها مبدأ التخصص وتوارث اخلربة، إذ يستمر العمل يف الشركات العائلية يف اجملال 
الذي أنشئت له على أيدي اآلباء، ومن مث تنتقل اخلربة إىل األبناء ويستمرون يف العمل نفسه 

وتنميته وتطويره. 

إىل  العائلية  الشركات  ال يسعى أصحاب  إذ  االجتماعية،  واألعباء  الربح   اجلمع بني حافز 
حتقيق الربح فقط، بل يرون يف هذه الشركات عنواًنا ملكانتهم االجتماعية؛ لذا حيرصون علـى 

إجناحها وتأكيد صورتها االجتماعية اهلادفة يف اجملتمع.

احتاد  بسبب  العائلة  يف  والرتابط  العالقة  أواصر  تقوية  يف  العائلية  الشركات  تسهم   
مصاحل أفرادها من خالل الشركة، كما تسهم يف زيادة أواصر الصلة بني الشركة واجملتمع، 
إذ إنه يف كثري من األحيان خيصص مؤسس الشركة العائلية قسًما من أرباحها ألعمال اخلري 
تأدية رأس  التنموي االجتماعي خري تعبري عن  أو خلدمة اجملتمع، ويعترب هذا الغرض اخلريي 

املال اخلاص وظيفته االجتماعية.
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أمن الخليج العربي يعد من اهم القضايا التي 
يناولها الباحثون والمخططون  بدقة ويولونها 
اهتماما رئيسا خاصة في هذه المرحلة البالغة 
الدقة في العالقات العربية االيرانية والالوضاع 

العربية بوجه عام والمتغيرات الدولية واالقليمية 
بتراجع الدور االمريكي في المنطقة العربية 

لمصحلة تزايد الدور الروسيوخاصة في االزمة 
السورية.

أمـن 

 دكتور محمد نعمان جالل

الخليج العربي
بين التحديات والمخاطر والمتغيرات
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اأم��ن اخلليج يف ع��دد من  من هنا نتناول 
املحاور الرئي�سة 

1- م�سادر التهديدالأمن اخلليج   العربي 
بوجه عام

2- تداعيات غزو الواليات املتحدة للعراق 
على اأمن اخلليج.

اأم��ن  لتحقيق  امل��ت��ع��ددة  االأ���س��ال��ي��ب   3-
اخلليج

3- ن��ح��و ب��ل��ورة مل��ف��ه��وم االأم����ن ال��وط��ن��ي 
)البحرين منوذجا(

اأم��ن  ودوره����ا يف  درع اجل��زي��رة  ق��وة   -5
اخلليج 

اأ - الن�ساة واالهداف واالليات 
اأمن  ق��وات درع اجلزيرة ودوره��ا يف  ب -  

دول اخلليج  )اأمن البحرين منوذجا(
6- ق�سايا ذات �سلة بامن اخلليج العربي

اجلي���و  واملخاط���ر  االإم�����دادات  اأم����ن  اأ - 
�سي��ا�سي���ة للطاق����ة

ب - اأهمية البحث العلمي يف االأمن الوطني 
واالإقليمي

دول  وام���ن  ال�37  اخلليجية  ال��ق��م��ة   -7
جمل�س التعاون اخلليجي

 ونتاول فيما يلي بع�س التفا�سيل للق�سايا 
واملحاور املذكورة اعاله.

اوال م�سادر التهديد لالمن اخلليجي 

اخلليج  لدول  التهديد  م�سادر  اأهم  تتمثل 
العربية يف اأربعة م�سادر تقليدية رئي�سية:

وهي  ال�سيطرة  اإىل  املتطلعة  ال���دول   -1
اي���ران - ال��ع��راق - »ا���س��رائ��ي��ل«، ول��ك��ل دول��ة 
باالو�ساع  وارتباطات  تاريخ  ال��دول  ه��ذه  من 
حقيقة  اغفالنا  عدم  مع  الدولية  او  االقليمية 
اختالف و�سع كل دولة من هذه الدول او حجم 
اخلليجي. االأم��ن  او  العربي  لالأمن  تهديدها 

اإيران جلزر االمارات العربية  وال�سك اإن غزو 
ومطالباتها مبناطق اأخرى ف�سال عن �سيا�ستها 
يف ت�سدير الثورة. وهذه ال�سيا�سة يف جوهرها 
مل تختلف يف عهد ال�ساه عنها يف عهد ما ي�سمي 
االم��ارات  ج��زر  فاحتالل  اال�سالمية  بالثورة 
الدويل  الق�ساء  اأو  للتحكيم  االحتكام  ورف�س 

ميثل ا�ستمرارية للموقف االيراين. 
على  و�سغوطها  للكويت  ال��ع��راق  غ��زو  اأم��ا 
بال�سعي  و�سيا�ستها  االخ����رى  اخل��ل��ي��ج  دول 
فهي  ال��ق��وم��ي��ة  ال�����س��ع��ارات  حت��ت  لل�سيطرة 
القومي  امل��د  مرحلة  يف  قائمة  اأخ��رى  حقيقة 
�سدام  عهد  نهاية  حتي  ال��ع��راق  يف  وال��ث��وري 
ع��ام  ل��ل��ع��راق  االم��ري��ك��ي  ح�سينواالححتالل 
2003. ثم حتولت العراق لت�سكل تهديدا من 
و�سيطرة  العراق  يف  لطائفي  باملد  جديد  نوع 
وتزايد  العراقي  ال�سيا�سي  القرار  علي  اإي��ران 
االرتباط بني ال�سلطات العراقية وبني نظرياتها 
احل�سد  ميلي�سيات  ي�سمي  ما  ب��ربوز  االيرانية 
ال�سعبي وهو ح�سد طائفي يخ�سع لقرار املر�سد 
االعلى وي�سم منظمات �سيعية عراقية واخرى 
اإيرانية و�ساحب القرار الرئي�س فيها هو قائد 
�سليمان.  قا�سم  هو   االي��راين  الثوري  احلر�س 
ولعل ما �سمي بعملية حترير املو�سل من داع�س 
خري دليل علي الدور الذي قامت به ملي�سيات 
فيها  االي���راين  ال��دور  وب��روز  ال�سعبي  احل�سد 
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وزيارات القادة االيرانيني لتفقد قوات احل�سد 
علي  للخطر  م�سدرا  العراق  يجعل  ال�سعبي. 
خا�سة  جديدة  �سورة  خالل  من  اخلليج  دول 
علمانية  دولة  من  د�ستوريا  العراق  حتول  بعد 
اليران  مذهبيا  تابعة  دولة  ايل  وعربية  وبعثية 
العراقية  اال�سرتاتيجية  اذن  الفقيه.  ولوالية 
ا�سبحت مرتبطة باال�سرتاتيجية االيرانية ومن 
هنا تبدل التهديد العراقي االمني لدول اخلليج 

ايل تهدد ايراين طائفي.
دول  م��ن  ع��دد  يف  اال�سرائيلي  والن�ساط 
ياأخذ  وه��و  حم���دودة  ك��ان  وان  ق��ائ��م  اخلليج 
ةعادة �سورة غري ر�سمية  ف�سال عن تهديدها 

ال�����س��خ��م ل���الأم���ن ال��ق��وم��ي 
ال��ع��رب��ي ك��ك��ل وا���س��ت��ي��الئ��ه��ا 
الفل�سطينية  االرا���س��ي  على 
ال ي����رتك جم����اال ل��ل�����س��ك يف 
لالأمن  الرئي�سي  املهدد  اأنها 
كل  ف��ان  باخت�سار  العربي. 
م�سادر  متثل  مظاهر  ه��ذه 
درجة   اختلفت  وان  للتهديد، 

اإىل  تاريخية  ف��رتة  م��ن  التهديد  و���س��وره��ذا 
اأالخرى ومن دولة خليجية اإىل اأخرى.

ذلك  ويوؤثر  االجنبية  والعمالة  الهجرة   -2
الوطنية  وهويته  اخلليجي  املجتمع  بنية  يف 
وثقافته وتوجهاته ال�سيا�سية ومن ثم  يف مدي 

ا�ستقراره ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف.
ب�سعي  املت�سلة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ق��الق��ل   -3
النظم  وتطوير  ال�سيا�سي  للتغيري  القوى  بع�س 
التغيري  املنطقة حتت اطروحات  ال�سيا�سية يف 
االمن�سان.  وحقوق  والدميوقراطية  واال�سالح 
وكلها كلمات حق اريد بها باطل. اإذ اأن حقوق 

االن�سان اخلليجي م�سانة ولعل خري دليل علي 
من  ال�سادرة  الب�سرية  التنمية  تقارير  ذل��ك 
االمم املتحدة والتي تعطي دول جمل�س التعاون 
التقارير  تلك  امل�ستوي يف �سدارة  مكانة عالية 
وم�ستوي  وال�سحة  التعليم  علي  تركز  التي 
ودوره���م.  وال�سباب  امل����راأة  وم��ك��ان��ة  املعي�سة 
املمار�سات ال�سيا�سية تختلف من دولة خليجية 
الخري وكلها ميكن ان نطلق عليها �سفتني هما 
دميوقراطية  ولي�ست  باالجناز  الدميوقراطية 
الت�سويت وان طكانت االخرية قائمة يف معظم 
النابعة  الدميواطية  وثانيتهما  اخلليج.  دول 
تختلف  وهي  وال��رتاث.  والعادات  التقاليد  من 
باملفهوم  الدميواقراطية  عن 
الغربي  النابع من تراث تلك 

املجتمعات.
الع�سكري  ال���وج���ود   -4
اخلليج  منطقة  يف  االجنبي 
وهو وجود له جوانبه ال�سلبية 
االي��ج��اب��ي��ة. فمن  وج��وان��ب��ه 
ميثل  هو  االيجابية  الناحية 
حماية الأمن دول اخلليج �سد ال�سعي االإيراين 
للهيمنة وال�سيطرة على املنطقة. ومن الناحية 
ال�سلبية هو مظهر من مظاهر اال�ستعمار ب�سكله 
مظاهر  م��ن  مظهرا  اأي�سا  التقليدي.ولكنه 
املتحدة  االمم  ميثاق  اطار  يف  الدويل  التعاون 
او  ف��رادي  ال�سرعي  ال��دف��اع  بحق   51 وامل���ادة 
جماعي خا�سة اإذا كان التواجد االجنبي بناء 

علي طلب وارادة الدول ذات ال�سيادة.

ثانيا: تداعيات غزو الواليات

 المتحدة للعراق على أمن الخليج:
لقد ترددت ثالث مقوالت لتربير اأو تف�سري 

حمصلة تفاعل غزو 
العراق للكويت وغزو 

الواليات املتحدة للعراق 
متاخلة ومتفاعلة
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غزو الواليات املتحدة وبريطانيا للعراق، وهذه 
املقوالت هي:

- حماربة االرهاب اإذ مت الربط بني نظام 
�سدام ح�سني ونظام القاعدة يف افغان�ستان.

- ا�ساعة الدميقراطية والق�ساء على نظام 
ا�ستبدادي ينتهك حقوق االن�سان.

- ال�سيطرة على موارد النفط ال�سخمة يف 
العراق �سواء يف االنتاج اأو االحتياط.

دول  اأ�سبحت  فقد  اأخ���رى  ناحية  وم��ن   
االتهامات  م��ن  ب��ع��دد  عموما  متهمة  اخلليج 
باأخرى  اأو  ب�سورة  ال�سابقة  باملقوالت  املت�سلة 
الدميقراطية،  ان��ع��دام  االتهامات  ه��ذه  وم��ن 
االقليات،  وا�سطهاد  االن�سان  حقوق  وانتهاك 
ومت��وي��ل االره�����اب، ون�����س��ر ث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة 

والتع�سب والتطرف.
للكويت  ال��ع��راق  غ��زو  تفاعل  حم�سلة  اإن 
وغزو الواليات املتحدة للعراق متاخلة ومتفاعلة 

وهي يف معظمها ذات نتائج �سلبية.
م��رت��ب��ط��ان  احل���دث���ني  ه��ذي��ن  اإن  ال���س��ك 
ارتباطا وثيقا ببع�سهما البع�س فكالهما ميكن 
اعتباره �سببا ونتيجة لالآخر. فحديث ال�سفرية 
االمريكية ال�سابقة اإبريل جال �سبي مع الرئي�س 
يوليو/متوز  يف  ح�سني  �سدام  ال�سابق  العراقي 
الكويت  غزو  على  ما  بطريقة  �سجعه   1990
الذي  املنطقة  يف  االمريكي  للتدخل  مهد  مما 
بدوره طور من �سيا�سته بغزوه للعراق ملزيد من 
جتلت  وهكذا  اخلليج.  منطقة  على  ال�سيطرة 

نتائج ذلك كله  ن�سوق بع�سها يف االآتي:
- ت���داخ���ل م��ف��ه��وم ال���ع���دو م���ن داخ��ل��ي 

داخلها  ومن  املنطقة  خ��ارج  من  اأي  وخارجي 
كل  يف  الداخلية  القوى  ا�ستخدام  عن  ف�سال 
قالقل  الإح���داث  ال��ع��راق  يف  وخ�سو�سا  دول��ة 
القوى  تلك  معاناة  م�ستغلني  ا�ستقرار  وع��دم 
غريها  اأو  العراق  يف  النظم  جتاه  واحباطاتها 

من بع�س دول اخلليج.
وفوائ�س  النفط  ثروات  من  االإ�ستنفادة   -
االموال من خالل متويل اأعمال الغزو والتحرير 
وكلفة اإعادة البناء يف الكويت ثم العراق ف�سال 
املتطورة الغرا�س  اال�سلحة  ل�سراء  عن احلفز 

الدفاع عن دول اخلليج.
باتهامها  املنطقة  يف  ال��ن��ظ��م  اب��ت��زاز   -
الكراهية.  ثقافة  ن�سر  اأو  االره���اب  بتمويل 
الكوجنر�س  ا�سدره  الذي  جا�ستا   قانون  ولعل 
االمريكي ويعطي للمواطن االمريكي التقا�سي 
يتهم  دول��ة  اي��ة  �سد  االمريكية  املحاكم  اأم��ام 
مواطنوها باالرهاب او تتهم هي ذاتها به خري 

�ساهد علي ذلك.
بل  العربي  القومي  االأمن  مفهوم  تراجع   -

ومفهوم القومية العربية ذاته.
- ت��ع��زز ال���وج���ود ال��ع�����س��ك��ري االم��ريك��ي 
خ��رج��ت  اأن  ب��ع��د  اخل��ل��ي��ج  يف  وال���ربي���ط���اين 
اط��ار  يف   1971 ال��ع��ام  الربيطانية  ال��ق��وات 
ال�سوي�س،  ���س��رق  م��ن  لالن�سحاب  �سيا�ستها 
من  تقليدية  �سبه  ب�سورة  اال�ستعمار  عاد  اأي 
اال�ستقالل  ظل  يف  الع�سكرية  القواعد  خ��الل 
املعنية  ال��دول  من  �سمني  اأو  �سريح  وبر�ساء 
الذي  اأمنها   كو�سيلة من و�سائل احلفاظ على 
يتعر�س للتهديد من دول حميطة به يف املنطقة 
و�سيا�سية  اإع��الم��ي��ة  م��ن  متنوعة  وبا�ساليب 
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نائمة  وخاليا  ع�سكريني  ق��ادة  من  وتهديدات 
وتهديد اإعالمي ونحو ذلك.

دول  الأم��ن  الداخلي  التهديد  احتماالت   -
اخلليج من خالل القالقل واال�سطرابات التي 
تثريها بع�س القوى  التي ت�سعر بالتهمي�س  يف 
املجتمع واملتطلعة للم�ساركة ال�سيا�سية  وخا�سة 
ال�سباب  اأو  العرقية  اأو  الطائفية  االقليات  قوي 

واملراأة ونحو ذلك

ثالثا اساليب تحقيق أمن الخليج:

مراحل  ع��رب  اال�ساليب  تلك  ت��ط��ورت  لقد 
مرحلة  ك�����ل  ل���ظ��روف  وف��ق��ا  خمتلفة 
واأولويات ق�سية االأمن لديها وم�سدر التهديد 

يف كل مرحلة:
اخلليج  اعتمد  مبا�سرة  اال�ستقالل  اثر   -1
مفهوم االأمن القومي العربي يف اطار اجلامعة 
�سد  االأمن  و�سائل  حتقيق  من  و�سيلة  العربية 
الغزو من اأية دولة اأجنبية اأو من دول اجلريان 

1961 منوذجا  العام  للكويت  العراق  )تهديد 
لذلك( واأي�سا م�ساندة دول اخلليج للعراق يف 
ابتكرها  التي  املقولة  حتت  اإي��ران  �سد  حربها 
ن��ظ��ام ���س��دام ح�����س��ني وه���ي ح��م��اي��ة ال��ب��واب��ة 

ال�سرقية لالمة العربية.
2- ف������ي م��رح���ل�������ة ت����ح���ري������ر ال�ك���ويت 
علي  اخلليج   دول  اعتمدت   1991  -  1990
ركائز  من  كركيزة  دم�سق  اإع��الن  دول  جتمع 
الذي  ال��دويل  التحالف  اإىل  باال�سافة  االأم��ن 
بقيادة  ال��ك��وي��ت  ت�ح���ري���ر  بعملية  ا�سطلع 

الواليات املتحدة االمريكية.
باإن�ساء  ال��ذات  على  لالعتماد  ال�سعي   -3

قوات درع اجلزيرة عام 1982
مع  ثنائية  ودف���اع  اأم��ن  اتفاقات  عقد   -4
القوى الكربى اخلم�س وخ�سو�سا بالن�سبة اإىل 
دول  عقدت  بل  عليها  االقت�سادر  دون  الكويت 
بت�سهيالت  و�سمحت  معاهدات  اأخري  خليجية 
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ومنها  الغربية  للدول  اأرا�سيها  علي  وقواعد 
الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا

5- االعتماد على الركيزة الوطنية بتطوير 
قوات دفاع كل دولة خليجية واحيانا اال�ساليب 
اخلم�سة ا�ستخدمت بالتوازي بدرجات خمتلفة.
املطروحة  االختيارات  اأن  القول  وميكننا 
االط��ار  ب��ني  م��ا  متنوعة  اخلليج  اأم��ن  لتعزيز 
الوطني واالط��ار االقليمي  اإىل االط��ار  ال��دويل 
كما  م��رح��ل��ة الخ���ري  م��ن  اختلفت  اإن��ه��ا  ك��م��ا 
بع�س  ال�سدد  هذا  يف  ون�سوق  اال�سارة.  �سبق 
الدول  التي مت طرحها من قبل  االآل��ي���ات  تلك 

العربية واخلليجية:
ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي  االأم����ن  اط����ار  االوىل: 
باعتبار اأن اأمن اخلليج جزء من االأمن العربي 
ولذلك �ساهمت الدول اخلليجية يف بحث هذا 
على  م�سر  طرحته  ان  منذ  وبلورته  املو�سوع 
جامعة الدول العربية العام 1992. ولكن هذا 
منهج  واإىل  الدرا�سة  اإع��ادة  اإىل  يحتاج  االم��ر 
الدولية  امل�ستجدات  ظل  يف  التعامل  يف  جديد 
االطار  م�سكالت  كل  رغم  على  و  واالقليمية. 
يف  �ساعد  فانه  �سعفه  ونقاط  ال�سامل  العربي 
االأمن من خالل ح�سد  على  ما  بقدر  احلفاظ 
غطاء  وتقدمي  واالعالمية  ال�سيا�سية  الطاقات 
يف  اأث���ره  ع��ن  ف�سال  االح��ي��ان  بع�س  يف  دويل 
اأمنية  ق�سايا  ل�سالح  القومية  امل�ساعر  تعبئة 
طرحت  كما  الآخ��ر.  حني  من  معينة  و�سيا�سية 
االره��اب يف  لت�ساعد خماطر  بالنظر  م�سر  
املنطقة والتدخالت اخلارجية يف �سئون بع�س 
2015 علي  الدول اخلليجية والعربية يف عام 
الدول العربية غن�ساء قوة اأمن عربية يف اطار 
العربية  الدول  معظم  وتافقت  ووقد  اجلامعة  

ذلك  علي  واالردن  وم�سر  اخلليجية  وخا�سة 
بينما حتفظت بع�س الدول العربية االخر واتفق 
علي تكليف وزراء الدفاع يف الدول الراغبة يف 
امل�ساركة عل بلورة خطة معينة ملثل هذه القوة 
يف  الدفاع  وزراء  الجتماع  موعد  حتدد  وفعال 
عادت  ولكن  بالقاهرة  العربية  اجلامعة  اطار 
دول اخلليجي العربية وطلبت تاأجيل االجتماع 
عن  النظر  �سرف  هو  ال�سمني  ملفهوم  وك��ان 
ذل���ك. مم��ا اظ��ه��ر ع���دم اجل��دي��ة م��ن ال���دول 
كانت  ورمب��ا  االم��ن  مو�سوع  تناول  يف  العربية 
هناك �سغوط خارجية ورمبا اأي�سا تطلعات من 

قوي �سيا�سية �سابة يف بع�س الدول اخلليجية.
اأطلق  م��ا  م��ع  التن�سيق  اط��ار  يف  ال��ث��ان��ي��ة: 
تبلور  ال��ذي  دم�سق  اإع���الن  دول  اآن���ذاك  عليه 
و�سم كال من م�سر   1991 م��ار���س/اآذار  يف 
التعاون  جمل�س  دول  اإىل  باال�سافة  و�سورية 
يف  فعاليته  التعاون  ه��ذا  اأثبت  وق��د  اخلليجي 
حرب حترير الكويت ولكن بعد اإنتهاء احلرب 
دولة  ثنائي مع كل  اطار  التعاون يف  اأتفق على 
ولي�س يف اإطار جماعي. وقد واجه هذا االطار 
�سعوبات واعرتا�سات من بع�س الدول الكربى 
)الواليات املتحدة( والدول االقليمية )ايران( 
منطقة  يف  التقليدية  احل�سا�سيات  عن  ف�سال 
القومية  النزعة  ذات  ال�سيا�سات  جتاه  اخلليج 

لدى كل من م�سر و�سورية.
الغربية  الدول  مع  الثنائي  االطار  الثالثة: 
وفرن�سا   وبريطانيا  املتحدة  وبخا�سةالواليات 
التعاون  جمل�س  بدول  عالقاتها  تاريخ  باعتبار 
وقوة تلك الدول الثالث يف اجلوانب الع�سكرية 
املتحدة  االمم  يف  ودوره����ا  واال�ستخباراتية 

كطدول دائمة الع�سويةيف جمل�س االمن 
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ال��راب��ع��ة: االط���ار ال���دويل اي م��ن خالل 
اأن  باعتبار  الدولية  وق��رارات��ه  االأم��ن  جمل�س 
يف  االوىل  امل�سئولية  عليه  تقع  املجل�س  ه��ذا 
القوة.  با�ستخدام  التهديد  اأو  العدوان  �سد 
وف��ع��ال ���س��درت ع���دة ق�����رارات ع��ن جمل�س 
اأثناء  للميثاق  ال�سابع  الف�سل  اطار  يف  االأمن 
الثانية. وهذا االطار ي�سلح يف  حرب اخلليج 
حال  يف  اأما  العظمى  القوى  بني  االتفاق  حال 
االختالف فاإن جمل�س االأمن يعجز عن اتخاذ 
لالزمة  بالن�سبة  احل��ال  هو  كما  فعال  ق��رار 
الرو�سي  االحت���اد  ا�ستخدم  ال��ت��ي  ال�����س��وري��ة 
 5 الفيتو  ال�سني  وا�ستخدمت  مرات   6 الفيتو 
مرات علي م�سروعات قرارات طرحتها الدول 
الغربية او الدول العربية حتي  رغم اأن بع�س 

تلك القرارات كانت ذات طبعة ان�سانية.
العدل  حمكمة  اإىل  االلتجاء  اخل��ام�����س��ة: 
ما  غ��رار  على  احل��دود  منازعات  يف  الدولية 
بع�س اجلزر بني  النزاع على  اإىل  بالن�سبة  مت 
حلكم  الطرفني  قبول  واأدى  وقطر،  البحرين 
بينهما  ال���وئ�������ام  اع����ادة  اإل���ى  املحكمة 
ومن ث�����م حتقيق االأمن وال�سالم يف املنطقة، 
و�سائل  اأحد  هو  الق�سائي  االط��ار  اأن  وال�سك 
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات ولكنه يحتاج اإىل 
وقبول  اإليه  االلتجاء  على  الطرفني  موافقة 

وتنفيذه. احلكم 
ال�����س��اد���س��ة: ار���س��اء م��ب��ادئ ح�سن اجل��وار 
االأم��ن  حتقيق  يف  الناجعة  الو�سائل  ك��اإح��دى 
وياأتي يف هذا ال�سدد زيارة جاللة امللك حمد 
بن عي�سي اآل خليفة الإيران عام 2002 وزيارة 
يف  للبحرين  خامتي  حممد  االي��راين  الرئي�س 
مايو/ايار 2003. وقد اأكد ذلك حر�س كل من 

الطرفني على احرتام �سيادة كل طرف وعدم 
االمر  وه��و  ل��ه،  الداخلية  ال�سئون  يف  التدخل 
الذي اأحدث قالقل يف املا�سي، واأدى اإىل توتر 
اإايران وخ�سو�سا يف  يف عالقات البحرين مع 
ولكن  الع�سرين.  القرن  من  الت�سعينات  عقد 
اإي��ران  اع���رتاف  ع��دم  ه��ي  الرئي�سة  املع�سلة 
اح��رتام  وع��دم  املتحدة  االمم  ب��ق��رارات  فعليا 
يف  امل�ستمرة  وتدخالت  جلوار  ح�سن  عالقات 
اعالمية  متعددة  و�سائل  عرب  اخلليج  �سئون 
و�سيا�سية وت�سريحات ت�ستدعي التاريخ واأي�سا 
ال�سيا�سية  تقلبات  ثم  النائمة.  اخلاليا  عرب 
اجلميع  وخ�سوع  الخ��ر  رئي�س  م��ن  االي��ران��ي��ة 
ت�سدير  ومفاهيم  االع��ل��ي  املر�سد  ل��ق��رارات 

الثورة ونحو ذلك.
للوظائف  الوطني  الطابع  تعزيز  ال�سابعة: 
متا�سك  على  ي�ساعد  مبا  خليجية  دولة  كل  يف 
البطالة  مثل  م�سكالت  على  والق�ساء  املجتمع 
و�سعف االنتماء والوالء وتعزيز الثقافة الوطنية 
كله  وهذا  الوافدة.  العمالة  ثقافة  مواجهة  يف 
البعيد  ميثل تهديدا لالأمن اخلليجي يف املدى 

بل واملتو�سط.
ال���ث���ام���ن���ة: ت��ع��زي��ز ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  اط��ار  يف  اجلماعية 
االمن  ومعاهدة  اجلزير  درع  قوات  خالل  من 
اخلليج  ام��ن  ومت��ري��ن   2000 ع��ام  اخلليجي 
والذي   2016 نوفمرب  الذي مت  يف   1 العربي 
والتدريب  التن�سيق  يف  ناجحا  من��وذج��ا  يعد 
يف  ل��الت��ف��اق��ات  وتطبيقا  اخل��ل��ي��ج��ي  االم��ن��ي 
تطوير  م�سروعات  كذلك  اخلليجي.  االط���ار 
وق��د �ساركت  درع اجل��زي��رة وزي���ادة ع��دده��ا. 
قوات درع اجلزيرة  يف مد مظلة احلماية على 
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مار�س/  للعراق  االمريكي  الغزو  اأثناء  الكويت 
اآذار 2003 اأال اأن هذا االطار ما زال حمدود 
الب�سرية  ال��ق��درات  �سعف  نتيجة  الفعالية 
الدول  بني  احل�سا�سيات  وبع�س  املجل�س،  لدول 
االع�ساء ف�سال عن عدم ت�سجيع الدول الكربى 
لذلك. ومع ذلك لعبت قوات درع جلزيرة دورا 
 2011 فرباير  يف  البحرين  اح��داث  يف  مهما 
للبحرين  االويل  مهمة  ر�سائل  ث��ىث  فقدمت 
وللدول اخلليجية بان هناك قوة خليجية ميكن 
الإيران  والثانية  ال�سرورة  عند  عليها  االعتماد 
للدول  والثالثة  املجل�س  ل��دول  الرئي�س  املهدد 
جمل�س  قوة  بل  اجلزيرة  درع  قوة  باأن  الكربي 
يح�سبوا  اأن  ويجب  �ساعدة  ق��وة  هي  التعاون 
املنطقة.  يف  ودوره���م  ق��رارات��ه��م  يف  ح�سابها 
وبالفعل كان رد الفعل الغربي �سلبيا من دخول 
البع�س  وروج  للبحرين  اجل��زي��رة  درع  ق��وات 
باأن هذا تدخال يف ال�سئون الداخلية للبحرين  
تلك  مثل  ال�سعودية.وكانت  م��ن  واح��خ��ت��الل 
بالغة  واأمريكا  الغربية  الدول  من  االطروحات 

الأن  عقالنية  وغري  مدرو�سة  وغري  ال�سطحية 
قوات درع اجلزيرة هي قوة خليجية والبحرين 
طرفا فيها. ودخولها البحرين يف اطار ميثاق 
51 واأي�سا يف اطار طلب  االمم املتحدة املادة 
هو  ب��ل  غ��زو   وال  اح��ت��الال  لي�س  فهو  البحرين 
دخول قانوين متاما. وكانت الر�سائل التي بعثها  
خم��ط��طات  اأربكت  التي  هي  وللعامل  الأي��ران 
اإيران ورمبا خمططات دول اأخري يه�مها اإبقاء 

دول اخلليج �سعيفة ومفككة وغري متما�سكة.
التا�سعة: تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية 
لكل دولة خليجية باعتبار اأن هذه هي املرتكز 
االول للدفاع  عن الوطن ولتحقيق االأمن وميكن 

حتقيق التعزيز هذا عرب طرق ثالثة هي:
امل�سلحة  القوات  تدريب  ا�سلوب  تطوير   -

ودرجة ا�ستعدادها وكفاءتها.
املعدات  باأحدث  امل�سلحة  القوات  تزويد   -

التكنولوجية الع�سكرية.

ت
سـا

درا

KANOO MAGAZAIN (13) 2016.indd   37 1/25/17   4:23 PM



كانو الثقافية / ديسمبر 2016
38

كانو الثقافية / ديسمبر 2016
39

يف  الوطنية  امل�����س��ارك��ة  ق��اع��دة  تو�سيع   -
القوات امل�سلحة للدول االع�ساء.

- تعزيز التدريب واحلليل وجمع املعلومات 
اال�ستخباراتية وتبادلها بني دجول املجل�س ومع 
الدول ال�سديقة وال�سقيقة يف االطر التي تتفق 

عليها تلك الدول فيما بينها.
اخلليج  اأم��ن  حتقيق  و�سائل  اأن  ري��ب  وال 
متعددة ومتداخلة، ومن ثم فان اال�سلوب االمثل 
لظروف  وفقا  الو�سائل  خمتلف  ا�ستخدام  هو 
هي  الناجحة  ال�سيا�سة  واإن  املوقف  وتطورات 
مع  املفتوحة   اخل��ي��ارات  مبنطق  تعمل  ال��ت��ي 

االخرين لاللتجاء اإليها عند ال�سرورة.

رابعـــا: نحو بلورة 

لمفهوم األمن الوطني  

)البحرين نموذجا(
مفهوم  اأن  اأو�سحنا  لقد 
االأمن مفهوم �سامل له اأبعاده 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 
والتكنولوجية  واالجتماعية 
له  اإن  ك��م��ا  وال��ع�����س��ك��ري��ة. 

درجاته وم�ستوياته الدولية واالقليمية والوطنية 
اإىل  اال�سارة  املرحلة  هذه  يف  يعنينا  ما  ولكن 

اأمرين مهمني:
االول: البعد املجتمعي ملفهوم االأمن، اأي هل 
هو اأمن الدولة اأم اأمن النظام اأم اأمن املواطن. 
و احلقي�ق��ة اإن��ه م��زي���ج م��ن ك�����ل ذلك لنخه ال 
ميكن ف����س���ل اأمن ال��دول��ة ع���ن اأم��ن الن��ظام 

عن اأمن االفراد.
ذلك  يف  مب��ا  ال�سيا�سية  العقيدة  ال��ث��اين: 
االجابة عن  تتحدد يف  والتي  القتالية  العقيدة 

جمموعة االأ�سئلة االأ�سا�سية مثل ما هي فل�سفة 
اأولوياته ال�سيا�سية  النظام ال�سيا�سي؟ وما هي 
للقوات  القتالية  العقيدة  هي  وما  والفكرية؟ 
الع�سابات،  تعتمد حرب  هل  للدولة؟  امل�سلحة 
ا�ستباقية،  ح��رب  متحركة،  ميكانيكية  ق��وات 
ح���رب ���س��واري��خ؟ وم���ا ه��ي ال��ع��ق��ي��دة االمنية 
الجهزة حفظ االمن وتنفيذ القانون واالحكام؟ 
اأم  ال��دف��اع��ي��ة  للعقيدة  االأول���وي���ة  تعطى  ه��ل 
االمن  الجهزة  وبالن�سبة  ؟  الهجومية  للعقيدة 
بني  املوؤائمة  ينبغي  فانه  ال�سرطة  اأي  الداخلي 
ثالثة اع��ت��ب��ارت  وه��ي اأم��ن امل��واط��ن  وحقوق 
تاأتي  وبالطبع  الوطن  واأمن  وحرياته  االن�سان 
تختلف  التي  االوليات  م�ساألة 
بدورها من رحلة الخري وفقا 

للظروف املتغرية.
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ميكن 
ب��ل��ورة ���س��وغ واق��ع��ي ل��الأم��ن 
الوطني البحريني يجيب على 
اأه��داف  م��ا  االآت��ي��ة:  االأ�سئلة 
املجتمع من الناحية االمنية؟ 
التهديد  م�����س��ادر  م��ا  اأو  امل��ت��وق��ع،  ال��ع��دو  م��ن 
البدائل  ما  املتاحة؟  االمكانات  ما  املتوقعة؟ 

املطروحة؟ وما الثمن لكل بديل؟.
اإقراأ اأي�سا ل� )مد نعمان جالل( 

 خــــامسا: قوات 

درع الجزيرة ودورها في أمن الخليج 

مو�س��وعني  ال��ق��س���م  ه����ذا  ف���ي  نت����اول   
وااله���داف  الن�ساأة  اجل��زي��رة  درع  ق��وة  االول 

واالليات وتطورها.

نشأت قوات درع 
اجلزيرة مببادرة من 

دول جملس التعاون يف 
العام 1982 إبان اشتداد 
احلرب العراقية اإليرانية
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والثاين جتربة درع اجلزيرة يف حماية اأمن 
مملكة البحرين.

وااله��داف  الن�ساأة   اجلزيرة  درع  قوة   -1
واالليات وتطورها:

�سبق اال�سارة لدور درع اجلزيرة يف الق�سم 
نقدم  ولكننا  بايجاز  الدرا�سة  هذه  من  االول  
يف  ودوره��ا  لتطورها  تو�سيحا  الق�سم  هذا  يف 

حتقيق اأمن اخلليج.
مببادرة  اجل��زي��رة  درع  ق��وات  ن�ساأت   لقد 
اإبان   1982 من دول جمل�س التعاون يف العام 
ا�ستداد احلرب العراقية االإيرانية، وا�ستهدفت 
املجمعة  العربية  اخلليجية  القوة  تعزيز  بذلك 
اأمني  اإط��ار  اأو  خليجي،  جي�س  لتكوين  نواة  يف 
ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني  م�����س��رتك  خليجي 
لدول  املحتملني  اأو  القائمني  ملواجهة اخل�سوم 
املجل�س، وذلك يف �سوء ثالثة اعتبارات اآنذاك:

النفط  �سادرات  حلماية  احلاجة  االأول: 
لها   االإي��ران��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  ظ��ل  يف  اخلليجي 
م�ساندة  م��ن  اخلليج  دول  اتخذته  م��ا  نتيجة 

املوقف العربي العراقي.
الثاين: الدفاع عن اآبار النفط يف املنطقة.

الثالث: حماية اأرا�سي دول جمل�س التعاون 
من اأي اإفتئات عليها.

ولكن ظلت تلك القوات مبثابة نواة �سغرية، 
ا�سطرت  فقد  نا�سئة،  ق��وة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  ومب��ا 
كربى،  دول  من  احلماية  لطلب  اخلليج  دول 
ناقالت  اأو  اخلليجية  ال�سفن  على  علمها  لرفع 
االختبار  مياه اخلليج، وجاء  تعرب  التي  النفط 
ال��ع��راق  ب��غ��زو  ال��ق��وة  ل��ه��ذه  االأول  احل��ق��ي��ق��ي 

1990، وكانت قوة  اآب  اأغ�سط�س/  للكويت يف 
ت�ستطيع  وال  حم��دودة،  مازالت  اجلزيرة  درع 
اأن  كما  اآن��ذاك،  الكبرية  العراق  قوة  مواجهة 
يكن  مل  املجل�س  دول  بني  الع�سكري  التن�سيق 
قد تطور بعد، ولهذا �ساعدت قوى كربى وقوى 
حترير  يف  و�سورية  م�سر  بينها  ومن  اإقليمية، 

الكويت يف اأوائل العام 1991.
و�سعت م�سر و�سورية اإىل بلورة اإطار اأمني 
ا�سرتاتيجي مع دول اخلليج العربية، فيما عرف 
جمل�س  دول  �سم  ال��ذي  دم�سق،  اإع��الن  با�سم 
و�سورية،  م�سر  من  وك��اًل  اخلليجي،  التعاون 
ولكن �سرعان ما انف�س عقد هذا التجمع حتت 
تاأثري عوامل ثالثة: اأولها اعرتا�س اإيران على 
اأية قوة اأجنبية، وخا�سة م�سر  و�سوريا  وجود 
اأن  ع���لى  واإ�س���رارها  العربي،  اخلليج  ف���ي 
ال��دول  )اأي  دول��ه  م�سئولية  هو  اخلليج  اأم���ن 

املحيطة باخلليج(.
على  املتحدة  ال��والي��ات  اعرتا�س  وثانيها   
عن  تعبري  الأن��ه  وال�����س��وري،  امل�سري  ال��وج��ود 
اإحياء  يف  ترغب  ال  وه��ي  عربي،  قومي  توجه 
اأول  هذا املفهوم الذي كان جمال عبدالنا�سر 
حلف  �سد  دينامية  �سيا�سة  يف  بقوة  تبناه  من 
بغداد، ثم حلف ال�سنتو بعد ثورة العراق العام 
اإي��ران  وكانت  احللف،  من  وخروجها   1958
االإقليمي  املحور  هي  اآن��ذاك،  وتركيا  والعراق 

لهذا التحالف �سد التوجه القومي العربي.
اأ�سعرتها  التي  ذاتها  اخلليج  دول  وثالثها   
اإي�����ران وال���والي���ات امل��ت��ح��دة، اأو غ��ر���س��ت يف 
الفكر  مبخاطر  لديها  النخب  بع�س  نفو�س 
و�سورية،  م�سر  تتباه  ال��ذي  العربي  القومي 
الرثوة اخلليجية،  ف�ساًل عن طموحاتهما نحو 

ت
سـا

درا

KANOO MAGAZAIN (13) 2016.indd   39 1/25/17   4:23 PM



كانو الثقافية / ديسمبر 2016
40

كانو الثقافية / ديسمبر 2016
41

و�سورية  مل�سر  اإح��الل  ذلك  اأن  لهم  مو�سحة 
العراقية.  الطموحات  من  بداًل  بطموحاتهما، 
ويف  دم�سق،  اإع��الن  دول  جتمع  انهار  وهكذا 

الوقت نف�سه مل تتطور قوة درع اجلزيرة.
االإيرانية  ال�سغوط  اخلليج  دول  وواجهت 
اجل��وار  بحكم  االأوىل  مب��ف��رده��ا،  واالأم��ريك��ي��ة 
اجلغرايف، وت�ساعد قوتها الثورية  وت�سديرها 
قوتها  بحكم  والثانية  االإ���س��الم،  با�سم  للثورة 
العاملية، وخا�سة بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي 

وكتلته اال�سرتاكية.
و  املتغريات  تلك  �سعت دول اخلليج يف ظل 
اأمنها  على  احلفاظ  غمار  خلو�س  امل�ستجدات 
و�س���ط اأمواج عاتية ولكن بخطى ثابتة واإن كانت 

بطيئة.
جمل�س  دول  اع��ت��م��دت  االإط�����ار  ه���ذا  ويف 
التع�����اون عل�����ى م�ست����ويات ثالثة من م�ستويات 

االأمن وهي:
كل  عملت  حيث  الوطني،  امل�ستوى  االأول: 
الدفاعية،  قواتها  تطوير  على  خليجية  دول��ة 
الع�سكرية  املعدات  باأحدث  تزويدها  من خالل 
املتقدمة من ناحية، وتدريب قادتها على اأحدث 
النخب  ب��اإر���س��ال  الع�سكري،  االإع����داد  مناهج 
اخلليجية للتعلم يف جامعات ع�سكرية بريطانية 

واأمريكية.
طرحت  حيث  اخلليجي،  امل�ستوى  ال��ث��اين: 
عدة مقرتحات لتطوير قوة درع اجلزيرة بزيادة 
اأعدادها، والتن�سيق بينها وبني القوات الوطنية 
والتن�سيق  ال��ت��دري��ب  الأن  خليجية،  دول  لكل 
امل�سرتك هو الذي ي�سمن العمليات الع�سكرية. 
حلف  دول  اأو  الناتو  دول  بني  يحدث  ما  وه��ذا 

وار�سو ال�سابق وغريها، الأنه يخلق لغة م�سرتكة، 
وهذا  م�سرتكة،  وات�ساالت  م�سرتكة،  ومفاهيم 
حروبها  يف  العربية  ال���دول  تفتقده  كانت  م��ا 
الدول  بع�س  تر�سل  اإذ  اإ�سرائيل  التقليدية �سد 
ق��وة م��ا م��ن ب��الده��ا م��ن اأق�سى ال��غ��رب، اإىل 
اإىل مواقع القتال على اجلبهة  اأق�سى ال�سرق، 
امل�سرية اأو اجلبهة ال�سورية، فت�سل تلك القوات 
اإذا و�سلت  اأو حتى  اإنتهاء املعارك  العربية بعد 
قبلها، ت�سكل عبئًا على املقاتلني من الدولتني، 
وكان  وتن�سيق،  م�سرتك  تدريب  يحدث  مل  الأنه 
هذا هو اأحد املاآخذ على جامعة الدول العربية، 

والتعاون  اواالم���ن  ال��دف��اع  وم��ع��اه��دة 
االقت�سادي العربية التي عقدت 

تكون  وتكاد   ،1950 العام 
حربًا على ورق وال يرجع 

ح���االت  يف  اإال  اإل��ي��ه��ا 
ن���������ادرة ك��م��رج��ع��ي��ة 
كعمل  ولي�س  قانونية، 
ع�����س��ك��ري دف���اع���ي، 
اق��ت�����س��ادي  ع��م��ل  اأو 

حقيقي.
اأن  ه��ن��ا  امل��ه��م 

جم���ل�������س  دول 
ال��������ت��������ع��������اون 

اخل���ل���ي���ج���ي 
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واالأمني  ال��دف��اع  التن�سيق  تطوير  ا�ستطاعت 
امل�سرتك بني دولها باأدوات حمددة، واإن كانت 
قليلة، وخا�سة اأن م�سدر الت�سليح لدول اخلليج 
هو م�سدر رئي�سي واحد مثل الواليات املتحدة 
اأو الدول االأوروبية، والتعليم للنخب الع�سكرية 

اخلليجية مت�سابه.
الدور  برز  وهنا  ال��دويل  امل�ستوى  الثالث: 
الدور  مبراحل  ويليه  خا�س،  بوجه  االأمريكي 
الفرن�سي والربيطاين، واأخريًا دور حلف الناتو 
يف مبادرة ا�سطنبول للتعاون التي اأطلقت العام 
دول خليجية عدا   4 لها  وان�سمت   ،2004
اململكة العربية الب�سعودية و�سلطنة 
ع���م���ان وا���س��ت��ه��دف��ت ت��ع��زي��ز 
اال�ستخباراتية  ال��ع��الق��ات 
وامل���ع���ل���وم���ات وال��ت��ح��ل��ي��ل 
ال��ع�����س��ك��ري وب��ع��������������س 
ال�����������ت�����دري�����ب�����������ات 
ل�����������ح�������م�����������اي���������������ة 
ونحو  ال���س��واط�ئ 

ذلك.
عن  ن��ت�����س��اءل  و 
و���س��ع امل�����س��ت��وي��ات 
ال���ث���الث���ة وم����دي 
ف���ع���ال���ي���ت���ه���ا يف 
م��������واج��������ه��������ة 
ال����ت����ه����دي����دات 
اخل������ارج������ي������ة 
وت�������س���ورات���ه���ا 
تلك  مل�������س���ادر 

التهديدات.
وم���ن خ��الل 

التحليالت العلمية واالأكادميية ملراكز االأبحاث 
اأن  اإىل  ت�سري  التحليالت  ه��ذه  ف��اإن  املتعددة، 
دول  الأمن  التهديدات  من  اأمناط  ثالثة  هناك 

اخلليج:
االأول: التهديد االإيراين

وهو النابع من عدة اعتبارات منها اجلوار 
باأن  االإيرانية  التاريخية  واملفاهيم  اجلغرايف 
اخلليج هو خليج فار�سي، واإن دول اخلليج هي 
م�سيخات  اإيرانية  كتابات  ت�سميها  كما  اأو  دول 
جمل�س  على  تطلق  اإنها  بل  الفار�سي،  اخلليج 
ل��دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  ب��اأن��ه جمل�س  ال��ت��ع��اون 
املجال  هي  املنطقة  هذه  اأن  وت��رى  الفار�سي، 
الثورة  ت�سدير  مفهوم  واأخ���ريًا  لها.  احليوي 
االإ�سالمية لدول اخلليج العربية كنقطة انطالق 
فاإن  ولهذا  االأو�سط.  ال�سرق  باقي منطقة  نحو 
دول جمل�س التعاون تدرك متام االإدراك مدى 
و�سعت  والظاهر،  الكامن  االإي���راين  التهديد 
اإي��ران.ول��ك��ن  م��ع  ج���وار  ح�سن  ع��الق��ة  لبناء 
الختالف  ال�سيء  نف�س  تبادلها  مل  االأخ���رية 
وقد  الطرفني.  لكال  اال�سرتاتيجية  التوجهات 
منذ  ال�ست  العربية  اخلليجية  دول  ق�سمت 
اخلمينية  الثورة  قيام  منذ  اأي    1979 العام 
وجهة  م��ن  منها  ولكل  جمموعات  ث��الث  اإىل 
والهدف   التعامل.  يف  اأ�سلوب  االإيرانية  النظر 
الرئي�س هو بث الفرقة واإثارة اخلالفات. ولكن 
حل�سن احلظ، فاإن الدول اخلليجية تدرك هذه 
االأطروحات االإيرانية وخماطرها الأن اإيران ال 

تخفي ذلك فقادتها ي�سرحون بها.
من  بغ���الف  لتغليفها  بع�سهم  �سعى  واإن 

الكلمات اجلميلة يف بع�س االأحيان.
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الثاين: التهديد االإ�سرائيلي

التعاون  جمل�س  ل��دول  تهديدًا  ميثل  وه��و 
لالأمن  وتهديد  لل�سعودية  ج��وار  تهديد  الأن��ه 
التعاون  الذي تعد دول جمل�س  العربي  القومي 
قائمًا  التهديد  هذا  و�سيظل  منه  واأمنها جزءًا 
حلها،  يتم  مل  الفل�سطينية  امل�سكلة  م��ادام��ت 
وكذلك من خماطر التعاون الوثيق االإ�سرائيلي 
ال��رتك��ي يف مراحل  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي  االإي����راين، 
التعاون  ه��ذا  مثل  ع���ودة  واح��ت��م��االت  �سابقة 
اأو  االأدوار  توزيع  مثل  خمتلفة  و�سور  باأ�ساليب 
ذلك  ونحو  اال�ستخباراتي  التعاون  اأو  الغنائم 
والعالقات الرتكية اال�سرائيلية عالقات وثيقة 
ا�سرتاتيجي  وت��ع��اون  ع�سكري  ت��ع��اون  وت�سمل 
التعاون  اأم��ا  م�سرتكةوغريها.  ا�سلحة  وانتاج 
عام  منذ  ت��وق��ف  فقد  اال���س��رائ��ي��ل��ي  االي����راين 
1979 عندما قامت الثورة اخلمينية و�سحبت 
الدبلوما�سي  والغتالتبادل  با�سرائيل  اعرتافها 
معلن  غي�سر  رئ�سي  �سيئ  ولكنبقي  بينهما. 
التعاون  وه��و  مظاهر  بع�س  اكت�سفت  وامن���ا 
ا�سلحة  �سراء   وكذلك  العميق  اال�ستخباراتي 
اثناء  ث��ال��ث  ط��رف  ط��ري��ق  ع��ن  ا�سرائيل  م��ن 

احلخرب االيرانية العراقية.
الطموحات  النابع من  التهديد   الثالث: 
الدولية لل�سيطرة على منابع النفط وعوائده

 وق���د و���س��ح ذل���ك يف ت�����س��ري��ح��ات وزي��ر 
كي�سنجر  هرني  االأ�سبق  االأمريكي  اخلارجية 
لو  باأنه  املن�سورة  كتاباته  ويف   ،1974 العام 
الواليات  ف��اإن  النف��ط،  اخلليج  دول  اأوق��ف��ت 

املتحدة �ستقوم باحتالله بالقوة.
جيدًا  التهديد  ه��ذا  ت��درك  اخلليج  ودول 

وخا�سة  ب��ذك��اء،  معه  التعامل  على  وحر�ست 
اال�سلحة  كانت  واإن  جغرافيا  بعيد  تهديد  اأن��ه 
احلديثة ت�سل لكل بقاع العامل كما اإن حتركات 
ق��ري��ب��ة جغرافيا  ال��ك��ربي  ل��ل��دول  اال���س��اط��ي��ل 
ومكانيا وحتت اأطروحات متنوعة حيث تتواجد  
اإن  اأخ���ري  بعبارة  اخلليج.  دول  م��ن  بالقرب 
ذلك واإن مل يكن  تهديد جوارفهو تهديد عرب 
بغزو  ولي�س  اقت�سادي،  تهديد  وه��و  البحار، 
ع�سكري اأو ثقايف اأو ب�سري، ولهذا اأجادت دول 
اخلليج اإىل حد كبري التعامل مع هذا التهديد 
لتحقيق  م�ساعدة  ق��وة  اإىل  وحتويله  بتطويعه 
والع�سكري  االقت�سادي  التعاون  ع��رب  اأمنها 
اأيل  التهديد  هذا  وحتويل  والتجاري.  واالأمني 
تهديد �سمني ولي�س ع�سكري ومراعاة م�سالح 

القوي الكربي الغربية بوجه خا�س
طبعًا هناك تهديدات اأخرى الأمن اخلليج، 
اآثارها  ولها  الوافدة،  العمالة  ق�سايا  وخا�سة 
ال�سابة،  االأجيال  وق�سايا  وال�سلبية،  االإيجابية 
بالتوظيف  تتعلق  م�سائل  بذلك من  يت�سل  وما 
وق�سايا  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  وامل�ساركة 
وهذه  ذلك،  ونحو  الداخلي  ال�سيا�سي  التطور 

ق�سايا جمالها حديث اآخر.

قوات درع الجزيرة ودورها في أمن 

الخليج  )أمن البحرين نموذجا(

لقد جاءت االأحداث يف مملكة البحرين يف 
فرباير 2011 لتلقي ال�سوء بقوة على م�سادر 
قوة دول جمل�س التعاون وعلى م�سادر التهديد 
امل��ب��ا���س��ر. و جت��ل��ى ذل���ك يف حت���رك ق���وة درع 
اأحدثته من ردود فعل  اجلزيرة للبحرين، وما 

ميكن اأن نلخ�سها يف االآتي:
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ب�سورة  م��رة  الأول  اأب����رزت  اإن��ه��ا  االأول: 
يف  م�سرتكًا  خليجيًا  ف��ك��رًا  ثمة  اأن  وا�سحة، 
واإن  قوة  ثمة  واإن  اخلليج،  دول  الأم��ن  النظرة 
مهم  دور  لها  ي��ك��ون  اأن  ميكن  نا�سئة  ك��ان��ت 
وخا�سة يف حالة تعر�س اأو احتمال تعر�س دولة 

من دول املجل�س للتهديد.
الثاين: اإن �سرعة احلركة يف انتقال بع�س 
ال�سعودية  يف  قاعدتها  من  القوة  هذه  عنا�سر 
اتخذته قيادات  اإطار قرار  البحرين، ويف  اإىل 
دول املجل�س  وهو قراراأخذ االأ�سدقاء واالأعداء 
وت�ساوؤالتهم  ده�ستهم  ف��اأث��ار  غ��رة  ح��ني  على 
قوة  دور  ه��و  وم���ا  ذلك  مغ���زى  يفهموا  ول����م 

درع اجلزيرة.
ولذلك انطلقت اإيران ومن �سار على نهجها 
وعربت  القوة.  هذه  على  الهجوم  يف  مذعورة 
قوة  اأن  يف  القلق  ع��ن  اأوروب��ي��ة  ودول  اأم��ريك��ا 
التوتر يف  اإىل مزيد من  درع اجلزيرة �ستوؤدي 

منطقة بالغة احل�سا�سية.
وك���ال امل��وق��ف��ني ك���ان خ��اط��ئ��ًا. ف��ق��وة درع 
دفاعي  لتعاون  ن��واة  متثل  م��ات��زال  اجل��زي��رة 
خليجي. ومل ت�سبح مثل قوة بريطانيا اأو فرن�سا 
اأو قوة اإيران اأو العراق يف عهد �سدام. ومن ثم 
الع�سكري  التوازن  �ستغري  اأنها  ت�سور  ميكن  ال 

اال�سرتاتيجي بهذه الب�ساطة وبهذه ال�سرعة.
اإما بالن�سبة ملوقف اإيران  فاإنها راأت يف قوة 
درع اجلزيرة رمزًا لفكر خليجي دفاعي موحد 
اأ�سرت  كما  الأنها  يحدث  اأن  ترغب  ال  ما  وهو 
وال�سكوك  الفرقة  ب��ث  على  حر�ست  �سابقًا 
املجل�س  ن�ساأة  بل قبل  التعاون  بني دول جمل�س 
جتد  ومل  للمجموعة.  ال��ث��الث��ي  التق�سيم  يف 

وعنا�سر  اإي��ران  فيها  االأجنبية مبا  الدول  تلك 
متاأثرة ب���ه��ا �س�����وي اأن تردد يف اعالمها اأفكار 
على  للهجوم  حجج  ثالث  اإيل  ت�ستند  �ساذجة 

قوة درع اجلزيرة:
لقمع  ا�ستخدمت  القوة  ه��ذه  اإن  االأوىل: 
اأب�سط  ه��ي  ه��ذه  وك��ان��ت  البحريني.  ال�سعب 
درع  قوة  الأن  بالهزلية  تت�سم  التي  االدع��اءات 
اجلزيرة التي جاءت اإىل البحرين مل ت�سرتك 
يف  امل��واط��ن��ني  م��ع  تتعامل  اأو  اأع��م��ال  اأي���ة  يف 
املن�ساآت  حماية  مهمة  لها  كانت  بل  البحرين، 

احليوية التي تعر�ست للخطر اأثناء االأحداث.
الدفاع  مهمتها  القوات  ه��ذه  اإن  الثانية: 
ولي�س هناك تهديد خارجي مبا�سر تعر�ست له 
البحرين. وهذه احلجة ك�سابقتها واهية وغري 
لتهديد  بالفعل  تعر�ست  البحرين  فاإن  دقيقة، 
القادة  م��ن  الت�سريحات  خ��الل  م��ن  اإي���راين 
االأعلى  املر�سد  م�ستوى  على  �سواء  االإيرانيني 
للثورة اأو رئي�س اجلمهورية اأو وزير اخلارجية اأو 
وزير الدفاع اأو قائد احلر�س الثوري حتى رئي�س 
اأو  اأو �سفري اإيران يف الدوحة،  جمل�س ال�سورى 
�سفري اإيران ال�سابق يف البحرين، وكلها حتمل 
االأيدي  مكتوفة  تقف  لن  اإي��ران  باأن  تهديدات 
اأحداثًا  ت�سميها  ال  وهي  البحرين  اأحداث  اإزاء 
بل جمازر، كما يف ر�سالة وزير خارجية اإيران 
لالأمني العام لالأمم املتحدة وت�سريحات غريه 

من امل�سئولني.
الثالثة: االدعاء باأن قوة درع اجلزيرة هي 
البحرين  يف  ال�سعودي  التدخل  واإن  غزو  قوة 
وميثل  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  م��ب��ادئ  م��ع  يتعار�س 
القوي  تلك  طالبت  ول���ذا  ل�سيادتها  انتهاكا 
اأكرث  وه��ذه  بان�سحابها.  للبحرين  املعار�سة 
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احلجج ه�سا�سة، الأن قوة درع اجلزيرة هي قوة 
م�سرتكة بني دول جمل�س التعاون ال�ست مبا يف 
ذلك البحرين. وهي جاءت بناء على طلب دولة 
هذه  تطلب  اأن  حقها  وم��ن  املجل�س،  يف  ع�سو 
اتفاقات  بناء على  فاإنها جاءت  واأخريًا  القوة، 
من  عقود  ثالثة  عرب  املجل�س  دول  بني  عقدت 
بان�سحابها  املطالبة  اأما  ن�ساأتها.  منذ  الزمن 
فهو طلب غريب الأنه جاء من غري ذي م�سئولية 
حق  ع��ل�ى  افتئ��ات��ًا  وي�م�ث��ل  اخت�س���ا�س،  اأو 

دولة ذات �سيادة.
اجلزيرة  درع  قوة  ق��دوم  اإن  القول  وميكن 
للبحرين ميثل نقلة نوعية يف التعاون الدفاعي 
بني دول اخلليج العربية، واإن هذه القوة لقيت 
االأقل  اأو على  البحريني،  املجتمع  الرتحيب يف 
لدى قطاع كبري منه ُنظر اإليه من ِقبل البع�س 
باأنه كم مهمل، وال وجود له، ولكنه اأثبت وجوده 
عمليًا، و�ساعد يف قلب موازين وتغيري ت�سورات 
االأو�ساع ويحللها مبو�سوعية علمية،  يتابع  من 
اأو  وفكرية  اإيديولوجية  اأوه���ام  يف  يعي�س  وال 

اأحالم يقظة بعيدًا عن اأر�س الواقع.
بالغة  ق�سية  هو  العربي  اخلليج  اأم��ن  اإن 

املنطقة  يف  للتطورات  املتابع  واإن  االأه��م��ي��ة. 
علي مدي ال�سنني يلم�س حدوث تغري يف الفكر 
هذا  واإن  التعاون،  جمل�س  لدول  اال�سرتاتيجي 
تاأخذ  اأن  ق��ررت  ال��دول  ب��اأن هذه  يب�سر  التغري 
اأمنها،  لتعزيز  �سعيا  يديها  يف  املبادرة  زم��ام 
منذ  التغريات  الأن  تعاونها،  م�ستوى  وتعميق 
تغريات  تعد  والع�سرين  احل��ادي  القرن  بداية 
عميقة �سواء على ال�ساحة الدولية اأو االإقليمية 
يفر�س حتديات جديدة  هذا  واإن  الوطنية.  اأو 
عند  تكون  اأن  املجل�س  دول  وعلى  وخ��ط��ريةز 
م�ستوى التحدي الأن اأمن اأية دولة اأو جمموعة 
من الدول ال ميكن اأن يكون اإال م�سئولية �سعوبها 
يف املقام االأول، ثم يلي ذلك م�سئولية املجتمع 
الدويل كما ن�ست علي ذلك املادة )51( من 
اأن��ه  م�سمونها  وال��ت��ي  املتحدة،  االأمم  ميثاق 
للدفاع  االإج��راءات  تتخذ  اأن  دولة  اأية  من حق 
تهديد  اأو  للعدوان  تعر�ست  اإذا  اأرا�سيها  عن 
بالعدوان، يف اإطار فردي اأو جماعي حتى تتخذ 
االأمن  للحفاظ على  االإجراءات  املتحدة  االأمم 
دول  ب��ه  تقوم  م��ا  وه��ذا  العاملي،  واال���س��ت��ق��رار 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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 �س����اد�س������ا: ق����س����اي������ا ذات �سل�����ة ب��اأمن 
ال�خ��لي��ج ال���ع��رب����ي

ذوي  مو�سوعني  الق�سم  ه��ذا  يف  ن��ت��ن��اول 
باعتبارها  الطاقة  اأم��ن  اأولهما   وثيقة   �سلة 
وث��روة  لقوة  وامل�����س��درااله��م  الرئي�سي  امل���ورد 
دول جمل�س التعاون وثانيهما البحث العلمي يف 

ق�سايا االمن  بوجه عام.

أمــــن اإلمـــــدادات والمخاطـــر

 الجيـــو سيــاسيـــة للطاقــــة

الع�سر  ق�سايا  اإحدى  الطاقة  ق�سية  متثل 
اأطلق  التي  تلك اخلما�سية  اإحدى  فهي  املهمة؛ 
والتي  والع�سرين  احلادي  القرن  ق�سايا  عليها 
االإن�سان  حقوق  بها،  يرتبط  وما  البيئة  ت�سمل 
ال�سامل  واالأم���ن  وجتلياتها،  �سورها  ب�ستى 
ودولية،  اإقليمية  ت�سورات  من  به  يت�سل  وما 
االقت�ساد  على  وتداعياتها  واأزماتها  والديون 
الوطني والدويل، هذه الق�سايا اخلم�س، جند 
اأبعادها واآثارها يف كل دولة بل كل منطقة من 

مناطق العامل.
يف  اال�سرتاتيجي  الباحث  ف��اإن  هنا  وم��ن 
للدرا�سات  البحرين  مبركز  الطاقة  ���س��وؤون 

لهب  ال�سيد  والطاقة  والدولية  اال�سرتاتيجية 
يف  توفيق  اأمي��ا  موفقًا  ك��ان  عبدالوهاب  عطا 
اأم��ن  الطاقة:  يف  »درا���س��ات  العنوان  اختيار 
وهو  اجليو�سيا�سية«  وامل��خ��اط��ر  االإم�����دادات 
وهو  العلمي  اإنتاجه  باكورة  يعد  الذي  الكتاب 
البحرين  ملركز  العلمي  االإنتاج  باكورة  اأي�سًا 
والطاقة  والدولية  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات 
برئا�سة  وانطلق   ،2009 ع��ام  تاأ�س�س  ال��ذي 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��دال��غ��ف��ار رئ��ي�����س جمل�س 
االأم���ن���اء يف ع��ق��د جم��م��وع��ة م��ن امل���وؤمت���رات 
والندوات العلمية املتخ�س�سة واإحداها تناولت 

ق�سية الطاقة. 
حتمل  ف�سول  خم�سة  اإىل  الكتاب  ينق�سم 
يف  اجليو�سيا�سية  واملخاطر  الطاقة  عناوين؛ 
النفطية  والثورة  االأمم  لعبة  االأو�سط،  ال�سرق 
ويركز  والدولية  القطرية  التقارير  العراقية، 
البحرين  مملكة  يف  الطاقة  على  الف�سل  هذا 
اإدم��ان  بعنوان  وال��راب��ع  والتحديات،  الفر�س 
الواليات املتحدة على النفط، واخلام�س يحمل 
عنوان التهديدات االإيرانية بغلق م�سيق هرمز: 

�سراب بعيد املنال.
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ي���ح���ت���وي ال���ك���ت���اب ع���ل���ى جم���م���وع���ة م��ن 
االإح�سائية  واجل�����داول  البيانية  االأ���س��ك��ال 
امل��وردي��ن  واأه���م  النفطية  االح��ت��ي��اط��ات  ح��ول 
الرئي�سني للواليات املتحدة، والتوزيع اجلغرايف 
ل��ل�����س��ادرات االإي��ران��ي��ة. وه��ي ج���داول تت�سم 
اإيران  ل�سادرات  بالن�سبة  ت�سل  اإذ  باحلداثة 

من النفط اإىل عام 2011.
االإبعاد  متعددة  الطاقة  م�سكلة  اأن  والواقع 
وق���د رك���ز ال��ب��اح��ث ع��ن بع�س ت��ل��ك االأب��ع��اد 
بالن�سبة  والنقل  والت�سدير  باالإنتاج  اخلا�سة 
للطاقة االأحفورية، ولكنه مل يتطرق للم�سادر 
مثل  وامل��ت��ج��ددة  اجل��دي��دة  للطاقة  االأخ����رى 

الرمال  من  امل�ستمدة  الطاقة 
اأو الرياح اأو الطاقة ال�سم�سية 
اأو طاقة امل�ستمدة من البحار 
اأو  الهيدروليكية  وال��ط��اق��ة 
اأ�سار  التي  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 
تقديرنا  وم��ع  باإيجاز.  اإليها 
وكونها  االأح��ف��وري��ة  للطاقة 
التاريخ  من  املرحلة  ه��ذه  يف 

الب�سري حت�سل على احلظ االأوفر من اإمدادات 
الطاقة اإال اأن امل�سادر االأخرى تزداد اأهميتها 
مع التطور العلمي والتكنولوجي وهي اأقل تلويثًا 
واإن  االأمنية،  للمخاطر  تعر�سًا  واأق��ل  للبيئة، 
الأن  ذلك  املخاطر،  من  تام  ماأمن  يف  تكن  مل 
املخاطر هي �سمة املجتمعات بوجه عام وكلما 
زاد التقدم والتطور العلمي كلما زادت املخاطر، 
كما هو احلال بالن�سبة للطاقة النووية، ويلتم�س 
العذر للباحث باأن كتابًا بح�ج��م ه���ذا االإ�سدار 

ال يت�سع ال�ستعرا�س كافة جوانب الطاقة.

هذا  حول  املالحظات  بع�س  ن�سوق  ولعلنا 
الكتاب ونلخ�سها يف اأربع مالحظات كاالآتي:

البحثي  امل��ن��ه��ج  ب�سالمة  تتعلق  االأوىل: 
املفاهيم  وت�سل�سل  اللغة  و�سال�سة  وال�سياغة 

وهذه اأمور ي�ستحق الباحث التهنئة عليها.
تناولها  التي  باملو�سوعات  تتعلق  الثانية: 
فقد ركز على العراق والبحرين واإيران اأي اأنه 
اخلم�سة  الف�سول  من  ف�سول  ثالثة  خ�س�س 
اإنتاج  يف  املهمة  ال���دول  م��ن  لدولتني  للكتاب 
ينتمي  التي  للدولة  خ�س�س  وف�سل  الطاقة، 
اإليها مركز االأبحاث الذي اأ�سدر الكتاب، وهذا 
ترك  ولكنه  منطقي  االختيار 
ذات  االأخ����رى  ال����دول  بع�س 
مل  الطاقة  جمال  يف  االأهمية 

ي�سر اإليها.
للباحث  يحمد  ال��ث��ال��ث��ة: 
املخاطر  مل�سطلح  اخ��ت��ي��اره 
رك��ز  ح��ي��ث  �سيا�سية  اجل��ي��و 
اث��ر  ع��ل��ى  االأول  الف�سل  يف 
االأو�سط  ال�سرق  يف  القالقل 
على اأمن االإمدادات اأي على االإنتاج والت�سدير، 
واإن كنت اأمتنى لو كان خ�س�س جزءًا من بحثه 
وبخا�سة  املحيطات  ع��رب  الطاقة  نقل  الأم��ن 
هرمز  م�سيق  فقط  ولي�س  امل�سايق  م�سكلة 
واإمنا هناك املخاطر املرتبطة باحلروب كما يف 
فقط  لي�ست  وهي خماطر  ال�سوي�س  قناة  حالة 

جيو�سيا�سية بل هي اأي�سًا جيوا�سرتاتيجية.
الرابعة: كنت اأمتنى اأن يقدم الكاتب بع�س 
ومن  املخاطر  تلك  مبواجهة  املرتبطة  احللول 
يف  �سواء  الطاقة  لتاأمني  الدويل  التعاون  بينها 

الطاقة هي أساس 
االقتصاد العاملي 
وأساس االقتصاد 

اخلليجي
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النقل،  اأو  اال�ستهالك  اأو  الت�سدير  اأو  االإم��داد 
يف  الرتاكم  مفهوم  اإط��ار  يف  نظرة  القينا  ولو 
االإنتاج العلمي ما بني مركز البحرين للدرا�سات 
والبحوث )الذي مت حله( واإنتاج مركز البحرين 
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة فاإن 
الرتاكمي  العلمي  االإن��ت��اج  على  النظرة  ه��ذه 
اإذ  اجلديدة  للم�ساهمة  عمقًا  تعطي  اأن  ميكن 
�سبق لربنامج الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية 
فيه  بالعمل  ت�سرفت  الذي  احل�سارات،  وحوار 
بني  دولية  ن��دوة  عقد  قام  اأن  وم�سرفًا،  باحثًا 
ال�سابق وبني مركز �سنغهاي للدرا�سات  املركز 
دول  ع��دة  م��ن  باحثون  فيها  ���س��ارك  ال��دول��ي��ة 
التعاون  ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  وم��ن  خليجية 
2005م  ع��ام  الندوة  تلك  عن  كتابًا  واأ���س��در 
يف  ال��دويل  التعاون  عن  متعددة  بحوثًا  ت�سمن 
جمال الطاقة باعتبار اأن دول جمل�س التعاون، 
هي اأكرب املناطق امل�سدرة للطاقة، واأن ال�سني 
على  للطاقة  امل�����س��ت��وردة  الثانية  ال��دول��ة  ه��ي 
الطاقة  دور  الباحثون  واأب��رز  العاملي،  امل�ستوى 
يف تطوير العالقات العربية ال�سينية، وت�سمن 
الكتاب بحوثًا عن ال�سعودية والواليات املتحدة 
الطاقة  اأمن  ارتباط  وكذلك  وغريها  والعراق 
التعاون  اإمكانيات  عن  وف�ساًل  اخلليج  باأمن 
جمال  يف  قزوين  بحر  ودول  اخلليج  دول  بني 
�سعود  واأي�����س��ًا  امل�ستدامة،  والتنمية  الطاقة 
الطلب على  زيادة  واأثره يف  الهند االقت�سادي 
الطاقة االأحفورية، ودور رو�سيا كقوة مهمة يف 

جمايل اإنتاج وت�سدير الطاقة.
م�سكور  بجهد  ق��ام  الباحث  ف��اإن  وختامًا 
من  ملزيد  ونتطلع  قيمة  علمية  م�ساهمة  وقدم 
اإنتاجه العلمي خا�سة اأن م�سالة الطاقة �ستظل 

اال�ستهالك  ودول  االإن��ت��اج  دول  هاج�س  ه��ي 
دول  مقدمتها  ويف  العامل  مناطق  خمتلف  يف 
من  بها  االهتمام  ف��اإن  ول��ذا  العربي.  اخلليج 
اال�سرتاتيجية  ل��ل��درا���س��ات  البحرين  م��رك��ز 
والدولية والطاقة يعد اأمرًا حممودًا ومطلوبًا يف 
هذه املرحلة التي تواجه ق�سية الطاقة حتديات 
بل وانتقادات من دول منتجة وم�ستهلكة كبرية 
تتعلق  حتديات  وكذلك  املتحدة  الواليات  مثل 
التعاون الدويل يف  باآمن نقل الطاقة و�سرورة 

هذا املجال.

الـــبـــحـــث العـلـمــي

 فـــي األمــــن الوطني واإلقليمي

مي���ث���ل ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ج����ه����دًا ك��ب��ريا 
املناهج  يف  وتعمق  وخ��ربة  تفان  اإىل  ويحتاج 
اهتمامي  ك��ان  هنا  م��ن  وال����روؤى.  واالأ�ساليب 
للدرا�سات  البحرين  مركز  اإ�سدارات  بباكورة 
هذه  ومتثل  والطاقة،  والدولية  االإ�سرتاتيجية 
بالغة  ثالث  ق�سايا  تناولت  درا�سات  الباكورة 
االأهمية وهي الطاقة، واالأمن الوطني االإقليمي 

واخلليج العربي واأبعاد الت�سمية. 
هذه الق�سايا تنبع اأهميتها من كونها اأ�سا�س 
ناحية،  من  ه��ذا  دول��ة  الأي��ة  ال�سيا�سي  البناء 
باالإ�سرتاتيجية  الرتباطاتها  اأخرى  ناحية  ومن 
التعاون  وجمل�س  البحرين  ململكة  اخلا�سة 
االإنتاج  هذا  يعترب  ثم  ومن  مبا�سرة.  ب�سورة 
ذا اأهمية ل�ساحب القرار يف البحرين ويف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 
الدرا�سات  ه����ذه  ت�ف���سياًل  نتن���اول  ول���ن 
ب��اإي��ج��از  ن��ع��ر���س  ل��ك��ن  ال��م�ساحة  ل�سي�����ق 
العامة  الطبيعة  املالحظات ذات  ملجموعة من 
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لهذا  املتخ�س�س  والباحث  القارئ  نظر  للفت 
االإنتاج العلمي. 

التي هي  االأوىل: ما يتعلق بق�سية الطاقة 
االقت�ساد  واأ�سا�س  العاملي  االقت�ساد  اأ�سا�س 
رئي�سًا  م�����س��درًا  يعد  الأن���ه  ���س��واء  اخلليجي، 
حتى  اأو  الطبيعي  اأوالغاز  �سواءالنفط  للطاقة 
الطاقة  وبخا�سة  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة 
وت�سمنت  ال�����س��خ��ري.  وال��ن��ف��ط  ال�سم�سية 
لهب  باملركزاالأ�ستاذ  الباحث  اأعدها   درا�سة 
للبحث  بالن�سبة  رائ���دًا  عر�سًا  عبدالوهاب 

العلمي يف البحرين يف هذا املجال.
من  وه��ي  اخلليج  ت�سمية  ق�سية  ال��ث��ان��ي��ة: 
اأعقد الق�سايا العتبارين اأولهما اإ�سرار اإيران 
اإ�سراراها  بل  ب�الفار�سي،  اخلليج  ت�سمية  على 
على ت�سمية جمل�س التعاون باأنه جمل�س التعاون 
املنطق  يجايف  وه��ذا  الفار�سي،  اخلليج  ل��دول 
فاإذا  العلم،  مبادئ  باأب�سط  يلتزم  وال  والواقع 
الختالف  نقا�س  مو�سع  اخلليج  ت�سمية  كانت 
الت�سميات عرب التاريخ فاإن ت�سمية دولة لنف�سها 
ال  لنف�سه  اإقليمي  تنظيم  اأو  دول  جمموعة  اأو 
اأدى  واإال  الت�سمية  تغري  اأن  اأخرى  لدولة  يجوز 

ذلك الختالط  كثري من االأمور.
البحث  اأه��م��ي��ة  يف  االأخ����رى  الناحية  اأم���ا 
اأنه  الت�سمية  واأب��ع��اد  العربي  اخلليج  املعنون 
وهو  الت�سمية  تطور  يف  تاريخيًا  بحثًا  يقدم 
املنطقة، كما يربط  الت�سمية وهوية  يربط بني 
منذ  التاريخي  التطور  ومراحل  الت�سمية  بني 

الع�سور القدمية حتى االآن. 
مهمة  ح��ق��ي��ق��ة  اإىل  ن�����س��ري  ان  وي��ن��ب��غ��ي 
الطابع  ذات  اجلغرافية  الت�سميات  اأن  وه��ي 

فالبحر  الع�سور،  عرب  تغريت  اال�سرتاتيجي 
املتو�سط تغري ا�سمه عدة مرات، كذلك الدول 
فاإنه  ثم  ومن  عديدة،  مرات  اأ�سماءها  غريت 
عليه يف مرحلة  اأطلق  العربي  اخلليج  كان  اإذا 
اأن  اإال  الفار�سي  اخلليج  ا�سم  معينة  تاريخية 
وجودبينما  لها  يعد  ومل  اختفت  فار�س  دول��ة 
قامت دول عربية على �سفاف اخلليج وهي دول 
هوية  وذات  متزايدة  ا�سرتاتيجية  مكانة  ذات 
وا�سحة ومتميزة. ومن ثم فان املنطق يقت�سي 
جند  فاإننا  ثالثة  ناحية   ومن  االأ�سماء.  تغيري 
اأن بع�س الت�سميات اجلغرافية ما زالت مو�سع 
خالف بني الدار�سني والدول �سواًء يف املنطقة 
العربية او �سرق ا�سيا او جنوب املحيط الهادئ، 
ولعلنا نتذكر حرب الفوكالند بني بريطانيا يف 
وبني  تات�سر،  مارجريت  ال��وزراء  رئي�سة  عهد 
ا�سم  اجل��زر  تلك  على  تطلق  التي  االأرجنتني 
ال���رتاث  عك�ست  احل���رب  وه���ذه  مالفينا�س، 
ما  ولعل  العجوز،  لالإمرباطورية  اال�ستعماري 
ت�سكيك  العربي من  ت�سمية اخلليج  له  تتعر�س 
وطموحاتها. القدمية  العقلية  نف�س  يعك�س 

هنا  من  التاريخي.  البعد  ذات  اال�ستعمارية 
تعد درا�سة الدكتور ب�سري زين العابدين درا�سة 
املائي وت�سميته  امل�سطح  توثق لهذا  الأنها  مهمة 
اإر�سال هذه  االأهمية مبكان  القرون، ومن  عرب 
االأب��ح��اث  وم��راك��ز  املتحدة  ل���الأمم  ال��درا���س��ة 
حولها  خا�سة  ن��دوات  اأو  ن��دوة  وعقد  العاملية، 
ملا تقدمه من روؤية بحثية متميزة، واإنني اأدعو 
مركز الدرا�سات وجمل�س التعاون لدول اخلليج 
تربط  الأنها  بها،  ال��واج��ب  لالهتمام  العربي 
والتاريخ يف مرحلة دقيقة  والهوية  بني اخلليج 
والتهديدات  واملطامع  ال�منطقة  تط����ور  من 

املحيطة بها. 
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ال���ث���ال���ث���ة: ك��م��ا ا����س���در م��رك��ز درا����س���ات 
ب��االأم��ن  تتعلق  ب��ح��وث  ���س��م جم��م��وع��ة  ك��ت��اب��ا 
ح�سدًا  الكتاب  �سم  وق��د  واالإقليمي،  الوطني 
والبحث  الفكر  عامل  يف  الكبرية  االأ�سماء  من 
االإ�سرتاتيجية،  ال�سيا�سية  وال����روؤى  العلمي 
االإقليمية  االأمنية  التحديات  البحوث  وتناولت 
العربي  اخلليج  واأم��ن  الفي�سل،  تركي  لالأمري 
يف ظل املتغريات الدولية للدكتور حممد جابر 
لدول  االإ�سرتاتيجية  واالأه���داف  االن�����س��اري، 
الزياين،  عبدالطيف  للدكتور  التعاون  جمل�س 
للفريق �ساحي  امن منطقة اخلليج  ومهددات 
ب�سارة،  العربي لعبداهلل  خلفان، وامن اخلليج 
واال�سرتاتيجية االإقليمية والدولية الأمن اخلليج 
للدكتور حممد عبدالغفار، واالإعالم ومواجهة 
للدكتور  واالإقليمي  الوطني  االأم��ن  تهديدات 
االإقليمي  االأمن  واإ�سرتاتيجية  بومطيع،  عدنان 
والتخطيط  �سقر،  ب��ن  عبدالعزيز  للدكتور 

اال�سرتاتيجي للدكتور ماجد ع�سقي. 

ولعل اأبرز ما مييز هذه االأوراق البحثية اأن 
موؤلفيها جميعًا من اأبناء دول جمل�س التعاون، 
ولهم باع طويل يف البحث العلمي وامل�ساهمات 
يعطي  وه��ذا  الدولية،  وامل��وؤمت��رات  املحافل  يف 

للكتاب وزنًا ومل�سمونه م�سداقية كبرية. 
بالق�سايا  يهتم  كباحث  اإن��ن��ي  ال��راب��ع��ة: 
الدولية  واال�سرتاتيجية  عامة،  االإ�سرتاتيجية 
خا�سة واأمن اخلليج على وجه اخل�سو�س، اأجد 
النها  الثالثة  االإ���س��دارات  هذه  يف  فكريًا  زادًا 
اأو  اقت�ساديًا  متعددة   ا�سرتاتيجية  روؤي  تقدم 
�سيا�سيًا اأو فكريًا، وان يتم االهتمام مبثل هذه 
الدرا�سات الأن ذلك هو خري ثروة يتم تقدميها 

ل�سانع القرار واأي�سًا لالأجيال القادمة.
للدرا�سات  البحرين  مركز  اإن  اخلام�سة: 
وال��ب��ح��وث وه���و امل��رك��ز ال�����س��اب��ق ع��ل��ي مركز 
االدارة   جمل�س  رئا�سة  يتويل   وك��ان  درا�سات  
الدكتور حممد بن جا�سم الغتم  وكنت م�سوؤال 
الدولية  اال�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  ق�سم  عن 
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وح���وار احل�����س��ارات وق��د اأ���س��درن��ا امل��وؤل��ف��ات 
العديدة واأ�سدرنا جملة علمية حمكمة بعنوان 
درا�سات ا�سرتاتيجية وغري ذلك من االن�سطة 
باللغتني  امل��وؤل��ف��ات  معظم   ال��ع��دي��دة.وك��ان��ت 
وعن  اخلليج  ام��ن  ع��ن  واالجنليزية  العربية 
ودول  البحرين  ململكة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
اخلليج يف اطار دويل وهو كتاب �سنوي �سدرت 
منه �ستة جملدات. ولي�س هنا مقام ا�ستعرا�س 
اأدت  اأن��ه��ا  ال��ق��ول  يكفي  واإمن���ا  املجلدات  تلك 
املهمة  املراكز  قائمة  يف  ال�سابق  املركز  لو�سع 
مراكز  مع  تبادلها  ومت  العاملي  امل�ستوي  علي 

االبحاث الدولية.

الدورة  37 للمجلس االعلي لدول 

مجلس التعاون وأمن الخليج
1- ع��ق��دت ال����دورة ال�����س��اب��ع��ة وال��ث��الث��ني 
ل��ل��م��ج��ل�����س االع���ل���ي ل�����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 
 6 يومي  البحرين  املنامة مبملكة  اخلليجي يف 
قمة  اع��الن   و�سدر عنها  دي�سمرب2016  و7  

ال�سخري يف  7 دي�سمرب 2016.
2-  ركز االعالن واملباحثات علي خمتلف 
مقدمتها  وق��ي  والعربية  اخلليجية  الق�سايا 
ق�سايا فل�سطني و�سوريا والعراق واليمن وليبيا 
اإهتم  كما  املحتلة.  ال��ث��الث  االم����ارات  وج��زر 
وال�سديقة  ال�سقيقة  ال���دول  م��ع  ب��احل��وارات 
ث��الث  اإيل  ال����دول  ق�سم  ف��ك��اأن��ه  وال�����س��ري��ك��ة. 
ومن  و�سريكة.  و�سديقة  �سقيقة  جمموعات 
علي  رك��ز  مقدمتهم  يف  ب��ل  ال�سركاء  �سمن 
العالقات مع بريطانيا والعالقات مع الواليات 
�سريك  منهما  ك��ل  ب��ل  باعتبارهما  امل��ت��ح��دة 

ا�سرتاتيجي مع دول جمل�س التعاون. 
الربيطانية   ال���وزراء  رئي�سة  �سرحت   -3
بني  عقدت  التي  القمة  ختام  يف  م��اي   تريزا 
دول  اأمن  باأن  التعاون  جمل�س  ودول  بريطانيا 
�سدر  ك�م��ا  ب��ريط��انيا   اأم���ن  من  ال���خ�ل��ي��ج 
اأع��الن  اخلليجية  ال��ق��م����ةالب���ريط���انية  ع���ن 

يف نف�س ال�سياق.
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للمجل�س  ال�سخري  قمة  اع��الن  تناول   -4
االقت�ساديي  والتعاون  االم��ن  ق�سايا  االعلي  

برتكيز خا�س.
اأمن  ق�سية  الدرا�سة  هذه  يف  ونتناول    -5
االأع���الن  اأب����رز  ح��ي��ث   ال��ت��ع��اون  دول جمل�س 
ال�سحفي  املوؤمتر  واأي�سا  القمة  ال�سادرعن 
البحرين  مملكة  خارجية  وزي��ر  عقده  ال��ذي 
التعاون  جمل�س  ع��ام  واأم��ني  القمة   عن  نيابة 

النقاط التالية:
• اإنه مت ان�ساء ال�سرطة اخلليجية ومقرها 
دولة   كل  وت�سارك  املتحدة  العربية  االم���ارات 

بعدد من �سباط وجنود ال�سرطة فيها.
التعاون  جمل�س  دول  قمة  ن��ددداع��الن   •
اخل��ل��ي��ج  دول  ���س��د  االي���ران���ي���ة  ب��ال��ت��ع��دي��ات 
اإن�ساء  مثل  �سدها  بها  تقوم  التي  واالنتهاكات 
اجلماعات  م��ن  وغ��ريه��ا  النائئمة  اخل��الي��ا  
اللبناين  اهلل  ح��زب  باال�سم  االرهابية.وذكر 
بت�سي�س  ن��دد  كما  اأره��اب��ي��ة.  منظمة  بو�سفه 
احلج الذي تقوم به اإيران والتدخل يف ال�سئون 

الداخلية لدول اخلليج بطرق عديدة.
اثناء  البحريني  اخلارجية  وزير  • رف�س  
ت�سدير  م��ب��داأ  ي�سمي  م��ا  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 
ثورة  بانها  اإياها  وا�سفا  ف  االيرانية  الثورة 

تخ�س اإيران وال تخ�س دول اخلليج.
اإيران  علي  املح�سوبة  الع�سابات  • رف�س 
يف  ال�سعبي   احل�����س��د  ملي�سيات  بينها  وم���ن 
�سد  طائفية  فظائع   ارتكبت  وال��ت��ي  ال��ع��راق 

�سكان االنبار وغريها من املناطق العراقية.
مبحاربة  اخلليج  دول  اهتمام  تاكيد   •
التحالف  امل�����س��ارك��ة يف  خ���الل  م��ن  االره����اب 

ال���دول���ي ل�م�ح��ارب��ة االره���اب ) داع�س(

 خــــاتـــــمـــــة

 ما �سبق يت�سح لنا ما يلي

ت��ط��ور عرب  اخل��ل��ي��ج  اأم���ن  م��ف��ه��وم  اأن   -1
وال�سركاء  واالآليات  املفهوم  حيث  من  ال�سنني 
واأي�����س��ا م��ن ح��ي��ث ت��ع��زي��ر دور وق���وة ال���دول 
االع�ساء يف جمل�س التعاون من حيث التدريب 
وبني  بينها  فيما  واأي�سا  بينها  فيما  والتن�سيق 

الدول ال�سديقة واحلليفة وال�سريكة.
 2016 اليوم  التعاون  جمل�س  دول  اإن   -2
عن  الدفاع  يف  وامكانياتها  قوتها  يف  ثقة  اأكرث 
التعاون  علي  حتر�س  الوقت  نف�س  ويف  اأمنها 
وال�سريكة  ال�سديقة  ال���دول  م��ن  وامل�ساعدة 

واحلليفة.
 باخت�سار اإن دول جمل�س التعاون اأ�سبحت 
تدرك متام االدراك اأن دورها هو الدور االول 
وه��ذا  عليه.  واحل��ف��اظ  اأمنها  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
ربع  منذ  االم��ر  عليه  ك��ان  عما  متاما  خمتلف 

قرن م�سي.
التعاون  جمل�س  دول  اإن  اأخ���ري  وب��ع��ب��ارة 
اإن�ساء  مت  عندما  منها  ن�سجا  اأك��رث  اأ�سبحت 
جمل�س التعاون عام 1981 ومن ثم فهي متثل 
اأمنيا  بل  اقت�ساديا  فقط  لي�س  �ساعدة  ق��وة 

و�سيا�سيا ودفاعيا. 
اأمن اخلليج  اإن تطور مفهوم  واأخريا نقول 
ال��دول  دور  وت��ط��ور  ودوره  وو���س��ائ��ل��ه  واآل��ي��ات��ه 
اأمنها  لتحقيق  الفعلية  امل�ساهمة  يف  اخلليجية 
يعني اأن االفاق اأ�سبحت مفتوحة اأمامها ملزيد 

من االعتماد علي النف�س يف امل�ستقبل.
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د. محمد مرسي محمد مرسي

شبكات التواصل االجتماعي ودورها 
في تعزيز التالقح الثقافي مع اآلخر

لقد شهدت عقود الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين تركيزًا ملحوظًا على موضوع 
)المعرفة( وعالقتها بثورة التكنولوجيا واالتصاالت من ناحية وعالقتها تنامي المجتمع 
المعلوماتي من ناحية أخرى. وقد جاء ذلك مصاحبًا للوعي الكامل باألهمية الوظيفية 

“للمعرفة” والناتج بدوره عن تغلغل تقنيات المعلومات واالتصاالت في بنية الحياة االجتماعية، 
وتحكمها بشكل عضوي في شبكة العالقات االجتماعية لإلنسان المعاصر، مما ساعد على 

ظهور مفهوم “مجتمع المعلومات” هذا إلي جانب عوامل دولية أخرى أهمها ظاهرة العولمة. 
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وم����ن اأج����ل ت�����س��ه��ي��ل ف��ه��م ال��ق�����س��د من 
املجتمع  مفهوم  معها  لنا  حملت  التي  العوملة 
من  الب��د  التعبري،  ه��ذا  ج��از  اإن  املعلوماتي 
ح�سب  فهو  املجتمع،  ه��ذا  بجوهر  التعريف 
االإعالم  �سوؤون  يف  الباحثني  من  العديد  راأي 
فرد  لكل  فيه  تتاح  الذي  واالت�سال: )املجتمع 
من  موثقة  معلومات  على  احل�سول  فر�سة 
دولة  اأي  ومن  واجت��اه  ومذهب  ولون  �سكل  اأي 
�سبكات  ع��رب  ا�ستثناء  دون  ال��ع��امل  دول  م��ن 
البعد  عن  النظر  بغ�س  الدولية،  املعلومات 
اجلغرايف وباأق�سى �سرعة ويف الوقت املنا�سب 
وهو  االإعالمي(  التبادل  عملية  يف  للم�ساركة 

تتحقق  الذي  املجتمع  كذلك 
ف���ي���ه اإم���ك���ان���ي���ة االت�������س���ال 
اأي ع�سو  الفوري الكامل بني 
واأي  امل��ج��ت��م��ع  اأع�����س��اء  م��ن 
ع�سو اآخر من املجتمع نف�سه 
االأخ��رى،  املجتمعات  من  اأو 
واالأجهزة  املوؤ�س�سات  مع  اأو 
بغ�س  اخلا�سة  اأو  احلكومية 
ال��ن��ظ��ر ع���ن م���ك���ان وج���ود 

االإعالمي  والتبادل  االت�سال  بعملية  القائمني 
يف  خارجها  حتى  اأو  الريا�سية  الكرة  داخ��ل 
املجتمع  باأنه  تعريفه  "كما مت  الكوين  الف�ساء 
االت�سال  و�سائل  ن�ساطات  فيه   تتكامل  الذي 
وتت�سع  التقليدية،  اجل��م��اه��ريي��ة  واالإع����الم 
ون�سر  واإع����داد  وح��ف��ظ  جمع  اإم��ك��ان��ي��ات  فيه 
امل��ع��ل��وم��ات امل���ق���روءة وامل�����س��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة، 
م��ن خ���الل ال��ت��ك��ام��ل م��ع ���س��ب��ك��ات االت�����س��ال 
وامل��ع��ل��وم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ال��دول��ي��ة 
ت�سكل  والتي  واالت�ساع  والنمو  التطور  دائمة 
ين�سر  وم�سموع  اإعالمي مرئي  و�سط  بالنتيجة 

و�سائل  ت�سمل حتى  التي  معلوماته عرب قنواته 
التقليدية من  االت�سال واالإعالم اجلماهريية 
املحلية  واملعلومات  االت�سال  �سبكات  خ��الل 
واالإقليمية والدولية، وهو املجتمع الذي تختفي 
للدول  وال�سيا�سية  اجلغرافية  احل��دود  معه 
واملعلومات  االت�سال  �سبكات  تخرتقها  التي 
لالأمن  وخطريًا  مبا�سرًا  تهديدًا  ت�سكل  التي 
داخل  والتقاليد  ول��الأع��راف  ال��دول  وق��وان��ني 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وخ��ا���س��ة يف ال���دول 
عام.  ب�سكل  والنمو  التطور  من  حظًا  االأق��ل 

)بو�سليبي،2015م، �س65(.
الن�����ت�����������س�����ار امل�����وج�����ة 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة وال���ت���وج���ه 
وك��ان  ال�سوق  اقت�ساد  نحو 
على  ان��ع��ك��ا���س��ات  ل�����ذلك 
ال��ق��������������ي��م وامل��ع��ت�����������ق��دات 
ال�س����ادق،  )عبد  واالأفكار. 

2009، �س:5-6(.

ت�ساءل  لذلك  وكنتيجة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  احل������دود  دور 
فقط  ال��دول(  )اأرا�سي  على  موؤ�سرا  لت�سبح 
االإعالمية  الثورة  على  العوملة  �ساعدت  حيث 
اجلماهريي  االت�سال  و�س�������ائل  وت��������������ن����وع 
التكنولوجيا  ع�����س��ر  ال��ي��وم  ن��ع��ي�����س  ف��ن��ح��ن 
وامل�����ع��������������ل��������وم��ات وال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، 
يعتمد  ال���ذي  املعلومات  جمتمع  نعي�س  كما 
ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف 
يف  ال�ستخدامها  ال���وفرية  املعلومات  اإن��ت��اج 
وفعال.  �سريع  نح���و  على  اخل��دم��ات  تقدمي 

)اجلابري،2007م، �س: 147(.
ل��ل��ت��ط��ورات  جت�����س��ي��د  ه��ي  اإذن  ف��ال��ع��ومل��ة 

العوملة هي جتسيد 
للتطورات احلياتية 

والفكرية والتكنولوجية 
املتالحقة
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املتالحقة،  والتكنولوجية  والفكرية  احلياتية 
ال��ع��امل م��ن حيث  ان��ك��م��ا���س  اإيل  ت���وؤدي  ال��ت��ي 
االأفراد  وعي  زيادة  وبالتايل  واملكان،  الزمان 
جديدة،  حياتي  حقيقة  فهي  االنكما�س،  بهذا 
مل تربز �سوى خالل عقد الت�سعينات من القرن 
الع�سرين، وبالتايل فاإن عالقة العوملة بكل من 
وثورة  االت�سال  و�سائل  وثورة  املعلومات  ثورة 
احلا�سبات االإلكرتونية هي عالقة تبادلية من 
حيث ال�سبب و النتيجة، ويظهر ذلك ح�سب ما 

اأورده بع�س املفكرين فيما يلي:
اجلديدة  التفاعلية  من  منط  ح��دوث   -1
�سائر  وب��ني  واملعلومات  االت�سال  قطاع  ب��ني 
القطاعات وهو ما اأنتج )جمتمع املعلومات(.

2- ات�سعت االأن�سطة االإعالمية االت�سالية 
اأ�سحت  بحيث  القومية  احل���دود  ُمتخطية 
ببع�سها  االت�سال  وثيقة  املختلفة  املجتمعات 
االت�سال  بدبلوما�سية  ي�سمى  ما  وهو  البع�س 

االإلكرتوين. )�ساري،2013م، �س131(.
ظهر  ال��ع��ومل��ة  ظ��اه��رة  لتنامي  وكنتيجة 
التوا�سل  )اإع���الم  اجل��دي��د  االإع���الم  مفهوم 
االإع��الم  حول  يتمحور  كمفهوم  االجتماعي( 
الن�س  بني  يجمع  الذي  التفاعلي  الديناميكي 

وال�����س��وت وال�����س��ورة يف ملف واح���د، وال��ذي 
اجلمهور  اأو  املتلقي  اأو  ال��ق��ارئ  فيه  ي�سارك 
م�ستقبال  ي��ك��ون  اأن  م��ن  ب��دال  ع��ام��ة  ب�����س��ورة 
مب�سمونها،  ومتاأثرًا  فقط  االإعالمية  للر�سالة 
فاعاًل  دورًا  التكنولوجي  التطور  اأدى  حيث 
على  بالتفاعلية  يعرف  ما  اإ�سفاء  يف  ومهمًا 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن االإع����الم، ف��اأ���س��ب��ح ب��اإم��ك��ان 
الطرح  م��ع  التفاعل  )اجل��م��ه��ور(  امل�ستفيد 
اأ�سبح  بل  عليه،  والتعليق  وقراءته  االإعالمي 
هذا امل�ستفيد يف بع�س االأحيان هو �سانع املادة 
اخلريية ن�سا و�سورة وتعليقا، ومن ثم اأ�سبح 
ومن  االإع��الم��ي،  العمل  يف  حقيقيًا  م�ساركا 
ال�سبكات  مواقع  اجلديد  االإعالم  اأدوات  اأهم 
الفي�سبوك  اأهمها  االإنرتنت،  على  االجتماعية 
وتويرت التي ا�ستطاعت اأن تخلق اإعالمًا خمتلفًا 
والتفاعل  الطرح  يف  التقليدي  االإع���الم  عن 
احلية  بال�سورة  وتدعيمه  اخلرب  نقل  و�سرعة 
واالأح���داث  الطارئة  ال��ظ��روف  ففي  امل��ع��ربة، 
تتفاعل  اأن  ال�سبكات  هذه  ا�ستطاعت  العاملية 
وتنقل  ال�ساعة،  مدار  على  االأح��داث  هذه  مع 
ويواكب  باأول ومن مكان حدوثه،  اأوال  احلدث 
ي�ستطيع  ال  مذهلة  انت�سار  �سرعة  النقل  هذا 
من  ح��ال  ب��اأي  جماراتها  التقليدي  االإع���الم 
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ال��ظ��روف،  اأي ظ���رف م��ن  االأح�����وال وحت���ت 
اجلديدة  االإعالم  و�سائل  فاإن  �سك  دون  ومن 
االآخر  مع  الثقايف  التالقح  تعزيز  اأن  ميكنها 
لتنميط  العوملة  م�ساعي  حتقيق  على  وق��ادرة 
ثقافات ال�سعوب، وقادة على جت�سيد ما يرمى 
التوا�سل  �سبكات  عرب  الغربي  االإع��الم  اإليه 
الكتاب  من  العديد  يعتربها  التي  االجتماعي 
الغربية  العوملة  قيم  لن�سر  و�سيلة  واملخت�سني 
املجال  يف  خا�سة  غاباتها  وحتقيق  بجدارة، 
ع����دة  تن���ق���ل  الت�����ي  العربة  فهي  الثقايف 
وم�سامني  �سلوكية  واأمن��اط  وقيم  ثق����اف����ات 
العامل، بكل �سهولة  اأنحاء  لعدة متلقني يف كل 

وبتكلفة قليلة. )بدران،2015م، �س21(.

نشأة مواقع التواصل االجتماعي:
يف  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ظ��ه��رت 
م�ستوى  على  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
واأول  ال��درا���س��ة،  زم��الء  بع�س  ب��ني  التفاعل 
املدار�س  لطالب  االجتماعي  للتوا�سل  موقع 
موقع  وه��و   )1995( ع��ام  ظهر  االأمريكية 
ق�سم  امل��وق��ع  وه��ذا   Classmates.com
املجتمع االأمريكي اإيل واليات، وق�سم كل والية 
اإيل مناطق، وق�سم كل منطقة لعدة مدار�س، 
وجميعها ت�سرتك يف هذا املوقع، وميكن للفرد 

التي  املدر�سة  حول  التق�سيم  هذا  يف  البحث 
ينت�سب اإليها ويجد زمالئه.

توا�سل  ملوقع  ناجحة  حماولة  ذل��ك  وتبع 
اجتماعي اآخر؛ وهو موقع..

ذلك يف  وكان   ،Six Degrees.com  
خريف عام )1997( وركز ذلك املوقع على 
الروابط املبا�سرة بني االأ�سخا�س بغ�س النظر 
الدينية  اأو  العرفية  اأو  العلمية  انتماءاتهم  عن 
وكان ذلك بداية لالنفتاح على عامل التوا�سل 
االج��ت��م��اع��ي ب���دون ح����دود، وق���د اأت����اح ذل��ك 
اخلدمات  من  جمموعة  للم�ستخدمني  املوقع 
واإر�سال  ال�سخ�سية  امللفات  اإن�ساء  اأهمها  من 
االأ�سدقاء،  من  امل�سموعة  اخلا�سة  الر�سائل 
وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك مت اإغ���الق امل��وق��ع لعدم 
ق��درت��ه ع��ل��ى مت��وي��ل اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة من 
مواقع  من  جمموعة  ظهور  ذلك  وتبع  خالله، 
الفرتة )-1997 التوا�سل االجتماعي خالل 

تدعيم  هو  اهتمامها  حم��ور  وك��ان   ،)1999
ت����وا�س���ل  م�������واق����ع  خ�������الل  م�������ن  املجتمع 
مثل  معينة  مبجموعات  مرتبطة  اج�ت����م����اعية 

موقع االأمريكيني االآ�سيويني.
الب�سر  وموقع   Asianavenue.com
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ال�����س���م�����راء.. ال�����ب�����س����رة  ذوي 
ذل��ك  وب��ع��د   ،Blackplanet.com
ظ���ه���رت جم��م��وع��ة م���ن م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
االجتماعي والتي مل ت�ستطيع اأن حتقق النجاح 
وقد   )1999-2000( االأع��وام  بني  الكبري 
على  خ��الل  ن�ساأتها  يف  املواقع  ه��ذه  اعتمدت 

تقنيات الويب يف مراحلة االأوىل..

.)Auses، 2011، p.27( 
ه��ذه  و����س���ف  مي��ك��ن  االأوىل:  امل���رح���ل���ة 
امل��رح��ل��ة ب��امل��رح��ل��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة لل�سب���ك���ات 
مع  ظهرت  التي  املرحلة  وه��ي  االجتماعية، 
هذه  وت�س���ه��د   web 1 للويب  االأول  اجل��ي��ل 
لل�سبكات.  التاأ�سي�سية  البداية  على  املرحلة 

.)Boyd،2007،p.5(
م�ن  متع�ددة  مواق�ع  املرحلة  هذه  �سهدت 
 Live journal..موق�ع اأي�س�ا  اأ�س�هرها 
يف  اأن�سئ  الذي   Cyworld1999..وموقع
منه  الهدف  تبلور  الذي   Ryze وموقع  كوريا 
االأعمال  لرجال  اجتماعية  �سبكات  تكوين  يف 
االإ�سارة  وجتدر  التجارية  التعامالت  لت�سهيل 

يف الطرح التايل اأن اأبرز ما ركزت 
ال�سبكات  مواقع  عليه 

الر�سائل  خدمة  هي  بدايتها  يف  االجتماعية 
الرغم  وعلى  باالأ�سدقاء  واخلا�سة  الق�سرية 
ال�سبكات  خ��دم��ات  بع�س  وف���رت  اأن��ه��ا  م��ن 
الر�سائل  خدمة  يف  بدايتها  يف  االجتماعية 
الق�سرية واخلا�سة باالأ�سدقاء، وعلى الرغم 
ال�سبكات  خ��دم��ات  بع�س  وف���رت  اأن��ه��ا  م��ن 
اأن  ت�ستطيع  مل  اأنها  اإال  احلالية  االجتماعية 
تدر ربح على موؤ�س�سيها ومل يكتب لكثري منها 

البقاء.
املرحلة  و���س��ف  ال��ث��ان��ي��ة: مي��ك��ن  امل��رح��ل��ة 
ال�سبكات  اك��ت��م��ال  م��رح��ل��ة  ب��اأن��ه��ا  ال��ث��ان��ي��ة 
الثانية  للمرحلة  التاأريخ  وميكن  االجتماعية، 
هنا  واملق�سود   web2للويب الثانية  باملوجة 
وميكن  ال�سبكة  خدمات  بتطور  ارتبطت  اأنها 
التوا�سل  موقع  انطلق  املرحلة  لهذه  توؤرخ  اأن 
مت  وق��د   ،friendster.com االجتماعي 
وال�سداقات  للتعارف  و�سيلة  ليكون  ت�سميمه 

املتعددة بني خمتلف فئات املجتمع العاملي.
تلك  يف  كبرية  �سهرة  املوقع  هذا  نال  وقد 
العام  نف�س  من  الثاين  الن�سف  ويف  الفرتة 
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 ،skyrock.com م��وق��ع  فرن�سا  يف  ظهر 
اإيل  ذل��ك  بعد  حت��ول  ث��م  للتدوين،  كمن�سة 
تقنيات  ظهور  م��ع  اجتماعي  توا�سل  �سبكة 

اجليل الثاين للويب.
موقع  ظ��ه��ر   )2003( ع���ام  ب��داي��ة  ويف 
Myspace.ال�سهري االجتماعي  التوا�سل 

ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع  اأوائ������ل  م���ن  وه����و   com
على  �سهرة  واأك��رثه��ا  املفتوحة  االجتماعي 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل، ك��م��ا ظ���ه���رت ب��ال��ت��وازي 
مثل  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  من  العديد 
ر�سميًا  انطلقت  والتي   ،linkedin.com
يف اخلام�س من مايو عام )2003م( والذي 
مليون   )250( اإيل  م�ستخدميه  ع��دد  و�سل 
 )2012( دي�سمرب  �سهر  بنهاية  م�سرتكًا 
�سبكات  ع��امل  يف  ال��ك��ب��رية  النقلة  ك��ان��ت  ث��م 
التوا�سل  موقع  بانطالق  االجتماعي  التوا�سل 
انطلق  حيث  الفي�سبوك  ال�سهري  االجتماعي 
 )2004( عام  فرباير  من  الرابع  يف  ر�سميًا 
اأي�سًا  امل��وق��ع  ه��ذا  ب���داأ  وق��د 
املوازي  االنت�سار  يف 
�سبكات  م��ع 

ال�����س��اح��ة حتى  ال���ت���وا����س���ل االأخ�������رى ع��ل��ى 
الدولية.  اإيل  املحلية  م��ن  الفي�سبوك  تطور 

)خالد،2008م،�س13(.
تط�ور  م�ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  وت�سهد 
املتزايد  االإقبال  عل�ي  االجتماعية  ل�س�بكات 
العاملية  ال�سبكات  ملواقع  امل�ستخدمني  قبل  من 
ويتنا�سب  الويب2.0  تقنية  تتيحه  م��ا  وك��ل 
م�ستخدمي  تزايد  مع  املتزايد  االإقبال  ذلك 
علي  وي�سهد  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  االإن��رتن��ت 
�ستك�سف  التي  الرقمية  املوؤ�سرات  بع�س  ذلك 

عنها االأرقام املطروحة يف اجلدول التايل:

جدول يوضح أعداد مستخدمي الشبكات 

االجتماعية على الصعيد العالمي:
يت�سح من خالل الطرح ال�س�ابق اأن املوجة 
الثانية لل�سبكات االجتماعية �ساهمت يف جذب 
العامل،  م�ستوى  على  املتفاعلني  من  العديد 
و�سيلة  االجتماعية  ال�سبكات  م��واق��ع  وت��ع��د 
للتوا�سل والتقاطع بني العاملية واملحلية، اإذ اأن 
ال�سبكات  عليها  تقوم  التي  االأ�سا�سية  الفكرة 
وحملية  االهتمامات  عاملية  هي  االجتماعية 
ال�سياق  خلفية  على  تتم  فالتفاعالت  املردود، 
ال�سعيد  م��ت��غ��ريات��ه��ا  وت��ت��ب��ل��ور  ال��ع��امل��ي 
امل��ح��ل��ي وذل���ك 
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يف  عليها  ال��وق��وف  ميكن  متغريات  ع��دة  عرب 
التالية: النواحي 

المتغيرات االجتماعية:
لل�سبكات  االجتماعية  املتغريات  تتلخ�س   
تكوين  يف  االأول  امل��ح��ور  يتمثل  حم��وري��ن  يف 
يف  ال��ث��اين  امل��ح��ور  يتمثل  بينما  ال�����س��داق��ات 
ع�سوية اجلماعات، وميكن طرحها من خالل 

التايل: ال�سياق 
ال�سبكات  ال�سداقات:�سهلت  تكوين   -1
حيث  ال�����س��داق��ات،  تكوين  م��ن  االجتماعية 
الواقعية  ال�����س��داق��ات  ب��ني  ال�سبكات  جتمع 
وال�������س���داق���ات االف���رتا����س���ي���ة وال��ف��ر���س��ي��ة 
ال�سداقات  تكوين  مع  تتواكب  التي  االأ�سا�سية 
ه��ي م�����س��ارك��ة االه��ت��م��ام��ات، ف��ل��ق��د جنحت 
اأ�سحاب  بني  اجلمع  يف  االجتماعية  ال�سبكات 

االهتمامات عرب الف�ساء املعلوماتي.
واردة  ال�سداقات  ه��ذه  تفعيل  واإمكانية 
وميكن تبلورها يف تاأ�سي�س راأي مال اجتماعي 
ميكن اأن يتيح االإمكانية لفر�س تتاأرجح مداها 
بني ال�سياق الواقعي وال�سياق االفرتا�سي، كما 
اإطار  للتوا�سل لي�س فقط يف  اأنها تتيح فر�سة 
ال�سياقات املحلية ولكن على ال�سعيد العاملي.

ال�سبكات  اجلماعات:�سمحت  ع�سوية   -2
اجلماعات  طياتها  يف  جتمع  اأن  االجتماعية 
املتجان�سة،  االه��ت��م��ام��ات  ذات  االجتماعية 
ت��وؤ���س�����س ه���ذه اجل��م��اع��ات  اأن  وم���ن امل��م��ك��ن 
اال�سرتاك  يتم  اأو  املحلي  املجتمع  اأف��راد  بني 
واملتاأمل  العاملي،  ال�سعيد  م�ستوى  على  فيها 
على   � م�سر  يف  وانت�ساره  ب��وك  الفي�س  واق��ع 
مالحظاته  خ��الل  م��ن  ي��درك   � امل��ث��ال  �سبيل 

ان��ت�����س��ار اجل��م��اع��ات االأث��ن��ي��ة امل�����س��ري��ة على 
حملية  ج��م��اع��ات  تخ�س  ال��ت��ي  ب��وك  الفي�س 
هناك  بل  املحافظات  ملعظم  جماعات  فهناك 
بوك،  الفي�س  على  جماعات  اأ�س�ست  مدار�س 
باجلامعات  مرتبطة  جماعات  هناك  اأن  كما 
امل�����س��ري��ة وج��م��اع��ات ل��ل��ك��ل��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
وغريها،  االهتمامات  الأ�سحاب  وجماعات 
اأن  النقطة  ه��ذه  يف  اإليها  ال��و���س��ول  وامل���راد 
وم��ردودة  عاملي  االجتماعية  ال�سبكات  ين�ساأ 
اجلماعات  هذه  تقع  حيث  حملي،  االجتماعي 

على مت�سل العاملية واملحلية.

المتغيرات السياسية:
اجلماعات  يف  �سواء  االأف��راد  ع�سوية  اإن 
املت�سكلة عرب ال�سبكات االجتماعية فتح الباب 
املعلوماتي  الف�ساء  يف  ال�سيا�سية  للممار�سة 
اأ�سا�سي  متغري  اأ���س��ب��ح  ال�سيا�سي  ف��ال�����س��اأن 
بالن�سبة لل�سبكات االجتماعية اإذا اأن ال�سبكات 
التفاعالت  ت��اأرج��ح  يف  �ساهمت  االجتماعية 
ال�سيا�سية بني عاملني االأول هو العامل الواقعي، 
ال�سبكات  يف  امل�����وازي  ال��ع��امل  ه��و  وال���ث���اين 
الرمزي،  الف�ساء  عرب  املنت�سرة  االجتماعية 
اأن املردود البارز لل�سبكات االجتماعية يتجلى 
بو�سوح يف النواحي ال�سيا�سية وميكن التدليل 
هو  االأول  بتمثل  حم��اور  ث��الث  يف  ذل��ك  على 
يف  الثاين  املحور  ويتمثل  العام،  ال��راأي  تعبئة 
تفعيل  يف  والثالث  املواطنة  ق�سايا  ممار�سة 

دور املجتمع املدين.
اجلماعات  تلعب  العام:  ال��راأي  تعبئة   -1
فعاال  دورًا  االجتماعية  ال�سبكات  يف  املنت�سرة 
الق�سايا  بع�س  جت��اه  العام  ال���راأي  تعبئة  يف 
ال��وق��ائ��ع  بع�س  �سياغة  ومي��ك��ن  ال�سيا�سية 
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املثال   ���� احل�سر  ولي�س  امل��ث��ال  �سبيل  على   �
فقد  اجلماهريية:  االحتجاجات  يتعلق  االأول 
االآن  جم��ال  االجتماعية  ال�سبكات  اأ�سحت 
لالحتج����اجات والت�س���جيع عل�����ى االإ�سرابات 
اأن ه��ن��اك ح��رك��ات  وال�����������������دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك 
اإبريل ا�ستغلت   6 اجتماعية مثل حركة �سباب 
ال��ت��ح��ري�����س على  االف��رتا���س��ي يف  ال��ف�����س��اء 
االفرتا�سي  ال�سياق  من  والتحول  االإ���س��راب 

اإيل ال�سياق الواقعي.
ال���دع���اي���ة  ال���ث���اين:م���ت���م���ث���ل يف  امل����ث����ايل 
االجتماعية  ال�سبكات  فتحت  فقد  االنتخابية: 
وط��رح  االنتخابية  ل��ل��دع��اي��ات  ج��دي��د  جم��ال 
تكوين  ذلك  على  والدليل  االنتخابية  الربامج 
اجلماعات عرب �سبكة الفي�س بوك على م�ستوى 
االنتخابية،  الربامج  لن�سر  املحلي  ال�سعيد 
امل�ستخدمني.  من  ممكن  ق��در  اأك��رب  وجتميع 
ووتزحم  ال�سعبي  التاأييد  جمع  يف  وت�ستخدم 
املنحنى  ه��ذا  يف  تعمل  ب��ج��م��اع��ات  ال�سبكة 

بوابات  االجتماعية  ال�سبكات  اأ�سحت  فلقد 
ل��ل��م��م��ار���س��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. وي��ت��ج��ل��ى يف ه��ذا 
العاملية  بني  التقاطعات  فكرة  بو�سوح  املنظور 
عاملي،  ال�سبكات  هذه  من�ساأ  اأن  اإذ  واملحلية. 
تاأ�س�ست  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ات  وم��ع��ظ��م 
التوا�سل  فكرة  يف  متمثل  اجتماعي  لغر�س 
يف  ي�سرتكون  الذين  االأف��راد  بني  االجتماعي 
وخ�سو�سًا  االهتمام  توجه  ثم  االهتمام  نف�س 
االجتماعية  لل�سبكات  الثانية  املوجة  مع ظهور 
م��م����ار�سة  اإىل  البداية  يف  ا�ستحياء  وع��ن 
�سيت  ازداد  ث��م  ال�سبكات  ع��رب  ال�سيا�سة 
عل��ى  وم��ردوده����ا  االجتماعية  ال�سبكات 
املحلية.  االأ�سعدة  على  ال�سيا�سية  م�م����ار�سة 

)احلم�سي،2010م، �س44(.
اإن  االف��رتا���س��ي��ة:  امل��واط��ن��ة  ظ��ه��ور   -2
اأم��ام  امل��ج��ال  فتحت  االجتماعية  ال�سبكات 
مم��ار���س��ة ق�����س��اي��ا امل��واط��ن��ة ع��رب االإن��رتن��ت 
فعند  االفرتا�سية  املواطنة  عليها  اأطلق  والتي 
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احلديث عن املواطنة ال يغيب البعد ال�سيا�سي 
اجتماعية  وواج��ب��ات  بحقوق  ارت��ب��ط��ت  اإذا 
على  اال�ستقرار  ك��ان  واإذا  الن�ساأة  �سيا�سية 
خا�سية حمددة االأبعاد واملالمح امل�سرية اأمر 
قد يبدو �سعب يف اأفق امللمح الثقايف للمواطنة 
االفرتا�سية فقد يبدو اأكرث قبوال على امل�ستوى 
التي تعاين مها  التوترات  ال�سيا�سي. ففي ظل 
ال�سيا�سية  احلقوق  وتقل�س  القومية  ال��دول 
وعدم م�سداقيتها � اإيل حد ما � يف ال�سياقات 
يتجلى  العربية  املجتمعات  اأطر  على  الواقعية 

االفرتا�سي  املجتمع  اأف��ق  يف 
املطالبة  فيه  تتك�سف  ال��ذي 
فهناك  ال�سيا�سية.  باحلقوق 
املواطنة يف  ممار�سة حلقوق 
وهناك  االفرتا�سي،  املجتمع 
�سحبها  يتم  ق�سايا  اأي�����س��ًا 
امل��ج��ت��م��ع  اإيل  ال���واق���ع  م���ن 
بوابة  يعد  الذي  االفرتا�سي 
ج����دي����دة ل���ع���ب���ور وحت��ق��ي��ق 

ق�سايا  اأن  االع��ت��ب��ار  االأخ���ذ يف  م��ع  امل��واط��ن��ة 
وحملية  الن�ساأة  عاملية  الفرتا�سية  املواطنة 

املردود.
امل��دين:ت�����س��ه��م  امل��ج��ت��م��ع  دور  تفعيل   -3
ال�سياقات  يف  وتناميها  االجتماعية  ال�سبكات 
العاملية ومردودها املحلي يف زيادة تفعيل دور 
من  العديد  هناك  اأن  حيث  امل��دين،  املجتمع 
منظمات املجتمع املدين منه على �سبيل املثال 
قد  القومي  ال�سعيد  على  ال�سيا�سية  االأحزاب 
عرب  االفرتا�سي  املجتمع  يف  قواعد  لها  يثبت 
هذه  خ��الل  من  ت��روج  االجتماعية  ال�سبكات 
تتبناها،  التي  وال�سيا�سات  للربامج  ال�سبكات 

االأهلية  واجلمعيات  النقابات  بع�س  وهناك 
ا�ستغلت ال�سبكة يف زيادة بني اأفرادها، ودعوة 

امل�ستفيدين اإيل براجمها وم�سروعاتها.

خصائص مواقع التواصل االجتماعي:
1- التعريف بالذات: وهي اخلطوة االأويل 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  امل��واق��ع  اإيل  ل��ل��دخ��ول 
وهي  �سخ�سية  معلومات  �سفحة  اإن�ساء  وهي 
ويطورها  امل�ستخدم  ي�سعها  التي  ال�سفحة 
خالل  من  بنف�سه  بالتعريف  بخاللها  ويقوم 
ال��ن�����س ال�������س���ورة وال�������س���وت وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات 
واملو�سيقى  وال��ف��ي��دي��وه��ات 
وغ����ريه����ا م����ن ال���وظ���ائ���ف 

االأخرى.
جم��ت��م��ع  ت����ك����وي����ن   -2
اف���رتا����س���ي:ت�������س���م���ح واق����ع 
االأفراد  االجتماعي  التوا�سل 
من خلق �سداقات يبادلونهم 
االه��ت��م��ام  وامل��ح��ت��وى فهي 
ت�����س��اه��م يف جت�����س��ي��د امل��ج��ت��م��ع االف��رتا���س��ي 
امل��ت��واج��د م��ن��ذ ب��داي��ة ت��ط��ب��ي��ق��ات االن��رتن��ت 
دعمت  االجتماعي  التوا�سل  املواقع  اأن  غري 
يخريون  املواقع  ه��ذه  فم�ستخدمي  االت�سال 
االن�سمام  اإيل  اإ�سافة  كالر�سم  اأ�ساليب  يف 
حول  للتوا�سل  الكتب  ق��راءة  جمموعات  اإيل 
الكتب التي اأحبوها والفيديوهات وغريها من 

اخلدمات. )اآل ال�سيخ،2006م، �س18(.
3- التفاعلية من خالل اأن املواقع تفاعلت 
من  تبني  مواقع  هي  فاالهتمام  وجودها  منذ 
خالل م�سلحة م�سرتكة ذات االهتمام الواحد 
كال�سيا�سة واملو�سيقي فالتفاعلية متكن املتلقي 

يف مل�ساركة عك�س االإعالم القدمي.

استمرار التواصل بني 
مستخدمي الشبكات 

االجتماعية من شأنه أن 
يزيد من الرتابط
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التي  الر�سائل  تعدد  وتعني  التفتيت:   -4
اأو  ميكن االخ��ت��ي��ار م��ن ب��ني ل��ت��الءم االأف����راد 
من  ب��دال  املتجان�سة  ال�����س��غ��رية  اجل��م��اع��ات 

توحيد الر�سائل لتالءم اجلماهري العري�سة.
حتريك  ميكن  حيث  واملرونة:  5- احلركة 
احلا�سب  مكان  اأي  اإيل  اجل��دي��دة  الو�سائل 
الفيديو  وكامريا  املحمول  والهاتف  ال�سخ�سي 

املحمولة.
االت�سال  اأت��اح  حيث  التحويل:  قابلية   -6
امل�سموعة  االإ�سارات  حتويل  الإمكانية  الرقمي 

اإيل ر�سائل مطبوعة اأو م�سورة اأو العك�س.
االأجهزة  دمر  التو�سيل:وتعني  قابلية   -7
ذات النظم املختلفة بغ�س النظر عن ال�سركة 

.)Andrew،2001،p.107( .ال�سانعة

إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي:

ملواقع التوا�سل الناحية االجتماعية فوائد 
بني  التوا�سل  ا�ستمرار  يف  تكمن  ج��دًا  كثرية 
البع�س،  بع�سهم  مع  املواقع  هذه  م�ستخدمي 
ومن  الرتابط  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  وذل��ك 
امل��واق��ع  فلتلك  املجتمع  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ق��وة 
اإيجابيات عديدة منها تبادل االآراء بني ملواقع 
يزيد  اأن  �ساأنه  من  وذلك  البع�س  بع�سهم  مع 
املجتمع  بني  العالقات  قوة  ومن  الرتابط  من 
بع�سهم  امل�ستخدمني  اإيجابيات  املواقع  فتلك 
ال�سعوب  ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال��ب��ع�����س 
اأنها و�سيلة عابرة للحدود  االأخرى ف�ساًل عن 
تكوين  للفرد  فتتيح  االأ�سخا�س،  بني  للتوا�سل 
و�سيلة  اأن��ه��ا  كما  اأخ���رى،  دول  م��ن  �سداقات 
التي  واالجتماعية  الثقافية  االأن�سطة  ملمار�سة 
تهدف اإيل التقارب بني االأفراد وي�سهل عملية 

التوا�سل مع االأخرين.

سلبيات مواقع التواصل االجتماعي:
)الري   � االأمريكي  الباحث   � اإليه  اأ�سار  ما 
روزين( اإيل اأن )املراهقني الذي ي�ستخدمون 
يف  في�سبوك(  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع 
� م��ي��اًل نحو  اأك���رب  � وب��درج��ة  اأح��ي��ان ك��ث��رية 
ال��ذي��ن  ال��ب��ال��غ��ون   يظهر  فيما  ال��رنج�����س��ي��ة، 
عالمات  املواقع  تلك  يف  ق��وى  ح�سور  لديهم 
اأكرث � ذات �سلة � با�سطرابات نف�سية اأخرى، 
والهو�س  للمجتمع  املعادية  ال�سلوكيات  مثل 

واجلنوح نحو العدائية.
يف  )االإف��راط  اأن  اإيل  املخت�س  اأ�سار  كما 
تاأثري  له  والتقنية،  االإعالم،  و�سائل  ا�ستخدام 
�سلبي على �سحة جميع االأطفال/ واملراهقني، 
واالأفراد يف مرحلة ما قبل املراهقة، يجعلهم 
واالكتئاب  بالتوتر،  لالإ�سابة  عر�سه،  اأك��رث 
عن  ف�ساًل  االأخ��رى،  النف�سية  واال�سطرابات 
من  للمعاناة  عر�سة،  اأك��رث  ي�سبحون  اأنهم 
تطورا  نعي�س  "والأننا  امل�ستقبل  يف  م�سكالت 
هائاًل يف و�سائل االإعالم اجلديد ورغم اأهمية 
�سلبيات  وم��ن  االجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع 

مواقع التوا�سل االجتماعي:
1- �سياع الوقت: وهناك اأكرب خطرًا لتلك 
املواقع، وهو اإ�ساعة ال�سباب للوقت يف التنقل 
اأمور  والتحدث يف  املواقع،  تلك  عرب �سفحات 
هو  اجلانب  وه��ذا  فائدة،  وال  قيمة  لها  لي�س 
م�سيعة  اأن  حيث  ال�سلبية؛  اجل��وان��ب  اأخطر 
وعلى  كله  املجتمع  على  بال�سلب  تاأتي  الوقت 
تقدمه ولي�س على ال�سخ�س فقط واأخريًا هذه 
املواقع اأي�سًا توؤثر على اجلانب االأ�سري، حيث 
االجتماعية  العزلة  اإيل  عليها  الدخول  يوؤدي 
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عن  وغيابه  اأ�سرته،  مع  الفرد  اندماج  وعدم 
يف  امل�ساركة  وع��ن  االأ���س��ر  وه��م��وم  م�سكالت 

املنا�سبات االجتماعية وما اإيل ذلك.
االأك��اذي��ب:  ون�سر  لالآخرين  االإ���س��اءة   -2
واجلانب ال�سلبي لالأ�سف اأن معظم املعلومات 
معلومات  هي  املواقع  تلك  ع��ب���ر  ُتبث  ال��ت���ي 
ل���ي  م��ت���اح  اأن���ه  م�ث��ل�م��ا  ف���اأنا  حمققة  غري 
اأي��سًا   فيمكنني  ال�س����ادقة  املعلوم  اأن�سر  اأن 
املعلومة  اأو  ال�س���ائ�ع��ة  اأن�س�����ر  اأن  وب�سه���ول����ة 
اإح��داث  ذل��ك  عل��ى  ويت��رتًّ  ال�م�غ��ل���وط����ة 
ال��م���س����داق��ية.  وع������دم  ال��ب��ل���ب��ل���ة 

)Cast ells، 2012، p.311(

المواقع اإلباحية.
التي  امل��م��ار���س��ات  ب��ع�����س  ت��دخ��ل  ق��د   -4

تتعار�س مع الدين والثقافة االإ�سالمية.
االإنت����رنت. عل�����ى  االإدم������ان   -5

ال�س���رع��ي����ة. غ��ي���ر  الع������الق����ات   -6

الشباب وثقافة الحوار مع اآلخر في 

عصر الشبكات االجتماعية:
اإن تكنولوجيا املعلومات واالت�سال الرقمية 
على  �ساعدت  االجتماعي  التوا�سل  وم��واق��ع 
ربط التوا�سل بني ال�سعوب مبختلف توجهاتها 
ال�سيا�سية  احل��دود  كل  وجت��اوزت  احل�سارية 
كانت  التي  احل�سارية  والعزلة  واجلغرافية 
الب�سرية، خ�سو�سًا  تعي�سها معظم املجتمعات 
واأن العامل املعا�سر اليوم ي�سهد حتوالت كبرية 

يف تكنولوجيا االت�سال.
تاأثريها  لها  اأ�سبح  التكنولوجيا  هذه  واأن 
ال��ع��الق��ات  ف��ق��ط يف  لي�س  ال��ك��ب��ري  امل��ب��ا���س��رة 
ثقافة  يف  واإمن���ا  واالق��ت�����س��ادي��ة،  ال�سيا�سية 
ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات  واأن  خ��ا���س��ة  احل������وار 
وتوؤثر  كبري  بدور  تقوم  اأن  ميكنها  االجتماعي 

يف تعزيز التالقح الثقايف مع االآخر.
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مشروعية الحوار مع اآلخر:

اأهداف احلوار مع االآخر:

بع�س  ب��ه��ا   مت��ر  ال��ت��ي  ال�سعف  ح��ال��ة   -1
احتالله  اإيل  اأدى  مم��ا  ال��ث��ال��ث  ال��ع��امل  دول 
ثقافيًا وفكريًا � ورمبا ع�سكريًا اأي�سًا � ويف هذه 
امل�ست�سعفة  القوى  بني  احل��وار  يكون  احلالة 
والقوى املهيمنة يف حماولة لتجنب املزيد من 

ال�سغوطات وفر�س الراأي االآخر بالقوة.
2- ال�سورة امل�سوهة لبع�س �سعوب العامل 
الثالث التي اأ�سبحت من املرتكزات الرئي�سية 

يف التعامل معهم من بع�س القوى. 
م�سرتكة  اأخالقية  ثوابت  على  االتفاق   -3

يف مواجهة االنحراف القيمي واالأخالقي. 
والثقافية  الفكرية  اخل���ربات  ت��ب��ادل   -4

والتقنية. 
م�ستويات التالقح الثقايف مع االآخر:

حوار التعايش

حول  النا�س  ب��ني  التعاي�س  ح��وار  فهناك 
الواحدة  االأم��ة  اأف��راد  بني  التعاي�س  مو�سوع 
اأف����راد احل�����س��ارات  اأف���راده���ا وب���ني  اأو ب��ني 
امل�ستوى من احلوارات، هدفه  االأخرى، وهذا 
وتولد  التوا�سل،  تعيق  التي  احل��واج��ز  اإزال��ة 
اجل��ف��وة وال��ك��راه��ي��ة ب��ني االأف����راد ال��ع��ادي��ني، 
وم�����س��رح��ة وم��و���س��وع��ة امل�����س��اع��ر االإن�����س��ان��ي��ة 
عاليًا  م�ستوى  يتطلب  ال  وهو  اليومية  واحلياة 
يحتاج  ما  بقدر  االأخ��ر  ومعرفة  الثقافة  من 
روح  وفوائد  االإن�سانية  االأخوة  ا�ستح�سار  اإيل 
التعاون وثمرات ح�سن املعا�سرة والذوق الذي 
اأو  ثقافتهم  من  ي�سخر  اأو  االآخرين  يحقر  ال 

يقوم مبا يجرح م�ساعرهم. وهذا امل�ستوى من 
اليومية  النا�س  احلوار قطري يتجلى يف حياة 
اإط��اره  يف  يدخل  اإذا  االإن�سانية.  وعالقاتهم 
الب�سيط...  والعامل  وال�سانع  املزارع  ال�ساب 
ي�ستثنوا من فهم  اأن ال  ينبغي  ال�سباب  وهوؤالء 
�سلفنا  فهمها جيل  كما  التعاي�س  اأدبيات حوار 
ال�سالح وطبقوها بالتعاي�س والرتاحم مع اأهل 
�سلوات  الكرمي  ر�سولنا  عاي�سهم  كما  الذمة 
وفد  مبعاهدة  له  واأ�سل  عليه،  و�سالمه  اهلل 
عمر  واأكمل  املنورة  املدينة  و�سحيفة  جنران 
املدر�سة  منهج  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن 
بالعهدة  االإ�سالمي  تاريخنا  بتتويج  النبوية 
العمرية ببنودها االإن�سانية الراقية يف مراعاة 

حقوق وواجبات اأهل الكتاب.

الحوار المعرفي

والعلماء  الفكر  ا�سحاب  بني  ح��وار  وه��و 
وهذا امل�ستوى يتطلب منا اليوم، واأكرث من اأي 
العاملي  واالنفتاح  العوملة  ثورة  مع  م�سى  وقت 
فيه  للم�ساركة  �سبابنا  م��ن  ك��وادر  ن��وؤه��ل  اأن 
املعرفة  اإيل  ال��دخ��ول  مفاتيح  من  ومتكينهم 
وال��ق��درة  االآخ����ر،  وح�����س��ارة  بفكر  العميقة 
اأ�س�سها  على  والتعرف  مقوماتها  فح�س  على 
والفل�سفية  ال��ف��ك��ري��ة  منظومتها  وم���ب���ادئ 
وه��ذا  واالق��ت�����س��ادي��ة  وال�سيا�سية  وال��دي��ن��ي��ة 
اأن  ينبغي  للحوار،  لتاأهيله  املر�سح  ال�سباب 
تتوافر �سروط اأوىل واأهم وهي اأن يكون متمكنًا 
حقًا من فهم مكونات واأ�س�س ح�سارته، ولديه 
القدرة على ا�ستخال�س قيمها االأ�سلية التي ال 
تتاأثر بالراهن الظريف من االأحداث. والأن هذا 
�سباب خمت�س  بني  هو حوار  بطبيعته  احلوار 
االخت�سا�سات  من  متعددة  جمموعات  ي�سم 
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فيها �سباب خمت�س يف علم العقائد وال�سرائع 
والفقه  التاريخ  واأطر متخ�س�سة يف  واالأديان 
االجتماع  علم  يف  وباحثون  احلكم  واأنظمة 

والعمران. وال�سيا�سة واالقت�ساد 
حتى  تقت�سي  االآخ���ر  م��ع  احل���وار  فموائد 
االخت�سا�سات  توزيع  التعميم  نفق  من  تخرج 
وحلقات  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  وتخ�سي�س 
ي�سبح  حتى  ح��دة،  على  حم��ور  لكل  النقا�س 
ال�����س��ب��اب ف��ع��اًل ق�����ادرًا ع��ل��ى ���س��ب��ط احل���وار 
اأه��ل  ي�ستطيع  وب��ذل��ك  وم��وق��ع��ه  اإط�����اره  يف 
للمناف�سة  اأه��ل��ن��اه��م  مم���ن  االخ��ت�����س��ا���س 
م�سرتكة  لغة  يتحدثوا  اأن  العاملية،  احل�سارية 
واحل�سارات  الثقافات  �سباب  جيدًا  يفهمها 

املراد احلوار معها.

 الحوار اإلنساني
م���ن اأول����وي����ات احل�����وار احل�����س��اري دف��ع 
فهذه  )االإن�����س��ان(  معرفة  اجت���اه  يف  احل���وار 
جدوى  م��دى  على  للوقوف  �سرورية  املعرفة 
متطورة  حلقة  االإن�سان  ك��ان  لو  اإذا  احل��وار، 
م��ن ال�����س��الح��ف وال���دي���دان وال��ق��رود وك��ان��ت 
احلياة قائمة على اأ�سا�س تنازع البقاء و�سراع 
اأ�سا�س  على  العالقة  لقامت  املادية  امل�سالح 
والل�سان...  الفكر  علي  ال  وال��ق��ت��ال  احل��رب 
على  الب�سر  بني  فيقوم  االإن�ساين  احل��وار  اأم��ا 
يف  ال�سامي  املعنوي  باجلانب  االإمي��ان  خلفية 
فنزعة  فقط  امل��ادي  اجلانب  ولي�س  االإن�سان 
�سلمي،  تعاي�س  اإيل  توؤدي  ال  وحدها  )الطني( 
بل تدفع اإيل �سرع م�سلحي حمموم، وال�سالم 
تتحقق  مقوالت  واحلوار،  والتفاهم  والتعاي�س 
امل��وج��ود  ه���ذا  يف  ال��ع��امل��ني  رب  روح  ظ��ل  يف 
كرمنا  )ول��ق��د  ال��ق��راآين:  بالتعبري  الب�سري 

النا�س  اأيها  )ي��ا  )االإ�سراء:70(  اآدم(  بني 
�سعوبًا  واأنثي وجعلناكم  اإنا خلقناكم من ذكر 
وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم( 

)احلجرات:13(.
الت���القح  تع���زيز  ف����ي  ال�س����ب����اب  دور 
�س���وء  ف����ي  االآخ��ر  م������ع  للح������وار  الثقايف 

النم��وذج املعريف اجلديد:
الندي  تراجع مفاهيم احلوار  اأ�سباب  من 
وجود  وعدم  �سبابنا،  لدى  االآخر  مع  املتكافئ 
حالة  يف  حتى  امل���دى،  بعيد  حمكم  تخطيط 
وجود اأهداف وطموحات لهذا احلوار، فغالبًا 
ما تكون غري مدرو�سة وال واقعية. وهكذا جند 
عمومًا  تتميز  جمتمعاتنا  �سباب  تدخالت  اأن 
التخطيط  وغ��ي��اب  واالرجت��ال��ي��ة  بالفو�سى 
تقومي  واإهمال  واأط��ر،  ك��وادر  بتاأهيل  املحكم 

اأهداف وطموحات احلوار الفعال مع االآخر.
مواجهة  يتطلب  احل���وار  ع��ن  ف��احل��دي��ث 
والقوة،  النجاح  باأ�سباب  واالأخ��ذ  التحديات 
ال��دور  عن  تراجعنا  اأ�سباب  فهم  ذل��ك  وم��ن 
ال�سخ�سية  بناء  و�سروط  الأمتناء  احل�ساري 
امل��ه��ارات  وتنمية  ال�����س��ب��اب،  ع��ن��د  ال�سليمة 
للم�ساكل  املنا�سبة  احللول  الإيجاد  االإبداعية 
امل��ط��روح��ة، وال��ت��ح��ل��ي ب��اجل��دي��ة واالإي��ج��اب��ي��ة 
تخطيط  وح�سن  الواقع،  ملواجهة  وال�سرامة 
والت�سبث  للم�ستقبل،  واالإع�����داد  امل�����س��اري��ع 
النموذج  على  اع��ت��م��ادًا  االإ���س��الم��ي��ة  بالقيم 
امل���ع���ريف اجل���دي���د ال����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ع��ددي��ة 
املجالني  يف  واق��ع��ة  حقيقة  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي 
املجالني  يف  كما  واالق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي 
الفكرية  التيارات  وبني  واالجتماعي،  الثقايف 
والتنظيمات  ال��ت��ي��ارات  وداخ���ل  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
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املنطقة  التطبيقية  ال��ن��م��اذج  وب��ني  ذات��ه��ا، 
وهناك  اإل���خ.  واح����دة...  نظرية  اأر�سية  م��ن 
قدما:  التعددية  بهذه  تدفع  متعددة  عوامل 

.)Smock،2011،p.34(
دول  اأم��ام  التنموية  النماذج  تعددية   -2
اأن  بعد  واقعة،  اأ�سبحت حقيقة  الثالث  العامل 
على  متت  التي  التنمية  من��اذج  ف�سل  �سهدنا 
النمط الغربي يف معظم بلدان العامل الثالث، 
وبروز طرائق اأخرى للتنمية ميكن اأن ت�سلكها 
بع�س  حققته  الذي  النجاح  بعد  البلدان  هذه 

بلدان �سرق اآ�سيا يف هذا النطاق.
3- بروز اخل�سو�سيات الثقافية والعرقية 
التنميط  اجت��اه��ات  على  فعل  ك��رد  والدينية 
العوملة،  �سيا�سات  بع�س  التي حتملها  والقولبة 
اأو ال�سابطة  وبعد التخلي عن القوى احلاكمة 
الدولة  راأ���س��ه��ا  وعلى  اخل�سو�سيات،  لهذه 
)حالة  ال�سابطة  القمعية  ب�سلطتها  القومية 

معظم بلدان اأوروبا ال�سرقية(.
ال��راأ���س��م��ال��ي��ة،  التطبيقات  ت��ع��ددي��ة   -4
بني  املتناق�سة  وامل�سالح  االختالفات  وبروز 
دولها، كم����ا �س���ار الع����امل اليوم اأكرث اإدراكًا 
وثقافية  ح����س��ارية  ت�سك�ي����الت  لوج����ود 
واحل��وار  الفهم  اإىل  حتتاج  متع��ددة  ودينية 

واالت�سال. والتوا�سل 
5- ت��ع��ددي��ة امل���وؤث���رات ب��دال م��ن اأح��ادي��ة 
وتنظرينا  وتف�سرينا  فهم�ن���ا  ف�����ي  املوؤث�����رات 

املعقد. لل��واق�����ع 
فكري  تيار  كل  طالت  التي  التعددية   -6

و�سيا�سي يف منطقتنا، كما اأ�سرنا من قبل.
البارز  امللمح  ه��ي  التعددية  كانت  واإذا 
امل����ع����ريف اجل���دي���د،  ال���ن���م���وذج  يف ط��ب��ي��ع��ة 
ف���اإن���ه ي��ح��م��ل ع�����ددًا م���ن امل��ق��وم��ات اأه��م��ه��ا 

)Andrew،2001،p.103(
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اأ-انتفاء اليقني املعريف:
ظهرت  التي  امل�ستجدات  ف��اإن  قدمنا  كما 
اأن  من  تعقيدًا  اأ�سد  ن�ساأت  التي  والظواهر 
يحيط بها العقل الب�سري، وهذا يعني �سرورة 
يكون  اأال  واإمكانية  فهمنا  يف  فراغات  وج��ود 
اليقني املعريف مطلقًا، واأال يكون ال�سك نهائيًا 
برباهني  ياأتي  اأن  املرء  من  مطلوبًا  لي�س  اإذا 
ب�سكل   ال�سببية  ترتبط  واأن  باملئة  منه  ناطقة 
ي��اأت��ي  اأن  ي��ك��ف��ي  اإذا  ����س���ارم،  ���س��ام��ل  ك��ام��ل 
واالأ�سباب  ال��رباه��ني  من  معقول  بقدر  امل��رء 
كاف  ب�سكل  االأ�سباب  يربط  واأن  والقرائن، 

ولي�س بال�سرورة �سارمًا.
والال�سك  الكامل  اليقني  فكرة  انتفاء  اإن 

النهائي تقودنا اإيل �سرورة االإميان باأن:
حتى  اأو  اأف��ك��ار  اأو  اآراء  م��ن  تقدمه  -م��ا 
منا�سبا،  بل  �سحيحًا،  اأو  نهائيًا  لي�س  اإجابات 
واالآراء  لالأفكار  التقومي  معيار  ي�سري  حيث 
منا�سبتها  ب���ل  خ��ط��اأه��ا  اأو  ���س��ح��ت��ه��ا  ل��ي�����س 
اإدراك��ن��ا  م��ن:  تتاأتي  عدمها  من  فمنا�سبتها 
عندئذ  وت��ط��وره��م  وال��ن��ا���س  وح��ال��ت��ه،  للواقع 
تطوري  ملنطق  تخ�سع  واأف��ك��ارن��ا  اآراءن���ا  ف��اإن 
اأن  �ساأنه  من  الفهم  وه��ذا  تراكمي،  ارتقائي 
يدفع حركة االجتهاد قدمًا، الأنه عندئذ فقط 
ينبغي االإ�سرار على ما اأن ما اأنتجه امل�سلمون 
ثقافيا يف ع�سور �سابقة غري �سالح لكل ع�سر 
مل  ما  باأننا  احلقيقي  ال�سعور  وي�سبح  وزمان 
ننتج ثقافتنا التي متثل هويتنا اخلا�سة وتعرب 
نكون  فلن  نحياه  ال��ذي  وزماننا  واقعنا  ع��ن 
من  تختفي  وعندئذ  اإ�سالمية  لثقافة  منتجني 
والقول  ال�سديد،  مثل:القول  عبارات  قامو�سنا 
ال�سحيح... اإلخ وي�سبح ما نقدمه هو اجتهاد 

للمراجعة  تخ�سع  متعددة  اجتهادات  بني  من 
اأن  اأ�سحابها قبل  وامل�ستمرة من لدن  الدائمة 

تخ�سع للمراجعة من قبل االآخرين.
اأمناط  يف  القائمة  الثغرات  فكرة  -قبول 
عدم  اإىل  ي��وؤدي  مبا  الظواهر  بني  التفاعالت 
تخ�س�سات  تكامل  و�سرورة  بالكامل،  فهمها 

متعددة وت�سافرها يف حماولة الفهم.
ب-ال��م�ابعديات:

اإذا كانت املابعديات يف الفكر الغربي )ما 
بعد  ما  االأيدلوجيا،  بعد  ما   � ال�سيا�سة  بعد 
الراأ�سمالية، ما بعد ال�سيوعية، ما بعد اأحداث 
حالة  عن  تعبري  �سبتمرب(  من  ع�سر  احل��ادي 
القلق الفكري والعجز عن و�سف ما يحدث من 
حتوالت جارية يف العامل بعد احلرب الباردة، 
مراجعة جميع  �سرورة  واقعنا  تعني يف  فغنها 
واالأفئدة،  العقول  يف  ا�ستقرت  التي  امل�سلمات 
التجاوز  بال�سرورة  تت�سمن  ال  املراجعة  وهذه 
منا�سبتها  مدى  قدمنا  كما  تت�سمن  واإمنا  لها 

للواقع اجلديد.
املابعديات  اأن  هو  نظرنا  يف  االأهم  اأن  اإال 
اإع���ادة  عمليات  يف  ت�ساهم  اأن  �سانها  م��ن 
يف  االأ���س��ئ��ل��ة  ط���رح  تت�سمن  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ك��ري 
كمقدمة  املختلفة  والق�سايا  امل�سائل  جميع 
�سقوط  ظ��ل  يف  ال��ت��ع��ري��ف  الإع�����ادة  ����س���رورة 
اجلامدة  والتعريفات  املتعار�سة  الثنائيات 
الفكر  حكمت  ال��ت��ي  احل���ادة  واال�ستقطابية 
فتحولت  االأي��دل��وج��ي��ا  ع�سر  يف  االإن�����س��اين 
اأو  التجديد،  تعوق  جامدة  �سيغ  اإيل  املبادئ 
مثل  خ��الق،  ب�سكل  امل�ستجدات  م��ع  التعامل 
تقدي�س �سبغة القطاع العام يف االقت�ساد بدال 
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اأم��اله����ا  مو�س�������وعية  بظروف  ربطه  من 
نطاقه. وات�س���اع  ح���ج����م����ه  ت������ح������دد 

هناك اأمثلة كثرية ميكن اأن نقدمها دليال 
على ما يتم من عمليات اإعادة التفكري واإعادة 
التعريف ومن ثم نفي للثنائية املتعار�سة العام 
واخلا�س، واإعادة تعريف دور الدولة: امل�ساحة 
التمثيل  م�ساألة  تعريف  واإع����ادة  واحل��ج��م، 
ال�سيا�سة  مفهوم  تعريف  اإعادة  الدميقراطي 
جمرد  هذه  واخل��ارج  الداخل  الدولة  و�سيادة 
تطرحه  وما  تتم  التي  املراجعات  مل�ساألة  اأمثلة 

من اأ�سئلة جديدة وطرق يف التفكري خمتلفة.
ك��اأح��د  د-التخ�س�سية 
النماذج  اأبرز مالمح �سقوط 

الكربي: التف�سريية 
يف  ال���ع���امل  اأن  ي���الح���ظ 
حركته الفكرية والثقافية بل 
وال�سيا�سة اجته نحو �سرورة 
ال���ت���ع���ام���ل م���ع اأط����روح����ات 
ق�سايا  �سكل  يف  تف�سيلية 

مطالبني  اجلميع  واأ�سبح  حم��ددة،  ومفاهيم 
ت�سوراتهم  ثم  منها،  الفل�سفي  موقفهم  ببيان 
اأن  ميكن  االإط��ار  هذا  يف  ب�ساأنها،  االإجرائية 
لها  التي  وامللفات  الق�سايا  بع�س  اإيل  ن�سري 
اأهمية يف احلوار العاملي الدائر االآن: االإرهاب 
 � الطفل   � امل���راأة   � البيئة   � االإن�����س��ان  حقوق   �
االأديان � املجتمع املدين � نزع ال�سالح وال�سلم 

الدويل � التنمية � البطالة.
من  حتولت  واملفاهيم  املو�سوعات  وه��ذه 
اإيل  فكرية  ومو�سوعات  ق�سايا  جمرد  كونها 
وتنبني  متكاملة  روؤي��ة  عليه  تتاأ�س�س  منظور 

له  وفقًا  وتتاأ�س�س  واإج��راءات  �سيا�سات  عليه 
ملنظورها  وفقًا  ويتم  وموؤ�س�سات  ح�������ركات 

تقومي او�ساع.
باالأحرى  اأو  ق��راءة  فتت�سمن  ال��روؤي��ة  اأم��ا 
ووفقًا  والواقع،  والتاريخ  للرتاث  قراءة  اإعادة 
�سكل  �سواء يف  واأطراف  تعرب عنه حركات  ملا 
غري  اأو  )اأح���زاب(  مبا�سرة(  �سيا�سي  فعلى 
حم��ددات  اأم��ا  �سغط(  )ج��م��اع��ات  مبا�سرة 
الفكري  وم�سمونها  وموؤ�سراتها  الروؤية  هذه 
فهو �سبيل تقومي الواقع واقع الدول واملنظمات 

واالأفكار اأداة للتدخل.
ح��وار  ال��ت��ام  احل���وار  اإن 
اللحمة  ت�����س��ل  ا���س��ت��خ��اليف 
والعملي.  النظري  ب��ني  فيه 
وهو حوار يتم بني ) الذات( 
النظري  البحث  فيه  وي�ستند 
االإجماعي(  )االجتهاد  على 
ك��م��ا ي��ت��ق��دم ال��ع��م��ل ف��ي��ه يف 
اأ�سا�س  على  التطبيق  جمال 
)التوا�سي بال�سرب( يف حني 
الناق�س حوارًا ف�ساميًا، قوامه  يكون احلوار 
وهو  والعملي،  النظري  بني  وال�سرخ  الزيف 

حوار يجرى بني )االآخر(.
الغمو�س  ول�����س��دة  ال��ق��ل��ق  امل��ن��اخ  ه���ذا  يف 
املحيط باحتماالت تطور العالقات امل�ستقبلية 
الال  �سيادة  واحتمالية  واالآخ���ر،  �سبابنا  بني 
امن الفكري، فيكون الدين هو املتهم الوحيد 
الكل  اأ�سبح  بحيث  االإره����اب،  اأو  بالتطرف 
يردد التطرف الديني، والغر�س توجيه نظام 
عن  لعزلة  الدين  من  وهمي  خطر  اإيل  العامل 
العامل  �سباب  اأن  �سحيح  فهل  احلياة،  واق��ع 

املابعديات هي)ما 
بعد السياسة، ما 

بعد األيدلوجيا، ما بعد 
الرأسمالية، ما بعد 

الشيوعية
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االإ�سالمي كلهم متطرفون الأنهم يدينون بدين 
يت�سدى  اأن  ينبغي  االإ�سكال  ه��ذا  االإ���س��الم؟ 
للتهم  ردًا  لي�س  االإ�سالمي  �سبابنا  لدرا�سته 
النهو�سي  الدور  الإعادة  وغنما  اإليه،  املوجهة 
حل�سارتنا، واإقامة ميزان العدل يف فهم ذاته 
ومقوماته الدينية والفكرية وموؤهالته العلمية 
يفهم  الذي  التوا�سل  ج�سر  بناء  يتم  بها  التي 
والنظرة  التع�سب  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  االأخ���ر  لغته 
االإ���س��الم��ي��ة،  ح�سارتنا  مل��رت��ك��زات  ال��دون��ي��ة 
ال�����س��ب��اب وح���وار  اأن احل��دي��ث ع��ن  ���س��ك  وال 
الكثري  يحتمل  ح��وارًا  اأو  �سراعًا  احل�سارات 
هي  ح�����س��ارات  ف��اأي��ة  واخل��ل��ل،  االلتبا�س  م��ن 
يتحاور  اأن  املق�سود  هل  باحلوار؟  املق�سودة 
�سبابنا مع احل�سارة الغربية اأ مع احل�سارات 
ب��وذي��ة  اأو  واإ���س��الم��ي��ة  ع��رب��ي��ة  م��ن  ال�سرقية 

و�سنتوية؟ )اأمني،2009م، �س124(.
املق�سود  فهل  ب��احل��وار؟  املق�سود  ما  ثم 
و�سيا�سة  وح�سارة  ثقافة  ال��غ��رب  ب��ني  ح��وار 
وجيو�سًا واإعالمًا؟ هل املق�سود حوار ديني بني 
الدعاة واملب�سرين، اأم املق�سود حوار �سيا�سي 
 � باأخر  اأو  ب�سكل   � متثل  �سيا�سية  زعامات  بني 
رموز امل�سالح املتناق�سة لبلدان خمتلفة؟ هل 
اال�ست�سراقي  القول  اأ�سا�س  على  احل��وار  يتم 
لل�سرق؟  واخلرافة  وال��روح  للغرب  العقل  باأن 
اأن ي��ت��ح��اور ���س��ب��اب��ن��ا م��ع االأخ���ر  ه��ل مي��ك��ن 
اأم  الثقافة  عن  مبعزل  واقت�ساديًا  تكنولوجيًا 
اأن املطلوب حوار ثقايف يتحقق يف تفاعل كرمي 
وحي ومنفتح بني خمتلف املرجعيات الثقافية 
يف ال�سرق والغرب، الأن حتدي احلوار اأ�سحى 
يجب  ف��م��اذا  مواجهته؟  على  اجلميع  يحمل 
يف  حقيقيني  اأن����دادًا  ن��ك��ون  ك��ي  عمله  علينا 

الغربية  احل�سارة  �سنحاور  هل  احلوار؟  هذا 
اأن  ميكن  هل  ال��داخ��ل؟  من  اأم  خارجها  من 
واأن  الع�سر  ه��ذا  يف  ما  ح�سارة  مع  نتفاعل 
لن  ج��وه��ري  ق�سور  قائمة  خ��ارج��ه��ا؟  نبقي 
بناء  اأ�س�ب��اب����ه  تف�ك��ي��ك  ب����دون  ن�ستطيع 

حوار ح�ساري منتج ل�سبابنا.
اإن حوار احل�سارات ال يعفينا من �سرورة 
القيام  من  الب��د  بل  لواقعنا  النقدية  ال��روؤي��ة 
والعمل على اخلروج  ذاتنا  بنقد  ب�سكل حثيث 
التي متتد من  العميقة  الف�سامية  من احلالة 
اإيل  ال�سيوخ  جيل  وم��ن  املجتمع،  اإيل  الفرد 
نظرتنا  نرج�سية  من  اخل��روج  ال�سباب،  جيل 
اإيل التاريخ والرتاث، اخلروج من وهم اإمكان 
ومنط  فكرًا  بها  التلوث  دون  احل�سارة  متثل 
يف  ون�ساهم  اإجنازها  يف  ن�سارك  مل  اإن  حياة 
بنائها، وما مل ندرك ال�سرط التاريخي لتفوق 
الغرب وح�سارته، وما مل منتلك اأ�س�س التقدم 
فلن  ال��غ��رب،  ح�سارة  حققته  ال��ذي  ال��راه��ن 
باجلدارة  احل�ساري  احل��وار  خو�س  ن�ستطيع 
التي ت�ستحقها ح�سارة مثل ح�سارتنا العربية 
ال�سباب  ح��وار  �سيجري  فكيف  واالإ�سالمية 
املجتمعي  امل���وق���ف  خ����الل  م���ن  احل�������س���اري 
والتوفق،  التقليد  ثقافة  ثنائية  بني  الف�سامي 
االإنعزال  ثقافة  واال�ستيالب  االنبهار  ثقافة 

املطلق؟ واال�ستتباع 
وج��وه��ر  ب����وؤرة  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ب��اب  ي�سكل 
لل�سباب  فاإن  دوره  لالآخر  اأن  فكما  التغيري... 
وتتكامل،  تت�سادم  وتختلف  ت��ت��وزع  اأدواره 
ي�ستدعى  تنمويًا  النهاية تبقي مرتعًا  لكنها يف 
ب�سباب  اال�سطالع  اأج��ل  من  التكرير  اإع��ادة 
قادر  العربي،  املجتمع  اأعباء  على حتمل  قادر 
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على التطوير والتطهري، قادر قبل ذلك وذاك 
وغري  املنمط  غري  احلر  التعبري  �سناعة  على 
الفكر من  اأعمال  تعبري مبني على  بل  امللوث، 
وحوار  اأواًل  عربي   � عربي  �سبابي  ح��وار  اأج��ل 
�سبابي عربي غربي ثانية غايته اإعادة االعتبار 
لتحقيق  لل�سباب  االج��ت��م��اع��ي  اجل��وه��ر  اإيل 
م�ساركته الفعلية يف احلوار الثقايف خ�سو�سًا 

بعد انت�سار �سبكات التوا�سل االجتماعي.
دور  ي��ل��ع��ب  اأن  ل��ل�����س��ب��اب  مي��ك��ن  ف��ك��ي��ف 
الكرتونيًا  الثقايف  احلوار  حتقيق  يف  الريادي 
ونقاط  احل���وار  ذل��ك  �سعف  مكامن  ه��ي  م��ا 
قوته يف عالقته بال�سباب؟ اأي عالقة ميكن اأن 
ي�سكلها ال�سباب العربي يف بناء ثقافة احلوار 
مفهوم  تالحق  وغريها  اأ�سئلة  هذه  الثقايف؟ 
متثل  فئة  مع  عالقته  ف����ي  الثقايف(  )احلوار 
دورًا هامًا ف��ي عملية البن���اء احل�ساري، فئ���ة 

�سباب العامل االإ�سالمي.

ال �سك اأن لكل مفهوم مقاباًل، ولكل مقابل 
م�سادًا، فال�سمت مثال يوحي بوجود مفاهيم 
ب��دوره  ال��ذي  احل��دي��ث  مبفهوم  تنتقد  دالل��ي��ة 
فاإذا  ال�سمت،  اأي  االأول،  يوؤ�سر بوجود مقابل 
متكنا من تناول كل املفاهيم على حدة، فمما 
لنا  �سيتاأجج  التحليل  اأطراف  يف  فيه،  ريب  ال 
املفهوم  اأب��واب  طرق  ي�ستدعى  منطقي  �سوؤال 
للم�ساد،  م�ساد  معني  اإيل  للو�سول  امل�ساد 
يف  �سبابنا  تواجه  التي  التحديات  اأن  وال�سيما 
املجتمعات العربية واالإ�سالمية لي�ست بالقليلة 
التوا�سل  �سبكات  انت�سار  بالي�سرية يف ظل  وال 
التحديات  مقدماتها  يف  وت��اأت��ي  االجتماعي 

التالية: الثالثة 
ما  لدول  البارزة  االزدواجية:فال�سمة   -1
التي  االزدواجية  هي  القدمي،  اال�ستعمار  بعد 
ال  ق�سمني  اإيل  املجتمعات  ان�سطار  يف  ت�سببت 
الثقافة  )دعاة  اجلغرافية  الرقعة  اإال  جتمعها 
االأ�سلية( و)دعاة الثقافة الغربية( مما جعل 
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ال�سراع الفكري داخل املجتمعات العربية اأمر 
طبيعيًا تتوارثه االأجيال وبالتايل �سادت ثقافة 
امل�ساد  والنفي  بالنفي  تتغذي  التي  االحرتاب 
لنزع  بد  التوا�سل واحلوار. وال  وغابت قنوات 
من  جمتمعاتنا،  تتهدد  التي  اخلالفات  فتيل 
تركيبية  �سيغ  بابتكار  االزدواج���ي���ة  جت���اوز 
عملية  اأث��ن��اء  )االأخ�����ر(  اإدم����اج  ع��ل��ى  تعمل 
اأنها  لو  التي  العملية  هذه  الذات،  بناء  اإعادة 
وترتيبها  القائمة  التحديات  بتحديد  التزمت 
ال�سراعات  اأن  لظهر  االأولويات،  �سلم  ح�سب 
جمتمعاتنا  طاقات  ت�ستنزف  التي  الداخلية 
واهية  ثانوية  تناق�سات  عن  ناجتة  هي  اإمن��ا 
لهذه  امل��رك��زي��ة  التناق�سات  اإيل  ب��امل��ق��ارن��ة 

املجتمعات. )خالد،2009م، �س174(.
2- ت�ستت القوى الفكرية يف حتديد ماهية 
جت��اوز  ال��ت��ح��دي��ات  طبيعة  تتطلب  احل����وار: 
الثانوية،  والتناق�سات  الداخلية  اخلالفات 
ح��ت��ي ي��ت��اأت��ي اج��ت��م��اع ك���ل ال���ق���وي ال��ف��ك��ري��ة 

ال�سادقة على اأهداف حمددة ترتبط بطبيعة 
امل�سمار  ه��ذا  ويف  احل�����س��اري��ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
ج��ب��ه��ة  لت�سك��ي���ل  ال���س��ب����اب  ت����ر�سيد  يجب 
من  اأ�س�سها  تتكون  فكرية  اأر�سية  على  ثقافية 

امل�سرتكة. القوا�سم 
موقفنا من احلوار هو دائمًا دفاعي تربيري 
يدور حول الق�سايا التي يفر�سها االآخر علينا، 
يف  فنبداأ  به  يرمينا  اإتهام  �سكل  يف  ي�سوغها 
اأن  الهمم لدرء �سبهة هذا االتهام دون  �سحذ 
اإيجابي  ب�سكل  لالآخر  حقيقة  اأنف�سنا  نقدم 
فهل من خطط اإ�سرتاتيجية لبناء ثقافة حوار 
فاعلينا  اإ���س��راك  اإيل  ي��وؤدي  ح�ساري  �سبابي 
هل  العاملي؟  احل�ساري  التناف�س  يف  وكوادرنا 
علميًا  ممنهجة  حوار  لغة  �سياغة  على  عملنا 
يف  ت�ساهم  قد  �سعيفة  حوارية  لغة  من  ب��داًل 
ال  احل���واجز  تع��زي���ز  اإيل  االأحيان  من  كثري 

اأزلتها.)خ�سر،2009م، �س128(.
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التام  للحوار  املتوازنة  الروؤية  افتقادر   -3
احل��وار  م�سطلح  ي�سري  الناق�س:  واحل���وار 
والتعاطي  والتثاقف  التفاعل  من  درج��ة  اإيل 
االإيجابي بني احل�سارات التي تعتني به، وهو 
االختالف  يف  باحلق  يوؤمن  رفيع  ثقايف  فعل 
التعددية  ويكر�س  االختالف  واجب  ين  مل  اإن 
يدعو  ال  احل��وار  ف��اإن  وعليه  بامل�ساواة  ويوؤمن 
الثقايف  اإيل مغادرة موقعة  املختلف  اأو  املغاير 
امل�ساحة  الك��ت�����س��اف  واإمن����ا  ال�����س��ي��ا���س��ي،  اأو 
جم��ددًا  منها  واالن��ط��الق  وبلورتها  امل�سرتكة 
ونحن  تاريخنا،  �سناعة  عن  توقفنا  اأن  منذ 

لفعل  م��و���س��وع  ع���ن  ع���ب���ارة 
فننفعل  ي�ستثرينا  ال��غ��رب، 
م���وزون���ا  ف��ع��ل��ن��ا  رد  وي���اأت���ي 
وال��ي��وم  فعله  ع��ل��ى  وم��ق��ا���س��ا 
توا�سلي  لفعل  �سبابنا حمتاج 
اإجنازي ح�ساري، ولي�س لرد 
التوا�سلي  غري  االأين  الفعل 
اأك���رثن���ا احل��دي��ث ع��ن دم��ج 
لكن  احل�����وار  يف  ال�����س��ب��اب 

هذا  واأدوات  االآل��ي��ات  �سياغة  لهم  نحدد  مل 
احلوار. )العتيبي،2008م، �س223(.

مربرات تعزيز التالقح الثقايف مع االآخر:
1- ل��ق��د ت�����س��اع��دت امل��ت��غ��ريات ال��دول��ي��ة 
املخاطر  وتنامت  الثالثة،  االألفية  بداية  يف 
االإن�سانية،  املجتمعات  ا�ستقرار  تهز  ال��ت��ي 
نتيجة  ال��دول��ي��ني،  وال�����س��الم  االأم����ن  وت��ه��دد 
العوملة  لظاهرة  ال�سلبية  االنعكا�سات  بع�س 
االجتماعية  ال�سبكات  مثل  التقنية  وتداعياتها 
اإىل  و�سعيها  العامل  بلدان  معظم  واكت�ساحها 
على  ت��ق��وم  وثقافية  �سيا�سية  من��اذج  ف��ر���س 

التمايز واالختالف،  القوة والهيمنة، وترف�س 
والتفاعل  ال�سعوب  بني  العالقات  ترابط  بدل 
توؤكد  فبينما  ؛  واحل�����س��ارات  الثقافات  ب��ني 
االأمم املتحدة واملنظمات الدولية، ومن بينها 
منظمة املوؤمتر االإ�سالمي واملنظمة االإ�سالمية 
على   - – اإي�سي�سكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
الدعوة اإىل احلوار بني احل�سارات والثقافات 
بدياًل عن �سيطرة ثقافة العنف، تدفع العوملة 
واإ�سعاف  ال�����س��راع،  اإذك���اء  اجت��اه  ب��ق��وة، يف 
ثقافة احلوار والتفاهم، مما يتعار�س مع روح 
تقر  التي  الدولية  واملعاهدات  الدويل  القانون 
لالأمم  واحل�سارية  الثقافية  باخل�سو�سيات 
الفرد  حق  وتكفل  وال�سعوب، 
بها  الت�سبث  يف  واجل��م��اع��ة 

والعي�س يف كنفها.
واأك��رث  ال��ي��وم،  يتعزز   -2
�سعور  م�سى،  وق��ت  اأي  م��ن 
ب�����س��رورة ت��ع��زي��ز ال��ت��الق��ح 
ال���ث���ق���ايف م����ع االآخ�������ر ن��ح��و 
االإن�سانية،  االأه��داف  حتقيق 
حوار  اأي  اأو  بناء  تعاون  اأي  ت�سور  ميكن  فال 
عامل  يف  والثقافات  احل�سارات  بني  حقيقي 
ال�سبكات  انت�سار  ظ��ل  يف  با�ستمرار  يتغري 
االجتماعية دون االإقرار مببداإ التنوع الثقايف. 
احلوار  على  الرتبية  عن  بديل  فال  ثمة  ومن 
باعتباره  و���س��ون��ه  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  واح����رتام 
والتاأ�سي�س  الب�سر،  بني  بني  للتعاي�س  �سبياًل 

مل�ستقبل م�سرتك اأكرث اطمئنانًا وت�سامنًا.
االإميان  يف  احل�سارات  جميع  ت�سرتك   -3
مبادئ  وهي  والت�سامح،  والعدل  االإخاء  بقيم 
وتر�سيخها  مب�سامينها  االرتقاء  ينبغي  كونية 

تعزز اليوم، من أي وقت 
مضى شعور بضرورة 
تعزيز التالقح الثقايف 
مع اآلخر حنو حتقيق 

األهداف اإلنسانية
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م��وروث��ًا  باعتبارها  وال�سلوك،  ال�سمائر  يف 
لبناء  عليه  التاأ�سي�س  ينبغي  جماعيًا  اإن�سانيًا 
حوار حقيقي بني الديانات والثقافات املختلفة 
ينبغي  خيار  وهو  االجتماعية  ال�سبكات  خالل 
ل�سروطه،  دقيق  حتديد  من  انطالقًا  بلورته 
االآخر،  مع  الثقايف  التالقح  وتعزيز  واأهدافه، 
وجعله  بتنفيذه،  الكفيلة  االأط���راف  وح�سر 
الدولية،  لل�سيا�سة  الثابتة  القواعد  قاعدًة من 
وو�سيلة ناجعة وفعالة الإقرار االأمن وا�ستتباب 

ال�سالم يف العامل.
اخل��روج  اإىل  اليوم  االإن�سانية  تتطلع   -4
للقدرات  امل�ستنزفة  ال��ن��زاع��ات  دوام���ة  م��ن 
الرامية  ال�سراعات  دائ��رة  ومن  والطاقات، 
الدويل،  الواقع على املجتمع  االأمر  اإىل فر�س 
اأ�سواإ  على  مفتوحًا  العاملي  الو�سع  يجعل  مما 
االإن�سانية  احل�����س��ارة  وي��ه��دد  االح��ت��م��االت، 
املتطرفة  العن�سرية  بالقوى  املعا�سرة، ويدفع 
اإىل مم��ار���س��ة  وال�������س���الم  ل��ل��ع��دل  امل���ع���ادي���ة 
تعزيز  يتطلب  مما  ال�سعوب،  �سد  �سيا�ستها 
اليوم  اأ�سبح  الذي  االآخر  مع  الثقايف  التالقح 
�ساحة  يف  احل�����س��ور  دائ��م��ة  اإن�سانية  ق�سية 
الفكر العاملي، ال ترتبط بفرتة زمنية حمددة، 
ا�سرتاتيجيًا  اخ��ت��ي��ارًا  احل���وار  اأ���س��ح��ى  كما 
عامل  لبناء  وا�سعة  اآفاقًا  االإن�سانية  اأمام  يفتح 
جديد، واأ�سبحت املنجزات احل�سارية متاحة 
ولي�ست  االجتماعية  ال�سبكات  بانت�سار  للجميع 
حكرًا على دوٍل دون اأخرى، الأنها ت�سكل تراثًا 

الب�سري. للجن�س  جماعيًا 
االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  متثل   -5
اإمكانات  من  عليه  تنطوي  مما  الرغم  على 
واإيجابيات، حتّديًا حقيقيًا للموروث االإن�ساين 

تدعيم  اإىل  ي��دع��و  ال���ذي  االأم����ر  امل�����س��رتك، 
التكافل بني ال�سعوب، ورعاية تنوعها الثقايف، 
اإىل  امل��وؤدي  احل��وار  على  قائم  منهج  ب�سلوك 
ال�سعوب  بني  امل�سرتكة  بالقيم  الوعي  زي��ادة 
جميعًا، وبلورة مفهوم اإن�ساين لتعزيز التالقح 

الثقايف مع االآخر.

أهمية تعزيز التالقح الثقافي مع اآلخر 

عبر شبكات التواصل االجتماعي:

ن��ظ��رًا مل��ا مت��ت��از ب��ه ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل 
على  وُق���درة  وا���س��ع،  انت�سار  م��ن  االجتماعي 
على  م��ك��ان  امل���الي���ني يف ك���ل  اإىل  ال��و���س��ول 
ل��الإف��ادة  ما�سة  احل��اج��ة  ف��اإن  االأر����س  �سطح 
منها يف تعزيز التالقح الثقايف مع االآخر عرب 
اأنها  اعتبار  التوا�سل االجتماعي على  �سبكات 
الع�سر،  احلية يف هذا  الو�سائل  من  و�سيلة 
كبري،  وان��ت�����س��ار  ج��ي��د،  بقبول  حتظى  واأن��ه��ا 
ُيقبلون  الذين  املاليني  من  اإيجابٍي  وتفاعل 
فح�سب؛  هذا  ولي�س  العامل.  عليها يف اأرجاء 
اإىل  تنبهوا  قد  االآخ��ر  مع  اأع���داء اإق���رار  ف��اإن 
)االإنرتنت( يف ن�سر  ال�سبكة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة 
فا�ستغلوها  اأب��اط��ي��ل��ه��م،  وب���ث  ��ب��ه��ات��ه��م،  ���سُ
فكريا. ل��ن��ا  وا�سحًا يف غزوهم  ا���س��ت��غ��الاًل 
ُن�ساعف  اأن  علينا  ُيحتم  الواجب  ف��اإن  لهذا 
اللحاق  نحاول  واأن  ال�ساأن،  بهذا  اهتماماتنا 
اإليه يف هذا  �ُسبقنا  الذي  احل�ساري  بالركب 

املجال على الرغم من اأننا اأحق النا�س به.
مع  الثقايف  التالقح  تعزيز  اأهمية   وتتمثل 
يف الكثري  االجتماعية  ال�سبكات  عرب  االآخ��ر 

من النقاط التي ن�سري اإىل اأبرزها فيما يلي:
وا�سعة  الو�سيلة رغم حداثتها  اأن هذه   -1
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تعزيز  خاللها  من  االنت�سار، وميكن  و�سريعة 
امل��الي��ني  اإىل  ال��ث��ق��ايف م��ع االآخ����ر  ال��ت��الق��ح 
الكرة  �سطح  على  م��ك��اٍن  النا�س يف كل  م��ن 
واأن  ال�سيما  ن�سبيًا؛  ق�سري  االأر�سية يف زمن 
�سغرية  قرية  العامل  من  جعلت  ال�سبكة  هذه 
يعي�س يف اأق�ساها  من  يت��وا�سل  اأن  ي�ستطي���ع 
من  الُب���د  ف��ك��ان  يقطن يف اأدناها؛  م��ن  م��ع 
التالقح  ت��ع��زي���ز  منه��ا ف��ي مه�م��ة  االإف��ادة 

الثقايف مع االآخر.
2- اإن ال�سبكات االجتماعية و�سيلة دعوية 
التوا�سل  امل�سلم  العربي  لل�سباب  ميكن  مرة 
كبرية  اأع��داد  مع  وامل�ستمر  املفتوح  احل��واري 
بقاع  الب�سر يف �ستى  م��ن  متنوعة  واأج��ن��ا���س 
ويحثونهم  نفو�سهم،  اخلري يف  يبثون  االأر���س 
على التم�سك بالف�سائل، ويدعوهم للحوار مع 
االآخر دون اخل�سوع الأي �سيا�سات، اأو رغبات، 
اأو اأنظمة، اأو تعليمات؛ وهو ما ي�سري اإليه اأحد 

بقوله: الباحثني 
)اإن االإنرتنت هي جهة االت�سال الوحيدة 
ُمعينة تفر�س عليها  تتحكم فيها جهة  التي ال 
اإن  ب��ل  رغ��ب��ات��ه��ا،  عليها  ومُت��ل��ي  �سيا�ساتها 
اأن يبث  املُتحكم فيها هو من ي�ستخدمها؛ فله 
دون  ي�ساء  ما  وي�ستقبل  �ساء،  ما  خاللها  من 
يف االإنرتنت  ُم�سارك  فكل  ح�سيب،  اأو  رقيب 

نا�سر وُم�ستقبل دون اأن يكون حتت اأي تاأثري 
اإال ما مُيلي عليه فكره واجتاهه(.

4- اأن ال��دع��وة اإىل  احل��وار مع االآخ��ر 
هو  )االإن��رتن��ت  اإن  م���ادي���ًا اإذ  مكلفة  غ��ري 

اأرخ�������س و���س��ي��ل��ة ل��الت�����س��ال، واالإع�����الن، 
اإن�ساء  ب��ني  ق��ارن��ا  فلو  والن�سر؛  وال��دع��اي��ة، 

اإ�سدار  حتى  اأو  تلفزيونية  اأو  اإذاعية  حمطة 

�ستكون  اإىل اهلل فكم  للدعوة  جملة  اأو  جريدة 
التكلفة؟(.

ف���اإن يف ه���ذا  ك��ذل��ك؛  االأم����ر  ك���ان  واإذا 
م���دع���اًة الغ��ت��ن��ام ه���ذه ال��و���س��ي��ل��ة احل��دي��ث��ة، 
وتكثيف اجلهود الدعوية للحوار مع االآخر من 
كثريًا  واأن  ال�سيما  املُ�ستطاع،  قدر  خ����اللها 
تق���دمها  الت���ي  االإنرتنتية  اخل���دم���ات  م���ن 
ال�ساأن  العاملية يف هذا  ال�س���ركات  بع��س 

اأ�سبحت جمانية.
ال�����س��ب��ك��ات  م�����س��ت��خ��دم��ي  م��ع��ظ��م  اأن   -6
املثقفة  الطبقة  من  )يف الغالب(  االجتماعية 
كاأ�ساتذة اجلامعات،  الواعية  املتعلمة  والفئة 
وال�����س��ب��اب اجل���ام���ع���ي، وك���ب���ار امل�����س��ئ��ول��ني، 
واملهنيني، ورجال االأعمال، وغريهم من الفئات 
اأ�سحاب  )يف العادة(  اأفرادها  يكون  الذين 
التاأثري الفاعل يف جمتمعاتهم؛ فكان البد من 
تعزيز  الو�سيلة يف الدعوة اإىل  هذه  ا�ستثمار 

الثقايف  ال��ت��الق��ح 
مع االآخر.
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7- اأن ال�سبكات االجتماعية و�سيلة دعوية 
االأوقات؛ فهي  من  وقت  للجميع يف اأي  ُمتاحة 
اأو زم���ن حُم��دد  ُم��ع��ني  غ��ري حُم����ددة ب��وق��ت 
ومُيكن  والليلة،  اليوم  م��دى  على  تعمل  الأنها 
للراغبني يف االإفادة من ال�سبكات االجتماعية 

الدخول اإليه يف اأي �ساعة من ليٍل اأو نهار.

وسائل تعزيز التالقح الثقافي مع 

اآلخر وأبرز وسائله عبر الشبكات 

االجتماعية:
الثقايف  التالقح  تعزيز  و�سائل  اأب��رز  من 
فهي  االجتماعية  ال�سبكات  ع��رب  االآخ���ر  م��ع 

اإال  ؛  وُم��ت��ن��وع��ة  ُم��ت��ع��ددة 
الو�سائل  بع�س  هناك  اأن 
املُ���ت���م���ي���زة ال����ت����ي مي��ك��ن 
ا���س��ت��ث��م�����������اره��ا يف ه��ذا 

ال�ساأن، ومنها:
 اإن�ساء املواقع احلوارية 

مع االآخر:-
وُت����ع����د ه�����ذه امل���واق���ع 

م��ن اأب����رز واأه����م ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي مي��ك��ن من 
ل��ل��ح��وار  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��الق��ح  خاللها تعزيز 
م���ع االآخ������ر، وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ه����ذه امل��واق��ع 
احل���واري���ة يف ك���ون امل��وق��ع احل�����واري ع��ب��ارة 
باملعلومات  ج���دًا  وغ��ن��ي��ة  ك��ب��رية  مكتبة  ع��ن 
الثقافية معرو�سٍة باملجان للماليني من الب�سر 
النا�س يف اأي  عليها  يطلع  خمتلفة  وب��ُل��غ��ات 

زماٍن اأو مكان.
الو�سيلة يف تعزيز  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  وت��ك��م��ن 
انطالقًا  االآخ��ر  مع  للحوار  الثقايف  التالقح 
الثقافية  احل���واري���ة  امل��واق��ع  ه���ذه  ك���ون  م��ن 

من  ه��ائ��ل��ًة  جم��م��وع��ًة  تت�سمن يف حمتواها 
عن الثقافة  واملوثقة  ال�سحيحة  املعلومات 
احلوارية  املو�سوعات  اإىل  اإ�سافًة  العربية، 
وال�سورة  بال�سوت  االأ�سرطة  على  املُ�سجلة 
الثقافية  واحل������وارات  ال��ل��غ��ات،  ومب��خ��ت��ل��ف 
املثقفني يف �ستى  م��ن  ل��ك��ث��ري  االآخ��������������ر  م��ع 

املو�سوعات واملجاالت.
اإن�ساء  يتم  عندما  اأنه  مراعاة  يجب  وهنا 
م��وق��ع ح����واري ث��ق��ايف ج��دي��د ف��م��ن االأه��م��ي��ة 
مبكان عدم تكرار املوجود يف املواقع االأُخرى، 
مع  ل��ل��ح��وار  امل��ف��ت��ق��دة  والنظر يف اجلوانب 
بع�س  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي  اأو  االآخ����ر 
ث���م احل���ر����س على  ال��ق�����س��ور 
وبيانها يف هذا  ا�ستكمالها 
امل�����وق�����ع ط���م���ع���ًا يف حت���ق���ي���ق 
من  اأن  كما  املطلوب.  التكامل 
اأن يعمل على  ال�سرورة مبكان 
ال��رب��ط ب��امل��وج��ود يف امل��واق��ع 
اأو  ت���ك���راٍر  اأي  دون  االأخ�����رى 
اأهم  ومن  اختالف،  اأو  اإع��ادٍة 
املواقع  الإن�ساء  الالزمة  وال�سروط  املوا�سفات 

احلوارية مع االآخر من منظور ثقايف ما يلي:
منا�سبًا  املوقع  ا�سم  اختيار  يكون  -1اأن 
املوقع  يكون  واأن  ر�سميًا،  وُم�سجاًل  وج��ذاب��ًا 
ع��م��ل��ي��ًا وذل����ك ب��ع��دم االإك���ث���ار م���ن ال�����س��ور 
على  والعمل  وامل�����س��ورة  ال�سوتية  وامل��ق��اط��ع 
ت�سهيل عملية التنقل للزائر يف املوقع، واإن�ساء 
االإفادة من مالحظاتهم  لغر�س  للزوار  �سجل 
التقليد يف ت�سميم  عن  والبعد  وانتقاداتهم، 
عمل دعاية منا�سبة  على  واحل��ر���س  امل��وق��ع، 
واالبتعاد يف املوقع  املعنية،  للموقع يف اجلهات 

معظم مستخدمي 
الشبكات االجتماعية 

)يف الغالب( من 
الطبقة املثقفة والفئة 

املتعلمة
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وال��ن��زاع��ات،  ال�خ���الفات  اإث��������������ارة  ع�����ن 
واحل��ر���س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل��ط��اب احل���واري 
مع  يتالءم  مبا  يف املوقع  االآخ��ر  مع  الثقايف  

اأهمية احلوار وكيفيتها.
االإلكرتوين: ا�ستخدام الربيد 

لتعزيز  وا���س��ع��ًا  ب��اب��ًا  الو�سيلة  ه��ذه  وُت��ع��د 
من  فهي  االآخ��ر؛  مع  للحوار  الثقايف  التالقح 
اأكرث اخلدمات التي ُتقدمها �سبكة )االإنرتنت( 
واأن��ه  ال�سيما  وف��ائ��دة،  وا���س��ت��خ��دام��ًا  ���س��ه��رًة 
ر�سائل  وا�ستقبال  اإر���س��ال  بوا�سطته  )ميكن 
كتابية اأو م�سموعة اأو ُم�ساهد مرئية، اأو مزيج 

من اأمور مقروءة وم�سموعة ومرئية(.
النفع  عظيمة  خدمٌة  االإلكرتوين  والربيد 
ال�سيما  ودراي��ة  بحكمٍة  ا�ستخدامها  مت  متى 
وتوفر  التكلفة  وقليلة  اال�ستعمال  �سهلة  واأنها 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت واجل���ه���د، وه���ي وا���س��ع��ة 
االنت�سار ب�سكٍل ُمذهٍل جدًا فقد اأ�سارت بع�س 
اليومية  الر�سائل  )متو�سط  اأن  اإىل  امل�سادر 
 )8( نحو  املجاالت  االإنرتنت يف خُمتلف  عرب 
للنمو  ُم��ر���س��ح  رق���ٌم  وه��و  مليارات ر�سالة ، 

با�سطراد خالل االأعوام الثالثة املُقبلة(.
االإلكرتوين  فالربيد  فح�سب؛  هذا  ولي�س 
ت�سل  فالر�سائل  الفائقة،  بال�سرعة  )يتميز 
فتوفر  معدودات  اإليهم يف ثواٍن  املر�سل  اإىل 
اجل��ه��د وال���وق���ت ال����ذي ت��ت��ط��ل��ب��ه ال��ر���س��ائ��ل 

العادية(. الربيدية 
هذه  ُيقدم  االإل��ك��رتوين  الربيد  ك��ان  واإذا 
ج��دًا  ما�سٌة  احل��اج��ة  ف��اإن  العظيمة  اخل��دم��ة 
الدعوية  ال��ر���س��ائ��ل  ال�ستخدامه يف اإر�سال 
املختلفة اإىل املتحاورين على اختالف فئاتهم 

وم�����س��ت��وي��ات��ه��م وج��ن�����س��ي��ات��ه��م؛ وم���ن ث��م فتح 
وحماولة  ومرا�سلتهم،  معهم،  التوا�سل  باب 
عن  وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م  اأ�سئلتهم  ع��ل��ى  ال���رد 

اأمور الدين والدنيا.
كما اأنه ميكن االإفادة من هذه الو�سيلة يف  
ت��ع��زي��ز ال��ت��الق��ح ال��ث��ق��ايف ل��ل��ح��وار م��ع االآخ��ر 
امل�سرتكني يف قوائم  م��را���س��ل��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
 )mailing lists( االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د 
هناك  اإن  اإذ  املختلفة؛  املوجودة يف املواقع 
بريدية  ق��وائ��م  ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات  بع�س 
تتجاوز اأحياًنا اخلم�سني مليون عنوانًا بريديًا 
مبلغ  مقابل  ال�سركات  هذه  مع  االتفاق  ويتم 
لهوؤالء  متنوعة  حوارية  ر�سائل  لتو�سيل  معني 
و�سيلٌة  وهذه  االإنرتنت،  طريق  عن  امل�سرتكني 
واالإفادة  ا�ستخدامها  اأُح�سن  متى  جدًا  جيدٌة 

ال�ساأن. منها يف هذا 
ُب��د من  اأن���ه ال  وه��ن��ا جت��در االإ���س��ارة اإىل 
خاللها  من  ميكن  التي  االأم��ور  بع�س  مراعاة 
احلوار  يف  الثقايف  ن���ج����اح التالقح  �س��م��ان 
االإل��ك��رتوين،  ال��ربي��د  خ��الل  م��ن  االخ�����ر  م��ع 

ومنها ما يلي:
احل����واري����ة  ال���ر����س���ائ���ل  ت���ك���ون  اأن   -1
متنوعًة يف مو�سوعاتها وطرحها حتى ال تكون 

مُملًة ومكررة.
احلوارية  الر�سائل  اإر���س��ال  يكون  اأن   -2
غري  وبطريقٍة  معقولة،  فرتاٍت  ويف  باعتدال، 

ُمزعجة اأو ُمكثفة.
3- اأن تكون الر�سائل احلوارية خُمت�سرًة 
وغري مطولة يف حمتواها حتى ال مُتل اأو ُتهمل.

4- اأن تكون مو�سوعات الر�سائل احلوارية 
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ذات  ت��ك��ون  واأن  واه��ت��م��ام،  بعنايٍة  خم��ت��ارًة 
معلوماٍت موثقٍة ووا�سحة.

احل����واري����ة  ال���ر����س���ائ���ل  ت���ك���ون  اأن   -5
يف مو�سوعاتها للظروف واملنا�سبات الزمانية 
يوافق  حتى  االإم��ك��ان  ق��در  املُختلفة  واملكانية 

املقال املقام.
6- اأن تكون ال�سركة التي يتم االتفاق معها 
لتقوم مبهمة االإر�سال عرب �سبكة االإنرتنت من 
حيث  من  املجال  املوثوقة يف هذا  ال�سركات 
الر�سائل،  اإليها  تر�سل  التي  العناوين  �سحة 

ومدى التزامها بتنفيذ املهمة، ونحو ذلك.
واالإيجابية يف �ساح�ات  الفاعلة  املُ�ساركة 

و ُمنتدي�ات ال�حوار:
ع��ب��ارة  امل��ن��ت��دي��ات  اأو  ال�����س��اح��ات  وه����ذه 
ع��ن م��ن��اب��ر وم��ن��ت��دي��ات خ��ا���س��ة ب��احل��وارات 
وال���ن���ق���ا����س���ات امل��ف��ت��وح��ة ب���ني املُ�����س��ارك��ني 
م���ن ك���ل م���ك���ان، وال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خاللها 
املواقع  على  موجودة  �ساحة  امل�ساركة يف اأي 
املتنوعة،  الثقافية  املُ�ساركات  ببع�س  املختلفة 
جديدة،  ق�سايا  باإن�ساء  املُ�ساركة  كانت  �سواًء 

اأو امل�ساركة يف ق�سايا موجودة من قبل.
احلا�سوبية  الربامج  من  العديد  وهناك 
املخاطبة  خاللها  م��ن  ميكن  ال��ت��ي  امل��ع��روف��ة 
واحد،  النا�س يف وقٍت  من  ملجموعة  املبا�سرة 
احلوار  يكون  اأن  ميكن  برامج  هناك  اأن  كما 

من خاللها ب�سكل اإنفرادي.
كما اأن هناك اإمكانية احلوار غري املُبا�سر 

مع االآخرين عرب االإنرتنت من خالل:
���س��اح��اٌت  احل���وار: وه���ي  ���س��اح��ات  اأواًل: 

ح����واري����ٌة ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة االإن����رتن����ت، ُت�����س��م��ى 
وتوجد يف غالب   ،)Forums( باالإجنليزية 
�سركات البحث الكربى التي ميكن من خاللها 
الب�سر عن كل ما قد  التحاور مع املاليني من 
من  ميكن  ثقافية  اأم��ور  من  يدور يف الذهن 
للحوار  للدعوة  النا�س   اإىل  الو�سول  خاللها 

الثقايف  مع االآخر.
جمموعات  اأو  االأخ��ب��ار  جمموعات  ثانيًا: 
ف  ُتعَرّ التي   )News Groups( النقا�س: 
ال�سبكة،  على  ُم��ه��م��ٍة  ات�����س��اٍل  )اأداة  ب��اأن��ه��ا 
وه���ي ُم�����س��اب��ه��ٌة ل��ق��وائ��م م��ن��اق�����س��ة ال��ربي��د 
ملن  للُمناق�سة  عام  ُمنتدًى  فهي  االإل��ك��رتوين، 

االهتمامات(. ي�سرتكون يف نف�س 
م���ن ه��ن��ا ف���اإن���ه مي��ك��ن م���ن خ����الل ه��ذه 
ال�������ح��وارات  اإج����������راء  ال���م�ج���م�����وع������اٌت 
والنقا�سات، و تبادل ال����خربات ف������ي موا�سيع 
اجلوانب   - �سك  بال   - ومنها  له���ا،  ال ح�سر 

الثقافية واحلوارية.
ال�سوابط  بع�س  م��راع��اة  م��ن  الُب��د  وهنا 
هذه  م��ن  املطلوب  حتقيق  ت���ك��ف���ل  الت����ي 
مع  للحوار  الثقايف  التالقح  لتعزيز  الو�سيلة 

االآخر، ومنها:
1- ����س���رورة ال��ت��ح��ل��ي ب��احل��ك��م��ة واالأن����اة 
احلما�س  اأو  االن���دف������اع  وال���ذك�������اء وع�����دم 
احل����وارات  امل�ساركة يف هذه  ع��ن��د  ال���زائ���د 

املفتوحة. والنقا�سات 
خم��ت�����س��رًة  امل�����س��ارك��ات  ت��ك��ون  اأن   -2
االإط��ال��ة  ع��ن  واحد، وبعيدًة  وم���رك���زًة يف اأٍن 
اململة التي رمبا جتعل الكثريون يعزفون عنها.
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جم��اٌل  يك����ون ف������ي ال�م�س����اركة  اأن   -3
للن�ق���ا�س واحلوار الهادئ، و�سماع الراأي االآخر 

واحرتامه.
وال��ط��روح��ات،  امل�����س��ارك��ات،  ت��ك��ون  اأن   -4
االإقناع  على  القائمة  ُمت�سمًة بالعلمية  وال��ردود 
مل�ستوى  منا�سبًة  تكون  واأن  والربهان.  بالدليل 
خماطبة  اإىل  يحتاجون  ق��د  ال��ذي��ن  امل��دع��وي��ن 

املنطق واإزالة ال�سكوك واالأوهام ونحو ذلك.
احلوار عرب غرف الدرد�سة:

وهو باٌب وا�سٌع لتعزيز التالقح الثقايف للحوار 
مع االآخر، ولكنه يف الوقت نف�سه كثري االأخطار 
وتوظيفه؛  ا�ستخدامه  ُيح�سن  مل  اإذا  واملحاذير 
فهناك )احلوار  اأنواعًا خمتلفة  له  واأن  ال�سيما 
ال�سوتي  واحل���وار  امل��رئ��ي،  واحل���وار  ال�سوتي، 
امل���رئ���ي(. و مي��ك��ن االإف�����ادة م��ن ه���ذه ال��غ��رف 
اخلا�سة بالدرد�سة االإلكرتونية عن طريق الرتاث 
الثقايف العربي. كما ميكن االإفادة منها يف تاريخ 

وغري  العربي  وال��رتاث  والثقافات  احل�سارات 
مراعاة  �سرورة  اإىل  االإ�سارة  جتدر  ذلك.وهنا 
اأن يكون التبادل الثق���ايف ف���ي غ����رف الدرد�سة 

خُمت�سرًة وغري طويلة.
أهم وأبرز الُمشكالت التي

 تعترض عملية تعزيز التالقح 

الثقايف للحوار مع االآخر:

1- حمدودية الُلغات امل�ستخدمة يف احلوار 
احلالية  احلوارية  املواقع  خالل  من  االآخ��ر  مع 
ال  الُلغات  هذه  اإن  حيث  االإن��رتن��ت؛  �سبكة  على 
الواحدة يف العادة،  اليد  اأ�سابع  ع��دد  تتجاوز 
)فال  بقوله:  الباحثني  اأح��د  اإليه  اأ�سار  ما  وهو 
عند  امل�ستخدمة  اللغات  على  االقت�سار  يكفي 
امل�سلمني كالعربية والفار�سية واالأُردية، بل يجب 
اأن ُي�ساف اإليها اللغات العاملية الكربى وال�سيم����ا 
اللغات  اأك��رب  ه��ي  الت��ي  االإجن���ليزية  الل���غ�ة 
ا�ستخ����دامًا ف����ي �سب��كة االإنت���رنت ويف ال�عامل(.
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الثقايف  ال��ت��الق��ح  تعزيز  اأن  يعني  وه���ذا 
الُلغات  عدد  زيادة  يقت�سي  االآخر  مع  للحوار 
امل�ستخدمة يف هذا ال�ساأن، والعمل على حتري 
احل�ساري  الرتاث  واملو�سوعية يف نقل  الدقة 

العربية. والثقافة 
عليه  ُي��ط��ل��ق  ال��ت��ي  امل��واق��ع  بع�س  اإن   -2
م�سبوهة  مواقع  ُتعترب  واحل�سارة(  )ال��رتاث 
للرتاث  ومعادية  العربي  احل�ساري  للرتاث 
الإ�سراف  تخ�سع  ؛ الأنها  العربية  واحل�سارة 
والباطلة،  ال�سالة  االأف��ك��ار  اأ���س��ح��اب  بع�س 
احل�����س��ارة  لت�سويه  الو�سيلة  ه���ذه  فت�ستغل 
بو�سائل  فيها  وال��ط��ع��ن  ال��ع��رب��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ة 
)هناك  اأن  كما  ُمتنوعة.  وط��رائ��ق  خُمتلفة 
ملحاربة  م�سلمة  غري  جهات  اأن�ساأتها  مواقع 
حولها  ال�سبهات  والإث��ارة  العربية،  احل�سارة 
ُتديرها  وبع�سها  اأه��ل��ه��ا،  وفتنة  وت�سويهها 
خلفها  ت��ق��ُف  واأُخ����رى  تب�سرييٍة،  جم��م��وع��اٍت 
متلك  وهذه يف ُمعظمها  م�سبوهة،  منظماٍت 
وجُتيد ا�ستخدام االإنرتنت  كبريٍة،  اإمكاناٍت 

اأغرا�سها(. خلدمة 
م��ن ه��ن��ا ف���اإن م��ن ال�����س��رورة مب��ك��ان اأن 
اجل��اد  والعمل  ال��ق��ائ��م،  الو�سع  ت���دارك  يتم 
على  واحلر�س  امل��واق��ع،  لتلك  الت�سدي  على 
ت�سر  التي  وانحرافاتها  اأخطاءها  ت�سحيح 
تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي  اجلانب  بهذا  كثريًا 

التالقح الثقايف للحوار مع االآخر.
ال�سبكات  على  امل��واق��ع  من  كثريًا  اإن   -3
االإدارة  توافر  اإىل  تفتقر  احلالية  االجتماعية 
تفتقر  قد  اأنها  املُتمكنة، كما  الثقافية  العلمية 
املُتخ�س�س؛ حيث جرت  الفني  االإ�سراف  اإىل 
متطوعون،  اأف����راٌد  ب��ذل��ك  ي��ق��وم  اأن  ال��ع��ادة 

يوؤخذ  مم��ا  وذل��ك  حمت�سبون،  متعاونون  اأو 
وقد  قوتها،  من  وُي�سعف  امل��واق��ع،  ه��ذه  على 
وا�ستمراريتها يف اأداء  جناحها  دون  يحول 
اإىل  ما�سٍة  �سك يف حاجٍة  بال  الأنها  ر�سالتها 
وامل��ه��ارة  ال���رتاث احل�ساري  م��ن:  ُك���ِلّ  ت��واف��ر 
املهتمني  على  يفر�س  وهذا  الالزمة،  التقنية 
اأن  االآخر  مع  للحوار  الثقايف  التالقح  بتعزيز 
من  الكثري  له  الذي  اجلانب  يجتهدوا يف هذا 

االإيجابيات يف هذا املجال الثقايف الهام.
اإن االإقرار بتعزيز التالقح الثقايف للحوار 
اأن  االجتماعية يجب  ال�سبكات  االآخر عرب  مع 
ينطلق من نبذ منطق الهيمنة والقوة، يت�سمن 
اال�سالمية،  للح�سارة  اإدان��ة  نف�سه  الوقت  يف 
اإ�سافة اإىل احرتام احلياة والكرامة واحلرية 
وحق املقاومة بالن�سبة لل�سعوب املحتلة وحقها 

يف الدفاع عن كيانها وثقافتها وح�سارتها.
عاماًل  يكون  اأن  الثقايف  التالقح  وباإمكان 
املتبادل  والفهم  التنمية  عوامل  من  اأ�سا�سًا 
وال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي وال�����س��ري ن��ح��و ال��ت��ق��دم 
االقت�سادي واالجتماعي، وت�سحيح التباينات 
ال��دويل  ال��ن��ظ��ام  يف  احلا�سلة  واالخ���ت���الالت 
وحماية  وحمايتها،  البيئة  واح��رتام  احل��ايل، 
ال�سعوب  امل��ادي جلميع  وغ��ري  امل��ادي  ال��رتاث 
واحل�����س��اري  ال��ث��ق��ايف  ت��راث��ه��ا  يتعر�س  ال��ت��ي 
ملحاوالت الت�سويه والتزوير والطم�س والتدمري 
وامل�������س���ادرة، وحم��ارب��ة ال��ف��ق��ر وال��رف��ع من 
الدميقراطية  وتوطيد  واالإنتاج،  النمو  م�ستوى 
اتخاذ  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  م��ن  والتو�سيع 
والثقافية  االإداري��ة  القطاعات  كل  يف  القرار 

واالجتماع�ية. واالقت�سادية 
تتميز  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  يتعني  كما 
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على  الثقافية  لل�سناعات  املتزايد  باالعتماد 
موجهًا  اأ�سبحت  التي  االجتماعية  ال�سبكات 
على  ال��ع��بء  تخفيف  ال��ف��ن��ي،  ل��الإب��داع  ق��وي��ًا 
الدول الفقرية فيما يتعلق مبديونيتها، لتتمكن 
االإنتاج  لدعم  اإ�سافية  م��وارد  تخ�سي�س  من 
اأ�سواقها  اإىل  التوازن  واإعادة  املحلي،  الثقايف 
امل��غ��رق��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���واف���دة من 
بينها  الرقمية  الهوة  وتقلي�س  الغنية،  الدول 
االأخ��رى  هي  لت�سبح  املتقدمة،  ال��دول  وب��ني 
احل�سارة  بناء  يف  وم�ساهمة  للثقافات  منتجة 

واإغنائها. االإن�سانية 
الت����اأكيد  مي���كن،  االإط����ار  ه���ذا  وف���ي 

على ما يلي:
ب�سفتها  الثقافية   ال�سياحة  ت�سجيع   -1
واحل�ساري  الثقايف  احلوار  اأ�سكال  من  �سكاًل 
ب��ني ال�����س��ع��وب، وع��ق��د ال��ن��دوات وامل��وؤمت��رات 
اإىل  �سعيًا  الثقايف،  التوا�سل  تنمية  للعمل على 
التعرف املبا�سر على ثقافة االآخرين واحرتام 
وامل�سامني  ال��و���س��ائ��ل  يف  وال��ت��ع��ددي��ة  ال��ت��ن��وع 
بالثقافة  وال��ت��ع��ري��ف  االإب��داع��ي��ة  وال��ت��ع��اب��ري 
الف�ساء  يف  احل�����س��ور  و���س��م��ان  االإ���س��الم��ي��ة 

العاملي. االت�سايل 

امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  ال���وث���ي���ق  ال���ت���ع���اون   -2
برنامج  لو�سع  واملالية،  االقت�سادية  الدولية 
بني  املتنامية  الفجوة  لتقلي�س  امل��دى  طويل 
تهدد  والتي  الفقرية،  وال��دول  الغنية  ال��دول 
ا�ستخدام  جناعة  من  وتقلل  الثقايف  التنوع 
احلديثة  واالت�����س��ال  االإع����الم  تكنولوجيات 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ل��ف��ائ��دة ال��ت��ن��م��ي��ة، وحت����ول دون 
يف  الفقرية  للدول  والفعالة  اجلدية  امل�ساركة 

اإدارة نظام اقت�سادي عاملي عادل.
العمل  خلطة  تنفيذي  ت�سور  ب��ل��ورة   -3
املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  عن  املنبثقة 
اأ�س�س  يدعم  مبا  والثانية،  االأوىل  مبرحلتيها 

الت�سامن الرقمي بني ال�سعوب.
يف  االأخ��الق��ي��ة  القيم  اإىل  اال���س��ت��ن��اد   -4
الثقافات املختلفة يف اإعداد و�سياغة منظومة 
عاملية لالأخالق واالعرتاف بامل�سادر املتنوعة 
�سمات  بو�سفها  الثقايف،  وبالتنوع  للمعرفة 
رئي�سة للمجتمع االإن�ساين كر�سيد ال غنى عنه 

الب�سرية. لتقدم 
واالجتماعي  االقت�سادي  التفاوت  اأن   -5
عادلة  ت��داب��ري  اأخ��ذ  ي�ستوجب  ال�سعوب  ب��ني 
واإيجاد  مالئمة  تنموية  ا�سرتاتيجيات  وو�سع 
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متوازنة  اإن�سانية  ببناء عالقات  ي�سمح  حميط 
احل�سارات،  بني  للحوار  ناجعًا  اإط��ارًا  ويوفر 

بعيدًا عن �ستى اأ�سكال العنف والتطرف.
6- ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن ال���دويل 
ثقافية  اأن�سطة  تنفيذ  طريق  عن  واالإ�سالمي 
احل�سري  النمو  حتديات  مواجهة  اأج��ل  من 
اجل��اري��ة،  التكنولوجية  وال��ت��غ��ريات  وال��ع��ومل��ة 
وت�سجيع اإن�ساء �سبكات للبحوث واملعلومات يف 
التنمية،  اأجل  من  الثقافية  ال�سيا�سات  جمال 
لل�سيا�سات  مر�سد  اإن�ساء  درا�سة  ذلك  يف  مبا 
يف  التفكري  واإع��ادة  الثقايف  والتنوع  الثقافية 
االأولويات  تعديل  بهدف  الثقافية  ال�سيا�سات 
الثقايف  البعد  وجعل  العمل  ومناهج  والربامج 

مكونًا رئي�سًا يف التنمية. 
العديد  االجتماعية  لل�سبكات  كانت  واإذا 
الثقافة  تنميط  نحو  ت�سعى  التي  االآث���ار  م��ن 
ال�سبكات  اأن  اإال  ال���ك���وين.  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
بل  فقط،  �سلبيات  على  تنطوي  ال  االجتماعية 
وفر�س  للتوا�سل  جديدة  اإمكانات  تتيح  اإنها 
العربية  الدول  على  يتعني  والتقارب،  للتفاعل 
وح�سارتها  بثقافتها  للتعريف  ا�ستغاللها 
للم�سي قدمًا على  املتاحة  اإمكاناتها  وتوظيف 
الثقايف  التالقح  مفهوم  وتعزيز  التقدم،  درب 
روافد  وتكامل  الثقافية  الهوية  مفهوم  وتاأكيد 
الثقافة واحل�سارة وتفاعلها مع بع�سها بع�سًا 

وبينها وبني ال�سعوب االأخرى.
ول��ت��ج��ن��ب االآث������ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ل�����س��ب��ك��ات 
اأوا�سر  تقوية  اإىل  االأم��ر  يتجه  االجتماعية، 
لر�سالة  ال�سحيح  الفهم  اأج��ل  م��ن  التعاون 
اإليها  االن��ت��م��اء  وت��ق��وي��ة  االإ���س��الم��ي��ة  الثقافة 
والتنويع  االإب����داع  وم��وا���س��ل��ة  بها  واالع��ت��زاز 

الثقايف  االإن��ت��اج  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  وامل�����س��ارك��ة 
ملختلف  الن�سيط  ال���دور  بتعزيز  امل��ع��ا���س��ر، 
ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف ح��ق��ول ال��ث��ق��اف��ة، 
القطاعات،  كل  ويف  امل�ستويات  جميع  وعلى 
حلماية  موؤهلة  االإ�سالمية  االأمة  ت�سبح  حتى 
التقنيات  متلك  االآخ��ر،  ثقافة  وفهم  ثقافتها 
ال�سبكات  عرب  واالإع���الم  للتوا�سل  اجل��دي��دة 
مداخل  اليوم  عامل  يف  تعّد  التي  االجتماعية 
ونقل  االإ�سالمي  العامل  �سوت  الإ�سماع  اأ�سا�سًا 

ثقافته لالآخر والدخول معه يف حوار بناء.
وبناء على ذلك، فاإننا نوؤكد ما يلي:

االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ات  م�����س��ار  اأن   -1
وال��ت��ع��دد  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��الق��ح  اع��ت��ب��ار  يقت�سي 
حيث  لها  معوقًا  ال  للعوملة،  دافعًا  احل�ساري 
ي��ك��ون م��ن امل��ف��ي��د م���راع���اة اخل�����س��و���س��ي��ات 
الثقافية واحل�سارية، واحرتامها يف ظل عامل 
حتول اإىل قرية كونية بف�سل الثورة املعلوماتية 

واالت�سالية واأ�سبح ينحو نحو التجان�س.
ال  الثقايف  والتالقح  التعددية  قيم  اأن   -2
الواجب  من  بل  االآخر،  ال�ستبعاد  ذريعة  متثل 
وما  ف��ر���س  م��ن  ال��ع��ومل��ة  تتيحه  م��ا  ا�ستغالل 
تنطوي عليه من اإمكانات ملزيد دعم الت�سامن 

والتبادل والعي�س امل�سرتك  بني ال�سعوب.
3- ال�سعي امل�سرتك اإىل ت�سييد عامل يتخذ 
من االت�سال واالإعالم والتفاهم بني الثقافات 
الثقافية  القيم  ت��ن��وع  فيه  وي�سجع  م��ي��زات��ه، 
والروؤى االأخالقية والت�سرفات ال�سلوكية قيام 

ثقافة �سالم حقيقية.
اأج��ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  م�ساندة   -4
���س��ي��اغ��ة ات��ف��اق��ي��ة ع��امل��ي��ة الح�����رتام ال��ت��ن��وع 
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اإىل  ترمي  حماولة  اأي  ملنع  املبدع،  االإن�ساين 
تكون  اأن  على  ع��رق،  اأو  ثقافة  اأو  لغة  اإب���ادة 
م��رج��ع��ي��ة م��ن م��رج��ع��ي��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

االإمنائية يف امل�ستقبل.
اإن ازدياد االجتاه يف العامل اخلارجي نحو 
االعتماد يف جمال الثقافة، ورعاية التنوع ودعم 
تكنولوجيا  اأ�ساليب  على  احل�ساري  احل��وار 
االت�سال االلكرتوين، ينتقل تدريجيًا وب�سورة 
يتطلب  وه��ذا  االإ�سالمي،  العامل  اإىل  موؤكدة 
للتغريات  االآن  م��ن  ال�سابة  االأج��ي��ال  اإع���داد 
ت�سبح  بحيث  اإلينا،  طريقها  جتد  بداأت  التي 

االجتماعية  ال�سبكات  ثقافة 
الذهني  التكوين  يف  ج���زءًا 
تنتقل  حتى  االأج��ي��ال،  لهذه 
ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة م��ن دور 
املنتج  م��وق��ع  اإىل  امل�ستهلك 
وميكن  التكنولوجيات.  لهذه 
ي�سهم  اأن  ال��ث��ق��ايف  للتالقح 
الثقافية  احل��ي��اة  اإغ��ن��اء  يف 
من  بكثري  اأف�سل  وج��ه  على 

التجان�س اأو التماثل الثقايف، �سرط اأن ال يوؤدي 
فالثقافة  وال��ذوب��ان.  والت�ستت  الت�سرذم  اإىل 
تنمو وتزدهر وتتجذر. ويف هذا ال�سياق، يتعني 

التاأكيد على ما يلي:
1- احرتام الثقافات واحل�سارات العربية 
للدول  اأ���س��واًل  باعتبارهما  العربي  وال���رتاث 
الب�سري  النوع  وح��دة  حت��رتام  التي  العربية 

الثقافية. واالختالفات 
ن�سر  مبوؤ�س�سات  النهو�س  موا�سلة   -2
والقيام  وحتديثها  العربي  العامل  يف  الثقافة 
يف  متكاملة  وتنظيمية  هيكلية  باإ�سالحات 

جميع املجاالت الثقافية، مبا ي�سمن مواكبتها 
الحتياجات امل�ستفيد من العمل الثقايف.

التي متنع  والقوانني  الت�سريعات  و�سع   -3
العبث بالرتاث اأو �سرقته اأو اإتالفه اأو االعتداء 
مثل  واعتبار  به  امل�سروع  االجتار غري  اأو  عليه 

هذه املمار�سات مت�س باالأمن الثقايف.
4- تعزيز البعد العاملي للثقافة واحل�سارة 
العربية من خالل جلب اال�ستثمارات االأجنبية 
االأجنبية،  االأ���س��واق  ول��وج  على  ت�ساعد  التي 
وع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات امل��ت��ط��ورة 
وذلك على �سعيد  املتقدمة،  بالدول  واملتوفرة 
تنوع  �سعيد  وعلى  االإن��ت��اج، 

م�سادر هذا االإنتاج.
ك���م���ا ي��ت��ط��ل��ب اح�����رتام 
وح�سارته  وث��ق��اف��ت��ه  االآخ���ر 
وم��ن��ظ��وم��ت��ه احل�����س��اري��ة، 
العملية  االإرادة  اإىل  اإ�سافة 
يف اق��ت�����س��ام ع���ادل ل���رثوات 
مع  البيئة،  وحماية  االأر����س 
م��راع��اة م�����س��ال��ح االأج��ي��ال 

القادمة.
يتطلب االأمر التاأكيد على ما يلي:

والدفاع  الثقايف  التالقح  �سيانة  اأن   -1
�سيانة  على   الفقرية  ال��دول  وم�ساعدة  عنه، 
ت��راث��ه��ا واإع����ادة االع��ت��ب��ار حل�����س��ارات��ه��ا، هو 
ومكّوٌن  احل��وار  ثقافة  الإر�ساء  اأ�سا�س  مدخل 
رئي�ٌس ال غنى عنه يف حل النزاعات وحماربة 
كان  �سواء  العربية،  احل�سارة  على  التعدى 

�سادرًا عن اأفراد اأو جماعات اأو دول.
الثقافة  بني  روابط  اإقامة  على  العمل   -2

الُلغات املستخدمة يف 
احلوار مع اآلخر من 

خالل املواقع احلوارية ال 
تتجاوز عدد أصابع اليد
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كانت  مما  اأوث��ق  االأخ��رى  والثقافات  العربية 
التفاعل  اأوجه  اإغناء  وعلى  املا�سي،  يف  عليه 
ودون  العربية  لتعزيز احل�سارة  بينها، خدمة 
واالإب��داع  الثقايف  بالتالقح  ال�سرر  اإحل�����اق 

ال�سعوب. لهذه 
وال��ت��ع��دد  ال��ت��الق��ح  3- اع��ت��ب��ار احل���ق يف 
ال��ث��ق��ايف واالح������رتام امل���ت���ب���ادل ل��ل��م��ق��وم��ات 
عنه  غنى  ال  ���س��رط��ًا  والثقافية  احل�����س��اري��ة 
ودع��م  ال�سلمي  والتعاي�س  املتكافئ  للحوار 

منظومة احلقوق الثقافية لل�سعوب. 
وينبغي اأن ي�ساهم االأخذ بنا�سية ال�سبكات 
ولغات  العربية  اللغة  اإغ��ن��اء  يف  االجتماعية 
ملواكبة  بها  الرقي  اأجل  من  العربية،  ال�سعوب 

امل�ستجدات العلمية على ال�سعيد العاملي.
يف  الرتجمة،  ت�ساهم  اأن  يجب  كما 

الثقافيني  والتبادل  التفاعل  ت�سجيع 
ون���ق���ل امل����ع����ارف وال��ت��ق��ن��ي��ات 
املتعلقة  تلك  خا�سة  احلديثة، 
والنهو�س  املعلوماتية  بتقنيات 

باملوروث الثقايف.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، جت��در 

الدعوة اإىل:
1- تفعيل الطاقات االإبداعية 

العربية،  ال�����س��ع��وب  ل��دى  امل��ت��وف��رة 
يقظة  ثقافية  �سيا�سة  بتوخي  وذل��ك 

العربي،  العامل  يف  الثقايف  االإنتاج  تر�سد 
وحتلل مكوناته، وت�سمن توثيقه واالرتقاء به 

قيمة  وتعطيه  وثراء  جودة  تزيده  �سناعة  اإىل 
م�سافة.

مل�ساعدة  امل��الئ��م��ة  ال��ظ��روف  ت��وف��ري   -2

املبدع على تثبت موقعه كمنتج حّر يف املجتمع 
جم��االت  وط��رق  ذات��ه  على  لالعتماد  م��وؤه��ل 

جديدة توفر له موارد ذاتية.

بني  الثقايف  والتفاعل  التالقح  تعزيز   -3
من  ونظرائهم  العربية  ال���دول  يف  املبدعني 
البلدان االأخرى، ودفع حركة االإبداع و�سمان 
يف  للمبدعني  وامل��ت��وازن��ة  الناجعة  امل�ساركة 

الثقافية. االأن�سطة  خمتلف 

ال�سباب  من  الواعدة  املواهب  رعاية   -4
باملادة  والعناية  العربية  البلدان  خمتلف  يف 
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الثقافية املوجهة لالأطفال واليافعني من حيث 
امل�ستخدمة،  الثقافية  والو�سائط  امل�سمون 
�ستى  م��ن  ومتكينهم  تهيئتهم  ي�سمن  مب��ا 
اندماجهم  وي�سهل  الذاتي،  التح�سني  اأدوات 
ا�ستثمار  على  وتدريبهم  املعرفة،  جمتمع  يف 

الذكاء وتوظيفه.
ال��ت��الق��ح  ل��ت��ع��زي��ز  املُ����ق����رتح����ات   بع�ص 

الثقايف للحوار مع االآخر:

2- العمل اجلاد على االإفادة من اخلربات 
امليدان  هذا  يف  العربية  الب�سرية  والطاقات 
املثقفني  دع���وة  ع��ل��ى  واحل���ر����س  احل�����واري، 

واملُفكرين 

وامل��خ��ت�����س��ني يف ه����ذا امل���ج���ال ل��ل��م�����س��ارك��ة 
اإ�سرافًا،  ال�ساأن  هذا  يف  واالإيجابية  الفاعلة 
على  وردًا  ودعوًة،  ونقا�سًا،  وح��وارًا،  وطرحًا، 

اال�ستف�سارات وال�سبهات ونحو ذلك.
التالقح  من  املُ�ستهدفني  اأن  مراعاة   -2
لها  ت��ق��ب��ل��ه��م  م����دى  ي��خ��ت��ل��ف��ون يف  ال��ث��ق��ايف 
والثقافية  االجتماعية  ال��ع��وام��ل  ب��اخ��ت��الف 
الذي  االأمر  ؛  والُعمرية  والتعليمية  وال�سيا�سية 
واحل�سارة  بالثقافة  املُ�ستغلني  على  يوجب 
تفهم  اىل  الثقايف  باحلوار  العربي  وال��رتاث 
امل�ستطاع  قدر  والعمل  الفروق،  تلك  واإدراك 
معهم  احل��وار  ا�ستخدام  عند  مراعاتها  على 

باأي و�سيلٍة من الو�سائل ال�سابق ذكرها.
اأن تتوىل بع�س اجلهات  3- احلر�س على 
االإنرتنتية  ال�سبكة  تزويد  املخت�سة  الر�سمية 
ملختلف  وُم�ستمرة  حيٍة  اإخباريٍة  بتغطيٍة 
والفعاليات  واملنا�سبات  االأح����داث 
ال��ع��رب��ي،  ال���ع���امل  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
والتقارير  االأخبار  بع�س  ون�سر 
ال�����س��������ح��������ف�����ي�����ة ال�����ُم�����ع�����������دة 
بال�ت��راث  اخل��ا�سة  ب��ع�ن�اية 
املختلفة  العربية  وال�ح��س��ارة 

لالآخر. لتو�سيلها 
4- العمل على اأن يكون التالقح 
ال��ث��ق��ايف احل����وار م��ع االآخ����ر ب��ل��غ��اٍت 
ل�سمان  م��ت��ن��وع��ة  ول��ه��ج��اٍت  خُم��ت��ل��ف��ٍة 
اإىل  العظيمة  ال��ر���س��ال��ة  ب��ه��ذه  ال��و���س��ول 
ال�سبكات  ُم�ستخدمي  اأكرب عدٍد ممكن من 
على  التاأكيد  مع  مكان،  كل  يف  االجتماعية 
العامل،  يف  االنت�سار  الوا�سعة  احلية  اللغات 

والتي ي�ستخدمها اأعداٌد كبريٌة من النا�س.
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تكون  اأن  على  نف�سه  الوقت  يف  واحلر�س 
ُمتداولًة يف �سبكة  ُمعتمدًة و  ُلغًة  اللغة العربية 
االإنرتنت ملا يف ذلك من خدمة لتعزيز احلوار 

مع االآخر.
وتدريب  تاأهيل  على  العمل  ���س��رورة   -5
ال�سباب العربي امل�سلم على ا�ستخدام الو�سائل 
للحوار  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��الق��ح  لتعزيز  احل��دي��ث��ة 
االجتماعية  ال�سبكات  وال�سيما  االآخ������ر  مع 
اختيار  على  وتدريبهم  املختلف����ة،  وو�سائله 
واالأحوال  الظروف  ملختلف  املنا�سبة  الو�سيلة 

واملكانية. الزمانية 
واحلكومات  ال��دول  ُم�ساركة  �سرورة   -6
يف  امل��وؤه��ل��ة  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  العربية، 
للحوار  الثقايف  التالقح  لتعزيز  العربي  العامل 
مع االآ خرين من خالل ال�سبكات االجتماعية، 
ب�سورٍة  ال�سبكة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  وتقدميها 
امل�ساركات  هذه  تكون  حتى  ومدرو�سة،  علميٍة 

املر�سومة  ل��الأه��داف  وحُمققًة  فاعلًة  و  قويًة 
املن�سودة. والغايات 

االأفكار  خمتلف  تبادل  على  احلر�س   -7
ال�سبكات  عرب  احلوارية  والطرائق  والتجارب 
ال�ساأن،  ه��ذا  يف  املهتمني  ب��ني  االجتم���اعية 
التطوير،  اإمكانية  من  ذلك  على  يت�����رتب  ملا 
وزيادة الفع���الية، وتفادي االأخطاء، ومعاجلة 

نقاط ال�سعف. 

امل�ستخدمة  الُلغات  تعدد  على  التاأكيد   -8
من  االآخر  مع  للحوار  الثقايف  التالقح  لتعزيز 
ال�ساحة  اإن  اإذ  االجتماعية؛  ال�سبكات  خالل 
ملخاطبة  و�سروريٍة  ما�سٍة  حاجٍة  يف  احلوارية 
يفهمونها  التي  ولهجاتهم  بُلغاتهم  النا�س 
االآخ���ر حول  م��ع  ل��ل��ح��وار  داع��ي��ًا  ذل��ك  ليكون 

الرتاث واحل�سارة العربية.
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بين االقتصاد والبعد اإلنساني
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ودعت البحرين عصر يوم األربعاء الموافق 31 أغسطس 2016م 
ابنًا بارًا من أبنائها المميزين ورائدًا بارزًا في مجال االقتصاد 

واألعمال تاركًا وراءه الكثير من اإلنجازات على المستوى الوطني 
والخليجي والعربي.

كان المغفور له ملهمًا وحكيمًا ورائدًا في الكثير من المجاالت 
من األعمال االقتصادية واإلنسانية والخيرية واالجتماعية وفي 

تخصصات متنوعة.. رحل بكل هدوء الوجيه ورجل األعمال 
عبد العزيز بن جاسم كانو نائب رئيس مجموعة شركات 
يوسف بن أحمد كانو والرئيس المؤسس السابق لجائزة 

يوسف بن أحمد كانو الذي كان يتولى الكثير من المناصب 
القيادية والرئاسة التأسيسية للعديد من الهيئات والمؤسسات 

التي كانت تشكل إضافة قوية ومؤثرة في البناء االقتصادي 
واإلنساني والثقافي في وطننا العربي الكبير.

الوجيه عبدالعزيز كانو

أ. مبارك سعد العطوي
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الميالد والنشأة:
عام  م��ن  االأول  رب��ي��ع  يف  اهلل  رح��م��ه  ول��د 
1932م يف بيت عميد العائلة املوؤ�س�س احلاج 
يو�سف بن اأحمد كانو يف البيت الكبري كما كان 
يطلق عليه باملنامة مبملكة البحرين. حيث كان 
اأف��راد  بني  امليالد  حيث  من  اخلام�س  ترتيبه 
اأ�سرته. كان رحمه اهلل كثري ال�سوؤال والت�ساوؤل، 
كما  االأ���س��ي��اء  ملعرفة  واالط���الع  البحث  دائ��م 
كانت الطبيعة بكافة جوانبها واحدة من االأمور 
التي ت�سغله دائمًا. كانت الطيور وكانت بع�س 
احلياة  ملعرفة  ق���راءات  له  ت�سكل  احليوانات 

واالأ�سرار االأخرى فيها.

يف  اخ��وان��ه  م��ع  كانو  العزيز  عبد  ت��رع��رع 
واالأب  يو�سف  احل��اج  كان  الكبري حيث  البيت 
كنف  يف  يعي�سون  العم  واأبناء  واالأب��ن��اء  والعم 
التي  وزوج��ت��ه  يو�سف  احل��اج  احلكيم  ال��وال��د 
كانت ت�سكل لهم اجلدة واحلكيمة التي يلتفون 
حولها اجلميع عندما يخيم الليل وينت�سون معه 
ترويها  التي  واحلكايات  للق�س�س  لال�ستماع 
لالأبناء  ت�سكل  ال�ساحلة  الن�ساأة  وكانت  لهم. 
والقيم  امل��ب��ادئ  الح���رتام  اأخ��الق��ي��ًا  تاأ�سي�س 
احل��اج  اجل��د  وغر�سها  زرع��ه��ا  التي  الدينية 
قويًا  منهجًا  وكانت  االأبناء  نفو�س  يف  يو�سف 

للحياة بالن�سبة لهم.

لقطة للعائلة ويبدو جلوسًا على المقاعد من اليمين: محمد جاسم كانو، مينسان محاسب الشركة، الحاج يوسف بن أحمد كانو، فان كيتوش، 
من شركة لويد، جاسم كانو، أحمد كانو.

وجلوسا من اليمين: مبارك جاسم كانو، عبدالرحمن كانو، عبداللطيف جاسم كانو، حمد علي كانو. والى أقصى اليسار عبدالعزيز ، ويبدو 
عبداهلل كانو واقفا
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مشواره التعليمي:
بداأ عبد العزيز كانو م�سواره التعليمي يف 
يبداأ  ما  اأول  كان  وال��ذي  عمره  من  اخلام�سة 
ي�سمى  ما  اأو  )الكتاب(  لدى  بالتعلم  ذلك  يف 
بناًء وقوة  العزيز  )املطوع( والذي �سكل لعبد 
وقاعدة ملعرفة اللغة العربية واأحكامها فكانت 

عونًا له عند التحاقه باملدر�سة.
الهداية  مدر�سة  النظامية يف  درا�سته  بداأ 
ا�سمها  تغري  مت  التي  1939م  ع��ام  اخلليفية 
ي�سرف  ك��ان  والتي  الغربية(  )املدر�سة  على 
�سامل  املعلم  االأ�ستاذ  اآن��ذاك  وم���ديرها  عليها 
العري�س حتى اأكمل درا�سته الثانوية )باملدر�سة 

الثانوية باملنامة(.
كانت اأول رحلة له خارج الوطن مع والديه 
يف عام 1943م يف زيارة اإىل الهند على منت 

�سركة )اإمربيال ايرويز( الطريان الربيطاين.
كانت �سخ�سية احلاج يو�سف بن اأحمد كانو 
متفردة ومتميزة جدًا عن االآخرين من رجال 
االأع��م��ال.  كان رج��اًل طموحًا الأبعد احل��دود، 
كان �سديد البحث وال�سعي للنجاح يف كل مكان. 
كان ي�سكل للجميع القدوة واملثل االأعلى للتفوق 
والنجاح والعزمية واالإ�سرار وهي املفاتيح التي 

حتقق النجاح دائمًا 
بداأ عبد العزيز كانو تعليمه اجلامعي بعد 
االأمريكية  باجلامعة  اإحل��اق��ه  وال���ده  ق��رر  اأن 
يف ب����ريوت وال��ت��ي ك��ان��ت اأ���س��ه��ر ج��ام��ع��ة يف 
1949م  ع��ام  ويف  اآن���ذاك.  االأو���س��ط  ال�سرق 
لندن لالقت�ساد يف بريطانيا  التحق مبدر�سة 

ال�ستكمال الدرا�سة اجلامعية هناك.

لقطة من احتفال الرابطة لطلبة البحرين  الترحيبي بالشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، و يبدو في الصورة عبدالعزيز واقفا 
بجانب  الشيخ حافظ وهبة عام 1953 م
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العودة إلى العمل:
بعد  بريطانيا  من  كانو  العزيز  عبد  ع��اد 
والده  تعليمه اجلامعي حيث طلب منه  اإكمال 
ذلك  ك��ان  بال�سركة  العمل  وممار�سة  العودة 
العمل  منه  طلب  وقد  1954م  عام  اأوائ��ل  يف 
العربية  باململكة  اخل��رب  يف  ال�سركة  مبكتب 
ال�سعودية ويف �سهر مايو من عام 1956م تزوج 
عبد العزيز من ابنة عمه هو و�سقيقاه مبارك 
وعبد الرحمن من بنات عمهم علي كانو، حيث 
حمد  بن  �سلمان  ال�سيخ  �سمو  زواجهم  ح�سر 
حاكم البحرين وويل عهده �سمو ال�سيخ عي�سى 
علي  االأب��ن��اء  من  باأربعة  رزق  وق��د  �سلمان  بن 

و�سعود وبدر ونواف.
واملتابعة  العمل  م��ن  �سنوات  ث��الث  وبعد 
ال�سعودية مت تعيينه  العربية  والنجاح باململكة 
نائبًا البن عمه عبد اهلل علي كانو، كان ذلك 

يف عام 1957م.
واملثابرة،  اجل��اد  العمل  من  عامني  وبعد 
للتدريب  اأخ��رى  بريطانيا مرة  اإىل  ابتعاثه  مت 
ومن  واملالحة  ال�سياحة  اأعمال  يف  والدرا�سة 
على  للتدريب  هولندا  اإىل  اإر�ساله  مت  بعدها 
اإر�ساله  مت  ثم  وم��ن  البحرية  املالحة  اأعمال 

للدرا�سة  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات  اإىل 
عودته  وبعد  هناك.  املتخ�س�سة  املعاهد  يف 
قررت االإدارة العليا لل�سركة فتح مكتب لها يف 
العا�سمة ال�سعودية )الريا�س( ومت تر�سيح عبد 
العزيز كانو لهذه املهمة ال�سعبة لتاأ�سي�س مكتب 
ال�سركة هناك فانتقل مع اأ�سرته للريا�س كان 

ذلك يف عام 1964م.

البداية بين الريادة والقيادة:
ن�ساطًا  �سهدت  والتي  ال�سبعينات  فرتة  ويف 
ملحوظًا يف اأعمال ال�سركة وقام عبد العزيز كانو 
بدور كبري يف دعوة ال�سركات االقليمية والعاملية 
اإىل ال�سعودية وتاأ�سي�س م�سروعات م�سرتكة من 
اأجل نقل التقنية العاملية واخلربة التي متتلكها 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  ال�سركات  ه��ذه 

التي  والت�سهيالت  املميزات  م��ن  واال�ستفادة 
تقدمها احلكومة هناك، يف عام 1976 جناح 
العربية  النقل  موؤ�س�سة  تاأ�سي�س  العزيز يف  عبد 
ال�سعودية بالتعاون مع �سركة كرويل ماري تامي 
تاأ�سي�س  يف  جنح  نف�سه  العام  ويف  االأمريكية. 
يف  املختلفة  املتخ�س�سة  ال�سركات  من  العديد 

اأعمال االإن�سائيات والنفط وغريها.
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من  عدد  يف  كانو  العزيز  عبد  �سارك  كما 
ال�سعودية  التي عقدت يف  واملوؤمترات  الدورات 
العديد  حتقيق  عنها  متخ�س  التي  والبحرين 
عبد  اأ�سهم  حيث  االقت�سادية،  ال�سراكات  من 
تاأ�سي�س بنك انف�ستكورب كان ذلك  العزيز يف 

يف عام 1982م.
من  العديد  م��ع  كانو  العزيز  عبد  ���س��ارك 
الوفود الر�سمية وال�سعبية للم�ساهمة وامل�ساركة 
يف ت�سوية اأو رعاية بع�س النزاعات وامل�سروعات 

االإن�سانية يف اخلليج.
ع�سوية  يف  ك��ان��و  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ����س���ارك 
ال�سناعية  التجارية  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
�سنة   )12( م��ن  الأك���رث  ال�سرقية  باملنطقة 
وللفرتة  ذل��ك  بعد  بها  مرتبط  وظ��ل  متتالية 

1982م1994-م، كما �سارك �سمن اأول وفد 
�سعودي اإىل ال�سني عام 1986م لبناء وتطور 
واململكة  ال�سني  بني  امل�سرتكة  اال�ستثمارات 
�سدر  1999م  ع��ام  ويف  ال�سعودية،  العربية 
قرار تعيني عبد العزيز كانو ع�سوًا يف اللجنة 
التنفيذية لهيئة ال�سياحة باملنطقة ال�سرقية ثم 
مت اختياره يف نف�س العام نائبًا لرئي�س اللجنة.

ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در  2005م  ع��ام  يف 
امللكي ويل العهد مبملكة البحرين قرارًا بتعيني 
البحرين  حلكومة  ممثاًل  كانو  العزيز  عبد 
رئي�سًا  اختياره  مت  ثم  اخلليج  ط��ريان  ب�سركة 

ملجل�س اإدارة ال�سركة.

إحدى شركات عائلة كانو في المملكة العربية السعودية إبان فترة الثمانينات
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االسهامات الخيرية والثقافية:
وج��ه��وده  وم�ساهماته  ل��ع��ط��اءات��ه  بالنظر 
واخلري  الرب  اأعمال  وم�ساندة  دعم  يف  الدائمة 
عبد  ن��ال  فقد  املختلفة  االجتماعية  واالأع��م��ال 
العزيز كانو جائزة االأمري حممد بن فهد اأمري 
جلهوده  تقديرًا  الرب  الأعمال  ال�سرقية  املنطقة 

وعطاءاته يف خدمة املجتمع.
كما تراأ�س عبد العزيز كانو جائزة يو�سف بن 
اأحمد كانو للتفوق واالإب��داع منذ تاأ�سي�سها حتى 

الدورة االأخرية 1998م – 2015م.
قدم للجائزة خالل فرتة رئا�سته ُجل خربته 
بحيث جعل منها امل�سروع الثقايف االإن�ساين االأكرب 
اجلائزة  اأ�سبحت  حيث  اخلليج،  منطقة  يف 
واحدة من اأبرز امل�سروعات الداعمة للمبدعني 
والعلماء واملفكرين يف جماالت املعرفة وحققت 

جناحات كثرية على امل�ستوى االإقليمي والعربي.
حيث كان يحظى بتقدير امل�سئولني يف دول 
جمل�س التعاون اخلليجية والعربية..  نظري هذه 

اجلهود والتي كانت ت�ساهم بها اجلائزة بفعالية 
واملتميزين  املبدعني  ورع��اي��ة  لت�سجيع  كبرية 
وال�سباب من اأبناء اخلليج ويف جماالت متنوعة 
ومتجددة. ولقد جاء تعيينه بناًء على توجيهات 
علي  اأحمد  الوجيه  للمجموعة  ال�سابق  الرئي�س 
باإن�ساء هذه اجلائزة وتقدمي  اأو�سى  كانو الذي 
وال��رع��اي��ة بها فقد ر���س��دت عائلة  ال��دع��م  ك��ل 
يو�سف بن اأحمد كانو مبلغ 6 ماليني دوالر وقفًا 
اأعمالها  وعلى  عليها  وال�سرف  اجلائزة  لهذه 

وفعالياتها.
كما �سارك عبد العزيز كانو بكل فعالية يف 
يرتاأ�سها  التي  العربي  الفكر  موؤ�س�سة  م�سروع 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد الفي�سل والتي 
واملميزة  الرائدة  الثقافية  املوؤ�س�سات  تعترب من 

على م�ستوى الوطن العربي.
لدعم  املميزة  وجلهوده  الإ�سهاماته  ونظرًا 
ال�سعودية  العربية  باململكة  والتجارة  االقت�ساد 
ال�سريفني  قرار من خادم احلرمني  فقد �سدر 
كان  ال�سرقية  املنطقة  مبجل�س  ع�سوًا  لتعيينه 

معالي الشيخ خالد بن عبداهلل يكرم الوجيه عبدالعزيز كانو في حفل تكريم الفائزين بجائزة يوسف بن 
أحمد كانو - الدورة الثامنة - ابريل 2015
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ذلك يف عام 2001م حتى 2005م.
كان  حقيقة،  اأ�سبح  ال��ذي  ال�سياحي  احللم 
ت�سجيع  ال��رواد يف عملية  كانو من  العزيز  عبد 
امل�����س��روع��ات امل�����س��رتك��ة ب��ني رج����ال االأع��م��ال 
ال�����س��ع��ودي��ني وال��ب��ح��ري��ن��ي��ني ول��ع��ل اأب����رز ه��ذه 
امل�سروعات كان يف جمال امل�سروعات ال�سياحية 
اململكة  يف  امل�ستثمرين  م��ن  ع��دد  م��ع  فاأ�س�س 
�سركة  البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية 

اجلزيرة لل�سياحة كان ذلك يف عام 1994م.
وقد تراأ�س جمل�س االإدارة الأكرث من ع�سرين 
عامًا وكان اأول امل�سروعات اإن�ساء فندق )نوفتيل 
�سكل  على  تراثية  حتفة  ي�سكل  وال��ذي  الدانة( 
جنوم  االأرب������ع  ذات  ال�س���اطئية  ال���ف����ن������ادق 
وتطور  تاألق  على  كانو  العزيز  عبد  اأ�سه��م  وقد 
داعمًا  الت�ج���ارية  م�سي����رته  ط����وال  ال�س�����ركة 

وراعيًا لهذه ال�سركة وحمبًا لها.
كما تراأ�س العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات 
وال�سناعية  واخل��ريي��ة  االجتماعية  والهيئات 
اللقاءات  من  الكثري  يف  و�سارك  واالقت�سادية، 
طيبة  عالقات  وله  العاملية  واملوؤمترات  الدولية 
املختلفة  ال��ع��امل  ب��دول  امل�سئولني  م��ع  ومم��ي��زة 
ووزرائها  ال��دول  روؤ�ساء  من  واالأجنبية  العربية 
القطاعات  خمتلف  يف  التنفيذيني  وامل�سئولني 

االقت�سادية وغريها.
الثقافية من العالمات املميزة  كانت ميوله 
املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  وم�ساركته  مل�سريته 
الثقافية واالأهلية. فقد كان يحب ال�سعر العربي 
واالأبحاث  للدرا�سات  ومتابع  احلديث  واالأدب 
وامل���ق���االت االق��ت�����س��ادي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة واالأدب���ي���ة 
النهاية كان قارئًا متميزًا  واالجتماعية وهو يف 

وحمبًا لالأدب.

المساهمات النوعية في التعليم:
بعد وفاة �سقيقه عبد الرحمن كانو الرئي�س 
املوؤ�س�س ملدر�سة عبد الرحمن كانو الدولية توىل 
عبد العزيز كانو رئا�سة جمل�س االإدارة كان ذلك 
يف عام 2007م و�سع كل خربته ومل�ساته وجتاربه 
الثقافية والعلمية للنهو�س بهذا ال�سرح التعليمي 
جعل  ونوعية  اإيجابية  خطوات  للمدر�سة  فكان 
من املدر�سة بعد �سنوات من املتابعة والتخطيط 
لتكون واحدة من اأبرز واأف�سل املدار�س اخلا�سة 
املتطور  وامل��ن��اه��ج  ال��ربام��ج  و�سع  بالبحرين، 
الربيطانية  اجلامعات  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
من  املدر�سة  اأ�سبحت  حيث  اأي�سًا  واالأمريكية 
املدار�س املانحة )البكالوريا الدولية( والتعاون 

االأو�سع مع جامعة كامربيدج الربيطانية.

خرجت  اأن  ال�سرح  لهذا  قيادته  بف�سل  مت 
البكالوريا  حاملة  م��ن  اأف����واج   )7( امل��در���س��ة 
وم�ستويات  البحرين  اأبناء  العامة من  والثانوية 

مميزة وراقية.
2007م مت اختياره رئي�سًا  العام  ويف نف�س 
فخريًا ملركز عبد الرحمن كانو الثقايف الذي يعد 
واحدًا من اأكرب واأكرث املوؤ�س�سات الثقافية االأهلية 
ن�ساط وم�ساهمة يف احلراك الثقايف واالجتماعي 

واالإن�ساين مبملكة البحرين.
هذا  لدفع  وتوجيهاته  بروؤيته  �ساهم  حيث 
وداعمًا  مالم�سًا  مميزًا  ليظل  الثقايف  ال�سرح 
للثقافة والفنون واالآداب وكافة جماالت املعرفة 

ورعاية املبدعني واملثقفني يف مملكة البحرين.
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الملك حمد بن عيسى يكرم 

عبدالعزيز كانو إلسهاماته المتميزة

وت��ق��دي��رًا جل��ه��وده واإ���س��ه��ام��ات��ه ال��ع��دي��دة 
االقت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  واملتميزة 
من  العديد  ن��ال  فقد  واالجتماعية  واالإن�سانية 
الهيئات  من  التقديرية  وال�سهادات  االأو�سمة 

املحلية واالإقليمية والدولية.

وقد منح و�سام البحرين من الدرجة االأوىل 
من قبل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
االحتفالية  يف  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

باليوم الوطني يف �سهر دي�سمرب 2007م.
وال�سئون  العمل  وزارة  بتكرمي  حظي  كما 
االجتماعية باململكة العربية ال�سعودية باعتباره 
والتطوعي  االجتماعي  العمل  رواد  م��ن  رائ��د 

باململكة العربية ال�سعودية.

هوايات كان يعشقها:
كان  وجميلة  م��ت��ع��ددة  ه��واي��ات  ل��ه  ك��ان��ت 
القدمية  واالأ�سياء  التحف  من  النفائ�س  يجمع 
ومن  وال�سبح  ال�ساعات  من  ويجمع  ال��ن��ادرة.. 
ال�ساعات  م��ن  ال���ن���ادرة  وال��ن��وع��ي��ة  امل���ارك���ات 
الطيور  تربية  هواية  يحب  كان  جدًا،  اجلميلة 
وكان يجمع الكثري من الطيور اأندرها واأف�سلها 

بال�سعادة ملتابعتها ورعايتها. وهي  وكان ي�سعر 
ال�سعادة واملتعة خ�سو�سًا عند لقائه  ت�سكل له 
الذين  واأح��ف��اده  واأوالده  اأهله  مع  واجتماعه 
كانوا ي�سكلون له كل قمة ال�سعادة عندما يق�سي 

اجازاته ومنا�سباته معهم.
ال��ت��ي ك��ان  امل���ق���والت  ك��ان��ت ه��ن��اك بع�س 

يرددها ويوؤمن بها عبد العزيز كانو فيقول:

ت
سـا

درا

KANOO MAGAZAIN (13) 2016.indd   94 1/25/17   4:24 PM



كانو الثقافية / ديسمبر 2016
94

كانو الثقافية / ديسمبر 2016
95

اأن  احلياتية  رحلتي  خ��الل  ت��ع��ودت  »ل��ق��د 
االآخرين  يف  توؤثر  اأح��داث  اإىل  اأفكاري  اأترجم 

وتدفعهم اإىل النجاح واالجناز«.
بعد هذه الرحلة املتميزة الرائعة وامل�سرية 
اال�ستثنائية حلياة هذا الرجل الذي ملئ الدنيا 
اأ�سداًء وعا�س كل متقلباتها و�ساعاتها االأجمل 
الرحلة  نخرج من هذه  اأن  بنا  وال�سعب حرى 
ب�سيء من العرب والدرو�س املفيدة مل�سرية هذا 
وال��ذي  وال��ق��درات  امل��واه��ب  املتعدد  االإن�����س��ان 
اأ�سبح قدوة الأ�سياء كثرية وما اأبدعها كما كان 

يردد هذه املقولة الرائعة يف �ساأن احلياة:
»اأن ال���ق����ن���اعة ك��ن��ز ال ي��ف���نى، وال غ��نيٌّ 
فاأهل  اهلل،  رزقه  مبا  الق���انع  اإال  الدنيا  ف�����ي 
احلكمة يقولون: الطاعة حرز، والقناعة كنز، 

والعلم عز، وال�سمت فوز«.
الفذ، كانت  املعلم  القائد  اأيها  رحمك اهلل 
اإجنازًا  اأروعها  وما  عطاءًا،  اأجملها  وما  رحلة 
اخللق  يزينها  كان  و�سحبة،  رفقًة  اأكرثها  وما 
التي  ال��ع��ط��اءات  وتلك  واالإح�����س��ان  والتوا�سع 
والثقة  املتجدد  ال�سعور  ه��ذا  بداخله  ت�سكل 

والعطاء الذي ال ينتهي اأبدًا.
حميمًا  رحيمًا  وزوج���ًا  ب���ارًا  اأب���ًا  ك��ان  لقد 
حمبًا الأهله واأبناءه ومربيًا حكيم واأخًا نا�سحًا 
و�سريكًا خمل�سًا واإن�سانًا يحمل اخلري واملحبة 

للنا�س واملجتمع.
ن�ساأل اهلل اأن يتغمده بوا�سع رحمته ور�سوانه 
واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وحمبيه 

ال�سرب وال�سلوان.  اإنا هلل واإنا اإليه راجعون،،،
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ثقافة 
الفاست فودز..

أصبحت مطاعم الوجبات السريعة )الفاست فودز( 
FAST FOODS  رمزًا للرأسمالية الجديدة وللنظام  

العالمي الجديد،  فهي تجنى األرباح الضخمة من وراء 
بيع طعام غير متوازن صحيًا، وفي أحياٍن كثيرة غير 

مفيد صحيًا،  وتحثُّ المستهلك، عبر ماكينتها الدعائية 
الضخمة، بالمزيد من األكل، وبالسمنة المفرطة، 

والمزيد من العزلة.  فهي ثقافٌة من نوع آخر،  فمن 
اجل زيادة األرباح استطاعت مطاعم الوجبات 

السريعة أن تفرَض ثقافتها الفاشّية على المجتمعات 
االستهالكّية .. أجلس في أّي مطعٍم من مطاعم 

الوجبات السريعة لمّدة نصف ساعة وحاول أن تحلل 
بعيٍن ناقدة ما تراه أمامك، 

عبدالقادر عقيل

فـــــاشــيـــة
 مــن نـــوع آخــــر
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وال��دي��ك��ورات  ال�ّساطعة،  االأ����س���واء  ���س��رتى 
اجلميلة،  والبو�سرتات االأنيقة، لكنَّ لن حت�سل 
والطاوالت  فاملقاعد  ال�سخ�سية،  راحتَك  على 
مثبّتٌة اإىل االأر�س، وال ت�ستطيع �سحب اأّي كر�سي 
اأن تن�سم اإىل جمموعات  اإىل طاولة اأخرى، وال 
اأم��ام��ك  جل�َس  اإذا  �سيئًا  تفعل  اأن  وال   اأك���رب، 
تعجبك  ال  �سخ�سًا  جنبك  على  اأو  خلفك  اأو 
ت�سّرفاته، ال ميكنَك اإال اأن تقبل االنزعاج وقّلة 
لَك  لي�س  ال�سجن،  كافترييا  مثُل  اأّنها  الراحة، 

احلّق اأن حتتّج اأبدًا.  
اأّما النبتات املو�سوعة، واالأثاث، وال�سحون، 
واالأواين، واالأكواب، فكّلها من البال�ستيك، فاأنَت 
معزوٌل كلّيًا عن العامل الطبيعي، كّل الديكورات 
ه���ي ع���ب���ارة ع���ن اإع����الن����ات ج����ّذاب����ة، ت�����س��ّور 
ال�ساندويت�س يف لقطٍة مغرية، و�سهية،  وبحجٍم 

�سخٍم دائمًا. 
�سعورًا  تعطيَك  ال�سريعة  الوجبات  مطاعم 
زائ��ف��ًا ب��ال��ّرف��اه��ي��ة: م��ع ال��ّط��ع��ام ي��ق��دم��ون لَك 
والكات�سب،  وامل��اي��ون��ي��ز،  وال�����ّس��ّك��ر،  ال��ب��ه��ارات، 
واأع�����واد ال�����س��رب، وم��ن��ادي��ل امل���ائ���دة، وك��رمي��ة 

القهوة، لكن يف اأحجاٍم �سئيلة ال تكّلف �سيئًا. 
وتعطيَك هذه املطاعم �سعورًا زائفًا بقدرتك 
على االختيار،  لكن يف حقيقة االأمر اأنَت ال تختاُر 
�سيئًا �سوى اأطعمٍة معّباٍة �سلفًا، جمّمدة، وجاهزة 
احلجم  على  ال�سيطرة  مت��ل��ُك  ال  اأن���َت  للقلي، 
لَك  املقّررة   ة  احل�سّ �سيعطونَك  فهم  والكمّية، 

من الوجبة. 
اأّنهم  املطاعم،  العاملني يف هذه  اإىل  اأنظر   
الذين  ال�سغار،  ال�سباب  العاملني  من  جمموعٌة 
يتحدثون  وهم  الزومبيز،  اأ�سباه  اإىل  يتحّولوَن 
نافذة  اأو  امل��ي��ك��رف��ون،  وراء  م��ن  ال��ن��ه��ار  ط���وال 
بلغٍة غريبٍة،  و�ستواجه  اأو زجاج عازل،  �سغرية، 
ماك(،  )�َسلطة  مثل:   باألفاٍظ  مليء  وقامو�ٍس 
االأقوياء(،  االأطفال  )وجبة  املرحة(،  )الوجبة 

اأراب��ي��ا(، وجبة  ب��رغ��ر(، )م��اك  �ستار  )ف��اي��ف 
)الكومبو(، )ت�سيكي ت�سيكن(.

 يف املقابل، �ستجُد اآباء واأّمهات جال�سني على 
طاوالت �سّيقة، ال حوَل لهم وال قوة، مع اأطفاٍل 
يلعبون يف ق�سم االألعاب، الذي عادة ال ت�ستطيُع 
ا�ستخدام اللعبة فيها اإال  بو�سع النقود داخلها ..  
و�سرتى هناَك من يحاوُل اأن مي�سَح ويربح �سّيارًة 
اإال  يفوُز  اأم دبليو،  لكنه ال  فارهة من طراز بي 
مب�سروٍب غازي �سغري، اأو عبارة تقول له )حظًا 

�سعيدًا يف املّرة القادمة(.
مطاعم الفا�ست فودز موجودٌة يف كّل مكان: 
الطرق  على  الّتجارية،  املجّمعات  يف  املطار،  يف 
ما  وع���ادًة  واالأع��ي��اد،  املنا�سبات  يف  ال�سريعة، 
دون  واح��د  مكاٍن  يف  املختلفة  االأ�سماء  جتتمع 
خ����وٍف م��ن امل��ن��اف�����س��ة، رغ���م اخ��ت��الف امل���ذاق 

واخللطات ال�سحرّية والهدايا. 
وهي ت�ستطيُع اأن ت�سَل اإيل بيتَك عرب خدمة 
ميكن  للنباتيني  وحتى  امل��ّج��اين(،  )التو�سيل 
اأن  وميكن  �سندويت�س(،   )فيجي  لهم  توّفر  اأن 
باأ�سلوب  ولكن  طعمية  �سندويت�س  على  حت�سَل 
قاعاتها  حتى  متاح،  �سيء  ك��ّل  ف��ودز،  الفا�ست 
ميكن اأن ُت�ستخدْم الأعياد ميالد االأطفال،  املهم 

جنى اأكرب قدر من االأرباح. 
ال��ف��ا���س��ت ف���ودز م��ظ��ه��ٌر م��ن مظاهر   
ثقافات  القوّية  برياحها  جت��رُف  التي  العوملة، 
ال�سعوب االأخرى، من اأجل فر�س وهيمنة ثقافة 
القطب الواحد، ثقافة ال خيار فيها اأمامك اإال اأْن 

متتثَل وتقبَل مبا ُيفر�ُس عليك.    
معلومة اأخرية : يف اأمريكا وحدها يعمل 12 
13300 مطعم من مطاعم  اأمريكي يف  مليون 
ح��وايل  م��اك��دون��ال��دز  وت�ستهلك   ، م��اك��دون��ال��دز 
مليون وخم�سمائة األف طن من البطاط�س �سنويًا 

وهو ما ميثل 7% من حم�سول اأمريكا. 
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ما مدى ارتباط شبابنا العربي بلغته األم 
؟ وكيف تلتقي اللغة العربية بالتقنيات 

الحديثة ؟ وما مدى تأثير لغة الفرانكو أراب 
بمفرداتها المتآكلة على لغتنا األم ؟ 

    كتاب وأدباء وخبراء علوم اللغة وعدد 
كثر من المستشرقين وغيرهم اهتموا 

بدراسة اللغة العربية والتنقيب عن مواطن 
الجمال فيها ليكونوا شهداء على مر التاريخ 

على قيمة اللغة العربية ومدى تفوقها 
على جميع لغات العالم حتى وصفها 

الشعراء بعروس اللغات لكثرة محاسنها 
وتعدد مفرداتها وتميزها عن سائر اللغات 

بالفصاحة والبالغة.

عروس اللغات في تحد مع   
الروشنة مصطلح يهدد لغة الضاد 

بالعـربــيـة أحــلـــى

بقلم: د.هدى صباح
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حياتها  اأط����وار  ك��ل  يف  لها  ي��ع��رف  ومل   
لغة  العربية  فاللغة  �سيخوخة   وال  طفولة 
اأحكامه  جميع  واح��ت��وت  اهلل  كتاب  و�سعت 
ال��رتاث  حفظت  طويلة  ول��ق��رون  اأن��ه��ا  كما 
وا�ستطاعت  وا�ستوعبتهما  والعلمي  العاملي 

املعلوماتية  الثورة  ع�سر  يف 
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ن��ي 
ومرونتها  جدارتها  واإثبات 
مع احلديث من  التعامل  يف 
التقنيات.، وعلى الرغم من 
واللمز  الهم�س  تعاىل  ذلك 
على  حولها  اخلالف  وا�ستد 

يوؤهلها  فريق  بني  اأبنائها  وم�سهد من  م�سمع 
والتقنيات  وامل���ع���ارف  االآداب  ال���س��ت��ي��ع��اب 
وعدم  بالق�سور  يتهمها  وفريق  احلديثة، 
الع�سر،  متطلبات  عن  التعبري  على  قدرتها 
االأمم  نه�سة  ب��اأن  ح�سبانهم  يف  ي�سعوا  ومل 
الغرب  يف  ونرى  اللغة،  باإتقان  اإال  تتحقق  ال 
بلغتهم  حققوا  حيث  ذل��ك  على  مثال  خ��ري 
املعجزات وقدموا اأ�سكااًل و�سوًرا من التقدم 
حتى  اللغة  اأب��ن��اء  عجز  بينما  جم��ال  كل  يف 
ندعها  فهل  ال�سحيحة  ب��االأل��ف��اظ  االإت��ي��ان 
للزمان يعبث بها فن�سبح بال هوية وال لغة ؟ 

لغة الشات بين الواقع والمأمول:

العربية  اللغة  اأن  االإح�سائيات  ت�سري 
العامل،  يف  انت�ساًرا  اللغات  اأكرث  اإح��دى  هي 
على  ال��دال  االأ�سا�سي  الثقايف  الوجه  فهي 
كونها  ع��ن  ناهيك  واملجتمع  ال��ف��رد  ه��وي��ة 

املجتمع  اأفراد  بني  االأ�سا�سية  االت�سال  اأداة 
على  �سربت  مهددات  بروز  املالحظ  اأن  اإال 
اللغة العربية  التاأثري على تناول وتداول  وتر 
اأبناءنا  فمنحت  االأخ���رية  االآون���ة  يف  ك��ث��رًيا 
اأو  ال�سباب  لغة  اأ�سموها  بهم  خا�سة  لغة 
"ال�سات"، ويف هذه "اللغة" 
عجيبة  م���ف���ردات  ظ��ه��رت 
وتراكيب مبهمة بني العربية 
الف�سحى  وب��ني  واالأجنبية 
ت�ستبدل  ح��ي��ث  وال��ع��ام��ي��ة 
ب��ع�����س احل�����روف ال��ع��رب��ي��ة 
احلاء  فاأ�سبحت  ب��االأرق��ام 
اأن  اإىل  وغريها   3 والعني   ،2 والهمزة   ،7
جلاأ البع�س اإىل ا�ستخدامها يف امل�سطلحات 
الدينية ككلمة "احلمد هلل" التي باتت تكتب 
اهلل  �سبحان  وكلمة   )El7mdulelah(
)sob7an Allah( وكلمة ال اإله اإال اهلل..

La elah ella Allah ولعل ما �ساعد 
�سيطرة  ه��و  ا  اأي�سً اللغة  تلك  انت�سار  على 
ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 
حول  الر�سمية  اللغة  باعتبارها  االجتماعي 
العامل، باالإ�سافة اإىل حر�س االأهايل الزائد 
اأكرث  االإجنليزية  اللغة  اأوالده���م  تعلم  على 
من العربية منذ نعومة اأظفارهم حتى باتت 
اللغة  تلك  اأعطى  مما  االأم  لغتهم  من  اأقوى 
العربية،  اللغة  ملحاربة  ال�سانحة  الفر�سة 

)احلمد هلل(التي باتت تكتب..
.)El7mdulelah(

 حرص األهايل على تعلم 
أوالدهم اإلجنليزية أكثر 

من العربية
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وكلمة �سبحان اهلل..
�ساعد  ما  ولعل    ،)sob7an Allah(
�سيطرة  هو  ا  اأي�سً اللغة  تلك  انت�سار  على 
ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 
حول  الر�سمية  اللغة  باعتبارها  االجتماعي 
االأه���ايل  اإىل ح��ر���س  ب��االإ���س��اف��ة   ، ال��ع��امل 
االإجنليزية  اللغة  اأوالدهم  تعلم  على  الزائد 
اأك���رث م��ن ال��ع��رب��ي��ة م��ن��ذ ن��ع��وم��ة اأظ��ف��اره��م 
اأعطى  ما  االأم  لغتهم  من  اأق��وى  باتت  حتى 
اللغة  ملحاربة  ال�سانحة  الفر�سة  اللغة  تلك 
يف  الرو�سنة  لغة  حتمل  واأ�سبحت  العربية،  
مثل  العجيبة  املفردات  من  العديد  طياتها 
ات��رك  مبعنى  دم��اغ��ك  ك��رب  اأو  نف�س  كلمة: 
رو�س وطحن مبعنى جامد،  وكلمة  املو�سوع، 

وكلمة ق�سطة مبعنى متام، 
وك����ل����م����ة خ��ن��ي��ق 

كان�سل  وكلمة  الظل،  ثقيل  �سخ�س  مبعنى 
من  كثري  وهناك  واتركه،  به  تهتم  ال  مبعنى 
خذ  وتعني:   TYTت�يت مثل:  االخت�سارات 
 ،Take Your Time �وقتك  اخت�ساًرا ل
رب�����ي  ي�����ا  مب��ع���ن��ى:    )OMG(و
 ،)Oh My God(�ل اخ�������ت����س���ارا 

وي�سيت اأي يقوم بعمل chat، وغريها
ال��ق��وام��ي�����س وامل���ع���اج���م ال��ه��اب��ط��ة من 

املوؤ�سفة:  الظواهر 
االجتماعيون  واخلرباء  الباحثون  ي�سف 
باأنها ظاهرة موؤ�سفة  اللغة اجلديدة  ظاهرة 
قد  بل  خطرية،  تداعيات  عليها  يرتتب  قد 
اأبناء  ومقومات  �سلوكيات  على  بال�سلب  توؤثر 
مفردات  جمرد  اللغة  هذه  تعد  ومل  اللغة، 
األ�سنة  على  ترتدد  فارغة 
ولكنها  ال�����س��ب��اب 
لغة  ����س���ارت 
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والنقا�س  للتحاور  ت�سلح  الكلمة  معنى  بكل 
اخلطورة  ومن  طويلة  ل�ساعات  ال�سباب  بني 
التفكري  ثقافة ومنطًا يف  تعك�س  اأنها   مبكان 
واأ�سلوًبا يف احلياة يدل على ه�سا�سة التفكري 
ال��ذه��ن��ي وال���وج���داين الأع�����داد ك��ب��رية من 
تلك  متكن  على  وللداللة  وال�سغار،  ال�سباب 
تكفي  للنظر  الفت  ب�سكل  ال�سباب  من  اللغة 
ا من الكتاب والباحثني  االإ�سارة اإىل اأن بع�سً
قد اهتموا بفهر�سة و�سرح مفردات وعبارات 
هذه اللغة الهجني، بل وقاموا بالفعل باإ�سدار 
"قوامي�س" مطبوعة لهذا الغر�س ! ومن بني 

"قامو�س  االإ���س��دارات  هذه 
يا�سر  للكاتب  طحن"  رو�س 
"رو�س  وم��ع��ن��ى  ح���م���اي���ة، 
طحن" اأي �سديد الرو�سنة، 
وي�������س���م ه�����ذا ال��ق��ام��و���س 
مفردات  من  �سخًما  ع��دًدا 
وا������س�����ط�����الح�����ات ال���ل���غ���ة 

وتف�سريها،  �سرحها  حماولة  مع  اجل��دي��دة 
عزة  للدكتورة  ال�سعبية  التعبريات  وقامو�س 
االجتماعية  ال��درا���س��ات  يف  اخل��ب��رية  ع��زت 
وي�سم هذا القامو�س معظم االأقوال وال�سيغ 
املفردات  على  الرتكيز  مع  الدارجة  العامية 
االأخرية،  االآونة  ف����ي  امل�ستحدثة  والعبارات 
عدد  كم����الة  اأو  ال�سمال  على  �سفر  مثل: 

للداللة على ما يو�سف بعدمي القيمة.

ت���ع��د  ل�����م  ال�سب����ابية  ال���رو�س����ن��ة 
ب���نا  ان�ت��ه����ى  ب�����ل  ال�س���ب���اب  عل����ى  حك����ًرا 

املثقفني: ك��ب���ار  اإل���ى  االأم��ر 
فنجدها  الوقت  مب��رور  امل�سكلة  تتفاقم 
يف  الع�سرين  دون  ال�سباب  على  تقت�سر  مل 
عاملهم االفرتا�سي بل نرى مثقفني ومتعلمني 
مرموقة  مراكز  ويحتلون  �سهادات  يحملون 
مل  وال��ت��ي  الهجني  اللغة  ه��ذه  ي�ستخدمون 
وقد  عاما  ع�سرة  اخلم�سة  عمرها  يتجاوز 
واإن�����س��اء  ب��ل  تعلمها  ال��واق��ع  عليهم  ف��ر���س 
قوامي�س لها حتى يت�سنى لهم متابعة اأبنائهم 
ال�سرية  اللغات  ت�سبه  لغة  حاجز  واجتياز 
جمتمع  ان��غ��الق  اإىل  بداللتها  ت�سري  وال��ت��ي 
حتى  نف�سه،  على  ال�سباب 
اجتماعية  ظاهرة  اأ�سبحت 
ل��ه��ا خ��ط��ورت��ه��ا، واأ���س��ب��ح 
البع�س ي�ستخدمها يف كتابة 
ملا  ووفًقا  الدينية،  املقاالت 
االإح�سائيات  اإليه  اأ�سارت 
اأن هذه اللغة قد اأفرزت اإىل 
والن�سو�س  ال�سخ�سية  املدونات  مئات  االآن 
االأ�سيلة  العربية  امل��ع��اين  حت��وي��ر  واأ���س��ب��ح  
�سمات  مع  وتتما�سى  احلايل  اجليل  لتنا�سب 
اأم��ًرا  م�ستخدميها  نظر  وجهة  م��ن  ال��رق��ي 

مبالًغا فيه، فهل يعني الرقي هجر اللغة ؟
اأ�سباب  اأه��م  من  ال��ق��راءة  عن  ال��ع��زوف 

اللغوي:   االإ�سفاف 
عن  نقاًل  االجتماع  علم  اأخ�سائي  ي�سري 
اإىل  االأنرثوبولوجيا  بق�سم  اأجريت  درا�سات 
تكمن  والتي  الظاهرة  هذه  انت�سار  اأ�سباب 

 80 % من الشباب 
والشابات من الوطن 

العريب  ال يقرأ
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ب�����س��ورة اأ���س��ا���س��ي��ة يف ان��ت�����س��ار م��واق��ع 
ال�سات  اأث��ن��اء  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
وت���ب���ادل ال��ر���س��ائ��ل ل��ت�����س��اب األ�����س��ن��ة 
وم��ن  ال��ل��غ��وي،  بالت�سوه  م�ستخدميها 
ال��ق��راءة  ع��ن  ال�سباب  ع��زوف  اأب��رزه��ا 
ن�سبة  اأن  االإح�����س��ائ��ي��ات  ت�سري  ح��ي��ث 
يقروؤون  ال  والفتيات  ال�سّبان  من  كبرية 
العربية  ال��ب��الد  بع�س  يف  ت�سل  وت��ك��اد 
% اأحياًنا مما يعني  واالإ�سالمية اإىل 80 
متف�ّسية يف  اآخر  نوع  »اأُّمّية« من  ثمة  اأّن 

جيل  اأمام  فاأ�سبحنا  ال�سباب...  اأو�ساط 
يلتقط  انتقائية...  ثقافُتُه  مثّقف...  غري 

)االإن��رتن��ي��ت(  وم��ن  �سيًئا،  )ال��ت��ل��ف��از(  م��ن 
ال�سحف  م��ن  ي��ده  حت��ت  يقع  ومّم��ا  �سيًئا، 
ال�سبب  هو  بالبدائل  االن�سغال  فهل  �سيًئا... 
؟ وهل تكاثر و�سائل اللهو مل تدع فر�سة ولو 
نادرة للقراءة ؟ لرنى الكتب الثقافية ت�ستكي 
وتبكي على رفوف املكتبات وال تعرث على َمن 
التغّني  اأين   ! يجال�سها ليطرد عنها وح�ستها 
ب� )وخرُي جلي�س يف االأناِم كتاُب(، فلن�ساعد 
االأم  بلغتهم  لالرتقاء  القراءة  على  اأبناءنا 
اأن  ميكن  ���س��يء  ف��ال  ال��ف��ك��ري  ومب�ستواهم 
املكتوبة،  الكلمة  ت�سنعه  ما  باالإن�سان  ي�سنع 

هذا وباالإ�سافة اإىل االأ�سباب االآتية:

تعليم  على  واالأم��ه��ات  االآب���اء  حر�س   -
الع�سر  ملواكبة  االأجنبية  اللغات  اأطفالهم 
وعدم  املطلوب  اللغوي  التوازن  حتقيق  دون 

االإقالل من قيمة تعلم اللغة االأم.

ال��ث��ق��ة  ����س���ع���ف   -
ب��ال��ن��ف�����س ل����دى ال�����س��ب��اب، 

االأ�سلية،  الهوية  غري  اأخرى  بهوية  والتطبع 
لل��غ�رب  االأع���مى  والتق���ليد  التبعية  ك����ذلك 
م���ن م��ن��ط��ل��ق م���واك���ب���ة ال��ع�����س��ر احل��دي��ث 

والرقي. والتح�سر 
م��ن  ن����وًع����ا  حت���ق���ي���ق  يف  ال����رغ����ب����ة   -
ا�ستخدام  خالل  من  والتميز  اخل�سو�سية 

مفردات خا�سة.
اأو  التليفزيونية  الدراما  يف  انت�سارها   -
ي�ستخدمه  اأ�سلوًبا  اأ�سبحت  حتى  ال�سينما 

ال�سباب ملجرد الظهور مبظهر الرو�سنة.
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اللغة االإجنليزية  - �سيطرة 
باعتبارها  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 

اللغة الر�سمية حول العامل.

اأنف�سهم  اإىل  االأبناء  ينظر  اأن  يجب  لذا 
وينّموا  بها،  ويتفاخروا  اأكرب،  بثقة  وهويتهم 
وح�����س��وًرا  ب�سمة  ي��رتك��وا  لكي  ؛  اأ�سالتها 
الأنف�سهم  احلقيقية  هويتهم  عن  ينم  قوًيا 

وثقافتهم. وملجتمعهم 

اقتراحات وحلول:

يجب  حقيقية  م�سكلة  اأمام  بالفعل  نحن 
اخلطط  وو�سع  ودرا�ستها  عندها  الوقوف 

ملواجهة هذه الثقافة التي فر�ست نف�سها 
ما  ومن هذه اخلطط  على جمتمعاتنا، 

ياأتي: 

توجيه  يف  االأ����س���رة  دور  اأواًل:   -
فيهم،  واالأخالق  القيم  وغر�س  االأبناء 
ميكنهم  بالًغا  اهتماًما  بهم  واالهتمام 
الثقافية  امللكات  وتنمية  االنفتاح  من 
ملتطلبات  ت���ام  اح����رتام  يف  وال��ف��ك��ري��ة 

والدينية.  والثقافية  الهوية احل�سارية 

ولغة  اأف�سل  ت��وازن  حتقيق  ث��ان��ًي��ا:   -
تفاهم م�سرتكة بني اللغة االأم وغريها من 
اللغات، وتنمية م�ساعر االنتماء للغة والوطن 
ال��ب��ي��ت وو����س���واًل اإىل  امل��دار���س  ب����دًءا م��ن 

واجلامعات وو�سائل االإعالم وامل�ساجد.

الربجميات  بن�سر  االه��ت��م��ام  ث��ال��ًث��ا:   -
التي تعتمد اللغة العربية يف الكتابة.

على  ���س��واء  باللغة  النهو�س  راب���ًع���ا:   -
بني  ال��ع��ادي  ال��ت��ح��اور  اأو  ال��ك��ت��اب��ة  م�ستوى 
قبل  من  واملقاالت  الدرا�سات  ون�سر  الب�سر، 

واللغوية. الثقافية  والهيئات  املوؤ�س�سات 

من  اللغة  باأن  ال�سباب  توعية  خام�ًسا:   -
حافظة  فهي  العربية،  واالأمة  املجتمع  ركائز 
عالوة  التوا�سل  اأدوات  من  واأداة  للذاكرة، 
ل�سمان  املعنية  اجلهات  جميع  تكاتف  على 
�سياق  وتوفري  املجتمع  هوية  على  احلفاظ 
ا�ستيعاب  على  االأم  لغتنا  ي�ساعد  �سحي 

امل�ستحدثات دون قطع �سلتها بالرتاث.
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القراءة  على  ال�سباب  ت�سجيع  �ساد�سا: 
على  التعود  و  خا�سة  منزلية  مكتبة  باإن�ساء  

اقتناء الكتب و زيارة املعار�س و املكتبات.
امل�ساركة  على  ت�سجيعهم  اإىل  باالإ�سافة 
البحوث   واإع��داد  الثقافية  امل�سابقات  ف����ي 
الن�سر  ودور  املكتبات  لزيارة  وا�سطحابهم 
وم��ع��ر���س ال��ك�����ت��اب ح��ت��ى ي��األ��ف��ه��ا االأب��ن��اء 

عليها. ويعتادوا 
من أجل أمة في

 مقدمة األمم تقود وال تقاد:

يكون  اأال  العربي  �سبابنا  املطلوب من  اإن 
تارًة  ال�سرق  ووراء  تارًة  الغرب  وراء  منقادا 
تاريخه  ي�سنع  اأن  ي��ري��د  م��ن  اإن  اأخ����رى، 
وح�سارته عليه اأن ي�سع االأ�س�س ال اأن يرتك 

الأنه  البناء  هو  ويكمل  لغريه  القواعد 
م�سئولية  اإن  �سينهار،  حتًما 

ال�����س��ب��اب ال���ي���وم هي 
كبرية  م�سئولية 

من  ت���ب���داأ 

االأمة  ال�سبابية يف هذه  احلافظ على الرثوة 
و���س��واًل ن��ح��و احل��ف��اظ ع��ل��ى ث����روات االأم���ة 
القادرة  وباطنها، وهي  الكامنة يف ظاهرها 
االأمم  منارة  اإيل  العربي  عاملنا  حتويل  على 
وال  يقود  �سباٍب  اإيل  بحاجة  اإننا  كانت،  كما 
تفكري،  دون  ينفذ  ال  ويخطط،  يفكر  يقاد، 
ي�سنعه  اأن  لالآخر  ي��رتك  وال  نف�سه  ي�سنع 
وي�سكله كيف ي�ساء، كان اهلل يف عون �سباب 
عظيمة،  وامل�سئولية  �سعبة  فاملرحلة  االأم��ة، 
ب��اأن��ه  ي��ق��ني  ع��ل��ى  لكننا  ك��ب��ري...  وامل���اأم���ول 
اأمتهم  تاأكيد  بكل  �سبابنا  و�سيقود  �سيتحقق 
نحو  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  لغة  ال�سامية  بلغتهم 

والكرامة.   العزة 
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ـ اإبراهيم حمدان: عوملة اللغة اأم لغة العوملة، ندوة العوملة واأولويات الرتبية، جامعة امللك �شعود، الريا�ض.

ـ اأنور اجلندي: اللغة العربية بني حماتها وخ�شومها القاهرة، مطبعة الر�شالة.

ـ كتاب لغة ال�شباب العربي يف و�شائل التوا�شل احلديثة )مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية(. 

ـ برهان غليون، �شمري اأمني: ثقافة العوملة وعوملة الثقافة ، دم�شق،  دار الفكر.

ـ خالد حممد ح�شني اليوبي: اللغة العربية يف الفكر العربي من ع�رص النه�شة اإىل ع�رص العوملة ر�شالة دكتوراه، جامعة اأم 

القرى، كلية اللغة العربية. 

ـ �شعد على احلاج بكري، توفيق اأحمد الق�شري: التفاعل بني املعلوماتية واللغة العربية نظرة متكاملة وخطة م�شتقبلية، 

جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، مج1، ع2.

ـ �شلوى حمادة: املعاجلة الآلية للغة العربية، امل�شاكل واحللول، القاهرة، دار غريب للطباعة والن�رص.

ـ عبد اهلل املربز: كفاءة حمركات البحث العربية يف ا�شرتجاع املعلومات، درا�شة تقوميية مقارنة لآليات البحث، جملة 

مكتبة امللك فهد الوطنية، مج15، ع2.

ـ عمر مهديوي، �شلوى حمادة: املعاجلة الدللية الآلية للغة العربية، نحو بناء قاعدة بيانات معجمية للعالقات الدللية 

بني الكلمات. 

ـ الثقافة العربية وع�رص املعلومات: �شادر يف عدد خا�ض عن �شل�شلة "عامل املعرفة" للدكتور نبيل علي.

المصادر العربية: 
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الشاعر أدونيس )علي أحمد سعيد( 

وتأثير أسطورة تموز وعشتار في خطابه الشعري المعاصر

و الطريق إلى استكناه دالالت الرمز األسطوري عنده شائكة 
وطويلة، إذ تحاصر الرموز األسطورية والتاريخية المتلقي وتؤّزم 

عالقته مع النص الشعري، الذي يبدو غابة كثيفة موغلة في 
التاريخ والفلسفة واألسطورة أحيانًا، والصوفية والسريالية 

أحيانًا أخرى، فيفيد أدونيس مرة من نيتشة ورامبو ورينيه شار 
ولوتريامون، وأخرى من التاريخ العربي  واألسطوري

أ .د. محمد عبد الرحمن يونس 
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اإذ  ع��ن��ده،  الق�سيدة  م�����س��ادر  وت��ت��ع��دد 
يف  الغور  بعيدة  معرفّية،  حقول  مع  تتنا�ّس 
ما�ٍس تاريخي و�سويف، يحيل يف بنيته العامة 
ومع  معا�سر،  واجتماعي  �سيا�سي  واق��ع  اإىل 
فني  ب�سكل  املعرفية  احل��ق��ول  ه��ذه  ت��داخ��ل 
ومرّمز، ي�سعب على الدار�س والباحث ك�سف 
ال�سعري،  ه  ن�سّ ف�ساءات  بني  التنا�ّس  اأوجه 
وب��ني احل��ق��ول امل��رج��ع��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف 

ت�سكيل هذا الن�س.
اإّن قارىء اأدوني�س يجد نف�سه بحاجة اإىل 

جمموعة من املراجع التاريخية وال�سوفية 
مي�سك  اأن  ي�ستطيع  حتى  واالأ���س��ط��وري��ة 
هذا  اأّن  ومب��ا  عنده،  ال�سعرية  ال��روؤي��ة  خيط 
القراءات  من  ع��ادات  اأِل��َف  املعا�سر  القارىء 
التي  القراءات  وال�سريعة،  الب�سيطة  ال�سهلة 
املعا�سرة،  اال�ستهالكية  املجتمعات  فرزتها 
اأدون��ي�����س  ف���اإّن ه��ذه ال��ق��راءات حجبت ن�����سّ 
ال�سعري وقللت من فاعليته، ودفعت كثريًا من 
القراء اإىل النفور من ق�سائده، واإل�ساق تهمة 
والهذيانات  واالأح��اج��ي  واالإب��ه��ام،  ال�سعوبية 

ال�سريالية عليها.
�سعره  اأثار  معا�سر  عربي  �ساعر  من  وما 
مناق�سات حامية وحادة بني النقاد والباحثني 
مقّلدًا  الباحثني  اأحد  فرياه  اأدوني�س،  ك�سعر 
ي���ق��ول  حني  الغربية،  ال�سعر  جتارب  الأ�سواأ 

عن���ه)1(:
ُيقّلد  اأدوني�س عاملّيًا  اأن ي�سري  اأجل  »اأمن 
اأ�سواأ التجارب ال�سعرية يف الغرب ويتنّكر اإىل 
�س����ار  لقد  ؟.  العرب  اأّمة  به  تعتّد  فن  اأرفع 
غي����ره ع���املّيًا دون اأن يتنك���ّر لثقافة اأمته اأو 

اأجل ذلك  لعّلهم من  بل  اأ�سالتها،  ميّزق من 
الغربيني  نظر  يف  احرتامًا  اأك�����ث��ر  ك������انوا 

اأنف�سهم«. 
 ويرى ناقد اآخر اأّن �سعر اأدوني�س مو�سوم 

باأنانية مفرطة ت�سل اإىل اأق�سى حد)2(.  
اتهام  اأّن  ع�سفور  جابر  الناقد  وي��رى 
تركيزه  اإىل  راج���ع  بال�سعوبية  »اأدون��ي�����س« 
الذي  الدم�سقي«،  »مهيار  قناع  على  املكّثف 
ي�سري اإىل مهيار بن مرزويه الديلمي املتمرد 

الراف�س لع�سره، يقول)3(: 
ومهيار الدم�سقي تركيب من ا�سم ون�سبة. 
م��رزوي��ه  ب��ن  »م��ه��ي��ار  فلل�ساعر  اال���س��م  اأّم���ا 
الديلمي«، 428 - 360 (ه� )الذي عا�س يف 
بغداد ومات بها. اأّما الن�سبة فرتجع اإىل علي 
)ال�سوري  1930(م   اأدوني�س  �سعيد  اأحمد 
التي  تلك  دم�سق،  العا�سمة  اإىل  املن�سوب 
والفرار  اإىل مغادرتها   - مّرة  ا�سطر - غري 
منها. وكال ال�ساعرين � الديلمي والدم�سقي � 
متمرد يعي�س راف�سًا ع�سره، وكالهما عانى 
االت��ه��ام  لعنة  فالحقته  ال��رف�����س،  ه��ذا  م��ن 
لعنة  ان�سحبت  ب��ل  م��رة،  غ��ري  الظن  و���س��وء 
االأول على الثاين، فاقرتنت �سعوبية الديلمي 
القومي  احلزب   � اأدوني�س  �سعوبية  �ُسمي  مبا 
ال�سوري � اقرتانًا غري حميد. ومع ذلك فلي�س 

يربط بني اأدوني�س والديلمي �سوى التمرد«.
متميز  م��ب��دع  �ساعر  اأّن���ه  اآخ���رون  وي��رى 
ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ق�����س��ي��دة  ي��خ��ّط  اأن  ا���س��ت��ط��اع 
اأحد  اإليه  ي�سبقه  م�سارًا جديدًا مل  املعا�سرة 

من ال�سعراء )4(.
 ويرى جربا ابراهيم جربا )5( اأن اأدوني�س 
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بلغته. متّرده مليء،  »متمرد بخياله، بفكره، 
�ساعر  اإن��ه  الب�سرية.  يقظ  ال��ع��ني،  مفتوح 
وحقدهم  حّبهم  مثري  حمّر�سهم،  ال�سعراء، 
معًا. وهو دائمًا على بعد ما اأمامهم، ال تناله 
البابلي  ال�سعر  غنائية  و�سوحه  يف  اأيديهم. 
مبعاٍن  ح��اذق  تالعب  غمو�سه  ويف  القدمي، 
باملعاين  التالعب  وه���ذا  خ��ط��رة«.  مغرية، 
وم�ستغلقة  ع�سّية  ق�سيدته  جعل  املغرية، 
اأم�����ام ال���ق���راء وال���ن���ق���اد، وف�����س��اء رم��زي��ًا 
املتباينة  القراءات  من  ملزيد  وقاباًل  غام�سًا 
در�س  باحث  اأو  ق��ارىء  من  فما  واملتنافرة، 
ق�سائده درا�سة اأتت م�سابهة لدرا�سة قارىء 
اأنها  نالحظ  ق�سائده،  غمو�س  واأمام  اآخر. 
االأكادميية  اأو  النقدية  الدرا�سة  من  تنل  مل 
اأق��ّل  اأخ���رى  ق�سائد  نالته  مثلما  ال��واف��ي��ة، 
وعبد  ال�سّياب  �ساكر  بدر  كق�سائد  غمو�سًا 
و�سالح  ح��اوي،  وخليل  البياتي  ال����وه����اب 

عبد ال�سبور.
ويرى الناقد عبد الواحد لوؤلوؤة اأّن اأعماله 
م تقوميًا من�سفًا، وقالئل هم  ال�سعرية مل ُتَقوَّ
الذين تناولوا هذه االأعمال بنوع من التجرد، 

يقول)6(:
ال�ساحة  يف  اأدون��ي�����س  ب���روز  اأث����ار  »ل��ق��د 
االأدب���ي���ة يف ب����ريوت ال��ع�����س��ر ال��ذه��ب��ي يف 
اخلم�سينات وال�ستينات عددًا من الت�سّنجات 
عليه.  اأو  معه  الفكرية  والتجّمعات  النقدية 
ويقظة  �سّحة  دليل  هذا  اإّن  قائل  يقول  وقد 
ة. لكّن املوؤ�سف  يف جمال االأدب وال�سعر خا�سّ
يقّدم  اأن  ا�ستطاع  الدار�سني  من  القليل  اأّن 

تقوميًا من�سفًا ل�ساعٍر بلغ ال�ستني وبداأ ين�سر 
�سعرًا متميّزًا قبل اأن يبلغ الع�سرين. فمن بني 

�سنوف االإطراء 
يف  اأدوني�س  �سعر  تناولت  التي  والتمجيد 
التي  �سربي«  »خزامى  كتابات  اخلم�سينات 
ال�سيدة  ال�ساعر  زوجة  اأنها  ذلك  بعد  عرفنا 
الكثري  ثّمة  ثانية  جهة  وم��ن  �سعيد.  خالدة 
هذا  �سّتى.  والأ�سباب  ال��رج��ل،  هاجم  ممن 
اإّن��ه من  ال��رتاث، وذاك يقول  اإّن��ه �سّد  يقول 
اأتباع ال�سيا�سة الفالنية. واآخر يلوح ب�سرقات 
تناول  القليل  لكّن  وهناك.  هنا  من  ال�ساعر 
ال�سعر ذاته بنوع من التجّرد وحاول اأن »يبنّي 
ال�سعب  م��ن  غ��دا  بحيث  عليه«  وم��ا  ل��ه  م��ا 
امل�سار  على  اهتمامه  يرّكز  اأن  الباحث  على 

ال�سعري دون �سواه«.
ويتناول ال�ساعر العراقي �سامي مهدي يف 
الذي  النمط«،  وحداثة  احلداثة  »اأفق  كتابه 
اأدوني�س بو�سفه  1988م،  �سدر ببغداد عام 
النرث)7(.  ولق�سيدة  للحداثة  ومنّظرًا  ناقدًا 
ويختتم �سامي مهدي كتابه بهذه اخلال�سة: 

»نخل�س مما تقّدم اإىل القول اإّن اأدوني�س 
من  اأكرث  فكان  التنظري،  اأغ��راه  كبري  �ساعر 
وتاأ�سي�س  »احل��داث��ة«  م�سطلح  ب�سرح  غنّي 
وتاأ�سيله. وكانت تنظرياته يف هذا  مفهومها 
املجال هي االأكرث اكتمااًل غري اأّنه مل يكن يف 

ما كتب ونّظر اإاّل »ناقاًل«، 
اإاّل  االأدوني�سية  احلداثة  فما  و»حماكيًا«. 
تثبته منظومة  ما  »ال�سوريالية« ذاتها، وهذا 
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من  اأك��رث  ط��وال  يرددها  ظّل  التي  املفاهيم 
ينقل  اأن  ح��اول  اأّن��ه  الرغم  وعلى  ق��رن.  ربع 
بّدًا  يجد  مل  �سّتى،  باأ�ساليب  احلقيقة  هذه 
بطريقته  ب��ه��ا  االع����رتاف  م��ن  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
اخلا�سة. �سحيح اأّن ال�سوريالية لي�ست تهمة 
اأّنه  اأدوني�س  يوؤاخذ عليه  ما  ولكن  يف ذاتها، 
اإليه هو احلداثة  حاول االإيهام باأّن ما يدعو 
اأّن  ب��ل  غ��ريه��ا..  ح��داث��ة  ث��ّم��ة  ولي�س  ذات��ه��ا 
هي  »حداثته«  ب��اأّن  يوهم  اأن  حاول  اأدوني�س 

العربية«)8(. »احلداثة 
لوؤلوؤة)9(  ال��واح��د  عبد  الناقد  وي�سيف   
هذه  وت��ق��وم   « اخل��ال���س��ة:  ه��ذه  على  معّلقًا 
اأّن  تبنّي  دقيقة  تف�سيالت  على  اخلال�سة 
قامو�س اأدوني�س النقدي لي�س �سوى ترجمة ملا 
ورد يف كتاب �سوزان برنار الفرن�سية بعنوان: 
وقد  اأيامنا«  حتى  بودلري  من  النرث  »ق�سيدة 
بكثري  املوؤلف  1959 م. ويالحظ  �سدر عام 
اأّن كتابات اأدوني�س  من التف�سيالت الدقيقة 
النقدية بعد ذلك التاريخ باأ�سهر لي�ست �سوى 
تلخي�سات ملا يزيد على 11 �سفحة من كتاب 

»برنار« البالغ 814 �سفحة.
واثقًا  كهذه  اتهامات  على  اأدوني�س  ويرد   
مع  يتعامل  حينما  وال�سعري  النقدي  بوعيه 
اأفاد  اأّن��ه  موؤّكدًا  االأوروبية  الثقافة  معطيات 
بو�ساطتها  اإذ  ��ّث��ل��ه��ا،  ومَتَ الثقافة  ه��ذه  م��ن 
ق��راءة  ال��ع��رب��ي  امل���وروث  ي��ق��راأ  اأن  ا�ستطاع 

جديدة م�ستقلة. يقول)10(: 
»اأحب هنا اأن اعرتف باأنني كنت بني من 

اأخذوا بثقافة الغرب. غري اأنني كنت، كذلك، 
بني االأوائل الذين ما لبثوا اأن جتاوزوا ذلك، 
من  متّكنهم  ومفهومات  بوعي  ت�سلحوا  وقد 
جديدة،  بنظرة  موروثهم  ق��راءة  يعيدوا  اأن 
ال��ذات��ي.  الثقايف  ا�ستقاللهم  يحققوا  واأن 
اأنني  اأي�سًا  اأعرتف  اأن  اأحب  ويف هذا االإطار 
العربية،  ال�سعرية  احلداثة  على  اأتعرف  مل 
ال�سائد،  العربي  الثقايف  النظام  داخ��ل  من 
التي  هي  بودلري  فقراءة  املعرفية.  واأجهزته 
يل  وك�سفت  ن��وا���س،  ب��اأب��ي  معرفتي  غ��ريت 
ماالرميه  وق����راءة  وح��داث��ت��ه.  �سعريته  ع��ن 
ال�سعرية  اللغة  اأ�سرار  يل  اأو�سحت  التي  هي 
وق��راءة  مّت��ام.  اأب��ي  عند  احلديثة  واأبعادها 
قادتني  التي  ه��ي  وبريتون  ون��ريف��ال  رام��ب��و 
بفرادتها   - ال�سوفية  الّتجربة  اكت�ساف  اإىل 
احلديث  الفرن�سي  النقد  وق��راءة  وبهائها. 
النقدي  الّنظر  حداثة  على  دّلتني  التي  هي 
يتعلق  ما  كّل  يف  خ�سو�سًا  اجلرجاين،  عند 
التعبريية.   - اللغوية  وخا�سيتها  بال�سعرية 
حداثة  اإن  قويل  يف  مفارقة  اأي��ة  اأج��د  ول�ست 
اأكت�سف  الغرب )املتاأخرة( هي التي جعلتني 
يتجاوز  فيما  )املتقّدمة(،  العربية  حداثتنا 
الذي  »احلديث«،  ال�سيا�سي  الثقايف  نظامنا 

اأُن�سئ على مثال غربي«.
اإّن ال�سمة العاّمة ل�سعر اأدوني�س هي �سمة 
الغمو�س، هذه ال�سمة التي تظهر ب�سكل جلّي 
ديوانيه:  يف  وبخا�سة  ق�سائده،  من  كثري  يف 

اأغاين مهيار الدم�سقي، وكتاب التحوالت 
هذه  والليل،  النهار  اأقاليم  يف  والهجرة 
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�سعوبة  يجدون  ودار�سيه  نقاده  جعلت  ال�سمة 
واالإح��اط��ة  ال�سعري،  خطابه  فهم  يف  كبرية 
مبدلوالت الرمز يف هذا اخلطاب، فعلى �سبيل 
املثال جند ناقدًا مرموقًا يف حقل الدرا�سات 
� ي�سّرح  اإح�سان عبا�س  د.   � والنقدية  االأدبية 
 :)11( ق��ائ��اًل  اأدون��ي�����س  عند  ال��رم��ز  بغمو�س 
اأدوني�س  رم��وز  عن  احلديث  اإىل  اأنتقل  »واإذ 
وبالرغم  بها.«،  االإحاطة  عن  عاجزًا  اأجدين 
االإب��ه��ام  �سفة  واإل�����س��اق  �سعره  غمو�س  م��ن 
جمالّية  ظاهرة  ميّثل  فاإنه  عليه،  واالأح��اج��ي 
م��ت��م��ّي��زة ال مي��ك��ن جت��اه��ل دوره����ا يف حركة 

اخلطاب ال�سعري العربي املعا�سر.
كونه  اإىل  باالإ�سافة  اأدوني�س  عند  فال�سعر 
ويحمل طاقة  ال��رتاث،  من  موقف  ذات  روؤي��ة 
التحول والهدم لكثري من بنيات هذا الرتاث، 
فاإّنه يف كثري من االأحيان ُم�سبع بروؤى ومواقف 
هذه  وتظهر  وفل�سفية،  و�سريالية  �سوفّية 
مهيار  اأغ��اين  ديوانه  يف  وا�سح  ب�سكل  ال��روؤى 
الدم�سقي. وال�سعر العظيم عنده هو ما يحمل 
اإ�سفاء  اإىل  عمد  فقد  ول��ذا  فل�سفيًا،  طابعًا 
هذا الطابع على كثري من ن�سو�سه ال�سعرية. 
من  فل�سفة  اآخ��ر،  مبعنى  »ال�سعر  يقول)12(: 
اأو معرفة اجلانب  اكت�ساف  اأنه حماولة  حيث 
االآخر من العامل، اأو الوجه االآخر من االأ�سياء، 
فل�سفيًا.  نعرّب  كما  امليتافيزيقي،  اجلانب  اأي 
ال��زاوي��ة  ه��ذه  م��ن  ميكن،  ال  عظيم  �سعر  ك��ل 
وبهذا املعنى، اإاّل اأن يكون ميتافيزيقيًا. ال�سلة 
اإذن بني الفل�سفة وال�سعر اأكيدة، قائمة يف كل 

�سعر عظيم«.

واالأدب  ال�سعر  مهمة  اأّن  اأدوني�س  وي��رى   
االإبداعية،  ترتّكز بالدرجة االأوىل يف وظيفته 
واأمام  االإبداع«)13(.  اإاّل  لالإبداع  »ال وظيفة  اإذ 
حتجيم دور ال�سعر والفن وح�سره يف وظيفته 
يقول)14(:  معا�سرًا،  ناقدًا  جند  االإبداعية، 
�سرف  يقرتف  اأدون��ي�����س  �سعر  ف���اإّن  »ول��ذل��ك 
�سرف  ي��ق��رتف  ال  ول��ك��ّن��ه  الق�سيدة،  تغيري 
االنحياز اإىل الفعل الثوري يف الواقع، اإىل اأن 
يكون �سعره روؤيا لهذا الفعل. توؤ�س�س جتربتها 

معه. وت�ست�سرف اآفاقها«.
اإبداعية  روؤي���ة  اأدون��ي�����س  عند  ال�سعر  اإن 
يظّل  عامل  عن  »الك�سف  يف:  مهمتها  تتج�ّسد 
تعبري  حد  على  الك�سف«،  اإىل  حاجة  يف  اأب��دًا 
حركة  وهو  �سار)15(.  رينيه  الفرن�سي  ال�ساعر 
»على  متمّردة  راف�سة  بطاقة  م�سحونة  تثوير 
االأ�سكال والطرق ال�سعرية القدمية )...( التي 
ا�ستنفدت اأغرا�سها«)16(، وهو راف�س للنمطية 
احلركية  اأمام  عائقني  باعتبارهما  وال�سلفية 
اأدوني�س �سدى  اإّن ق�سائد  املندفعة اخلاّلقة، 
درا�ساته  ال��واردة يف  اأفكاره  لكثري من  وا�سح 
العربي  لل�سعر  مقدمة   � ال�سعر  زمن  النقدية: 
اإذ  واملتحول،  الثابت   � القرن  لنهاية  فاحتة   �
وبني  النقدي  موقفه  ب��ني  الف�سل  ي�ستحيل 
تاأتي ق�سائده)17(،  وفّية  روؤيته ال�سعرية ولذا 
لكثري من اآرائه النقدية حول دور ال�سعر والفن 
ت��اأث��رًا  اأدون��ي�����س  ت��اأث��ر  وق��د  ه��ذا  ووظيفتهما، 
وا�سحًا باأ�سطورة »اأدوني�س«، اأو) متوز(، ومن 
�سدة تاأثره واإعجابه بها، فقد اأطلق على نف�سه 

ا�سم »اأدوني�س«.
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اإىل  اأنتقل  الق�سرية  املقدمة  ه��ذه  بعد 
بع�س ق�سائده التي تدخل �سمن �سياق هذه 
ال�سقر  حتوالت  ق�سيدة  يف  يقول  الدرا�سة. 
م��ن دي����وان: ك��ت��اب ال��ت��ح��والت وال��ه��ج��رة يف 

اأقاليم النهار والليل:
»اأح��������������ل��������������ُم ي�����������ا دم�������������س������ْق
ق���ا����س���ي���وْن ظ������الل  يف  ب����ال����ّرع����ب 
ب����ال����زم����ن امل����ا�����س����ي ب�����ال ع���ي���وْن
اخَلْر�ساْء باملقابِر  الياب�ِس،  باجل�سد 
ت���������������س�������ي�������ُح: ي����������ا دم�������������س������ْق
ُم����وت����ي ه���ن���ا واح�����رتق�����ي وع������ودي
َت���ع���ودي وال  ُم����وت����ي  ال،  َت�������س���ي���ح: 
اأيتها الّطريدُة املليئُة الفخذين يا دم�سْق
ي��ا ام����راأًة م��ن��ذورًة ل��ك��ّل م��ن َي��ج��يْء
اجَل�������ريء ل���ل���ع���اب���ِر  اأو  ل����ل����ح����ّظ، 
ارت����خ����اء ويف  ����ى  ح����مَّ يف  ت�����رق�����ُد 
ال���������������س�������رْق، ذراع  حت������������َت 
دم�سق..«)18(. ا�سُمه  ك��ان  ب��ل��دًا  ي��ا   

اإّن دم�سق الغارقة يف الظلمة والرعب، هي 
الوجه االآخر لالأمة القتيلة الغارقة بكوابي�س 
ومل  والطماأنينة،  االأم���ان  وافتقاد  ال��رع��ب، 
املعا�سر حلمًا  العربي  ال�سعر  املدينة يف  تكن 
فيها  ال�ساعر  يجد  خ�سراء  واحة  اأو  جمياًل 
يعلوها  ميتة  جثة  اإنها  واأم��ان��ًا.  وارف���ًا  ظ��اًل 
واللوثات  االأمرا�س  وكل  والطاعون،  الذباب 

من  كثري  يف  ت�سّكل  فهي  ول���ذا  امل��ع��ا���س��رة، 
���س��وداء،  لوحة  املعا�سرة  االأدب��ّي��ة  االأع��م��ال 
ة يف املدن  اللوحة قامتًة، وبخا�سّ وتربز هذه 
هامة  مراكز  ت�سّكل  التي  الكبرية  والعوا�سم 
امل��ع��ّق��دة  بعالقاتها  ال��ب�����س��ري��ة،  للتجمعات 
فدم�سق  واجتماعيًا،  و�سيا�سيًا  اقت�ساديًا 
ج�سدها  يو�ّسح  الذي  بالرعب  حما�سرة  هنا 
اأعلى  وه��و  االأ���س��م  قا�سيون  وحتى  وقممها، 
جمالياته  رمزيًا  يفقد  دم�سق  قمم  من  قمة 
برعٍب  م�سكونًا  االآخر  هو  لي�سبح  و�سموخه، 

وبوار ومقابر خر�ساء.
هو  امل��دي��ن��ة  م���ن  اأدون���ي�������س  م��وق��ف  اإّن 
ال�سخ�سية  بحياته  يتعّلق  اإيديولوجي  موقف 
القول  وميكن  ال�سيا�سية،  انتماءاته  وبطبيعة 
فقط،  دم�سق  ماأ�ساة  لي�ست  هنا  املاأ�ساة  اإّن 
الراعف، ماأ�ساة ح�سارة  الوطن  اإنها ماأ�ساة 
املوت  �سوب  االآفلة  احل�سارة  العربية،  املدن 
يتحدد  وال  انبعاث.  بال  امليتة  بل  وال��ذب��ول، 
اخلر�ساء  واملقابر  واليبا�س  ال��ب��وار  ف�ساء 
من  لكل  املتعهرات  املُ�ستباحات  والن�ساء 
بف�ساء  بل   حتديدًا،  دم�سق  بف�ساء  يجيء، 

ح�سارة املدن العربية املعا�سرة. 
كانت   � احلديث  ال�سعر  يف   � املدينة  »اإّن 
كيانًا يقف � يف جتربة ال�ساعر املهاجر � موقف 
اأنها  كما  الريف(  )اأو  القرية  من  املفارقة 
التخلف  اأو  التقدم  طريق  على  عالمة  كانت 
عند ال�ساعر االإيديولوجي. غري اأن للمدينة � 
�سواء اأكانت �سرقية اأو غربية � وظيفة اأخرى، 
يف  تعدو  ال  ه��ي  اإذ  و�سائطية،  وظيفة  وه��ي 
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هذا املوقف اأن تكون »وعاء« ح�ساريًا ي�ستّغله 
ويجعله  ال�سياع  اأو  التمزق  لت�سوير  ال�ساعر 

اإطارًا � حم�س اإطار � لفل�سفته«)19(.
اإله  »اآري�س«  االأ�سطوري  البطل  كان  واإذا 
ال�سيد واأحد ع�ساق »اأفروديتي«، اأو »ع�ستار« 
وا���س��ط��اد  ب���ري  ت��ن��ّك��ر يف هيئة خ��ن��زي��ر  ق��د 
معا�سرة  حالة  ف��اإّن  »االأ���س��ط��ورة«،  اأدوني�س 
ت�سطاد فرَح املدينة وحتّول احلياة فيها اإىل 

يبا�س ورعٍب ومقابر خر�ساء.
ل����وحة  دم�������سق  م����ن  ال�س���اعر  ي�سك���ّل 
��ًا ب��ال��ف��اج��ع وامل��اأ���س��اة، اإذ  ق��امت��ة ت��ث��ري ح�����سّ

تت�سربل بالياأ�س 
وال�سمت، وتغرق يف جو جنائزي، هو جّو 
»باجل�سد  املخيف.  و�سمته  برهبته  املقابر 
الياب�س، باملقابر اخلر�ساء«. وهي من منحى 
الأنها  الفخذين«،  مليئة  »مدينة  متعهرة  اآخر 
ومقدامًا  جريئًا  يقامر  من  لكل  نف�سها  تهب 
على ج�سدها، وال ت�سري هنا كلمة ) مليئة( يف 
امل�ستوى الرمزي اإىل اأن هذه املدينة خ�سبة 
بقدرتها  بل  بخرياتها،  مليئة  اأو  بعطائها، 
وبالتايل  وت�سكيلهما،  والعربدة،  الفجور  على 

ارتكابها كّل ماهو منكر وحمّرم.  
يف  للمدينة  احلديث  ال�ساعر  ت�سّور  »اإن 
 � ام��راأة متعهرة  � ثم يف �سورة  ام��راأة  �سورة 
يكاد يكون ق�سطًا م�سرتكًا بني عدد كبري من 
هي  بل  جديدة  لي�ست  �سورة  وهي  ال�سعراء، 
متوفرة يف االأدب القدمي والو�سيط، وي�ستوي 
عند ال�ساعر احلديث اأن تكون املدينة قائمة 

ممثلة  اأو  احل��دي��ث،  الع�سر  اإىل  تنت�سب 
يحّدد  احلديث  وال�ساعر  قدمية.  حل�سارة 
 � غالبًا   � با�سمها  عنها  يتحدث  التي  املدينة 
القاهرة،  اأو  دم�سق  اأو  بريوت  اأو  بغداد  فهي 
اإاّل نادرًا.  وال يتحدث عن »املدينة« باإطالق، 
عن  الناجمة  ال�سدمة  اأن  يوؤكد  ما  هذا  ويف 
لقائه بها لي�ست ثورة على احل�سارة اأو كرهًا 

لها، بل هي �سدمة عالقة بني ذاتني.«)20(.
بني  م��ا  »العالقة  اأّن  النقاد  اأح��د  وي��رى 
هي   � الوطن  رمز   � دم�سق  بني  وما  اأدوني�س، 
عالقة ت�ساد، عالقة اإحراق لدم�سق القدمية 
مبعزل  ولكن  جديدة،  دم�سق  اإىل  والطموح 
يعمل  اأو  الطموح،  هذا  ينجز  ثوري  فعل  عن 
الداخل  الرحمن  � ومثلما بنى عبد  اأجله  من 
اململكة  عن  م�ستقلة  ج��دي��دة،  اأم��وي��ة  اأم���ارة 
االأموية القدمية، فاإّن اأدوني�س يطمح اأن يبني 

مثل هذه االأمارة يف �سورية امل�سرقية«)21(.
باأنياب  املغرو�سة  املدينة  يهّزان  �سوتان 

»اآري�س«: �سوت »ع�ستار« ي�ستنه�سها 
هذا  بعد  واالن��ب��ع��اث  لليقظة  وي��دع��وه��ا 
معه،  يتفارق  اآخ��ر  و�سوت  الطويل،  الرقاد 
االأ�سطوري  للبطل  االأ�سطوري  ال�سوت  وهو 
يغر�س  والذي  »اآري�س«  ال�سر  اإىل  ي�سري  الذي 
م��وت��ي، وال  امل��دي��ن��ة »ال  ن�����س��ال��ه يف ج�����س��د 
ال��ذات   � ال�ساعر  ���س��وت  وبينهما  ت��ع��ودي«، 
االإن�سانية التي تعي قتامة ال�سورة من حولها 
� لكنها غارقة هي االأخرى يف ال�سياع والرتدد 
وعمق املا�ساة، واإزاء املاأ�ساة هذه ال جتد هذه 
الذات اإاّل اأن تدين املدينة بوحلها وخطاياها. 
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يقول ال�ساعر يف نف�س الق�سيدة ال�سابقة: 
ر�����س����م����ُت ع���ي���ن���ي���ِك ع���ل���ى ك��ت��اب��ي
����س���ب���اب���ي يف  م������رياث������ِك  ح����م����ل����ُت 
يف الُغوطِة اخل�سراء يف �سفوِح قا�َسيوْن
ي����ا ام���������راأة ل����ل����وح����ِل واخل���ط���ي���ئ���ْة
اأي�����ت�����ه�����ا ال������غ������واي������ة امل�������س���ي���ئ���ْة
دم�سْق..«)22(. ا�سمه  ك��ان  ب��ل��دًا  ي��ا 

الق�سيدة  يف  ال�����س��اع��ر  »اأن�����ا«  وت��ب��ق��ى   
اإدان��ة  يف  اجلمعي  االإن�ساين  للهّم  م�سايرة 
حاالت اليبا�س والبوار يف ف�ساء املدينة، وال 
التيارات  اأو  االأنانية،  يف  ال��ذات  ه��ذه  تغرق 
واالأ���س��ال��ة  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى  امل��ت��اآم��رة  امل�سبوهة 
يتهم  اأن  الدار�سني  الأحد  يحلو  كما  العربية، 

اأدوني�س وجملته 
»م���واق���ف« ب��ه��ذه ال��ت��ه��م��ة، ح��ني ي��ق��ول: 
ل�سخ�سه،  اأدوني�س  نخرت  مل  فنحن  »وعليه، 
بل اخرتناه لوجوديته، كما اخرتناه الأنه ميّثل 
التيار املُقّلد التابع بكل عيوبه وزيفه ومروقه 
من االأ�سالة، كما اخرتناه الأنه َقِبَل ذات يوم 
امل�سبوه  التيار  اإىل  م�سافًا  عن�سرًا  يكون  اأن 

املتاآمر على لغتنا 
واأ�سالتنا وذوقنا العربي، ف�سّكل مع ذلك 
الرف�س،  مبدر�سة  ع�����ُرف  م���ا  ال���ت���ي��ار 

و�سّخر جملته 
»�سعر«  ملجلة  ظ��ه��ريًا  لتكون  »م��واق��ف« 
وجملة »حوار«... للتاآمر على تراثنا الثقايف 

والفكري واالأخالقي، وعلى اللغة العربية 
ب�سكل خا�س.« )23(.  

ولي�ست ق�سايا ال�سعر عند اأدوني�س مطلقة 
ف����ي  االإن�سان  مف�سولة عن هموم  ورائية  ما 
الق���ول  ميك��ن  ب�������ل  الي���ومي،  �س���راع���ه 
خالل  من  العامل  اك���ت��س���اف  »يعّم���ق  اإّن��ه  

اكت�ساف الذات«)24(.
اإذ  بهما،  تعتّز  وتاريخ  ا�سم  للمدينة  كان 
كانت ترحتل متوا�سلة بعطائها االإن�ساين مع 
احل�سارات، لكنها مع االنكما�س احل�ساري، 
املتوا�سلة،  الهزائم  اأم���ام  ال��وط��ن  وت��راج��ع 
من  وي�سطادها  ا�سمها،  تن�سى  املدينة  ف��اإّن 
مكتنزة  امراأة  اإنها  عليها،  قامر  ومن  َمَلك، 
ي�ساجعونها  العابرين،  كل  حليبها  ميت�ّس 
االنكما�س  واأم��ام  منها.  هازئني  ويرحتلون 
هذه  فاإّن  املعا�سرة  اللوثات  وكل  احل�ساري، 
وا�ست�سالم  فتور  يف  مري�سة  ترقد  املدينة 
لكل اأمرا�س ال�سرق. اإذ ت�سري العبارة »حتت 
واللوثات  االأم��را���س  كل  اإىل  ال�سرق«،  ذراع 
العربي خالل  ال�سرق  اأ�سابت  التي  والهزائم 
البعث  بعنوان  اأخ��رى  ق�سيدة  ويف  تاريخه. 

والرماد من ديوان اأوراق يف الريح، يقول:
»مت������������������وُز غ�������������س������ُن ك������رم������ٍة
ع�����س��ا���س��ه��ا  يف  ال���ط���ي���ور  ُت���خ���ب���ئ���ه 

)...(
ال��ب��ط��ل ا����س���ت���دار ����س���وب خ�����س��م��ه.
اأح�������������س������اوؤه ن����اب����ع����ٌة ����س���ق���ائ���ق���ًا
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املطر. من  حدائق  غمائٌم،  ووجهه   

 ودُم����������������ه، ه�������ا دم����������ه ج�������رى.
���س��واق��ي��ًا ���س��غ��رية جت��م��ع��ت وك���ربت
َن���������ه���������ْر واأ�����������س����������ب����������ح����������ت   
ج����������اري����������ًا ي�������������������زال  وم���������������ا   
ل�����ي�����������س ب�������ع�������ي�������دًا م���������ن ه���ن���ا
����ْر اأح��������م��������َر ي����خ����ط����ف ال����ب���������سّ

)...(
ظ��������������لَّ م������ع������ن������ا ������س�����ق�����ائ�����ق�����ًا
ه���������ْر ال���������زَّ م���������ن  ج��������������������داواًل   
ال���������ّن���������ه���������ر«)25(. يف  وظ������������ّل   

داخل  من  ينبثق  االأ�سطورة  توظيف  اإّن 
الروؤية ال�سعرية التي يعمل اخلطاب ال�سعري 
على اإبرازها، وهذا التوظيف ُيك�سبها دالالت 
ُف الرمز االأ�سطوري  جديدة يف اآن، واإذ ُيوظَّ

ال�سعري  الن�س  يف  اأدوني�س«،  اأو  »مت��وز 
املعا�سر، فاإّنه ميّثل يف كثري من حاالته »لبطل 
اأي  وُيبعث جماعة  فردًا  الذي ميوت  املنتظر 

اأنه يكت�سبمعنى الفادي واملخّل�س«)26(.
ال�ساعر  يوظف  هذا  الفداء  معنى  ووفق   
تفاوؤلية  وب��روؤي��ة  »مت��وز«،  اأ�سطورة  اأدوني�س 
االأ�سطوري  البطل  انبعاث  يوؤكد  اإذ  م�سرقة، 
»ج��داواًل  وليمالأها  اإ�سراقها،  للحياة  ليعيد 
م��ن ال��زه��ر«، ب��اع��ث��ًا احل�����س��ارة اجل��دي��دة، 
ال�سيد  بطل  يّد  على  »مت��وز«  البطل  فموت  

اخل�سب  نهاية  يكن  مل  »اآري�����س«،  ال�سرير 
وبداية  اجل��دي��دة،  احلياة  انبعاث  يعني  بل 
ال��رب��ي��ع، وان��ه��م��ار االأم��ط��ار امل��ع��ط��اءة. اإن��ه 
وباعث  االإن�سانية،  وفادي  للب�سرية  املخّل�س 
جتددها، الأّن دمه يف امل�ستوى الرمزي ي�سري 

اإىل اخلري والنماء.
اإّن االنبعاث االأ�سطوري من خالل الروؤية 
انبعاث  اإىل  ال�ساعر  ت��وق  مي��ّث��ل  ال�سعرية 
احل�سارة االإن�سانية، وتخطيها لواقع اجلدب 

والبوار الذي تعي�س فيه. فالذات ال�ساعرة 
 تتقم�س »ذاتًا اأ�سطورية اأو تاريخية تفعل 

من خاللها وجت�ّسد روؤياها بلغتها«)27(. 
 واإذا كانت االأقوام التي تعبد »اأدوني�س«، 
زارع  احلياة،  واه��ٌب  املقد�س  دمه  اأن  تعتقد 
على  م�سيف  واجلمال،  اخل�سب  بذور  فيها 
حمرة   � وبعلبك  بيبلو�س  بني   � ابراهيم  نهر 
يوظف  ال�ساعر  ف��اإّن  موته)28(،  بعد  قرمزّية 
متفائاًل  االأ�سطوري،  البعد  بهذا  االأ�سطورة 
�ستنبعث  التي  العربية  احل�سارة  مب�ستقبل 
اإذ  املعا�سرين،  وجدبها  موتها  بعد  ثانيًة 
الإع��ادة  ق��درات��ه  االأ�سطوري  البطل  ي�ستنفر 
اإبعاد  على  ق��ادرة  اإن�سانية  ح�سارة  ت�سكيل 
»اآري�����س«،  ميّثلهم  ال��ذي��ن  ال��ط��غ��اة،  اأ���س��ب��اح 
واندثر   « ال�سعرية  اجلملة  ذلك  اإىل  وت�سري 
الوح�س«، من هنا يربز دوُر االأدب يف اأن يكون 
اال�ستالب  لظواهر  ومقاومًا  خ��اّلق��ًا،  فعاًل 
والفواجع التي يتعر�س لها االإن�سان املعا�سر. 
قابٌل  املو�سوعّية  �سرائطنا  يف  »االأدب  ف� 

ب
ألد

ا

KANOO MAGAZAIN (13) 2016.indd   114 1/25/17   4:24 PM



كانو الثقافية / ديسمبر 2016
114

كانو الثقافية / ديسمبر 2016
115

ُيختزل  ومل  وموؤ�س�سًا،  حمّواًل  فعاًل  يكون  الأن 
االإن�ساُن العربي بعُد اإىل هذه الكتلة الهامدة 
التي ال قرار لها، اأي اأّن االأدب قادٌر اأن يكون 

مقاومًا ومواجهًا.«)29(.
الدم�سقي«،  مهيار  »اأغ���اين  دي��وان  ويف   
لبنيات  والراف�س  الثائر  »مهيار«  يتداخل 
التي  ال�ساعقة  مهيار  ال�����س��وداء،  جمتمعه 

�ستغرّي نظام االأ�سياء واحلياة:
»اإنني حجُر ال�ساعقة

)...(
ال����ع����ال����ق����ة ال���������راي���������ة  واأن���������������ا   

بجفون ال�ّسحاب امل�سّرد واملطِر الفاجِع،
ونارًا �سياًل  يتقّدم  الذي  التائه  واأن��ا   
م������ازج������ًا ب���ال�������س���م���اء ال����ُغ����ب����ارا،

 واأنا لهجة الربق وال�ساعقة«)30(.
»اأدوني�س«  االأ�سطوري  الرمز  مع  يتداخل 
هو  االأ�سطورة  اأدوني�س  وي�سبح  »مت��وز«،  اأو 
الرموز  ه��ذه  تتوحد  اإذ  ال�ساعر.  اأدون��ي�����س 
لتعلن  ال�ساعرة  ال��ذات  مع  و»مت��وز«  »مهيار« 
املدينة  ب��ع��ث  اأي  واجل�����ذور،  احل��ي��اة  ب��ع��َث 
واأعرا�سها  مبرافئها  احل�سارية،  العربية 

وبحارها، يقول ال�ساعر:
ال�سخور بني  املجاذيف  بني  »يهبط 
ي�������ت�������الق�������ى م����������ع ال�����ت�����ائ�����ه�����ني
ال�������ع�������رائ���������������س ج������������������رار  يف 

امل��������ح��������اْر و��������س�������و��������س�������ات  يف 
ي�������ع�������ل�������ُن ب���������ع���������َث اجل��������������ذور
واملن�سدين واملرافىء  اأعرا�سنا  بعَث 
ي���ع���ل���ن ب�����ع�����َث ال�������ب�������ح�������ار.«)31(.

 واإذ يهبط »متوز« يف الروؤية ال�سعرية، بني 
ال�سخور، فاإنه يهبط ليزرع بني ثناياها بذور 
اخل�سب والنماء والتجّدد، اإنه البطل  الذي 
تتقم�سه  الذي  االأ�سطوري  البطل  ميوت،  ال 
ا�ستح�سار  اإىل  ل��ت��ع��ود  ال�����س��اع��رة  ال����ذات 
الكتابة  ت��ق��ّدم  وم��ع  وامل��ع��ج��زات.  البطوالت 
ال�����س��ع��ري��ة »يف ه���ذا االجت����اه )ال���رم���زي(، 
تظهر  بعدها  وم��ا  اخلم�سينات  ف��رتة  كانت 
املجيد  اإىل  العودة  االأ�سطوري:  الرمز  كفرتة 
على  التهالك  البعيد.  امل��ا���س��ي  ال��زم��ن  يف 
رف�س  وامل��ع��ج��زات.  ال��ب��ط��والت  ا�ستح�سار 
االنبعاث  اأو  ميوت  من  بعودة  االإميان  املوت. 
والوالدة اجلديدة كقدر مطلق. والدة القومي 
فمهيار  العام.«)32(،  االإن�ساين  منظور  من 
الراف�س  واملتمرد  الثائر  املعا�سر،  االإن�سان 
العام  االإن�ساين  برتديها  املعا�سرة  للمرحلة 
ثقافيًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا، هو حامل اأ�سرار 
روؤيا  يعي�س  اإنه  اجلديدة،  وال��والدة  اخل�سب 
البطل االأ�سطوري »متوز«. واإن مات »مهيار«، 
يقول  بعده.  �سياأتي  وراف�سًا  ثائرًا  ن�ساًل  فاإّن 
الغبار،  �ساحر  بعنوان:  ق�سيدة  يف  ال�ساعر 

من مقطع بعنوان: يل اأ�سراري:
الأم�����������س�����ي اأ������������س�����������راري  »يل 
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ف������������وق ب������ي������ت ال�����ع�����ن�����ك�����ب�����وت
الأح�������ي�������ا اأ����������������س���������������راري  يل 
اإل�������ه ال مي������وْت. اأه���������داب  حت����ت 
و�سوتي وج��ه��ي  يف  اأ���س��ك��ن  ع��ا���س��ق 
ل������ي������اأت������ي اأ���������������س��������������راري  يل 
م�������وت�������ي«)33(. ب����ع����د  ن���������س����ٌل  يل 

الفينيق  ط��ائ��ر  ه��و  »مت����وز«  ي�سبح  و 
يحرق  اأن  بعد  متجددًا،  قويًا  ينبعث  الذي 
ال�ساعر  يقول  االأ�سطورة.  تقول  كما  نف�سه 
من  والرماد«،  »البعث  بعنوان  ق�سيدة  يف 

ديوان اأوراق يف الريح:
»فينيق تلك حلظة انبعاثك اجلديد:
��ب��ُه ال���رم���اِد، ���س��ار ���س��ررًا ���س��ار ���سَ
��ب��ات��ه.  وال���غ���اب���ُر ا���س��ت��ف��اق م���ن ���سُ
ح�����������س�����ورن�����ا: ف�������������ي  ودّب 
خ�سمه ����س���وب  ا����س���ت���دار  ال��ب��ط��ل 
ل�����ل�����وح�����������س األ��������������ف خ����ن����ج����ٍر
اأن������������ي������������اب������������ه م��������ط��������اح��������ٌن

م������������ع ال���������رب���������ي���������ع ط��������اف��������ٌر
م��ع ال��زه��ور واحل���ق���وِل واجل����داوِل
���ة ال���ع���ا����س���ق���ة امل����ي����اِه. ال���ن���ج���م���يَّ

مت���������وُز ن�����ه�����ُر �������س������رٍر ت����غ����و�����سُ 
ال�������������س������م������اء)34(. ق������������راره  يف 

اأدوني�س  عند  ال�سعري  البناء  �سياق  يف 
وتتداخل.  االأ���س��ط��وري��ة،  ال��رم��وز  تتقارب 
تبدو  اإذ  دالالت��ه��ا،  ف�سل  ي�سعب  بحيث 
فالفينيق  واح��دة،  حالة  وت�سّكل  مت�سابهة، 
اخل�سب  اإىل  ي�سري  وك��اله��م��ا  مت���وز،  ه��و 
اإيديولوجية  حموالت  ويحمل  واالن��ب��ع��اث، 
اأنتجهما،  الذي  الزماين  بالف�ساء  ترتبط 
ي�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��رم��وز  ت��ك��ن  مهما  »و 

ال�ساعر �ساربة بجذورها يف التاريخ، 
بالتجارب  التاريخ  هذا  عرب  ومرتبطة 
رم��وزًا  بو�سفها  )اأي  النمطّية  االأ�سا�سية 
ي�ستخدمها  حني   � فاإنها  الدوام(  على  حّية 
مرتبطة  تكون  اأن  بّد  ال   � املعا�سر  ال�ساعر 

بالتجربة احلالية،  باحلا�سر، 
ن��اب��ع��ة  ال��ت��ع��ب��ريي��ة  ق��وت��ه��ا  ت��ك��ون  واأن 

منها«)35(.
غاب  واإن  االآت��ي،  ال�سعري  املقطع  ويف 

اللفظ االأ�سطوري »متوز«، فاإّن لفظتي 
اإليه  ت�����س��ريان  واحل���ي���اة«،  »ال�����س��ق��ائ��ق، 
دمائه،  من  تنبت  ال�سقائق  الأن  حت��دي��دًا، 

وهو واهٌب احلياة 
»�سالة«  لفظة  اأّن  حني  يف  واخل�سرة، 
ال�سعوب  ُتقيمها  التي  املرا�سيم  اإىل  ت�سري 

احتفاء بذكرى »متوز«. يقول ال�ساعر:
»ف��ي��ن��ي��ق، اأن����ت م���ن ي���رى ���س��وادن��ا
ي��������ح�����������������سّ ك��������ي��������ف مّن������ح������ي
ف�����ي�����ن�����ي�����ُق ُم����������ت ف�������������دًى ل���ن���ا
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ف��ي��ن��ي��ق ول����ت����ب����داأ ب����ك احل����رائ����ُق
ل��ت��ب��داأ ال�����س��ق��ائ��ُق.. ل��ت��ب��داأ احل��ي��اة
ي����ا اأن��������َت ي����ا رم����������������اد،...«)36(.

ب��ع��ن��وان »رج���اء«   ويف م��ق��ط��ع ���س��ع��ري 
ال�ساعر  ي��وّظ��ف  تنتهي«،  ال  »ق�سائد  م��ن 
اأ�سطورة ع�ستار لي�سري بها اإىل حالة الياأ�س 
ال�ساعرة،  ال��ذات  ُت�سيب  التي  واالإح��ب��اط 
واإىل حالة اجلدب والبوار التي تعاين منها 

هذه الذات. يقول:
الياأ�س مع  ُيغني  اأن  َه��ْب��ُه  �سعُر  »ي��ا 
ال�����ن�����ه�����اْر ع�����ل�����ى  وي�������ع�������ت�������اُد   
اأر�����س����ه يف  ال������ب������ذوُر  اأط������ف������اأِت 
ع�ستار«)37(. واح��رتق��ت  �سموعها 

ي��رّك��ز يف درا���س��ات��ه  اأدون��ي�����س  ك��ان  اإذا 
الهدف  هو  االإب��داع  يظّل  اأن  على  النقدية 

االأول للفن 
لالإبداع  وظيفة  »ال  اأن��ه  وي��رى  واالأدب، 
الروؤية،  هذه  عن  يخرج  فاإنه  االإب���داع«،  اإال 
وا�سحة  عالقة  ذا  عنده  االإب���داع  لي�سبح 
هذا  وي�سبح  ومعاناتها،  اجلماعة  بق�سايا 
وال�سيما  اإيديولوجية،  روؤي��ة  اأحيانًا  االإب��داع 
روؤية  الن�س من  لتقومي  الراف�س دائمًا  وهو 
الن�ّس  اإىل  النظر  »اإّن  يقول:  اإيديولوجية، 
يطم�سه  اإي��دي��ول��وج��ي،  مب��ن��ظ��ار  ال�����س��ع��ري 

ويحجب حقيقته.«)38(.
الن�ّس  اإىل  النظر  اإّن  القول  ميكن  اأال 

اإيديولوجي،  االإيديولوجي، مبنظار  ال�سعري 
هو اإحدى املحاوالت اجلادة الإبراز احلقيقة 
الكامنة يف هذا الن�س؟. وهو يك�سف جوهر 
هذه احلقيقة ؟. اإن االجتاه النقدي ال يولد من 
اإنه حمكوم بثقافات وخلفيات فكرية  فراغ، 
ممار�سة  اأثناء  نف�سها  تفر�س  متعددة،  جد 
جزء  االإيديولوجي  والنقد  النقدي،  العمل 
االإبداع  اإمكانات  كّل  يك�سف  �سامل  نقٍد  من 
واإذا  ونف�سيًا،  ولغويًا  وتاريخيًا  اإيديولوجيًا 
قاطعًا،  رف�سا  االإيديولوجي  النقد  رف�سنا 
كيف ميكننا اأن نفهم ن�سو�سًا اإبداعية ذات 
ن�سو�س  ومنها  وا���س��ح،  اإيديولوجي  طابع 
ال�سابقة  الق�سيدة  يف  ي��ق��ول  ؟.  اأدون��ي�����س 

»البعث والرماد«:
»نيراننا جامحة األوار 

كي يولد فينا بطٌل مدينة«.
م���ن ه����ذا ال��ب��ط��ل امل����اأم����ول والدت�����ه ؟. 
االنبعاث  معجزة  يحقق  ال��ذي  البطل  األي�س 
اإ���س��ع��ال فتيل  احل�����س��اري، وال���ق���ادر ع��ل��ى 
العربية  الذات  ليحرر  احل�ساري،  امل�ستقبل 
اأال  ال��ت��اري��خ��ي ؟.  م��ن ع��ب��ودي��ت��ه��ا وق��ه��ره��ا 
التموزي  للرمز  االأ�سطوري  التوظيف  ينطلق 
روؤي��ة  م��ن  ذك��ره��ا  م��ّر  ال��ت��ي  املقطوعات  يف 
االإيديولوجية،  الروؤية  واإذا رف�سنا  �سيا�سية؟ 
لل�ساعر  اأخرى  اأعمااًل  نفهم  اأن  كيف ميكننا 
على  فيها  يرّكز  التي  االأر����س«،  »قالت  مثل 

االنتماء لالأر�س وفقرائها وب�سطائها، 
و»ق���رب م��ن اأج���ل ن��ي��وي��ورك«، وه���ذا هو 

ا�س�م�ي وغ�ريها ؟.
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ح�سور  الأدوني�س  يبقى  االأحوال  كل  ويف 
قوي وخ�سو�سية » يف املنت ال�سعري العربي 
املعا�سر، ويف امليدان الثقايف العربي بعامة. 
اإّنه ح�سور قلق، ميعن، على م�ستوى النتاج 
ويف  واالأ�سكال  ال�سور  اإبتداع  يف  ال�سعري، 
جن�سه  وح��دود  الت�سورات  ح��دود  اخ��رتاق 
اأّما  انتاجه،  من  �سبق  ما  وح��دود  االأدب��ي، 
على امل�ستوى الثقايف العام، فقد كان قطبًا 
اأه��م  ح��ول  ال��دائ��ر  ال�سجال  اأق��ط��اب  م��ن 
 - وال�سيا�سية  واالإن�سانية  الثقافية  الق�سايا 
الدائر  ال�سجال  يف  وم�سريته  االجتماعية. 

حول احلداثة هي االأطول واالأعنف.«)39(. 
 وبالرغم من حمالت الهجوم والت�سهري 
اأدوني�س  ال�ساعر  لها  تعر�س  التي  ال�سديدة 
حركة  رواد  م��ن  مهمًا  رائ���دًا  يبقى  ف��اإن��ه 
وال  املعا�سرة،  العربية  ال�سعرية  احلداثة 

ي�سريه اإذ كان قد 
ثم  بداياته،  يف  عقل  �سعيد  عن  »اأخ��ذ 
واإيف  � بري�س ورامبو  � جون  اأخذ عن �سان 

بونفوا، 
رامبو«)40(،  ع���رب  ال�����س��وف��ي��ة  وع����ن 
العربيني،  والت��������اريخ  الت��������راث  وع��ن 

اليونانية،  واالأ�سطورة 
وال���������������م�������������������������������������������در����س�������������������������������ة 

العربية. وال�سوفية  ال������س������وري������ال���ية، 
التي  املعرفّية  احلقول  هذه  من  واأكتفي 
باملقطع  منها،  اأدوني�س  ال�ساعر  ا�ستفاد 
بعنوان  ق�سيدة  يف  يقول  االآت��ي:  ال�سعري 

»حتوالت العا�سق« ويف مقطع بعنوان 
كتاب  دي��وان  من  ؟«،  تزّوجتني  »كيف 
التحوالت والهجرة يف اأقاليم النهار والليل:

»و قلُت
اأي�����ه�����ا اجل���������������س�����������ُد ان���ق���ب�������سْ 
وان����ب���������س����ْط واظ������ه������ْر واخ����ت����ِف
واختفى وظهَر  وانب�سَط  فانقب�َس 
وراأي��������������ت ث�����وب�����ي مي�����ي�����ُل ع��ن��ي
وال���������������ظ���������������الم ي������غ�������������س������اين
كاحلربة: �سارخًا  العامل  مني  وطلع 
»اهبْط عميقًا عميقًا يف الظلمة«)41(.

وا�سح جدًا  ب�سكل  يتنا�ّس  املقطع  وهذا 
مع مواقف ال�سويف العربي املعروف حممد 
ب��ن ع��ب��د اجل��ّب��ار ال��ن��ف��ري، وحت���دي���دًا مع 
موقف »نور«، حيث يقول النفري:  »اأوقفني 

يف نوٍر 
وقال يل: ال اأقب�سه وال اأب�سطه وال اأطويه 
يا  وق��ال  اأظهره،  وال  اأخفيه  وال  اأن�سره  وال 
واخف  وانت�سر  وانطو  وانب�سط  انقب�س  نور 
وخفي  وانت�سر  وانب�سط  فانقب�س  واظهر، 
يا  وحقيقة  اأقب�س  ال  حقيقة  وراأيت  وظهر، 

انقب�س«)42(. نور 
املرجعية  احل��ق��ول  ه��ذه  اأ���س��ه��ت  ول��ق��د 
امل��ع��رف��ّي��ة اخل��ارج��ي��ة االآن���ف���ة ال���ذك���ر يف 
وفكريًا  فنّيًا  عمقًا  ال�سعرية  جتربته  اإثراء 

وفل�سفيًا.
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 واإذا كان اأ�سحاب حمالت الت�سهري به، 
قد هدفوا اإىل التقليل من �ساأنه كواحد من 
اأهم اأعالم مدر�سة النقد وال�سعر العربيني 
اأو  اأ�سهموا بطريقة  فاإنهم قد   املعا�سرين، 
تعريف  وزي��ادة  �سهرته،  زي��ادة  يف  باأخرى 
الدرا�سات  زيادة عدد  وبالتايل  به،  القّراء 
ب�سعره  اهتمت  التي  واالأكادميية  النقدية 
العربي  امل�ستوى  على  اأف��ادوه  اإنهم  ونقده. 

والعاملي اأ�سعاف ما اأ�ساوؤا اإليه.
واكبت  ال��ت��ي  النقدية  اخل��ط��اب��ات  اإن 
والتي  والنقدية،  ال�سعرية  اأدوني�س  م�سرية 
االبداعية،  مكانته  من  التقليل  اإىل  هدفت 
وظيفية  الأّن��ه��ا  معظمها،  يف  بريئة  لي�ست 
من  مزيدًا  عليه  و�سّبت  �سخ�سه  تناولت 
االأح���ق���اد واحل�����س��ا���س��ي��ات اخل��ا���س��ة، قبل 
التي  والفكرية  الفنية  البنيات  تتناول  اأن 
طرحها يف خطابه ال�سعري والنقدي، وهي 
واالأ�س�س  املو�سوعية  اإىل  يف معظمها تفتقر 
الن�سو�س  ت��ن��اول  يف  العلمية  املنهجية 

ودرا�ستها.
م�ستغلق  ه��و  م��ا  ت�سيئ  اأن  م��ن  ف��ب��داًل 
اجلمالية،  اأبعادها  وتك�سف  ن�سو�سه،  يف 
نهلت  ال��ت��ي  الفكرية  املرجعية  واحل��ق��ول 
ق�سدية  وبطريقة  ا�ستنفرت  فاإّنها  منها، 
اأن���واع���ًا خم��ت��ل��ف��ة م��ن ال��غ��رية واحل�����س��د، 

ال�سخ�سية  والعداوة 
الع��مي��ق��ة  وال����رغ��ب����ة  وامل��ك�����س���وف��ة، 
فاأدوني�س  اجلاهزة،  االأحك���ام  اإطالق  ف���ي 

اأم��ت����ه  ل��ث��ق��اف��ة  ي��ت���ن��ّك��ر  ل���م 
وفّنها، ومل ميّزق اأ�سالتها، بل لقد دفعه 
اح��رتام��ه مل��ا ه��و جميل يف ف��ن ه��ذه االأم��ة 
هذا  يف  ما  اأجمل  يجمع  اأن  اإىل  وتراثها، 
بالقيم اجلمالية  الرتاث من ق�سائد مليئة 
خمتلف  عرب  االأ�سيل  واالإبداع  واالإن�سانية، 
الذي مل  ال�سخم  وذلك يف عمله  الع�سور، 

ي�سبقه اإليه اأي �ساعر معا�سر، وهو 

»ديوان الشعر العربي«.

وت���ث���ب���ت ج��م��ل��ة امل���ف���اه���ي���م ال��ف��ك��ري��ة 
»مواقف«،  جملته  يف  املطروحة  والنقدية 
اأّن هذه املجلة مل تتاآمر على اللغة العربية، 
العربية،  لالأمة  والثقايف  الفكري  والرتاث 
النقاد  اأب����رز  امل��ج��ل��ة  ه���ذه  احت�سنت  ب��ل 

العرب. واملثقفني 
وع���ّم���ق���ت احل�������سّ ال���ن���ق���دي امل���ع���ريف 
و�سف�سطائي،  ان�����س��ائ��ي  ه��و  مل��ا  امل��ت��ج��اوز 
الثبات  من  ال�سائد  النقد  لتخلي�س  متهيدًا 
ديناميكية  وف���ق  ودف��������ع��ه  واجل�����������م�����������ود، 
يف  وجديد  ابداعي  هو  ما  ليواكب  حركية، 

املعا�سرة. الثقافة 
من  اإّنه  القول:  ميكن  للرجل  واإن�سافًا 
اأهم ال�سعراء والنقاد العرب، الذين �ُسِغلوا 

بالبحث واملعرفة. طيلة حياتهم 
اأمته  ب��رتاث  معرفة  اأك��رثه��م  م��ن  وه��و 
االأخرى من جهة  االأمم  وب��اآداب  من جهة، 

ثانية.
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طار صالح دائرًا حول الدكتور عدة دورات، الرجل يبدو متعجاًل، 
تحمل سيماه جدًا مبالغًا فيه، تبدو كل حركة منه مرسومة بدقة 
متناهية، ومحددة دون زيادة أو نقصان، أو هو هّم كبير يمأل روحه 
ويشعره أنه فى سباق عارم عليه أن يشحذ كل مالديه من همة 

للسبق فيه.
حدق صالح فى وجهه، مالمحه تتغير مابين انقباض وانبساط بتقطيبة 
جبينه والعقدة التى تتوسط حاجبيه على شكل هرم مقلوب، تساءل 

صالح عما حدا به الى جلب كل هذه األجهزة معه، تفحصه جيدًا محاواًل 
الوصول الى غرضه مما يفعل.. الرجل أشيب الشعر، باهت النظرات، محنى 
الظهر قلياًل، يحمل فوق أرنبة أنفه نظارة تطل من خلف زجاجها الشفاف 
عينان صغيرتان شديدتا الهدوء، حوله شباب وشابات يبدو أنهم طلبة لديه 

ينادونه دكتور كامل.

أ. محمد عباس علي

انـطـالق 
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اخلا�سة  االأجهزة  �سبط  من  كامل  انتهى 
به، بعدها اأ�سار اىل الطلبة برفع االأغطية عن 
عما  غائبًا  �سريره  على  امل�سجى  �سالح  ج�سد 
واحل�سا�سات  املج�سات  عليها  لريكب  حوله 
وقيا�س  مبتابعة  ت��ق��وم  ب���ع���دادات  امل��و���س��ول��ة 
تقدم  قليل،  بعد  عليه  �ستطراأ  التى  املتغريات 
اأحدهم نحو اجل�سد الغارق فى �سكونه، ازدادت 
رجفة �سالح فى مكانه اأعلى ال�سقف وهو يراه 
الغطاء  ال��غ��ط��اء،  وي��رف��ع  اجل�سد  م��ن  يتقدم 
اأبي�س نا�سع يبدو مغ�سواًل باتقان، اأو هو جديد 
اأج��ل ه��ذه احل��ال��ةر.  ب��ه خ�سي�سًا م��ن  ج��ىء 
وفكر  االأح���داق  مت�سعتى  بعينني  �سالح  ح��دق 
ماحدث  بخاطره  ج��ال  يجرى،  فيما  م�سو�س 
طبيب  حقنة  عندما  كم  الي��درى  زمن  منذ  له 
التخدير بكمية من املخدر نقلته من عامل اىل 
اآخر فورًا، عاملًا انتقل فيه طائرًا ك�سهم حمدد 
اأمام  نفقًا مظلمًا ميتد  راأى  اىل حيث  الهدف 
عينيه كاأنه برزخ بني عاملني، اأو هوممر فا�سل 
اندفع خمرتقًا مداه اىل  بني كونني خمتلفني، 
اأنوار �سفافة رقراقة ناعمة، لها  حيث انبلجت 
اأريج حان، ويكاد يجزم اأن لها ملم�سًا حريرىًا 
ينطلق  باالأب�سار  فاذا  العني  يغ�سى  له  المثيل 
مامل  ل��ريى  حجابه،  عنه  رف��ع  وق��د  متاأججًا 
وفى  ده�سة  جوانحه  بني  حاماًل  قبل،  من  يره 
وهنالك  قبل،  من  مبثلها  يحلم  مل  فرحة  قلبه 
ورياحني  حاملة،  ريا�س  من  وردي���ًا  عاملا  راأى 
بهجة  ال��روح  مي��الأ  تغريدها  وطيور  م�سفرة، 
يرتك  اآخ��ر  اىل  حني  من  اأن��ه  ور�سا..امل�سكلة 
عامله اجلديد عائدًا اىل هنا، فهو مايزال اىل 
ماديته،  فى  الغائر  اجل�سد  بهذا  مرتبطًا  االآن 
املتهالك الذى تفوح من ثناياه روائح اأر�س بور 
الجدوى من حماولة ا�سالحها اأو حتى اخلو�س 

الذى فر�س على  االأر�سى  الغالف  فيها، ذلك 
ا�ستطاع  قد  هاهو  كيانها،  يدثر  كدثار  ال��روح 
ان ينف�سل ولو قلياًل عنه، و�سار روحًا �سفافة 
هذا  امل��ادي��ات  ع��امل  ف��ى  لكنها  نقية،  رقيقة 
المتتلك الظهور، ورمبا لهذا ال�سبب خلق هذا 
اجل�سد الفانى ليكون رفيقها اىل حني.. ميزة 
الفناء واخللود، واملوت  اأنه مزيج من  االن�سان 
مق�سود  بطريقة  والتقوى  والفجور  واحلياة، 
االأر�س  فى حومة  دائ��رًا  ال�سراع  يظل  اأن  بها 
الينقطع واليبور بني املادة والروح اىل اأن ياأتى 
املوت فيلقى بياجل�سد اىل الرتاب ويحرر الروح 
لتنطلق اىل حيث يجب اأن تكون، وم�سكلته االآن 
اأنه مايزال مرتبطًا بج�سده هذا امللقى كخرقة 
هذا  ماخلف  اليدركون  جهلة  اأي��دى  بني  بالية 

ال�سكون الظاهرى امامهم.
باأعلى  مكانه  من  كامل  الدكتور  فى  حدق 
احلجرة..)اأنت يادكتور..اأريد التحرر من هذا 

اجل�سد..ال اأريد الرجوع..اأت�سمع ؟
مل ينتبه له احد.

من  والعيون  اجهزته  ي�سبط  الدكتور  اأخذ 
وت�ستمع اىل  تر�سد  بانبهار وهى  حوله حتملق 
هذه  ام��ام  اليوم  جمعهم  قد  فهو  مالحظاته، 
احلالة بالذات لكى يكون ال�سرح عمليًا لكيفية 
زيادة  الناجتة عن  مثل هذه احلاالت  مواجهة 
جرعة املخدر اأيا كان نوعه، والت�سرف الواجب 
املري�س،  بانقاذ  لال�سراع  احل��االت  ه��ذه  فى 
�سور  من  �سورة  اال  ماهى  الغيبوبة  اأن  موؤكدًا 
الذى  احلقيقى  امل��وت  فهناك  املتعددة،  امل��وت 
وتفارق  متاما  احليوية  االأج��ه��زة  فيه  تتوقف 
ي�سمى  الذى  النوم  الروح اجل�سد، وهناك  فيه 
كما تعرفون املوتة ال�سغرى، ثم تاأتى الغيبوبة 
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لتكون نوعًا اآخر للموت تتوقف نهايته على قدرة 
الطب ومدى كفاءته فى انقاذ حياة املري�س.

فى  �سالح  فزع  اقرتبوا،  ان  بيده  اأ�سار  ثم 
املح�سور  مكانه  فى  قلقًا  ي��دور  ع��اد  عليائه، 
الت��درى  االأرب���ع���ة..)اأن���ت  ال�سقف  زواي���ا  ب��ني 
مبا  زوجتى  علمت  عندما  جرى  ماذا  يادكتور 
العيون  امام  والعويل  البكاء  ان�سقت من  حدث 
الرا�سدة، وفى البيت وقفت امام املراآة تهنىء 

نف�سها على جناتها منى..اتعرف اأننى..(
فى  امل�سجى  اجل�سد  اىل  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار 

�سكونه املمتد امامه :-
اىل  الغيبوبة  فيها  طالت  ح��االت  هناك   -
�سنوات، لكننا اليوم ب�سدد دواء جديد حمفز 
قيادة  على  وق��درت��ه  ن�ساطه  ال�ستعادة  للمخ 
اأع�ساء اجل�سد واعادتها اىل الن�ساط واليقظة. 

اذا ا�ستطعنا حتفيز املخ نكون قد جنحنا.
يادكتور،  اكرث..)انتظر  �سالح  ا�سطرب 

�ساأقول لك �سيئًا لتقتنع مبا اأريد(
هم�س اأحد الطلبة :-

- ماهو هذا الدواء اجلديد يادكتور ؟
لتحافظ  اجل�سد  يفرزها  ان��زمي��ات  هو   -
االع�ساء  اداء  وح�سن  واالدراك  الوعى  على 
لواجباتها، احلاكم وامل�سيطر على هذا هو املخ 

مب�ساعدة هذه االنزميات يوا�سل عمله.
وعاد كامل الذى ا�ستهر عنه الدقة والنظام 
فى عمله منذ كان معيدًا �سغريًا فى الكلية اىل 
اأن �سار رئي�س الق�سم الذى يعمل به، عاد يدور 
متابعًا  ال��رتم��وم��رت  ف��ى  يحدق  اأج��ه��زت��ه  ح��ول 
املقابلة، ثم م�ستديرًا  موؤ�سرة ودرجة احلرارة 

مرتب�سًا  ال�سغط  لقيا�س  املانومرت  اىل  عنه 
يغادره  ثم  �سا�سته،  على  امل�سجلة  بالدرجات 
اىل اأخر فاآخر حتى اذاتيقن من االأمر بداأ عن 
طريق حقنة �سفافة حمملة بالدواء اجلديد فى 
مرتددة  نظراتها  وعيناه  روي��دًا  اجل�سد  حقن 
املري�س  وج�سد  اأجهزته  ق��راءات  بني  بانتظام 
اأحداقه فوق عينيه،  و�سكون  وبخا�سة ق�سماته 
راميًا مبقلتيه بني حني واآخراىل �سطح �ساعته 
باأمل  م�سوب  �سرب  فى  عقاربها  حركة  مرتقبًا 
قريبًا  املري�س،  ج�سد  على  اجلذع  حمنى  وهو 
مب�سافة كافية من وجهه ال�ساكن خلف دياجري 
دواءه  لقبول  ب��ادرة  يرى  اأن  منتظرًا  غيبوبته، 
اأو حترك  رجفة جفن  مثل  بادرة  اأى  اجلديد، 
حلظات  ه��ذا،  من  �سيئًا  اأو  الوجه  فى  ع�سلة 
الرتقب  بعمر  طويلة  ال��زم��ن  بعمر  ق�سرية 
واالنتظار مرت قبل اأن يعتدل كامل من انحناءة 
من  زاف��رًا  العينني،  مت�سع  واملالحظه  الرتقب 
اأمام  املتوثبة  روحه  يغ�سى  ف�سل  اأعا�سري  فمه 
اجل�سد ال�سادر فى حتديه له ب�سكونه وغيبوبته.

- مااالأمر يادكتور ؟
وهو  الوا�سح  توتره  فى  لل�سوؤال  ينتبه  مل 
يدور بعينيه على اأجهزته مت�سائاًل عن اخلطاأ 
ال��دواء  ج��رب  لقد  م��ا،  خطاأ  هناك  ك��ان  اذا 
وكلها  التجارب  حيوانات  على  م��رارًا  اجلديد 
اجل�سد  ه��ذا  يرف�س  واالآن  وبتفوق،  جنحت 
يرف�س  دواءه،  ليعلن جناح  م�ساعدته  ال�ساكن 
اعالن  حتى  اأو  ال��دواء  قبول  وا�سح  وبا�سرار 
اأنه تاأثر به، القراءات تدل اأن الدواء �سرى واأن 
هناك تغريات طفيفة فيها، لكن الحركة هناك 
والداللة مهما كانت طفيفة تدل على حياة تولد 

من جديد من رحم هذه الغيبوبة.!!
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حالة غريبة اليقبلها عقله العلمى وجتاربه 
اأن  لها  واحد  احتمال  اال  ولي�س هناك  الطويلة 
املري�س ي�سر على البقاء فى غيبوبته و يرف�س 
العودة للحياه ا، واأن هذا اجل�سد ال�ساكن امامه 
الذى الميلك من امره �سيئًا والي�ستطيع احلركة 
له اإرادة واإرادة قوية اي�سا يفر�سها على الدواء 
وعليه اي�سا كطبيب برغم الدواء اجلديد الذى 
كان يفرت�س فيه اأن يكون �سالحًا قويًا يتحدى 
ارادته مهما كانت ويفر�س عليه العودة للحياة 

فر�سًا
جن����اح ال������دواء ال����س���ك ف��ي��ه وح��ي��وان��ات 
بكمية  باملخدر  حقنها  لقد  �ساهدة  التجارب 
تفق  مل  طويله  غيبوبة  اىل  ال�ستدراجها  تكفى 
فلماذا  عليها،  اجلديد  دواءه  بتجربة  اال  منها 

مل تنجح هنا ؟
حيوانات  على  اجريت  التى  التجارب  كل 
متاما  جنحت  االن�سان  ا�ستعملها  ثم  التجارب 

اال هذه احلالة !!
عاد الطالب ي�ساأله :-

- مااالأمر يادكتور ؟
هز راأ�سه وقد اعتدل فى وقفته متاما تاركًا 
اأفكاره  مع  م�سى  فى  وقد  واملري�س  االأجهزة 
�ساردًا يبحث عن داللة اأو معنى جديد ملا حدث 

قد يكون غري منتبه له.
الذ الطلبة بال�سمت خ�سية اأن يعاود اأحدهم 
بت�ستيت  يتهمه  اأو  فيوبخه  جديد  من  ال�سوؤال 
اأفكاره واف�سال التجربة، اأما �سالح فقد ازداد 
اأعلى احلجرة وهو يدور حبي�س زواياها  توتره 
االأربعة فى قلق حائر، هام�سًا لنف�سه وحمادثًا 
اأ�سال،  اأع��ود  الدكتور..)ملاذا  الوقت  ذات  فى 

واذا عدت ملاذا وملن، جاوبنى اأيها الطبيب (
امل�سجى  اجل�سد  اىل  يده  اأخ��ريًا  كامل  مد 
مدققة  بيد  وهابطًا  الوجه  متح�س�سًا  امامه 
منقبة اىل ال�سدر وهو يتمتم حمادثًا نف�سه :-

- هل هذا معقول ؟
اإرادته  اإرادة ؟ ويفر�س  اجل�سد العاجز له 

اي�سا ؟
مب��زي��د م��ن احل���رية وال��ق��ل��ق ع���اود �سالح 
ملن،  اأع���ود  الطبيب  ايها  كلماته..)جاوبنى 
لزمالء  اأم  ؟  مكان  للروح  فيها  يعد  مل  حلياة 
من  طريقهم  من  ازاحتى  اأمنيتهم  كانت  عمل 
اأم  اأو حظوة عند املدير،  اجل عالوة او ترقية 
اىل زوجه �سعدت بفراقى اأم الأوالد تلهوا عنى 

بدنياهم..اأعود ملن وملاذا ؟(
وقد  متمتمًا  اجهزته  عن  راأ�سه  كامل  رفع 
زادت العقدة بني حاجبية تقو�سًا وانطفاأت ملعة 
 -: اأعلى ذقنه  ال�سفلى  �سفته  وتهدلت  حدقتيه 

لقد اختار املوت، ليكن له مااأراد.
تهلل �سالح فى عليائه �ساعرًا بالنجاة من 
ا رت�سمت فى  به،  ه ويرتب�س  �سجن كان يهدد 
تفي�س  رائقة  �سفافة  ابت�سامة  احلجرة  �سماء 
ا�ستدار  وهناء،  براحة  عيناه  وامتالأت  بفرح، 
تدور  اأخ��ذت  نورانية  اأج�ساد  قابلته  م��غ��ادرًا، 
ذلك  من  وتخل�سه  بنجاته  فرحة  وهى  حوله 
يقيد  ك��ان  وال���ذى  ال��ف��ان��ى،  االأر���س��ى  اجل�سد 
جركته وي�سطره ا�سطرارًا اىل العودة من حني 

اىل اآخر منتظرًا كلمة النهاية فى ق�سته.
املوكب  انطلق  ف�سيحًا،  رحبًا  الف�ساء  كان 

اليه فى ي�سر واأمان..
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رســائــل تأمليـــة !

د. نبيلـــة زباري

ب
ألد

ا

كانو الثقافية / ديسمبر 2016
126

KANOO MAGAZAIN (13) 2016.indd   126 1/25/17   4:24 PM



كانو الثقافية / ديسمبر 2016
126

كانو الثقافية / ديسمبر 2016
127

)1(
يا أيتها الشمس ..

ياملكة النهار.. ومناجم الذهب في الفضاء
ـِك اعطينــا حفنًة من ضيائ

تنفــذ إلى القلوِب المتعبـــة
واكسري الظلمــَة داخلنــا

بفأِســِك الذهبي ..
وتسربي من وصيــِد الروح

نحو صلوات األنبيــاء
وبركات الدعــــاء ..

ولُترسلي لنــا من دفئــك
ليغمر النبض فينـــا

ويحرس األمنيات المؤجلــة خلف السنــابل
فُيشرق الحب هنـــا
هنـــا .. مرًة أخرى ..!

)2( 
ويا أيها القمر ..

يا رمز الليل .. وأيقونــة القصائد ..
شِربت النفوُس جفافـــًا

وأضحت كالجدراِن المشاِعر..
فلمعان دمِعك لم يُعــد يغسل مآقينــا

وبسمتك المسائية ال تنتِشل أرواحنا من أحزاِنها
وسهر األسالِف عندك

روايات تحكيها .. وال تنتهي !
أال فاقِبل كما ُكنت

كي يفرح الصدى ى ى ..
وُيرّدد عنــد خيـــاِم الليــل

مواويـــَل سرمديــة ..
أَقِبل .. وانُثر علينــا رّقتـــك

وعذوبـــة الحكايــا ..
وانقش بمداِدك الفضي

ذاك الحلم األزلي على تضاريس القلوب..

ليبزغ الحب هنـــا
هنـــا .. مرًة أخرى ..!

)3( 
ويا أيها النجم القطبي ..

يا بوصلــة السماء ... والُسّمار..
أضعنـــا الطريَق كثيرًا

تشـّتْتنـا ..كلٌّ في مســار
فارِسل البريق إلى دروٍب تشّعبت فينـا

وإلى أحالِم الكرى التي
لِبست عباءَة الســـراب

وتشرنقت في سراديِب األفئــدة ..
أرِســل البريـــق..

كي يستِدّل الحبُّ علينــا
هنـــا ..

هنـــا .. مرًة أخرى ..!
)4(

ويا وطن ..
أيها الذي بحجم الحب في كل مكان ..

وأكبر كثيرًا
من الشموِس واألقماِر والنجوِم والشجر ..

امتزج خجُل الجوري.. بدماِئنــا
وأطّل نقاُء األبيض على الصلوات الخمس..

ليكونوا بْيرقـــك ..
فاجمعنــا في ظّلـــِه ياوطن ..

اجمعنـــا
باألديان .. والمذاهِب .. والُســَور..

ليعود الحبُّ هنـــا
هنـــا ..

مرًة أخــرى ..
وأخــرى ..
وأخــرى !!
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ودعت البحرين واحد من أبنائها المميزين 
ورائدًا من روادها في عالم االقتصاد 

والمال هو الوجيه عبد العزيز جاسم كانو 
كان ذلك في صباح يوم االربعاء الموافق 

31 أغسطس 2016م.
ولد المغفور له بإذن اهلل عبد العزيز جاسم 
كان في ربيع األول من عام 1932م بمدينة 
المنامة. حيث نشأ وترعرع بأحضان والديه 

وجده المرحوم الحاج يوسف بن أحمد كانو 
والذي كان له الفضل على تنشئته وفق 

المبادئ والخلق الحميدة والتمسك بالثوابت 
والقيم اإلسالمية.

أ. مبارك العطوي

كانو الثقافية / يونيو 2016
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عائلة كانو 
تودع واحد 
من أبنائها 

المميزين
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1954م  ع��ام  يف  اجلامعية  درا�سته  اأكمل 
يف  اجلامعية  االإج���ازة  على  وح�سل  بربيطانيا 
العملية  درا�سته  ووا�سل  االأعمال،  اإدارة  جمال 
والتطبيقية يف كل من هولندا والواليات املتحدة 

االأمريكية يف جمال ال�سياحة واملالحة.
مبكاتب  ال��درا���س��ة  م��ن  ع��ودت��ه  بعد  التحق 
العربية  باململكة  اخل��رب  منطقة  يف  ال�سركة 
فعالية يف جناح عمليات  بكل  �ساهم  ال�سعودية 
ال�سركة هناك مبوؤازرة ابن عمه ال�سيد عبد اهلل 

علي كانو رحمه اهلل.
يف عام 1956م تزوج عبد العزيز كانو من 
ابنة عمه والتي اأجنبت له اأربعة من االأوالد وهم: 

علي، �سعود، بدر ونواف.
تقلد عبد العزيز كانو العديد من املنا�سب 
والر�سمية  ال��وط��ن��ي��ة  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  ال��ق��ي��ادي��ة 
وتاألق  جن��اح  يف  ك��ف��اءة  بكل  بحكمته  و�ساهم 

هذه املوؤ�س�سات كما ح�سد الكثري من االأو�سمة 
وريادته  اإجنازاته  على  التقديرية  وال�سهادات 
املهني  امل�ستوى  على  امل�����س��روع��ات  م��ن  لكثري 

واالإن�ساين واخلريي اأي�سًا.
واأعرب ال�سيد خالد حممد كانو رئي�س جمل�س 
االأمناء عن خال�س تعازيه وموا�ساته واأكد على 
اأن املغفور له باإذن اهلل تعاىل كان مثااًل للقائد 
جم��االت  يف  اخلبري  واملطلع  واملثقف  احلكيم 
والنه���ج  ال�متينة  القواعد  اأ�س�س  وال���ذي  كثرية 
ق���دم  وتط���ويره��ا  اجل��ائ��زة  لن��جاح  ال��م�رن 
املميزة  واجلهود  املبادرات  من  ال��كثري  ف�ي���ه�ا 
حققت الكثري من االإجنازات، وو�سعت اجلائزة 
على قائمة اأف�سل اجلوائز يف الوطن العربي من 

ناحية امل�ستوى والنوعية والقيمة الثقافية.
وقدم تعازيه واأع�ساء جمل�س االأمناء لعائلة 
الفقيد مع الدعاء له باأن يتغمده ال���موىل ب���وا�س��ع 

رح��م�ت�ه واأن ي���ل��ه�م اجلميع ال�سرب وال�سلوان.

ت
ءا

ضا
إ
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الوجيه  تبني  حلفل  املنظمة  اللجنة  اأعدت 
تاأبينيًا  ب��رن��اجم��ًا  ك��ان��و  جا�سم  العزيز  عبد 
�سارك فيه نخبة من اأبناء البحرين وقياداتها 
لالأ�ستاذ  ك��رمي��ة  رع��اي��ة  اأق��ي��م حت��ت  وال���ذي 
اإبراهيم املطوع وزير �سئون جمل�س  حممد بن 
الوزراء، كان ذلك يف م�ساء يوم االأحد املوافق 
بفندق  اأوال  ب��ق��اع��ة  20 نوفمرب 2016م 
ال�سخ�سيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ح�����س��ره  اخل��ل��ي��ج 
حيث  العائلة  واأ�سدقاء  والوطنية  الر�سمية 
االحتفال  لراعي  كلمات  اإلقاء  احلفل  ت�سمن 
ومعايل  املطوع  اإبراهيم  بن  حممد  االأ�ستاذ 
ال�سالح  �سالح  علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س 
ه�سام  ال�سيخ  العا�سمة  حم��اف��ظ  و���س��ع��ادة 
رئي�س  و�سعادة  خليفة  اآل  الرحمن  عبد  ب��ن 
خالد  ال�سيد  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة 
ال�سخ�سيات  من  وع��دد  املوؤيد  الرحمن  عبد 

الوطنية والثقافية بالبالد.
كما مت عر�س فيلم وثائقي مل�سرية املرحوم 
وكتيب  االحتفال،  لهذا  خ�سي�سًا  اع��داده  مت 
االأ�سدقاء  من  كبري  لعدد  كلمات  على  يحتوي 

وامل�سئولني ت�سمنت كلمات وفاء وحمبة لل�سيد 
اأدواره  واإب���راز  اهلل  رحمه  كانو  العزيز  عبد 
االأ�سعدة  جميع  على  واإجنازاته  وم�ساهماته 
ال��ر���س��م��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 

واخلريية على امل�ستوى املحلي واخلارجي.
احلفل  نهاية  بعد  كانو  عائلة  اأعربت  وقد 
هذا  على  للقائمني  وتقديرها  �سكرها  ع��ن 
االحتفال وامل�ساركني من االأ�سدقاء وامل�سئولني 
الذي كان ي�سكل لهم �سيئًا من املوا�ساة والعزاء 
يف فقيدهم العزيز ابن العائلة البار واملخل�س 

الوجيه عبد العزيز جا�سم كانو رحمه اهلل.

سعادة االستاذ محمد بن إبراهيم المطوع
 يرعى الحفل التأبيني للوجيه عبد العزيز كانو

ت
ءا

ضا
إ
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ت
ءا

ضا
إ
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مت اختيار مو�سوع: دول جمل�س التعاون اخلليجي.. نظرة م�ستقبلية القت�سادها 
يف �سوء الرتاجع الإيراداتها النفطية، حيث كانت هذه امل�سابقة مفتوحة على م�ستوى 

الوطن العربي.

1.مجال االقتصاد:

اأكد �سعادة رئي�س جمل�س االأمناء ال�سيد خالد حممد كانو انه انطالقًا من �سيا�سة 
وا�سرتاتيجية جمل�س االأمناء لزيادة امل�ساهمات العلمية والثقافية والدعم للمبدعني 

واملتميزين مبملكة البحرين والوطن العربي فقد قرر املجل�س اعتماد امل�سابقات 
اجلديدة يف املجاالت التالية واعتبارًا من هذه الدورة )التا�سعة( للجائزة:

مجلس األمناء يعتمد مسابقات الدورة 
التاسعة لجائزة يوسف بن أحمد كانو
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التعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  على  لتكون  املجال  ه��ذا  يف  اجل��ائ��زة  اعتماد  مت 
اأبناء اخلليج العربي  اخلليجية ولزيادة املناف�سة ولت�سجيع املبدعني واملتميزين من 

ودعم االأعمال ذات ال�سفة االإبداعية واالإنتاجية احلديثة املتقدمة.

الكوادر  لت�سجيع  البحرين(  )مملكة  املحلي  امل�ستوى  على  امل�سابقة  ط��رح  مت 
الوطنية من اأبناء البالد.

مت تخ�سي�س )3( جوائز الأف�سل االأبحاث العلمية املميزة والرائدة ومت تخ�سي�س 
اجلوائز واالأبحاث وحتديدها لطلبة جامعة اخلليج العربي ويف تخ�س�سات خمتلفة.
وانه انطالقًا من توجهات جمل�س االأمناء لتاأكيد ال�سراكة بني اجلائزة واملوؤ�س�سات 
للجائزة  التا�سعة  بالدورة  امل�سابقات املطروحة  املبا�سرة مع  العالقة  والهيئات ذات 
املهنية  الهيئات  هذه  من  اال�ستفادة  اإمكانية  حول  والتعاون  والتباحث  التن�سيق  مت 
حتقيق  اأجل  من  البحرين  مبملكة  واجلامعات  وال��وزارات  التخ�س�سية  واملوؤ�س�سات 
االأهداف يف تنمية وت�سجيع املواهب واملبدعني وزيادة ا�سهاماته من اأجل خدمة العلم 
و�سع  للم�ساركة يف  ت�سكيل جلان متخ�س�سة متثل هذه اجلهات  فقد مت  واملجتمع. 
الروؤية اجلديدة  امل�سابقات و�سمن  تطوير هذه  لكيفية  واالأ�س�س  واملقرتحات  الروؤى 

التي اعتمدها جمل�س االأمناء.

4.مجال األفالم القصيرة:

3.مجال ريادة األعمال:

5.مجال البحث العلمي )الجامعي(:

م�سابقة على م�ستوى مملكة البحرين دعمًا وت�سجيعًا للفنانني واملبدعني يف جمال 
الفن الت�سكيلي من اأبناء مملكة البحرين.

ت2.مجال الفن التشكيلي:
ءا

ضا
إ
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وتاأكيدًا  وامل�ساركات  امل�سابقات  بنوعية  لالرتقاء  االأمناء  جمل�س  وم�ساعي  توجهات  �سمن 
للحيادية يف اللجان العاملة مع اجلائزة الفنية والتحكيمية فقد مت ت�سكيل خم�سة جلان لتحكيم 
امل�ساركات الأعمال الدورة التا�سعة وح�سب اال�سرتاطات التي مت حتديدها من قبل املجل�س ومت 
اختيار االأع�ساء لكل جلنة بناًء على اخلربة االأكادميية والتخ�س�سية واملهنية لت�سكل اخلليط 
عن�سر  لتحقيق  وامل�ساركة  االأعمال  بتحكيم  املتعلقة  اجلوانب  كافة  لتغطية  املتكامل  الفني 

امل�ساواة والعدالة يف اختيار االأعمال الفائزة يف كافة املجاالت.
وقد اعتمد جمل�س االأمناء اللجان التحكيمية واأع�ساءها بعد ا�ستعرا�سها ومناق�ستها تقديرًا 

الإمكانياتها وكفاءتها يف جمال امل�سابقات.
وقد كلف املجل�س االأمني العام االإ�سراف واملتابعة على هذه اللجان وموافاة املجل�س بنتائج 
اأعمال اللجان بعد االنتهاء من عملية حتكيم امل�سابقات وامل�ساركات ح�سب اجلدول املقرتح التي 

اأقره جمل�س االأمناء.

اعتماد لجان التحكيم والتقييم
 لمسابقات الجائزة في دورتها التاسعة

ت
ءا

ضا
إ
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بريشة السيد
 خالد حممد كانو
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