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تقدمي
ياأتي املوؤمتر الرابع لالإ�سالح العربي لي�ستكمل الطريق الذي بداأ منذ انعقاد املوؤمتر الأول 
لالإ�سالح العربي و�سدور "وثيقة الإ�سكندرية" عام 2004. واإذا كان املوؤمتر الأول قد اهتم 
بتكوين روؤية عامة لالإ�سالح واأهدافه وو�سائل تنفيذه، بينما ركز املوؤمتر الثاين على ا�ستطالع 
التجارب الناجحة التي �ساركت فيها منظمات املجتمع املدين، وتناول املوؤمتر الثالث عدًدا من 
ال�سباب وغريها،  الإن�سان وعمالة  الإ�سالح، كال�سفافية وحقوق  الق�سايا اجلوهرية يف عملية 
فاإن موؤمتر الإ�سالح العربي الرابع - مو�سوع هذا الكتاب - والذي عقد مبكتبة الإ�سكندرية يف 
�سهر مار�ض 2007 ا�ستهدف توجيه ر�سالة وا�سحة  للمجتمعات العربية وموؤ�س�ساتها الر�سمية 
واملدنية واخلا�سة؛ موؤداها اأننا اإذا واجهنا امل�سكالت التي تعوق م�سار الإ�سالح العربي كالًّ 
على حدة وب�سكل جتزيئي؛ فاإننا نكون قد وقعنا يف خطاأ فادح؛ اإذ تثبت الدرا�سات التنموية 
احلديثة عمق التداخل بني امل�سكالت التي واجهت وتواجه املجتمعات الطاحمة لالإ�سالح، 

وهو ما توؤكده جتارب الإ�سالح يف اأنحاء خمتلفة من العامل.

ويرتتب على ت�سابك امل�سكالت وتداخل املعوقات �سرورة النظر لالإ�سالح كعملية �ساملة 
اأو كحزمة واحدة من ال�سيا�سات املتكاملة التي يع�سد بع�سها بع�سا ويزيد كل منها من فر�ض 
جناح ال�سيا�سات الأخرى؛ مما ميكن جمتمعاتنا من عبور املرحلة النتقالية ال�سعبة من جمتمعات 

الركود اإىل جمتمعات التنمية.

التي  التوجهات  اإىل رف�ض بع�ض  الكتاب وترابطها  املثارة يف هذا  الق�سايا  وت�سري تعددية 
تاأجيل  اأو  اأحد جوانبه مع ا�ستبعاد  اإىل اختزال الإ�سالح يف جمتمعاتنا وق�سره على  تذهب 
جوانب اأخرى ل تقل اأهمية، ومن ذلك مثاًل الرتويج لفكرة اأولوية الإ�سالح القت�سادي  على 
الهياكل القت�سادية  اإ�سالح  اأو الرتكيز على الإ�سراع مبراحل  ال�سيا�سي،  ح�ساب الإ�سالح 
امل�ساحبة  الآثار اجلانبية  اإىل  النظر  تاأجيل  وثابتة، مع  العربية وحتقيق معدلت منو كلي عالية 
القت�سادية  الأزمات  دائرة  اإىل  ومتو�سطة  فقرية  اجتماعية  قطاعات  دخول  مثل  لذلك؛ 
لعملية  املختلفة  فاجلوانب  الجتماعي.  البعد  هذا  مراعاة  و�سرورة  الطاحنة  الجتماعية 
الإ�سالح تنطوي كلها على الأهمية ذاتها ويوؤدي كل منها اإىل بع�سه البع�ض، ول ميكننا اأن 
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ا فوق اآخر، فاحلق يف التنمية ويف التعليم ويف احلياة ويف بيئة نظيفة ويف ممار�سة �سيا�سية  ن�سع حقًّ
اإجناز  ت�سور  الإ�سالح، ول ميكن  ل�سمان جناح عملية  واأ�سا�سية  هامة  دميقراطية، كلها جوانب 

اأحدها مع اإغفال اأو تاأجيل اجلوانب الأخرى.

ولذلك فقد عمد موؤمتر الإ�سالح الرابع اإىل اختيار ثالثة حماور رئي�سية ليك�سف من خاللها 
بحقوق  تتعلق  والتي  العربية،  جمتمعاتنا  يف  الإ�سالح  مل�سكالت  والت�سابك  التداخل  هذا 
الإن�سان واملراأة والتنمية، وذلك من خالل جمموعة من الأبحاث التي اأثارت مناق�سات وا�سعة 
وتوزعت الأفكار التي وردت يف الجتماعات واملناق�سات التي دارت يف املوؤمتر على الف�سول 

ال�ستة املكونة لهذا الكتاب.

ويتناول الف�سل الأول م�سكلة العنف �سد املراأة، ويو�سح كيف اأن بع�ض القوانني املعول 
عليها حماية املراأة، قد تكون هي نف�سها متحيزة �سد املراأة يف الكثري من الأحيان. والأهم من 
ذلك اأن املناق�سات ك�سفت عدم كفاية الإ�سالح القانوين والت�سريعي -حتى لو اأجنز- حلل 
يف  الرا�سخة  ال�سلبية  الثقافية  الروؤى  �سياغة  اإعادة  �سيتطلب  الأمر  اأن  وكيف  امل�سكلة،  هذه 
جمتمعاتنا العربية جتاه املراأة. كما ي�ستعر�ض هذا الف�سل الأ�سكال املختلفة من العنف املنظور 

وغري املنظور؛ اجل�سدي واملعنوي الذي تتعر�ض له املراأة العربية.

      اأما الف�سل الثاين من الكتاب فيتناول ق�سية القرو�ض ال�سغرية ومتناهية ال�سغر ودورها 
يف متكني الفقراء خا�سة الن�ساء منهم، وي�ستعر�ض جتارب ناجحة يف ا�ستخدام اآليات التمويل 
والعربي، ويركز على  العاملي  امل�ستويني  الفقراء على  ال�سغر كاأداة لتمكني  ال�سغري ومتناهي 
تعزيز  القت�سادي يف  الن�ساط  من  النمط  هذا  �سمن  الفقراء  اإدماج  يلعبه  الذي  الدور  اإبراز 
قيمة الت�سامن الجتماعي وامل�سئولية امل�سرتكة بني املقرت�سني، وعلى اإبراز الآثار الجتماعية 
وال�سيا�سية اليجابية لهذا النمط من الت�سامن القت�سادي، وهو ما متثل فيما اأثبتته البحوث من 
ارتفاع درجة امل�ساركة ال�سيا�سية للمقرت�سني بعد اأن اكت�سبوا لأول مرة خربة اإدارة م�سروعاتهم 
بالتعاون مع الآخرين، وهو ما يوؤكد الرتباط بني اجلوانب القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية 

لالإ�سالح.
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ويتناول الف�سل الثالث مو�سوع "حقوق الإن�سان والبيئة"؛ حيث ت�سري الدرا�سات احلديثة 
ا- اإىل حوايل 2،2 هكتار من الأر�ض؛ اأي بزيادة  ًـّ اإىل زيادة متو�سط ما ي�ستهلكه الفرد - عاملي
23% عن قدرة الأر�ض على العطاء والتجدد التي تقدر بـ 8،1 هكتار عاملي للفرد فقط، وهو ما 
ا وم�ساعًفا على البيئة الطبيعية واإهداًرا حلق الأجيال املقبلة يف بيئة نظيفة  ًـّ ي�سكل عبًئا اإ�سافي

ا مبفهوم التنمية امل�ستدامة. ًـّ واإن�سانية، وهو ما يعد اإخالًل جوهري

وبذلك مل تعد م�سكلة البيئة جمرد م�سكلة طبيعية اأو حيوية، ولكنها اأ�سبحت م�سئولية 
الدويل  املجتمع  اأ�سبح  فبينما  �سيا�سية؛  مل�سكلة  اأحيانًا  بل حتولت  واملجتمع،  للدولة  اأ�سا�سية 
اأداًة  الوطنية  ال�سيادة  مبداأ  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار  باإمكانها  يعد  مل  احلكومات  باأن  يوؤمن 
زيادة  اأنه يف �سوء  النامية حني ترى  الدول  البيئية  ملواطنيها، تخطئ بع�ض  لنتهاك احلقوق 
معدلت الفقر والبطالة فاإن مو�سوع احلفاظ على البيئة وتكاليفه الباهظة يجب األ يكون عائقا 
البيئي - ما  اإن�ساء �سناعات جديدة - حتى ولو كانت تنطوي على درجة من التلوث  اأمام 
دامت �ست�سمن اإيجاد فر�ض عمل جديدة واأن على الدول ال�سناعية الكربى حتمل م�سئولياتها 
فيما و�سلت اإليه اأزمة البيئة العاملية، مما يجعل مناق�سة اللتزام بالقوانني والت�سريعات الدولية 
والوطنية اخلا�سة بالبيئة ق�سية غاية يف التعقيد، وهو الأمر الذي يوؤثر بال�سلب على اجلهود التي 

تعمل للحفاظ على البيئة للجيل احلايل ولالأجيال القادمة.

وحتت عنوان "تكافوؤ الفر�ض يف التعليم كحق اإن�ساين"، يركز الف�سل الرابع على التعليم 
ز اأي�سا  باعتباره املنطلق الأول لالإ�سالح وو�سيلة التمكني وتطوير راأ�ض املال الب�سري، كما ركَّ
حقوق  اأركان  من  ا  ًـّ اأ�سا�سي ركًنا  باعتباره  للجميع؛  اإتاحته  عرب  التعليم  دميقراطية  مبداأ  على 
اأن حق املراأة وذوي الحتياجات اخلا�سة يف التعلم ل يزال يعاين من  الإن�سان، واأكد على 

الإنكار املجتمعي حتى الآن بدرجات تتفاوت من جمتمع عربي لآخر. 

اأنها اأ�سبحت       ويناق�ض الف�سل اخلام�ض العالقة بني التنمية وحقوق الإن�سان وكيف 
احرتام  بدون  تنموي  حتديث  اأو  تقدم  حدوث  ا�ستحالة  التجارب  اأثبتت  اإذ  اإن�سانية؛  ثقافة 
حقوق الإن�سان؛ حيث يفجر غيابها العديد من التوترات والنـزاعات املجتمعية، فاملناخ غري 

الدميقراطي يقف حائاًل اأمام الإبداع والتنمية مًعا. 
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عن�سر  على   ويركز  الجتماعي"،  املال  "راأ�ض  مفهوم  ال�ساد�ض  الف�سل  يناق�ض  واأخرًيا 
"الثقة" باعتباره العن�سر املركزي يف راأ�ض املال الجتماعي الذي يتج�سد يف النهاية يف درجة 
متا�سك املجتمع وقدرته على ال�سمود يف الأزمات وكذلك مدى حيويته وقدرته على النطالق 
نحو الإ�سالح الذي هو طريق مفتوح بال نهاية، وي�ستعر�ض نف�ض الف�سل العديد من النماذج 
والتجارب التي توؤثر �سلًبا على راأ�ض املال الجتماعي، كالرتحيل اجلربي ب�سبب اإقامة م�ساريع 
تنموية كثرًيا ما ل ت�سع يف اعتبارها الآثار ال�سلبية لتاآكل راأ�ض املال الجتماعي الذي ل ميكن 

تعوي�سه اإل ب�سعوبة وعرب فرتات زمنية طويلة.

وبني  كلها  ولي�ض  العربية  املجتمعات  بع�ض  جتارب  بني  الت�سابه  من  نوع  لوجود  ونظًرا 
اأوروبا ال�سرقية من حيث ا�سرتاك املجموعتني من الدول يف التحول من النظام  بع�ض دول 
اإىل النظام ال�سيا�سي  ال�سرتاكي الذي ارتبط مبركزية الدولة واحلزب الواحد والقطاع العام 
الف�سل  ز هذا  ركَّ املدين،  املجتمع  وتزايد دور  الراأ�سمايل  ال�سوق  القائم على حرية  التعددي 
على ا�ستخال�ض الدرو�ض واخلربات من جتارب هذه املجتمعات يف عملية التحول والإ�سالح 

الراهنة يف العامل العربي.

ه كل ال�سكر للخرباء الذين قدموا الأوراق  اأوجِّ اأن  اإل  ول ي�سعني يف نهاية هذا التقدمي 
ال�سيدات  بال�سكر  واأخ�ض  الكتاب،  هذا  حترير  منها يف  ال�ستفادة  مت  والتي  القيمة  املرجعية 
وال�سادة حممد فائق وعبد ال�سالم امل�سدي وكالري�سا بينكومو وفاطمة خفاجي ونبيل اأحمد 
ال�سامي واآن ترينولون وزووي اأ�سكارزوي واأحمد حجاج و�سالح احلجار وحميي الدين عميمور 
و�سايل جوتز �سولر وعدنان عمران واأبهيجيت جوها وثيودور داوننج وكارمن جار�سيا داونينج 

وماريا باكانو)كوبيانو( وجوديث فرايدنربج.

والدكتور عماد �سيام  الدكتورة غادة اخلياط  اإىل  والتقدير  بال�سكر  اأتوجه  اأن  يفوتني  ول 
والدكتور فوؤاد ال�سعيد على ما بذلوه من جهد يف اإعداد وحترير و�سياغة الأفكار واملناق�سات 

والأوراق املرجعية املت�سمنة يف ف�سول هذا الكتاب.

اإ�سماعيل �سراج الدين







الف�سل الأول
العنف �سد املراأة )1(

"العنف �سد املراأة"، وكذلك على جميع  اأثناء املوؤمتر حتت عنوان  )1( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات 

الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور؛ وب�سفة اأ�سا�سية الأوراق التي قدمتها كلٌّ من كالري�سا بينكومو بعنوان "العنف 
املنـزيل: ك�سر حاجز ال�سمت، و�سع حد للح�سانة"، وفاطمة خفاجي بعنوان "العنف على اأ�سا�ض اختالف النوع اجلن�سي".
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مقدمة
اعتبار   )1999 دي�سمرب   17  ،134/54 )القرار  القرار  مبوجب  العامة  اجلمعية  دت  حدَّ
املراأة، ودعت احلكومات  العنف �سد  للق�ساء على  ا  ًـّ دولي يوًما  عام  نوفمرب من كل  يوم 25 
واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اإىل تنظيم اأن�سطة يف ذلك اليوم تهدف اإىل زيادة 
ا منذ ذلك  ًـّ الوعي العام بتلك الظاهرة. ورغم التطورات الُكربى التي �سهدها واقع املراأة دولي
يف  عار  و�سمة  تعترب  والتي  موجودة  تزال  ل  الن�ساء  �سد  العنف  ممار�سات   اأن  اإّل  التاريخ، 
�سجل املدنية الإن�سانية؛ وواقع الإن�سانية؛ حيث ت�سري بع�ض الإح�سائيات اإىل اأن من بني كل 
ثالث ن�سوة يف العامل تتعر�ض واحدة على الأقل يف حياتها لل�سرب اأو الإكراه على اجلماع 
اأو ل�سنوف اأخرى من العتداء والإيذاء، كما اأن هناك اأكرث من 60 مليون اأنثى ُحرمت من 
احلياة ب�سبب جرائم خمتلفة �سد املراأة، واأن هناك الكثري من الن�ساء يتعر�سن لالغت�ساب على 
اأيدي الأقرباء اأو الأ�سدقاء اأو الغرباء اأو اأرباب العمل اأو الزمالء يف العمل اأو اجلنود اأو اأفراد 

اجلماعات امل�سلحة. 

ويف هذا ال�سدد، اأ�سار الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون، اإىل اأن العنف �سد املراأة 
الن�ساء،  واأنه يعترب تهديًدا لكل  ب�ساعة،  انتهاكات حقوق الإن�سان  اأكرث  قائًما كاأحد  ل يزال 
اجلن�سني يف كل  بني  وامل�ساواة  وال�سالم  التنمية  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  اأمام جميع  وعقبة 

املجتمعات.

اأن  املراأة  العنف �سد  للق�ساء على  الدويل  اليوم  بان كي مون يف ر�سالة مبنا�سبة  واأ�ساف 
واملواقف  واملمار�سات  وال�سيا�سات  القوانني  تغيري  تقدًما كبرًيا يف  اأحرزت  بالًدا كثرية  هناك 
اأن  التي �ساعدت يف حماربة العنف �سد املراأة، ولزال هناك الكثري من اجلهود التي يجب 
تبذل لتمزيق �ستار الت�سامح الذي ل تزال حتتجب وراءه اأحيانا بع�ض جرائم العنف �سد املراأة، 
ولذلك اأعلن الأمني العام اأنه قرر اأن يقود حملة ت�سمل منظومة كاملة متتد حتى عام 2015من 

اأجل الق�ساء على العنف �سد املراأة.

والإكراه  بالقوة  يت�سم  الذي  الإن�ساين  الفعل  اأو  ال�سلوك  عام  ب�سكل  بالعنف  د  وُيق�سَ
اأو دولة، وموّجه �سد الآخر بهدف  اأو جماعًة  والعدوانية، وال�سادر عن طرف قد يكون فرداً 
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اأو  اأ�سرار مادية  اإخ�ساعه وا�ستغالله يف اإطار عالقة قوة غري متكافئة؛ مما يت�سبب يف اإحداث 
معنوية لفرد اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية اأو دولة اأخرى، ويف هذا الإطار يكون العنف �سد 
بدرجات  ويت�سم  والإكراه،  وال�ّسدة  القوة  ويقوم على  املراأة  فعاًل موجًها �سد  اأو  �سلوًكا  املراأة 
متفاوتة من التمييز وال�سطهاد والقهر والعدوانية، وينجم عن عالقات القوة غري املتكافئة بني 
الرجل واملراأة يف املجتمع والأ�سرة على ال�سواء، والذي يتخذ اأ�سكاًل نف�سية وج�سدية متنوعة  

الأ�سرار.

وُتعرِّف منظمة العفو الدولية هذا املفهوم من منطلق "الإعالن ب�ساأن الق�ساء على العنف 
�سد املراأة" ال�سادر عن الأمم املتحدة، حيث ين�ض على اأن العنف �سد املراأة هو: 

"اأي فعل عنيف تدفع اإليه ع�سبية اجلن�ض ويرتتب عليه، اأو ُيرجح اأن يرتتب عليه، اأذى 
التهديد  ذلك  مبا يف  النف�سية،  اأو  اجلن�سية  اأو  اجل�سمانية  الناحية  من  �سواًء  للمراأة،  معاناة  اأو 
باأفعاٍل من هذا القبيل اأو الق�سر اأو احلرمان التع�سفي من احلرية، �سواًء حدث ذلك يف احلياة 

العامة اأو اخلا�سة."  

الإغفال،  اأفعال  املتحدة  الأمم  اإعالن  يف  الواردة  للتعريف  التقدمية  التف�سريات  وتدخل 
هذه  بع�ض  تذهب  كما  املراأة.  �سد  العنف  اأ�سكال  �سمن   اأي�سا  احلرمان،  اأو  الإهمال  مثل 
القت�ساد على حياة  تنظيم  تاأثري  الناجت عن  الأذى  وهو  الهيكلي  العنف  اأن  اإىل  التف�سريات 

الن�ساء يندرج اأي�ًسا �سمن اأ�سكال العنف �سد املراأة.

ه �سد املراأة جذور واأ�سكال العنف املوجَّ
ه �سد املراأة العربية مابني عنف منظور واآخر غري منظور؛ ج�سدي اأو  تتنوع اأ�سكال العنف املوجَّ
نف�سي، اأ�سري اأو جمتمعي اأو اقت�سادي اأو �سيا�سي. وقد تظهر بع�ض اأ�سكال العنف الذي تعاين 
منه املراأة يف �سورة ا�ستخدام اللغة اأو الإمياءات اأو احلركات املوجهة �سد املراأة والذي يعترب اأحد 
اأ�سكال العنف الأخرى، كما تتعدد م�سببات العنف مابني م�سببات مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، قانونية 
اأم ثقافية. ول �سك يف وجود ارتباطات وا�سحة بني بع�ض العوامل املجتمعية وبني تعر�ض املراأة 

للعنف باأ�سكاله املتنوعة، فكلما متكنت املراأة اقت�ساديا وحتررت من الأمية قل العنف �سدها.



املراأة  ال�سلبية جتاه  املواقف  العديد من  وراء  ثقافية عميقة تكمن  اأي�ًسا جذور  توجد  كما 
يف جمتمعاتنا العربية، والتي اأدت اإىل حدوث ردة وا�سحة يف الوعي ال�سعبي العام اإزاء هذا 
املو�سوع يف العقود الأخرية من ال�سنني، بعد اأن كانت جمتمعاتنا قد حققت خطوات اإيجابية 
روؤية  الروؤية احلديثة مع  الع�سرين، حني تطابقت  القرن  للمراأة منذ بدايات  لالأمام يف نظرتها 
دينية توؤكد كيان املراأة ك�سريك كامل الأهلية للرجل يف دعم ال�ستقرار الجتماعي ويف بناء 

النه�سة العربية على حدٍّ �سواء.

كافة  مغلوطة يف  وارتباطات  مفاهيم  انت�سار  اإىل  الفكري  اخللط  وهذا  الردة  هذه  وو�سلت 
اإىل  متيل  اجتاهات  �سيوع  املثال  �سبيل  على  ذلك  ومن  وم�ستوياتها؛  العربية  احلياة  جمالت 
ا�ست�سهال حتميل املراأة امل�سئولية عن كافة امل�سكالت التي تواجهها املجتمعات العربية كبديل 
للمواجهة العقالنية امل�سئولية لها. ومن ذلك على �سبيل املثال القول باأن �سبب انت�سار البطالة 
يف جمتمعاتنا يرجع بب�ساطة اإىل اإقحام املراأة يف جمال العمل لتاأخذ فر�سة الرجل وبالتايل فاإنها 
بعملها تاأخذ فر�سة اأ�سرة كاملة، مع اإهمال كافة الأ�سباب القت�سادية والجتماعية املو�سوعية 
ن�سًبا  اأن  اإىل  ت�سري  والتي  البحوث  من  العديد  اأثبتتها  التي  النتائج  وجتاهل  للبطالة،  امل�سببة 
متزايدة من الأ�سر العربية اأ�سبحت تعولها الأم نتيجة فقد الأب اأو غيابه، واأن الواقع ي�سهد 
باأن الأم العربية تبلى بالًء ح�سًنا يف العمل اإىل جانب الأب مب�ساركة وم�سئولية كاملة من اأجل 
توفري الدخل الكايف ملواجهة الأعباء املتزايدة على الأ�سرة العربية. وميثل التف�سري غري املن�سف 
ا لروؤية قدمية كانت تنظر للمراأة نظرة دونية مما ل يت�سق مع  ًـّ ال�سابق الإ�سارة اإليه امتداًدا طبيعي
ما حملته الر�سالت ال�سماوية من تكرمي للمراأة وم�ساواتها بالرجل كب�سر متكاملني ومت�ساوين 

يف احلقوق والواجبات.

اأ�سبحت فيها يف بع�ض احلالت الذات الأنثوية ماهرة  اأ�سباب نف�سية، والتي  كما توجد 
ا يقع عليها مع العادة والزمن، واأ�سبح جزًءا من  ًـّ يف تعنيف ذاتها، بل رمبا اأدمنت عنًفا خارجي
وجود الذات والإح�سا�ض بها. حيث ياألف ال�سعيف �سعفه انطالًقا من القمع املتجذر وانطالًقا 
من قبوله لل�سورة التي متلى عليه  على اأنها احلقيقة الثابتة،  وحتى يكاد العنف يبدو وكاأنه جزء 
اإنتاجه  اأنها تتوىل اإعادة  ع�سوي من ج�سد املراأة ومن تكوينها النف�سي، والذي قد ي�سل اإىل 
حني تتوىل توريث الطفلة الأنثى القهر من خالل دورها كاأم، وتلعب الدور الأ�سا�سي يف رعاية 

العنف �سد املراأة



حقوق الإن�سان واملراأة والتنمية18

وغر�ض مفاهيم العنف �سد املراأة يف اأب�سع وجوهه يف معاملتها للطفلة الأنثى؛ بحيث ل يعود 
ر الذي ي�ستمد اأ�سباب بقائه من ا�ستمرار ال�سحية  هناك جمال للفكاك من فخ العنف املتجذِّ
يف التلذذ بالعنف املمار�ض عليها، والذي يعك�ض يف بع�ض احلالت حتول املراأة نف�سها اإىل كائن 

اآخر، واأداة لرتويج ال�سلطة الذكورية القمعية اأكرث من الذكور اأنف�سهم.
ويلعب ال�ستخدام ال�سلبي للتقدم العلمي والتكنولوجي والذي يعود اإىل �سوء ا�ستخدام 
نتائج التقدم، والذي يرتبط بالطبع يف الأ�سا�ض باملناخ الثقايف ال�سائد والذي يدفع اإىل التوظيف 
ال�سلبي لنتائج التطور العلمي والتكنولوجي، فعلى �سبيل املثال كانت هناك اآثار �سلبية لتطور 
علم الأدوية وظهور اأدوية جديدة والذي �ساعد �سمن عوامل اأخرى اجتماعية على بروز ظاهرة 
الزوجة الثانية واأ�سكال الزواج ال�سري الأخرى بالإ�سافة اإىل ما ميكن اأن تتعر�ض له الن�ساء 
من اأ�سكال عديدة من التحر�ض وامل�سايقات عرب اأجهزة املحمول ومن خالل �سبكة الإنرتنت 
الف�سائيات  اإىل جانب  قانوين، وذلك  ب�سكل غري  النطاق  ت�ستخدم يف هذا  اأ�سبحت  والتي 
والد�ض التي اأتت بع�سرات القنوات الإباحية اأو املتطرفة التي تبث كل ما هو �سد العقل و�سد 
العلم و�سد املنطق، وتقدم املراأة اإما ب�سفتها �سلعة جن�سية رخي�سة اأو م�سدًرا لغواية ال�سيطان، 

وكالهما ميار�ض نوًعا من العنف املعنوي على املراأة.
اأما الدرد�سة على �سبكة الإنرتنت فقد اأخ�سعت مفهوم اخللوة للمراجعة؛ فاخللوة باملفهوم 
التقليدي يف ال�سريعة والدين تعني وجود الرجل واملراأة يف مكان منعزل يخ�سى معه التورط 
اأمام نوع جديد من الت�سال لي�ض هو اخللوة ال�سرعية  يف عالقة مبا�سرة غري �سرعية. ونحن 
ولي�ض هو الت�سال املادي املبا�سر، فال�ساب اأو الرجل يتعامل مع فتاه اأو �سيدة يف مكان بعيد 
عنه، فال توجد خلوة باملعنى ال�سرعي، اإمنا يف احلقيقة هما يتعامالن من خالل �سبكة الإنرتنت 
اأو املحمول بكل ما ميكن ت�سوره عرب هذا الو�سيط اجلديد من ممار�سات يف جمتمعات تعود فيها 
ال�ساب والفتاة لزمن طويل على عدم الختالط. يف هذه احلالة ظهرت ق�سايا جديدة ومفاهيم 
اأن جتلبه من  فيما ميكن  اأي�سا  بل  اأبعادها  نفكر يف مغزاها ويف  اأن  لي�ض فقط  ت�ستلزم  جديدة 

م�سكالت تقع نتائجها ال�سيئة على الفتاة اأو املراأة اأكرث مما تقع على ال�ساب اأو الرجل. 
العربية؛ حيث  املراأة  لها  تتعر�ض  التي  العنف  حالة  تف�سر  والأ�سباب  العوامل  هذه  كل 
ويدعو  بل  العمل،  حتى  اأو  للتعليم  �سواًء  املنـزل  من  املراأة  خروج  يرف�ض  البع�ض  يزال  ل 



اإىل هذا ويكتبه باعتباره �سحيح الدين، وهو الأمر الذي يف�سر ملاذا حتتل املراأة اأدنى درجات 
ال�سلم الجتماعي، وملاذا تتعر�ض لكل هذه الأ�سكال من العنف، على الرغم من اأن العنف 
الواقع على املراأة يبقى يف النهاية اأحد جتليات حالة عامة من امليل لتباع العنف كو�سيلة حلل 
امل�سكالت يف غياب تقاليد احرتام اإن�سانية الآخر واأ�ساليب احلوار والتفاهم املتبادل والتفاو�ض 
وقبول احللول التي تراعي كافة الأطراف؛ وحيث اأ�سبح العنف ي�سود بع�ض املجتمعات يف 

ال�سنوات الأخرية وبدرجة لفتة لالنتباه وعلى كل امل�ستويات. 

العنف حزمة متفاعلة من الأ�سباب والعنا�سر
يعد العنف املنـزيل داخل الأ�سرة من اأكرث ممار�سات العنف انت�ساًرا حيث ي�سيء ا�ستغالل 
اخل�سو�سية التي مينحها املجتمع والدولة للعالقات الأ�سرية باأكرث اأع�ساء الأ�سرة �سعًفا ويبداأ 
اأنه فيما يت�سل  اإىل حد قتلها، ونحن نعرف  املراأة وقد ي�سل  ب�سرب ال�سغار وينتهي ب�سرب 
العربية،  املجتمعات  ومنها  كثرية،  جمتمعات  يف  قانونًا  جترم  التي  ال�سرف  جرائم  يف  بالقتل 
يالحظ اأن الذي يقتل امراأته ملجرد ال�سك يف �سلوكها ودون التزام مبدى توفر ال�سروط ال�سرعية 
التي يحددها الدين ل يحاكم حماكمة عادلة خا�سة يف املناطق التي ل تزال تخ�سع لأحكام 

املجال�ض العرفية على اأ�سا�ض اأن املراأة هي كائن اأدنى يف كل الأحوال. 

ه �سد الن�ساء،  ويف احلقيقة ل يعد اإ�سدار القوانني مبفردها اأداة كافية ملكافحة العنف املوجَّ
فاملنظومات القانونية تت�سمن الكثري من الن�سو�ض القانونية التي جترم العنف �سد املراأة، ومع 
ذلك ل تزال هذه اجلرائم ترتكب يف جميع املجتمعات، ولذلك لبد من اإدخال طرف جديد 
لإحياء وتفعيل الن�سو�ض القانونية ومعرفة تف�سري لالأ�سباب الفاعلة وراء العنف املوجه �سد 
�سيا�سية  اأ�سبابًا  ت�سمل  والتي  واملتفاعلة  املرتابطة  الأ�سباب  ينتج عن حزمة من  والذي  املراأة 
واقت�سادية ودينية ويف جمموعها ت�سكل حزمة مرتابطة ومتفاعلة ولذلك  واجتماعية وثقافية 
ي�سعب فهم هذه امل�سكلة املعقدة اإل بعد درا�سة الكيفية التي تتكون وتتفاعل بها الأ�سباب 

املكونة لظاهرة تف�سي العنف �سد املراأة يف جمتمعاتنا.

ومن بني الأ�سباب ال�سيا�سية ذكورية املجتمع ال�سيا�سي يف العديد من املجتمعات حيث 
تنح�سر املنا�سب ال�سيا�سية التي تتولها املراأة يف مواقع غري موؤثرة على م�سري الأغلبية العظمى 

العنف �سد املراأة
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من املواطنني، اإىل جانب غياب دور املراأة يف الأحزاب ال�سيا�سية وموؤ�س�سات املجتمع املدين 
والحتفاظ لها بدور مكمل، ي�ساف اإىل هذه القيود املوجودة يف املجتمع ب�سكل عام والتي حتد 
من امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة، وحتى يف ظل وجود نوع من احلراك ال�سيا�سي الذي ت�سهده  
املجتمعات العربية وم�سر يف مقدمتها، ويف ظل هذا احلراك تندفع اإىل حلبة احلياة ال�سيا�سية 
ال�سيا�سيني وخا�سة من  الن�سطاء  ال�سابة واجلديدة من  اأعداد كبرية من الأجيال  اأخرى  مرة 
الن�ساء كما يالحظ اأن اأ�سكال التفاعالت واملواجهة مع هذا احلراك ال�سيا�سي جتاوزت اأ�سكال 
القيود التقليدية التي عرفتها جمتمعاتنا وظهرت اأ�سكال جديدة لعلها ت�ستند اإىل توظيف ما 
ي�سببه العنف املوجه للمراأة من اآثار �سلبية فادحة عليها وعلى اأ�سرتها تكون حم�سلته النهائية 
وحتت دافع حمايتها واخلوف عليها ابتعادها عن امل�ساركة ال�سيا�سية، ومن اأبرز املظاهر يف هذا 
ال�سدد ظاهرة التحر�ض بالفتيات والن�ساء، وما ينطوي عليه من اإرهاب وعنف يهدف اإىل اإبعاد 
ا للرتاجع عن امل�ساركة اإما بدافع خوفهن الداخلي اأو حتت �سغوط  ًـّ امل�ساركات ودفعهم تلقائي
اأ�سرهن، وهو ما يعد يف النهاية نوًعا من العنف والقهر للمراأة والذي يعترب غريًبا على التقاليد 
نطاق  ات�ساع  املتمثل يف  التاريخي  الإرث  هذا  اإىل  اأ�سفنا  اإذا  عليها يف جمتمعاتنا.  املتعارف 
الأمية بني الن�ساء نتيجة احلرمان من حق التعليم والذي ميكن اأن ير�سم مالمح خا�سة اإ�سافية 

تف�سر حقيقة انح�سار امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 

كذلك جند الأ�سباب املت�سلة بالهريياركية الجتماعية: التي جتعل القوامة مبعناها املت�سلط 
للرجل دائًما �سواًء كان يلعب دور الأب اأو الزوج اأو الأخ اأو حتى ابن العم اأو زوج الأم اأو 

الأخت والتي ت�سع املراأة دائًما يف مكانة دونية بو�سفها تابًعا للرجل.

وتوجد الأ�سباب  الثقافية، حيث ل تزال ثقافتنا زاخرة مبا مييز بني الرجل واملراأة، والذي 
يفر�ض العنف املعنوي اأو املادي اأو الثنني معا ويرتبط بهذا اأي�سا ما تقدمه موؤ�س�سات التن�سئة 
الأكرث تاأثرًيا مثل الإعالم الذي يقدم املراأة يف �سورة �سلبية وب�سفتها �سلعة ومو�سوًعا للمتعة، 
املوؤ�س�سة  اأن  جند  كما  للدراما،  املتعددة  الأ�سكال  من خالل  العنف  لقيم  للرتويج  بالإ�سافة 
التعليمية ل تزال تعتمد على اأ�ساليب تربوية تقوم على العنف والق�سر وال�سرب اأو التعنيف، 
حيث ي�سيع يف هذا املناخ الثقايف بقيمه واأ�ساليبه الرتبوية مناخ العنف والذي تكون منه املراأة 

ب�سفتها الطرف الأ�سعف اأوىل �سحاياه والأكرث ت�سرًرا منه على نحو خا�ض.



من  وا�سعة  قطاعات  منه  تعاين  الذي  الفقر  اأو�ساع  مثل  القت�سادية  الأو�ساع  واأنتجت 
وتزايد  ا  ًـّ اقت�سادي متكينهن  دون  يحول  الذي  والتدريب  التعليم  من  حرمانهن  نتيجة  الن�ساء 
معدلت الفقر بينهن العديد من الظواهر الجتماعية اجلديدة، لي�ض فقط لت�ساع حجم الأ�سر 
التي تعولها ن�ساء، ولكن اأي�ًسا ب�سبب ظاهرة ما يعرف  بـ"الرجل العالة"، اأي الرجل الذي 
الع�سوائية  املناطق  الأخ�ض يف  منت�سرة على  اأ�سبحت  زوجته، وهي ظاهرة  عالة على  يعي�ض 
ا ب�سفته الظهر الذي ت�ستند عليه  ًـّ ا �سكلي ًـّ و�سديدة الفقر، حيث يلعب الرجل دوًرا اجتماعي
اأن  بالعمل والإنفاق عليه. ورغم  املراأة  املراأة حتى ل تتعر�ض للعنف املجتمعي، مقابل قيام 
جوهر ال�سفقة احلمائية مقابل الإعالة اإل اأن املتابعة امليدانية لهذه الظاهرة ت�سري اإىل اأن هوؤلء 
"الرجال العالة" ميار�سون عنًفا وق�سوة �سد زوجاتهن اأكرث من الأزواج العاديني الذين يقومون 
اأو  يعملون  ل  الذين  الرجال  بع�ض  عن  الناجت  املكبوت   والعنف  فالغ�سب  اأ�سرهم،  باإعالة 
ا نحو  ًـّ يعملون وبطريقة غري موؤكدة يف اإعادة توجيه �سحنات الغ�سب يف �سورة عنف يوجه فعلي
الزوجة والأبناء. وهو ما يعني اأن املراأة يف هذه احلالة ميار�ض عليها  عنف مزدوج وهي ظاهرة 
تربز على نحو خا�ض يف الأو�ساط الفقرية وبني الأ�سر التي يعاين رجالها من البطالة، اأو التي 

تعاين ن�ساوؤها من ظاهرة العنو�سة.

ومن امللفت لالنتباه التباين ال�سديد فيما يتعلق بتاأويل املوروث الثقايف والديني اإزاء املراأة؛ 
فالبع�ض يرى اأن هذا املوروث يكرم املراأة وي�ساويها بالرجل واأن الفوارق فيما بينهما هي جمرد 
فوارق طبيعية تعرب عن تكامل يف الأدوار الجتماعية، بينما يفهم البع�ض قوامة الرجل على 
اأن ال�سريعة والفطرة ت�سعها يف مرتبة اأدنى من الرجل، وهو ما يخلق مناًخا م�سجًعا على العنف 

�سد املراأة باعتباره اأمًرا مقبوًل وم�سروًعا من وجهة نظر الدين، والدين منه براء.

ي�ساف اإىل هذا تف�سري بع�ض الآيات القراآنية الكرمية بطريقة خاطئة مما يوؤدي اإىل اخلروج مبعنى 
ـًا؛ بحيث اأ�سبحت  ا واإن�سانّي العقاب اإىل حدود وا�سعة من العنف النتقامي غري امل�سروع دينيًّ
يف الرتاث الثقايف التاريخي وكاأنها مرتبطة بال�سر والدن�ض وكاأنها �سورة اأخرى من ال�سيطان اأو 
الأفعى التي تنفث �سمومها يف كل مكان، ولالأ�سف فاإن حركة جتديد اخلطاب الديني والثقايف 
ل تزال قا�سرة عن الق�ساء على هذه التف�سريات. كما يلجاأ البع�ض اإىل ال�ست�سهاد ببع�ض 
لبع�ض  ال�سحيحة  غري  التف�سريات  بع�ض  اإىل  اإ�سافة  ال�سحيحة  غري  اأو  ال�سعيفة  الأحاديث 
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ن�سو�ض القراآن والتي يتم فيها عزل الآية القراآنية عن �سياقها اأو اأ�سباب نزولها والتي ب�سببها 
تتعر�ض املراأة اإىل كثري من اأنواع العنف، اإىل درجة اأن بع�سها يحمل املراأة م�سئولية ما تتعر�ض 
له من عنف، كما اأن حركة اإ�سالح وجتديد الفكر الديني جتابه بالكثري من اأ�سكال املقاومة، 
واأ�سبحت ب�سبب ذلك عاجزة وب�سكل وا�سح عن مواجهة التف�سريات املغلوطة التي ت�سيع 
�سوًرا مغلوطة للمراأة بعيدة متاًما عن �سحيح الدين وجوهره، وهو ما خلق نوًعا من الفو�سى 
الدين  با�سم  التحدث  فو�سى يف  بوجود  املعتدلة لالعرتاف  الدينية  الرموز  الكثري من  ودفع 
والذي امتد اإىل الجرتاء على اإ�سدار الفتاوى والتي ت�ساعد ب�سكل اأو اآخر على خلق مناخ 

ثقايف خمتلف حتت زعم اأنه يعتمد على الدين وهو ما يف�سر التباين يف وجهات النظر.  

وي�ستندون  للعمل  حتى  املنـزل  من  املراأة  خروج  يرف�سون  الذين  الفقهاء  بع�ض  وهناك 
" باعتبارها �سريحة الدللة على  ُبُيوِتُكنَّ يِف  "َوَقْرَن  اإىل تف�سري حمدد لالآية الكرمية  يف ذلك 
منع املراأة من العمل. وهناك اأي�سا بع�ض الكتابات الدينية التي ترى اأن الزواج العريف زواج 
اإقدامهم على مثل هذه الأمناط من العالقات  اإليه بع�ض ال�سباب يف  �سرعي، وهو ما ا�ستند 
بدون علم الأهل. وعلى الرغم من ا�سرتاك ال�ساب والفتاة يف الإقدام على مثل هذا ال�سلوك 
اخلاطئ فاإنه يالحظ اأن الفتاة تتعر�ض لنوع من الظلم يف املجتمع اإذ يتم حتميلها اخلطاأ كاماًل 
وحدها �سواًء من زاوية امل�سئولية الأخالقية اأومن زاوية ما يرتتب على هذا الزواج من اأطفال 
ومييل املجتمع اإىل اإعفاء ال�ساب من اأي م�سئولية مبا يف ذلك العرتاف بن�سب الطفل حتى لو 

ثبتت اأبوته له.     

من  والجتماعي  الثقايف  اجلانب  فاإن  والنقاب،  للحجاب  ال�سرعي  اجلانب  عن  وبعيًدا 
املو�سوع يتعلق بظاهرة انت�سار احلجاب وحتول وات�ساع دللته لي�سبح كما لو كان الدليل الوحيد 
مبقت�ساها  يتم  التي  العملية  وهي  املجتمع،  الجتماعية يف  املراأة وجدارتها  على ح�سن خلق 
اختزال الوجود الجتماعي والإن�ساين للمراأة يف واحد فقط من م�سوغات هذا الوجود وهذه 
بنظرتنا  يتعلق  فيما  لالأمور  ال�سديد  التب�سيط  من  نوًعا  يعك�ض  قد  الذي  الأمر  وهو  اجلدارة، 
للمراأة، والأخطر من ذلك ما يرتتب على هذا الختزال من اإعادة �سياغة للمواقف اإزاء املراأة 
يف الثقافة العامة والثقافة ال�سعبية ال�سائدة يف جمتمعاتنا، مبا يعمم النظرة ال�سلبية للمراأة خا�سة 
اإذا مل تكن حمجبة، كما يفتح الباب اأمام ا�ستنتاجات �سعاف النفو�ض لتربير ا�ستحقاقها ملا قد 



تتعر�ض له من اأ�سكال العنف والعتداء حتى لو كانت متلك من مربرات اجلدارة الجتماعية 
الكثري، مبا يف ذلك التزامها الزي املحت�سم املتعارف عليه يف جمتمعها.  

العنف داخل الأ�سرة 
يعد العنف املنـزيل من اأكرث اأ�سكال العنف خبًثا، حيث اإنه ي�سيء ا�ستغالل اخل�سو�سية 
التي مينحها املجتمع والدولة للعالقات الأ�سرية، وي�سر باأكرث اأع�ساء الأ�سرة �سعفاً، اأي الإناث 
ه �سد الن�ساء والفتيات اأ�سبه بوباء اجتماعي عاملي؛  والأطفال. لقد اأ�سبح ذلك العنف املوجَّ
متفرقة من  اأنحاء  بو�سوح يف  الظاهرة  امليدانية وجود هذه  والدرا�سات  البحوث  توؤكد  حيث 
العامل واإن تفاوتت الدرجات وتباينت الأ�سباب، اإل اأن ذلك النوع من اأنواع العنف يزداد يف 
املجتمعات التي يحظى الرجال فيها ب�سلطة و�سيطرة فائقة على املوارد؛ حيث ت�سبح الن�ساء 
والفتيات غري مت�ساويات مع الرجال ب�سبب التمييز الذي يدعمه القانون والثقافة ال�سائعة، وهو 

الأمر الذي يرتتب عليه تقييد م�ساركة الن�ساء والفتيات يف احلياة العامة.

وقد اأو�سحت درا�سة ملركز البحرين للدرا�سات والبحوث والتي اأجريت بتكليف من املجل�ض 
الأعلى للمراأة حيث تناولت هذه الدرا�سة العنف �سد املراأة واأظهرت اأن الزوج هو اأكرث املمار�سني 
للعنف يف خمتلف م�ستويات الدخل، حيث تزداد احتمالت ممار�سة العنف كلما قل م�ستوى 
دخل الأ�سرة، رغم �سعي البع�ض اإىل اإخفاء وجودها كظاهرة، واأ�سارت عينة الدرا�سة اإىل الدور 
الذي تلعبه املوروثات الثقافية والرتاث والتن�سئة الجتماعية يف ظاهرة عنف الرجل �سد املراأة 
وخ�سو�ًسا يف النطاق الأ�سري.كما اأو�سحت الدرا�سة يف نتائجها اإىل اأن هناك تاأثرًيا للتحولت 
الجتماعية املتعلقة بتعليم املراأة وخروجها للعمل وم�ساركتها يف الإنفاق على الأ�سرة وعلى وعي 
بع�سهن، حيث مل تعد الن�ساء تقبل بنمط من العالقات الزوجية غري املتكافئة، مما يوؤدي اإىل 
�سعيهن لك�سر ال�سورة التقليدية للزوجة التي تقبل الإهانة ك�سورة مثالية للطاعة املطلقة. كما 

اأظهرت الدرا�سة اأن تعليم املراأة ودرا�ستها مل ي�سكال دافعني لنخفا�ض ممار�سة العنف �سدها. 

يف  تتلخ�ض  الن�ساء  ت�ستخدمها  ا�سرتاتيجيات  ثالث  وجود  الدرا�سة  اأظهرت  كذلك 
وفقدان ح�سانة  والطالق  الف�سائح  من  خوًفا  الزوجية  بيت  والبقاء يف  ال�سمت  اإ�سرتاتيجية 
اأو  الطالق  على  احل�سول  بهدف  الأ�سرة  كاأفراد  الآخرين  م�ساعدة  اإىل  اللجوء  اأو  الأطفال، 
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جمابهة العنف بالعنف، اإل اأن غالبية مفردات العينة يرف�سن وب�سكل قاطع العنف �سد الرجل 
بالنظر اإىل امل�ستندات الدينية والجتماعية والأخالقية. 

اآثاًرا  الن�ساء والأطفال من �سحايا العنف املنـزيل كثرًيا ما يعانون  اأن  وتو�سح الدرا�سات 
على  �سلًبا  توؤثر  كما  بالآخرين  وثقتهم  لذواتهم  تقديرهم  من  تقلل  قد  الأجل  طويلة  نف�سية 
اإجنازهم ال�سخ�سي وجتعل منهم فري�سة �سهلة للمزيد من العنف. كما اأن اأطفال الن�ساء الالتي 
اأمهاتهن  تتعر�ض  مل  الذين  الأطفال  من  اأكرب  ملخاطر  معر�سون  املنـزيل  للعنف  �سحايا  كن 
الآثار  لذات  يتعر�سون  قد  املنزيل  العنف  ي�سهدون  الذين  الأطفال  اإن  بل  املنزيل،  للعنف 

النف�سية التي يتعر�ض لها ال�سحايا املبا�سرين للعنف الأ�سرى.

اأ�سكاله اإىل التعر�ض  ول يقت�سر العنف الأ�سرى على جمرد �سرب الزوجات بل تتعدد 
اأو الأخوة، والتعدي اجلن�سي على الفتيات ال�سغريات  اأو الوالدين  لل�سرب على يد الزوج 
على اأيدي اأفراد من الأ�سرة، اأو اإرغام الزوج لزوجته على العالقة احلميمة على غري رغبتها، 
وكذلك ت�سويه الأع�ساء التنا�سلية الأنثوية وغري ذلك من املمار�سات التقليدية املوؤذية للمراأة 
التي  ل�سوابطه  مراعاة  دون  الطالق  على  الإقدام  الأحيان  من  كثري  ويف  باخلتان؛  واملعروفة 
لكرامة  الزوجية �سونًا  احلياة  ا�ستمرار  لتعذر  اأخرًيا  باعتباره حالًّ  الإ�سالمية  ال�سريعة  تكفلها 
الأ�سرة وكرامة املراأة، مما يجعل عملية الطالق تتحول اإىل نوع من الثاأر اأو العقوبة ورد العتبار 
ميار�سه الزوج على زوجته وهو ما يطلق عليه الطالق التع�سفي. بالإ�سافة اإىل بع�ض الظواهر 
الأخرى مثل الزواج املبكر للفتيات والتهديد اأو املنع من اخلروج من املنزل للتعليم اأو للعمل 

اأو لزيارة الأ�سرة.

اإن الف�سل يف معاجلة العنف املنـزيل ميثل ر�سالة وا�سحة مفادها اأن ما يحدث للن�ساء خلف 
الأبواب املغلقة ل يحظى بالقدر الالزم من الهتمام من قبل املجتمع والدولة، وهو ما يعد من 
النتهاكات ال�سريحة لقانون حقوق الإن�سان الدويل؛ فالدولة م�سئولة عن منع اإهدار احلقوق 
واإهدار  تق�سري  مبثابة  هذا  يف  الدولة  ف�سل  ويعد  ومعاقبتها،  العنف  اأفعال  يف  التحقيق  وعن 

لواجباتها يف �سمان احلماية املت�ساوية للمراأة يف ظل القانون.



ولكن العنف املنـزيل غالًبا ما يعالج يف جمتمعاتنا العربية على اأنه ق�سية �سخ�سية ل يحق 
اأحد الأقرباء، وعادة ل يعرف  املتهم هو  اإذا كان  فيها، خا�سة  التدخل  لأحد خارج الأ�سرة 
الراأي العام �سيًئا عن هذه العتداءات، ويف حالة الغت�ساب مثاًل فاإن الق�سية عادة ما تنتهي 
من الوجهة الق�سائية اإذا ما قرر ال�ساب اأو الرجل اأن يتزوج من الفتاة وهو ما يرحب به اأهل 
ال�سحية عادة دون مراعاة لنف�سية ال�سحية ودومنا اعتبار لإفالت املعتدي من العقاب، بل اإن 
الأمر يبدو وكاأنه يكاَفاأ على جرميته اإذ يكون قد جنح يف اإجبار فتاة معينة على الزواج منه يف 

بع�ض احلالت. 

وميثل الطالق م�سكلة اقت�سادية واجتماعية كبرية للن�ساء يف املجتمعات العربية، ولهذا فاإن 
بع�ض الن�ساء يقبلن بحياة الذل والهوان الإن�ساين دون طلب الطالق، وهو الأمر الذي يوؤدي اإىل 
ا�ستمرار اأمناط من التعاي�ض الأ�سري الذي ل يزيد عن كونه نوًعا من التجاور املكاين امل�سحوب 
مبناخ من الكدر والكراهية وهو ما يوؤثر �سلًبا على الكيان الجتماعي لالأ�سرة ولالأبناء ب�سكل 
حا�سم. وتنظر بع�ض الأو�ساط الجتماعية للعنف املنـزيل يف كثري من الأحيان باعتباره ت�سرًفا 

ا ح�سن النية من قبل الزوج ويعتربونه اأمًرا مقبوًل من الوجهة الدينية والجتماعية.  ًـّ تاأديبي

الن�ساء املتزوجات عانني من  اأن 40% من  ويف درا�سة طبقت يف م�سر عام 1995، وجد 
ويفاقم  البدين،  بالإيذاء  وتنتهي  اللفظي  بالعنف  تبداأ  التي  املختلفة  املنزيل بدرجاته  العنف 
الزواج املبكر من هذه امل�سكلة؛ فالفتاة غري املكتملة الن�سج ل حت�سن اإدارة العالقة الزوجية 
ويتوقع منها زوجها اأكرث مما ت�ستطيع اأن تعطيه، وبذلك حتدث اخلالفات التي عادة ما توؤدي اإىل 

العنف.

وقد قامت منظمة "هيومن رايت�ض وت�ض" بتق�سي اأ�سباب الف�سل يف معاجلة العنف �سد 
الن�ساء والفتيات يف اأكرث من 30 دولة حول العامل من بينها عدد من الدول يف ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا، وانتهت اإىل اأن املعوقات التي حتول دون مواجهة العنف �سد املراأة تتمثل يف 
ال�سحايا، ولكنها ر�سدت يف  مل�ساندة  املوجهة  ال�سيا�سات  املراأة وغياب  املميزة �سد  القوانني 
نف�ض الوقت وجود حركة ملمو�سة للن�سطاء الذين يحاولون تغيري هذا الو�سع، كما ر�سدت 

اإجناز قدر من التطور يف الت�سريعات املرتبطة بذلك يف مواجهة مقاومة �سديدة من املجتمع.

العنف �سد املراأة
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الن�ساء  اأنه عادة ما ل يعاقب الذكور الذين يهددون ذويهم من  اإىل  وي�سري تقرير املنظمة 
على  ال�سجن  حياة  تف�سلن  الن�ساء  بع�ض  فاإن  ولذلك  �سرفهم،  لوثن  اأنهن  بدعوى  بالقتل 
العي�ض خارجه يف ظل تهديدات الأقارب من الرجال لهن بالقتل، واأنه يالحظ على ال�سعيد 
الديني انت�سار ظاهرة التو�سع يف ا�ستخدام حق التاأديب املقرر يف ال�سريعة الإ�سالمية من قبل 
الزوج للزوجة واإخراجه اإىل دائرة العنف النتقامي بغري حدود؛ حيث اإنه من املعتاد اأن يطلب 
اأن  اأو  اأزواجهن  اأن ي�سكنت على العتداء من قبل  ال�سحايا  الن�ساء  الدين من  بع�ض رجال 

ير�سني بالزواج من مغت�سبيهن، على غري ما ق�سدته ال�سريعة.   

عنف املراأة �سد املراأة
ف�ساًل عن عنف الرجل �سد املراأة -كما �سبقت الإ�سارة- جند اأ�سكاًل اأخرى من العنف 
الذي متار�سه املراأة �سد املراأة، عنف ال�سعيف جتاه من هو اأ�سعف، وهو يظهر كنوع من التعوي�ض 
النف�سي عما تتعر�ض له املراأة من عنف الأقوى اأي الرجل؛ حيث تعيد ال�سحية اإنتاج مفهوم 
القهر من منطق الأمومة الراعية ملفاهيم ال�سلطة الذكورية. ومن املالحظ اأنه يف بع�ض احلالت 
جند اأن الأم اأ�سر�ض من الأب يف تربية بناتها �سونًا ل�سرف الذكورة وقيمها، وكاأنها اأداة لرتويج 

ثقافة ال�سلطة الذكورية القمعية التي ت�سربتها منذ نعومة اأظافرها.

العنف �سد املراأة يف احلروب
�ساعت اأعمال العنف �سد املراأة اإبان ال�سراعات امل�سلحة حتى �سارت كالوباء املتف�سي، 
ارتبط  وقد  امل�سلحون،  املقاتلون  ي�ستهدفها  رئي�سة  اأهدافاً  الن�ساء  وبالأخ�ض  املدنيون  واأ�سبح 
ا منذ ما قبل املغول والتتار وانتهاًء بالغزو الأمريكي للعراق بالعتداء  ًـّ الغزو والحتالل تاريخي
اجلن�سي وانتهاك الأعرا�ض، ويف التاريخ القدمي كان الغازي اإذا دخل بلداً ا�ستحل جلنوده واأباح 
لهم اأن يفعلوا به ما �ساءوا، اإما اأن يغت�سبوا الن�ساء اأو ي�سرقوا اأو ياأخذوا الأموال واملنقولت. 
القت�سادي  العنف  اأ�سكال  كافة  اإليها  وي�ساف  قائمة،  تزال  ل  ال�سورة  هذه  فاإن  ولالأ�سف 
اإل  اأو الحتالل،  اأ�سرتها حتت وطاأة احلرب  املراأة مع  والجتماعي والثقايف التي تعاين منها 
اأنها كثرًيا ما تتحمل امل�سئوليات ال�سعبة وحدها عند غياب زوجها باملوت اأو العتقال، واملثال 



التي وقعت من بع�ض جنود  القتل والعتقال والغت�ساب  الوا�سح على ذلك هو حوادث 
الحتالل الأمريكي يف العراق، وكذلك ما تعانيه املراأة الفل�سطينية حتت ظروف الحتالل 

الإ�سرائيلي.

اأمناط م�ستحدثة من العنف �سد املراأة
تك�سف الدرا�سات حول تاريخ العنف اأن ظاهرة العنف �سد املراأة متجذرة يف الثقافة ويف 
العادات والتقاليد يف العديد من البالد، ومنها بالدنا العربية، ولكنها تتخذ اأمناًطا تتجدد من 
مرحلة تاريخية لأخرى، ول ت�سذ املرحلة الراهنة عن هذا القانون العام. فثمة ظواهر اجتماعية 
جديدة برزت يف ال�سنوات الأخرية ومل تكن موجودة من قبل مثل ظاهرة الأم املعيلة اأي التي 
تتحمل وحدها م�سئولية اإعالة اأ�سرتها بعد غياب الأب اأو ظاهرة الأ�سر الن�سوية اأي التي يغلب 
ا وبناًتا نتيجة ا�سطرار الأب والأبناء الذكور لل�سفر بحًثا عن العمل والرزق.  عليها الن�ساء اأمًّ
وهناك  اأي�سا ما ميكن اأن ن�سميه ظاهرة الرجل العالة والذي يعترب عنًفا �سد املراأة كما �سبقت 
الإ�سارة اإليه، وقد ك�سفت درا�سات خا�سة بامل�سئولية عن العنف �سد املراأة اأن 82 % من اأفراد 
العينة يرون اأن امل�سئولية تقع على عاتق الأ�سرة و55% اأرجعوا العنف �سد املراأة اإىل الثقافة 
الأديان  مع جوهر  تتناق�ض  املراأة  جتاه  �سلبية  مواقف  يحمل  الذي  الديني  واخلطاب  ال�سائعة 
اأن العنف �سد املراأة يرجع اإىل اخلطاب التعليمي والرتبوي و44% يرجعونه اإىل  و44% يرون 
الإعالم و43% يرجعونه اإىل ال�سرطة. ويرى 87% من العينة اأن الغت�ساب هو اأحد اأ�سكال 
ا ب�سبب طريقة ارتداء  ر جزئيًّ العنف غري امل�سروع، اإل اأن 39% يرون اأن الغت�ساب ميكن اأن يربَّ
املراأة للمالب�ض املثرية التي ميكن اأن ت�سجع على مثل هذه اجلرائم، ويف ذات الجتاه يرى %49 

ر مب�سلك املراأة غري املالئم. من العينة اأن الغت�ساب ميكن اأن يربَّ

وعلى الرغم من اأهمية الدعوة امل�ستمرة لل�سلوك القومي والزي املحت�سم كقيم متيز جمتمعاتنا 
للمجتمع،  العامة  الذهنية  على  وت�سلطها  التربيرية  الجتاهات  هذه  مثل  ذيوع  فاإن  ال�سرقية، 
املجتمع،  عليه يف  املتعاَرف  ال�سخ�سية يف حدود  احلرية  ق�سية  على  �سلبية  يحمل ظالًل  قد 
اجتماعية لأخرى، ول  فئة  اإىل احل�سر ومن  الريف  تتباين من  اأن  الطبيعي  وهي حدود من 
ميكن للمجتمعات اأن ت�ستغني عن ت�سديد العقوبات اجلنائية حيال انت�سار مثل هذه اجلرائم؛ 

العنف �سد املراأة
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اأما تقدير  فالقانون هو الذي يحدد ما هو جرمية وما هو غري ذلك يف ن�سو�ض وا�سحة قاطعة، 
اأمور يقدرها القا�سي، ول ميكن قبول ترك املراأة العربية دون  ظروف ومالب�سات اجلرمية فهي 
اأن�سفها  لو  اأنها حتى  وكفاها  اأ�سكاله،  بكافة  العنف  من  على حمايتها  قادرة  م�سددة  قوانني 
ين يف تنفيذ الأحكام نتيجة الثقافة املعادية للمراأة  القانون اأو الق�ساء باأحكامه فاإنها تعاين الأمرَّ

التي قد تكون اأقوى من ن�سو�ض القوانني واأحكام الق�ساء. 

مواجهة العنف �سد املراأة العربية
على الرغم من تقدم و�سع املراأة يف كثري من البلدان يف العقود الأخرية، فاإن حالتها ل تزال 
�سيئة يف ثالث بقاع من هذا العامل: جنوب اآ�سيا، ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وجنوب 
ال�سحراء الإفريقية. ورغم اأن اأ�سباب العنف املوجه للن�ساء  متفاعلة - اأي ل ن�ستطيع اأن نف�سل 
�سبًبا عن اآخر- فال بد من مواجهتها كحزمة متفاعلة العنا�سر؛ حيث اإن اأي حل جزئي لهذه 

امل�سكلة مهدد بالف�سل. وملعاجلة هذه الظاهرة وب�سكل فعال فاإننا بحاجة اإىل:

املعنية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  خ�سو�ًسا  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تقوم  اأن  �سرورة  	•
املجتمعية  واحلماية  احل�سانة  تقييم حالة  اإعادة  اإىل  تهدف  بجهود كبرية  املراأة  بق�سايا 
العادات  تغيري  على  والعمل  والفتيات،  الن�ساء  �سد  ه  املوجَّ العنف  على  املفرو�سة 
الجتماعية والقوانني املوجودة يف الدولة والتي ت�سجع على ممار�سة العنف �سد املراأة. 

توفري البيانات والإح�ساءات للتعرف على حقيقة وحجم وطبيعة ظاهرة العنف �سد  	•
املراأة يف جمتمعاتنا العربية.

الأفعال. هذه  مرتكبي  معاقبة  ل�سمان  بالت�سريعات  الواردة  العقوبات  تفعيل  	•
نف�سي،  واإر�ساد  وم�ساكن،  مالجئ،  )من  ال�سحايا  لدعم  املنا�سبة  اخلدمات  توفري  	•

وم�ساعدة قانونية، وتدريب لقوات ال�سرطة .. اإلخ(

املَقْوَلبة  بالأمناط  ترتبط  التي  والإعالمية  والتعليمية  الثقافية  ال�سيا�سات  تطوير  	•
والعالقات بني اجلن�سني. 



الن�ساء. متكني  بهدف  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرية  القرو�ض  توفري  	•

تطوير  على  والعمل  للمراأة،  املن�سفة  الدولية  والتفاقيات  القرارات  تطبيق  ت�سجيع  	•
ت�سريعاتنا العربية لتتوافق معها.

بدت  التي  العربية  للمراأة  الريادي  الدور  ا�ستعادة  على  العربيات  الن�ساء  ت�سجيع  	•
ب�سواء،  �سواًء  الرجال  جانب  اإىل  �سوتها  برفع  م�سر  يف   1919 ثورة  منذ  بوادرها 

وامل�ساركة ب�سكل اأكرث فعالية يف جهود املجتمع املدين. 

اأكرث،  بجدية  املراأة  �سد  العنف  ق�سية  مع  التعامل  على  العربية  احلكومات  حث  	•
ال�سرطة  اأجهزة  تاأهيل  من خالل  القائمة،  ال�سلبيات  تفادي  على  العمل  من خالل 
والعاملني يف املوؤ�س�سات الجتماعية اأو املالجئ بحيث ي�سبحون قادرين على التعامل 

مع �سحايا العنف من الن�ساء وتوفري احلماية الجتماعية للمراأة املطلقة.

اإن ا�ستمرار العنف �سد املراأة وال�سمت عليه يعد مبثابة ر�سائل تو�سح اأن ما يحدث للمراأة 
لي�ض من اأولويات واهتمامات املجتمع، ولذلك يجب التاأكيد وبكل الو�سائل على اأن ا�ستمرار 
هذه النتهاكات والعنف �سد املراأة يعد خرًقا �سريًحا حلقوق الإن�سان وهو يف الوقت نف�سه انتهاك 

لواجبات املجتمع والدولة يف �سمان احلماية املت�ساوية للمراأة والرجل يف اأ�سل القانون.

 





الف�سل الثاين
القرو�ص ال�سغرية كاأداة للتمكني )2(

 

)2( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان: القرو�ض ال�سغرية كاأداة للتمكني، وكذلك 

على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور، وب�سفة اأ�سا�سية الأوراق التي قدمها كلٌّ من: نبيل ال�سامي بعنوان 
والتمكني". ال�سغر  متناهي  "التمويل  بعنوان  اأ�سكارزوي  ترينولون-وزووي  واآن  للتمكني"،  كاأداة  ال�سغرية  "القرو�ض 





مقدمة
القت�ساد،  حتريك  على  قادرة  اأنها  الدول  من  كثري  يف  ال�سغرية  القرو�ض  برامج  اأثبتت 
ويف العادة تنجح يف خلق فر�ض عمل ب�سكل جدي و�سريع، ثم تطبيقها بالأ�سلوب والطريقة 
بنًكا  الآن  واأ�سبح  بنجالدي�ض  بداأ يف  "جرامني" الذي  بنك  ويوؤكد ذلك جتربة  ال�سحيحة. 
ا وحقق جناًحا ملمو�ًسا خا�سة يف جمال القرو�ض متناهية ال�سغر. وانتهت هذه التجربة  ًـّ عاملي
بفوز البنك وموؤ�س�سه الدكتور حممد يون�ض بجائزة نوبل لل�سالم باعتباره من الرواد يف هذا 
املجال. وقد ورد يف حيثيات منح اجلائزة اأن "حتقيق ال�سالم الدائم لن يكون ممكًنا دون متكني 
هذه  اإحدى  ال�سغرية  القرو�ض  ومتثل  الفقر.  من  للتخل�ض  ال�سكان  من  كبرية  جمموعات 
الو�سائل". وقد كانت هذه هي الفل�سفة واجلوهر الأخالقي والإن�ساين والتنموي الذي قامت 
رجل  الفقراء" هو  "م�سريف  بـ  يلقب  الذي  يون�ض  فمحمد  ال�سغرية؛  القرو�ض  فل�سفة  علية 
اقت�ساد لمع اأ�س�ض بنك جرامني كاأول م�سرف يف العامل مينح قرو�ًسا �سغرية لأ�سخا�ض يف 

غاية الفقر. 

وقد مت تاأ�سي�ض بنك جرامني يف عام 1976 وح�سل على �سفته كم�سرف يف عام 1983. 
وال�سرط الوحيد لال�ستفادة من خدمات هذا البنك هو اأن يقدم امل�ستفيدون الطلب �سمن 
جمموعة ل تقل عن خم�سة اأ�سخا�ض واأن يتكاتفوا من اأجل دفع الأق�ساط.  وقد اعترب حممد 
يون�ض نف�سه والعديد من املهتمني بق�سايا التنمية ومكافحة الفقر اأن منحه مع بنك جرامني، 
الطاقة".  من  بالكثري  الفقر  مكافحة  وجهود  حركة  ي�سحن  اأن  �ساأنه  من  عمٌل  نوبل،  جائزة 
واعتربوا اأن هذه اجلائزة هي خطوة يف اجتاه عامل خال من الفقر، وهو ما اأكده حممد يون�ض 

حيث اأ�سار اإىل اأن منحه اجلائزة ميثل جمرد بداية. 

وقد �ساهم بنك جرامني بفل�سفته واأ�سلوبه يف اإعطاء القرو�ض لأفقر الفقراء يف ظاهرة انت�سار 
القرو�ض ال�سغرية للم�ستفيدين  بلًدا؛ حيث ي�سمح نظام  اأربعني  اأكرث من  هذا الأ�سلوب يف 
الذين ل تتيح لهم حالة الفقر التي بلغوها احل�سول على قرو�ض م�سرفية تقليدية، اأو احل�سول 
على مبالغ مالية �سغرية. ويتعامل مع بنك جرامني عدد من �ستة ماليني من امل�ستفيدين ومن 

بينهم 96 باملائة من الن�ساء.  
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مبادئ وفل�سفة القرو�ص ال�سغرية
بداأت جتربة بنك جرامني على يد حممد يون�ض براأ�سمال بلغ 27 دولًرا، ولكن مع مرور الوقت 
وال�سنني و�سل حجم القرو�ض التي يتعامل معها بنك جرامني اإىل اأكرث من 7.5 مليار دولر 
يف �سكل قرو�ض �سغرية. ويقوم امل�سرف مب�ساعدة اأفقر الفقراء يف بنجالدي�ض؛ وهي واحدة من 
ا للفرد يبلغ حوايل 250 دولًرا تقريًبا. ويعمل  ًـّ اأفقر الدول يف العامل ويحقق القر�ض دخاًل �سنوي
ل�ستغالل  املفرغة  احللقة  ك�سر  بهدف  اأرا�سي،  ميلكون  ل  الذين  القرويني  مع  خا�سة  البنك 

الفقراء من ِقَبل املرابني، حيث ت�ساعدهم هذه القرو�ض يف معا�سهم واإتاحة ال�ستقاللية. 

وتو�سح التجارب اأنه يف اأغلب دول العامل وخا�سة يف الدول النامية ويف كثري من مناطق 
اآ�سيا اجلنوبية والهند وباك�ستان وبنجالد�ض ل ي�ستطيع الفقراء الذهاب للبنوك التجارية العادية 
لالقرتا�ض، ولذلك ي�سبح البديل الوحيد اأمامهم هو القرتا�ض من املرابني والذين يح�سلون 
على فائدة يومية ت�سل يف بع�ض الأحيان اإىل 20%، ويعني ذلك اأنه اإذا اقرت�ض ال�سخ�ض اليوم 
خم�ض وحدات من اأية عملة فاإن عليه اأن ي�سدد غًدا القر�ض بالإ�سافة اإىل الأرباح. وبح�ساب 
الفائدة املركبة على مدى عام ت�سل قيمة هذا القر�ض اإىل 1760% من قيمة القر�ض الأ�سلي، 
وهو ما يعني ا�ستنـزاف هوؤلء الفقراء وعبوديتهم، ويف حالت اأخرى قد يلجاأ امل�ستثمر ال�سغري 
اإىل احل�سول على اخلامات الالزمة لت�سغيل م�سروعه بالأجل، وب�سعر اأعلى هو يف النهاية اأكرب 
من �سعر الفائدة البنكية، وذلك لأن هذا احلل البديل هو الوحيد املتاح اأمامه وهو ما ي�ستنـزف 

با�ستمرار هام�ض ربحه ويجعله دائًما على حافة الإفقار.

وب�سبب هذه امل�سكالت، جاءت فكرة القرو�ض ال�سغرية ومتناهية ال�سغر كحلٍّ من خالل 
الفائدة  �سعر  من  قريبة  بفائدة  القرو�ض  تقدم  التي  املتخ�س�سة  الفقراء  بنوك  عليه  اأطلق  ما 
البنكية، وعلى الرغم من ارتفاع بع�ض الأ�سوات والتي ترى اأنه ل يجب اأن تاأخذ فوائد على 
مثل هذه القرو�ض اأو حت�سل عليها فائدة منخف�سة، فاإن هذا الراأي يتعار�ض مع فل�سفة القرو�ض 
ال�سغرية ومتناهية ال�سغر، والتي تتجاوز فكرة العمل اخلريي، كما اأنها �سد م�سلحة الفقراء 
الذين يحتاجون ملثل هذا النوع من القرو�ض، وذلك لأن الفائدة البنكية التي يح�سل عليها 
املقرت�ض من بنوك الفقراء يف النهاية ل تقارن بالفوائد التي ينتزعها املرابي، كما اأن البنوك اأو 



الربامج التي تقدم قرو�ًسا �سغرية ومتناهية ال�سغر حت�سل على الفائدة ب�سعر الفائدة احلقيقي 
يف �سوق الئتمان مما ي�سمن ا�ستمرارية عملها وتوفرها كبديل اأف�سل متاح اأمام الفقراء.

وقد اأثبتت جتارب القرو�ض متناهية ال�سغر وال�سغرية على اأنها قادرة على حتريك القت�ساد؛ 
ا�ستخدامها  ي و�سريع يف حال  اإنها عادة ت�ساعد وتنجح يف توفري فر�ض عمل ب�سكل جدِّ اإذ 
بالأ�سلوب ال�سحيح، كما اأنها تدعم وتزيد من القوة ال�سرائية لقطاعات وا�سعة من الفقراء مما 

ط الأ�سواق وعمليات التداول والذي ي�سب يف النهاية يف زيادة معدلت ال�ستثمار.  ين�سِّ

وتقوم فل�سفة القرو�ض ال�سغرية ومتناهية ال�سغر على �سرورة جتاوز مبادئ واأهداف التوجه 
املبا�سرة  الإعانات  بع�ض  تقدمي  على  يعتمد  والذي  والبطالة  الفقر  ق�سية  مواجهة  اخلريي يف 
وغري املبا�سرة للفقراء اأو العاطلني عن العمل والتي �سرعان ما تنتهي اأثرها دون حل امل�سكلة، 
وفل�سفة ومنهج العمل يف القرو�ض ال�سغرية يقوم على اأ�سا�ض اأنه احلل احلقيقي مل�سكلتي الفقر 
والبطالة ل يكون بتقدمي الإعانات املبا�سرة، وبالتايل متكني الفقراء من العتماد على اأنف�سهم 
واإعالة اأ�سرهم ب�سكل دائم عن طريق اإدماجهم يف الن�ساط القت�سادي وخلق فر�ض التوظيف 
الذاتي لديهم من خالل امل�سروعات متناهية ال�سغر اأو ال�سغرية والتي ت�سمح بتوظيف طاقة 
وقدرات اأ�سحاب الدخل املحدود ودفعهم للعمل بدًل من العتماد على ما يقدم لهم من 
الغري.كما  على  العتماد  عادة  اإك�سابهم  نتيجة  اإليهم  وت�سيء  ت�سرهم  م�ساعدات  اأو  اإعانات 
التي ت�ستوعب حتى  اإىل امل�سروعات ال�سغرية  القرو�ض ال�سغرية يذهب  ا كبرًيا من  اإن جزَءً
ع�سرة عمال، وتعترب من اأكرث الفر�ض لت�سغيل الأيدي العاملة يف بع�ض القت�ساديات مثل 
الإنتاجية  التقنيات  حيث  من  التطور  يف  كثرًيا  ت�ساعد  الوقت  نف�ض  ويف  امل�سري  القت�ساد 
الإنتاجية  بزيادة  الطويل  املدى  على  ي�سمح  والذي  والت�سويق  الإدارة  واأ�ساليب  امل�ستخدمة 
والربحية وحت�سني الإنتاج، بل ويفتح الطريق اأمام التو�سع يف القاعدة الإنتاجية وت�سغيل مزيد 
الواعدة خللق  الطرق  اأهم  ال�سغر من  ال�سغرية ومتناهية  امل�سروعات  العمالة. ويعد دعم  من 

املزيد من فر�ض العمل. 
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التمويل متناهي ال�سغر والت�سامن الجتماعي
هذا  اأثبت  وقد  ا؛  عامليًّ الفقر  ملكافحة  الأهمية  يف  غاية  اآلية  ال�سغر  متناهي  التمويل  يعد 
النوع من التمويل لأكرث من ثالثة عقود جناًحا وا�سًحا يف توليد حلول طويلة الأمد يف جمال 
التوظيف الذاتي يف مناطق ذات معدلت فقر عالية. فعندما يعي�ض النا�ض يف جمتمعات ل 
تعرف اإل �سوء التغذية، وامل�ساكن دون امل�ستوى الإن�ساين، ونق�ض التعليم والرعاية ال�سحية، 
القرو�ض  اأن  من  الرغم  وعلى  ولأ�سرهم.  لهم  اأف�سل  حياة  وجود  اإمكانية  تخيل  ميكنهم  ل 
فاإنها  للفقراء،  املالية  العتمادات  نظام  لإتاحة  الوحيدة  الأداة  هي  لي�ست  ال�سغر  متناهية 
تتميز بكفاءتها الجتماعية العالية يف دمج هوؤلء الأفراد يف التنمية الجتماعية والقت�سادية 

للمجتمع ككل.

ويعترب التمويل متناهي ال�سغر من اأكرث اأدوات التنمية فعالية لتمويل امل�سروعات للن�ساء 
املجتمعات  ت�سجيع  على  العمل  مع  العامل،  اأرجاء  يف  القيادية  قدراتهن  وتنمية  الفقريات 
لتعزيز قدر اأكرب من امل�ساواة والتعددية، وذلك من خالل اآلية متكن الفقراء من احل�سول على 
القرو�ض التي مل تكن عادة متاحة لهن يف املا�سي. وتعتمد املوؤ�س�سات من هذا النوع على 
الن�ساء- على  الفقراء -خا�سة  لت�سجيع  فريدة  باعتباره فر�سة  ال�سغر  التمويل متناهي  اإتاحة 
ال�سروع يف العمل من خالل ال�سماح لهن باإقامة م�سروعاتهن ال�سغرية التي يخرتنها باأنف�سهن 
والتي تتوافق مع ما يعرفنه من خالل خرباتهن ال�سابقة املحدودة. ومن هنا يتم متكينهن مع 

تطوير مهاراتهن القيادية والعملية يف اإدارة �سئونهن و�سئون اأ�سرهن. 

وتو�سح التجارب اأن اإقرا�ض الن�ساء يف مثل هذه املوؤ�س�سات الجتماعية يحمل خماطرة 
ائتمانية اأقل من نظريتها بالن�سبة للرجال، اإذ اإنهن اأكرث التزاًما ب�سداد اأق�ساط القرو�ض، كما 
اأنهن ينفقن قدًرا اأكرب من دخولهن على اأطفالهن، ويتعاونَّ فيما بينهن ب�سكل اأكرث فعالية من 
ال�سغر  متناهي  التمويل  لنجاح  الرئي�سية  الدوافع  من  الجتماعي  الت�سامن  ويعترب  الرجال. 
يتم  امل�سئولية  متبادلة  اإقرا�ض  من خالل جمموعات  القر�ض  اإ�سدار  يتم  ما  عادة  اإنه  حيث 

اإدارتها ب�سكل دميقراطي، وتتكون عادة من خم�سة اأفراد. 



ميكن  ما  على  تقت�سر  ل  ال�سغر  متناهي  التمويل  من  احلقيقية  الفائدة  اأن  الوا�سح  ومن 
ح�سابه اأوعده، واإمنا تتمثل الفائدة احلقيقية على املدى البعيد يف جتليات التحول الجتماعي 
ت�ساعد  كما  اخليارات.  وتعدد  ال�ستقاللية  من  اأكرب  قدًرا  توفر  التي  التمكني  عملية  واأهمها 
القرو�ض متناهية ال�سغر املقدمة للن�ساء على حتجيم العنف �سد املراأة، كما ترتبط عادة  بتو�سيع 
الن�ساء  تعمل  والن�سج،  اخلربة  من  مرحلة  وبعد  م�ستوياتها.  بكافة  املجتمعية  امل�ساركة  فر�ض 
كمقر�سات يف النظام امل�سريف باملجموعة اأو القرية، وتتعلم الن�ساء كيفية اإدارة الأ�سول وبنائها، 
وكيفية اتخاذ القرارات اجلماعية. وقد اأو�سحت الدرا�سات اأن الن�ساء الالتي تن�سغلن بهذه 

الأن�سطة تزداد معدلت م�ساركاتهن يف العملية ال�سيا�سية.    

ولكل هذه الأ�سباب، اهتمت الكثري من الهيئات الدولية واملانحة باإدخال اأدوات جديدة 
للتنمية  الأمريكية  الوكالة  به  تقوم  ما  وب�سفة خا�سة  ومكافحته،  الفقر  تقييم  فاعلية يف  اأكرث 
الدولية والتي اأتاحت اأكرث من مليويّن قر�ض تقدم يف �سورة قرو�ض �سغرية، والتي ل ت�سل 
تبدو  وقد  دولر.   400 رمبا  اأو  دولر،  و300   200 بني  ما  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  قيمتها 
هذه املبالغ �سغرية اإل اأنها اأ�سا�سية بالن�سبة لالأفراد الذين يح�سلون عليها، حيث حتدث هذه 
القرو�ض فارًقا يف حياة هوؤلء املقرت�سني عن طريق م�ساعدتهم يف م�ساريعهم ال�سغرية، ويف بناء 
بيوتهم، ويف العناية باأنف�سهم، مع العلم اأن ما يقرب من 70% من هذه القرو�ض مُتنح للن�ساء 
البلدان  يف  تواجهها  املراأة  تزال  ل  التي  والإ�سافية  العديدة  احلواجز  تخطي  يف  مل�ساعدتهن 
النامية، وهو الأمر الذي ي�ساعد على تعزيز دور املراأة ومينحها القدرة على اإعالة نف�سها وك�سر 
حلقة الفقر والتمييز التي جعلتها فري�سة �سهلة للذين ميار�سون ت�سغيل الرقيق والجتار بالب�سر، 

وهي اأمناط ال�ستغالل التي ل تزال منت�سرة يف العديد من الدول الفقرية.

وت�سري معظم الإح�ساءات عن امل�سروعات التي تتعامل مع القرو�ض ال�سغرية اأو متناهية 
ل  املعدَّ ب�سبب هذا  واأنه  يتم ت�سديدها،  القرو�ض  اأن حوايل 97% من جميع هذه  اإىل  ال�سغر 
الأفراد  من  مزيد  ي�ستطيع  بحيث  التمويل  �سناديق  تغذية  اإعادة  يتم  الت�سديد  من  املرتفع 

احل�سول على القرو�ض ال�سغرية وال�ستفادة منها.
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القرو�ص متناهية ال�سغر وعالقتها بالتنمية
ترتبط القرو�ض متناهية ال�سغر باملفهوم الوا�سع للتنمية وخا�سة بحقوق الإن�سان واأو�ساع 
املراأة. واإذا كان احلق يف احلياة الكرمية ويف تكافوؤ الفر�ض وامل�ساواة يعد من حقوق الإن�سان 
الأ�سا�سية، فمن الطبيعي اأن يرتبط بذلك حقه يف التقدم بطلب للح�سول على ائتمان، ولكن 
ا لالأفراد جميًعا دون متييز، بل يرتبط بجدارة الفرد الئتمانية؛  التقدم بهذا الطلب لي�ض حقًّ
مبعنى اأن يكون ملتزًما بت�سديد التزاماته املالية يف املواعيد املقررة، وهو ما يفرت�ض عادة تاأكد 
البنك من هذه القدرة على ال�سداد من خالل التاأكد من وجود ال�سمانات الكافية وهو املبداأ 

الئتماين املتعارف عليه يف البنوك املقر�سة عموًما.

ويعني اللتزام بذلك املبداأ -كما �سبقت الإ�سارة- حرمان الفقراء واأفقر الفقراء من فر�ض 
احل�سول على الئتمان الالزم لبداية م�سروعاتهم ال�سغرية اأو متناهية ال�سغر. ومن هنا تعترب 
الأ�سا�سية  فل�سفتها  تقوم  اإذ  امل�سكلة؛  هذه  حلل  اأ�سا�ًسا  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرية  القرو�ض 
على اأن حق ح�سول هوؤلء على هذا النوع من القرو�ض الذي ينخف�ض اإىل ما يوازي ع�سرة 
مرتبطة  لي�ست  الئتمانية  واأن اجلدارة  �سيء  قبل كل  اإن�ساين  اأحيانًا هو حق  فقط  دولرات 
اأنا�ًسا يح�سلون  اأو فقرًيا، فنحن نرى حولنا  ا  ًـّ بال�سرورة بكون املقرت�ض متعلًما اأو جاهاًل، غني
على قرو�ض باملاليني ول يلتزمون بال�سداد، ونرى كذلك من الفقراء من يح�سلون على قرو�ض 
زهيدة وي�سددون يف املوعد املحدد، وهو الأمر الذي ثبت ب�سكل قاطع وعملي يف جتارب هذه 
النوعية من البنوك. ويالحظ اأنه ل توجد عدالة يف توزيع القرو�ض يف الدول النامية؛ فالقلة 
اإىل من  القرو�ض ل تذهب  فاإن  ثم  البنوك، ومن  التي حت�سل على الئتمان من  القليلة هي 

ي�ستحقها ممن يطلبونها ول بال�سرورة لالإن�سان الذي يلتزم بال�سداد.

واإذا نظرنا اإىل القرو�ض وعالقتها بالتنمية فاإننا جند اأنها تكت�سب اأهمية كبرية حيث توؤدي 
يف النهاية اإىل زيادة الناجت القومي، فالدول التي تقدمت �سريًعا هي الدول التي يزيد الئتمان 
فيها مبعدلت كبرية، حيث تتيح هذه الأنظمة للنا�ض �سراء ب�ساعتها واأن يدفعون فيما بعد، مما 
يوؤدي اإىل زيادة الناجت وزيادة الدخول. وتكمن امل�سكلة يف اأنه ل يوجد �سمان لو�سول ثمار 
النمو يف الناجت القومي بوجه عام اإىل الفئات امل�ستهدفة خا�سة الفقراء منهم، وتت�سح العالقة 



بني التمويل متناهي ال�سغر وبني املجتمع والتنمية، اإذا نظرنا اإىل القرو�ض متناهية ال�سغر والتي 
ت�ستهدف فئات معينة يف املجتمع؛ مثل �ساحب عمل �سغري اأو فئات مهم�سة اأو اإن�سانًا يعمل 

ا، حيث توؤثر على حياة هوؤلء  وحت�سن من ظروف معي�ستهم.  ًـّ مبفرده لين�سط اقت�سادي

اأن  اإىل  املثال  �سبيل  على  م�سر  الن�ساء يف  اإقرا�ض  عن  والإح�سائيات  الدرا�سات  وت�سري 
ذات  الفئات  اأكرث  هن  الن�ساء  واأن   ،%100 اإىل  تقريًبا  ت�سل  الن�ساء  لدى  ال�سداد  معدلت 
اجلدارة الئتمانية املرتفعة. كما اأن نفع الإقرا�ض املوجه للمراأة ل يعود عليها وحدها ولكنه نفع 

م�ساعف لأنه يعود على الأبناء والأ�سرة بدرجة كبرية.

املوؤ�س�سات التي تقع عليها م�سئولية الإقرا�ص 
التجارية؟  البنوك  على  ال�سغر، هل  متناهية  القرو�ض  منح  م�سئولية  تقع  من  على  ولكن 
اإن كثرًيا من البنوك التجارية ل ت�سلح لهذا العمل لأ�سباب كثرية؛ منها اختالف الثقافات. 
فثقافة امل�سئول الذي يوجد بالبنك ومينح القرو�ض تختلف عن ثقافة الفئة امل�ستهدفة بالتنمية 
لكي  فروعها  منت�سرة يف  لي�ست  التجارية  البنوك  من  وكثري  بينهما.  م�سرتكة  لغة  توجد  ول 
ت�سل اإىل الأماكن التي ت�سكن فيها هذه الفئات امل�ستهدفة. وال�سوؤال الذي يتبادر مبا�سرة اإىل 
الذهن هو ملاذا يتعب م�سئول القرتا�ض داخل البنوك مع مقرت�ض ملائة  اأو مائتي جنيه اإذا كان 
ل يوجد معه اأوراق قانونية ول ي�ستطيع احل�سول على طلب للقر�ض ول توجد لديه �سمانات 
لل�سداد، ف�ساًل عن اأنه قد ل يكون اإن�سانًا متعلًما. وهناك عبء اآخر يقع على عاتق م�سئويل 
فالوقت حمدود وامل�سادر حمدودة وعدد الأ�سخا�ض حمدود.  التجارية؛  البنوك  القرو�ض يف 
ويف هذا الو�سع داخل البنك ملاذا يبحث م�سئول القرو�ض عن املقرت�ض ال�سغري، يف حني اأنه 

ميكنه اأن يعطي قر�ًسا باملاليني ويحقق للبنك دخاًل واأرباًحا ت�سل اإىل املاليني.

عن  التجارية  البنوك  حتجم  لذلك  مرتفعة،  بنكية  خماطرة  ميثل  ال�سغري  املقرت�ض  اإن 
اإقرا�سه. ومن ثم فاإن هذا النوع من القرو�ض يتطلب نوعيًة خا�سة من املوؤ�س�سات املالية ذات 
يف  املتخ�س�سة  املالية  املوؤ�س�سات  �ست�ستمر  وكيف  �ستعمل  كيف  ولكن  الجتماعي.  الطابع 
املودعني.  باأموال  تعمل  اأنها  نرى  التجارية  البنوك  اإىل  نظرنا  اإذا  ال�سغر؟  متناهي  الإقرا�ض 
والدعم  املنح  اإذا اعتمدت على  ال�سغر  القرو�ض متناهية  التي تعمل يف  املوؤ�س�سات  اأن  كما 
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فقد تعمل اليوم وتختفي غًدا. ولذلك يجب اإتاحة م�سدر لالأموال امل�ستخدمة يف القرو�ض 
متناهية  للقرو�ض  املالية  املوؤ�س�سات  بني  عالقة  اإيجاد  �سرورة  يعني  والذي  ال�سغر.  متناهية 
ال�سغر والبنوك التجارية بحيث ميول البنك التجاري املوؤ�س�سات التي تعمل يف هذه القرو�ض، 
وبذلك ي�سارك البنك يف التنمية. كما اأن املوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف القرو�ض متناهية ال�سغر 
يجب اأن تعمل على اأ�س�ض جتارية. واأن تقوم املوؤ�س�سات بت�سديد الفوائد للبنك التجاري، واأنها 
اإذا قامت بدورها بتقدمي قرو�ًسا متناهية ال�سغر يجب اأن تتقا�سى عنها الفوائد املقررة، وبهذا 
اأن تكون موؤ�س�سات قائمة  اأن ت�ستمر يف العمل التنموي وت�ستمر يف  اأرباًحا ت�سمح لها  حتقق 

بذاتها واأن تعتمد على ذاتها يف املدى الطويل.

جتربة م�سرية يف القرو�ص ال�سغرية
اأن  باعتبار  فيه.  الكامنة  والطاقات  القدرات  ا�ستخال�ض  الفقري على كيفية  يعتمد متكني 
املرء مهما كان فقرًيا فاإنه ل يخلو من طاقات وقدرات هي التي متثل القاعدة يف حماربة الفقر 
امل�ساعدة على  ال�سغرية هو  القرو�ض  فاإن هدف  اأخرى  وبعبارة  البعيد؛  املدى  والبطالة على 
الت�سغيل الذاتي اأي م�ساعدة حمدودي الدخل على تفعيل قدراتهم وح�سن توظيف الأوقات 
غري امل�ستغلة لديهم. وبالتايل يجب اأن تقدم القرو�ض من خالل برامج ت�سجع العتماد على 
الذات حمملة ب�سعر الفائدة احلقيقي ل�سمان ا�ستمرارية هذه الربنامج، ويجب اأن تكون هناك 
موؤ�س�سات معتمدة على الكتفاء املايل الذاتي تتوىل تقدمي تلك القرو�ض متناهية ال�سغر حتى 
ال�سغري �سيكون هو  املقرت�ض  فاإن  ت�ستمر  اإذا مل  ي�ساعدها على ال�ستمرار لأنها  حتقق دخاًل 

اخلا�سر يف النهاية. 

اإن الفقري ي�ستطيع اأن ي�سدد القر�ض والتجارب تثبت ذلك، فن�سبة معدل ا�سرتداد القرو�ض 
متناهية ال�سغر على م�ستوى العامل تتجاوز 99%، وكل ما ي�سغل بال الفقري هو �سمان احل�سول 
على القر�ض يف الوقت املنا�سب وبدون اإجراءات معقدة؛ فاإذا ما حتقق له ذلك فاإنه يكون قادًرا 

على ت�سغيل طاقاته لي�سدد القر�ض وامل�ساريف امل�ستحقة عليه. 

ويوجد يف م�سر عدد من النماذج جلمعيات م�سرية قامت بدور طليعي يف هذا ال�سدد؛ 
مت جمعية رجال اأعمال الإ�سكندرية برامج لتنمية حمدودي الدخل، وبداأت يف  حيث قدَّ



القائمة، ويعتمد الربنامج على  اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية  لتنمية  الثمانينيات بربنامج  اأواخر 
تقدمي �سل�سلة من القرو�ض تبداأ بقر�ض �سغري؛ واإذا مت �سداد القر�ض الأول ياأخذ املقرت�ض قر�ًسا 
بقيمة اأكرب وهكذا، وتزيد  فرتات التق�سيط من قر�ض اإىل اآخر. ويقدم الربنامج قرو�ًسا لأ�سحاب 
امل�سروعات ال�سغرية التي يعمل بها من عامل واحد وحتى 15 عاماًل، وذلك من خالل تقدمي 
�سل�سلة مت�سلة من القرو�ض الفردية لتمويل راأ�ض املال العامل اأول ثم متويل الأ�سول الثابتة ملن 
يرغب، وترتاوح فرتات ال�سداد ما بني 4 �سهور حتى 12 �سهًرا لتمويل راأ�ض املال العامل وحتى 24 
�سهًرا يف حالة متويل الأ�سول الثابتة. كما يقدم الربنامج خدمات غري مالية تتمثل يف التدريب على 
بع�ض النواحي الفنية والإدارية يف جمالت اإدارة احل�سابات والتكاليف والتعامل مع ال�سرائب 
والتاأمينات والرخ�ض وكذلك املعاونة يف الت�سويق من خالل املعار�ض ومنافذ البيع. وقد بداأ هذا 
الربنامج يف اأواخر الثمانينيات وبعد اأن حقق جناًحا بداأ نقل هذه التجربة اإىل الدول العربية والدول 

الأفريقية وبع�ض دول �سرق اأوروبا. 

وهناك برنامج اآخر تقوم به نف�ض اجلمعية والذي بداأ يف الت�سعينيات، وهو برنامج اإقرا�ض املراأة 
ه مل�ساعدة املراأة الفقرية واملعيلة للبدء يف ن�ساط خا�ض جديد اأو للتو�سع يف  املعيلة، وهو برنامج موجَّ
ن�ساط قائم، ويعتمد على نظام الإقرا�ض اجلماعي )كل جمموعة مكونة من خم�ض �سيدات(، وميزج 
الربنامج بني اخلدمات املالية واخلدمات الجتماعية املتمثلة يف اجتماعات �سهرية للتوعية والتدريب 
يف جمالت كثرية مثل النظافة العامة وال�سخ�سية وال�سحة الأ�سرية ومنع التلوث واملحافظة على البيئة 
والإ�سعافات الأولية  وحمو الأمية عالوة على حتقيق بع�ض اخلدمات مثل املعاونة على ا�ستخراج 
بطاقات الهوية ال�سخ�سية للمراأة. وقد حقق هذا الربنامج جناًحا كبرًيا وو�سل اإىل جمموعات من 
ال�سيدات على م�ستوى حمافظات م�سر وا�سرت�سد القائمون على هذا الربنامج بخربة وفل�سفة بنك 
جرامني فيما يتعلق بنظام الإقرا�ض اجلماعي، وكان معدل ا�سرتداد هذه القرو�ض  100% تقريبا. 
وثبت من الربنامج اأن ال�سيدات  الالتي ح�سلن على قرو�ض �سغرية تتدرج ما بني 100 جنيه اإىل 
150 اإىل 200 اإىل 500 جنيه بداأوا با�ستغاللها يف بيع �سلع ب�سيطة وجنحت م�سروعاتهم ال�سغرية، 
وقاموا بت�سديد اأق�ساط القرو�ض؛ مما مكنهم من اكت�ساب احلق يف احل�سول على قرو�ض مببالغ كبرية 
بعد ذلك، كما لوحظ اأن مزج هذه القرو�ض مع تقدمي التوعية واخلدمات البيئية والجتماعية قد 

اأ�سهم ب�سكل وا�سح يف حت�سني نوعية احلياة لهوؤلء ال�سيدات واأ�سرهن.
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ويقوم برنامج "اخلري ملن يعمل" والذي تقوم به نف�ض اجلمعية على تقدمي منح نقدية ل ترد 
للعاطلني الراغبني يف بدء ن�ساط خا�ض، وهو برنامج خريي ولي�ض برنامج لالإقرا�ض، ويتوجه 
ب�سيط،   اقت�سادي  ن�ساط  بدء  املنح يف  والرجال ل�ستخدام  الن�ساء  من  العمل  للعاطلني عن 
الت�سغيل  وتفعيل  وت�سجيع  عماًل  يجد  ل  الذي  الفقري  وقدرة  طاقة  ا�ستغالل  هو  والهدف 
الذاتي، ويهدف اإىل و�سع هوؤلء النا�ض فيما بعد على بداية طريق القرو�ض متناهية ال�سغر. 
اأن يكون لدى ال�سخ�ض املقرت�ض فكرة ا�ستثمار وا�سحة وممكنة  ويتمثل ال�سرط الوحيد يف 
التنفيذ ولكن ل توجد معه الأموال للبدء يف تنفيذها. ويتبع الربنامج عدًدا من اخلطوات؛ 
التي  باجلمعية  بوا�سطة الأخ�سائيني  بالإ�سكندرية  الفقرية  امل�ستفيد من الأحياء  فيتم اختيار 
تنفذ الربنامج. ثم ُي�ساأل الفرد املر�سح لتلقي املنحة عن الن�ساط الذي ي�ستطيع اأن يقوم به اإذا 
ما توفر لديه مبلغ حمدد من املال فاإذا كانت الإجابة بفكرة عن ن�ساط ميكنه تنفيذه )بيع فاكهة 
اأو خ�سراوات – م�سح اأحذية – بيع م�سروبات – �سنع مربات اأو خملالت باملنـزل – اأو اأي 
ن�ساط ب�سيط اآخر مدّر للدخل( مينح الدفعة الأوىل من املنحة ب�سرط اأن يعمل يف املكان الذي 
والهدف من ذلك  متتالية،  اأ�سهر  ثالثة  وملدة  الأقل  ا على  ًـّ يومي �ساعات  ثماين  ملدة  يحدده 
اإك�ساب املتلقي اأو املتلقية عادة اللتزام بالعمل والتك�سب منه. وبعد ذلك تتم مراقبة متلقي 
املنحة خالل هذه ال�سهور الثالثة، ويف حالة ا�ستمرار الن�ساط ت�سرف الدفعة الثانية من املنحة. 
ويركز الربنامج على متابعة مداومة امل�ستفيد على العمل حتى يكت�سب عادة العمل وحتقيق 
ب من عمله.  دخل يعي�ض منه. والهدف من هذا الربنامج هو اأن يعمل ال�سخ�ض الفقري ويتك�سَّ
واإذا تو�سع يف عمله يدخل يف القر�ض اجلماعي؛ حيث يبداأ يف تكوين جمموعة يح�سلون مًعا 
للم�ستمرين يف  ال�سغر. وميكن  متناهية  القرو�ض  بداية طريق  اإىل  وبهذا ي�سل  القر�ض،  على 
الن�ساط احل�سول على قرو�ض من الربناجمني ال�سابقني. وبالتايل يتم حتويل ال�سخ�ض العاطل 
الفقري �سواًء كان رجاًل اأو امراأة اإىل طاقة منتجة ت�ستطيع اأن تعمل وتتك�سب وتعول اأ�سرتها. 
اأو�ساع  اإىل  اأفقر الفقراء مبا ميكنهم من التدرج والو�سول  اإىل  وبهذا ت�سل القرو�ض ال�سغرية 

اقت�سادية واجتماعية اأف�سل.

ا يف جمال الإقرا�ض ال�سغري  وكما كان برنامج بنك جرامني يف بنجالدي�ض هو الرائد عامليًّ
جمال  يف  خرباتها  قدمت  حيث  العربية؛  للدول  الرائدة  اأي�ًسا  م�سر  كانت  فقد  والتنمية، 



وفل�سطني  ولبنان  الأردن  مثل  العربية،  الدول  لأغلبية  ال�سغر  ومتناهي  ال�سغري  الإقرا�ض 
والبحرين واليمن واملغرب وتون�ض، وكذلك للعديد من دول القارة الإفريقية وكذلك بع�ض 
دول اأوروبا ال�سرقية، وذلك على اأ�سا�ض اأن اأهم ركن من اأركان حماربة الفقر والبطالة هو تقدمي 
اأ�سحاب  وقدرات  طاقات  ا�ستغالل  على  ت�ساعد  والتي  ال�سغر  ومتناهية  ال�سغرية  القرو�ض 
للو�سول  والطاقات  القدرات  ت�ستثمر هذه  تنمية  برامج  اأنف�سهم من خالل  املحدود  الدخل 

باأفقر الفقراء اإىل اأو�ساع اقت�سادية واجتماعية اأف�سل ولي�ض من خالل تقدمي املنح واملعونات.

على  وقدرتها  م�سر  ال�سغرية يف  القرو�ض  برامج  اأثبتته  الذي  والنجاح  للفاعلية  وكنتيجة 
�سركة  م�سر  تاأ�س�ست يف  البطالة  معدلت  تزايد  من  واحلد  الذاتي  التوظيف  فر�ض  ت�سجيع 
�سمان خماطر الئتمان امل�سريف للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة وهي �سركة م�ساهمة م�سرية 
بتاريخ 9 دي�سمرب  تاأ�سي�سها  )قطاع خا�ض( طبًقا لقانون ال�سركات رقم 159 لعام 1981 ومت 
1989 وبداأت ن�ساطها الفعلي يف الن�سف الثاين من عام 1991، وقد اأن�سئت ال�سركة مب�ساهمة 
ت�سعة بنوك جتارية و�سركة تاأمني م�سرية، كما مت التعاقد مع اأربعة وثالثني بنًكا بفروعها املنت�سرة 
امل�سري  القومي  القت�ساد  تنمية  اإىل  امل�ساهمة  ال�سركة  وتهدف  اجلمهورية،  اأنحاء  جميع  يف 
وامل�ساعدة يف توفري فر�ض عمل وتخفي�ض البطالة من خالل �سمان امل�سروعات متناهية ال�سغر 
امل�ستهدفة،  الفئات  هذه  مع  التعامل  يف  الإقرا�ض  موؤ�س�سات  وت�سجيع  واملتو�سطة  وال�سغرية 
امل�سرفية  املوؤ�س�سات  من  املقدمة  الئتمانية  القرو�ض  من  ن�سبة  �سمان  خالل  من  وذلك 
للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، وتقدمي الدعم لها من خالل جمموعة خدمات فنية واإدارية 

عن طريق ا�ستخدام نظام النت�سار وهو الو�سول للعميل يف مكان تواجده و�سكنه.

جتربه متكني ال�سجينات يف قطر
وال�سجون  العقابية  املوؤ�س�سات  اأن  املعروف  التجربة يف قطر عام 1988. ومن  بداأت هذه 
ا، وذلك لأن اجلرمية التي توؤدى بالإن�سان  ًـّ هي اأكرث الأماكن التي يعاين فيها الإن�سان نف�سي
�سواًء كان رجاًل اأو امراأة اإىل ال�سجن تكون يف كثري من الأحيان ب�سبب خلل نف�سي، واإذا مل 
يكن هناك خلل نف�سي من الأ�سا�ض فاإن هذا اخللل النف�سي ميكن اأن يحدث بعد خو�ض جتربة 
ال�سجن ذاتها. ولذلك فاإن احتياج ال�سجني اإىل رعاية نف�سية هو اأمر ل خالف عليه. ول تاأتي 
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هذه الرعاية اإل بالإح�سا�ض بالقدرة على العتماد على النف�ض وبالذات بالن�سبة للمراأة. ويف 
قطر اأعطيت ال�سجينات قرو�ًسا ل ترد، وكان يقال لل�سجينات يف بادئ الأمر اإن قيمة القر�ض 
�سوف ترد لتحفيزهن على العمل. ويهدف هذا القر�ض الذي كان يعطى يف ال�سجن القطري 
اإىل متكني املراأة عند اخلروج من ال�سجن من م�ساعدة نف�سها على اإقامة حياة كرمية؛ كما اأن هذه 
القرو�ض ال�سغرية لل�سجينات تعود عليهن بفائدة اقت�سادية حيث ي�سبح لديهن اأموال ي�سرفن 

منها على اأنف�سهن واآنذاك ي�سعرن باحلرية. 

وقد قالت بع�ض ال�سجينات الالتي ع�سن هذه التجربة، اأنهن كن ي�سعرن داخل ال�سجن 
-بعدما اأعطني هذا القر�ض- بحرية اأكرث منها خارج اأ�سوار ال�سجن. فقبل ذلك كن ي�سعرن 
اأحيانًا،  عليهن  ويقرّتون  اأحيانًا  عليهن  ينفقون  الأزواج  كان  عليهن.  ي�سرف  ملن  عبيد  اأنهن 
يكون  �سوف  ال�سجن  من  خروجهن  عند  لأنه  اأكرث  حرية  لديهن  و�سارت  ال�سجن  ودخلن 

لديهن دخوٌل خا�سة ينفقن بها على اأنف�سهن وعلى الآخرين. 

وقد رف�ست ال�سجينات الالتي اأعطني القرو�ض ال�سغرية يف ال�سجن يف البداية. ومل يكن 
امل�سئولون عن الربنامج يعطوهن اأمواًل واإمنا ي�سرتون لهن ال�سوف والألوان للر�سم. ومل تكن 
ال�سجينات بطبيعة احلال تعرفن اخلياطة اأو الر�سم، حيث تفتقد ال�سجينة الرغبة يف عمل من 
اأي نوع نظًرا ملعاناتهن من الكتئاب النف�سي واإح�سا�سهن بالنك�سار، ومن ثم ت�سعر ال�سجينات 
اأنه لي�ض لديهن �سيء ي�ستطعن تقدميه لأنف�سهن اأو لغريهن. ولكن بعد دورة تدريبية �سغرية 
يف  واأ�سبح  ال�سجينات  ا�ستجابت  بال�سوء"،  �سغلتك  باحلق  ت�سغلها  مل  اإن  "نف�سك  عنوانها 
�سجن قطر ثالثة �ساعرات كتنب �سعًرا واألقينه يف الإذاعة باأ�سواتهن، ومتت طباعته بالفعل يف 

�سورة ديوان دون اأن يعرف النا�ض اأن ال�سجينات هن الالتي كتبنه اأو األقينه.

جتارب فل�سطينية
اخت�ساًرا  املعروفة  والتنمية  للت�سليف  فل�سطني  موؤ�س�سة  جتربة  الناجحة  التجارب  اأبرز  من 
"فاتن" حيث ا�ستطاعت امراأة تعي�ض يف بلدة "بيت جال" يف ال�سفة الغربية ح�سلت على 
�سل�سلة من القرو�ض ال�سغرية، اأن تو�سع عملها يف جمال اخلياطة من عملية يقوم بها �سخ�ض 
واحد يف املنزل عادة، اإىل م�سروع مزدهر تعمل فيه حوايل َع�ْسر �سيدات ويجلب مزيًدا من 



الدخل لعائلتهن"، وقد كانت ق�سة  اأحد امل�سروعات الناجحة التي مولتها موؤ�س�سة فل�سطني 
للت�سليف  والتنمية، والتي قدمت اثنني و�سبعني األف قر�ض،  بلغت قيمتها جمتمعة حوايل 
ثالثة واأربعني مليون دولر، وحيث ا�ستخدمت معظم القرو�ض ال�سغرية  التي قدمتها املوؤ�س�سة 
للن�ساء، يف ال�سفة الغربية وغزة منذ عام 1995. وقد اأ�سبحت موؤ�س�سة الت�سليف هذه الآن 
للتنمية  الأمريكية  الوكالة  قدمتها  دولر  مليون  ع�سر  خم�سة  قدره  ا�ستثمار  بف�سل  م�ستقلة 

الدولية وبدعم متوا�سل من املجموعة الدولية التي ل ت�ستهدف الربح "اأنقذوا الأطفال".

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  برامج   طريق  عن  متويلها  مت  والتي  الأخرى  التجارب  ومن 
الدولية يف فل�سطني، ومن خالل التعاون مع  منظمة متخ�س�سة تقوم  بتقدمي قرو�ض �سغرية 
تعرف با�سم "�سمارت" وهو اخت�سار لعبارة )ن�ساط متويل �سغري من اأجل التعايف والتحول( 
 ،Small and Microfinance Activity for Recovery and Transition
وتعمل "�سمارت" التي بداأت ن�ساطها يف عام 2006 بالتعاون مع منظمتني اأمريكيتني؛ وهما 
)ACD/VOCA(  "موؤ�س�سة التعاون الزراعي الدويل" و"املتطوعون يف امل�ساعدة التعاونية 
يف اخلارج" من ناحية، و"اأكادميية التنمية التعليمية" )AED( من ناحية اأخرى. وي�ستهدف 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  القت�سادية  للموؤ�س�سات  التحتية  البنية  على  املحافظة  الربنامج  
وحت�سني و�سول رجال الأعمال من حمدودي الدخل اإىل اخلدمات والت�سهيالت املالية بهدف 
اإعادة تاأهيل الأعمال الزراعية التقليدية  ودعم الأعمال والأن�سطة غري التقليدية �سواًء بتوفري 
نوعيتها  وحت�سني  منتجاتهم  ترويج  على  وم�ساعدتهم  املزارعني،  تدريب  اأو  املالية  امل�ساعدات 
م الربنامج مليون دولر لتمويل حتديث ال�سوب الزراعية يف الطرف ال�سمايل  وجودتها، وقد قدَّ
لل�سفة الغربية لزراعة الأع�ساب الطبية والتوابل من اأجل الت�سدير اإىل اأوروبا. وهو ما يعني  
دعم مائة و�سبعني مزارًعا بخالف �سوب زراعة البطاط�ض ذات النوعية املمتازة، والتي يجري 

ت�سديرها عرب الأردن لكي ت�سحن اإىل دول اأخرى.

على  والقائم  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�ستثمار  مبادرة  من  بداأ  اآخر  م�سروع  يوجد  كذلك 
"اأ�سنب"  ومعهد  )اأوبيك(،  اخلارج  يف  اخلا�سة  الأمريكية  ال�ستثمار  موؤ�س�سة  بني   ال�سراكة 
وهو اأي�سا منظمة غري حكومية  مركزها الوليات املتحدة، و�سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني، 
قرو�ض  توفري  اإىل  ويهدف  دولر  مليون  وع�سرين  وثمانية  مائتني  اإىل  ي�سل  م�سروع  متويل  يف 
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منخف�سة التكاليف ملوؤ�س�سات اأعمال �سغرية ومتو�سطة ل ت�ستطيع من دون مثل هذه القرو�ض 
فاإن  احلالية  الأو�ساع  رغم �سعوبة  اأنه  اإىل  الإ�سارة  ا�ستثماري. وجتدر  راأ�سمال  احل�سول على 
اأعداًدا ل ُي�ستهان بها من الرجال والن�ساء من اأ�سحاب امل�ساريع يتوجهون اإىل برنامج القرو�ض 

الت�سغيلية ال�سريعة للح�سول على قرو�ض ت�ساعدهم على ا�ستمرار اأعمالهم.

جتربة �سندوق "اإجادة" يف الأردن
عند  الئتمانية  ت�سهيالتها  تقدمي  عن  التجارية  البنوك  معظم  الإ�سارة، حتجم  �سبقت  كما 
لدعم  اإجادة  قام" �سندوق  للم�سكلة،  وكحلٍّ  ال�سبب،  لهذا  الكافية،  ال�سمانات  توفر  عدم 
للموؤ�س�سات  املايل  الو�سع  لدعم  تقدم  والتي  القرو�ض  ل�سمان  برنامج  باإن�ساء  القرو�ض" 
ال�سغرية واملتو�سطة احلجم، ويدار هذا ال�سندوق من قبل ال�سركة الأردنية ل�سمان القرو�ض. 
على  احل�سول  فر�ض  وتعزيز  من جهة  البنوك  تتحملها  التي  املخاطر  تقليل  اأجل  من  وذلك 
اأخرى.  من جهة  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الأجل  وطويلة  املتو�سطة  القرو�ض 
وتقوم "اإجادة" مبوجب هذا الربنامج بتغطية ما ن�سبته 70% كحدٍّ اأعلى من خماطر القرو�ض 
التي متنحها امل�سارف للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم. ويتم ذلك عن طريق �سندوق 
�سمان القرو�ض، والذي ي�سل راأ�سماله اإىل �ستة ماليني يورو، وتعترب القرو�ض التي تبلغ قيمتها 
ما بني ثمانية وع�سرين األف وخم�سمائة دينار واأربعمائة وثمانية وع�سرين األف وخم�سمائة دينار 
لال�ستثمار يف املباين اخلا�سة بامل�سانع واملعدات والآلت، موؤهلة لهذا الربنامج؛ �سريطة تقدمي 
الت�سغيلية.  املقرت�ض خلطة عمل قابلة للتطبيق واإثبات قدرته على �سداد قر�سه من م�سادره 
ولتو�سيع قاعدة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم املوؤهلة لتلقي العون التمويلي، مت تو�سيع 
اإ�سدار  على  الإ�سافات  هذه  ت�ستمل  بحيث  للم�سروع  التاأهيلية  وال�سروط  القواعد  نطاق 
املال  راأ�ض  قرو�ض  عمليات  تغطية  مثل  الأخرى  اقت�سادية  بن�ساطات  املتعلقة  ال�سمانات 
للم�سدرين مبوجب اإجراءات عمل وقواعد خا�سة بذلك، وتغطية عمليات التاأجري التمويلي، 

وقرو�ض لال�ستثمار.



جتربة بنك الأونروا يف �سوريا
ي�ستهدف م�سروع الأونروا الو�سول اإىل اأكرب عدد من املحتاجني للتمويل يف قطاع امل�ساريع 
ال�سغرية  حتديًدا، وقد تاأ�س�ض امل�سروع بال�ستناد اإىل خربة "اأونروا" يف غزة والقطاع وبالتعاون 
وغريها؛  احلكومة  يف  رئي�سيني  وب�سركاء  ال�سغري  للتمويل  �سوريا   يف  اأخرى  موؤ�س�سات  مع 
وذلك للم�ساهمة يف حتويل حياة العديد من املحتاجني من الالجئني الفل�سطينيني والعائالت 

ال�سورية لتوليد م�سادر اإ�سافية للدخل واإيجاد وظائف واأعمال جديدة.

وي�سعى برنامج القرو�ض لتح�سني امل�ستوى املعي�سي لأ�سحاب امل�ساريع والأعمال ال�سغرية 
واإدامة فر�ض العمل وتخفيف حجم البطالة وحّدة الفقر ومتكني الن�ساء وتوليد فر�ض جديدة 
مدّرة للدخل. وبعد اأن يكونوا قد متكنوا من بناء قدراتهم املالية بعد ت�سديدهم للقرو�ض يف 
اأوقاتها على مدى خم�ض اأو �ست دفعات ويف هذه احلالت ميكنهم ا�ستالم قر�ض متدرج ي�سل 

�سقفه اإىل ت�سعة اآلف و�ستمائة دولر اأمريكي.  

الالجئني  من  اأكرب  كثافة  ت�سم  التي  املناطق  على  الربنامج  فيه  يركز  الذي  الوقت  ويف 
الفل�سطينيني، فاإنه �سيقدم خدمات مالية للفل�سطينيني وال�سوريني الذين يعملون بجّد مًعا على 
اأن الربنامج يعمل على تطوير امل�ساريع ال�سغرية فاإنه  تاأ�سي�ض م�ساريع �سغرية، وبالإ�سافة اإىل 

�سي�ساهم يف اإيجاد فر�ض عمل جديدة يف الأماكن التي يقدم فيها خدماته.

وقد حاز برنامج "الأونروا" للقرو�ض الت�سغيلية ال�سريعة على اجلائزة الأوىل لربنامج اخلليج 
للم�ساريع  دولية  م�سابقة  يف   1999 عام  يف  )اأجفند(  املتحدة  الأمم  منظمات  لدعم  العربي 

التنموية الرائدة.
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الف�سل الثالث
حقوق الإن�سان والبيئة )3(

 

)3( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "حقوق الإن�سان والبيئة"، وكذلك جميع 

الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور، وب�سفة خا�سة الأوراق املرجعية التي قدمت من كال من اأحمد حجاج بعنوان 
الإن�سان". حلقوق  الطريق  "بداية  بعنوان  احلجار  و�سالح  العربي"،  بالعامل  املدين  املجتمع  يف  الناجحة  "التجارب 





مقدمة
د الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأن احلق يف بيئة �سليمة هو اأحد حقوق الإن�سان  اأكَّ
الأ�سا�سية، ول يقت�سر مفهوم البيئة ال�سليمة على تلك البيئة النظيفة اخلالية من التلوث فح�سب، 
اأن تقدم اخلدمات وتوفر املوارد الطبيعية وا�ستخدامها  اأي�سا تلك البيئة القادرة على  ولكنها 
اأمثل يحافظ عليها لكل الأجيال املقبلة، فالتنمية امل�ستدامة تقوم على ثالث دعائم  ب�سكل 
رئي�سية هي التنمية الجتماعية والنمو القت�سادي وحماية البيئة التي توفر املوارد الطبيعية 

واخلدمات الإيكولوجية التي تعتمد عليها برامج التنمية.

وتواجه اأغلبية الدول وبالذات يف العامل النامي العديد من امل�سكالت البيئية نظًرا للزيادة 
لتحقيق  وال�سياحية  والزراعية  ال�سناعية  الأن�سطة  يف  والتو�سع  ال�سكان  اأعداد  يف  امل�سطردة 
التنمية القت�سادية التي تفي مبتطلبات هذه الزيادة ال�سكانية، الأمر الذي اأدى اإىل ال�سغط 
ال�سديد على املوارد الطبيعية، ولذلك فاإن احلديث عن البيئة ل يقت�سر على ق�سايا التلوث 

فح�سب، واإمنا على ال�ستخدام الر�سيد للموارد الطبيعية املختلفة.

وينبغي جتنب التعامل الفظ مع البيئة لتفادي ا�ستمرار الن�سوب الراهن للموارد الطبيعية، 
اأن حت�سل على مرياثها يف هذه  وبالتايل يتم احلفاظ على حقوق الأجيال املقبلة التي يجب 
املوارد الطبيعية، ومبا ي�سمح لها ال�ستفادة منها كحق اإن�ساين اأ�سيل. وت�سري الدرا�سات احلديثة 
اإىل ما يعرف بـ"الب�سمة البيئية" التي ت�سري اإىل اأن اإنتاجية الأر�ض للفرد الواحد ينبغي اأن 

تكون مب�ساحة 1،8 هكتار عاملي.

لقد اأ�سدر نادي روما يف عام 1972 تقريره ال�سهري "حدود النمو"، وجاء فيه اأننا ن�ستهلك 
80% من قدرة الأر�ض على الإنتاج، وهو ما اأثار حينها �سجة كبرية، فا�ستمرار هذه املعدلت 
يف ا�ستهالك املوارد الطبيعية لالأر�ض يعني ن�سوب املوارد الطبيعية وتوقف احلياة الإن�سانية مع 

الوقت، وهذا الأمر الذي يتطلب من جميع دول العامل حماية البيئة واملوارد الطبيعية.

وقد و�سلت الآن ن�سبة ال�ستهالك 100%، كما حدث موؤخًرا تخطٍّ لها بن�سبة 123%. الأمر 
الذي يعني اأن العامل جتاوز مرحلة اخلطر ودخل يف مرحلة جديدة اأكرث خطورة. والتاأكيد هنا 
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على اأن العامل اأ�سبح يف و�سع غاية يف اخلطورة تاأكيد �سمني على اأن ق�سايا وم�سكالت البيئة 
اأ�سبحت م�سكالت دولية؛ فالدول ال�سناعية يف ال�سمال تنتهك حقوق الإن�سان يف العامل 
النامي )الذي ي�سكل اأغلبية �سكان العامل( عن طريق ما تنتجه من غازات عادمة ناجتة عن 
ال�سناعة. مما اأثر على ما ن�سهده الآن من التغري املناخي الذي �سي�سر �سعوب الدول الفقرية يف 
املقام الأول لأنها تفتقر اإىل املوارد التي متكنها من مقاومة هذه الظاهرة. بل و�سل الأمر بهذه 
الدول ال�سناعية الكربى اإىل مطالبة �سعوب الدول الفقرية بتحمل تكاليف معاجلة هذه الأزمة 

بالإقالل من اعتمادها على ال�سناعة والذي يتيح فر�ض عمل حمدودة لأبناء جمتمعاتها.

حقوق الإن�سان والبيئة واملواثيق الدولية
الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  الدولية  والإعالنات  املواثيق  �سل�سلة  تناول  من  الرغم  على 
الأ�سا�سية العديد من احلقوق - ويف مقدمتها حق الإن�سان يف حياة اآمنة والعي�ض ب�سحة وهو 
الأمر الذي يرتبط مبا�سرة بالبيئة التي يحيا فيها الإن�سان- فاإن هناك �سعوبات كثرية يف �سبيل 
حتقيقه، وعلى الرغم من اأن املواثيق والإعالنات الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان ل تعك�ض 
بطريقة مبا�سرة حقوق الإن�سان البيئية بالرغم من اأن ميثاق الأمم املتحدة يف عام 1945 اعرتف 
باحلق يف العي�ض يف حياة �سحية هانئة - فاإننا ميكن اأن نعترب من هذا املنطلق اأن البيئة واحلفاظ 
اآمنة هي اأحد الق�سايا املرتبطة بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية، والتي ياأتي  عليها من اأجل حياة 
يف مقدمتها احلق يف احلياة؛ فالرتبة والهواء واملياه يوؤثر م�ستوى تلوثها من عدمه ب�سكل مبا�سر 
على �سحة الإن�سان، وبالتايل اأ�سبح من حق الإن�سان اأن يحيا يف بيئة نظيفة الهواء والرتبة واأن 
يح�سل على مياه نقية غري ملوثة، لكن على اجلانب الآخر ل ميكن اإنكار اأن التقدم ال�سناعي 
معدلت  بارتفاع  �سواًء  البيئية  الأو�ساع  على  ا  �سلبيًّ تاأثرًيا  يوؤثر  ال�ستهالك  معدلت  وتزايد 
اأمام  التلوث اأو ال�ستنـزاف والهدر للموارد البيئية املتاحة، وبالتايل اأ�سبح هناك حتدٍّ وا�سح 
الب�سرية؛ كيف ميكن احلفاظ على التقدم القت�سادي والجتماعي ويف نف�ض الوقت حماية 
البيئة من ال�ستنـزاف والتدهور والتلوث؟ اإن التوازن بني طريَف املعادلة يعرب ب�سكل اأو باآخر 
عن التوازن بني �سمان احلقوق القت�سادية والجتماعية من جهة، وحق الإن�سان يف احلياة يف 

بيئة اآمنة من جهة اأخرى.



 1968 من  الفرتة  خالل  خا�سة  البيئية  بالق�سايا  العامل  اهتمام  تزايد  من  الرغم  وعلى 
اإىل 2002، وانعقاد قمة الأر�ض يف ريو دي جانريو، وما اأ�سدرته الأمم املتحدة من القرارات 
ا عن حقوق الإن�سان البيئية على امل�ستوى الدويل، فاإن اإعالن  والإعالنات فهي مل تت�سمن ن�سًّ
ا�ستكهومل عام 1972 حول البيئة الب�سرية كان اأول من و�سع حجر الأ�سا�ض يف الربط بني 
حقوق الإن�سان وحماية البيئة. واعرتف باأن للفرد حق اأ�سا�سي يف احلرية والعدالة والظروف 
املنا�سبة يف بيئة كرمية ي�ستمتع فيها بظروف معي�سية طيبة. ويف مقابل هذا احلق اأكد الإعالن 
على واجب وم�سئولية كل فرد يف حماية وحت�سني البيئة ل�سمان م�سالح الأجيال املقبلة، ثم 
ربطت قمة الأر�ض يف عام 1992 بني حقوق الإن�سان وحماية البيئة بطريقة اإجرائية، وذلك يف 
البند العا�سر لإعالن "ريو" الذي ن�ض على احلق يف الو�سول اإىل املعلومات املتعلقة بالبيئة، 
واحلق يف امل�ساركة يف عمليات �سنع القرارات املتعلقة بامل�سائل البيئية واحلق يف الو�سول اإىل 

الإجراءات الق�سائية والإدارية و�سبل التعوي�ض.

بطريقة  البيئية  الإن�سان  حقوق  اإىل  اأي�سا  ت�ِسر  مل  الدولية  املعاهدات  فاإن  عامة  وب�سفة 
ا. كذلك ل توجد  ًـّ حمددة، ولكنها ربطت بني تدهور البيئة وحقوق الإن�سان املعرتف بها دولي
اأي منظمة دولية اأو اأي وكالة تابعة لالأمم املتحدة تعرتف �سراحة اأو تعالج ب�سفة خا�سة احلق 
يف بيئة �سحية. حيث تربط معظم الأجهزة بني حقوق الإن�سان وحماية البيئة كو�سيلة لتنفيذ 
اأهدافها، اإل اأن حقوق الإن�سان البيئية ل يوجد ن�ض �سريح عليها مثلما هو احلال يف احلقوق 

ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية.

تطورت من خاللها  التي  الدولية  التفاقيات  معظم  ارتبطت  فقد  هذا،  وبالرغم من كل 
منظومة احلقوق البيئية بكوارث بيئية تخطت يف تاأثريها حدود الدولة الواحدة؛ مثل اتفاق 
اإيك�سون،  �سفينة  وغرق  بالكويت،  النفط  حقول  تخريب  وكوارث  الت�سحر،  ملحاربة  الدول 
امتدت  والتي  وغريها  نوبل"،  "ت�سري  يف  النووي  املفاعل  وانفجار  النفايات،  انت�سار  وظاهرة 

خالل الفرتة من عام 1972 وحتى عام 1997.

وبذلك مل تعد ق�سايا انتهاك احلقوق البيئية ترتبط بال�سيادة اأو احلدود القومية لأي بلد، 
حيث اأعطى املجتمع الدويل لنف�سه حق التدخل يف مثل هذه امل�سكالت ملا قد ت�سببه من 
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اآثار ج�سيمة على حقوق الإن�سان. وبداأت بع�ض مظاهر العرتاف باأن حماية احلقوق البيئية 
البيئة داخل حدودها  باأن تلويث  اأية دولة ل ت�ستطيع الدعاء  تتعدى ال�سيادة الوطنية، واأن 
ق�سية تتعلق فقط ب�سيطرتها على مواردها الطبيعية، حيث تتداخل الأنهار التي متر يف اأكرث من 
دولة، كما اأن الهواء ل توقفه حدود، وعندما حدثت حرائق الغابات يف اإندوني�سيا امتد اأثرها 
حتى عدة �سنوات اإىل اأوروبا الغربية، وحدث ال�سيء نف�سه عند انفجار مفاعل "ت�سرينوبيل" 
ظاهرة  واأخرًيا  احلم�سية،  بالأمطار  يتعلق  ما  اأو  املحيطة،  الدول  يف  كبري  اأثر  له  كان  والذي 
الحتبا�ض احلراري التي �سوف يرتتب عليها غرق اأو اختفاء بع�ض املدن ال�ساحلية يف بع�ض 

الدول املطلة على البحر املتو�سط.

وهناك بع�ض الدول التي ترتفع باحلق البيئي اإىل مرتبة حقوق الإن�سان الأ�سا�سية؛ فاحلقوق 
البيئية معرتف بها يف دول اأمريكا الالتينية، وبالن�سبة لأفريقيا يوؤكد امليثاق الأفريقي حلقوق 
على  الإن�سان  العربية حلقوق  اللجنة  ركزت  وقد  نظيفة،  بيئة  الإن�سان يف  على حق  الإن�سان 
مفهوم اأ�سا�سي هو "كل احلقوق للجميع" باعتبار اأن التكامل بني احلقوق ال�سيا�سية واملدنية 
من جهة واحلقوق الجتماعية والثقافية والقت�سادية والبيئية من جهة اأخرى �سرط اأ�سا�سي 
للتوازن يف العالقة بني الأفراد واملجتمعات وبني الدولة واملجتمع، بني ال�سمال واجلنوب وبني 

املجتمعات الغنية والفقرية.

هناك اإدراك كامل اإذن حلقوق الإن�سان البيئية وحلقيقة اأن هذه احلقوق تنعك�ض على بقية 
حقوق الإن�سان، وبالإ�سافة اإىل هذا فاإن التطورات الدولية ت�سري اإىل وجود عالقة وطيدة بني 
اإطار التنمية امل�ستدامة، وتوؤكد العالقة الوثيقة بني �سمان  حقوق الإن�سان وحماية البيئة يف 
حقوق الإن�سان من ناحية وحماية البيئة من ناحية اأخرى. لقد اأ�سبح احرتام اللتزام بحقوق 
�سروط  من  �سرًطا  اأي�سا  البيئة  حماية  تعترب  كما  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  �سرًطا  الإن�سان 

حماية حقوق الإن�سان.

م�سكالت منهجية ب�ساأن حقوق الإن�سان البيئية
يف  اأ�ساًل  �سعوبة  هناك  بل  البيئية.  الإن�سان  حقوق  تعريف  يف  منهجية  �سعوبات  هناك 
ا�ستخدام تعبري "حقوق الإن�سان البيئية"، حيث تتداخل الكثري من العوامل يف حتديد هذا 



املفاهيم  هذه  اآخر  اإىل  لالأفراد  املعي�سي  وامل�ستوى  املجتمعية  والتنمية  العوملة  هناك  املفهوم. 
املتداخلة يف حياتنا اليومية والتي ل ترتبط باملجتمعات العربية بل باملجتمعات الإن�سانية على 

وجه العموم على امتداد الكرة الأر�سية.

ال�سروح الأولية حلقوق الإن�سان  العاملي، ل تن�ض  وكما �سبقت الإ�سارة، وعلى امل�ستوى 
العامل خالل  �سهده  مما  وبالرغم  بيئية.  اإن�سان  بحقوق  ي�سمى  ما  وجود  على  مبا�سرة  ب�سورة 
وا�سح بني  ربط  فاإنه مل يكن هناك  البيئة،  بق�سايا  اهتمام  اإىل 2002 من  الفرتة من 1968 
اأ�سا�سي يف  للفرد حق  اأن  تو�سح  التي  الإ�سارات  بع�ض  اإل  البيئة،  وحماية  الإن�سان  حقوق 
احلرية والعدالة والظروف املنا�سبة يف بيئة كرمية ي�ستمتع فيها بظروف معي�سية طيبة. ويف مقابل 

هذا احلق عليه واجب وم�سئولية يف حماية وحت�سني البيئة ل�سمان م�سالح الأجيال املقبلة.

املتنازع عليها مثل احلقوق  ا حول بع�ض احلقوق الإن�سانية  هذا، واجلدل ل يزال م�ستمرًّ
البيئية اأو احلقوق اجلن�سية اأو احلق يف التنمية، الأمر الذي يوؤدي اإىل الده�سة، فاحلق يف التنمية 
تاريخ  من  عاًما  قبل 24  بداأت  الأوىل  اإرها�ساته  اأن  من  بالرغم  عام 1979  اإل  يقر  مثال مل 
اإىل املعاهدات الدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان  اإقراره كحق من حقوق الإن�سان، واإذا نظرنا 
�سنجد اأن تطوًرا قد حدث، حيث كان اجليل الأول لأفكار حقوق الإن�سان كان مرتكًزا على 
�سمان احلقوق ال�سيا�سية واملدنية، وات�سعت روؤية اجليل الثاين لت�سمل �سمان حقوق الإن�سان 
يف  واحلق  البيئية  الإن�سان  حقوق  �سمان  الثالث  اجليل  واأ�ساف  والجتماعية،  القت�سادية 

�سالم عادل واحلق يف الرتاث امل�سرتك لالإن�سانية واحلق يف ال�ستفادة من التكنولوجيا.

ولذلك فاإن التحديات التي تواجه احلقوق البيئية لالإن�سان يف الوقت الراهن تتلخ�ض يف 
عدم الو�سول اإىل اتفاقية جتمع بني الفكر البيئي وحقوق الإن�سان مما يجعل هذا احلق ف�سفا�ًسا 
وغام�ًسا مفتقًرا اإىل تعريف حمدد كما تنق�سه الإجراءات العملية الالزمة لاللتزام به، ف�ساًل 
عن اأنها حتيط احلقوق البيئية باأبعاد �سيا�سية جتعلها دائًما حمل خالف وجتعل تنفيذها �سعًبا، 
خا�سة واأن امل�ساكل البيئية تعك�ض يف الغالب م�سالح متعار�سة حتتاج اإىل معاجلات م�ستندة 

اإىل فكر بيئي �سليم.
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احلقوق البيئية يف الدول العربية
اإذا كان الو�سع البيئي على امل�ستوى الدويل، خا�سة النظام البيئي يتعر�ض لعتداءات 
تقود ب�سكل مبا�سر اإىل تاأثريات �سلبية على منظومة حقوق الإن�سان، فاإن لنا اأن نت�ساءل عن 
ا على امل�ستوى العربي ل  ًـّ موقع الدول العربية من حقوق الإن�سان البيئية، اإن ما يحدث حالي
يتجاوز منا�سدة املواطن العربي با�ستمرار اتخاذ التدابري حلماية البيئة، وعلى �سبيل املثال فعلى 
الرغم من اأن العامل العربي يعي�ض حتت خط الفقر املائي، حيث ن�سيب الفرد يف املاء يف اأي 
مكان يف العامل هو األف لرت مكعب يف ال�سنة على الأقل جند اأن املواطن امل�سري مثاًل يح�سل 
الأخرى  العربية  الدول  بع�ض  يف  املعدلت  هذه  تنخف�ض  بينما  مكعب،  لرت  ثمامنائة   على 
لت�سل اإىل ثالثمائة، وثالثمائة وخم�سني، ومائتي لرت، والأ�سواأ من ذلك اأن تغري املناخ �سوف 
يوؤدي اإىل �سح املياه. اإل اأن ال�سيا�سة ال�سائدة ل تزال هي التوقف عند مطالبة املواطن برت�سيد 
ا�ستخدامه للمياه يف الوقت الذي ي�ستمر فيه غ�سل ال�سيارات ور�ض احلدائق باملياه النظيفة، 
ورغم �سرورة مثل تلك احلمالت الوا�سعة احلكومية وغري احلكومية لرفع وعي املواطنني فيما 
تلك احلمالت  ي�ساحب  اأن  اأي�ًسا  ال�سروري  فاإنه من  ومواردها،  البيئة  باملحافظة على  يتعلق 

تعريف املواطن بحقوق الإن�سان البيئية.

وينبغي اأن ت�سمل هذه احلقوق حق الإن�سان يف احلياة ب�سكل اآمن وخاٍل من كافه اأ�سكال 
نظام  يف  يعي�ض  اأن  يف  ال�سخ�سي  حقه  جانب  اإىل  البيئية،  املخاطر  اأنواع  كل  ومن  التلوث، 
يف  وحقه  بالبيئة،  بالإ�سرار  يقوم  ملن  القانونية  املالحقة  يف  حقه  وكفالة  �سليم،  اأيكولوجي 
احل�سول على معلومات بيئية توؤثر عليه اأو على حميطه، وحقه يف الطالع على اخلطط البيئية 
كما  البيئية.  القرارات  باإ�سدار  ال�سلة  ذات  املوؤ�س�سات  يف  امل�ساركة  يف  وحقه  تنفيذها،  قبل 
قوانني  يف  حقوق  من  �سبق  ما  كافة  الوطنية  للد�ساتري  الأ�سا�سية  املبادئ  تت�سمن  اأن  ينبغي 

خا�سة بالبيئة.

اإن م�ساركة اجلمهور وموؤ�س�سات املجتمع يف الدول العربية يف �سناعة القرار التنموي من 
اإطار موؤ�س�سي حلقوق الإن�سان  اأهم الآليات لو�سع  خالل عملية تقييم الأثر البيئي تعد من 
البيئية حتى تتمكن املجتمعات من حماية حقوقها البيئية، وذلك من خالل اإتاحة املعلومات 



البيئية حول حجم ومدى ال�سرر البيئي للم�ساريع التنموية وتطبيق مبداأ "من يلوث يدفع" 
البيئي  الظلم  مظاهر  على  رد  كاأب�سط  وذلك  ومواردها،  وبيئته  الإن�سان  حقوق  على  للحفاظ 
اإطار  و�سع  اإن  العامل.  ي�سهدها  التي  امل�ستدامة  التنمية غري  واأ�ساليب  البيئية  العدالة  وغياب 
احلا�سرة  الأجيال  بني  وامل�ساواة  امل�ستدامة  التنمية  فكرة  بتبني  اإل  يتم  اأن  موؤ�س�سي ل ميكن 

والأجيال املقبلة.

ولتاأكيد العالقة بني حقوق الإن�سان والبيئة يف جمتمعاتنا العربية هناك على �سبيل املثال 
اإدخال تعديل على الد�ستور امل�سري  �سعي من قبل عدد من امل�سرعني امل�سريني ي�ستهدف 
ا، وين�ض  ا اأ�سا�سيًّ بت�سمني مادة خا�سة بالبيئة توؤكد على حق املواطن يف بيئة �ساحلة باعتباره حقًّ
التعديل املقرتح على اأن "احلفاظ على البيئة وحماية املوارد الطبيعية واجب وطني وم�سئولية 
م�سرتكة للجميع، وللمواطن احلق يف العي�ض يف بيئة نظيفة، وتكفل الدولة حتقيق التوازن بني 
متطلبات التنمية امل�ستدامة واحلياة يف بيئة �سحية �سليمة". هذا الهتمام باإدخال هذه التعديالت 
الت�سريعية مرجعه اأن م�سر باتت ت�سهد يف احلقبة الأخرية مناًء ورواًجا يف ال�ستثمارات وامل�سروعات 
املختلفة، وقد يكون من املنا�سب توجيه جانب من هذه ال�ستثمارات اإىل �سحة الإن�سان وعافيته، 
فهو خري ا�ستثمار؛ حيث لن توؤتي تلك امل�سروعات ثمارها كاملة اإذا مل يكن الإن�سان متمتًعا 
ب�سحة جيدة ولياقة بدنية كاملة. وهو ما ي�ستلزم احلفاظ على البيئة مب�ستمالتها من هواء وماء 
وتربة مبا يحقق لالإن�سان كل ذلك ويحقق له امل�ساركة بفاعلية يف هذه ال�ستثمارات وميتد ليكون 

عن�سًرا من عنا�سر حتقيق الأمن القومي للبالد باملعنى الوا�سع للكلمة.

العالقة بني حقوق الإن�سان والبيئة
يعد مو�سوع حقوق الإن�سان والبيئة واأبعادها الدولية والإقليمية والوطنية من املو�سوعات 
ا، فمنذ خم�سني عاًما مل يكن هناك هذا الزخم الوا�سح الذي ن�سهده الآن على  احلديثة ن�سبيًّ
�سعيد الهتمام �سواء بحقوق الإن�سان اأو باحلقوق البيئية، ولكن العقود الأخرية  �سهدت اهتماًما 
كبرًيا بهما من جانب املجتمع الدويل وانتقل ذلك اإىل البعد الوطني اأي�ًسا خالل تلك الرحلة 
الطويلة التي برزت معاملها مع مبادئ الثورة الفرن�سية وت�ساعدت بعد احلرب العاملية الثانية وما 

�سهده العامل من ويالت عانى منها ع�سرات املاليني.
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لقد اأ�سبحت هناك قناعة على امل�ستوى الدويل باأن انتهاك حقوق الإن�سان يف بلد ما مل 
يعد مق�سوًرا على حكومة و�سعب هذا البلد، ولكنها ق�سية  تخ�ض املجتمع الدويل باأ�سره الذي 
اأ�سبح يتمتع الآن مبا ي�سمى "احلق يف التدخل" اأو"التدخل الإن�ساين" اإذا مل ت�ستطع -اأومل 
ي�ساء  قد  املبداأ  هذا  اأن  �سحيح  و�سمان حقوقهم.  �سكانها  دولة حماية  اأي  ترغب- حكومة 
ف لأغرا�ض �سيا�سية للتدخل، اأو لغزو بع�ض الدول من قبل الدول الكربى  ا�ستخدامه ويوظَّ
بحجة حماية حقوق الإن�سان، ولكن املجتمع الدويل اأ�سبح يوؤمن باأن احلكومات ل ت�ستطيع 
الت�سرت اإىل ما ل نهاية وراء �ستار ال�سيادة الوطنية يف انتهاك حقوق مواطنيها مباأمن عن املجتمع 

الدويل اأو حتى عن مراقبة جمعيات حقوق الإن�سان الدولية.

وبالتايل فقد اأ�سبحت الق�سايا املرتبطة بالإخالل بالأو�ساع البيئية ذات بعد دويل مثلها 
مثل ق�سايا انتهاكات حقوق الإن�سان، واأ�سبح احلفاظ على تلك الأو�ساع من �سميم حقوق 
كل اإن�سان على كوكب الأر�ض؛ اإذ اإنها توؤثر على �سحته ومعي�سته هو واأ�سرته واملجتمع الذي 
يعي�ض فيه. ول ميكن اإنكار اأن التقدم القت�سادي بل والجتماعي مرتبط باحلفاظ على البيئة، 

ولو اأن ذلك مل يحظ بعد باقتناع را�سخ يف كثري من الدول النامية ب�سفة خا�سة.

اأو�ساع النظم والت�سريعات البيئية
من  اجلميع  يت�سامن  اأن  ينبغي  اأ�سا�سي  حق  نظيفة  بيئة  يف  العي�ض  يف  املواطن  حق  اإن 
اأجله واأن تعمل كل الأجهزة احلكومية وغري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين واجلمعيات 
الأهلية والأفراد على حتقيقه؛ ولأن الت�سريعات البيئية تواجه �سعوبات يف التطبيق يف العديد 
على  وتكاليف  اأعباء  ت�سيف  الت�سريعات  تلك  اأن  البع�ض  من  خاطئ  لعتقاد  الدول  من 
امل�سروعات ال�ستثمارية وت�سع قيوًدا عليها مبا يعوق التنمية، فلقد حر�ست دول عديدة على 
والتمتع  احلياة  ال�سعوب يف  على حق  وتوؤكد  البيئة  ن�سو�ًسا حتقق حماية  د�ساتريها  ت�سمني 
اأمثلتها فنلندا، اليونان، الربازيل، الهند، ال�سني، رو�سيا، الربتغال، جنوب  ببيئة نظيفة، ومن 
اإفريقيا وغريها. اإل اأن وجود الت�سريعات التي حتمي البيئة لي�ست فقط هي امل�سكلة اأو التحدي 
ولكن مدى التزام اأي حكومة مبا تنادي به هذه الت�سريعات من احلفاظ على البيئة وحمايتها 
اإىل  احلاجة  ادعاءات  تواجهه  ما  غالًبا  الذي  اللتزام  وهو  املواطنني.  كل  م�سلحة  اأجل  من 



اعتمادات �سخمة ل توجد يف امليزانية واأنه يجب على الدولة اأن توائم ذلك طبًقا لإمكانياتها 
واأل تقلد الدول الغنية باإمكانياتها املادية الكبرية.

اإن مناق�سة اللتزام بالقوانني والت�سريعات اخلا�سة بالبيئة ق�سية غاية يف التعقيد، ف�سعوب 
بع�ض الدول ترى اأنه يف �سوء زيادة معدلت الفقر والبطالة فاإن مو�سوع احلفاظ على البيئة 
ولو كانت  اإن�ساء �سناعات جديدة حتى  اأمام  األ يكون عائًقا  يتطلبه من تكاليف يجب  وما 
ملوثة ما دامت �ست�سمن اإيجاد فر�ض عمل جديدة. ويف دولة كال�سني والتي اأرادت اأن حتقق 
ا �سريًعا دون الأخذ يف العتبار –كثرًيا– بالنواحي البيئية، ولكنها اأدركت يف  ا اقت�ساديًّ منوًّ
ال�سنوات الأخرية اأن هذا النمو ال�سريع وما ي�سحبه من فر�ض عمل جديدة ملواطنيها �سيكون 
هذه  �سعوب  اإن  بل  احل�سبان،  البيئية يف  العتبارات  توؤخذ  اإذا مل  الطويل  املدى  م�سًرا يف 

الدول بداأت تطالب حكوماتها بذلك، ولكن بعد ارتفاع معدل دخلها.

وب�سكل عام، فاإن تطبيق الت�سريعات البيئية التي حتافظ على حقوق املواطنني يطرح ثالث 
�سيا�سات مت�سابكة يجب التعامل معها يف اآٍن واحد وهي:

اأوًل: زيادة الوعي البيئي للمواطنني عن طريق املدار�ض وو�سائل الإعالم واإبراز عالقة 
ذلك بحقوق كل مواطن، واأن هذه احلقوق ت�سامنية اأي ل ي�سح اأن يتمتع بها عدد 
حمدود فقط على ح�ساب الأغلبية. وين�سجم مع ذلك الهتمام باجلمعيات الأهلية 

حلماية البيئة، لأن الدولة ل ت�ستطيع اأن تفعل كل �سيء.

ثانًيا: اإ�سدار الت�سريعات احلازمة التي ت�سمن األ ي�سرح باإقامة من�ساآت جديدة اإل بعد 
توافر �سمانات تفيد اأنها لن ت�سر ب�سحة املواطنني.

اأ�سبحت م�سكالت  ثالًثا: التعاون يف املجال الدويل، خا�سة واأن م�سكالت البيئة قد 
عابرة للدول مبعنى اأنها توؤثر على املواطنني يف خمتلف الدول ولي�ض يف الدولة التي 

تبداأ امل�سكلة فيها فقط.
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دور املجتمع املدين يف احلفاظ على احلقوق البيئية
التي  املوؤ�س�سية  واجلهات  الأهلية  اجلمعيات  من  العديد  الأخرية  الآونة  يف  ظهرت   
تنادى مببادئ حقوق الإن�سان دون اإدراج البعد البيئي اأو البعد التنموي �سمن اأولوياتها، رغم 
اأن املعلومات املتاحة ت�سري اإىل وجود عالقة مبا�سرة بني التلوث وانت�سار اأمرا�ض مثل الف�سل 
املاليني  ي�ستنزف عالجها مئات  والتي  ال�سرطان  اأو  التنف�ض  اأمرا�ض  اأو  الكبدي  اأو  الكلوي 
ا واأكرث فاعلية يف التعامل  ًـّ ا، ومن ثم ينبغي اأن تلعب منظمات املجتمع املدين دوًرا اإيجابي ًـّ �سنوي
فيها  وتلعب  ذلك،  وتدعم  ت�سجع  قومية  اإ�سرتاتيجية  تبني  يتطلب  ما  وهو  امللوثات،  هذه  مع 
املنظمات الأهلية الدور الرئي�سي، بدًل من تكري�ض اجلهود على بع�ض امل�سروعات الع�سوائية 

التي من �ساأنها اأن تفيد البع�ض دون الأغلبية العظمى.

ال�سحي  ال�سرف  مياه  فاإلقاء  املائي؛  التلّوث  يخ�ض  فيما  الأمر  نف�ض  وينطبق   
واملخلفات الزراعية يف الرتع والقنوات املائية يعد من اأهم م�سببات تلوث املياه، والق�ساء على 
الأحياء املائية والرثوة ال�سمكية يف تلك القنوات، يف حني اأنه ميكن ال�ستفادة من املخلفات 
الع�سوية التي يتم حرقها م�سببًة تلوث الهواء، ومياه ال�سرف ال�سحي امل�سببة لتلوث املياه من 
خالل منظومة اإدارية جيدة وتكنولوجيا حديثة وا�ستخدامها يف اإنتاج �سماد ع�سوي للزراعة 
الع�سوية لإنتاج حما�سيل خالية من التلوث، خا�سة اإذا جمعت هذه "املخلفات" وخلطت 
ببع�ض الإ�سافات الكيميائية والع�سوية التي حت�ّسن اجلودة وتق�سي على امليكروبات املعدية 
ا�ستخدام خملفات  اأي�سا  اأ�سراًرا ج�سيمة للرتبة والإن�سان. وميكن  التي ت�سبب  والفريو�سات 
ال�سرف ال�سحي، يف اإنتاج البيوجاز من خالل عمليات التخمر الالهوائي، وا�ستخدام الطاقة 
الناجتة يف الوقود والإنارة وال�سماد الع�سوي. اإن هذه احللول وغريها بالإ�سافة اإىل فعاليتها يف 
م�سروع �سخم  وهو  الب�سر،  فر�ض عمل لأعداد كبرية من  اأي�سا تخلق  فاإنها  التلوث  مواجهة 

ميكن اأن ي�سبح �سمن ال�سرتاتيجيات القومية خا�سة للدول النامية.

اإىل  لي�سل  التوعية  عملية  حدود  املدين  املجتمع  منظمات  دور  يتجاوز  اأن  وينبغي  هذا، 
ال�سغط على املوؤ�س�سات احلكومية لإدراج مثل هذه احللول يف اإ�سرتاتيجية الدولة حتى يتم 
التخطيط من اأجل حتقيقها وفًقا خلطط علمية زمنية بدًل من التنفيذ الع�سوائي، وخا�سًة اأن كل 



هذه "املخلفات"، اأو مبعنى اأ�سح املوارد الطبيعية، والتي تقدر مباليني الأطنان، ميكن اأن تفتح 
الباب اأمام �سناعة جديدة هي �سناعة الأ�سمدة الع�سوية، التي  ميكن اأن ت�سد العجز الذي 

تعانيه الكثري من البلدان العربية يف الأ�سمدة الكيميائية.

بحقوق  العادي  املواطن  تثقيف  العمل يف جمال  املدين  املجتمع  ملنظمات  كذلك ميكن 
الإن�سان البيئية ومتكينه من الدفاع عنها، والتي ت�سمل حقه يف احلياة ب�سكل اآمن وخاٍل من 
نظام  يف  وجوده  يف  ال�سخ�سي  وحقه  البيئية،  املخاطر  اأنواع  كل  ومن  التلوث،  اأ�سكال  كافة 
اإيكولوجي �سليم. وكذلك متكني املواطن )الأفراد/ اجلماعات( من الدفاع عن احلقوق البيئية 
معلومات  على  احل�سول  واحلق يف  البيئة،  باإ�سرار  يقوم  ملن  القانونية  املالحقة  احلق يف  مثل 
بيئية توؤثر عليه اأو على حميطه، وحقه يف الطالع على اخلطط البيئية قبل تنفيذها، وحقه يف 

امل�ساركة يف املوؤ�س�سات ذات ال�سلة باإ�سدار القرارات البيئية.

وتلعب م�ساركة اجلمهور وموؤ�س�سات املجتمع يف �سناعه القرار التنموي من خالل عملية 
ا يف و�سع الآليات وو�سع اإطار موؤ�س�سي حلقوق الإن�سان البيئية  تقييم الأثر البيئي دوًرا مهمًّ
حتى تتمكن املجتمعات من حماية حقوقها  البيئية، وذلك من خالل اإتاحة املعلومات البيئية 
حول حجم ومدى ال�سرر البيئي للم�ساريع التنموية من اأجل احلفاظ على حقوق الإن�سان 
البيئية  العدالة  وغياب  البيئي  الظلم  مظاهر  على  رد  كاأب�سط  وذلك  موارده.  وحماية  وبيئته 

واأ�ساليب التنمية غري امل�ستدامة التي ي�سهدها العامل.

ويف م�سار تطور ق�سايا احلقوق البيئية يجب الإ�سارة اإىل اأن الهتمام بهذه احلقوق، تنامى 
يف  ا  هامًّ دوًرا  لعب  الذي  املدين  املجتمع  مبادرة  بف�سل  الأخرية  الثالث  العقود  مدار  على 
و�سع الأجندة البيئية على تو�سيات  موؤمتر ا�ستوكهلم  لالأمم املتحدة للبيئة والتنمية، والذي 
واأربعمائة  واألفان  النامية  الدول  ثماٍن  يف  منها  األفان وخم�سمائة منظمة مدنية   فيه  �ساركت 
واثنان وت�سعون من الدول ال�سناعية ، وهو العدد الذي ارتفع يف موؤمتر قمة الأر�ض بـ"ريو دي 
جانريو" يف 1992، اأي بعد 20 �سنة اإىل اأربعة اآلف من منظمات املجتمع املدين منها األفان 
ا بظهور اأحزاب �سيا�سية  بيئية يف اأوروبا  وخم�سمائة من الدول النامية، وقد تطور الو�سع حاليًّ
اأهمية دعم واإطالق  البيئة والذي يوؤكد على  وجماعات �سغط هائلة يف جمال احلفاظ على 
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حرية حركة منظمات املجتمع املدين املعنية بق�سايا البيئة، خا�سة واإن ق�سايا البيئة اأكرب من اأن 
تتحمل الدولة مبفردها مب�سئولية التعامل معها، وهو ما يتطلب تبني اإ�سرتاتيجية قومية ت�سجع 

وتدعم قيام منظمات املجتمع املدين بدور رئي�سي يف جمال حماية البيئة.

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  م�ساركة  اإمكانية  العربية  الدول  جامعة  اأقرت  الإطار  هذا  ويف 
العربي يف اجتماعات الدول العربية، ومت تكوين جلنة تنظر يف طلبات هذه املنظمات للم�ساركة 
القت�سادي  املجل�ض  فيها  مبا  العربية  الدول  جامعة  ت�سمها  التي  املختلفة  الأن�سطة  هذه  يف 
البيئة  �سئون  امل�سئولني عن  العرب  وزراء  ملجل�ض  كان  للبيئة خا�سة  وبالن�سبة  والجتماعي، 
�سراكات  باإقامة  ولكن  اجتماعاته  لي�ض يف  بامل�ساركة  املدين  للمجتمع  ال�سماح  الأ�سبقية يف 
مع منظمات املجتمع  لتنفيذ بع�ض امل�ساريع وبع�ض الأن�سطة، مثل التعاون يف املجال الدويل 
وحقوق   - املواطنني  على  توؤثر  دولية  مو�سوعات  اأ�سبحت  البيئة  مو�سوعات  اأن  وخا�سة 
الإن�سان - يف خمتلف الدول. بالإ�سافة اإىل دعم دور املراأة يف هذا ال�سدد �سواًء داخل الأ�سرة 
)التوعية – النظافة .. اإلخ( اأو املجتمع. ويف الوقت نف�سه، �سرورة اإ�سدار تقرير عن حالة البيئة 
املدين  املجتمع  منظمات  اإ�سداره  وي�سارك يف  الر�سمية  التقارير  بعيًدا عن  العربي  العامل  يف 
التلوث  تقي�ض م�ستوى  العربية، ويعتمد على �سبكة حقيقية  املنطقة  البيئة يف  بق�سايا  املعنية 
وحتدد الأماكن التي يوجد فيها، وتوؤ�س�ض قاعدة بيانات حقيقية وتف�سيلية عن الأو�ساع البيئية 

يف جمتمعاتنا العربية.

ويف النهاية، يجب التاأكيد على اأن �سمان احلقوق البيئية هو مدخل جيد لبناء وعي الفرد، 
ا بني احلقوق البيئية واحلقوق ال�سيا�سية وخا�سًة فيما يتعلق  خا�سة واأنه ل ميكن الف�سل تع�سفيًّ
بامل�ساركة يف �سناعة القرار التنموي، كما اأنه ل ميكن الف�سل بني ممار�سة احلق ال�سيا�سي واحلق 
التاأكيد على ممار�سة احلقوق البيئية والدفاع عنها يعني تدريب املواطن  فاإن  البيئي، وبالتايل 

على اإدارة حياته وم�ستقبله ب�سكل اأف�سل. 
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 مقدمة

ا من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، بل ميكن القول اإن �سمانه ي�سكل مفتاًحا  يعد التعليم حقًّ
ومدخاًل ل�سمان �سل�سلة من احلقوق الأخرى، ويقع حق التعليم يف امل�سافة بني احلقوق الفورية 
بع�ض  بالمتناع عن  الفوري  للتحقق  القابلة  احلقوق  الفورية هي  فاحلقوق  املوؤجلة،  واحلقوق 
املمار�سات ال�سلبية والتي ميكن اأن تقع على الإن�سان ب�سبب ممار�سات يقوم بها البع�ض بق�سد 
اأو بغري ق�سد وكلها حقوق ميكن بت�سريع اأو قانون �سمان اإقرارها وتنفيذها. اأما احلقوق املوؤجلة 
احلقوق  الغالب  يف  وهي  عليها  احل�سول  يتم  حتى  طويلة  زمنية  فرتة  تاأخذ  التي  تلك  فهي 
يقع �سمان  ولذلك  الب�سر،  وم�ستوى حياة  نوعية  بتح�سني  املرتبطة  والجتماعية  القت�سادية 
حق التعليم يف امل�سافة بني هذين النوعني من احلقوق حيث يوجد دائًما هدف ا�سرتاتيجي 
ن�سعى لتحقيقه بعد اأمد طويل؛ وهو �سمان وحتقق �سعار "التعليم اجليد حق للجميع"، وهو 
هدف مرتبط باإحداث تنمية حقيقية يف املجتمع تاأتي نتائجها عرب �سنوات عديدة، وهناك حق 
فوري قابل للتنفيذ وعدم التاأجيل وهو �سد منابع الأمية ومنح الأميني فر�ًسا تعليمية حقيقية 
منا�سبة لظروفهم الجتماعية والعمرية، ولحتياجاتهم املبا�سرة، خا�سة واأن م�سكلة الأمية ل 

ا يف املجتمعات العربية. ًـّ ـًا حقيقي تزال ت�سكل خطًرا  وحتدي

ا من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، وحيث �سكلت ق�سية  وعلى اعتبار اأن التعليم يعترب حقًّ
التعليم اأحد اأهم الركائز التي اعتمدت عليها فل�سفة قانون �سمان اجلودة والعتماد للتعليم 
للجميع  التعليم  فر�ض  اإتاحة  اأ�سبحت  حيث  العربية،  الدول  بع�ض  يف  اعتمادها  بداأ  التي 
جودة  اأ�سا�سها  على  تقيَّم  التي  القومية  املعايري  عنا�سر  اأحد  ا  ًـّ اأ�سا�سي ا  ًـّ اإن�ساني ا  حقًّ باعتبارها 
التعليمية كمعيار  اأ�سا�سي ق�سية تكافوؤ الفر�ض  وكفاءة النظام التعليمي، لهذا برزت ب�سكل 
حاكم خا�سة للفئات التي ل تزال تعاين من م�سكالت يف �سمان حقها يف التعليم مثل املراأة، 
وذوي الحتياجات اخلا�سة، والأطفال املوهوبني الذين يحتاجون لأ�سكال خا�سة من الرعاية 
فاتهم  منا�سبة ملن  تعليمية  فر�ض  وتوفري  عليها،  واحلفاظ  ومواهبهم  قدراتهم  لتنمية  التعليمية 

قطار التعليم.
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بداية  منذ  �سعت  التي  امل�سرية  التعليمية  للموؤ�س�سة  الرائد  الدور  التاريخ  وي�سجل  هذا، 
باأن  الأربعينيات  الدكتور طه ح�سني يف  رفعه  الذي  الإن�ساين   ال�سعار  لتحقيق  اخلم�سينات 
ا على الوطن العربي يف و�سع ق�سية  ًـّ التعليم حق لالإن�سان كاملاء والهواء، وهو ما انعك�ض اإيجابي

التعليم على اأولوية اهتمام احلكومات العربية منذ ما يزيد على ن�سف قرن.

مبداأ تكافوؤ الفر�ص يف التعليم .. روؤية جديدة
حقوق  من  ا  ًـّ اأ�سا�سي ركًنا  و�ساق  قدم  على  للجميع  اإتاحته  عرب  التعليم  دميقراطية  تعترب 
الإن�سان، ولكن حق املراأة يف التعلم  ل يزال يعاين بدرجة اأو باأخرى من الإنكار املجتمعي 
له حتى اليوم بدرجات تتفاوت من جمتمع عربي لآخر، وهو ما ن�ساهده يف الفجوة النوعية يف 

معدلت الأمية واأعداد املتعلمني من الإناث مقارنة بالذكور.

"التعليم للجميع" لي�ض جمرد �سعار اأجوف نردده يف الوقت الذي حترم فئات  اإن تعبري 
عديدة منه، اأو يف الوقت الذي يتاح فيه التعليم لهذا وُيحرم منه ذاك، وهو ما يوؤثر بال�سلب 
املجتمع،  فئات  لكافة  التعليمية  الفر�ض  تكافوؤ  مبداأ  اإىل  ت�ستند  التي  التعليم  دميقراطية  على 
والذي يقوم على دعامتني اأ�سا�سيتني هما الإتاحة واجلودة. ولكن هذا ل يعني اإنكار حقيقة 
اأن املجتمعات العربية قطعت �سوطا كبرًيا يف اإتاحة التعليم جلميع الفئات الجتماعية حتى 

ولو مل يكن الهدف قد  حتقق ب�سكل ُمر�ٍض.

وتهدف خطة م�سر احلالية على �سبيل املثال اإىل زيادة عدد املدار�ض والو�سول اإىل الأماكن 
املدار�ض  فهناك  اخل�سو�ض؛  وجه  على  للفتيات  متعددة  تعليمية  واأمناط  فر�ض  وتوفري  النائية 
ظاهرة  ملواجهة  وذلك  املجتمع،  ومدار�ض  الواحد،  الف�سل  ومدار�ض  للفتيات،  ال�سديقة 
اإىل املا�سي البعيد، ول تزال م�ستمرة اإىل حد ما وتتمثل يف  اجتماعية وثقافية متتد جذورها 
القيود الجتماعية املفرو�سة على تعليم الفتيات خا�سة يف املجتمعات التقليدية اأو املحرومة، 
العام،  التعليم  اإىل دمج ذوى الحتياجات اخلا�سة يف منظومة  ت�سعى كذلك  اأن اخلطة  كما 

وكذلك توفري برامج متخ�س�سة للموهوبني.



ول يجب اأن يتوقف مبداأ تكافوؤ الفر�ض التعليمية عند جمرد اإتاحة مقعد درا�سي جلميع 
الأطفال اأو جمرد اإحلاق الطفل باملدر�سة؛ فالق�سية الأ�سا�سية اأنه جانب الإتاحة يجب الهتمام 
بجودة التعليم واأن مبداأ تكافوؤ الفر�ض يجب اأن ميتد اإىل ح�سول اجلميع على التعليم بالدرجة 
نف�سها من اجلودة والتميز، مبعنى اأن يح�سل كل مواطن ومواطنة يف املجتمع على تعليم جيد، 

وبحيث تت�ساوى جودة اخلدمة التعليمية التي يح�سل عليها اأي مواطن اآخر.

ر هذا امل�ستوى من الإتاحة والتكافوؤ الذي ي�ساوى بني اجلميع يف احلق يف التعليم  اإن توفُّ
يواَجه بكثري من التحديات وامل�سكالت يف جمتمعاتنا العربية، فهناك مدار�ض ونظم تعليمية 
تقدم م�ستويات خمتلفة من اخلدمة التعليمية يف كل جمتمع عربي، وتتنوع بني مدار�ض اأجنبية 
والدولية  اخلا�سة  املدار�ض  تتمتع  ومدار�ض حكومية، حيث  ومدار�ض خا�سة  دولية  ومدار�ض 
مب�ستوى تعليمي اأف�سل. وبطبيعة احلال فاإنه ل ميكن الدعوة اإىل اإلغاء تلك املدار�ض الأجنبية 
الدولية اأو اخلا�سة بدعوى �سرورة اأن يح�سل اجلميع على فر�ض متكافئة يف التعليم، وكذلك 
ل ميكن الدعوة لعك�ض هذا؛ فتعميم منط خدمة التعليم املتميز التي تقدم يف التعليم اخلا�ض 
والأجنبي يتجاوز موارد معظم املجتمعات العربية، وهنا ل يبقى اأمام جمتمعاتنا اإل �سخ املزيد 
خدمتها  مب�ستوى  ترتقي  بحيث  احلكومية  املدار�ض  يف  التعليم  مب�ستوى  للنهو�ض  املوارد  من 
التعليمية بالتدريج وتتكافاأ يف نطاق زمني حمدد مع اخلدمة التعليمية التي تقدمها املدار�ض 
اخلا�سة والدولية، وبحيث يكون للطالب امللتحق باملدار�ض احلكومية الفر�سة نف�سها يف احل�سول 

على تعليم جيد ومتميز.

ويجب التاأكيد اأي�ًسا على اأن عدم التكافوؤ يف فر�ض التعليم ل يقت�سر فقط على التمايز يف 
وجود مقعد متاح يف املدر�سة ومنهج متميز ومدر�ض كفء، بل له جانب اآخر يجب الهتمام 
به وهو الأن�سطة الطالبية التي تنمي ثقافة الطالب و�سخ�سيته وت�سمح له بامل�ساركة يف اإدارة 
�سئونه و�سئون زمالئه من خالل امل�ساركة يف النتخابات الطالبية وجماعات الن�ساط املدر�سي، 
التي تتوفر يف املدار�ض اخلا�سة والأجنبية بدرجة اأف�سل واأكرث اهتماًما مما هو متاح يف املدار�ض 

احلكومية.
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تكافوؤ الفر�ص يف ظل املوارد املتاحة
اإن الو�سول لهذا الفهم وتر�سيخه ل ميكن اإل من خالل تطبيق حقيقي ملبداأ تكافوؤ الفر�ض 
اأو امل�ساواة يف الفر�ض التعليمية والذي يحتاج بالتاأكيد اإىل موارد �سخمة وقد يرد اإىل الذهن 
مب�ستوى  النهو�ض  ميكن  وبحيث  احلكومية  للمدار�ض  املتاحة  امليزانيات  زيادة  �سرورة  فوًرا 
التعليم فيها، واحلقيقة اأن هناك حماولت جادة يف هذا الجتاه، ولكن ملا كانت ميزانية غالبية 
عليها خا�سة عبء  تقع  التي  الأعباء  من  مزيد  وهناك  الأ�سل،  من  العربية حمدودة  الدول 
م�ستوى  لتح�سني  املوجهة  احلقيقية  املخ�س�سات  فاإن  ال�سكانية،  الزيادة  احتياجات  مواجهة 
اخلدمة التعليمية - ولي�ض ل�ستمرارها بالو�سع احلايل- حمدودة للغاية، لذلك يجب ب�سكل 
عام زيادة املوارد املجتمعية املوجهة لتح�سني التعليم ولي�ض فقط زيادة املخ�س�سات يف ميزانية 
ا  ًـّ الدولة، واأول خطوة يف هذا الجتاه هي تقليل الفاقد اأو الهدر يف املوارد املجتمعية املتاحة حالي
تطوير  مثل  التعليم،  جودة  حتقق  ي�سهم يف  نحو  على  ر�سًدا  اأكرث  ب�سكل  ا�ستخدامها  واإعادة 
الدعم  على  احل�سول  الطالب يف  فئات  بني  ي�ساوي  والذي  احلالية،  ب�سورته  املجانية  �سكل 
احلكومي املوجه للتعليم دون مراعاة للفروق الجتماعية القت�سادية فيما بينهم، وخا�سة اأن 
بع�ض هذه الفئات قد ل ت�ستحق هذا الدعم نظًرا مل�ستواها القت�سادي املرتفع، بل قد يكون 
من املنا�سب مطالبتها بالإ�سهام يف دعم التعليم للفئات غري القادرة يف املجتمع، وهو ما ينتهي 
الواحد من موارد  التلميذ  اإىل �ساآلة ن�سيب  املوارد-  العملية -ب�سبب حمدودية  يف املح�سلة 
الدولة املوجهة للتعليم، مما ينعك�ض ب�سكل مبا�سر على تدين م�ستوى اخلدمة التعليمية وعدم 
توفر املوارد الالزمة لتطويرها وحت�سينها، ومن ثم ي�سبح اجلميع- مبن فيهم القادر وغري القادر- 
يعانون من نتائجه ال�سلبية. وبينما ي�ستطيع القادر حت�سني م�ستوى ما يتلقاه من خدمات تعليمية 
اإلخ،  اأو الكمبيوتر ..  اأو مراكز تعليم اللغات  خارج املدر�سة من خالل الدرو�ض اخل�سو�سية 
اأن غري  بعدما يكون قد تقا�سم مع غري القادر فيما هو متاح من موارد حمدودة، وبذلك جند 
القادر هو الذي يتاأثر يف النهاية من فداحة التدهور يف جودة اخلدمة التعليمية دومنا اأي فر�سة 

للتعوي�ض.

هذا الفهم ل يعني مطلًقا الدعوة اإىل اإلغاء جمانية التعليم، ولكن لبد من اإعادة توزيعها 
له  ت�سجيًعا  املتفوق  للقادر  فقط وكذلك  القادر  لغري  املخ�س�سة  امليزانية  تقدمي  يقت�سر  بحيث 



وبهدف اإعادة جتذير قيمة التفوق والإتقان يف جمتمعاتنا، ويكون على القادر امللتحق باملدار�ض 
احلكومية اأن يغطي جزًءا من تكلفة تعليمه، وبن�سب ل ت�سكل اأي اإمكانية حلرمانه من حق 
التعليم، فهناك من ي�ستطيع تغطية تكلفة تعليمه بن�سبة 100%، وهذا يذهب من الأ�سا�ض اإىل 
املدار�ض اخلا�سة باأنواعها، وهناك من ي�ستحق دعًما كامال بن�سب متفاوتة. لكن كيف ميكن 
حتديد من يحتاج للدعم الكلي اأو لن�سبة منه بحيث ل يوؤثر هذا على حق اأي طفل اأو طفلة 
يف التعليم من جهة وتوفري قدر من املوارد املوجهة لتح�سني جودة اخلدمة التعليمية من جهة 
اأخرى؟ يف هذا اخل�سو�ض ينبغي اأن توجه الدرا�سات لو�سع معايري مو�سوعية دقيقة ووا�سحة 

لقيا�ض عدم القدرة.

على  التعليمية  الفر�ض  تكافوؤ  ي�سهم يف حت�سني  للموارد  والفعال  الر�سيد  ال�ستخدام  اإن 
املدى املتو�سط؛ فكثرًيا ما ت�ستنزف املوارد املتاحة رغم حمدوديتها يف بناء مدار�ض دون توفري 
يف  الكفء  التدري�ض  على  القادرة  الكوادر  وتطوير  تاأ�سي�ض  على  ال�سروري  املوازى  الإنفاق 
هذه املدار�ض، وهذه الكوادر التي ت�ستطيع تقدمي نوعيه من التعليم اجليد هي راأ�ض احلربة يف 
عملية حت�سني التعليم واإتاحته ب�سكل متكافئ خا�سة يف املدار�ض احلكومية، وهي ق�سية يجب 
الهتمام بها لأن عائدها �سوف يكون اأ�سرع. اإن تطوير الطاقات القيادية للمعلمني والعاملني 
يف احلقل التعليمي والرتبوي وتنمية قدراتهم على و�سع الربامج التدري�سية املتطورة وتنفيذها 
اإجنازه،  يتم  الذي  للتقدم  دوري  تقييم  واإجراء  العلمي  البحث  اإليه  و�سل  ما  لأحدث  طبًقا 
وذلك من اأجل التطوير امل�ستمر ملنهجيات التدري�ض بهدف توفري تعليم عايل امل�ستوى لكافة 

الطالب.

يف هذا ال�سياق -ولدعم املوارد املوجهة للتعليم- هناك من يرى �سرورة اأن يكون هناك ن�ض 
قانوين يلزم الدول بتخ�سي�ض اجلزء الأكرب من القرو�ض واملنح لعملية التعليم ولتطوير نظام 
التعليم، فالإنفاق من املنح على م�سائل اأخرى -حتى لو بدت اأكرث اأهمية من التعليم- هو 
نوع من اإهدار املال العام، لأنه لن يوؤدي اإىل النتيجة التي يرغبها املجتمع طاملا مل يتم اإ�سالح 

النظم التعليمية.
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ول ميكن اإغفال دور القطاع اخلا�ض يف دعم موارد التعليم، فالقطاع اخلا�ض عليه م�سئولية 
اجتماعية �سرورية يف هذا املجال، حيث يجب اأن يخ�س�ض جزًءا من اأرباحه كموارد يرعى بها 
بع�ض اجلهود التي ت�سب يف جمرى حت�سني العملية التعليمية من تطوير املناهج الدرا�سية اإىل 
برامج التدريب اإىل دعم م�سروعات البحث العلمي، وهو ما اأثبتت جتارب العديد من املجتمعات 
التي قطعت �سوًطا ملمو�ًسا يف الإ�سالح  اأنه انعك�ض ب�سرعة وب�سكل موؤثر على املجتمع ككل مع 
العلم اأن القطاع اخلا�ض ومن خالل اإ�سهاماته يكون هو امل�ستفيد الأكرب من اإ�سالح التعليم اأكرث 
من اأي جمال اآخر لالإ�سالح. وعلى الرغم من وجود عدد من املبادرات يف هذا الجتاه فاإنها ل 

ا لدى رجال الأعمال يف جمتمعاتنا العربية. تزال مبادرات فردية ول ت�سكل توجًها عامًّ

ويعترب تطوير تعليم تدري�ض العلوم والريا�سيات ل�سغار التالميذ من اأهم مداخل ال�ستثمار 
على املدى املتو�سط والبعيد وهو ما يتعني على املجتمع اللتفات اإليه؛ حيث توفر هذه املواد 
التعلم  دائمي  لي�سبحوا  ال�سرورية  والقدرات  الأ�سا�سية  واملعرفة  املنطقية  املهارات  للطالب 
ومواطنني منتجني، ولكن اإذا مل تدر�ض هذه املواد مبنهج ابتكاري يقوم على حل امل�سكالت 
فلن توؤتي ثمارها و�سوف ينفر منها ال�سغار؛ فال�سغري ي�ساأم التلقني الذي يدمر طاقاته، وقد جنح 

هذا املدخل يف حت�سني م�ستويات التعليم يف اأرجاء العامل.

كذلك فاإن نق�ض املوارد التعليمية املهمة -من ف�سول مدر�سية وكتب بل ومدر�سني- يوؤدي 
ال. ويوؤدي �سوء طرق  مباليني الأطفال اإىل تقلي�ض مدة التعليم اأو احل�سول على تعليم غري فعَّ
وحتى  املدار�ض.  من  الأطفال  من  كبرية  اأعداد  ت�سرب  اإىل  اأخرى-  اأ�سباب  -بني  التدري�ض 
ى مهاراتهم وي�سبحوا اأع�ساء غري م�ساهمني وغري مبادرين يف  هوؤلء الذين ل يت�سربون ل تنمَّ

املجتمع.

واخلرباء  احلكومية  التنفيذية  الأجهزة  بني  والتكامل  التعاون  اأن  عديدة  جتارب  واأثبتت 
امل�ستقلني وممثلي املجتمع املدين من ذوي الهتمام بال�ساأن الثقايف العام عادة ما ي�سفي قدًرا من 
احليوية الالزمة لإجناح �سيا�سات اإ�سالح التعليم تخطيًطا وتنفيًذا، ملواجهة ال�سعوبات الناجتة عن 
مقاومة غري املقتنعني باأولوية الإ�سالح يف جمال التعليم، اأو من يجد اأن الإ�سالح يعمل �سد 

م�ساحله ال�سخ�سية.



التعليم والتمكني و�سيلة تطوير راأ�ص املال الب�سري
الركيزة  ميثل  الذي  الب�سري  املال  راأ�ض  اإنتاج  واإعادة  لتطوير  املثلى  الو�سيلة  التعليم  يعد 
التنمية تغيري ذهنية الأفراد  اأي تنمية، وتقت�سي عملية  والقاعدة الأ�سا�سية التي تقوم عليها 
وتطويرها. فالتنمية ت�ستلزم اأن تتاح اأمام ال�سخ�ض خيارات لعمل يالئم قدراته ومواهبه يف بيئة 
مواتية ومالئمة واأن يح�ض بالر�سا عما يقوم به، والتعليم اجليد املتاح ب�سكل متكافئ للجميع 
هو اأحد اأ�س�ض تو�سيع هذه اخليارات اأمام الب�سر يف اأي جمتمع، خا�سة واأن التعليم اجليد ل 
والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  حقوقه  ممار�سة  على  قادًرا  الفرد  جعل  اإىل  فقط  يوؤدي 
اأو العتداء عليها من القدرة من  اأهم من ذلك متكينه يف حالة عدم توافر هذه احلقوق  بل 
املطالبة بها وحمايتها. لهذا يعد اأحد اأهم اأهداف تطوير التعليم وحت�سينه تكوين اأفراد مبادرين، 
ومنتجني فاعلني يتوافر لديهم الإح�سا�ض بامل�سئولية جتاه اأنف�سهم وجمتمعاتهم وباأنهم جزٌء من 
لهم  اأف�سل  م�ستقبل  �سنع  امل�ساركة يف  قادرين على  واأنهم  اإليه،  ينتمون  الذي  املجتمع  هذا 

وملجتمعهم.

بني  الفر�ض  تكافوؤ  مبداأ  غياب  ثم  التعليمية -ومن  اخلدمة  م�ستويات  بني  متايز  اإن وجود 
اأغلبية من املدار�ض احلكومية التي تقدم تعليًما اأقل جودة واأقلية من مدار�ض خا�سة واأجنبية 
ا ومتميًزا �سوف يجد  تقدم تعليًما اأف�سل- �ستكون نتيجته النهائية اأن من تلقى تعليًما اأجنبيًّ
فر�سة عمل اأف�سل ممن مل تتح له هذه الفر�سة. وال�سعوبة هنا اأن تكري�ض هذه الو�سعية يخلق 
ا تلقت تعليًما جيًدا، ويف  ا خطرًيا على املدى الطويل، لأن هناك فئة اأكرث حظًّ و�سًعا اجتماعيًّ
ا مل تتح لها هذه الفر�سة  الوقت نف�سه وجدت وظيفة جيدة، وهناك فئة اأكرث عدًدا واأقل حظًّ
ال�سباب  من  قطاع  لدى  ي�سود  وبالتايل  وجدية.  ذكاًء  اأكرث  هو  من  بينهم  من  كان  لو  حتى 
وال�سابات الذين تخرجوا من منظومة التعليم احلكومي الفقري الإح�سا�ض بالإق�ساء والتهمي�ض 
والغرتاب؛ مما قد يوؤدي بهم اإىل درجات خمتلفة من الإحباط والذي ميكن اأن يوؤدي لدى 
بع�سهم اإىل النحراف اأو التطرف. اإن و�سع املجتمع على �سفا النق�سام على املدى الطويل بني 
فئتني بينهما ا�ستقطاب �سديد ومتييز �سديد بدًءا من غياب مبداأ الفر�ض املت�ساوية يف احل�سول 

على حق التعليم ميكن اأن يوؤدي اإىل نتيجة غري طيبة يف امل�ستقبل.
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معروفة  مقرتحات  هناك  املقرتحات؟  اأو  احللول  هي  فما  امل�سكلة،  هي  هذه  كانت  واإذا 
اأن  على  التعليمية  العملية  على  القائمني  وتدريب  التعليم  �سيا�سات  تطوير  مثل  و�سرورية 
يتحدثوا بلغة حديثة ويتقبلوا املناهج احلديثة، كما يجب اأن تكون املناهج املوجودة يف املدار�ض 
متفقة مع احتياجات �سوق العمل، ويف نف�ض الوقت حماولة التقريب بني املهارات والأ�ساليب 

التي تدر�ض يف املدار�ض اخلا�سة والأجنبية، واملدار�ض احلكومية.

املهارات  الطالب  اإك�ساب  اإىل جانب دورها يف  التعليمية  املوؤ�س�سة  فاإن  وكما هو معروف، 
الأن�سطة  الأفراد كمواطنني من خالل  موؤ�س�سة لإعداد  اأي�ًسا  تعترب  فاإنها  والتقنية،  التعليمية 
و�سئون  �سئونه  اإدارة  يف  بامل�ساركة  له  وت�سمح  و�سخ�سيته  الطالب  ثقافة  تنمي  التي  الطالبية 
زمالئه من خالل امل�ساركة يف النتخابات الطالبية وجماعات الن�ساط املدر�سي، التي تتوفر يف 

املدار�ض اخلا�سة والأجنبية بدرجة اأف�سل واأكرث اهتماًما مما هو متاح يف املدار�ض احلكومية.

اإن �سعار التعليم للجميع ل ميكن اعتباره جمرد �سعار اأجوف، وخا�سة اإذا كانت الأهداف 
ت�سعى اإىل حتقيق جمتمع دميقراطي ودولة حديثة، وهو الأمر الذي يتطلب تعليًما ي�سجع على 
الوعي بامل�سئولية والثقافة اجلمعية التي ي�سرتك فيها كل اأبناء الوطن، وبالتايل فاإن غياب تكافوؤ 
الفر�ض يف التعليم يعطل عملية التطور الدميقراطي على ال�سعيد ال�سيا�سي وعملية التحديث 
والتنمية على ال�سعيد الجتماعي، ولذلك يجب اأن يقوم �سعار التعليم للجميع على اأر�سية 
حتدٍّ  وهو  التعليمية،  اخلدمة  م�ستوى  وجودة  الإتاحة  بجانبيها؛  التعليمية  الفر�ض  تكافوؤ  من 
حقيقي ميكن التعامل معه من خالل زيادة املوارد املخ�س�سة للتعليم من ميزانية الدولة، بالرغم 
من اأن هذه الزيادة لها �سقف وحدود، وخا�سة مع عبء مواجهة احتياجات الزيادة ال�سكانية، 
حزمة  الدولة  ميزانية  يف  للتعليم  املخ�س�سة  احلكومية  املوارد  زيادة  يرافق  اأن  يجب  ولذلك 
اأخرى من التدخالت تعمل ب�سكل عام على زيادة املوارد املجتمعية املوجهة لتح�سني التعليم 
ولي�ض فقط زيادة املخ�س�سات يف ميزانية الدولة، واأول خطوة يف هذا الجتاه هي تقليل الفاقد 
ا واإعادة ا�ستخدامها ب�سكل اأكرث تر�سيًدا وعلى نحو  ًـّ اأو الهدر يف املوارد املجتمعية املتاحة حالي

ي�سهم يف حتقق جوده التعليم.



يف هذا املجال، هناك العديد من الإجراءات التي ميكن حتقيقها ومنها تر�سيد ورفع كفاءة 
ا�ستخدام املوارد املخ�س�سة للتعليم، وقد يدخل يف هذا الإطار بع�ض الأفكار املتعلقة برت�سيد 
ا�ستخدام املجانية، مبعنى اأن منطق امل�ساواة ل يت�سق يف حالة متتع القادر وغري القادر باملجانية 
انخفا�ض ن�سيب  اإىل  يوؤدي  اأن  الدولة، والذي ميكن  املقدم من  الدعم  نف�ض  واحل�سول على 
التكلفة،  للتعليم، والذي يحتم �سرورة حتمل الأغنياء جزًءا من  املوارد املخ�س�سة  الفرد من 
كما اأن الفائ�ض الذي �سوف يتم توفريه، ميكن اأن ي�ساهم يف زياد ن�سيب الفرد الذي تتحمل 
ن للدولة من حت�سني اخلدمة التعليمية املقدمة، خا�سة واأن  الدولة تكلفته، والذي عن طريقه ميكِّ
الأغنياء الذين ي�ستفيدون من دعم الدولة للتعليم ميكنهم مبواردهم اخلا�سة تعوي�ض انخفا�ض 
م�ستوى اخلدمة التعليمية يف املدار�ض احلكومية من خالل اأ�سكال متنوعة مثل احل�سول على 
الدرو�ض اخل�سو�سية، اأو مراكز التعليم اخلا�سة .. اإلخ، يف الوقت الذي ل تتوفر هذه القدرات 

نف�سها للفقراء.

ومن الأهمية اأن يقوم القطاع اخلا�ض بدوره وم�سئوليته الجتماعية يف دعم النظام التعليمي 
املتقدمة  الدرا�سية  املناهج  واإعداد  املدر�سني  تدريب  برامج  لرعاية  موارده  من  جزء  وتوجيه 
اأو  الدرا�سية  املنح  تقدمي  من خالل  العلمي،  البحث  ومبادرات  م�سروعات  ودعم  واحلديثة، 

البحثية اأو املنح املالية الداعمة مبا�سرة لبع�ض املوؤ�س�سات التعليمية.

ومن املعروف اأن حت�سني جودة التعليم يف جمتمعاتنا يرتبط ب�سرورة الهتمام بتطوير تعليم 
العلوم والريا�سيات ل�سغار التالميذ باعتباره من اأهم مداخل ال�ستثمار على املدى املتو�سط 
والبعيد وهو ما يتعني على جمتمعاتنا اللتفات اإليه؛ لأن هذه املواد الدرا�سية توفر للطالب 

املهارات املنطقية واملعرفة الأ�سا�سية والقدرات ال�سرورية الالزمة للتطوير والتنمية.

هذا ويتوقف جناح هذه احلزمة املتكاملة من التدخالت لتحقيق م�ستوى اأعلى من تكافوؤ 
ا،  الفر�ض التعليمية على توفري قاعدة بيانات �ساملة وتف�سيلية والتي يجب اأن يتم حتديثها دوريًّ
الوقت  ويف  الجتماعي،  البعد  تغفل  ل  والتي  القت�سادية  ال�سيا�سات  من  حزمة  و�سع  مع 
نف�سه اإتاحة احلوار مع القائمني على العملية التعليمية و�سناعها من نظار املدار�ض واملدر�سني 
م احتياجاتهم ومراعاتها حتى ميكن  لتفهُّ اإىل املوجهني واأ�سحاب املدار�ض اخلا�سة كمدخل 
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جمابهة املقاومة الداخلية والتي ميكن اأن حتدث لعمليات اإ�سالح التعليم وتطويره، وهو الأمر 
الذي يتطلب �سرورة التعاون والتكامل بني الأجهزة التنفيذية احلكومية واخلرباء امل�ستقلني 
وممثلي املجتمع املدين من ذوي الهتمام بال�ساأن الثقايف العام، والذي ميكن اأن ي�سفي قدًرا 

من احليوية الالزمة لنجاح �سيا�سات اإ�سالح التعليم تخطيًطا وتنفيًذا. 

جتربة تنموية يف جمال �سمان احلق يف التعليم: "اأكادميية احلفاة"
على الرغم من م�سكلة املوارد املطلوبة توفريها ل�سمان احلق يف التعليم لكل اأبناء املجتمع، 
فاإن هناك العديد من التجارب الرائدة التي �سعت اإىل جتاوز عقبة املوارد وتقدمي تعليم متوا�سع 
على ح�سب ح�سابات التكلفة القت�سادية، ولكنه متميز على ح�سب ما يقدمه من مهارات 
�سني يف املجتمع ومنحهم فر�ض اأف�سل للحياة.  وخربات ومفاهيم ت�سعى لإدماج الفقراء واملهمَّ
واأف�سل منوذج لهذا كلية احلفاة يف الهند، حيث مت تاأ�سي�ض مركز العمل الجتماعي والبحوث 
بريفوت  كلية  با�سم  اأي�ًسا  يعرف  والذي   )Social Work and Research Centre(
الرئي�سية  الكلية  اهتمامات  تطوعية م�سجلة. ومن  موؤ�س�سة  بو�سفه  )كلية احلفاة( عام 1972 
التعليم، وقد مت العرتاف بها بو�سفها املوؤ�س�سة املعنية باأي مبادرة من مبادرات التنمية. وقد 
بداأ تر�سيخ مفهوم املدار�ض امل�سائية عام 1975 عندما مت تاأ�سي�ض ثالث مدار�ض م�سائية. وتقوم 
ا بالتن�سيق بني مائة وخم�سني من املدار�ض امل�سائية يف ثماين جممعات  ًـّ كلية "بريفوت" حالي
تنموية خلم�ض مقاطعات، وقد التحق اأكرث من اأربعة اآلف طفل منهم األفان وثمامنائة فتاة، بهذه 
املدار�ض. وجاءت املناهج من واقع ت�سور ملا له عالقة وطيدة بالبيئة التي يعي�ض فيها الأطفال 
املدر�سة  اإىل  الذهاب  ميكنهم  ل  ثم  ومن  بالرعي،  يعملون  الأطفال  هوؤلء  ومعظم  الريفيون، 
يف �ساعات النهار. ولذلك يتم الرتكيز على منح الأطفال املعرفة يف هذه املناطق من خالل 

اخلدمات املوجودة يف البيئة املحيطة التي يعي�سون فيها.

ن  ومتكِّ وتدريجية،  وهادئة  نظامية  غري  باأنها  امل�سائية  املدار�ض  يف  التعليمية  العملية  ومتتاز 
الأطفال من امل�ساركة يف �سل�سلة وا�سعة من الأن�سطة التي تنبع من احتياجاتهم املعلنة، ومنها 
على �سبيل املثال لقاء اأطفال من قرى اأخرى التحقوا باملدار�ض امل�سائية يف مهرجان لالأطفال. 
التعليمية  العملية  امل�سائية طبًقا لختيارات الأطفال، وذلك لأن  وتاأتي املواعيد يف املدار�ض 



غري النظامية تعتمد اعتماًدا كبرًيا على اهتمامات الطفل، ومن ثم فاإن املواد التي يتم تقدميها 
تتحدد طبًقا ملا ميكن اأن ي�ساعد الأطفال على اخلروج من الفقر.

مغًزى  ذات  ر�سائل  لتو�سيل  العرائ�ض  ا�ستخدام  جتربة  بتقدمي  بريفوت  كلية  قامت  وقد 
يقوم  حيث  امل�سائية؛  املدار�ض  يف  للتعليم  مبتكًرا  ا  ًـّ تربوي و�سًطا  بو�سفها  وذلك  اجتماعي، 
املدر�سون والأطفال ب�سناعة العرائ�ض، ويكتبون ال�سيناريو، ويقدمون الربامج. ثم يقوم الأطفال 
املدر�سني  مع  بال�سرتاك  وذلك  التعليمية،  للعملية  والتقومي  التقييم  عملية  باإجراء  ا  ًـّ جماعي

وعمال احلقول ومن�سقي برنامج الكلية.

ارتباط  ال�سنة  يف  مرتني  بها  القيام  يتم  التي  واملتكاملة  اجلماعية  املمار�سة  هذه  وتعك�ض 
مياه  ومنها  القرية؛  م�ستوى  على  "بريفوت"  لكلية  تابعة  اأخرى  تنموية  مببادرات  املدر�سة 
ال�سرب، وال�سحة، وفر�ض العمل، والطاقة، والبيئة، ومتكني املراأة، ثم تقوم جلان دعم املجتمع 
الريفي باختيار مدر�سي بريفوت رجاًل ون�ساًء يف مع�سكر تدريب مبدئي ملدة خم�سة وع�سرين 
يوًما. وينتمي املدر�سون اإىل فئة ال�سباب الريفي املتعلم الذي يعاين البطالة، ولديهم قدر كبري 
�سي "بريفوت" من مناق�سات ترتاوح من اأ�ساليب  من اجلدارة والذكاء. ويتكون تدريب مدرِّ
املواقف  حماكاة  اأي�ساً  يتم  كما  للقرى.  وال�سيا�سية  الجتماعية  امل�سكالت  اإىل  التدري�ض 
التعليمية من خالل ور�ض عمل والتعريف بالأدوات التدري�سية. ويقوم املدر�سون اأي�ًسا بو�سع 
ب�سكل  دعمهم  ويتم  تدريبهم،  من  كجزء  وذلك  اإليها  ينتمون  التي  للقرى  مدر�سية  خرائط 
م�ستمر، وذلك للتعبري عن اللتزام والتقدير ملهارات القرويني وقدراتهم، واأنهم ميتازون بالكثري 

من احلكمة واملعرفة املحلية.

اأطفال  عامني  كل  باختيارهم  يقوم  اأع�ساء  من  يتكون  الأطفال،  من  برملان  اأي�ًسا  وهناك 
املدار�ض امل�سائية، ويقوم هذا الربملان باأعمال الرقابة، وقد مت اإطالق هذه العملية املبتكرة عام 
1993، وكان الت�سور من ورائها العمل على متكني الأطفال من احل�سول على خربات مبا�سرة 
التنمية،  وخطط  التعليم،  نظام  بني  الروابط  وفهم  لتعميق  وذلك  الذاتي،  احلكم  جمال  يف 
والعملية ال�سيا�سية. ويحدد الأطفال معايري اختيار اأع�ساء الربملان، واأهمها اأن يكون املر�سح يف 
احلادية ع�سرة اأو الثانية ع�سرة من العمر. ثم يقوم اأع�ساء الربملان بانتخاب رئي�ض الوزراء اخلا�ض 
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والوزارة اخلا�سة بهم، ومن ثم يقومون بالرقابة على املدار�ض امل�سائية من خالل لقاءات �سهرية 
يف القرى املختلفة، ومن خالل زيارات الأع�ساء ال�سهرية للمدار�ض امل�سائية.

م�ساعدة  وعلى  دار�ض  كل  داخل  املختزنة  املوهبة  اإخراج  على  احلفاة  اأكادميية  وتعمل 
ومالئمة  فعالة  ولكن  ب�سيطة  ذاتية  حلول  باإيجاد  اأنف�سها  م�ساعدة  يف  الفقرية  املجتمعات 
للم�سكالت التي تعاين منها. منوذج لهذا م�سكلة املياه؛ فقد افتقرت اأحد املجتمعات الهندية 
اإىل املياه والتي كان من ال�سعب �سخها من النهر لي�ستفيد منها �سكان هذا املجتمع، وبحكمة 
الأمي الب�سيط راأى �سكان هذا املجتمع اأنه من الأف�سل اأخذ املياه ب�سورة مبا�سرة من الأمطار 
بدًل من انتظار جتمعها يف النهر ثم �سخها، وكان ذلك منتهى الذكاء واحلكمة والإ�سهام يف 
توفري الوقت واجلهد واملوارد؛ فقد �سمح هذا احلل بتوفري مياه تكفي ا�ستهالك �ستة �سهور لقرية 
كاملة. لقد ظن املهند�سون اأن هذه امل�سكلة بدون حل ولكن القروي الب�سيط الأّمي جنح يف 

حلها.

ومن الأمثلة الأخرى للنجاحات التي حققتها اأكادميية احلفاة، اأنها ويف خالل �ستة اأ�سهر 
ا�ستطاعت تدريب الن�ساء للتعامل مع الطاقة ال�سم�سية وا�ستخدامها وهن اأمّيات ل يعلمن اأي 
�سيء عن علوم الطاقة اأو الإلكرتونيات، وقد اأجنزت الأكادميية هذا التدريب يف عدد من الدول 
واأبنائهن،  اأزواجهن  وب�سحبة  الربنامج  يف  امل�سرتكات  الن�ساء  وجاءت  الهند  خارج  الأخرى 

وبعد انتهاء التدريب ا�ستطعن اإنارة خم�ض قرى بوا�سطة الطاقة ال�سم�سية.

القدرة  اأو  املهارات  التمكن من  بني  فرق كبري  هناك  اأنه  اإىل  النجاح هذه  ق�س�ض  وت�سري 
على تعلمها وا�ستخدامها وبني اإجادة القراءة والكتابة، فحتى الأميون لديهم مهارات وخربات 
وقدرات ميكن توظيفها يف تغيري وتطوير جمتمعاتهم وحت�سني نوعية احلياة بها، تلك هي التنمية 
املزيد من  الب�سري والجتماعي، والذي ميكن تنميته يف جمتمعاتنا عرب  للراأ�سمال  احلقيقية 

اأ�سكال ال�سراكة والتعاون وتبادل اخلربات بني دول اجلنوب.

وبالطبع ن�ستطيع اأن نتعلم الكثري من بع�سنا البع�ض. وقد مت يف الهند اإ�سدار اأهم ت�سريعني 
بحرية  يخت�ض  والثاين  الريف،  يف  العمل  ب�سمانات  يخت�ض  الأول  البالد؛  ا�ستقالل  منذ 
لالأجور،  اأدنى  العمل كحد  يوم من  مائة  الأول  الت�سريع  وي�سمن  املعلومات،  احل�سول على 



اأن يطلبوا من احلكومة مائة يوم من العمل مبقت�سى  وعليه فاإن الفقراء يف القرى ي�ستطيعون 
ا، وهذا الت�سريع ل  هذا الت�سريع. واإذا مل ت�ستطع احلكومة توفري العمل فعليها تعوي�سهم ماديًّ
يوجد يف اأي مكان اآخر يف العامل ورمبا يتعني على العامل العربي درا�سته وحماولة تطبيقه، وقد 
اأ�سهم هذا الت�سريع يف تقليل معدلت الهجرة من الريف. اأما الت�سريع اخلا�ض باحل�سول على 
ي كيفية  املعلومات فقد بداأ منذ عدة �سنوات با�ستطالع عن الأموال التي ترد اإىل القرى وتق�سِّ
�سرفها. وقد ك�سف هذا ال�ستطالع عن الكثري من الف�ساد. وبف�سل تطبيق هذا الت�سريع الذي 
هاجمه ال�سيا�سيون انخف�ض عدد حالت الف�ساد بطريقة ملحوظة. ومن خالل هذا الت�سريع 
ي�ستطيع القروي اأن يذهب اإىل جمل�ض قريته وي�ساأل عن حجم الأموال التي ت�ستقبلها القرية 
املجتمعات  وقدرات  مللكات  كبرية  بعناية  ننظر  اأن  علينا  يجب  ولذلك  �سرفها.  كيفية  وعن 
ال�سغرية واملجتمعات الأمية لنخرج ما بها من طاقات، كما يتعني علينا اأي�سا اأن نتعا�سد فيما 

بيننا عربًا وجنوبيني و�سرقيني واأن ن�ستفيد من خربات بع�سنا البع�ض.

واإذا كانت م�ساألة التعليم تندرج يف الإطار العام لالإ�سالح والإطار النوعي حلقوق الإن�سان، 
وتندرج اأي�سا يف ال�سياق املالزم للتنمية ويف ال�سياق ال�سمني لق�سايا املراأة، وهو ما ي�سري اإىل 
الكثري  يثري  ذلك  اأن  وخا�سًة  الق�سايا،  تلك  وكل  ال�سيا�سي  الإ�سالح  بني  احلتمي  التالزم 
من التحديات املرتبطة بالفهم اجلديد لدور الدولة ومدى قدرة القطاع اخلا�ض على امل�ساهمة 
وحتمل العبء، وهروب النخب الجتماعية باأبنائها اإىل اخلارج ب�سبب تدين م�ستويات التعليم، 
وكيفية التعامل مع زيادة اأعداد حملة ال�سهادات العليا من ذوي التح�سيل الدرا�سي ال�سعيف، 
فاملفتاح الرئي�سي للتعامل مع هذه امل�سكالت وغريها هو تكافوؤ الفر�ض التعليمية مبا ي�سمله من 

اإتاحة حق التعلم للجميع، وح�سوله يف الوقت نف�سه على تعليم جيد ومتميز. 
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مقدمة
للدللة  ا�سُتخدم  القت�ساد حيث  علم  بداية يف   Development التنمية  مفهوم  برز 
على عملية اإحداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع معني؛ بهدف اإك�ساب املجتمع 
القدرة على التطور الذاتي امل�ستمر مبعدل ي�سمن التح�سن املتزايد يف نوعية احلياة لكل اأفراده، 
مبعنى زيادة قدرة املجتمع على ال�ستجابة للحاجات الأ�سا�سية واحلاجات املتزايدة لأع�سائه، 
وبال�سورة التي تكفل اإ�سباع تلك احلاجات، والذي ميكن اأن يتم عن طريق الرت�سيد امل�ستمر 

ل�ستغالل املوارد املتاحة، وح�سن توزيع عائد ذلك ال�ستغالل.

هذا ويرتبط مفهوم التنمية بالعديد من احلقول املعرفية، مثل التنمية الثقافية التي ت�سعى 
تهدف  التي  الجتماعية  التنمية  وكذلك  الإن�سان،  وترقية  املجتمع  الثقافة يف  م�ستوى  لرفع 
اإىل تطوير التفاعالت املجتمعية بني اأطراف املجتمع: الفرد، اجلماعة، املوؤ�س�سات الجتماعية 
املختلفة، املنظمات الأهلية. بالإ�سافة اإىل ظهور مفهوم التنمية الب�سرية التي تهتم بدعم قدرات 

الفرد وقيا�ض م�ستوى معي�سته وحت�سني اأو�ساعه يف املجتمع.

ولقد بداأت رحلة املواثيق والإعالنات الدولية املرتبطة بحقوق الإن�سان بعد احلرب العاملية 
الثانية، حيث �سدر ميثاق الأمم املتحدة عام1945واأعقبه الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 
1948 ليوؤكد على عاملية حقوق الإن�سان وحمورها امل�ساواة بني جميع النا�ض. وا�ستمر العمل 

على و�سع ت�سريعات دولية عديدة حلقوق الإن�سان.

وخالل الفرتة بعد انتهاء احلرب الباردة، حدثت طفرة كبرية يف جمال حقوق الإن�سان، 
جميع  بني  ربط  هناك  واأ�سبح  جديدة  موا�سيع  لت�سمل  احلقوق  هذه  دائرة  تت�سع  واأخذت 
احلقوق دون جتزئة اأو ترتيب اأولوية، وكان من بني هذه احلقوق اجلديدة، "احلق يف التنمية"، 
واأ�سبح هناك ربط قوي بني حقوق الإن�سان وحتقق التنمية وجناحها يف حت�سني نوعية حياة الب�سر 
يف اأي جمتمع، وحيث ظهر اأن منظومة حقوق الإن�سان تلتقي يف كثري من النقاط مع التنمية 

الب�سرية.
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املراحل  فاإن فكر حقوق الإن�سان تطور عرب �سل�سلة من  ال�سابق،  العر�ض  وكما يظهر من 
بداأت مبرحلة احلقوق الفردية، ثم مرحلة احلقوق القت�سادية والجتماعية ثم مرحلة احلقوق 
التنمية - وكما �سبقت  اأن حق الإن�سان يف  اإل  ال�سعوب يف تقرير م�سريها،  اجلماعية كحق 
مة لتلك احلقوق كلها، على اعتبار اأن التنمية عملية  الإ�سارة- ميثل يف ذاته مرحلة جامعة ومتمِّ
تتم بالإن�سان ولالإن�سان اأي�ًسا. وعلى الرغم من تعدد الإعالنات واملواثيق الدولية التي اهتمت 
بق�سية التنمية فاإنها يف جوهرها اأكدت على اأن التنمية ما هي اإل تو�سيع اخليارات اأمام الب�سر 
بهدف اإزالة الفقر ومكافحة الأمرا�ض واإيجاد اأعمال منتجة لكل النا�ض. وهناك العديد من 
التقارير الدولية التي تقي�ض حالة التنمية يف خمتلف بلدان العامل، والتي ت�سري اإىل اأن كثرًيا 
منها يعاين من ق�سور عمليات التنمية وبالتايل انتهاك العديد من جوانب احلق يف احلياة الآمنة 

التي اأقرتها مواثيق حقوق الإن�سان.

اأن هناك 1،8 مليون طفل  وعلى �سبيل املثال، ير�سد تقرير التنمية الب�سرية لعام 2006 
ا ب�سبب الإ�سهال الناجت عن تلوث املياه، اإىل جانب وجود ما يقرب من بليونني  ًـّ ميوتون �سنوي
من الب�سر يعي�سون دون �سرف �سحي، وحوايل 1،8 بليون اآخرين دون مياه �سرب نقية. كما 
ت�سري التقارير اأي�ًسا اإىل وجود فجوات متنوعة بني الذكور والإناث تعك�ض اأ�سكاًل خمتلفة من 

التمييز يف الأجور، والرعاية ال�سحية، وتكافوؤ الفر�ض التعليمية .. اإلخ.

حتديات التنمية وحقوق الإن�سان يف العامل العربي
هناك العديد من التحديات التي ميكن اأن تعوق جهود التنمية وجهود ن�سر حقوق الإن�سان 
تت�سم  التي  ال�سيا�سية  النظم  طبيعة  التحديات  مقدمة هذه  ولعل يف  العربية،  املجتمعات  يف 
اإ�سالح  اإىل  واحلاجة  ال�سيا�سية  احلريات  موؤ�سرات  يعك�ض تدين  ما  وهو  وال�سمولية،  بالأبوية 
�سيا�سي حقيقي ينجز عملية التحول الدميقراطي مبا ي�سيعه هذا التحول من تعددية �سيا�سية 
وتداول لل�سلطة واحرتام حلرية الراأي والتعبري وقيام موؤ�س�سات �سيا�سية فعالة وت�سريعية منتخبة 
وثيقة  اأ�سارت  ما  نحو  وال�سعبية على  الد�ستورية  للم�ساءلة  م�ستقل وحكومة خا�سعة  وق�ساء 

الإ�سكندرية.



ال�ساأن  يف  ال�سيا�سي  الطابع  ذات  اخلارجية  التدخالت  التحديات يف  هذه  ثاين  ويتمثل 
الداخلي والتي تتعدد اأ�سكالها من احل�سار وفر�ض العقوبات وانتهاء بالحتالل كما هو حادث 
يف اأكرث من بلد عربي، بل و�سل الأمر اإىل طرح اإ�سرتاتيجيات تتحدث عن ر�سم خريطة  ل�سرق 
اأو�سط جديد، رغم ما ي�سكله هذا من خرق وا�سح حلقوق الإن�سان واملواثيق الدولية واعتداء 

على ا�ستقاللية و�سيادة الدول.

وثالث هذه التحديات يتمثل يف تلك ال�سراعات احلدودية والداخلية بني البلدان العربية 
وداخلها، والتي ت�سل اإىل حد احلروب الأهلية والنزاعات امل�سلحة، وت�سبب حالة من التوتر 
تلقي بظاللها على واقع عملية التنمية وحقوق الإن�سان. يف مقدمة هذه النزاعات التي عا�ستها 
اأكرث من خم�سني عاًما؛ ال�سراع العربي الإ�سرائيلي، واحلرب العراقية الإيرانية،  املنطقة عرب 
واحلرب العراقية الكويتية، والنـزاعات الداخلية يف ال�سودان واملغرب، بل ويف العراق وفل�سطني 
ا يف ا�ستنفاذ املوارد  ًـّ رغم وقوعهما حتت الحتالل. وتلعب هذه التوترات والنزاعات دوًرا اأ�سا�سي
التي كان يجب اأن تخ�س�ض للتنمية بتحويلها اإىل ميزانيات قوى الأمن واجلي�ض والت�سلح؛ مما 
يوقف عملية التنمية بل ويدمرها، ف�ساًل عن اأنه يوؤدي اإىل تراجع احلريات ال�سيا�سية حل�ساب 

احلفاظ على الأمن القومي.

اإن هذه التحديات جميعها قد اأ�سبحت تثري قلًقا بالًغا لدى املواطن العربي واأي�ًسا لدى 
مار�ض 2005، حيث  التي عقدت يف  اجلزائر  قمة  القلق يف  هذا  انعك�ض  وقد  القرار،  �سانع 
اتخذت قراًرا باإن�ساء برملان عربي يعنى مب�ساألة الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف الوطن العربي 

ويعنى اأي�سا مب�ساألة التنمية العربية ال�ساملة.

التنمية والدميقراطية كحقني من حقوق الإن�سان
من  واردة  اأو  غربية  ثقافة  باعتبارها  الإن�سان  حقوق  ثقافة  اإىل  النظر  املمكن  من  يعد  مل 
اخلارج، بعد اأن اأ�سبحت ثقافة اإن�سانية، واأ�سبح احرتامها و�سمانها اأمًرا ي�ستحوذ على اهتمام 
املجتمع الدويل كله، فلم يعد ممكًنا احلديث عن تقدم اأو حتديث دون احرتام حلقوق الإن�سان، 
واأ�سبح غياب تلك احلقوق م�سدًرا لتفجر العديد من التوترات والنزاعات وظهور اأ�سكال من 
الفقر والتخلف التي ينتقل اأثرها ونتائجها عرب احلدود، لذلك فاإن ثمة ارتباط قوي بني ق�سيتي 
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حقوق الإن�سان والتنمية. وهو الرتباط الذي تبلور بدرجة وا�سحة بعد انتهاء احلرب الباردة، 
حيث حدثت طفرة كبرية يف جمال حقوق الإن�سان، لرتباطها بعملية التحولت الدميقراطية 
التي اجتاحت العامل منذ انهيار الحتاد ال�سوفيتي، وحيث اأ�سبحت جميع حقوق الإن�سان 
اأقر  احلقوق. حيث  هذه  من  القلب  التنمية يف  احلق يف  وكان  للتجزئة،  قابلة  غري  الأ�سا�سية 
ا من حقوق  التنمية حقًّ التنمية الذي جعل  اإعالن احلق يف  املجتمع الدويل يف عام 1986 
الإن�سان ولي�ض جمرد طلب يطالب به الأفراد، وبالتايل على احلكومات اأن تلتزم بال�ستجابة 

له اأمام �سعوبها.

و�سيا�سي  وثقايف  واجتماعي  اقت�سادي  م�سار  باأنها  "التنمية"  الإعالن  ذلك  عرف  وقد 
كامل يهدف اإىل النهو�ض امل�سطرد برفاهة كل النا�ض بالعتماد على م�ساركتهم الفعلية احلرة. 
ومعنى هذا اأن التنمية لبد اأن يكون لها روؤية وا�سحة اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية وهذه هي 

ال�سعوبة احلقيقية يف تطبيقها.

للحق يف  بالن�سبة  كبرية  نقطة حتول  �سنة 1994  الإن�سان  فيينا حلقوق  موؤمتر  ل  �سكَّ ولقد 
التنمية حيث ربط بني حقوق الإن�سان والتنمية، كما ربط بني حقوق الإن�سان والدميقراطية؛ 
ا من حقوق الإن�سان ترتابط مع باقي احلقوق التي مل يعد من املمكن  فاأ�سبحت التنمية حقًّ

جتزئتها.

ا من حقوق الإن�سان، وهو ما اأكد عليه الأمني العام  وبذلك فقد اأ�سبحت الدميقراطية حقًّ
ال�سابق  لالأمم املتحدة كويف عنان يف موؤمتر الألفية، حينما اأ�سار اإىل اأن "الدميقراطية حق من 
حقوق الإن�سان ل تكتمل ممار�ستها اإل باكتمال بقية احلقوق" تاأكيًدا على الرتابط بينها، ثم 
تطور مفهوم التنمية بعد هذا فظهر م�سطلح التنمية الب�سرية )Human development(؛ 
حيث مل تعد التنمية جمرد عملية منو اقت�سادي فقط كما كان ينظر لها من قبل، واإمنا غدت 
عملية حمورها الإن�سان اأو الب�سر تتم بهم ومن اأجلهم، ولكل النا�ض ولي�ض مل�سلحة فئة معينة 
منهم، كما اأ�سبح هناك ارتباط بني عملية التنمية ومدى جناحها وبني مدى امل�ساركة ال�سعبية 
يف �سناعة ال�سيا�سات التنموية وقراراتها، وهنا يظهر الرتباط بني جناح عملية التنمية يف اأي 
جمتمع ور�سوخ احلياة والثقافة الدميقراطية فيه، فعرب الدميقراطية تتحقق �سبل امل�ساركة ال�سعبية 



مبا حتمله من حقوق يف الرقابة وامل�ساءلة بجانب امل�ساركة يف �سناعة القرار والذي ياأتي معرًبا 
عن م�سالح املواطنني واأولويات احتياجاتهم.

التنمية امل�ستدامة والتنمية الب�سرية
 )Sustainable development( تطور مفهوم التنمية بعد ذلك اإىل التنمية امل�ستدامة
حت�سن  ا�ستقرار  ت�سمن  معقولة  معدلت  وفق  التنمية  وعمليات  نتائج  حت�سن  ا�ستمرار  مبعنى 
نوعية احلياة للب�سر وعدم تراجع هذا التح�سن، اإىل جانب �سمان حقوق الأجيال املقبلة من 
املوارد الطبيعية؛ حيث اأدى التطور التكنولوجي والعتماد املتزايد على التكنولوجيا يف كافة 
جمالت الن�ساط القت�سادي وات�ساع نطاق عمليات الت�سنيع اإىل اأخطار حقيقية باتت تهدد 
الأجيال  بحقوق  فقط  يخل  ل  نحو  على  البيئي،  والتوازن  الطبيعية  واملوارد  احلياة  ا�ستمرار 
املقبلة يف التنمية نتيجة ن�سوب املوارد الطبيعية وعدم اإمكانية جتددها، بل اإن ارتفاع معدلت 
التلوث والأخطار البيئية اأ�سبح يهدد عملية التنمية ذاتها. ولذلك جند اأن ال�سعي لربط حقوق 
الإن�سان ومن �سمنها بالتاأكيد احلق يف احلياة الآمنة باحلق يف التنمية قد اأ�ساف قيمة جديدة 
تفعيل و�سمان احلقوق القت�سادية والجتماعية وهو  التنمية عرب  وبالذات ملفهوم  لكليهما، 
ن من حما�سبة احلكومات على �سيا�سات التنمية القت�سادية والتنمية الجتماعية  مدخل ميكِّ
والثقافية وما حتققه من نتائج بناًء على ما توفره من حقوق ومكت�سبات للمواطن مثل احلق يف 
ال�سكن والعالج والتعليم واحلق يف العمل ويف احل�سول على ال�سلع العامة الأ�سا�سية واحلق 

يف الراحة واحلق يف التمتع بوقت الفراغ واحلق يف احلياة الكرمية .. اإلخ.

اإن هذه احلقوق جميعها حتقق يف احلد الأدنى ما يطلق عليه حق العي�ض الكرمي وهو املفهوم 
الذي طرحة القت�سادي الهندي الكبري "اأمارتيا �سن" احلا�سل على جائزة نوبل. ويقوم توفري 
العي�ض الكرمي وفًقا لذلك املفهوم علي مقومات ثالثة هي: توفري و�سمان حق احل�سول على 
عمل منتج ودائم لتاأمني دخل ثابت، واحلق يف احل�سول على اأجر معقول ومنا�سب ل يقل عن 
احلد الأدنى لالأجور وفًقا للت�سريعات يف كل بلد، واأن تكون منظومة الأثمان ال�سائدة لل�سلع 
واخلدمات الأ�سا�سية متنا�سبة مع م�ستويات الأجور النقدية ال�سائدة لدى الدخول املحدودة 
وال�سرائح الدنيا من الدخل. ولو حدث اأي خلل يف �سمان اأي حق من تلك احلقوق، ف�سوف 
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يختل بالتايل التوازن فيما بينها، وهو ما قد يدفع املواطن للمعاناة من الع�سر القت�سادي والذي 
قد ينتهي به اإىل ممار�سة اأفعال تفقده كرامته. وهذا تو�سيف لهذه املعادلة اخلا�سة بالكرامة.

ومع تزايد الفهم لالرتباط يف حق التنمية باعتباره اأحد حقوق الإن�سان الرئي�سية اأ�سبح 
�سياق  يف  التنمية  عملية  ترعى  الب�سرية" التي  "التنمية  مفهوم  ا�ستخدام  الآن  ال�سائع  من 
اإ�سافية ت�سم حريات الإن�سان وحقوق الإن�سان واملعرفة مبعنى تو�سيع  اأو�سع ي�سمل خيارات 
اقت�سادي  بع�سها  متعددة  خيارات  الإن�سان  ميار�ض  يوم  كل  ففي  الب�سرية؛  التنمية  خيارات 
اإن الإن�سان هو حمور تركيز جهود التنمية فينبغي  وبع�سها اجتماعي وبع�سها ثقايف، وحيث 
توجيه كل اجلهود التنموية لتو�سيع خياراته يف جميع ميادين احلياة والن�ساط الإن�ساين وهو ما 
يتطلب اإك�ساب النا�ض القدرات الالزمة واأن تتاح لهم الفر�ض ل�ستخدامها، و�سمان التوازن 
بني هذه القدرات من اأجل حتا�سي الإحباط الناجم عن فقدان الت�ساق بينها، والتعامل مع 
ذاته،  غاية يف حد  باعتباره  ولي�ض  الإن�ساين  الرفاه  لتحقيق  و�سيلة  ب�سفته  القت�سادي  النمو 
و�سمان م�ساركة النا�ض وتاأثريهم يف القرارات والعمليات التي ت�سكل حياتهم، وبالتايل يجب 
اأن ي�ساركوا يف خمتلف عمليات �سنع القرارات وتنفيذها والرقابة عليها وتعديلها حينما يكون 

ا من اأجل حت�سني نتائجها. ًـّ ذلك �سروري

حتديات �سمان احلق يف التنمية يف املجتمعات العربية
التنمية  يف  باحلق  املرتبطة  احلقوق  توفر  ومعدلت  م�ستوى  قيا�ض  الآن  بالإمكان  اأ�سبح 
والتي  والدولية  والإقليمية  الوطنية  التنموية  التقارير  ع�سرات  ذلك  تو�سح  كما  وجودتها، 
اأ�سبحت تتيح اأي�ًسا اإمكانية مقارنة م�ستوى توفرها وجودتها بني البلدان املختلفة، وت�سري العديد 
للمعايري  وفًقا  العربية  التنمية يف جمتمعاتنا  موؤ�سرات  تراجع  اإىل  الب�سرية  التنمية  تقارير  من 
الدولية، وقد حددت �سل�سلة تقارير التنمية الب�سرية التي تواىل �سدورها منذ عام 2002 كاأحد 
م�سروعات الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة ثالثة حتديات حقيقية لها تاأثريها ال�سلبي على واقع 

التنمية يف املجتمعات العربية وهي:

اأو  اكت�سابها  �سعيد  على  �سواًء  العربية  املجتمعات  منها  تعاين  التي  الهائلة  املعرفة  فجوة   -
املعرفة وارتباطها بتدهور  املعرفة، فنق�ض  بناء جمتمع  اإنتاجها ون�سرها بغر�ض  اأو  ا�ستيعابها 



توفري و�سمان حق التعليم اجليد كاأحد حقوق الإن�سان الأ�سا�سية - والذي يعد انتهاكه 
التنمية  عملية  نتائج  تدهور  يف  مبا�سرة  ينعك�ض  النتهاكات-  من  اأخرى  ل�سل�سلة  بداية 
وتخلف  التعليم  وتدهور  الأمية  ن�سبة  ارتفاع  نتيجة  العقول  وتكبيل  موؤ�سراتها،  وتراجع 
ا اأمام اإجناز التنمية  ًـّ و�سائل اكت�ساب املعرفة وتنمية راأ�ض املال الب�سرى ميثل معوًقا اأ�سا�سي

احلقيقية.

- غياب احلريات ال�سيا�سية و�سعف امل�ساركة ال�سيا�سية وعدم انت�سار الدميقراطية التمثيلية؛ 
فحالت الطوارئ والقهر والقمع تقتل الإبداع وتخنق التنمية وتعرقل التقدم، اإىل جانب 
ما ت�سكله من انتهاك للحقوق ال�سيا�سية والفكرية، فاإذا كان م�ستوى الرفاه الإن�ساين يقوم 
على تو�سيع اخليارات اأمام الب�سر، فاإن منطق تو�سيع اخليارات يقوم على الأولوية املطلقة 
مركزية  بدوره  يوؤكد  الذي  الأمر  متاحة،  بدائل  بني  اختياراتهم  التامة يف حتديد  حلريتهم 

ق�سية احلرية يف عملية التنمية الإن�سانية.

تزال هناك  والتمييز �سدها؛ حيث ل  التنمية  م�ساركتها يف عملية  املراأة و�سعف  اإق�ساء   -
فجوات نوعية كثرية يف جمالت التعليم والرعاية ال�سحية والجتماعية والعمل ت�سري اإىل 
واقع متييزي �سد املراأة يف الوقت الذي اأ�سبحت فيه ق�سية امل�ساواة بالن�سبة للمراأة لي�ست 
فقط عملية لإن�ساف املراأة من ظلم تاريخي تعر�ست له، ولكن عملية لإن�ساف املجتمع كله 
خ�سو�ًسا مع ت�سارع وتائر العوملة والتحول اإىل اقت�ساد ال�سوق، مما ل ي�سمح برتف تعطيل 
باأو�ساع املراأة من  اأن يهتم  اأ�سبح من املحتم على املجتمع  ن�سف طاقة املجتمع، ومن ثم 
منظور يجمع بني حقوقها الإن�سانية والتنمية الإن�سانية مبا يحقق لها احلرية الإن�سانية احلقيقية 
التي ل تعني فقط احلريات املدنية وال�سيا�سية، ولكن تعني اأي�سا التحرر من اجلهل والفقر 
والعوز واخلوف وجميع اأ�سكال احلط من الكرامة الإن�سانية، وهو ما ميكن اأن يتحقق عرب 

امل�ساواة التامة يف فر�ض اكت�ساب القدرات الب�سرية وتوظيفها بني الرجال والن�ساء.

وبجانب التحديات الثالثة �سالفة الذكر التي اأ�سارت اإليها تقارير التنمية الإن�سانية العربية، 
هناك التحديات اخلا�سة بات�ساع نطاق الفقر وتدين نوعية احلياة وغياب امل�ساواة يف الفر�ض؛ 
ا من  مما يعد اأكرث انتهاكات حقوق الإن�سان خطورة. ويعد التحرر من الفقر والفاقة والعوز حقًّ
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حقوق الإن�سان القت�سادية، خا�سة واأن الفقر ي�سعف قدرة ال�سعوب على التنمية التي ل ميكن اأن 
ا، ومن ثم متتد اآثار الفقر ال�سلبية لالأجيال الالحقة  ًـّ ا وذهني ًـّ تنجح وت�ستمر باأيدي ب�سر �سعفاء ج�سماني
نتيجة اإعاقتها لعملية التنمية �سواًء على ال�سعيد الفردي اأو املجتمعي؛ فالفقر ل ينتج اإل الفقر ويورثه. 
ول يرتبط التخفيف من حدة الفقر فقط بزيادة النمو القت�سادي والإنتاجية التي توؤدي مع التطور 
ال�سركات الكربى   )Reengineering( واإعادة هند�سة )Automation( التكنولوجي واأمتتة
اإىل ازدهار القت�ساد وحت�سن موؤ�سراته، بل يرتبط اأي�سا وب�سكل اأ�سا�سي بنمط توزيع الرثوة وعائدات 
التقدم والنمو القت�سادي على الفئات الجتماعية املختلفة وب�سكل متوازن يعالج اأو�ساع الفئات 
الجتماعية الفقرية مبنحها مزيًدا من الهتمام لإ�سباع احتياجاتها الأ�سا�سية ولتمكينها من خالل 

التعليم والتدريب على جتاوز حالة الفقر.

يوجد على ال�سعيد العاملي ثمامنائة وخم�سني مليون ن�سمة يعانون من اجلوع، وحوايل بليونني اآخرين 
يعانون من �سوء التغذية، ويتحمل املجتمع الدويل وخا�سة دوله الغنية م�سئولية حماية هوؤلء الب�سر 
و�سمان توفري احلد الأدنى من احلياة الكرمية لهم، وتوؤكد املوؤ�سرات القت�سادية اإمكانية حتقيق ذلك، 
فمجموع ال�ستثمار الإ�سايف ال�سنوي الالزم لتعميم احل�سول على اخلدمات الجتماعية الأ�سا�سية 
ا، وهو مبلغ ل يتجاوز 0،1 % من الدخل  ًـّ يف جميع دول العامل الثالث هو اأربيعني بليون دولر �سنوي
ا للتعليم الأ�سا�سي يف جميع دول العامل الثالث التي لي�ض بها تعليم جيد  ًـّ العاملي، فاملطلوب �سنوي
متوفر للجميع هو مبلغ �ستة باليني دولر، يف حني اأن تكلفة اأدوات التجميل يف الوليات املتحدة 
وحدها ثمانية باليني دولر. وتبلغ التكلفة ال�سنوية الإ�سافية التقديرية لتعميم مياه ال�سرف ال�سحي 
يف العامل الثالث �ستة باليني دولر يف حني اأن ما ينفق على الـ Ice Cream يف اأوروبا وحدها اأحد 
ع�سر بليون دولر. وبينما املطلوب لل�سحة والتغذية )للفقراء وامل�سابني ب�سوء التغذية( ثالثة ع�سر بليون 
دولر، واأن ما ينفق على اأغذية حيوانات املنازل يف اأوروبا والوليات املتحدة يبلغ مائة وخم�سة باليني 

دولر. وهذه الأرقام ت�سري اإىل مدى توفر الإمكانية ملكافحة الفقر على ال�سعيد العاملي.

وهناك التحدي اخلا�ض بارتفاع معدلت الف�ساد والذي و�سل اإىل درجة خطرية، تزداد خطورتها 
مع �سيادة حالة ذهنية يف املجتمع العربي تربر الف�ساد، وهو ما ي�ساعد على ا�ستمراره وات�ساع نطاقه يف 
ا كاأمر عادي باعتبارها  احلياة اليومية، اإيل حد اأن الر�سوة والعمولة وال�سم�سرة اأ�سبح ينظر اإليها تدريجيًّ

اأحد مقومات نظام احلوافز اجلديد.



وميثل الحتالل الإ�سرائيلي معرقاًل مل�سرية التقدم يف املنطقة �سواًء على الفل�سطينيني اأو 
اإىل  التنمية  الإنفاق على  العام من  ال�ستثمار  فيها حتويل  يتم  التي  املجاورة  العربية  البلدان 
الإنفاق على الت�سلح، اإىل جانب اإعاقته للتحول الدميقراطي والإح�سا�ض ب�سرورة تعبئة وتوحيد 
كل اجلهود من اأجل املعركة مع املحتل. وقد اأ�سيف اإىل هذا اأي�سا الحتالل الأمريكي للعراق، 

اإىل جانب النزاعات واحلروب الداخلية امل�سلحة.

الوا�سع  الإن�ساين  مبفهومها  التنمية  ق�سية  تواجه  التي  احلقيقية  التحديات  اأهم  هي  تلك 
تفاعل  حم�سلة  ا�ستقرارها  و�سمان  جناحها  يعد  والتي  الإن�سان،  حقوق  اأهم  اأحد  باعتبارها 
اكت�ساب  خالل  من  قيا�سه  ميكن  ما  وهو  واجتماعية،  و�سيا�سية  وثقافية  اقت�سادية  عوامل 
القدرات الب�سرية وتوظيفها، خا�سة يف جمال ال�سحة والتعليم، كمخاطر الوفاة واملر�ض املرتبطة 
بالدور الإجنابي، ومعدلت الأمية بني الن�ساء، ومعدلت اللتحاق باجلامعة، ومعدلت البطالة 
بني الن�ساء، وت�ساوي فر�ض الرتقي و�سروط العمل بني الرجال والن�ساء، ون�سبة متثيل املراأة يف 
الربملان، ومن خالل تراجع كافة اأ�سكال التمييز �سد الأفراد اأو املجموعات وعلى اأي اأ�سا�ض 
اأو معيار، ومن خالل ات�ساع مفهوم الرفاه الإن�ساين بحيث ل يقت�سر على التنعم املادي بل 
يت�سع للجوانب املعنوية مثل متتع الإن�سان باحلرية واكت�ساب املعرفة واجلمال والكرامة الإن�سانية 

وحتقيق الذات الذي ينبع من امل�ساركة الفعالة يف �سئون املجتمع كافة.
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الف�سل ال�ساد�ص
دور راأ�ص املال الجتماعي يف الإ�سالح )6(

 

"دور راأ�ض املال الجتماعي يف الإ�سالح"،  اأثناء املوؤمتر حتت عنوان  )6( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات 

مت من كلٍّ من ثيودور داوننج،   مت للمناق�سة حول هذا املحور، وب�سفة اأ�سا�سية الأوراق التي ُقدِّ وكذلك على جميع الأوراق التي قدِّ
وكارمن جار�سيا دانوين بعنوان "التنمية التي توؤدي اإىل الفقر لي�ست بتنمية: الوقاية من فقدان راأ�ض املال الجتماعي وغريه من 
ا"، وماريا باكانو كوبيانو بعنوان "دور راأ�ض املال  العواقب املناه�سة للدميقراطية والتي قد تنجم عن الرتحيل اجلربي امل�ستحث تنمويًّ
الجتماعي والتعليم يف تعزيز الإ�سالح: خربات التغيري يف املجتمع الروماين"، وجوديث فرايدنربج بعنوان "ال�سبكات الجتماعية 
عرب احلدود بو�سفها راأ�سمال اجتماعي: دور الن�ساء املهاجرات يف التنمية امل�ستدامة"، وبيرت اأتي�سالندر بعنوان "دور الثقافات املحلية 

يف عمليات الإ�سالح، قواعد للتغلب على عدم ال�ستقرار الجتماعي ورعاية راأ�ض املال الجتماعي".





مقدمة
تتعدد اأنواع راأ�ض املال التي تتعامل معها جهود التنمية امل�ستدامة يف املجتمعات املعا�سرة؛ 
فهناك راأ�ض املال القت�سادي املتعارف عليه الذي ي�سمل الرثوات الطبيعية وو�سائل الإنتاج 
وم�ستوى  ونوعية  حجم  اإىل  ي�سري  والذي  الب�سرى  املال  وراأ�ض  الطبيعي  املال  وراأ�ض  املادية 
وراأ�ض  الإنتاجية  يوؤثِّر على قدراتهم  الذي  ال�سحي  للب�سر وو�سعهم  والعلمي  الفني  التاأهيل 
والروابط  واخلربات  والعادات  الثقافة  واأمناط  العالقات  يف  يتمثل  والذي  الجتماعي  املال 
الجتماعية التي حتافظ على متا�سك املجتمع وتقدمه وكلها ي�سعب ت�سور حماولت التنمية 
با�ستدامة  م�سروع  اأي  يتمتع  اأن  ينبغي  امل�ستدامة  التنمية  ملفهوم  ووفًقا  بدونها.  والإ�سالح 
اقت�سادية وا�ستدامة اإيكولوجية مبعنى األ يوؤثر على البيئة ول على حقوق الأجيال املقبلة ول 

يوؤدي اإىل اإهدار راأ�ض املال الجتماعي يف الوقت ذاته.

وتعترب ق�سية راأ�ض املال الجتماعي من الق�سايا الهامة باعتبارها جزًءا ل يتجزاأ مما ميكن اأن 
ن�سميه بـ"ثروة الأمم" التي ي�سعب تعوي�سها اأو اإعادة بنائها اإل خالل فرتات زمنية طويلة، حيث 
اإن ثروة الأمم احلقيقية تت�سح يف راأ�ض املال الب�سري والجتماعي، ويرجع ف�سل العديد من 
جتارب التنمية والإ�سالح اإىل غياب هذا املفهوم عن اإدراك ال�سا�سة والقت�ساديني والقائمني 

على التخطيط الجتماعي والتنمية.

ال�ستدامة  وتقييم  املعروفة،  القت�سادية  باملوؤ�سرات  القت�سادي  املال  راأ�ض  تقييم  وميكن 
البيئية بزيادة راأ�ض املال الطبيعي. اأما اإذا نظرنا للناحية الجتماعية - وكما �سبقت الإ�سارة - 
فاإننا جند اأن لدينا نوعني من راأ�ض املال: راأ�ض املال الب�سري وراأ�ض املال الجتماعي. وراأ�ض 
اإلخ، وهذا النمط  التعليم وال�سحة والتغذية ..  املال الب�سري يتمثل فيما يحوزه الأفراد من 
من راأ�ض املال يتج�سد يف الأفراد اأنف�سهم؛ فالأفراد ياأخذون معهم اإىل خارج الوطن كل هذه 
املهارات وال�سفات واملزايا، اأما راأ�ض املال الجتماعي فهو يتمثل يف الروابط والعالقات بني 
الأفراد واجلماعات وكذلك التقاليد والأعراف والقيم التي يتوافق عليها املجتمع ويقوم عليها 

كيانه.

دور راأ�ض املال الجتماعي يف الإ�سالح



حقوق الإن�سان واملراأة والتنمية96

وميكن تب�سيط الفارق بني راأ�ض املال الب�سري وراأ�ض املال الجتماعي من خالل ت�سور 
اأفراد ثالثة يف جمتمع يف �سورة ثالث نقاط تكون روؤو�ض مثلث؛ حيث متثل النقاط الثالث 
النقاط  تربط بني  التي  فيتمثل يف الأ�سالع  املال الجتماعي  راأ�ض  اأما  الب�سري،  املال  راأ�ض 
ا له معنى  ًـّ والتي تعك�ض الروابط وال�سالت ما بني هذه النقاط التي جتعل منها �سكاًل هند�سي

وخ�سو�سية وقيمة تتجاوز جمرد النقاط الثالث كلٍّ على حدة.

ويتج�سد راأ�ض املال الجتماعي يف درجة متا�سك املجتمع وقدرته على ال�سمود يف الأزمات، 
وقد لحظ الدار�سون ال�سرعة التي تفككت بها جمتمعات تتفاوت يف راأ�ض مالها الب�سري مثل 
يوغو�سالفيا وال�سومال حيث انهارت كنظم وكدول وانتهت اإىل حروب اأهلية نتيجة ا�سرتاكها 
وت�سابهها من زاوية ه�سا�سة راأ�ض مالها الجتماعي. ولذلك فاإن راأ�ض املال التقليدي املتمثل 
يف املباين وال�سيارات والطرق .. اإلخ، هو جمرد جزء واحد من راأ�ض املال الكلي الذي ميلكه 

جمتمع من املجتمعات. بالإ�سافة اإىل الإمكانات الأخرى التي ميتلكها املجتمع.

وتظهر درا�سة للبنك الدويل تاأخر الدول العربية بالن�سبة لعن�سر راأ�ض املال الجتماعي، 
على عك�ض ما هو �سائع لدينا؛ مما يوؤكد �سرورة م�ساعفة الهتمام بتعزيز هذا العن�سر ومقاومة 
يف  الجتماعية  اجلوانب  اإهمال  نتيجة  الجتماعي  املال  راأ�ض  تاآكل  وراء  الكامنة  العوامل 
والت�سامن  التكافل  موؤ�س�سات  دعم  �سرورة  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  التنموية،  م�سروعاتنا 
الثقة مكانة مركزية يف هذا  املرتبطة بذلك. وحتتل ق�سية  ال�سلبية  الجتماعي ملواجهة الآثار 
ال�سياق، فتعامل ال�سخ�ض مع جمتمعه معاملة تقوم على الثقة يعزز من راأ�ض املال الجتماعي 
ومدخال  الجتماعي  املال  لراأ�ض  الفقري  العمود  مبثابة  الثقة  قيمة  تعد  اإذ  املجتمع؛  هذا  يف 

لتعريفه وفهمه لدى بع�ض الباحثني.

الثقة مدخاًل وتعريًفا وحالًّ
حيث  من  الجتماعي  املال  راأ�ض  مبو�سوع  اهتمت  التي  الدرا�سات  من  العديد  ت�سري 
مكوناته ومظاهر قوته يف اأي جمتمع اإىل اأن معيار الثقة بني النا�ض يعد من اأهم العوامل؛ لأن 
توفر الثقة يوؤدي اإىل �سياق ومناخ ميكن من خالله اأن يتحول التكافل الجتماعي الفردي اإىل 
تكافل له طابع موؤ�س�سي واإداري، ومع ان�سباط هذا الطابع يتهياأ لكل املجتمع ر�سيد من راأ�ض 



املال الجتماعي والذي -كما اأ�سرنا- يبنى على الثقة، ويف الوقت نف�سه يحتاج اإىل توافر اأكرب 
درجات ال�سفافية يف املعامالت بني الأفراد.

متثل الثقة اأحد املكونات الأ�سا�سية لراأ�ض املال الجتماعي، وبدونها ل ي�ستطيع اأي طرف 
�سواًء كانت  املعامالت  يتعلق بكافة  اتفاق  اأي  بالتزاماته يف  الطرف الآخر  التزام  اأن ي�سمن 
قيمة اجتماعية  باعتبارها  الثقة  املق�سودة هنا هي  والثقة  موؤ�س�سية.  اأو  اأو اجتماعية  اقت�سادية 
لها  �سيتعر�ض  التي  العقوبات  من  اخلوف  عن  تختلف  وهي  املجتمع  يف  موجودة  وثقافية 

ال�سخ�ض يف حالة عدم التزامه بالتفاقات.

ا، وم�سدره داخلي من قيم  ًـّ ويتم هنا التمييز بني اللتزام والإلزام؛ فاللتزام يكون طوعي
اأما  اإجبار،  دون  اإليه  ينتمي  الذي  املجتمع  قيم  منظومة  من  لديه  تر�سخت  التي  نف�سه  الفرد 

الإلزام فيكون م�سدره الإجبار من خارج الفرد عن طريق اجلماعة اأو عن طريق القانون.

وكان فران�سي�ض فوكوياما -املفكر الأمريكي الياباين الأ�سل- قد اأرجع التفوق القت�سادي 
الياباين اإىل عن�سر الثقة الذي يوؤدي اإىل �سرعة اإمتام التفاقات وتوفري جزء من الوقت الذي 
ي�سيع يف الكثري من الإجراءات وكذلك املال الذي ينفق على مكاتب املحاماة، كما اأرجع 
اجلمعيات  على  وا�سع  ب�سكل  الأمريكيني  اعتماد  اإىل  الأمريكي  القت�ساد  حجم  �سخامة 
والتكامل  التفاعل  يف  كبرية  فاعلية  اإىل  يوؤدي  مما  والإقليمية  املحلية  وال�سبكات  واملنظمات 
وكلها ل ميكن اأن تقوم اإل يف وجود درجة عالية من الثقة يف الآخرين ويف املجتمع بوجه عام. 
ويف املقابل يرى "فوكوياما" اأن الإمكانيات ال�سخمة لالقت�ساد ال�سيني كانت ميكن اأن ت�سل 
به اإىل اآفاق اأكرب لول �سعف عن�سر الثقة لدى ال�سينيني التقليديني الذين ل يزال قطاع منهم 

يق�سر نطاق ثقته على الأقارب ومن يعرفهم منذ فرتات زمنية طويلة.

وبدون الثقة ميكن اأن تتعرث اأو تتاأخر الكثري من التعامالت، وبالتايل يتاأثر املجتمع يف جميع 
النواحي ويقل اإح�سا�ض الأفراد بالنتماء اإىل جمتمعهم. وكما �سبقت الإ�سارة فاإن توافر قدر 
كبري من ال�سفافية يف التعامالت بني الأفراد يعمل ب�سورة مبا�سرة يف تدعيم وبناء عملية الثقة 
حيث ت�سمح ال�سفافية باملتابعة والتقييم لالأداء، ومع غيابها تنخف�ض درجات الثقة بني اأفراد 
باملجتمع يف  يوؤدي  مما  الفردية  اإىل حتقيق  الأطراف  ي�سعى جميع  وموؤ�س�ساته وحيث  املجتمع 
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اأهمها انت�سار ظاهرة الف�ساد والتي تعترب من اأكرب املعوقات يف  الدخول اإىل م�سكالت، ومن 
عملية التنمية. وترجع الثقة اإىل �سيوع اللتزام يف املوؤ�س�سات والأفراد، مبعنى اأن الثقة ترتبط 
باخلربات ال�سابقة ونتيجة ال�سلوكيات ال�سابقة لهذه اجلهات واملوؤ�س�سات، فمدى التزامها يف 
بها، وهو ما يوفر الكثري من  ال�سابق هو الذي يحدد درجة ثقة الأفراد واملوؤ�س�سات الأخرى 
الأن�سطة  املبالغة يف  القرارات وكذلك يف  اتخاذ  ب�سبب الرتدد يف  ال�سائعة  اجلهود والأموال 

املتعلقة بالرقابة واملحا�سبة.

اإن امل�سكلة الأ�سا�سية يف العالقة املفقودة بني الدولة وال�سعب يف بع�ض املجتمعات انعدام 
الثقة بني الطرفني؛ وخا�سة اإذا اعتاد الطرف الأول على اأن يتعامل مع الطرف الثاين بريبة 
نظًرا لرتكيز الدولة يف بع�ض املجتمعات التقليدية على حر�ض غري حقيقي عن حالة ال�ستقرار 
ال�سيا�سي والجتماعي الذي قد ي�سل اأحيانًا اإىل حد اجلمود. ويف حالة ال�سعوب ومنظمات 
املجتمع املدين العربية والتي لديها تراث تاريخي طويل يرتبط بنكو�ض احلكومات فيها عن 
اللتزام بوعودها، فتكون يف هذه احلالة ا�ستعادة الثقة املتبادلة بني الطرفني حتتاج اإىل بع�ض 

الوقت واملمار�سة امل�سرتكة على اأ�س�ض جديدة لبناء الثقة من جديد.

ويزيد من حالة ال�سك بني الأطراف يف احلالت التي ل تتوافر فيها البيانات واملعلومات 
وخا�سة الر�سمية وقد يزيد من تفاقم الأمر تباين البيانات واملعلومات ذاتها بني امل�سدر الر�سمي 
وبع�ض امل�سادر الدولية التي تتمتع بدرجة عالية من امل�سداقية، اأو بني امل�سادر الر�سمية بع�سها 
والبع�ض يف البلد الواحد. ويتحدث البع�ض عن اأهمية قوانني اإتاحة املعلومات ويت�سورون اأن 
اأهم �سروط الإ�سالح. ولكن  ا حتقيق ال�سفافية التي هي من  ًـّ وجود هذا القانون يعني تلقائي
وجود القانون يف حد ذاته لي�ض هو احلل النهائي لهذا النوع من امل�سكالت، فاملهم هو الثقة 
ذ حني �سدوره واأنه �ستكون هناك اإجراءات تنفيذية وعقوبات وا�سحة  يف اأن القانون �سوف ينفَّ

تلزم اجلهات بتوفري املعلومات باعتبارها من احلقوق الأ�سيلة للمجتمع وللفرد.

هذا ورغم اأن احلكومات اأو املوؤ�س�سات املختلفة تعلن املعلومات والبيانات بالفعل، ولكن 
ال�سوؤال هو اإىل اأي درجة يثق املواطنون يف هذه املعلومات والبيانات التي يتم توفريها؟ ومن 
ناحية اأخرى وكما �سبقت الإ�سارة فاإن توفر املعلومات �سي�ساعد على تكري�ض قيمة ال�سفافية 



واإدخال مفهوم تقييم الأداء وعملية املتابعة والتقييم وهي عنا�سر اأ�سا�سية يف مفهوم احلوكمة اأو 
احلكم اجليد. ويف املقابل لو وجدنا اأن املوؤ�س�سات - �سواء كان القانون موجوًدا اأو غري موجود - 
لديها الإح�سا�ض باأنها لي�ست عر�سة للم�ساءلة، فاإن درجة الثقة املوجودة بني الأطراف �سوف 
تقل، و�سيحاول كل طرف اأن يحقق الأهداف التي ي�سعى اإليها؛ مما يوؤثر بالقطع على عمليات 

الثقة.

الرتحيل اجلربي يوؤدي اإىل فقدان راأ�ص املال الجتماعي
الذين  النا�ض  ترحيل  تنموية  م�سروعات  اإن�ساء  اأو  التحتية  البنية  تنمية  تتطلب  ما  كثرًيا 
يعي�سون يف مكان امل�سروع. وقد اأو�سحت خم�سون عاًما من التجارب التنموية والبحوث اأن 
التعوي�سات عن الأرا�سي املفقودة ل توازى خماطر الإفقار القت�سادي وتدمري مقومات راأ�ض 
املال الجتماعي لل�سكان املرحلني يف بع�ض امل�سروعات التي مل تدر�ض بعناية من الوجهة 

الجتماعية والتي اأهملت احلوار الدميقراطي من ال�سكان، مهما قيل اأن التعوي�سات عادلة.

هذا، ويف حالة ما يتم الرتحيل اجلربي دون رقابة، فاإنه عادة ما يرتبط بانتهاكات حلقوق 
وخا�سة  ال�سعفاء،  بال�سكان  الفادح  والإ�سرار  الجتماعي،  املال  لراأ�ض  وتدمري  الإن�سان، 
الن�ساء والأطفال وال�سيوخ، كما ينجم عنه فقر متعدد الأبعاد. وقد واجهت احلكومات  من 
ال�سعبية  الحتجاجات  من  الكثري  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ذلك  يف  مبا  الدميقراطية، 
القوية التي كان �سببها ظلم ناجت عن الإقدام على تنفيذ م�سروعات تنموية ركزت على العائد 
القت�سادي املبا�سر فقط ومل ت�سع يف ح�ساباتها الإهدار الذي يحدث يف راأ�ض املال الجتماعي 

وهو اإهدار غالًبا ما يكون من ال�سعب تعوي�سه.

وم�سكلة الهجرة يف العامل العربي هو اأننا ل ننتهج �سيا�سة الباب الدوار التي تتبعها بع�ض 
بولندي  مليون  ن�سف  لياأتي  للبولنديني  الأبواب  بريطانيا  تفتح  اأن  مثال  تعني  وهي  الدول، 
خالل �سهرين دون اأن يبقوا فيها اإىل الأبد بل �سيعودون بعد فرتة اإىل بولندا بعد اأن يكونوا قد 
ا خارج  ًـّ ا. وهذا ما يتعني علينا النظر فيه يف الوطن العربي، فمن يتاأ�س�ض معرفي ًـّ تاأ�س�سوا معرفي

وطنه يزيد من قدراته ومهاراته وبالتايل يكون له اإ�سهامه واإ�سافته لوطنه بعد عودته.

دور راأ�ض املال الجتماعي يف الإ�سالح
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ومتثل املراأة واملجتمعات الن�سائية جزًءا كبرًيا من راأ�ض املال الجتماعي العربي؛ حيث يقع 
على املراأة الريفية بوجه خا�ض عبء معظم الأعمال عند متويل م�ساريع اإيكولوجية كربى ذات 
اآثار اجتماعية جانبية كم�سروع ال�سد العايل يف م�سر و�سد الفرات يف �سوريا. ويقع عليها عبء 
اإعادة بناء الأ�سرة يف مكان اآخر، على الرغم من اأن املراأة الريفية حت�سل على اأقل امل�ساعدات 
هذه  مثل  املراأة يف  به  تقوم  الذي  اخلا�ض  الدور  درا�سة  يجب  ولذلك  املمكنة.  الجتماعية 
الأثقل يف حالت عدم ال�ستقرار الجتماعي،  العبء  تتحمل  اإنها  احلالت وغريها حيث 
وبالتايل فاإن دعم املراأة يعد من اأحد اأهم ال�سبل الأ�سا�سية يف اأي تخطيط للحفاظ على راأ�ض 

املال الجتماعي يف املجتمعات العربية. 

ال�ستقرار وال�سرعية ال�سيا�سية وراأ�ص املال الجتماعي
ويعاين  الجتماعي.  املال  راأ�ض  جمال  يف  الأ�سا�سية  الق�سايا  من  ال�ستقرار  ق�سايا  تعد 
لعدم  طبيعية  كنتيجة  ال�ستقرار  ذلك  يف  اهتزاز  من  العربي  عاملنا  يف  البلدان  من  العديد 
الأ�سا�سية  والجتماعية  القت�سادية  حقوقها  على  املواطنني  من  متزايدة  قطاعات  ح�سول 
ارتباًطا بارتفاع ن�سب البطالة وانخفا�ض الأجور والرتفاع يف الأ�سعار وتدين م�ستوى اخلدمات 
العامة، بالإ�سافة اإىل تزايد ال�سعور باحلرمان الن�سبي الذي يعني �سعور قطاعات متزايدة من 
النا�ض باحلرمان من الفر�ض واملميزات التي حت�سل عليها فئات اجتماعية اأخرى واأحيانًا دون 

�ض ال�سعور بافتقاد املجتمع لعدالة التوزيع. وجه حق مما يكرِّ

من ناحية اأخرى ت�سهد بع�ض املجتمعات منًطا اآخر من الإهدار لراأ�ض املال الثقايف ال�سيا�سي 
الذي يتمثل يف اأهم ما متلكه اأي نظم �سيا�سية، اأي �سرعية ال�سلطة التي ترتبط قبل كل �سيء 
باحلفاظ على الأ�س�ض التي يقوم عليها احلكم وتنبني عليها حقوق املجتمع اأفراًدا وجماعات. 
ويتج�سد الإهدار املق�سود هنا يف التو�سع يف اإهدار بع�ض هذه املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية من 
اإعطاء  دون  املجتمع  يف  ال�سيا�سي  احلوار  تاأزم  حلظات  يف  الأمنية  احللول  اإىل  اللجوء  خالل 
حالت  تن�ساأ  هنا  ومن  وال�سيا�سي،  والثقايف  املجتمعي  احلوار  جلهود  اأول  الكاملة  الفر�سة 
اغرتاب املواطن عن ق�سايا جمتمعه وكذلك �سعف امل�ساركة يف ق�سايا العمل العام، وهكذا 
فاإن التبديد يف راأ�ض املال ال�سيا�سي والذي ينتهي اإىل تفاقم الإهدار يف راأ�ض املال الجتماعي 



والثقايف وهو الأ�سا�ض التي تقوم عليه املجتمعات الرا�سخة امل�ستقرة القادرة على ال�ستمرار يف 
الإ�سالح والتطوير.

اإن ال�سرعية ال�سيا�سية هي الغطاء الذهبي لأي نظام �سيا�سي، كما اأن الذهب هو الغطاء 
للعملة، وبالتايل فاإن املبالغة يف ال�سحب من هذا الر�سيد ميكن اأن يعر�ض الوجود املجتمعي 

ذاته ملوجات من الهتزاز وعدم ال�ستقرار التي ي�سعب احلديث معها عن الإ�سالح.

اللذين ينخران فيها من  بالف�ساد وال�ستبداد  بنيتها الداخلية  هذا، وهناك دوٌل تتخلخل 
الجتماعي  املال  راأ�ض  مقومات  من  اأ�سا�سي  لتدمري عميق جلزء  تتعر�ض  ثم  ومن  الداخل، 
القرار  يف  �سمولية  �سلطة  تفوي�ض  على  املختلفة  وطوائفه  باأعراقه  املجتمع  اعتياد  يف  يتمثل 
ال�سيا�سي والجتماعي يف البالد، وذلك فاإن بناء قيم راأ�ض املال الجتماعي يجب اأن يقوم 
على اأ�س�ض تعددية دميقراطية لأن غري ذلك يوؤثر يف عملية تدمري البنى القدمية واإل واجهت 

املجتمعات املتحولة للفو�سى والف�ساد.

خربات التغيري والإ�سالح يف اأوروبا ال�سرقية 
هذا نظًرا لوجود نوع من الت�سابه والتقارب بني بع�ض املجتمعات العربية – ولي�ض كلها 
التحول  يف  الدول  من  املجموعتني  ا�سرتاك  حيث  من  ال�سرقية  اأوروبا  دول  بع�ض  – وبني 
من النظام ال�سرتاكي الذي ارتبط مبركزية الدولة واحلزب الواحد والقطاع العام اإىل النظام 
ال�سيا�سي التعددي القائم على حرية ال�سوق الراأ�سمايل وتزايد دور املجتمع املدين، ولذلك 
فمن املهم ال�ستفادة من درو�ض وخربة دول اأوروبا ال�سرقية بهدف التو�سل اإىل درو�ض م�ستفادة 
والأثمان  املخاطر  على  والتعرف  العربي،  العامل  يف  الراهنة  والإ�سالح  التحول  عملية  تفيد 
– رغم  العملية  هذه  ا�ستطاعت  وملاذا  التحول،  عملية  املجتمعات خالل  هذه  دفعتها  التي 
م�ساعبها ورغم ما مرت به من حلظات تاأزم �سيا�سي حرجة – قد اأثمرت نتائج ملمو�سة يف هذه 
املجتمعات �سواًء على م�ستوى اإقرار التعددية ال�سيا�سية اأو اإطالق طاقات املواطنني وحركاتهم 
املدنية...الخ، كما اأنه ل تزال جتري فيها عمليات الإ�سالح الدميقراطي وب�سورة م�ستمرة من 
اإىل حلول توافقية،  خالل تفاعل جمتمعي حي وقادر على جتاوز الأزمات والو�سول باحلوار 

وهذا هو اأ�سا�ض املجتمع الدميقراطي.

دور راأ�ض املال الجتماعي يف الإ�سالح
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لقد �سهدت هذه املجتمعات فرتة من التحولت العميقة، ات�سمت بالتغريات القت�سادية 
والآلم،  الأخطاء  من  تخُل  اأنها مل  اإل  للم�ستقبل،  واملتطلعة  اجلوهرية  والثقافية  وال�سيا�سية 
تغريت من خالل عمليات  قد  املجتمعات  الوطنية يف هذه  القت�سادية  الهياكل  كانت  فقد 
ومت  ُفِقَد  قد  كان  والجتماعي  والب�سرى  املادي  املال  راأ�ض  من  الكثري  اأن  اإل  اخل�سخ�سة، 
تدمريه خالل هذه العملية، وذلك ب�سبب الندفاع غري املح�سوب اأحيانًا يف عملية اخل�سخ�سة 
اإ�سافة اإىل الف�ساد الذي كان قد تف�سى، وازدادت البطالة يف احل�سر ب�سكل موؤقت، وا�سرتجع 
ها بالقوة، اإل اأنهم افتقدوا التمويل والآلية  الزراع اأرا�سيهم التي كان احلكم ال�سيوعي قد اأممَّ
وانهارت  القت�سادية،  امل�ساربات  ازدهرت  التجارة  وفى جمال  الزراعة.  للعمل يف  ال�سرورية 
ية، ومل يحّل حملها معايري جديدة بني ليلة و�سحاها. وجنم عن  املعايري ال�سابقة  ب�سورة مدوِّ
هذا عملية من النحالل الذي اأ�ساب الهياكل الجتماعية القدمية والن�سيج الجتماعي، مبا 
�ساحبه ذلك من �سلوكيات اجتماعية �سلبية، ومل تظهر الهياكل اجلديدة اإل موؤخًرا ول تزال 

يف طور النمو.

اإن الدول التي اجتهت من النظم ال�سيوعية اإىل النظم اجلديدة يف �سرق اأوروبا اأدخلت نظًما 
جديدة حمل ما كان موجوًدا وما اعتاد النا�ض عليه ووثقوا فيه. وحتتاج الأنظمة اجلديدة اإىل ثقة 
ال�سعوب يف نف�سها ويف منظماتها املدنية واخلا�سة؛ بعد اأن كانت الدولة  هي التي متنح العالج 
والرتابط الجتماعي املحلي، فال�سعوب يف حاجة اإىل نظم اجتماعية واإدارية تنتقل بهم من 
العالقات ال�سخ�سية الفردية يف التكافل الجتماعي الب�سيط والعتماد الكلي على الدولة 
وقيم  مفاهيم  اإىل  ياأخذنا  وهذا  املن�سبط،  اأو  املوؤ�س�سي  الجتماعي  للتكافل  حديثة  نظم  اإىل 
الدور الذي يجب  املدنية واخلا�سة. وب�سفة خا�سة  املوؤ�س�سات  بالثقة يف احلكومة ويف  تتعلق 

على املجتمع املدين القيام به يف تعزيز ال�سفافية ومقاومة الف�ساد.

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأن  على  تن�ض  الجتماعي  املال  لراأ�ض  النظرية  الأ�سا�سيات  اإن 
التنمية يجب اأن ياأخذ يف اعتباره اأوًل وقبل كل �سيء الأفراد وال�سلوك الجتماعي، واأمناط 
التنظيم الجتماعي، والروابط املهنية والأخالقية التي تربط بينهم، وتخلق نوًعا من الت�سامن 

والوحدة والتما�سك الجتماعي الذي ي�ستفيد منه الأفراد واملجتمع ككل.



ويحظى التعليم والتن�سئة الجتماعية باأهمية كربى يف هذه الفرتات احلا�سمة من التحول 
املجتمعي؛ فالعملية متعددة الأبعاد للتعليم يجب اأن تبداأ يف داخل الأ�سرة، وت�ستمر يف املدار�ض 
ومنظمات  ومتعددة  جديدة  عالقات  تطوير  عملية  حظيت  فقد  كذلك  واملجتمع؛  واجلرية 
ا، ومن ثم فاإن جمتمعات اأوروبا ال�سرقية ت�سهد  ًـّ دميقراطية باهتمام كبري باعتبارها  اأمًرا �سروري
زيادة �سريعة يف كثافة الإ�سالحات التنظيمية يف خالل الفرتة النتقالية بالإ�سافة اإيل زيادة 
اأ�سال من  احلريات ومنو املبادرات ال�سخ�سية ومنو راأ�ض املال الجتماعي، والذي ميثل بدوره 

ا لالإ�سراع بعملية الإ�سالح. ًـّ الأ�سول وعاماًل اأ�سا�سي

مت هذه املجتمعات العديد من الأمثلة على اإعادة تكوين راأ�ض املال الجتماعي  لقد قدَّ
يف الظروف الراهنة وفى �سوء املجتمع املدين الذي ل يزال �سعيًفا فيها، حيث توجد بع�ض 
اخليارات لزيادة وزن ودور راأ�ض املال الجتماعي نحو حتقيق جمتمع مدين واٍع ور�سيد. فنمو 
اأكرب من احل�سا�سية  املنظمات واملجموعات والفاعلني الجتماعيني الذين يتوافر لديهم قدر 
وتر�سيخ  والرخاء،  والتعددية  الدميقراطية  تعزيز  ي�ساعد على  الجتماعية جتاه حقوقهم �سوف 

القيم الأخالقية يف هذه املجتمعات الآخذة يف التغري والتطور.

وتك�سف هذه الدرو�ض واخلربات اأنه على الرغم مما بدا من �سعوبات �سيا�سية كبرية اأمام 
احلكم  لأنظمة  �سارخة  مناذج  وجود  ب�سبب  ال�سرقية  اأوروبا  جمتمعات  يف  الإ�سالح  عملية 
ال�سمويل ذات الأ�سا�ض الأيديولوجي العميق، فقد اأثبتت التجربة قوة تاأثري عامل راأ�ض املال 
الجتماعي والثقايف لهذه املجتمعات وريثة القيم العميقة للنه�سة الأوروبية احلديثة املتمثلة يف 
جذور قيم احرتام الفرد وعقالنية احلوار واأهمية احرتام الأ�س�ض الد�ستورية والقانونية واحرتام 
اأ�سا�سية يف الن�سق القيمي الجتماعي والثقايف الذي ح�سم  راأي الأغلبية باعتبارها عنا�سر 

خيار الإ�سالح الدميقراطي لهذه املجتمعات.

ويالحظ هنا اختالف وا�سح بالن�سبة ملجتمعاتنا العربية التي ل يزال راأ�سمالها الجتماعي 
نحو  التوجه  متطلبات  مع  تت�سق  التي ل  ال�سلبية  العنا�سر  العديد من  ينطوي على  والثقايف 
هذا  التي ميكن حتديثها يف  اأو  الإيجابية  العنا�سر  العديد من  اأن  والتحديث. كما  الإ�سالح 
الراأ�سمال القائم تظل مهملة نتيجة تقاع�ض النخبة العربية عن القيام مبهمتها يف اإحداث هذا 
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مع  ال�سدام  طاقاتها يف  ا�ستنفاذ  اأو  ذاتها،  النخبة  هذه  اأو�ساع  �سوء  نتيجة  اأو  املرجو،  التطوير 
التقليدية يف جمتمعاتها  القوى  نتيجة دخولها يف �سدامات مع  اأو  اأحيانًا،  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
والدينية  والجتماعية  الثقافية  احل�سا�سيات  لبع�ض  ذاتها  النخبة  هذه  مراعاة  عدم  ب�سبب 

ملجتمعاتها العربية يف بع�ض الأحيان.

البنى  تغيري  مبجرد  يتحقق  ل  الإ�سالح  باأن  فيتعلق  �سبق  مبا  املرتبط  الآخر  الدر�ض  اأما 
اإن  البناء" –  "التدمري  من  نوع  على  ينطوي  ولكنه  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية 
القدمي يف  والثقايف  املال الجتماعي  راأ�ض  يقوم عليها  التي  الأ�س�ض  – لبع�ض  التعبري  �سح 
املجتمعات املتحولة نحو الإ�سالح، وهو ما يدفع بها اإىل فرتات من انعدام اأو ت�سو�ض املعايري 
اأ�سكال من النفالت الجتماعي وبروز  التي عادة ما ي�ساحبها ظهور  الجتماعية والثقافية 

اأمناط من ال�سلوكيات الجتماعية ال�سلبية.

امل�سار  وفق  الفرتات  هذه  مبثل  لتمر  العربية  جمتمعاتنا  ترتك  األ  املفيد  من  يكون  وقد 
العربية  والجتماعية  الثقافية  والنخب  احلاكمة  النخب  اإن وعي  بل  لها،  الع�سوائي  التلقائي 
بطبيعة هذه الفرتات من �ساأنه التعجيل باإعادة �سياغة الأ�س�ض احلديثة التي ينبغي اأن يقوم 
عليها راأ�ض املال الجتماعي والثقايف يف �سورته الإ�سالحية اجلديدة، مبا يت�سمنه ذلك من 
الن�سق  يف  الكامنة  ال�سلبية  العنا�سر  بع�ض  يف  النظر  اإعادة  تت�سمن  معقدة  معرفية  عمليات 
التقليدي، وحماولة اإدماج عنا�سر جديدة م�ستحدثة فيه، اأو اإعادة �سياغة وتاأويل عنا�سر قدمية 
يف �سور جديدة، اأو اإزاحة عنا�سر من املركز اإىل الهام�ض اأو العك�ض بهدف التو�سل يف النهاية 
الجتماعي  املال  راأ�ض  عليه  يتاأ�س�ض  الذي  القيم  ن�سق  �سياغة  اإعادة  اإىل  املنا�سبة  وبال�سرعة 

املالئم ملناخ الإ�سالح املن�سود.

اأما امل�ساألة الأهم فتتمثل يف تنظيم اجلهود الن�سطة لتج�سيد هذه العملية املعرفية الكربى 
ال�سيا�سية  والنخب  احلاكمة  النخب  ت�سافر جهود  الجتماعي من خالل  الواقع  اأر�ض  على 
التعليم  اإىل �سيا�سات قابلة للتنفيذ يف جمالت  والثقافية والجتماعية لرتجمة هذا امل�سروع 
الفكرية  اجلهود  لهذه  وميكن  اجلديدة.  لالأجيال  ال�سيا�سية  والتن�سئة  والإعالم  والثقافة 
والتنفيذية اأن تعني جمتمعاتنا العربية على  تفادي العديد من امل�سكالت والأزمات املرتبطة 



بفرتات التحول وما ي�ساحبها من تدمري لبع�ض مقومات راأ�ض املال الجتماعي اأو التخفيف 
من وطاأتها على الأقل اأو الإ�سراع ب�سياغة الأ�س�ض اجلديدة لراأ�ض املال الجتماعي والعمل 

على تعميقها يف الوعي املجتمعي العام.

ال�سبكات الجتماعية على احلدود كراأ�ص مال اجتماعي
اإن دور الن�ساء املهاجرات يف جمال التنمية الدولية امل�ستدامة هو دور حيوي، اإذ  متثل الهجرة 
للكثري من الن�ساء خمرًجا من الفقر واإ�سرتاتيجية لتوليد موارد جديدة لأنف�سهن، ولل�سبكات 
الن�ساء  فاإن  ثم  ومن  اإليها.  هاجرن  التي  والبالد  الأ�سلية  بلدانهن  تغطي  التي  احلدود  عابرة 
املهاجرات يعملن على رعاية راأ�ض املال الجتماعي. وقد وجد اأن التعامل الفعلي بني الن�ساء 
القت�سادية  احتياجاتهن  بني  التوفيق  جمرد  من  كثرًيا  اأكرث  يتطلب  لهن  املتاحة  والوظائف 
واملهارات ال�سرورية للوظيفة، فالن�ساء بطبيعتهن انتقائيات ب�ساأن الوظائف التي يقبلنها. والذي 

يوؤثر يف وجود ظاهرة و�سعهن داخل وخارج ويف هام�ض �سوق العمل بالتبادل.

ومن الوا�سح اأن اقتحام  الن�ساء ل�سوق العمل، وقدرتهن على ك�سب قوتهن، تتاأثر بالظروف 
ا،  ًـّ ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية. فاأحد هذه الظروف هو تهمي�ض الن�ساء �سيا�سي
فعلى الرغم من اأن الكثريات لي�ست لديهن الوثائق ال�سرورية، وتخ�سى الظهور يف املجتمع 
ال�سروري  الو�سع  وهو  باملواطنة؛  الأخرى  ما حتظى هي  نادًرا  هذا  تعاين  ل  من  فاإن  الأكرب، 
لال�سرتاك يف ال�سيا�سة والت�سويت النتخابي. والظرف الآخر اقت�سادي، فكثرًيا ما تعاين تلك 
والتي  احلدود،  عابرة  الثقافة  فهو  الثالث  الظرف  اأما  املقنعة.  البطالة  اأو  البطالة،  من  الن�ساء 
ا على حياة من تعي�ض يف ثقافتني، وكثرًيا ما تتعقد الأمور  ًـّ ا و�سلوكي ًـّ اإدراكي ت�سفي �سبغتها 
الظرف الجتماعي  فاإن  واأخرًيا،  البلد.  اختالفات عرقية يف داخل  هناك  ما كانت  اإذا  اأكرث 
هو حتول هذه الثقافة عابرة احلدود اإىل قناة لالت�سال تربط بني النا�ض يف جمتمعات متفاوتة 

ا من خالل تبادل النا�ض والب�سائع واملعلومات وال�ستثمارات املالية. ًـّ جغرافي
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قواعد للتغلب على عدم ال�ستقرار وراأ�ص املال الجتماعي
م�سروعات  فجميع  الجتماعي.  التغيري  هو  الجتماعية  الإ�سالحات  من  املق�سود  اإن 
الإ�سالح ت�سرتك يف هدٍف واحد ب�سرف النظر عن الختالفات الثقافية والتاريخية، األ وهو 
حت�سني الظروف املعي�سية للنا�ض. وهناك وجه مهم اآخر وهو اأن غالبية جهود الإ�سالح تنطلق 
من واقع عدم الر�سا عن الظروف الجتماعية؛ فمع انت�سار التفاوت الجتماعي والقت�سادي 
وال�سجر من اأوجه الق�سور للموؤ�س�سات الجتماعية، فاإن عدم ر�سا ال�سعوب يتحول اإىل عدم 
ثقة، فاإذا ما و�سلت هذه امل�ساعر اإىل قطاعات �سعبية وا�سعة، يتزايد ارتفاع الأ�سوات املطالبة 
التغريات الجتماعية من خالل مفاهيم وا�سحة  ينبغي توجيه  ثم  ب�سرورة الإ�سالح؛ ومن 

لالإ�سالح.



مالحق





كلمة الدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

اعتدنا اأن نلتقي يف الأ�سبوع الأول من �سهر مار�ض من كل عام للت�ساور وو�سع لبنة اأخرى 
يف �سرح الإ�سالح العربي، يف م�سرية بداأت عام 2004، حيث كتبنا باأنف�سنا ما عرف فيما بعد 
با�سم "وثيقة الإ�سكندرية"، وهذه الوثيقة طالبت املجتمع العربي بفتح املجال لن�ساط املجتمع 
املدين للم�ساركة يف �سناعة م�ستقبل اأف�سل، وهذا امل�ستقبل الأف�سل مير بالإ�سالح ويتم يف 
جمالت متعددة كلها مت�سابكة. فتحدثنا عن الإ�سالح ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي 
وب�سفة خا�سة دور املراأة ودور التعليم وعن الإ�سالح الثقايف وب�سفه خا�سة عن تغيري اخلطاب 

الر�سمي، وتغيري اخلطاب الديني، وتغيري اخلطاب الثقايف يف ال�ساحة العربية.

اللقاءات واملوؤمترات التي تناولت مو�سوعات كثرية  اأقمنا العديد من  ومنذ ذلك احلني، 
واتفقنا اأن نلتقي يف الأ�سبوع الأول من مار�ض يف كل عام يف مكتبة الإ�سكندرية، من ناحية 
على  ولنتعرف  اإجنازات،  ومن  اآمال  من  اإليه  الو�سول  يف  اأخفقنا  ما  اأو  اإليه  و�سلنا  ما  م  لنقيِّ
امل�ساغل والتحديات التي توجد اأمام كل منظمات املجتمع املدين يف طريق الإ�سالح، وكما 
املوؤ�س�سة  راأ�سها  العربية على  املوؤ�س�سات  املبادرة �سارك يف تنظيمها عدد من  اأن هذه  تعلمون 
العربية حلقوق الإن�سان واملوؤ�س�سة العربية للمراأة واأي�سا الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
بارزة يف  اإدارة جلنة من �سخ�سيات  واجلامعة العربية وعدد كبري من املوؤ�س�سات العربية حتت 

العامل العربي.

ُعر�سا  اإلكرتوين، وكالهما  نتابع هذا عن طريق مر�سد وملتقى  اأن  بعد ذلك  منا  وطلب 
اأن لدينا 524 منظمة من املجتمع املدين  اليوم  اأجد  اأن  عليكم يف مرات �سابقة. وي�سعدين 
م�سرتكة يف امللتقى الإلكرتوين متثل جتارب وهيئات من 19 دولة عربية. بالإ�سافة اإىل جمموعة 
اأخرى من منظمات املجتمع املدين من 13 دولة غري عربية هي بلجيكا وبلغاريا والكامريون 
املتحدة  والوليات  وال�سويد  واإ�سبانيا  وهولندا  واإيطاليا  والهند  واليونان  واأملانيا  وفرن�سا  وكندا 
الأمريكية، وهي منظمات ت�سم ن�سطاًء يف جمال حقوق الإن�سان، ويف جمال البيئة وجمالت 
مع  العربي  املدين  املجتمع  ن�سطاء  لربط  اللكرتوين  امللتقي  هذا  يف  معنا  ي�سرتكون  اأخرى 
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اأقرانهم يف ال�ساحة العاملية من خالل 15 مو�سوًعا من املو�سوعات التي على اأجندة الإ�سالح 
والتكافل  امل�ستدامة،  التنمية  وق�سايا  البيئة،  وق�سايا  املراأة،  ومتكني  ال�سباب،  عمالة  مثل 
والإ�سكان،  ال�سغر،  متناهية  والقرو�ض  ال�سالم،  وق�سايا  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  الجتماعي، 
والثقافات،  احل�سارات  بني  واحلوار  والفنون،  والتعليم،  ال�سحة،  ومفهوم  الإن�سان،  وحقوق 

واخلدمات الجتماعية.

املو�سوعات  هذه  فيها  تناق�ض  التي  لالجتماعات  و�سيلة  يعد  الإلكرتوين  امللتقى  هذا 
يف  الناجحة  التجارب  حول  ثانيها  كان  والتي  الكربى.  اللقاءات  هذه  اإىل  بالإ�سافة  وذلك 
العامل العربي، حيث �سعدنا بدرا�سة 120 جتربة ناجحة من 15 دولة عربية؛ وقد �سكل هذا 
اللقاء بذاته جتربًة ناجحة �ساعدت على جتاوز النظرة الت�ساوؤمية لواقعنا واكت�ساف عنا�سر القوة 
املجتمع  حركة  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل  ناق�ض  فقد  الثالث  اللقاء  اأما  فيه،  والتقدم 

املدين يف العامل العربي. 

وهذا العام، مو�سوعنا مو�سوع كبري، فهو مو�سوع حقوق الإن�سان واملراأة والتنمية. وو�سع 
املراأة يف املجتمعات العربية مازال دون الذي نرجوه، والق�سية لي�ست فقط ق�سية حقوق الإن�سان 
يف املجتمع العربي، ولكن الق�سية هي تنمية املجتمع العربي لأنها متعرثة وهو ما يتطلب املزيد 
من اجلهد والعمق يف معاجلة هذه الق�سية وكذلك تغيري بع�ض املفاهيم املتعلقة بها.              

وقد جاءتنا �سكوى العام املا�سي من ال�سباب بخ�سو�ض �سعف متثيلهم يف لقاءاتنا ال�سنوية، 
بال�سباب ولكن يف موعد  ا  موؤمتًرا خا�سًّ ينظم منتدى الإ�سالح  الإ�سكندرية،  اأن مكتبة  رغم 
اآخر. وهو ما مل يتح لعدد كبري من ال�سباب فر�سة ال�سفر مرتني للم�ساركة يف لقاء العام املا�سي 
ولذلك كان متثيلهم �سعيًفا، وقد �سعينا للتغلب على هذه امل�سكلة بتنظيم ملتقى ال�سباب يف 

الأيام الثالث ال�سابقة ملوؤمترنا حتى يتمكنوا من  امل�ساركة وطرح اأفكارهم وت�سوراتهم.  

الثاين  "املنتدى  لقائهم خالل  ال�سباب يف  اإليه  و�سل  ما  بنقل  عنهم  لة  ممثِّ تقوم  و�سوف 
لل�سباب العربي".



احل�سور الكرمي .. هناك اأ�سياء ب�سيطة يجب التاأكيد عليها لأنها اأ�سبحت من امل�سلَّمات اأو 
يجب اأن تكون من امل�سلَّمات، خا�سة عندما نتحدث عن حقوق الإن�سان وحقوق املراأة؟

لقد اتفق العامل كله على امتداد ما يقارب من �ستني عاًما على حقوق الإن�سان يف اتفاقيات 
دولية كثرية ملنع التمييز �سد املراأة واأي�سا ل�سمان حقوق الطفل، بخالف التفاق على احلقوق 
ال�سيا�سية واملدنية والثقافية والجتماعية والقت�سادية لالأفراد، وبالتايل اأ�سبحت هناك ثقافة 
اأن  الغريب  الإن�سان، ومن  بثقافة حقوق  العامل كله يف �سنعها ت�سمى  واإن�سانية �سارك  عاملية 
ا  جند يف عاملنا العربي من ل يزال يعترب اأن احلديث عن اأو�ساع حقوق الإن�سان تدخاًل خارجيًّ

يتعار�ض مع مفاهيم ال�سيادة الوطنية.

املحكومني،  وم�ساندة  قبول  من  �سرعيته  احلكم  ي�ستمد  اأن  امل�سلَّمات  من  اأ�سبح  لقد 
واملطالبة ب�سيادة القانون، واأن الدولة لي�ست فوق القانون ولكن القانون فوق الدولة وهو الذي 
الأغلبية مع  راأي  اإىل  اأي�ًسا �سرورة الحتكام  امل�سلمات  واأ�سبح من  باملواطن.  م عالقتها  ينظِّ
حماية حقوق الأقلية واآرائها. فراأي الأقلية اليوم  ميكن اأن ي�سبح راأي الأغلبية يف الغد، ولذا 
ا من اأي مفهوم للتنمية، هذه هي امل�سلمات  ت�سبح حرية الكلمة والتعبري والبحث جزًءا اأ�سا�سيًّ
التي نوؤمن بها ونقبلها وناأمل اأن تعمل هذه اللقاءات على دعم الثقافة املرتبطة بها والتي تقبل 
التعددية املوؤ�س�سية  وال�سيا�سية  والتعددية يف الراأي ويف الأديان، والإميان ب�سرورة اأن يكون 

م يف امل�سئوليات واحلكم، وف�سل بني ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء .. اإلخ. هناك تداول منظَّ

عليها، ويف  اعتادت  التي  للمجتمعات  بالن�سبة  امل�سلَّمات  من  اأ�سبحت  الأمور  كل هذه 
املجتمعات العربية مازالت ناق�سة، واأ�سبح علينا اأن نوؤ�سلها يف مفاهيم عملنا وممار�ستنا، اأكرث 
التي ت�سنع حرية املجتمع، واملجتمع الذي  الفرد هي  بها ك�سعارات؛ لأن حرية  املطالبة  من 
اأكرث من املجتمع ذو  ا وقادًرا على �سناعة م�ستقبله  اأفراده بحرياتهم يكون جمتمعا قويًّ يتمتع 
الروؤية الواحدة التي تفر�سها ال�سلطة من اأعلى، والتجارب ال�سيا�سية يف القرن الع�سرين كلها 
اأظهرت اأن املجتمعات غري الدميقراطية هي جمتمعات غري قادرة على �سناعة قرارها وم�ستقبلها. 
وعلى العك�ض فاملجتمعات الدميقراطية كان لديها القدرة على ال�ستمرار والتقدم لأنها ت�ستمد 

�سرعيتها من اأبناء ال�سعب اأنف�سهم. وهذا هو املطلوب حتقيقه يف جمتمعاتنا.
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وهذا ما طالب به الرئي�ض مبارك عندما اأ�سار اإىل اأن امل�ستقبل يقت�سي �سراكة مع املجتمع 
املدين ودعانا كمجتمع مدين اأن ن�سارك يف مثل هذه اللقاءات براأي عام وحتى اإذا كان راأينا 
�سينتقل  الذي  هو  بال�سرورة  الأغلبية  وراأي  الأغلبية،  راأي  ما  يوم  ف�سي�سبح يف  الأقلية  راأي 

باملجتمع اإىل الأمام يف م�سرية تقدمه.



كلمة الدكتورة ودودة بدران
اأمني عام منظمة املراأة العربية

على امتداد املناق�سات التي دارت يف املوؤمترات ال�سابقة لالإ�سالح برز ب�سكل وا�سح واقع 
ا من هذه  املراأة يف جمتمعاتنا العربية، باعتباره اأحد اأهم ق�سايا الإ�سالح العربي، حيث ظهر جليًّ
املناق�سات اأن النهو�ض باأو�ساع املراأة هو مدخل رئي�سي من مداخل الإ�سالح. وهو الهدف 
الذي يعد التوجه الرئي�سي ملنظمة املراأة العربية من خالل تبنيها ل�سعار متكني املراأة العربية 

والتوعية بق�ساياها.

اأهمية العمل الذي ت�سطلع به منظمة املراأة العربية يف تقاطعه مع غايات واأهداف  وتبدو 
موؤمترات الإ�سالح، حيث ت�سعى منظمة املراأة العربية اإىل متكني املراأة ورفع قدراتها يف جمالت 
�سبعة هي: التعليم، وال�سحة، والبيئة، والإعالم، والت�سريع، والقت�ساد، وال�سيا�سة، والجتماع، 
وكلها جمالت مت تناولتها من زوايا متعددة يف موؤمترات الإ�سالح املتتالية التي عقدت منذ 

مار�ض 2004.

وقد جاء اإن�ساء منظمة املراأة العربية يف اإطار جامعة الدول العربية والتي تعرب عن منظومة 
موؤمتر  ال�سادرة عن  الإ�سكندرية  وثيقة  اأعلنتها  التي  الروؤية  لتج�سيد  امل�سرتك،  العربي  العمل 
الإ�سالح العربي الأول والذي اأكد على اأن الإ�سالح يجب اأن ينبع من داخل جمتمعاتنا، 
واأن يجمع بني اإمكانية التعامل مع اأو�ساع كل قطر عربي من الداخل وبني القدرة على تنظيم 

جميع الدول العربية يف ن�سق واحد يج�سد الأبعاد العربية امل�سرتكة.

ومنظمة املراأة العربية - وهي ت�سعى من اأجل النهو�ض باأو�ساع املراأة يف بالدنا- حتر�ض يف 
كل م�ساريعها على اأن تاأخذ يف اعتبارها خ�سو�سية كل قطر عربي مع ال�سعي يف ذات الوقت 
اإقليمي  اإيجاد التعاون الإقليمي العربي فيما  يتعلق بق�سايا املراأة، وهو ما ي�سمح بتحرك  اإىل 

اأكرث ايجابية وفاعلية ل�سالح النهو�ض باملراأة.

املراأة  لتمكني  ال�سعي  جمال  يف  العربية  املراأة  منظمة  تبنتها  التي  الأن�سطة  كانت  واإذا 
ت عنه وثيقة  تلتقي مع ما عربَّ العربي  باأو�ساعها كاأحد مداخل الإ�سالح  والنهو�ض  العربية 
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الإ�سكندرية ال�سادرة عن موؤمتر الإ�سالح الأول من مداخل متعددة لتحقيق هذا الإ�سالح، 
فاإن ما يجب التاأكيد عليه هو اأهمية ال�سراكة بني الدولة وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف و�سع 
وتنفيذ ا�سرتاتيجيات طويلة الأمد لتمكني املراأة بحيث ل تكون اجلهود يف هذا الإطار جمرد 
جزر منعزلة ل امتداد لها. ولذلك فاإن على هيئات املجتمع املدين يف هذا املجال من جهتها 
مع  املواتية  والدولية  املحلية  العوامل  وا�ستثمار  املحلي  املجتمع  مع  الثقة  بناء  يف  ت�ستمر  اأن 

الحتفاظ بفل�سفة وخطة اأ�سيلة للعمل ل ترتبط باأجندات م�سبقة. 

ولذلك، فنحن يف منظمة املراأة العربية نتطلع للتعاون مع جميع اجلهات يف جمال النهو�ض 
باأو�ساع املراأة، وانني لعلى ثقة من اأن تعاوننا معا �سيكون له اأعمق الأثر يف مواجهة العديد من 

التحديات التي تواجه برامج متكني املراأة يف عاملنا العربي.



كلمة الأ�ستاذ حممد فائق 
املنظمة العربية حلقوق الإن�سان

منتدى  تكون  اأن  يف  وجنحت  كبري،  ح�ساري  �سرح  اليوم  الإ�سكندرية  مكتبة  اأ�سبحت 
اأهمية  اأن  واحلقيقة  العربي.  الوطن  ولكن يف  فقط  م�سر  لي�ض يف  املدين.  للمجتمع  ا  ًـّ حقيقي
هذا املوؤمتر تنبع من مناق�سته للمو�سوعات الأ�سا�سية التي جاءت يف تقرير التنمية الب�سرية عام 

2002، وللتعرف على ما حتقق وتقييمه، وما مل يتحقق وملاذا تعرث حتقيقه.

احلقيقة اأن هناك على وجه العموم تطور وحت�سن يف اأو�ساع حقوق الإن�سان يف املجتمعات 
ا.  م بطيء جدًّ العربية ولكنه تقدُّ

وبالطبع ميكن مالحظة م�سار اإ�سالح ومتابعة اأي تقدم فيه، خا�سة يف جمال تطور املفاهيم 
التنمية مل  فق�سية  وفاعلية؛  تقدًما  اأكرث  مفاهيم  وتبني  وم�سارها  الإ�سالح  املعربة عن حركة 
تعد قا�سرة يف فهمها على جمرد النمو القت�سادي ولكنها اأ�سبحت تنمية اإن�سانية من اأجل 
الإن�سان وبالإن�سان، واأ�سبح الإن�سان هو و�سيلتها وغايتها، واخلطاب الر�سمي "احلكومي" اأ�سبح 
اإن هذا اخلطاب بداأ يتبنى العديد من  التنمية، بل  الفهم لعملية  �سيًئا ف�سيًئا ي�ستوعب هذا 
 "Good Governance"  املفاهيم اجلديدة التي تدعم عملية الإ�سالح مثل احلكم اجليد
وال�سفافية. واإعمال هذه املفاهيم �سوف ي�سكل دفعة قوية لعملية اإ�سالح وتطوير املجتمع، واإن 
كنا مازلنا لالأ�سف يف املراحل الأوىل على هذا الطريق حيث مل ت�سبح بعد مثل تلك املفاهيم 

هي املعايري الفعلية احلاكمة لعملية الإ�سالح يف جمتمعاتنا. 

ز اهتمامه على اجلانب القت�سادي يف  واإذا كان م�سار الإ�سالح يف جمتمعاتنا العربية ركَّ
الحتفاء بالليربالية القت�سادية والندماج يف اقت�ساد ال�سوق منذ وقت مبكر، فقد �ساحب 
ز  هذا تاأخر الإ�سالح ال�سيا�سي، وحتى عندما بداأ التحرك نحو الإ�سالح ال�سيا�سي، فقد ركَّ
عليها.  ترتتب  التي  الآثار  معاجله  دون  فقط  ال�سيا�سية  الليربالية  على   الإ�سالحي  اخلطاب 
وفقدنا الكثري من الوقت يف مناق�سة  هل يكون الإ�سالح من الداخل؟ اأو من اخلارج؟ وهل 

ميكن ت�سدير الدميقراطية اأم ل؟ 
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وعندما ثبت ف�سل ت�سدير الدميقراطية وف�سل امل�سروع الدويل لالإ�سالح، انتقلت ال�سغوط 
تباطاأ الإ�سالح  التي يريدونها ولي�ض حتديثها. و�سرعان ما  النظم  ا�ستقرار  من اخلارج ل�سالح 
الداخلي، الأمر الذي ي�سع على عاتقنا وعاتق املجتمع املدين جمدًدا بذل  ق�سارى اجلهود 

لتفعيل برامج الإ�سالح والإ�سراع بتنفيذها.

وعلى �سبيل املثال، فاإن الإ�سالح الد�ستوري يف م�سر الذي يجري حوله اجلدل الكبري 
اإليها يف  و�سلنا  التي  النتيجة  نف�ض  اإىل  ن�سل  للتدخل حتى ل  تدعو  لالإ�سالح  فر�سة  ميثل 
تعديل املادة 76. فقد طالب الرئي�ض نف�سه بتعديل املادة 76 فجاءت معيبة، ثم طالب الرئي�ض 
نف�سه بتعديلها مره ثانية بعد �سنة واحدة فقط! اإن اجلدل الكبري الوا�سع حول الإ�سالح وحول 

عملية التنمية �سيكون هو الدافع احلقيقي لعملية الإ�سالح.



الدكتورة �سهام الفريح 
نائب رئي�ص منظمة حقوق الإن�سان

على امتداد العقدين املا�سيني، كرث احلديث عن اأو�ساع حقوق الإن�سان يف جميع اأقطار 
الدول العربية، هذا احلديث الذي ركز على جانب انتهاكات هذه احلقوق وحاول ر�سدها، وهو 
ال�سيء الذي ل يجب اأن يدفعنا لالإحباط اأو الرتاجع بل التفكري الإيجابي يف كيفية ال�سعي 
العظمى من  الغالبية  العربية وقَّعت على  الدول  واأن  اأف�سل،خا�سة  لواقع  الواقع  لتجاوز هذا 
التفاقيات والإعالنات واملواثيق املت�سلة بحقوق الإن�سان، مثل  اتفاقيه اإلغاء جميع اأ�سكال 
اأن  نرى  كثرية  اأنه يف حالت  رغم  وغريها  الطفل  واتفاقية حماية حقوق  املراأة  �سد  التمييز 
التوقيع  التنفيذ، فجدية  اأو  التطبيق  بنود هذه التفاقيات مل يدخل حيز  العديد من  تطبيق 

بق.  تقت�سي اأن حتول بنود هذه التفاقيات اإىل م�ساريع قوانني تطَّ

لها  تتعر�ض  التي  التدخل  واأ�سكال  وال�سراعات  ال�سغوط  اأن  اإىل  الإ�سارة  كذلك جتب 
اأي من اأجزاء منطقتنا العربية متتد بتاأثريها ال�سلبي على باقي اأنحاء الأقطار العربية حيث ل 
ميكن على �سبيل املثال اإنكار الآثار ال�سلبية ملا يحدث يف لبنان وفل�سطني والعراق على م�سار 

عمليات الإ�سالح  اأو اأو�ساع حقوق الإن�سان.

حتى الدول التي ل تعاين من اأحداث �سيا�سية جارفة مل تتحقق فيها العدالة الجتماعية، 
فلم مينح الفرد كل حقوقه ال�سيا�سية والجتماعية ويوجد تفاوت كبري بني دولة واأخرى. اإن 
عدم العدالة وعدم تكافوؤ الفر�ض يوؤدي اإىل اأن يتجه الفرد اإىل القبلية والطائفية، وهي الق�سية 

التي بداأت تطل براأ�سها يف بع�ض دول اخلليج بعد ظهورها يف العراق.

وتطويره،  واإ�سالحه  بالتعليم  الهتمام  حول  الر�سمي  اخلطاب  ت�ساعد  من  الرغم  وعلى 
امل�ساواة  التي تعمق فكرة  القيم  الآخر وغريها من  الت�سامح وقبول  قيم مثل  مازالت  اأنه  اإل 
ومناه�سة التمييز غائبة عن براجمنا التعليمية. ولو توقفنا قليال عند املراأة، �سنجد اأنها مازالت 
تتعر�ض للتمييز بني املراأة والرجل وتر�سخ هذا ال�سعور لدى الن�ضء منذ البداية، اإل اأن هذا ل 
ينفي الكثري من املحاولت واجلهود، ففي الكويت على �سبيل املثال مت  باقرتاح من اجلمعية 
الكويتية حلقوق الإن�سان دمج  مفاهيم حقوق الإن�سان يف الكتب املدر�سية واملناهج ومنها اأي�سا 
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مناه�سة التمييز �سد املراأة، وذلك منذ �ست �سنوات، لكن التطبيق ي�سري ببطء �سديد، هناك 
اجتهادات كثرية، ولكنها ل تفي بالغر�ض. ولذلك نحن بحاجة ملزيد من منظمات املجتمع 

املدين التي تهتم بحماية الطفل وحماية املراأة وبالتايل حماية الأ�سرة. 

هناك عامل اآخر يوؤثر بال�سلب على اأو�ساع حقوق الإن�سان؛ وهو �سعف الثقافة ال�سيا�سية 
عند الرجل واملراأة يف جمتمعاتنا، فعدم الوعي باحلق هو �سبب الف�سل يف منح املراأة حقوقها 
ال�سيا�سية. كذلك هناك الكثري من املتعلمات واحلا�سالت على اأعلى الدرجات العلمية يف 
كل املجتمعات العربية لكنهن يجهلن الكثري من حقوقهن الجتماعية واملدنية، ولذلك نحن 
جمتمعاتنا  ولأن  اأخرى.  جوانب  ويف  اجلانب  هذا  يف  الوعي  لن�سر  جبارة  جهود  اإىل  بحاجة 
للمراأة  وبالن�سبة  �ستى،  اأمور  يف  والبيانات  والإح�سائيات  املعلومات  فقر  من  تعاين  العربية 

فالبيانات قا�سرة، ول تعطي معلومات الكاملة حول ن�ساط املراأة يف املجتمع.



وثائق





نداء املنتدى الثاين لل�سباب العربي 
اإىل املنتدى الرابع لالإ�سالح العربي 

)لما اخلطيب عن ال�سباب العربي(
نحن �سباب الدول العربية املجتمعون يف املنتدى الثاين لل�سباب العربي املنعقد يف مكتبة 
ظروف  ظل  ويف  واجبنا  من  اأنه  نرى   ،2007 فرباير   28 اإىل   26 من  الفرتة  يف  الإ�سكندرية 
جمال  يف  املبذولة  اجلهود  كافة  مع  ت�سامًنا  عن  نعلن  اأن  العربي  عاملنا  بها  مير  التي  التحول 
الإ�سالح ال�سامل الذي حتتاجه اأمتنا العربية، وذلك بحكم الدور الواقع على عاتق ال�سباب 
ولالأجيال  لنا  اأف�سل  �سياغة  اأجل  من  والروؤى  اجلهود  ت�سافر  تقت�سي  التي  املرحلة  هذه  يف 

القادمة.

من  اأنه  يرى  القرار  �سناع  جانب  من  التهمي�ض  من  يعاين  الذي  العربي  ال�سباب  اإن 
ال�سروري اإعمال الدول العربية ملبادئ احلكم الر�سيد واإتاحة الفر�سة اأمام القيادات ال�سابة يف 
جميع املجالت وتو�سيع خيارات العمل املتاحة لل�سباب يف كافة موؤ�س�سات الدولة واإطالق 
كافة طاقاتهم واإبداعتهم، وذلك يف ظل مناخ دميقراطي اآمن وحر يتيح احل�سول على املعلومات 

بي�سر وفاعلية ووفق �سراكة حقيقية مع ال�سباب.

اإننا نوؤمن باأن اخلطوة الأوىل لتنفيذ هذه الآمال هي �سياغة �سيا�سات وطنية لل�سباب يف 
الدول العربية حتدد بدقة م�ساكلهم واحتياجاتهم وكيفية ت�سافر اجلهود لو�سع احللول املقرتحة 
حيز التنفيذ؛ �سيا�سات تاأخذ بعني العتبار الختالفات النوعية بني قطاعات ال�سباب وذلك 
كمرحلة اأولية نحو �سياغة �سيا�سة �سبابية عربية حتدد الأطر العامة وتو�سح املبادئ والأهداف 
امل�ستوحاة من العمل ال�سبابي، وكذا تطبيق الربامج املقرتحة لتعميق قيم املواطنة والنتماء 

لهذا الوطن.

بالتطبيق  نطالب  فاإننا  الأمة وحكمائها،  امل�سرتكة مع عقالء هذه  مب�سئوليتنا  نقر  اإذ  ونحن 
الدقيق والأمني ملقررات وثيقة الإ�سكندرية ال�سادرة عن موؤمتر الإ�سالح العربي وبالذات يف 

وثائق



جمالت الإ�سالح الثقايف الذي نراه الركيزة الأوىل لأي اإ�سالحات اأخرى مبتغاة، وباإتاحة 
بتحقيق  الكفيلة  القرارات  و�سنع  ال�سيا�سات  ر�سم  يف  للم�ساركة  لل�سباب  الكاملة  الفر�سة 
عن  ال�سادرة  والقرارات  التو�سيات  تنفيذ  كيفية  ومبتابعة  املن�سود  الإ�سالح  هذا  اأهداف 

املوؤمترات والقمم العربية. 

نحن نعلم اأن هذه املطالب الي�سرية لن تتحقق اإل بالنظر اإلينا ك�سركاء يف �سياغة م�ستقبل 
قة والإ�سالح املفرو�ض  هذا الوطن، ويف ظل بيئة دولية م�ستقرة تنبذ مفاهيم  الفو�سى اخلالَّ

من اخلارج.

اإن ال�سباب العربي يتعهد باأن يبذل كافة اجلهود من اأجل ال�سري ُقُدًما يف خطوات الإ�سالح  
املبذولة، وذلك من خالل ن�سر هذه الأفكار يف منظماتنا ال�سبابية والرتكيز على اإبراز اخلربات 
الناجحة للعمل ال�سبابي التي جنحت يف العتماد على الذات وحتمل امل�سئولية والإميان باأن 

الة مع كافة موؤ�س�سات املجتمع.  امل�ستحيل قد ي�سبح ممكًنا من خالل امل�ساركة الفعَّ

�سباب الدول العربية






