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تقــديـم

م�ساركة  مدى  على  كثرية  عوامل  �سمن  العربية  الدول  يف  الإ�سالح  عملية  م�ستقبل  يتوقف 
ال�سيا�سات  تعبري  مدى  على  وكذلك  املختلفة،  الإ�سالح  ق�سايا  مع  تفاعله  ومدى  فيها،  ال�سباب 
الطاقات  ب�سبب  فقط  لي�ض  الراأي  وهذا  مل�سكالته،  وت�سديها  واآماله،  طموحاته  عن  الإ�سالحية 
املوجودة لدى ال�سباب من احلما�ض والقدرة على التغيري، ولكن ينبع من حقيقة دميوغرافية ت�سري اإىل 
اأن املجتمعات العربية جمتمعات �سابة  وي�سكل ال�سباب جزًءا كبرًيا من �سكانها، وت�سري العديد من 
الإح�ساءات اإىل اأن املجتمعات العربية يعي�ض فيها نحو 100 مليون �ساب و�سابة  ترتاوح اأعمارهم 
بني 15 و30 �سنة وهم ي�سكلون ثلث ال�سكان تقريبا، وبالتايل فاإن �سنع امل�ستقبل وحتديد معامله يقع 

�سمن م�سئولية ال�سباب.

ورغم هذه احلقيقة الوا�سحة اإل اأن واقع ال�سباب العربي فيما يخ�ض ق�سية امل�ساركة وغريها من 
اأغلب الأحوال، وهذا  اإيجابية يف  لي�ست  ال�سباب يو�سح وجود موؤ�سرات  باأو�ساع  الق�سايا اخلا�سة 
اأن ظاهرة العزوف عن امل�ساركة  ظاهرة عاملية ول يخت�ض بها ال�سباب العربي فقط  على الرغم من 

ولكن ولعدة اأ�سباب تت�ساعف اآثارها بالن�سبة للمجتمعات العربية.

العربي يف  ال�سباب  م�ساركة  م�ستوى  عن  تعرب  دقيقة  اإح�سائيات  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
خمتلف املجالت، اإل اأنه يف املقابل جند موؤ�سرات عديدة، توؤكد ات�ساع ظاهرة عدم امل�ساركة حتى 
اأن القيادات الر�سمية كثرًيا ما تعرتف بوجود هذه الظاهرة، والتي تدعو اإىل القلق، باعتبار اأن غياب 
فة وغري م�ستفاد من طاقتها يف دعم جهود  �سيا�سية غري موظَّ قوة  ال�سباب ميثل يف احلقيقة  م�ساركة 
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الإ�سالح والتنمية، كما اأن احلديث عن غياب اأو عزوف ال�سباب عن امل�ساركة ل ميكن ف�سله عن 
الواقع الذي يتعر�ض له ال�سباب وخا�سة بع�ض اأنواع ال�سغوط وامل�سكالت القت�سادية والجتماعية، 
ومن اأهمها ق�سية البطالة حيث ت�سري تقارير عديدة �سادرة عن منظمة العمل العربية اإىل اأن م�ساركة 
ال�سباب يف عدد من الأن�سطة تت�سم بالنخفا�ض يف العديد من الدول العربية، وخا�سة يف الن�ساط 
القت�سادي حيث ت�سل اإىل )10.83%( وحتى )30%( من اإجمايل قوة العمل يف دول مثل ال�سودان 
واجلماهريية الليبية وقطر وم�سر والأردن وتون�ض وال�سعودية واجلزائر وفل�سطني. وُترِجع التقارير هذا 
النخفا�ض اإىل عدة اأ�سباب منها انخراط ال�سباب يف برامج التعليم والتي ل توؤهلهم باملهارات املطلوبة 
ل�سوق العمل بالإ�سافة اإىل ال�سعوبات اخلا�سة بالعر�ض والطلب يف �سوق العمل بعد النتهاء من 
ا يف حياة ال�سباب يف العامل  ًـّ التعليم، ولذلك كله تعترب البطالة ب�سقيها املقنع واملبا�سر، هاج�ًسا اأ�سا�سي
ا يف مدى م�ساركته وتفاعله مع ق�سايا جمتمعه بالإ�سافة  ًـّ العربي، ويلعب هذا الهاج�ض دورا اأ�سا�سي
اإىل التداعيات ال�سلبية الأخرى نتيجة ال�سعور بالعجز وعدم حتقيق الطموحات التي ترتبط بامل�ستقبل 

وان�سداد الأفق اأمام حتقيق هذه الطموحات.

ولأهمية ق�سايا ال�سباب، قام منتدى الإ�سالح العربي ومنذ بدء فعاليات موؤمتره ال�سنوي الأول 
�سوتهم  التعبري عن  العربي  ال�سباب  ا�ستطاع  والذي من خالله  العربي  ال�سباب  منتدى  بتاأ�سي�ض 
وروؤيتهم ومطالبهم من خالل ما يتم طرحه على اأجندة احلوارات التي ي�سارك يف و�سعها ال�سباب 
والذي  ال�سباب  ملنتدى  ال�سنوي  املوؤمتر  يف  للمناق�سة  ال�سباب  يختارها  التي  الق�سايا  خالل  ومن 
ي�سرتك ال�سباب يف حتديد مو�سوعاته واإدارة جل�ساته احلوارية واإ�سدار تو�سياته ولذلك يعترب املنتدى 
تعبرًيا عن فل�سفة امل�ساركة حيث يتحمل ال�سباب العربي م�سئولية التنفيذ يف املنتدى مائة يف املائة 
مع العلم اأن ح�سور اخلرباء يف املنتدى يكون من اأجل اأن يقدموا خربتهم ولكن ب�سفتهم م�ستمعني 

يف الأ�سا�ض ومي�سرين للحوار ال�سبابي.  

ويف هذا الإطار اختار ال�سباب العربي وعرب �سل�سلة من الور�ض التح�سريية عنوان املحاور الأ�سا�سية 
للمنتدى والذي يناق�سها هذا الكتاب والذي دار حول دور الإعالم حتديًدا كاأحد اأهم موؤ�س�سات 
التن�سئة الجتماعية وال�سيا�سية خا�سة يف جمتمعات ترتفع فيها ن�سبة الأمية بالإ�سافة اإىل ما تتيحه 
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ثورة الت�سالت واملعرفة التي جتتاح العامل للتعرف على دور الإعالم ومدى تاأثريه يف جمال التن�سئة 
والإعداد الثقايف والفكري لل�سباب واإعدادهم حتى يكونوا قادرين على امل�ساهمة بفاعلية واإيجابية 
اأكرث يف حركة الإ�سالح والتحول الدميقراطي وزيادة قوة  اندفاعها من خالل تناول دور الإعالم  من 

ثالث زوايا حمددة.

وال�سالم  املواطنة  ثقافة  ون�سر  دعم  يف  الإعالم  دور  الكتاب  هذا  من  الأول  الف�سل  ويتناول   
قيم  من  تت�سمنه  مبا  الدميقراطي  للتحول  وال�سيا�سية   الثقافية  القاعدة  ت�سكل  والتي  الجتماعي 
وف�سائل مدنية ترتكز اىل مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز، واحرتام القانون واإدارة امل�سالح املتعار�سة 
يتناول  لها، ويف هذا الإطار  رة  املف�سِّ والت�سريعات  الد�ستور  ملبادئ  ب�سكل �سلمي ووفقا  والنـزاعات 
هذا الف�سل معنى ومفهوم املواطنة يف اإطاره الأو�سع، والتحديات التي يقابلها تطبيق هذا املفهوم يف 
املجتمعات العربية، وكيف ميكن مواجهتها خا�سة من خالل الدور اجلديد لالإعالم يف هذا املجال.

ويناق�ض الف�سل الثاين دور الإعالم من زاوية اأخرى تت�سل بقدرته على دعم عملية  اكت�ساف 
الذات، وبالتايل اإدراك الآخر ونقاط متيزه واختالفه، وهو ما ير�سخ على املدى املتو�سط ثقافة قبول 
التنوع والختالف لي�ض فقط مع الآخر اخلارجي ولكن اأي�سا الآخر الذي يعي�ض يف داخل نف�ض 
الوطن والذي قد تختلف هويته الثقافية اأو الدينية اأو العرقية، والطرق التي ميكن من خاللها الو�سول 
اإىل القتناع ب�سرورة اأن العي�ض امل�سرتك مع وجود الختالفات هو ال�سبيل الوحيد لنهو�ض املجتمع، 
ولذلك يتناول هذا الف�سل معنى الذات والآخر، ومفهوم الهوية، وكيف ميكن اأن ي�سهم الإعالم يف 
اإعادة اكت�ساف الآخر من خالل حتديد مالمح الذات والهوية، وكيف ميكن اأن ي�سبح قناة للتفاعل 
النمطية لكل  ناحية، وجتاوز ال�سور  اإجنازاته وعلمه من  احل�ساري والثقايف مع الآخر لال�ستفادة من 
اأمام التفاعل  اأخرى جتاوز ال�سور التي ت�سكل عادة حواجز حقيقية  من الفرد والآخر، ومن ناحية 

الإن�ساين.

والتحول  الإ�سالح  ثقافة  بناء  الإعالم يف  بدور  لها عالقة  زاوية جديدة  الثالث  الف�سل  ويقدم 
الدميقراطي، من خالل التاأكيد على مفهوم الأمن الإن�ساين والذي يوؤكد على �سرورة جتاوز العامل 
ملفهوم الأمن التقليدي مبعنى الأمن القومي الذي يركز على احلدود وحمايتها ويتجاوزه اإىل الأمن 
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اآدمية  باأمن الفرد و�سمان حياة  اأن يهتم كل جمتمع على وجه الأر�ض  الإن�ساين، وخا�سة �سرورة 
اأنانية بع�ض املجتمعات  النهاية  اآخر يعني يف  وكرمية واآمنة لأن توفر هذه ال�سروط  يف جمتمع دون 
يف الهتمام بتقدمها ورفاهيتها والتي قد تاأتي على ح�ساب رفاهية واأمن جمتمعات اأخرى، اأو حتى 
عدم الهتمام باملجتمعات التي تتعر�ض لكوارث وم�سكالت تهدد �سكانها حيث يهدد كل هذا ويف 
النهاية �سالم العامل، كما اأنه من املمكن اأن متتد اآثاره ال�سلبية على كل املجتمعات، ويف هذا الإطار 
يناق�ض هذا الف�سل كيف ظهر وتطور مفهوم الأمن الإن�ساين، واأهم املجالت اأو الق�سايا التي يركز 

عليها، ودور الإعالم يف ن�سر ودعم ثقافة الأمن  الإن�ساين.

هذا، وعلى امتداد ف�سول هذا الكتاب، ت�سري جميع احلوارات والآراء التي تقدم بها امل�ساركون 
من  عدد  عن  ذلك  جانب  اإىل  ال�سباب  عرب  كما  الإعالم،  لواقع  مو�سوعّي  نقد  اإىل  ال�سباب  من 
املقرتحات البناءة عن كيفية جتاوز التحديات التي يواجهها الإعالم العربي حتى ي�سبح قادًرا على 

اأن يلعب دوره كموؤ�س�سة للتن�سئة والتثقيف يف بناء وتعزيز ثقافة الإ�سالح والدميقراطية.

وتاأكيدا على اأهمية �سماع راأي ال�سباب يف هذا الإطار والذي يخ�سهم بالأ�سا�ض، ي�سم الكتاب 
اأي�ًسا مالحظات ال�سباب ومقرتحاتهم لتطوير وزيادة فاعلية منتدى ال�سباب العربي الذي ت�ست�سيفه 
الأفكار  عمق  تو�سح  والتي  العربي  الإ�سالح  منتدى  اأن�سطة  اإطار  يف  الإ�سكندرية  مكتبة  ا  �سنويًّ
الأمل  مبزيد من  تدفع  والتي  العربي  ال�سباب  فيها كل  �سارك  التي  املناق�سات  واملقرتحات وحيوية 

والثقة يف قدرة هذا اجليل على اأن يقود عملية اإ�سالح ونه�سة حقيقية يف املجتمعات العربية.

                                                                                                   اإ�شماعيل �شراج الدين



ال�شباب ودور الإعالم 
فـي حتقيق املواطنة وال�شالم الجتماعي

الف�شل الأول





مقـدمة)1(
 

ُيعترب مفهوم املواطنة هو املفهوم الأ�سا�سي الذي تقوم  عليه الدولة الوطنية احلديثة، والأ�سا�ض 
الد�ستوري للم�ساواة يف احلقوق والواجبات بني اأبناء الدولة الواحدة. ويت�سمن  مفهوم املواطنة ثالثة 
جوانب تتعلق باحلقوق القانونية التي ترتبط بامل�ساواة بني املواطنني واجلانب ال�سيا�سي والجتماعي 
الذي يركز على امل�ساركة ال�سيا�سية، وكذلك امل�ساركة يف عائد التنمية، ثم اجلانب الرمزي املعنوي 

الذي يتعلق مبعاين النتماء والرتباط بالوطن.
والتثقيف  التن�سئة  موؤ�س�سات  اأهم  اإحدى  باعتبارها  العربية  الدول  يف  الإعالم  و�سائل  وتلعب 
ا يف تعزيز ثقافة املواطنة وخا�سة عن مدى فاعليتها وتاأثريها على ال�سباب يف اإطار  ال�سيا�سي دوًرا هامًّ
املناخ وم�ساحة احلرية التي  تتيحها الأنظمة ال�سيا�سية العربية لل�سباب للتعبري عن نف�سه، من اأجل 

تعزيز ثقافة املواطنة.
التفاعل  للمواطنة مبعنى  ال�سباب  ممار�سة  يعتمد على مدى  ال�سباب  املواطنة بني  ثقافة  اإن دعم 
مع م�سكالت املجتمع وحتمل القدر املطلوب من امل�سئولية الجتماعية والنتماء للوطن، ويف نف�ض 
الوقت التفكري يف مبادرات ت�سعى ملواجهة امل�سكالت كبديل عن ثقافة ال�سكوى اأو اإلقاء امل�سئولية 

على الآخرين.

)1(   يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات التي دارت اأثناء املوؤمتر حتت عنوان »ال�سالم والأمن والتنمية«، 

وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور. 
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هذا وتعتمد تعزيز ثقافة املواطنة وال�سعي لإيجاد اآليات لتفعيل ما يطرحه ال�سباب من تو�سيات يف 
اأن يعرف ال�سباب ما هي احلقوق ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية املرتبطة مبفهوم املواطنة والتي 

ت�ساعد كثريا يف جتاوز اأزمة الغرتاب التي ي�سعر بها الكثري من ال�سباب يف داخل  جمتمعاتهم.
وبالطبع فاإن احلديث عن اأدوار ملوؤ�س�سات جمتمعية يف تعزيز ثقافة املواطنة ل ميكن فقط اأن ين 
�سب على الإعالم وجعله يتحمل مبفرده عبء هذا الدور، حيث توجد موؤ�س�سات اأخرى يجب اأن 
ت�سرتك يف حتمل هذه امل�سئولية. وخا�سة من بني املوؤ�س�سات التي ت�سهم ب�سكل كبري يف عدد من 
اجلوانب الرئي�سية املرتبطة باهتمامات وق�سايا ال�سباب من اأجل حتقيق املواطنة وال�سالم الجتماعي 

داخل املجتمع.
هذا ويرى روبرت داهل اأن الدميقراطية تتطلب من املواطنني جمموعة خا�سة من القيم والتوجهات 
ب�سرعية  العتقاد  اإىل  بالإ�سافة  وامل�ساركة،  واملعرفة  والفعالية  والت�سامح  العتدال  مثل  ال�سيا�سية 
النظام، والذي ت�سبح يف النهاية لديه القدرة على اتخاذ جمموعة من التدابري من اأجل التو�سل اإيل 
القرارات اخلا�سة ب�سنع ال�سيا�سات العامة، ويف هذا الإطار ي�سبح مفهوم واإدراك الدميقراطية لي�ض فقط 
باعتباره تعبرًيا عن حقيقة بنيوية موؤ�س�سية فح�سب، ولكن اأي�ًسا من خالل جمموعة القيم والجتاهات 
وامل�ساعر التي ت�سجع على املمار�سة الدميقراطية والتفاعل بني احلكام واملحكومني، والذي يطلق عليه 
عادة الثقافة ال�سيا�سية الدميقراطية التي تتمثل اأهم عنا�سرها يف ال�سعور بالقتدار ال�سيا�سي والإميان 
ب�سرورة وجدوى امل�ساركة والت�سامح املتبادل، وتوفري روح  املبادرة، وال�سعور بالثقة ال�سيا�سية، وذلك 
لأن مفهوم واإدراك وممار�سة الدميقراطية يتطلب �سرورة اإ�ساعة روح الت�سامح بني املواطنني والإح�سا�ض 
اأي  الدميقراطية يف  لوجود  احلقيقي  املعيار  واأن  الأقوال،  والأفعال ل  املمار�سة  بامل�ساواة من خالل 
جمتمع لي�ض فقط من خالل وجود جمموعة من الأفكار الهامة واملبادئ الدميقراطية يف الد�ستور، 

ولكنه يعتمد على املمار�سة الفعلية لأفراد املجتمع لهذه الأفكار واملبادئ واحلقوق.

مفهوم املواطنة جوهر الثقافة ال�شيا�شية الدميقراطية 
ال�سيا�سية  العملية  يف  امل�ساركة  واإتاحة  امل�ساواة  حتقيق  الدميقراطية  ال�سيا�سية  الثقافة  تفرت�ض 
اأمام جميع اأفراد املجتمع بغ�ض النظر عن الختالفات العقائدية اأو الدينية اأو اللغوية اأو ال�ساللية 
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ت�ستند  الدميقراطية  ال�سيا�سية  الثقافة  اأن  يعني  ما  وهو  الأفراد،  بني  الجتماعي  النوع  اختالف  اأو 
والبتكار  والإبداع  فالعقالنية  العلمي،  بالأ�سلوب  واللتزام  الإبداعية  القيم  وتنمية  العقالنية  اإىل 
قدرات  واحرتام  اجلماعي  والعمل  الذاتي  التنظيم  واإمكانيات  والفاعلة  الديناميكية  وال�سخ�سية 
التقييم  يف  الأ�سا�ض  باعتبارهما  والكفاءة  الإجناز  معايري  اإىل   بالإ�سافة  وحقوقه،  وكرامته  الإن�سان 
و�سغل الوظائف العامة، وتخطي عوامل اجلمود وال�سلبية كلها متثل معامل الطريق الوحيد الذي من 
اإىل ثقافة دميقراطية مملوءة بثقة املواطن يف ذاته وجماعته ويف النظام ال�سيا�سي، وهو  �ساأنه اأن يوؤدي 
ما يوؤ�س�ض املناخ الطبيعي ملواجهة الجتاهات واملعايري التقليدية وخا�سة القيم ال�سلبية والتي ت�سري 
اإىل اجلمود ورف�ض اجلديد وامليل اإىل التواكل واحتقار العمل اليدوي والإذعان والتقوقع والالمبالة 

و�سعف الثقة بالنف�ض والبعد عن املو�سوعية والهتمام باملظهرية اأكرث من العمل اجلاد.
اإن حتقق الدميقراطية ال�سيا�سية يعتمد يف الأ�سا�ض على توازن القوى يف املجتمع، حيث ل ميكن 
للدميقراطية اأن تتحقق مهما كانت رغبة اأفراد وجماعات املجتمع، ومهما جرت حماولت احلديث اأو 
التغيري الثقايف، من غري اأن يواكب هذه املحاولت حتقيق التوازن بني القوى ذات امل�سالح املختلفة 
من  القوى  اأو  اجلماعات  هذه  من  اأي  ملنع  تكفي  بدرجة  الآخر  مواجهة  منها يف  كل  املجتمع،  يف 
نف�سه والدفاع عن  بالتعبري عن  التي ت�سمح للجميع  فر�ض �سيطرتها احلا�سمة والنهائية،  وبالطريقة 
م�ساحله، والعمل على توفري قدر من توازن امل�سالح بني هذه القوى، والقدرة على اإدارة تناق�ساتها 
ب�سكل ر�سيد و�سلمي، وبذلك ميكن اأن تتجاوز الدميقراطية حالة كونها جمرد ب�سع موؤ�س�سات �سيا�سية 
كالأحزاب واملجال�ض النيابية اأو جمرد جمموعة من الإجراءات مثل القرتاع العام، لت�سبح حزمة 
من القيم واجتاهات للتفكري وال�سلوك مثل الهتمام مب�ساعر الآخرين واآرائهم، واقتناع كل فرد باأن 
الآخر يختلف عنه واأن هذا الختالف ل يعني اأن هناك فئة حتتل مرتبة اأو م�ستوى اأعلى اأو اأدنى اأو 

اأقل من الأخرى؛ بالإ�سافة اإىل التاأكيد على اأن ال�سراع حول املبادئ يجب األ ي�سل اإىل العنف.
هذا، ويعتمد ا�ستقرار النظام الدميقراطي على عدد من العوامل والتي تت�سمن �سرورة وجود درجة 
املجتمع،  يف  املطروحة  واملو�سوعات  واملوؤ�س�سات  والقادة  بالأ�سخا�ض  ال�سيا�سية  املعرفة  من  معقولة 
والقدرة على تكوين الآراء ب�ساأنها، كذلك وجود مناخ ل ي�سجع على التع�سب ال�سيا�سي اأو الديني 
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اأو احل�ساري، ولكن ي�سجع على فتح الباب لتقبل الراأي الآخر والت�سامح بني الفئات املختلفة والتي 
ت�ساعد يف حتقيق القدرة على التعاي�ض والتفاعل بني هذه الفئات، بالإ�سافة اإىل ثقة املواطن يف قدرته 
على تفهم واإدراك العملية ال�سيا�سية وامل�ساركة فيها بل والإح�سا�ض باإمكانية التاأثري والتفاعل معها 
من اأجل التغيري اإىل الأف�سل ومن اأجل م�سلحة جميع اأفراد املجتمع. حيث ت�سكل هذه العوامل 
جمتمعة جوهر مفهوم املواطنة الذي يقوم على منح جميع اأبناء الوطن حقوقا وفر�سا مت�ساوية لالأفراد 
الذين يعي�سون يف نف�ض الوطن ، حيث تعني املواطنة نف�ض احلقوق والفر�ض واأي�سا الواجبات للجميع 
بدون اأدنى متييز يرتتب عليه اأي حرمان من اأي حق اأو فر�ض لتح�سني نوعية احلياة للجميع والتي 

ميكن من خاللها ممار�سة احلريات ال�سيا�سية وحرية الفكر والتعبري، وحق امل�ساركة ال�سيا�سية.
 وهنا، يجب الإ�سارة اإىل اأن حقوق املواطنة التي نتحدث عنها يجب اأن تكون قا�سرة يف ممار�ستها 
كانت  ومهما  الغرباء  اأما  جن�سيته،  ويحملون  اأر�سه  على  يعي�سون  الذين  الواحد  الوطن  اأبناء  على 
�سفتهم اأو اأ�سباب معي�ستهم على اأر�ض الوطن فهم ل يتمتعون بنف�ض حقوق املواطنة التي تت�سمن 
حقهم يف امل�ساركة يف النتخابات العامة �سواء بالرت�سح اأو الت�سويت، كما اأنها ل تلزمهم كمواطنني 
يحملون جن�سية بلدهم بواجب اخلدمة الع�سكرية الإجبارية، ولي�ض املق�سود بذلك بالطبع ممار�سة اأي 
نوع من التمييز �سد الأجانب، لكنهم يتمتعون بنوع اآخر من احلقوق هي حقوق الإن�سان التي يجب 

اأن تكون م�سمونة لهم يف الأماكن والأوطان التي يعي�سون فيها خارج بالدهم الأ�سلية.

حتليل لتطبيقات املواطنة يف بع�ض املجتمعات 
اليونانية  ن�ساأته يف احل�سارة  اأو  تاريخية طويلة بدايًة من ظهوره  تطور مفهوم املواطنة عرب مراحل 
والإغريقية القدمية مروًرا بالع�سور الو�سطى وع�سر التنوير وع�سر النه�سة وع�سر الثورات الكربى مثل 
الثورة الفرن�سية والثورة الأمريكية انتهاًء اأو و�سوًل اإىل ع�سر العوملة وما اأثرت فيه على جميع النواحي 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية.
العديد من  اأهميته لفهم وحتليل  الرغم من  املفاهيم تعقيًدا على  اأكرث  املواطنة من  ويعد مفهوم 
على   موؤ�سرا  يعد  اأنه  يف  اأهميته  وتت�سح  جمتمع،  اأي  يف  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الظواهر 
مدى ح�سول الإن�سان على حقوقه القت�سادية والجتماعية واحلقوق املدنية وال�سيا�سية، وقد نال 
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هذا املفهوم يف الآونة الأخرية ومنذ حوايل منت�سف ال�سبعينيات اهتماًما كبرًيا على امل�ستوى العاملي 
وعلى امل�ستوى النظري حيث اهتمت به اأدبيات النظرية ال�سيا�سية، والتي اأكدت على اأن هناك ثالثة 

مقومات اأو �سروط ترتبط بتحقيق مفهوم املواطنة والتي ت�ستمل على ما يلي:
ال�سراعات  �سلطة عامة، م�ستقلة عن  باملفهوم احلديث وما يج�سده ذلك من  الدولة  منو  •  اكتمال 
عقد  املجتمع  يف  ينظمها  والتي  القت�سادية،  والعالقات  الطبقية  والتق�سيمات  الجتماعية 
اجتماعي يحدد �سلطة الدولة وحقوق املواطن من خالل الت�سريعات التي ت�سعها، واملوؤ�س�سات 
القانونية التي ت�سرف على تطبيقها؛ مما يتيح للطابع العقالين اأن ينظم طرق التعامل بني الأفراد 
من خالل ما يتمتعون به من اأو�ساع قانونية ولي�ض على اعتبار اأن لهم مكانة معينة �سواء كانت 

طائفية اأو طبقية اأو عرقية.
تتيح  ل  ال�ستبدادية  الدولة  اإن  حيث  الدميقراطي،  بالطابع  للدولة  ال�سيا�سي  النظام  يتميز  •  اأن 
الفر�سة لنمو املواطنة، بالإ�سافة اإىل اأنها يف نف�ض الوقت حترم قطاعات من ال�سعب من امل�ساركة، 
خا�سة اإذا كانت تعرب فقط عن  حكم الأقلية، �سواء اأكانت هذه الأقلية عرقية اأو دينية اأو غري ذلك 
بني  والف�سل  القانون  واحرتام  ال�سلطة  تداول  على  القائم  الدميقراطي  للنظام  متاًما  خمالف  وهو 

ال�سلطات وتدعيم مفهوم املواطنة لأنه ي�سمح مو�سوعيا بتحقق ركني امل�ساواة وامل�ساركة.
انتهاكات  لأي  الت�سدي  الوقت  نف�ض  ويف  انتهاكها،  عدم  و�سمان  الإن�سان  حقوق  •  احرتام 
يرتبط  ل  عنها  والدفاع  الإن�سان  �سمان حقوق  اأن  العلم  مع  م�سدرها،  كان  مهما  احلقوق  لهذه 
فقط بحزمة املواطنني اأو بالن�سو�ض الد�ستورية ولكن يعتمد على وجود راأي عام قوي قادر على 

حما�سبة كل من ينتهك حقوق املواطنة. 
اإن غياب اأي من هذه املقومات الثالثة يوؤثر ب�سكل مبا�سر يف مدى التحقق املو�سوعي والعملي 
القانونية  الن�سو�ض  وجود  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة  وذلك  بها،  املرتبطة  احلقوق  وحزمة  املواطنة  ملفهوم 

والد�ستورية التي ت�ساعد على وجود اأو غياب حتقيق هذه املقومات.
اإن الفجوة بني الن�سو�ض الت�سريعية والقانونية والواقع اأو التطبيق الفعلي، يوؤدي اإىل الإح�سا�ض 
بالتهمي�ض وغياب الدور الذي ميكن اأن يقوم به الأفراد ويتمتعون به داخل جمتمعاتهم خا�سة من 
فئة ال�سباب وذلك لأن القيمة املحورية التي يقوم عليها مفهوم املواطنة وكما �سبق الإ�سارة هي قيمة 
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امل�ساواة، ولذلك فمن املهم التاأكيد على  عدم وجود فجوة بني ما هو موجود يف الد�ساتري العربية 
والن�سو�ض واملبادئ الت�سريعية وبني املمار�سة العملية والفعلية يف واقع احلياة وخا�سة بالن�سبة لتطبيق 
بني  اأو  الجتماعية  الفئات  بني  �سواء  وعوائدها  التنمية  وخطط  الرثوة  توزيع  يف  وامل�ساواة  العدالة 

النطاقات اجلغرافية يف البلد الواحد.
 كذلك يلعب تقادم اأو غياب بع�ض القوانني املعنية بتنظيم العالقة بني املواطنني بع�سهم البع�ض 
اأو بني املواطنني والدولة اإىل انتهاك كثري من احلقوق والتي قد توؤدي اإىل انت�سار مناخ غري �سحي 
ل يقوم على احرتام القانون والذي يوؤدي يف معظم الأحوال اإىل حالة من غياب الثقة املتبادلة بني 
اأفراد ال�سعب؛ وخا�سة بني فئات ال�سباب من جهة وبني النظم امل�سئولة يف البالد من جهة اأخرى، 
ومن اأبرز مظاهر ذلك عدم تقبل الراأي الآخر وغياب القدرة على احلوار، وانخفا�ض م�ستويات حرية 
ال�سيا�سية  النظم  بع�ض  منها  تعاين  التي  الأزمات  اإىل عدد من  يوؤدي  اأن  الذي ميكن  التعبري، وهو 
والتي قد ي�سل الأمر فيها اإىل الرف�ض لكل الأفكار اأو حتى حماولت الإ�سالح وب�سرف النظر عن 

مدى كفاءتها اأو مدى تلبيتها لحتياجات املجتمع.
العديد  من  العربية  املجتمعات  اإليها  تنتمي  والتي  الثالث  العامل  جمتمعات  وتعاين  هذا،      
والثقافية  وال�سيا�سية والجتماعية  القت�سادية  التغريات  ترتبط مبجمل  والتي  الظواهر اجلديدة  من 
املرتبطة بظاهرة العوملة والتي كان اأبرز مظاهرها التحول نحو اقت�ساديات ال�سوق احلر، والتي توؤدي اإىل 
ان�سحاب الدولة من القيام ببع�ض اأدوارها، اأو عدم القدرة على ال�سيطرة الكاملة على بع�ض املوارد، 
اأو بع�ض املظاهر اخلا�سة بالعدالة التوزيعية يف موارد الرثوة الوطنية، وكذلك ما يرتتب عليه من اأن 
بع�ض املجتمعات معر�سة اأكرث للتدخالت اخلارجية من خارج احلدود وما يرتتب على ذلك من اآثار 
عن قطاع كبري من ال�سكان من حيث م�ستوى املعي�سة وم�ساركتهم الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية 

وما يتعلق بذلك من تناق�سات حول مفهوم امل�ساواة والذي يعد الأ�سا�ض ملفهوم املواطنة.

الإعالم ودوره يف تعزيز ثقافة املواطنة 
يربز دور الإعالم كاأحد اأهم موؤ�س�سات التن�سئة والتثقيف ال�سيا�سي، كما �سبق الإ�سارة والتاأثري 
على الراأي العام وحتديد مالمح الثقافة ال�سيا�سية يف اأي جمتمع، وخا�سة يف جمال تعزيز ثقافة املواطنة، 
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وبحيث ل يقت�سر حتقق املواطنة الكاملة يف اأي جمتمع على جمرد حزمة الت�سريعات والقوانني ولكنه 
كيفية  بها، وكذلك  املرتبطة  وال�سلوكيات  والقيم  احلقوق  بهذه  بالوعي  وبدرجة كبرية  اأي�سا  يرتبط 
والتثقيف حيث يلعب  التن�سئة  اأهم موؤ�س�سات  اأحد  املتعددة  بو�سائطه  الدفاع عنها. ويعد الإعالم 
دوًرا كبريا يف هذا املجال بالإ�سافة اإىل كونه اأحد اأهم اأدوات ت�سكيل الراأي العام، بالإ�سافة اإىل دوره 
يف التاأثري على �سانع القرار لي�ض فقط يف املطالبة باملزيد من احلقوق  ولكن اأي�سا من خالل الك�سف 

عن اأي انتهاكات حلقوق املواطنة والدفاع عنها.
وقد زادت اأهمية الو�سائط الإعالمية اإىل درجة كبرية يف ظل الثورة احلادثة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات والت�سالت خا�سة مع ظهور �سبكة الإنرتنت والتي اأ�سبح لها دور فاعل وموؤثر على ال�سباب 
بالإ�سافة اإىل املدونات، ومنتديات احلوار، وجمموعات Facebook والتي اأ�سبح لها انت�سار وا�سع على 
امتداد معظم البالد العربية وب�سفة خا�سة ما تطرحه هذه الو�سائل من حتديات حقيقية على الإعالم 
اأن يقوم الإعالم بدوره يف  التقليدية وما يفر�سه ذلك من �سرورة  العربي وخا�سة و�سائل الإعالم 
تعزيز ثقافة املواطنة وال�سالم الجتماعي وخا�سة يف �سوء ما ير�سده ال�سباب من املالحظات على 
الأداء التقليدي لالإعالم، حيث تركز العديد من و�سائل الإعالم على زوايا �سيقة اأو ق�سايا جزئية 
ترتبط مبفهوم املواطنة، وعدم الهتمام بالفهم الأو�سع والأ�سمل والذي يتعلق ب�سل�سلة من احلقوق 
واحلقوق  الثقافية  واحلقوق  الجتماعية،  احلقوق  اإىل  متتد  ولكنها  ال�سيا�سية،  احلقوق  تتجاوز  والتي 
البيئية، وكذلك تناول مفهوم املوطنة باعتباره ركيزة الدميقراطية، حيث اإن املجتمعات الدميقراطية 
والحرتام  التمييز،  وعدم  امل�ساواة  على  تعتمد  والتي  املواطنة  مبداأ  يحكمها  التي  املجتمعات  هي 

حلكم القانون  بني املواطنني لبع�سهم البع�ض اأو بني املواطنني وموؤ�س�سات الدولة. 
اإن مفهوم املواطنة وكما �سبقت الإ�سارة ل يرتبط فقط بالت�سريعات والقوانني، ولكنه يرتكز كذلك 
على تبني العديد من القيم والف�سائل املدنية التي تدعو اإىل قبول التنوع والختالف، والت�سامح  
اأ�سا�سية يقوم عليها ال�سالم الجتماعي، والذي يعني بب�ساطة غياب النـزاعات  واحلوار، وهي قيم 
الداخلية بني الفئات الجتماعية اأو الطوائف املختلفة ومهما كانت نوعية هذا الختالف وقدرة كل 
منهم على قبول الآخر بكل اختالفاته والتعاي�ض مع هذه الختالفات، وحل اأي نزاعات تن�ساأ عن 

طريق احلوار وبالطرق ال�سلمية واللجوء حلكم القانون.
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العربية  الإعالم  و�سائل  معظم  عن  القت�سادية  ال�ستقاللية  غياب  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 
وخ�سوعها ملوؤ�س�سات ال�سلطة يعد من اأهم العوامل التي تقيد من اإمكانياتها يف ن�سر ثقافة املواطنة 
اأن هذه  القانون، كما  وامل�ساركة  و�سمان حقوق اجلميع يف ظل دولة  امل�ساواة  مبادئ  القائمة على 
الإعالم مثل غياب  منها  يعاين  والتي  الأخرى  ال�سمات  العديد من  يزيد من حجمها  الإ�سكالية 
ن�سر  فيما يخ�ض  املجال الإعالمي  العاملني يف  وانخفا�ض كفاءة  املعلومات  ال�سفافية وحرية تداول 
الثقافة املدنية والتي اأ�سبح لها برامج متخ�س�سة تدر�ض يف املوؤ�س�سات الأكادميية، وي�ساف اإىل ذلك 
امل�سكالت الهيكلية املرتبطة بنمط ملكية املوؤ�س�سات الإعالمية بني اإعالم ر�سمي مملوك للدولة وتابع 
لها اأو اإعالم خا�ض مملوك لأفراد لهم م�ساحلهم اخلا�سة، والتي ت�سكل يف كثري من الأحيان خطًرا 

حقيقيا على ال�سالم الجتماعي.
هذا، وبالرغم من اأن التقدم التقني يف و�سائل الت�سال والإعالم يدعم فكرة التنوع وا�ستقاللية 
ومن  املواطنة،  ثقافة  تناه�ض  التي  الإعالمية  املمار�سات  من  العديد  هناك  اأن  اإل  الإعالم،  و�سائل 
بني هذه املمار�سات جند ما تقوم به بع�ض املحطات الف�سائية العربية والتي ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف 
تقوي�ض مفهوم املواطنة عرب ما تبثه من خطاب طائفي يدعم عمليات النق�سام والت�سكك والتحفز 
بني اأبناء املجتمع الواحد، �سواء عن طريق ا�ستخدام مفاهيم خاطئة تن�سب اإىل الدين اأو العرق اأو 

غريها ولالأ�سف فاإن اأعداًدا كبرية من اجلمهور العربي ي�ساهد هذه املحطات ويتاأثر �سلبيا بخطابها. 
خمتلفة  وبدرجات  بال�سلب  اأثرت  العربي  اإعالمنا  تواجه  التي  والإ�سكاليات  التحديات  هذه 
على قيامه بدوره يف تعزيز ثقافة املواطنة وال�سلم الجتماعي وهو الأمر الذي يتطلب اإحداث نقلة 
ا من  ًـّ اأ�سا�سي ا  نوعية يف الإعالم العربي تقوم على الإميان بحق املواطن يف املعرفة  والتي تعترب حقًّ
حقوق الإن�سان واأي�سا من حقوق املواطنة على اأ�سا�ض اأن توفر املعلومات وحرية تداولها يفتح الطريق 
للم�ساركة عرب بناء راأي عام موؤثر على اأ�س�ض مو�سوعية، وبالتايل امل�ساهمة يف �سنع ال�سيا�سات العامة 

بالتاأييد اأو الرف�ض وطرح البدائل، ولذلك يرتبط حتقق مفهوم املواطنة بالدميقراطية.
 ويف هذا الإطار يعترب من اأهم وظائف الإعالم العمل على تقدمي برامج اأو مواد درامية  تعمل 
على ن�سر ثقافة الت�سامح وقبول الختالف والتنوع والذي ميكن اأن يتحقق اأي�سا من خالل املزيد 
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من الهتمام بالربامج احلوارية التي ي�سارك فيها ال�سباب ب�سكل حي على الهواء ويتم فيها مناق�سة 
ق�سايا وم�سكالت املجتمع.

كما يجب اأن يركز الإعالم على املفهوم الأو�سع للمواطنة واملرتبط بفكرة امل�ساواة وعدم التمييز 
التنوع والختالف وانعكا�سها يف حزمة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية واملدنية  وقبول 
اأو  ال�سراعات  زاوية �سيقة حت�سره يف حل  اإليه من  النظر  املواطن، وجتاوز  بها  يتمتع  اأن  التي يجب 
امل�سكالت بني املختلفني، وبالتايل يكون لالإعالم دور كبري يف جمال التوعية مبفهوم املواطنة، وماذا 
يعني، وما هي واجبات املواطن وحقوقه، بالإ�سافة اإىل اأهمية و�سرورة اأن تفتح اأبواب و�سائل  الإعالم 
النظر املختلفة يف الدين والعرق والنوع والنتماء الجتماعي وال�سيا�سي؛ وهو ما  لعر�ض وجهات 
يتطلب حدوث حتول حقيقي يف بنية املوؤ�س�سات الإعالمية من خالل اأن تكون موؤ�س�سات م�ستقلة 
اأو قطاًعا حمدًدا من املجتمع، ولكن من خالل هيئة  فئة  وت�سرف عليها هيئات جمتمعية ل متثل  
تعرب عن كل اأطراف ووجهات نظر املجتمع. وبحيث يجد املواطن الب�سيط نف�سه وم�ساكله وهمومه 
يف الربامج الإعالمية املختلفة، وي�ساعد على حتقيق ذلك �سرورة وجود وتوافر كوادر اإعالمية مدربة 
يعتمد يف اختيارها اللتزام بالتطبيق احلازم ملعايري الكفاءة املهنية مع توفري مزيد من املوارد لدعم 
قدرة املوؤ�س�سات الإعالمية على التجديد والتطوير وعمل مرا�سد اإعالمية تقوم بر�سد النتهاكات 

التي متار�ض �سد املواطنني وكذلك مدى التح�سن يف ر�سوخ ممار�سة حقوق املواطنة.

الرتبية املدنية ودعم ثقافة املواطنة 
�سبقت الإ�سارة اإىل اأن ر�سوخ حقوق املواطنة وممار�ستها والت�سدي لأي انتهاك لها ل يرتبط فقط 
تعيد  والتي  اأي جمتمع  ال�سائدة يف  ال�سيا�سية  الثقافة  بطبيعة  يرتبط  ولكن  والقوانني،  بالت�سريعات 
اإنتاجها موؤ�س�سات التن�سئة املختلفة ويف مقدمتها موؤ�س�سة الإعالم، اإل اأنه توجد اأي�سا موؤ�س�سة اأخرى 
تلعب دوًرا موازيا ول يقل اأهمية يف الرتبية على ثقافة املواطنة وال�سالم الجتماعي وهي املوؤ�س�سة 
بربامج  ي�سمى  ما  حول  الت�ساوؤلت  من  العديد  التعليمية  للموؤ�س�سة  الهام  الدور  ويفجر  التعليمية 
الرتبية على ثقافة املواطنة، اأو برامج الرتبية املدنية على وجه العموم، وهل تقدم هذه الربنامج �سمن 
الربنامج التعليمي يف املدار�ض واجلامعات؟ وما الفرق بني الرتبية على ثقافة املواطنة ومناهج الرتبية 
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القومية اأو الوطنية؟ وما هو حمتوى هذه الربامج اأو املناهج؟ وهل يتاأثر حمتوى هذه الربنامج اأو املناهج 
بطبيعة املجتمع الثقافية اأو العرقية  اأو الدينية، وامل�سكالت ال�سيا�سية التي يعاين منها؟ وهل يعترب 

ـًا لكي ت�سبح املدر�سة موؤ�س�سة لرتبية الن�ضء على ثقافة املواطنة؟ تطبيق هذه الربامج كافي
هذه الأ�سئلة وغريها والتي تتناول ق�سية الرتبية على ثقافة املواطنة من خالل املوؤ�س�سة التعليمية 
تفتح احلوار حول برامج الرتبية املدنية من حيث املفهوم واملحتوى واأ�سكال التطبيق، حيث اأ�سبح 
الإ�سالح  عمليتي  تداخل  اأو  امتزاج  على   يقوم  اأي جمتمع  للنه�سة يف  م�سروع  عن  اأي حديث 
الدميقراطي وال�سيا�سي وجهود التنمية الجتماعية والقت�سادية، ويعد التعليم هو الرافعة اأو هو مفتاح 
بناء مثل هذا امل�سروع النه�سوي، وهو ما يعود يف الأ�سا�ض اإىل اأن املوؤ�س�سة التعليمية على اختالف 
دوٌر  لها  ولكن  العلمية،  والقدرات  التقنية  املهارات  اإك�ساب  على  فقط  دورها  يقت�سر  م�ستوياتها ل 
حموريٌّ يف بناء وتر�سيخ منظومة كاملة من القيم واأمناط التفكري التي قد ت�سكل قاعدة بناء م�سروع 

النه�سة والتنمية  اأو عاماًل كبرًيا يف اإعاقته واإجها�سه.
وي�سري امل�سار التاريخي لكل دول العامل اإىل اأن تغييب اأو اإهدار الدميقراطية ال�سيا�سية عن اأي 
م�سروع نه�سوي اأو تنموي هو حكم م�سبق عليه بالف�سل مهما �سعى هذا امل�سروع لتطبيق �سيا�سات 
اأو برامج تنادي بالعدالة الجتماعية ،لأن منو ور�سوخ الوعي بحقوق املواطنة لدى اجلماهري وممار�ستها 
حلريتها ال�سيا�سية هو ال�سمان الوحيد للحفاظ على اأي اإجناز اجتماعي يحقق لها العدالة وامل�ساواة، 
حيث ميكنها هذا الوعي وتلك املمار�سة من امتالك القدرة للدفاع عن م�ساحلها وحقوقها يف اإطار 

�سلمي وقانوين.
هذه الو�سعية من ممار�سة املواطنة الكاملة ل تتحقق فقط مبجرد القيام بالإ�سالحات ال�سيا�سية 
اأو اإقرار الد�ساتري والقوانني  التي تنظمها وتدعمها، وبالرغم من اأهمية ذلك واأولويته، اإل اأن الأمر 
بالقيم  فالإميان  واملواطنة،  الدميقراطية  ثقافة  على  بالرتبية  ي�سمى  ما  على  الرتكيز  كذلك  يتطلب 
اأي�سا بنمط  يرتبط  املواطنة والدفاع عنها  الدميقراطية وممار�ستها، وامتالك الإح�سا�ض بكامل حقوق 

التن�سئة الجتماعية وحزمة القيم التي تت�سمنها والأ�ساليب امل�ستخدمة يف الرتبية عليها. 
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هذا وتلعب موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية مثل الأ�سرة واملدر�سة وو�سائل الأعالم ودور العبادة 
التي يتعر�ض لها ويعي�ض يف داخلها القطاع الأعظم من الأطفال، وخا�سة من الفئة العمرية من 6 
اإىل 18 �سنة دوًرا اأ�سا�سًيا وفر�سة مواتية للتن�سئة على وتبني وممار�سة العديد من القيم الإيجابية التي 
ت�سكل قاعدة �سيادة ثقافة الدميقراطية واملواطنة، وما تعك�سه قيم هذه الثقافة من �سلوكيات وممار�سات 
البعد عن  الثقافة من �سرورة  تعك�سه هذه  ما  باملجتمع وخا�سة  الأفراد  تاأثريها على عالقة  يتعاظم 
النـزاعات الفردية، وت�ساعد ثقافة احرتام القانون وقبول الآخر على م�ستوى الدين والنوع والنتماء 

الجتماعي.
يف هذا ال�سياق يالحظ اأنه رغم كل اجلهود والدعم الذي يقدم من املنظمات الأهلية لتح�سني 
وتطوير املناخ الذي تتم فيه العملية التعليمية داخل املدر�سة اإل اأن هذه اجلهود مل تت�سد لتغيري منط 
ال�سائدة  القيم  من  العديد  تغيري  يتطلب  والذي  التعليمية،  املوؤ�س�سات  داخل  الجتماعية  التن�سئة 
يف املدر�سة والعالقات الجتماعية املرتبطة بها وما ي�ستلزمه من تغيري يف حمتوى املقررات واملناهج 
التعليمية، واأ�ساليب التعليم، والتقييم، ومنط واأ�ساليب اإعداد املدر�ض اأو فريق العمل باملدر�سة، وطبيعة 
مناخ البيئة املدر�سية وهو التغيري ال�سامل الذي يجب اأن يلحق باملدر�سة والربنامج التعليمي على 
التلميذ  والتي جتعل  التعليم حاليا  عليها عملية  تقوم  التي  الفل�سفة  تغيري  م�ستهدفا  الطويل  املدى 
جمرد م�ستقِبل ومتلٍق ولي�ض م�سارًكا اأو باحًثا عن املعرفة، حيث ترتكز العملية التعليمية حاليا على 
النظرة اأحادية الجتاه واجلانب، واملطلقة ل�سحة ونوعية املعارف التي تقدم يف املوؤ�س�سات التعليمية، 
مبا ل ي�سمح للطالب بنقدها اأو حتى الختالف معها، مروًرا بالعالقات الجتماعية داخل املدر�سة، 
والتي ل ت�سمح باأي قدر من املبادرة اأو ال�ستقاللية اأو امل�ساركة، و�سعف الهتمام بالأن�سطة املدر�سية 
التي قد متنح للتالميذ فر�سة للتفاعل اجلماعي اأو املبادرة والتفكري احلر، والتي ت�ساهم يف جمملها 
على تاأكيد مفهوم املواطنة القائم على قيم احلرية وامل�ساواة وقبول الختالف، وحق امل�ساركة، وحرمة 
احلياة اخلا�سة لكل الأفراد وهو الأمر الذي يتطلب جهًدا منظًما وطويل الأمد لتاأكيد منط ي�ستند اإىل 
قيم الثقافة الدميقراطية والرتبية املدنية واإدماجها يف الربنامج التعليمي والرتبوي يف املوؤ�س�سة التعليمية 

كجزء من عملية تطوير وحتديث هذه الربامج يف املوؤ�س�سات التعليمية.
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وت�سكل برامج الرتبية املدنية اخلطوة الأوىل على طريق تغيري منط التن�سئة الجتماعية من خالل 
ال�سعي نحو بناء منظومة من القيم واملهارات واملمار�سات واملعلومات عن ثقافة الدميقراطية واملواطنة 
اأنها تختلف  العلم  التعليمية مع  املوؤ�س�سات  برامج  اأن تكون �سمن  ال�سيا�سة والتي يجب  والتن�سئة 
جذريا عن التعبئة ال�سيا�سية حيث تهدف التن�سئة ال�سيا�سية اإىل بناء املواطن املدرك حلقوقه وممار�سته 
والدفاع عنها وامل�ساركة يف كل الأن�سطة التي تعرب عن النتماء، ويتم ذلك من خالل برامج تربوية  
تعتمد على ا�ستخدام  العلوم ال�سيا�سية والجتماعية وغريها من العلوم التي تخ�سع للمنهج العلمي 
يف التحليل والتدقيق وال�ستنتاج، والتي يف جمملها ت�ساعد يف غر�ض اأو العمل على تعديلها، وحتى 
ميكن اأن تكون قاعدة ثقافية وفكرية داعمة لعملية النه�سة والتنمية والتحول الدميقراطي وهو ما ميكن 
اأن يتحقق من خالل تعميق وتر�سيخ الثقافة الدميقراطية والتي توؤكد على قيم امل�ساءلة، وال�سفافية، 
وامل�ساركة، وامل�ساواة والعدالة، واحرتام احلرية ال�سخ�سية، وحرية الفكر والتعبري، وقبول الختالف 
وما توؤكد هذه القيم من ثقافة وحقوق املواطنة وكذلك تعميق ثقافة التحديث والتي توؤكد على قيم 
اأ�سا�ض  على  والتقييم  التخطيط،  على  املبني  والعمل  اجلماعي،  والعمل  والقانون،  الوقت،  احرتام 
الكفاءة والقدرة على الإجناز دون اأي اعتبارات اأخرى، تخرج عن اإطار امل�سئولية الجتماعية والإدارة 

ال�سليمة والر�سيدة لل�سراعات.
هذا وي�ساهم تر�سيخ الثقافة الدميقراطية وتعميق ثقافة التحديد يف بناء املواطن القادر على التفكري 
التحليل  على  والقدرة  بالنتائج،  الأ�سباب  يربط  الذي  والنقدي  العلمي  والتفكري  والإبداع،  احلر، 

وال�ستنتاج والتجريد، وا�ستخدم املنهج العلمي يف تف�سري ومواجهة كل الظواهر وامل�سكالت.
من  معقول  قدر  بتقدمي  التعليمية  املوؤ�س�سات  تقوم  اأن  يتطلب  الأهداف  هذه  اإىل  الو�سول  اإن 
املعلومات والذي ميكن اأن ي�ساعد الدار�سني يف الو�سول اإىل م�سادر املعرفة باأنف�سهم كما يوؤكد على 
وربط  وال�ستنتاج  التحليل  مهارات  وامتالك  وتنوعها  الآراء  يف  الختالف  وقبول  �سحتها  ن�سبية 
الأ�سباب بالنتائج ومعرفة تاريخ تطور جمتمعهم وامل�سكالت التي تواجهه، ويف نف�ض الوقت التاأكيد 
بع�ض  من  والتمكني  واخلري  واجلمال  الجتماعية  وامل�سئولية  والعدل  واحلرية  امل�ساواة  قيم  على 
املهارات الأخرى وخا�سة مهارات احلث على العمل اجلماعي واحلوار وامل�ساركة  والتفاو�ض والتعبري 

عن الذات والتخطيط.
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كما يتطلب حتقيق كل الأهداف ال�سابق الإ�سارة اإليها اأن يتم تقدميها من خالل �سل�سلة متتالية 
ومرتابطة من الأن�سطة التي متار�ض داخل الف�سل ويف املدر�سة ويف الأ�سرة ويف نطاق املجتمع املحلي 
املحيط باملدر�سة، والتي ت�ستهدف اإحداث اأكرب قدر من التفاعل والتاأثري لتنمية الإح�سا�ض بالقدرة 
ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اأي�سا على  تعتمد  اأنها  وامل�ساركة، كما  وامل�سئولية الجتماعية  الفعل  على 
كتب  اإعداد  جمرد  يجاوز  والذي  املدنية  الثقافة  وقيم  مهارات  لتطوير  كمفتاح  بامل�ساركة  التعليم 

ومقررات درا�سية وتعليمية. 
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ال�شباب ودور الإعالم 
فـي حتقيق روؤية الذات وقبول الآخر

الف�شل الثاين





مقــدمة)2(
 

ميثل اكت�شاف الذات والعالقة مع الآخر واكت�شاف وقبول الختالف مع الآخر وحتديد مالمح 
من  حتدثه  وما  واملعلومات  الت�شالت  وثورة  العوملة  ظل  يف  وخا�شة  ا،  حيويًّ اأمًرا  وحمايتها  الهوية 

حتولت يف الق�شايا املهمة والتي متثل حتديات واإ�شكاليات حقيقية اأمام الإن�شان.
ا، عليه اأن يقيم عالقته مع غريه من الب�شر مهما اختلفت الهويات  والإن�شان بو�شفه كائًنا اجتماعيًّ
والفكر. وتعترب عملية التوا�شل مع الآخرين ما هي اإل اإعادة  لكت�شاف الذات ويف نف�س الوقت 
ما  خالل  من  وذلك  الإن�شان،  لدى  وال�شعف  القوة  نقاط  خاللها  يت�شح  والتي  لالآخر  اكت�شاف 
دون  لل�شخ�س  بالن�شبة  الآخر  يعني  وماذا  الآخر  وت�شاوؤلت حول  املعرفة من حقائق  هذه  تطرحه 
الآخر.  اإدراك  مدى  يحدد  اأن  ميكن  العتبار،  ذلك يف  ُو�شع  فاإذا  والتعميم،  التنميط  اإىل   اللجوء 
وترجع اأهمية هذه الق�شايا يف امل�شاعدة على معرفة ماهية اأو طبيعة اأو �شكل اإدراك ال�شباب العربي 
لنف�شه ومدى التفاق اأو الختالف يف هذا الإدراك بني ال�شباب يف الدول العربية  وكذلك معرفة 
ما تقدمه املوؤ�ش�شات املختلفة يف الدول العربية يف ت�شكيل هذا الإدراك وب�شفة خا�شة املوؤ�ش�شات 

الإعالمية. 

)2(   يعتمد هذا الف�شل على الأفكار التي وردت يف املناق�شات التي دارت اأثناء املوؤمتر حتت عنوان »ال�شباب ودور الإعالم يف 
حتقيق روؤية الذات وقبول الآخر«، وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�شة حول هذا املحور
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اأنا والآخر وحتديد الهوية
املواطنة حيث  تعريف  الهوية عن  تعريف  وبالطبع يختلف  اآخر  اإىل  الهوية من �شخ�س  تختلف 
ترتبط الهوية اأكرث بالنتماء الثقايف، والذي مييز املجتمعات عن بع�شها يف اأمناط ال�شلوك والعادات 
وكذلك يف الثقافة املادية والروحية املوجودة يف املجتمع، ولكن يجب التنبيه اإىل اأنه رغم الت�شليم 
وبالرغم من  املواطنة،  متييز يف حقوق  اأي  يعني  فاإن ذلك ل  الواحد  البلد  الهويات يف  بالتمايز يف 
وجود هويات ثقافية خمتلفة نتيجة لالنتماءات املختلفة وحق كل من هذه الهويات يف معرفة تاريخ 
واأ�شول املجموعة التي ينتمي اإليها بالهوية وحقوقه يف التعبري عنها والحتفاظ برتاثها ولغتها يف حالة 
الواجبات كمواطنني  نف�س  نف�س احلقوق وعليهم  فاإن اجلميع لهم  وجودها. وبالرغم من كل ذلك 

ودون اأي متيز اأو تفرقة.
وبالطبع ميكن لأحد الأفراد اأن ينتمي اإىل اأكرث من هوية واحدة ول يعني ذلك بالطبع وجود اأي 
تناق�س. وعلى �شبيل املثال فاإن النتماء الديني ي�شكل  جزًءا من الهوية، ولكن هذا النتماء الديني 
الثقافية  للهوية  ينتمون جميعا  اآخر حيث  اأو دين  اإىل دين معني  ينتمون  اأي متايز بني من  ل يعني 
املوجودة يف املجتمع الذي يعي�شون فيه والتي قد يحدث اأنها تت�شابه مع جمتمعات اأو دول اأخرى 
توؤثر على  اأو  تنعك�س  اأن  الثقافية ل ميكن  اأو  الدينية  النتماءات  البلد، ولكن هذه  لنف�س  جماورة 

حقوق املواطنة التي يتمتعون بها ب�شرف النظر عن الختالف الديني. 
اأي جمتمع يكت�شب هويته من هوية اجلماعة  اأن الطفل يف  اإىل  وي�شري الكثري من املتخ�ش�شني 
من  ثم  الإعالم،  و�شائل  خالل  ومن  الأ�شرة،  عرب  تلقائي  ب�شكل  بينها  ويعي�س  اإليها  ينتمي  التي 
خالل تعامالته مع الآخرين عندما يكرب ويخرج للحياة خارج جمتمع الأ�شرة، ولكن عدًدا اآخر من 
املتخ�ش�شني يعتقدون اأن الق�شية اأعقد من هذا وتتجاوز التلقائية يف حتديد مالمح الهوية واأنه ميكن 
التي  والعمليات  الأن�شطة  وت�شاهم يف ذلك  للهوية اجلماعية  بعينها  و�شمات  توجيه وحتديد مالمح 
تقوم بها موؤ�ش�شات التن�شئة مثل موؤ�ش�شة الإعالم واملوؤ�ش�شة التعليمية واملوؤ�ش�شة الدينية، وبذلك فاإن 
اكت�شاب الهوية يعترب عملية طويلة وتراكمية تبداأ بالأ�شرة منذ مراحل التن�شئة الأوىل والتي يكت�شب 
فيها الإن�شان هويات خمتلفة فقد يكون ذكرا اأو اأنثى، م�شلما اأو م�شيحيا اأو طفال اأو كهال، واأن كل 
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اأ�شا�شها تعريف هوية ال�شخ�س وهو ما يطرح اإ�شكالية  هذه الهويات الفرعية هي التي يتحدد على 
اأخرى تتعلق بعالقة هذه الهويات الفرعية بتحديد العالقة بني الأنا واجلماعة وهو حتديد مهم على 
م�شتوى الفرد واجلماعة وخا�شة اأنه من املعروف اأن الهوية العليا ميكن اأن توؤثر وتخ�شع لها الهويات 

الفرعية.

دور الإعالم يف اكت�شاف الذات  وفهم الآخر 
ا يف جمال معرفة الفرد لقدراته، وكيفية ا�شتغالل نقاط القوة فيها ومعرفة  يلعب الإعالم دوًرا هامًّ
نقاط ال�شعف حتى ميكن جتاوزها والبناء عليها، ولذلك يبدو التاأثري الهام الذي يلعبه الإعالم يف 
جمال اكت�شاف الذات وكيفية اإدارة العالقة مع الآخر وما ميكن اأن يقوم به من دور اإيجابي يف جتاوز 
فجوة عدم املعرفة وغياب الثقة، واإزالة اأ�شكال اللب�س وتخفيف نقط الحتقان وبالتايل اإمكانية خلق 
املناخ لفهم الذات والآخر، ولتبادل احلوار والتفاعل معه، ويف نف�س الوقت ميكن اأن يلعب الإعالم 
ا وعائًقا يف طريق اأي حوار اأو تفاعل ح�شاري. وتتوقف املح�شلة النهائية ملا يقوم به الإعالم  دوًرا �شلبيًّ
يف هذا ال�شياق على مدى قدرة الإعالم على اأن يكون توجهه الثقايف الأ�شا�شي متجاوًزا حل�شابات 
اللحظة الآنية وما قد يوؤثر فيها من م�شكالت اأو ق�شايا طارئة، واأن ي�شبح قناة فاعلة وقادرة على تعميق 
الفهم امل�شرتك واإزالة ال�شور النمطية والتعميمات النطباعية التي ت�شهم يف حتديد م�شار العالقات 

مع الآخر.
ويتوقف ذلك على مدى قدرة الإعالم يف اأن يعك�س ال�شورة الذاتية بكل تفا�شيلها وبكل ما 
نحب ونكره فيها وكذلك بالن�شبة لالآخر، وهو ما يعني اأن يتبنى الإعالم  نظرة مركبة غري �شطحية 
تعك�س ح�شور  التفا�شيل الدقيقة والتناق�شات الداخلية والتنوعات، واأل ين�شاق اإىل الجتاهات التي 
ت�شخم من الذات اأو التي ل ترى وجود اأي عيوب اأو ترى �شرورة التغطية عليها اأمام الآخر والذي 
وعدم  زيفها  وك�شف  الذات  عن  والنمطية  ال�شلبية  ال�شور  مبحاربة  الهتمام  الإعالم  على  يفر�س 

م�شداقيتها واأن يقوم عر�شه لذلك على اأ�شا�س املو�شوعية.
كذلك يجب معرفة اأن جناح الإعالم يف التاأكيد على اأن وجود اأي �شيء ل يرتبط �شرطيا باختفاء 
الآخر اأو اإلغائه، وخا�شة اأن الآخر يف ظل العوملة وثورة الت�شالت اأ�شبح موجوًدا داخل حجرات 
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منازلنا وميكن التاأثري فيه والتاأثر به من خالل مفاتيح الأجهزة الإلكرتونية مثل الدخول على �شبكة 
الإنرتنت والتي تتيح قدًرا هائاًل من التفاعل والتوا�شل وال�شرعة والقدرة على التمازج.

اإن هذا التوجه يف الر�شالة الإعالمية ير�شخ يف مبادئ ثقافة القبول بالتعددية، وبالتايل الت�شليم 
بالختالف والتنوع، كما يت�شمن العرتاف بالآخر وباأن كل ال�شعوب، و�شائر الثقافات ما هي اإل 
تعبريات اجتماعية عن الواقع الذي تعي�شه جمموعة من الب�شر عرب تطورها التاريخي، واأن الختالف 
بينها ل يعنى تف�شياًل اأو متييًزا لإحداها على الأخرى، واإمنا يعني تباينا للظروف والبيئات وال�شياقات 

الجتماعية التي حتيط بكل منها.
بالتعددية،  والقبول  الت�شامح  مبادئ  عليها  ترتتب  الذي  الأول  احلجر  هو  بالغري  العرتاف  اإن 
اجلاحمة يف  والرغبة  العن�شري،   ال�شتعالء  مفاهيم  من  ينطلق  الغري  اإنكار  لأن  والعك�س �شحيح، 
الهيمنة املطلقة التي تنكر يف الأ�شل وجود الطرف الآخر، وبنف�س املنطلق فاإن القبول بالآخر – يف 
ينكر  يتحاور مع طرف  اأو  يتناق�س  فالإن�شان ل  للحوار،  – هو �شرط �شروري  الب�شر  العالقات بني 
الآراء  وجود  اإنكار  فاإن  ال�شياق،  هذا  اأ�شال. ويف  به  يعرتف  اأحد ل  مع  الراأي  يتبادل  ول  وجوده، 
الأخرى هو املقدمة الطبيعية والأ�شا�س الفل�شفي لقيام الدولة ال�شتبدادية وازدهار العقائد ال�شمولية 
التي تزعم التفرد بامتالك احلقيقة املطلقة يف جميع الأمور �شواء القت�شادية اأو الجتماعية اأو الثقافية 
اأو ال�شيا�شية، والتي تنكر ما عداها من اآراء واأي حجة اأو م�شداقية، وهذا اأمر ل ميكن قبوله يف ظل 

ثورة املعلومات والت�شالت التي يعي�شها العامل الآن.
الإن�شانية  والف�شائل  القيم  على  و�شائله  جميع  يف  التاأكيد  على  الإعالم  جناح  يتوقف  كذلك   
واحلرية  الت�شامح  مثل  الثقافات  بني كل  م�شرتكة  قيم  اأنها  جند  اإليها  بالنظر  والتي  اإليها،  والنحياز 
والعدالة والدميقراطية والعقالنية وحقوق الإن�شان ون�شرة املظلومني وامل�شت�شعفني يف الأر�س وغريها 
من القيم املطلقة. وهو ما يعني جتاوز النحياز الأيديولوجي مبفهومه ال�شيا�شي، وخا�شة اأن النظم التي 
قامت على مبادئ اأيديولوجية �شارمة وحمددة، والتي زعمت اأن هذه املبادئ هي الوحيدة التي تعرب 
يتاأ�ش�س نظامها ال�شيا�شي على  اأن  عن م�شالح ال�شعب وهويته، كان من الطبيعي من وجهة نظرها 
احلزب الواحد، وعلى وجود اأيديولوجية واحدة �شائدة ومهيمنة على نظام التعليم واأدوات الإعالم 
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وغريها من املوؤ�ش�شات الأخرى، وذلك لأنها تعترب املدار�س الفكرية الأخرى اأعداء لل�شعب ولذلك 
كان من الطبيعي يف ظل هذه النظم حرمان اأ�شحاب الآراء املخالفة من حقوقهم ال�شيا�شية كنتيجة 
يركز  اأن  ال�شروري  فمن  الأ�شباب  ولهذه  النظم.  تلك  منها  انطلقت  التي  امل�شلمات  على  مرتتبة 
الإعالم خا�شة يف جمال �شعيه للتعرف على الذات واكت�شاف الآخر اأن يركز على قيم الت�شامح، 
والتي حتمل معنى العرتاف بالآخر ، وقبوله على قاعدة من امل�شاواة والندية والتكافوؤ، حيث اإنه يف 
عامل القيم واملبادئ لي�س من حق ثقافة معينة اأن متار�س ال�شتعالء على الثقافات الأخرى، والقاعدة 
الأ�شا�شية يف العالقات بني الب�شر واملجتمعات هي »ع�س ودع الآخرين يعي�شون«، يف اإطار احرتام 

النظام الجتماعي العام الذي تتوافق عليه الأغلبية.
وتت�شمن قيمة الت�شامح اأي�ًشا العرتاف باأنه يف الق�شايا الجتماعية والقت�شادية والثقافية لي�س 
ون�شبية، وهي  متغرية  اأمور  الأمور هي  مثل هذه  احلقيقة، لأن  امتالك كل  يزعم  اأن  اأحد  من حق 
بطبيعتها يحتمل الختالف ب�شاأنها، فما يكون حال مل�شكلة يواجهها جمتمع ما، قد ل يكون حال 
لذات امل�شكلة يف جمتمع اآخر، بل قد ل ي�شبح منا�شبا حلل نف�س امل�شكلة يف ذات املجتمع يف مرحلة 
تاريخية لحقة. اإن العربة يف هذه الأمور هي بنتائج التطبيق واملمار�شة، وهناك الكثري من الأفكار 
التي تبدو اأنها نبيلة ومبهرة من الناحية النظرية، ولكنها حتولت اإىل كوابي�س وكوارث عند تنفيذها 
على اأر�س الواقع، ولذلك فاإن قيم الت�شامح يتعلم منها الأفراد احرتام الراأي الآخر، والعتقاد باأن 
الإميان ب�شحة ما يدعو اإليه اأي فرد اأو جماعة ل ي�شتوجب اعتبار الآراء املخالفة »باطلة« بال�شرورة، 
وقد يكون لكل منها بع�س من مقومات ال�شحة، ولذلك فاإن احلوار ل ميكن اأن يعترب مباراة يفوز فيها 
ا، اإمنا احلوار هو اإثراء متبادل وتفاعل م�شتمر بني اأطراف  اأ�شحاب اأكرث الآراء ت�شدًدا اأو تطرًفا اأو غلوًّ

ي�شعى كل منها اإىل الو�شول للحقيقة؛ كلٌّ على ح�شب اجتهاده وعلمه.
اإن ا�شتمرار تقدم املجتمعات وتوا�شل نه�شتها ل ميكن اأن يقوم على التع�شب لراأي معني ول 
ميكن اأن يتحقق على اأ�شا�س زعم تيار واحد احتكار احلقيقة، واإنكاره حق الآخرين يف التعبري عما 
والت�شحيح  الفكرية.  التوجهات  �شائر  احلر بني  التفاعل  املجتمعات على  تبنى  به، ولكن  يعتقدون 
ت�شتجيب  التي  الآراء  اأف�شل  اإىل  الو�شول  بهدف  املمار�شة  و�شلبيات  الواقع  لأخطاء  امل�شتمر 
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لحتياجات اأغلبية املجتمع، ول ت�شادر حق الأقلية يف التعبري عن هذه الآراء يف �شكل �شيا�شات 
وممار�شات عملية.

وهنا تظهر مرة اأخرى اأهمية دور الإعالم يف تنمية قيمة الت�شامح وثقافة الدميقراطية بني الأطفال 
وال�شباب واإعطائهم الفر�شة للتعبري عن اآرائهم، وتعويدهم على قبول الآراء الأخرى املخالفة لهم، 
ا  ًـّ اأمًرا �شروري وخا�شة اأن تاأكيد هذه القيم من قبل الإعالم وجعلها جزًءا من ثقافة ال�شباب يعترب 
اللتزام  من  مينع  ل  ذلك  تطبيق  اأن  على  التاأكيد  مع  جمتمع،  اأي  يف  الدميقراطي  التطور  لتدعيم 
املعلومات  واإتاحة  الأخبار  يف  ال�شدق  حتري  مثل  الإعالمية،  للعملية  والأخالقية  املهنية  بالقواعد 
التي يعر�شها جميع الأطراف مع عدم  العر�س وتوفري املربرات  املراوغة يف  اأو  املبالغة  كاملة وعدم 
النحياز لأي منها، وبالتايل ت�شبح الر�شالة الإعالمية جمال اأكرث فاعلية للتفاعل مع الآخر اأكرث من 

كونها معوقا لهذا التفاعل.

عالقة ال�شباب بالأجيال الأخرى    
واأحيانًا  وال�شتمرار،  بالتوا�شل  اأحيانًا  تت�شم  ومعقدة،  �شائكة  عالقة  هي  الأجيال  بني  العالقة 
اأخرى بالنقطاع والرغبة يف الختالف، اأو بالرف�س يف اأحيان اأخرى ويف اأغلب الأحيان مبزيج من 
ا وترى اأن ال�شباب اأقل جدية، اأو اأكرث ان�شراًفا اإىل التمتع  هذا وذاك. وقد ت�شف الأجيال الأكرب �شنًّ
مبباهج احلياة، واأقل تعر�ًشا مل�شادر الثقافة التي يعرفها الكبار ون�شاأ عليها اأو اأنهم اأقل حتماًل للم�شئولية، 
ويف الوقت نف�شه، قد ينظر ال�شباب اإىل الأكرب �شًنا على اأنهم اأقل معرفة بدقائق احلياة املعا�شرة، واأقل 
اإملاًما بالتطورات احلديثة يف العلم واملعرفة، واأكرث اعتماداً على جتارب وخربات مل تعد مالئمة متاًما 

خلو�س غمار القرن احلادي والع�شرين.
بينها  يجمع  اجتماعية  �شريحة  اإىل  وي�شري  الجتماعية،  العلوم  مفاهيم  اأحد  هو  اجليل  ومفهوم 
التقارب العمري، ويختلف العلماء ب�شاأن حتديد املدى الزمني للجيل الواحد، واإن كان اأغلبهم يربط 
ولكن  الت�شعينيات.  اأو  ال�شبعينيات  اأو  الأربعينيات  يقال جيل  الزمنية. حيث  واحلقبة  اجليل  بني 
بنمط احلياة.  تتعلق  واأموًرا  نف�شية ومزاجية  اأبعاًدا  لي�شمل  الزمني  املعيار  يتجاوز هذا  مفهوم اجليل 
اأبناوؤه  فكل جيل ين�شاأ يف مناخ �شيا�شي واجتماعي وثقايف واقت�شادي له �شمات معينة، ويتعر�س 

ملوؤثرات �شيا�شية وثقافية واجتماعية واقت�شادية مت�شابهة ومتقاربة.
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والختالف بني الأجيال ل يرتبط فقط بالبيئة املحيطة بكل جيل �شواء الداخلية اأو اخلارجية 
واإمنا يرتبط اأي�ًشا مب�شتوى التقدم التكنولوجي والتقدم الذي اأحرزته الإن�شانية عرب تطورها التاريخي 
وهو اأمر ل نعطيه اأحيانًا حقه من الأهمية والعتبار. مع اأن التطور ال�شناعي والتكنولوجي يعترب عاماًل 
حمدًدا، بل وحاكماً لكثري من جوانب احلياة. ويكفي مثاًل املقارنة بني التقدم الذي اأحرزه الإن�شان 
واإىل  املجتمعات،  املتبادل بني  التفاعل  اإىل مزيد من  اأدى  واملوا�شالت والذي  يف جمال الت�شال 
تدفق املعلومات والأخبار عرب احلدود ال�شيا�شية والقارات اجلغرافية املتباعدة، وعلى �شبيل املثال، 
فقد حدث عندما تويف نابليون بونابرت يف منفاه يف منت�شف القرن التا�شع ع�شر، اأن ا�شتغرق الأمر 
اأيام لكي يعرف ال�شعب الفرن�شي بوفاته، وكانت تلك الأيام هي املدة الالزمة لنتقال اخلرب  عدة 
املبا�شر  بالبث  هذا  نقارن  اأن  وعلينا  وقتذاك،  لالت�شال  الأ�شا�شية  الأداة  كانت  التي  اخليل  ب�شرعة 
اأن تنقل مباراة لكرة  اأو  اأو املعارك يف وقتها  اأن تنقل بع�س احلروب  لأجهزة التلفاز والتي ت�شتطيع 
القدم يف الربازيل اأو فرن�شا اإىل كل اأرجاء املعمورة يف نف�س حلظة حدوثها، اأو نقارن ذلك مبا وفرته 
ب�شبكة  اأو  الوقت،  نف�س  يف  قارة  من  اأكرث  يف  يومية  جريدة  بطبع  ت�شمح  قدرات  من  التكنولوجيا 
املعلومات العاملية »الإنرتنت« التي اأ�شقطت حاجزي الزمان واملكان، اأو بالآفاق التي فتحتها بحوث 
الكيمياء احليوية يف جمال اجلينات وال�شتن�شاخ، حيث كل هذا يوثر بالطبع على الإطار الفكري 

لأبناء اجليل الواحد، وعلى اختياراتهم واأولوياتهم.  
وتتزايد يف هذا الع�شر الذي نعي�شه اليوم والذي يت�شم ب�شرعة التطور، وازدياد الرتابط بني الدول 
التقارب عرب  املاأكل وامل�شرب وامللب�س، وعنا�شر  التاأثري يف  واملجتمعات وال�شعوب، وانتقال عنا�شر 
اأرجاء املعمورة، حيث جند اأمناًطا متقاربة يف الزي اأو عادات الطعام واملو�شيقى والتي  تنت�شر ب�شرعة 
بينها، لأنه  ال�شقة  من مكان لآخر. ورغم �شرعة التغريات هذه، تزداد الفجوة بني الأجيال وتت�شع 
عندما يت�شم التغري الجتماعي بالتدرج والبطء تزداد فر�شة التوا�شل بني الكبار وال�شباب ب�شبب 
وجود م�شاحة معقولة من الأوا�شر امل�شرتكة ومن عنا�شر التوا�شل بينهما. ولكن عندما ي�شرع التغيري 
الأجيال  بني  التوا�شل  م�شاحة  فاإن  اجلديدة،  واملخرتعات  والكت�شافات  الأفكار  وتت�شارع  خطاه، 

تت�شع، وهنا تظهر مالمح التطور، واأحياناً ال�شراع بني الأجيال.
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ت�شمح  التي  امل�شرتكة  اللغة  فقدان  اأبرزها  من  لعل  �شتى  مظاهر  الأجيال  بني  ال�شراع  وياأخذ 
بالتوا�شل واحلوار وبناء الثقة. اإن ال�شباب ينظرون اإىل الكبار على اأنهم  »مو�شة قدمية« واأنهم ي�شعون 
اإىل فر�س اآرائهم وت�شوراتهم عن احلياة عليهم، رغم اأن تلك الآراء والت�شورات قد جتاوزتها الأحداث. 
اأنهم تنق�شهم اخلربة ول يقدرون تبعات امل�شئولية  ال�شباب على  اإىل  ويف الوقت نف�شه ينظر الكبار 
واأنهم ل يحرتمون حكمة الأجيال ال�شابقة بالقدر الكايف، وهذه امل�شاكل تعرب عن بع�س من جوهر 

م�شكلة التوا�شل بني الأجيال.
املجتمعات  ا�شتمرار  مظاهر  اأحد  هي  الأفراد  تغري  رغم  املجتمعات  يف  ال�شتمرار  طبيعة  اإن 
اأ�شبح  اإل  و  لآخر  جيل  من  احل�شارية  وخ�شو�شيته  وثقافته  املجتمـع  هويـة  نقل  يف  يظهر  والذي 
ا وتافًها، كما اأن ال�شتمرار يف ق�شايا الهوية والنتماء ل يتحقق بدون تن�شئة  معنى ال�شتمرار �شكليًّ
اجتماعية وثقافية و�شيا�شية فعالة، والتي ل ميكن اأن تقوم على الفر�س والإكراه، ولكن تعتمد على 
اإيجاد قنوات لالت�شال وفتح اأبواب للحوار مع الأجيال اجلديدة والذي يتحقق من خالل توا�شل 
وحوار ي�شعى اإىل حتقيق التوا�شل الثقايف والفكري دون م�شادرة على حق الأجيال اجلديدة يف اأن 

حتيى حياتها، واأن تعي�س عاملها.
ينقل  باأن  الكبار  ت�شمح جليل  اإىل �شيغة  الو�شول  ال�شعبة يف كل ذلك هي كيفية  املعادلة  اإن 
ح�شيلة خربته وجتربته اجلماعية اإىل جيل ال�شباب، دون اأن يكون يف ذلك قيٌد على حق ال�شباب يف 
تكوين خرباتهم اخلا�شة بهم، واأن يكون جليل ال�شباب هذا احلق دون اأن يكون من �شاأنه انف�شاله عن 

تاريخ بالده وجمتمعاته، واأن يتوازى مع ذلك الإميان باأهمية النجاح يف العمل املوؤدى.
الكبار واملوؤ�ش�شات  ال�شعبة يتحمل -يف احلقيقة- عباأه الأ�شا�شي جيل  املعادلة  اإن حتقيق هذه 
املجتمعية املختلفة خا�شة موؤ�ش�شات التن�شئة واملوؤ�ش�شات املعنية بالتعامل مع ال�شباب وخا�شة من 
الذين  يعملون مع الفئة العمرية بني 15 اإىل 30 عاًما، وهو الأمر الذي يتطلب البدء يف التعرف على 
هذه  ب�شعي  مبا�شرة  �شلة  له  والتمايز  ال�شتقاللية  من  بقدر  تت�شم  والتي  العمرية،  الفئة  هذه  ثقافة 
الفئة اإىل التحرر من كل القيود واحل�شول على اعرتاف من املجتمع با�شتقالليتهم وهو ما ينبع من 
اخل�شائ�س ال�شلوكية وال�شيكولوجية للمرحلة العمرية التي ميرون بها، بالإ�شافة اإىل ما يتوفر لهم من 
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قوة واندفاع ونزوع اإىل املثالية مع رف�س الواقع وال�شعي اإىل اإيجاد نظام حياة جديدة ومغايرة ملا هو قائم 
يف جمتمع الكبار. 

ثقافة  عن  خا�شة  امل�شتقلة  ثقافتهم  لت�شكيل  الدافعة  العوامل  اأهم  من  ال�شباب  مترد  يعترب  كما 
املجتمع والتي يف الأغلب تت�شكل عن طريق ثقافة الكبار وهو ما يوؤدي يف النهاية اإىل اإحداث نوع 
من التباعد والنف�شال بني ال�شباب واملجتمع)3(، وذلك يف نف�س الوقت الذي يتعر�س فيه للعديد 
من التاأثريات الثقافية نتيجة التطور الهائل يف تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات، اإىل جانب تعر�شه 
للعديد من ال�شغوط القت�شادية والجتماعية ومن بني اأهم هذه ال�شغوط ظاهرة البطالة التي يعاين 
منها قطاع كبري من ال�شباب والتي ت�شاهم  يف اإبراز مالمح عامة لثقافة ال�شباب ومنها اأزمة الغرتاب 
املجتمعات  بع�س  التي حتكم  والتقاليد  الأعراف  طبيعة  نتيجة  والكبار  ال�شباب  منها  يعاين  والتي 
وعدم تطورها مبا يتنا�شب مع متطلبات ال�شباب، بل ويف اأحيان كثرية مبا يتنا�شب مع مقت�شيات الع�شر 
والتطورات املحيطة يف العامل اخلارجي، اإىل جانب عدم الهتمام الكايف مب�شكالت ال�شباب وق�شاياه 
على امل�شتويني الر�شمي وغري الر�شمي، ي�شاف اإىل ذلك كما �شبق الإ�شارة النظرة املجتمعية التي 
تتهم ال�شباب غالبا بعدم الن�شج اأو عدم اإمكانية العتماد عليه لعدم حتمله امل�شئولية وهي العوامل 
التي تفر�س على ال�شباب، اأما الن�شحاب من الواقع ورف�شه واإما اخل�شوع له يف الوقت الذي ينفر 

منه، واإما التمرد وحماولة تغيريه)4(.
جزئيا،  ولو  الكبار  بني  ال�شائدة  اللغة  عن  ال�شباب  بني  املتداولة  اللغة  اختالف  يلعب  كما 
وا�شتخدامهم لتعبريات و�شور كالمية ل يفهمها �شواهم نتيجة انفتاحهم على ثقافات اأخرى و�شباب 
اأ�شلوب معي�شتهم  تغيري  ي�شاهم يف  تكنولوجية جديدة؛ كل ذلك  ا�شتعمالهم لأدوات  اأو  اآخرين، 
والتعبري عن  واحلوار  للتوا�شل  كاأداة  الإنرتنت  و�شبكة  الكومبيوتر  ا�شتخدام  بالكبار خا�شة  مقارنة 
اأن ي�شكل لغة م�شتقلة  اإىل  اأن هذا التغري يف اللغة واإن كان ل يرقى  الذات وفيما بينهم مع العلم 

 )3(   ملزيد من التفا�شيل حول هذا املو�شوع ميكن الرجوع اإىل: ثقافة ال�شباب/ ق�شايا م�شتقبلية، �شل�شلة ت�شدر عن مركز 
الدرا�شات امل�شتقبلية مبركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجل�س الوزراء، علي �شالح اأبو اخلري، عدد 2 نوفمرب 2006. 

بالغ  جملة  الع�شكري،  �شليمان  جديدة«،  ثورة  ومالمح  العربي  »ال�شباب  اإىل  الرجوع  ميكن  التفا�شيل  من  )4(  ملزيد 
الإلكرتونية.
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بذاتها اإل اأنه يعمق فجوة عدم التوا�شل مع اأجيال الكبار بل الفجوة اأكرب مع لغة اأجدادهم وتراثهم. 
وي�شاف اإىل ذلك الهو�س يف ا�شتخدام الإنرتنت والذي ي�شود بني عدد كبري من ال�شباب والذي يوفر 
اأكرب م�شاحة من احلرية والتوا�شل بني م�شتخدميه على امتداد قارات العامل دون اأي حواجز اأو قيود 
وبالرغم من توا�شع اأعداد م�شتخدمي الإنرتنت يف املجتمعات العربية ب�شكل عام مقارنة بدول اأوروبا 
اأو الوليات املتحدة اإل اأن معظم التنبوؤات ت�شري اإىل تزايد معدلت الإقبال على ا�شتخدام الإنرتنت 

بدرجة كبرية كما ت�شري معظم الدرا�شات اإىل اأنها ترتكز على نحو خا�س بني فئة ال�شباب)5(. 
وت�شري العديد من الدرا�شات اأن هناك تاأثرًيا وا�شًعا على عدد من ال�شباب ب�شبب انت�شار املواقع 
الإباحية اأو مواقع املحادثة التي تهدر الوقت واجلهد، وهو ما يوؤثر ب�شكل �شلبي على ال�شحة النف�شية 
وال�شلوكية لعدد من ال�شباب، ويعمق من عزلتهم عن املجتمع ويوؤدي اإىل عزوفهم عن القراءة حيث 
يتفادى عدد من ال�شباب التعامل مع الكتب اأو الطالع مثاًل على دوائر املعارف وكتب الفل�شفة 
والتاريخ والقت�شاد، ويركزون معرفتهم حول ما يطلق عليه كتب الثقافة ال�شريعة اأو »التيك اأواي« 

ويلجاأون اإىل بدائل اأخرى للت�شلية واملتعة عو�شا عن مطالعة الكتب)6(.
تعاملهم مع  ال�شباب يف  ياأخذ  اأن هناك مواقف حدية حيث  الرتاث جند  للتعامل مع  وبالن�شبة 
الرتاث موقفني كل منهما ي�شكل موقًفا متطرًفا، اإما احلرية التي ت�شل اإىل حد القطيعة مع الرتاث 
واملطالبة بانعزال الأمة عن تراثها بحجة جموده وعدم �شالحيته، اأو املحافظة بالوقوف عند الرتاث 
�شحيح-  غري  -وكالهما  التياران  هذان  الأمة.  لهوية  احلافظ  هو  فيه  ما  بكل  واأنه  قد�شيته  بدعوى 
ـًا على مواقف جموع ال�شباب يف التاأثر باأحدهما دون الآخر، ويوؤدي اإىل ا�شتقطابهم دون  يوؤثران �شلب

اإعمال الفكر حتت تاأثري العوامل النف�شية وال�شلوكية التي تتميز بها هذه الفئة العمرية.
هذه هي اأهم ال�شمات العامة التي متيز ثقافة اأجيال ال�شباب يف الع�شر الراهن والتي يجب اأن 
يحد  بحر�س حتى  ال�شباب  بق�شايا  املعنية  واملوؤ�ش�شات  التن�شئة  وموؤ�ش�شات  الإعالم  معها  يتعامل 
)5(   ملزيد من التفا�شيل انظر »هو�س الإنرتنت وتداعياته الجتماعية وال�شيا�شية«، اأحمد حممد �شالح، كتاب الهالل، عدد 

612، مار�س2002. 
امللك  الرتبية، جامعة  واأولويات  العوملة  ندوة  �شعد،  رميا  العوملة؟«،  �شبابنا يف ع�شر  يقراأ  »ماذا  انظر  التفا�شيل  )6(  ملزيد من 

�شعود، اإبريل2004.
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ب�شكل  يتطلب  ما  وهو  وهويته؛  ذاته  على  التعرف  يف  ال�شباب  ت�شاعد  التي  ال�شلبية  اجلوانب  من 
وعالقات  التمازج  وزيادة  العربية،  املجتمعات  يف  لل�شباب  به  امل�شموح  احلرية  هام�س  زيادة  مبا�شر 
التعاون والتن�شيق بني املنظمات ال�شبابية العربية، وكذلك النفتاح على املنظمات ال�شبابية الدولية، 
للتبادل  اإن�شاء مظلة  العربية عرب  الدول  مبا�شر جامعة  ب�شكل  فيه  ت�شهم  اأن  الذي ميكن  الأمر  وهو 
ال�شاأن  هذا  الأوروبي يف  الحتاد  بربامج  اأ�شوة  الأخرى  الأجنبية  الدول  �شباب  مع  املنظم  ال�شبابي 
اأمهات الكتب العربية املوجهة  اأكرب، كذلك التو�شع يف ترجمة  نظًرا ملا لالت�شال املبا�شر من فائدة 
للغرب، ويف جمال الإعالم حتديدا كما ميكن اأن يقوم الإعالم باإبراز الهوية العربية يف و�شائل الإعالم 
العربي  لل�شباب  الثقة  اأجل مزيد من منح  الناجحة من  ال�شبابية  التجارب  اإبراز  املختلفة، وكذلك 
بنف�شه، وت�شميم برامج خا�شة للتعريف بالذات والآخر، والذي ميكن اأن يتحقق من خالل امل�شاعدة 
يف اإن�شاء مواقع اإلكرتونية متخ�ش�شة باللغات املختلفة والتي ميكن اأن ي�شاهم فيها ال�شباب بعدد كبري 

وخا�شة يف تو�شيح وجهة نظر ال�شباب العربي لالآخر وفتح قنوات للحوار املنظم معه.
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ال�شباب ودور الإعالم 
فـي حتقيق الأمن الإن�شاين

الف�شل الثالث





مقــدمة)7(
 

يعترب مو�سوع االأمن االإن�ساين من املفاهيم الهامة واجلديدة يف العلوم االجتماعية والدرا�سات 
االإ�سرتاتيجية، وقد انتقل االهتمام من مفهوم االأمن القومي باعتباره اأمن الدول، اإىل اأمن املجتمعات، 
اإىل االأمن االإن�ساين. وينطلق هذا املفهوم من التاأكيد على اأن جوهر االأمن ومناطه يف اأي دولة اأو 
جمتمع هو »اأمن االإن�سان« اأي اأمن االأفراد، وقدرتهم على اإدارة حياتهم اليومية دون خوف اأو تهديد. 

ومن ثم، فاإن هذا املفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية ال�ساملة امل�ستدامة.
 ويطرح مفهوم االأمن االإن�ساين عدًدا من التحديات التي تواجه املجتمعات ومن اأهمها العالقة 
بني االأمن االإن�ساين وبرنامج التنمية، خا�سة اأن حتقيق االأمن االإن�ساين ميكن اأن ينه�ض باملجتمعات 
الدول  من  لت�سبح  التنمية-  حماوالت  فيها  تتعرث  ما  غالًبا  -والتي  نامية  جمتمعات  من  وتتحول 
املتقدمة، وذلك على ح�سب حالة وم�ستوى االأمن االإن�ساين فى هذه املجتمعات مع العلم اأن االأمن 
االإن�ساين ال ميكن اأن يتحقق ب�سكل �سريع وخاطف ولكنه يظهر نتيجة �سل�سلة من اجلهود املت�سلة 
واملتعاقبة كما اأنه ال يوجد �سقف يقف عنده  م�ستوى حتقق االأمن االإن�ساين ولكنه يتبع طريق مفتوح 
ال نهاية له، ويوجد عدد من  التحديات التي يواجهها العامل االآن وتوؤثر على حتقيق االأمن االإن�ساين 
ومنها ظاهرة االإرهاب والتي ت�سكل  تهديًدا الأهم عنا�سر االأمن االإن�ساين وهو احلق يف احلياة وخا�سة 

)7(   يعتمد هذا الف�سل على االأفكار التي وردت يف املناق�سات التي دارت اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "ال�سباب ودور االإعالم يف 
حتقيق االأمن االإن�ساين"، وكذلك على جميع االأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور.
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بالن�سبة لفئات ال�سباب والذي يتوقع منه دور هام يف حتقيق االأمن االإن�ساين واإ�ساعة الوعي باأهميته 
يف املجتمع عموًما، وبني فئات ال�سباب ب�سفة خا�سة.

مفهوم الأمن الإن�شاين 
يعرب مفهوم االأمن االإن�ساين عن اال�ستقرار والتمتع بحق احلياة الكرمية والرخاء واملوؤاخاة، ومنذ 
عام 1994 بداأت تقارير التنمية الب�سرية يف بلورة املفهوم بطريقة اأو�سح وبداأ يرتبط مبفاهيم التنمية، 
وت�ستند فكرة االأمن االإن�ساين اإىل اأن حتقيق اأمن االإن�سان اأو الفرد يجب اأن يكون حمور ال�سيا�سية 
ا  �سيا�سيًّ الفرد  يهدد  ما  على  يركز  االإن�ساين  االأمن  اأن  يعني  ما  وهو  والعاملية،  واالإقليمية  الوطنية 

ا. ا وثقافيًّ ا و�سحيًّ ا واجتماعيًّ واقت�ساديًّ
بالًغا ومبا�سًرا على مفهوم االأمن الدويل تاأثرًيا  اأو انعدام االأمن االإن�ساين يوؤثر  اأن ا�ستقرار  كما 
يرتبط  الأنه  وم�ستمرة،  ملحة  �سرورة  االإن�ساين  االأمن  يكون  ولذلك   ،international security

بالنمو  االقت�سادي، واال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي، والتقدم الثقايف،  وهو ما جعل العديد من 
املنظمات الدولية والتجمعات االإقليمية مثل االأمم املتحدة واالحتاد االأوروبي والعديد من املنظمات 
غري احلكومية تتبناه وتعمل على حتقيقه، باالإ�سافة اإىل اأن عدًدا كبرًيا من الدول مثل اليابان وكندا، 
اإىل  االإن�ساين  االأمن  مفهوم  اأهمية  وي�ستند  فيها  االإن�ساين  االأمن  حتقيق  اأهمية  على  توؤكد  وغريها 
اختالفه عن مفهوم االأمن التقليدي وخا�سة يف الوقت الذي يعي�سه العامل االآن والذي يحدث فيه 
عدد من  التدخالت الدولية والتي تتجاوز يف اأحيان كثرية بعدها االإن�ساين وتعمل كغطاء مل�سالح 

�سيا�سية.
وعلى امتداد بلدان العامل تتنوع االأ�سباب وراء تدهور حالة االأمن االإن�ساين والتي  قد تكون 
نتيجة اندالع احلروب وال�سراعات والنزاعات امل�سلحة داخل البلد الواحد، اأو انت�سار االأ�سلحة �سواء 
اأفراد املجتمع، ويف هذا االإطار ي�سري التقرير ال�سنوي للربنامج  االإمنائي  اأو كبرية بني  كانت �سغرية 
لالأمم املتحدة، اإىل اأن هناك  حوايل مليوين طفل ميوتون �سنويا ب�سبب اال�ستخدام اخلاطئ لالأ�سلحة 
التي تكون م�سرحا  االأرا�سي  االألغام وخملفات احلروب يف  انت�سار  نتيجة  اأو  امل�سروع  وتوافرها غري 
انت�سار االأمرا�ض الع�سرية كاالإيدز، والطاعون والكولريا والتي  للنزاعات امل�سلحة، وكذلك ب�سبب 
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توؤثر يف تدهور حالة االأمن االإن�ساين يف بع�ض املجتمعات وذلك كله اإىل جانب انت�سار زراعة واالجتار 
يف املخدرات وتعاطيها خا�سة بني ال�سباب، وانت�سار اجلرمية واالإرهاب، والتلوث البيئي، ولذلك جند 
اأن دولة مثل اليابان قد ركزت على البعد التنموي ملفهوم االأمن االإن�ساين، بهدف  حتقيق ا�ستقرار 
احلياة بعيدا عن التهديدات البيئية  اأو انت�سار االأوبئة، واالأمرا�ض، اأو انتهاك احلقوق االأ�سا�سية ..اإلخ، 
مل�ساعدة  والفنية  املالية  وامل�ساعدات  املعونات  من  متنوعة  اأ�سكال  بتقدمي  االجتاه   هذا  يف  وبادرت 
�سحايا هذه امل�سكالت وكذلك للمهاجرين اأو امل�سابني من �سحايا النـزاعات امل�سلحة، وهو ما دفع 
العديد من بلدان العامل اإىل دعم حملة مكافحة انت�سار االألغام االأر�سية امل�سادة لالأفراد كاأول تعبري 

مبا�سر من اأجل حتقيق جدول اأعمال االأمن االإن�ساين. 
وقد اقرتحت حكومة اليابان اإن�ساء جلنة االأمن االإن�ساين يف اإطار منظمة االأمم املتحدة عام 2001 
اأهمية االأمن  ا يف عام 2003 حول  وهي اللجنة التي بداأت عملها بقوة وجدية واأعدت تقريًرا هامًّ
االإن�ساين و�سرورة تطوير النظرة اإىل االأمن االإن�ساين، كما طرحت احلكومة اليابانية اأي�سا فكرة اإن�ساء 
�سندوق لالأمن االإن�ساين يف اإطار االأمم املتحدة تتجمع فيه امل�ساعدات ملواجهة ما يتعر�ض له االأفراد 
يف خمتلف دول العامل من م�سكالت تهدد اأمنهم و�سالمتهم، ولكن اجلهود املبذولة لتحقيق تلك 
اأخرى لتحقيق االأمن االإن�ساين  روؤية  اإىل جانب ذلك  الكامل وقد كان  بالنجاح  املبادرة مل تكلل 
تبنتها كندا ودول االحتاد االأوروبي والتي ركزت على حتقيق اأمن العامل بعيًدا عن االهتمام املبا�سر 
باأمن االأفراد بل من خالل االهتمام  بامل�سكالت الدولية التي يتاأثر بها كل �سكان العامل خا�سة يف 
ظل الطبيعة املتداخلة واملعقدة للتهديدات التي يتعر�ض لها العامل، ويرى البع�ض اأن هذا املنظور 
يفتح الطريق اأمام التدخالت الدولية يف ال�سئون الداخلية لبع�ض الدول والعمل على فر�ض اأمناط 

�سيا�سية واقت�سادية وثقافية معينة مبا يخدم م�سالح الدول االأقوى اأو االأكرث تقدًما.
وت�سري كل هذه االأمور وبو�سوح اإىل تطور مفهوم االأمن االإن�ساين واأهم املجاالت التي تبلورت 
لتحقيق  عليها  يركز  الدويل  املجتمع  اأ�سبح  التي  االأمور  اأنها من  اعتبار  الدويل على  ال�سعيد  على 
مفهوم االأمن االإن�ساين والتي تتعلق بعدد من املو�سوعات مثل الرعاية ال�سحية والعنف �سد املراأة 
اأثناء النـزاعات املحلية وانت�سار وتداول االأ�سلحة ال�سغرية والتي �سنتعر�ض لكل  وحماية االأطفال 

واحدة منها على حدة الأهميتها يف حتقيق اأو دعم حتقيق االأمن االإن�ساين.
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يعترب املر�ض واالإعاقة واملوت اأخطاًرا ترتب�ض جميعها باالإن�سان واملجتمعات التي تفتقر اإىل الرعاية 
ال�سيما  لالأ�سرة،  االأولية  ال�سحية  الرعاية  توفري  ال�سروري  من  اأ�سبح  ولذلك  املتكاملة،  ال�سحية 
االأطفال من خالل برامج رعاية الطفولة واالأمهات وبرامج رعاية االأمومة ومكافحة االأمرا�ض الوبائية، 
االإن�سان  كبرًيا الأمن  ا  ًـّ منفردة حتدي اأو  ت�سكل جميًعا  والتي  البيئة وغريها،  واالنتهاكات  والتغذية، 
يف كثري من البالد وخا�سة يف اإفريقيا واآ�سيا، ولذلك اأ�سبح من ال�سروري م�ساركة االأفراد م�ساركة 
فاعلة، يف اخلدمات وبرامج الرعاية ال�سحية، ولي�ض فقط كم�ستقِبل ومتلٍق لها، ولكن كم�سارك يف 
حماولة الق�ساء عليها وحماربتها بكل الو�سائل املمكنة، ويف الوقت نف�سه، فاإن املعلومات واملعارف 
ا من حقوق املواطن يجب اأن تتوافر وبكل الو�سائل ملعرفتها وا�ستخدامها؛  ال�سحية والتي تعترب حقًّ
وخا�سة اأن الق�سايا ال�سحية اأ�سبحت حموًرا للتعاون الدويل، فالكثري من االأمرا�ض ال تعرف احلدود، 
ا يهدد اأمن  ًـّ وكثرًيا ما تقرتن حالة الفقر يف الكثري من املجتمعات بتدهور ال�سحة، وتكون �سبًبا رئي�سي

االإن�سان، ويعمل على ظهور النـزاعات بني النا�ض.
عنًفا  كان  �سواء  العنف  من   خمتلفة  الأ�سكال  املجتمعات  من  العديد  يف  املراأة  وتتعر�ض  هذا 
ا ويتم ذلك اأثناء احلرب اأو يف فرتات ال�سلم، وي�سمل هذا العنف مظاهر كثرية  ًـّ ا اأو جمتمعي ًـّ اأ�سري
منها العنف البدين اأو املعنوي والذي ي�سل اإىل م�ستويات غري مقبولة مثل االغت�ساب والقتل اأو اأن 

مياَر�ض �سدها من خالل العديد من االأ�سكال االأخرى مثل اال�ستغالل الثقايف واالإن�ساين.
وب�سبب ما تتعر�ض له املراأة من االأ�سكال املختلفة من العنف، ُتبذل كل اجلهود على خمتلف 
امل�ستويات ل�سمان اأمن املراأة و�سالمتها، ومن بني هذه اجلهود ما مت اعتماده من اإعالن االأمم املتحدة 
الإزالة العنف �سد املراأة، وكذلك خطة العمل يف موؤمتر املراأة ببكني والتي مت تبنيها عام 1995وطالب 
امل�سرتكني فيه باإزالة ومناه�سة كافة اأ�سكال العنف التي تعاين منها املراأة، كما ت�سمن قرار جمل�ض 
االأمن رقم 1325 لعام 2000، حول املراأة وال�سالم واالأمن، مرحلة جديدة يف جمال �سمان اأمن املراأة 
والدفاع عنها حيث طالب  بزيادة متثيل املراأة يف كل امل�ستويات اخلا�سة باأن�سطة عمل االأمم املتحدة 
بدًءا من مراكز �سناعة القرار املتعلقة مبو�سوعات الوقاية من العنف �سد املراأة وتدابري حل النـزاعات، 
ويف قوات حفظ ال�سالم، ويف جماالت التدريب والر�سد للمخالفات التي حتدث وتتعر�ض فيها املراأة 
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الأي من اأ�سكال العنف ويف بع�ض احلاالت االأخرى مثل برامج اإغاثة الالجئني، وبرامج نزع ال�سالح 
وما تتبعه من جهود للت�سغيل والتاأهيل لكافة االأفراد وب�سفة خا�سة بالن�سبة للمراأة واالأطفال.

حمور  اأ�سبح  متييز  من  له  تتعر�ض  ما  ومكافحة  املختلفة  باأ�سكاله  العنف  من  املراأة  حماية  اإن 
االهتمام من كل الدول، ويجري العمل من اأجله على امل�ستوى االإقليمي والوطني واالأهلي حيث 
ُتدار العديد من احلمالت للتوعية والدفاع عن تلك احلقوق، واملطالبة بو�سع الت�سريعات وال�سيا�سات 
ما  وخا�سة  الواقع،  اأر�ض  على  تنفيذها  يجب  التي  واالإجراءات  والر�سد  املكافحة  لربامج  املنا�سبة 
يجب حتقيقه من نتائج حلماية املراأة من العنف على اأ�سا�ض اأنه حق من حقوق االإن�سان ينبغي العمل 

وعلى جميع امل�ستويات من اأجل حتقيقه. 
ويف جمال حماية االأطفال اأثناء النـزاعات امل�سلحة، جند اأنه ويف حاالت كثرية يتعر�ض االأطفال 
للخطر اأثناء النـزاعات امل�سلحة، وحتى بعد انتهائها، كما يتم ا�ستغاللهم كجنود اأطفال، اأو من خالل 
االأكرب  الن�سبة  هم  االأطفال  اأن  اإىل  الدرا�سات  من  العديد  وتفيد  اال�ستغالل،  من  اأخرى  اأ�سكال 
لالأطفال احلق  املتحدة  االأمم  قرارات  ولذلك كفلت  معروفة،  الأ�سباب كثرية  املدنيني  ال�سحايا  بني 
يف الرعاية ال�سحية واالجتماعية واالإن�سانية والتعليمية، وجاء الربوتوكول االإ�سايف التفاقية حقوق 

االأطفال ليمنع ا�ستخدام االأطفال كجنود، وحظر ا�ستخدامهم وت�سغيلهم، وكفالة احلماية لهم. 
وتفيد العديد من الدرا�سات اإىل اأن اأكرث من ثالثمائة األف من االأطفال يعملون كجنود يف العامل، 
ولذلك فهم يف حاجة �سديدة اإىل امل�ساعدة، والتاأهيل وتوفري العمل املنا�سب لهم ولعائالتهم، وقد 
�سدد جمل�ض االأمن يف قراره رقم 1539 �سنة 2004، على �سرورة التزام احلكومات بحماية االأطفال 

اأثناء النـزاعات امل�سلحة، وتكليف االأمني العام لالأمم املتحدة مبراقبة ذلك.
والر�سا�ض،  والبندقية  امل�سد�ض  ال�سغرية مثل  االأ�سلحة  وتداول  انت�سار  اإىل  االإح�ساءات  وت�سري 
والتي ب�سببها مت قتل نحو مليوين طفل خالل االأعوام الع�سرة املا�سية، كما تفيد البيانات االإح�سائية 
اأن نحو 600 مليون قطعة �سالح منت�سرة يف العامل ومن بينها حوايل 60 %  يتم تداولها ب�سورة غري 
االأخرى؛  الهيئات  وبع�ض  مة  املنظَّ والع�سابات  احلروب  جتار  انت�سارها  ات�ساع  على  ويعمل  قانونية، 
جانب  -اإىل  لتداولها  مة  املنظِّ القوانني  و�سع  وعدم  االأ�سلحة  من  االأنواع  هذه  انت�سار  فاإن  ولذلك 
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بع�ض العادات والتقاليد- تعمل على زيادة وانت�سار االأ�سلحة، كما ي�ساعد �سوء اال�ستخدام كثرًيا يف 
احتماالت اإ�سابة املدنيني وخا�سة من االأطفال والن�ساء. 

وقد اهتم موؤمتر االأمم املتحدة حول االجتار غري امل�سروع باالأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة عام 2001 
اخلا�سة  االإجراءات  تعزيز  بهدف  والعاملية  واالإقليمية  الوطنية  امل�ستويات  على  عمل  برنامج  بو�سع 
بر�سد و�سبط االجتار واال�ستخدام غري امل�سروع لالأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة، والعمل على احلد من 

ا�ستخدامها وانت�سارها غري امل�سروع.
   وتو�سح حمدودية االإجراءات التي متت حتى االآن واالنت�سار الكبري لالأ�سلحة ال�سابق االإ�سارة 
اإليها اإىل تاأخر املجتمع الدويل كثرًيا يف االهتمام بهذه امل�سكلة، التي اأخذت ت�ستفحل وتنمو يوًما 
بعد يوم، كما اأن االأرقام تظهر بكل و�سوح مدى حجم هذه امل�سكلة، وخا�سة اأن �سحايا االأ�سلحة 
الذين  ال�سحايا  اآالف  اإىل  باالإ�سافة  يوميا  موت  حالة  األف  عن  يزيد  العامل  يف  واخلفيفة  ال�سغرية 
يحتاجون اإىل العالج والتاأهيل الطويل واملكلف، وقد اأظهرت اإحدى الدرا�سات اأن نفقات العنف 
اأمريكا اجلنوبية وحدها تبلغ حوايل 150 مليار دوالر، واأن  ظاهرة  املبا�سرة وغري املبا�سرة �سنويا يف 
االجتار غري امل�سروع باالأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة ترتبط ب�سكل مبا�سر ب�سبكات وع�سابات املخدرات 
والتهريب واجلماعات االإجرامية، االأمر الذي يلحق اأ�سراًرا ج�سيمة باالأفراد واملجتمعات، باالإ�سافة 
اإىل االأموال التي ُتهدر يف �سراء االأ�سلحة التي ال حتقق اأي مردود اقت�سادي اأو اجتماعي غري املوت 

واخلوف واالإعاقات املختلفة باأبعادها النف�سية واالجتماعية وال�سحية.
وقد �سهد يوم املراأة العاملي يف مار�ض 2005 انطالق حملة عاملية �سعارها »اأوقفوا عنف ال�سالح 
وتنظيم  ترخي�ض  �سرورة  على  واحلث  بامل�سكلة،  للتوعية  حمالت  خالل  من  وذلك  املراأة«  �سد 
ال�سالم  فرق  املراأة يف  م�ساركة  زيادة  على  اأخرى  جهة  من  والعمل  ومراقبتها،  االأ�سلحة  ا�ستخدام 
وعمليات ف�ض النـزاعات واالأن�سطة اخلا�سة باجلمعيات االأهلية، والتي تهتم بهذه املجاالت، وكذلك 
ت�سجيع االأفراد الذين يهتمون ويعملون يف هذا املجال، مع دعوة احلكومات اإىل ت�سديد االإجراءات 

والتي ميكن اأن ت�ساعد يف احلد من هذه الظواهر املخيفة. 
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وعلى ال�سعيد العربي، يالحظ اأن انت�سار ظاهرة تداول االأ�سلحة ال�سغرية يف بع�ض الدول وخا�سة يف 
مناطق النـزاعات مثل العراق وغريها، مما اأدى اإىل قيام جمل�ض وزراء الداخلية العرب -الذي تاأ�س�ض 
عام 1982- بجهود كبرية حلماية املواطنني من عواقب انت�سار ظاهرة تداول االأ�سلحة ال�سغرية يف 
الدول العربية؛ وذلك على اعتبار اأن هذه من بني االأولويات لالأمن االإن�ساين والتي ت�سب يف اإطار 
ال�سرورية  العوامل  توفري  على  وتعمل  النزاعات،  املدنيني، وجتنب حدوث  االإن�سان ال�سيما  حماية 

حلياة اأف�سل للفرد واالأ�سرة واملجتمع.

حالة الأمن الإن�شاين يف الدول العربية)8(
      حققت الدول العربية خالل العقود الثالثة املا�سية اإجنازات هامة يف جماالت التنمية واالقت�ساد 
م�سكالت  تواجه  العربية  املجتمعات  زالت  ما  ذلك  من  وبالرغم  ولكن  االجتماعي  والتطور 
حيث  اجلديدة؛  االأجيال  وم�ستقبل  العرب  حا�سر  تهدد  وثقافية  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية 
والتطور  العلمي  والبحث  التعليم  م�ستويات  وتدينيّ  والفقر  االأمية  اأن معدالت  االإح�سائيات  تظهر 
التقني تدعو اإىل القلق،كما اأنيّ هياكل الكثري من االإدارات تعاين من بع�ض حاالت الرتهل وحتتاج 
املواطنني  احتياجات جميع  والتي مت�ض  م�ستوى اخلدمات،  لتطوير  و�سريعة  اإ�سالحات جذرية  اإىل 
يف خمتلف جوانب حياتهم اليومية. باالإ�سافة اإىل اأن ق�سايا احلريات ال�سخ�سية والعامة واخلدمات 
االجتماعية وتوزيع الرثوة والعدالة يف توزيع ال�سرائب وح�سن حت�سيلها، والتنمية املتوازنة وامل�ساركة 
اأ�سا�ض لها، تثري الكثري من اجلدل والقلق  الدميقراطية، والتخفيف من حدة االنق�سامات والتي ال 

ال�سديد بني اأبناء ال�سعب الواحد.
ولعل اأبرز ما يلفت النظر يف التقرير االأول للتنمية االإن�سانية يف العامل العربي لعام 2002، اإ�سارته 
اإىل اأن الفرد العربي �سجل يف ال�سنوات الع�سرين املا�سية اأدنى ن�سبة منو يف م�ستوى الدخل يف العامل 
ال يدانيه �سوى �سكان ال�سحراء االإفريقية، واأنه يحتاج اإىل 140 �سنة مل�ساعفة دخله. كما اأ�سار التقرير 

)8(   يعتمد هذا اجلزء على االأفكار التي وردت يف املناق�سات التي دارت اأثناء املوؤمتر باالإ�سافة اإىل جميع االأوراق التي قدمت 
للمناق�سة حول هذا املو�سوع؛ انظر-ب�سكل خا�ض- »التنمية امل�ستدامة واالأمن االإن�ساين يف العامل العربي«، عبد اهلل 

تركماين، الدورة ال�سنوية ملعهد العالقات الدولية، جمعية الدرا�سات الدولية، نوفمرب 2004.
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اإىل اأن �سكان العامل العربي يتزايدون بن�سب مرتفعة، بحيث بلغت اأعدادهم280 مليونًا عام 2000، 
ـًا مع حلول 2020.  واأن هذا العدد �سي�سل اإىل حوايل ما بني 410 ماليني و459 مليون

ثالثة  يف  تقع  العربية  االإن�سانية  التنمية  تواجهها  التي  التحديات  اأن  نف�سه  التقرير  ذكر  كما 
م�ستويات تتعلق باحلريات، وامل�ساواة بني اجلن�سني، واكت�ساب املعرفة. ويف هذا املجال ميكن اإ�سافة 
الظواهر اخلا�سة باالإرهاب والتي تهدد بت�ساعد اآثارها يف املنطقة ، باالإ�سافة اإىل  ازدياد التطرف وانت�سار 
الدولة  داخل  اأو  الدول  بني  والفقراء  االأغنياء  بني  الفجوة  وات�ساع  ال�سلبية ،   االأ�سولية  النـزعات 
الواحدة.  باالإ�سافة اإىل عدم ا�ستعداد دول املنطقة العربية للتحديات االقت�سادية املرتتبة على العوملة ،  

وعدم تناغمها مع التطور التكنولوجي ال�سريع الذي يحدث يف العامل .  
 واإذا كانت اأ�سول التاأخر العربي تعود اإىل �سنوات احلقبة اال�ستعمارية حيث اأُجرب العامل العربي 
-كما هو احلال يف جميع بلدان عامل اجلنوب- على التخ�س�ض يف اإنتاج املواد االأولية اال�ستخراجية 
اال�ستقالل  بعد  ما  مرحلة  بينت  فقد  اال�ستعمارية،  الدول  اإىل  بخ�سة  باأ�سعار  لت�سديرها  والزراعية 
ال�سيا�سي احلاجة امللحة اإىل تنمية �ساملة، والتي ازدادت اأهميتها مع تفاقم حتديات التخلف والفجوة 
بني الدول النامية والدول املتقدمة، ويف الوقت نف�سه انت�سار النـزعات اال�ستهالكية التفاخرية التي 
االإن�سانية  احلاجات  اإ�سباع  على  بالطبع  �سلًبا  توؤثر  والتي  العربية  الدول  بع�ض  يف  االأفراد  يعي�سها 
االأ�سا�سية لدى القطاعات الوا�سعة من ال�سعوب العربية؛ باالإ�سافة اإىل تفاقم م�ساكل توفري الغذاء، 
و�سرورة االعتماد على توفريه من خارج املنطقة العربية وب�سفة خا�سة مع الزيادة يف معدالت العجز 
ا، كما  رد يف العامل العربي، والذي ترتاوح ن�سبته ما بني 2.5 اإىل 2.6 % �سنويًّ والنمو ال�سكاين املطَّ
اأن عدد ال�سكان يف املنطقة العربية يت�ساعف كل 30 �سنة تقريًبا، وهو االأمر الذي يوؤكد ب�سدة على 
احلاجة القوية اإىل و�سع وتنفيذ برامج التنمية ال�ساملة وخا�سة اأن ن�سبة االأطفال )اأقل من �سن 15 
�سنة( ترتفع اإىل حوايل 40 % من العدد االإجمايل لل�سكان، مما يفر�ض على احلكومات العربية تاأمني 

اخلدمات واملتطلبات االأ�سا�سية من الغذاء والتعليم وال�سحة وغريها من اأجل �سمان امل�ستقبل. 
اإىل  ا�ستناًدا  العربي  العامل  الب�سرية يف  التنمية  عملية  اإىل �سعف  املوؤ�سرات  من  العديد  وت�سري 
معظم -اإن مل يكن كل- املوؤ�سرات امل�ستخدمة يف عملية التنمية الب�سرية. ولعل من اأبرز هذه املظاهر 
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م�سكلة  الفقر وعدم  امل�ساواة، على الرغم من اأن مظاهر الفقر تعترب يف احلقيقة جزًءا من العديد من 
امل�ساكل االأخرى، حيث تتواجد معه العديد من  املوؤ�سرات التي تدل على �سعف م�ستوى الرعاية 
اأو ال�سعف املزمن يف  ال�سحية، واالنح�سار الوا�سح يف فر�ض التعليم اجليد، و�سبه الغياب الكامل 
�سيا�سات االأمان االجتماعي اأو غيابه بالكامل، باالإ�سافة اإىل ظواهر احلرمان والال م�ساواة يف القدرات 
والفر�ض، والتي تنعك�ض مظاهرها يف ا�ست�سراء  الفقر يف الدخل اأو عدم امل�ساواة االقت�سادية، حيث 
ت�سري االإح�ساءات اإىل اأن ن�سبة احلرمان -مبعايري التنمية االإن�سانية االأ�سا�سية- تبلغ حوايل 32.4 % 

من اإجمايل ال�سكان يف العامل العربي. 
كذلك، وكما ي�سري نف�ض التقرير، فاإن الناجت االإجمايل مازال يرتاوح منوه بني 0.5 اإىل 1 % منذ 
ا، مما يعني اأن الدخل  ًـّ عقدين، بينما ترتاوح ن�سبة النمو الطبيعي لل�سكان بني 2.5 – 2.6 % �سنوي
من   %  60 اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف   ،%  40 بن�سبة  الفرتة  هذه  يف  انخف�ض  قد  العربي  للفرد  احلقيقي 
اأن ن�سبة االأطفال حتت �سن  املواطنني العرب يقعون �سمن الفئة العمرية االأقل من 35 عاًما، كما 
15 عاما متثل ن�سبة 40 % من تعداد ال�سكان، اإ�سافة اإىل اأن عدد املواطنني العرب الذين يعي�سون 
اأن حوايل ع�سرة ماليني  اإىل  اإىل 73 مليون ن�سمة، باالإ�سافة  حتت خط الفقر يرتاوحون ما بني 65 
اأخرى تعاين من �سوء التغذية، وت�سل ن�سبة االأمية اإىل نحو 25 % ون�سبة البطالة اإىل نحو 20 % ، يف 
حني اأن احلكومات العربية قد اأنفقت، خالل العقود الثالثة املا�سية ما يقرب من 1800 مليار دوالر 
على �سراء االأ�سلحة بذريعة حماية االأمن الوطني والقومي، ويف الوقت نف�سه تناق�ض متويل التعليم 
ا منذ عام 1995، اإذ انخف�ض االإنفاق على التعليم للفرد يف الدول العربية -ن�سبة اإىل الدول  ًـّ تدريجي

ال�سناعية- من 20 % عام 1980 اإىل 10 % يف منت�سف الت�سعينيات. 
العامل  تتكاثر يف  لالأميني  املطلقة  االأعداد  فاإنَّ  واإلزاميته،  التعليم  دميقراطية  احلديث عن  ورغم 
العربي، فقد ارتفع عدد االأميني العرب من 58 مليونا عام 1982 اإىل 61 مليونا عام 1990، واإىل 
حوايل 70 مليون عام 2000 مبا ي�سمل40.4 % من جملة االأ�سخا�ض الذين ترتاوح اأعمـارهم بني 15 
و 64 �سنة. وخا�سة اإذا علمنا اأنيّ هذه الفئة العمرية هي نف�سها من �سمن العنا�سر الب�سرية التي تخدم 
الن�ساط  متار�ض  التي  العاملة  القوى  لنوعية  احلرجة  احلالة  يو�سح  الذي  االأمر  وهو  العربية،  التنمية 
االقت�سادي يف العامل العربي. حيث  تت�سم العمالة العربية - عموماً - بانخفا�ض م�ستوى املهارة، 
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نتيجة خ�سائ�ض �سيا�سات وحمتوى التعليم والتدريب يف الدول العربية والتي تت�سم باأنها غري فعالة 
وغري قادرة على خلق العمالة املاهرة، القادرة على التجديد واالرتفاع مب�ستوى االإنتاجية واجلودة. 

كما اأنَّ ظاهرة البطالة يف الدول العربية تعترب من التحديات الكربى التي �ستواجه العامل العربي 
يف ال�سنوات القليلة القادمة، وخا�سة  اأن  حجم القوى العاملة يزداد �سنوياً مبعدل مرتفع منذ فرتة  
الت�سعينيات يف القرن املا�سي، وهناك بع�ض املوؤ�سرات التي تدل على اأن هذه الزيادة ميكن اأن ترتفع 
بطريقة اأكرب خالل العقد احلايل، وبالتايل هذه الزيادة املطردة تو�سح �سرورة احلاجة اإىل توفري ما يزيد 
ا. وخا�سة اأن  عن مليونني ون�سف مليون فر�سة عمل باالإ�سافة اإىل فر�ض العمل املطلوب توفريها �سنويًّ
ظاهرة البطالة وخطورتها تكمن يف ارتباطها بعدالة توزيع الدخل، وحماربة الفقر، وحرمان االأفراد من 

تلبية احتياجاتهم االأ�سا�سية، وممار�سة حق العمل الذي مل ير�سخ حق االعرتاف به حتى  االآن.
هذا وت�سري االإح�سائيات اإىل اأنه ومع حلول عام 2010 من املتوقع اأن ي�سل حجم القوى العاملة 
العربية اإىل 125 مليونا مع العلم اأنَّ عدد املهاجرين، من اأ�سحاب الكفاءات والتخ�س�سات املهمة، 
اإىل اخلارج يقدر بعدة مباليني من الفنيني وحملة ال�سهادات العليا، وهم القوى االأ�سا�سية ال�سرورية 
الأية نه�سة حقيقية، كما ت�سري بع�ض التقرير االأخرى اإىل اأن  خ�سارة العرب ب�سبب هجرة العقول 

العربية تقدر بحوايل 1.57 مليار دوالر �سنويا. 
وباالإ�سافة اإىل العوامل ال�سابقة فاإن الدول العربية تواجه حتديات اإمنائية يف حتقيق اأهداف االألفية 
زالت  ما  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  عدم  ظاهرة  اأن  كما  املدار�ض،  خارج  طفل  ماليني   10 نحو  فهناك 
موجودة، حيث تبلغ ن�سبة االأمية لدى الن�ساء حوايل 50 %، وحتتل الن�ساء نحو 5 % فقط من املقاعد 
متو�سط  اأن  العربي  امل�ستوى  اأننا جند على  اإىل  باالإ�سافة  العربية.  الت�سريعية  املجال�ض  املخ�س�سة يف 
موؤ�سر التنمية االإن�سانية، يبلغ 0.651 وهو اأقل من املتو�سط العاملي الذي يبلغ 0.729 على ح�سب 
تقرير التنمية االإن�سانية ال�سادر عن االأمم املتحدة يف العام 2004، كما اأنَّ املوؤ�سر العام للمنطقة العربية 
االإجمالية  ال�سورة  اأنَّ  اإىل 0.663. وبذلك جند  ي�سل  والذي  النامية  البلدان  موؤ�سر  اأقل من  يعترب 
للدول العربية تو�سح التفاوت الكبري يف اأو�ساعها وتقدمها ومدى اإمكانيته حتت ظل هذه الظروف 

من حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية الثالثة. 
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وعلى اأ�سا�ض اأن التنمية ال�ساملة هي املفتاح احلقيقي للح�سول على القوة، وبالتايل الو�سول اإىل 
انتظار العرب  فاإن  اأو مثمر ويف ظل االأو�ساع ال�سابق �سرحها يف الدول العربية  اأي م�ستقبل فاعل 
خالل العقدين املقبلني، وعدم ال�سروع يف اتخاذ خطوات واثقة يف طريق التنمية �سيكون من نتيجته 

اأن م�ستقبل العرب لن يكون اأف�سل من حا�سرهم. 
وعلى الرغم من اأن ال�سورة التي تربز عن التقدم العربي نحو حتقيق اأهداف االألفية مع حلول 
عام 2015 غري م�سجعة، اإال اأنه ومع ذلك ميكن للدول العربية، اإذا رغبت و�سممت، اأن تغرييّ الو�سع 
القائم وتقود امل�سرية نحو حتقيق االأهداف املرجوة بتبنيّي اإدارة حكم جيدة، و�سيا�سات اإ�سالح عادلة 
ل�سالح الفقراء، واإدارة موارد ن�سطة وفاعلة، وحتديد اأولويات وا�سحة ودقيقة للتنمية الب�سرية، وتبنيّي اأو 
تنفيذ برامج االإ�سالح االقت�سادي القادرة على خلق فر�ض عمل متت�ض االأعداد الراغبة يف الدخول 
اإىل �سوق العمل، باالإ�سافة اإىل ا�ستقطاب ن�سب متزايدة من �سفوف العاطلني عن العمل، ومعاجلة 

الفجوات بني الريف واحل�سر. 
هذا مع العلم اأنه وبدون توفري البيانات ال�سحيحة والدقيقة عن كل موؤ�سر من موؤ�سرات اأهداف 
االألفية، فلن تتمكن البالد العربية من مراقبة التقدم نحو االأهداف. ولذلك فاإنيّ املهمة االأ�سا�سية 
واملطلوب التنبه اإليها والتي يجب اأن تكون يف مقدمة اأولويات العمل تتمثل يف رفع القدرة على جمع 

البيانات وتبويبها وا�ستخدامها.
تعيد  اأن  التحديات  هذه  مواجهة  تردد يف  اأي  وبدون  منها  مطلوب  العربية  الدول  فاإن  ولذلك 
�سياغة توجهات وم�سار التنمية العربية، وبالطريقة التي ت�ساعد على اال�ستفادة املتبادلة من االإمكانات 
واملوارد املتوافرة لديها ككتلة اإقليمية قادرة على اال�ستمرار والتوا�سل، وتطوير التعليم التكنولوجي 
وت�سييق الهوة ما بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل وفقاً للتطور العلمي والتكنولوجي، 
وهو االأمر الذي يتطلب توفري بيئة �سيا�سية واأمنية منا�سبة وم�ستقرة، حتمي الطبقات الفقرية وحتفظ 
حقوق االإن�سان االأ�سا�سية وتلتزم بقيم العدل وامل�ساواة وحتفظ ا�ستقالل الوطن واأمنه وتوؤمن م�ستقبله 

وم�ستقبل اأجياله. 
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ومن بني االأمور املهمة اأي�ًسا �سرورة  اإعادة الهند�سة الب�سرية العربية ب�سكل يتوافق مع متطلبات 
قة حلركة النمو، والتي  الع�سر، والإمتام ذلك ال بد من جتاوز اأدوات واأ�ساليب التن�سئة االجتماعية املعويّ
التعقيد  مع  يتعامل  تفكري خمتلف  واإطار  �ساملة  روؤية  تتطلب  اإ�سرتاتيجية  مهمة  االأ�سا�ض  تعترب يف 
وقوية،  ووا�سحة  �سادقة  �سيا�سية  اإرادة  توافر  يتطلب  الذي  واليقني  الثوابت  عن  ويناأى  والت�سابك 
واإعداد خرائط عن احلاجات التدريبية ال�سنوية يف املوؤ�س�سات العربية وخطط تدريب ديناميكية ميكنها 
اأولوية ق�سوى وخلق  اأن تلبيّي خا�سية جتديد االحتياج التدريبي، واإعطاء مفهوم التدريب امل�ستمر 
احلوافز لرت�سيخه وربط ن�ساط التدريب باالإدارة العليا مبا�سرة، واالهتمام باإن�ساء ح�سانات التكنولوجيا 
وت�سييق الهوة  بني حاجات ال�سوق وخمرجات التعليم وفقا للتطور العلمي والتكنولوجي، وحماربة 

الف�ساد بكل اأنواعه وت�سخري املوارد العربية لتنمية �ساملة فعالة. 
له  وال�سيا�سية   والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  اأبعادها  بكل  التنمية  موؤ�سرات  تدهور  اإن 
انعكا�سه املبا�سر على اأو�ساع االأمن االإن�ساين يف املجتمعات العربية كما ال ميكن الف�سل بني هذه 
االأو�ساع  والنزاعات امل�سلحة وغياب اال�ستقرار ال�سيا�سي يف عدد من املجتمعات العربية والتي توؤثر 
ال�سومال وال�سودان  واأف�سل مثال على ذلك ما يحدث يف بالد مثل  املوؤ�سرات،  على تدهور هذه 

والعراق واليمن وفل�سطني.
ويتوقف اأي�ًسا جناح اخلطط التنموية العربية على مدى اإمكانية مواجهة حتديات العوملة واقتنا�ض 
فر�سها، على اعتبار اأن ذلك املخرج الرئي�سي ل�سمان اأمن االإن�سان العربي وهو ما يتطلب توفري �سروط 
ن املواطنني  من امل�ساركة يف �سياغة م�ستقبل  كثرية، تاأتي يف مقدمتها توفري موؤ�س�سات دميقراطية متكيّ
وطنهم واملفا�سلة، بحرية ووعي وا�ستقاللية، بني اخليارات التنموية املتاحة وطرق وو�سائل الو�سول 
اإليها، وبالتايل اإجراء مفا�سلة �سحيحة بني االأعباء واملردود املتوقع لكل من هذه اخليارات. وهو االأمر 
الذي يتطلب �سرورة االنطالق يف رفع م�ستوى االأداء االقت�سادي، اأي رفع م�ستوى االإنتاجية وزيادة 
حجم االإنتاج القومي، �سمن منط قطاعي متوازن، ويف الوقت نف�سه اإتاحة املزيد من ال�سلع واخلدمات 
التي تلبي احلاجات االأ�سا�سية لل�سعوب العربية وكذلك توفري فر�ض العمالة املنتجة وحماولة خف�ض 
عة، وتعبئة املزيد من املوارد الب�سرية التي ميكن اأن توؤدي اإىل تاأمني املزيد من  البطالة، املك�سوفة واملقنيّ
القدرة ال�سرائية يف يد العدد االأكرب من املواطنني واالهتمام باإ�سالح منط توزيع الدخل داخل االأقطار 
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االجتماعية  البيئة  قدرة  تطوير  واإتاحة  العربي،  العامل  اأقطار  بني  التنموية  الفجوة  وتقلي�ض  العربية، 
واملوؤ�س�سات  واملواقف  واملعارف  االأفكار  لالقت�ساد  توفر  اأن  ت�ستطيع  بحيث  وال�سيا�سية،  والثقافية 
يتواكب مع  واأن  متوا�سال  اأدائه  منوه وحت�سن  بكفاءة، وبحيث يكون  االقت�سادي  للتحرك  ال�سرورية 
وال�سيا�سية  االجتماعية  القرارات  اتخاذ  جمال  يف  وخا�سة  وا�سعة،  �سعبية  م�ساركة  حتقيق  ذلك 

واالقت�سادية املت�سلة با�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية. 
 ي�ساف اإىل كل ما �سبق اأن جناح خطط التنمية التي ت�سمن اأمن و�سالمة االإن�سان العربي �سوف 
عربية   �سوق  تاأ�سي�ض  وعلى  بينها،  فيما  والتكامل  التن�سيق  العربية على  الدول  بقدرة  مرهونة  تظل 
واحدة، حتقق الكفاية والفاعلية االقت�سادية من ناحية، وعدم الف�سل بني ال�سيا�سة واالقت�ساد من 
باإمكان تعجيل  الوهم  اإىل  العربية يعود  التنمية  اأ�سباب ف�سل  الكثري من  اأخرى، وذلك الأن  ناحية 
اأخرى  هامة  ق�سية  وثمة  ال�سيا�سي.  التحديث  اجتاه  يف  وا�سح  حترك  غياب  يف  االقت�سادية  التنمية 
تتمثل يف املوقف من قطاع الدولة اأو ما يطلق عليه: القطاع العام وذلك الأن اأي تنمية عربية ناجحة 
امل�سروعات  يف  خا�سة  الوطني،  االقت�ساد  يف  القطاع  هذا  دور  على  باملحافظة  مرهونة  امل�ستقبل  يف 
وال�سيا�سات،  والقوانني  املعايري  و�سع  الدولة يف  ل�سلطة  قوي  لتواجد  �سرورة  وهناك  االإ�سرتاتيجية. 
ويف جمع املوارد املالية وتوزيعها، ويف اإعداد الربامج االجتماعية ومراقبتها من اأجل �سمان الرفاهية 

لل�سعوب العربية.
ويف ظل هذا ال�سياق ميكن لل�سباب اأن يلعب دوًرا مبادًرا يف ن�سر ثقافة االأمن وال�سالم االإن�ساين، 
والذي يتطلب احلوار امل�ستمر بني خمتلف وجهات النظر خا�سة من ال�سباب، وا�ستخدام كل اأجهزة 
التن�سئة يف موؤ�س�سات التعليم واملوؤ�س�سات االإعالمية يف التعريف بالقانون الدويل االإن�ساين واملواثيق 
املرتبطة به، ويف الوقت نف�سه التوا�سل مع احلركات العاملية التي تدعم نف�ض املبادئ وت�سديد الرقابة 
على كل االأ�سكال التي تروج للعنف خا�سة املوجهة لالأطفال وت�سجيع تنظيم اأن�سطة �سبابية متنوعة 
املجتمعات  يف  وخا�سة  احلياة؛  نوعية  لتح�سني  اأو  امل�سكالت  بع�ض  حلل  العمل  مع�سكرات  مثل 

املحلية وال�سغرية.
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واحليوية  املو�ضوعية  من  عالية  بدرجة  الكتاب  هذا  ف�ضول  عنها  عربت  التي  املناق�ضات  تتميز 
حول الق�ضايا املطروحة، والتي تدور حول روؤية ال�ضباب لدور الإعالم يف حتقيق املواطنة وال�ضالم 
الجتماعي، وروؤية الذات وقبول الآخر، وكيفية حتقيق الأمن الإن�ضاين يف املجتمعات العربية وهي 
املناق�ضة  جل�ضات  من  عدد  �ضبقها  والتي  اختيارها  يف  اأنف�ضهم  ال�ضباب  ا�ضرتك  التي  املو�ضوعات 
والتداول من خالل اللقاءات التمهيدية التي ينظمها ال�ضباب قبل كل منتدى، بالإ�ضافة اإىل م�ضاركة 
ال�ضباب يف اإدارة جميع املناق�ضات التي يحتويها الكتاب والتي مت فيها عر�ض جتاربهم وخرباتهم يف 

جمال تطوير جمتمعاتهم املحلية.
اإن معظم اآراء ال�ضباب ومناق�ضاتهم تت�ضم بالإميان باأن حتقيق التقدم العربي لن يتم اإل با�ضرتاك 
كافة الأطراف الفاعلة يف املجتمع: احلكومات جنباً اإىل جنب مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين والقطاع 
اأن يتم ذلك يف بيئة ميكنها موا�ضلة الت�ضال بني ال�ضباب داخل  اأنف�ضهم، على  اخلا�ض وال�ضباب 
العامل  ت�ضود  اأنه  وخا�ضة  بال�ضهولة  الت�ضالت  هذه  تتميز  اأن  و�ضرورة  وخارجها  العربية  املنطقة 
الآن تغيريات �ضريعة وهو الأمر الذي يلقي  بتحديات و�ضغوط  م�ضتمرة على ال�ضباب يف املنطقة 

العربية.
كذلك هناك حاجة ملحة من اأجل تفعيل العمل العربي امل�ضرتك، واأن يتم الرتكيز على تفعيل 
دور جامعة الدول العربية يف جمال زيادة امل�ضاركة والتفاعل بني الدول العربية، وخا�ضة يف جمال 
امل�ضتدامة، وفر�ضت  التنمية  اأعاقت جهود  العربية والتي  الداخلية يف املجتمعات  ال�ضراعات  اإنهاء 
حالة من العجز على هذه املجتمعات، مع �ضرورة تفعيل العمل القت�ضادي امل�ضرتك وخا�ضة فيما 

يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للدول التي تعاين من فقر وا�ضح يف الإنتاج الزراعي واحليواين.
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للعرب  الإ�ضاءة  حملة  مواجهة  يف  مهم  بدور  العربية  اجلامعة  تقوم  اأن  ميكن  الإطار،  هذا  ويف 
وامل�ضلمني واتهامهم بالتطرف ورعاية الإرهاب، وذلك من خالل ت�ضميم الربامج الالزمة لتح�ضني 
الدول  �ضباب  املنظم مع  ال�ضبابي  للتبادل  واإيجاد مظلة عربية  وامل�ضلمني يف اخلارج،  العرب  �ضورة 
الأجنبية، ورعاية املوؤمترات والتظاهرات الدولية التي ت�ضاهم يف غر�ض ثقافة احلوار البناء بني احل�ضارات 
والأديان املختلفة، والتو�ضع يف ترجمة اأمهات الكتب العربية املوجهة للغرب، وو�ضع الأطر القانونية 
ب�ضورة  �ضارة  اأخباًرا  الأحيان  معظم  يف  تن�ضر  التي  امل�ضتقلة  وال�ضحف  الف�ضائيات  لعمل  املنظمة 

العرب لدى الآخرين.
بتكثيف  العربية  الدول  والإ�ضراع من جانب كل  الهتمام  ال�ضامل يجب  الإ�ضالح  ولتحقيق 
تنبع  اأن  على  امل�ضتويات،  كافة  على  ال�ضامل  الإ�ضالح  لتحقيق  الالزمة  اخلطوات  وتنظيم  اجلهود 
اأجندة هذا الإ�ضالح من حوار جمتمعي ي�ضارك فيه كل الأطراف -وخا�ضة من ال�ضباب- من اأجل 
موؤ�ض�ضات  اأو  دول  املفرو�ضة من  اخلارجية  ال�ضغوط  بعيًدا عن  العمل  الأولويات وجمالت  حتديد 

خارجية تختلف روؤاها لأوجه الإ�ضالح باختالف اأهدافها ومدى التوازنات الدولية املوجودة.
الأ�ضا�ضية  املواطنني  حقوق  باحرتام  العربية  احلكومات  قيام  تتطلب  الإ�ضالح  عملية  اأن  كما 
كما ن�ضت عليها الد�ضاتري العربية واملواثيق الدولية ذات ال�ضلة، و�ضمان متتع الأقليات واجلماعات 
�ضة بهذه احلقوق، واإنهاء حالة الحتقان املوجودة بني بع�ض الطوائف من اأبناء الوطن الواحد  املهمَّ
وتاأكيد اإر�ضاء ال�ضعور باملواطنة وال�ضالم املجتمعي، واإ�ضالح نظم التعلم ودمج مفهوم املواطنة والأمن 
الإن�ضاين يف املناهج الدرا�ضية، وحتفيز موؤ�ض�ضات املجتمع املدين على القيام بدورها مبا ي�ضهم يف اإيجاد 

عالقة مبا�ضرة بني املواطن وجمتمعه املحيط.
والهيئات  املنظمات  خالل  من  الإ�ضالح  تنفيذ  يف  كبرية  م�ضئولية  ال�ضباب  على  وتقع  هذا،   
ال�ضبابية املنت�ضرة يف ربوع الوطن العربي، واإي�ضال اأ�ضواتهم واآرائهم يف ق�ضايا الإ�ضالح اإىل النخب 
احلاكمة وامل�ضئولني وهو ما ميكن اأن يتم من خالل تكثيف اللقاءات ال�ضبابية الدورية من اأجل فهم 
اأف�ضل لأو�ضاع ال�ضباب وظروفهم ومعرفة القوا�ضم امل�ضرتكة والختالفات املوجودة بني ال�ضباب يف 
ا، وخلق جمموعات  ا ولغويًّ ا وح�ضاريًّ الدول العربية، وذلك كركيزة للحوار مع الآخر املختلف ثقافيًّ



الإن�ضاين  والأمن  املواطنة  قيم  اإر�ضاء  جمال  يف  واخلطط  النظم  تنفيذ  متابعة  تتوىل  �ضبابية  �ضغط 
واحرتام الذات وقبول الآخر.

اأهداف  حتقيق  ا يف جمال  ومهمًّ ا  اأ�ضا�ضيًّ دوًرا  الإعالم  و�ضائل  تلعب  اأن  ميكن  الإطار،  هذا  ويف 
التنمية وذلك من خالل الو�ضائل التقليدية كال�ضحافة والإذاعة والتلفزيون والف�ضائيات والو�ضائل 
التقنية امل�ضتحدثة كاملدونات وجمموعات Facebook التي ميكن اأن تدعم الدور الذي يقوم باإي�ضاح 
جهود التطوير التي تقوم بتنفيذها اأجهزة الدولة املختلفة ون�ضر مفاهيم حقوق الإن�ضان وكيفية �ضمان 
تطبيقها بني املواطنني واإبراز التجارب ال�ضبابية الناجحة، وت�ضميم الربامج اخلا�ضة بالتعريف بالهوية 
تكنولوجيا  جمال  يف  احلادث  بالتقدم  ومعرفته  العربي،  ال�ضباب  م�ضايرة  لأن  العربية،  واحل�ضارة 
اإليه من �ضرورة احرتام  املعلومات والنه�ضة العلمية ل ميكن اأن يقل يف اأهميته عما �ضبق الإ�ضارة 
حقوق الإن�ضان وعدم النعزال عن ركب التقدم العاملي حتى تكون لالأمة العربية مكانة مرموقة بني 

الأمم كما كانت من قبل.
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كلمة 
الدكتور  اإ�شماعيل �شراج الدين

مدير مكتبة الإ�ضكندرية

مرحًبا بكم يف مكتبة الإ�ضكندرية، وكم كنت اأود اأن اأكون معكم يف هذا املوؤمتر لل�ضباب العربي 
لأنني اأعترب اأن دعم ال�ضباب هو مهمتنا الأ�ضا�ضية. اأمامكم ويف هذا املوؤمتر مو�ضوعات هامة اأرجو اأن 
تبلوروا اأفكاركم حولها حتى تقدموها ملوؤمتر الإ�ضالح العربي الذي �ضيتبع موؤمتركم هذا من يوم 2 اإىل 

يوم 4 مار�ض باإذن اهلل.
اإن الق�ضية املطروحة اأمامكم ق�ضية هامة، اإنها ق�ضية تفاعل ال�ضباب مع الإعالم على اعتبار اأن 
اإىل  فيها  ننظر  التي  واملراآة  العامل  اإىل  منها  ينظر  التي  النافذة  ي�ضنع  الذي  هو  املجتمع  الإعالم يف 
اأنف�ضنا، كما اأن الإعالم هو الذي يجدد طاقات املجتمع. ويف هذا الإطار اأرجو اأن تهتموا ب�ضفة خا�ضة 

بثالثة حماور:



اأوًل:- دور الإعالم يف حتقيق مفهوم املواطنة وال�ضالم الجتماعي، ففي اأي جمتمع ل يجب  اأن 
يوظف الإعالم لإثارة الفنت الطائفية يف �ضفوف املجتمع، ويجب على ال�ضباب اأن يوؤكد على فكرة 
التاآخي وعلى فكرة القيم الإن�ضانية وعلى فكرة املواطنة وكيف ميكن لل�ضباب والإعالم اأن يعملوا 

معاً يف مثل هذه الق�ضايا.
ثانًيا:- روؤية الذات وقبول الآخر، وتنبع اأهمية هذا املحور من اأن روؤية الآخر مرهونة بروؤيتنا لذاتنا. 
فينبغي اأن يكون لدى ال�ضباب روؤية موؤكدة للهوية متكنه من اأن ينفتح على الآخر بال خوف، واأن 

ياأخذ منه ما يرثي ذاته ويرثي املجتمع، ويعطي له ما يرثي احل�ضارة واحلوار ب�ضورة عامة.
من  اأو�ضع  مفهوم  الإن�ضاين  الأمن  مفهوم  اأن  فاملالحظ  الإن�ضاين،  الأمن  حتقيق  ق�ضية  ثالًثا:- 
جمرد الأمن اجل�ضدي لل�ضخ�ض وعدم اإرهابه، فهو يرتبط باإمكانية اأن يعي�ض ال�ضخ�ض يف جمتمع ما 
حياة كرمية متكنه اأن ميار�ض دوره كمواطن، واأن يجد القوت املنا�ضب والفر�ضة للتفاعل مع الآخرين 

والإ�ضهام يف دفع عجلة التنمية يف املجتمع. 
و�ضوف يناق�ض ال�ضباب اأي�ًضا يف هذا املنتدى العديد من الأ�ضئلة الهامة التي تتعلق مبو�ضوعات 
مثل: ما هو الأمن الإن�ضاين؟ وكيف ميكن حتقيقه؟ وما هو دور الإعالم يف ن�ضر قيم املواطنة والأمن 
ب�ضاأنها حتى ميكن  الأفكار  بلورة  يتم  واأن  القادمة،  الأيام  بحثها يف  يتم  اأن  اأمتنى  والتي  الإن�ضاين؟ 

تقدميها يف مطلع موؤمتر الإ�ضالح العربي الكبري لتكون نقطة انطالق لعمل الآخرين.
                   �ضكًرا لكم؛ ووفقكم اهلل جميًعا اإىل ما فيه خري الوطن.
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كلمة 
الدكتور علي الدين هالل

وزير ال�ضباب الأ�ضبق ومن�ضق املنتدى

اأعرب عن خال�ض �ضعادتي  لوجودي للمرة الثالثة لل�ضنة الثالثة معكم يف هذا املكان وما اأحلظه 
من زيادة عدد امل�ضاركني �ضواء من م�ضر اأو من الدول العربية الأخرى.

نحن حري�ضون على اأن يكون هذا املنتدى خري تعبري عن كل ال�ضباب، واأن متثل فيه التنوعات 
احلكومية  اجلهات  من  ال�ضباب  متثيل  يتم  واأن  العربية،  دولنا  يف  املختلفة  والطوائف  الجتماعية 
واجلمعيات الأهلية على حد �ضواء، وذلك بالإ�ضافة اإىل ال�ضباب الذي يود امل�ضاركة من تلقاء نف�ضه 
ويقوم باإبداء رغبة امل�ضاركة لدى منظمي املنتدى. ونحن حري�ضون على هذا املعنى اأي�ًضا عند اختيار 
ال�ضباب امل�ضري، حيث يقوم املجل�ض القومي لل�ضباب بانتقاء �ضباب ممثلني لعدد كبري من املحافظات 
اأن حتتكر فئة معينة  ولي�ض فقط مر�ضحني من حمافظتي القاهرة والإ�ضكندرية. حيث ل نرغب يف 



التواجد يف هذه املنتديات، اأو اأن يحتكرها اأبناء العوا�ضم واملدن الكربى يف الأردن اأو �ضوريا اأو دول 
املغرب العربي، فاملدن والقرى الأخرى تزخر بال�ضباب والقيادات والأ�ضخا�ض الذين لديهم فكر، 

ومن حقهم ومن واجبنا اأن نعطيهم الفر�ضة، واأن نلتقي بهم ون�ضتمع اإليهم. 
وبال�ضباب«.  ال�ضباب  واإىل  ال�ضباب  »من  هي  الأول  املنتدى  تنظيم  منذ  اللقاء  هذا  فل�ضفة  اإن 
ومقرتحاتهم من خالل  اجلميع  اآراء  املكتبة  تتلقى  املو�ضوعات،  اختيار  فعند   النهج  لهذا  وتاأكيًدا 
موقعها على �ضبكة الإنرتنت، ويتم تنظيم ور�ض عمل متهيدية يح�ضرها �ضباب ممثل لعدد كبري من 
الدول العربية من املقيمني بالقاهرة وخارجها. وعقدت املكتبة اأوىل هذه اجلل�ضات يوم 25 اأغ�ضط�ض 
العام املا�ضي وقرر ال�ضباب فيها اختيار املحاور الثالثة للمنتدى التي ذكرها الدكتور اإ�ضماعيل �ضراج 
الدين يف كلمته. وكما يتم اختيار املو�ضوعات بوا�ضطة ال�ضباب، فاإن اإدارة كل جل�ضات املوؤمتر تتم 
بوا�ضطة ال�ضباب: الرئي�ض واملقرر وحتى املي�ضر اإن اأمكن، ول يقوم املي�ضر باإلقاء حما�ضرة يف املنتدى، 

واإمنا يكتفي فقط بفتح املجال لالأ�ضئلة.
بعد هذه املقدمة الطويلة، ل ي�ضعني اإل اأن اأرحب بكم يف مدينة الإ�ضكندرية العا�ضمة الثانية 
مل�ضر، وهي جزء من ح�ضارة البحر املتو�ضط وكان بها مقر مكتبة الإ�ضكندرية القدمية على بعد عدة 
مئات من الأمتار من هنا. وقد حظيت املكتبة منذ اإن�ضائها باحرتام دويل ومكانه ثقافية كبرية اأهلت 

كل عربي وم�ضري لأن يفخر بها.
ونحن نبداأ حوارنا بالت�ضاوؤل حول: من نحن املجتمعني هنا؟ واأين نحن؟ واأين نريد اأن نذهب؟ 

واأين نقف؟ واإىل اأي اجتاه نذهب؟
اأنف�ضنا.  اأحزابًا بل منثل  اأو  ا ل منثل دوًل  ًـّ بلًدا عربي اأو 17  ال�ضباب من 16  نحن جمموعة من 
وهذه فر�ضة لنا جميًعا كعرب اأن ن�ضقط الأقنعة املختلفة ونتكلم ك�ضباب، و�ضوف تكت�ضفون فيما بعد 
حجم التقارب بني ال�ضباب العربي يف همومه وهواج�ضه. واأتذكر عندما �ضافرت اإىل اخلارج للدرا�ضة 
ا يف اجلامعة به كل اجلن�ضيات. وفجاأة يتك�ضف للمرء اأنه ل يعرف  ًـّ ـًا عربي كطالب ولأول مرة اأجد نادي
من ال�ضعودي ومن املغربي ومن امل�ضري ومن العراقي؟  كل النا�ض تعرب عن نف�ض امل�ضاكل، وعندهم 
نف�ض الآمال، ويخافون من نف�ض الإحباطات ولذلك فاإن اإمياين بالعروبة واإمياين باأن العرب اأمة واحدة 
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�ضيء ل يهتز قط. وبدون  تدخل احلكومات وال�ضيا�ضة، ن�ضتطيع اأن نكت�ضف باأنف�ضنا حجم الوحدة 
الثقافية والتقارب احل�ضاري والتقارب يف الذوق. 

عندما اأقول نحن ال�ضباب فاإن كل فرد ميثل نف�ضه ولي�ض بلده ول اأي تيار ينتمي اإليه، وكل فرد 
مطالب باأن يعطي لنف�ضه حرية التفكري وحرية التاأمل، ول يدخل نف�ضه يف �ضجن وهو مازال �ضغرياً 
من  ال�ضتفادة  على  القدرة  من  ويقلل  النمو  يوقف  �ضجن  هي  مغلقة  اأيديولوجية  اأي  لأن  وذلك 

الأفكار الأخرى.
وعندما اأذكر كلمة »�ضباب« ياأتي اإىل الذهن ع�ضرات املعاين: القوة، التمرد، الثورة، الرغبة يف 
التميز، الرغبة يف التفرد، حتدي ال�ضلطة: ال�ضلطة الوالدية والجتماعية وال�ضيا�ضية. ال�ضباب خيال 
مقتبل عمره،  اأخطاء وهو يف  ال�ضباب  يرتكب  فاإذا مل  فيه،  التفكري  يجوز  فيما ل  والتفكري  واإبداع 
فمتى �ضيتعلم؟! واخلطاأ لي�ض هو نهاية الدنيا  طاملا كان غري مق�ضود. واأعتقد اأن ال�ضاب الذي يعمل 
اأن  ال�ضباب  اأيها  اأطلب منكم  يعمل ذهنه؛ ولذلك  والذي ل  املقلد  ال�ضخ�ض  اأف�ضل من  ويخطئ 
تكونوا اأنف�ضكم وتعربوا عن �ضخ�ضياتكم. ومن حق ال�ضباب علينا اأن ن�ضتمع لهم ومن حقهم علينا 

اأن ن�ضيف لهم ون�ضحح لو وجدت معلومات غائبة.
لقد قللت و�ضائل الت�ضالت احلديثة من قيمة  املثل القائل »اأكرب منك بيوم يعرف عنك ب�ضنة«. 
فهذا املثل ن�ضاأ يف ظروف معينة لحرتام كبار ال�ضن وخربتهم احلياتية. ويثري ذلك احلديث العالقة 
بني الأجيال فكلمة جيل خمتلف عليها، وهي تعني ب�ضكل عام حوايل ع�ضر �ضنني فيقال مثاًل جيل 
اخلم�ضينيات، ال�ضتينيات، ال�ضبعينيات، وكاأن كل ع�ضر �ضنني تكون مرحلة �ضنية ونف�ضية جتمع بينها 

خ�ضائ�ض م�ضرتكة.
يجب اأن نواجه ب�ضجاعة مرحلة التحول الكربى التي متر بها بالدنا العربية، واأن يعي �ضناع القرار 
مطالب الكتلة ال�ضبابية يف كل جمتمع واحتياجاتها واأحالمها وهواج�ضها، وما تعاين من اإحباطات 
باأن منافذ  الكتلة  واإذا �ضعرت هذه  يوؤثر على مزاج املجتمع ككل.  الفاعلة  الكتلة   لأن مزاج هذه 
التعبري اأمامها غري موجودة، واأن فر�ض العمل اأمامها لي�ضت متحققة فالبد اأن نتوقع  تقل�ضات حادة 

يف هذه املجتمعات.
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ما املق�شود بالعالقة بني الأجيال؟ 
هي العالقة بينك وبني والدك اأو بينك وبني والدتك وبني جدك. العالقة يف املدر�ضة بينك وبني 
ا، هل هذه  ا والأكرب �ضنًّ املدر�ض، يف اجلامعة بينك وبني الأ�ضتاذ اجلامعي، اأي العالقة بني الأ�ضغر �ضنًّ

العالقة تت�ضم بالتاآلف اأو الن�ضجام والتوافق اأم التوتر وال�ضراع؟
ا عن انهيار اللغة العربية ووجدته يذكر اأن ال�ضباب بداأ  ًـّ قراأت يف جريدة اأخبار اليوم حتقيًقا �ضحفي
يحور يف اللغة العربية يف ر�ضائل SMS، فهم يكتبون  اأرقاًما بدًل من احلروف وهذا ميثل، بتعبري كاتب 
التحقيق، مذبحة للغة العربية والثقافة، وهذا يو�ضح لنا عالقة التوتر؛ فالبع�ض من اجليل الأكرب ل 
ة �ضعرك ول يقدر ما تقراأه اأو  يقبلك ول ي�ضتوعبك ول يحرتم ما حتب من مو�ضيقى اأو ل يتذوق ق�ضَّ
تفعله ويرى اأن اجليل الأ�ضغر جيل تافه ومنحرف، وعندما يحدث هذا، فاإن العالقة �ضتقت�ضر على 
عالقة وعظ واإر�ضاد، عالقة توجيه و�ضغط وجمادلة. واأحيانا ين�ضى اجليل الأكرب اأنه كان �ضغرًيا وكان 

مير باإرها�ضات هذه املرحلة.
ا اأن ت�ضتمع برحابة �ضدر لآراء ال�ضباب وم�ضاكلهم  يرتتب على هذا اأنه على الأجيال الأكرب �ضنًّ
وت�ضعى حللها، ول توقف عجلة التقدم والتغيري مع مراعاة اأن كل جيل ن�ضاأ يف مناخ فكري معني اأو 
بيئة معينة، ومن حقه اأن يتطور بال�ضكل الذي ير�ضى عنه، طاملا اأن هذا ل ي�ضكل خروًجا عن قيم 

اأ�ضا�ضية تتعلق بالدين اأو الوطن.
اأموال  لديهم  اأ�ضخا�ًضا  هناك  اأن  وقد جند  الذات،  هو حتقيق  املوؤمتر  احلديث يف  اأحد حماور  اإن 
كثرية ولكنهم غري م�ضرتيحني وينظرون ملن حولهم، اأي اأن الغنى ل يوؤدي اإىل راحة البال، ولذلك 
يرتبط الر�ضا مبدى حتقيق الإن�ضان للهدف الذي يريده، وهذا هو اأ�ضل الر�ضا بالذات كمقدمة للر�ضا 
بالآخرين. كما اأنه ل يوجد اإن�ضان مثل الآخر ول يوجد اإن�ضان لي�ض يف داخله �ضيء جميل. كل 
اإن�ضان جميل يف داخله، كل اإن�ضان لديه قدرات يف داخله. ل يوجد اإن�ضان معدوم القدرات، حتى 
ا. اإن املعاق اإذا اأعطيته الفر�ضة وعلمته ميكن اأن يعزف مو�ضيقى اأو ير�ضم،  ا اأو عقليًّ املعوق ج�ضمانيًّ
لأن اهلل اأعطاه �ضيًئا يف داخله مييزه عن الآخرين، وهو موهبة التحدي. ومن هنا، تنبع القوة الذاتية 
اأو ال�ضهرة، ولكنها قوة  اأو اجلاه  اأو الأموال  لالإن�ضان، قوة من داخله ولي�ض من املوقع الذي ي�ضغله 
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تعطي الإن�ضان القدرة على التغيري؛ وهذا هو جمال عمل املبدعني الجتماعيني الذين يقومون بتغيري 
املجتمعات. ويرتبط ذلك بالكاريزما ال�ضخ�ضية وقبول الآخرين لالآراء والأفكار. ومثال على ذلك ما 
حدث يف ت�ضجيع الفتيات على التعليم يف الريف حيث وجد املخت�ضون اأن الن�ضبة تزداد اإذا ما �ضدر 

هذا ال�ضلوك من �ضخ�ض العمدة اأو �ضيخ اجلامع اأو مدر�ض القرية. 
ول ي�ضعني يف النهاية اإل اأن اأتقدم بال�ضكر ملنظمي املوؤمتر والقائمني عليه، واأولهم  الدكتور حم�ضن 
يو�ضف، واإىل ال�ضباب امل�ضارك من جميع الدول العربية بف�ضل جهود مكتبة الإ�ضكندرية واملجل�ض 
ال�ضباب  وزراء  جميع  خربو�ض  الدين  �ضفي  حممد  الدكتور  رئي�ضه  خاطب  الذي  لل�ضباب  القومي 
العرب حلثهم على امل�ضاركة. واأمتنى اأن يتكرر هذا يف جميع الأعوام، واأن يزداد عدد امل�ضاركني من 

جميع الدول العربية.
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كلمة 
الدكتور �شفي الدين خربو�ش

رئي�ش املجل�ش القومي لل�شباب

ياأتي انعقاد موؤمتر ال�ضباب العربي هذا العام حتت �ضعار »ال�ضباب ودور الإعالم يف حتقيق ثقافة 
ال�ضالم والأمن والتنمية« متواكًبا مع املتغريات التي ت�ضهدها املنطقة من حولنا والتي اأبرزت اأهمية 

ثقافة ال�ضالم والأمن واقرتانها بعن�ضر التنمية يف حتقيق النه�ضة ال�ضاملة ملجتمعاتنا العربية.
الق�ضايا  يف  ول�ضيما  املجالت  جميع  يف  ال�ضباب  دور  اأهمية  على  التاأكيد  اإىل  بحاجة  ول�ضنا 
اخلا�ضة بالإعالم ودوره يف تر�ضيخ القيم املرتبطة بال�ضالم والأمن والتنمية، وهي قيم اإيجابية ن�ضعى 
لن�ضرها بني جميع فئات املجتمع وبخا�ضة ال�ضباب. وقد نظمت حركة �ضوزان مبارك الدولية للمراأة 
ا لل�ضباب �ضارك يف فاعلياته ال�ضباب والفتيات من  ًـّ من اأجل ال�ضالم يف �ضبتمرب املا�ضي منتدى دولي

معظم دول العامل ودار اأحد املحاور الرئي�ضية حول الإعالم. 



لقد كنا حري�ضني يف املجل�ض القومي لل�ضباب على اأن ن�ضتجيب للتو�ضيات التي نتجت عن 
املنتدى الثاين يف البيان اخلتامي الذي رفعه ال�ضباب امل�ضارك اإىل موؤمتر الإ�ضالح الرابع؛ فنظمنا 
بعد انتهاء املوؤمتر ب�ضهر ون�ضف وبالتعاون مع جامعة الدول العربية موؤمتراً لل�ضيا�ضات الوطنية لل�ضباب 
يف الدول العربية �ضارك فيه ممثلون لـ 15 دولة عربية بغر�ض تبادل الآراء واحلوار حول ال�ضيا�ضات 

والدور املنوط بال�ضباب يف �ضياغتها وتنفيذها وتقييمها. و�ضن�ضتمر يف ذلك اإن �ضاء اهلل.
التح�ضريية  اللقاءات  �ضارك يف  الذي  وال�ضباب  املنتدى  اأدار  بال�ضكر لكل من  اأتقدم  اأن  اأود 
واختيار هذه املو�ضوعات الهامة والتي اأعتقد اأنها �ضت�ضيء الكثري من النقا�ض واحلوار وينتج عنها 
ال�ضيا�ضات  �ضياغة  عند  العتبار  بعني  القرار  �ضناع  ياأخذها  اأن  يجب  التي  التو�ضيات  من  املزيد 

ال�ضبابية.
اأ�ضهم يف تنظيم واإعداد هذا املوؤمتر واأعطى الفر�ضة لل�ضباب من  بال�ضكر لكل من  اأتوجه  كما 
جميع الدول العربية امل�ضاركة يف اإدارة جل�ضات املوؤمتر وامل�ضاركة يف املوؤمتر اخلام�ض لالإ�ضالح العربي 
الذي �ضينعقد هذا العام حتت �ضعار »الإعالم والدميقراطية وامل�ضئولية املجتمعية«، واأخ�ض بالذكر 
من�ضق  هالل  الدين  علي  والدكتور  الإ�ضكندرية،  مكتبة  مدير  الدين  �ضراج  اإ�ضماعيل  الدكتور 
املنتدى، والدكتور حم�ضن يو�ضف امل�ضرف على هذا اجلهد الذي �ضوف تلم�ضونه باأنف�ضكم خالل 

الأيام القادمة.
                     وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل،،،
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كلمة ال�شباب العربي
 الأ�شتاذ  جواد النابل�شي

مبا اأننا �ضباب، �ضوف اأتكلم من القلب مع اإخوتي، واأريد اأن اأبداأ بعر�ض ملجموعة من القيم 
والدرو�ض امل�ضتفادة من كتاب اأقراأه الآن، ويناق�ض فكرة اأن تقدم املجتمعات لبد اأن يكون بوا�ضطة 
مبدعني اجتماعيني واأ�ضخا�ض لهم �ضبكة عالقات وا�ضعة و�ضخ�ضيات وطباع معينة يتمكنون من 
خاللها من تغيري املجتمع �ضواء باأ�ضياء اإيجابية اأو بالت�ضدي لظواهر �ضلبية �ضائدة. وتكمن م�ضئولية 
هوؤلء الأ�ضخا�ض يف م�ضاعدة النا�ض واإيجاد حلول مقرتحة للم�ضاكل التي يواجهونها، وعادة ما 

ا من النا�ض ولهم عدة اأ�ضدقاء م�ضرتكني.  جندهم يعرفون جمموعة كبرية جدًّ
اإن هدفنا يف هذا املنتدى اأن نقدم ر�ضالة لل�ضباب الآخر اجلال�ض على املقاهي والذي لي�ض 
معنا الآن، ر�ضالة مفادها اأنك تتحمل م�ضئولية العمل ل�ضالح بلدك بدل من اجللو�ض بال هدف 



على املقاهي. واأعتقد اأن ال�ضوؤال الرئي�ضي الذي يجب خماطبتهم به، هو ما هو هدفك يف احلياة؟ لأنه 
اأو حلم ي�ضعى لتحقيقه بخالف املاأكل وامل�ضرب والإجناب والتعليم  اإن�ضان هدف  بالطبع لدى كل 
اجلامعي واحل�ضول على الأموال، هدف ينه�ض على اأ�ض�ض واقعية ولي�ض جمرد اأحا�ضي�ض اأو رغبات 

فقط.
خالل اليومني القادمني للمنتدى، يجب اأن نبني وندعم العالقات بني جميع امل�ضاركني حتى 
Facebook  التي  اأو �ضبكة  التوا�ضل معهم عرب الربيد الإلكرتوين  انتهاء املنتدى من  نتمكن بعد 
ت�ضاعدنا يف البحث عن عالقات قدمية وبناء عالقات جديدة. كما ينبغي اأن نعر�ض لدورنا يف نه�ضة 
جمتمعاتنا وعدم الكتفاء بعر�ض امل�ضاكل وال�ضعوبات فقط، واأود اأن اأذكركم كما قلت يف البداية 
اأن اأي نه�ضة تقوم على 2% من ال�ضعب اأي اأننا ل نحتاج لتغيري ال�ضعب كله كي يحدث التقدم، بل 

يجب الرتكيز على الأ�ضخا�ض املوؤثرين من �ضانعي التغيري.
 اإن �ضاء اهلل نكون مع بع�ضنا البع�ض يف الأيام القادمة.  

                         واأ�ضكركم حل�ضن ا�ضتماعكم.
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كلمة الفتيات العربيات
 الأ�شتاذة  منتهى عبيدات

يف البداية اأود اأن اأ�ضكر القائمني على اإدارة وتنظيم هذه املوؤمترات واأخ�ض بالذكر مكتبة الإ�ضكندرية 
العربية هي  م�ضر  اأن جمهورية  نعلم  اإننا جميعاً  بالغريب حيث  لي�ض  وهذا  لل�ضباب.  القومي  واملجل�ض 
تنمية  ودورها يف  املوؤمترات  هذه  اأهمية  لإدراكها  وذلك  املوؤمترات،  من  العديد  وتنظيم  اإدارة  يف  ال�ضباقة 
املجتمعات وازدهارها، حيث اإن املوؤمترات تركز وبا�ضتمرار على امل�ضتجدات واملو�ضوعات التي تظهر على 
ال�ضاحة العاملية والعربية، ويجد ال�ضباب العربي فيها التنوع يف عر�ض املو�ضوعات املطروحة مبا يتنا�ضب مع 

اأهميتها يف �ضقل �ضخ�ضيته وتو�ضيع مداركه.
ن اأكرث من ن�ضف جميع املجتمعات العربية، ومن ثم اأهمية اإدماجه ب�ضكل  نحن نعلم اأن ال�ضباب يكوِّ
اإيجابي يف مناق�ضة الق�ضايا ذات الأهمية، وذلك من خالل اإتاحة الفر�ضة له يف امل�ضاركة واإبداء الراأي 
باأهميته م�ضتقباًل. فال�ضباب هم بناة الأوطان وعمادها، وهم قادة  حتى يكون له دور فاعل وموؤثر ي�ضعر 

امل�ضتقبل الذين يقررون م�ضري دولهم و�ضعوبهم.
توؤدي هذه املوؤمترات الدورية اإىل اللتقاء وتبادل اخلربات والآراء مما ي�ضاهم يف �ضقل �ضخ�ضية امل�ضاركني 
املختلفة، ومن خالل مناق�ضة م�ضاكلهم  العادات والظروف  تبادلهم اخلربات، وتعرفهم على  نتيجة  فيها 
وم�ضاكل بالدهم، والطالع على اأهم امل�ضاكل التي يواجهها ال�ضباب العربي يف خمتلف جوانب احلياة.

اأهميتها يف تقريب وجهات النظر  اإن فائدة هذه اللقاءات ل حت�ضى من حيث  اإخواين واأخواتي... 
بني ال�ضباب العربي ومعرفة جتارب الآخرين وال�ضتفادة منها وتقدمي املقرتحات والتو�ضيات الهامة من 
اأجل اإيجاد احللول امل�ضرتكة. ول ي�ضعني هنا اإل اأن اأذكر جتربة خا�ضة يل من خالل امل�ضاركة يف موؤمتر 
اليابان مب�ضاركة 14 دولة من خمتلف اجلن�ضيات، وهي التعرف  ا يف  ًـّ ال�ضباب العاملي الذي يعقد �ضنوي
على ثقافات وعادات ال�ضعوب املختلفة خالل خم�ضة ع�ضر يوماً، والتي مل تكن لتتحقق لول م�ضاركتي 

يف هذا املوؤمتر. 
               يف اخلتام اأتوجه بال�ضكر مرة ثانية للقائمني على تنظيم هذا املوؤمتر. 



كلمة 
الدكتور �شفي الدين خربو�ش

رئي�ض املجل�ض القومي لل�ضباب
)يف اجلل�شة اخلتامية(

حم�ضن  والدكتور  هالل  الدين  علي  للدكتور  والتقدير  ال�ضكر  كل  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�ضم 
يو�ضف ولكل امل�ضاركات وامل�ضاركني. 

ا�ضتمتعت بال�ضتماع اإىل كل التقارير التي تنبئ عن عمل جاد مت على مدار جل�ضات املنتدى، 
واأنا �ضعيد باملقرتحات والنتقادات للم�ضئولني عن ال�ضباب يف العامل العربي، وهذا ما يجعلنا ن�ضعر 
بالثقة يف اإمكانية اأن نح�ضن من اأدائنا يف املرحلة املقبلة، كما ا�ضتمعت اإىل جميع التو�ضيات وتقرير 

الدكتور قدري حفني عن تقييم امل�ضاركني لفعاليات املنتدى.
و�ضول  عدم  يف  اأ�ضك  يجعلني  وهذا  العربي  العامل  يف  تنفيذها  يتم  تقريًبا  التو�ضيات  بع�ض 
املعلومات اخلا�ضة بها اإىل ح�ضراتكم، اأنتم ممثلون ل�ضباب وفتيات من الدول العربية، ومن املفرت�ض 
اأن تكون الر�ضالة قد و�ضلت. وهذا يجعلنا مع زمالئي من امل�ضئولني عن ال�ضباب يف الدول العربية 

نتحمل م�ضئولية اأن ن�ضل بهذه الأعمال التي تنفذ اإىل اأكرب عدد ممكن من ال�ضباب.
وعلينا اأن نتذكر اأن ال�ضباب يف الوطن العربي ميثل الن�ضبة الغالبة، عندما كنا اأ�ضغر كنا نتحدث 
عن مائة مليون عربي ككل. اأما الآن فال�ضباب فقط يزيدون عن مائة مليون ن�ضمة من اإجمايل �ضكان 
الطوائف  اأو  الإقامة  مكان  اأو  الدخل  اأو  التعليم  م�ضتوى  من حيث  وهم خمتلفون  العربي،  الوطن 
اأو  للتبادل  اتفاقيات  بينها  العربية لأن تربم فيما  اأو ما اإىل ذلك. وهو ما دفع كل الدول  اأو الأديان 
التعاون الثنائي. فعلى �ضبيل املثال: يف م�ضر هناك برامج تبادل ثنائي مع كل الدول العربية ول مير 
�ضهر اإل وهناك وفد �ضبابي من دولة عربية موجود يف م�ضر اأو وفد �ضبابي م�ضري موجود يف اإحدى 
الدول العربية. ويف العام املا�ضي اتفقنا مع الإخوة يف �ضوريا والأردن بدًل من وجود تبادل ثنائي بني 



م�ضر والأردن، وم�ضر و�ضوريا، والأردن و�ضوريا يكون هناك تبادل ثالثي ومت جتميع عدد من ال�ضباب 
والفتيات يف كل من م�ضر و�ضوريا والأردن ملدة ع�ضرة اأيام يف كل دولة من هذه الدول.

اإليه عدد كبري من �ضباب الدول  ا مع�ضكر ال�ضباب العربي، وعادة يح�ضر  كما تنظم م�ضر �ضنويًّ
العربية ونف�ض ال�ضيء يف الأردن وتون�ض و�ضوريا ولبنان وي�ضارك فيه  �ضباب وفتيات من كل الدول 
العربية. وخالل هذا العام هناك مهرجان ال�ضباب العربي الذي يعقد حتت مظلة جامعة الدول العربية 
الدول  التن�ضيق مع جامعة  ب�ضدد  الآن  القادم. ونحن  يوليو  ي�ضهر  والثالث من  الثاين  الأ�ضبوع  يف 
العربية وجمل�ض وزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب والتن�ضيق مع الدول العربية. واأمتنى اأن يكون اأكرب 
ا وفتاة مبعنى اأننا نتحدث عن  تظاهرة �ضبابية عربية تتم، حيث يتاح لكل دولة امل�ضاركة بحوايل 50 �ضابًّ

1000 �ضاب وفتاة من الدول العربية.
ال�ضباب،  لبيوت  الدويل  املوؤمتر  العربي  العامل  يف  مرة  لأول  القادم  مايو  يف  م�ضر  تنظم  و�ضوف 

والدول العربية اأو اجلمعيات العربية املعنية ببيوت ال�ضباب يف القاهرة مدعوة يف هذا املوؤمتر.
والو�ضع نف�ضه يف باقي الدول العربية الأخرى حيث تقوم باأن�ضطة �ضبيهة، حيث �ضتنظم اململكة 
عربي  �ضبابي  جتمع  وهذا  للتطوع  العربي  ال�ضباب  مهرجان  القادم  اأغ�ضط�ض  يف  ال�ضعودية  العربية 
جماعي. بالإ�ضافة اإىل التجمعات ال�ضبابية التي تتم يف دم�ضق اأو بريوت اأو عمان اأو تون�ض اأو اأي من 

العوا�ضم العربية وما يطرحه ال�ضباب من اأفكار نحاول بقدر الإمكان اأن نطبقها على اأر�ض الواقع.
لي�ض الغر�ض من ذلك اأن اأحتدث اأو اأر�ضي امل�ضاركني لكنني اأحتدث عن واقع يحدث بالفعل 
ا. لدينا جتربة ت�ضمى جتربة القوافل الربية التي ي�ضارك فيها عدد كبري من ال�ضباب والفتيات  ويتم �ضنويًّ
ننظمها مع تون�ض و�ضوريا واأمتنى اأن تتو�ضع مع الدول الأخرى. والآن موجود يف م�ضر الوفد ال�ضعودي 

ا وي�ضتمرون يف م�ضر ملدة 15 يوًما.  امل�ضارك يف اأ�ضبوع الإخاء امل�ضري ال�ضعودي وعدده 70 �ضابًّ
ون�ضعى لتنظيم الربملان ال�ضبابي العربي الأول والذي كانت فكرته قد طرحت يف اللقاء الثالثي 
امل�ضري ال�ضوري الأردين، ووعدنا امل�ضاركني باأن ينفذ هذا الربملان ال�ضبابي بالتن�ضيق مع الإخوة يف 
اجلامعة العربية قريًبا، و�ضوف يتاح فيه لل�ضباب اأن يتحدثوا بالطريقة التي يريدون ولدينا لئحة الربملان 
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العربي النتقائي بحيث ت�ضتخدم اأو تكون دلياًل يف العمل بالن�ضبة لل�ضباب يف الدول العربية. كما 
ندعو اإىل عقد قمة عربية لل�ضباب بغ�ض النظر عن توقيت عقدها.

اإىل حد بعيد قد ل ير�ضي طموح الكل  ـًا  ا ومر�ضي ا عربيًّ اأن هناك تبادًل �ضبابيًّ اأقوله  اأن  اأود  ما 
ال�ضعيد  على  العربي  التعاون  واأن  ال�ضحيح،  الإطار  اأنه  اأعتقد  الذي  الإطار  يف  حترك  هناك  ولكن 
العربية.  ووجود ح�ضراتكم يف هذا املكان  التعاون بني الدول  اأف�ضل جمالت  ال�ضبابي يعترب من 

للمرة الثالثة على التوايل دون انقطاع يعرب عن وجود هذا النوع من اأنواع التبادل.
نتعاون مع مكتبة الإ�ضكندرية ونوجه لها ال�ضكر يف اأن ي�ضتمر هذا التوا�ضل ال�ضبابي العربي واأمتنى 
حل�ضراتكم كل التوفيق. واإننا على ا�ضتعداد لتنفيذ اأي مبادرات قابلة للتنفيذ يقرتحها ال�ضباب يف 

اأي لقاءات �ضبابية عربية �ضواء كانت على ال�ضعيد الثنائي اأو على ال�ضعيد اجلامعي.
وكل التوفيق حل�ضراتكم واأهنئكم بنجاح هذا املنتدى واإىل املزيد من التقدم و�ضكًرا جزياًل.  
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بيــان ال�شباب العربي
اإىل موؤمتر الإ�شالح العربي اخلام�ش

 
نحن �ضباب الدول العربية املجتمعون باملنتدى الثالث لل�ضباب العربي املنعقد مبكتبة الإ�ضكندرية 
حتت �ضعار دور ال�ضباب والإعالم يف حتقيق ال�ضالم والأمن والتنمية خالل الفرتة من الثامن والع�ضرين 
من �ضهر فرباير وحتى الأول من �ضهر مار�ض لعام 2008، نعرب عن خال�ض �ضكرنا لإدارة املنتدى 
على اختيار هذه املو�ضوعات الهامة التي �ضارك يف حتديدها ومناق�ضتها 300 �ضاب وفتاة ميثلون 17 
دولة عربية،  ونوؤكد على عدد من املعاين والقيم واملمار�ضات التي نرغب يف اأن تتحقق يف جمتمعاتنا 

العربية ويربزها اإعالمنا املكتوب واملرئي واملقروء وامل�ضموع دون اإ�ضافات اأو جماملة.
نحن نوؤمن بدور الإعالم كاأداة للتب�ضري والتنوير ونقل القيم احل�ضارية ال�ضائدة يف بالدنا، ولكننا 
نرى اأن هذا الدور يت�ضم اأحيانًا بالغمو�ض والت�ضوي�ض وال�ضعي وراء الإثارة من اأجل حتقيق م�ضالح 
ق اأكرث مما جتمع، وتربز التعقيدات والنق�ضامات دون الإيجابيات، وتعلي من اعتبارات الربح  �ضيقة تفرِّ

ال�ضيقة على ح�ضاب �ضورتنا لدى اأنف�ضنا ولدى الآخر.
نحن نرى �ضرورة اأن يركز الإعالم على التجارب الناجحة اأو النماذج امل�ضيئة، وعلى ت�ضمني قيم 
اأو تلك التي  ال�ضباب  التليفزيونية والف�ضائية التي ي�ضارك فيها  ال�ضالم والأمن والتنمية يف الربامج 
تناق�ض ق�ضايا تهم ال�ضباب وت�ضغل بالهم وتر�ضم الطريق نحو م�ضتقبل اأف�ضل لنا ولأوطاننا. ول نق�ضد 
بذلك األ متار�ض اأجهزة الإعالم دورها امل�ضروع يف النقد وت�ضليط ال�ضوء على اأوجه الق�ضور اأو اخللل 

واإمنا اأن تت�ضم باملو�ضوعية والتوازن يف العر�ض والتحليل.
اآن الأوان لأن ننظر اإىل اإعالمنا العربي يف اإطار التحولت الهائلة التي ت�ضهدها خريطة الإعالم 
العربي والتطور التكنولوجي املت�ضارع، واأن ن�ضتفيد من التقنيات احلديثة التي تطرحها ثورة الت�ضالت 
ا من خالل العديد من املواقع الإلكرتونية واملجموعات احلوارية على �ضبكة  ويعي�ضها ال�ضباب يوميًّ
العربية وموؤ�ض�ضات  اأو يجعل حكومات الدول  الإنرتنت، والتي ل يوجد لها تنظيم قانوين يجمعها 



املجتمع املدين ت�ضتفيد منها يف اإطار يوازن بني اعتبارات احلرية وا�ضتقرار املجتمعات. ومل يعد كافًيا 
اأن يكون لنا �ضوت موؤثر يف املجال الدويل ن�ضتطيع من  اإىل بع�ضنا البع�ض دون  اأن نظل نتحدث 

خالله اأن نخاطب العامل ونتوا�ضل معه.
مل ناأِت اإىل هنا لكي نعر�ض فقط جمموعة من املطالب على احلكومات العربية ولكن لنقول لها 
نحن �ضركاوؤكم يف حتقيق التنمية مبفهومها ال�ضامل، ونحن على اأمت ال�ضتعداد للعمل �ضريطة توفري 
التي  واملبادرات  امل�ضروعات  ننفذ  باأن  ونتعهد  قدراتنا.  فينا، ويف  والثقة  املنا�ضبة،  ال�ضحيحة  البيئة 

حتدثنا عنها اأيام املنتدى واأن نتحمل م�ضئولية حتقيقها وعر�ضها عليكم العام القادم.
ل يكفي اأن توؤمن الأمة مببداأ التقدم واإمنا اأن تثق يف قدرة �ضبابها على حتقيقه وا�ضتمراره والعمل 
اآراءهم،  واحرتموا  الفر�ضة  واأعطوهم  ال�ضباب  مع  توا�ضلوا  ا  �ضنًّ الأكرب  لالأجيال  ونقول  اأجله.  من 

فال�ضباب قادر على �ضنع امل�ضتحيل.
                                                                                        �ضباب الدول العربية

                                                  املنتدى الثالث لل�ضباب العربي
                                                                                            مكتبة الإ�ضكندرية

حتريًرا يف: 2008/3/1
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تقييم ال�شباب لفعاليات املنتدى
 

اأوًل: املناق�شات وحماور اجلل�شات
اأبدى 88.6% من ال�ضباب موافقتهم على اأن املو�ضوعات املطروحة تتفق مع اأهداف املنتدى، واأنها 
مفيدة لهم. واأو�ضح 53.6% من امل�ضاركني اأن املو�ضوعات املطروحة تتفق مع الأولويات التي يهتم بها 

ال�ضباب يف حني اأبدى 37.1% اأنها مل تكن معربة عن تلك الأولويات.
والأوراق  املنتدى )الأبحاث  املقدمة يف  العلمية  للمادة  تقييمهم  اأن  ال�ضباب  اإجابات  ات�ضح من 
يف  املناق�ضات  اأ�ضلوب  اأما  منهم،   %74.2 ذلك  عن  عرب  عام حيث  ب�ضكل  اإيجابي  تقييم  املرجعية( 
اإىل  اأنه متو�ضط  النظر حيث كان تقييم 33% منهم  اإعادة  فاإنه قد يتطلب �ضيئا من  جل�ضات املنتدى 
جانب 19.6% عربوا عن عدم ر�ضاهم عنه، وكذلك احلال تقريبا بالن�ضبة للوقت املخ�ض�ض للمناق�ضات 
حيث كان تقييم 39.1% اأنه متو�ضط اإىل جانب 28.8% عربوا عن عدم ر�ضاهم عنه. وتت�ضمن اإجابة 
امل�ضتقبل؟« عددا من  املنتدى يف  لتطوير  تقرتحها  التي  التح�ضينات  »ما هي  ال�ضوؤال  على  ال�ضباب 

مقرتحاتهم بهذا اخل�ضو�ض.
واملناق�ضات  اإليها كل جمموعة،  تطرقت  التي  للمو�ضوعات  بالن�ضبة  ال�ضباب  تقييمات  وتقاربت 
التي متت خالل الجتماعات، واإمكانية تنفيذ ما مت التفاق عليه من مقرتحات والتي ا�ضتملت على 

ما يلي: 
 %60.8 بني  املجموعات  اإليها  تطرقت  التي  املو�ضوعات  عن  ر�ضاهم  اأبدوا  من  ن�ضب  1-     تراوحت 
بالن�ضبة ملجموعة املحور الأول، و73.2% ملجموعة املحور الثاين، و63.9% ملجموعة املحور الثالث 

وكان املتو�ضط العام %65.7.



التي متت خالل الجتماعات بني %44.4  املناق�ضات  اأبدوا ر�ضاهم عن  ن�ضب من  تراوحت     -2
املحور  ملجموعة  و%51.5  الثاين،  املحور  ملجموعة  و%62.8  الأول،  املحور  ملجموعة  بالن�ضبة 

الثالث. وكان املتو�ضط العام %52.9.
 %24.7 بني  مقرتحات  من  عليه  التفاق  مت  ما  تنفيذ  باإمكانية  يتعلق  فيما  الن�ضب  تراوحت     -3
بالن�ضبة ملجموعة املحور الأول، و23.7% ملجموعة املحور الثاين، و30.9% ملجموعة املحور الثالث 

وكان املتو�ضط العام %26.4.
 

ثانًيا: النواحي التنظيمية
َـّر غالبية ال�ضباب عن ر�ضاهم عن مكان انعقاد املوؤمتر بن�ضبة 59.9%، وعن اخلدمات املقدمة  عب
بن�ضبة  والفنادق  املكتبة  واإىل  من  املوا�ضالت  وعن   ،  %81.5 بن�ضبة  للمنتدى  املنظمة  الهيئة  من 

.%87.6

ثالًثا: ا�شتفادة امل�شاركني
اأو�ضح امل�ضاركون اأن املنتدى قد �ضاهم يف تو�ضيع دائرة التعارف بينهم من خالل التعرف على 
اأ�ضخا�ض جدد من الدول العربية وحتقيق التوا�ضل معهم، وم�ضاركة الآخرين التفكري يف املو�ضوعات 
املختلفة، وح�ضولهم على اأكرب قدر من املعلومات عن العادات والتقاليد العربية والتحديات التي 
العربية.  الأقطار  املنفذة يف  ال�ضبابية  امل�ضروعات  بلدانهم، وكذلك عن  العربي يف  ال�ضباب  تواجه 
وذلك بالإ�ضافة اإىل اكت�ضاب مهارات اإدارة احلوار مع الآخر، وكيفية حتديد امل�ضاكل وطرح احللول، 

ومهارات الت�ضال والقيادة، وزيادة الثقة بالنف�ض. 
وذكر امل�ضاركون اأن املنتدى قد �ضاعد يف تغيري بع�ض الأفكار اخلاطئة لديهم، و�ضاهم يف زيادة 
من  مزيًدا  واأك�ضبهم  والدولية،  احلياتية  الظروف  من  العربي  ال�ضباب  مبعاناة  وامل�ضاركة  الإح�ضا�ض 
مو�ضوعات  اإىل  التطرق  مت  قد  واأنه  العربي،  ال�ضباب  وبناء  الإن�ضان  حقوق  منظومة  حول  الثقافة 
من  لعدد  مقدمة  تكون  اأن  ميكن  جديدة  اأفكار  ومناق�ضة  قبل،  من  اإليها  التطرق  يتم  مل  جديدة 

امل�ضروعات البينية امل�ضرتكة.
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التي يتم تنظيمها  ال�ضباب  اأثر م�ضاركتهم يف موؤمترات وملتقيات  ال�ضباب ب�ضرورة تقييم  وطالب 
�ضواء عن طريق مكتبة الإ�ضكندرية اأو غريها من جهات.

رابًعا: مقرتحات ن�شر اأفكار املنتدى ونتائجه
اأو�ضح امل�ضاركون يف املنتدى اأنهم �ضيقومون باأنف�ضهم اأو عن طريق املنظمات ال�ضبابية التي ينتمون 
اإليها بتنظيم ور�ض عمل ومناق�ضات حول املو�ضوعات التي ناق�ضها املنتدى يف بالدهم واإعداد ملخ�ض 
ال�ضباب  عن  للم�ضئولني  اإليه  التو�ضل  مت  ما  وتقدمي خال�ضة  املهتم،  ال�ضباب  على  توزيعه  يتم  عنها 
يف دولهم وملوؤ�ض�ضات �ضنع القرار كالأحزاب واملوؤ�ض�ضات البحثية ومراكز ال�ضباب، وخلق جماعات 
�ضغط �ضبابية تتوىل متابعة تطبيق تو�ضيات املنتدى من خالل جمموعات الربيد الإلكرتوين، وعمل 

مناذج حماكاة وطنية للمنتدى تعر�ض لذات املو�ضوعات التي ناق�ضها املنتدى.
وراأى البع�ض اإمكانية خماطبة و�ضائل الإعالم املحلي يف الدول العربية وحثه على اإدماج املفاهيم 
التي مت تناولها يف املنتدى يف جمال عملهم، واإ�ضدار جمالت حائط يف اجلامعات حتتوي على ملخ�ض 
لأهم ما ناق�ضه املنتدى وخ�ضو�ضاً ما يتعلق منها بتفعيل قيمة املواطنة، واإن�ضاء كيانات اإعالمية تهتم 

بالن�ضاء واملجتمع يف منطقة اخلليج العربي.

خام�ًشا: املو�شوعات املقرتحة للمنتديات القادمة
اأ�ضار ال�ضباب اإىل عدد من املجالت التي تتطلب �ضرورة التعرف عليها ومناق�ضتها، والتي تتمثل 

فيما يلي:
1-   املجالت ال�ضيا�ضية، وت�ضمل عالقة ال�ضباب مع ال�ضلطة وكيفية �ضنع القرارات املتعلقة بال�ضباب 
يف خمتلف املجالت، وم�ضكلة التطرف وكيفية مواجهتها وق�ضايا الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة، 
وامل�ضاكل البينية بني الدول العربية وم�ضاكل الأقليات فيها، واحلكم الر�ضيد وحقوق الإن�ضان يف 
الوطن العربي، ودور املجتمع املدين يف ن�ضر ثقافة ال�ضالم ودور ال�ضباب يف عملية التنمية واتخاذ 

القرار وكيفية التوا�ضل مع ال�ضلطة مبختلف اأنواعها، ودور الأمم املتحدة يف العامل ومدى فاعليته.
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2-   املجالت القت�ضادية، وتتعر�ض لدور ال�ضباب يف عملية التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، وظاهرة 
وتوجهات  العمل،  فر�ض  اإتاحة  الإعالم يف  ودور  ال�ضغرية  وامل�ضروعات  امل�ضروعة،  الهجرة غري 
ال�ضباب نحو العمل العربي امل�ضرتك، وكيفية تنمية مهارات ال�ضباب وخا�ضة يف جمايل تكنولوجيا 

املعلومات والتجارة الإلكرتونية.
3-   املجالت الجتماعية والثقافية، وتتمثل يف روؤية ال�ضباب لكيفية تطوير التعليم وفر�ض تداول 
املعرفة بني الدول العربية، وامل�ضاكل الجتماعية التي يواجهها ال�ضباب يف جمالت الإ�ضكان 
– الزواج العريف- الإدمان...اإلخ، وثقافة ال�ضباب العربي وتاأثري العوملة والثقافة الغربية عليها، 
ال�ضباب  توجهات  بلورة  يف  ودورها  الطالبية  والحتادات  العربية،  املجتمعات  يف  املراأة  و�ضورة 
العربي، ودور ا�ضتطالعات الراأي يف نقل اآراء ال�ضباب، وال�ضيا�ضات الوطنية لل�ضباب يف الدول 

العربية، و�ضورة العرب لدى الآخر، وحوار احل�ضارات والأديان.
4-   املو�ضوعات ذات ال�ضبغة العلمية، ودور ال�ضباب يف تر�ضيخ مفهوم البحث العلمي. 

�شاد�ًشا: ما هو املطلوب لتطوير املنتدى؟
1-    اجلوانب التنظيمية

طالب ال�ضباب بو�ضع  �ضوابط لختيار امل�ضاركني بحيث يتم متثيل كافة الدول العربية والهيئات 
منظمو  يقوم  واأن  املنتدى،  يناق�ضها  اأن  املقرر  املو�ضوعات  مع  ذلك  يتالءم  واأن  املختلفة،  ال�ضبابية 
املنتدى باإطالعهم على جدول الأعمال م�ضبقاً واأن يرفق به ورقة بحثية م�ضغرة عن املو�ضوع املطروح 
للمناق�ضة، وذلك بالإ�ضافة اإىل زيادة عدد اأيام املنتدى، ومراعاة ت�ضكني �ضباب الدول املختلفة مع 
وقت  واإدراج  امل�ضارك،  ال�ضباب  بني  للتعارف  جل�ضات  وتنظيم  واحد،  مكان  يف  البع�ض  بع�ضهم 
اجليدة  الإعالمية  بالتغطية  والهتمام  العربية،  الدول  ل�ضباب  وال�ضياحية  الرتفيهية  للجولت  اأكرب 

لفعاليات املنتدى. 
الدول  يف  القرار  و�ضناع  املتخ�ض�ضني  من  عدد  بدعوة  املكتبة  قيام  اإمكانية  امل�ضاركون  واقرتح 
والفنانني  الريا�ضيني  من  عدد  وكذلك  عنه،   الناجتة  والتو�ضيات  املنتدى  فعاليات  ملتابعة  العربية  
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ال�ضباب، واإقامة اإحدى دورات املنتدى يف اإحدى الدول العربية الأخرى، ودرا�ضة تنظيم املنتدى مرة 
كل �ضتة اأ�ضهر اأو تنظيم ور�ض عمل �ضابقة له يتم متثيل �ضباب الدول العربية فيها.

2-   اجلوانب الأكادميية
النقا�ضية  املنتدى وجمموعاته  بزيادة عدد جل�ضات  املنتدى  اإدارة  قيام  اأهمية  على  ال�ضباب  اأكد 
مع  مراعاة عدم زيادة العدد داخل كل جمموعة مبا ل يتيح فر�ضة كافية للنقا�ض، واإدراج بعد تطبيقي 
النظرية فقط، واختيار املقررين  يف مناق�ضة املو�ضوع املقرتح بحيث ل يقت�ضر الأمر على املحا�ضرات 
املناق�ضات، وذلك  اأثناء  الكلمة  لطلب  بنظام �ضارم  واللتزام  بالنتخاب،  واملي�ضرين  اللجان  وروؤ�ضاء 

بالإ�ضافة اإىل اإتاحة الوقت الكايف لعر�ض التجارب ال�ضبابية للدول العربية الأخرى بخالف م�ضر.
منها،   التنفيذي  املوقف  ومتابعة  ال�ضابقة  املنتديات  وتو�ضيات  نتائج  بعر�ض  امل�ضاركون  وطالب 
واختيار جمموعة منهم تكون م�ضئولة عن تنفيذ تو�ضيات املنتدى، وعمل اأ�ضطوانة ممغنطة ت�ضم ملخ�ًضا 

ملناق�ضات وتو�ضيات املنتدى يتم توزيعها على ال�ضباب امل�ضارك.

3-   جوانب عامة
طالب ال�ضباب باختيار جمموعة من امل�ضروعات ال�ضبابية املطروحة يف املنتدى وبحث اآلية تنفيذها 
العربي  ال�ضباب  لأف�ضل  الت�ضجيعية  اجلوائز  من  واقرتاح جمموعة  الإ�ضكندرية،  مكتبة  مع  بالتعاون 
واملنظمات ال�ضبابية، والتن�ضيق مع الهيئات احلكومية ال�ضبابية لالإ�ضراع يف اإقامة برملان عربي ر�ضمي 
منتدى  من  وباإ�ضراف  باأنف�ضهم  حتريرها  يتولون  العربي  لل�ضباب  اإلكرتونية  جريدة  واإن�ضاء  لل�ضباب، 

الإ�ضالح العربي.
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