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كلمـة المركـز

ت لـــه الدولـــة  يعـــد بنـــاء اإلنســـان هـــو محـــور التنميـــة وغايتهـــا الرئيســـة، وهـــو التحـــدي الـــذي تصـــدَّ

نـــه مـــن إعـــادة  علـــى مـــدار 8 ســـنوات، فـــكان تمكيـــن المواطـــن المصـــري وإعـــداده وتأهيلـــه - بمـــا ُيمكِّ

ــى  ــا علـ كاتهـ ــه كل تحرُّ ــي فلكـ ــدور فـ ــذي تـ ــدف الرئيـــس الـ ــا، والهـ ــى رأس أولوياتهـ ــه - علـ ــاء وطنـ بنـ

مختلـــف األصعـــدة.

ـــد ألهميـــة االســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري،  ـــادة السياســـية المتزايـ ـــوء اهتمـــام القي ـــي ضـ وفـ

وتهيئـــة البيئـــة المناســـبة لذلـــك بتوفيـــر كافـــة اإلمكانيـــات والســـُبل، باعتبـــار المواطـــن المصـــري 

ـــــص العـــــدد الجديـــــد مـــــن دوريـــــة “آفـــــاق اجتماعيـــــة”   الثـــروة الحقيقيـــة للبـــاد وقاطـــرة تنميتهـــا، ُخصِّ

ـــة ملـــف “اإلنســـان والجمهوريـــة  - الصـــادرة عـــن مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار - لمناقشــ

الجديدة”، كمـــــا ناقشـــــت الدوريـــــة مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن الـــــرؤى االجتماعيـــــة، والتـــــي يأمـــــل المركـــــز 

إثـــــراء النقـــــاش الفكـــــري بشــأنها.

هــــذا، وقــــد شــــارك فــــي إثــــراء هــــذا العــــدد نخبــــة مــــن المفكريـن والخبــــراء مـن داخـل مصــــر وخارجهـا، 

إضافــــًة إلــــى مجموعــــة مـن باحثــــي المركـز.

كمــــــا يدعــــــو المركــــــز الخبــــــراء والمتخصصيــــــن إلــــــى المشــــــاركة بمقترحاتهــــــم وكتاباتهــــــم إلثــــــراء 

األعــــــداد القادمــــــة مــــــن الدوريــــــة.

٤
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أ. فـــاروق جـويـــدة 

ــر والـــمـــفـــكـــــــــــر ــ ــاعـ ــ ــــ ــ ــشـ ــ الـ

ـــزداد العنـــف والتطـــرف فـــي زمـــان  ـــا أن ي كان شـــيًئا غريًب

يتغنـــى بالحضـــارة ويتباهـــى بالتقـــدم، ربمـــا عبـــرت علـــى 

اإلنســـانية موجـــات مـــن العنـــف فـــي أزمنـــة مضـــت كان 

اإلنســـان يعانـــي فيهـــا مظاهـــر الجهـــل، ولـــم يكـــن قـــد 

عـــرف عصـــور الحضـــارة باختـــاف أشـــكالها وروافدهـــا، 

ولهـــذا كان شـــيًئا غريًبـــا أن يحمـــل عصـــر التقـــدم كل 

هـــذه المتغيـــرات التـــي شـــوهت صـــورة الحضـــارة. 

جـــاءت  العنـــف  موجـــات  فـــإن  الشـــديد،  ولألســـف 

فـــي  وتجســـدت  ودول،  حكومـــات  أخطـــاء  بســـبب 

ــا  ــت خلفهـ ــارك، وحملـ ــروب ومعـ ــات وحـ ــورة صراعـ صـ

العنـــف  أن  يؤكـــد  ممـــا  ومصالـــح،  وأطماًعـــا  ا  أفـــكاًر

ــر الـــذي  ــر الجديـــدة علـــى العصـ والتطـــرف مـــن الظواهـ

المـــوت  مـــن  طويـــل  ميـــراث  ولكنهـــا  فيـــه،  نعيـــش 

والدمـــار. وليـــس بعيـــًدا علينـــا مـــا حـــدث فـــي الحـــرب 

ــل،  ــا بالكامـ ــرت مدًنـ ــي دمـ ــة التـ ــى والثانيـ ــة األولـ العالميـ

بعـــض  هـــذه  البشـــر.  مـــن  ماييـــن  ضحيتهـــا  وراح 

ــا عصـــور العنـــف والتطـــرف،  ــار التـــي خّلفتهـ صـــور الدمـ

ودفعـــت اإلنســـانية فيهـــا ثمًنـــا غالًيـــا، وال ننســـى عهـــود 

االســـتعمار واســـتغال الشـــعوب والحـــروب الداميـــة 

التـــي دفعـــت الشـــعوب ثمنهـــا، ودول أخـــرى عانـــت مـــن 

العنـــف والدمـــار.

أعـــود إلـــى أســـاس القضيـــة وهـــو مـــا حـــدث فـــي مصـــر 

أمـــام ظواهـــر العنـــف والتطـــرف، وكيـــف انتهـــت إلـــى 

ــر  ــر األرض والبشـ ــد أن مصـ ــاب، ال أعتقـ ــة اإلرهـ مواجهـ

قـــد احتضنـــت يوًمـــا هـــذه الظواهـــر؛ فقـــد كانـــت دائًمـــا 

بلـــد األمـــن واألمـــان، وكان مـــن أســـباب ذلـــك أن مصـــر 

بلـــد يعيـــش علـــى الزراعـــة، وأن النيـــل كان يحقـــق الكثيـــر 

مـــن العدالـــة فـــي توزيـــع خيراتـــه، وأن الســـكان انتشـــروا 

ا مـــن الوحـــدة  ا كبيـــًر علـــى شـــطآنه، وحقـــق لهـــم قـــدًر

واأللفـــة والحيـــاة اآلمنـــة.

وهنـــاك أســـباب أخـــرى أيًضـــا علـــى درجـــة مـــن األهميـــة، 

وهـــي أن المصـــري متديـــن بالفطـــرة، وأن األديـــان كانـــت 

مـــن أهـــم جوانـــب تشـــكيل الشـــخصية المصريـــة فـــي 

ــر أول شـــعوب  العصـــور القديمـــة، وكان شـــعب مصـ

عاقـــة  أن  كمـــا  التوحيـــد،  لنظريـــات  نشـــًرا  العالـــم 

ـــى كانـــت تقـــوم علـــى  المصـــري بالخالـــق ســـبحانه وتعال

الحـــب والقناعـــة؛ حيـــث يلقـــي البـــذور فـــي األرض وينتظـــر 

الحصـــاد. كان اإليمـــان أهـــم مـــا قامـــت عليـــه مقومـــات 

الشـــخصية المصريـــة، وكان المصريـــون أول مـــن عـــرف 

التوحيـــد وأن فـــي الســـماء إلهـــا واحـــدا. وكانـــت مصـــر 

تتمتـــع بحكومـــات قويـــة، ووضعـــت قوانيـــن ونظمـــا 

لـــكل جوانـــب الحيـــاة، بمـــا ضمـــن لهـــا االســـتقرار وقـــدرا 

مـــن العدالـــة.

عبـــرت علـــى مصـــر عصـــور وأجنـــاس وعقائـــد كثيـــرة 

حتـــى توقـــف الزمـــن فـــي العصـــر الحديـــث، وهنـــا ال بـــد أن 

ــا: ــه حاضرنـ ــجاعة أن نواجـ ــا الشـ ــون لدينـ تكـ

أوال: ظـهــــــرت فــــي مـصــــــر مـتـغـيـــــرات كثيـــرة أمـــام 	 

ثقافـــات متعـــددة وعقائـــد مختلفـــة، وفتـــح ذلـــك 

أبواًبـــا للصراعـــات، وكان وراء ذلـــك فكـــر متطـــرف 

أخـــذ أشـــكاًلا مـــن العنـــف أبعـــد مـــا تكـــون عـــن ثوابـــت 

الشـــخصية المصريـــة ومـــا فيهـــا مـــن الســـماحة 

واالتـــزان والحكمـــة. 

ثقافة العنف والتطرف الفكري
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ـــة الجيـــش 	  ـــة األمني ـــزال مؤسســـات الدول ـــا: ال ت ثاني

فـــي  والعنـــف  اإلرهـــاب  فلـــول  تقـــاوم  والشـــرطة 

عانـــت  وقـــد  ســـيناء،  خاصـــة  كلهـــا،  مصـــر  ربـــوع 

الماضيـــة فـــي  الســـنوات  ظروًفـــا صعبـــة طـــوال 

قاســـية. وحياتيـــة  تجربـــة معيشـــية 

ثالثـــا: ال شـــك أن إهمـــال الجانـــب الفكـــري والثقافـــي 	 

ـــاًرا ســـلبية  فـــي حيـــاة المصرييـــن فـــي الســـابق تـــرك آث

علـــى نظـــم التعليـــم والجامعـــات ومراكـــز الثقافـــة، 

وكان ذلـــك وراء ظهـــور الفكـــر المتطـــرف واإلرهـــاب، 

هـــذه  نفـــوذ  ازديـــاد  الثقافـــة  إهمـــال  شـــجع  وقـــد 

اجتماعيـــة،  أمـــراض  مـــن  حملتـــه  ومـــا  الظواهـــر، 

ــكان،  ــدد السـ ــة، وعـ ــبة األميـ ــادة نسـ ــا زيـ كان أخطرهـ

الجريمـــة،  وانتشـــار  التعليـــم،  منظومـــة  واختـــال 

والتفـــكك األســـري، وارتفـــاع نســـبة الطـــاق، وفوضـــى 

الســـلوك واألخـــاق فـــي الشـــارع المصـــري. 

رابعـــا: لجـــأت الدولـــة خـــال الســـنوات األخيـــرة إلـــى 	 

إجـــراءات ســـريعة، كان أهمهـــا إصـــاح الخطـــاب 

ومواجهـــة  واإلعـــام  واألســـرة  والتعليـــم  الدينـــي 

علـــى  خطـــوات  وهـــي  الشـــباب،  ورعايـــة  البطالـــة 

الطريـــق تحتـــاج إلـــى المزيـــد مـــن الجهـــد والوقـــت 

واالهتمـــام.

ــة 	  ــائل عمليـ ــا: ال بـــد مـــن البحـــث عـــن وسـ خامسـ

أن  تقديـــري  التطـــرف والعنـــف، وفـــي  لمواجهـــة 

دور  يأتـــي  وهنـــا  بالفكـــر،  ُتواَجـــه  الفكـــر  أمـــراض 

المفكريـــن والعلمـــاء والجامعـــات والمؤسســـات 

الدينيـــة، إســـامية ومســـيحية، واإلعـــام. وهـــذه 

الجـــاد  الحـــوار  علـــى  تقـــوم  أن  بـــد  ال  المواجهـــة 

فـــي  الجميـــع  يشـــارك  وأن  المترفـــع،  والفكـــر 

ــرف  ــرة التطـ ــع دائـ ــى ال تتسـ ــة، حتـ ــذه المنظومـ هـ

لـــكل  تهديـــد  إلـــى  ويتحـــول  واإلرهـــاب،  والعنـــف 

المجتمـــع. مقومـــات 

ــو  ــرة هـ ــنوات األخيـ ــي السـ ــر فـ ــه مصـ ــا واجـ ــر مـ إن أخطـ

اختـــال منظومـــة الثقافـــة المصريـــة، بحيـــث فقـــدت 

الكثيـــر مـــن جوانـــب تفردهـــا، ولـــم تعـــد تتمتـــع ببريقهـــا 

القديـــم. كانـــت الصراعـــات بيـــن أهـــل الفكـــر آخـــر مظاهـــر 

التراجـــع، وال نســـتطيع أن نتجاهـــل تهميـــش الثقافـــة 

ا.  فـــي حيـــاة المصرييـــن إبداًعـــا وتعليًمـــا وتقييًمـــا ودوًر

مـــن هنـــا، ظهـــرت جوانـــب الخلـــل التـــي أصابـــت العقـــل 

ــة إلـــى صحـــوة ثقافيـــة  المصـــري، ونحـــن اآلن فـــي حاجـ

للثقافـــة  وتعيـــد  صحوتـــه  المصـــري  للعقـــل  تعيـــد 

ــم. ــا القديـ ــة بريقهـ المصريـ

كان اإليمـــان أهـــم مـــا قامـــت عليـــه 
مقومـــات الشـــخصية المصريـــة، وكان 
المصريـــون أول مـــن عـــرف التوحيـــد وأن 
فـــي الســـماء إلهـــا واحـــدا، وكانـــت مصـــر 
ووضعـــت  قويـــة،  بحكومـــات  تتمتـــع 
لـــكل جوانـــب الحيـــاة،  قوانيـــن ونظمـــا 
بمـــا ضمـــن لهـــا االســـتقرار والعدالـــة.
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للثقافــة دورهــا فــي حيــاة  كيــف نعيــد 
ييــن؟ المصر

أوال: ال بـــد أن يعـــود المثقـــف فـــي مقدمـــة الصفـــوف 	 

دوًرا وقيمـــة ومكانـــة، إذ إن تراجـــع هـــذا الـــدور أفقـــد 

مصـــر نخبـــة مؤثـــرة، وتـــرك ذلـــك ســـلبيات كثيـــرة فـــي 

لغـــة الحـــوار.

ثانيــا: أن أعــداًدا مــن رمــوز النخبة الثقافيــة المصرية 	 

هاجــرت خــارج مصــر إلــى الــدول العربية وتركــت فراًغا 

فــي الجامعــات والمراكــز البحثيــة والطــب واإلعــام، 

ومــع هــذا الفــراغ زادت الحيــاة تراجًعــا.

ثالثــا: هربــت بعــض المواهب -خاصة من الشــباب- 	 

ــم  ــاة أفضــل، وفــرص أوســع فــي العل ــا عــن حي بحًث

والتقــدم واإلبــداع، وال شــك أن هــذه تمثــل خســارة 

ا وإبداًعــا ومســؤولية. للمجتمــع المصــري، دوًر

تميــزه 	  المصــري  نعيــد لإلنســان  أن  بــد  ال  رابعــا: 

أكثــر  حيــاة  فــي  حقــه  علــى  يحصــل  وأن  وتفــرده 

حريــة وكرامــة حتــى يعــود مبدًعــا متفــرًدا كمــا كان، 

وال شــك أن رصيــد مصــر الحقيقــي هــو اإلنســان 

المصــري صانــع الحضــارة والمبــدع والقــادر علــى 

أفضــل. مســتقبل  صناعــة 

وختاًمـــا، فـــإن المنـــاخ الصحيـــح وأجـــواء الحريـــة وحقـــوق 

اإلنســـان مـــن العوامـــل التـــي ســـتعيد التـــوازن إلـــى حيـــاة 

اإلنســـان المصـــري ليكـــون أكثـــر انفتاًحـــا وتصالًحـــا مـــع 

نفســـه ومـــع العالـــم، وهنـــا لـــن يكـــون هنـــاك مـــكان 

للتطـــرف، ولـــن توجـــد فـــرص للعنـــف واإلرهـــاب فـــي 

ا. ظـــل حيـــاة أكثـــر عدالـــة وأمًنـــا واســـتقراًر

اإلنسان  هو  الحقيقي  مصر  رصيد  إن 
المصري صانع الحضارة والـمـبـــدع والـقـــادر 

عـلـى صـنـاعـــة مـســـتـقـبـل أفـضــــل.
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أ. د. محمد المهدي

األزهــــــــــــــر جـــــــامـــــــعـــــــة   - ــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ الـــــــــطـــــــــب  أســـــــــــتـــــــــــاذ 

علـــى الرغـــم مـــن قســـوة جائحـــة كوفيـــد-19 التـــي أودت 

عشـــرات  وأصابـــت  شـــخص،  مليـــون  نحـــو  بحيـــاة 

االقتصـــاد  وأرهقـــت  صحيـــة،  بأضـــرار  الماييـــن 

ــة  ــم يحـــدث مـــن قبـــل، وأعاقـــت حركـ ــا لـ العالمـــي كمـ

ــارة لشـــهور طويلـــة )مـــن نهايـــة 2019  ــياحة والتجـ السـ

حتـــى نهايـــة 2020(، فـــإن هـــذه الجائحـــة مـــع مـــا تاهـــا 

ــد نّبهـــت  ــة، قـ ــة ودوليـ ــّلحة، إقليميـ ــات مسـ ــن نزاعـ مـ

العالـــم إلـــى أهميـــة تلبيـــة االحتياجـــات النفســـية لألفـــراد 

واألزمـــات  والحـــروب  األوبئـــة  أثنـــاء  والمجتمعـــات 

الدراســـات  مـــن  تأّكـــد  وقـــد  المختلفـــة،  والكـــوارث 

واألبحـــاث النفســـية ضـــرورة تقديـــم الدعـــم النفســـي 

فـــي تلـــك الظـــروف لحمايـــة األشـــخاص المعرضيـــن 

للضـــرر أو االنهيـــار النفســـي، ولتقويـــة الشـــخصية، 

وتعزيـــز الصابـــة النفســـية )Resilience( لـــدى األفـــراد 

والمجتمعـــات، وتخفيـــف المعانـــاة الجســـدية )مـــن 

اإلصابـــات واإلعاقـــات(، والعاطفيـــة )مـــن الخـــوف، 

والحـــزن، والهلـــع، واالكتئـــاب، وغيرهـــا(، ممـــا يـــؤدي 

فـــي النهايـــة إلـــى تعظيـــم قـــدرات األشـــخاص علـــى 

التكيـــف النفســـي واالجتماعـــي مـــن خـــال المواجهـــة 

الحـــدث  تجـــاه  المجتمعـــي  والتكافـــل  الفّعالـــة 

الـــذي تســـبب فـــي حـــدوث صدمـــة(،  الصدمـــي )أي 

والخـــروج مـــن األزمـــات والكـــوارث بشـــكل أفضـــل، 

مـــن  االســـتفادة  علـــى  المجتمعـــات  وتحفيـــز  بـــل 

تلـــك الخبـــرات فـــي تحســـين أنظمـــة رعايـــة الصحـــة 

النفســـية، وابتـــكار طرائـــق جديـــدة للدعـــم النفســـي 

فـــي مواجهـــة الجوائـــح واألزمـــات والكـــوارث.

اآلثار النفسية للحروب واألوبئة

يعانـــي جميـــع األشـــخاص المتضرريـــن مـــن الطـــوارئ 

ــن  ــم تتحّسـ ــية، ومعظمهـ ــة نفسـ ــن ضائقـ ــا مـ تقريبـ

ـــن  حالتهـــم بمـــرور الوقـــت، ومـــن بيـــن األشـــخاص الذي

شـــهدوا حروبـــا أو نزاعـــات خـــال الســـنوات العشـــر 

 )٪22( خمســـة  كل  مـــن  واحـــد  أصيـــب  الماضيـــة، 

التالـــي  الكـــرب  اضطـــراب  أو  القلـــق،  أو  باالكتئـــاب، 

للرضـــح )هـــو حالـــة صحيـــة عقليـــة يســـتثيرها حـــدث 

مخيـــف يتســـبب تذكـــره فـــي حـــدوث كوابيـــس وقلـــق 

شـــديد(، أو االضطـــراب ثنائـــي القطـــب، أو الفصـــام. 

المصابـــون باضطرابـــات  هـــذا، ويعتبـــر األشـــخاص 

نفســـية شـــديدة معّرضيـــن للخطـــر باألخـــص أثنـــاء 

لهـــم  ُتتـــاح  أن  ويلـــزم  واألزمـــات،  الطـــوارئ  حـــاالت 

الصـــدد،  هـــذا  وفـــي  النفســـية،  الصحيـــة  الرعايـــة 

توصـــي المبـــادئ التوجيهيـــة الدوليـــة بتوفيـــر الخدمـــات 

الصحيـــة النفســـية علـــى عـــدد مـــن المســـتويات، مـــن 

ــى  ــريرية. وعلـ ــة السـ ــى الرعايـ ــية إلـ ــات األساسـ الخدمـ

الرغـــم مـــن الطابـــع المأســـاوي للطـــوارئ وتأثيراتهـــا 

الســـلبية علـــى الصحـــة النفســـية، فقـــد ثبـــت أنهـــا تتيـــح 

فرصـــا مـــن أجـــل بنـــاء نظـــم صحـــة نفســـية مســـتدامة 

للمحتاجيـــن.

وتتعـــدد المشـــكات النفســـية فـــي حـــاالت الطـــوارئ، 

أصـــا؛  الموجـــودة  المشـــكات  فـــي  تتمثـــل  والتـــي 

مثـــل: االضطرابـــات النفســـية مـــن قبيـــل االكتئـــاب 

أو الفصـــام، فضـــًلا عـــن المشـــكات المترتبـــة علـــى 

الفعـــل  وردود  واألســـى،  الحـــزن  مثـــل:  الطـــوارئ؛ 

الدعم النفسي لألشخاص في زمن األوبئة 
والحروب
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الكحـــول  وتعاطـــي  اإلجهـــاد،  عـــن  الناجمـــة  الحـــادة 

ذلـــك  فـــي  بمـــا  والقلـــق،  واالكتئـــاب  والمخـــدرات، 

ــب  ــى جانـ ــك إلـ ــح، وذلـ ــي للرضـ ــرب التالـ ــراب الكـ اضطـ

اإلنســـانية؛  االســـتجابة  علـــى  المترتبـــة  المشـــكات 

مثـــل: القلـــق الناتـــج عـــن انعـــدام المعلومـــات بشـــأن 

توزيـــع الغـــذاء، أو كيفيـــة الحصـــول علـــى الخدمـــات 

ــر األحـــداث فـــي  ــة تأثيـ ــذا، وتعتمـــد درجـ ــية. هـ األساسـ

األفـــراد علـــى رؤيتهـــم لهـــا، وتفســـيرهم ألســـبابها، 

البنـــاء  فـــي  اســـتيعابها  علـــى  قدرتهـــم  ومـــدى 

المعرفـــي، وهنـــا تتدخـــل العوامـــل الثقافيـــة والدينيـــة 

والروحيـــة بدرجـــة كبيـــرة فـــي تشـــكيل إدراك األفـــراد 

لألزمـــات، وبالتالـــي فـــي تأثيراتهـــا عليهـــم.

تأثير الحدث الصدمي )مثل الحروب واألوبئة( 
على االفتراضات األساسية لألفراد

توجـــد مجموعـــة مـــن االفتراضـــات األساســـية التـــي 

يتمتـــع بهـــا كل فـــرد، تتضمـــن: االعتقـــاد فـــي الحصانـــة 

وذي  مفهـــوم  بشـــكل  العالـــم  وإدراك  الشـــخصية، 

وتـــؤدي  إيجابـــي.  بشـــكل  الـــذات  ورؤيـــة  معنـــى، 

األزمـــات إلـــى انهيـــار تلـــك االفتراضـــات، ممـــا يـــؤدي 

ـــه وعـــن بقيـــة  إلـــى اضطـــراب صـــورة اإلنســـان عـــن ذات

البشـــر، وعـــن العالـــم، والحيـــاة بشـــكل عـــام.

والروحيـــة  الدينيـــة  الجوانـــب  بتأثيـــر  يتعلـــق  وفيمـــا 

ــات  ــى االفتراضـ ــداث وعلـ ــي لألحـ ــر النفسـ ــى التقديـ علـ

الدينيـــة  التصـــورات  أن  نجـــد  لألفـــراد،  األساســـية 

تمنـــح الضحيـــة معنـــى للحـــدث يتصـــل بمعنـــى الحيـــاة 

والقصـــاص  والفـــرج  والصبـــر  واالبتـــاء  والمـــوت 

فـــي الدنيـــا واآلخـــرة، ومـــن ثـــّم، فـــإن الجوانـــب الدينيـــة 

والمناعـــة  الصابـــة  مـــن  حالـــة  تعطـــي  والروحيـــة 

النفســـية؛ حيـــث يـــرى اإلنســـان كل مـــا يحـــدث أنـــه 

ــون  ــذا الكـ ــي هـ ــدث فـ ــيء يحـ ــن هللا، وأن ال شـ ــدر مـ قـ

ـــه العليـــم الحكيـــم القـــادر العظيـــم  خـــارج ســـيطرة اإلل

الرحيـــم. وبالتالـــي تعمـــل التصـــورات الدينيـــة والروحيـــة 

علـــى إعطـــاء األمـــل فـــي الفـــرج والنصـــر حتـــى فـــي 

الظـــروف.  أصعـــب 

الدعم النفسي

يشـــير مفهـــوم الدعـــم فـــي اللغـــة إلـــى العـــون؛ مـــن 

دعـــم الشـــيء ســـنده لئـــا يميـــل، أو أعانـــه وقـــّواه. وفـــي 

المفهـــوم االصطاحـــي، يشـــير الدعـــم النفســـي إلـــى 

ـــن مـــن قـــدرة الفـــرد علـــى التعامـــل  أي نشـــاط ُيحسِّ

مـــع الظـــروف غيـــر العاديـــة المرتبطـــة بحـــدث حـــرج، 

ــو  ــر. أو هـ ــة مـــن التوتـ ــات عاليـ والتـــي تنطـــوي علـــى درجـ

مســـاعدة األفـــراد علـــى فهـــم الحـــدث الصدمـــي بشـــكل 

موضوعـــي، وإمدادهـــم بالمصـــادر وأســـاليب التكيـــف 

ــة. ــع الصدمـ مـ

لجمعيـــات  الدولـــي  االتحـــاد  يـــرى  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

ثاثـــة  هنـــاك  أن  األحمـــر  والهـــال  األحمـــر  الصليـــب 

أهـــداف رئيســـة للدعـــم النفســـي، تتمثـــل فـــي: تخفيـــف 

ــى  ــدرة علـ ــز القـ ــدية، وتعزيـ ــية والجسـ ــاة النفسـ المعانـ

النفســـية. مـــن االضطرابـــات  والحمايـــة  التكيـــف، 

هـــذا، وتختلـــف أنـــواع الدعـــم النفســـي، مـــا بيـــن الدعـــم 

المعنـــوي؛ وهـــو الدعـــم الـــذي يجـــده اإلنســـان فـــي 

وعبـــارات  الســـّراء،  فـــي  والثنـــاء  التهانـــي  عبـــارات 

تهنئـــة  فـــي  الفـــرد  فيجـــد  الضـــّراء،  فـــي  المواســـاة 

ــب  ــل والحـ ــر والتقبـ ــان والتقديـ ــه االستحسـ ــاس لـ النـ

نبهـــت جائحـــة كورونـــا العالـــم مـــع مـــا 
تالهـــا مـــن نزاعـــات مســـّلحة، إقليميـــة 
ــات  ــة االحتياجـ ــة تلبيـ ــى أهميـ ــة، إلـ ودوليـ
النفســـية لألفـــراد والمجتمعـــات أثنـــاء 
ـــة والحـــروب واألزمـــات والكـــوارث،  األوبئ
الـمـعـرضـيــــــن  األشــــــخــــاص  لـحـمـايــــــة 
للضـــرر أو االنهيـــار النفســـي، ولتقويـــة 
الشـــخصية وتعزيـــز الصالبـــة النفســـية 

ــات. ــراد والمجتمعـ ــدى األفـ لـ
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ــن  ــه التخفيـــف مـ ــاتهم لـ ــي مواسـ ــد فـ ــادل، ويجـ المتبـ

مشـــاعر التوتـــر والقلـــق والســـخط والجـــزع. والدعـــم 

العاطفـــي االجتماعـــي؛ مثـــل: الحـــب والرعايـــة والثقـــة 

الجماعـــة.  إلـــى  باالنتمـــاء  واإلحســـاس  والتعاطـــف 

والتغذيـــة  النصائـــح  مثـــل:  المعلوماتـــي؛  والدعـــم 

الضروريـــة.  والمعلومـــات  الشـــخصية  الرجعيـــة 

ـــر عـــن المشـــاركة فـــي  ـــذي يعبِّ والدعـــم الســـلوكي؛ ال

المختلفـــة. ودعـــم األصدقـــاء؛  األعمـــال والمهـــام 

الـــذي ينطـــوي علـــى مـــا يمكـــن أن يقدمـــه األصدقـــاء 

لبعضهـــم البعـــض وقـــت الشـــدة. والدعـــم المـــادي؛ 

أو  الســـلع  أو  الماليـــة  المســـاعدة  تقديـــم  وهـــو 

وهـــذا  الفعـــال،  بالدعـــم  أيًضـــا  ويعـــرف  الخدمـــات، 

الشـــكل مـــن أشـــكال الدعـــم االجتماعـــي يشـــمل 

النـــاس  لمســـاعدة  المباشـــرة  الماديـــة  الطـــرق 

ــتدعاء  ــو اسـ ــا. والدعـــم الدينـــي؛ وهـ بعضهـــم بعضـ

بأوقـــات  الخاصـــة  الدينيـــة  المفاهيـــم  وتنشـــيط 

األزمـــات والكـــوارث والفقـــد، وربـــط ذلـــك بالمعتقـــدات 

ــي  ــان فـ ــاة اإلنسـ ــى لمعانـ ــي معنـ ــي تعطـ ــة التـ الدينيـ

علـــى  الصبـــر  فـــي  نفســـيا  وتدعمـــه  الحيـــاة،  هـــذه 

ـــه األمـــل فـــي التعويـــض مـــن هللا،  االبتـــاءات، وتعطي

وتمنحـــه الصابـــة فـــي مواجهـــة الصعـــاب.

أهمية الدعم النفسي

تتجلـــى أهميـــة الدعـــم النفســـي االجتماعـــي فـــي كونـــه 

مقدمتهـــا  فـــي  يأتـــي  األهـــداف،  مـــن  عـــدًدا  يحقـــق 

وزيـــادة  لذاتـــه  الفـــرد  حمايـــة  أي  الـــذات؛  حمايـــة 

بـــل وتقـــل احتماليـــة إصابـــة  إحساســـه بفاعليتهـــا، 

الفـــرد باالضطـــراب النفســـي والعقلـــي عنـــد إدراكـــه 

أنـــه يتلقـــى الدعـــم االجتماعـــي مـــن شـــبكة العاقـــات 

االجتماعـــي  وللدعـــم  بـــه،  تحيـــط  التـــي  االجتماعيـــة 

إلـــى  يـــؤدي  حيـــث  الـــذات؛  نظـــام  علـــى  فـــوري  تأثيـــر 

زيـــادة تقديـــر ذات الفـــرد، والشـــعور بالســـيطرة علـــى 

مـــن  درجـــة  يولـــد  ذلـــك  إلـــى  باإلضافـــة  المواقـــف، 

مـــدرًكا  الشـــخص  اإليجابـــي، ممـــا يجعـــل  الشـــعور 

أقـــل مشـــقة. بأنهـــا  الخارجيـــة  لألحـــداث 

مـــن  الوقايـــة  النفســـي  الدعـــم  أهـــداف  مـــن  كذلـــك 

ـــا  مهمًّ دوًرا  يلعـــب  حيـــث  واالضطرابـــات؛  األمـــراض 

ـــت نفســـية  ـــات، ســـواء كان فـــي التعافـــي مـــن االضطراب

اإليجابـــي والنمـــو  التوافـــق  إلـــى  أو عقليـــة، باإلضافـــة 

الشـــخصي للفـــرد، ويجعـــل الشـــخص أقـــل تأثـــًرا عندمـــا 

تعترضـــه األزمـــات.

ا للتوافـــق والتكيـــف  كمـــا يمثـــل الدعـــم النفســـي مصـــدًر

االنفعالـــي؛ حيـــث يمنـــح الشـــخص المصـــاب القـــدرة 

تأثيراتهـــا  مـــع  األحـــداث، والتكيـــف  علـــى اســـتيعاب 

التفاعـــل  علـــى  بالقـــدرة  واالحتفـــاظ  وتداعياتهـــا، 

والمواجهـــة، واســـتعادة الحيـــاة الطبيعيـــة فـــي أقـــرب 

ــي؛  ــن النفسـ ــة لألمـ ــباع الحاجـ ــن إشـ ــًلا عـ ــت. فضـ وقـ

فالظـــروف التـــي يمـــر بهـــا األفـــراد، والتـــي تتمثـــل فـــي 

ـــذات، تجعلهـــم  ـــد اإلحســـاس بال فقـــدان الثقـــة وتهدي

ــعروا  ــي يشـ ـــى دعـــم اآلخريـــن كـ ــة للحصـــول عل بحاجـ

باالطمئنـــان. 

الدعـــم  وســـائل  أبـــرز  أحـــد  التنفيـــس  ويعـــد  هـــذا، 

النفســـي، وهـــو يعنـــي التفريـــغ النفســـي للمشـــاعر 

الســـلبية مـــن خـــال تذكـــر الخبـــرات الصادمـــة، والتعبيـــر 

عـــن المشـــاعر األصليـــة المصاحبـــة لهـــا، والتـــي تـــم 

نســـيانها أو كبتهـــا، حيـــث يرتبـــط التنفيـــس بالشـــعور 

تتمثــل أهــداف الدعــم النفســي فــي 
تخفيــف المعانــاة النفســية والجســدية، 
وتعزيــز القــدرة علــى التكيــف، والحمايــة 
ويتنــوع  النفســية،  االضطرابــات  مــن 
الدعــم النفســي بيــن دعــم معنــوي ودعــم 
معلوماتــي  ودعــم  اجتماعــي،  عاطفــي 
ودعــم  دينــي،  ودعــم  ســلوكي،  ودعــم 

مــادي، ودعــم األصدقــاء.
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األســـباب  عـــن  للحديـــث  مصاحبـــة  نفســـية  براحـــة 

التنفيـــس فرصـــة  إذ يعطـــي  األزمـــة؛  وراء  الكامنـــة 

للمصابيـــن للحديـــث عـــن خبراتهـــم المتعلقـــة باألزمـــة 

أو الكارثـــة، مـــع التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم تجـــاه مـــا حـــدث، 

وقـــد يكـــون ذلـــك بشـــكل فـــردي أو جماعـــي. وهنـــاك 

نـــوع مـــن التنفيـــس يعـــرف بالتنفيـــس الذاتـــي، ويتكـــون 

المشـــاعر  وقبـــول  والنـــوح،  النفـــس،  حديـــث  مـــن: 

البشـــري، والشـــعور  الضعـــف  واحترامهـــا، وقبـــول 

ـــة وتســـجيل الخواطـــر، ووجـــود هـــدف  باألمـــان، والكتاب

نســـعى لتحقيقـــه فـــي المســـتقبل، واســـتبقاء القـــدرة 

علـــى الفعـــل، وأخيـــرا التحلـــي باألمـــل والتفـــاؤل. وثّمـــة 

نمـــوذج للتنفيـــس الذاتـــي نـــراه فـــي مناجـــاة الرســـول 

)عليـــه الصـــاة والســـام( لربـــه حيـــن ذهـــب ألهـــل 

الطائـــف يدعوهـــم لإلســـام فســـخروا منـــه وســـلطوا 

صبيانهـــم وســـفهاءهم ليرمـــوه بالحجـــارة حتـــى أدمـــوا 

قدميـــه، فجلـــس مســـتنًدا إلـــى حائـــط بســـتان يـــردد 

هـــذه الكلمـــات: »اللهـــم إنـــي أشـــكو إليـــك ضعـــف 

قوتـــي وقلـــة حيلتـــي وهوانـــي علـــى النـــاس.. اللهـــم أنـــت 

رب المســـتضعفين وأنـــت ربـــي.. إلـــى مـــن تكلنـــي؟.. 

إلـــى قريـــب يتجهمنـــي؟.. أم إلـــى عـــدو مّلكتـــه أمـــري؟.. 

لـــك العتبـــى حتـــى ترضـــى.. إن لـــم يكـــن بـــك غضـــب 

علـــّي فـــا أبالـــي«. 

التأقلم النفسي مع الكارثة

ــا  ــذا ليـــس ضعفـ ــة، وهـ ــر بالكارثـ ــى أن نتأثـ ــن الطبيعـ مـ

علـــى  األمـــان  بعـــدم  شـــعور  ينتابنـــا  وأن  عيبـــا،  أو 

أنفســـنا وأهلينـــا أثنـــاء الكارثـــة وبعدهـــا، وليـــس عيبـــا 

أن نتلقـــى الدعـــم والمســـاندة مـــن األفـــراد والهيئـــات 

ــن  ــا مـ ــا أصابنـ ــاج لمـ ــي عـ ــك، وتلقـ ــن ذلـ ــؤولة عـ المسـ

اضطرابـــات نفســـية نتيجـــة للكارثـــة، وهنـــا مـــن المهـــم 

األصدقـــاء  مـــع  والمشـــاعر  األفـــكار  عـــن  التحـــدث 

واألقـــارب والمتخصصيـــن، والرجـــوع للعمـــل واألســـرة 

واألصدقـــاء والهوايـــات والصلـــوات، وتنشـــيط شـــبكات 

الدعـــم، والربـــط بينهـــا وتكاملهـــا؛ مثـــل: الدعـــم الطبـــي، 

والدعـــم األمنـــي والقانونـــي، والدعـــم االجتماعـــي، والدعـــم 

العائلـــي، والدعـــم الروحـــي. فضـــًلا عـــن تنشـــيط الملـــكات 

المواجهـــة  علـــى  القـــدرة  مثـــل:  الفرديـــة؛  والقـــدرات 

بالنفـــس،  والثقـــة  والتفـــاؤل،  واإليجابيـــة  والصمـــود، 

ـــى حـــل المشـــكات،  ـــز عل ـــى التكيـــف، والتركي والقـــدرة عل

وليـــس علـــى اجتـــرار األحـــزان واالنفعـــاالت.

كذلـك تظهـر أهميـة المسـاعدة علـى االلتئـام النفسـي 

فـي  الصدميـة  الخبـرة  اسـتيعاب  محاولـة  خـال  مـن 

المنظومـة المعرفيـة والوجدانيـة والروحيـة للشـخص، 

وإعطائهـا معنـى كـي ال تتـرك جراحـا نفسـية دائمـة، أو 

علـــى  المســـاعدة  أهميـــة  تظهـــر 
خـــالل محاولـــة  مـــن  النفســـي  االلتئـــام 
فـــي  الصدميـــة  الخبـــرة  اســـتيعاب 
والوجدانيـــة  المعرفيـــة  المنظومـــة 
والروحيـــة للشـــخص، وإعطائهـــا معنـــى 
دائمـــة، نفســـية  جراحـــا  تتـــرك  ال   كـــي 

أو تتحول إلى مرض نفسي مزمن.
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نوعيـة  علـى  تؤثـر  أو  مزمـن،  نفسـي  مـرض  إلـى  تتحـول 

أهميـة  عـن  فضـًلا  الصدمـة.  بعـد  الشـخص  حيـاة 

المسـاندة عـن طريـق اإلمـداد بالمعلومـات والتواصـل 

المعلومـات  تقديـم  إن  إذ  لألهـل؛  الوصـول  أو  مـع 

الصحيحـة يسـاعد األفـراد الذيـن تعرضوا ألزمـة أو كارثة 

علـى  مسـاعدتهم  ذلـك  ويتبـع  الحـدث،  يتفهمـوا  أن 

مواجهتـه والتكيـف معـه بشـكل إيجابـي، ثـم مسـاعدة 

التخـاذ  أفكارهـم  وترتيـب  تنظيـم  علـى  المصابيـن 

القـرارات المطلوبـة. وأخيًرا تسـهيل تواصلهم بمصادر 

ذويهـم. مـع  تواصلهـم  أو  والمسـاندة،  المعلومـات 

ــي،  ــم الروحـ ــة الدعـ ــى أهميـ ــارة إلـ ــن اإلشـ ــد مـ ــا ال بـ وهنـ

مـــن خـــال ممارســـة بعـــض الطقـــوس الدينيـــة، مثـــل: 

الصـــاة، وقـــراءة الكتـــب المقدســـة إذا كانـــت الظـــروف 

تســـمح بذلـــك، مـــع تواجـــد بعـــض القـــادة الدينييـــن 

والروحييـــن فـــي مـــكان الكارثـــة، وإعـــادة رؤيـــة الكارثـــة 

مـــن خـــال الثقافـــة والمفاهيـــم الدينيـــة الصحيحـــة؛ كـــي 

ــا حـــدث. وذلـــك إلـــى جانـــب  يجـــد المصابـــون معنـــى لمـ

المســـاندة النفســـية لفـــرق العمـــل، مثـــل: المســـعفين 

العائديـــن مـــن الموقـــع، والعمـــال الذيـــن تعاملـــوا مـــع 

والمتطوعيـــن  واألطبـــاء،  وأشـــائهم،  الموتـــى  جثـــث 

الذيـــن واجهـــوا أخطـــارا أثنـــاء عملهـــم.

التطّلع إلى المستقبل

تتســــم الـصـحــــــة الـنـفـسـيــــــة بــــأهمية 

حاســـمة لتعافـــي األفـــراد والمجتمعـــات 

الـنـاحـيـتـيــــــن  مـــن  عـمـومــــــا  والـبـلــــدان 

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة بعـــد حـــاالت 

الطـــوارئ، وســـيتحقق التقـــدم المنشـــود 

النفســـية  الصحـــة  فـــي تطويـــر مجـــال 

علـــى الصعيـــد العالمـــي بوتيـــرة أســـرع 

ــام  ــة لاهتمـ ــود الازمـ ــي الجهـ ــم تبنـ إذا تـ

أثنـــاء  النفســـية  الصحـــة  بمســـائل 

األمـــر  القصيـــر،  المـــدى  علـــى  األزمـــات 

الـــذي يـقـتــــرن بـزيــــــادة الـمســـاعــــدات، 

وصـــوًلا إلـــى تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة 

خـــال األزمـــات علـــى المـــدى الطويـــل. 

مـــن  البلـــدان  مـــن  كثيـــر  اســـتفاد  وقـــد 

صحـــة  نظـــم  لبنـــاء  الطـــوارئ  حـــاالت 

نفســـية أفضـــل بعـــد األزمـــات.

تلبيـــة  تتـــم  قـــد  ذلـــك،  إلـــى  وباإلضافـــة 

الـنـفـسـيـــــــة  الـمـتـضــــــررين  احـتـيـاجــــــات 

أكبـــر عـــن طريـــق  واالجتماعيـــة بكفـــاءة 

الدعـــم النفســـي واالجتماعـــي الموثـــق فـــي 

ـــن الكـــوارث  ـــة، وقواني التشـــريعات الوطني

حيـــث  والفيروســـية،  الوبائيـــة  واألزمـــات 

خـــال  مـــن  النفســـي  بالدعـــم  ُيســـتعان 

مجموعـــة مـــن األنشـــطة اإلنســـانية ذات 

ـــح، كمـــا  ـــة بالتأهـــب لمواجهـــة الجوائ الصل

حـــدث فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، وعمـــل 

واالجتماعيـــة  النفســـية  للرعايـــة  برامـــج 

مـــن خـــال وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة 

ووضـــع  واالجتماعـــي،  النفســـي  للدعـــم 

وحمايـــة  للمواجهـــة  واضحـــة  آليـــات 

النفســـية  صحتهـــم  وتعزيـــز  األفـــراد، 

والجسـديــــة فــــي مـواجـهــــة الـجـائـحــــــات 

والحـــروب. الفيروســـية 

المتضرريـن  احتياجـات  تلبيـة  تتـم 
النفسـية واالجتماعيـة مـن خالل الدعم 
فـي  الموثـق  واالجتماعـي  النفسـي 
التشريعات الوطنية، وقوانين الكوارث 
مـن  والفيروسـية،  الوبائيـة  واألزمـات 
خالل وضع اسـتراتيجية شـاملة للدعم 
الصحـة  لتعزيـز  واالجتماعـي  النفسـي 
مواجهـة  فـي  والجسـدية  النفسـية 

والحـروب. الجائحـات 
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

د. إسراء أحمد إسماعيل
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - تــــنــــفــــيــــذي   مــــــديــــــر 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

يعــد التغييــر ســمة أساســية لصيقــة بالمجتمعــات، 

ــف  ــه ال يمكــن لمجتمــع أن يتقــدم، ويمكــن تعري وبدون

القيــم  علــى  يطــرأ  تحــول  بأنــه  االجتماعــي  التغييــر 

والمعاييــر الثقافيــة واالجتماعيــة والعاقــات وأنمــاط 

إلــى  يــؤدي فــي النهايــة  الســلوك بمــرور الوقــت، بمــا 

تطــور المفاهيــم والقواعــد االجتماعيــة واالقتصاديــة 

علــى  حتًمــا  ســتؤثر  والتــي  والمؤسســية،  والثقافيــة 

التغييــرات  وهــذه  الطويــل.  المــدى  علــى  المجتمــع 

أو ســيئة،  جيــدة  بالضــرورة كلهــا  ليســت  والتحــوالت 

المجتمعــات.  مســيرة  علــى  مؤثــرة  بالتأكيــد  لكنهــا 

وهنــاك نوعــان أساســيان مــن التغييــر االجتماعــي، همــا: 

التغييــر داخــل الهيــكل االجتماعــي ذاتــه؛ ممــا يســاعد 

لتعديــل  الــذي يســعى  الحفــاظ عليــه، والتغييــر  علــى 

وتطويــر هــذا الهيــكل. هــذا، وقــد يحــدث التغييــر علــى 

وقــد  ككل،  المجتمــع  إلــى  يصــل  ال  محــدود،  نطــاق 

يحــدث تغييــر جــذري يشــمل فئــات المجتمــع كافــة. 

وقــد يكــون التغييــر أحــادي االتجــاه، وعــادة مــا يعنــي 

ــل النمــو الســكاني  ــوع مــا، مث ــادة مــن ن هــذا نمــًوا أو زي

أو النمــو االقتصــادي، لكــن هــذا التغييــر قــد يســير أيًضــا 

فــي االتجــاه المعاكــس، أو يتــم بشــكل دوري مــا بيــن 

وهبــوط.  صعــود 

التغيير ودوافعه

ــدة، تحــل  ا جدي ــي أفــكاًر ــر اإليجاب عــادة مــا يحمــل التغيي

محــل األفــكار والممارســات الســابقة، بمــا يعمــل علــى 

إحــداث تراكــم معرفــي، تتبعــه عمليــة اختيــار ألفضــل 

األفــكار وأكثرهــا فاعليــة، بمجــرد أن يصــل تراكــم تلــك 

التجربــة  خــال  مــن  القصــوى  الحــدود  إلــى  المعرفــة 

والخطــأ، ومــع الوقــت ســيتعين علــى أفــراد المجتمــع 

عنــد  الجديــدة  المشــكات  مــع  للتعامــل  االبتــكار 

عــادة  االجتماعــي  التغييــر  أســباب  وتــؤول  ظهورهــا. 

إلــى العديــد مــن العوامــل، مــن أبرزهــا العوامــل البيئيــة، 

التغيــرات  تتســبب  أن  يمكــن  المثــال  ســبيل  فعلــى 

يلهــم  قــد  ممــا  فيضانــات،  حــدوث  فــي  المناخيــة 

ــر للتعامــل مــع هــذه األزمــات. كذلــك  المجتمــع التغيي

يمثــل النمــو الســكاني أحــد عوامــل التغييــر االجتماعــي؛ 

إلــى توســع المجتمــع؛ ممــا  النمــو  يــؤدي هــذا  إذ قــد 

قــد يــؤدي إلــى ابتــكارات تكنولوجيــة، وثــورات صناعيــة، 

فــي  الســكاني  النمــو  يتســبب  فقــد  العكــس؛  أو 

ضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة. أيًضــا تعــد االبتــكارات 

التواصــل  وســائل  وظهــور  واإلنترنــت  التكنولوجيــة 

االجتماعــي مــن العوامــل المهمــة المحفــزة للتغييــر 

االجتماعــي. وذلــك فضــًلا عــن تأثيــر النظــم االقتصاديــة 

بعــة فــي كل دولــة، مثــل الرأســمالية أو الشــيوعية،  الُمتَّ

ومــا ينطــوي عليــه كٌل منهمــا مــن خصائــص، كأنمــاط 

اإلنتــاج والتصنيــع وعاقــات الملكيــة، وذلــك إلــى جانــب 

بمــا  الدوليــة،  السياســية والعاقــات  النظــم  اختــاف 

والتصويــت،  االنتخــاب  آليــات  اختــاف  مــن  تتضمنــه 

مــن  بذلــك  يرتبــط  ومــا  والقوانيــن،  القواعــد  ووضــع 

عنــف وثــورات وتفاعــات مــع دول العالــم المختلفــة. 

ببنـــاء  وثيًقـــا  ارتباًطـــا  التنميـــة  عمليـــة  وترتبـــط  هـــذا، 

والتطويـــر  التغييـــر  علـــى  قدرتـــه  ومـــدى  اإلنســـان، 

لمواكبـــة مســـتجدات العصـــر، والمتغيـــرات المتســـارعة. 

وحتـــى تـــؤدي عمليــــة تطويـــر المؤسســـات إلـــى تحقيـــق 

التنمية وإشكالية مقاومة التغيير
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االســـتقرار االجتماعـــي والسياســـي، ال بـــد أن يكـــون لـــدى 

عمليـــة  فـــي  والمشـــاركة  للتغييـــر  اســـتعداد  األفـــراد 

عمليـــة  فـــي  ينخرطـــون  األفـــراد  أن  فرغـــم  التنميـــة، 

تحفيـــز  أن  غيـــر  الوقـــت،  طـــوال  االجتماعـــي  التغييـــر 

عمليـــة التغييـــر الحقيقـــي تجـــاه قيـــم وأهـــداف مشـــتركة 

ومحـــددة ليـــس باألمـــر اليســـير عـــادًة؛ إذ يمكـــن أن تكـــون 

مقاومـــة التغييـــر ســـبًبا لمواجهـــة صعوبـــات عديـــدة، 

خاصـــة إذا كانـــت المقاومـــة كبيـــرة.

مقاومة التغيير

ترجـع ظاهـرة مقاومـة التغييـر في جزء منهـا إلى بعض 

جوانب السلوك البشري، بالنظر إلى أن األفراد عادًة ما 

تتولد لديهم مقاومة نفسية ألي تغيير، والتي قد تؤول 

ألسـباب عاطفيـة وإدراكيـة وسـلوكية، وفًقـا للسـمات 

الشـخصية ألفـراد المجتمـع. وفـي هـذا الصـدد، تجـدر 

ُيطلـق  التـي  النفسـية  السـمات  نظريـة  إلـى  اإلشـارة 

 ،Five Big Personality Traits »عليهـا »الخمـس الكبـار

والتي تشـير إلى وجود خمس سـمات شـخصية رئيسـة 

بدرجـات متفاوتـة لـدى كل فـرد، والتـي تميـز األفـراد عـن 

بعضهم، وتتمثل في: درجة انفتاح الفرد على تجربة كل 

مـا هـو جديـد، ودرجـة تمتـع الفـرد بالضميـر فيمـا يتعلـق 

واالنبسـاطية  المسـؤولية،  وتحمـل  واإلنتـاج  بالعمـل 

التواصـل  علـى  بالقـدرة  الفـرد  تمتـع  مـدى  بمعنـى 

االجتماعـي أو االنطـواء، والقبـول الـذي يشـير إلـى مـدى 

تمتـع الفـرد بسـلوك تعاونـي أو تنافسـي، والعصابيـة، 

أي درجـة المرونـة واالسـتقرار تجـاه األحـداث الخارجيـة. 

وفـي ضـوء هـذه النظريـة يتضح أن الشـخصيات األقل 

قابليـة للتغييـر تتمتـع بدرجـة محدودة مـن االنفتاح على 

انبسـاط  بـه مـن  التجربـة والتغييـر، فضـًلا عمـا تتسـم 

الفعـل  بـرد  المرتبطـة  العصابيـة  جانـب  إلـى  سـلبي، 

المـدى،  طويـل  العقانـي  التفكيـر  وضعـف  العاطفـي 

كمـا أن درجـة القبـول والتمتـع بالضمير مرتبطان سـلًبا 

بالتفكيـر قصيـر المـدى. 

وثيًقــا  ارتباًطــا  التغييــر  مقاومــة  مفهــوم  ويرتبــط 

 John »بالتنشــئة االجتماعيــة؛ حيــث أشــار »جــون بولبــي

 ،Attachment Theory صاحــب نظريــة التعلــق Bowlby

عــام 1969، إلــى أنــه يتــم تحفيــز الفــرد منــذ الطفولــة ليكون 

جاهــًزا الستكشــاف بيئتــه، غيــر أنــه إذا كانــت العاقــات 

لضغــوط  أو  نفســية  ألســباب  مضطربــة  األســرية 

اجتماعيــة، يصبــح التعلــق باألســرة غيــر آمــن، ومــن ثــّم، 

يكتســب الطفــل شــخصية ســلبية، وفــي هــذه الحالة ال 

يأخــذ زمــام المبــادرة الستكشــاف مــا هــو جديــد، وينشــأ 

داخلــه نــوع طفولــي مــن مقاومــة التغييــر.

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد ُينظــر إلــى مقاومــة التغييــر علــى 

إدخــال  نتيجــة  تنشــأ  حالــة  أي  خارجيــة،  ظاهــرة  أنهــا 

تغييــرات فــي حيــاة الفــرد، كحــدوث تغييــر فــي أنظمــة 

يتطلــب  قــد  والــذي  المثــال،  ســبيل  علــى  العمــل، 

الخــروج علــى الروتيــن المعتــاد فــي التفكيــر، والمرونــة 

فــي التعامــل مــع المواقــف. وفــي هــذا اإلطــار، ياحــظ 

قيــام العديــد مــن األشــخاص بالشــكوى وإلقــاء اللــوم 

التغيــرات  علــى  بــه  يشــعرون  إزعــاج  أي  جــراء  مــن 

مــن  بالرغــم  العمــل،  ببيئــة  لحقــت  التــي  والتطــورات 

أن الســبب الحقيقــي يتمثــل فــي عــدم قدرتهــم علــى 

ومواكبتهــا. التطــورات  هــذه  مــع  التكيــف 

الـتـغـيـيــــــر ســــمة أسـاسـيــــــة  يعــــد 
لصيقـــة بالمجتمعـــات، وبدونـــه ال يمكـــن 
نوعـــان  وهنـــاك  يتقـــدم،  أن  لمجتمـــع 
االجتماعـــي،  التغييـــر  مـــن  أساســـيان 
همـــا: التغييـــر داخـــل الهيـــكل االجتماعـــي 
ذاتـــه؛ بمـــا يســـاعد علـــى الحفـــاظ عليـــه، 
والتغييـــر الـــذي يســـعى لتعديـــل وتطويـــر 
هـــذا الهيـــكل. وقـــد يحـــدث هـــذا التغييـــر 
علـــى نطـــاق محـــدود، وقـــد يكـــون جذريًّـــا 

يشـــمل فئـــات المجتمـــع كافـــة.
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علــى  التغلــب  يمكــن  مــا  غالًبــا  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى 

ظاهــرة مقاومــة التغييــر بالحــوار، وتوفيــر المزيــد مــن 

هــذه  فــإن  الجديــدة،  المدخــات  بشــأن  المعلومــات 

مــع  خاصــة  العــودة،  إلــى  تميــل  مــا  عــادًة  الظاهــرة 

اســتمرارية الحاجــة للتطويــر والتكيــف مــع المتغيــرات 

درجــات  تفــاوت  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  كمــا  الجديــدة. 

مقاومــة التغييــر مــن فــرد آلخــر، وحســب حجــم التغييــر 

رســالة  تكــون  عندمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  وآلياتــه، 

غيــر  بشــكل  توصيلهــا  يتــم  أو  واضحــة  غيــر  التغييــر 

كامــل فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي عــدم فهــم مغزاهــا 

مقاومــة  مــن  أكبــر  درجــة  إلــى  يــؤدي  ممــا  وجدواهــا؛ 

التغييــر والتطويــر المرجــو، والعكــس صحيــح. فكلمــا 

كان التغييــر أكثــر تعقيــًدا، زاد احتمــال ظهــور انســداد 

المقاومــة.  أكبــر مــن  التفكيــر، ومواجهــة درجــة  فــي 

ــب اإلشــارة 
ِ
ــر تج وهنــاك عــدة مصــادر لمقاومــة التغيي

إليهــا هنــا، منهــا: الخــوف مــن التغييــر، والــذي يتجلــى 

فــي القلــق وعــدم اليقيــن الــذي يشــعر بــه الفــرد عندمــا 

يحــاول تطويــر أســاليب وآليــات جديــدة عنــد التعامــل 

ترتبــط  مــا  غالًبــا  ذلــك،  عــن  فضــا  المشــكات.  مــع 

مقاومــة الرغبــة فــي تغييــر األفــكار والســلوك بفقــدان 

اليقيــن  عــدم  وكذلــك  والتطويــر،  للتنميــة  الدافعيــة 

بشــأن نتيجــة التغييــر. 

وقـــد يحـــدث فـــي المراحـــل االنتقاليـــة أو نتيجـــة تغيـــر 

العالميـــة االقتصاديـــة  أو  السياســـية   الظـــروف 

لـــدى  اإلحبـــاط  مـــن  حالـــة  يخلـــق  ممـــا  المحليـــة،  أو 

المواطنيـــن بســـبب حـــدوث فجـــوة بيـــن توقعاتهـــم 

ومعطيـــات الواقـــع؛ حيـــث تنمـــو توقعاتهـــم بشـــكل 

أســـرع مـــن النمـــو االقتصـــادي، وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه 

 The Revolution of المتزايـــدة«  التوقعـــات  »ثـــورة 

Rising Expectations، ويتســـبب ذلـــك فـــي إثـــارة حالـــة 

ــا يـــؤدي  ــا؛ ممـ مـــن الشـــك وعـــدم اليقيـــن وعـــدم الرضـ

إلـــى تعطيـــل عمليـــة التغييـــر المنشـــودة.

علـى  واإلصـاح  التغييـر  مـن  الخـوف  يرجـع  كذلـك 

مـن  العديـد  إلـى  بالمؤسسـات  اإلداري  المسـتوى 

األسباب، منها: خوف القائمين على اإلدارات من ارتفاع 

مسـتوى مهـارات العامليـن لديهم وعـدم قدرتهم على 

المسـتقبل  مـن  الخـوف  أو  التطـورات،  تلـك  مواكبـة 

أي  لـإلدارة،  التقليديـة  بالطـرق  التمسـك  وبالتالـي 

 .Comfort Zone الراحـة  فـي منطقـة  العمـل  تفضيـل 

التغييـر  إلـى سـوء فهـم أهـداف  وقـد ترجـع المقاومـة 

بـل العامليـن، وعـدم ثقتهـم بـاإلدارة، واعتقادهـم 
ِ
مـن ق

أن التغييـر سـينطوي علـى زيادة المسـؤوليات واألعباء 

لهـم. تقديـر  دون  اإلداريـة 

وفي ضوء ذلك، يتضح أن األهداف الشـخصية لألفراد 

قـد تختلـف عـن أهـداف الدولـة، وبالتالـي فإنـه يقـع علـى 

عاتـق الـدول مسـؤولية إقنـاع أفـراد المجتمـع بتوجيـه 

وواضحـة  مشـتركة  جماعيـة  أهـداف  نحـو  جهودهـم 

ومحـددة، تصـب فـي اتجاه تحقيق الصالـح العام، ويعد 

ذلـك مـن أبـرز أهـداف اسـتراتيجيات إدارة التغييـر، حيـث 

يتـم التركيـز علـى تحقيـق التوافـق بيـن القناعـات الفرديـة 

والقيـم والممارسـات الجمعيـة.

ـــا، لكـــن مقاومتـــه  أمـــًرا حتميًّ التغييـــر  وختاًمـــا، يعـــد 

ــة ــة علنيـ ــون المقاومـ ــد تكـ ــه، وقـ ــر منـ ــر ال مفـ ــا أمـ  أيًضـ

 أو ضمنيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، قـــد يتفاعـــل األفـــراد 

مـــع تغييـــر السياســـات برفـــض صريـــح ينعكـــس فـــي 

خـــروج احتجاجـــات، وقـــد يمتنعـــون عـــن إظهـــار الرفـــض 

صراحـــة، لكنهـــم قـــد يفعلـــون ذلـــك ضمنًيـــا مـــن خـــال 

ــا مــا يمكــن  علــى الرغــم مــن أنــه غالًب
التغلــب علــى ظاهــرة مقاومــة التغييــر 
بالحــوار، وتوفيــر المزيد مــن المعلومات 
هــذه  فــإن  الجديــدة،  المدخــالت  عــن 
الظاهــرة عــادًة مــا تميــل إلــى العــودة، 
خاصــة مــع اســتمرارية الحاجــة للتطويــر 

والتكيــف مــع المتغيــرات الجديــدة.
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تعطيـــل تنفيـــذ التغييـــرات. وهنـــا ال بـــد مـــن اإلشـــارة 

إلـــى المقاومـــة االجتماعيـــة، حيـــث ال تتعلـــق باألفـــراد بـــل 

باألحـــرى بالقيـــم والعـــادات المشـــتركة فـــي المجتمـــع؛ 

ولكنهـــم  للتغييـــر  مســـتعدين  األفـــراد  يكـــون  فقـــد 

عاجـــزون عـــن ذلـــك بســـبب ضغـــوط األقـــران ورفضهـــم 

للتغييـــر. وفـــي ضـــوء ذلـــك، تبـــرز أهميـــة إقنـــاع القيـــادة 

توضيـــح  مـــع  ضـــروري،  التغييـــر  بـــأن  للمواطنيـــن 

كيـــف سيســـتفيد منـــه المجتمـــع، وتنفيـــذ التغييـــرات 

بساســـة، مـــن خـــال التـــدرج فـــي طرحهـــا حتـــى يســـهل 

مختلـــف  مشـــاركة  ومراعـــاة  مراحـــل،  علـــى  تنفيذهـــا 

فئـــات المجتمـــع؛ ألن ذلـــك مـــن شـــأنه تقليـــص عمليـــة 

لتحقيـــق  الهادفـــة  للتغيـــرات  االجتماعيـــة  المقاومـــة 

التنميـــة. ويتطلـــب ذلـــك إيـــاء اهتمـــام أكبـــر بالتنميـــة 

ــر إلـــى الـــدور المهـــم الـــذي  الثقافيـــة واإلعاميـــة؛ بالنظـ

تلعبـــه وســـائل اإلعـــام فـــي تشـــكيل الوعـــي الجمعـــي 

والـــرأي العـــام، بمـــا ينعكـــس بـــدوره علـــى نجـــاح التغييـــر 

وتنفيـــذ خطـــط التنميـــة، مـــن خـــال عـــرض هـــذه الخطـــط 

واألهـــداف علـــى الـــرأي العـــام بوضـــوح وشـــفافية. األمـــر 

الـــذي يقتضـــي بـــدوره وضـــع سياســـات تجعـــل مـــن 

ــى  ــع، حتـ ــة للمجتمـ ــة الثقافيـ ــز الرؤيـ ــام أداة لتعزيـ اإلعـ

يتمكـــن مـــن إدراك أهميـــة التغييـــر المنشـــود لتحقيـــق 

التنميـــة، وفلتـــرة األفـــكار والممارســـات الســـلبية وتبنـــي 

ــاءة. ــة بنـ أفـــكار وممارســـات إيجابيـ
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بوصفــه  الثقافــة  موضــوع  االجتمــاع  علمــاء  درس 

فــي  وبخاصــة  للفــرد،  االجتماعيــة  للمكانــة  ا  مصــدًر

أعمــال »ماكــس فيبــر« عن الجماعــة والمكانة، و »إميل 

ــة، و »ثورشــتاين  دوركايــم« عــن قداســة الثقافــة الراقي

فبلــن« عــن االســتهاك المظهري، و »جــاري بيكر« عن 

رأس المــال البشــري. وقــد زادت الدراســات حولــه فــي 

نهايــة الثمانينيــات، وقدمــت صــورة الفــرد االســتراتيجي 

المدفــوع بمصلحتــه وعقانيتــه.

وأكــدت الدراســات علــى ارتبــاط أســلوب حيــاة اإلنســان 

والمكانــة  بالقــوة  اليوميــة  الحيــاة  فــي  وثقافتــه 

المــال  بــرأس  تعــرف  التــي  االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

الثقافــي. وهــي تبــدأ بقــوة رمزيــة تتمثــل فــي الشــرف 

أشــكال  مــن  بشــكل  وتنتهــي  والســمعة،  والتقديــر 

فيهــا. واالســتثمار  المنفعــة 

االجتماعيــة  والتغيــرات  الزمــن  تســارع  أن  ويلحــظ 

وهيمنــة التقنيــة تدعــو إلــى توســيع األبعــاد إلــى أكثــر 

مــن ذلــك، وخاصــة بعــد أن أتاحــت تطبيقــات التواصــل 

يقدمــوا  ألن  الكاملــة  الفرصــة  لألفــراد  االجتماعــي 

أنفســهم بطريقتهــم، وفــق حســابات تتيــح لهــم ثقافــة 

النشــر المكتــوب مثــل فيســبوك وتويتــر، وثقافة النشــر 

المرئــي مثــل ســناب شــات وتيــك تــوك؛ حيــث لوحــظ أن 

الثقافــة المرئيــة أكثــر هيمنــة مــن الثقافــة المكتوبــة، 

وقــد أصبحــت أحــد مصــادر الشــهرة وتحقيــق الثــروة، 

خــارج إطــار الوظيفــة واإلنجــاز.

وفــي ضــوء ذلــك، تحــاول هــذه الورقــة أن تقــدم رأس 

تعريــف  هــي:  محــاور،  أربعــة  وفــق  الثقافــي  المــال 

المصطلــح، وتحديــد أبعــاده، والتحديــات التــي تواجهــه، 

الثقافــات. الثقافــي فــي عالــم متعــدد  المــال  ورأس 

أوًلا: رأس المال الثقافي

الـذي  المفهـوم  وفـق  الثقافـي  المـال  بـرأس  يقصـد 

ابتكره »بيير بورديو«: مجموعة الرموز واألفكار واألذواق 

المجتمـع  فـي  اسـتعمالها  يمكـن  التـي  والتفضيـات 

مـوارد  لـه  مـال  رأس  بوصفهـا  اسـتراتيجية،  بأسـاليب 

موسـوعة  يتضمـن  وهـو  وخسـارة،  وربـح  واسـتثمار 

متكاملـة مـن أدوار األسـرة وتربيتهـا لألبنـاء وتاريخهـا، 

ومسـتوى اسـتعدادات األفـراد، ووعيهـم بمصالحهـم، 

والمجـاالت التـي ينشـطون فيهـا ويتنافسـون مـن أجل 

تنمية رأس مالهم االجتماعي واالقتصادي، باسـتخدام 

ثقافـة أسـلوب حياتهـم اليوميـة.

إن مفهـــوم رأس المـــال الثقافـــي يغطـــي تنوعـــا واســـعا 

واإلدراك  اللفظيـــة،  البراعـــة  مثـــل:  المصـــادر،  مـــن 

والمعرفـــة  الجماليـــة،  والتفضيـــات  العـــام،  الثقافـــي 

المفهـــوم  وبهـــذا  الدراســـية.  والشـــهادة  العلميـــة، 

يمكـــن أن تكـــون الثقافـــة مـــن مصـــادر القـــوة . لذلـــك تركـــز 

ـــة بوصفهـــا  ـــط الثقافـــة الراقي ـــى رب ـــو« عل ـــل »بوردي تحلي

جماليـــات تعـــزز مـــن مكانـــة الفـــرد إذا مورســـت بثقـــة 

ــاة. ــط حيـ ــا نمـ ــاح بوصفهـ وارتيـ

جمـــع  حصيلـــة  هـــو  الثقافـــي  المـــال  رأس  أن  ويـــرى 

قواعـــد الســـلوك وآدابـــه التـــي ورثهـــا الفـــرد مـــن أســـرته، 

والشـــهادات  الدراســـة  ســـنوات  عـــدد  إلـــى  إضافـــة 

والخبـــرات التـــي اكتســـبها مـــن المدرســـة والجامعـــة، 

د. عبد الرحمن بن عبد اهلل الشقير

ــعـــوديـــة ــاع- الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاذ عـــلـــم االجـ ــ ــتـ ــ أسـ

رأس الـمـــال الـثـقـــافـــي
كيف يكون أسلوب الحياة: صناعة وفنــــًّا؟
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والتـــي  الراقيـــة،  الشـــخصية  الهوايـــات  إلـــى  إضافـــة 

تحظـــى بتقديـــر المجتمـــع، كذلـــك المهـــارات الذاتيـــة 

ـــة وإدارة الجســـد التـــي يتقنهـــا الفـــرد  فـــي القـــدرة اللغوي

وتنتـــزع إعجـــاب المجتمـــع.

ويخضــع رأس المــال الثقافــي بهــذا الشــكل المقــارن 

الطبقــة  لتحديــد  االقتصــادي  المــال  رأس  مــع 

يمكــن  الماليــة  الثــروة  امتــاك  إن  حيــث  االجتماعيــة؛ 

أن ُيبقــي األســرة داخــل طبقتهــا تبًعــا لدرجــة امتاكهــا 

مــن الثــروة القابلــة للتوريــث، وكذلــك الحــال بالنســبة 

المخــزون  مــن  األســرة  امتــاك  ومســتوى  للثقافــة 

والذوقــي. واللغــوي  الثقافــي 

اليوميــة  الحيــاة  فــي  الثقافــي  المــال  رأس  يتضمــن 

الفاعــل  يتبعهــا  اجتماعيــة،  وممارســات  تمثــات 

مــن  والمنــاورة  الرمــزي  مالــه  رأس  إلدارة  االجتماعــي 

الحقــل. داخــل  الهيمنــة  علــى  الحفــاظ  أجــل 

ويتمثـــل الحقـــل فـــي مجـــال عمـــل األفـــراد وتخصصهـــم، 

والطبيـــة  التعليميـــة  كالحقـــول  مؤسســـي  ســـواء 

الماليـــة  كالحقـــول  مؤسســـي  غيـــر  أو  واإلداريـــة، 

الهابيتـــوس  أمـــا  والدينيـــة.  والرياضيـــة  والعقاريـــة 

فيشـــير إلـــى االســـتعدادات التـــي يكتســـبها الفـــرد مـــن 

والتعليـــم  االجتماعيـــة  كالتنشـــئة  متعـــددة،  مصـــادر 

يتمتـــع  الـــذي  الهابيتـــوس  لنـــوع  ونتيجـــة  والوعـــي. 

نشـــاطه،  فيـــه  يمـــارس  الـــذي  والحقـــل  الفـــرد  بـــه 

واألشـــخاص  األشـــياء  عـــن  تصوراتـــه  عمليـــات  تبـــدأ 

يتصـــوره. مـــا  علـــى  بنـــاء  ويتصـــرف  والمواقـــف، 

وقـد وضـع »بورديـو« ثاثـة أركان رئيسـة لـرأس المـال 

الثقافـي، هـي: الثقافـة، ورأس المـال، والقـوة، ويـرى أن 

الثقافـة رأس مـال، وأن تحقيقهـا يعنـي امتـاك القـوة، 

كمـا أن امتـاك رأس المـال االقتصـادي يعنـي القـوة.

ثقافــة،  مــن  لألفــراد  الثقافــي  المــال  رأس  ويتكــون 

ورأس مــال، وتتشــكل معاييــر الثقافــة فــي: أســلوب 

التــي  الحيــاة فــي الملبــس والمــأكل واختيــار األماكــن 

ومتاحــف  ســينما  ودور  ومطاعــم   
ٍ
مقــاه مــن  يرتادهــا 

وحدائــق...، وعــدد ســاعات الجلــوس مــع األهــل ومــع 

والتخصــص  الشــهادات  إلــى  إضافــة  األصدقــاء، 

والمهــارات  النوعيــة،  والــدورات  الجامعــة  ومســتوى 

الراقيــة. والهوايــات  المميــزة، 

فــي  راســخ  الثقافــي  المــال  رأس  أن  بهــذا  ويتضــح 

مصــادر  مــن  وُيكتســب  واألســر،  األفــراد  شــخصية 

متعــددة، وهــذا مــا يميــزه عــن آداب الســلوك وقواعــده 

»اإلتيكيــت« التــي تعــد جــزًءا مــن رأس المــال الثقافــي.

ويمــر رأس المــال الثقافــي بتحــوالت جديــدة بتأثيــر مــن 

تطبيقــات التواصــل ووســائل االتصــال والنزعــة المادية 

للقيــم  الذائقــة  وضعــف  القيــم،  مــن  كثيــر  وتراجــع 

والتقاليــد. العــادات  حــّراس  االجتماعيــة، وغيــاب دور 

 ويمكـــن ماحظـــة أن بعًضـــا ممـــن اشـــتهروا بثـــروة

أو منصـــب أو مهـــارة فـــي الرياضـــة والفـــن، مـــن الطبقات 

بتعلـــم  يبـــادرون  المتوســـطة والفقيـــرة،  االجتماعيـــة 

اللياقـــة األدبيـــة وأناقـــة الـــزي، بســـبب طبيعـــة وجودهـــم 

الجديـــد فـــي المجتمـــع. وهـــذه مبـــادرة وظيفيـــة مرتبطـــة 

بحـــدث، ويصعـــب توريثهـــا؛ ألنهـــا ليســـت راســـخة فـــي 

ثقافـــة الفـــرد وال أســـرته.

السـوق  فـي  الثقافـي  مالـه  رأس  اإلنسـان  ويسـتثمر 

كل  ألن  وذلـك  وعـي؛  دون  أو  منـه  بوعـي  االجتماعيـة، 

أفعالـه وأقوالـه واختياراتـه وأذواقه تخضع للتقييم من 

إن رأس المـــال الثقافـــي هـــو حصيلـــة 
التـــي  وآدابـــه  الســـلوك  قواعـــد  جمـــع 
ورثهـــا الفـــرد مـــن أســـرته، إضافـــة إلـــى 
عـــدد ســـنوات الدراســـة، والشـــهادات، 
الشـــخص  اكتســـبها  التـــي  والخبـــرات 
والهوايـــات  والجامعـــة  المدرســـة  مـــن 
تحظـــى  والتـــي  الراقيـــة،  الشـــخصية 

المجتمـــع. بتقديـــر 
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بـل المجتمـع المحيـط بـه، ويكـون الثمن الـذي يدفعه 
ِ
ق

المجتمـع لـه كقيمـة رمزيـة لـه، هـو مكانتـه وسـمعته، 

وبالتالـي، فـإن اختيـار مسـتويات األصدقـاء والعاقـات 

وأنواع المجالس، يعد عامًلا حاسـًما في تقييم األفراد، 

وفرصـة حصولهـم علـى تقديـر مرتفـع أو منخفـض.

وقــد اعتــاد النــاس ماحظة أن من لديــه موعًدا لمقابلة 

وظيفــة، أو لخطبــة فتــاة؛ فإنــه يبــذل الجهــد والوقــت 

وينتقــي  حســن،  بمظهــر  الظهــور  أجــل  مــن  والمــال 

بتقديــر  يحظــى  أن  بهــدف  جلســته،  ويراقــب  كلماتــه، 

رفيــع ويتــم قبولــه، وهــو فــي الواقــع مثــل الممثــل علــى 

ــذل أقصــى جهــده مــن أجــل  ــذي يب خشــبة المســرح، ال

 منهــم. وهكــذا 
ٍ

إســعاد الجمهــور، ليحظــى بتقييــم عــال

تقديــم  حســن  يكــون  أن  يريــد  الثقافــي،  المــال  رأس 

الــذات فــي الحيــاة اليوميــة جــزًءا مــن طبيعــة اإلنســان، 

ــي. ــر تكلــف وبشــكل تلقائ ــم بغي ويت

ويتكــون رأس المــال الثقافــي مــن دورة حيــاة متكاملــة، 

تبــدأ بامتــاك رأس مــال رمــزي، وتمثلــه هنــا الثقافــة، 

ويبــدأ يســتثمر فيهــا مالكهــا، ويســعى لزيــادة أرباحــه 

مــال  رأس  إلــى  تلقائيــا  ليتحــول  وتســويقها،  منهــا، 

اجتماعــي، ويتمثــل فــي حســن تقديــر المجتمــع، وتقبلــه 

لــه، ثــم يتحــول تلقائيــا إلــى رأس مــال اقتصــادي، مــن 

مائمــة  وظائــف  علــى  الحصــول  فــرص  زيــادة  خــال 

ومناصــب ســريعة تتطلــب مهــارات عاليــة مــن حســن 

تقديــم الــذات، وهــذا مــا تفتقــد إليــه العمليــة التعليميــة 

والتربويــة غالًبــا.

أســـلوب  ثقافـــة  تصـــدر  أن  بالضـــرورة  يعنـــي  وهـــذا 

ــر  ــوي وغيـ ــي وعفـ ــكل تلقائـ ــن الشـــخص بشـ ــاة مـ الحيـ

ـــًلا يخفـــض مـــن  متكلـــف؛ ألن التكلـــف ســـوف يحـــدث خل

مســـتويات مكانتـــه، وهـــذا يتطلـــب التدريـــب المســـتمر 

حتـــى تتحـــول إلـــى غريـــزة.

ثـاث  مثـًلا  البريطانيـة  الشـعبية  الثقافـة  فـي  ويوجـد 

تعلمـه  منـذ  البريطانـي  اإلنسـان  يقولهـا  كلمـات 

آسـف،  فضلـك،  »مـن  وهـي:  مماتـه،  حتـى  للنطـق 

شـكًرا«، وصـارت تصـدر بشـكل تلقائـي ومنغـرس فـي 

ا لكل شـخص ا داخليًّ  الاوعـي، وبالتالـي يجدون اسـتنكاًر

يقولهـا.  أن  تتطلـب  اجتماعيـة  فـي مواقـف  يقولهـا  ال 

قامـوس  مـن  كلمـات  توجـد  شـعبية  ثقافـة  كل  وفـي 

لضرورتهـا. مراعـاة  دون  تقـال  بحيـث  التحـدث،  آداب 

السـلوك  لقواعـد  ومراعًيـا  أنيًقـا  اإلنسـان  يكـون  قـد 

وآدابـه فـي حالـة تعاملـه المباشـر مـع اآلخريـن، ولكنـه 

ال يراعـي قواعـد المـرور؛ وذلـك إيماًنـا منـه بـأن مسـرح 

مسـرح  عـن   
ٍ

مختـف اآلخريـن  أمـام  الـذات  تقديـم 

الشـارع، الـذي ال يتطلـب التعامـل وجًهـا لوجـه، والناس 

بسـياراتهم عابـرون، وال يعـرف أحـد أحـًدا، وهـذه الحالـة 

ـر عـن وجـود رأس مـال ثقافـي متكلـف، وال يصمـد  ُتعبِّ

الدائـم. التعامـل  أمـام 

وقــد يكــون اإلنســان مراعًيــا لقواعــد الســلوك وآدابــه 

بشــكل طبيعــي، ومترســخ فــي شــخصيته، أو يحظــى 

فيســتطيع  ماليــة،  ثــروة  يحقــق  أو  رفيــع،  بمنصــب 

واإلكسســوارات، المابــس  مــاركات  أفضــل   شــراء 

إال أنــه يقــع فــي أخطــاء ال يراهــا، وتقــع ضمــن التقييــم 

االجتماعــي للســلوك، مثــل: عــدم القــدرة علــى تنســيق 

الــزي، وســحب الحــذاء أثنــاء المشــي مــع ظهــور صــوت، 

وإحــداث صــوت للماعــق أثنــاء األكل أو صــوت المضــغ. 

ــر هــذه الحالــة عــن قصــور فــي امتــاك ثقافــة آداب  وُتعبِّ

الســلوك مــن األســرة ومــن المدرســة والمجتمــع.
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ثانًيا: األبـعـــاد الـثـقـافـيـــة

تقسم أبعاد رأس المال الثقافي إلى أربعة، كالتالي:

1. رأس المال الثقافي الموروث

داخـــل  المـــوروث  الثقافـــي  المـــال  رأس  يتكـــّون 

ــراد  ــة لألفـ ــئة االجتماعيـ ــنوات التنشـ ــرة، خـــال سـ األسـ

ومحاكاتهـــم، كمـــا أن ثقافـــة األســـرة مســـتمدة مـــن 

التـــي  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  وطبقتهـــا  تاريخهـــا 

تمارســـها بارتيـــاح وعلـــى ســـجيتها، إضافـــة إلـــى أن تاريـــخ 

األســـرة والشـــخصيات البـــارزة فيهـــا ومنجـــزات اآلبـــاء 

هـــي  والعلـــوم  واالقتصـــاد  السياســـة  فـــي  واألجـــداد 

رأس مـــال ثقافـــي مـــوروث وقيمـــة مضافـــة لألســـرة 

وأفرادهـــا، ومـــن ثـــّم، فـــإن الفـــرد يـــرث تفاصيـــل ثقافيـــة 

تنتقـــل إليـــه عبـــر وعـــي األســـرة وال وعيهـــا. 

ويتشـــكل رأس المـــال الثقافـــي المـــوروث أيضـــا مـــن 

خـــال عمليـــات منـــح العائـــات ألبنائهـــا مجموعـــة مـــن 

أنمـــاط الحيـــاة المتميـــزة، كتعويدهـــم علـــى الحـــوارات 

المتميـــزة،  المنزليـــة  بالـــدروس  ودعمهـــم  األســـرية، 

وشـــبكة قويـــة مـــن العاقـــات االجتماعيـــة، وهـــو مـــا 

يمثـــل اتجـــاه العائـــات نحـــو صياغـــة ســـلوك أفرادهـــا، 

العاليـــة  القيـــم  مـــن  خاصـــة  بمصفوفـــة  وتزويدهـــم 

الفنـــون  تـــذوق  وفـــي  الحيـــاة  نمـــط  فـــي  والمميـــزة 

يتوارثونهـــا عبـــر األجيـــال.

وبعـــد تدريبهـــم وتشـــربهم لهـــذه الثقافـــة المتميـــزة 

يصبـــح لديهـــم »رأس المـــال الثقافـــي المـــوروث«، فهـــو 

رأس مـــال مرتبـــط برؤيـــة األســـرة لمشـــاريع الحيـــاة 

الحيـــاة  مـــدى  معهـــم  وســـتكون  تقييمهـــا،  وحســـن 

ــوا. ــا كانـ أينمـ

ويعــد تاريــخ األســرة ومنجــزات شــخصياتها التاريخيــة 

العربيــة،  الثقافــة  فــي  المــال  أهــم عوامــل رأس  مــن 

يقــول الشــاعر:

ونبني كما كانت أوائلناتبني ونفعل مثلما فعلوا

وهــو يؤكــد التزامــه بقيــم أســافه وعــدم الخــروج عليهــا 

علــى أنهــا رأس مــال ثقافــي مــوروث ينبغــي المحافظــة 

قديمــة؛  معارضــة  الثقافــة  هــذه  تواجــه  بينمــا  عليــه، 

حيــث يؤكــد الــرأي اآلخــر بــأن النجــاح ســمة ذاتيــة، وال 

ينبغــي اســتثمار تاريــخ األســرة:

ليس الفتى من يقول: كان أبي

إن الفتى من يقول: ها أنا ذا 

وال يـــزال تأثيرهـــا فاعـــًلا حتـــى اآلن، رغـــم الضغـــوط 

التـــي تواجـــه قيـــم اســـتثمار تاريـــخ األســـرة وشـــهرتها، 

بســـبب النزعـــة الفردانيـــة، وســـيادة قيـــم الرأســـمالية 

الماديـــة.

المتوســـطة  األســـر  مـــن  كثيـــر  اســـتطاعت  وقـــد 

الســـعودي  المجتمـــع  فـــي  الفقيـــرة  وبعـــض األســـر 

أن تحســـن توظيـــف مجـــاالت االســـتثمار التـــي أتاحتهـــا 

واالبتعـــاث،  والعالـــي  الجامعـــي  كالتعليـــم  الدولـــة، 

والتخصصـــات العلميـــة والطبيـــة واإلنســـانية، وبالتالـــي 

مكانـــة  فـــي  وتغييـــر  جديـــد،  اجتماعـــي  حـــراك  إحـــداث 

واالقتصاديـــة. االجتماعيـــة  الطبقـــة 

وتواجــه األســرة العربيــة اآلن تحديــات فــي تماســكها، 

الثقافــي ألفرادهــا،  المــال  نقــل رأس  آليــات  وتفكيــك 

األســر  بعــض  حتــى  التحديــات  هــذه  طالــت  وقــد 

األرســتقراطية والعريقــة. كمــا أن معاييــر تقديــر تاريــخ 

ا،  شــعبيًّ انخفاًضــا  يواجــه  أصبــح  ومنجزاتهــا  األســر 

ويبــدو أن ذلــك بســبب ضغــط قيــم العولمــة، وتوغــل 

والتواصــل. االتصــال  وســائل 

تواجـه األسـرة العربيـة اآلن تحديات 
نقـل  آليـات  وتفكيـك  تماسـكها،  فـي 
وقـد  ألفرادهـا،  الثقافـي  المـال  رأس 
طالـت هـذه التحديات حتى بعض األسـر 

والعريقـة. األرسـتقراطية 



2525

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

د 2. رأس المال الثقافي المجسَّ

ُيقَصد به اقتناء األشياء الثمينة التي لها تقدير اجتماعي، 

مثـل: الكتـب واللوحـات الفنيـة والمقتنيـات الموسـيقية، 

الشـخص  يحتاجهـا  التـي  الممتلـكات  مـن  ذلـك  وغيـر 

لدورهـا فـي رفـع مكانتـه االجتماعيـة واالقتصاديـة.

ويخضــع تقييــم المقتنيــات الثمينــة والنــادرة والمميــزة 

فالســوق  فيــه،  ُتعــَرض  الــذي  االجتماعــي  للســوق 

الطبعــات  ونــوادر  الكتــب،  أهميــة  مــن  ُيعلــي  األدبــي 

أهميــة  مــن  ُيعلــي  الفنــي  والســوق  والمخطوطــات، 

الفــن التشــكيلي األصلــي، ومــن اللوحــات التــي عليهــا 

وهكــذا. والخطــاط،  الرســام  توقيــع 

3. رأس المال الثقافي اللغوي

فــي مؤشــرات:  اللغــوي  الثقافــي  المــال  رأس  يكمــن 

التحــدث بثقــة، ونقــل الفكــرة والــرأي بوضــوح، ومعرفــة 

الســوق الــذي ُتعــَرض فيــه اللغــة، ويتمثــل في مســتوى 

األشــخاص المتحــدث إليهــم، وأســلوب الحــوار ودرجــة 

ــراء بشــكل  تدعيــم الفكــرة بأمثلــة وآراء مفكريــن أو خب

يوحــي باســتيعاب الموضــوع.

الســوق  علــى  اللغويــة  ســلعتهم  األفــراد  ويعــرض 

اللغــوي، وال يمكــن ألحــد أن يقيــم مســتوى اللغــة، إال 

ــا مثلهــم أو أفضــل منهــم. إذا كان يمتلــك مخزوًنــا لغويًّ

وكانــت العــرب ترفــع مــن شــأن لغــة األفــراد، وتقيــم 

مكانتهــم بحســب مســتوى منطقهــم وقدرتهــم علــى 

ــي ســلمى«: ــن أب ــر ب التحــدث، يقــول »زهي

 لك معجٌب
ٍ

وكائن ترى من صامت

ِ
زيادتُه أو نقصُه في التّكلم

ويقول:

لسان الفتى نصٌف ونصٌف فؤادُه

ِ
فلم يبَق إال صورة اللحم والدم

٤. رأس المال الثقافي المكتسب

المدرســة  مــن  الماديــة  الفــرد  مكتســبات  بــه  ُيقصــد 

والجامعــة، وهــي عــدد ســنوات الدراســة، والشــهادة 

ومــا يتبعهمــا مــن الخبــرات ومعلومــات التخصــص، 

وهمــا الشــيئان الوحيــدان اللــذان ال يمكــن أن يحصــل 

الفــرد عليهمــا مــن األســرة وال مــن أي مؤسســة غيــر 

والجامعــة. المدرســة 

وقــد اهتمــت نظريــة رأس المــال الثقافــي كثيــرا بتحليــل 

تأثيــر المدرســة والجامعــة فــي المجتمع، ودور الدراســة 

فــي تزويــد الطالــب بــرأس مــال ثقافــي مــن خــال تنميــة 

مهاراتــه وهواياتــه وتطويــر ذاتــه، وكيــف يقدمهــا فــي 

حياتــه العامــة .

ويمكــن ماحظــة انخفــاض دور كثيــر مــن الجامعــات 

فــي تزويــد الطالــب بالمهــارات والقيــم والمعلومــات 

والحــوار  الموضــوع  عــرض  علــى  والقــدرة  األكاديميــة 

حبــس  إلــى  الجامعــات  تتحــول  وتــكاد  النقــد،  وتقبــل 

ــب لســنوات معــدودة، مــن أجــل منحــه شــهادة  الطال

جامعية أو عليا، مما يجعل المراهنة على المكتســبات 

الجامعيــة محاطــة بمحاذيــر كثيــرة.

ويبــدو أن مشــكلة المخرجــات الجامعيــة قــد امتــدت 

إلــى ســوق العمــل العالمــي، وبــدأت الشــركات الكبــرى 

توظــف بنــاء علــى المهــارات، وليــس الشــهادات.

التعليــم  أن  مثــا  التربويــة  األدبيــات  تتحــدث  وعندمــا 

مخرجــات  العمــل  لســوق  يقــدم  يــزال  ال  الجامعــي 

تمتلــك الشــهادات المتخصصــة فــي خدمــة الســوق، 

األفــكار  منظومــة  يقــدم  الثقافــي  المــال  رأس  فــإن 

اهتمـــت نظريـــة رأس المـــال الثقافـــي 
بتحليـــل تأثيـــر المدرســـة والجامعـــة فـــي 
تزويـــد  فـــي  الدراســـة  ودور  المجتمـــع، 
الطالـــب بـــرأس مـــال ثقافـــي مـــن خـــالل 
ــه. ــر ذاتـ ــه وتطويـ ــه وهواياتـ ــة مهاراتـ تنميـ
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مصفوفــة  وامتــاك  الثقافيــة،  والمعرفــة  اإلبداعيــة 

مــن قيــم: تقديــر الوقــت والعمــل الجــاد واإلنجــاز وتقبــل 

وتقديــم  المعرفــة  وشــغف  المــال  واحتــرام  اآلخريــن 

المجتمعيــة،  القيــم  وامتــاك  والتفــاوض،  العــروض 

وتراثــه  المجتمــع  ثقافــة  وتقديــر  البيئــة  احتــرام  مثــل 

الشــعبي، التــي تســهم فــي رفــع الوعــي الجمالــي، وهــذه 

هــي جوهــر قيــم ســوق العمــل، فســوق العمــل يتطلــب 

قيــم اإلنجــاز أكثــر مــن شــهادات ودورات لــم تنعكــس 

 مهاراتــه.
ِ

علــى شــخصية مالكهــا، ولــم تنــم

ثالًثا: التحديات

المـــال  رأس  بهـــا  يتحـــرك  التـــي  القديمـــة  اآلليـــات  إن 

ـــات  الثقافـــي تقـــع اآلن تحـــت ضغـــوط العولمـــة والهوي

عصـــر  وســـيادة  الواحـــد،  المجتمـــع  فـــي  المتعـــددة 

القيـــم  وصعـــود  التواصـــل،  وتطبيقـــات  التقنيـــة 

الماديـــة علـــى القيـــم الثقافيـــة، مـــن خـــال انخفـــاض 

عـــدد ســـاعات جلـــوس أفـــراد األســـرة مـــع بعضهـــم، 

أســـلوب  أهميـــة  مـــن  والتقليـــل  الفردانيـــة،  وســـيادة 

نقـــل األفـــكار ومســـتوى اللغـــة، وعـــدم االهتمـــام الكبيـــر 

بالتحـــف والمقتنيـــات النـــادرة، وعـــزوف كثيـــر مـــن النـــاس 

عـــن االهتمـــام بهـــا، بســـبب كثـــرة البدائـــل، ودقـــة التزويـــر 

األصليـــة. للمنتجـــات 

هيمنـــة  عصـــر  فـــي  ثقافـــي  مـــال  رأس  بنـــاء  ويمثـــل 

وذلـــك  واألفـــراد؛  األســـر  أمـــام  ا  كبيـــًر تحدًيـــا  التقنيـــة 

ــاء  ــن بنـ ــل مـ ــار طويـ ــه مسـ ــي لـ ــال الثقافـ ألن رأس المـ

الـــذات وتنميتهـــا وإمدادهـــا بالـــذوق الرفيـــع، وتحمـــل 

معهـــا مصفوفـــة مـــن قيـــم اإلنجـــاز واحتـــرام الوقـــت 

وتقبـــل اآلخريـــن والعمـــل الجـــاد والتحصيـــل الدراســـي، 

ــي إلـــى رأس  ــراث المعرفـ ــذا التـ مـــن أجـــل أن يتحـــول هـ

ــر المجتمـــع، ثـــم يتحـــول  ــال اجتماعـــي، يحظـــى بتقديـ مـ

إلـــى رأس مـــال اقتصـــادي قـــادر علـــى تحقيـــق الثـــروة 

االرتيـــاح  تضمـــن  ولكنهـــا  متوســـطة،  بمســـتويات 

والمالـــي. الثقافـــي 

الثقافـــي  المـــال  واألزمـــة األخـــرى فـــي تحديـــات رأس 

االجتماعيـــة؛  التقييـــم  معاييـــر  انخفـــاض  فـــي  تكمـــن 

األفـــراد،  بإنجـــازات  الشـــعبي  االعتـــراف  ألن  وذلـــك 

مـــن العناصـــر المهمـــة لبنـــاء رأس المـــال الثقافـــي، 

وفـــي حـــال انخفـــاض المعاييـــر المجتمعيـــة، أو عـــدم 

تقديرهـــا آلداب الســـلوك وقواعـــده، وتثمينهـــا الرفيـــع 

ــي  ــال الثقافـ ــي رأس المـ ــتثمار فـ ــإن االسـ ــازات، فـ لإلنجـ

الصعوبـــات. بعـــض  ســـيواجه 

رابًعـــا: رأس المـــال الثقافـــي فـــي عالـــم 
متعـــدد الثقافـــات

بـــات مـــن المؤكـــد أن رأس المـــال الثقافـــي ال يخضـــع 

وزمـــان،  مـــكان  كل  فـــي  للتطبيـــق  صالحـــة  لنظريـــة 

القويـــة، ومآالتهـــا  بأسســـها  االســـتعانة  يمكـــن  بـــل 

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة؛ حيـــث إن لـــكل مجتمـــع رأس 

مالـــه الثقافـــي، وبداخـــل كل مجتمـــع أنمـــاط مـــن رأس 

المـــال الثقافـــي بحســـب تعـــدد الهويـــات والثقافـــات 

الفرعيـــة فيـــه.

وقـــد أصبـــح شـــعار التفاهـــة الـــذي صـــار مـــن ســـمة 

العصـــر التقنـــي يشـــكل تحدًيـــا لـــرأس المـــال الثقافـــي؛ 

والمكانـــة  والســـمعة  الشـــهرة  يحقـــق  ألنـــه  وذلـــك 

المعاييـــر  انخفـــاض  بقـــوة  أنـــه يســـير  رغـــم  والثـــروة، 

توريـــث  يمكـــن  وال  مؤقـــت،  أنـــه  كمـــا  االجتماعيـــة، 

التفاهـــة، ألنهـــا مهـــارة أيًضـــا، وإذا ســـقطت ســـقط 

معهـــا كل شـــي مرتبـــط بهـــا.

الثقافـــي  المـــال  رأس  يخضـــع  ال 
كل  فـــي  للتطبيـــق  صالحـــة  لنظريـــة 
مـــكان وزمـــان، بـــل يمكـــن االســـتعانة 
بأسســـه القويـــة، ومآالتـــه االجتماعيـــة 

واالقتصاديـــة.
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سـوق  ولهـا  جديـدة،  صناعـة  التفاهـة  أصبحـت  وقـد 

رائجة، وصارت محط أنظار كل من: القنوات الفضائية، 

للنفـاذ ألكبـر قـدر مـن المشـاهدات عبـر  ألنهـا تسـعى 

متابعي المشـاهير، والشـركات؛ ألنها تسعى للتسويق 

المؤسسـات  وبعـض  وخدماتهـا،  سـلعها  وإشـهار 

الحكوميـة؛ ألن المشـهور يؤثـر فـي المجتمـع، والمؤثـر 

اتجاهـات  لضبـط  فتسـعى  السياسـة،  مـع  يتقاطـع 

تأثيـره الفكريـة. ومـن هنـا يتضـح حجـم أهميـة الجماهير 

للشـركات  متابعاتهـم  ُتبـاع  ثـم  المشـاهير،  تتابـع  التـي 

أفـكار وخدمـات وسـلع. بترويـج  والحكومـات 

وبالتالـــي، تكـــون الشـــهرة قـــد انتقلـــت إلـــى بنـــاء رأس مال 

اجتماعـــي واقتصـــادي، دون المـــرور علـــى رأس المـــال 

الثقافـــي، ومـــن ثـــّم، تكـــون بنـــاءات ســـائلة ومؤقتـــة، 

لعـــدم امتاكهـــا ضمانـــات االســـتمرار والتوريـــث.

المـــال  رأس  جوهـــر  أن  الرئيســـة  األســـس  ومـــن 

اإلنســـان،  فـــي  االســـتثمار  علـــى  يعمـــل  الثقافـــي 

وتنميـــة مهاراتـــه والرقـــي بهواياتـــه، وغـــرس قواعـــد 

الســـلوك وآدابـــه فـــي شـــخصيته، بوصفهـــا الطريـــق 

ومؤسســـيا،  مجتمعيـــا  بـــه  لاعتـــراف  الصحيـــح 

وبالتالـــي تحقيـــق المـــال بطريـــق رصينـــة، ومـــن ثـــّم، 

يكـــون المـــال وســـيلة وليـــس غايـــة، ويكـــون امتاكـــه 

مســـتنًدا إلـــى مشـــروعية التعليـــم والمهـــارة والذائقـــة 

ـــراء بســـرعة، وعـــن  ـــزه عـــن اإلث الرفيعـــة، وهـــذا مـــا يمي

النظـــر إلـــى المـــال بوصفـــه غايـــة.

وختاًمـــا، بنـــاء علـــى هـــذا التأســـيس؛ فـــإن االســـتثمار 

لذاتهـــم  تقديمهـــم  وحســـن  األفـــراد  ثقافـــة  فـــي 

يبقـــى هـــو األســـاس، ويتضمـــن االســـتثمار اســـتمرار 

ومـــن  الحيـــاة،  مـــدى  والتعليـــم  والتعلـــم  التطويـــر 

ــد  ــون أحـ ــن أن تكـ ــل يمكـ ــات التواصـ ــإن تطبيقـ ــّم، فـ ثـ

مصـــادر رأس المـــال الثقافـــي أيًضـــا، مـــن خـــال نشـــر 

وتقديـــم  الخبـــرات،  اآلخريـــن  ومشـــاركة  المعرفـــة 

التخصـــص؛  مجـــاالت  فـــي  المجانيـــة  االستشـــارات 

وذلـــك ألنهـــا أحـــد أشـــكال حســـن تقديـــم الـــذات فـــي 

الحيـــاة اليوميـــة. كمـــا أن االهتمـــام بحســـابات نشـــر 

والنشـــر  بالمتابعـــة  الرصينـــة  والمواقـــع  المعرفـــة 

والتفاعـــل معهـــا يعـــد شـــكا آخـــر مـــن أشـــكال رأس 

المـــال الثقافـــي الجديـــدة.

إن تـطـبـيـقــــات الـتـواصـــــل يمكن أن 
تكـون أحـد مصـادر رأس المـال الثقافـي، 
ومشـاركة  المعرفـة  نشـر  خـالل  مـن 
اآلخرين الخبرات، وتقديم االستشارات 

المجانيـة فـي مجـاالت التخصـص.
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أ. محمـد عـــز 

ــيـــاســـي ــاع الـــسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــم االجـ ــ ــل ــــث دكـــــــتـــــــوراه فـــــي عــ ــاحـ ــ بـ

مــن  كثيــر  لــدى  عــام  تصــور  األخيــرة  اآلونــة  فــي  ســاد 

هنــاك  وأن  االنحــدار،  فــي  آخــذة  القيــم  بــأن  األفــراد 

ــا فــي البنيــة الثقافيــة للمجتمعــات؛ ففــي  ا أخاقيًّ تدهــوًر

الواليــات المتحــدة األمريكيــة، يــرى أكثــر مــن ثلثــي األفراد 

تــزداد  األخاقيــات  وأن  التدهــور،  فــي  آخــذة  القيــم  أن 

األخاقــي  االنهيــار  هــذا  أن  البعــض  ويعتقــد   ، ســوًءا 

حــدث علــى األقــل منــذ والدتهــم، وأن النــاس اليــوم أقــل 

أخاًقــا ممــا كانــوا عليــه قبــل بضــع ســنوات، كمــا يــرى 

غالبيــة األمريكييــن أن معالجــة حالــة االنهيــار األخاقــي 

يجــب أن تكــون أولويــة قصــوى للحكومــة .

هـــذا، وقـــد ســـاد تصـــور مماثـــل فـــي المجتمـــع المصـــري، 

خـــال  وتدهورهـــا  المصرييـــن  أخـــاق  انحـــدار  يّدعـــي 

الســـنوات الماضيـــة، ويكفـــي للتأكـــد مـــن صحـــة هـــذا 

التصـــور الســـائد أن تكتـــب علـــى صفحـــة جوجـــل كلمـــة 

»التدهـــور األخاقـــي« لتندهـــش مـــن الكـــم الهائـــل مـــن 

المقـــاالت الموجـــودة علـــى مواقـــع الصحـــف والمجـــات 

تبـــدأ مـــن  التـــي تتحـــدث عـــن تدهـــور األخـــاق، والتـــي 

حـــدث  مـــاذا  مثـــل:  مقـــاالت  )انظـــر  الســـؤال  مجـــرد 

ـــا؟(،  ألخـــاق المصرييـــن؟، مـــاذا حـــدث لألخـــاق فـــي ديارن

إلـــى الحكـــم بـــأن هـــذا التدهـــور األخاقـــي هـــو ســـبب كل 

المجتمـــع  أن  مفادهـــا  نتيجـــة  إلـــى  وصـــوًلا  الفســـاد، 

يحتـــاج غســـيل مـــخ مـــن هـــذه األخـــاق المتدهـــورة، 

وســـط ادعـــاءات بســـيطرة أخاقيـــات وثقافـــة بعـــض 

الطبقـــات الفقيـــرة »أخـــاق العشـــوائيات« علـــى أجـــزاء 

ــع. ــن المجتمـ ــرة مـ كبيـ

هــذا إلــى جانــب األحاديــث التليفزيونيــة وبرامــج »التــوك 

شــو« التــي راحــت تتحــدث هنــا وهنــاك عــن ضــرورة إنقاذ 

المجتمــع مــن تدهــور القيــم واألخــاق، كل ذلــك فضــًلا 

عــن الماحظــات والدالئــل الموجــودة فــي واقــع الحيــاة 

ــة  ــاة اليومي ــات الحي ــر خطاب التــي يمكــن مشــاهدتها عب

لألفــراد عــن تدهــور األخــاق، وأن النــاس كانــت »زمــان 

أحســن مــن دلوقــت«، ولــم تكــن هــذه المشــاهدات هــي 

الدليــل الوحيــد علــى انتشــار هــذا التصــور الســلبي لــدى 

أيًضــا شــاهًدا  الدراســة العلميــة  بــل كانــت  البعــض، 

علــى وجــود مثــل هــذا التصــور؛ ففــي دراســة »األطــر 

الحاكمــة لســلوك المصرييــن واختياراتهــم:  الثقافيــة 

دراســة لقيــم النزاهــة والشــفافية والفســاد«، الصــادرة 

عــن مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة عــام 2008؛ 

العينــة  أفــراد  مــن   ٪81 حوالــي  أن  إلــى  اإلشــارة  تمــت 

يــرون أن األخــاق قــد تغيــرت، ورأى 88.4٪ منهــم أن هــذا 

التغيــر كان لألســوأ.

وإذا كان ثّمــة تصــور ســائد أو شــعور عــام بيــن كثيــر مــن 

النــاس -فــي بعــض دول العالــم بصــورة عامــة، وفــي 

مصــر بصــورة خاصــة- بــأن هنــاك تدهــورا أخاقيــا قــد 

ــة  ــا؟ ومــا األدل حــدث، فهــل مــا يعتقــده النــاس صحيًح

علــى ذلــك؟ هــذا مــا ســتتم مناقشــته فيمــا يلــي:

يشــير »آدم ماســتروياني« )Adam Mastroianni( فــي 

ــًلا  دراســته عــن المجتمــع األمريكــي إلــى أن هنــاك تحلي

شــامًلا لـــ 127 دراســة اســتقصائية شــملت 4.4 ماييــن 

األفــراد بشــأن  مــا يعتقــده بعــض  أن  أكــد  مشــارك، 

التدهــور األخاقــي مجــرد وهــم؛ ألن مؤشــرات األخــاق 

لــم تتغيــر بمــرور الوقــت، وممــا يفســر هــذا االعتقــاد 

لــدى البعــض بتدهــور األخــاق هــو أن النــاس يواجهــون 

معلومــات ســلبية عــن األشــخاص الذيــن ال يعرفونهم، 

والمختلفيــن عنهــم، تجعلهــم يقولــون بتدهــور األخــاق 

لمجــرد اختافهــا عــن أخاقهــم .

تدهور القيم واألخالق.. وهم ال ينتهي
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السؤال  يكون  قد  المصري  بالمجتمع  يتعلق  وفيما 

اإلطاق؛  على  سهلة  ليست  اإلجابة  ولكن  سهًلا، 

زمنية  عقود  عبر  للقيم  تتبعية  دراسات  لدينا  فليست 

مختلفة توضح لنا هذا التدهور المزعوم من عدمه. فهل 

حًقا حدث تحلل لقيم المصريين وانحدار في أخاقهم؟ 

وهل يمكن أن يفقد مجتمع بأكمله كل قيمه وأخاقه؟ 

في هذا المقال، أتبنى وجهة نظر مخالفة تنطوي على 

المجتمع  في  الحادث  األخاقي  بالتدهور  القول  »أن 

المصري هو اعتقاد يجانبه الصواب« أو باألحرى »ليس 

صحيًحا في مطلقه«، وأسوق في هذا الصدد عدًدا من 

الحجج لتفنيد وجهة النظر سالفة الذكر من ناحية، ومن 

ناحية أخرى لتفسير سبب ميل بعض األفراد إلى هذا 

القول؟ وتتمثل هذه الحجج في اآلتي:

حديـث  واألخـالق  القيـم  انحـدار  عـن  الحديـث   .1

نسـبي: يختلـف تعريـف الصـواب والخطـأ من شـخص 

آلخـر، وبالتالـي يضـع كل فـرد تصـوره الخـاص لمـا يعـد 

ا فـي األخـاق«. كمـا يختلـف  ا فـي القيـم وتدهـوًر »انحـداًر

مفهـوم الصـواب والخطـأ مـن وقـت آلخـر، بـل ويختلـف 

الصـواب  مفهـوم  يختلـف  قـد  بـل  الموقـف،  باختـاف 

ومواقـف  أوقـات  فـي  الشـخص  نفـس  لـدى  والخطـأ 

مختلفـة. ففـي بريطانيـا علـى سـبيل المثـال؛ فـإن عـدًدا 

المثليـة  أن  يعتقـدون  اليـوم،  األفـراد،  مـن  بكثيـر  أقـل 

الجنسـية واإلجهـاض أمـر خاطـئ من الناحيـة األخاقية، 

مقارنـة بمـا كان عليـه الحـال قبـل 30 عاًمـا .

ومـن ثـّم، فـإن تقديـر االنحـدار القيمي واألخاقـي يختلف 

باختـاف األفـراد، كمـا أن الفاعليـن هنـا يعتمـدون علـى 

الخبـرات الفرديـة التـي خبروهـا طيلـة حياتهـم، وبالطبـع 

تختلـف هـذه الخبـرات باختـاف المتغيـرات االجتماعيـة 

ومحـل  ونشـأته،  للفـرد،  االجتماعـي  )النـوع  األخـرى 

النشـأة، ومحـل اإلقامـة، والمسـتوى التعليمي(؛ فعلى 

تملـك  الذكـور  يأتيهـا  التـي  السـلوكيات  المثـال،  سـبيل 

تبريـرات أكثـر مـن تلـك التـي تأتيهـا اإلنـاث، وبالتالـي قـد 

تصبـح معظـم سـلوكيات اإلنـاث فـي أكثرهـا بسـاطة 

ففـي  األخاقـي«،  »االنهيـار  علـى  البعـض  لـدى  دليـًلا 

الرجـل  جـرأة  مـع  التقاليـد  فيـه  تتسـامح  الـذي  الوقـت 

فـي »معاكسـة السـيدات«، تتشـدد هـذه التقاليـد فـي 

كبـح سـلوك السـيدات أو الفتيـات وحثهـن علـى إظهـار 

الحيـاء والخجـل فـي التعبيـر عـن األنوثـة . وكمثـال علـى 

ذلـك؛ لـو كانـت هنـاك فتـاة مـا في قريـة مصرية ال تضع 

غطـاًء للـرأس، فـإن كثيـًرا مـن أهـل القريـة قـد يعتبرون 

ذلـك خروًجـا علـى المألـوف، و »عـدم احتـرام«، بينمـا لـو 

ـا تماًمـا. كانـت فـي الحضـر فـإن األمـر يصبـح أمـًرا عاديًّ

حديــث  واألخــالق  القيــم  انحــدار  عــن  الحديــث   .2

يقــع فــي خطــأ التعميــم : هنــا يثــار ســؤال: هــل يمكــن 

أن يوجــد شــعب فاقــد للقيــم واألخــاق فــي المطلــق؟ 

وهــل يمكــن أن يعيــش مجتمع في ســام وقــد انهارت 

أخاقــه وقيمــه؟ لــو حــدث ذلك النهار المجتمــع، وتقاتل 

النــاس، فــا يوجــد »حــرام« أو »حــال« وال يوجــد »خيــر« 

أو »شــر«، فــا توجــد قيــم أو موجهــات للســلوك مــن 

األســاس، وكل يفعل ما يريد، وتنتشــر حالة »األنومي« 

أو »الامعياريــة« التــي تحــدث عنهــا »إيميــل دوركايــم«، 

التــي يفقــد فيهــا المجتمــع الســيطرة علــى ســلوكيات 

المجتمــع  يتحــول  واألخــاق  القيــم  وبفقــدان  أفــراده، 

إلــى حالــة »حــرب الــكل ضــد الــكل« التــي تحــدث عنهــا 

المؤسســات  وتنهــار  هوبــز«،  »تومــاس  الفيلســوف 

ــرم.  والدولــة، حيــث ينهــار »العقــد االجتماعــي« المُب

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن المثــل العليــا مفارقة للواقع؛ 

فــا يمكننــا وصــف مجتمع بأوصاف مطلقــة من القيم 

أو المثــل العليــا، حيــث ال توجــد مجتمعــات تمتلــك مثــا 

عليــا أو قيمــا مطلقــة، بــل إن كل المجتمعــات تقتــرب 

أو تبتعــد بدرجــة مــا عــن هــذه القيــم. 

كذلــك؛ فإنــه علــى الرغــم مــن اعتمــاد المســح العالمــي 

للقيــم علــى قاعــدة بيانــات عريضــة منــذ 1984 حتــى اآلن، 

ــق أيــة 
ِ
والتــي قــد تمكنــه مــن التعميــم، فإنــه لــم ُيطل

أحــكام علــى القيــم، وكل مــا ذكــره فــي هــذا الصــدد أن 

ــة تنتقــل  ــة والثقافي المجتمعــات فــي تحوالتهــا القيمي

عبــر مرحلتيــن؛ حيــث تتحــول مــن القيــم التقليديــة إلــى 

القيــم العقانيــة والعلمانيــة، وتتحــول مــن قيــم البقــاء 

إلــى قيــم تحقيــق الــذات. ولــم يعــط المســح أيــة أحــكام 

قيميــة تشــير إلــى أن القيــم العقانيــة أفضــل أو أســوأ 

مــن القيــم التقليديــة، أو أن قيــم البقــاء أفضــل أو أســوأ 

مــن قيــم تحقيــق الــذات، وكل مــا يشــار إليــه فــي هــذا 

بانتشــار  تميــزت  المتقدمــة  المجتمعــات  أن  الصــدد 

القيــم العقانيــة والعلمانيــة وقيــم تحقيــق الــذات علــى 
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ــي انتشــرت بهــا  ــة الت النقيــض مــن المجتمعــات النامي

القيــم التقليديــة وقيــم البقــاء؛ ممــا يوضــح أهميــة عــدم 

إطــاق تعميمــات أو أحــكام بصــورة عامــة. 

حديـث  واألخـالق  القيـم  انحـدار  عـن  الحديـث   .3

التاريـخ  لمراحـل  المتأمـل  إن  الزمـن:  عبـر  متصـل 

القيـم  انحـدار  حـول  باألحـكام  مليًئـا  يجـده  الحديـث 

فـي  وناحظـه  التصـور  هـذا  ينتشـر  واآلن  واألخـاق. 

مختلـف وسـائل اإلعـام، وقبـل أكثـر مـن عشـر سـنوات 

كشـفت عنـه دراسـة القيـم الحاكمة لثقافـة المصريين 

)سالفة الذكر(، وفي التسعينيات تحدث المفكر »جال 

أميـن« فـي كتابـه »ماذا حدث للمصرييـن؟« عن التدهور 

كان  الخمسـينيات  منتصـف  وفـي  واألخاقـي.  القيمـي 

كتـاب »فـي الثقافـة المصرية« لـ »عبـد العظيم أنيس« 

و »محمـود أميـن العالـم«. والمتأمـل لهـذه الدراسـات 

أنهـا  كمـا  ناحيـة،  مـن  للـذات  جلـًدا  تعكـس  أنهـا  يـرى 

إذ  ثانيـة،  ناحيـة  مـن  والعامـة  القيميـة  باألحـكام  مليئـة 

تصـور الحيـاة على عمومهـا والمصريين على عمومهم 

بأنهـم قـد أصيبـوا بخلـل فـي قيمهـم وأخاقهـم، كمـا 

أنهـا تعكـس نقـًدا للحاضـر وحنيًنـا للماضـي مـن ناحيـة 

ثالثـة. وينقلنـا ذلـك إلـى الحجـة التاليـة.

4. النوسـتالجيا: وهـي الحنيـن إلـى الماضـي؛ حيـث 

كان  الماضـي  بـأن  دوًمـا  االعتقـاد  إلـى  األفـراد  يميـل 

أفضـل، ونلحـظ ذلك، على سـبيل المثـال، في العبارات 

المنتشـرة مثـل: »فيـن زمـان وأيـام زمـان« و »النـاس 

زمـان كانـت صحتهـا أفضـل« و »فيـن شـباب زمـان«.

5. الفجـوة بيـن األجيـال: ثّمـة فجـوة بيـن األجيـال؛ 

يخـص  فيمـا  آخـر  جيـل  عـن  جيـل  آراء  تختلـف  حيـث 

المعتقـدات أو السياسـات أو القيـم، وهـذه الفجوة هي 

المتسـببة في إيجاد صورة ذهنية سـلبية عن الشـباب، 

تحرمهـم مـن بعـض الفـرص، وتجعـل الكبـار دائًمـا فـي 

مكانـة متميـزة مـن منطلـق كونهـم األكثـر خبـرة واألكثـر 

وعًيـا  واألقـل  خبـرة  األقـل  الشـباب  مقابـل  فـي  وعًيـا 

انتقـاد  إلـى  دوًمـا  الكبـار  ويميـل   . للمسـؤولية  وتحمـًلا 

الشـباب، ويتجّلـى ذلـك فـي بعـض العبـارات المنتشـرة 

و  »مدلـع«  جيـل  بأنـه  الجيـل  هـذا  لوصـف  الكبـار  لـدى 

»كسـول«، وأنهـم كانـوا أكثـر »نشـاًطا« و »حيويـة«، أو 

فـي وقـت  ياخـد كل حاجـة  عـاوز  أنـه »جيـل مسـتعجل 

قصيـر«، بينمـا هـم عانـوا مـن أجـل الحصـول علـى كل 

األحـكام  كل  علـى  الكلمـات  هـذه  وتنسـحب  شـيء. 

احتراًمـا وأكثـر  أكثـر  الكبـار كان  القيميـة األخـرى، فجيـل 

الحالـي. الشـباب  بالقيـم واألخـاق مـن جيـل  تمتًعـا 

الثقافية  »األطر  دراسة  أشارت  األخالقي:  الهلع   .6

الحاكمة لسلوك المصريين« إلى وجود حالة من الهلع 

األخاقي لدى أفراد عينة الدراسة؛ وهي تعني حالة من 

القلق والخوف على المستقبل، والخوف على األخاق 

أو  بعينها،  اجتماعية  أمراض  انتشار  جراء  من  والقيم 

ظهور صور من االنحراف غير مألوفة. وأحسب أن هذه 

فيها  يستبق  حالة  اآلخر،  مقابل  لألنا  حالة  هي  الحالة 

الشخص الحديث عن التدهور القيمي واألخاقي لتبرئة 

»أخيارا«  فيها  الكل  يكون  حالة  اآلخر،  ووصم  النفس 

والكل »أشرارا«. فلو سألت مجتمع القائلين بالتدهور 

ال  أنهم  إلى  إجاباتهم  ألشارت  أخاقهم  عن  األخاقي 

سؤال:  يكون  هنا  والقيم.  باألخاق  يتمسكون  يزالون 

ن هؤالء يفتقد للقيم واألخاق طالما أن كل 
ِ
َمن إذن م

المجتمع يتمتع بالقيم واألخاق؟

التعميم والقول بتدهور أخاق  وختاًما، فإنه ال يصح 

إن  القول  يمكن  بل  عام،  بشكل  وقيمهم  المصريين 

أخاق وقيم بعض المصريين قد تغيرت؛ فتوارت قيم 

وهو  أخرى،  وبرزت  سلوكيات  ووّلت  أخرى،  وظهرت 

كما  كله  العالم  أنحاء  جميع  عبر  حادث  ر  تغيُّ بالفعل 

ر تفرضه  تخبرنا نتائج المسح العالمي للقيم، وهو تغيُّ

العولمة  فرضته  كما  للحياة،  المتطورة  الطبيعة 

الحديثة،  االتصال  وآليات  ومظاهرها،  ومتطلباتها 

وبعض العوامل االجتماعية واالقتصادية األخرى.

بأوصاف  مجتمع  وصف  يمكننا  ال 
العليا، حيث المثل  أو  القيم   مطلقة من 

ال توجد مجتمعات تمتلك مثال عليا أو قيما 
تقترب المجتمعات  كل  إن  بل   مطلقة، 

أو تبتعد بدرجة ما عن هذه القيم.
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د. أيـمـــن ُزْهـــــري

خـــــــــبـــــــــيـــــــــر الــــــــــــســــــــــــكــــــــــــان ودراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة

بلـــدان  مـــن  العديـــد  فيـــه  تـــزال  ال  الـــذي  الوقـــت  فـــي 

وارتفـــاع  الســـكانية  الزيـــادة  تبعـــات  تعانـــي  الجنـــوب 

معـــدالت الخصوبـــة، وتحـــاول أن تخفـــف مـــن تداعيـــات 

ذلـــك علـــى معـــدالت النمـــو االقتصـــادي، تعانـــي أوروبـــا 

ونقـــص  الخصوبـــة  فـــي  الحـــاد  االنخفـــاض  تبعـــات 

أعـــداد  انخفـــاض  إلـــى  بـــدوره  يـــؤدي  الـــذي  المواليـــد، 

الداخليـــن الجـــدد إلـــى ســـوق العمـــل، وتعانـــي أوروبـــا 

نســـبة  زيـــادة  بمعنـــي  ـــر،  التعمُّ ظاهـــرة  مـــن  كذلـــك 

الســـكان البالغيـــن 65 عاًمـــا فأكثـــر، ومـــا يمثلـــه ذلـــك 

ــة  ــر الرعايـ ــى توفيـ ــة إلـ ــي الحاجـ ــة فـ مـــن ضغـــوط متمثلـ

الميزانيـــات  وكذلـــك  المســـنين،  لهـــؤالء  الصحيـــة 

لمعاشـــات/رواتب  تخصيصهـــا  يتـــم  التـــي  الضخمـــة 

التقاعـــد مـــع بلـــوغ نســـبة كبـــار الســـن أكثـــر مـــن 20٪ مـــن 

إجمالـــي الســـكان فـــي العديـــد مـــن بلـــدان أوروبـــا. وهنـــا، 

بالهجـــرة  الخـــاص  الســـؤال  مباشـــرة  للذهـــن  يتبـــادر 

ـــر، فهـــل يمكـــن  كتعويـــض عـــن العجـــز الســـكاني والتعمُّ

ـــر الســـكاني فـــي أوروبـــا؟  أن تحـــل الهجـــرة مشـــكلة التعمُّ

ــا مـــن الهجـــرة  ــر، هـــل يمكـــن أن تتخـــذ أوروبـ بمعنـــى آخـ

إليهـــا وســـيلة لتشـــبيب هـــذه المجتمعـــات؟ نحـــاول فـــي 

هـــذا المقـــال اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال.

ر السكاني في أوروبا.. األسباب أوًلا: التعمُّ

م  ـــر الســـكاني أو التهـــرُّ ـــر الســـكان أو التعمُّ يقصـــد بتعمُّ

 ارتفـــاع نســـبة الســـكان فـــي الفئـــة العمريـــة البالغـــة

65 عاًمـــا فأكثـــر إلـــى مجمـــوع الســـكان، ويحـــدث ذلـــك 

لعـــدة أســـباب أهمهـــا ارتفـــاع العمـــر المتوّقـــع عنـــد 

الميـــاد بســـبب توافـــر الخدمـــات الصحيـــة والتغذيـــة 

إلـــى  الخصوبـــة  انخفـــاض  يـــؤدي  كمـــا  المناســـبة. 

انخفـــاض نســـبة صغـــار الســـن فـــي المجتمـــع بمـــا 

يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع نســـبة الســـكان كبـــار الســـن إلـــى 

ــبة  ــغ نسـ ــال، تبلـ ــبيل المثـ ــى سـ ــكان. وعلـ ــي السـ إجمالـ

ــي  ــن إجمالـ ــة 20٪ مـ ــا قرابـ ــا حاليـ ــي أوروبـ ــن فـ ــار السـ كبـ

ـــكل خمســـة أشـــخاص.  الســـكان، أي شـــخص معمـــر ل

ــا أن ترتفـــع هـــذه النســـبة لتصـــل  ومـــن المتوّقـــع أيًضـ

إلـــى أكثـــر مـــن ربـــع الســـكان بحلـــول عـــام 2050، أي مـــا 

أشـــخاص  أربعـــة  كل  بيـــن  ا  معمـــًر شـــخًصا  يعـــادل 

تقريًبـــا. ويمكـــن توضيـــح األســـباب فيمـــا يلـــي:

1. انخفاض معدل الخصوبة:

زمنيـة  لفتـرة  المنخفضـة  الخصوبـة  معـدالت  تـؤدي 

سـن  فـي  السـكان  ونسـبة  حجـم  تقلـص  إلـى  طويلـة 

هل تحل الهجرة مشكلة انخفاض الخصوبة 
والتعمُّر السكاني في أوروبا؟

ـــا يهـــدد وجودهـــا، يتمثـــل فـــي ديمغرافيـــة القـــارة العجـــوز  ـــا مصيريًّ تواجـــه دول القـــارة األوروبيـــة تحّديً
التـــي تجنـــي اآلن نتـــاج انخفـــاض معـــدالت الخصوبـــة، والعـــزوف عـــن اإلنجـــاب علـــى مـــدار عقـــود طويلـــة؛ 
ممـــا أدى إلـــى تقلـــص نســـبة صغـــار الســـن والشـــباب فـــي ســـن العمـــل، مقابـــل ارتفـــاع نســـبة كبـــار 
الســـن نتيجـــة الرعايـــة الصحيـــة الجيـــدة وتوفيـــر ســـبل الرفاهـــة، وهـــو مـــا يثيـــر التســـاؤل بشـــأن مـــدى 

نجـــاح الهجـــرة فـــي حـــل انخفـــاض معـــدالت الخصوبـــة ونقـــص القـــوى العاملـــة بالقـــارة العجـــوز.
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الطفولـة، وهـو مـا تشـهده اآلن القـارة األوروبيـة؛ حيـث 

كافـة  فـي  التـام  المـرأة  وانخـراط  الفرديـة،  النزعـة  أدت 

تبنـي  إلـى  أوروبـا  فـي  األفـراد  اتجـاه  إلـى  الحيـاة  مناحـي 

نمـط األسـرة الصغيـرة منـذ فتـرة طويلـة. ويتضـح هذا 

ـا فـي معـدالت الخصوبـة الكليـة المسـّجلة  النمـط جليًّ

فـي بلـدان أوروبا منذ الخمسـينيات وحتـى وقتنا الحالي. 

ويوضـح الشـكل رقـم 1 تطـور معـدالت الخصوبـة فـي 

 ،2020 عـام  حتـى   1950 عـام  منـذ  األوروبيـة  الـدول  بعـض 

2050.وُياحـظ  عـام  حتـى  الخصوبـة  معـدل  وتوقعـات 

الخصوبـة  معـدالت  انخفـاض  الموّضـح  الشـكل  مـن 

ا، منـذ عقـد  فـي كافـة البلـدان المذكـورة انخفاًضـا كبيـًر

التسـعينيات من القرن العشـرين، إلى أقل من معدل 

أنثـى فـي سـن  لـكل  اإلحالـي)2.1 مولـود حـي  الخصوبـة 

الخصوبـة  معـدالت  انخفـاض  اسـتمر  وإذا  الحمـل(، 

فإنـه  اإلحالـي  الخصوبـة  مسـتوى  دون  أوروبـا  فـي 

-بـدون الهجـرة- سـوف يسـتمر عـدد سـكان أوروبـا فـي 

أن  بالذكـر  وجديـر  المقبلـة.  السـنوات  فـي  االنخفـاض 

باتخـاذ  يمكـن خفضهـا  المرتفعـة  الخصوبـة  معـدالت 

والبرامـج  األسـرة  تنظيـم  برامـج  مثـل  الازمـة  التدابيـر 

ا رفـع  السـكانية، إال أنـه علـى الجانـب اآلخـر يصعـب كثيـًر

فيهـا  تنخفـض  التـي  البلـدان  فـي  الخصوبـة  معـدالت 

اإلحالـي. الخصوبـة  مسـتوى  دون  المعـدالت  هـذه 

شكل رقم )1(

معدالت الخصوبة الكلية في بعض بلدان أوروبا )1950 - 2050(

2022https://population.un.org/dataportal/ المصدر: محسوب بواسطة الباحث من قاعدة بيانات السكان باألمم المتحدة، تنقيح عام
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ع الحياة عند المياد: 2. ارتفاع توقُّ

مسـتوى  وارتفـاع  الجيـدة  الصحيـة  للرعايـة  نظـرا 

يرتفـع  األوروبيـة،  الرفاهـة«  »دول  فـي  المعيشـة 

األوروبيـة،  البلـدان  كافـة  الميادفـي  عنـد  الحيـاة  ـع  توقُّ

الميـاد كأحـد مؤشـرات  العمـر عنـد  ـع  توقُّ ويسـتخدم 

برنامـج  ويسـتخدمه  المختلفـة،  البلـدان  فـي  التنميـة 

التنميـة  مؤشـرات  كأحـد  اإلنمائـي  المتحـدة  األمـم 

عنـد  الحيـاة  ـع  توقُّ  2 رقـم  الشـكل  ويوضـح  البشـرية. 

الميـاد فـي بعـض الدول األوروبية خال الفترة من 1950 

ع الحياة  إلـى 2020. وُياحـظ مـن الشـكل الموّضـح أن توقُّ

عنـد الميـاد فـي هـذه البلـدان يتخـذ اتجاًهـا متزايـًدا فـي 

كافـة البلـدان األوروبيـة؛ إذ كان يتـراوح بيـن 65 و70 عاًمـا 

التـي كان  )1950( باسـتثناء إسـبانيا  فـي سـنة األسـاس 

ـع العمـر عنـد المياد بها أقل مـن البلدان األوروبية  توقُّ

األخـرى، إال أنهـا اسـتطاعت أن تلحـق بالبلـدان األخـرى 

عـات الحيـاة  بعـد فتـرة قصيـرة. وناحـظ أيًضـا أن توقُّ

عنـد الميـاد اعتبـاًرا من سـتينيات القـرن الماضي وحتى 

عشـرينيات القرن الحادي والعشـرين تسـير مًعا كأنها 

حزمـة واحـدة باتجـاه الوضـع الحالـي، الـذي تتـراوح فيـه 

معـدالت البقـاء علـى قيـد الحيـاة بيـن 80 و85 عاًمـا، ومن 

المتوّقـع أن تسـتمر معـدالت البقـاء علـى قيـد الحيـاة 

فـي االرتفـاع حتـى تصـل لمسـتويات تتـراوح بيـن 85 و90 

عاًمـا بحلـول عـام 2050. 

شكل رقم )2(

توقع الحياة عند المياد في بعض بلدان أوروبا )2050-1950(

 /https://population.un.org/dataportal 2022 المصدر: محسوب بواسطة الباحث من قاعدة بيانات السكان باألمم المتحدة، تنقيح عام
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المياد  عند  الحياة  توّقع  الرتفاع  الحتمية  والنتيجة 

كبار  نسبة  زيادة  هي  الخصوبة  معدالت  وانخفاض 

يعكس  ما  وهو  السكان،  إلجمالي  بالنسبة  السن 

 ،3 رقم  بالشكل  موّضح  هو  كما  اآلن.  األوروبية  الحالة 

فأكثر(  عاما   65( السن  كبار  نسبة  ارتفاع  ناحظ  حيث 

لمجموعة مختارة من بلدان أوروبا من مستوى يتراوح 

بين 6٪ و11٪ عام 1950 إلى مستوى يتراوح بين 19٪ و٪23 

في  آخذ  السكاني  ر  التعمُّ أن  يعني  ما  وهو   ،2020 عام 

االرتفاع بشكل مضطرد. كما يعني ذلك أيًضا أن قرابة 

ربع سكان أوروبا حاليا في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر.

شكل رقم )3(

نسبة السكان 65 عاما فأكثر في بعض بلدان أوروبا )2020-1950(
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ر السكاني في أوروبا.. النتائج والحلول ثانًيا: التعمُّ

ومعدالت  الخصوبة  معدالت  مثل  المختلفة،  الديمغرافية  التفاعات  للسكان  والنوعي  العمري  التوزيع  يعكس 

الوفيات لفترة زمنية كبيرة. ويوضح الشكل رقم 4 نتيجة التفاعل بين معدالت المواليد ومعدالت الوفاة من خال 

عرض التركيب العمري )طبًقا للفئات العمرية( والتركيب النوعي )طبًقا للنوع: ذكور وإناث( لكل من قارة أوروبا وقارة 

إفريقيا عام 2020. وُياحظ من الشكل الموّضح أن نسبة السكان في الفئات العمرية الصغيرة في إفريقيا مرتفعة، 

نسبة  تقل  بينما  السكاني،  الهرم  قاعدة  اتساع  في  ينعكس  والذي  والشباب،  األطفال  نسبة  تضخم  يعني  مما 

السكان في أعلى الهرم السكاني، مما يعني انخفاض نسبة كبار السن. أما إذا انتقلنا للقارة األوروبية نجد أن هناك 

انحساًرا في فئة األطفال والشباب، مقابل ارتفاع نسبة السكان في الفئات العمرية المعّمرة كما سلف الذكر.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

شكل رقم )4(

الهرم السكاني لكل من أوروبا وإفريقيا 2020

فــي ضــوء مــا ســبق، وفــي ظــل ارتفــاع نســبة الســكان 

فمــن  الخصوبــة،  معــدالت  وانخفــاض  الســن  كبــار 

ــع أن تشــهد بلــدان أوروبــا انخفاًضــا فــي نســبة  المتوقَّ

عــدم  يعنــي  مــا  وهــو  العمــل،  ســن  فــي  الســكان 

لألنشــطة  الازمــة  الوطنيــة  العاملــة  األيــدي  توافــر 

اتخــاذ  إلــى  بالضــرورة  يــؤدي  مــا  وهــو  االقتصاديــة، 

قــرارات قــد ال تتوافــق مــع توجهــات الــرأي العــام، مثــل: 

رفــع ســن التقاعــد، وتشــجيع الهجــرة؛ لســد العجــز فــي 

القــوى العاملــة التــي يتطلبهــا النشــاط االقتصــادي. 

األنشــطة  مــن  العديــد  ميكنــة  إلــى  باإلضافــة  هــذا 

التــي كانــت تعتمــد علــى العنصــر البشــري باســتخدام 

باإلضافــة  الرقمــي،  والتحــول  المعلومــات  تكنولوجيــا 

األخــرى.  التدخــات  مــن  للعديــد 

بالتحديـــد، إفريقيـــا  قـــارة  وفـــي  اآلخـــر،  الجانـــب   علـــى 

ال تـــزال معـــدالت الخصوبـــة مرتفعـــة، بـــل هـــي األعلـــى 

مـــن  األقـــل  الســـكان  تتجـــاوز نســـبة  إذ  العالـــم؛  فـــي 

إجمالـــي  مـــن   ٪40 إفريقيـــا  فـــي  عاًمـــا  خمســـة عشـــر 

ـــار الســـن ال تتجـــاوز 5٪ مـــن  الســـكان. كمـــا أن نســـبة كب

ــكان  ــه بإمـ ــك أنـ ــي ذلـ ــل يعنـ ــن هـ ــكان. لكـ ــي السـ إجمالـ

ــا  ــي إفريقيـ ــكاني فـ ــتعين بالفائـــض السـ ــا أن تسـ أوروبـ

لحـــل مشـــكلتها والحصـــول علـــى قـــوى عاملـــة مـــن 

الفائـــض  لمناطـــق  يمكـــن  وهـــل  الســـوداء؟  القـــارة 

الديمغرافـــي فـــي إفريقيـــا أن تكـــون الحـــل لمناطـــق 

هـــل  آخـــر  بمعنـــى  أوروبـــا؟  فـــي  الديمغرافـــي  العجـــز 

ــز األوروبـــي؟ ــد العجـ يمكـــن للفائـــض اإلفريقـــي أن يسـ

إحصائيــة  حســابية  ليســت  المســألة  الحقيقــة،  فــي 

ــق  ــة وليســت بهــذه البســاطة، ألن مســألة التوفي بحت

بيــن الفائــض الســكاني فــي إفريقيــا والعجــز الســكاني 

فــي أوروبــا تشــبه محاولــة إدخــال مســمار مرّبــع فــي 

ــة فــي  فتحــة مســتديرة، إذ تختلــف المهــارات المطلوب

ســوق العمــل األوروبــي عــن المهــارات الفائضــة عــن 

حاجــة ســوق العمــل اإلفريقــي، فضــا عــن انخفــاض 

مســتوى المهــارة اإلفريقيــة عــن المســتوى المطلــوب 

إلــى  باإلضافــة  هــذا  األوروبيــة.  العمــل  أســواق  فــي 

النزعــة  وتنامــي  الجانبيــن  بيــن  الثقافيــة  االختافــات 

اليمينيــة  التيــارات  وصعــود  أوروبــا  فــي  القوميــة 

نزعــة  تعزيــز  علــى  تعمــل  والتــي  للهجــرة،  المناهضــة 

الخــوف مــن األجانــب. 
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ثالًثا: مستقبل محفوف بالمخاطر

ال شــك أن العجــز الديمغرافــي الــذي تشــهده القــارة 

ــا  ــا أو اجتماعيًّ ــا اقتصاديًّ ــل فقــط تحدًي ــة ال يمث األوروبي

ــا ومعضلــة  ا، لكنــه يمثــل تحدًيــا وجوديًّ أو حتــى سياســيًّ

ال يمكــن حلهــا دون خســائر؛ فالعوامــل الديمغرافيــة 

ــر الســكاني( تنــذر  كافــة )الخصوبــة المنخفضــة والتعمُّ

بتناقــص ســكان أوروبــا، وباســتمرار الخلــل فــي التركيــب 

العمري للســكان لصالح كبار الســن، وانخفاض نســبة 

ــع اســتمرار هــذا  المواطنيــن فــي ســن العمــل، مــع توقُّ

االنخفــاض في المســتقبل بســبب انخفــاض الخصوبة 

ــد  وعــدم اإلقبــال علــى اإلنجــاب، ولذلــك نتصــور أنــه ال ب

مــن اللجــوء إلــى الحــل األخيــر وهــو الهجــرة. 

ــرة  ــرة منـــذ فتـ ــا للهجـ ــا فتحـــت أبوابهـ صحيـــح أن أوروبـ

إعمارهـــا  الثانيـــة، إلعـــادة  العالميـــة  الحـــرب  بعـــد  مـــا 

بعـــد الحـــرب فـــي ذلـــك الوقـــت، وبعـــد ذلـــك تحـــت قيـــود 

معينـــة، ولـــم تتوقـــف عـــن اســـتقبال المهاجريـــن منـــذ 

ــرة«  ــة الهجـ ــح »أزمـ ــور مصطلـ ــى ظهـ ــن حتـ ــك الحيـ ذلـ

الســـوري  اللجـــوء  وتيـــرة  ارتفـــاع  بعـــد  ُأطلـــق  الـــذي 

ألوروبـــا عـــام 2015، فكانـــت ألمانيـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، 

تســـتقبل المختصيـــن فـــي البرمجيـــات مـــن الهنـــد ومـــن 

غيرهـــا مـــن الـــدول، وأصـــدرت مـــن أجـــل ذلـــك مـــا يعـــرف 

الخضـــراء  للبطاقـــة  المشـــابهة  الزرقـــاء،  بالبطاقـــة 

األمريكيـــة، والتـــي تســـمح لحامليهـــا باإلقامـــة والعمـــل 

تقبـــل  للتجديـــد، كمـــا  لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلـــة 

العديـــد مـــن الـــدول األوروبيـــة توطيـــن الكفـــاءات.

وختاًمــا، تبقــى مســألة الهجــرة فــي أوروبــا معضلــة 

عصّيــة علــى الحــل، فبينمــا تعانــي القــارة مــن مشــكات 

ديمغرافيــة متمثلــة فــي انحســار فئــة الشــباب والفئــة 

العمريــة فــي ســن العمــل )15-64 عاًمــا(، فإنهــا ال تفتــح 

مــدى  بشــأن  التســاؤل  يثــور  وهنــا  للهجــرة،  أبوابهــا 

الشــرقية  علــى حدودهــا  الهجــرة  رضوخهــا لضغــوط 

والجنوبيــة؟ فهــل ســتفتح أبوابهــا للمهاجريــن الذيــن 

يطرقــون أبوابهــا أم ستســتمر فــي سياســة الهجــرة 

االنتقائيــة التــي تتبعهــا؟ وهو التســاؤل الــذي يحمل أحد 

احتماليــن كاهمــا مؤلــم ألوروبــا، فإمــا أن تقبــل موجــات 

الهجــرة لتهــرب مــن فــخ التاشــي الديموغرافــي، وهــو 

مــا ســُيلقي بتداعياتــه علــى تغييــر التركيبــة الســكانية، 

اليميــن  ضغــط  تحــت  ترفضهــا،  أو  ــا،  وثقافيًّ ــا  عرقيًّ

مــن  لمزيــد  فتتعــّرض  الشــعبوية،  ونمــو  األوروبــي 

الديمغرافــي. العجــز 
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أوًلا: مدى كفاية موازنة التعليم

يمكــن تقييــم مــدى كفايــة موازنــة التعليــم اســتناًدا إلــى عــدة مؤشــرات، أهمهــا: حجــم نصيــب التعليــم مــن الموازنــة 

العامــة، وتناســب التعليــم مــع الطلــب االجتماعــي المتزايــد علــى التعليــم، وقيمتــه االقتصاديــة، ونصيــب الطالــب 

مــن اإلنفــاق، وكل ذلــك فــي إطــار بيــان مــدى توافــق اإلنفــاق مــع النصــوص الدســتورية، وذلــك علــى النحــو التالــي:

يبلــغ حجــم الموازنــة العامــة فــي مصــر خــال العــام 2020/2019 نحــو 1547.6 مليــار جنيــه، بحســب جــدول )1(. وبلــغ نصيــب 

التعليــم ككل 132 مليــار جنيــه بنســبة تصــل إلــى 8.3٪ مــن مجمــوع الموازنــة العامــة، وبزيــادة قدرهــا 16.3 مليــار جنيــه، 

وبفــارق ال يتجــاوز 0.2٪ عــن العــام الســابق 2019/2018.

جدول رقم )1(

الموازنة العامة وبنود اإلنفاق المخصصة بين عامي )19/2018( و )20/2019(

البيان
موازنة 20/2019موازنة 19/2018

٪عدد٪عدد

67347.375648الخدمات العامة

299.921.1270.917.2الحماية االجتماعية

115.78.11328.4التعليم

614.398.96.3الشؤون االقتصادية

61.84.373.14.6الصحة

61.74.369.74.4النظام العام وشؤون السامة العامة

59.44.2664.2أنشطة وظيفية متنوعة

53.43.863.44.0اإلسكان والمرافق المجتمعية

35.32.5412.6الشباب والثقافة والشؤون الدينية

2.20.230.2حماية البيئة

14231001574100اإلجمالي

المصدر: وزارة المالية، وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، موازنة المواطن. 2020/2019. 

سنة  باستمرار  يزيد  التعليم  على  اإلنفاق  أن  ياحظ 

بعد أخرى استجابة للطلب االجتماعي المتصاعد على 

سن  في  للسكان  السنوية  للزيادة  ونتيجة  التعليم 

650 مليون  التعليم من  زاد حجم تمويل  التعليم، حيث 

جنيه عام 1980 إلى 14 مليار عام 2000/1999 )2(، وبحسب جدول 

ثم   ،2015/2014 عام  جنيه  مليار   92 التمويل  حجم  بلغ   ،)2(

واصل ارتفاعه سنويا من 107 مليارات جنيه عام 2018/2017 

حتى بلغ 132 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2019. 

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه الزيـــادة العدديـــة فـــي اإلنفـــاق 

كفايـــة  مـــدى  عـــن  بوضـــوح  ـــر  ُتعبِّ ال  التعليـــم  علـــى 

موازنـــة التعليـــم، وهنـــاك مؤشـــرات أخـــرى أكثـــر دقـــة 

ـــى  ـــة، أهمهـــا نســـبة اإلنفـــاق عل ـــان مـــدى الكفاي فـــي بي

هـــذا  وفـــي  العـــام،  اإلنفـــاق  مجمـــوع  مـــن  التعليـــم 

مـــن  النســـبة  تراجـــع   )2( الجـــدول  يوضـــح  الصـــدد 

ــى أن  ــام 2015/2014 إلـ ــن 12.6 عـ ــنويا، مـ ــام سـ ــاق العـ اإلنفـ

أصبحـــت 10.1٪ عـــام 2017/2016، ثـــم واصلـــت انخفاضهـــا 
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حتـــى بلغـــت 8.1٪ عـــام 2019/2018 باســـتثناء عـــام 2020/2019، حيـــث زادت نســـبة اإلنفـــاق علـــى التعليـــم مـــن مجمـــوع 

اإلنفـــاق العـــام بنســـبة ضئيلـــة لتبلـــغ ٪8.3.

جدول رقم )2(

تطور اإلنفاق على التعليم من مجموع اإلنفاق العام وبحسب الناتج المحلي اإلجمالي - خال الفترة )15/201٤ - 2020/2019(

٪ من الناتج المحلي٪ من اإلنفاق العاماإلنفاق على التعليمالبيان

15/20149212.63.8

16/20159711.93.6

17/201610310.13

18/20171078.92.4

19/20181158.12.2

20/20191328.32

المصدر: وزارة المالية، الحسابات الختامية من 2020-2014. 

علـــى  اإلنفـــاق  نســـبة  بمؤشـــر  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 

ــد تراجـــع  التعليـــم مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، فقـ

حجـــم اإلنفـــاق علـــى التعليـــم ســـنويا مـــن 4.3٪ عـــام 

وتشـــير   .2015/2014 عـــام   ٪3.8 إلـــى  ليصـــل   )3(  2000/1999

تقديـــرات البنـــك الدولـــي إلـــى أن اإلنفـــاق علـــى التعليـــم 

فـــي مصـــر -بحســـب الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي منـــذ 

عـــام 2013- يتزايـــد بنســـبة 0.8٪ ســـنويا، وعلـــى ضـــوء 

ذلـــك احتلـــت مصـــر الترتيـــب 39 عالميـــا فـــي مســـتوى 

اإلنفـــاق علـــى التعليـــم)4(.

نصيـب  أن   14/2013 عـام  الماليـة  وزارة  تقديـرات  توضـح 

الطالب من اإلنفاق على التعليم يصل إلى 5 آالف جنيه 

فـي السـنة )5(. وبحسـب تقديـرات مجموعـة أكسـفورد 

لألعمـال oxford group business عـام 2013، فـإن نصيـب 

الطالب من اإلنفاق على التعليم في مصر 600 دوالر، بما 

ال يتجاوز 9500 جنيه في السـنة )6(، بينما يصل المتوسـط 

العـام لنصيـب الطالـب مـن اإلنفـاق علـى التعليـم فـي 

دول منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة OECD نحو 
11869 دوالر سـنويا.)7(

ثانًيــا: الكفــاءة التمويليــة فــي اإلنفــاق 
علــى التعليــم

فيمــا يتعلــق بالكفــاءة التمويليــة، ثمــة جوانــب توضــح 

وجــود حاجــة لقــدر مــن التــوازن فــي اإلنفــاق علــى التعليم 

مــن واقــع مؤشــر الكفــاءة الداخلية للتمويــل، وباألخص 

البنــود التــي ينبغــي أن تحظــى باألولويــة لضمــان الوفــاء 

بأهــداف خطــة تطويــر التعليــم، باإلضافــة إلــى التكاليــف 

التمويــل  وجــود  ظــل  فــي  المباشــرة  غيــر  األخــرى 

الحكومــي، وضعــف الشــراكة المجتمعيــة فــي اإلنفــاق 

علــى التعليــم. وفيمــا يلــي نوضــح أهــم جوانــب عــدم 

التــوازن فــي اإلنفــاق علــى التعليــم:

علـى . 1 اإلنفـاق  مـن  بكثيـر  أكبـر  الجاريـة  المصروفـات 

بلـغ   2020/2019 عـام  ففـي  التعليـم،  فـي  االسـتثمارات 

إجمالـي اإلنفـاق الجـاري 108.114 مليـارات جنيـه بنسـبة 

تقـدر بنحـو 82٪ مـن مجمـوع موازنـة التعليم، مقابل 

نفقات استثمارية بلغت 23.886 مليار جنيه وبنسبة 

ال تتجـاوز 18٪ )8(. وهـذا يمثـل قيـًدا كبيـًرا علـى تنفيـذ 

الطموحـات الكبيـرة في تطويـر التعليم، ويؤخر دائًما 

تنفيذهـا سـنة بعـد أخـرى.
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عقـود مضـت أن ضخامـة المصروفـات الجاريـة فـي 

التـوازن  عـدم  فـي  أساسـيا  ملمحـا  تمثـل  التعليـم 

فـي اإلنفـاق علـى التعليـم، حيـث يوضـح الجـدول )3( 

لإلنفـاق  الموازنـة مخصـص  مـن  األكبـر  الجانـب  أن 

فـي  تبلـغ  بنسـبة   2014 وحتـى   1980 عـام  منـذ  الجـاري 

المتوسـط العام 86٪، مقابل 14٪ لاسـتثمارات من 
مجمـوع موازنـات التعليـم.)9(

جدول رقم )3(

تطور اإلنفاق على االستمارات في التعليم من مجموع اإلنفاق العام على التعليم

السنة
اإلنفاق االستثماري

من اإلنفاق العام على التعليم ٪

اإلنفاق الجاري

من اإلنفاق العام على التعليم ٪

83/198211.688.4

86/198511.688.4

89/198816.683.4

95/199425.774.3

2000/199918.881.2

2005/200413.286.8

2010/200911.288.8

2014/20134.693.6

)*( 2016/20151288

source: Qutb, Rasha. “The evaluation of public education financing policy in Egypt.” In The IRES 17th International Conference, Lon-
don, United Kingdom, 21st November. 2015.p.15

)*( عبيــر محمــود مجاهــد، سياســات تمويــل التعليــم فــي مصــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة: الواقــع والحلــول، فــي: المؤتمــر الدولــي لمعهــد التخطيــط 
»نحــو تعليــم داعــم للتنميــة المســتدامة )6-8 مايــو 2017(«، ص 277.

ياحـــظ اســـتحواذ بنـــد األجـــور علـــى النصيـــب األكبـــر . 3

ــام  ــم لعـ ــاع التعليـ ــة لقطـ ــة المخصصـ ــن الموازنـ مـ

جنيـــه،  مليـــون  و485  مليـــارا   97 بإجمالـــي   ،2020/2019

بنســـبة بلغـــت 78٪ مـــن مجمـــوع موازنـــة التعليـــم، 

بزيـــادة بلغـــت 8 مليـــارات جنيـــه عـــن موازنـــة 2018/2017، 

شـــراء  بنـــد  بلـــغ  حيـــن  فـــي   ،)1( للشـــكل  وفًقـــا 

مليـــارا  21 »االســـتثمارات«  الماليـــة  غيـــر   األصـــول 

والخدمـــات  الســـلع  وشـــراء  جنيـــه،  ماييـــن  و703 

الخاصـــة بمنظومـــة التعليـــم 10.629 مليـــارات جنيـــه 

فقـــط، بنســـبة إجماليـــة لـــكل البنـــود االســـتثمارية 

ال تتجـــاوز 24.49٪ )10(، وتكمـــن مشـــكلة ارتفـــاع نســـبة 

األجـــور لجملـــة اإلنفـــاق العـــام علـــى التعليـــم فـــي أنهـــا 

ال تعكـــس ارتفـــاع أجـــور المعلميـــن وأعضـــاء هيئـــات 

التدريـــس، وهـــم الفئـــة المعنيـــة بنوعيـــة التعليـــم 

ارتفـــاع نســـبة  المقـــدم للطـــاب، وإنمـــا تعكـــس 

اإلدارييـــن وغيـــر األكاديمييـــن لجملـــة العامليـــن فـــي 

ــة  ــدود المقبولـ ــن الحـ ــر عـ ــي مصـ ــم فـ ــال التعليـ مجـ

للعمالـــة  يذهـــب  األجـــور  ثلـــث  إن  حيـــث  عالميـــا، 

اإلداريـــة لوجـــود موظـــف لـــكل 2 مـــدرس فـــي التعليـــم 

قبـــل الجامعـــي )11(.
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شكل رقم )1(

توزيع مخصصات موازنة التعليم 2018/2017

المصدر: وزارة المالية، الموازنة العامة 2018/2017.

األجور والمعاشات االستثمارات شراء السلع 
والخدمات

 الدعم والمنح
والمزايا االجتماعية

مصروفات أخرى

89.466

15.23
9.339

0.316

15.23

وأعمـــال الترميـــم بالمـــدارس القائمـــة مـــن خـــال 

القطـــاع  مقاولـــي  علـــى  المطروحـــة  المناقصـــات 

الخـــاص فـــي مجـــال البنـــاء واإلنشـــاءات. وهنـــاك 

أن  إلـــى  تشـــير   2018/2017 عـــام  رســـمية  تقديـــرات 

مســـاهمة الحكومـــة فـــي تمويـــل التعليـــم تصـــل 

و٪3.2  العـــام،  للتعليـــم   ٪69 )شـــاملة   ٪72 إلـــى 

للتعليـــم األزهـــري( –بحســـب الشـــكل )2(، مقابـــل 

إســـهام القطـــاع الخـــاص فـــي اإلنفـــاق علـــى التعليـــم 

بنســـبة بلغـــت 28٪. وال توجـــد دالئـــل علـــى صحـــة 

المســـاهمة، خاصـــة أن نفقـــات التعليـــم الخـــاص 

تأتـــي مـــن اإلنفـــاق العائلـــي علـــى هيئـــة مصروفـــات 

تعليميـــة إضافيـــة، وبالتالـــي تقـــدر بعـــض الدراســـات 

فـــي  الخـــاص  للقطـــاع  الحقيقيـــة  المســـاهمة  أن 

تمويـــل التعليـــم ال تتجـــاوز 0.8٪)13(، وهـــي مســـاهمة 

هـــي  الحكومـــة  تظـــل  وهكـــذا  للغايـــة،  ضئيلـــة 

ذلـــك  يلـــي  مصـــر،  فـــي  للتعليـــم  األكبـــر  الممـــول 

الخـــاص. للتعليـــم  العائلـــي  التمويـــل 

لشـــراء . 4 الـــازم  للتمويـــل  بنـــد مخصـــص  يوجـــد  ال 

علـــى  للحفـــاظ  الصيانـــة،  أنشـــطة  مســـتلزمات 
التعليميـــة.)12( المنشـــآت  ســـامة 

بنســـبة  التعليـــم  فـــي  الخـــاص  القطـــاع   يشـــارك 

المقيديـــن  الطـــاب  حجـــم  مـــن   ٪15 تتجـــاوز  ال 

بالتعليـــم، أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمنشـــآت التعليميـــة 

ــة  ــات دقيقـ ــد بيانـ ــا توجـ ــة، فـ ــول ثابتـ ــة كأصـ الخاصـ

بحصرهـــا، وأغلـــب االســـتثمار الخـــاص فـــي التعليـــم 

يتركـــز فـــي المـــدارس قبـــل الجامعيـــة والمعاهـــد 

والجامعـــات الخاصـــة، أمـــا االســـتثمارات الخاصـــة 

فـــي مـــدارس التعليـــم الفنـــي فمحـــدودة للغايـــة، 

بنـــاء  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  مســـاهمة  وتتركـــز 

ــتثناء  ــة، باسـ ــة الخاصـ ــآت التعليميـ ــز المنشـ وتجهيـ

عقـــود حـــق االنتفـــاع التـــي ُيمنـــح بموجبهـــا القطـــاع 

المـــدارس  بعـــض  وتشـــغيل  إدارة  حـــق  الخـــاص 

الحكوميـــة، خاصـــة فـــي المـــدن الجديـــدة. ويشـــارك 

الجديـــدة  المـــدارس  بنـــاء  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 

مليون 
جنيه
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حكومي

خاص

٪ 68.6

٪ 28.2

3.2 ٪ أزهري

شكل رقم )2(

التوزيع السنوي لإلنفاق على التعليم وفقا لنوعه لعام 2018/2017

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام 2020، ص 135.

ثالثا: العدالة في توزيع اإلنفاق على التعليم

تشــير سياســات اإلنفــاق علــى التعليــم إلــى عدالة بعض 

تقييــم  يتطلــب  أخــرى، ممــا  الجوانــب مقابــل فجــوات 

سياســات العدالــة فــي اإلنفــاق لبيــان مــدى اســتجابة 

السياســــات التمويليــــة لـمـبـــــدأ تـكـافــــــؤ الفــــرص فــي 

التعليــم للجميــع، بمــا يضمــن حصــول جميــع الطــاب 

نقــص  بســبب  منــه  حرمانهــم  وعــدم  التعليــم،  علــى 

الدخــل أو خصائــص النــوع والعمــر واالنتمــاء الجغرافــي، 

أو حتــى نــوع التعليــم، وذلــك علــى النحــو التالــي:

تتجـاوب موازنـة التعليـم فـي توزيعهـا مـع الفـروق فـي 

الـوزن النسـبي للطلـب المجتمعي علـى التعليم، ولهذا 

بحسـب   - الجامعـي  قبـل  التعليـم  موازنـة  حجـم  يزيـد 

بيانـات عـام 2019/2018 - الجـدول )4(، إلـى 74.9 مليـار جنيـه 

الكلـي  اإلنفـاق  مجمـوع  مـن   ٪65 بنحـو  تقـدر  بنسـبة 

علـى التعليـم؛ وذلـك بسـبب العـدد الكبيـر مـن الطـاب 

فـي مرحلـة التعليـم قبـل الجامعـي، وفـي مقابـل ذلـك 

بلـغ نصيـب التعليـم الجامعـي مـن الموازنـة 26.5 مليـار 

وهـذا  التعليـم،  علـى  اإلنفـاق  مـن   ٪23 بنسـبة  جنيـه 

يعنـي ظاهريـا أن األولويـة فـي اإلنفـاق ُتعطـى للتعليـم 

ا ال بأس به من العدالة في  األساسي، بما يعكس قدًر

توزيع اإلنفاق بحسـب مراحل التعليم. غير أن المقارنة 

المدققـة بيـن توزيـع اإلنفـاق مـن ناحيـة وتوزيـع حجـم 

الطـاب بحسـب شـرائحهم الداخليـة علـى المرحلتيـن 

مـن ناحيـة أخـرى تكشـف عـن وجـود تحيـز فـي اإلنفـاق 
علـى التعليـم العالـي.)14(

جدول رقم )4(

اإلنفاق على التعليم بحسب المراحل التعليمية من إجمالي الموازنة العامة 19/2018

٪ من اإلنفاق العام٪ من اإلنفاق على التعليمالمبلغ/ مليارالبيان

74916.6658.9التعليم قبل الجامعي

26540.3232.1التعليم الجامعي

14210.6120.1أوجه أخرى لإلنفاق على التعليم

8.1-115666.5إجمالي اإلنفاق على التعليم

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام 2020.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

األغنى فوق المتوسط المتوسط  محدود الدخل األشد فقرا

44.9

23.2

13.3
9.8

6.1

وفــي هــذا الصــدد تشــير دراســة عــن التعليــم العالــي إلــى أن مــا يقــرب مــن 45٪ مــن الشــريحة األعلــى )أغنــى 20٪ مــن 

الســكان( لديهــم فــرص أكبــر فــي االلتحــاق بالتعليــم العالــي، بحســب الشــكل )3(، فــي حيــن تبلــغ نســبة التحــاق 

الفقــراء )الذيــن ينتمــون لشــريحة أفقــر 20٪ مــن الســكان( 6.1٪ فقــط )15(. وقــد انعكــس التحيــز فــي تمويــل التعليــم 

العالــي علــى ارتفــاع نصيــب الطالــب الجامعــي مــن اإلنفــاق العــام إلــى أكثــر مــن ثاثــة أضعــاف نصيــب نظيــره فــي 

التعليــم قبــل الجامعــي، فــي الوقــت الــذي تتجــه سياســات الــدول األعلــى جــودة فــي التعليــم نحــو تقــارب نصيــب 

الطــاب مــن التمويــل فــي التعليــم قبــل الجامعــي والجامعــي )16(.

شكل رقم )3(

توزيع الطاب في التعليم العالي بحسب التدرج االجتماعي االقتصادي

المصدر: منى البرادعي، عدم تكافؤ الفرص في التعليم العالي في مصر، مجلس السكان الدولي، 2013.

ورغــم تحمــل الحكومــة العــبء األكبــر فــي اإلنفــاق علــى 

ــم تتحملهــا  ــاك تكاليــف أخــرى للتعلي ــم، فــإن هن التعلي

األســر المصريــة ضمــن مــا يســمى باإلنفــاق العائلــي، 

ممولــة  الخــاص  التعليــم  نفقــات  أغلــب  بــأن  علًمــا 

المصروفــات  بموجــب  العائلــي  اإلنفــاق  خــال  مــن 

التــي تدفعهــا األســر نظيــر التحــاق أبنائهــا بالمــدارس 

والمعاهــد والجامعــات الخاصــة، وأغلــب هــذه الفئــة 

وتتــراوح  والعليــا.  الوســطي  الطبقــة  شــرائح  مــن 

المصروفــات فــي التعليــم الخــاص مــن 8 آالف جنيــه 

إلــى أكثــر مــن 250 ألــف جنيــه فــي الســنة. 

وتشــير بيانــات مســح الدخــل واإلنفــاق إلــى أن متوســط 

إنفــاق األســرة علــى الفــرد فــي التعليــم مــن مجمــوع 

اإلنفــاق الســنوي تراجــع مــن 4.8٪ عــام 2015، إلــى ٪4.5 

عــام 2018، وهــي نســبة قليلــة تعكــس تراجــع القــدرات 

التعليــم،  نفقــات  تحمــل  علــى  لألســر  االقتصاديــة 

ويرجــع ذلــك إلــى انخفــاض مســتوى الدخــول للغالبيــة 

العظمــي مــن الســكان، كمــا أن أغلــب اإلنفــاق داخــل 

األســرة يذهــب فــي بنــد الطعــام ومســتلزمات الســكن، 

وبالتالــي تصبــح المجانيــة فــي التعليــم أمــًرا ال مفــر منــه 

لتحســين نوعيــة حيــاة الغالبيــة مــن الســكان.

)٪(
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رغـم تحمـل الحكومـة العـبء األكبـر 
فـي اإلنفاق علـى التعليم، هناك تكاليف 
أخرى للتعليم تتحملها األسر المصرية 
ضمن ما يسمى باإلنفاق العائلي، وهي 
المصروفـات التـي تدفعهـا األسـر نظيـر 
والمعاهـد  بالمـدارس  أبنائهـا  التحـاق 

والجامعـات الخاصـة.

هـــذا، وتتحمـــل األســـر التـــي تســـتفيد بالتعليـــم المجانـــي 

الممـــول مـــن اإلنفـــاق الحكومـــي تكاليـــف أخـــرى فـــي 

تتحملهـــا  التـــي  اإلضافيـــة  النفقـــات  وتقـــدر  التعليـــم؛ 

مـــن   ٪10 بنحـــو  المجانـــي  التعليـــم  ظـــل  فـــي  األســـر 

بيانـــات مســـح  بحســـب  الســـنوي،  متوســـط دخلهـــا 

الدخـــل واإلنفـــاق لعـــام 2017/ 18 )17(، وأغلـــب بنـــود اإلنفـــاق 

العائلـــي علـــى التعليـــم تتمثـــل فـــي الـــدروس الخصوصية 

والمصروفـــات والكتـــب واألدوات الكتابيـــة، حيـــث يبلـــغ 

ــرة علـــى الـــدروس الخصوصيـــة  ــاق األسـ متوســـط إنفـ

مجمـــوع  مـــن   ٪35.4 الجامعـــي  قبـــل  التعليـــم  فـــي 

النســـبة  وتصـــل  التعليـــم،  علـــى  ســـنويًّا  تنفقـــه  مـــا 

فـــي الشـــريحة الدنيـــا مـــن اإلنفـــاق إلـــى 39٪، وترتفـــع 

بشـــدة فـــي الشـــريحة الوســـطى لتبلـــغ 46.3٪، وتقـــل 

ـــا فـــي  ـــة تماًم ـــدروس الخصوصي ـــى ال نســـبة اإلنفـــاق عل

ـــا بحيـــث ال تتجـــاوز 21٪.مـــن مجمـــوع مـــا  الشـــريحة العلي

ــير بعـــض  ــنويا. وتشـ ــرة علـــى التعليـــم سـ ــه األسـ تنفقـ

الدراســـات الكيفيـــة إلـــى تحمـــل الطـــاب فـــي الجامعـــات 

الحكوميـــة، خاصـــة الكليـــات العمليـــة تكاليـــف إضافيـــة 

ترهـــق ميزانيـــة األســـرة )18(.

فـــي  التعليـــم  علـــى  اإلنفـــاق  نجـــاح سياســـة  ورغـــم 

اســـتهداف أكبـــر قـــدر مـــن األطفـــال فـــي ســـن التعليـــم 

االبتدائـــي، فـــإن فجـــوات العدالـــة ال تـــزال قائمـــة بشـــأن 

ــة،  ــل المدرسـ ــا قبـ ــن مـ ــي سـ ــال فـ ــتهداف األطفـ اسـ

األساســـي.  التعليـــم  مـــن  المتســـربين  واألطفـــال 

ــد الصافـــي فـــي  ــات إلـــى أن معـــدل القيـ ــير البيانـ وتشـ

بينمـــا   ،٪33 يتجـــاوز  لـــم  األطفـــال  ريـــاض  مرحلـــة 

 ،٪94 االبتدائـــي  التعليـــم  مرحلـــة  فـــي  المعـــدل  بلـــغ 

واإلعـــدادي 88٪ بفعـــل تزايـــد نســـب التســـرب فـــي 

اإلعداديـــة. المرحلـــة 

وفيمـــا يتعلـــق بالتكافـــؤ النوعـــي فـــي االلتحـــاق بالتعليـــم، 

ياحـــظ أن نســـبة الطـــاب الذكـــور تبلـــغ 51٪ مقابـــل 

49٪ لإلنـــاث فـــي التعليـــم ككل، بمـــا يؤكـــد وجـــود قـــدر 

ال بـــأس بـــه مـــن التكافـــؤ بحســـب النـــوع فـــي االلتحـــاق 

بالتعليـــم )19(، ومـــن الواضـــح أن التعليـــم الحكومـــي يوفـــر 

فرصـــا للتكافـــؤ النوعـــي أكثـــر مـــن التعليـــم الخـــاص، 

حيـــث تبلـــغ نســـبة التحـــاق الذكـــور 53٪ مقابـــل ٪47 

الجامعـــي،  قبـــل  مـــا  الخـــاص  التعليـــم  فـــي  لإلنـــاث 

كمـــا يتســـم التعليـــم العالـــي الخـــاص وبالتحديـــد فـــي 

الذكـــوري)20(، وهـــذا  بالطابـــع  المعاهـــد واألكاديميـــات 

يعكـــس نجـــاح التمويـــل الحكومـــي فـــي تقريـــب الفجـــوة 

فـــي  توســـع  أي  فـــإن  ولهـــذا  التعليـــم،  فـــي  النوعيـــة 

خصخصـــة التعليـــم وتقليـــص المجانيـــة ســـوف يلحـــق 

الضـــرر بتعليـــم اإلنـــاث، علـــى اعتبـــار أن تكلفـــة التعليـــم 

المرتفعـــة علـــى عاتـــق األســـرة تملـــي عليهـــا إعطـــاء 

األولويـــة لتعليـــم الذكـــور علـــى حســـاب اإلنـــاث. 

علـــى  لإلنفـــاق  الجغرافـــي  بالتوزيـــع  يتعلـــق  وفيمـــا 

التعليـــم، هنـــاك قـــدر كبيـــر مـــن العدالـــة يتعلـــق بتناســـب 

حصـــة اإلنفـــاق علـــى التعليـــم قبـــل الجامعـــي بحســـب 

الفـــروق الجغرافيـــة فـــي عـــدد التاميـــذ، ويشـــير جـــدول 

)5( إلـــى تفـــوق الريـــف فـــي عـــدد المـــدارس والفصـــول 

بنســـبة تبلـــغ 58٪ و59٪ علـــى التوالـــي رغـــم تقـــارب عـــدد 

ـــات  ـــف والحضـــر، بينمـــا أظهـــرت البيان ـــن الري ـــذ بي التامي

ا واضًحـــا فـــي اإلنفـــاق علـــى المدرســـين لصالـــح  انحيـــاًز

ــي  ــل 46٪ فـ ــبتهم 54٪، مقابـ ــت نسـ ــث بلغـ ــر، حيـ الحضـ

الريـــف، ولهـــذا مـــردود واضـــح علـــى الفـــروق فـــي جـــودة 

التعليـــم بيـــن مـــدارس الحضـــر والريـــف.
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جامعي متوسط/ فني متوسط  تعليم أدنى

47

34

2

17

جدول رقم )5(

التوزيع الجغرافي للمدارس والفصول والمعلمين في التعليم قبل الجامعي لعام 2020/2019

البيان
ريـــفحضـــر

إجمالي
٪عدد٪عدد

2371042328595856569مـــدارس

2608585124861359509471فـصـــــول

11168348349.61188357750.423567060تـامـيـــــذ

55633754469505461025842معلمون
المصـــدر: محســـوب مـــن بيانـــات وزارة التربيـــة والتعليـــم، الملخـــص اإلحصائـــي للتعليـــم مـــا قبـــل الجامعـــي، اإلدارة العامـــة لنظـــم المعلومـــات ودعـــم 

اتخـــاذ القـــرار، 2020/2019. 

رابًعا: الجدوى االقتصادية واالجتماعية لإلنفاق على التعليم

واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الجـدوى  بمـدى  يتعلـق  فيمـا 
خـال  مـن  ذلـك  توضيـح  يمكـن  التعليـم،  علـى  لإلنفـاق 
ذات  تعليميـة  مخرجـات  إنتـاج  علـى  التمويـل  أثـر  قيـاس 
جودة بأقل مستويات اإلنفاق، حيث تشير نتائج اختبارات 
بيـن  عاقـة  وجـود  إلـى   ،)21(  TIMSS والرياضيـات  العلـوم 
تكاليـف التعليـم للطالـب الواحـد ونوعيـة التعليـم، حيـث 
بلغـت تكلفـة الطالـب الواحـد 715 دوالرا بمـا يعـادل 11 ألف 
جنيـه مصـري، بحسـب قسـمة حجـم اإلنفـاق الكلـي لعام 
2016 علـى عـدد الطـاب اإلجمالـي، مقابـل حصـول الطالـب 
فـي  الطالـب  بينمـا حصـل  االختبـار،  فـي  نقطـة   381 علـى 
جورجيـا، علـى سـبيل المثـال، علـى 452 نقطـة فـي االختبـار 
بمبلـغ  المصريـة  التكلفـة  مـع  متقاربـة  تكلفـة  بموجـب 
قـدره 782 دوالرا، وهـذا يعنـي أن نفـس التكلفة التي ُتنفق 
علـى الطالـب فـي مصـر يمكـن أن تحقـق جـودة أعلـى فـي 
بلـدان أخـرى، وهـذا ينطبـق علـى مسـتويات مـن الجـودة 
وشـيلي)22(.  ماليزيـا  مثـل  أخـرى،  بلـدان  فـي  التعليـم  فـي 
وهـذا يوضـح أن تكلفـة التعليـم في ذاتها ليسـت العامل 
األهـم فـي جـودة مخرجـات التعليـم، بقدر مـا توجد عوامل 
أخـرى تتعلـق بـإدارة منظومـة التعليـم فـي بيئـة معـززة 

التعليمـي. للتطـور 

يتطلب تقييم الكفاءة الخارجية لسياسات اإلنفاق على 
التعليم بيان مدى ماءمة التخصصات التي يلتحق بها 
سوق  الحتياجات  العالي،  التعليم  في  خاصة  الطاب، 
العمل، وفي هذا الصدد، توضح البيانات الرسمية لعام 
2018/2017 أن نسبة الطاب المقيدين في التعليم العالي 

بالكليات النظرية التي تدرس علوما إنسانية واجتماعية 
وإدارة وقانون تبلغ 72٪، وأغلب هؤالء يشكلون فائًضا 
كبيًرا من العرض في سوق العمل، ومن ثّم، يعتبرون 
غير مؤهلين للوظائف التي يتطلبها سوق العمل، بينما 
الهندسة  في  العملية  بالكليات  المقيدين  نسبة  تبلغ 

والطب واالتصاالت والزراعة ٪28.)23(

شكل رقم )4(

توزيع البطالة بحسب مستوى التعليم 2018

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر في أرقام 2020. 

)٪(
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ومـن الدالئـل علـى تراجـع الكفـاءة الخارجيـة فـي اإلنفـاق 

علـى التعليـم أن الكتلـة الكبـرى مـن الكـوادر البشـرية التـي 

تشـكل مخرجـات التعليـم ال تجـد فرص عمل بعد التخرج، 

ويتضـح ذلـك مـن الشـكل )4(، حيـث توجـد عاقـة طرديـة 

نسـبة  أن  ذلـك  البطالـة،  وحجـم  التعليـم  مسـتوى  بيـن 

المتعطليـن مـن خريجـي التعليـم العالـي تبلـغ 47٪، يلـي 

ذلـك خريجـو التعليـم الفنـي )الذين ال يجـدون فرصة عمل 

وتصـل نسـبتهم إلـى 34٪(، ممـا يعنـي أن العاطليـن مـن 

خريجـي التعليـم العالـي والمتوسـط تبلـغ نسـبتهم ٪83، 

تعليميـة  فئـات  مـن  العاطليـن  نسـبة  تتعـدى  ال  بينمـا 

أن  يعنـي  وهـذا   ،)24( المتعطليـن  مجمـوع  مـن   ٪17 أدنـى 

نسـبة كبيـرة مـن اإلنفـاق علـى التعليم ال تسـفر عن كوادر 

فـي  تعليًمـا  األقـل  فـرص  وأن  العمـل،  سـوق  يتطلبهـا 

العمـل هـي األكبـر مـن األعلـى تعليًمـا.

وختاًما، ال سبيل أمام المضي قدًما في تطوير التعليم 

سـوى زيـادة التمويـل الحكومـي، وربطـه بمعاييـر األداء، 

لتصـل  للتعليـم  الحكومـي  اإلنفـاق  زيـادة  المهـم  ومـن 

إلـى 6٪ مـن إجمالـي الناتـج القومـي بشـكل متـدرج، مـن 

اآلن ولمـدة عشـر سـنوات متصلـة، ومـن المهـم أيًضـا 

تعزيـز مصـادر بديلـة للتمويـل مـن خـال طـرح سـندات 

أو أذون خزانـة باسـم »تمويـل التعليـم«، وذلـك بأسـعار 

فائـدة متميـزة، وآلجـال طويلـة، وإلـزام القطـاع الخـاص 

باالسـتثمار والمشـاركة فـي التمويـل فـي إطار الشـراكة 

المجتمعيـة بيـن الحكومة والقطـاع الخاص والمجتمع 

وأن  المجتمعيـة،  المسـؤولية  منطلـق  ومـن  المدنـي 

تكـون نسـبة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي التكاليـف 

المباشـرة للتعليـم ال تقـل عـن 25٪، وأن يشـمل ذلـك 

أن  دون  التعليـم  فـي  البشـرية  الكـوادر  ببنـاء  االلتـزام 

القـدرات  علـى  عبئـا  الخـاص  التعليـم  عمـل  يشـكل 

البشـرية للتعليـم الحكومـي، وال بديـا عـن إصاح هيكل 

وأنظمة اإلدارة المالية في مؤسسات التعليم، وترشيد 

اإلنفـاق فـي مؤسسـات التعليـم، والتوسـع فـي أنمـاط 

التعلـم غيـر التقليديـة، مثـل التعلـم اإللكترونـي التفاعلـي 

والمسـاعدات  الوسـائل  مـن  واالسـتفادة  ُبعـد،  عـن 

وترسـيخ  التكاليـف،  منخفضـة  التكنولوجيـة  التعليميـة 

التعليـم المسـتمر. مفاهيـم 
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أ. د. علّي الدين هال

ــرة ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــاهــ ــقــ ــ ال ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ  - الــــســــيــــاســــيــــة  الـــــعـــــلـــــوم  أســـــــتـــــــاذ 

العلـــوم  فـــي  الباحثيـــن  بيـــن  عليـــه  المتفـــق  مـــن 

االجتماعيـــة أن تطـــور أي مجتمـــع وتقدمـــه يرتكـــز علـــى 

أساســـية: أركان  ثاثـــة 

يشــير  والــذي  والقانونــي،  الدســتوري  الركــن  أولهــا: 

إلــى مــواد الدســتور باعتبــاره الوثيقــة األســمى فــي أي 

األفــراد  لعاقــات  المنظــم  األعلــى  والقانــون  دولــة، 

القوانيــن  منظومــة  إلــى  وكذلــك  والمؤسســات، 

والتشــريعات التــي تنبــع مــن مــواد الدســتور وُتفصلهــا 

محــددة.  وإجــراءات  قواعــد  شــكل  فــي 

وثانيهـا: الركـن المـادي، الـذي يتمثـل في المؤسسـات 

ُتديـر  التـي  والسياسـية  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 

العاقات بين أبناء المجتمع. وترتبط هذه المؤسسات 

بالبنيـة التحتيـة التـي تشـمل شـبكة الطـرق والكبـاري، 

والقنـوات والتـرع، والمواني والمطـارات، وإتاحة خدمات 

الميـاه والكهربـاء والغاز وخدمات اإلنترنت للمواطنين، 

كمـا تشـمل نظـم الصحـة والتعليـم والتدريـب.

وثالثهـا: الركـن المعنـوي، وهـو رأس المـال االجتماعـي 

الذي يشير إلى مستوى قدرات ومهارات البشر، ومعدل 

بالتضامـن  الشـعور  ثـّم،  ومـن  بينهـم،  المتبادلـة  الثقـة 

يشـير  كمـا  الجماعـي،  العمـل  علـى  والقـدرة  االجتماعـي 

إلـى نمـط القيـم والمعايير واالتجاهات واألفكار السـائدة 

عـادة  يسـمى  مـا  وهـو  العـام،  الوطنـي  المسـتوى  علـى 

الثقافـة األساسـية أو العامـة للمجتمـع، وعمـا إذا كان 

مجمـل عناصـر هـذه الثقافـة يمثل قـوة محفزة ومحبذة 

للتغييـر والتقـدم، أم قـوة معارضـة ومعوقـة لـه، فهـذا 

هـو الركـن الـذي سـوف تركـز عليـه هـذه الورقـة. 

واســتقرارها  توازنهــا  والــدول  المجتمعــات  تحقــق 

ويدعــم  متســقة  الثاثــة  األركان  هــذه  تكــون  عندمــا 

عـنـدمـــــا الُمشــكـلـــة  تـظـهـــر  ولكــن  بعًضــا،   بعضهــا 

يـتـحـقــــق هـــذا االتـســـــاق، مثــل أن تـســـــود أفكـــــار  ال 

ومعتقــدات وعــادات وتقاليــد بيــن األفــراد تتعــارض مــع 

األهــداف التــي يســعى المجتمــع والدولــة لألخــذ بهــا 

لارتقــاء بحيــاة النــاس وأوضاعهــم. فعلــى مــدى فتــرة 

زمنيــة طويلــة، هدفــت سياســات اإلصــاح االجتماعــي 

ــة، والحــد  ــى نشــر التعليــم ومكافحــة األمي فــي مصــر إل

تــأكل األخضــر واليابــس،  مــن الزيــادة الســكانية التــي 

وإلغــاء مظاهــر العنــف األســري، والتمييــز ضــد النســاء، 

االنحــراف  صــور  ومحاربــة  القاصــرات،  زواج  ومنــع 

مــن  قطــاع  لــدى  الســائدة  الثقافــة  ولكــن  اإلداري. 

النــاس حالــت دون تحقيــق هــذه السياســات ألهدافهــا، 

رغــم أنهــا ضروريــة إلحــداث التغييــر االجتماعــي والتنمية 

االقتصاديــة. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يثــور الحديــث 

عــن بنــاء اإلنســان.

بنــاء  »إعــادة  أو  اإلنســان«  »بنــاء  عــن  فالحديــث 

اإلنســان« يتجــه باألســاس إلــى تغييــر وتطويــر الثقافــة 

الســائدة فــي الُمجتمــع، وذلــك اســتناًدا إلــى المقولــة 

الذائعــة بــأن »البشــر أهــم مــن الحجــر«، وأن الســلوك 

االجتماعــي الظاهــر فــي عاقــات األفــراد بيــن بعضهــم 

البعــض وبينهــم وبيــن مؤسســات المجتمــع والدولــة 

نفوســهم  فــي  المســتقرة  والمعاييــر  بالقيــم  يرتبــط 

عاًمــا  الخمســين  مــدى  فعلــى  ولذلــك،  ووجدانهــم. 

الماضيــة ظهــرت فــي مصــر شــعارات ودعــوات متتاليــة 

 تحــت أســماء مختلفــة مثــل »إعــادة بنــاء اإلنســان«،

 اسـتراتيجيـــة بـنـــاء اإلنـســـان المصـــري
في الجمهوريـة الجديـــدة
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و »تغييــر القيــم الثقافيــة الســائدة«، و »إحيــاء الجوانــب 

وعقــدت  المصريــة«،  الشــخصية  مــن  اإليجابيــة 

عشــرات  المصريــة  البحــوث  ومراكــز  الجامعــات 

النــدوات والمحاضــرات فــي هــذه الموضوعــات، وأنجزت 

العشــرات مــن البحــوث النظريــة والميدانيــة لتحقيــق 

هــذه األهــداف. واألرجــح أن هــذا التغييــر المســتهدف 

نحــو منظومــة ثقافــة عامــة أكثــر انفتاًحــا علــى اآلخــر، 

وأكثــر قبــوًلا للعلــم، وأكثــر ترحيًبــا بالجديــد لــم تتحقــق، 

بــل علــى العكــس ففــي بعــض االتجاهــات تشــير نتائــج 

المســوح والبحــوث الميدانيــة إلــى أن الثقافــة العامــة 

فــي بادنــا تغيــرت فــي االتجــاه المعاكــس؛ لتصبــح أكثــر 

ا للمنهــج العلمــي فــي النظــر  محافظــة وأقــل تقديــًر

إلــى األمــور وتحليــل عواقبهــا. 

بهــذا  المصريــة  الدولــة  اهتمــام  علــى  وللتدليــل 

الموضــوع منــذ زمــن بعيــد، وأيًضــا الهتمــام الباحثيــن 

بعنــوان  األولــى،  دراســتين:  إلــى  أشــير  بــه  المصرييــن 

»نجيــب  د.  كتبهــا  وتغيــره«  االجتماعــي  »الســلوك 

إســكندر إبراهيــم«، أســتاذ العلــوم الســلوكية بالمعهــد 

أعمــال  ضمــن  أعدهــا  والتــي  العليــا،  لــإلدارة  القومــي 

المعهــد العالــي للدراســات االشــتراكية التابــع لاتحــاد 

االشــتراكي العربــي فــي نهايــة حقبــة الســتينيات مــن 

نظــري  »إطــار  بعنــوان  والثانيــة،  الماضــي.  القــرن 

المعوقــة  واالجتماعيــة  النفســية  العوامــل  لدراســة 

أعدهــا  التــي  لــه«،  الميســرة  أو  المجتمــع  لتحديــث 

النفــس  علــم  أســتاذ  إبراهيــم«،  الســتار  »عبــد  د. 

االجتماعــي بجامعــة القاهــرة عــام 1973، والتــي قدمهــا 

ضمــن مشــروع »تحديــث المجتمــع المصــري« الــذي 

الدراســات  بمركــز  االجتماعيــة  البحــوث  وحــدة  كانــت 

السياســية واالســتراتيجية باألهــرام تعُكــف علــى القيام 

بــه. وســوف أعــرض فيمــا يلــي لجوهــر مــا جاء فــي هاتين 

الدراســتين، مــع إضافــة الجديــد فــي هــذا األمــر. 

اهتــم بحــث د. »إســكندر« بتعريــف الســلوك االجتماعــي 

وآليــات اســتمراره وكيفيــة تغييــره،  اكتســابه  وطــرق 

عاقــة  هــو  التغييــر  فــي  المهــم  العامــل  أن  مؤكــًدا 

ا إلــى  اإلنســان بالظــروف الماديــة المحيطــة بــه، مشــيًر

تأثــر الســلوك االجتماعــي وبناء الشــخصية بنوع العمل 

الــذي يمارســه الفــرد وأســرته والفئــة التــي ينتمــي إليهــا. 

ســلوك  علــى  تؤثــر  ُأخــرى  عوامــل  ذلــك  إلــى  وأضــاف 

اإلنســان كالموقــع الجغرافــي للمدينــة أو المحافظــة، 

ونمــط الجيــرة فــي الســكن، ومســتوى التعليــم. ويترتب 

علــى هــذا الفهــم للســلوك االجتماعــي أن اإلنســان يغير 

مــن ســلوكه أو يطــوره اســتجابة لتغيــر ظــروف حياتــه 

ومعيشــته، وأن هــذا التغيــر يأخــذ عــادة وقًتــا طويــًلا 

ويتــم بشــكل تدريجــي، وذلــك ألنــه مــن الطبيعــي أن 

يحافــظ اإلنســان علــى أنمــاط ســلوكه التــي نشــأ عليهــا 

وتحقيــق  حياتــه  شــؤون  إدارة  علــى  ســاعدته  طالمــا 

أهدافــه. أمــا عندمــا تتغيــر الظــروف ويجــد اإلنســان أن 

هــذه األنمــاط لــم تعــد تحقــق أهدافــه، وربمــا تســبب لــه 

ــدأ فــي  ــه يب ــا أو فشــًلا فيمــا يســعى لتحقيقــه، فإن حرًج

تغييرهــا. فتغييــر ســلوك اإلنســان ال يحــدث فــي فــراغ، 

وإنمــا فــي ســياق مشــاركته فــي مواقــف ومؤسســات 

اجتماعيــة كاألســرة وأماكــن العبــادة وجماعــات األقــران 

وغيــر  العمــل  ورفــاق  الجامعــة  أو  المدرســة  وزمــاء 

ــه المباشــرة مــع النظــم  ذلــك، وكذلــك مــن خــال خبرت

ــي تنظــم عاقــات المجتمــع. والقوانيــن الت

إن تطور أي مجتمع وتقدمه يرتكز على 
الدسـتوري  الركـن  أساسـية:  أركان  ثالثـة 
يتمثـل  الـذي  المـادي،  والركـن  والقانونـي. 
في المؤسسـات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسـية التـي تُديـر العالقات بين أبناء 
رأس  وهـو  المعنـوي،  والركـن  المجتمـع. 
المجتمعـات  وتحقـق  االجتماعـي.  المـال 
والـدول توازنهـا واسـتقرارها عندمـا تكـون 
ويدعـم  متسـقة  الثالثـة  األركان  هـذه 

بعًضـا. بعضهـا 
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أمــا دراســة د. »عبــد الســتار إبراهيــم« التــي أعدهــا عندما 

كان ُمدرًســا فــي ُمســتهل حياتــه األكاديميــة، فقــد ركزت 

علــى العوامــل النفســية المرتبطــة بشــخصية األفــراد 

والحضــاري،  الثقافــي  التخلــف  اســتمرار  فــي  ودورهــا 

ا إلــى  أو االنخــراط فــي مــدارج التغييــر والتقــدم، مشــيًر

الســمات  بذيــوع بعــض  يرتبــط  التخلــف  أن اســتمرار 

الشــخصية بيــن أفــراد المجتمــع، وأنهــا تحــدد قابليــة 

أي مجتمــع للتغييــر االجتماعــي والحضــاري. وأشــارت 

»ديفيــد  األمريكــي  األســتاذ  تمييــز  إلــى  الدراســة 

الصــادر  اإلنجــاز«  »مجتمــع  كتابــه  -فــي  ماكليانــد« 

عــام 1961- بيــن نوعيــن مــن الُمجتمعــات؛ األول: ينتشــر 

والتحكــم  الســيطرة  فــي  الرغبــة  دوافــع  أفــراده  بيــن 

ــر علــى المواقــف االجتماعيــة عــن طريــق القــوة،  والتأثي

والثانــي: يذيــع بيــن أفــراده الدافــع إلــى النجــاح واإلنجــاز. 

ــة للتطــور  ــر جمــوًدا وأقــل قابلي وبينمــا يكــون األول أكث

فــإن  واالقتصاديــة،  الصناعيــة  والتنميــة  االجتماعــي 

الثانــي يكــون أكثــر قــدرة على تحقيقهما. وتأسيًســا على 

هــذه الدراســة الرائــدة، بــرز تيــار فــي دراســات التنميــة 

المجتمــع  قــدرة  بيــن  يربــط  والتحديــث  االجتماعيــة 

علــى التغييــر وتحقيــق النمــو االقتصــادي واالجتماعــي 

بالدوافــع الشــخصية والقيــم الســائدة فــي المجتمــع. 

وكان مــن أبــرز أنصــار هــذا التيــار »هيجن« الــذي ذهب إلى 

أن الشــخصية النمطيــة التــي توجــد فــي المجتمعــات 

التقليديــة هــي شــخصية غيــر خاقــة وتســلطية. وســار 

فــي نفــس االتجــاه كثيــر مــن المؤلفيــن الذيــن درس 

أفكارهــم ولخصهــا د. »الســيد محمــد الحســيني« فــي 

االجتماعيــة«.  التنميــة  فــي  »دراســات  بعنــوان  كتابــه 

التنشــئة  مضمــون  بيــن  أخــرى  بحــوث  وربطــت 

االجتماعيــة وتهيــؤ المجتمعــات للتحديــث االجتماعــي 

عمليــة  إلــى  التنشــئة  مفهــوم  وُيشــير  واالقتصــادي. 

نقــل قيــم الثقافــة العامــة للمجتمــع مــن جيــل آلخــر مــن 

المتنوعــة. التنشــئة  أدوات  خــال 

ومــن المهــم اإلشــارة ُهنــا إلــى كتــاب »دانيــال ليرنــار« 

عــام  الصــادر  التقليــدي«،  المجتمــع  »عبــور  بعنــوان 

1958، والــذي أكــد فيــه أن الســمة النفســية االجتماعيــة 

أي   ،Empathy »التعاطــف«  هــي  للتحديــث  الازمــة 

قــدرة الفــرد علــى أن يضــع نفســه فــي مواقــع اآلخريــن، 

ويتفهــم احتياجاتهــم ودوافعهــم، ويــدرك مشــاعرهم 

ضروريــة  هــذه  التعاطــف  ســمة  وأن  ومخاوفهــم، 

فيــه.  والثقــة  اآلخــر  وقبــول  التســامح  لشــيوع قيمــة 

الهــام  اإلســهام  إلــى  أيًضــا  اإلشــارة  الُمهــم  ومــن 

بعنــوان  كتابــه  فــي  ســويف«  »مصطفــى  للدكتــور 

 ،1968 عــام  الصــادر  لاســتجابة«،  كأســلوب  »التطــرف 

الســريع  االجتماعــي  التغيــر  بيــن  فيــه  ربــط  والــذي 

واضطرابــات،  تناقضــات  مــن  يفــرزه  بمــا  والعميــق 

يقصــد  ولــم  متطرفــة.  واســتجابات  أفــكار  وانتشــار 

التحديــث  عــن  التراُجــع  أو  العــدول  بذلــك  المؤلــف 

االجتماعــي واالقتصــادي، وإنمــا قصــد ضــرورة ضبــط 

إيقــاع عمليــة التغييــر مــن حيــث ُســرعتها والتعــرف علــى 

آثارهــا وتداعياتهــا النفســية والســلوكية، وأهميــة إدراك 

واالضطــراب  الحيــرة  حجــم  الدولــة  فــي  المســؤولين 

الــذي يقــع فيــه كثير مــن الناس نتيجة التغيــر االجتماعي 

الســريع، وتغيــر حياتهــم وبيئتهــم مــن حولهــم، وهــو مــا 

يؤكــد أهميــة اإلرشــاد االجتماعــي لهــم، ومســاعدتهم 

علــى التكيــف اإليجابــي مــع األوضــاع الجديــدة. 

يوجـد نوعـان مـن المجتمعـات؛ األول: 
فـي  الرغبـة  دوافـع  أفـراده  بيـن  ينتشـر 
السـيطرة والتحكم والتأثير على المواقف 
والثانـي:  القـوة،  طريـق  عـن  االجتماعيـة 
النجـاح  إلـى  الدافـع  أفـراده  بيـن  يذيـع 
واإلنجـاز. وبينمـا يكـون األول أكثـر جمـوًدا 
وأقـل قابليـة للتطـور االجتماعـي والتنميـة 
الصناعيـة واالقتصاديـة، فـإن الثاني يكون 

تحقيقهمـا. علـى  قـدرة  أكثـر 
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ــية  ــمات النفسـ ــع الشـــخصية والسـ ــت الدوافـ وإذا كانـ

المعوقـــات  مـــن  االجتماعيـــة  التنشـــئة  ومضمـــون 

للتحديـــث االجتماعـــي، فإنـــه يترتـــب علـــى ذلـــك أن تغييرهـــا 

أمـــر الزم لهـــذا التحديـــث. ومـــن أهـــم جوانـــب هـــذا التغييـــر 

مـــع  والتعاُطـــف  والوســـطية  االعتـــدال  المنشـــود 

اآلخريـــن، والقـــدرة علـــى التكيـــف وقبـــول الجديـــد الـــذي 

يســـهم فـــي تنميـــة البشـــر ماديـــا ومعنويـــا وروحيـــا، 

بيـــن  يربـــط  الـــذي  العلمـــي  التفكيـــر  بمبـــادئ  واألخـــذ 

األســـباب والنتائـــج، وإدراك أن الجمـــود ليـــس فضيلـــة، 

تعـــد  لـــم  القديمـــة  فالحلـــول  واجـــب،  التجديـــد  وأن 

صالحـــة للتعامـــل مـــع مشـــكات جديـــدة ومســـتحدثة 

لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل. وهـــذه الســـمات هـــي 

جوهـــر الشـــخصية اإلبداعيـــة أو االبتكاريـــة، والتـــي ُتعتبـــر 

عمـــاد المجتمعـــات الناهضـــة. 

قصــدت بهــذا العــرض اإلشــارة إلــى أن اهتمــام الدولــة 

ــر الثقافــة الســائدة  والباحثيــن فــي مصــر بموضــوع تغيي

هــو أمــر قديــم، وأن لمصــر خبرات متنوعة في هذا الشــأن، 

ومــع الحديــث عــن بنــاء اإلنســان فــي ظــل الجمهوريــة 

البنــاء والتبلــور، فمــن  تــزال فــي طــور  التــي ال  الجديــدة 

ــة:  ــى النقــاط التالي الضــروري اإلشــارة إل

ضــرورة إدراك أن قيــم اإلنســان والثقافــة الســائدة . 1

بالظــروف  وثيًقــا  ارتباًطــا  ترتبــط  المجتمــع  فــي 

الماديــة والمعيشــية لــه، كالمســتوى االقتصــادي، 

ــر هــذا  ــم، وأن تغيي ــوع التعلي والمهــن الســائدة، ون

الواقــع المــادي هــو عنصــر مؤثــر على تغييــر الثقافة، 

ولكــن ذلــك ال يحــدث تلقائيــا، وإنمــا يتطلــب تدخات 

التوجيــه  أشــكال  مختلــف  خــال  مــن  اجتماعيــة 

واإلرشــاد االجتماعــي. 

أن التغييــر الثقافــي ال يحــدث بســرعة، وإنما بشــكل . 2

اإلنســان  يقــوم  أن  يتطلــب  إذ  ومتــدرج؛  تطــوري 

بتغييــر بعــض مظاهــر ســلوكه التــي تربــى عليهــا، 

وهــذا يحتــاج إلــى وقــت لحدوثــه، المهــم أن توفــر 

وتضــع  التغييــر  هــذا  ســياق  والمجتمــع  الدولــة 

القوانيــن والحوافــز المحبــذة لــه.

الرســـمية . 3 االجتماعيـــة  التنشـــئة  أدوات  تكامـــل 

الرســـالة  مضمـــون  حيـــث  مـــن  الرســـمية  وغيـــر 

التـــي تنقلهـــا والقيـــم والســـلوكيات المنشـــودة، 

خارجـــة  التنشـــئة  أدوات  مـــن  بعًضـــا  أن  وإدراك 

ـــى  ـــي تجـــري عل ـــات الت ـــل التفاُع عـــن الســـيطرة، مث

والتـــي  االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  ُمختلـــف 

يتزايـــد تأثيرهـــا علـــى اليافعـــة والشـــباب بشـــكل 

بنـــاء اإلنســـان  ذلـــك أن عمليـــة  مطـــرد. ويعنـــي 

األدوات  تســـتخدم  أن  ينبغـــي  نســـتهدفها  التـــي 

التـــي يلجـــأ إليهـــا الشـــباب.  والمســـالك 

وختاًمــا، فــإذا كانــت مهمــة تحديــث البنيــة التحتيــة فــي 

المجتمــع هــي مســألة صعبــة، فــإن األكثــر صعوبــة هــو 

تغييــر البنيــة التحتيــة البشــرية، والثقافــة الســائدة فــي 

المجتمــع، وأنمــاط القيــم والســلوك الســائدة فيــه.

إذا كـانــــت الـدوافــــــع الشـــخـصـيــــــة 
والـســـمــــات الـنـفـســـيــــــة ومـضـمـــــــون 
ــة مـــن المعوقـــات  ــئة االجتماعيـ التنشـ
يــــترتب  للتحديــــــث االجتماعــــــي، فإنـــه 
الزم  أمـــر  تغييرهـــا  أن  ذلـــك  علـــى 
جوانـــب  أهـــم  ومـــن  التحديـــث.  لهـــذا 
االعتـــدال  المنشـــود  التغييـــر  هـــذا 
والوســـطية والتعاُطـــف مـــع اآلخريـــن، 
والقـــدرة علـــى التكيـــف وقبـــول الجديـــد 
الـــذي يســـهم فـــي تنميـــة البشـــر ماديـــا 
بمبـــادئ  واألخـــذ  وروحيـــا،  ومعنويـــا 
بيـــن  يربـــط  الـــذي  العلمـــي  التفكيـــر 

والنتائـــج. األســـباب 
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د. عبد المنعم سعيد
رئـيــــس مـجـلــــس إدارة المـصــــــــري الـيـــــــوم، ورئـيـــــــس مـجـــلـــــــسال
بـالمـركـز المصـــري للفكر والدراسات االستراتيجية مســـتـشـــارين 

المرجعية

فـــي كل جيـــل مـــن أجيـــال مصـــر الحديثـــة كانـــت هنـــاك 

مهمـــة كبـــرى علـــى هـــذا الجيـــل تحقيقهـــا مـــن أجـــل 

وطـــن عظيـــم. اآلن تتواصـــل اجتماعـــات نخبـــة مصريـــة 

للتحـــاور حـــول مهـــام المرحلـــة المقبلـــة، التـــي يجـــري 

فيهـــا تجـــاوز تحديـــات وعقبـــات ال بـــد منهـــا الســـتكمال 

كان ممكًنـــا  وإذا   .2013 يونيـــو   30 منـــذ  بـــدأت  مســـيرة 

ـــة ال تقـــل فـــي تحديهـــا  التلخيـــص، فـــإن المهمـــة الراهن

معضـــات  تتجـــاوز  مصريـــة  انطاقـــة  تحقيـــق  عـــن 

المرحلـــة الخارجيـــة والداخليـــة إلـــى معـــدالت نمـــو عاليـــة 

ليـــس فقـــط فـــي المجـــال االقتصـــادي، وإنمـــا أكثـــر 

مـــن ذلـــك؛ أن يكـــون اإلنســـان المصـــري فـــي مســـتوى 

ا مـــا ُيقـــال  العصـــر الـــذي نعيـــش فيـــه. ومثـــل ذلـــك كثيـــًر

 لـــه 
ِ
عنـــه »بنـــاء اإلنســـان المصـــري«، وهـــو قـــول لـــم َيْجـــر

كثيـــر مـــن التحريـــر فـــي المعنـــى والمبنـــى، وفـــي األصـــول 

والفـــروع، والكيفيـــة التـــي ينتقـــل بهـــا اإلنســـان مـــن 

حـــال يتعايـــش مـــع الفقـــر والتخلـــف إلـــى آخـــر يعيـــش 

فيـــه الغنـــى والتقـــدم. وال أجـــد مثـــاًلا يقتـــرب منـــه قـــدر 

شـــرق  دول  فـــي  الكبيـــر  الفـــوران  مـــن  الحالـــة  تلـــك 

وجنـــوب شـــرق آســـيا، التـــي دارت فـــي المداريـــن الصينـــي 

عليهـــا  دخلـــت  ثـــم  قديمـــة،  عصـــور  فـــي  واليابانـــي 

ـــدي،  ـــي والهولن ـــات االســـتعمار الفرنســـي والبريطان نوب

والوبـــاء  الفقـــر  حـــاالت  وكل  العالميـــة،  والحـــروب 

ــدم  ــي التقـ ــة فـ ــة والصينيـ ــة اليابانيـ ــة. واألمثلـ والمجاعـ

وبنـــاء اإلنســـان كثيـــرة، ولكـــن آخـــر مـــا لفـــت األنظـــار كان 

اســـتعداد كوريـــا الجنوبيـــة الســـتعمار القمـــر. 

فــي  ّحــة 
ِ
وُمل حاضــرة  الفيتناميــة  التجربــة  وقــد ظّلــت 

األذهــان لفتــرة طويلــة، وكان النضــال الفيتنامي ملهًما، 

ولكــن مــا يلفــت األنظــار هــو دروس انتقــال فيتنــام مــن 

صفــوف الــدول الناميــة إلــى قلــب الــدول البازغــة، عندمــا 

وصلــت صادراتهــا إلــى أكثــر مــن 264 مليــار دوالر ســنويا، 

إذ أوضــح ذلــك أن »التجربــة النضاليــة« كانــت فــي البنــاء 

والتعميــر، جنًبــا إلــى جنــب مــع بنــاء اإلنســان الفيتنامــي 

تلــك  يتناســب مــع دولــة متقدمــة قادمــة مثــل  لكــي 

التــي قامــت فــي كوريــا الجنوبيــة مــن قبــل. هــذه الحالــة 

اآلســيوية تشــكل مرجعيــة ناجحــة للخيــارات المصريــة 

يجــب  مــا  بوضــوح  وتحــدد  المقبلــة،  المرحلــة  خــال 

النضــال مــن أجلــه، أال وهــو بنــاء اإلنســان المعاصــر.

الهديــة التــي تأتــي مــن الجيــل الســابق للجيــل الحالــي 

رة مــن كل احتــال وحضــور  هــي أن مصــر قــد باتــت ُمحــرَّ

أجنبــي ألربعــة عقــود كاملــة، وهــذه لــم تتحقــق منــذ مــا 

قبــل ثاثــة آالف عــام. ورغــم كل الصعوبــات والتحديــات، 

فــإن مصــر صاغــت مــن جديد مشــروًعا للدولــة الوطنية 

الكامــل  والــوالء  النطــاق،  واســع  البنــاء  علــى  يقــوم 

للوطــن والمواطنيــن، بغــض النظــر عــن الديــن أو النــوع 

أو اللــون، ووضــع ذلــك موضــع التطبيــق فــي إطــار رؤيــة 

شــاملة ذات طبيعــة إصاحيــة تقــوم علــى االســتقرار 

السياســي والنمــو االقتصــادي والتكامــل االجتماعــي، 

وبــات علــى األجيــال الجديــدة مــن المصرييــن النضــال 

مــن أجــل تحقيــق األهــداف الظاهــرة والكامنــة فــي هــذه 

الرؤيــة. ومــا جــرى فــي مصــر ربمــا يجعــل عيوننــا أكثــر 

المســتقبل، حيــث نحســم  مــع  التعامــل  فــي  صفــاًء 

الــذي  الطريــق  ترددنــا، ونهــزم مخاوفنــا، ونســير علــى 

الوعي وبناء اإلنسان المصري
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ســارت فيــه دول العالــم، التــي كانــت مثلنــا ثــم ســبقتنا 

ألنها ببســاطة حســمت أمرها ولم تعد تقبل المراوغة 

المرجعيــة  المنتصــف. وهــذه  مــن  العصــا  وإمســاك 

المشــار إليهــا عرفــت بنــاء عناصــر القــوة المختلفــة مــن 

خــال أســواق مفتوحــة تعمــل كمــا تعمــل اقتصاديــات 

الســوق فــي البلــدان المتقدمــة؛ وفيهــا يجــري تجديــد 

ــاء  الفكــر وعمــران الثقافــة بقــوة الدفــع الجــاري فــي بن

دولــة حديثــة.

بناء اإلنسان المصري

ا بيــن المعضــات التــي  لــم يكــن الفــارق الزمنــي كبيــًر

نواجههــا قبــل وبعــد مســيرة الموميــاوات الذهبيــة التي 

جــرت فــي 3 أبريــل 2021 فــي كمــال شــكلها ومضمونهــا، 

ولكــن المســافة كانــت كبيــرة بيــن حالــة مــن الكفــاءة 

والحمــاس  والحــب  والمهــارة  والموهبــة  العاليــة 

للمهمــة، واألخــرى التــي لــم يجــر حولهــا قــول إال وارتبــط 

بالخطــأ البشــرى الناجــم عــن عكــس هــذه الصفــات. 

ومــا بيــن هــذا وذاك كان الحديــث عــن ضــرورة إعــادة 

بنــاء اإلنســان المصــري حاضــًرا كلمــا تــردد القــول حــول 

معضلــة مــن معضاتنــا الكبــرى، مثــل: ختــان اإلنــاث 

ــرة فــي المجتمــع، والســلوك  ــف كثي والتنمــر مــع طوائ

والتكاســل  العامــة،  المواطــن  فــي  النظيــف  غيــر 

كثيــًرا  البنــاء  فكــرة  تــردَدت  لقــد  العمــل.  أماكــن  فــي 

تحــت شــعارات شــتى، ومــن عــاش عقــد الســتينيات 

اإلنســان  بنــاء  أن  يتذكــر  الماضــي ســوف  القــرن  مــن 

حريًصــا  جديــًدا  مصرًيــا  يخلــق  ســوف  »االشــتراكي« 

علــى العــدل والعدالــة، ومؤمًنــا بالمســاواة بيــن البشــر. 

الســلفي  الفكــر  فيهــا  علينــا  غلــب  أخــرى  فتــرة  فــي 

ــة واســعة مــن جماعــة اإلخــوان  ــاءة فكري المدعــم بعب

المســلمين صــار البنــاء يــدور حــول »اإلنســان المؤمــن« 

ــا بــات مــاًكا مــع بنــي دينــه  الــذي إذا مــا آمــن إيماًنــا حقيقيًّ

ومجاهــًدا لــكل مــن خالفهــم.

ـــه  ـــو إلي ـــذي يصب فـــي مجتمعـــات أخـــرى، كان اإلنســـان ال

المجتمـــع »محارًبـــا« مفتـــول العضـــات، وبطـــًلا ينقـــذ 

الفكـــرة  األشـــرار.  مـــن  العالـــم  وأحياًنـــا  المظلوميـــن 

متكـــررة ومثاليـــة وعنـــوان لحـــل كثيـــر مـــن المشـــكات 

التـــي يتعثـــر فهمهـــا، وفـــي أحيـــان أخـــرى فـــإن القـــول 

ــا مـــن الهـــروب مـــن إشـــكاليات كبـــرى،  ــا يكـــون نوًعـ بهـ

ــع بفـــك  ــوم المجتمـ ــًة كيـــف يقـ ــرف حقيقـ ــد يعـ ــا أحـ فـ

اإلنســـان الفاســـد وإعـــادة تركيبـــه مـــرة أخـــرى لكـــي يكـــون 

طيًبـــا ومفيـــًدا. مـــا نعرفـــه حًقـــا هـــو أن هنـــاك روافـــد 

ووســـائل  والمدرســـة  والحـــي  األســـرة  منهـــا  كثيـــرة 

نتنفســـه  الـــذي  الهـــواء  وربمـــا  والثقافـــة،  اإلعـــام 

ــذي  ــان الـ ــع اإلنسـ ــا تصنـ ــه، وكلهـ ــذي نأكلـ ــام الـ والطعـ

نـــراه، والـــذي بعضـــه يصيـــغ »الكمـــال« أو مـــا هـــو أقـــرب 

إليـــه فـــي موكـــب الموميـــاوات الذهبـــي، أو الفشـــل الـــذي 

يحـــدث مـــن وقـــت آلخـــر.

أصــول البنــاء كلهــا تــدور بيــن عامليــن، أولهمــا ُمعًطــى 

ــة  ــة واالقتصادي ــكل أشــكالها الجيني ــة ب قــادم مــن البيئ

واالجتماعيــة والثقافيــة، وثانيهمــا مكتســب يأتــي مــن 

التعليــم واإلعــام والثقافــة المعاصــرة، والجديــد الــذي 

اســتمراريته  لــه  الُمعَطــى  والعمــر.  الزمــن  مــع  يأتــي 

الخاصــة، وفــي دروس االقتصــاد عرفنــا أن هنــاك مــا 

ــة التــي تعيــد  يســمى حلقــات الفقــر والتخلــف الجهنمي

إنتــاج نفســها بحيــث يكــون لهــا مــن القــوة مــا تتغلــب 

نهضــة  أو  ثــورة  مــن  مكتســب  هــو  مــا  كل  علــى  بــه 

التجربـــة الفيتناميـــة النضاليـــة كانـــت 
فـــي البنـــاء والتعميـــر، جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
بنـــاء اإلنســـان الفيتنامـــى لكـــي يتناســـب 
مـــع دولـــة متقدمـــة قادمـــة مثـــل تلـــك 
التـــي قامـــت فـــي كوريـــا الجنوبيـــة مـــن 
قبـــل، وهـــذه النمـــاذج اآلســـيوية تشـــكل 
المصريـــة  للخيـــارات  ناجحـــة  مرجعيـــة 
خـــالل المرحلـــة المقبلـــة، وتحـــدد بوضـــوح 
مـــا يجـــب النضـــال مـــن أجلـــه، أال وهـــو 

ــر. ــان المعاصـ ــاء اإلنسـ بنـ
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خــال  األوقــات  مــن  وقــت  وفــي  عظيــم.  إصــاح  أو 

الخمســينيات مــن القــرن الماضــي كان التصــور الســائد 

والخــروج  االســتقال  أن  الثالــث  العالــم  بلــدان  فــي 

يحــل جميــع  االســتعمارية ســوف  الــدول  دائــرة  مــن 

المشــكات والمعضــات والفقــر والجهــل والمــرض. 

الــرأس،  إنســان جديــد مرفــوع  يأتــي  باختصــار ســوف 

وطنــي المــزاج، قــادر علــى التفــوق والدخــول فــي ســباق 

دول العالــم نحــو التقــدم والرفعــة.

قــد  الجنــوب  دول  معظــم  كانــت  الســتينيات،  وفــي 

اســتقلت، ولكــن أحوالهــا وبناءهــا لإلنســان لــم يتغيــر 

ا، فســاد القــول إنــه إذا كان االســتعمار قــد ذهــب،  كثيــًر

فــإن االســتعمار الجديــد قــد حــّل بمؤامراتــه، وفــي بادنــا 

كانــت المؤامــرة وراءهــا الغــرب واالســتعمار وأمريــكا 

واإلمبرياليــة والصهيونيــة. لم يكن أحد يعرف كيف لكل 

ذلــك أن يفســر اســتمرار الحاجــة إلــى العــون الخارجــي، أو 

اســتمرار األميــة. ولكــن فكــرة المؤامــرة كانــت تجعــل 

أشــياء كثيــرة مريحــة طالمــا أن المســؤولية تــم إلقاؤهــا 

علــى أكتــاف أخــرى. فــي الســبعينيات والثمانينيــات نبتت 

ظاهرتــان؛ األولــى أن االنغــاق عــن العالــم قــد جعلنــا 

نخســر كثيــًرا مــن المعرفــة وطــرق التقــدم، والثانيــة أن 

ــا الجنوبيــة  دوًلا مــن العالــم الثالــث مثــل الصيــن وكوري

وتبعهــا  وإندونيســيا  وماليزيــا  وســنغافورة  وتايــوان 

ال  أنــه  رأت  الثالــث،  العالــم  مــن دول  عــدد  ذلــك  بعــد 

ــه إال مــن خــال  مجــال للخــروج مــن التخلــف ومعطيات

اإلنســان  تجعــل  التــي  الجذريــة  التغيــرات  مــن  حزمــة 

مــن  فيــه  عائًشــا لعصــره ومــا  أجــداده،  عــن  مختلًفــا 

تطــورات تكنولوجيــة فائقــة، شــاحًذا لقدراتــه ومعبًئــا 

لطاقاتــه وملقًيــا بنفســه فــي خضــم الســباق الدولــي 

مــن  نصيبــه  ويأخــذ  األســواق  يكســب  لكــى  الرهيــب 

الثــروة العالميــة.

بــدأت ثــورة يونيــو 2013 مرحلــة جديــدة لهــا رؤيــة تقــوم 

للدولــة،  والمالــي  االقتصــادي  النظــام  إصــاح  علــى 

فــي  هيكليــة  تغييــرات  تحقــق  عماقــة  ومشــروعات 

البيئــة الماديــة للدولــة كلهــا، تعبــئ البشــر والثــروة، مــع 

اقتحــام كل المشــكات والمعضــات المســتعصية، 

وال يقــل أهميــة عــن ذلــك كلــه إحــداث ثــورة عصريــة فــي 

مكتســبات بنــاء اإلنســان، وفــي مقدمتهــا التعليــم. هــذا 

ــة ســابقة. كان  ــا فــي مرحل ــم يكــن منســًيا تماًم األمــر ل

ا بالحفــظ والتلقيــن والغــش  التعليــم قــد بــات منهــاًر

العامــة،  الثانويــة  امتحانــات  ســاعة  القومــي  والتوتــر 

وكانــت الفكــرة هــي أن التعليــم وليــس الشــهادة التــي 

حتــى  ذلــك  لــكل  اختــراق  يحــدث  لــم  المواطــن.  تبنــي 

جــاءت ثــورة يونيــو عندمــا بــدأت محاولــة شــاملة للتغييــر 

مــن أســفل إلــى أعلــى فــي كل شــيء مــن المناهــج إلــى 

المــدارس، لكــي يكــون التعليــم العــام فــي مصــر مماثــًلا 

أوًلا للتعليــم المتقــدم الواقــع داخــل الدولــة نفســها، 

ــدول المتقدمــة. ــه فــي ال ــم علي ــا لمــا هــو قائ وثانًي

وفــي العمــوم، إن بنــاء اإلنســان المصــري جــزء ال يتجــزأ 

المصريــة فــي تطويــر كافــة  الدولــة  مــن اســتراتيجية 

علــى  األســاس  فــي  تقــوم  فالتنميــة  الحيــاة،  مناحــي 

شــق مهــم جــًدا، وهــو إقامــة بنيــة جديــدة، باإلضافــة إلــى 

ــا فــي  إصــاح المشــاكل القديمــة، وهــو مــا يتضــح جلي

االســتمرار فــي ملــف تطويــر العشــوائيات.

الوعي وبناء اإلنسان

مــن الصعــب اآلن حصــر عــدد المــرات التــي أّكــد فيهــا 

الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« أهميــة الوعــي فــي 

مرحلـــة   2013 يونيـــو  ثـــورة  بـــدأت 
جديـــدة لهـــا رؤيـــة تقـــوم علـــى إصـــالح 
النظـــام االقتصـــادي والمالـــي للدولـــة، 
ومشـــروعات عمالقـــة تحقـــق تغييـــرات 
هيكليـــة فـــي البيئـــة الماديـــة للدولـــة 
مـــع  والثـــروة،  البشـــر  تعبـــئ  كلهـــا، 
اقتحـــام كل المشـــكالت والمعضـــالت 

المســـتعصية.
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المســار الحالــي للنهضــة المصريــة. المفهــوم أيًضــا 

يتــردد كثيــًرا فــي منتديــات النقــاش العــام لوصــف فجــوة 

مــا بيــن واقــع األداء الجــاري فــي البــاد ومــا يمكــن أن 

الوعــي  كان  مــا  إذا  وأســرع  أكبــر  بصــورة  إليــه  تصــل 

ا بيــن مــا  ــًر ا كبي ا. إن غيــاب الوعــي يشــكل حاجــًز متوافــًر

اإلدراك  توافــر  مــا  إذا  حدوثــه  يمكــن  ومــا  حــادث،  هــو 

تجــاه  يفعلــه  أن  اإلنســان  علــى  يجــب  لمــا  الصحيــح 

الكثيــر مــن الشــؤون العامــة، وفــي مقدمتهــا األمــور 

المتعلقــة بعمليــات التنميــة والصحــة العامــة وأهميــة 

التعليــم ومراعــاة القانــون والقيــام بالواجــب الوطنــي. 

والحقيقــة هنــا هــي أننــا عندمــا نتحــدث عــن الوعــي فإننــا 

نتحــدث عــن »غيــاب الوعــي« أو نقصانــه أو مــا اعتــراه 

ــل  ــف أو تشــويه. والوعــي هكــذا كمفهــوم مماث مــن زي

اإلقليمــي  أو  الوطنــي  أو  )اإلنســاني  األمــن  لمفهــوم 

أو الدولــي( الــذي عندمــا نتحــدث عنــه فــإن مجمــل مــا 

يقــال ســوف يــدور حــول حالــة غيــاب األمــن أو انعدامــه 

ــه، وتكــون المهمــة هــي اســتكمال كل ذلــك.  أو نقصان

وحالــة الوعــي أصعــب وأكثــر تعقيــدا ألنهــا تأتــي مــن 

ذهــن اإلنســان، وعمليــة اســتيعابه وفهمــه للواقــع، 

وإدراكــه للحقيقــة فــي مجملهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن 

 مــا.
ٍ

نتائــج ســلبية إذا لــم يقــم بفعــل

اإلنســان  بيــن  يقــف  مــا  فــإن  المصريــة،  الحالــة  فــي 

المصــري والوعــي الــازم لهــذه المرحلــة مــن تاريخــه هــو 

أن خريطتــه الذهنيــة تحتــاج معالجــات مــن المجتمــع 

ومفكريــه والدولــة وأدواتهــا. وربمــا تكــون أولــى النقــاط 

فــي هــذه الخريطــة هــي عمــا إذا كان اإلنســان المصــري 

أنــه  أو  متــواكا ومستســلما تمامــا للقضــاء والقــدر، 

مــدرك لألســباب التــي تشــكل الواقــع الــذي يتعامــل 

دون  بالنتيجــة  التســليم  بيــن  المفارقــة  إنهــا  معــه. 

إلــى  المســتند  واالختيــار  وراءهــا،  كان  عمــا  مســاءلة 

فــي  الطبيعــة.  وقوانيــن  العلميــة  باألســباب  األخــذ 

الثقافــة المصريــة العامــة فــإن األولــى ذائعــة بشــدة، 

وهــي التــي تقــود منطقيــا إلــى الزيــادة الســكانية؛ ألن 

هــو  ومــا  َخَلــف  مــن  يأتــي  ســوف  بمــا  تســليم  فيهــا 

متوقــع مــن أرزاق، وهــي التــي تــؤدي إلــى دخــول الكثيريــن 

إلــى كليــات جامعيــة، أو مجــاالت عمــل، أو حتــى الــزواج، 

وكلهــا علــى ســبيل »القســمة والنصيــب« دونمــا بحــث 

كانــت  إذا  وعمــا  الحــاالت،  جميــع  فــي  األســباب  عــن 

لــه  الــذي تســمح  بالقــدر  الشــخص متوافــرة  قــدرات 

بالســير فــي هــذا الطريــق أو ذاك. 

مــا حــدث لدينــا فــي الخريطــة الذهنيــة أن ما جعلــه الدين 

تســليًما يأتــي فــي آخــر مــا يتخــذه اإلنســان مــن أســباب، 

ويقــوم بــه مــن عمــل، ومــا يتوفــر له مــن اجتهــاد، جاء في 

الواقــع األول فــي الترتيــب، وأصبــح األمــر الواقــع أو حتــى 

الصدفــة، أو مــا حصــل عليــه اإلنســان مــن شــفاعات 

الشــهادات  فــي  المصيــر  تقــرر  التــي  هــي  هللا،  أوليــاء 

االتجــاه  هــذا  عكــس  أمــا  واألوالد.  والصفقــات 

االستســامي فيأتــي مــن خــال العلــم، والمعلومــات، 

والمعــارف، والمقارنــة مــع تجــارب اآلخريــن. 

فيهـــا  المصريـــة  الذهنيـــة  الخريطـــة  فـــإن  ولألســـف 

منكشـــًفا  الوعـــي  يجعـــل  مـــا  فقـــط  ليـــس  الكثيـــر، 

للشـــائعة وترديدهـــا، وإنمـــا أكثـــر مـــن ذلـــك، توجـــد فيهـــا 

الحاضـــرة، منهـــا  باللحظـــة  الوعـــي  مفاتيـــح لتشـــويه 

الماضويـــة الشـــديدة التـــي تجعـــل الشـــخص يعتقـــد 

أن مـــا ذهـــب هـــو أفضـــل دائًمـــا ممـــا هـــو مقبـــل، ومنهـــا 

مـــن  التـــي هـــي مظهـــر  المجتمعيـــة  الفهلـــوة  أيًضـــا 

الحلـــول،  يستســـهل  الـــذي  الـــرديء  الوعـــي  مظاهـــر 

إن غيـاب الوعـي يشـكل حاجـًزا كبيـًرا 
بيـن مـا هـو حـادث، ومـا يمكـن حدوثـه إذا 
يجـب  لمـا  الصحيـح  اإلدراك  توافـر  مـا 
علـى اإلنسـان أن يفعلـه تجـاه الكثير من 
الشـؤون العامـة، وفـي مقدمتهـا األمور 
والصحـة  التنميـة  بعمليـات  المتعلقـة 
ومراعـاة  التعليـم  وأهميـة  العامـة 

الوطنـي. بالواجـب  والقيـام  القانـون 
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ويجنـــح إلـــى الفائـــدة الفوريـــة بـــدًلا مـــن انتظـــار مســـتقبل 

مزدهـــر. وهـــذه االتكاليـــة والقدريـــة فيهـــا الكثيـــر مـــن 

االستســـهال الـــذي يـــؤدي إلـــى أعبـــاء كثيـــرة، وال يمكـــن 

تفســـير أزمـــة الزيـــادة الســـكانية فـــي مصـــر دون األخـــذ 

ـــد يأتـــي ومعـــه  ـــأن الطفـــل الجدي ـــار االعتقـــاد ب فـــي االعتب

ــه. ــر منـ ــدر ال مفـ ــه قـ ــه، وأن مجيئـ رزقـ

ــا يـــؤدي بالوعـــي مباشـــرة إلـــى االعتماديـــة  الواقـــع هنـ

المفرطـــة علـــى اآلخريـــن حيـــث توجـــد الدولـــة، أو حتـــى 

االعتمـــاد علـــى دول أخـــرى لحـــل المشـــكات الوطنيـــة. 

الوطنيـــة  المســـؤولية  تســـقط  الحـــاالت  كل  وفـــي 

ــا  ــا أيًضـ ــن، وإنمـ ــن الوطـ ــاع عـ ــي الدفـ ــط فـ ليـــس فقـ

التاريـــخ العريـــق  فـــي األخـــذ بالوطـــن المصـــري ذي 

إلـــى المكانـــة التـــي يســـتحقها بيـــن دول العالـــم. كمـــا 

الكثيـــر مـــن  الذهنيـــة المصريـــة فيهـــا  الخريطـــة  أن 

مـــا  بـــكل  المتعلقـــة  والتحيـــزات  والجـــروح  النـــدوب 

يتعلـــق باآلخـــر، فاألنبـــاء المتكـــررة عـــن التنمـــر ضـــد 

ــان  ــاب األديـ ــب أو أصحـ ــال أو األجانـ ــاء أو األطفـ النسـ

ــكار،  ــن اإلنـ ا مـ ــًر ــا كثيـ ــري عليهـ ــرى يجـ ــد األخـ أو العقائـ

ــي  ــامح التـ ــكال التسـ ــن أشـ ــر عـ ــراق بالكثيـ ــا اإلغـ وربمـ

ــى  ــل إلـ ــوء تاريـــخ طويـــل يصـ ــا فـــي ضـ يمكـــن فهمهـ

ثاثـــة آالف عـــام مـــن الغـــزو األجنبـــي وتغييـــر الملـــل 

ــتمرارها  ــزاة، ولكـــن اسـ ــاء مـــن غـ ــبما جـ والنحـــل حسـ

دونمـــا صـــدق ومصارحـــة يخلـــق حواجـــز ذهنيـــة كثيـــرة 

أمـــام عمليـــات التعبئـــة والحشـــد الضروريـــة للبنـــاء 

الوطنـــي والمنافســـة فـــي الســـباق العالمـــي.

وختاًمـــا، فـــإن رفـــع هـــذه الحواجـــز مـــن داخـــل الخريطـــة 

أنشـــأتها  التـــي  الروافـــد  تغيـــرات  مـــن  يأتـــي  الذهنيـــة 

ذلـــك  مـــن  بعـــض  شـــتى،  بوســـائل  تغذيهـــا  وباتـــت 

يأتـــي مـــن تغييـــر البيئـــة الماديـــة، وبعضـــه اآلخـــر يأتـــي 

مـــن روافـــد الخريطـــة الذهنيـــة فـــي التعليـــم والثقافـــة 

واإلعـــام واألســـرة أيًضـــا.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

د. وحيـــد عبد المجيـــد

واالستراتيجية السياسية  لــلــدراســات  األهـــرام  مــركــز  مستشار 

ضمـــن  عموًمـــا  البشـــر  بنـــاء  إعـــادة  مســـألة  تدخـــل 

فـــي  ُبـــدئ  الـــذي  االجتماعيـــة،  التنشـــئة  مفهـــوم 

ــا  ــر. وإذا تجاوزنـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــر القـ ــي أواخـ ــه فـ بلورتـ

التعريفـــات التقليديـــة والمدرســـية الشـــائعة للتنشـــئة 

االجتماعيـــة، بعـــد أكثـــر مـــن قـــرن علـــى رحيـــل عالـــم 

االجتمـــاع الكبيـــر إميـــل دوركايـــم الـــذي بـــدأ فـــي بلورتهـــا، 

يمكـــن  بهـــا،  المقصـــود  تحديـــد  فـــي  الحيـــاد  وتوخينـــا 

القـــول إنهـــا تلـــك العلميـــة االجتماعيـــة التـــي تهـــدف 

إلـــى أن يكـــون اإلنســـان جـــزًءا مـــن المجتمـــع، ومرتبًطـــا 

بمحيطـــه االجتماعـــي، عبـــر توفيـــر المتطلبـــات الازمـــة 

لاندمـــاج فيـــه. وقـــد وضـــع دوركايـــم األســـاس األول 

لهـــذا المفهـــوم فـــي كتاباتـــه، وخاصـــة كتاَبـــي )التربيـــة 

وعلـــم االجتمـــاع(، و)التربيـــة األخاقيـــة()1(. وركـــز دوركايـــم 

علـــى مهمـــة النظـــام التربـــوي فـــي دمـــج األفـــراد فـــي 

المجتمـــع، علـــى أســـاس القيـــم االجتماعيـــة والثقافيـــة 

ـــكل نظامـــه القيمـــي. والوطنيـــة التـــي ُتشَّ

وتعـــود أهميـــة أعمـــال دوركايـــم فـــي هـــذا المجـــال إلـــى 

عنايتـــه البالغـــة بالروابـــط االجتماعيـــة والثقافيـــة، بعـــد 

ــم  ــاط القيـ ــات وأنمـ ــي العاقـ ــه فـ ــذي الحظـ ــع الـ التراجـ

والســـلوك التقليديـــة القديمـــة نتيجـــة توســـع نطـــاق 

ــا )1917-1858(. ــاش فيهـ ــي عـ ــة التـ ــي المرحلـ ــة فـ الحداثـ

التنشـــئة  بمفهـــوم  ذلـــك  بعـــد  االهتمـــام  وتنامـــى 

والقضايـــا  المختلفـــة،  وتطبيقاتـــه  االجتماعيـــة 

والمســـائل التـــي ُطرحـــت فـــي ســـياق دراســـته والنقـــاش 

حولـــه، ومـــن بينهـــا مســـألة إعـــادة بنـــاء اإلنســـان)2(. وقـــد 

ــا،  أثـــارت هـــذه المســـألة جـــداال حـــول كثيـــر مـــن جوانبهـ

بـــدًءا مـــن المقصـــود بهـــا، وليـــس انتهـــاًء بالغايـــة أو 

الغايـــات المبتغـــاة منهـــا. وكان أحـــد أكثـــر مـــا انصـــب 

بنـــاء  إعـــادة  النقـــاش حولـــه، ومـــا زال، هـــو منهجيـــة 

اإلنســـان فـــي إطـــار عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة، إذ 

ــيان؛  ــان أساسـ ــذا النقـــاش منهجـ ــياق هـ ــي سـ ــور فـ تبلـ

أحدهمـــا أحـــادي والثانـــي تعـــددي. ونحـــاول، هنـــا، توضيـــح 

هذيـــن المنهجيـــن بمـــا لـــكل منهمـــا وبمـــا عليـــه؛ ســـعًيا 

إلـــى تقديـــم اجتهـــاد بشـــأن كيفيـــة االســـتفادة منهمـــا 

فـــي عمليـــة إعـــادة بنـــاء اإلنســـان المصـــري.

أوًلا: المنهج األحادي في بناء اإلنسان

عليــا  ســلطة  هنــاك  أن  علــى  المنهــج  هــذا  يقــوم 

تســتطيع تشــكيل عقــل اإلنســان والطريقــة التــي يفكر 

د، ومــن ثــم  بهــا وقيمــه وســلوكه وفــق نمــوذج ُمحــدَّ

ــا، هــو اإلســراع  ــم شــخصيته. والهــدف، هن ــورة معال بل

ــراد  بدمــج اإلنســان فــي مجتمــع محــددة خصائصــه، وُي

أخطــار  أو مواجهــة  تماســكه ووحدتــه،  علــى  الحفــاظ 

ُتهــّدده، أو إنجــاز أهــداف توصــف عــادة بأنهــا وطنيــة 

كبــرى، عبــر اصطفــاف أفــراده، وقــد صــاروا كتلــة واحدة.

وال يعنــي هــذا بالضــرورة أن يكــون النــاس كلهــم، فــي 

هــذا المجتمــع أو ذاك، متشــابهين يفكــرون بالطريقــة 

نفســها، وُيــرّددون الشــعارات ذاتهــا، ويتصرفــون وفــق 

أنمــاط معينــة، بخــاف مــا ُيفهــم مــن مصطلــح الدمــج 

ــج  ــا؛ إذ ُيقــال َدَم ــا أو اصطاحي Merge، ســواء كان لغوي

شــيئين أو أكثــر، أي جعــل منهمــا أو منهــم شــيًئا واحــًدا، 

أو وحــدَّ الشــيئين أو األشــياء بطريقــة محكمــة.

إشكالياُت مسألة إعادة بناء اإلنسان
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ومـــع ذلـــك، كانـــت هنـــاك محـــاوالت إلعـــادة بنـــاء النـــاس 

ـــق  ُتحقِّ لـــم  بطريقـــة تجعلهـــم متشـــابهين، ولكنهـــا 

نجاًحـــا، ســـواء فـــي دول اشـــتراكية ُجـــرب فيهـــا الدمـــج 

بهـــذا المعنـــى، أو فـــي حـــركات دينيـــة أصوليـــة سياســـية 

تبنتـــه بأشـــكال مختلفـــة.

1. بناء اإلنسان االشتراكي:

المثــال،  ســبيل  علــى  االشــتراكي،  اإلنســان  بنــاء  كان 

هدًفــا معلًنــا فــي كثيــر مــن الــدول االشــتراكية فــي القرن 

الماضــي، وقــد اســُتخدمت تعبيــرات أخــرى أدت المعنــى 

اإلنســان  بنــاء  الــدول، مثــل  تلــك  بعــض  فــي  نفســه 

المعنــى  وكان  المســتقبل.  إنســان  بنــاء  أو  الجديــد، 

مرســوم  بــدور  يقــوم  الــذي  اإلنســان  هــو  المقصــود 

لــه فــي عمليــة إقامــة المجتمــع االشــتراكي، فيتفانــى 

فــي عملــه مــن أجــل هــذا المجتمــع أو وفــاًء لواجبــه 

هــذا  لبنــاء  المعتمــدة  الوســيلة  وكانــت  االجتماعــي، 

ــم فــي مــدارس  اإلنســان هــي التثقيــف الجماعــي المنظَّ

بهــا  ُيلحــق  ومنظمــات  اشــتراكية  ومعاهــد  للــكادر 

الشــباب، أو مــا ُوصــف فــي بعــض األدبيــات بأنــه تحويــل 

اإلنســان  بنــاء  إلعــادة  كبيــرة  مدرســة  إلــى  المجتمــع 

ــح  ــم المصال ــة، وتحجي ــى التخلــص مــن األناني القــادر عل

الخاصــة، وإقامــة عاقــات متحــررة مــن ثقافــة الســوق 

فــي  لإلســهام  ومســتعد  االســتهاكي،  والســلوك 

زيــادة اإلنتــاج بغــض النظــر عــن العائــد الــذي يعودعليــه 

واألخاقيــة  المعنويــة  الحوافــز  تتغلــب  بحيــث  منــه، 

علــى نظائرهــا الماديــة، وبمــا يــؤدي إلــى أن يكــون الفــرد 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن الــكل الجماعــي، وينتفــي أي تناقــض 

بيــن مصالحــه وغايــات المجتمــع، ويــزداد اســتعداده 

والتضحيــة)3(. للعطــاء 

2. بناء اإلنسان المسلم:

أن )اإلســام  فــي فكــرة  كثيــُر ممــن يعتقــدون  يتبنــى 

ديــن ودولــة( منهًجــا يقــوم علــى أن الســبيل لتحقيــق 

غاياتهــم هــو مــا يســمونه بنــاء اإلنســان المســلم)4( فــي 

ــات وحــركات ُتطبــق هــذا المنهــج علــى  جماعــات ومنظمَّ

مــن يلتحقــون، أو ُيلحقــون، بهــا بحيــث تكــون مهمــة 

ــاء  ــة البن هــؤالء العمــل مــن أجــل توســيع نطــاق عملي

ــن فــي المجتمــع. ــدأت بهــم لتشــمل آخري ــي ب الت

جماعـــة  إلـــى  ُيضـــم،  أو  فـــرد،  ينضـــم  إن  فمـــا  ولهـــذا 

أو منظمـــة مـــن هـــذا النـــوع حتـــى تبـــدأ عمليـــة إعـــادة 

ـــاء اإلنســـان المســـلم،  ـــى أســـاس منهـــج بن تنشـــئته عل

وُتحّقـــق هـــذه العمليـــة نتائـــج متفاوتـــة، إذ يـــزداد نجاحهـــا 

كلمـــا كان األعضـــاء الجـــدد فيهـــا صغـــار الســـن فـــي 

جامعـــات ومعاهـــد، أو حديثـــي التخـــرج، بحيـــث يســـهل 

غســـل أدمغتهـــم وإعـــادة ملئهـــا بأفـــكار وقيـــم ُيـــراد 

غرســـها فيهـــم، لينطلقـــوا بعـــد ذلـــك ســـعًيا إلـــى جـــذب 

آخريـــن إليهـــا. ويحـــدث هـــذا عـــادًة فـــي أطـــر تكـــون فـــي 

األغلـــب أكثـــر صرامـــة مـــن تلـــك التـــي توجـــد فـــي أحـــزاب 

مـــن  كثيـــر  ُيفصـــل  ولهـــذا  اشـــتراكية،  ومنظمـــات 

أعضـــاء الجماعـــات والمنظمـــات، التـــي تأخـــذ بمنهـــج 

االجتماعيـــة  بيئاتهـــم  عـــن  المســـلم،  اإلنســـان  بنـــاء 

الطبيعيـــة، وُيدمـــج كل منهـــم بشـــكل كامـــل فـــي بيئـــة 

الجماعـــة أو المنظمـــة التـــي انضـــم إليهـــا.

ويـــؤدي ذلـــك فـــي غيـــر قليـــل مـــن الحـــاالت إلـــى تحـــول 

الجماعـــة أو المنظمـــة التـــي تعمـــل تحـــت غطـــاء الديـــن 

ومحـــدودة  بأخـــرى،  أو  بدرجـــة  مغلـــق  مجتمـــع  إلـــى 

التـــي  الدولـــة  أي مجتمـــع  العـــام،  بالمجتمـــع  صاتـــه 

توجـــد بهـــا، إذ يتعامـــل أعضاؤهـــا مـــع بعضهـــم أكثـــر 

بنـــاء  فـــي  األحـــادي  المنهـــج  يقـــوم 
عليـــا  ســـلطة  وجـــود  علـــى  اإلنســـان 
اإلنســـان  عقـــل  تشـــكيل  تســـتطيع 
وقيمـــه  بهـــا  يفكـــر  التـــي  والطريقـــة 
وســـلوكه وفـــق نمـــوذج ُمحـــدَّد، بهـــدف 
اإلســـراع بدمـــج اإلنســـان فـــي مجتمـــع 
علـــى  للحفـــاظ  خصائصـــه،  محـــددة 

المجتمـــع. تماســـك 
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 ممـــا يتفاعلـــون مـــع غيرهـــم. وكلمـــا كانـــت الجماعـــة

أو المنظمـــة أكبـــر حجًمـــا، تـــزداد قدرتهـــا علـــى دمـــج أعـــداد 

متزايـــدة مـــن أعضائهـــا فـــي بنيتهـــا، بحيـــث ُيوظـــف مـــن 

يحتاجـــون عمـــا منهـــم فـــي شـــركات مملوكـــة لبعـــض 

قادتهـــا أو ألعضـــاء أقـــدم بهـــا، مـــع تشـــجيع الزيجـــات 

بيـــن أعضـــاء وعضـــوات فيهـــا. وعندئـــذ تصبـــح عاقـــات 

العمـــل والتـــزاوج والتصاهـــر بمثابـــة ربـــاط يربـــط أعـــداًدا 

كبيـــرة مـــن األعضـــاء الذيـــن ُأعيـــدت تنشـــئتهم تحـــت 

شـــعار بنـــاء اإلنســـان المســـلم.

هـــذه  مـــن  أي  قـــدرة  تكـــون  أن  الطبيعـــى  ومـــن 

الجماعـــات والمنظمـــات علـــى التأثيـــر فـــي المجتمـــع 

ُأعيـــدت  الذيـــن  األعضـــاء  طريـــق  عـــن  العـــام، 

تنشـــئتهم، متفاوتـــة حســـب مســـتوى الوعـــي فـــي كل 

مجتمـــع. وُيقصـــد بالتفـــاوت هنـــا اختـــاف أعـــداد مـــن 

تســـتطيع التأثيـــر فيهـــم، واختـــاف مســـتوى هـــذا 

 التأثيـــر أيًضـــا حيـــن يحـــدث أو يحقـــق هدفـــه بدرجـــة

حـــول  تتكـــون  أن  فالمعتـــاد  ولهـــذا  بأخـــرى.  أو 

الجماعـــات والمنظمـــات القـــادرة علـــى التأثيـــر أكثـــر 

هـــذه  أقـــرب  يضـــم  إذ  بهـــا؛  محيطـــة  حلقـــة  مـــن 

فيمـــا  األكبـــر،  التأثيـــر  عليهـــم  وقـــع  مـــن  الحلقـــات 

ا،  تأثـــًر منهـــم  األقـــل  لهـــا  التاليـــة  الحلقـــة  تشـــمل 

منظمـــة. أو  جماعـــة  كل  قـــدرة  حســـب  وهكـــذا 

ثانًيا: المنهج التعددي في بناء اإلنسان

يختلـــف المنهـــج التعـــددي عـــن المنهـــج األحـــادي فـــي 

ـــه فـــي أهدافـــه،  ـــرق عن ـــر ممـــا يفت منطقـــه ووســـائله، أكث

فـــكل منهمـــا يرمـــي إلـــى بنـــاء اإلنســـان، ولكـــن بطريقتيـــن 

مختلفتيـــن. وربمـــا يجـــوز أن نختـــزل أهـــم أوجـــه هـــذا 

االختـــاف فـــي أن المنهـــج التعـــددي يقـــوم علـــى بنـــاء 

توفيـــر  إلـــى  الســـعي  فـــردي عبـــر  إطـــار  فـــي  اإلنســـان 

المقومـــات الازمـــة لتنميـــة قـــدرات األفـــراد وإمكاناتهـــم، 

ـــاء اإلنســـان فـــي  فيمـــا يعتمـــد المنهـــج األحـــادي علـــى بن

إطـــار جماعـــي عـــن طريـــق ترســـيخ منظومـــة معينـــة مـــن 

القيـــم والســـلوكيات. كمـــا ينطلـــق المنهـــج التعـــددي فـــي 

بنـــاء اإلنســـان مـــن العمـــل إلطـــاق قدرتـــه علـــى التفكيـــر 

واالبتـــكار والعمـــل واإلنجـــاز، وينهـــل هـــذا المنهـــج ممـــا 

يعتبرهـــا أنصـــاره خبـــرات تاريخيـــة تفيـــد بـــأن مشـــاركة 

ـــه أظهـــرت  ـــة إمكانات ـــد مـــا يحتاجـــه لتنمي الفـــرد فـــي تحدي

الخامـــس  القـــرن  منـــذ  متعـــددة  مراحـــل  فـــي  نجاًحـــا 

عشـــر، حيـــن بـــدأت فـــي أوروبـــا إرهاصـــات مـــا ُأطلـــق عليـــه 

عصـــر النهضـــة )5(.

ــان يعنـــي  ــاء اإلنسـ ــذا المنهـــج أن بنـ والمنطـــق وراء هـ

ــي  مـ ــي ُينَّ ــة لكـ ــات الازمـ ــر المتطلبـ ــاس توفيـ ــي األسـ فـ

األفـــراد عقولهـــم فتتفتـــح وتفكـــر وتبـــدع، وأن هـــذا هـــو 

الســـبيل إلـــى إدراك صحيـــح لـــدور كل فـــرد فـــي مجتمعـــه، 

فيتحقـــق مـــن ثـــم التماســـك المجتمعـــي والتكامـــل 

الوطنـــي علـــى أســـاس مـــن االقتنـــاع الناتـــج عـــن إعمـــال 

العقـــل، وليـــس اإلقنـــاع المترتـــب علـــى تلقينـــه.

ـــاء  ـــى فكـــرة البن ولهـــذا يبـــدو المنهـــج التعـــددي أقـــرب إل

الذاتـــي الـــذي ُيحقـــق غايتـــه مـــن خـــال دور كل فـــرد فـــي 

تنميـــة قدراتـــه واالنخـــراط فـــي تفاعـــات متنوعـــة حســـب 

المجتمـــع، ويصـــب مجمـــوع تفاعـــات  موقعـــه فـــي 

األفـــراد علـــى هـــذا النحـــو فـــي مجـــرى عمليـــة مجتمعيـــة 

دة فـــي فتـــرة معينـــة.  ترمـــي إلـــى إنجـــاز أهـــداف ُمحـــدَّ

فالعامـــل الذاتـــي فـــي المنهـــج التعـــددي يحتـــل مســـاحة 

أكبـــر مـــن العامـــل الموضوعـــي، اعتقـــاًدا فـــي أن هـــذا 

المنطـــق وراء المنهـــج التعـــددي فـــي 
بنـــاء اإلنســـان هـــو توفيـــر المتطلبـــات 
عقولهـــم  األفـــراد  يُنَّمـــي  لكـــي  الالزمـــة 
فتتفتـــح وتفكـــر وتبـــدع، وهـــو الســـبيل 
إلـــى إدراك كل فـــرد لـــدوره الصحيـــح فـــي 
مجتمعـــه، فيتحقـــق مـــن ثـــم التماســـك 

المجتمعـــي.
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ــذا  ــق هـ ــان وفـ ــان. فاإلنسـ ــة اإلنسـ ــع طبيعـ ــق مـ يتسـ

المنهـــج يقـــوم بـــدور فـــي بنـــاء نفســـه، وتحقيـــق أهـــداف 

مجتمـــع، بوصفـــه كائًنـــا عاقـــًلا يســـتطيع اســـتخدام 

عقلـــه فـــي هـــذا المجـــال، كمـــا فـــي غيـــره، بمقـــدار مـــا 

التعليـــم  وأهمهـــا  الازمـــة،  المتطلبـــات  لـــه  تتوافـــر 

والعلـــم والمجـــال العـــام المفتـــوح.

ويعطـــي المنهـــج التعـــددي فـــي بنـــاء اإلنســـان أهميـــة 

كبيـــرة لنظـــام التعليـــم، وخاصـــًة فـــي مرحلتـــه األساســـية 

التـــي ُتحـــّدد مـــا ســـيكون عليـــه. فكلمـــا أقيـــم النظـــام 

التعليمـــي علـــى تنميـــة العقـــل، وليـــس مـــلء الذاكـــرة، 

أســـاس  علـــى  األفـــراد  تكويـــن  فـــي  أهميتـــه  ازدادت 

د علـــى أن  التفكيـــر والفهـــم، فينشـــأ كل منهـــم وقـــد تعـــوَّ

ــه،  ــه ووطنـ ــه أو لمجتمعـ ــواء لنفسـ ــه، سـ ــر بنفسـ يفكـ

بـــدال مـــن أن يعتمـــد علـــى مـــن يفكـــر لـــه أو نيابـــًة عنـــه، 

فتتكـــون لديـــه مناعـــة ضـــد محـــاوالت إغرائـــه بشـــعارات 

ا قـــد تـــؤدي إلـــى الهـــدم، إذا كانـــت لمـــن  وتلقينـــه أفـــكاًر

بهـــم، خاصـــة  أهـــداف  المحـــاوالت  بهـــذه   يقومـــون 

مثـــا  دينيـــة  بمعتقـــدات  يتاجـــرون  ممـــن  كانـــوا  أو 

إليهـــا. يســـعون  أغـــراض  لتحقيـــق 

ثالًثا: بناء اإلنسان المصري بين المنهجين

لـــكل مـــن المنهـــج األحـــادي )المعتـــدل الـــذي ال يتوخـــى 

جعـــل البشـــر متشـــابهين(، والمنهـــج التعـــددي، فـــي 

بنـــاء اإلنســـان مزايـــاه وعيوبـــه. وتـــوزن هـــذه المزايـــا 

والعيـــوب بموازيـــن تختلـــف مـــن بلـــد إلـــى آخـــر، ومـــن 

فتـــرة إلـــى غيرهـــا فـــي البلـــد نفســـه وفًقـــا للظـــروف 

ومتغيراتهـــا فـــي كل مرحلـــة.

وربمـــا يفـــرض المنهـــج األحـــادي نفســـه فـــي أوقـــات 

الحـــروب الطويلـــة، واألخطـــار الممتـــدة لفتـــرات زمنيـــة 

غيـــر محـــددة، حيـــث تـــزداد الحاجـــة إلـــى تحقيـــق التماســـك 

المجتمعـــي فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن، أو المحافظـــة 

عليـــه فـــي مواجهـــة تهديـــد قـــد يتعـــرض لـــه.

بـــأن  موضوعيـــا،  تفيـــد،  التاريـــخ  خبـــرات  أن  غيـــر 

ـــق وحـــده هـــذا الهـــدف؛ ألن  المنهـــج األحـــادي ال ُيحقَّ

البشـــر مختلفـــون فـــي تفكيرهـــم، وفـــي شـــخصياتهم 

وميولهـــم، وكذلـــك فـــي قدراتهـــم ومواهبهـــم، وفـــي 

آمالهـــم وأحامهـــم. كمـــا أن اعتمـــاد المنهـــج األحـــادي 

والتنميـــط  التلقيـــن  إلـــى  باللجـــوء  ُيغـــري  قـــد  وحـــده 

اللذيـــن قـــد يؤديـــان إلـــى نتيجـــة عكســـية، ألن تعويـــد 

الفـــرد علـــى أن هنـــاك مـــن يفكـــر نيابـــة عنـــه، ويحـــدد لـــه 

طريقـــه، ربمـــا يوقعـــه فـــي حبائـــل مـــن يحشـــون عقلـــه 

لبنـــاء  األحـــادي  المنهـــج  يفـــرض 
اإلنســـان نفســـه فـــي أوقـــات الحـــروب 
الطويلـــة، واألخطـــار الممتـــدة لفتـــرات 
زمنيـــة غيـــر محـــددة، حيـــث تـــزداد الحاجـــة 
المجتمعـــي  التماســـك  تحقيـــق  إلـــى 
فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن لمواجهـــة أي 

للمجتمـــع. تهديـــد 
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الـــذي لـــم يتعـــود علـــى التفكيـــر المســـتقل بمعتقـــدات، 

ــى  ــع علـ ــه وبالمجتمـ ا بـ ــراًر ــق أضـ ـ ــب، ُتلحَّ ــى بأكاذيـ أو حتـ

ــواء. ــد سـ حـ

وختاًمـــا، تبـــرز أهميـــة حضـــور المنهـــج التعـــددي فـــي 

ــدار  ــه بمقـ ــزداد فاعليتـ ــث تـ ــان، حيـ ــاء اإلنسـ ــة بنـ عمليـ

مـــا تتوافـــر مقوماتـــه بطريقـــة صحيحـــة. ولكنـــه قـــد 

ا وحـــده، هـــو اآلخـــر، علـــى تحقيـــق غايتـــه  ال يكـــون قـــادًر

الحـــروب  أوقـــات  فـــي  بنـــاء اإلنســـان، وخاصـــًة  فـــي 

واألزمـــات واألخطـــار.

الهوامش والمراجع
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ولهـــذا ربمـــا يكـــون الجمـــع بيـــن المنهجيـــن، كُل بمقـــدار، 

ــال  ــن خـ ــر، مـ ــذا العصـ ــي هـ ــان فـ ــاء اإلنسـ ــا لبنـ ضروريـ

 يكـــون التعليـــم الحديـــث القائـــم علـــى اســـتخدام 
ٍ
معادلـــة

العقـــل وتنميتـــه ودعـــم قـــدرة الفـــرد علـــى بنـــاء نفســـه 

علـــى  الوطنـــي  التوافـــق  يكـــون  فيمـــا  طرفيهـــا،  أحـــد 

دة وإطـــار عـــام لمنظومـــة قيـــم مجتمعيـــة  أهـــداف ُمحـــدَّ

طرفهـــا الثانـــي. وهـــذه معادلـــة صعبـــة، ولكـــن الســـعي 

ــري  ــان المصـ ــاء اإلنسـ ــة بنـ ــع عمليـ ــا يضـ ــى تحقيقهـ إلـ

علـــى الطريـــق الصحيـــح.
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د. أحمـد بـــدر
ــرة ـــ ـــ الــقــاهـــ جـــامـــعـــة   – اآلداب  كــلــيــة   - االجـــتـــمـــاع  عـــلـــم  ــدرس  ــ مــ

فـي  والنامـي  المتقـدم  العالـم  دول  مـن  الكثيـر  ُتولـي 

علـى  البشـر،  ببنـاء  كبيـرا  اهتمامـا  الراهـن  الوقـت 

الحقيقـي،  التنميـة  وقـود  هـم  البشـر  هـؤالء  أن  اعتبـار 

نتخيـل  أن  يمكننـا  فـا  المسـتقبل.  نحـو  وقاطرتهـا 

وجـود  دون  مجتمـع  أي  فـي  حقيقيـة  تنمويـة  نهضـة 

واإلنتـاج، العمـل  علـى  وقـادرة  مؤهلـة  بشـرية   كـوادر 

بشـر  وجـود  نتخيـل  أن  أخـرى-  ناحيـة  -مـن  يمكننـا  وال 

اسـتثمارات  وجـود  دون  واإلنتـاج  العمـل  علـى  قادريـن 

المختلفـة.  ومهاراتهـم  قدراتهـم  بنـاء  فـي  حقيقيـة 

وفـي سـبيل عمليـات بناء اإلنسـان المعاصـر، تضطلع 

هـذه  بعـض  المهمـة،  بهـذه  عديـدة  مؤسسـات 

المؤسسـات رسـمية توليهـا الدولـة اهتماًمـا مباشـًرا، 

بحيـث  باسـتمرار؛  وتوجيههـا  تطويرهـا  علـى  وتحـرص 

تعكس في النهاية فلسفة الدولة وتوجهاتها في بناء 

مواطنيهـا وتأهيلهـم ليكونـوا قادريـن علـى المنافسـة 

واالبتـكار وقيـادة عجلـة التقـدم فـي المسـتقبل. وتأتـي 

فـي مقدمـة هـذه المؤسسـات الرسـمية المؤسسـات 

وأنواعهـا،  مراحلهـا  بمختلـف  مـدارس  مـن  التعليميـة 

وخاصـة،  وأهليـة  حكوميـة  وجامعـات  فنيـة،  ومعاهـد 

الرياضيـة  كاألنديـة  أخـرى  مؤسسـات  ذلـك  يلـي  ثـم 

فجميـع  وغيرهـا،  الثقافيـة  والمراكـز  الشـباب  ومراكـز 

هـذه المؤسسـات تضطلـع بمهـام وأدوار متباينـة فـي 

البشـر.  صناعـة  عمليـات 

هنـاك  الرسـمية،  المؤسسـات  هـذه  جانـب  وإلـى 

مؤسسـات اجتماعيـة غيـر رسـمية تضطلـع بـدور كبيـر 

فـي صناعـة البشـر، ال يقـل هـذا الـدور فـي أهميتـه عـن 

الـدور الـذي تقـوم بـه المؤسسـات الرسـمية السـابقة. 

وتتميـز المؤسسـات غيـر الرسـمية فـي أدائهـا ألدوارهـا 

فـي  وموازيـة  ومكملـة  أساسـية  ا  أدواًر تعـد  بكونهـا 

الوقـت نفسـه لـألدوار التـي تضطلـع بهـا المؤسسـات 

الرسـمية، وتمتـد هـذه األدوار عبـر دورة حيـاة الفـرد بـدًءا 

ا بمرحلة المراهقة والشـباب،  بمرحلـة الطفولـة، ومـروًر

الكهولـة. بمرحلـة  وانتهـاًء 

مصطلـح  إطـاق  علـى  االجتمـاع  علمـاء  درج  وقـد 

مؤسسـات التنشـئة االجتماعية على كافة المؤسسـات 

التي تضطلع بمهمة تكوين البشـر في كل زمان ومكان، 

سـواء كانت رسـمية أو غير رسـمية. وُتعد األسرة واحدة 

مـن أهـم مؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة لألفـراد في أي 

مجتمـع، وترجـع أهميتهـا إلـى كونهـا المؤسسـة األولـى 

مـن مؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة التـي يتشـكل فيهـا 

الكثيـر مـن سـلوكيات األفـراد ومهاراتهم منـذ وقت مبكر 

مـن حياتهـم، فهـي الحاضنـة األوليـة التـي تتشـكل فيهـا 

شـخصية الفـرد ومامحهـا، كمـا أنها تقـوم بتهيئة هؤالء 

األخـرى؛  التربويـة  المؤسسـات  أدوار  السـتقبال  األفـراد 

ولذلـك فـإن تأثيـر األسـرة علـى سـلوكيات األفـراد يسـبق 

األخـرى.  االجتماعيـة  التنشـئة  مؤسسـات  كافـة  تأثيـر 

وعلـى ضـوء ذلـك، تهدف المقالة إلى التعرف على بعض 

األدوار التـي تضطلـع بهـا األسـرة فـي تكويـن شـخصيات 

القيـام  فـي  تواجههـا  التـي  التحديـات  جانـب  إلـى  أبنائهـا، 

بهـذه األدوار. ومـن بيـن أدوار األسـرة المتعـددة، سـنركز 

فـي المقـال علـى اثنيـن مـن أهـم أدوارهـا فـي تكويـن وبناء 

قـدرات  وبنـاء  تنميـة  فـي  منهـا  األول  يتمثـل  اإلنسـان، 

األبنـاء المعرفيـة، أمـا الثانـي فيتمثـل فـي دور األسـرة فـي 

الحفـاظ علـى الصحـة الجسـدية والذهنيـة لألبنـاء. 

األســرة المصــريـة وبنـاء اإلنســان: األدوار 
المنوطة والتحديات
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1. تعليم األبناء وبناء قدراتهم المعرفية

ُيشـــكل التعليـــم الركيـــزة األساســـية فـــي بنـــاء اإلنســـان 

المعاصـــر، وأحـــد أهـــم صـــور االســـتثمار فـــي رأس المـــال 

م الـــدول ُيقـــاس بقدرتهـــا علـــى  البشـــري. كمـــا بـــات تقـــدُّ

توفيـــر أنظمـــة تعليـــم جيـــدة ومتنوعـــة فـــي طبيعتهـــا، 

تلبـــي كافـــة احتياجـــات األفـــراد وأســـواق العمـــل والدولـــة 

مـــن جانـــب، وتتوافـــق مـــع المقاييـــس والمعاييـــر العالميـــة 

لجـــودة التعليـــم مـــن جانـــب آخـــر. وقـــد طرحـــت رؤيـــة 

مصـــر 2030 ضمـــن أهدافهـــا االســـتراتيجية إتاحـــة الفـــرص 

وضمـــان  تمييـــز  دون  المواطنيـــن  لجميـــع  التعليميـــة 

جودتهـــا، كمـــا ينـــص الدســـتور المصـــري فـــي المـــادة رقـــم 

)19( علـــى أن التعليـــم حـــق لـــكل مواطـــن، هدفـــه بنـــاء 

الشـــخصية المصريـــة، وتأصيـــل المنهـــج العلمـــي فـــي 

ــكار)1(. ــجيع االبتـ ــب وتشـ ــة المواهـ ــر، وتنميـ التفكيـ

ــة أن  ــى الدول ــذي يجــب عل ــدور ال ــة ال وبالرغــم مــن أهمي

تضطلــع بــه فــي توفيــر بيئــة تعليميــة مناســبة لألفــراد، 

فــإن العمليــة التعليميــة فــي حــد ذاتهــا ُتعــد مســؤولية 

مشــتركة بيــن األســرة مــن جانــب والدولــة مــن جانــب 

هــذا  فــي  كبيــرة  بمســؤولية  يضطلــع  فكاهمــا  آخــر، 

الشــأن. فمهمــا كانــت طبيعــة السياســات التعليميــة 

ابتعادهــا  أو  اقترابهــا  ومــدى  الدولــة  تنتهجهــا  التــي 

ــم فــإن  ــة الخاصــة بجــودة التعلي ــر العالمي عــن المعايي

نجاحهــا يظــل مرهوًنــا بالــدور الــذي تضطلــع بــه األســرة 

فــي حيــاة أبنائهــا. وتتجلــى مامــح الشــراكة األســرية في 

العمليــة التعليميــة لألبنــاء فــي مظاهــر متعــددة؛ أولهــا 

حجــم اإلنفــاق الــذي تخصصــه األســرة مــن ميزانيتهــا 

الســنوية لإلنفــاق علــى تعليــم األبنــاء، والثانــي مقــدار 

لمتابعــة  واألمهــات  اآلبــاء  يخصصــه  الــذي  الوقــت 

األبنــاء، أمــا المظهــر الثالــث فيتمثــل فــي نوعيــة التعليم 

ــاره األســرة ألبنائهــا. الــذي تخت

ــير  ــم، ُتشـ ــى التعليـ ــري علـ ــاق األسـ ــق باإلنفـ ــا يتعلـ فيمـ

أن  إلـــى  مصـــر  فـــي  واإلنفـــاق  الدخـــل  مســـح  نتائـــج 

النفقـــات المخصصـــة مـــن ميزانيـــات األســـر المصريـــة 

النفقـــات  األبنـــاء تشـــكل 5.7٪ مـــن إجمالـــي  لتعليـــم 

الســـنوية لألســـرة، بمتوســـط إنفاق ســـنوي يبلغ 3526.2 

ــم  ــي ُتقيـ ــر التـ ــد األسـ ــبة عنـ ــذه النسـ ــع هـ ــا، وترتفـ جنيًهـ

فـــي المناطـــق الحضريـــة مقارنـــة باألســـر التـــي ُتقيـــم فـــي 

المناطـــق الريفيـــة لتصـــل إلـــى 7.6٪ فـــي مقابـــل ٪3.7 )2(. 

وقـــد يرجـــع هـــذا التفـــاوت بيـــن الريـــف والحضـــر فـــي حجـــم 

ـــر مـــن  ـــى اعتمـــاد الكثي اإلنفـــاق األســـري علـــى التعليـــم إل

األســـر فـــي المناطـــق الريفيـــة علـــى التعليـــم الحكومـــي 

ـــة أخـــرى متاحـــة  ـــل تعليمي ـــاء، إمـــا لعـــدم توافـــر بدائ لألبن

ــة  ــات الماديـ ــة، أو لضعـــف اإلمكانيـ ــدارس الخاصـ كالمـ

الخيـــار  تفضـــل  يجعلهـــا  مـــا  وهـــو  الريفيـــة،  لألســـر 

ــي المناطـــق  ــا فـ ــة. أمـ ــة المنخفضـ ــي ذا التكلفـ الحكومـ

هنـــاك  الحكومـــي  التعليـــم  جانـــب  فإلـــى  الحضريـــة، 

خيـــارات تعليميـــة أخـــرى أمـــام األســـر كالتعليـــم الخـــاص 

ــم  ــادة حجـ ــي زيـ ــارات فـ ــذه الخيـ ــي، وتســـهم هـ والتجريبـ

اإلنفـــاق األســـري علـــى تعليـــم األبنـــاء. وعنـــد مقارنـــة 

اإلنفـــاق األســـري علـــى تعليـــم األبنـــاء خـــال الســـنوات 

األخيـــرة، يتضـــح وجـــود تحســـن محـــدود للغايـــة بزيـــادة 

لـــم تتعـــَد 2٪ تقريًبـــا منـــذ عـــام 2012 وحتـــى عـــام 2020 )3(. وقـــد 

ـــة  ـــات االقتصادي ـــى التحدي ـــه إل يرجـــع ذلـــك فـــي جانـــب من

التـــي واجهتهـــا الكثيـــر مـــن األســـر المصريـــة خـــال هـــذه 

الفتـــرة نتيجـــة الضطـــراب األوضـــاع األمنيـــة فـــي أعقـــاب 

تتجلـى مالمـح الشـراكة األسـرية فـي 
مظاهـر  فـي  لألبنـاء  التعليميـة  العمليـة 
الـذي  اإلنفـاق  حجـم  أولهـا  متعـددة، 
تخصصه األسـرة من ميزانيتها السنوية 
والثانيـة  األبنـاء،  تعليـم  علـى  لإلنفـاق 
اآلبـاء  يخصصـه  الـذي  الوقـت  مقـدار 
واألمهـات لمتابعـة األبنـاء، أمـا المظهـر 
الثالـث فيتمثـل فـي نوعيـة التعليـم الـذي 

ألبنائهـا. األسـرة  تختـاره 



7171

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

ـــر مـــن األنشـــطة  2011، ومـــا صاحبهـــا مـــن انكمـــاش الكثي

االقتصاديـــة، هـــذا إلـــى جانـــب التحديـــات االقتصاديـــة 

والتعليميـــة التـــي فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا. 

اتجـــاه  وجـــود  األخيـــرة  الســـنوات  خـــال  لوحـــظ  وقـــد 

عنـــد بعـــض األســـر المصريـــة إلـــى إلحـــاق األبنـــاء خـــال 

ســـنوات التعليـــم األساســـي بالمـــدارس الخاصـــة ذات 

اإلمكانيـــات التعليميـــة األفضـــل والكثافـــة الطابيـــة 

الحكومـــي  للتعليـــم  ذلـــك  بعـــد  التحـــول  ثـــم   األقـــل، 

بمجـــرد  األقـــل  التعليميـــة  النفقـــات  ذي  التجريبـــي  أو 

تجـــاوز الطفـــل مرحلـــة التعليـــم األساســـي، أمـــا فـــي 

تخفيـــض نفقـــات التعليـــم قـــدر اإلمـــكان، أو الدخـــار جانـــب 

مـــن نفقـــات تعليـــم األبنـــاء ممـــن تجـــاوزوا المراحـــل 

التعليـــم  نفقـــات  لتغطيـــة  التعليـــم  فـــي  األساســـية 

الخـــاص لألبنـــاء األصغـــر ســـًنا. وتمثـــل هـــذه الحيلـــة 

اســـتراتيجية تكيفيـــة تلجـــأ إليهـــا بعـــض األســـر لضمـــان 

مســـتوى جيـــد مـــن التعليـــم لألبنـــاء خـــال الســـنوات 

ــى  ــى التغلـــب علـ ــا علـ ــا يعينهـ ــم، بمـ ــن التعليـ ــى مـ األولـ

أعبـــاء الحيـــاة الماديـــة.

كثيــر  فــي  أجريــت  التــي  اإلمبريقيــة  البحــوث  وتدعــم 

حيــث  الســابقة،  االفتراضــات  هــذه  العالــم  دول  مــن 

البحــوث أن قــدرة األســر علــى االســتثمار  تؤكــد هــذه 

االجتماعــي  المســتوى  علــى  تتوقــف  أبنائهــا  فــي 

للوالديــن،  المهنــي  والوضــع  لألســرة،  واالقتصــادي 

قــد ال يســتطيع  األســرة،  مــوارد  فبســبب محدوديــة 

فــي   
ٍ

كاف بشــكل  االســتثمار  الفقيــرة  العائــات  آبــاء 

تعليــم أطفالهــم. وُتظهــر نتائــج البحــوث أن الوضــع 

االجتماعــي االقتصــادي لألســرة يؤثــر علــى التحصيــل 

الدراســي لألبنــاء أكثــر مــن تأثيــر المدرســة ذاتهــا)4(، وأن 

المهــارات المعرفيــة للطــاب مرتبطــة بشــكل إيجابــي 

 .)5( لوالديهــم  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  بالحالــة 

ومهمــا بلــغ مقــدار المســاهمات األســرية فــي تغطيــة 

النفقــات التعليميــة لألبنــاء فإنهــا تظــل مســاهمات 

فــي  األبنــاء  انتظــام  فــي  أساســيا  وعامــا  جوهريــة، 

الدراســة، ومنع تســربهم من العملية التعليمية ككل. 

ويتعاظــم هــذا الــدور خاصــة فــي ظــل الزيــادة الســكانية 

الكبيــرة التــي تشــهدها مصــر كل عــام )6(، التــي تلتهــم 

كل ثمــار التنميــة. إن مبــدأ الشــراكة الــذي تنهــض عليــه 

العمليــة التعليميــة بيــن الدولــة مــن جانــب واألســرة 

مــن جانــب آخــر يســتوجب علــى الطرفيــن االســتمرار 

فــي تقديــم كافــة صــور الدعــم والمســاندة حتــى تحقــق 

العمليــة التعليميــة هدفهــا األســمى المتمثــل فــي بنــاء 

القــدرات المعرفيــة لألفــراد، بمــا يؤهلهــم لاندمــاج فــي 

ســوق العمــل فــي المســتقبل.

النفقــات  تغطيــة  حــد  عنــد  األســرة  دور  يتوقــف  وال 

أن  إلــى  البحــوث  نتائــج  ُتشــير  بــل  لألبنــاء،  التعليميــة 

اســتقرار الحيــاة األســرية، وتوافــر المنــاخ العائلــي الداعم 

ــاء ُتعــد جميعهــا عوامــل حاســمة فــي  والمســاند لألبن

تحســين  وفــي  الدراســي،  التحصيــل  معــدالت  زيــادة 

دافعيــة األبنــاء نحــو التعلم. وهــذا المناخ العائلي الداعم 

لتعليــم األبنــاء يتشــكل بفعــل عوامــل عديــدة أهمهــا 

مــا أطلــق عليــه عالــم االجتمــاع الفرنســي »بييــر بورديــو« 

رأس المــال الثقافــي الــذي يمتلكــه الوالديــن، وهــو يشــير 

إلــى مجموعــة العناصــر الرمزيــة التــي يمتلكهــا األفــراد 

معينــة  اجتماعيــة  طبقــة  مــن  جــزًءا  لكونهــم  نتيجــة 

ــكات  مثــل: المهــارات، واألذواق، والســلوكيات، والممتل

الماديــة، والمؤهــات أو األلقــاب أو الدرجــات العلميــة 

للفــرد،  الثقافيــة  والســلطة  الكفــاءة  إلــى  ترمــز  التــي 

وغيرهــا مــن العناصــر األخــرى )7(. فوفًقــا لمفهــوم رأس 

االهتمـــام  مواصلـــة  الدولـــة  علـــى 
بتحســـين مســـتويات األجـــور باســـتمرار 
بحيـــث تتناســـب مـــع معـــدالت التضخـــم 
الحاليـــة، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن ينعكـــس 
االجتماعـــي  الوضـــع  علـــى  إيجابًـــا 
االقتصـــادي لألســـرة ككل، وعلـــى تعليـــم 

األبنـــاء علـــى وجـــه التحديـــد.



72

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

المــال الثقافــي، فــإن المــوارد الثقافيــة لألســرة والبيئــة 

ومســتويات  التعليميــة  األطفــال  تطلعــات  تحــدد 

التــي  بالعائــات  فبالمقارنــة  الدراســي.  تحصيلهــم 

الذيــن  اآلبــاء  فــإن   ،
ٍ

كاف ثقافــي  مــال  رأس  تمتلــك  ال 

وعًيــا  أكثــر  يكونــون  ثقافــي  مــال  بــرأس  يتمتعــون 

بالقواعــد المدرســية، ويســتثمرون المزيــد مــن المــوارد 

ويهتمــون  أبنائهــم،  تعليــم  فــي  والماديــة  الثقافيــة 

ويســاعدون  التعليميــة،  األطفــال  تطلعــات  بتنميــة 

أبناءهــم فــي المناهــج الدراســية، ويســعون لتمكينهــم 

الدراســي.)8(  التفــوق  مــن تحقيــق 

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــإن األبنـــاء الذيـــن ينشـــؤون 

آباؤهـــم يحصـــل  ولـــم  الدخـــل،  محـــدودة  أســـر   فـــي 

أو أمهاتهـــم علـــى مؤهـــات تعليميـــة عاليـــة يصبحـــون 

أكثـــر عرضـــة النخفـــاض مســـتويات التحصيـــل الدراســـي. 

المركـــزي  الجهـــاز  عـــن  صـــادرة  دراســـة  أكـــدت  فقـــد 

ــي  ــى أن تدنـ ــر علـ ــي مصـ ــاء فـ ــة واإلحصـ ــة العامـ للتعبئـ

علـــى  يؤثـــر  المصريـــة  لألســـرة  الثقافـــي  المســـتوى 

إحجـــام التاميـــذ عـــن االلتحـــاق بالتعليـــم واالســـتمرار 

المســـتقرة  غيـــر  العائليـــة  األوضـــاع  أن  كمـــا  فيـــه، 

أحدهمـــا،  تغيـــب  أو  الزوجيـــن،  انفصـــال  عـــن   الناتجـــة 

أو عـــدم القـــدرة علـــى متابعـــة مســـتويات تقـــدم األبنـــاء 

فـــي الدراســـة؛ جميعهـــا عوامـــل مـــن شـــأنها أن تـــؤدي 

إلـــى إهمـــال األبنـــاء للدراســـة وعـــدم متابعتهـــم لهـــا، 
وفقـــدان الميـــل أو الدافعيـــة نحـــو التعلـــم.)9(

2. االهتمــــــام بصحــــــة األبنــــــاء وبنــــــاء 
الجســـدية قدراتهـــم 

مجتمــع  أي  فــي  اإلنســان  بنــاء  عمليــات  تتوقــف  ال 

علــى تطويــر قدراتــه المعرفيــة وتحســين مســتوياته 

التعليميــة فحســب، بــل تتعــدى ذلــك أيًضــا لتشــمل 

وتحســين  والذهنيــة،  الجســدية  بصحتــه  االهتمــام 

مســتويات الرفاهــة النفســية واالجتماعيــة التــي يتمتــع 

والذهنيــة  الجســدية  الســامة  أهميــة  وتنبــع  بهــا. 

ــر بمســتويات  لألفــراد مــن كونهــا مرتبطــة بشــكل كبي

اإلنجــاز التــي يحققهــا األفــراد فــي كافــة مجــاالت الحيــاة 

االجتماعيــة مــن تعليــم، وعمــل، وغيرهمــا. لذلــك فــإن 

فــي أهميتهــا  تقــل  الجانــب ال  فــي هــذا  أدوار األســرة 

تفوقهــا  بــل  ذكرهــا،  الســابق  األخــرى  األدوار  عــن 

علــى  األســرة  قــدرة  وترتبــط  األحيــان.  مــن  كثيــر  فــي 

االســتثمار فــي الصحــة الجســدية والعقليــة ألبنائهــا 

بعامليــن ُمهميــن؛ يتمثــل األول منهمــا فــي المســتوى 

العامــل  ويتمثــل  لألســرة،  واالقتصــادي  االجتماعــي 

الثانــي فــي قــدرة الوالديــن علــى خلــق منــاخ عائلــي ســليم 

ــدة  ــة بعي ــة أســرية صحي ــاء النمــو فــي بيئ يضمــن لألبن

عــن التوتــرات والخافــات أو الصراعــات األســرية التــي 

مــن شــأنها أن تؤثــر ســلًبا علــى األبنــاء.

حـــد  عنـــد  األســـرة  دور  يتوقـــف  ال 
تغطيـــة النفقـــات التعليميـــة لألبنـــاء، بـــل 
ــتقرار  ــى أن اسـ ــج البحـــوث إلـ ــير نتائـ تُشـ
ــر الـمـنــــــــاخ  الـحـيــــــاة األسـريــــــة، وتـوافـــــ
العائلـــي الداعـــم والمســـاند لألبنـــاء مـــن 
العوامـــل الحاســـمة فـــي زيـــادة معـــدالت 
الـتـحـصـيـــــل الـدراســــي، وفــــي تـحـســيـــــن 

ــم. ــو التعلـ ــاء نحـ ــة األبنـ دافعيـ
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االقتصـــادي  االجتماعـــي  للمســـتوى  وبالنظـــر 

لألســـرة الـــذي يتضمـــن دخـــل الوالديـــن، ومســـتواهم 

ــير نتائـــج البحـــوث  التعليمـــي، ووضعهـــم المهنـــي، ُتشـ

الدخـــل  فـــي مســـتويات  التحســـن  أن  إلـــى  المصريـــة 

بالقـــدرة  ـــا  إيجابيًّ ارتباًطـــا  يرتبـــط  للوالديـــن  الشـــهري 

علـــى االســـتثمار فـــي صحـــة األبنـــاء، كمـــا يجعـــل اآلبـــاء 

واألمهـــات أكثـــر وعًيـــا بالمشـــكات الصحيـــة، وطـــرق 

ـــا بالقـــدرة  التعامـــل معهـــا، كمـــا يرتبـــط الدخـــل إيجابيًّ

الطفـــل،  لـــدى  االجتماعيـــة  المهـــارات  تنميـــة  علـــى 

الرفاهيـــة  وتعزيـــز  الصحـــي،  الســـلوك  وتحســـين 

ـــة)10(. وتتضـــح  االجتماعيـــة والعاطفيـــة، والصحـــة الذهني

أهميـــة الدخـــل األســـري فـــي تحســـين الحالـــة الصحيـــة 

إجمالـــي  مـــن   ٪10.4 أن  علمنـــا  مـــا  إذا  األســـرة  ألفـــراد 

ــاس  ــي األسـ ــة فـ ــر موجهـ ــي مصـ ــرية فـ ــات األسـ النفقـ

لخدمـــات الرعايـــة الصحيـــة )11(. أمـــا المســـتوى التعليمـــي 

والوضـــع المهنـــي للوالديـــن فيرتبطـــان ارتباًطـــا مباشـــًرا 

بمســـتوى الوعـــي الصحـــي، وبمـــا يســـمى بمحـــو األميـــة 

الصحيـــة، والتـــي تشـــير إلـــى قـــدرة األفـــراد علـــى الحصـــول 

األساســـية،  الصحيـــة  والخدمـــات  المعلومـــات  علـــى 

القـــرارات  اتخـــاذ  أجـــل  مـــن  وفهمهـــا؛  ومعالجتهـــا 

الصحيـــة المناســـبة. فاآلبـــاء واألمهـــات الحاصليـــن علـــى 

مؤهـــات تعليميـــة عاليـــة والعامليـــن بمهـــن منتظمـــة 

يكونـــون أكثـــر وعًيـــا بالقضايـــا الصحيـــة، وأســـاليب حـــل 

أيًضـــا  التعليـــم  ُيســـهم  كمـــا  الصحيـــة.  المشـــكات 

ــم  ــة أبنائهـ ــى توعيـ ــات علـ ــاء واألمهـ ــاعدة اآلبـ ــي مسـ فـ

صحيـــا، وخفـــض معـــدالت إصابتهـــم باألمـــراض، واتبـــاع 

نظـــام غذائـــي صحـــي ســـليم، والحصـــول علـــى أفضـــل 
التطعيمـــات للوقايـــة مـــن األمـــراض.)12(

وُيشـــكل الدعـــم العاطفـــي والنفســـي أحـــد أهـــم صـــور 

التـــي ُتقدمهـــا األســـر ألبنائهـــا، ويكـــون لهـــذا  الدعـــم 

الدعـــم أثـــر كبيـــر علـــى الصحـــة الذهنيـــة لألبنـــاء، حيـــث 

شـــعور  معـــدالت  زيـــادة  فـــي  الدعـــم  هـــذا  ينعكـــس 

النفســـية  الرفاهيـــة  مـــن  عاليـــة  بمســـتويات  األبنـــاء 

واالجتماعيـــة، لكـــن هـــذا الدعـــم ال يتحقـــق إال فـــي ظـــل 

وجـــود أســـر متماســـكة، تتمتـــع بقـــدر مـــن االســـتقرار 

والترابـــط بيـــن أفرادهـــا، وبقـــدرة عاليـــة علـــى احتـــواء كل 

ــر  ــذه األسـ ــل هـ ــا. فمثـ ــراع داخلهـ ــر والصـ ــكال التوتـ أشـ

تمثـــل بيئـــة صحيـــة تســـاعد علـــى تنشـــئة األبنـــاء تنشـــئة 

ـــات  ـــًدا عـــن كل صـــور االضطراب ســـوية، وتنـــأى بهـــم بعي

النفســـية والســـلوكية واالجتماعيـــة. 

وختاًمـــا، فـــإن عمليـــة االهتمـــام باألســـرة وحمايتهـــا 

ـــا مـــن كل عوامـــل الهـــدم التـــي  ـــا وخارجيًّ وتحصينهـــا داخليًّ

قـــد ُتضعـــف مـــن قدرتهـــا علـــى القيـــام بأدوارهـــا أو ُتقلـــل 

مـــن أهميتهـــا ُتعـــد حجـــر األســـاس فـــي بنـــاء اإلنســـان 

ـــة  ـــادة عجل ـــاج، وقي ـــى العمـــل واإلنت المعاصـــر القـــادر عل

التقـــدم فـــي المســـتقبل. وال يتحقـــق هـــذا االهتمـــام إال 

مـــن خـــال شـــراكة مجتمعيـــة بيـــن الدولـــة بمؤسســـاتها 

الحكوميـــة مـــن جانـــب وكافـــة الجهـــات والمؤسســـات 

غيـــر الحكوميـــة مـــن جانـــب آخـــر. فعلـــى جميـــع هـــذه 

واســـتراتيجيات  مبـــادرات  تبتكـــر  أن  المؤسســـات 

أرجـــاء المجتمـــع  إلـــى تقويـــة األســـرة فـــي كل  ترمـــي 

المصـــري، وأن تتخـــذ كافـــة التدابيـــر التـــي مـــن شـــأنها 

أن توفـــر ســـبل الدعـــم المـــادي والمعنـــوي والتعليمـــي 

والتثقيفـــي والصحـــي لآلبـــاء واألمهـــات، بمـــا يضمـــن 

لهـــم وألبنائهـــم حيـــاة أســـرية قويـــة ومســـتقرة بعيـــدة 

عـــن كل مصـــادر الصـــراع والتفـــكك األســـري، وعلـــى 

باألســـرة  االهتمـــام  عمليـــة  إن 
ــا  ــا وخارجيًّـ ــا داخليًّـ ــا وتحصينهـ وحمايتهـ
مـــن كل عوامـــل الهـــدم التـــي قـــد تُضعـــف 
بأدوارهـــا القيـــام  علـــى  قدرتهـــا   مـــن 
حجـــر  تُعـــد  أهميتهـــا  مـــن  تُقلـــل  أو 
األســـاس فـــي بنـــاء اإلنســـان المعاصـــر 
القـــادر علـــى العمـــل واإلنتـــاج، وقيـــادة 

المســـتقبل. فـــي  التقـــدم  عجلـــة 
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أن تضطلـــع بمســـؤوليتها  آخـــر  جانـــب  مـــن  األســـرة 

 
ٍ
ــئة جيـــل جديـــد مثقـــف ومتعلـــم وواع كاملـــة فـــي تنشـ

قـــادر علـــى المنافســـة فـــي أســـواق العمـــل، ليســـت 

ــا. ــة أيًضـ ــل والعالميـ ــب بـ ــة فحسـ المحليـ
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د. شيرين جابر

باحـــث أول مركـــز الدراســـات االســـتراتيجية - مكتبـــة اإلســـكندرية

ســاهم إدراك النظــام السياســي ألهميــة ودور المــرأة 

فــي المجتمــع المصــري فــي التأكيــد علــى تمكيــن المــرأة 

ــا  فــي ظــل الجمهوريــة الجديــدة، باعتبارهــا شــريًكا قويًّ

اســتقرارها،  علــى  والحفــاظ  األمــة  بنــاء  فــي  وفاعــًلا 

فضــا عــن دورهــا المهــم فــي بــث قيــم الوحــدة القوميــة 

القومــي؛  لألمــن  تهديــدات  أي  لمواجهــة  والتضامــن 

ومــن ثــّم، كان ال بــد أن تكــون فاعــًا رئيًســا فــي صناعــة 

ــة.  واتخــاذ القــرارات داخــل الدول

وقـــد تجّلـــى ذلـــك فـــي تأكيـــد الســـيد الرئيـــس »عبـــد 

الفتـــاح السيســـي«، فـــي 23 مـــارس 2022، »أن المـــرأة 

المصريـــة مدعـــوة أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى لتســـاهم 

فـــي  وبنـــاءة  جـــادة  مســـاهمة  دائًمـــا  عهدناهـــا  كمـــا 

مرحلتنـــا المقبلـــة فـــي جمهوريتنـــا الجديـــدة التـــي تشـــهد 

فـــي  العماقـــة  القوميـــة  المشـــروعات  مـــن  العديـــد 

ــام األول  ــي المقـ ــتهدف فـ ــي تسـ ــا الحديـــث، والتـ تاريخنـ
ــان«.)1( ــي اإلنسـ ــتثمار فـ االســ

وتبـــرز أهميـــة تمكيـــن المـــرأة فـــي ظـــل الجمهوريـــة 

الجديـــدة مـــن خـــال التأكيـــد علـــى عـــدة حقائـــق أهمهـــا 

محوريـــة دور المـــرأة كحافظـــة وناقلـــة لقيـــم األســـرة 

ــد  ــا ضـ ــا منيًعـ ــا حصًنـ ــل منهـ ــذي يجعـ ــر الـ ــة، األمـ واألمـ

ــل تهديـــًدا كبيـــًرا  ــة التـــي تمثـ ــكار المتطرفـ تفشـــي األفـ

التطـــورات  فـــي  دورهـــا  عـــن  القومـــي، فضـــًلا  لألمـــن 

السياســـية، وهـــي مســـألة أظهرتهـــا مشـــاركة المـــرأة 

القويـــة فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، فضـــا عـــن دورهـــا 

بهـــا  تقـــوم  التـــي  اإلصاحـــات  ومســـاندة  تأييـــد  فـــي 

الدولـــة. 

هـــذا فضـــًلا عـــن أن تمكيـــن المـــرأة يعتبـــر داللـــة رمزيـــة 

قويـــة علـــى هزيمـــة الفكـــر المتطـــرف الـــذي يقلـــل مـــن 

شـــأنها، ويحـــد مـــن دورهـــا فـــي المجـــال العـــام، ال ســـيما 

أن ملـــف المـــرأة ُيعـــد مـــن الملفـــات الحرجـــة التـــي دائًمـــا 

مـــا تكـــون محـــل جـــدال بيـــن التيـــارات الدينيـــة ذات الفكـــر 

ــات  ــاب األيديولوجيـ ــن جانـــب، وبيـــن أصحـ ــرف مـ المتطـ
ـــب آخـــر.)2( المختلفـــة معهـــم مـــن جان

الجديـــدة  الجمهوريـــة  لقـــد حققـــت مصـــر فـــي ظـــل 

تقدًمـــا ملحوًظـــا فـــي مجـــال تمكيـــن المـــرأة وترجمـــة 

واســـتراتيجيات  قوانيـــن  إلـــى  الدســـتورية  حقوقهـــا 

بهـــا جهـــات حكوميـــة وغيـــر  تقـــوم  تنفيذيـــة  وبرامـــج 

حكوميـــة، وهـــو مـــا جســـده إطـــاق مصـــر كأول دولـــة فـــي 

العالـــم لــــ »االســـتراتيجية الوطنيـــة لتمكين المـــرأة 2030«، 

فـــي عـــام 2017، والتـــي تتألـــف مـــن أربعـــة محـــاور رئيســـة، 

االقتصـــادي،  والتمكيـــن  السياســـي،  »التمكيـــن  هـــي: 

والتمكيـــن االجتماعـــي، والتشـــريعات والثقافـــة كمحـــاور 

الوطنيـــة  »االســـتراتيجية  جـــاءت  كمـــا  متقاطعـــة«، 

ـــل وثيقــــة العمــــل  لحقـــوق اإلنســـان«، فـــي عـــام 2021، لُتمثِّ

وخارطــــة الطريـــــق للحكومـــــة المصريـــــة لتنفيـــــذ كافـــــة 

البرامـــــج واألنشـــطة الخاصـــــة بتمكيـــــن المـــــرأة، ودعـــم 

المســـــاواة بيـــــن الجنســـــين.

وفيمـــا يلـــي يمكـــن تنـــاول أبـــرز مظاهـــر تمكيـــن المـــرأة 

فـــي ظـــل الجمهوريـــة الجديـــدة، مـــع الوقـــوف علـــى مـــا 

ــة  ــات الازمـ ــراح اآلليـ ــات، واقتـ ــرأة مـــن تحديـ ــه المـ يواجـ

لدعـــم وتعزيـــز تمكيـــن المـــرأة المصريـــة.

تمكين المرأة في ظل الجمهورية الجديدة.. 
الفرص والتحديات
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ــر تمكيـــن المـــرأة فـــي ظـــل  أواًل: مظاهـ
الجمهوريـــة الجديـــدة 

ــة مــن اهتمــام  ــه المــرأة المصري فــي ظــل مــا تحظــى ب

بــل القيــادة السياســية، فقــد عملــت الدولــة علــى 
ِ
مــن ق

مــدار الســنوات الماضيــة علــى إتاحــة المجــال لمشــاركة 

انطاًقــا  واجتماعيــا،  واقتصاديــا،  سياســيا،  المــرأة 

التنميــة  تحقيــق  فــي  دورهــا  بمحوريــة  اإليمــان  مــن 

جوانبهــا. بكافــة  المســتدامة 

الدسـتور  منح  السياسي؛  التمكين  صعيد  فعلى 

مـواده،  فـي  للنسـاء  دسـتورية  وحمايـة  ضمانـات 

االنتخابات  جميـع  فـي  التصويـت  حـق  للمـرأة  وكفـل 

واالستفتاءات العامـة، كما كفلت التعديـات الدسـتورية 

25٪ مـن مقاعـد  تقـل عـن  2019 تخصيـص حصـة ال  لعـام 

مجلـس النـواب للمـرأة، و10٪ من مقاعد مجلس الشيوخ، 

وارتفعت نســبة مشــاركة المــرأة فــي عمليــة التصويــت 

فــي  الســيدات  نســبة  ووصلــت  لانتخابات،  والترشــح 

مجلــس النــواب إلــى 27٪، ونحو 14٪ في مجلــس الشــيوخ، 

الوزاريـة وفًقا  الحقائـب  المـرأة حوالي 25٪ مـن  وتشـغل 

للتعديل الوزاري األخير في أغسطس 2022.

وعلـى صعيـد التمكين االقتصـادي؛ تم إصدار العديد 

منحـت  التـي  التشـريعية  واإلصاحـات  القوانيـن  مـن 

الخدمـة  قانـون  يمنـح  حيـث  للمـرأة،  اقتصاديـة  حقوًقـا 

المدنية رقم 219 لسنة 2017، مثا مزايا لألمهات العامات، 

علـى  عقوبـات  بفـرض  الميـراث  قانـون  تعديـل  تـم  كمـا 

مـن يحجـب الميـراث عـن المـرأة، وتـم تأسـيس وحـدات 

المسـاواة  لتحقيـق  الـوزارات؛  بمعظـم  الفـرص  تكافـؤ 

النوعيـة بيـن الذكـور واإلنـاث فـي بيئـة العمـل، والتصـدي 

المـرأة. التمييزيـة ضـد  للممارسـات 

وفيمـا يتعلـق بالتمكيـن االجتماعـي؛ فقد تم إطــاق 

المــرأة  صحـــة  لدعـــم  الجمهوريـــة  رئيـــس  مبـــادرة 

امــرأة  30 مليــون  المصريــة، والتـــي تســتهدف فحـــص 

مصريـة فـوق 18 عاًما؛ بهـدف الكشـف المبكـر عـن أورام 

وتقديــم  الســارية،  غيــر  األمـراض  مــن  وغيرهــا  الثــدي 

هــذه  مــن  اســتفادت  وقــد  األسـرة،  تنظيــم  خدمــات 
)3(  .2020 حتــى ديســمبر  مليــون سـيدة   11 المبــادرة 

 الدولــة بتمكيــن المــرأة سياســيا 
ِ

هــذا، ولــم تكتــف

واقتصاديــا واجتماعيــا، بــل كّثفــت جهودهــا لحمايتها 

ــل  مــن كافــة أشــكال العنــف، مــن خــال إصــدار وتعدي

القانونيــة  الحمايــة  توفــر  التــي  القوانيــن  مــن  العديــد 

للمــرأة مــن أشــكال العنــف، مثــل: قوانيــن التحــرش 

مؤسســي  إطــار  ووضــع  اإلنــاث،  وختــان  الجنســي، 

المــرأة مــن العنــف، فضــًلا عــن  قــوي آلليــات حمايــة 

المســاندة القانونيــة والنفســية، مثــل قطــاع حقــوق 
العــدل.)4( بــوزارة  والطفــل  والمــرأة  اإلنســان 

ثانًيــا: تحديــات تمكيــن المــرأة المصريــة 
فــي ظــل الجهوريــة الجديــدة 

وضــع  لتحســين  المبذولــة  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى 

التجربــة  وإثــراء  المصــري،  المجتمــع  داخــل  المــرأة 

النســائية على كافة األصعدة السياســية واالقتصادية 

تعانــي  تــزال  ال  المــرأة  فــإن  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 

مــن العديــد مــن التحديــات التــي تعيــق تمكينهــا فــي 

المجتمــع، ومــن هــذه التحديــات ارتفــاع معــدالت األميــة 

بيــن اإلنــاث، وهــو مــا يعيــق حصــول المــرأة علــى فــرص 

ــك  ــاة، وذل ــن الحي ــة مــع الرجــل فــي شــتى ميادي متكافئ

بتحســين  قــوي  سياســي  التــزام  وجــود  مــن  بالرغــم 

مــن  باعتبــاره  مصــر  فــي  التعليــم  نظــام  وتطويــر 

الوســائل المهمــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. 

الجمهورية  ظل  في  مصر  حققت 
الجديدة تقدًما ملحوًظا في مجال تمكين 
المرأة وترجمة حقوقها الدستورية إلى 
قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية 
تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، 
وهو ما جسده إطالق مصر كأول دولة 
الوطنية  »االستراتيجية  لـ  العالم  في 

لتمكين المرأة 2030«.
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تواجــه  التــي  التحديــات  أحــد أخطــر  البطالــة  كمــا تعــد 

ا مــن البطالــة  مصــر، ال ســيما وأن المــرأة أكثــر تضــرًر

ومــا يترتــب عليهــا مــن فقــر، حيــث ُتمثــل النســاء ٪70 

ضعــف  ويرجــع  مدقــع،  فقــر  فــي  يعيشــون  ممــن 

األحــوال المعيشــية للمــرأة إلــى ظــروف ســوق العمــل، 
االجتماعــي.)5( والوضــع  التعليمــي،  والتحصيــل 

ــي  وعلــى صعيــد آخــر، بالرغــم مــن نجــاح المــرأة فــي تول

الوظائــف القياديــة العليــا فــي الــوزارات المختلفــة؛ فــإن 

الوظائــف  فــي  تمكينهــا  اســتكمال  إلــى  حاجــة  هنــاك 

القــرار  اتخــاذ  مراكــز  وفــي  للدولــة،  اإلداري  بالجهــاز 

المختلفــة، ســواء فــي المواقــع القياديــة أو في مجالس 

إدارات المؤسســات الخاصــة. هــذا، وُيمثــل وجــود أعــداد 

كبيــرة مــن اإلنــاث الاتــي لــم يســتخرجن بطاقــات الرقــم 

القومــي تحدًيــا آخــر؛ حيــث يــؤدي ذلــك إلــى إخراجهــن مــن 

قاعــدة بيانــات الناخبيــن، فضــا عمــا ينتــج عــن ذلــك 

مــن حرمــان المــرأة مــن العديــد مــن الفــرص والحقــوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة.

األحـزاب  بافتقـاد  األخـرى  التحديـات  بعـض  وترتبـط 

المـرأة  لـدور  الكافـي  للتقديـر  المصريـة  السياسـية 

تتبنـى  حيـث  السياسـي؛  العمـل  فـي  وإمكانياتهـا 

علـى  يقتصـر  األحـزاب مفهوًمـا مغلوًطـا  هـذه  غالبيـة 

ليـس  ذلـك  ويتضـح  للمـرأة،  الشـكلية  المشـاركة 

فقـط مـن خـال التمثيـل فـي الهيئـات العليـا والترشـح 

لانتخابـات، بـل على المسـتوى القاعـدي أيًضا من حيث 

تظـل  كمـا  سياسـيا.  النسـائي  الحزبـي  الـكادر  تكويـن 

التـي تعمـل فـي مجـال  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 

دعـم المشـاركة السياسـية للمـرأة محـدودة مـن حيـث 

العـدد واإلمكانيـات. كذلـك تحتاج القوانين التي تتعامل 

مـع المـرأة المطلقـة والمعيلـة إلـى مراجعـة، فـي ظـل 

الحاجـة إلـى إرسـاء آليـة وطنيـة للتنفيـذ الفـوري ألحـكام 
األطفـال.)6( وحضانـة  بالمـرأة،  الخاصـة  النفقـة 

كما تمثل منظومة القيم والموروث الثقافي المتعلقة 

سبيل  في  رئيسة  عقبة  المجتمع  في  المرأة  بدور 

المجتمع،  في  المرأة  عن  النمطية  الصورة  تحسين 

المرأة،  على  الرجل  سيطرة  القيم  هذه  أمثلة  ومن 

وإغفال  المبكر،  والزواج  اإلناث،  عن  الذكور  وتفضيل 

أحقية المرأة في العمل، كما أن جزًءا من المجتمع ال 

يزال ينظر بعين الشك إلى قدرة المرأة على المشاركة 

الفعالة في األمور االجتماعية العامة، وهو ما أدى إلى 

بحقيقة  وعيها  وعدم  بنفسها،  المرأة  ثقة  ضعف 
قدراتها، واستسامها أحياًنا لهذه المعتقدات.)7(

وتعزيــز  لدعــم  الازمــة  اآلليــات  ثالًثــا: 
مصــر فــي  المــرأة  تمكيــن 

فــي ضــوء التحديــات ســالفة الذكــر، والتــي تعيــق جهــود 

الدولــة المتواصلــة لدعــم وتمكيــن المــرأة فــي مختلــف 

المجــاالت، يمكــن التطــرق لبعــض اآلليــات التــي مــن 

شــأنها دعــم تمكيــن المــرأة، كالتالــي:

التوســـــع فــي تـبـنـــي نـهـــج الـتـخـطـيــــــط لـتـحـديـــــد 	 

االحتياجــات فــي مختلــف القطاعــات: حيــث إن تبنــي 

التخطيــط والموازنــات المســتجيبة الحتياجــات  نهــج 

إلحــداث  فعاليــة  األســاليب  أكثــر  أحــد  يعــد  المــرأة 

إلــى تحســين وضــع  يــؤدي  الــذي  االجتماعــي  التغييــر 

تخصيــص  طريــق  عــن  وذلــك  الواقــع،  فــي  المــرأة 

مــوارد محــددة لتنفيــذ السياســات والبرامــج التــي مــن 

شــأنها تقليــل الفــوارق بيــن الجنســين، والتخفيــف مــن 

حــدة المعوقــات التــي تمنــع المــرأة مــن الوصــول إلــى 

العامــة. الخدمــات 

المبذولـة  الجهـود  مـن  الرغـم  علـى 
لتحسـين وضـع المـرأة داخـل المجتمـع 
المصـري، وإثراء التجربة النسـائية على 
كافة األصعدة السياسية واالقتصادية 
المـرأة فـإن  والثقافيـة،   واالجتماعيـة 
ال تزال تعاني من العديد من التحديات، 
بيـن  األميـة  معـدالت  ارتفـاع  ومنهـا 
المـرأة  حصـول  يعيـق  مـا  وهـو  اإلنـاث، 
علـى فـرص متكافئة مع الرجل في شـتى 

الحيـاة. مياديـن 
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الدعـم اإلعالمـي لتعزيـز ثقافـة احتـرام المـرأة: 	 

وسـائل  مـع  فاعلـة  شـراكة  تأسـيس  خـال  مـن 

اإلعام، وخاصًة منتجي المحتوي اإلعامي؛ من أجل 

لتمكيـن  الوطنيـة  االسـتراتيجية  لمقاصـد  الترويـج 

الوطنيـة  واالسـتراتيجية   ،2030 المصريـة  المـرأة 

لحقـوق اإلنسـان، ومسـاندة تحقيـق أهدافهما، بما 

يكفـل تعزيـز ثقافـة احتـرام المـرأة، ومواجهـة القيـم 

السـلبية التـي ُترسـخ للتمييز ضدهـا، وتغيير الصورة 

للمـرأة.  السـلبية  الذهنيـة 

دعـــم آليــــات التنســـيق والمتابعـــة لتنفيذ وتقييم 	 

االســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان: وهـــو 

مـــا يتطلـــب وجـــود إطـــار مؤسســـي يضطلـــع بمهـــام 

ــات  ــيق وإدارة العاقـ ــترك، والتنسـ ـــط المشـ التخطي

بيـــن كافـــة الشـــركاء الفاعليـــن، والمتابعـــة المســـتمرة 

والتقييـــم الـــدوري للوقـــوف علـــى مســـتويات اإلنجـــاز 

اتخـــاذ  ثـــّم،  ومـــن  المتحققـــة؛  النتائـــج  أثـــر  وتحديـــد 

القـــرارات الازمـــة لتقويـــم المســـار. 

مراجعـة أوضـاع تمكيـن المـرأة داخـل مؤسسـات 	 
الدولـة واألحـزاب السياسـية والنقابـات المهنيـة.)8(

وختاًمـــا، نأمـــل فـــي الســـنوات القادمـــة أن ُتكلـــل جهـــود 

الدولـــة علـــى صعيـــد بنـــاء مســـتقبل الوطـــن بالنجـــاح، 

لتمكيـــن  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تنفيـــذ  يحظـــى  وأن 

المـــرأة المصريـــة 2030، واالســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق 

اإلنســـان، بدعـــم مـــن جميـــع طوائـــف المجتمـــع، ومـــن 

كافـــة قطاعـــات الدولـــة، لتحقيـــق مقاصدهـــا لنســـاء 

مصـــر فـــي كل ربـــوع الوطـــن، وتمكينهـــن مـــن المشـــاركة 

واالقتصاديـــة  السياســـية  الحيـــاة  فـــي  الفعالـــة 

الجميـــع علـــى  الخيـــر  ليعـــم  وذلـــك   واالجتماعيـــة؛ 

وال يتخلف أحد عن ركب التنمية. 

والموازنـات  التخطيـط  نهـج  تبنـي 
المسـتجيبة الحتياجـات المـرأة يعـد أحـد 
التغييـر  األسـاليب فعاليـة إلحـداث  أكثـر 
تحسـين  إلـى  يـؤدي  الـذي  االجتماعـي 
عـن  وذلـك  الواقـع،  فـي  المـرأة  وضـع 
لتنفيـذ  محـددة  مـوارد  تخصيـص  طريـق 
شـأنها  مـن  التـي  والبرامـج  السياسـات 
تقليل الفوارق بين الجنسين، والتخفيف 

تواجههـا. التـي  المعوقـات  حـدة  مـن 

الهوامش والمراجع

 ،https://bit.ly/3RbUnfD :1( كلمـــة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي خـــال احتفاليـــة المـــرأة المصريـــة واألم المثاليـــة، 23 مـــارس 2022، متـــاح علـــى(

تاريـــخ الزيـــارة: 27 ســـبتمبر 2022.

)2( هند الشلقاني، ”آليات دعم وحماية المرأة في الجمهورية الجديدة“، مجلة الديمقراطية، العدد 83، يوليو 2021، ص 69.

)3( تمكين المرأة في مصر، المجلس القومي للمرأة، أكتوبر 2021، ص 22-5.

https://site.moi.gov.eg/ :ــى ــاح علـ ــة، متـ ــة المصريـ ــع وزارة الداخليـ ــة، موقـ ــاق الجمهوريـ ــان بنطـ ــوق اإلنسـ ــدات حقـ ــام ووحـ )٤( إدارات وأقسـ

humanrights/Pages/Sections.aspx، تاريـــخ الزيـــارة 28 ســـبتمبر 2022.

ـــر البعـــد الثقافـــي علـــى المشـــاركة السياســـية للمـــرأة: دراســـة مقارنـــة بيـــن مصـــر والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 201٤- 2019“،  )5( هاجـــر جمـــال، ”أث

مجلـــة آفـــاق سياســـية، مـــارس 2021، ص 21.

)6( االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنسان، جمهورية مصر العربية، 2021، ص 58- 59.

)7( ياسر سليمان، ”معوقات تمكين المرأة سياسيا في المجتمع المصري: دراسة ميدانية بكفر الشيخ“، مجلة كلية اآلداب، العدد 38، 2020، ص 15٤.

)8( تقرير أوضاع النساء بعد عامين من إقرار استراتيجية التمكين 2030، نظرة للدراسات النسوية، ص 11.
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د. ســامح فـوزي

كـــــــبـــــــيـــــــر الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــيــــــــن بــــــمــــــكــــــتــــــبــــــة اإلســـــــــكـــــــــنـــــــــدريـــــــــة 

أنمـاط  فـي  تحـول  عمليـة  هـو  المجتمعـي  التغييـر 

ومؤسسـات  االجتماعيـة،  والعاقـات  السـلوك، 

المجتمـع فـي اتجـاه »تصـورات مرغوبـة«. ويعنـي ذلـك 

أن إحـداث التغييـر فـي أي مجتمـع يمثـل عملية تراكمية 

وليس قراًرا من أعلى، وهو أيًضا عملية قصدية تنتفي 

وفئـات  شـرائح  كل  فـإن  وبالتالـي  العشـوائية،  عنهـا 

المجتمـع الواعيـة ينبغـي أن تشـارك فـي صناعـة هـذا 

التغييـر، وال سـيما الشـباب أكثر فئـات المجتمع حيوية، 

ورغبـة فـي صناعـة مسـتقبل أفضـل، وعاطفـة متقـدة 

المنظـم«  الجماعـي  »الفعـل  ويبقـى  التغييـر.  نحـو 

فيـه  تتشـارك  الـذي   ،Organized Collective Action

العناصر الواعية هو العامل الحاسـم في تحديد مسـار 

بلوغـه. المـراد  التغييـر 

التغييـــر  جماعـــي«  »فعـــل  كل  ُينتـــج  ال  وبداهـــة، 

الفعـــل  مـــن  أشـــكاًلا  هنـــاك  ألن  فيـــه؛  المرغـــوب 

عـــن  ـــر  ُتعبِّ أو  ا  نفســـيًّ تأثيـــًرا  ث 
ِ
ُتحـــد قـــد  الجماعـــي 

مشـــاعر وقتيـــة، لكنهـــا ال تـــؤدي إلـــى تغييـــر حقيقـــي، 

التـــي عشـــوائيتها  وربمـــا  تلقائيتهـــا  عـــن   فضـــًلا 

المجتمعـــي.  للتغييـــر  المخطـــط  الفهـــم  تناســـب  ال 

مجموعـــة  انخـــراط  بيـــن  الفـــرق  ذلـــك،  علـــى  مثـــال 

المواطنيـــن عبـــر روابـــط مدنيـــة للدفـــاع عـــن قضيـــة 

ـــع  معينـــة تتصـــل بالبيئـــة، أو مواجهـــة الفقـــر، أو التوسُّ

ـــر التـــي  ـــم، وبيـــن آالف الجماهي فـــي إتاحـــة فـــرص التعلي

تشـــاهد مبـــاراة كـــرة قـــدم رغـــم أنهـــم يتشـــاركون فـــي 

أن  إال  الغايـــات،  نفـــس  إلـــى  ويتطلعـــون  المشـــاعر 

 تجمعهـــم هـــذا ال يـــؤدي إلـــى تغييـــر حقيقـــي ألنهـــم

ال يتفقـــون -بدايـــة- علـــى مفهـــوم التغييـــر ذاتـــه، أو ربمـــا 

غيـــر راغبيـــن فـــي تحقيقـــه، خاصـــة فـــي حالـــة رغبتهـــم 

ــق  ــروج الفريـ ــن، أي خـ ــع الراهـ ــى الوضـ ــاء علـ ــي اإلبقـ فـ

الـــذي يشـــجعونه متعـــادًلا مـــع الفريـــق المنافـــس. 

مصطلحات ثاثة متشابكة

عنــد النظــر فــي التغييــر المجتمعــي هنــاك ثالثــة 

مصطلحــات متشــابهة ومتشــابكة، هــي:

يعنــي . 1  :Societal Change المجتمعــي  التغييـــر 

تشــمل  للتصــدي،  جماعيــة  اســتجابات  بنــاء 

تحــوالت تراكميــة فــي اتجاهــات التفكيــر، والســلوك، 

بهــدف  والمؤسســات،  والسياســات،  والقوانيــن، 

والضاغطــة،  الملحــة  للمشــكات  حلــول  إيجــاد 

األفضــل.  إلــى  الحيــاة  نوعيــة  وتغييــر 

كيفيـة . 2 أي   :Social Justice االجتماعيـة  العدالـة 

توزيع المنافع على مسـتوى المجتمع بشـكل عادل 

لألفـراد  المتسـاوية  المعاملـة  وتشـمل  ومتـوازن، 

العـادل مـن  النصيـب  والجماعـات، والحصـول علـى 

المجتمـع، والمسـاواة، وحقـوق اإلنسـان.  مـوارد 

وتشـمل . 3  :Social Service االجتماعيـة  الخدمـة 

فـي  الحيـاة  نوعيـة  لتطويـر  لألفـراد  تقـدم  خدمـات 

المجتمع، تقدمها هيئات حكومية وغير حكومية مما 

مثـل:  عـام،  بوجـه  التنميـة  تحـت مضمـون  ينـدرج  قـد 

الدعـم الغذائـي، وبرامـج الحماية االجتماعيـة، والرعاية 

الصحيـة، وتدريـب الشـباب، ورعايـة ذوي االحتياجـات 

الخاصـة، واالرتقـاء بمسـتوى تعلـم اللغـات، وتطويـر 

الثقافـي.  الفنـي، والتعبيـر  اإلبـداع  مهـارات 

نحو دور فاعل للشباب في عملية التغيير 
المجتمعي
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هـــذا، وتتشـــابه وتتداخـــل هـــذه المصطلحـــات الثاثـــة 

يركـــض  غايـــة  فالعدالـــة  االجتماعـــي؛  الفضـــاء  فـــي 

وراءهـــا المجتمـــع، والتغييـــر المجتمعـــي هـــو العمليـــة 

التراكميـــة لبلوغهـــا، بينمـــا تصبـــح الخدمـــات االجتماعيـــة 

ـــر المجتمعـــي. ومـــن  أداة فـــي حـــد ذاتهـــا لتحقيـــق التغيي

األمثلـــة الدالـــة علـــى ذلـــك، مـــا تقـــوم بـــه الدولـــة المصريـــة 

فـــي الســـنوات األخيـــرة فـــي ســـبيل تحقيـــق التنميـــة 

خـــال  مـــن  الدولـــة،  أقاليـــم  مختلـــف  بيـــن  المتوازنـــة 

مبـــادرة »حيـــاة كريمـــة«، والقضـــاء علـــى العشـــوائيات، 

والتوســـع فـــي بنـــاء الســـكن الكريـــم، وتنطـــوي المبـــادرة 

علـــى المفاهيـــم الثاثـــة: العدالـــة االجتماعيـــة )الغايـــة 

وهـــي تحقيـــق عدالـــة التنميـــة(، والتغييـــر المجتمعـــي 

)العمليـــة التـــي تفضـــي إلـــى تحقيـــق العدالـــة(، بينمـــا 

يمثـــل تقديـــم الخدمـــات العامـــة وتطويرهـــا )األدوات 

المجتمعـــي  التغييـــر  لتحقيـــق  بهـــا  يســـتعان  التـــي 

المرغـــوب فيـــه(.

الشباب والتغيير المجتمعي

إنهــم  إذ  المجتمعــات؛  فــي  التغييــر  عنــوان  الشــباب 

ــة  يجســدون مرحلــة عمريــة مفعمــة بالطاقــة والحيوي

والتفــاؤل، والتطلــع إلــى المســتقبل بعيــون نقية تبحث 

ــاة، ولكــن الشــباب  ــات الحي ــر بتوازن ــم تتأث عــن الكمــال ل

طاقــة تبحــث عــن تعلــم وخبــرة، وهــو مــا يجعــل دائًمــا 

بيــن  التــوازن  كيــف يمكــن تحقيــق  المعادلــة صعبــة: 

ــي يحتاجــون إليهــا؟  ــن الت ــرة التكوي ــة الشــباب وخب حيوي

التكوين أوًلا

ــا  ــون فيهـ ــي يتعلمـ ــن التـ ــة التكويـ ــباب بمرحلـ ــر الشـ يمـ

وتتعـــدد  إليهـــا،  يحتاجـــون  التـــي  والخبـــرات  المعـــارف 

مؤسســـات التكويـــن؛ حيـــث تضـــم: األســـرة، والمدرســـة، 

ومنظمـــات  واألحـــزاب،  والكنيســـة،  والمســـجد، 

المجتمـــع المدنـــي، وجماعـــات الرفاق، واإلعـــام، وغيرها. 

هـــذه  مـــع  عاقاتـــه  خـــال  مـــن  الشـــباب  ويكتســـب 

المؤسســـات أو الكيانـــات معارفـــه وخبراتـــه، وتتشـــكل 

طبيعـــة نظرتـــه لذاتـــه ولآلخريـــن، وعاقتـــه بمجتمعـــه 

مـــن  المـــرء  يتشـــرب  وقـــد  المســـتقبلية.  وتطلعاتـــه 

األســـرة االنفتـــاح علـــى المجتمـــع أو الحـــذر الزائـــد، وقـــد 

يتعلـــم فـــي المدرســـة التفكيـــر النقـــدي وروح المشـــاركة 

وتكويـــن عاقـــات اجتماعيـــة ناجحـــة، أو يصـــاب بالجمـــود 

الفكـــري نتيجـــة اســـتخدام أســـلوب التلقيـــن، وضعـــف 

وغيـــاب  واالجتماعيـــة،  والفنيـــة  الثقافيـــة  األنشـــطة 

الـــروح اإليجابيـــة، وقـــد يعـــي الشـــاب أهميـــة الضميـــر 

والقيـــم والمبـــادئ فـــي اتصالـــه بالمؤسســـة الدينيـــة، 

أو يكتســـب فقـــط قشـــور التديـــن الظاهـــري الشـــكلي 

يمثـــل  وقـــد  شـــخصيته.  بنـــاء  فـــي  ُيســـهم  ال  الـــذي 

ـــا، مجـــاًلا للتعـــرف  اإلعـــام، وباألخـــص السوشـــيال ميدي

علـــى خبـــرات جديـــدة، والتواصـــل مـــع أشـــخاص آخريـــن 

مـــن خلفيـــات اجتماعيـــة وثقافيـــة متنوعـــة، وقـــد يشـــكل 

العزلـــة، يغـــذي مشـــاعر  عالًمـــا خاًصـــا للشـــاب مـــن 

التعصـــب، ورفـــض اآلخـــر، والكراهيـــة. 

اكتســـب  جيـــًدا  تكويًنـــا  الشـــاب  نـــال  إذا  ثـــّم،  ومـــن 

المعرفـــة، والتفكيـــر النقـــدي، والثقـــة بالنفـــس، وتكويـــن 

المختلـــف،  اآلخـــر  علـــى  واالنفتـــاح  ناجحـــة،  عاقـــات 

تغييـــر،  طاقـــة  يكـــون  لكـــي  مؤهـــًلا  يصبـــح  وبالتالـــي 

وتأثيـــر فـــي اآلخريـــن، وإضفـــاء حيويـــة مـــن نـــوع خـــاص 

المجتمعـــات. علـــى 

وراءهـــا  يركـــض  غايـــة  العدالـــة 
هـــو  المجتمعـــي  والتغييـــر  المجتمـــع، 
بينمـــا  لبلوغهـــا،  التراكميـــة  العمليـــة 
لتحقيـــق  أداة  االجتماعيـــة  الخدمـــات 
األمثلـــة  ومـــن  المجتمعـــي.  التغييـــر 
الدالـــة علـــى ذلـــك، مـــا تقـــوم بـــه الدولـــة 
المصريـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق التنميـــة 
المتوازنـــة بيـــن مختلـــف أقاليـــم الدولـــة، 

مـــن خـــالل مبـــادرة »حيـــاة كريمـــة«.
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الشاب قيادة وسيطة 

يســـتقر -علـــى قمـــة المجتمـــع- المثقفـــون والمفكـــرون 

واألفـــكار،  النظريـــات،  ينتجـــون  الذيـــن  والفاســـفة، 

ــن  ــة النـــاس، الذيـ ــع- عامـ ــدة المجتمـ ــي قاعـ ــع -فـ ويقبـ

ينشـــغلون بالقضايـــا الحياتيـــة، ويتطلعـــون باســـتمرار 

ــاعدهم علـــى  ــرة تسـ ــاليب مبتكـ إلـــى قيـــم وأفـــكار وأسـ

التعامـــل مـــع مشـــكات الحيـــاة المتغيـــرة. وبالتالـــي 

هنـــاك حاجـــة إلـــى قيـــادات وســـيطة، تنقـــل وتبســـط 

الفكريـــة  القيـــادات  تنتجهـــا  التـــي  النظريـــة  األفـــكار 

ذاتـــه  فـــي  يمثـــل  مـــا  وهـــو  الشـــعبية،  القواعـــد  إلـــى 

ــور،  ــة للجمهـ ــة متاحـ ــح الثقافـ ــة، أي تصبـ ــر الحداثـ جوهـ

والمقصـــود هنـــا بالثقافـــة المعنـــى الواســـع لهـــا، أي 

ــد  ــاك العديـ ــق العيـــش. وهنـ ــر وطرائـ ــاليب التفكيـ أسـ

ــل  ــي نقـ ا فـ ــب دوًر ــي تلعـ ــيطة التـ ــادات الوسـ ــن القيـ مـ

مثـــل:  المجتمـــع،  إلـــى  واألفـــكار  والمعـــارف  العلـــوم 

واإلعامييـــن،  الجامعـــات،  وأســـاتذة  المعلميـــن، 

ورجـــال الديـــن، وغيرهـــم. ويمكـــن أن يكـــون الشـــباب 

أو  معلميـــن  الوســـيطة،  القيـــادات  هـــذه  قلـــب  فـــي 

إعامييـــن أو دعـــاة، يقدمـــون نمـــاذج للمجتمـــع فـــي 

التعلـــم والتغييـــر. فالشـــاب بحكـــم شـــريحته العمريـــة 

قريـــب مـــن قطاعـــات عريضـــة مـــن المجتمـــع، خاصـــة 

ممـــن هـــم أصغـــر منـــه ســـًنا، وبالتالـــي يتمتـــع بالقـــدرة 

علـــى التواصـــل معهـــم، فضـــًلا عـــن شـــعوره الدائـــم 

ــة  ــى رؤيـ ــي إلـ ــه التلقائـ ــة، وتطلعـ ــاس، والعاطفـ بالحمـ

ا، ومبهًجـــا.  الواقـــع مـــن حولـــه متطـــوًر

كيف يشارك الشباب في التغيير؟

هنــاك ثــاث درجــات علــى ســلم المشــاركة يمكــن أن 

يصعــد عليهــا الشــاب:

Non-Participation أوًلا: الخمول

يبــدأ الحديــث عــن ســلم المشــاركة مــن أســفل حيــث 

 ســلبي، ال يشــارك فــي الشــأن 
ٍ

ــق يكــون الشــخص متل

دواء  إلــى  يحتــاج  الــذي  المريــض  مثــل  تماًمــا  العــام، 

Therapy. فــي هــذه الحالة يكون المواطن مستســلًما، 

ال ينشــغل بالشــأن العــام، وقــد يباشــر نشــاطه فــي 

األغلــب األعــم فــي مجــال االقتصــاد غيــر الرســمي. وفــي 

هــذا الســياق، يظهــر عــزوف قطاعــات مــن الشــباب 

أنهــم غيــر قادريــن علــى  المشــاركة، واعتقادهــم  عــن 

بالعيــش علــى  المشــاركة فيــه، ويكتفــون  أو  التغييــر 

هامــش المجتمــع أو يقبعــون فــي الظــل. 

 Tokenism ثانًيا: التظاهر بالمشاركة

لمشــاركة  متقدمــة  درجــة  الســلم  منتصــف  فــي 

المواطــن ينتقــل فيهــا مــن الظــل إلــى »الــكام« دون 

مشــاركة فــي عمليــة »التغييــر«. وفــي هــذه المرحلــة 

وينشــغلون  الفعــل،  دون  الــكام،  مــن  النــاس  ُيكثــر 

دون  واالحتجــاج،  الســلبية،  المشــاعر  عــن  بالتعبيــر 

العــام.  الشــأن  فــي  المشــاركة  فــي  االنخــراط 

Citizen Power ثالًثا: قوة المواطن

تتجلـــى  حيـــث  المشـــاركة،  ســـلم  قمـــة  إلـــى  نصـــل 

مشـــاركة المواطـــن، وفـــي هـــذه الحالـــة يمثـــل إســـهام 

ــارك  ــع، ويتشـ ــي المجتمـ ــة فـ ــة« نوعيـ ــن »قيمـ المواطـ

مـــع الســـلطة فـــي وضـــع وتنفيـــذ وتقييـــم المشـــروعات 

 العامـــة، ويســـهم فـــي وضـــع رؤى تنمويـــة وخطـــط

ا نأتـــي إلـــى رقابـــة المواطـــن مـــن خـــال  أو برامـــج. وأخيـــًر

ــة  ــن طبيعـ ــة عـ ــى اإلدارة العامـ ــن علـ ــاءلة القائميـ مسـ
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علـــى  ذلـــك  ومـــردود  أعمـــال،  مـــن  بـــه  يقومـــون  مـــا 

أبســـطها  عـــدة صـــور  المســـاءلة  وتأخـــذ  المجتمـــع، 

التعبيـــر عـــن الـــرأي عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 

أو فـــي االجتماعـــات العامـــة. 

المشاركة باب التغيير

فـــي العـــرض الســـابق نجـــد »الخمـــول« فـــي المســـتوى 

إلـــى  يـــؤدي  ال  وهـــو  المشـــاركة،  ســـلم  علـــى  األدنـــى 

التغييـــر، حيـــث تنتظـــر غالبيـــة المجتمـــع فـــي الظـــل. 

التالـــي، أي »التظاهـــر بالمشـــاركة«،  وفـــي المســـتوى 

نجـــد حالـــة عامـــة يتحـــدث فيهـــا النـــاس دون أن ُيحـــدث 

ا علـــى أرض الواقـــع، كمـــا يحـــدث فـــي  ا جـــادًّ ذلـــك تغييـــًر

بالفضـــاء  االنشـــغال  أو   Online بالحديـــث  االكتفـــاء 

اإللكترونـــي دون العمـــل علـــى أرض الواقـــع، أمـــا فـــي 

المســـتوى الثالـــث »قـــوة المواطـــن« فيعـــرف الشـــاب 

أن  مـــن خالهـــا  يمكـــن  التـــي  المفتوحـــة  المســـاحات 

 Collective ــي ــه مـــن خـــال الفعـــل الجماعـ ــر واقعـ يغيـ

Action، عبـــر التقـــاء مواطنيـــن حـــول أجنـــدة مشـــتركة، 

وحركـــة مشـــتركة علـــى أرض الواقـــع، وجهـــود ملموســـة 

ــع.  ــذا الواقـ ــر هـ ــاه تغييـ ــي اتجـ ــَذل فـ ُتبـ

الفعل الجماعي المنظم

فــي عالــم مشــاركة الشــباب فــي التغييــر المجتمعــي 

تقــوده  الــذي  الغريــزي  الســلوك  بيــن  فــارق  يظهــر 

االنفعــال،  يقودهــا  منضبطــة  غيــر  جمعيــة  مشــاعر 

والغريــزة، والرغبــات المكبوتــة، وبيــن الفعــل الجماعــي 

المنظــم الــذي يشــكل إدراًكا واعًيــا، وســلوًكا منضبًطــا 

لــه  اجتماعــي  تنظيــم  إطــار  فــي  وهــدف  معنــى  لــه 

الخاصــة.  فلســفته 

وهنـــاك مـــن يدفـــع ويحـــرض الشـــباب علـــى اعتبـــار أن 

ــو  ــم هـ ــر المنظـ ــزي أو غيـ ــلوك الغريـ ــر السـ ــر عبـ التعبيـ

الســـبيل إلحـــداث تغييـــر جـــذري، وهـــو يحـــدث فـــي حـــاالت 

تاريخيـــة اســـتثنائية، وال يناســـب مجتمعـــات لديهـــا تـــراث 

ـــاء االجتماعـــي  ـــد مـــن األفـــكار، والمؤسســـية، والبن ممت

ــح  ــذي ال يصلـ ــري، الـ ــع المصـ ــل المجتمـ ــتقر مثـ المسـ

لـــه - بالخبـــرة العمليـــة - ســـوى التغييـــر المجتمعـــي مـــن 

ـــة تأخـــذ فـــي  ـــة تراكمي ـــر عملي خـــال الفعـــل المنظـــم عب

اعتبارهـــا االســـتفادة مـــن إمكانـــات المجتمـــع، والفـــرص 

ـــر المؤسســـي،  المتاحـــة أمامـــه فـــي ســـياق مـــن التطوي

ــة ذات  ــركات الفجائيـ ــد التحـ ــبه بالتأكيـ ــا ال يناسـ ــو مـ وهـ

الطابـــع االندفاعـــي أو العشـــوائي. وتجـــدر اإلشـــارة 

إلـــى تعـــدد نمـــاذج الســـلوك الغريـــزي، ويتضمـــن 

أبرزهـــا:

الحشــد Mob: تجمعــات تهــدد وتســتخدم العنــف، 	 

وقــد تنخــرط فــي أعمــال تخريبيــة. 

ا، 	  منتشــًر العنــف  يصبــح  حيــث   :Riotالشــغب

مــن  كبيــًرا  عــدًدا  ويضــم  زمنيــة،  لفتــرة  ا  ومســتمًر

اد.  األفــر

الذعـــر Panic: شـــعور جمعـــي يتفشـــى بيـــن عـــدد 	 

كبيـــر مـــن األفـــراد بأهميـــة اإلفـــات مـــن خطـــر معيـــن 

ـــه، مثـــل الســـعي للهـــروب مـــن  يعتقـــدون فـــي حدوث

حريـــق فـــي مســـرح، حيـــث يشـــعر الحضـــور بأنهـــم 

ينبغـــي لهـــم الهـــروب فـــي وقـــت واحـــد، فـــي حيـــن 

أن المخـــارج قـــد تكـــون ضيقـــة وغيـــر قـــادرة علـــى 

اســـتيعاب األعـــداد الغفيـــرة دفعـــة واحـــدة.

فــي  الشــباب  مشــاركة  عالــم  فــي 
بيــن  فــارق  يظهــر  المجتمعــي،  التغييــر 
الســلوك الغريــزي الــذي تقــوده مشــاعر 
جمعيــة غيــر منضبطــة يقودهــا االنفعــال، 
وبيــن  المكبوتــة،  والرغبــات  والغريــزة، 
الفعــل الجماعــي المنظــم الــذي يشــكل 
إدراًكا واعًيــا، وســلوًكا منضبًطــا لــه معنــى 
لــه  اجتماعــي  تنظيــم  إطــار  فــي  وهــدف 

الخاصــة. فلســفته 
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هــي ســلوكيات جماعيــة 	   :Fads المظاهــر الغريبــة 

قصيــرة األمــد، محــدودة فــي عددهــا، تتحــدى المجتمــع 

مابــس  ارتــداء  مثــل  معينــة،  اجتماعيــة  بمظاهــر 

أثنــاء  السياســي  التعبيــر  فــي  العــري  أو  معينــة، 

مظاهــرات أو وقفــات احتجاجيــة )راجــع حادثــة العــري 

الجماعــي لبعــض الناشــطات الغربيــات مــن منظمــة 

التونســية  المحكمــة  أمــام   2013 مايــو  فــي  »فيميــن« 

التونســية(. أمينــة  الناشــطة  باإلفــراج عــن  للمطالبــة 

صيحـــات 	  اتبـــاع  هـــي   :  Fashions الـمـوضـــــــات 

 جديـــدة فـــي عالـــم المابـــس، أو ديكـــور المنـــازل،

أو الســـيارات... إلـــخ، وهـــي تجســـد تحـــوالت مهمـــة 

فـــي التركيبـــة االجتماعيـــة االقتصاديـــة فـــي المجتمـــع، 

ل فـــي أذواق األفـــراد، وتحـــدث أحياًنـــا دون  والتبـــدُّ

مراعـــاة لثقافـــة المجتمـــع وتقاليـــده.

لـــم 	  أقـــوال مرســـلة  هـــي   :  Rumors الشـــائعات 

يثبـــت صحتهـــا، تنتشـــر علـــى ألســـنة النـــاس، مـــن 

ــه  ــي تواجـ ــلحة التـ ــد األسـ ــل أحـ ــر، وتمثـ ــخص آلخـ شـ

ــة  ــي محاولـ ــرة؛ فـ ــنوات األخيـ ــي السـ ــات فـ المجتمعـ

ــراد فـــي  ــة، وزعزعـــة ثقـــة األفـ لهـــدم الـــروح المعنويـ

حكومـــات دولهـــم، وتفكيـــك الـــدول.

الهلـــع الجماعـــي Mass Hysteria: شـــعور النـــاس 	 

ـــر عـــن نفســـه فـــي ردود  بمخـــاوف، وقلـــق، وهلـــع، ُيعبِّ

فعـــل غيـــر مدروســـة، وأحياًنـــا غيـــر عقانيـــة، وتصديـــر 

مشـــاعر الخـــوف دائًمـــا مـــن المشـــاركة.

الجماعـــي 	  الفعـــل  هنـــاك  اآلخـــر،  الجانـــب  علـــى 

إلـــى  يرمـــي  الـــذي  والتراكمـــي  الهـــادف  المنظـــم 

مـــن  واعيـــة  مشـــاركة  عبـــر  المجتمعـــي،  التغييـــر 

جانـــب الشـــباب، وتتعـــدد نمـــاذج العمـــل المنظـــم، 

أبـــرز األمثلـــة عليـــه: ومـــن 

األحـــزاب 	  مثـــل  المدنـــي:  المجتمـــع  منظمـــات 

والنقابـــات والجمعيـــات األهليـــة ومنتديـــات رجـــال 

األعمـــال، والتـــي تســـهم فـــي تطويـــر السياســـات 

العامـــة، ومـــن ثـــّم، فـــإن المشـــاركة فيهـــا تعطيهـــا 

حالـــة مـــن الحيويـــة الشـــبابية. 
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 	 :Social Movements االجتماعيـــة  الحـــركات 

التـــي تحمـــل فلســـفة وأهدافـــا يســـعى أعضاؤهـــا 

ــاظ  ــب بالحفـ ــي تطالـ ــركات التـ ــل الحـ ــا، مثـ لتحقيقهـ

علـــى البيئـــة، أو التـــي توفـــر فـــرص تدريـــب للشـــباب، 

أو توفـــر مجـــاًلا لتبـــادل الـــرأي بيـــن أعضائهـــا حـــول 

الموضوعـــات محـــل االهتمـــام المشـــترك، أو تتجـــه 

إلـــى المطالبـــة بتغييـــر سياســـات عامـــة أو قوانيـــن، 

مـــن خـــال التواصـــل مـــع المؤسســـات المنـــوط بهـــا 

ذلـــك فـــي المجتمـــع.

حـــول 	  نشـــأت  التـــي  االجتماعيـــة  الشـــبكات 

والتـــي   :Facebookو  Twitter الجديـــد  اإلعـــالم 

وفـــرت إمكانيـــة النقـــاش وإبـــداء الـــرأي لقطاعـــات 

عريضـــة مـــن الشـــباب الذيـــن ال تربطهـــم صـــات 

قرابـــة أو عمـــل أو جيـــرة، ولكـــن بالرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن 

ـــي تعـــرف بالسوشـــيال  ـــدة -الت هـــذه الوســـائل الجدي

أفـــكار محبطـــة،  لنشـــر  مجـــاًلا  تكـــون  قـــد   ميديـــا- 

أو شائعات، أو وسيلة لنشر الكراهية الدينية. 

ـــر عـــن 	  تجـــارب المشـــاركة غيـــر النمطيـــة: وهـــي ُتعبِّ

التقـــاء شـــباب مـــن تكوينـــات سياســـية مختلفـــة حـــول 

خبـــرات  وبنـــاء  والتنســـيق  أجنـــدة عمـــل مشـــتركة، 

ــة  ــة، مثـــل: تجربـ ــة العامـ ــال الخدمـ ــة فـــي مجـ متقدمـ

والتـــي  والسياســـيين،  األحـــزاب  شـــباب  تنســـيقية 

تمثـــل مجـــاًلا متســـًعا إلدارة حـــوار وتفاعـــل وتنســـيق 

بيـــن شـــباب ينتمـــون إلـــى توجهـــات سياســـية مختلفـــة 

فـــي ســـياق خدمـــة الصالـــح العـــام. 

المشروعات الصغيرة والمبادرات االقتصادية؛ 	 

األعـمـــــال  رواد  مـن  الـشــبـاب  دور  يـظـهـر  حيـث 

Entrepreneur ، والذين يقدمون نموذًجا من اإلبداع 

في العمل، وهناك تجارب ناجحة لشباب في مجاالت 

خدمية تقوم على المزج بين العمل المباشر والعمل 

استشارات  تقديم  ذلك  على  مثال   ،Online بعد  عن 

رياضية أو تعليمية على وسائل التواصل االجتماعي. 

الجيــد  بالشــكل  الشــباب  تأهيــل  تــم  كلمــا  وختاًمــا، 

اآلخريــن. فــي  علىالتأثيــر  قــدرة  أكثــر  ســيصبح 
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أ. أمانــي عاطـــف
ــة ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - قـــــســـــم  ــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ  رئـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

تحتـــل إشـــكالية بنـــاء وعـــي المواطـــن المصـــري صـــدارة 

أولويـــات الدولـــة، إيماًنـــا بـــأن بنـــاء الشـــخصية القويـــة 

الســـوية والقـــادرة علـــى مواجهـــة التحديـــات هـــي نقطـــة 

االنطـــاق نحـــو بنـــاء اإلنســـان المصـــري القـــادر علـــى 

ـــف أبعادهـــا؛  ـــة المســـتدامة بمختل دفـــع جهـــود التنمي

ا كبيـــًرا فـــي عمليـــة البنـــاء  حيـــث يلعـــب بنـــاء الوعـــي دوًر

والتنميـــة. 

الدولة  تواجهه  ما  ظل  في  الوعي  بناء  أهمية  وتبرز 

المجتمعي،  الوعي  لتزييف  مختلفة  محاوالت  من 

واستنزاف قدرات وطاقات المجتمع، ال سيما في ظل 

اعتماد قطاع كبير من الشباب على وسائل التواصل 

معه  يمكن  ما  وهو  الرقمية،  والمنصات  االجتماعي 

توظيفها كأداة لاستقطاب الفكري للجماهير بصفة 

وبث  نشر  خال  من  خاصة،  بصفة  والشباب  عامة، 

الوعي  تغييب  تستهدف  التي  المغرضة  الشائعات 

الجماعي، وإفقاده أسس التفكير المنطقي والعلمي 

والمنهجي، مما يجعل قطاعات عريضة من المجتمع 

عرضة لألفكار المتطرفة والمغلوطة.

ظـل  فـي  المجتمعـي  الوعـي  بنـاء  إشـكالية  وتتفاقـم 

علـى  تقتصـر  ال  التـي  األبعـاد،  متعـددة  األميـة  انتشـار 

القـراءة  علـى  القـدرة  عـدم  بمعنـى  األبجديـة  األميـة 

مختلـف  لتشـمل  تتسـع  بـل  والحسـاب،  والكتابـة 

الثقافيـة، والسياسـية، والدينيـة،  صـور األميـة كاألميـة 

والبيئيـة، والصحية، واألسـرية، والرقميـة، واالقتصادية، 

تشـكيل  فـي  رئيًسـا  ا  دوًر تلعـب  وجميعهـا  وغيرهـا، 

وعـي المواطـن؛ حيـث يمثـل أي مـن صورهـا حجـر عثـرة 

قـادر   
ٍ
واع مواطـن  بنـاء  إلعـادة  الدولـة  جهـود  أمـام 

واالقتصاديـة  السياسـية  التحديـات  مواجهـة  علـى 

العالـم  يشـهده  مـا  ظـل  فـي  والثقافيـة  واالجتماعيـة 

متسـارعة. تغيـرات  مـن 

مـن  المجتمعـي  الوعـي  بنـاء  يتطلبـه  مـا  ضـوء  وفـي 

فـي  والمعرفـة  والثقافـة  بالعلـم  المواطـن  تسـليح 

معارفـه  وتعزيـز  األبعـاد،  متعـددة  األميـة  مواجهـة 

بمختلـف  وتبصيـره  األساسـية،  مهاراتـه  وتنميـة 

مسـؤولياته علـى المسـتويين الفـردي والجماعـي، تبـرز 

الوعـي  لبنـاء  الرئيسـة  األبعـاد  علـى  الوقـوف  أهميـة 

المجتمعـي، ومـدى تأثرهـا باألميـة متعـددة األبعـاد، مع 

التطـرق ألزمـة بنـاء الوعـي المصـري وارتباطهـا بالصور 

المختلفـة مـن األميـة، فضـًلا عـن الوقـوف علـى جهـود 

الدولـة لبنـاء وعـي المواطنيـن علـى مختلـف األصعـدة.

أوًلا: أبعاد بناء الوعي المجتمعي

ُيعـــرف الوعـــي المجتمعـــي بأنـــه »مجموعـــة القيـــم 

تتيــــح  التـــي  السياســــية  والمبــــادئ  واالتجاهــــات 

مجتمعـــه  أوضـــاع  فـــي  بفاعليـــة  المشـــاركة  للفـــرد 

ومشـــكاته، والحكـــم عليهـــا، وتحديـــد موقفـــه منهـــا 

مـــن أجـــل تغييرهـــا« ، ويشـــمل وعـــي األفـــراد اإلحاطـــة 

واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  القضايـــا  بمختلـــف 

والسياســـية والثقافيـــة وأيًضـــا العلميـــة المرتبطـــة 

مســـؤولية  تتحـــدد  والتـــي  الحيـــاة،  نواحـــي  بمجمـــل 

األفـــراد فـــي إطارهـــا، كمـــا أنـــه ُيعـــد المحـــدد الرئيـــس 

المجتمعـــات. فـــي  اإلنســـاني  للســـلوك 

بناء الوعي المصري.. واألمية متعددة 
األبعاد 
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ضــوء  فــي  المجتمعــي  الوعــي  بنــاء  أهميــة  وتتجلــى 

ــم  ــى بعــد معرفــي يهت تعــدد أبعــاده؛ حيــث ينطــوي عل

بصقــل معــارف المواطنيــن، وبعــد تربــوي يكفــل نقــل 

األفــكار والتصــورات واالتجاهــات األخاقيــة والتجــارب 

إرًثــا  يمثــل  مــا  جيــل، وهــو  إلــى  جيــل  مــن  االجتماعيــة 

بتعميــق  الثالــث  البعــد  ويرتبــط  واجتماعيــا،  ثقافيــا 

قــدرة الفــرد علــى التفكيــر النقــدي، فكلمــا ارتفــع وعــي 

الواقــع االجتماعــي،  المواطــن زادت قدرتــه علــى نقــد 

تزييــف  تســتهدف  التــي  المغلوطــة،  األفــكار  ورفــض 

وعــي المواطنيــن، ومواجهــة األفــكار المتطرفــة، هــذا 

باإلضافــة إلــى البعــد القومــي، والخــاص بتعزيــز الهويــة 

وتحقيــق  واالنتمــاء،  الــوالء  قيــم  وتعميــق  الوطنيــة، 

التماســك المجتمعــي فــي مواجهــة التحديــات الداخليــة 

والخارجيــة التــي تســتهدف النيــل مــن الدولــة.

الشــامل  بمفهومــه  المجتمعــي  الوعــي  ويتضمــن 

أبعــاًدا متداخلــة ومترابطــة، حيــث يرتبــط بصقــل وعــي 

واالقتصــادي  واألخاقــي  والدينــي  الثقافــي  المواطــن 

والسياســي والصحــي والبيئــي، وفــي ضــوء ذلــك فــإن 

بنــاء الوعــي المجتمعــي علــى مختلــف األصعــدة يظــل 

تشــهدها  التــي  األبعــاد  متعــددة  األميــة  بمحــو  رهًنــا 

المجتمعــات، ال ســيما أنهــا تشــتمل علــى سلســلة من 

الحلقــات المفرغــة التــي ُتقــوض بنــاء الوعــي، وتحــول 

بالتغيــرات  محيــط  مســتنير   
ٍ
واع مجتمــع  بنــاء  دون 

الطارئــة وســبل التعامــل معهــا.

بنــاء الوعــي المصــري  ثانًيــا: إشــكالية 
األبعــاد متعــددة  واألميــة 

ــة  ــاء الوعــي المصــري فــي صــدارة اهتمــام الدول جــاء بن

خال الســنوات الماضية، ال ســيما في ظل ما يشــهده 

المجتمــع المصــري مــن محــاوالت مســتمرة لتزييــف 

الوعــي، وخلخلــة ثوابــت الهويــة الوطنيــة؛ حيــث امتــدت 

معركــة تزييــف الوعــي الوطنــي لتشــمل تحفيــز عوامــل 

التهديــد ذات الطبيعــة االجتماعيــة مــن خــال تصديــر 

ومبادئــه،  المجتمــع  قيــم  مــع  تتفــق  ال  أيديولوجيــات 

وكذلــك اســتخدام الحــرب النفســية والشــائعات مــن 

خــال وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي، 

وغيرهــا مــن أدوات االتصــال المضــادة، وهــو مــا يجســد 

ــة  ــة المصري االســتهداف المباشــر للشــخصية الوطني

باعتبارهــا خــط الدفــاع األول في معركــة الوعي والهوية، 

والدعامــة الرئيســة لتماســك الجبهــة الداخليــة للدولــة 

فــي مواجهــة أي تهديــدات خارجيــة .

وفــي ظــل مــا تحتلــه قضيــة بنــاء الوعــي المصــري مــن 

أهميــة بالغــة، فقــد أكــد الســيد الرئيــس »عبدالفتــاح 

السيســي« منــذ توليــه الســلطة أهميــة »معركــة بنــاء 

الوعــي الجمعــي للمصرييــن وتحصينــه«، مشــيًرا فــي 

كلمتــه خــال النــدوة التثقيفيــة الـــ 29 للقــوات المســلحة 

التــي ُعقــدت فــي أكتوبــر 2018، إلــى أن »الوعــي المنقــوص 

العــدو الحقيقــي للشــعب المصــري«،  والمزيــف هــو 

كمــا أن بنــاء الوعــي المصــري يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا ببنــاء 

العقليــة النقديــة للمصرييــن، وهــو مــا يتطلــب تكثيــف 

مــدارس،  مــن  الدولــة  مؤسســات  مختلــف  جهــود 

األســرة،  جانــب  إلــى  إعــام،  ووســائل  وجامعــات، 

قــادرة  أجيــال  لتخريــج وتربيــة  والمســجد، والكنيســة، 

قضايــا  أي  فــي  والموضوعــي  الســليم  التفكيــر  علــى 

تخــص حاضرهــم ومســتقبلهم.  وملفــات 

ــاء  ــة بن ــادة السياســية ألهمي ــا مــن إدراك القي وانطاًق

وعــي المواطنيــن فــي مواجهــة الغــزو الثقافــي الــذي 

وثقافتهــا،  األمــة  فكــر  علــى  بْســط ســيطرته  يحــاول 

المواطن  وعي  بناء  إشكالية  تحتل 
المصري صدارة أولويات الدولة، إيمانًا 
السوية  القوية  الشخصية  بناء  بأن 
هي  التحديات  مواجهة  على  والقادرة 
اإلنسان  بناء  نحو  االنطالق  نقطة 
المصري القادر على دفع جهود التنمية 

المستدامة بمختلف أبعادها.
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التــي تعــوق  والتصــدي لألفــكار المتطرفــة والهدامــة 

إلــى  وتســعى  بــل  وازدهارهــا،  المجتمعــات  تقــدم 

تدميرهــا، فقــد أولــت الدولــة اهتماًمــا كبيــًرا بمواجهــة 

ــة  ــة متعــددة األبعــاد، باعتبارهــا مشــكلة اجتماعي األمي

والــدالالت  االختــاالت  مــن  العديــد  تعكــس  شــائكة، 

حــدود  الســلبية  تأثيراتهــا  لتجــاوز  ا  نظــًر المجتمعيــة؛ 

ينتــج  لمــا  وذلــك  والدولــة ككل،  المجتمــع  إلــى  الفــرد 

علــى  التطــور  علــى  اإلنســان  قــدرة  إعاقــة  مــن  عنهــا 

مختلــف األصعــدة، وهــو مــا ينعكــس ســلًبا علــى جهــود 

تتصــدر  والتــي  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  الدولــة 

أولوياتهــا.  اإلنســان قائمــة  بنــاء  قضايــا 

مــن  بــدًءا  متعــددة  صــوًرا  األميــة  وتتخــذ  هــذا، 

علــى  القــدرة  افتقــاد  تعنــي  التــي  األبجديــة  األميــة 

القــراءة والكتابــة، وافتقــاد المهــارات األساســية، وهــي 

ا لتأثيراتهــا الممتــدة  أكثــر أبعــاد األميــة خطــورة؛ نظــًر

علــى حيــاة األشــخاص وتكوينهــم وتفاعاتهــم داخــل 

المجتمــع، فضــًلا عــن آثارهــا الســلبية علــى المجتمــع 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األصعــدة  كافــة  علــى 

المصريــة  الدولــة  وعــي  انعكــس  وقــد  والسياســية، 

التــي   2030 مصــر  رؤيــة  صياغــة  فــي  األميــة  بخطــورة 

اســتهدفت إعــان مصــر دولــة خاليــة مــن األميــة بحلــول 

عــام 2030، وتكثيــف الجهــود المؤسســية والمجتمعيــة 

لتحقيــق هــذا الهــدف علــى مــدار الســنوات الماضيــة .

وانطاًقــا مــن أن األميــة الواحــدة ُتوّلــد بدورهــا أنواًعــا 

متعــددة مــن األميــات األخــرى، التــي تؤثــر قطًعــا فــي 

ثقافــة الفــرد ووعيــه، وتجعــل المجتمــع أكثــر عرضــة 

بتطــورات  اللحــاق  عــن  والتخلــف  والتراجــع،  للجمــود، 

األبجديــة  األميــة  علــى  فتترتــب  المتســارعة،  العصــر 

بتراجــع  ترتبــط   (Cultural illiteracy( ثقافيــة  أميــة 

قــدرة الفــرد علــى فهــم المعطيــات الثقافيــة للمجتمــع 

الــذي يعيــش فيــه، وعــدم تمكنــه مــن التفاعــل الثقافــي 

مــع مختلــف أوجــه وفعاليــات الحيــاة االجتماعيــة، وهــو 

مــا ينعكــس بالضــرورة علــى تراجــع وعيــه الثقافــي، بمــا 

يجعلــه عرضــة لتقبــل الثقافــات الدخيلــة التــي تتناقــض 

َيحــد مــن قدرتــه علــى نقــد  مــع قيــم المجتمــع، كمــا 

األفــكار المغلوطــة، وهــو مــا يرســخ للتعصــب الفكــري 

والعقائــدي كمرتكزيــن رئيســين لألميــة الثقافيــة، ومــا 

يرتبــط بهمــا مــن ترســيخ العنــف فــي المجتمــع.

وفــي ضــوء التأثيــرات الســلبية لألميــة الثقافيــة، فقــد 

حرصــت الدولــة بمختلــف مؤسســاتها علــى بنــاء الوعــي 

الــذي ُيرســخ لمنظومــة القيــم المجتمعيــة  الثقافــي، 

علــى  الدخيلــة  واألفــكار  القيــم  ويدحــض  األصيلــة، 

المجتمــع، مــن خــال »التعبئــة الثقافيــة« لمؤسســات 

وأدوات الثقافــة السياســية مجتمعــة، وهــي األســرة 

والجامعــات(،  )المــدارس  التعليميــة  والمؤسســات 

والمؤسســات الدينيــة )األزهــر والكنيســة(، باإلضافــة 

المجتمــع  ومنظمــات  السياســية،  األحــزاب  إلــى 

المدنــي، وأدوات االتصــال الجماهيــري )وســائل اإلعــام 

ووســائل التواصــل االجتماعــي(، هــذا فضــًلا عــن تعزيــز 

تعميــق  فــي  واألمنيــة  العســكرية  المؤسســة  دور 

للوطــن.  بالــوالء واالنتمــاء  الشــعور 

كمـــا كثفـــت وزارة الثقافـــة علـــى مـــدار الســـنوات الســـبع 

الماضيـــة جهودهـــا لبنـــاء الوعـــي الثقافـــي للمجتمـــع، 

مـــن خـــال إطـــاق العديـــد مـــن المبـــادرات، مـــن بينهـــا 

 ،2018 عـــام  والتجـــوال«  المواجهـــة  »مســـرح  مبـــادرة 

بيـــن  الثقافيـــة  العدالـــة  تحقيـــق  اســـتهدفت  التـــي 

التنويـــري  المســـرح  دور  واســـتعادة  الوطـــن،  أبنـــاء 

فـــي المحافظـــات لبنـــاء اإلنســـان وتطويـــر المجتمـــع، 

كبيـــًرا  اهتماًمـــا  الدولـــة  أولـــت 
األبعـــاد،  متعـــددة  األميـــة  بمواجهـــة 
باعتبارهـــا مشـــكلة اجتماعيـــة شـــائكة، 
االختـــالالت  مـــن  العديـــد  تعكـــس 
ــاوز  ــًرا لتجـ والـــدالالت المجتمعيـــة؛ نظـ
تأثيراتهـــا الســـلبية حـــدود الفـــرد إلـــى 

ككل. والدولـــة  المجتمـــع 
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ـــق  ـــر 2018 لحفـــظ الوثائ ـــة« فـــي يناي ـــك أمان ـــادرة »تراث ومب

أكاديمـــي  علمـــي  بشـــكل  النـــادرة  والمخطوطـــات 

وضمهـــا إلـــى الكنـــوز القوميـــة التراثيـــة. ومبـــادرة »اعـــرف 

جيشـــك« فـــي مـــارس 2018، لتوضيـــح التضحيـــات التـــي 

يقدمهـــا أبنـــاء القـــوات المســـلحة للحفـــاظ علـــى أمـــن 

فـــي  المدينـــة«  الوطـــن، ومبـــادرة »ذاكـــرة  واســـتقرار 

يوليـــو 2020، بهـــدف توثيـــق الهويـــة المعماريـــة للمناطـــق 

التراثيـــة فـــي مصـــر، باإلضافـــة إلـــى مبـــادرة »سلســـلة 

قطـــاع  مـــن  كل  بيـــن  بالتعـــاون  ثقافيـــة«  عاقـــات 

األعلـــى  والمجلـــس  الخارجيـــة  الثقافيـــة  العاقـــات 

التعـــاون  أواصـــر  توطيـــد  للثقافـــة، ضمـــن خطـــوات 

ــذ  ــن تنفيـ ــًلا عـ ــم، فضـ ــر ودول العالـ ــي بيـــن مصـ الثقافـ

اإليجابيـــة  القيـــم  لتعزيـــز  ثقافـــي  نشـــاط  ألـــف   133

للمجتمـــع، مـــع تنفيـــذ مشـــروع »أهـــل مصـــر« الـــذي 

يهـــدف إلـــى نشـــر الوعـــي الثقافـــي ومجابهـــة التطـــرف 

الفكـــري ومكافحـــة ونبـــذ التطـــرف والعنـــف .

األميـــة  مـــن  كل  لمواجهـــة  الدولـــة  جهـــود  وبرغـــم 

ــر  ــة ال تقتصـ ــاط األميـ ــإن أنمـ ــة، فـ ــة والثقافيـ األبجديـ

علـــى هاتيـــن الصورتيـــن فحســـب، بـــل تمتـــد لتشـــمل 

األميـــة الدينيـــة، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن غيـــاب الوعـــي 

الدينـــي، والتأصيـــل للفكـــر المتطـــرف داخـــل المجتمـــع، 

وهـــو مـــا يمثـــل أرًضـــا خصبـــة للمتاجـــرة بالديـــن لتحقيـــق 

مكاســـب سياســـية، واســـتمالة األفـــراد لانضمـــام إلـــى 

ــة التـــي تتخـــذ مـــن العنـــف باســـم  الجماعـــات المتطرفـ

الديـــن ســـياًجا لتحقيـــق مصالحهـــا .

وقــد تجّلــت أهميــة بنــاء الوعــي الدينــي علــى نحــو غيــر 

مســبوق فــي ظــل مــا شــهدته مصــر مــن محــاوالت 

لنشــر الفكــر المتطــرف لجماعــة اإلخــوان المســلمين، 

صفــوف  فــي  واالنقســام  الفتنــة  زرع  ومحاولــة 

داخــل  والتطــرف  للعنــف  والترويــج  المواطنيــن، 

المجتمــع عقــب ثــورة 30 يونيــو 2013؛ ممــا أدى إلــى تكثيف 

وتجديــد  الدينــي،  التطــرف  لمواجهــة  الدولــة  جهــود 

الخطــاب الدينــي لمواجهــة األفــكار المتطرفــة، ونشــر 

اإلســامي  الديــن  ومبــادئ  الرشــيد،  الوســطي  الفكــر 

المغلوطــة،  والفتــاوى  الدعــوات  وتكذيــب  الصحيــح، 

والدعــاة  األئمــة  مــن  متميــز  جيــل  تكويــن  خــال  مــن 

عــام  رأي  صياغــة  يســتطيعون  الذيــن  المســتنيرين، 

ثوابــت  علــى  بالحفــاظ  اإلخــال  دون  منضبــط،  دينــي 

. الحنيــف  الشــرع 

األميـــة  صـــور  مختلـــف  ترتبـــط  آخـــر،  صعيـــد  وعلـــى 

ســـالفة الذكـــر، بانتشـــار األميـــة الصحيـــة التـــي تعكـــس 

افتقـــاد الوعـــي الصحـــي الخـــاص بكيفيـــة التعامـــل مـــع 

صحيحـــة  غيـــر  أنمـــاط  وشـــيوع  واألوبئـــة،  األمـــراض 

للتعامـــل معهـــا وفـــق الموروثـــات الشـــعبية، وهـــو مـــا 

يضـــر بصحـــة الفـــرد والمجتمـــع، ويقـــوض جهـــود الدولـــة 

فـــي مواجهـــة األمـــراض واألوبئـــة، وفـــي ضـــوء ذلـــك 

كثفـــت الدولـــة جهودهـــا لرفـــع الوعـــي الصحـــي إبـــان 

جائحـــة كورونـــا، والتوعيـــة باإلجـــراءات االحترازيـــة للحـــد 

مـــن انتشـــار الفيـــروس، ممـــا أســـهم فـــي تجـــاوز هـــذه 

األزمـــة، كمـــا أطلقـــت الدولـــة العديـــد مـــن المبـــادرات 

ــون  ــة 100 مليـ ــرار »حملـ ــى غـ ــن، علـ ــة المواطـ ــم صحـ لدعـ

ومبـــاردة  المـــرأة«،  صحـــة  »دعـــم  ومبـــاردة  صحـــة«، 

»صحـــة الســـيدات الحوامـــل«، ومبـــادرة »نـــور حيـــاة«، 

والســـمنة  والتقـــزم  األنيميـــا  عـــن  الكشـــف  ومبـــاردة 

لـــدى أطفـــال المـــدارس .



8989

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

أزمــات  مــن  العالــم  دول  تواجهــه  مــا  ظــل  وفــي 

كورونــا،  جائحــة  انتشــار  نتيجــة  متتاليــة  اقتصاديــة 

واألزمــة الروســية األوكرانيــة، اللتيــن ألقــت كل منهمــا 

بتداعياتهــا االقتصاديــة علــى مختلــف دول العالــم، ومــن 

بينهــا مصــر؛ بــرزت أهميــة بنــاء الوعــي االقتصــادي 

للشــعب المصــري، وإحاطتــه بالمتغيــرات العالميــة 

الطارئــة وتداعياتهــا علــى االقتصــاد الوطنــي، وســبل 

ــل انعقــاد المؤتمــر االقتصادي  التعامــل معهــا، وقــد َمثَّ

المصــري 2022 تحــت شــعار »خارطــة طريــق القتصــاد 

أكثــر تنافســية«، خــال الفتــرة مــن 23 إلــى 25 أكتوبــر 2022؛ 

خطــوة مهمــة علــى صعيــد بنــاء الوعــي االقتصــادي 

والسياســي للمواطــن، فــي ظــل مــا اتســم بــه المؤتمــر 

أوضــاع  مناقشــة  فــي  ومصارحــة  شــفافية  مــن 

التوافــق  لتحقيــق  المصــري،  االقتصــاد  ومســتقبل 

المجتمعــي بشــأن خارطــة الطريــق االقتصاديــة للدولــة 

خــال الفتــرة المقبلــة .

كأحـــد  البيئيـــة  األميـــة  تبـــرز  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 

معوقـــات جهـــود الدولـــة لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، 

ومواجهـــة التداعيـــات الســـلبية للتغيـــرات المناخيـــة؛ لمـــا 

تنطـــوي عليـــه مـــن ســـلوك بشـــري مهـــدد للبيئـــة، فـــي 

ــًلا عـــن  ــة، فضـ ــة المتاحـ ــوارد البيئيـ ــة المـ ضـــوء محدوديـ

الممارســـات المرتبطـــة بزيـــادة االنبعاثـــات الكربونيـــة 

ــرات  ــه التغيـ ــذر بـ ــا تنـ ــل مـ ــي ظـ ــرية فـ ــدد البشـ ــي تهـ التـ

المناخيـــة مـــن تداعيـــات كارثيـــة، وهـــو مـــا يضـــر بحقـــوق 

ــن  ــتدامة، ومـ ــة ومسـ ــة صحيـ ــي بيئـ ــة فـ ــال القادمـ األجيـ

ثـــّم، ســـعت الدولـــة المصريـــة للعمـــل علـــى رفـــع الوعـــي 

البيئـــي للمواطنيـــن، ال ســـيما فـــي ظـــل انتشـــار ظواهـــر 

مثـــل: حـــرق قـــش األرز، مـــع انتشـــار أنمـــاط الصيـــد الجائـــر 

للطيـــور والحيوانـــات التـــي باتـــت مهـــددة باالنقـــراض، 

ــة. ــددة للبيئـ ــرية مهـ ــلوكيات بشـ ــن سـ ــا مـ وغيرهـ

وقــد كثفــت وزارة البيئــة المصريــة علــى مــدار الســنوات 

الوعــي  رفــع  الســابقة جهودهــا علــى صعيــد  الســبع 

البيئــي للمواطنيــن وإدماجهم ضمن المنظومة البيئية 

تغييــر  علــى  العمــل  مــع  الطبيعيــة،  المــوارد  لحمايــة 

االســتدامة  لتحقيــق  المواطنيــن  اســتهاك  أنمــاط 

البيئيــة، مــن خــال إطــاق عــدد مــن المبــادرات لرفــع 

»اتحضــر  القوميــة  الحملــة  غــرار  علــى  البيئــي  الوعــي 

لألخضــر«، التــي تهــدف إلــى تغييــر الســلوكيات ونشــر 

ســيما  ال  المواطنيــن،  حــث  خــال  مــن  البيئــي  الوعــي 

البيئــة  علــى  الحفــاظ  فــي  المشــاركة  علــى  الشــباب، 

والمــوارد الطبيعيــة لضمــان اســتدامتها؛ حفاًظــا علــى 

حقــوق األجيــال القادمــة.

ولــم يقتصــر رفــع الوعــي البيئــي للمواطنيــن علــى جهــود 

الحكومــة فحســب، فقــد قــام العديــد مــن المحافظــات 

المصريــة بتنظيــم ورش عمــل لرفــع الوعــي المجتمعي 

اســتضافة  وأهميــة  المناخيــة  التغيــرات  بقضايــا 

مصــر لقمــة »cop27«، وذلــك فــي إطــار مبــادرة »بلدنــا 

إطــاق  عــن  فضــًلا   ،»27 الـــ  المنــاخ  قمــة  تســتضيف 

اإلنســاني  للعمــل  التطوعــي  الفريــق  مؤسســة 

بالتعــاون مــع كليــة الدراســات العليــا والبحــوث البيئيــة 

الشــريف  األزهــر  وجامعــة  شــمس  عيــن  بجامعــة 

مبــادرة »المليــون شــاب متطــوع للتكيــف المناخــي«، 

ــة  والتــي تســتهدف إعــداد مليــون متطــوع لمحــو األمي

الكربونيــة، ودعًمــا لتلــك الجهــود أعلــن األزهــر الشــريف 
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مــع  بالتعــاون  حياتنــا«  »مناخنــا  مبــادرة  إطــاق  عــن 

لمواجهــة  العامــة  المشــاركة  لتشــجيع  البيئــة  وزارة 

الوعــي  المنــاخ، ورفــع  العالميــة آلثــار تغيــر  التحديــات 

ال  كمــا   ،»cop27« المنــاخ مؤتمــر  بأهميــة  المجتمعــي 

يمكــن إغفــال أهميــة »مؤتمــر برلمــان الطائــع« الــذي 

نظمــه مجلــس النــواب بالتعــاون مــع وزارة الشــباب 

والرياضــة منتصــف ســبتمبر 2022 تحــت عنــوان مــا بعــد 

cop 27 حــول التغيــرات المناخيــة »التأثيــر.. التكيــف« فــي 

علــى  الحفــاظ  بأهميــة  والشــباب  النــشء  رفــع وعــي 

 . التغيــرات المناخيــة  البيئــة، ومخاطــر 

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح وجـــود عاقـــة وثيقـــة بيـــن 

ـــاء الوعـــي  ـــة متعـــددة األبعـــاد مـــن جهـــة، وأزمـــة بن األمي

ــز  ــي َتركـ ــى فـ ــا تجّلـ ــو مـ ــرى، وهـ ــة أخـ ــن جهـ ــري مـ المصـ

جهـــود الدولـــة علـــى مـــدار الســـنوات الســـابقة علـــى عـــدة 

محـــاور متشـــابكة لبنـــاء الوعـــي المجتمعـــي، تمثـــل 

أولهـــا فـــي التأكيـــد علـــى أن األمـــن القومـــي لمصـــر ال 

رفـــع الوعـــي  بـــأي حـــال مـــن األحـــوال عـــن  ينفصـــل 

الداخلـــي،  األمـــن  تحقيـــق  يكفـــل  الـــذي  المجتمعـــي 

التحديـــات  لمواجهـــة  المجتمعيـــة  الجهـــود  وحشـــد 

تعزيـــز  علـــى  الثانـــي  المحـــور  ركـــز  فيمـــا  الخارجيـــة، 

المواطنـــة المجتمعيـــة بمـــا تتضمنـــه مـــن ترســـيخ 

المواطـــن  بيـــن  الثقـــة  وبنـــاء  واالنتمـــاء  الـــوالء  قيـــم 

وااللتـــزام  الوطـــن،  أجـــل  مـــن  والتضحيـــة  والدولـــة، 

بالواجبـــات قبـــل الحقـــوق، وعـــدم التشـــدد، ونشـــر قيـــم 

التســـامح وتقبـــل اآلخـــر.

 وقـــد تضمـــن المحـــور الثالث رفـــع الوعي المجتمعي

وقيمـــة  األرض،  علـــى  المتحققـــة  اإلنجـــازات  بحجـــم 

المشـــروعات القوميـــة التـــي تتبناهـــا الدولـــة فـــي إطـــار 

تدشـــين الجمهوريـــة الجديـــدة التـــي تحتـــل قضايـــا بنـــاء 

المواطـــن المصـــري صـــدارة أولوياتهـــا، لترســـيخ دعائـــم 

المحـــور  اشـــتمل  فيمـــا  الحديثـــة،  المدنيـــة  الدولـــة 

الرابـــع علـــى رفـــع وعـــي المواطنيـــن بخطـــورة حـــروب 

الجيليـــن الرابـــع والخامـــس، فـــي ظـــل تزايـــد االعتمـــاد 

علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي لبـــث الشـــائعات 

والمعلومـــات المغلوطـــة التـــي تســـتهدف تقويـــض 

مـــدار  علـــى  الدولـــة  جهـــود  تركـــزت 
الســـنوات الســـابقة علـــى عـــدة محـــاور 
المجتمعـــي،  الوعـــي  لبنـــاء  متشـــابكة 
األمـــن  أن  علـــى  التأكيـــد  خـــالل  مـــن 
القومـــي لمصـــر ال ينفصـــل بـــأي حـــال مـــن 
األحـــوال عـــن رفـــع الوعـــي المجتمعـــي، 
وتعزيـــز المواطنـــة المجتمعيـــة، وتوعيـــة 
المواطنيـــن بحجـــم اإلنجـــازات المتحققة 
بخطـــورة  الوعـــي  ورفـــع  األرض،  علـــى 
حـــروب الجيليـــن الرابـــع والخامـــس، فـــي 
ظـــل مـــا يحيـــق بالدولـــة المصريـــة مـــن 

ومؤامـــرات. تهديـــدات 

بالعلـــم  المصـــري  الشـــعب  تحصيـــن  مـــع  الـــدول، 

والثقافـــة لمواجهـــة مـــا يحيـــق بالدولـــة المصريـــة مـــن 

تهديـــدات ومؤامـــرات.

وختاًمـــا، فـــإن الطريـــق أمـــام بنـــاء وعـــي المواطـــن 

ومواجهـــة األميـــة متعـــددة األبعـــاد بـــات ممهـــًدا فـــي 

ظـــل جهـــود الدولـــة إلعـــادة بنـــاء اإلنســـان المصـــري 

واالقتصاديـــة  السياســـية  األصعـــدة  كافـــة  علـــى 

خـــال  والبيئيـــة  والصحيـــة  والثقافيـــة  واالجتماعيـــة 

الســـنوات الثمانـــي الماضيـــة، غيـــر أنـــه ال يـــزال يتطلـــب 

القيـــادة  خلـــف  الوطنـــي  االصطفـــاف  مـــن  مزيـــًدا 

ــز  ــل تعزيـ ــا يكفـ ــة، بمـ ــات الدولـ ــية ومؤسسـ السياسـ

المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي بنـــاء الدولـــة وتخطـــي 

ـــة، وترســـيخ قيـــم الشـــفافية،  ـــة الراهن ـــات المرحل تحدي

اآلخـــر،  وقبـــول  والمشـــاركة،  واالنتمـــاء،  والـــوالء، 

بهـــدف إعـــادة بنـــاء الشـــخصية المصريـــة الواعيـــة 

لمســـيرة  والدافعـــة  وإمكانياتـــه،  الوطـــن  بتحديـــات 

البنـــاء والتنميـــة.
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يمـر المجتمـع المصـري بمراحل تنمويـة بالغة األهمية 

ثرواتـه  بكافـة  االهتمـام  تتطلـب  والتـي  والتعقيـد، 

وموارده وإمكاناته البشرية، وتكييفها على نحو يضمن 

لـه التقـدم المجتمعـي في مختلف المجـاالت. ولما كان 

المسـاهمة  الرئيسـة  المـوارد  أحـد  البشـرى  العنصـر 

أيًضـا  وهـو  التنميـة،  تحقيـق  فـي  مباشـرة  بصـورة 

الهـدف االسـتراتيجي  ـل  تمثَّ المنشـودة، فلقـد  غايتهـا 

للتنميـة المسـتدامة في تحسـين جـودة حياة المواطن 

المصـري بتكثيـف االسـتثمار فـي البشـر، واإلقـدام علـى 

إصاحـات جـادة، وتنفيـذ مشـروعات تنمويـة كبـرى فـي 

والمرافـق)1(،  واإلسـكان،  والصحـة،  التعليـم،  قطاعـات 

فـي إطـار سياسـات إصاحية وتوجهـات تنموية تنطلق 

من حق اإلنسان الطبيعي في العيش الكريم، واألمان 

االجتماعـي، فكمـا جـاء فـي اإلعـالن العالمـي لحقـوق 

اإلنسـان المـادة 25 )1( فـإن: »لـكلِّ شـخص حـقٌّ فـي 

والرفاهـة  الصحـة  لضمـان  يكفـي  معيشـة  مسـتوى 

لـه وألسـرته، خاصـًة علـى صعيـد الخدمـات االجتماعيـة 

والعنايـة  والمسـكن،  والملبـس،  كالمـأكل،  الضروريـة 

الطبيـة، ولـه الحـقُّ فيمـا يأمـن بـه فـي حـاالت األزمـات 

ـل الترمُّ أو  العجـز  أو  المـرض  أو  كالبطالـة   والصدمـات 

أو الشيخوخة«)2(.

وفـــي هـــذا الســـياق، تســـعى االســـتراتيجية المصريـــة 

إطـــار  -فـــي   2030 مصـــر  رؤيـــة  المســـتدامة:  للتنميـــة 

الحمايـــة  لتوفيـــر ســـبل  االجتماعيـــة-  العدالـــة  محـــور 

خـــال  مـــن  بالرعايـــة)3(،  األولـــى  للفئـــات  االجتماعيـــة 

توفيـــر االحتياجـــات الضروريـــة لألســـر الفقيـــرة، وتوفيـــر 

الخدمـــات الصحيـــة للفئـــات األولـــى بالرعايـــة، وحمايـــة 

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، وتوفيـــر عمـــل الئـــق مســـتمر 

شـــبكات  توفيـــر  وكـــذا  الدخـــل،  ومحـــدودي  للفقـــراء 

الطـــوارئ  اســـتجابة  وتدابيـــر  االجتماعيـــة،  الحمايـــة 

خاصـــًة  الضعيفـــة،  المجتمعـــات  حمايـــة  أجـــل  مـــن 

فـــي صعيـــد مصـــر والمجتمعـــات الريفيـــة، وذلـــك مـــن 

ــن  ــدام األمـ ــن انعـ ــي مـ ــي تعانـ ــر التـ ــن األسـ ــال تمكيـ خـ

اإلنســـاني والُمهمشـــة فـــي قـــرى ُمختـــارة مـــن صعيـــد 

مصـــر -مـــن الحصـــول علـــى فـــرص كســـب العيـــش، 

إدارة  يضمـــن  ممـــا  والتعليـــم،  التغذيـــة  وخدمـــات 

المخاطـــر االجتماعيـــة، وإتاحـــة الخدمـــات االجتماعيـــة 

األساســـية للجميـــع؛ إيمانـــا بمبـــادئ تكافـــؤ الفـــرص 
االجتماعيـــة.)4( والعدالـــة 

وتأسيًســا علــى ذلــك، جــاءت مبــادرة »حيــاة كريمــة« 

لتســتهدف تحســين جــودة حيــاة المواطــن المصــري، 

حيــاة  توفيــر  مــع  األبعــاد،  متعــدد  الفقــر  ومواجهــة 

كريمــة تتســم باالســتدامة للفئــات المجتمعيــة األكثــر 

ا، بمــا  احتياًجــا فــي محافظــات الجمهوريــة األكثــر فقــًر

يكفــل ســد الفجــوات التنمويــة بيــن المراكــز والقــرى 

وتوابعهــا واالســتثمار فــي تنميــة اإلنســان المصــري، 

أربعــة  فــي  المبــادرة  أهــداف  تحديــد  يمكــن  ثــم  ومــن 

وتحســين  اإلنســان،  بنــاء  هــي:  اســتراتيجية،  أهــداف 

جــودة حيــاة المواطنيــن، وتحســين مســتوى معيشــة 

ــا، وتوفيــر فــرص عمــل الئقــة  المواطنيــن األكثــر احتياًج

بيــن  والتشــارك  التكامــل  علــى  باالعتمــاد  ومنتجــة 

الدولــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدني 

وشــركاء التنميــة، بمــا يضمــن توفيــر حيــاة كريمــة لتلــك 
الفئــة، وتحســين ظــروف معيشــتها.)5(

أ. أسماء مجدي علي حسين 

الـــــقـــــومـــــي الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط  مـــــعـــــهـــــد   - مــــــســــــاعــــــد  مــــــــــــــدرس 

مبادرة حياة كريمة وإعادة بناء اإلنسان المصري
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ــادرة الرئاســية  أوًلا: نشــأة وتطــور المب
لتنميــة الريــف المصــري »حيــاة كريمة« 

فــي  الشــباب  شــارك  عندمــا  المبــادرة  فكــرة  نشــأت 

 ،)6(2019 يوليــو   30 للشــباب  الســابع  الوطنــي  المؤتمــر 

وقامــوا بعــرض رؤيتهــم وأفكارهــم بشــأن المبــادرة، 

وعلــى إثــر ذلــك أطلــق فخامــة الســيد الرئيــس »عبــد 

الفتــاح السيســي« المبــادرة فــي عــام 2019؛ بهــدف إحداث 

تغييــر ارتقائــي مخطــط ألوضــاع القريــة المصريــة مــن 

خــال تحســين جــودة حيــاة أهالــي القــرى الريفيــة األكثــر 

فقــًرا فــي إطــار اســتراتيجية التنميــة المســتدامة: رؤيــة 

قريــة   4500 تنميــة  إلــى  المبــادرة  تهــدف  إذ  2030؛  مصــر 

اســتثمارات  بإجمالــي  ســنوات،  ثــاث  خــال  مصريــة 

تتجــاوز 500 مليــار جنيــه.

نموذًجـــا  كريمـــة«  »حيـــاة  الرئاســـية  المبـــادرة  ُتمثـــل 

الحكوميـــة،  والمؤسســـات  الـــوزارات  بيـــن  للشـــراكة 

والقطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي؛ لتعزيـــز رأس 

القـــرى  المـــال البشـــري للفئـــات األكثـــر ضعفـــا فـــي 

تحســـين  جانـــب  إلـــى  المبـــادرة  مـــن  الُمســـتهدفة 

احتياجـــا  األكثـــر  للفئـــات  المعيشـــة  مســـتويات 

)اإلســـكان الائـــق وتحســـين خدمـــات الميـــاه والصـــرف 

الصحـــي(، وتحســـين الخدمـــات التعليميـــة والصحيـــة، 

ــاة  ــادرة حيـ ــداف مبـ ــن أهـ ــد مـ ــق العديـ ــم تتطابـ ــن ثـ ومـ

لألمـــم  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  مـــع  كريمـــة 

ـــز بشـــكل أساســـي علـــى  المتحـــدة )SDGs(، التـــي ُتركِّ

التخفيـــف مـــن حـــدة الفقـــر، والقضـــاء علـــى الجـــوع، 

وتوفيـــر الصحـــة والتعليـــم الجيديـــن، فضـــًلا عـــن ميـــاه 

الصحـــي.)7(  الصـــرف  وخدمـــات  الشـــرب، 

الرئاســـية  المبـــادرة  اتخـــذت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 

سلســـلة  كريمـــة«  »حيـــاة  المصـــري  الريـــف  لتنميـــة 

الحيـــاة  جـــودة  لتحســـين  التنمويـــة  اإلجـــراءات  مـــن 

والمعيشـــة؛ وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر الســـكن الائـــق، 

الصحيـــة  المؤشـــرات  كفـــاءة  رفـــع  إلـــى  باإلضافـــة 

للســـكان، حيـــث اســـتعانت المبـــادرة بقاعـــدة بيانـــات 

ـــة  ـــط الفقـــر الصـــادرة عـــن الجهـــاز المركـــزي للتعبئ خرائ

العامـــة واإلحصـــاء لعـــام 2018، وعلـــى إثـــر ذلـــك تـــم تحديـــد 

أفقـــر 1000 قريـــة، ُمرتَّبـــة حســـب نســـبة الفقـــراء بـــكل قريـــة، 

حيـــث تتبنـــى المبـــادرة مفهـــوم الفقـــر المتعـــدد األبعـــاد، 

وتســـعى لتوفيـــر حيـــاة كريمـــة للفئـــة األكثـــر احتياجـــا 

فـــي القـــرى المصريـــة، مـــع ســـد الفجـــوات التنمويـــة 

بيـــن المراكـــز والقـــرى وتوابعهـــا، وتحســـين مؤشـــرات 

جـــودة الحيـــاة والخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة فـــي 
الريـــف المصـــري.)8(

ــا: مراحــل عمــل المبــادرة الرئاســية  ثانًي
»حيــاة كريمــة«

المبــادرة  جانــب  مــن  المســتهدفة  القــرى  قســمت 

وفًقــا لقاعــدة بيانــات خرائــط الفقــر الصــادرة عــن الجهاز 

مــع  بالتنســيق  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي 

الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة، والقطــاع 

وزارات  فــي  وتتمثــل  المدنــي،  والمجتمــع  الخــاص 

التضامــن االجتماعــي والتخطيــط والتنميــة االقتصاديــة 

والقــوى العاملــة والتنميــة المحليــة والماليــة، باإلضافة 

إلــى جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 

ومتناهيــة الصغــر وغيرهــا مــن المؤسســات الحكومية، 

كمــا يشــارك فيهــا عــدد مــن الجمعيــات األهليــة، فضــًلا 

والصدقــات  الــزكاة  وبيــت  المصرفــي  القطــاع  عــن 

المصــري، وعليــه رصــدت المبــادرة 103 مليــارات جنيــه 

الفاعـــل  هـــو  البشـــرى  العنصـــر 
وهـــو  التنميـــة،  تحقيـــق  فـــي  الرئيـــس 
أيًضـــا غايتهـــا، وتتبنـــى مبـــادرة »حيـــاة 
كريمـــة« مفهـــوم الفقـــر متعـــدد األبعـــاد، 
المعيشـــة  مســـتوى  لرفـــع  وتســـعى 
الحيـــاة  نوعيـــة  مؤشـــرات  بتحســـين 

والتعليـــم. والصحـــة 
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ــة تتجــاوز نســبة الفقــر فيهــا 70٪، وتــم  ــر 277 قري لتطوي

التنســيق مــع 16 جمعيــة أهليــة للتنفيــذ، وانقســمت 
ــاث مراحــل أساســية، هــي:)9( ــى ث ــادرة إل المب

نســـب 	  ذات  القـــرى  تشـــمل  األولـــى:  المرحلـــة 

الفقـــر البالغـــة 70٪ فأكثـــر )القـــرى األكثـــر احتياًجـــا، 

ـــات عاجلـــة(. إلـــى تدخُّ التـــي تحتـــاج 

نســـب 	  ذات  القـــرى  تشـــمل  الثانيـــة:  المرحلـــة 

الفقـــر التـــي تتـــراوح مـــن 50٪ إلـــى 70٪ )وهـــي القـــرى 

ـــل، ولكـــن بصـــورة أقـــل  الفقيـــرة التـــي تحتـــاج لتدخُّ

مـــن المجموعـــة األولـــى(.

المرحلـــة الثالثـــة: تشـــمل القـــرى ذات نســـب فقـــر 	 

أقـــل مـــن ٪50.

وفـي ضـوء مـا سـبق، تبنـت مبـادرة حيـاة كريمـة نهًجا 

الحيـاة  التركيـز علـى جميـع جوانـب  ا مـن خـال  شـموليًّ

يلي:)تطويـر  مـا  المبـادرة  تدخـات  وتشـمل  الكريمـة، 

وتجديـد  الئقـة  منـازل  توفيـر  خـال  مـن  التحتيـة  البنيـة 

والمجمعـات  األسـقف  وبنـاء  المتهالكـة،  المنـازل 

ميـاه  ومعالجـة  الميـاه  إمـدادات  وتوفيـر  السـكنية، 

الصـرف الصحـي والغـاز والكهربـاء، وإنشـاء المشـاريع 

الصغيرة، وتنفيذ ورش عمل تكوين المهارات المهنية 

والحـرف اليدويـة، وخلـق فـرص عمـل للشـباب، فضـا 

المبـادرة  تمكنـت  حيـث  التعاونيـات(،  دور  تعزيـز  عـن 

وحـدات  تسـع  تطويـر  مـن  األولـى  المرحلـة  خـال 

اجتماعيـة، ووحدتيـن صحيتيـن اسـتهدفتهما المبـادرة، 

فـي  التعليميـة  جهودهـا  ضمـن  المبـادرة  رت  طـوَّ كمـا 

القـرى المسـتهدفة ثمـان مـدارس، إضافـة إلـى تطويـر 

الصحيـة  الخدمـات  تطويـر  صعيـد  وعلـى  10حضانـات، 

قافلـة   43 المبـادرة  أطلقـت  المسـتهدفة،  بالقـرى 

عمليـة   1060 إجـراء  وتـم  طبيـة،  قافلـة  و175  بيطريـة، 

جراحيـة، و3920 عمليـة عيـون، باإلضافـة إلـى رفـع كفـاءة 

21974 منزال لتصبح »سـكنا كريما«، مع توصيل خدمات 

ميـاه الشـرب والصـرف الصحـي، بجانـب تنفيـذ 51 وحـدة 

الخدمـات  لتقديـم  تدخـل  ألـف   31 واسـتكمال  صحيـة، 

 الصحيـة واالجتماعيـة، وتحسـين شـبكات الطـرق فـي

تمويـل  قـروض  تقديـم  عـن  فضـًلا  تجمعـا،   92
جنيـه.)10( مليـون   400 بقيمـة  صغيـرة  لمشـروعات 
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ــر  وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثانيــة، فقــد أطلقهــا وزي

ــر 2020، باســتثمارات تقــدر  التنميــة المحليــة، فــي 17 أكتوب

ــا  بنحــو 9.6 مليــارات جنيــه، وتســتهدف 375 تجمًعــا ريفيًّ

فــي 14 محافظــة، معظمهــا فــي صعيــد مصــر، حيــث 

تضــم المراكــز والقــرى وتوابعهــا فــي مناطــق وســط 

وجنــوب الصعيــد، والتــي تقــدر بنحــو 315 قريــة، وقــد تــمَّ 

تنفيــذ 1592 مشــروًعا فــي المرحلــة الثانيــة بعــدد كبيــر 

مــن القطاعــات التــي تهــم المواطنيــن، وفــى مقدمتهــا 

الصحــي  والصــرف  والصحيــة  التعليميــة  الخدمــات 
وتوفيــر ميــاه الشــرب المأمونــة.)11(

وفي ضوء ما ســبق، يمكن القول بأن تقييم المرحلة 

األولــى والثانيــة من المشــروع التنمــوي للريف المصري 

»حيــاة كريمــة« أثبــت أن الصكــوك والمبــادئ والعهــود 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان يمكــن ترجمتهــا إلــى إجــراءات 

بأفضــل الممارســات إذا تــم دمجهــا فــي خطــة واضحــة 

ــار قــدرات الــدول، وخصائــص الســكان  تأخــذ فــي االعتب

الريفييــن/ المحلييــن المســتهدفين، حيــث اســتطاعت 

مراحــل عمــل المبــادرة تحقيــق العدالــة المكانيــة، وهــي 

علــى  عــاوة  الدولــة،  خطــة  مســتهدفات  أهــم  مــن 

تحســين مؤشــر جــودة الحيــاة، وخفــض معــدالت الفقــر 

متعــدد األبعــاد فــي القــرى المســتهدفة. 

اســـتطاعت مبـــادرة »حيـــاة كريمـــة« 
عـــالوة  المكانيـــة؛  العدالـــة  تحقيـــق 
علـــى تحســـين مؤشـــر جـــودة الحيـــاة، 
وخفـــض متوســـط معـــدل الفقـــر فـــي 

الُمســـتهدفة. القـــــرى 
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ثالًثــا: االســتثمار فــي تنميــة اإلنســان 
كريمــة« »حيــاة  ومبــادرة 

ــل االســتثمار فــي العنصــر البشــرى أحــد المقومــات  ُيمثِّ

التنميــة  عمليــة  وجوهــر  المجتمــع،  لبنــاء  األساســية 

فــي  إصاحــات  تحقيــق  ــن  يتضمَّ والــذي  المســتدامة، 

قطاعــات التعليــم، والصحــة، وتوفيــر الســكن الائــق 

بهــدف بنــاء وتطويــر قــوة بشــرية مؤهلــة، وقــادرة علــى 

قيــادة مســيرة التنميــة.

فــي  البشــري  المــال  بــرأس  مصــر  اهتمــام  ويتجّلــى 

التعــاون مــع مختلــف شــركاء التنميــة مــن خــال العديد 

مــن المبــادرات؛ أبرزهــا التعــاون مــع مجموعــة البنــك 

تعزيــز  مثــل: مشــروع  عــدة مشــروعات،  فــي  الدولــي 

شــبكات األمــان االجتماعــي، وتوفيــر خدمــات الصــرف 

ــة الصحيــة، ومشــروعات  الصحــي، ودعــم قطــاع الرعاي

إصــاح التعليــم فــي مصــر؛ إذ يهــدف مشــروع رأس 

المــال البشــري لمجموعــة البنــك الدولــي، والــذي ُأطَلــق 

إلــى التكامــل مــع اســتراتيجيات الحكومــات  عــام 2017، 

المواطنيــن؛  فــي  االســتثمار  تحفيــز  يخــص  فيمــا 
المســتدام.)12( للنمــو  الرئيــس  المحــرك  باعتبارهــم 

مبـــادرة  المصريـــة  الدولـــة  أطلقـــت  عليـــه،  وبنـــاًء 

ــاط  ــة لألنمـ ــة جامعـ ــة مجتمعيـ ــاة كريمـــة« كمظلـ »حيـ

ـــة، والتـــي  ـــة االجتماعي ـــة لبرامـــج الحماي األساســـية الثاث
علـــى:)13( تشـــتمل 

إلى 	  تستند  ال  التي  االجتماعية  الحماية  برامج 

اشتراكات أو مساهمات مالية، والتي تشتمل على 

للفئات  تقدم  التي  االجتماعية  المساعدات  جميع 

األكثر احتياًجا والبرامج المعنية بالتمكين االقتصادي 

مثل:  اإلغاثي،  الطابع  ذات  الطارئة  والمساعدات 

وكرامة  تكافل  )برنامج  االجتماعي  األمان  شبكات 

للتحويات النقدية المشروطة وغير المشروطة – 

معاش الضمان االجتماعي - وغيرها(.

برامــج الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى اشــتراكات 	 

المســتفيدين أو المموليــن، مثــل: نظــام التأمينــات 

االجتماعيــة، ونظــام التأميــن الصحــي الشــامل. 

برامـــج ســـوق العمـــل النشـــطة، وهـــي البرامـــج التـــي 	 

تهـــدف إلـــى تســـهيل إدمـــاج الباحثيـــن عـــن عمـــل 

ـــى إدارة مخاطـــر  فـــي ســـوق العمـــل، مـــع الســـعي إل

هـــذا الســـوق لحمايـــة الفئـــات األفقـــر والعاطلـــة 

عـــن العمـــل؛ بهـــدف تحريكهـــا مـــن خانـــة الحاجـــة، 

فـــي  البرامـــج  تلـــك  وتتمثـــل  التمكيـــن،  خانـــة  إلـــى 

التدخـــات والمبـــادرات التـــي تســـاعد األفـــراد فـــي 

أو  البطالـــة  حـــاالت  فـــي  وظيفـــة  علـــى  الحصـــول 

االنتقـــال إلـــى عمـــل أفضـــل، مثـــل: مبـــادرة الشـــمول 

المالـــي، وجهـــاز تنميـــة المشـــروعات المتوســـطة 

والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر.

»حيـاة  مبـادرة  ُتعتبـر  سـبق،  مـا  علـى  وتأسيًسـا 

كريمة« من أهم المبادرات الحيوية في قطاع الحماية 

البشـرية،  الثـروة  تنميـة  وتسـتهدف  االجتماعيـة، 

ـد لضـخ  وتعزيـز البنيـة التحتيـة للريـف المصـري، وُتمهِّ

مزيـد مـن االسـتثمارات االجتماعيـة واالقتصاديـة من 

الدوليـة. للشـراكات  المتاحـة  خـال اإلمكانيـات 
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رابًعـــا: مبـــادرة حيـــاة كريمـــة وأهـــداف 
المســـتدامة التنميـــة 

ـــذي للمشـــروع  ـــر متابعـــة الموقـــف التنفي طبقـــا لتقري

القومـــي لتطويـــر الريـــف المصـــري »حيـــاة كريمـــة« 

2021/ 2022، الصـــادر عـــن وزارة  الماليـــة  خـــال الســـنة 

األثـــر  لقيـــاس  االقتصاديـــة  والتنميـــة  التخطيـــط 

التنمـــوي للمبـــادرة الرئاســـية »حيـــاة كريمـــة«، وفقـــا 

لمنهجيـــة البرامـــج واألداء وربـــط مـــا تـــم تنفيـــذه مـــن 

أعمـــال فـــي إطـــار المبـــادرة بأهـــداف األمـــم المتحـــدة 

المبـــادرة  إدراج  تـــم  المســـتدامة،  التنميـــة  لتحقيـــق 

الرئاســـية »حيـــاة كريمـــة« ضمـــن أفضـــل الممارســـات 

التنمويـــة ومســـرعات أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

علـــى منصـــة األمـــم المتحـــدة؛ نظـــًرا إلحداثهـــا تغييـــرا 

ارتقائيـــا مخطـــط ألوضـــاع القريـــة المصريـــة اقتصاديـــا 

شـــموليتها  إلـــى  باإلضافـــة  ومؤسســـيا،  وثقافيـــا 

وأهميتهـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

فـــي إطـــار رؤيـــة مصـــر 2030، حيـــث نالـــت المبـــادرة إشـــادة 

اإلقليميـــة  التنميـــة  مؤسســـات  قبـــل  مـــن  دوليـــة 

والدوليـــة، التـــي أكـــدت علـــى دور مصـــر الريـــادي فـــي 

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي المجتمعـــات 

الريفيـــة، ال ســـيما فـــي ظـــل كـــون المبـــادرة مـــن أكبـــر 

تطويـــر  اســـتهدفت  التـــي  التنمويـــة  المشـــروعات 

ذلـــك،  وفـــي ضـــوء  العالـــم.  علـــى مســـتوى  القـــرى 

الرئاســـية  للمبـــادرة  التنمـــوي  األثـــر  قيـــاس  يظهـــر 

»حيـــاة كريمـــة« فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن المبـــادرة، 

مـــن خـــال الوقـــوف علـــى تطـــور وضـــع مصـــر فـــي 

»مؤشـــر جـــودة الحيـــاة«، حيـــث تحســـن وضـــع مصـــر 

فـــي المؤشـــر 6 نقـــاط خـــال عـــام واحـــد مـــن تطبيـــق 

وفـــق   ٪32 نســـبة  علـــى  مصـــر  لتحصـــل  المبـــادرة، 

المبـــادرة،  تطبيـــق  قبـــل   ٪26 بــــ  مقارنـــة  المؤشـــر 

وقـــد تجلـــي هـــذا التحســـن فـــي تطـــور وضـــع مصـــر 

بالمؤشـــرات الفرعيـــة لمؤشـــر جـــودة الحيـــاه، حيـــث 

 بلـــغ التحســـن فـــي تغطيـــة خدمـــات الصـــرف الصحـــي

 4 نقـــاط، وبلـــغ التحســـن فـــي حجـــم التغطيـــة الصحيـــة

الخدمـــات  بتوفـــر  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  نقطـــة،   45

إلـــى التحســـن  معـــدل  وصـــل  فقـــد   التعليميـــة 

11 نقطـــة، كمـــا بلـــغ التحســـن فـــي توفيـــر شـــبكات الغـــاز 

ُمعـــدل  فـــي  التحســـن  نقـــاط، ووصـــل   4 الطبيعـــي 

توفيـــر الخدمـــات الرياضيـــة 5 نقـــاط، وهـــو مـــا يؤكـــد 

الـــدور المحـــوري والفاعـــل لمبـــادرة حيـــاة كريمـــة فـــي 

تحســـين جـــودة حيـــاة الفئـــات األكثـــر احتياجـــا فـــي قـــرى 

ــتهدفة.)14(  ــر المسـ مصـ

ـــادرة  ـــاًء علـــى مـــا ســـلف ذكـــره، يمكـــن القـــول إن مب بن

ـــة  ـــق أهـــداف التنمي ـــاة كريمـــة ســـاهمت فـــي تحقي حي

خـــال:  مـــن   )SDGs( المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة 

األكثـــر  للفئـــات  المعيشـــة  مســـتويات  تحســـين 

احتياجـــا )اإلســـكان الائـــق وتحســـين خدمـــات الميـــاه 

ـــة  والصـــرف الصحـــي(، وتحســـين الخدمـــات التعليمي

والصحيـــة.

خامًسا: مبادرة حياة كريمة الرقمية 

»حيـــاة  لمبـــادرة  اإللكترونيـــة  المنظومـــة  أ. 
كريمـــة«

االقتصاديـــة  والتنميـــة  التخطيـــط  وزارة  اطلقـــت 

ـــاة كريمـــة عـــام 2021،  ـــادرة حي المنظومـــة اإللكترونيـــة لمب

والتـــي تشـــتمل علـــى المراحـــل المتكاملـــة لعمليـــة إعـــداد 

الخطـــة ومتابعـــة وتقييـــم األثـــر التنمـــوي، ودمـــج لقواعـــد 

بيانـــات الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء 

ــة،  ــرارات التخطيطيـ ــع القـ ــا فـــي صنـ ــتفادة منهـ واالسـ

فضـــًلا عـــن حســـابها التلقائـــي واللحظـــي لمؤشـــر جـــودة 

الحيـــاة؛ ممـــا يمكنهـــا مـــن حصـــر االحتياجـــات التنمويـــة 

ــادرة، ومتابعـــة وتقييـــم  للقـــرى المســـتهدفة فـــي المبـ

أثـــر جهـــود التنميـــة وانعكاســـاتها علـــى جـــودة الحيـــاة 

ــن  ــات؛ ومـ ــز والمحافظـ ــرى والمراكـ ــتوى القـ ــى مسـ علـ

االنتقالـــي  للتطـــور  المنظومـــة كنتـــاج  تلـــك  تأتـــي  ثـــم 

التدريجـــي مـــن المتابعـــة الماليـــة والمرتبطـــة بنفقـــات 

ــرات  ــة مؤشـ ــى متابعـ ــرى إلـ ــف القـ ــي مختلـ ــادرة فـ المبـ

األداء الكميـــة، التـــي تســـتهدف قيـــاس كفـــاءة الخدمـــات 
ــادرة.)15( ــار المبـ المقدمـــة للمواطنيـــن فـــي إطـ
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ب. مبادرة »حياة كريمة رقمية«

عـــت مؤسســـة حيـــاة كريمـــة بروتوكـــول تعـــاون مـــع  وقَّ

ــي أبريـــل  ــات، فـ ــا المعلومـ ــاالت وتكنولوجيـ وزارة االتصـ

2022، بشـــأن تنفيـــذ مبـــادرة »حيـــاة كريمـــة رقميـــة« فـــي 

المصريـــة  القـــرى  لتطويـــر  القومـــي  المشـــروع  إطـــار 

»حيـــاة كريمـــة«، بهـــدف محـــو األميـــة الرقميـــة ألهالـــي 

الرقميـــة  قدراتهـــم  وتنميـــة  المســـتهدفة  القـــرى 

وتحويـــل  الرقمـــي  االقتصـــادي  التمكيـــن  لتحقيـــق 

رقمـــي  مجتمـــع  إلـــى  المســـتهدفة  القـــرى  مجتمـــع 

ـــج، وذلـــك مـــن خـــال رفـــع كفـــاءة 
ِ
تفاعلـــي آمـــن وُمنت

البنيـــة التحتيـــة المعلوماتيـــة للقـــرى وخلـــق مجتمـــع 

لبنـــاء  المبذولـــة  الجهـــود  يعـــزز  بمـــا  تفاعلـــي،  رقمـــي 

مصـــر الرقميـــة وتمكيـــن المواطنيـــن مـــن االســـتخدام 

واالتصـــاالت،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  الفّعـــال 

هـــي:  محـــاور،  أربعـــة  العمـــل  مشـــروعات  وتتضمـــن 

ــاءة  ــع كفـ ــة لرفـ ــاف الضوئيـ ــات األليـ ــرى بكابـ ــط القـ ربـ

إلـــى  خدمـــات اإلنترنـــت لمليـــون منـــزل بكلفـــة تصـــل 

نحـــو 5.8 مليـــارات جنيـــه، والعمـــل علـــى تطويـــر عـــدد 

ـــر عـــدد 11 منفـــذ توزيـــع، وتزويـــد  906 منافـــذ بريديـــة وتطوي

إلـــى  باإلضافـــة  اآللـــي،  الصـــراف  بماكينـــات  المكاتـــب 

تحســـين جـــودة خدمـــات شـــبكات االتصـــاالت مـــن خـــال 

تزويـــد القـــرى بعـــدد ألـــف بـــرج تشـــاركي، مـــع العمـــل 

علـــى تنميـــة وبنـــاء القـــدرات الرقميـــة للمواطنيـــن فـــي 
قـــرى حيـــاة كريمـــة.)16(

النجاحـــات  اســـتعراض  ضـــوء  فـــي  فإنـــه  وختاًمـــا، 

ــادرة  ــار مبـ ــي إطـ ــري فـ ــف المصـ ــرى الريـ ــة بقـ المتحققـ

حيـــاة كريمـــة، يمكـــن القـــول بـــأن تنميـــة القـــرى المصريـــة 

فـــي ظـــل المبـــادرة يعـــد مـــن أهـــم المشـــروعات التنموية 

الوطنيـــة التـــي توليهـــا الدولـــة اهتماًمـــا بالًغـــا فـــي ظـــل 

بمســـتوى  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن  الدؤوبـــة  مســـاعيها 

المصـــري  الريـــف  فـــي  العامـــة  والمرافـــق  الخدمـــات 

بعـــد عقـــود مـــن اإلهمـــال والتهميـــش، بهـــدف االرتقـــاء 

ــتدامة،  ــة المسـ ــة، وتحقيـــق التنميـ ــتوى المعيشـ بمسـ

ـــة واضحـــة تضـــع العنصـــر  ـــة تنموي ـــذ رؤي فـــي إطـــار تنفي

البشـــرى كأولويـــة أولـــى فـــي التنميـــة.

الهوامش والمراجع

ــر التنميــة البشــرية فــي مصــر 2021: التنميــة حــق للجميــع.. مصــر المســيرة  ــة )2021(، تقري )1( وزارة التخطيــط والتنميــة االقتصادي

والمســار، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، جمهوريــة مصــر العربيــة- القاهــرة.

https://www.ilo.org الحماية االجتماعية، متاح على رابط ،ILO 2( منظمة العمل الدولية(

)3( الصفحة الرسمية لرؤية مصر 2030، استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، البعد االجتماعي، متاح على رابط

http://sdsegypt2030.com



98

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

)٤( الصفحة الرسمية لوزارة التعاون الدولي )2022(، القضاء على الفقر، جمهورية مصر العربية، متاح على رابط
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)5( الصفحــة الرســمية للمبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة« )2022(، حيــاة كريمــة لــكل مصــري.. لــكل مصريــة، جمهوريــة مصــر 

 https://www.hayakarima.com رابــط  علــى  متــاح  العربيــة، 

)6( المرجع السابق )2022(. 
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

أ.د. محمد سعد أبو عامود 

ــوان  ــ ــ ــل ــ حــ ــة  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ جــ  – الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  ــوم  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ أســــــــتــــــــاذ 

عنهـا  الناتجـة  والمخاطـر  الطبيعيـة  الكـوارث  تعـد 

بـدء  منـذ  البشـري  الوجـود  صاحبـت  قديمـة  ظاهـرة 

البشـر العيش في مجتمعات مسـتقرة، وتشـهد على 

ذلـك األحـداث الـواردة فـي األسـاطير القديمـة، والتـراث 

فـي  األثريـة،  واألدلـة  الشـعبية،  واألغانـي  الشـعبي، 

العالـم. حـول  المختلفـة  الثقافـات  مـن  العديـد 

فقــد واجهــت المجتمعــات البشــرية علــى مــر العصــور 

مخاطــر الــزالزل، والبراكيــن، والعاقــات العدائيــة بيــن 

الهائلــة،  والفيضانــات  داخلهــا،  المجموعــات  بعــض 

الجليديــة، والحرائــق،  المفاجئــة، واالنهيــارات  واألوبئــة 

أزمــات  وكلهــا  )تســونامي(،  العاتيــة  المــد  وموجــات 

ل معالــم تاريــخ البشــرية. ُتشــكِّ

تلــك  بــل شــهدت  الحــد،  هــذا  عنــد  األمــر  يتوقــف  لــم 

أكثــر  لتصبــح  الوقــت  مــرور  مــع  ا  تطــوًر المخاطــر 

خطــورة علــى الجماعــات البشــرية، نتيجــة دور العوامــل 

التكنولوجيــة فــي تعميــق المخاطــر الطبيعيــة، لتشــمل 

التــي  والبيولوجيــة  والنوويــة،  الكيميائيــة،  التهديــدات 

يمكــن أن تتســبب فــي وقــوع كــوارث.

وتوضح الخبرة التاريخية أن وعي المجتمعات البشرية 

بالكـوارث الطبيعيـة واألزمـات والمخاطـر الناتجـة عنهـا 

المجتمعـات  هـذه  وإدراك  فهـم  خـال  مـن  يتشـكل 

لطبيعـة الكـوارث وأسـباب حدوثهـا، األمـر الـذي يلعـب 

ـا فـي تشـكيل أنمـاط اسـتجابة المجتمعات  دوًرا محوريًّ

الناتجـة  الكـوارث واألزمـات، والمخاطـر  البشـرية لهـذه 

عنهـا، كمـا تشـير هـذه الخبـرة إلـى أنه كلما تشـكل وعي 

باتجـاه  المخاطـر  لهـذه  وإدراكهـا  المجتمعـات  هـذه 

الـذي تشـكله،  الخطـر  إلـى طبيعتهـا ومسـتوى  أقـرب 

توافرت أنماط االسـتجابة المناسـبة إلدارتها والتعامل 

بالعكـس،  والعكـس  حدتهـا،  مـن  والتخفيـف  معهـا، 

باتجـاه  البشـرية  المجتمعـات  وعـي  تشـكل  فكلمـا 

يتجاهـل طبيعـة هـذه المخاطـر، ويقلـل مـن مسـتوى 

المجتمعـات  تعـرُّض  ازداد  عنهـا،  ينتـج  الـذي  الخطـر 

علـى  أو  تجنبهـا،  يمكـن  كان  وبشـرية  ماديـة  لخسـائر 

كمـا  الكـوارث،  هـذه  نتيجـة  حدتهـا  مـن  التقليـل  األقـل 

فـي  واضـح  اختـاف  عـن  التاريخيـة  الخبـرة  تفصـح 

الطبيعيـة،  للكـوارث  البشـرية  المجتمعـات  تفسـيرات 

ومـن ثـّم، تتباين أنماط االسـتجابة المجتمعية للكوارث 

عنهـا. الناتجـة  والمخاطـر  واألزمـات 

وفــي ضــوء ذلــك، تبــرز أهميــة التطــرق ألبــرز التفســيرات 

المجتمعيــة للكــوارث الطبيعيــة، وطبيعة االســتجابات 

المجتمعيــة لتلــك الكــوارث، وتطــور الوعــي المجتمعــي 

بأزمــة المنــاخ. 

للكـــــوارث  المجتمعيـــــة  التفســــيرات 
الطبيعيــــة 

»أرنولــد  البريطانــي  والمفكــر  المــؤرخ  توصــل  لقــد 

توينبــي« إلــى نظريــة »التحــدي واالســتجابة« لتفســير 

مواجهــة  علــى  البشــرية  الجماعــات  بعــض  قــدرة 

المهــددة  والمخاطــر  والكــوارث  واألزمــات  التحديــات 

ــّم، االســتمرار والحفــاظ علــى بقائهــا،  لوجودهــا، ومــن ث

وفشــل الجماعــات األخــرى فــي ذلــك األمــر الــذي أدى 

عليهــا. والقضــاء  زوالهــا  إلــى 

أزمة التغيـــرات المناخية والوعي المجتمعي 
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تركيــزه  الشــأن  هــذا  فــي  تحليلــه  خــال  مــن  ونلحــظ 

والتكيــف.  المرونــة  همــا:  رئيســيين؛  مفهوميــن  علــى 

والمرونــة هنــا تعنــي عــدم التمســك بالقوالــب الفكريــة 

المخاطــر، والقــدرة  التعامــل مــع هــذه  فــي  الجامــدة 

طبيعــة  مــع  تتناســب  جديــدة  ألفــكار  التوصــل  علــى 

التكيــف  أمــا  والمخاطــر،  األزمــات  هــذه  وخصائــص 

فيقصــد بــه قــدرة الجماعــة علــى التأقلــم مــع الظــروف 

والمخاطــر،  األزمــات  هــذه  عــن  والناتجــة  المصاحبــة 

والتعايــش معهــا وتجنــب الدخــول فــي مواجهــات غيــر 

محســوبة، والعمــل علــى تطويــع هــذه الظــروف بمــا 

يحافــظ علــى بقــاء الجماعــة البشــرية، والتوصــل مــن 

خــال الممارســة إلــى مــا يســمى بالوســائل الذهبيــة 

واألزمــات. التحديــات  هــذه  لمواجهــة 

ومـــن ثـــّم، يمكـــن القـــول بـــأن المجتمعـــات لـــم تكـــن 

فـــي الغالـــب ســـلبية فـــي مواجهـــة هـــذه األخطـــار علـــى 

حيـــاة اإلنســـان ورفاهتـــه، وذلـــك علـــى ضـــوء مـــا ذكـــره 

»توينبـــي« وســـبقت اإلشـــارة إليـــه، وأكدتـــه دراســـات 

واألنثروبولوجيـــا  عامـــة،  بصفـــة  األنثروبولوجيـــا  علـــم 

بعـــض  كانـــت  وإن  التحديـــد،  وجـــه  علـــى  السياســـية 

الـــرأي،  هـــذا  تعـــارض  االجتماعيـــة  العلـــوم  أدبيـــات 

خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالكـــوارث، حيـــث تشـــير بعـــض 

إلـــى  غيـــر مباشـــر  أو  بشـــكل مباشـــر  الكتابـــات  هـــذه 

أن الموقـــف القـــدري ســـاد فـــي المراحـــل األولـــى مـــن 

ــدات  ــا للمعتقـ ــر وفًقـ ــي؛ إذ كان ُينظـ التطـــور المجتمعـ

الدينيـــة إلـــى أن األحـــداث المجتمعيـــة الســـلبية ترجـــع 

بـــل كيانـــات خارقـــة 
ِ
إلـــى عقوبـــات أو اختبـــارات مـــن ق

للصـــاة والقرابيـــن  ُينظـــر  ثـــّم، كان  للطبيعـــة، ومـــن 

والطقـــوس علـــى نطـــاق واســـع علـــى أنهـــا وســـائل 

للتأثيـــر علـــى مـــا هـــو خـــارق للطبيعـــة. 

ــا فــإن هــذا يعنــي أن الســلبية ليســت اســتجابة  ومنطقيًّ

الدينييــن؛  بــل 
ِ
ق مــن  حتــى  واألزمــات  للكــوارث  تلقائيــة 

ا لمــا كان يصاحبهــا مــن أفعــال يعتقــدون بقدرتها  نظــًر

الدراســات  وتشــير  الكــوارث.  هــذه  مواجهــة  علــى 

التاريخيــة إلــى أن التفســيرات المجتمعيــة كانــت أكثــر 

تمايــًزا ممــا كان ُيعتقــد فــي الســابق، وقــد تغيــرت عبــر 

القــرون، علــى األقــل فــي العالــم الغربــي، ففــي اليونــان 

لظواهــر  كنتيجــة  الكــوارث  أرســطو  صّنــف  القديمــة، 

للطبيعــة،  خارقــة  تدخــات  نتيجــة  وليســت  طبيعيــة 

ــا علــى  ــي 2000 عاًم ــذ حوال وســاعد انتشــار المســيحية من

تعزيــز االعتقــاد بــأن الكــوارث كانــت »إجــراءات خاصــة 

مرســلة مباشــرة« مــن »هللا لمعاقبــة المذنبيــن«.

وفــي العصــور الوســطى، لــم يعــد العلمــاء والنخــب 

المتعلمــة يشــككون فــي األصــول المقدســة للكــوارث 

عشــر،  الســابع  القــرن  مــن  ابتــداًء  ولكــن  الطبيعيــة، 

بــدأ انتشــار التفســيرات التــي اعتبــرت الكــوارث أحداًثــا 

عرضيــة أو طبيعيــة.

للكـــوارث  المجتمعيـــة  االســـتجابات 
عنهـــا  الناتجـــة  والمخاطـــر  واألزمـــات 

متنوعــة  مجموعــة  البشــرية  المجموعــات  طــورت 

مــن اآلليــات الرســمية وغيــر الرســمية لمنــع األزمــات 

واتبعــت  وقوعهــا،  حــال  معهــا  والتعامــل  والكــوارث 

المجتمعــات اتجاهــات مختلفــة فــي هــذا الصدد حســب 

المصــادر المتصــورة للكــوارث واألزمــات، وتميــل الــردود 

إلــى االختــاف مــع تصــور األصــل األساســي للكــوارث 

للطبيعــة الخــارق  المجــال  كان  ســواء   واألزمــات، 

أو المجال الطبيعي أو المجال البشري. 

تشـــير الدراســـات التاريخيـــة إلـــى أن 
أكثـــر  كانـــت  المجتمعيـــة  التفســـيرات 
تمايـــًزا ممـــا كان يُعتقـــد فـــي الســـابق، 
ــل  ــى األقـ ــرون، علـ ــر القـ ــرت عبـ ــد تغيـ وقـ

فـــي العالـــم الغربـــي.
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فعلــى ســبيل المثــال، كانــت حركــة الهجــرة منــذ فجــر 

التاريــخ إحــدى محــاوالت اإلنســان إلدارة أزمــة كارثيــة 

مثــل ُشــح الطعــام، أو مواجهــة أزمــة مناخيــة ترتبــط 

بزيــادة تجمــد مناطــق االســتيطان، أو تعرضهــا لحــرارة 

الفيضانــات  إلــى  ُينظــر  أخــرى كان  ناحيــة  زائــدة، ومــن 

منــذ فتــرة طويلــة علــى أنهــا مشــكلة مســتمرة تتطلــب 

مــن  للتخفيــف  هندســية،  وتدابيــر  جماعيــة  اســتجابة 

حــدة المخاطــر الناتجــة عنهــا، وتشــير مثــل هــذه الجهود 

المــدى،  طويــل  طبيعــي  خطــر  بوجــود  االعتقــاد  إلــى 

باإلضافــة إلــى خطــر يمكــن مواجهتــه عــن طريــق تغييــر 

األبعــاد الهيكليــة ماديــا.

ووفًقــا للعديــد مــن الدراســات يوجــد اتجاهــان رئيســان 

مواجهــة  فــي  البشــري  للســلوك  وقائيــان  آخــران 

فــي  أحدهمــا  يتمثــل  والمخاطــر،  واألزمــات  الكــوارث 

بــل 
ِ
إضفــاء الطابــع الروتينــي علــى االســتجابات مــن ق

المجموعــات البشــرية مــن أجــل منــع حــاالت الطــوارئ 

مــن التصاعــد والوصــول إلــى درجــة كــوارث أو أزمــات، 

المرافــق  بتخطيــط  ذلــك  علــى  االســتدالل  ويمكــن 

للتعامــل  موحــدة  تشــغيل  إجــراءات  وفــق  العامــة 

مــع حــاالت الطــوارئ اليوميــة لمنــع تحولهــا لكــوارث. 

باســتمرار  إجــراءات  المجتمعــات  طــورت  فباختصــار، 

القديمــة  والتهديــدات  المخاطــر  منــع  لمحاولــة 

وأزمــات. كــوارث  إلــى  التصاعــد  مــن  والجديــدة 

وعلى صعيد آخر، كان االتجاه الرئيس الثاني أكثر حداثة؛ 

حيــث اســتهدف تطويــر منظمــات محــددة للتعامــل 

مــع األزمــات فــي زمــن الحــرب أوًلا، ثــم مع الكــوارث وقت 

الســلم، فقــد عملــت المجتمعــات البشــرية منــذ حوالــي 

مــع  للتعامــل  محــددة  منظمــات  إنشــاء  علــى  قــرن 

المخاطــر الجديــدة التــي يتعــرض لهــا المدنيــون، والتــي 

نتجــت عــن التغيــرات فــي الحــرب، كمــا تــم توســيع هــذه 

المجموعــات الجديــدة لتشــمل حــاالت الســلم، متمثلــة 

الحيــن  ذلــك  ومنــذ  المدنــي،  الدفــاع  مجموعــات  فــي 

تطــورت وكاالت إدارة الطــوارئ المدنيــة. ورافــق ذلــك 

بدايــة إضفــاء الطابــع المهنــي علــى مخططــي الكــوارث 

ومديــري األزمــات، لتتكيــف المجتمعــات البشــرية ليــس 

فقــط مــع المخاطــر المبكــرة، ولكــن أيًضــا مــع األخطــار 

الجديــدة التــي ظهــرت فــي الحقبــة المعاصــرة.

الوعي المجتمعي بأزمة تغير المناخ 

تعــد أزمــة تغيــر المنــاخ إحــدى األزمــات المحوريــة لهــذا 

مــن  النــوع  ذلــك  المحوريــة  باألزمــة  العصــر، ونقصــد 

ــذي يتطــور ليأخــذ أوجــه ومظاهــر متعــددة،  األزمــات، ال

المحصلــة  فــي  لتكــون  أزمــات جديــدة  ويتوالــد منتًجــا 

النهائيــة دائــرة خبيثــة مــن األزمــات المركبــة والمعقــدة 

والمتداخلة، وتتمثل اإلشكالية التي تواجه المجتمعات 

عليــه  نطلــق  فيمــا  األزمــات  هــذه  بشــأن  البشــرية 

إشــكالية الوعــي المجتمعــي بالمخاطــر التــي تواجــه هذه 

اإلشــكالية  بهــذه  ونقصــد  لهــا،  نتيجــة  المجتمعــات 

ومــا  المخاطــر،  هــذه  حقيقــة  بيــن  القائمــة  الفجــوة 

قــه مــن أضــرار بالمجتمعــات البشــرية، 
ِ
يمكــن أن ُتلح

وفهــم وإدراك وتقديــر هــذه المجتمعــات لهــا.

فــإن  جديــًدا،  ليــس  األزمــة  بهــذه  االهتمــام  أن  ورغــم 

حيــث  مــن  المجتمعــات  بيــن  واضًحــا  اختاًفــا  هنــاك 

إدراك وفهــم هــذه األزمــة والمخاطــر المرتبطــة بهــا، 

ــة  ــن أنمــاط االســتجابة الفعلي ــى فــي تباي وهــو مــا يتجل

المجتمعــات  بــل 
ِ
ق مــن  األزمــة  لهــذه  والمحتملــة 

كان  وإن  والتبايــن  االختــاف  هــذا  ولكــن  المختلفــة، 

الســابقة،  التاريخيــة  المراحــل  فــي  ممكنــا  أو  مقبــوًلا 

فإنــه لــم يعــد مقبــوًلا فــي ظــل مــا فرضتــه أزمــة المنــاخ 

عابــرة  محوريــة  أزمــة  باعتبارهــا  جّمــة  تحديــات  مــن 

تشير »إشكالية الوعي المجتمعي« 
حـقـيـقـــة  بـيـــن  الـقـائـمـــة  الفـجـــوة  إلى 
المخاطر وما يمكن أن تلحقه من أضرار 
وإدراك  وفهم  البشـرية،  بالمجتمعات 

وتقدير هذه المجتمعات لها.
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ــّم، فــإن أي خلــل فــي مواجهتهــا  ــدول، ومــن ث لحــدود ال

فــي موضــع معيــن، تمتــد آثــاره لتشــمل باقــي مناطــق 

متعــددة. ومســتويات  بأشــكال  العالــم، 

بالغــة  نوعيــة  تطــورات  ثّمــة  أن  إلــى  باإلضافــة  هــذا 

األزمــة  هــذه  علــى  طــرأت  قــد  واألهميــة  الخطــورة 

أعمــال  جــدول  علــى  متقدًمــا  موقًعــا  تحتــل  جعلتهــا 

عنهــا،  الناجمــة  للمخاطــر  ا  نظــًر الدولــي،  المجتمــع 

والتــي تمثــل تهديــًدا الســتمرار الحيــاة بالنســبة ألعــداد 

كبيــرة مــن البشــر فــي مناطــق العالــم المختلفــة، ودون 

اســتثناء، ويمكــن القــول بــأن هنــاك حاجــة ملحــة لتوعية 

النوعيــة  التطــورات  بهــذه  المعاصــرة  المجتمعــات 

ــى تســتطيع هــذه  ــك حت والمخاطــر الناتجــة عنهــا، وذل

المجتمعــات التوصــل إلــى أنمــاط االســتجابة المناســبة 

ــة  لهــذه األزمــة، بمــا يكفــل الحــد مــن المخاطــر المترتب

فــي  تتمثــل  التطــورات  هــذه  أهــم  ولعــل  عليهــا. 

تأكيــد مجموعــة مــن الحقائــق، هــي:

ــاخ قــد صــار حقيقــة قائمــة علــى أرض . 1 ــر المن أن تغي

الواقــع، ولــم يعــد مجــرد تعبيــر عــن مخــاوف العلماء 

التــي تتشــكل مــن خــال نتائــج األبحــاث التــي يقومون 

بهــا، هــذه الحقيقــة عّبــرت عــن نفســها مــن خــال 

العديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة التــي تعرضــت لهــا 

العديــد مــن دول العالــم فــي الســنوات الخمــس 

ماديــة  بهــا خســائر  وألحقــت  األقــل،  علــى  األخيــرة 

وبشــرية فادحــة، فضــًلا عمــا توّلــد عنهــا مــن أزمــات 

ــدول لســنوات قادمــة. ســتعاني منهــا هــذه ال

أن المنــاخ يتغيــر بمعــدالت تفــوق كافــة التوقعــات . 2

العلمية من حيث الســرعة ونطاق االنتشــار؛ فوفًقا 

ألحــد التقاريــر األمميــة ال يوجــد مــكان فــي كوكــب 

المنــاخ،  لتغيــر  المدمــرة  اآلثــار  عــن  بمنــأى  األرض 

المباشــر  الســبب  ُيعــد  الحــرارة  درجــات  فارتفــاع 

للتدهــور البيئــي والكــوارث الطبيعيــة وســوء األحوال 

الجويــة، فضــًلا عــن تداعياتهــا علــى انعــدام األمــن 

الغذائــي والمائــي، واالختــال االقتصــادي والنزاعــات 

واإلرهــاب، وهــو مــا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات جماعيــة 

جريئــة لمواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة. 

رغم أن الكوارث المتصلة بحاالت المناخ والطقس . 3

كانــت دائًمــا جــزًءا مــن نظــام كوكبنــا األرضــي، فــإن 

هــذه الكــوارث صــارت أكثــر تواتــًرا وشــدة، بالتــوازي 

مــع احتــرار العالــم، ولــم تبــَق أي قــارة بمنــأى عــن 

هــذه الكــوارث؛ حيــث صــارت موجــات الحــر الشــديد 

والجفــاف واألعاصيــر بجميــع أنواعهــا تنشــر الدمــار 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، ووفًقــا لدراســة صــادرة 

ــف اليــوم 90٪ مــن الكــوارث  عــن األمــم المتحــدة ُتصنَّ

والمنــاخ،  بالطقــس  صلــة  ذات  كــوارث  باعتبارهــا 

وهــو مــا ُيكلــف االقتصــاد العالمــي نحــو 520 مليــار 

دوالر كل عــام، بينمــا ينحــدر مــن جــراء ذلــك 26 مليــون 

شــخص فــي هــوة الفقــر.

تغيُّـر المنـاخ حقيقة قائمة على أرض 
الواقع، ولم يعد مجرد تعبير عن مخاوف 
العلمـاء، وقـد عّبـرت هـذه الحقيقـة عـن 
نفسـها مـن خـالل العديـد مـن الكـوارث 
العديـد  لهـا  تعرضـت  التـي  الطبيعيـة 
مـن دول العالـم فـي السـنوات الخمـس 

األخيـرة علـى األقـل.
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قائمـة . 4 علـى  بالمنـاخ  المتعلقـة  المخاطـر  هيمنـة 

الكـوارث، فبحسـب تحليـل جديـد صادر عـن المنظمة 

العالميـة لألرصـاد الجويـة، فـإن المخاطـر المتعلقـة 

حيـث  مـن  الكـوارث  قائمـة  علـى  تهيمـن  بالمنـاخ 

األعـوام  مـدى  علـى  واالقتصاديـة  البشـرية  الخسـائر 

بيـن  مـن  أن  التحليـل  ويبيـن  الماضيـة.  الخمسـين 

أكثـر 10 كـوارث مسـببة للوفـاة والخسـائر االقتصاديـة، 

تسـببت موجات الجفاف والعواصف وارتفاع درجات 

وفـق  وذلـك  الوفيـات،  مـن  عـدد  أكبـر  فـي  الحـرارة 

أطلـس المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة بشـأن 

الوفيـات والخسـائر االقتصاديـة الناجمـة عـن ظواهـر 

الطقـس والمنـاخ والمـاء المتطرفـة بيـن عامـي 1970-

أنـه خـال فتـرة الخمسـين  إلـى  البيانـات  2019، وتشـير 

عاًمـا، شـكلت مخاطـر الطقس والمنـاخ والمياه ٪50 

مـن جميـع الكـوارث، و45٪ من جميـع الوفيات المبلغ 

عنهـا، و74٪ مـن جميـع الخسـائر االقتصاديـة المبلـغ 

عنهـا علـى الصعيـد العالمـي.

للهيئــة   )AR6( الســادس  التقييــم  تقريــر  تنــاول  وقــد 

الصــادر  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة 

فــي  والنظــر  المنــاخ،  تغيــر  آثــار   2022 أغســطس  فــي 

ــة والتنــوع البيولوجــي والمجتمعــات  النظــم اإليكولوجي

واإلقليمــي،  العالمــي  المســتويين  علــى  البشــرية 

واســتعرض نقــاط الضعــف وقــدرات العالــم الطبيعــي 

والمجتمعــات البشــرية علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، 

ومــن أهــم مــا توصــل إليــه فــي هــذا الصــدد:

فــي . 1 -بمــا  اإلنســان  بفعــل  المنــاخ  تغيــر  تســبب 

ذلــك الظواهــر المتطرفــة األكثــر تواتــًرا وشــدة- فــي 

النطــاق. آثــار ضــارة واســعة  حــدوث 

التــي تشــهدها . 2 النطــاق  التأثيــرات واســعة  نتجــت 

النظــم اإليكولوجيــة واألشــخاص والمســتوطنات 

والبنيــة التحتيــة عــن الزيــادات الملحوظــة فــي تواتــر 

ــة، بمــا فــي ذلــك الظواهــر  وشــدة الظواهــر المناخي

وهطــول  المحيــط،  وفــي  اليابســة  علــى  الحــارة 

والحرائــق. والطقــس  والجفــاف  الغزيــرة،  األمطــار 

تســبب تغيــر المنــاخ فــي أضــرار جســيمة وخســائر . 3

النظــم  فــي  متزايــد  نحــو  علــى  فيهــا  رجعــة  ال 

العذبــة،  والميــاه  والبريــة،  البحريــة،  اإليكولوجيــة 

المفتوحــة. والمحيطــات  والســاحلية، 

قلــل تغيــر المنــاخ، بمــا فــي ذلــك الزيــادات فــي تواتــر . 4

الغذائــي  األمــن  مــن  المتطرفــة،  الظواهــر  وشــدة 

والمائــي، وأعــاق الجهــود المبذولــة لتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

البدنيــة . 5 الصحــة  علــى  ســلًبا  المنــاخ  تغيــر  أّثــر 

لألشــخاص علــى مســتوى العالــم، وعلــى الصحــة 

العقليــة والنفســية لألشــخاص فــي المناطــق التــي 

شــديدة. لكــوارث  تعرضــت 

المنــاخ . 6 تغيــر  تســبب  الحضريــة،  المناطــق  فــي 

الملحــوظ فــي تأثيــرات علــى صحــة اإلنســان وســبل 

الرئيســية. التحتيــة  والبنيــة  العيــش 

ذلــك . 7 فــي  بمــا  المناخيــة،  غيــر  العوامــل  ســاهمت 

بعــض أنمــاط االســتيطان، فــي تعــرض المزيــد مــن 

األصــول لمخاطــر المنــاخ الشــديدة، ممــا زاد مــن 

األفــراد  عيــش  تأثــرت ســبل  كمــا  الخســائر،  حجــم 

وتدميــر  الزراعيــة،  اإلنتاجيــة  فــي  التغيــرات  بســبب 

الممتلــكات  وفقــدان  التحتيــة،  والبنيــة  المنــازل 

علــى  ســلبية  آثــار  مــن  لذلــك  مــا  مــع  والدخــل، 

الجنســين. بيــن  المســاواة 

الوعــي  لتشــكيل  ملحــة  ضــرورة  هنــاك  وختاًمــا، 

النوعيــة  التطــورات  بمخاطــر  المجتمعيــة  والثقافــة 

إلــى  بالنظــر  الناجمــة عنهــا،  المنــاخ والمخاطــر  ألزمــة 

اتســاع نطــاق تهديداتها لتشــمل كافــة مناطق العالم، 

والمحليــة  الدوليــة  الجهــود  تكثيــف  أجــل  مــن  وذلــك 

والمجتمعيــة لوضــع االســتجابات التــي تكفــل مواجهــة 

تلــك التداعيــات، بمــا يكفــل الحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية 

علــى دول العالــم أجمــع. 
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د. جيهـان فرحــات 
خــــبــــيــــر ومـــــحـــــكـــــم دولــــــــــــي بـــــمـــــجـــــال الــــمــــلــــكــــيــــة الــــفــــكــــريــــة 
عـــــــضـــــــو مـــــــــــراقـــــــــــب بـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــــويـــــــــبـــــــــو الـــــــدولـــــــيـــــــة 

»مليارات األشـخاص يتنفسـون هــواًء 
غير صحي حـول العـــالم«

ترتبـــط جـــودة الهـــواء ارتباًطـــا وثيًقـــا بمنـــاخ األرض 

أحـــد  فتلوثـــه  العالـــم،  فـــي  اإليكولوجيـــة  والنظـــم 

أكبـــر المخاطـــر البيئيـــة التـــي تهـــدد صحـــة اإلنســـان. 

الداخليـــة البيئـــة  تلـــوث  الهـــواء  بتلـــوث   ويقصـــد 

فيزيائـــي أو  كيميائـــي  عامـــل  بـــأي  الخارجيـــة   أو 

للغـــاف  الطبيعيـــة  الخصائـــص  يغيـــر  بيولوجـــي  أو 

ســـكان  مـــن   ٪99 أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر  الجـــوي. 

ــر صحـــي يفـــوق الحـــدود  ــواًء غيـ العالـــم يتنفســـون هـ

الصحـــة  التـــي حددتهـــا منظمـــة  للتلـــوث  القصـــوى 

العالميـــة لجـــودة الهـــواء، ومـــن ثـــّم، يعانـــي ســـكان 

العالـــم مـــن ســـوء نوعيـــة الهـــواء، وفـــي ضـــوء ذلـــك، 

تتولـــى حاليـــا أكثـــر مـــن 6000 مدينـــة بنحـــو 117 دولـــة حـــول 

العالـــم رصـــد جـــودة الهـــواء. ولذلـــك فـــإن السياســـات 

ـــا علـــى المنـــاخ  التـــي تحـــد مـــن تلـــوث الهـــواء تؤثـــر إيجابيًّ

والصحـــة، فضـــًلا عـــن المســـاهمة فـــي التخفيـــف مـــن 

آثـــار تغيـــر المنـــاخ الـــذي يهـــدد الكـــرة األرضيـــة.

وإضافـــة إلـــى تلـــوث الهـــواء الخارجـــي، يشـــّكل الدخـــان 

الناتـــج عـــن تلـــوث الهـــواء المنزلـــي خطـــًرا جســـيًما علـــى 

2.6 مليـــار شـــخص يطهـــون طعامهـــم  نحـــو  صحـــة 

الوقـــود  مـــن  أنـــواع  باســـتخدام  منازلهـــم  ويدّفئـــون 

ـــة جســـيمة  الحيـــوي والفحـــم. كمـــا تنجـــم مخاطـــر صحي

أيًضـــا بســـبب التعـــرض لغـــازات األوزون، وثانـــي أكســـيد 

الكبريـــت، وثانـــي أكســـيد النيتروجيـــن؛ حيـــث تبلـــغ هـــذه 

الغـــازات أعلـــى تركيـــز لهـــا فـــي المناطـــق الحضريـــة؛ 

وفيـــات  وقـــوع  فـــي  رئيًســـا  عامـــًلا  األوزون  ويشـــّكل 

واإلصابـــة بالربـــو، كمـــا يمكـــن لثانـــي أكســـيد النيتروجيـــن 

ـــو  ـــة بالرب ـــي أكســـيد الكبريـــت أن يتســـببا فـــي اإلصاب وثان

ــة. ــراض الرئـ وأمـ

إلقــاء نظــرة ســريعة علــى  يمكــن  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

بعــض الحقائــق العالميــة فــي هــذا الشــأن، ففــي عــام 

الدوليــة  الوكالــة  أجرتهــا  دراســة  نتائــج  أظهــرت   2013

لبحــوث الســرطان التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، 

أن تلــوث الهــواء يســبب اإلصابــة بمــرض الســرطان، 

خاصــة ســرطان الرئــة والمســالك البوليــة. وفــي عــام 

مبكــرة  وفــاة  حالــة  ماييــن   3.8 حوالــي  وقعــت   ،2016

بســبب تلــوث الهــواء داخــل المنــزل، والــذي يمثــل نحــو 

ــد مــن دول العالــم.  50٪ مــن مصــادر التلــوث فــي العدي

وقــد تركــزت 91٪ مــن تلــك الوفيــات فــي منطقتــي غــرب 

المحيــط الهــادئ، وجنــوب شــرق آســيا.

وفـــي عـــام 2019، أصبـــح نحـــو 99٪ مـــن ســـكان العالـــم 

يعيشـــون فـــي أماكـــن ال تلتـــزم بالمســـتويات الـــواردة 

فـــي المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة بشـــأن نوعيـــة الهـــواء، وفـــي عـــام 2021، أشـــارت 

المنظمـــة إلـــى أنـــه كلمـــا تراجـــع تلـــوث الهـــواء تحّســـنت 

الصحـــة العامـــة لألفـــراد، خاصـــة مـــا يتعلـــق بصحـــة 

القلـــب والتنفـــس. وفـــي عـــام 2022، تـــم إعـــداد قاعـــدة 

بيانـــات تهـــدف إلـــى رصـــد حالـــة الهـــواء فـــي العالـــم، كمـــا 

ـــة برنامـــج  شـــاركت منظمـــة الصحـــة العالميـــة فـــي رعاي

الـــدول األوروبيـــة للنقـــل والصحـــة والبيئـــة؛ للتخفيـــف 

مـــن التلـــوث الناجـــم عـــن قطـــاع النقـــل.

تنقية الهواء .. هل نستطيع مكافحة التلوث 
وتنقية الهواء باستخدام تكنولوجيا ابتكارية؟
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أوًلا: المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة 
الصحة العالمية بشأن نوعية الهواء

أكــدت المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 

لصحــة  كبيــرة  أضــرار  وقــوع  الهــواء  بجــودة  الخاصــة 

األفــراد بســبب تلــوث الهــواء، وقــد أشــار المديــر العــام 

للمنظمــة »تيــدروس أدهانــوم جيبريســوس« إلــى أن 

ــم،  »تلــوث الهــواء يهــدد الصحــة فــي جميــع دول العال

الــدول  فــي  األفــراد  علــى  وضوًحــا  أكثــر  ضــرره  لكــن 

الدخــل«. ومتوســطة  منخفضــة 

وتعتمــد تلــك المبــادئ علــى تقييــم تــم إجــراؤه مــن قبــل 

بشــأن:  العلميــة،  البيانــات  فــي  متخصصيــن  خبــراء 

الجســيمات )PM(، وغــاز األوزون )O3(، وغــاز ثانــي أكســيد 

 .)SO2( وغــاز ثانــي أكســيد الكبريــت ،)NO2( النيتروجيــن

كمــا أشــار »جيبريســوس« إلــى أن »الشــواغل الحاليــة 

أهميــة  علــى  الضــوء  تســلط  بالطاقــة  المتعلقــة 

تســريع االنتقــال إلــى اســتخدام أنظمة نظيفــة للطاقة 

األحفــوري،  الوقــود  الصحــة؛ فارتفــاع أســعار  لحمايــة 

وأمــن الطاقــة، والحاجــة الملحــة إلــى مواجهــة التحديات 

الصحيــة المزدوجــة المتمثلــة فــي تلــوث الهــواء وتغيــر 

المنــاخ، تؤكــد ضــرورة خفــض االعتمــاد العالمــي علــى 

الوقــود األحفــوري.

 ،)EPA( ووفًقــا لبيانــات وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة

تتمثل أســوأ 10 أســباب حديثة لتلوث الهواء على كوكب 

األرض فــي: أول أكســيد الكربــون، والرصــاص، وأكاســيد 

وثانــي  المتطايــرة،  العضويــة  والمركبــات  النيتروجيــن، 

أكســيد الكبريــت، والمخلفــات الصلبــة، والتخلــص مــن 

النفايــات  مــن  التخلــص  عــن  وذلــك فضــًلا  النفايــات، 

المشــعة -علــى الرغــم مــن أنــه أمــر غيــر شــائع- حيــث 

إن وقــوع حادثــة إشــعاعية واحــدة مــن شــأنه أن يحــدث 

تلوثــا واســع النطــاق.

الدول األكثر نجاحا في مقاومة التلوث

منح 20 $ للشخص الذي يخلص 
قريته من خطر التسمم بالرصاص

التخلص من آالف أطنان النفايات 
النووية القديمة

استبدال إعادة تدوير الرصاص 
القاتل بحدائق المائية مربحة

اعتماد قوانين وبرامج جديدة 
لمعالجة التربة الملوثة

استخدام تقنية إعادة التدوير عوض 
الحرق للتخلص من النفايات

إنشاء ماعب كرة قدم آمنة من 
نفايات البطاريات القديمة

تنظيف المياه باستعمال أنظمة تصفية 
تعتمد مواد الزيوليت وبروبيوتيك

استصاح األحياء عن طريق تنظيف 
النفايات اإللكترونية السامة

تحويل مصافي النفط في المناطق الحضرية 
إلى حدائق تستقبل مليون زائر سنويا

.https://www.who.int/ar/health-topics/air-pollution#tab=tab_1 المصـدر: بيان صحفي - 4 أبريل 2022 - جنيف
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ثانًيا: نحو تحسين نوعية الهواء والصحة

أشـارت مديـرة إدارة البيئـة وتغيـر المنـاخ والصحـة فـي 

بعـد  أنـه  إلـى  نيـرا«،  »ماريـا  العالميـة  الصحـة  منظمـة 

النجـاة مـن جائحـة كورونـا، فمـن غيـر المقبـول أن تظـل 

اسـتثمار  أن  مؤكـدة  الهـواء،  لتلـوث  أسـباب  هنـاك 

البيانـات المتاحـة بشـأن تلـوث الهـواء وآليـات مواجهتـه 

مـن شـأنه تجنيـب العالـم وقـوع 7 ماييـن حالـة وفـاة، 

إهـدار  يتـم  زال  مـا  أنـه  السـياق  هـذا  فـي  موضحـة 

االسـتثمارات الهائلـة فـي مجـاالت تسـبب تلـوث البيئـة 

بـدال مـن إنفاقهـا علـى توفيـر الهـواء الصحـي والخالـي 

مـن الملوثـات، فيمـا ال تـزال أوروبـا وأمريـكا الشـمالية، 

جـودة  عـن  شـاملة  بيانـات  لديهمـا  منطقتيـن  أكثـر 

الهـواء، وفـي ضـوء ذلـك تحـث المنظمـة علـى اإلسـراع 

فـي تنفيـذ عـدد من اإلجـراءات من قبيـل: اعتماد وتنفيذ 

إلـى  االنتقـال  الهـواء، ودعـم  لجـودة  الوطنيـة  المعاييـر 

والتدفئـة  الطهـي  فـي  النظيفـة  الطاقـة  اسـتخدام 

العـام  للنقـل  آمنـة  منظومـات  وتدشـين  واإلضـاءة، 

بأسـعار ميسـورة، وإقامة شبكات للمشاة والدراجات، 

وتطبيـق معاييـر أشـد صرامـة بشـأن انبعاثـات وسـائل 

النقـل وكفاءتهـا، وفـرض عمليـات فحصهـا وصيانتهـا 

اإلسـكان  فـي  االسـتثمار  تعزيـز  مـع  دوري،  بشـكل 

إدارة  وتحسـين  الطاقـة،  توليـد  وفـي  للطاقـة،  الموفـر 

النفايـات  حـرق  معـدالت  وتقليـل  الصناعيـة،  النفايـات 

الدراسـية  المناهـج  الهـواء فـي  تلـوث  الزراعيـة، وإدراج 

الصحـة.  قطـاع  فـي  العامليـن  للمهنييـن 

ــا: هــل يمكــن لابتــكارات مســاعدة  ثالًث
العالــم فــي حــل مشــكلة تلــوث الهــواء؟

ــة  ــز علـــى تنقيـ بالتأكيـــد وجـــود اختراعـــات وابتـــكارات تركـ

الهـــواء تســـتطيع المســـاعدة فـــي حـــل هـــذه األزمـــة 

الداخليـــة  الهـــواء  تنقيـــة  أجهـــزة  مثـــل:  العالميـــة، 

للمنـــازل والشـــركات واألماكـــن المختلفـــة، واختراعـــات 

توفيـــر  واختراعـــات  الحـــراري،  االحتبـــاس  مكافحـــة 

الطاقـــة النظيفـــة، واختراعـــات الذاكـــرة المحمولـــة بـــدون 

إنترنـــت، وأقنعـــة التنفـــس، واختراعـــات الســـيطرة علـــى 

الملوثـــات المشـــعة المحمولـــة فـــي الهـــواء، والمنتجـــات 

ـــد مـــن االختراعـــات األخـــرى التـــي  صديقـــة البيئـــة، والعدي

ال تتســـع هـــذه الدراســـة الســـتيعابها تســـهم فـــي الحـــد 

ــر  ــواء، نذكـ ــة الهـ ــة، وتنقيـ ــى الصحـ ــوث علـ ــار التلـ ــن آثـ مـ

منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر مـــا يلـــي:

1. منقي الهواء

فـــي  المســـتخدمة  الهـــواء  تنقيـــة  أجهـــزة  تلعـــب 

ـــا فـــي إزالـــة الملوثـــات مـــن  الشـــركات والمنـــازل دوًرا مهمًّ

ـــدة فـــي حـــاالت الحساســـية  الهـــواء، ممـــا يجعلهـــا مفي

والربـــو، وتقليـــل أضـــرار التدخيـــن الســـلبي، وترجـــع بـــراءة 

ــام 1830  ــن« عـ ــي ديـ ــارلز أنثونـ ــكار »تشـ ــى ابتـ ــا إلـ اختراعهـ

لجهـــاز يتكـــون مـــن خـــوذة نحاســـية معلـــق بهـــا طـــوق 

مـــرن وثـــوب، مـــع اســـتخدام خرطـــوم جلـــدي طويـــل 

معلـــق بمؤخـــرة الخـــوذة لتوفيـــر الهـــواء، لتتوالـــي بعـــد 

ــزة تنفيـــة  ــة بأجهـ ــكارات الخاصـ ــد مـــن االبتـ ذلـــك العديـ

ــم. ــاء العالـ ــواء فـــي كل أرجـ الهـ
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2. اختراع الذاكرة المحمولة

العقود  مدار  على  جهودها  اليابانية  الحكومة  كرست 

الماضية لتطوير وإنتاج تكنولوجيات أشباه الموصات 

األهداف  تدعم  التي   SEL شركة  خال  من  المتقدمة 

تمكن  فقد  الجهد  لهذا  ونتاًجا  العالمية،  البيئية 

مؤسس الشركة ورئيسها السيد »شومبي يامازاكي« 

يتم  والتي   ،1970 عام  المحمولة«  »الذاكرة  اختراع  من 

دمجها في معظم األجهزة اإللكترونية لتخزين البيانات 

والمعلومات حتى عند إيقاف تشغيل الجهاز. 

واسـتمرت جهـود تطويـر الذاكـرة المحمولـة، ففـي عـام 

موصـات  ألشـباه  جديـدة  بلوريـة  بنيـة  اكتشـف   ،2009

األكسـيد؛ مما أتاح ابتكار المزيد من التكامات واسـعة 

للطاقـة،  الموفـرة  الحاسـوبية  الرقائـق  أو  النطـاق 

لهـا  الموصـات  جديـدة ألشـباه  مـادة  تطويـر  تـم  كمـا 

اسـتخدام  ويتـم  العالـي؛  بالتيـار  االحتفـاظ  علـى  القـدرة 

ا لـدوره الهـام فـي  هـذا االبتـكار علـى نطـاق واسـع، نظـًر

الحـراري. االحتبـاس  معـدالت  ارتفـاع  مكافحـة 

وتبـــرز أهميـــة اختـــراع الذاكـــرة المحمولـــة فـــي ظـــل 

ــة مـــن  ــزة اإللكترونيـ ــتخدام اليومـــي لألجهـ ــد االسـ تزايـ

الهواتـــف المحمولـــة، ألجهـــزة الحاســـب، والتليفزيـــون، 

وغيرهـــا مـــن األجهـــزة التـــي تســـتخدم كميـــات هائلـــة 

مـــن الكهربـــاء، ممـــا يســـهم فـــي ارتفـــاع معـــدالت 

ثـــم فاســـتخدام أشـــباه  الحـــراري، ومـــن  االحتبـــاس 

كبيـــر  بشـــكل  يســـهم  األجهـــزة  بتلـــك  الموصـــات 

فـــي خفـــض معـــدالت اســـتهاك الكهربـــاء، وهـــو مـــا 

ينعكـــس بـــدوره علـــى خفـــض معـــدالت االحتبـــاس 

الحـــراري.

أشـــباه  الســـتخدام  الناجحـــة  التجـــارب  مـــن  وُيعـــد 

الموصـــات نجـــاح مركبـــة Southern Cross التـــي تعمل 

بالطاقـــة الشمســـية، والتـــي أنشـــأتها شـــركة SEL فـــي 

اجتيـــاز التحـــدي العالمـــي األول للطاقـــة الشمســـية 

ـــة  فـــي أســـتراليا فـــي عـــام 1987، حيـــث ســـارت مـــن مدين

ــرات.  ــافة 3.200 كيلومتـ ــد مسـ ــى أديايـ دارويـــن إلـ

مركبة Southern Cross التي تعمل بالطاقة الشمسية
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3. خفــض الكربــون وحــل مشــكلة االحتبــاس 
العالمــي ضمــن خطــة السياســة الخضــراء

االنبعاثات  لخفض  العالم  دول  مساعي  إطار  في 

ضمن  الهدف  هذا  اليابان  وضعت  الكربونية، 

التزام  على  الضوء  لتسلط  لديها،  النمو  استراتيجيات 

الحكومة بتطوير وإنتاج تكنولوجيات أشباه الموصات 

استهاك  خواص  من  لها  لما  وذلك  المتقدمة، 

منخفض للطاقة؛ حيث استهدفت جعل جميع مراكز 

البيانات الجديدة أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة 

بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، وتحويل جزء من الكهرباء 

مصدر  إلى  المحلية  البيانات  مراكز  تستخدمها  التي 

الموصات  أشباه  صناعات  وجعل  متجددة،  طاقة 

األثر  حيث  من  متعادلة  والمعلومات  واالتصاالت 

الكربوني بحلول عام 2040 بهدف التوفير الفائق للطاقة 

للمساهمة في تحقيق أهداف السياسة الخضراء. 

مجـال  فـي  التكنولوجـي  التطـور  توظيـف  فـإن  ثـم،  ومـن 

أشـباه الموصـات ودعم بـراءات االختراع في هذا المجال 

مشـكلة  حـل  فـي  كبيـر  بشـكل  يسـهم  أن  شـأنه  مـن 

التكنولوجيـا  نشـر  دعـم  خـال  مـن  الحـراري،  االحتبـاس 

العالـم،  أنحـاء  مختلـف  فـي  منهـا  واالسـتفادة  النظيفـة 

حفـز  فـي  فّعالـة  آليـة  الفكريـة  الملكيـة  تعتبـر  حيـث 

االبتـكارات فـي هـذا المجـال، برغـم كونهـا ال تـدر دخا ما لم 

للتسـويق. قابلـة  تحميهـا  التـي  المنتجـات  تكـن 

٤. دعم مبادرة »ويبو جرين«

يوجد العديد من المبادرات المحلية والدولية لمعالجة 

ظاهـرة االحتبـاس الحـراري، مـن أهمهـا مبـادرة »ويبـو 

الملكيـة  نظـام  قـوة  تسـخير  تسـتهدف  التـي  جريـن« 

مهمـة  وسـيلة  ُتعـد  حيـث  البيئـة؛  لحمايـة  الفكريـة 

واسـعة  تكامـات  واسـتخدام  اسـتعمال  لتمكيـن 

يوجد العديد من المبادرات المحلية 
االحتباس  ظاهرة  لمعالجة  والدولية 
»ويبو  مبادرة  أهمها:  من  الحرارة، 
جرين« التي تستهدف تسخير قوة نظام 
حيث  البيئة؛  لحماية  الفكرية  الملكية 
استعمال  لتمكين  مهمة  وسيلة  تُعد 
النطاق  واسعة  تكامالت  واستخدام 
تتسم  التي  األكسيد  موصالت  ألشباه 
استهالك  ترشيد  في  عالية  بكفاءة 
واسع  نطاق  وعلى  بسرعة  الطاقة 

يشمل مختلف دول العالم.
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النطاق ألشـباه موصات األكسـيد التي تتسـم بكفاءة 

وعلـى  بسـرعة  الطاقـة  اسـتهاك  ترشـيد  فـي  عاليـة 

العالـم.  دول  بمختلـف  واسـع  نطـاق 

التحديات العالمية للتغيرات  في ظل تفاقم  وختاًما، 

لتقليل  التكنولوجية  االبتكارات  وتسارع  المناخية، 

االحتباس  معدالت  وخفض  الكربونية،  االنبعاثات 

الحراري، يحتاج العالم أن يتخلى عن إلحاق الضرر بالبيئة 

والهواء واألرض، إيماًنا بأننا جميعا مشاركين بشكل 

مع  والهواء،  البيئة  تلوث  في  مباشر  غير  أو  مباشر 

السعي لتعزيز االبتكار العالمي في مجال التكنولوجيات 

االختراع  لبراءات  االستراتيجي  واالستخدام  الخضراء، 

المجتمعي  الوعي  ورفع  الهواء،  تنقية  مجال  في 

بالممارسات البيئية الرشيدة التي تحد من تلوث الهواء، 

الحكومات  بين  والتكامل  التنسيق  تحقيق  عن  فضًلا 

الفقر والتلوث  المدني لمكافحة  المجتمع  ومنظمات 

بيئة  توفير  يكفل  بما  األفراد،  حياة  جودة  وتحسين 

اإلنسان،  بصحة  المضرة  الملوثات  من  خالية  صحية 

متخصص  مركز  أهميةإنشاء  معه  تتجلى  ما  وهو 

لتنقية الهواء ُيكلَّف بدعم االبتكارات التكنولوجية التي 

من  له  لما  والهوائي؛  البيئي  األمان  تحقيق  تستهدف 

تأثير أصيل على صحة وحياة اإلنسان، مع رفع الوعي 

المجتمعي بأهمية الهواء النقي.
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

أ. أحمد إمبابي
 - مـــاجـــســـتـــيـــر  بــــاحــــث   - ــف  ــوســ ــ ــي ــ ال روز  تـــحـــريـــر  ــس  ــ ــي ــ رئ ــب  ــ ــائ ــ ن
ـــــرة ـــ ـــ ـــــا - جــامــعــة الــقــاهـــ ـــ كــلــيــة الـــدراســـــــــــــــات اإلفـــريـــقـــيـــة الــعــلــيـــ

مقدمة

ال شــك أن قضيــة التغيــرات المناخيــة مــن التحديــات 

القــارة اإلفريقيــة؛ نظــًرا آلثارهــا  التــي تواجــه  الرئيســة 

وتداعياتهــا التــي تفــوق قدرات كثيــر من الدول اإلفريقية 

فــي التعاطــي معهــا، والتكيــف مــع آثارهــا المختلفــة 

واألزمــات  التحديــات  لسلســلة  لتضــاف  والمتعــددة، 

التــي تعانــي منهــا شــعوب القــارة، مثــل: انتشــار الفقــر، 

وانعــدام األمــن الغذائــي، وانتشــار األمــراض واألوبئــة، 

وانتشــار الصراعــات والنزاعــات.

العادلــة  وغيــر  الصعبــة  المعادلــة  لواقــع  وبالنظــر 

لقضيــة المنــاخ فــي إفريقيــا، باعتبارهــا األقــل تســبًبا فــي 

ا  االحتبــاس الحــراري لكنهــا فــي الوقــت ذاته األكثــر تضرًر

مــن آثــار تغيــر المنــاخ، ال ســيما مــع ضعــف القــدرات 

االقتصاديــة وهشاشــة البنيــة التحتيــة فــي غالبيــة دول 

القــارة، فمــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، والتغيــر فــي أنمــاط 

البحــر،  ســطح  مســتويات  وارتفــاع  األمطــار،  هطــول 

وتنامــي ظاهــرة الجفــاف فــي المناطــق المختلفــة مــن 

القــارة، بمــا ينعكــس ســلًبا علــى األوضــاع اإلنســانية 

معــدالت  انتشــار  مــن  ُتعانــي  التــي  القــارة،  لشــعوب 

المجاعــات،  مــن  المتضرريــن  أعــداد  وارتفــاع  الفقــر، 

فضــا عــن ارتفــاع معــدالت النــزوح واللجــوء بســبب 

األضــرار البيئيــة، وانتشــار األوبئــة.

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، تركـــز هـــذه الورقـــة علـــى أهـــم 

التأثيـــرات االجتماعيـــة لظاهـــرة التغيـــرات المناخيـــة فـــي 

إفريقيـــا، مـــن خـــال التطـــرق إلـــى ثاثـــة محـــاور رئيســـة، 

فـــي  المناخيـــة  التغيـــرات  واقـــع  منهـــا  األول  يتنـــاول 

القـــارة اإلفريقيـــة، ويتطـــرق الثانـــي لآلثـــار االجتماعيـــة 

ويركـــز  اإلفريقيـــة،  القـــارة  علـــى  المناخيـــة  للتغيـــرات 

المحـــور الثالـــث علـــى الجهـــود اإلفريقيـــة والمصريـــة 

للتكيـــف مـــع آثـــار التغيـــر المناخـــي علـــى القـــارة.

فـــي  المناخيـــة  التغيـــرات  أوًلا: واقـــع 
اإلفريقيـــة القـــارة 

خاصــة  مناخيــة  بطبيعــة  اإلفريقيــة  القــارة  تحتفــظ 

القــارة  امتــداد  أن  ذلــك  الجغرافــي؛  موقعهــا  بحكــم 

بيــن خطــي عــرض 37 شــماًلا و35 جنوًبــا، ومــرور خــط 

االســتواء فــي قســمها األوســط، مــن األســس التــي 

حيــث  وأقاليمهــا،  بالقــارة  الخــاص  المنــاخ  شــكلت 

تتعامــد أشــعة الشــمس علــى أجــزاء كثيــرة مــن القــارة 

فــي أوقــات مختلفــة مــن الســنة أثنــاء الرحلــة الظاهريــة 

الجــدي  مــدار  إلــى  الســرطان  مــدار  مــن  للشــمس 

وبالعكــس، ممــا يــؤدي إلــى تعامدهــا مرتيــن فــي الســنة 

علــى كل المناطــق التــي تقــع بيــن المداريــن.

ونظــًرا ألن الشــمس تكــون عاليــة فــي الســماء فــي 

المناطــق بيــن المداريــن، فــإن أشــعتها تكــون قصيــرة 

عديــدة،  مناخيــة  تأثيــرات  إلــى  يــؤدي  وهــذا  ــرة، 
ِ

ومباش

ــر مــن المســطحات المائيــة،  منهــا: ارتفــاع نســبة التبخُّ

وبالتالــي زيــادة تكاثــف الســحب، وارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــات. ــة والنبات والتبخــر مــن ســطح الترب

وتتعــدد الظواهــر المناخيــة فــي القــارة اإلفريقيــة مــا 

ا -جفــاف تــام  بيــن: مطــر دائــم غزيــر أكثــر مــن 150 ســنتيمتًر

- أمطــار فصليــة مــن مناطــق التــدرج - حــرارة عاليــة فــي 

تحديـات تغيـــر المنـاخ في القـارة اإلفريقية 
وسياسات التكيف 
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كل المناطــق - مناطــق فصليــة الحــرارة والمطــر فــي 

الجــزء الشــمالي والجنوبــي.

القــارة  تقســيم  يمكــن  الظواهــر  تلــك  علــى  وبنــاء 

أقســام  ثاثــة  إلــى  لجنوبهــا  شــمالها  مــن  اإلفريقيــة 

هــي: رئيســة،  مناخيــة 

1 . 
ِ

إقليَمـــي علـــى  ويشـــتمل  االســـتوائي:  المنـــاخ 

الواحـــدة.  القمـــة  وذي  القمتيـــن  ذي  المطـــر 

قســـمين . 2 علـــى  ويشـــتمل  المـــداري:  المنـــاخ 

مختلفيـــن تماًمـــا، همـــا: المنـــاخ موســـمي المطـــر، 

المنـــاخ  أو  الســـافانا  منـــاخ  أحياًنـــا  ى  وُيســـمَّ

الســـوداني، ثـــم المنـــاخ الصحـــراوي أو الجـــاف، وبيـــن 

ــر  القســـمين أقاليـــم انتقاليـــة شـــبه جافـــة، ويظهـ

فـــي الصحـــراء الكبـــرى.

منـــاخ العـــروض المعتدلـــة: ويشـــتمل علـــى إقليـــم . 3

فـــي  الصيفـــي  المطـــر  وإقليـــم  الشـــتوي  المطـــر 

هامـــش القـــارة الشـــمالي والجنوبـــي. 

وفــي هــذا اإلطــار، يمكــن تنــاول أبــرز األزمــات البيئيــة التــي 

تشــهدها القــارة اإلفريقيــة، ومظاهــر التغيــر المناخــي 

بالقــارة، كالتالــي:

)أ ( األزمات البيئية في إفريقيا

رغــم الطبيعــة المناخيــة للقــارة اإلفريقيــة التــي تغلــب 

عليهــا ســمة الجفــاف، فــإن القــارة أمــام معادلــة غيــر 

متوازنــة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات المناخيــة، باعتبارهــا 

أن  رغــم  الظاهــرة،  تلــك  مــن  ا  وتضــرًر تأثــًرا  األكثــر 

ال  العالميــة  الكربونيــة  االنبعاثــات  فــي  مســاهمتها 

تتجــاوز 4٪، كمــا تعتبــر انبعاثــات الفــرد فــي إفريقيــا أقــل 

مــن  أطنــان   5 البالــغ  العالمــي  المتوســط  مــن  بكثيــر 

الكربون/عــام. أكســيد  ثانــي  غــاز  انبعاثــات 

وتســهم إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي الحــد األدنــى مــن 

انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، وذلــك بحســب 

تقريــر »نبــض إفريقيــا« التابــع لمجموعــة البنــك الدولــي 

والصــادر فــي أكتوبــر 2021؛ حيــث أنتجــت المنطقــة ٪7.6 

مــن الغــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم، وتنخفــض 

الحصــة إلــى 3٪ فقــط إذا تــم اســتبعاد جنــوب إفريقيــا 

التــي تنتــج معظــم الغــازات الدفيئــة؛ لكونهــا الدولــة 

األكثــر نشــاًطا فــي المجــال الصناعــي فــي القــارة.

علــى صعيــد آخــر، شــهدت درجــات الحــرارة فــي القــارة 

اإلفريقيــة ارتفاًعــا ملحوًظــا فــي العقود األخيــرة وبوتيرة 

أســرع مــن متوســط درجــة حــرارة العالــم؛ حيــث اعتبــر 

ــة  ــا فــي القــارة اإلفريقي ــر األعــوام دفًئ ــع أكث عــام 2020 راب

منــذ عــام 1910، كمــا يعتبــر عامــا 2010 و2016 مــن أكثــر األعــوام 

 1.44 الحــرارة  درجــات  ســجلت  حيــث  القــارة،  فــي  دفًئــا 

درجــة مئويــة فــوق المتوســط، وتتنبــأ التوقعــات طويلــة 

األجــل أن تتجــاوز درجــات الحــرارة درجتيــن مئويتيــن مــن 

 ،21 الـــ  القــرن  مــن  األخيريــن  العقديــن  بحلــول  االحتــرار 

وذلــك فــي العديــد مــن المناطــق بأنحــاء القارة،وترجــع 

عامليــن  إلــى  اإلفريقيــة  القــارة  فــي  البيئيــة  األزمــة 

أساســيين:

األول: يرتبــط بالتغيــرات المناخيــة العالميــة التــي أثــرت 

علــى عــدة مناطــق حــول العالــم، وتنعكــس فــي ظواهــر 

أساســية، مثــل التغيــرات فــي درجــات الحــرارة، أو فــي 

صــورة جفــاف، وهــو يشــير للمناطــق »القاحلــة« التــي 

ــي فــي هطــول األمطــار، وهــي ســمة  لديهــا عجــز هيكل

غالبــة فــي مناطــق عديــدة بإفريقيــا، وتحديــًدا فــي جنــوب 

ــا ومنطقــة الســاحل؛  الصحــراء الكبــرى وشــرق إفريقي

حيــث انخفــض معــدل هطــول األمطــار فــي منطقــة 

الســاحل بأكثــر مــن 20٪ منــذ أوائــل الســبعينيات.

علـــى الرغـــم مـــن أن مســـاهمة القـــارة 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  فـــي  اإلفريقيـــة 
القـــارة  فـــإن   ،٪4 تتجـــاوز  ال  العالميـــة 
أمـــام معادلـــة غيـــر متوازنـــة فيمـــا يتعلـــق 
ــر  ــا األكثـ ــة، باعتبارهـ ــرات المناخيـ بالتغيـ

ــرًرا مـــن تلـــك الظاهـــرة. ــًرا وتضـ تأثـ
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أمـــا العامـــل الثانـــي: فيرتبـــط باألنشـــطة البشـــرية 

األراضـــي  اســـتخدام  فـــي  تغيـــرات  إلـــى  تـــؤدي  التـــي 

ومســـاحتها، وقـــد ظهـــر ذلـــك فـــي النمـــو الســـكاني 

الســـريع الـــذي حـــدث خـــال النصـــف األخيـــر مـــن القـــرن 

الماضـــي فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، حيـــث زاد عـــدد ســـكان 

ســـتينيات  بدايـــات  منـــذ  الضعـــف  مـــن  ألكثـــر  القـــارة 

القـــرن الماضـــي، ممـــا أســـفر عـــن تغيـــرات ملحوظـــة 

فـــي نســـبة ومـــدى اســـتخدام األراضـــي ومســـاحتها فـــي 

ــع  ــة، وقطـ ــي الزراعيـ ــن األراضـ ــد مـ ــد المزيـ ــوء تجريـ ضـ

المزيـــد مـــن األشـــجار للبنـــاء واالحتطـــاب، ورغـــم النمـــو 

ـــر  ـــزال بهـــا أكب الحضـــري فـــي المنطقـــة، فـــإن القـــارة ال ي

تزايـــد  العالـــم، ومـــع  الرعوييـــن فـــي  مجموعـــات مـــن 

تعـــداد الســـكان، والمواشـــي وازديـــاد موجـــات الجفـــاف 

وطولهـــا، صـــار الرعـــي الجائـــر وقلـــة المراعـــي الجيـــدة 

مشـــاكل خطيـــرة فـــي القـــارة.

)ب ( مظاهر التغير المناخي بإفريقيا

إن الحديــث عــن حجــم تأثيــر تغيــر المنــاخ فــي إفريقيــا، 

مؤسســات  عــن  صــادرة  تقاريــر  مــن  العديــد  ُتوثقــه 

حالــة  »تقريــر  بينهــا  ومــن  ودوليــة،  إقليميــة  وجهــات 

عــن  صــدر  والــذي   ،»2020 إفريقيــا  قــارة  فــي  المنــاخ 

المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة فــي 2021، موضًحــا 

أن االرتفــاع المســتمر فــي درجــات الحــرارة وتداعيــات 

تغيــر المنــاخ، قــد تتســبب فــي ذوبــان األنهــار الجليديــة 

ا إلــى  فــي شــرق إفريقيــا فــي غضــون عقديــن، مشــيًر

الفيضانــات  مخاطــر  يواجهــون  األفارقــة  ماييــن  أن 

الشــديدة. والحــرارة  والجفــاف 

أنــه وفــق المعــدالت الحاليــة الرتفــاع  وتوقــع التقريــر 

درجــات الحــرارة، ســتختفي جميــع جبال ومناطــق الجليد 

ــا، وهــي: »كليمنجــارو« فــي  االســتوائية الـــ 3 فــي إفريقي

»روينزوريــس«  و  كينيــا،  فــي  كينيــا«  »جبــل  و  تنزانيــا، 

القمــر  جبــال  موقــع  بأنهــا  ُتعــّرف  التــي  أوغنــدا،  فــي 

.2040 عــام  بحلــول  األســطورية، 

عنهــا  تحــدث  التــي  المناخيــة  المظاهــر  أبــرز  وتمثلــت 

تقريــر »حالــة المنــاخ فــي قــارة إفريقيــا 2020«والصــادر عــن 

ــر المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة فــي القــارة  تقري

ــي: ــة، فيمــا يل اإلفريقي

اتجـــاه 	  كان  حيـــث  الحـــرارة:  درجـــات  ارتفـــاع 

االحتـــرار لمـــدة تصـــل إلـــى نحـــو 30 عاًمـــا للفتـــرة )1991-

2020(أعلـــى ممـــا كان عليـــه فـــي الفتـــرة )1961-1990( فـــي 

ــن  ــر مـ ــى بكثيـ ــا، وأعلـ ــي إفريقيـ ــق فـ ــع المناطـ جميـ

ــى 1960. ــن 1931 إلـ ــرة مـ ــي الفتـ تلـــك المعـــدالت فـ

ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر: علـــى طـــول 	 

ــط  ــوب المحيـ ــاحل جنـ ــتوائية وسـ ــواحل االسـ السـ

حيـــث  الهنـــدي،  المحيـــط  وســـاحل  األطلســـي 

بحوالـــي العالمـــي،  المعـــدل  مـــن  أعلـــى   تعـــد 

التوالـــي،  علـــى  عـــام،  ملـــم/  و4.1  عـــام  ملـــم/   3.6

وترتفـــع مســـتويات البحـــر علـــى طـــول ســـواحل 

 البحـــر المتوســـط بمعـــدل يقـــل بنحـــو 2.9 مـــم / عـــام

عن المتوسط العالمي.

معـــدالت هطـــول األمطـــار: ارتفعـــت معـــدالت 	 

هطـــول األمطـــار بشـــكل أكبـــر مـــن المعتـــاد، وكانـــت 

الســـاحل  منطقـــة  فـــي  بفيضانـــات  مصحوبـــة 

والـــوادي ومســـتجمعات ميـــاه النيـــل الوســـطى 

كاالهـــاري  وحـــوض  إفريقيـــا  شـــرق  وشـــمال 

والمجـــرى الســـفلي لنهـــر الكونغـــو، فضـــا عـــن 

ممـــا  إفريقيـــا،  شـــرق  فـــي  شاســـعة  مناطـــق 

ـــزوح أعـــداد  ـــر مـــن األفـــراد، ون تســـبب فـــي غـــرق كثي

كبيـــرة مـــن الســـكان فـــي دول، مثـــل: الســـودان، 

والصومـــال، وتشـــاد، ونيجيريـــا، والنيجـــر، وبنيـــن، 

وتوجـــو، والســـنغال، وكـــوت ديفـــوار، والكاميـــرون، 

وبوركينـــا فاســـو. 

موجــــــات الجـفــــــاف: حيـــث انتشـــر الجفـــاف فـــي 	 

الســـاحل الشـــمالي لخليـــج غينيـــا، وفـــي شـــمال 

الجنوبـــي  الجـــزء  طـــول  وعلـــى  إفريقيـــا،  غـــرب 

القـــارة. مـــن  الشـــرقي 
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ثانًيـــا: اآلثــــار االجتماعيــــــة للتغيــــــرات 
اإلفريقيـــة القـــارة  علـــى  المناخيـــة 

أمــام التقديــرات المتصاعــدة التــي تظهــر حجــم تأثيــر 

التغيــرات المناخيــة علــى القــارة اإلفريقيــة، تجــد القــارة 

نفســها أمــام صعوبــة بالغــة للتكيــف مــع آثــار هــذه 

وضعــف  التحتيــة،  البنيــة  لضعــف  نظــًرا  التغيــرات؛ 

والتكيــف.  للمواجهــة  القــارة  لــدول  ــه  الموجَّ التمويــل 

ناقشــها  التــي  اإلفريقــي،  االتحــاد  لتقديــرات  ووفًقــا 

اجتمــاع وزراء البنيــة التحتيــة بإفريقيــا فــي بدايــة عام 2021، 

فــإن هنــاك فجــوة ســنوية فــي تمويــل البنيــة التحتيــة 

بــدول القــارة اإلفريقيــة تتــراوح مــا بيــن 60 و90 مليــار دوالر، 

وهــو مــا يتطلــب مزيــدا مــن العمــل والتعــاون والدعــم 

لبرامــج تطويــر البنيــة التحتيــة فــي إفريقيــا، لتكــون أكثــر 

مرونــة فــي مواجهــة التحديــات الطارئــة.

مختلـــف  علـــى  المنـــاخ  تغيـــر  تأثيـــرات  وتمتـــد  هـــذا، 

واالجتماعيـــة  والسياســـية  االقتصاديـــة  المجـــاالت 

والبيئيـــة والخدميـــة، فضـــًلا عـــن تأثيراتهـــا المباشـــرة 

علـــى شـــعوب القـــارة، ويمكـــن إيضـــاح أبـــرز التكاليـــف 

فـــي  المناخيـــة  التغيـــرات  تســـببها  التـــي  االجتماعيـــة 

كالتالـــي: اإلفريقيـــة،  القـــارة 

1. ارتفاع معدالت الفقر:

وما  المناخية،  للتغيرات  المتعددة  التأثيرات  تنعكس 

واقتصادية  صحية  وتداعيات  كوارث  من  عنه  تسفر 

من  الفقيرة  الشرائح  على  مباشر  بشكل  وزراعية، 

السكان، وفي هذا اإلطار، توّقع تقرير المنظمة العالمية 

زيادة  إفريقيا  تشهد  أن   ،2021 عام  في  الجوية  لألرصاد 

كوارث،  إلى  يؤدي  مما  والمناخ،  الطقس  تقلبات  في 

واالجتماعية،  والبيئية  االقتصادية  النظم  وتعطل 

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص 

من  أقل  على  يعيشون  أي  مدقع،  فقر  في  يعيشون 

1.90 دوالر أمريكي في اليوم، من المتوقع أن يكونوا أكثر 

في  الشديدة  والحرارة  والفيضانات  للجفاف  عرضة 

إضافية  أعباًء  يفرض  ما  وهو   ،2030 عام  بحلول  إفريقيا 

على جهود الدول اإلفريقية للتخفيف من حدة الفقر.

الحكوميـة  للهيئـة  السـادس  التقييـم  لتقريـر  ووفًقـا 

الدوليـة المعنيـة بتغيـر المناخ لعـام 2022، ُيتوقع معاناة 

إفريقيـا مـن خسـائر وأضـرار تغير المنـاخ، مرجحة ارتفاع 

عنـد  إفريقيـا  فـي  بالحـرارة  المرتبطـة  الوفيـات  خطـر 

الحـراري، ليصـل  االحتبـاس  إلـى درجتيـن مـن  الوصـول 

إلـى متوسـط 9 أضعـاف عـن المعـدل الطبيعي، خاصة 

أن مـا بيـن 55٪ و62٪ مـن القـوى العاملـة فـي إفريقيـا 

الكبـرى،  الصحـراء  جنـوب  فـي  بالزراعـة  يشـتغلون 

الحـراري. لإلجهـاد  معرضـون  فهـم  وبالتالـي 

2. انعدام األمن الغذائي وارتفاع معدالت الجوع:

ــادر  ــى مصـ ــًرا علـ ــًرا مباشـ ــة تأثيـ ــرات المناخيـ ــر التغيـ تؤثـ

ناتـــج  انخفـــاض  إلـــى  تـــؤدي  حيـــث  الغذائـــي؛  األمـــن 

والصيـــد،  الرعـــي،  ومصـــادر  الزراعيـــة،  المحاصيـــل 

الغذائـــي  األمـــن  انعـــدام  يـــزداد  لذلـــك  واألســـماك؛ 

ــان أو جفـــاف  ــة مـــع كل فيضـ ــبة 5-20 نقطـــة مئويـ بنسـ

ـــا  ـــرى، ووفًق ـــوب الصحـــراء الكب ـــا جن يضـــرب دول إفريقي

لتقريـــر حالـــة المنـــاخ بإفريقيـــا لعـــام 2020، زادت نســـبة 

المتضرريـــن مـــن افتقـــار األمـــن الغذائـــي إلـــى نحـــو ٪40 

بالقـــارة، مقارنـــة بالعـــام الســـابق.
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للدراســـات  إفريقيـــا  لمركـــز  أخـــرى  دراســـة  وفـــي 

االســـتراتيجية فـــي يونيـــو 2022، فقـــد أدى تغيـــر المنـــاخ 

إلـــى تراجـــع نمـــو اإلنتاجيـــة الزراعيـــة فـــي إفريقيـــا بنســـبة 

34٪ منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي، ومـــن المتوّقـــع أن 

تفقـــد منطقـــة غـــرب إفريقيـــا 42٪ مـــن إنتاجيـــة المراعـــي 

والثـــروة الحيوانيـــة بحلـــول منتصـــف القـــرن الحالـــي.

هــذا، وُيعــد انعــدام األمــن الغذائــي لماييــن األفارقــة 

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجههــا القــارة؛ نظــًرا النتشــار 

المجاعــات فــي المناطــق التــي تشــهد جفاًفــا ممتــًدا، 

وقــد ضاعــف مــن آثــار هــذا التحــدي علــى دول القــارة مــا 

شــهده العالــم مــن خســائر جــراء انتشــار جائحــة كورونــا، 

وتداعيــات األزمــة الروســية األوكرانيــة.

وفـــي ســـياق متصـــل، أعلـــن برنامـــج األغذيـــة العالمـــي، 

التابـــع لألمـــم المتحـــدة، فـــي فبرايـــر 2022، وجـــود 13 مليـــون 

يواجهـــون  اإلفريقـــي  القـــرن  منطقـــة  فـــي  شـــخص 

خطـــر الجـــوع الشـــديد؛ حيـــث تواجـــه تلـــك الـــدول أســـوأ 

موجـــات جفـــاف منـــذ عقـــود بســـبب مـــرور 3 ســـنوات 

دون أمطـــار. وفـــي يوليـــو 2022، أشـــارت اللجنـــة الدوليـــة 

للصليـــب األحمـــر إلـــى أن حوالـــي 346 مليـــون شـــخص 

ـــي بصـــورة  ـــا يواجهـــون انعـــدام األمـــن الغذائ فـــي إفريقي

األزمـــة  تداعيـــات  األزمـــة  تلـــك  مـــن  وضاعـــف  حـــادة. 

تحذيـــر  فـــي  اتضـــح  مـــا  وهـــو  األوكرانيـــة،  الروســـية 

منظمـــة األمـــم المتحـــدة، فـــي أبريـــل 2022، مـــن مواجهـــة 

نحـــو 6 ماييـــن مواطـــن فـــي الصومـــال، بمـــا يعـــادل ٪40 

ـــي، وبحســـب  مـــن الســـكان، خطـــر انعـــدام األمـــن الغذائ

تقريـــر آخـــر لبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي فـــي أبريـــل 2022، فـــإن 

المجاعـــة فـــي كينيـــا تهـــّدد نصـــف مليـــون شـــخص، كمـــا 

ارتفـــع عـــدد الكينيـــن الذيـــن يحتاجـــون إلـــى مســـاعدات 

إلـــى أكثـــر مـــن 4 أضعـــاف فـــي أقـــل مـــن عاميـــن. 

المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أشــارت  وقــد 

بالتنميــة »إيجــاد« إلــى انعــدام األمــن الغذائــي بشــكل 

الكبــرى؛  اإلفريقــي  القــرن  فــي منطقــة   2022 عــام  حــاد 

نحــو الجفــاف  مــن  المتضرريــن  عــدد  تجــاوز   حيــث 

50 مليون مواطن بتلك المنطقة.

3. ندرة المياه

تؤثـــر حالـــة اإلجهـــاد المائـــي واألخطـــار المرتبطـــة بنقـــص 

الميـــاه جـــراء التغيـــرات المناخيـــة، فـــي قرابـــة 250 مليـــون 

شـــخص فـــي إفريقيـــا، ومـــن المتوّقـــع أن تـــؤدي إلـــى 

ـــى 700 مليـــون شـــخص بحلـــول عـــام  تشـــريد مـــا يصـــل إل

2030، وفًقـــا لتقريـــر المنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة.

ويلعـب شـح الميـاه دوًرا مزدوًجـا؛ حيث ُتعـد ندرة المياه 

علـى  النزاعـات  سـيما  ال  النزاعـات،  نشـوب  فـي  سـببا 

مصـادر الميـاه، كالنـزاع فـي منطقـة بحيـرة تشـاد، وفـي 

الزراعـة  مناطـق  علـى  السـودان  مـن  متفرقـة  مناطـق 

والرعـي التـي تتوافر فيها مياه األمطار والمياه الجوفية.

كمـــا تســـبب شـــح الميـــاه فـــي مالـــي فـــي نشـــوب أعمـــال 

عنـــف تســـببت فـــي مقتـــل أكثـــر مـــن 167 فـــردا، وفـــرار 

أكثـــر مـــن 50 ألفـــا مـــن منازلهـــم عـــام 2019، وفـــق تقديـــرات 

األمـــم المتحـــدة. 

٤. الهجرة والنزوح الداخلي 

وصـــل عـــدد النازحيـــن داخـــل إفريقيـــا نهايـــة عـــام 2018 

والعنـــف،  للصراعـــات  نتيجـــة  نـــازح  مليـــون   16.8 إلـــى 

وهـــو مـــا يمثـــل40٪ مـــن إجمالـــي عـــدد النازحيـــن علـــى 

مســـتوى العالـــم، ويعتبـــر أعلـــى معـــدل تـــم تســـجيله 

علـــى اإلطـــاق فـــي القـــارة، وتســـببت الكـــوارث بمفردهـــا، 

مثـــل  المنـــاخ،  تغيـــر  بمخاطـــر  المرتبطـــة  ســـيما  ال 

حـــدوث فـــي  والجفـــاف،  والعواصـــف   الفيضانـــات 

2.6 مليون حالة نزوح. 

البيئييـــن  ومـــن الافـــت لانتبـــاه أن غالبيـــة الاجئيـــن 

يأتـــون مـــن منطقـــة الســـاحل والصحـــراء اإلفريقيـــة التـــي 

تضـــم حوالـــي 17 دولـــة إفريقيـــة، بدايـــة مـــن الســـنغال 

ــا فـــي الشـــرق  ــا وحتـــى شـــمال إريتريـ فـــي غـــرب إفريقيـ

اإلفريقـــي، ويعانـــي معظـــم ســـكان هـــذه المنطقـــة مـــن 

تهديـــدات مرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ؛ حيـــث يقـــدر مســـؤولو 

ـــون نحـــو ٪10  ـــن يمثل ـــن البيئيي األمـــم المتحـــدة أن الاجئي

مـــن الــــ 300 ألـــف الجـــئ تقريًبـــا فـــي مخيـــم داداب لاجئـــي 

شـــمال كينيـــا. 
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وقد شهد عام 2020 ما يقدر بنحو 12٪ من جميع حاالت 

في  العالم  أنحاء  جميع  في  الجديدة  السكاني  النزوح 

منطقة الشرق والقرن اإلفريقي، وفًقا لتقرير المنظمة 

القرن،  منتصف  وبحلول  الجوية،  لألرصاد  العالمية 

في  شخص  مليون   19 يصبح  أن  الدولي  البنك  يتوقع 

شمال إفريقيا و86 مليوًنا في إفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى نازحين داخليين بسبب األزمات المناخية.

5. التداعيــات الصحيــة وارتفــاع معدل وفيات 
األطفال

هطول  أنماط  في  والتغير  الحرارة  درجات  ارتفاع  يؤثر 

األمطار بشكل كبير على صحة السكان في جميع أنحاء 

القارضة،  الحشرات  نمو  يزداد  حيث  اإلفريقية؛  القارة 

والحمى  الماريا  مثل  بالنواقل،  األمراض  وانتقال 

سلًبا  المناخية  التغيرات  وتنعكس  هذا،  الصفراء. 

»منظمة  حذرت  حيث  اإلفريقية؛  القارة  أطفال  على 

اليونيسف« التابعة لألمم المتحدة في تقريرها الصادر 

في أغسطس 2022، من تأثير موجة الجفاف طويلة األمد 

في إفريقيا على انعدام األمن الغذائي والمائي لنحو 40 

مليون طفل، مؤكدة ارتفاع عدد األفراد الذين يعانون 

والصومال،  وإثيوبيا  كينيا  مثل  دول،  في  الجفاف  من 

بسبب عدم توافر مياه صالحة للشرب، من 9.5 مايين 

نسمة إلى 16.2 مليون نسمة في غضون خمسة أشهر، 

ومواجهة األطفال في منطقة الساحل اإلفريقي لشح 

2.8 مليون  أكثر من  أن  إلى  اليونيسف  المياه، وأشارت 

يعانون  والساحل  اإلفريقي  القرن  منطقة  في  طفل 

الحاد، مما يجعلهم عرضة  التغذية  بالفعل من سوء 

للوفاة جراء األمراض المنقولة والمتوطنة أكثر 11 مرة 

من األطفال الذين يتمتعون بتغذية جيدة.

6. ارتفاع معدالت التسرب من التعليم

تضيف التغيرات المناخية عقبات جسيمة على التعليم، 

من حيث تدهور البنية التحتية جراء الكوارث الطبيعية 

الناتجة عن التغيرات القاسية للمناخ، الذي يقف حائًلا 

خاصة  المختلفة،  التعليمية  المراحل  استكمال  أمام 

نتيجة  المدارس  إلى  الوصول  األساسية، مع صعوبة 

كما  المتضررة.  المناطق  في  العيش  سبل  لتدهور 

إلى  األطفال  ذهاب  دون  الشديد  الحر  فترات  تحول 

الشديدة  الرملية  العواصف  تتسبب  كما  المدارس، 

وصول  دون  يحول  مما  الطرق،  قطع  في  والسيول 

الطاب إلى المدارس. 

7. انتشار الصراعات واإلرهاب

مؤسسة  عن  الصادر  الهشة  الدول  لمؤشر  وفًقا 

صندوق السام، يعاني العديد من دول القرن اإلفريقي 

كالصومال  مستمر،  بشكل  المناخية  التقلبات  من 

وكينيا وإريتريا، وتسجل هذه الدول مؤشرات عالية في 

أسبابه،  أحد  المناخي  التغير  يعتبر  الذي  العنف  نسب 

كما  الجفاف،  حاالت  عن  الناجمة  الصراعات  وبخاصة 

تجدر اإلشارة إلى أن الجفاف الذي تعاني منه منطقة 

المتطرفة،  الجماعات  انتشار  من  عزز  تشاد  بحيرة 

وخاصة جماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة في منطقة 

أحد  المناخية  التغيرات  ُتعد  الكاميرون  الساحل. وفي 

بوكو  إلى جماعة  الشباب  الرئيسة النضمام  األسباب 

ذلك  عن  نتج  وما  الزراعية،  البيئة  لتضرر  نظًرا  حرام؛ 

تسبب  مما  األراضي،  تصحر  معدالت  في  ارتفاع  من 

الشباب  من  أعدًدا  ودفع  والفقر،  البطالة  انتشار  في 

صغير السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17-22 عاًما 

إلى االنضمام إلى الجماعات المسلحة.

وفًقا لمؤشـــر الدول الهشـــة الصادر 
عـــن مؤسســـة صنـــدوق الســـالم، يعانـــي 
العديـــد مـــن دول القـــرن اإلفريقـــي مـــن 
مســـتمر،  بشـــكل  المناخيـــة  التقلبـــات 
كالصومـــال وكينيـــا وإريتريـــا، وتســـجل 
هـــذه الـــدول مؤشـــرات عاليـــة فـــي نســـب 
المناخـــي  التغيـــر  يعتبـــر  الـــذي  العنـــف 
الصراعـــات  وبخاصـــة  أســـبابه،  أحـــد 

ــاف. ــاالت الجفـ ــن حـ ــة عـ الناجمـ
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والمصريــة  اإلفريقيــة  الجهــود  ثالًثــا: 
المناخــي التغيــر  آثــار  مــع  للتكيــف 

التغيــرات  مواجهــة  إلــى  اإلفريقيــة  القــارة  تســعى 

المناخيــة مــن خــال تبنــي العديــد مــن الســبل، حيــث 

ــرات  ــر التغي ــا 2063 بتأثي ــة إلفريقي ــدة التنموي أقــرت األجن

ــة، ووضعــت  المناخيــة علــى معــدالت التنميــة اإلفريقي

المناخيــة  التغيــرات  لمواجهــة  عمــل  خطــة  القــارة 

)2022-2032(، بمــا يســهم فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي 

المســتدام ومواجهــة تغيــر المنــاخ. ويمكــن فــي هــذا 

الصــدد التمييــز بيــن مســتويين مــن الجهــود اإلفريقيــة 

للتعاطــي مــع آثــار التغيــرات المناخيــة:

االتفاقيـــات . 1 فـــي  ويتمثـــل  الدولـــي:  المســـتوى 

الدوليـــة التـــي وّقعـــت عليهـــا القـــارة اإلفريقيـــة، وفـــي 

المتحـــدة  لألمـــم  اإلطاريـــة  االتفاقيـــة  مقدمتهـــا 

واتفاقيـــة   ،1992 لعـــام  المناخيـــة  التغيـــرات  حـــول 

عـــام  النفـــاذ  حيـــز  دخلـــت  التـــي   ،1997 لعـــام  كيوتـــو 

ــع  ــم التوقيـ ــذي تـ ــاخ، الـ ــاق باريـــس للمنـ ــم اتفـ 2005، ثـ

فـــي  النفـــاذ  حيـــز  ودخـــل   ،2015 ديســـمبر  فـــي  عليـــه 

2016، ويســـتهدف الحـــد مـــن ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة 

إلـــى 1.5 درجـــة. العالميـــة 

وتمحــورت مطالــب الــدول اإلفريقيــة فــي المؤتمــرات 

الدوليــة المعنيــة بملــف المنــاخ، حــول ضــرورة وفــاء 

الــدول المتقدمــة بمســؤولياتها التمويليــة لدعــم الدول 

الــدول  الناميــة فــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، ودعــم 

اإلفريقيــة فــي مجــال نظــم المراقبــة واإلنــذار المبكــر 

والتقييــم والوقايــة مــن التغيــرات المناخيــة.

بالجهـــود . 2 معنـــي  وهـــو  اإلقليمـــي:  المســـتوى 

المبذولـــة علـــى مســـتوى القـــارة اإلفريقيـــة والـــدول 

التغيـــرات المناخيـــة،  آثـــار  اإلفريقيـــة للتكيـــف مـــع 

االقتصاديـــة  اللجنـــة  عمـــل  بـــدء  رأســـها  وعلـــى 

إلفريقيـــا )ECA(، عـــام 2006، إلنشـــاء المركـــز اإلفريقـــي 

لسياســـة المنـــاخ )ACPC(، والـــذي بـــدأ عملـــه عـــام 2011، 

لدعـــم المشـــاركة الفعالـــة إلفريقيـــا فـــي مفاوضـــات 

المعلومـــات  وتوفيـــر  األطـــراف،  متعـــددة  المنـــاخ 

المناخيـــة ألغـــراض التنميـــة فـــي القـــارة.

وعلــى مســتوى العمــل اإلفريقــي، قامــت مصــر بــدور 

فاعــل فــي ملــف التغيــرات المناخيــة، حيــث طــرح الســيد 

الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« عــام 2015 خــال مؤتمــر 

ــادرة اإلفريقيــة  األطــراف بباريــس، فكــرة إطــاق »المب

للتكيــف«، التــي تعتمــد علــى حــث الــدول المتقدمــة علــى 

الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الــدول اإلفريقيــة لمســاندتها 

ومســاعدتها علــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة التــي 

مطالــب  وتحــدد  الســلبية،  آثارهــا  مــن  بشــدة  تعانــي 

وشــواغل الدولــة اإلفريقية، ومنها نظــام اإلنذار المبكر، 

تخصيــص  مــع  للتكيــف،  الوطنيــة  الخطــط  ووضــع 

حــزم اســتثمارية للقطــاع الخــاص، كمــا طرحــت مصــر 

»المبــادرة اإلفريقيــة للطاقــة المتجــددة« فــي ســبتمبر 

ــورك. 2015 فــي نيوي

ــدول األطــراف  وفــي إطــار اســتضافة مصــر لمؤتمــر ال

للتغيــرات المناخيــة »كــوب COP27( »27( المنعقــد فــي 

مدينــة شــرم الشــيخ فــي نوفمبــر الجــاري، حيــث قامــت 

والبرامــج  المبــادرات  مــن  مجموعــة  بطــرح  الدولــة 

لدعــم الــدول اإلفريقيــة ومســاعدتها علــى التكيــف مــع 

آثــار التغيــرات المناخيــة، والتــي تســتهدف باألســاس 

للتغيــرات  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  اآلثــار  معالجــة 

قامــت مصــر بــدور فاعــل فــي ملــف 
التغيــرات المناخيــة؛ حيــث طــرح الرئيس 
 2015 عــام  السيســي«  الفتــاح  »عبــد 
خــالل مؤتمــر األطــراف بباريــس، فكــرة 
إطــالق »المبــادرة اإلفريقيــة للتكيــف«، 
التــي تعتمــد علــى حــث الــدول المتقدمــة 
الــدول  تجــاه  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى 
ومســاعدتها  لمســاندتها  اإلفريقيــة؛ 

التغيــرات المناخيــة. علــى مواجهــة 
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المبــادرات  هــذه  أبــرز  تمثلــت  وقــد  بالقــارة،  المناخيــة 

فــي مبــادرة »حيــاة كريمــة إلفريقيــا«، والتــي تســتهدف 

مــن  مســتمدة  وهــي  المنــاخ،  تغيــر  آلثــار  التصــدي 

مبــادرة »حيــاة كريمــة« التــي تهــدف إلــى تحســين حيــاة 

المجتمعــات الريفيــة مــن خــال قــدرة تكيفيــة أفضــل. 

ومبــادرة »المــرأة والتكيــف«، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز 

قــدرات المــرأة نحــو بيئــة أكثــر مرونــة وتوفيــر المزيــد 

إلــى  الصــدد.  هــذا  فــي  الخضــراء  العمــل  فــرص  مــن 

الغــذاء«، والمبــادرة  جانــب مبــادرات »الزراعــة ونظــم 

المناخيــة فــي قطــاع  التغيــرات  للتكيــف مــع  الدوليــة 

نظــام  وضــع  إلــى  تهــدف  والتــي   ،»AWARE« الميــاه 

المنــاخ،  تغيــر  تأثيــر  مــن  للميــاه  وحمايــة  مبكــر  إنــذار 

ومبــادرة »االنتقــال العــادل للطاقــة«، ومبــادرة »التنــوع 

تســعى  التــي   ،»50 »المخلفــات  ومبــادرة  البيولوجــي«، 

إلــى الوصــول إلــى هــدف 50٪ إلعــادة تدويــر المخلفــات 

فــي إفريقيــا بحلــول عــام 2050، ومــن المتوقــع إطــاق 

.)COP27(  »27 »كــوب  خــال مؤتمــر  المبــادرة 

وختاًمـــا، تتطلـــب مواجهـــة اآلثـــار الســـلبية المتفاقمـــة 

للتغيـــرات المناخيـــة علـــى القـــارة اإلفريقيـــة، والتـــي 

باتـــت تنعكـــس علـــى كافـــة مناحـــي الحيـــاة، تكثيـــف 

ـــا فـــي مواجهـــة  ـــة لدعـــم قـــدرات إفريقي الجهـــود الدولي

تلـــك التحديـــات، والتكيـــف معهـــا، وُتعـــد المبـــادرات 

المصريـــة ســـابقة الذكـــر نقطـــة االنطـــاق لحشـــد 

المجتمـــع الدولـــي لتعزيـــز جهـــود العمـــل المناخـــي 

إلـــى  ترجمتـــه  المنتظـــر  مـــن  والـــذي  القـــارة،  بـــدول 

القـــارة خـــال  تجـــاه دول  تعهـــدات دوليـــة واضحـــة 

.)COP27(  »27 كـــوب  »مؤتمـــر 
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أشـارت منظمـة اليونسـكو إلـى أن واحـًدا مـن كل سـتة 

بسـبب  مهـدًدا  أصبـح  للتراثالثقافـي  عالميـة  مواقـع 

ا للمواقع  التغيـرات المناخية،ممـا يمثـل تهديًدا مباشـًر

الـذي  األمـر   . العالمـي  الثقافـي  والتـراث  الطبيعيـة 

يفـرض ضـرورة البحـث عـن ابتـكارات لحمايـة المواقـع 

إرث  باعتبارهـا  التاريخيـة؛  والمبانـي  واألثريـة  التراثيـة 

الثقافـي  ـر عـن ُهويـة األمـة وتراثهـا  ُيعبِّ الـذي  الماضـي 

تداعيـات  مـن  التهديـدات  لتلـك  مـا  فـي ضـوء  ، خاصـة 

والجغرافـي  االجتماعـي  النسـيج  علـى  مباشـرة  غيـر 

واالقتصـادي، وقـدرة مؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة 

الشـعبية. والفنـون  والتقاليـد  التـراث  نقـل  علـى 

ــة مــن جهــود فــي  ــة المصري ــه الدول وفــي إطــار مــا تبذل

التخفيــف مــن تداعيــات المنــاخ علــى اآلثــار المصريــة، 

المخاطــر  مــن  االقتــراب  المقــال  هــذا  فــي  نحــاول 

المواجهــة  األثريــة، وســبل  المواقــع  علــى  المتوّقعــة 

والمحلــي. الدولــي  المســتوى  علــى 

أوًلا: مخاطـــر التغيـــرات المناخيـــة علـــى 
اآلثـــار المصريـــة 

ـا، تأثـرت الحضـارة المصريـة القديمـة بالتغيـرات  تاريخيًّ

ا في تطور  المناخيـة، ولعبـت العوامل البيئية دوًرا مهمًّ

حيـاة المصـري القديـم؛ حيـث يشـير التاريـخ الجغرافـي 

المصرييـن  توطـن  علـى  المنـاخ  تأثيـر  إلـى  المصـري 

النيـل؛ هرًبـا مـن حـاالت الجفـاف فـي  علـى ضفتـي نهـر 

الصحـراء، األمـر الـذي يفسـر وجـود العديد مـن المعالم 

األثريـة والسـياحية فـي صحـاري مصـر.

وفـــي العصـــر الحديـــث، تأثـــرت اآلثـــار المصريـــة كغيرهـــا 

المناخيـــة؛  بالتغيـــرات  العالمـــي  التـــراث  مواقـــع  مـــن 

فقـــد أشـــارت دراســـة ُنشـــرت فـــي دوريـــة »نيتشـــر«إلى 

ـــا، و71 موقًعـــا للتـــراث الثقافـــي  أن 213 موقًعـــا طبيعيًّ

معرضـــون  اإلفريقيـــة،  القـــارة  ســـواحل  علـــى  مطـــل 

ــا مطـــل علـــى  ــا 17 موقًعـ ــر منهـ ــر، ونصيـــب مصـ للخطـ

إلـــى ـــا، إضافـــة  و11 موقًعـــا طبيعيًّ المتوســـط،   البحـــر 

ــي  ــاطبي واألنفوشـ ــر الشـ ــا مقابـ ــة، أبرزهـ ــع أثريـ 6 مواقـ

كمـــا  التيـــن.  رأس  وقصـــر  قايتبـــاي،  وقلعـــة  األثريـــة، 

أشـــارت الهيئـــة الحكوميةالدوليـــة للتغيـــرات المناخيـــة 

)IPCC( إلـــى أن دلتـــا النيـــل مـــن بيـــن أكبـــر ثـــاث مناطـــق 

معرضـــة للخطـــر فـــي العالـــم، ومـــن المتوّقـــع أن يـــؤدي 

ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر بمقـــدار متـــر واحـــد إلـــى 

غمـــر 20٪ مـــن مســـاحة أراضـــي الدلتـــا بحلـــول نهايـــة 

القـــرن الحـــادي والعشـــرين.

التغيـــر  »مخاطـــر  بعنـــوان  دراســـة  نبهـــت  وقـــد 

الســـلبي  للتأثيـــر  المصـــري«  التـــراث  علـــى  المناخـــي 

للتغيـــرات المناخيـــة علـــى ســـامة اآلثـــار بكافـــة أنوعهـــا، 

الفرعونيـــة والمســـيحية واليهوديـــة واإلســـامية، إذا 

لـــم تـــزدد وتيـــرة التحـــرك لحمايـــة وإنقـــاذ اآلثـــار مـــن 

تربـــة المناطـــق  البحـــري فـــي  الملـــح  زيـــادة كلوريـــد 

الجوفيـــة،  الميـــاه  مســـتويات  وارتفـــاع  الســـاحلية، 

وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر؛ حيـــث تضـــرر بالفعـــل 

الميـــاه  مـــن  بالمنيـــا  األثـــري  حســـن  بنـــي  موقـــع 

التعريـــة  وعوامـــل  الفيضانـــات  نتيجـــة  الســـطحية 

بفعـــل الريـــاح علـــى طـــول الواجهـــات الغربيـــة للمقابـــر، 

ــام  ــال أمـ ــم الرمـ ــة تراُكـ ــات بإزالـ وأوصتبعـــض الدراسـ

د. أماني عبد الحافـظ
ــاوى - قـــطـــاع مــنــظــومــة الـــشـــكـــاوى الــحــكــومــيــة -  ــكـ  أخـــصـــائـــي شـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

كيف تواجه اآلثار المصرية التغيرات المناخية؟
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المقابـــر، وحمايتهـــا مـــن ميـــاه األمطـــار، ومعالجـــة 

الفجـــوات والشـــقوق وترميمهـــا بالطـــرق العلميـــة، 

بمـــا يحافـــظ علـــى ألوانهـــا األصليـــة.

فضـــًلا عـــن أن زيـــادة نســـبة رطوبـــة التربـــة فـــي األبنيـــة 

القديمـــة تـــؤدي إلـــى زيـــادة تجميـــع األمـــاح وبلورتهـــا 

بشـــكل يضـــر بهـــا، كمـــا فـــي منطقـــة الجماليـــة والـــدرب 

ــب  ــى جانـ ــك، إلـ ــن المماليـ ــر ومدافـ ــاب النصـ ــر وبـ األحمـ

تـــآكل أحجـــار مقبـــرة طيبـــة علـــى الضفـــة الغربيـــة للنيـــل، 

ــزة،  ــات الجيـ ــا ألهرامـ ــب العليـ ــآكل بعـــض المصاطـ وتـ

الشـــرقية،  محافظـــة  فـــي  الحجـــر  صـــان  ومنطقـــة 

المنوفيـــة،  محافظـــة  فـــي  بســـطة  تـــل  ومنطقـــة 

الغربيـــة،  فـــي محافظـــة  الحجـــارة  بهبيـــت  ومنطقـــة 

عـــاوة علـــى تأثيـــر الســـيول فـــي بعـــض اآلثـــار، ففـــي 

أســـوان هنـــاك تأثيـــر طفيـــف علـــى المواقـــع األثريـــة 

مثـــل  الطبيعيـــة،  والمواقـــع  واإلســـامية،  القبطيـــة 

العاقـــي.  وادي  محميـــة 

فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح أن األمـــر يـــزداد صعوبـــة، 

ال ســـيما مـــع ترجيـــح التوقعـــات المســـتقبلية بارتفـــاع 

مســـتوى ســـطح البحـــر إلـــى متريـــن بحلـــول عـــام 2100، 

بنســـبة  قايتبـــاي  قايتبـــاي  قلعـــة  بغـــرق  يهـــدد  بمـــا 

ــاع  ــإن ارتفـ ــاؤًلا فـ ــيناريوهات تفـ ــر السـ ــا ألكثـ 44٪، ووفًقـ

متوســـط مســـتوى ســـطح البحـــر 30 ســـم يهـــدد بغـــرق 

القلعـــة. هـــذا، وقـــد تمـــت  21٪ مـــن مســـاحة  نســـبة 

ـــا فـــي محافظـــات شـــمال ســـيناء  ـــا أثريًّ دراســـة 16موقًع

المواقـــع  ومـــن  ومطـــروح،  ودميـــاط  واإلســـكندرية 

األكثـــر تعرًضـــا لخطـــر الغـــرق حصـــن أم مفـــرج وتـــل 

شـــمال  فـــي  األثـــري  الفلوســـيات  وموقـــع  الدهـــب 

ســـيناء وكهـــف روميـــل فـــي مرســـى مطـــروح، بنســـب 

غـــرق قـــد تصـــل فـــي بعـــض المواقـــع إلـــى100٪ خـــال 

الفتـــرة الزمنيـــة الممتـــدة مـــن عـــام 2065 إلـــى عـــام 2100. 

وقـــد كشـــفت الســـيناريوهات المســـتقبلية لعـــام 2100 أن 

الفـــرق فـــي درجـــة الحـــرارة بيـــن الليـــل والنهـــار ســـيتراوح 

بيـــن 15.6 و17.9 درجـــة، وهـــو مـــا سيتســـبب فـــي أضـــرار 

مختلفـــة لآلثـــار، تختلـــف وفـــق نـــوع الحجـــر، وقدرتـــه علـــى 

مقاومـــة التلـــف.

ثانًيا: جهود لحماية اآلثار المصرية

ــد العالمــي، تبــذل عــدد مــن المؤسســات  ــى الصعي عل

الدوليــة جهــوًدا للحفــاظ علــى المواقــع التراثيــة النــادرة، 

وفــي هــذا الصــدد أطلقــت منظمــة اليونســكو مبــادرة 

التغيــرات  حضــرة  فــي  والســياحة  العالمــي  »التــراث 

المناخيــة«، بالتعــاون مــع كل من برنامج األمم المتحدة 

للبيئــة واتحــاد العلمــاء المعنّييــن، لفهــم التهديــدات 

التــي تفرضهــا التغيــرات المناخيــة علــى مواقــع التــراث 

العالمــي وكيفيــة مواجهتهــا، خاصــة أن للمنظمــة دور 

تاريخــي فــي حمايــة معبــد أبــو ســمبل فــي صعيــد مصــر 

إعــادة  وكذلــك  الماضــي،  القــرن  بدايــة ســتينيات  فــي 

إحيــاء مكتبــة اإلســكندرية القديمــة فــي بدايــة القــرن 

الحالــي، باإلضافــة إلــى تأسيســها لشــبكة الجيولوجيــا 

العربيــة والحدائــق العربيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى وجــود 

ــا بهــدف حمايــة  ثــاث مبــادرات دوليــة يتــم تنفيذهاحاليًّ

فــي  أخــًذا  المناخيــة،  التغيــرات  مــن  األثريــة  المواقــع 

االعتبــار إشــراك األطــراف والجهــات المعنيــة، وكذلــك 

لتحقيــق  الجامعــات،  وكذلــك  المحلييــن،  الســكان 

مشــاركة أكثــر فاعليــة، واعتبــار المحميــات الطبيعيــة 

مراكــز للســياحة البيئيــة. هــذا، وقــد تــم وضــع برامــج 

االســتدامة،  لتحقيــق  األثريــة  المواقــع  فــي  للمراقبــة 

والتنبــؤ بالمســتقبل، مــن خــال اإلنــذار المبكــر. 

مبادرة  اليونسـكو  منظمة  أطلقت 
حضرة  في  والسياحة  العالمي  »التراث 
كل  مع  بالتعاون  المناخية«،  التغيرات 
من برنامج األمم المتحدة للبيئة واتحاد 
العلماء المعنّيين، لفهم التهديدات التي 
المناخية على مواقع  التغيرات  تفرضها 

التراث العالمي وكيفية مواجهتها.
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وعلـــى الصعيـــد المحلـــي، ســـارعت الحكومـــة المصريـــة، 

 ســـواء علـــى مســـتوى صياغـــة السياســـات العامـــة

إلـــى  والتنفيـــذي،  المؤسســـي  المســـتوى  علـــى  أو 

مواجهـــة تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ علـــى مواقـــع التـــراث، 

وذلـــك مـــن خـــالل عـــدد مـــن التحـــركات، مـــن أبرزهـــا:

للتغيـــرات 	  الوطنـــي  »المجلـــس  تأســـيس 

رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  بقـــرار  المناخيـــة« 

1912 لســـنة 2015، برئاســـة وزيـــر البيئـــة وعضويـــة كل 

البيئـــة،  شـــئون  لجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن 

ــو  ــوزارات، وهـ ــف الـ ــن مختلـ ــن مـ ــم ممثليـ ــا يضـ كمـ

وتحديـــث  وصياغـــة  رســـم  بهـــا  المنـــوط  الجهـــة 

العامـــة  والخطـــط  والسياســـات  االســـتراتيجيات 

للدولـــة فيمـــا يخـــص التكيـــف مـــع هـــذه التغيـــرات، 

ـــة، مـــع مراعـــاة  ـــات الدولي ـــك فـــي ضـــوء االتفاقي وذل

الخصوصيـــة المحليـــة، وفـــي هـــذا الســـياق نظـــم 

لـــوزارة  التابـــع  المناخـــي  للتغيـــر  القاهـــرة  منتـــدى 

حلقـــات  منهـــا  انطاقـــه،  منـــذ  فعاليـــة   80 البيئـــة 

والتـــراث. المنـــاخ  حـــول  نقاشـــية 

إطـــاق »االســـتراتيجية الوطنيـــة للتغيـــرات المناخيـــة 	 

2050«، ضمـــن مشـــاركة مصـــر فـــي فعاليـــات مؤتمـــر 

ــاخ  ــر المنـ ــدة لتغيـ ــم المتحـ ــة األمـ ــراف التفاقيـ األطـ

تعزيـــز  جاســـكو،بهدف  بمدينـــة   2021 عـــام   COP26

ــة  ــات المعنيـ ــوزارات والجهـ ــة الـ ــن كافـ ــيق بيـ التنسـ

فـــي الدولـــة، بشـــأن مجابهـــة مخاطـــر وتهديـــدات 

التغيـــرات المناخيـــة، ورســـم خارطـــة طريـــق ألكثـــر 

السياســـات والبرامـــج كفـــاءة وفاعليـــة فـــي التكيـــف 

مـــع تداعيـــات تلـــك التهديـــدات، بمـــا يضمـــن تحقيـــق 

ــتدامة. ــة ُمسـ ــة اقتصاديـ تنميـ

تخطيـط 	  كأداة  التفاعليـة  الخريطـة  اسـتخدام 

لتحديـد المناطـق المعرضـة لمخاطـر تغيـر المنـاخ، 

وتنفيـذ أنظمـة الحماية مـن الفيضانات وجمع مياه 

السـاحلية  للمناطـق  المتكاملـة  واإلدارة  األمطـار، 

المناخيـة.  التغيـرات  آثـار  مواجهـة  فـي 

الســـواحل 	  قـــدرة  تعزيـــز  مشـــروعات  تنفيـــذ 

تغيـــر  مـــع  التكيـــف  علـــى  النيـــل  ودلتـــا  الشـــمالية 

األخضـــر  المنـــاخ  صنـــدوق  مـــن  بتمويـــل  المنـــاخ، 

ــدة،  ــم المتحـ ــي لألمـ ــج اإلنمائـ ــع البرنامـ ــاون مـ بالتعـ

بهـــدف دعـــم مقاومـــة الســـواحل الرتفـــاع ســـطح 

ــا مـــن  ــة وغيرهـ ــز الصخريـ ــة الحواجـ ــر إقامـ ــر، عبـ البحـ

والحمايـــة. ـــف  التكيُّ تدابيـــر 

التــآكل 	  مــن  الشــواطئ  لحمايــة  مشــروع  تنفيــذ 

بالتنســيق  والطبيعيــة  األثريــة  المواقــع  وحمايــة 

المشــروع ويضــم  المختلفــة،  الــوزارات   بيــن 

5 مكونــات حاجــز األمــواج، ورصيــف بحــري، ولســان 

قايتبــاي  بقلعــة  للســان  تغذيــة  وأعمــال  حجــري 

القديــم، وعمــل شــاطئ رملــي، بخــاف مصــدات فــي 

ا، ويبعــد عــن القلعــة  عمــق البحــر بطــول 529 550 متــًر

ــر. بطــول 200 مت

إطـاق مبـادرات محليـة لنشـر الوعـي بقضايـا البيئـة 	 

التابعـة  حياتنـا«  »مناخنـا  مبـادرة  أبرزهـا  والمنـاخ، 

لألزهـر الشـريف؛ بهـدف نشـر الوعـي المناخـي وخلـق 

بيئـة مسـتدامة، بالتعـاون مـع وزارة البيئـة وأكاديمية 

أطـلـقــــت مـصـــــــر »االسـتراتيجيــــة 
 ،»2050 المناخيـــة  للتغيـــرات  الوطنيـــة 
لرفـــع مســـتوى التنســـيق بيـــن كافـــة 
فـــي  المعنيـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
مخاطـــر  مجابهـــة  بشـــأن  الدولـــة 
وتهديـــدات التغيـــرات المناخية، ورســـم 
السياســـات  ألكثـــر  طريـــق  خارطـــة 
والبرامـــج كفـــاءة وفاعليـــة فـــي التكيـــف 
بمـــا  التهديـــدات،  تلـــك  تداعيـــات  مـــع 
اقتصاديـــة  تنميـــة  تحقيـــق  يضمـــن 

ُمســـتدامة.
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للفلـك  العالمـي  األزهـر  ومركـز  للتدريـب،  األزهـر 

للثقافـة  األعلـى  المجلـس  أطلـق  كمـا  الشـرعي. 

التغيـر  بخصـوص  ومعماريـة  تشـكيلية  مسـابقة 

المناخـي لزيـادة الوعـي البيئـي . ومبادرة »100 مصر« في 

إطـار فعاليـات مبـادرة »اتحضـر لألخضـر« مـن خـال 

إطـاق مبـادرة The ride to COP27، وتتضمـن المبادرة 

تنظيـم عـدد مـن الفعاليـات واألنشـطة فـي عـدد من 

كهربائيـة  دراجـة  متـن  علـى  الجمهوريـة  محافظـات 

واآلثـار،  البيئـة  علـى  الحفـاظ  بأهميـة  الوعـي  لرفـع 

ومنـع دخـول السـيارات التـي ُتخـرج عادمـا والسـماح 

األماكـن  فـي  الكهربائيـة  السـيارات  بدخـول  فقـط 

بشـكل  تأثـرت  التـي  الجيـزة  أهرامـات  مثـل  األثريـة، 

سـلبي بسـبب عـوادم السـيارات. فضـًا عـن انطـاق 

فعاليـات »المبـادرة الوطنيـة للمشـروعات الخضراء 

فـي  رائـدة  مبـادرة  وهـي  أغسـطس2022  الذكيـة« 

مـع  والتعامـل  والذكيـة  المسـتدامة  التنميـة  مجـال 

ُتنَظـم  المناخيـة، والتـي  التغّيـرات  وآثـار  البيئـي  الُبعـد 

بالتعـاون بيـن وزارة التخطيـط والتنميـة االقتصاديـة، 

ووزارة  المعلومـات،  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  ووزارة 

التنميـة المحليـة ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي 

للمـرأة. القومـي  والمجلـس 

ثالًثا: الوعي المجتمعي ضمانة أساسية 
لحماية التراث 

بالرغـــم مـــن الجهـــود المتســـارعة للحـــد مـــن مخاطـــر 

التغيـــر المناخـــي، بمـــا تتضمنـــه مـــن تدابيـــر وقائيـــة، فإنهـــا 

ــع  ــة المواقـ ــون وحمايـ ــل صـ ــن أجـ ــة مـ ــر كافيـ ــل غيـ تظـ

األثريـــة والتراثيـــة الثقافيـــة والطبيعيـــة؛ ومـــن ثـــّم، مـــن 

الوعـــي  رفـــع  الجهـــود  تلـــك  يصاحـــب  أن  الضـــروري 

المجتمعـــي بآثـــار التغيـــر المناخـــي علـــى حيـــاة األفـــراد مـــن 

ناحيـــة، وعلـــى ُهويتهـــم الثقافيـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى؛ ذلـــك 

ــة  ــي التنميـ ــر فـ ــة يؤثـ ــرات المناخيـ ــببه التغيـ ــا تسـ ألن مـ

الحضريـــة المســـتدامة، التـــي ترتبـــط بثقافـــة المجتمـــع 

وقدرتـــه علـــى التكيـــف مـــع األنمـــاط البيئيـــة الناتجـــة عـــن 

تلـــك التغيـــرات.

وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة ابتــكار 

الثقافــي،  التــراث  علــى  للمحافظــة  حديثــة  وســائل 

واالســتثمار المســتدام للمــوارد الثقافيــة؛ حتــى ال تحــرم 

األجيــال القادمــة مــن مواقعنــا التراثيــة الحضاريــة، األمــر 

المصريــة  اآلثــار  ترميــم  جهــود  تكثيــف  يتطلــب  الــذي 

حديثــة،  ترميــم  تقنيــات  باســتخدام  مســتمر  بشــكل 

فــي  األنزيمــات،  وتقنيــات  والليــزر  النانــو  تقنيــة  أبرزهــا 

إضافــي  بروتوكــول  اعتمــاد  مــع  التنظيــف،  عمليــات 

الثقافــي  التــراث  بحمايــة  خــاص  الدوليــة  لاتفاقيــة 

الوشــيكة.  المناخــي  التغيــر  مخاطــر  مــن  والطبيعــي 

كذلــك تتضــح أهميــة تصميــم خريطــة تفاعليــة لــكل 

بيانــات  قاعــدة  تتضمــن  مصــر،  فــي  الموجــودة  اآلثــار 

التعامــل  وطريقــة  أثــر،  بــكل  الخاصــة  بالمعلومــات 

الُمثلــى معــه، وعمــل ترميــز لونــي وفــق حجــم الخطــر 

للمواقــع  األثــر، وتحديــث أطالــس  لــه  يتعــرض  الــذي 

ــات  ــد وتدويــن جميــع البيان ــة والثقافيــة، مــع تحدي األثري

طبيعيــة  عــن  تكشــف  رقميــة  بطــرق  بهــا  الخاصــة 

المخاطــر المعرضــة لهــا، وتوجيــه الباحثيــن بالتعــاون 

ــج  ــة الســتنباط نمــوذج قيــاس نتائ ــات الدولي مــع الهيئ

الدوليـــة  الجهـــود  مـــن  بالرغـــم 
المتســـارعة للحـــد مـــن مخاطـــر التغيـــر 
تدابيـــر  مـــن  تتضمنـــه  بمـــا  المناخـــي، 
كافيـــة  غيـــر  تظـــل  فإنهـــا  وقائيـــة، 
األثريـــة  المواقـــع  وحمايـــة  لصـــون 
والتراثيـــة الثقافيـــة والطبيعيـــة؛ ومـــن 
ثـــّم، مـــن الضـــروري أن يصاحـــب تلـــك 
الجهـــود رفـــع الوعـــي المجتمعـــي بآثـــار 
التغيـــر المناخـــي علـــى حيـــاة األفـــراد مـــن 
ناحيـــة، وعلـــى ُهويتهـــم الثقافيـــة مـــن 

أخـــرى. ناحيـــة 
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توقعــات آثــار التغيــرات المناخيــة، مــن خــال اســتخدام 

نهــج يقــوم علــى الســيناريوهات المتوقعــة )القريبــة 

باآلثــار  المحدقــة  األخطــار  لنوعيــة  األجــل(  والبعيــدة 

الستكشــاف االحتمــاالت المســتقبلية التــي قد تســاعد 

المســتقبل. فــي  القــرار  متخــذي 

األبحـــاث  فـــي  التوســـع  أهميـــة  إلـــى  باإلضافـــة  هـــذا 

وتشـــمل  التكيـــف،  طـــرق  تنفيـــذ  علـــى  والتدريـــب 

تصميـــم المناطـــق العازلـــة للحـــرارة، وإقامـــة الســـدود 

والموانـــع لمقاومـــة ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر، 

مـــن  األثريـــة  المواقـــع  لحمايـــة  الماجـــئ  وكذلـــك 

العوامـــل المناخيـــة المختلفـــة ، وتعـــد الماجـــئ مـــن 

ـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ فـــي  أكثـــر الطـــرق فاعليـــة للتكيُّ

ــن  ــادًة مـ ــة عـ ــئ المفتوحـ ــع الماجـ ـ ــار، وُتصنَّ ــاع اآلثـ قطـ

ـــا أمـــام المطـــر  األلـــواح المعدنيـــة لتوفـــر حاجـــًزا ماديًّ

ــى  ــا إلـ ــتند فكرتهـ ــرة، وتسـ ــمس المباشـ ــعة الشـ وأشـ

أن تغطيـــة موقـــع مـــا ســـتكون دائًمـــا أفضـــل مـــن تركـــه 

معرًضـــا للعوامـــل البيئيـــة، وتحتـــاج إلـــى تقييـــم مســـتمر 

لحالـــة المـــأوى وتـــداُرك أي أخطـــاء فـــي التصميـــم يمكـــن 

أن تـــؤدي إلـــى تفاُقـــم الضـــرر والتعديـــل بمـــا يتســـق مـــع 

التغيـــر فـــي الظـــروف المناخيـــة، كمـــا حدثفـــي مالطـــا 

ـــف بإقامـــة ملجـــأ عـــام 2009 لتغطيـــة  فـــي تجربـــة التكيُّ

المعبـــد المغليثـــي، بعـــد تعرُّضـــه النهيـــارات خطيـــرة 

وتأثـــره بالريـــاح والشـــمس والملـــح، وقـــد نجـــح ذلـــك 

فـــي تقليـــل الملـــح الـــذي تحملـــه الريـــاح، إال أنـــه لـــم يوفـــر 

حمايـــًة كاملـــًة مـــن جميـــع عوامـــل المنـــاخ.

كذلك تبرز أهمية تكثيف المبادرات المناخية والحمات 

المناخـي  التغيـر  بظاهـرة  للتعريـف  الوطنيـة  اإلعانيـة 

وأثرهـا علـى المواقع األثرية، وتكثيف الندوات التثقيفية 

ومراكـز  والنـوادي  الثقافيـة  الصالونـات  فـي  والتوعويـة 

والجامعـات  والمنتديـات  المحليـة  والوحـدات  الشـباب 

والمـدارس بالريـف والحضـر، بالتعـاون مـع جهـاز البيئـة 

ومختلـف الـوزارات والجهـات المعنيـة.

الــدورة  الســتضافة  مصــر  اختيــار  يعكــس  وختاًمــا، 

التفاقيــة  األطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين  الســابعة 

األمــم المتحــدة لتغيــر المناخ )COP27(، فــي نوفمبر 2022، 

الــدور المهــم والمكانــة المرموقــة التــي تحتلهــا مصــر 

مــن  تبذلــه  اإلقليمــي والدولــي، ومــا  الصعيديــن  علــى 

جهــود لمواجهــة خطــر التغيــرات المناخيــة، ســواء علــى 

مســتوى رســم السياســات واالســتراتيجيات العامــة 

والخطــط المســتقبلية، أو علــى مســتوى التنفيــذ.
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أ. رحــاب مصطفى كامـل
الــــمــــعــــلــــومــــــــــــــات  نــــــظــــــم  إدارة   - خــــبــــيـــــــــــــــــــر  مــــــســــــاعــــــد 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

بتنــاول  متزايــًدا  اهتماًمــا  الماضيــة  األعــوام  شــهدت 

ــة فــي وســائل اإلعــام المختلفــة، حيــث  ــا البيئي القضاي

ــا »االســتدامة والوعــي البيئــي« باهتمــام  حظيــت قضاي

كبيــر فــي التغطيــة اإلعاميــة علــى المســتوى المحلــي 

ــدوره  ــذي انعكــس ب ــي، وهــو األمــر ال واإلقليمــي والدول

علــى مجتمعاتنــا، فقــد أدى إلــى رفــع الوعــي المجتمعــي 

ســامة  علــى  الخاطئــة  البشــرية  الســلوكيات  بتأثيــر 

البيئــة واســتدامتها.

ا كبيـــًرا فـــي توعيـــة  وفـــي هـــذا الصـــدد، يلعـــب اإلعـــام دوًر

األفـــراد بقضايـــا البيئـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة نحـــو 

حمايتهـــا؛ حيـــث يقـــوم بنشـــر المعلومـــات المختلفـــة 

وســـائل  ُتعـــد  لـــذا  بشـــأنها،  الحقائـــق  توضيـــح  مـــع 

األفـــراد  يتلقـــى منهـــا  التـــي  الســـاحة  بمثابـــة  اإلعـــام 

معلوماتهـــم، ال ســـيما فـــي ظـــل الـــدور الفعـــال الـــذي 

تلعبـــه وســـائل اإلعـــام الرقمـــي فـــي تشـــكيل توجهـــات 

التكنولوجيـــة  التطـــورات  ظـــل  ففـــي  العـــام؛  الـــرأي 

ــه،  ــي وأدواتـ ــام الرقمـ ــائل اإلعـ ــدد وسـ ــة، تتعـ المتاحقـ

ا مـــع  ا وتشـــابًكا وتأثيـــًر كمـــا أنهـــا تـــزداد تنوًعـــا ونمـــوًّ

مـــرور الوقـــت، ولعـــل فـــي طليعتهـــا مواقـــع التواصـــل 

ل جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن  االجتماعـــي، والتـــي أضحـــت ُتشـــكِّ

ــيما فـــي ظـــل  ــراد، ال سـ ــة لألفـ ــاة اليوميـ تفاصيـــل الحيـ

ظهـــور  مـــع  اإلنترنـــت  لتطبيقـــات  الســـريع  التطـــور 

الجيـــل الثانـــي والثالـــث والرابـــع منهـــا.

ونتيجـًة لذلـك، تعـددت تطبيقـات التواصـل االجتماعـي، 

التطبيقـات  أو  المواقـع  تلـك  مثـل  لـرواد  تتيـح  والتـي 

أو األحـداث مـع شـبكة  النصـوص  أو  مشـاركة الصـور 

العالـم؛ ممـا  عبـر  والمتابعيـن  األصدقـاء  مـن  عريضـة 

الهويـة  قبيـل  مـن  جديـدة  اجتماعيـة  مفاهيـم  خلـق 

ظم تأثير مثل تلك التطبيقات 
ِ

الرقميـة، باإلضافـة إلى ع

فـي مختلـف مناحـي الحيـاة باعتبارهـا مؤشـًرا غايـة فـي 

إزاء قضيـة العالمـي  أو  المحلـي  العـام  للـرأي   األهميـة 

أو حدث أو سياسة بعينها.

وفــي ضــوء مــا ســبق، ســيقوم المقــال بإلقــاء الضــوء 

أوًلا علــى فاعليــة وســائل اإلعــام فــي التبــادل المعرفــي، 

ثــم دورهــا فــي نشــر الوعــي البيئــي.

أوًلا: فاعليــــة وســــــائــــل اإلعـــــــام فــــي 
المعرفـــي التبـــادل 

ـــا إلى إعـــام تقليدي،  ُيمكـــن تقســـيم وســـائل اإلعـــام حاليًّ

يشـــمل أدوات مثـــل: الراديـــو والتلفزيـــون والصحـــف، 

اإلعاميـــة  األشـــكال  كافـــة  يشـــمل  جديـــد  وإعـــام 

الجديـــدة التـــي تعتمـــد علـــى وســـائط البـــث الرقمـــي، 

وهـــي ُتعـــد بمثابـــة ثمـــرة التقـــدم الناتـــج عـــن االندمـــاج 

بيـــن تقنيـــات الحاســـب وأجهـــزة الهواتـــف المحمولـــة 

الذكيـــة مـــن جانـــب، والوســـائل التقنيـــة لإلعـــام، مثـــل: 

الطباعـــة والتصويـــر الفوتوغرافـــي والصـــوت والصـــورة 

ــر. ــو مـــن جانـــب آخـ والفيديـ

وجديـر بالذكـر أن اإلعـام الرقمـي قـد سـاهم فـي دعـم 

أفـراد  بيـن  فقـط  ليـس  والتواصـل  االتصـال  عمليـة 

المجتمـع الواحـد، بـل تخطى وتجاوز الحـدود الجغرافية 

العالـم،  مسـتوى  علـى  والشـعوب  للمجتمعـات 

التبـادل  وتنشـيط  الثقافـي  االتصـال  مـن  عـزز  ممـا 

دور وسـائل اإلعــالم في رفـع الوعـي البيئـي 
الـمـســـتـدام
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المعرفـي فـي شـتى مناحـي الحيـاة، كمـا أنـه سـهل مـن 

عبـر  المختلفـة  والفئـات  األفـراد  بيـن  التفاعـل  عمليـة 

والثقافيـة  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الحـدود  تخطـي 

واأليديولوجيـة. والدينيـة  والسياسـية 

 »DIGITAL 2022: تقريـــر  كشـــف  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 

التـــي  الســـاعات  عـــدد   GLOBAL OVERVIEW REPORT«

والـــذي  اإلنترنـــت،  علـــى  العالـــم  ســـكان  يقضيهـــا 

تقريـــر أوضـــح  كمـــا   ، ســـاعة  تريليـــون   12 نحـــو   بلـــغ 

زيـــادة   »DIGITAL 2022: GLOBAL STATSHOT REPORT«

عـــدد مســـتخدمي اإلنترنـــت بنســـبة 3.7٪ علـــى مـــدار 

ا الماضيـــة، ليصـــل إلـــى 5.03 مليـــارات  االثنـــي عشـــر شـــهًر

مســـتخدم فـــي يوليـــو 2022، كمـــا نمـــا عـــدد مســـتخدمي 

ـــا خـــال  وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بمقـــدار 227 مليوًن

العـــام الماضـــي، ليصـــل إلـــى 4.70 مليـــارات مســـتخدم 

بحلـــول بدايـــة يوليـــو 2022. وقـــد زادت قاعـــدة مســـتخدمي 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي العالميـــة بأكثـــر مـــن ٪5 

ـــة، حيـــث أصبـــح  ا الماضي ـــى مـــدار االثنـــي عشـــر شـــهًر عل

أحـــدث إجمالـــي عالمـــي اآلن يعـــادل 59٪ مـــن إجمالـــي 

ســـكان العالـــم .

ويتضـح ممـا سـبق أن التطـور الملحـوظ الـذي شـهده 

الـدور  أبـرز  واالتصـاالت،  المعلومـات  تكنولوجيـا  مجـال 

الفعـال لإلعـام الرقمـي، والـذي يعتمـد فـي األسـاس 

على استخدام تقنية شبكة المعلومات الدولية إليصال 

المعلومـات باسـتخدام وسـائل اإلعـام التقليديـة مـن 

والتـي  ومطبوعـة،  منطوقـة  وكلمـات  وصـور  أفـام 

ُتدمـج مـع القنـوات الرقميـة عبـر أجهـزة الحاسـب اآللـي 

اإللكترونيـة. والمواقـع  والتطبيقـات 

ثانًيا: دور اإلعام في نشر الوعي البيئي

اســـتراتيجية  اتصـــال  هـــو عمليـــة  البيئـــي  الوعـــي  إن 

ـــة، وإبقـــاء األفـــراد علـــى إطـــاع  ـــز المعرفـــة بالبيئ لتعزي

دائـــم باآلثـــار الســـلبية للتطـــور البشـــري، ومســـاعدتهم 

علـــى معرفـــة أهميـــة التنميـــة المســـتدامة؛ لـــذا فـــإن 

الوعـــي البيئـــي يلعـــب دوًرا حاســـًما فـــي خلـــق االهتمـــام 

علـــى  البيئـــي  بالوعـــي  االهتمـــام  بـــدأ  وقـــد  بالبيئـــة، 

التقليديـــة  اإلعـــام  وســـائل  عبـــر  الدولـــي  الصعيـــد 

بالقضايـــا  الدوليـــة  المنظمـــات  اهتمـــام  بدايـــة  مـــع 

البيئيـــة؛ حيـــث قامـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة بعقـــد 

المؤتمـــر العالمـــي األول المعنـــي بالبيئـــة عـــام 1972 فـــي 

ســـتوكهولم. 

المبـــادئ  مـــن  سلســـلة  المشـــاركون  اعتمـــد  وقـــد 

لـــإلدارة الســـليمة للبيئـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إعـــان وخطـــة 

مـــن  والعديـــد  البيئـــة،  أجـــل  مـــن  ســـتوكهولم  عمـــل 

ســـتوكهولم،  إعـــان  وضـــع  كمـــا  األخـــرى،  القـــرارات 

رأس  علـــى  البيئيـــة  القضايـــا  مبـــدًأ،   26 الـــذي تضمـــن 

ـــل ذلـــك بدايـــة الحـــوار بيـــن  أجنـــدة العمـــل الدوليـــة، ومثَّ

الـــدول الصناعيـــة والـــدول الناميـــة حـــول العاقـــة بيـــن 

النمـــو االقتصـــادي وتلـــوث الهـــواء والمـــاء والمحيطـــات 

ـــم، وقـــد  ـــع أنحـــاء العال ـــار ورفاهـــة األفـــراد فـــي جمي واآلب

تضمنـــت خطـــة العمـــل:

برنامج التقييم البيئي العالمي )خطة المراقبة(. أ( 

أنشطة اإلدارة البيئية. ب( 

التقييــم واإلدارة  أنشــطة  لدعــم  الدوليــة  التدابيــر  جـ( 

والدولــي. المحلــي  المســتويين  علــى 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، كانت إحــدى النتائج الرئيســة لمؤتمر 

ســتوكهولم إنشــاء برنامج األمم المتحدة للبيئة .

دعم  في  الرقمي  اإلعالم  ساهم 
فقط  ليس  والتواصل  االتصال  عملية 
تخطى  بل  الواحد،  المجتمع  أفراد  بين 
للمجتمعات  الجغرافية  الحدود  وتجاوز 
والشعوب على مستوى العالم؛ مما عزز 
التبادل  وتنشيط  الثقافي  االتصال  من 

المعرفي في شتى مناحي الحياة.
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أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  الفـــردي،  الصعيـــد  وعلـــى 

التثقيـــف البيئـــي يبـــدأ داخـــل األســـرة وعبـــر المؤسســـات 

التعليميـــة؛ حيـــث يتـــم ترســـيخ المفاهيـــم المتعلقـــة 

أن  يمكـــن  ال  ذلـــك،  برغـــم  ولكـــن  البيئيـــة،  بالقضايـــا 

يقتصـــر التثقيـــف البيئـــي علـــى المؤسســـات التعليميـــة 

ـــه  الرســـمية؛ ألن الفـــرد يكتســـب الوعـــي مـــن خـــال حيات

وعاقاتـــه االجتماعيـــة، وهنـــا تلعـــب وســـائل اإلعـــام 

البيئيـــة،  الثقافـــة  مفاهيـــم  ترســـيخ  فـــي  رئيًســـا  ا  دوًر

وغـــرس أهميـــة التربيـــة البيئيـــة فـــي حيـــاة الفـــرد.

أنهـــا  علـــى  اإلعـــام  وســـائل  إلـــى  أيًضـــا  ُينظـــر  وقـــد 

الســـاحة أو المجـــال العـــام الـــذي يتـــم فـــي إطـــاره إدارة 

حـــوار ومناقشـــات حـــول مفاهيـــم البيئـــة والوعـــي البيئـــي 

وأنشـــطة التثقيـــف البيئـــي، وفـــي إطـــار مـــا يمكـــن أن 

 مهـــمٍّ فـــي خلـــق الوعـــي 
ٍ
تلعبـــه وســـائل اإلعـــام مـــن دور

البيئـــي بيـــن األفـــراد، تظهـــر ضـــرورة االهتمـــام اإلعامـــي 

ــا البيئـــة. بقضايـ

وختاًمـــا، فإنـــه مـــع تنامـــي االهتمـــام بالقضايـــا البيئيـــة بدأ 

ظهـــور مصطلـــح »اإلعـــام البيئـــي«، والـــذي أضحـــى أحـــد 

التخصصـــات األساســـية بمجـــال الصحافـــة واإلعـــام، 

حيـــث يختـــص بتنـــاول القضايـــا والموضوعـــات التـــي 

التغيـــر  وانعكاســـات  البيئـــة،  حمايـــة  بمجـــال  ترتبـــط 

المناخـــي علـــى كافـــة أشـــكال الحيـــاة البشـــرية، ويهـــدف 

إلـــى رفـــع وتنميـــة الوعـــي والمســـؤولية المجتمعيـــة 

نحـــو القضايـــا البيئيـــة، بمـــا ُيســـهم فـــي توجيـــه الســـلوك 

المجتمعـــي لتغييـــر نمـــط حيـــاة المجتمـــع وســـلوكياته 

ـــة. وفـــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن اإلعـــام البيئـــي  الضـــارة بالبيئ

معنـــي برفـــع وعـــي األفـــراد بأهـــم األنشـــطة الحياتيـــة 

األنشـــطة  وتوضيـــح  جانـــب،  مـــن  بالبيئـــة  الضـــارة 

الصحيـــة التـــي يجـــب االلتـــزام بهـــا مـــن جانـــب آخـــر، األمـــر 

الـــذي ُيســـهم فـــي تحقيـــق االســـتدامة البيئيـــة. وبمعنـــى 

مـــن  اإلنســـان  حمايـــة  البيئـــي  اإلعـــام  يضمـــن  آخـــر، 

الطبيعـــة، وحمايـــة الطبيعـــة مـــن اإلنســـان، وبالتالـــي 

تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة.

ــي  ــع وعـ ــي برفـ ــي معنـ ــالم البيئـ اإلعـ
الحياتيـــة  األنشـــطة  بأهـــم  األفـــراد 
ــح  ــن جانـــب، وتوضيـ ــة مـ ــارة بالبيئـ الضـ
األنشـــطة الصحيـــة التـــي يجـــب االلتـــزام 
ــي  ــا يُســـهم فـ ــر، بمـ ــن جانـــب آخـ ــا مـ بهـ

تحقيـــق االســـتدامة البيئيـــة.



متابعـــــات
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د. خالد كاظم أبو دوح

أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع الــســيــاســي الــمــســاعــد - جــامــعــة ســوهــاج

جديدة  كطريقة  االجتماعي  التواصل  وسائل  نشأت 

الحًقا  تبنتها  ولقد  والعائلة،  األصدقاء  مع  للتفاعل 

اتصال  طريقة  من  االستفادة  أرادت  التي  الشركات 

جديدة وشائعة للوصول للعماء، وتكمن قوة وسائل 

التواصل االجتماعي في القدرة على االتصال ومشاركة 

المعلومات مع أي شخص على وجه األرض.

ويوجد اآلن ما يقرب من 4.62 مليارات مستخدم لمواقع 

التواصـل االجتماعـي المختلفـة، حسـب التقريـر الرقمـي 

العالمـي لعـام 2022، وتعـد مواقـع التواصـل االجتماعـي 

ا  فـي ظـل هـذا التزايـد المطـرد مجـاًلا متغيـًرا ومتطـوًر

باستمرار؛ حيث تظهر تطبيقات جديدة كل عام لتنضم 

إلـى صفـوف الشـبكات االجتماعيـة القائمـة، وقـد تتخـذ 

وسـائل التواصـل االجتماعـي شـكل مجموعـة متنوعـة 

مـن األنشـطة التـي تدعمهـا التكنولوجيـا؛ تشـمل هـذه 

واأللعـاب  والمدونـات،  الصـور،  مشـاركة  األنشـطة: 

االجتماعية، والشـبكات االجتماعية، ومشـاركة الفيديو، 

ذلـك  وغيـر  االفتراضيـة،  والعوالـم  األعمـال،  وشـبكات 

يسـتخدمون  والسياسـيون  الحكومـات  حتـى  الكثيـر. 

الناخبيـن،  مـع  للتواصـل  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

أمـا بالنسـبة لألفـراد، فيتـم اسـتخدام وسـائل التواصـل 

االجتماعـي للبقـاء علـى اتصـال مـع األصدقـاء والعائلـة 

أنحـاء  جميـع  فـي  أشـخاص  مـع  والتواصـل  الممتـدة، 

العالم لديهم اهتمامات مشـتركة، ومشـاركة أفكارهم 

يسـتخدم  كمـا  وعواطفهـم،  وآرائهـم  ومشـاعرهم 

الوسـائط  تطبيقـات  مـن  العديـد  األشـخاص  بعـض 

االجتماعيـة للحصـول علـى فـرص عمـل.

الطريقــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  غيــرت  لقــد 

التــي نتفاعــل بهــا مــع بعضنــا عبــر اإلنترنــت، ومنحتنــا 

القــدرة علــى اكتشــاف مــا يحــدث فــي العالــم فــي الوقــت 

الفعلــي، كمــا ســاعدت العديــد مــن األفــراد علــى إيجــاد 

أرضيــة مشــتركة مــع اآلخريــن عبــر اإلنترنــت؛ ممــا جعــل 

ــم يبــدو أكثــر ســهولة. العال

ومع ما منحته وسـائل التواصل االجتماعي للبشـر من 

قـوة، ومـا فتحتـه لهـم مـن نوافـذ للحديـث والتعبيـر عن 

اآلراء، رأينـا أيًضـا البعـض يسـتخدم وسـائل التواصـل 

ومشـاركة  الكاذبـة،  األخبـار  نشـر  فـي  االجتماعـي 

ممارسـات  مـن  ذلـك  وغيـر  المضللـة،  المعلومـات 

كشـفت الجانب السـلبي لوسـائل التواصل االجتماعي، 

األحـكام،  وإصـدار  وتبريرهـا  العنـف  جرائـم  نشـر  مثـل: 

كل ذلـك جعـل الكثيريـن مـن الباحثيـن يتسـاءلون: هـل 

للشـر؟ أم  للخيـر  قـوة  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر 
جرائم العنف وتبريرها



132

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

وفـــي ضـــوء ذلـــك يأتـــي هـــذا المقـــال لإلجابـــة عـــن هـــذا 

ــة دور  ــى الكشـــف عـــن طبيعـ ــة إلـ ــاؤل، باإلضافـ التسـ

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي نشـــر جرائـــم العنـــف 

وتبريرهـــا.

هــل وســائل التواصــل االجتماعــي مــن 
أجــل الخيــر أم الشــر؟

االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  يختلــف 

باختــاف الجوانــب االجتماعيــة والثقافيــة والديمغرافية 

النــاس،  يتحــدث  خالهــا  فمــن  لألفــراد،  والنفســية 

ويتبادلــون األفــكار والمــواد المرئيــة، كمــا مّكنــت وســائل 

التواصــل االجتماعــي األفــراد مــن التعبيــر عن أنفســهم. 

وفــي ذروة انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي، كان 

األفــراد حــول العالــم يلقــون آمــاًلا كبيــرة علــى قوتهــا 

وفعاليتهــا، علــى اعتبــار أنهــا تمثــل فضــاءات جديــدة 

وديمقراطيــة، وأنهــا تحمــل الكثيــر مــن الخيــر بالنســبة 

الكبيــر،  التفــاؤل  هــذا  ورغــم  والمؤسســات،  لألفــراد 

بوســائل  المرتبطــة  الســلبيات  مــن  العديــد  ظهــرت 

التواصــل االجتماعــي، وتراجــع هــذا الكــم مــن التفــاؤل 

لصالــح الشــك والخــوف والغضــب تجاههــا، وتصاعــد 

التواصــل  وســائل  أن  يــرى  اآلراء  مــن  كبيــر  اتجــاه 

العالــم،  لهــذا  الشــر  مــن  المزيــد  تحمــل  االجتماعــي 

فوائــد  كانــت  إذا  مــا  دراســة  الفكــرة  هــذه  وتتطلــب 

اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي المجتمــع 

ال. أم  والعيــوب  الســلبيات  تفــوق 

التواصــل  وســائل  أن  علــى  التأكيــد  يجــب  وبدايــة، 

ــا، ولذلــك فــإن  االجتماعــي مــا هــي إال وســيلة فــي أيدين

لهــذه  اســتخدامنا  كيفيــة  علــى  يكــون  دوًمــا  الرهــان 

الوســيلة، حيــث يمكــن توجيههــا للخيــر أو للشــر، ويرتبط 

تتعــدد  وقــد  بالوســيلة.  وليــس  بالمســتخدم  هــذا 

اســتخدامات وســائل التواصــل فــي الخيــر؛ حيــث يمكــن 

اســتخدامها فــي مناقشــة القضايا المهمــة، مثل: تغير 

المنــاخ، وتوعيــة األفــراد بمخاطــره، فنشــر المشــاركات 

ا  ذات الفائــدة الكبيــرة والمحتــوى الجيــد يســاعد كثيــًر

فــي مناقشــة حلــول المشــكات، وتقديــم بدائــل فعالــة 

للتعامــل معهــا، كمــا يمكن للمســتخدمين االســتفادة 

مــن ســمات وســائل التواصــل االجتماعــي، مثــل الترابط 

الجيــدة  األحــداث  معرفــة  فــي  اللحظــي،  االتصــال  أو 

والمفيــدة لهــم، ســواء بالنســبة للمشــاكل التــي تواجــه 

العالــم المعاصــر، أو زيــادة معرفتهــم بشــأن مــا.

التواصـــل  لوســـائل  المظلـــم  للجانـــب  بالنســـبة  أمـــا 

االجتماعـــي، فيـمـكــــن لنـــــا اسـتـكـشـافــــه مـــن خــــــال 

الـمـمـارســــــات الـمـرتـبـطــــــة بـنـشــــــر األخـبــــــار الكـاذبـــــة 

والمعلومـــات المضللـــة، وكيفيـــة نســـج المعلومـــات 

وســـائل  عبـــر  وتكييفيهـــا  الخاطئـــة  الروايـــات  وبنـــاء 

ديناميكيـــات  فهـــم  ويعتبـــر  االجتماعـــي،  التواصـــل 

علـــى  ألنـــه  وذلـــك  ـــا،  مهمًّ أمـــًرا  الكاذبـــة  الروايـــات 

العكـــس مـــن الروايـــات الفرديـــة التـــي تصـــاغ وتنشـــر فـــي 

ســـياق محـــدود، يتـــم عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 

ـــر مصـــادر متعـــددة، وتظهـــر ببـــطء  ـــات عب إنشـــاء الرواي

كحقيقـــة معقولـــة، وُتنَشـــر عبـــر نطاقـــات واســـعة، حتـــى 

تصبـــح هـــذه المعرفـــة الزائفـــة مقبولـــة داخـــل المجتمـــع 

باعتبارهـــا حقيقـــة معقولـــة، كمـــا تســـتخدم التنظيمـــات 

اإلرهابيـــة وســـائل التواصـــل االجتماعـــي بطـــرق عديـــدة، 

وجمـــع  التشـــغيلية،  االتصـــاالت  ألغـــراض  ســـيما  ال 

المعلومـــات،  وتبـــادل  االســـتخباراتية،  المعلومـــات 

والتجنيـــد، والتدريـــب، وغيـــر ذلـــك. وفـــي ضـــوء ذلـــك، 

يمكـــن التأكيـــد علـــى أن الممارســـة )المســـتخدم( هـــي 

ــر. ــر أو الشـ ــدد الخيـ ــي تحـ التـ

مــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ولذلــك  أيدينــا،  فــي  وســيلة  إال  هــي 
كيفيــة  علــى  يكــون  دوًمــا  الرهــان  فــإن 
اســتخدامنا لهــذه الوســيلة، حيث يمكن 
توجيههــا للخيــر أو للشــر، ويرتبــط هــذا 

بالوســيلة. وليــس  بالمســتخدم 
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وسائل التواصل االجتماعي وإنتاج جريمة العنف وإعادة تدويرها

ــم العنــف ضــد  ــم تقــع جرائ ــرة مــن العال فــي أجــزاء كثي

جماعــات مــن البشــر، وال يــكاد يخلــو أي تجمــع إنســاني 

واألســاليب،  الدرجــات  باختــاف  العنــف،  جرائــم  مــن 

ومــع تزايــد انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي علــى 

مســتوى العالــم، يــزداد تأثيرهــا أيًضــا فــي الســياقات 

التــي حدثــت فيهــا جريمــة العنــف. ويكــون الســؤال هنــا 

ا  ــؤدي وســائل التواصــل االجتماعــي دوًر مــؤداه: كيــف ت

عليهــا؟  والتشــجيع  العنــف  جرائــم  نشــر  فــي  رئيًســا 

وســائل  أن  عــن  متزايــًدا  حديًثــا  هنــاك  وأن  خاصــة 

ا رئيًســا فــي وصــم  التواصــل االجتماعــي تــؤدي اآلن دوًر

الفئــات المســتهدفة، وإضفــاء الشــرعية علــى العنــف، 

وتجنيــد القتلــة.

ذلك  في  بما  المتعمدة،  الخاطئة  المعلومات  كانت 

االدعاءات الكاذبة ونزع الصفة اإلنسانية عن الجماعات 

العصور،  مر  على  للصراع  دائمة  سمة  المستهدفة، 

تسارعت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عصر  في  لكن 

إخفاء  على  فالقدرة  مسبوقة؛  غير  درجة  إلى  العملية 

الهوية عبر وسائل التواصل االجتماعي منحت بعض 

الكراهية  احتضان  على  القدرة  والمجموعات  الدول 

والتحريض عليها عبر الحدود الدولية، وسرعان ما تجد 

النظر  ووجهات  المؤامرة  ونظريات  الصراع  روايات 

يتنافس  حيث  المنصات؛  على  لها  موطًنا  المتطرفة 

األصوات  وتختفي  االهتمام،  جذب  على  صوت  كل 

المعتدلة الضرورية لبناء السام.

تتعهــد وســائل التواصــل االجتماعــي بالتأثيــر بشــكل 

متزايــد فــي كيفيــة النظــر إلــى النزاعــات وحلقــات العنــف، 

ومســاراتها، وطــرق االســتجابة لهــا. وفــي الواقع، اتهم 

النقــاد شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي بأنهــا ال 

تتحمــل ســوى القليــل مــن المســؤولية عــن اســتخدام 

تقنياتهــا إلثــارة االنقســام والعنــف فــي المجتمعــات 

ــرة بالصراعــات. ــر المســتقرة والمتأث غي

وهنــاك العديــد مــن العوامــل المتضمنــة فــي كيفيــة 

اســتخدامنا لوســائل التواصــل االجتماعــي التــي تســهل 

جرائــم العنــف:
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التفاعــات،  بهــا  تحــدث  التــي  الســرعة  هــو  األول: 

يمكــن  حيــث  بهــا؛  تنتشــر  أن  يمكــن  التــي  والســرعة 

للجــدل الــذي يبــدأ بيــن شــخصين أن ينتشــر بســرعة عبر 

إشــراك أصدقــاء الشــخصين المعنييــن فــي البدايــة.

الثانــي: ال يوجــد انقطــاع طبيعــي عبــر اإلنترنــت كمــا 

ــم  ــا لوجــه، فالتعليقــات -مــا ل يحــدث فــي التفاعــل وجًه

يتــم حذفهــا- تظــل قائمــة بمجــرد نشــرها فــي الفضــاء 

اإللكترونــي، ويمكــن الــرد عليهــا فــي أي وقــت، هــذا يعنــي 

أن العــداء والعــدوان اللفظــي يمكــن أن يســتمر.

ـــة، فـــا داعـــي للقلـــق  الثالـــث: عـــدم الكشـــف عـــن الهوي

بشـــأن الشـــكل أو الصـــوت عنـــد المشـــاركة، ومـــن ثـــّم، 

بـــرد الفعـــل، علـــى عكـــس  ال يكتـــرث بعـــض األفـــراد 

ردود  توجـــد  إذ  لوجـــه،  وجهـــا  المباشـــرة  التفاعـــات 

لنـــا عموًمـــا  فعليـــة ولفظيـــة خفيـــة، والتـــي تســـمح 

بتعديـــل مـــا نقولـــه، وهـــذه اإلشـــارات الدقيقـــة غيـــر 

موجـــودة فـــي الرســـائل عبـــر اإلنترنـــت. وبالتالـــي، قـــد 

بعـــدم  شـــابًّا،  كان  إذا  خاصـــة  المســـتخدم،  يشـــعر 

االحتـــرام والغضـــب إزاء بعـــض التعليقـــات، وبحلـــول 

الوقـــت الـــذي يجتمـــع فيـــه الشـــباب وجهـــا لوجـــه، تكـــون 

قشـــرة الدمـــاغ األماميـــة تغمرهـــا المشـــاعر القويـــة 

يـــؤدي  ممـــا  االحتـــرام؛  بعـــدم  والشـــعور  بالغضـــب 

ــرارات خاطئـــة  ــاذ قـ ــر العقانـــي واتخـ إلـــى تراجـــع التفكيـ

تتســـم بالعنـــف، ولذلـــك فالنتيجـــة غالًبـــا مـــا تكـــون إنتـــاج 

العنـــف، ومـــن ثـــّم، نجـــد أن العنـــف الـــذي تغذيـــه وســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي آخـــذ فـــي التصاعـــد. 

وأخيــًرا، تؤكــد العديــد مــن نتائــج الدراســات فــي العديــد 

أصبحــت  أنواعهــا  بــكل  الجرائــم  أن  علــى  الــدول  مــن 

فــي عصــر وســائل التواصــل االجتماعــي مرئيــة بشــكل 

الجرائــم  أخبــار  انتشــار  بيــن  صلــة  هنــاك  وأن  متزايــد، 

والعنــف ومشــاركتها عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

ممــا قــاد إلــى تنامــي معــدالت الشــعور بالخــوف والقلــق 

ــد هــذا الشــعور بشــكل يهــدد  ــن، ويتزاي ــدى المواطني ل

األمــن المجتمعــي إذا تزامــن مــع العديــد مــن الضغــوط 

ــة فــي المجتمــع. االقتصادي

العوامل المرتبطة بزيادة فعالية وسائل 
التواصل االجتماعي في إنتاج جرائم العنف

يمكــن هنــا مناقشــة ثاثــة عوامــل رئيســة قــد ترتبــط 

ــاج  ــادة فعاليــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي إنت بزي

جرائــم العنــف وتدويرهــا وتبريرهــا، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

االنـقـســـامــــات االجـتـمـاعـيــــــة والـسـيـاسـيـــــة: 	 

االســـتقرار  عـــدم  لزيـــادة  الرئيـــس  المفتـــاح  تعـــد 

السياســـي، وتنتـــج عنهـــا حالـــة مـــن االســـتقطاب 

المختلفـــة،  المجتمـــع  مجـــاالت  عبـــر  الشـــديد 

مثـــل االســـتقطاب عبـــر المجـــال الرياضـــي؛ فنجـــد 

التشـــجيع مرتبًطـــا بالعنصريـــة والميـــل إلـــى نفـــي 

اآلخـــر، وممارســـة العنـــف ضـــده، واالســـتقطاب عبـــر 

المجـــال السياســـي؛ فنجـــد حالـــة الكراهيـــة ورفـــض 

اآلخـــر السياســـي، وهنـــاك االســـتقطاب االجتماعـــي؛ 

حيـــث نجـــد طبقـــات المجتمـــع وفئاتـــه المختلفـــة 

تمـــارس العنـــف والرفـــض لآلخـــر المختلـــف، فكثيـــًرا 

مـــا نجـــد بعـــض المســـتخدمين لمواقـــع التواصـــل 

االجتماعـــي يمارســـون العنـــف اللفظـــي والتنمـــر عبـــر 

البوســـت مختلـــف  كاتـــب  أن  لمجـــرد  تعليقاتهـــم، 

معهـــم اجتماعيـــا.

تؤكـــد العديـــد مـــن نتائـــج الدراســـات 
فـــي العديـــد مـــن الـــدول علـــى أن الجرائـــم 
بـــكل أنواعهـــا أصبحـــت في عصر وســـائل 
بشـــكل  مرئيـــة  االجتماعـــي  التواصـــل 
متزايـــد، وأن هنـــاك صلـــة بيـــن انتشـــار 
ومشـــاركتها  والعنـــف  الجرائـــم  أخبـــار 
االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
ممـــا قـــاد إلـــى تنامـــي معـــدالت الشـــعور 

بالخـــوف والقلـــق.
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الديناميــات النفســية االجتماعيــة: هنــاك ثــاث 	 

فــي  واضــح  بشــكل  تســهم  نفســية  ديناميكيــات 

نشــر العنف عبر وســائل التواصل االجتماعي، وهي: 

االنتمــاء، والوضــوح، والتحيــز التأكيــدي. فاالنتمــاء، 

يجعــل المســتخدم يجــد صعوبــة فــي نقــد الروايــات 

الســائدة بشــكل ســلبي عــن الشــيء الــذي ينتمــي 

ا، وقــد  ــا سياســيًّ ــا أو حزبًّ لــه، ســواء كان فريًقــا رياضيًّ

يــؤدي ذلــك إلــى تحــدي المواقــف المهيمنــة المؤديــة 

وبالنســبة  الطــرد.  حتــى  أو  اإلذالل  أو  النقــد  إلــى 

لمواقــع  المســتخدمين  بعــض  نجــد  للوضــوح، 

التواصــل االجتماعــي يميلــون إلــى اســتنتاج روابــط 

ســببية واضحــة ودوافــع وعاقــات؛ حيــث ال توجــد، 

وفــي حيــن أن هــذا الموقــف هــو توجه نفســي شــائع، 

فــإن ظــروف عــدم االســتقرار المتزايــد تجعــل األمــر 

ا؛ حيــث يتــم تضخيــم الروايــات عبــر قصــص  خطيــًر

ويتــم  الشــر،  مواجهــة  فــي  الخيــر  عــن  مختزلــة 

تضخيــم هــذه االختصــارات المعرفيــة، واســتبعاد 

التحليــات الدقيقــة، والتدقيــق النقــدي لافتراضــات 

الفرديــة والتفضيــات التــي نميــل لهــا. أمــا بالنســبة 

االجتماعــي  التواصــل  فوســائل  التأكيــدي،  للتحيــز 

تتيــح لألفــراد اإلشــارة إلــى المعلومــات التــي تؤكــد 

معتقداتهــم الســائدة، بمعنــى أن وســائل التواصــل 

االجتماعــي تفاقــم تحيزاتنــا وتضخمهــا.

ــة: تســـهم 	  مجتمـــع المنصـــات وســـماته العامـ

بيئـــة مجتمـــع المنصـــات فـــي زيـــادة مســـاحات العنف 

ـــة المختلفـــة؛  ـــر الفضـــاءات الرقمي وإعـــادة نشـــره عب

حيـــث إن هـــذا المجتمـــع متصـــل دائًمـــا، ودائًمـــا هنـــاك 

حـــرص علـــى جـــذب انتبـــاه المســـتخدمين، ســـواء مـــن 

 خـــال الترويـــج للبوســـتات أو التغريـــدات العنيفـــة، 

لجـــذب  قابلـــة  مـــواد  يتضمـــن  الـــذي  المحتـــوى  أو 

المســـتخدم. انتبـــاه 

وضـع  الممكـن  مـن  سـبق،  مـا  ضـوء  فـي  وختاًمـا، 

األمـم  مثـل  الدوليـة،  المنظمـات  بـل 
ِ
ق مـن  معاييـر 

ا للطبيعـة  المتحـدة، للتعامـل مـع هـذه القضيـة؛ نظـًر

فمـن  االجتماعـي،  التواصـل  لوسـائل  للحـدود  العابـرة 

كيفيـة  حـول  دوليـة  معاييـر  علـى  الموافقـة  خـال 

والمنشـورات  الخاطئـة  المعلومـات  مـع  التعامـل 

إرشـادات  تقديـم  الدوليـة  للمنظمـات  يمكـن  العنيفـة، 

التواصـل  مـع منصـات وسـائل  التعامـل  كيفيـة  حـول 
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الذيــــن الـفـرديـيــن  والـمـســـتـخـدمـيــن   االجـتـمـاعــــي، 

ال يمتثلون لهذه اإلرشادات. كما يحتاج فيسبوك، جنًبا 

الوسـائط االجتماعيـة األخـرى،  إلـى جنـب مـع منصـات 

إلـى إدراك أنـه يمتلـك قـوة أكبر ممـا يعتقد، وأن تأثيرات 

قويـة  المجتمـع  علـى  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

للغايـة، بحيـث ال يمكـن تجاهـل هـذا الواقـع، ويجـب أن 

تكـون منصـات وسـائل التواصـل االجتماعـي قادرة على 

العنـف  للتعامـل مـع قضايـا  أمـوال كافيـة  تخصيـص 

العالـم.  أنحـاء  جميـع  فـي  وغيرهـا  الكراهيـة،  وجرائـم 

التـي  األمـوال  بشـأن  دوليـة  معاييـر  وضـع  تـم  وإذا 

المعلومـات  عواقـب  مـع  للتعامـل  تخصيصهـا  يجـب 

المضللـة عبـر اإلنترنـت وخطـاب الكراهيـة، فسـيضمن 

التواصـل  وسـائل  منصـات  مسـاءلة  إمكانيـة  ذلـك 

االجتماعـي عندمـا تختـار عـدم اتخـاذ أي إجـراء، باإلضافـة 

إلـى ذلـك، يجـب إنشـاء مكاتـب إقليمية لاسـتجابة حتى 

تتمكـن مـن المسـاعدة فـي وقـف انتشـار المعلومـات 

التواصـل  وسـائل  وألن  الكراهيـة،  وخطـاب  المضللـة 

االجتماعي سـوف تسـتمر في التوسع، فمن الضروري 

األرواح  مـن  المزيـد  فقـدان  قبـل  المشـكلة  هـذه  حـل 

والمشـاركات. اإلعجابـات  بسـبب 
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فــي ضــوء ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت، 

ــا؛  اكتســبت منصــات التواصــل االجتماعــي زخًمــا خاصًّ

مؤسســة  عــن  الصــادرة  اإلحصائيــات  أفــادت  حيــث 

ا  »هوتســويت«  )Hootsuite(فــي أبريــل 2022، بأنــه اعتبــاًر

مــن ينايــر 2022، بلــغ عــدد مســتخدمي تلــك المنصــات 

نحــو 4.62 مليــارات مســتخدم، بمــا يتجــاوز نصــف ســكان 

فــي  يقضــون  المســتخدمين  هــؤالء  أن  كمــا  األرض، 

تصفــح  فــي  ــا  يوميًّ دقيقــة  و27  ســاعتين  المتوســط 
المنصــات.)1( تلــك 

هــذا، ولــم يكــن األطفــال بمنــأى عــن اســتخدام منصــات 

ــد تقريــر صــادر عــن »هيئــة  التواصــل االجتماعــي؛ إذ أكَّ

 UK’s communications »تنظيــم االتصــاالت البريطانيــة

مــن   ٪99 أن   ،2022 مــارس  فــي   regulator )Ofcom(

إلــى أعــوام   3 مــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن   األطفــال 

ــا اســتخدموا اإلنترنــت فــي عــام 2021، عــاوًة علــى  17 عاًم

ذلــك أظهراالســتبيان الوطنــي حــول صحــة األطفــال 

 )C.S. Mott Children’s Hospital( الــذي أجــراه مستشــفى

تتــراوح  الذيــن  األطفــال  مــن   ٪50 أن   ،2021 أكتوبــر  فــي 

أعمارهــم بيــن 10 أعــوام و12 عاًمــا، و33٪ مــن األطفــال 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و9 أعــوام يســتخدمون 
التواصــل االجتماعــي.)2( منصــات 

األطفـــال  باســـتخدام  الُمحدقـــة  المخاطـــر  وتتزايـــد 

للهواتـــف الذكيـــة ومنصـــات التواصـــل االجتماعـــي فـــي 

ترفيـــه  وســـيلة  باعتبارهـــا  إليهـــا  اآلبـــاء  لجـــوء  ضـــوء 

ميســـورة التكلفـــة، ومصـــدر إلهـــاء عنـــد حاجتهـــم إلنجـــاز 

واإلقامـــة  الســـيئ  الطقـــس  أوقـــات  وفـــي  األعمـــال، 

المخاطـــر  وتتشـــابك  طويلـــة.  لفتـــرات  المنـــازل  فـــي 

التواصـــل  لمنصـــات  األطفـــال  الســـتخدام  الصحيـــة 

االجتماعـــي؛ حيـــث ينطـــوي االســـتخدام المفـــرط لهـــا 

علـــى ُجملـــة مـــن التداعيـــات الســـلبية علـــى األطفـــال، 

وفـــي مقدمتهـــا مشـــاكل االنتبـــاه، والتوتـــر، والقلـــق، 
واإلدمـــان.)3( واالكتئـــاب، 

وفــي ضــوء ذلــك، ُيســلط هــذا المقــال الضــوء علــى 

أبــرز الحقائــق واإلحصائيــات بشــأن اســتخدام األطفــال 

الصحيــة  والمخاطــر  االجتماعــي،  التواصــل  لمنصــات 

أهــم  إلــى  التطــرق  إلــى  الناجمــة عــن ذلــك، باإلضافــة 

التوصيــات الصــادرة عــن المنظمــات المتخصصــة فــي 

هــذا الصــدد.

االستخدام المفرط لمنصات التواصل 
االجتماعي.. ناقوس خطر

اإلنترنــت  لشــبكة  الكثيــف  االســتخدام  ظــل  فــي 

الحيــاة  مناحــي  فــي  االجتماعــي  التواصــل  ومنصــات 

كافــة، إلــى الحــد الــذي أصبحــت معــه جــزًءا ال يتجــزأ مــن 

حيــاة العديــد مــن األفــراد، أْولــت العديــد مــن الدراســات 

ومنصــات  لإلنترنــت  األطفــال  باســتخدام  اهتمامهــا 

األخيــرة  األجيــال  أن  ما  ســيَّ ال  االجتماعــي،  التواصــل 

نشــأت فــي ظــل اســتخدام واســع النطــاق لوســائل 

التواصــل االجتماعــي بصــورة جعلتهــم أكثــر تماهًيــا مــع 
االفتراضــي.)4( الواقــع 

وفــي هــذا اإلطــار، كشــف اســتطاع للــرأي أجرتــه شــركة 

»بيبــي ســنتر« )Baby Center( األمريكيــة فــي ســبتمبر 

أ. أســمـاء رفـاعـــي الشـــحري
ــة ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

التداعيـــات الصحيـــة لمنصـــات التواصـــل 
االجتماعي على األطفال
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2021، أن نحــو 85٪ مــن اآلبــاء يســمحون ألطفالهم الذين 

باســتخدام  أعــوام  و8  عاميــن  بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

هــذه  فــي  األطفــال  مــن   ٪50 حوالــي  وأن  هواتفهــم، 

بهــم،  خاصــة  لوحيــة  أجهــزة  لديهــم  العمريــة  الفئــة 

ورغــم أن اآلبــاء يحرصــون فــي البدايــة علــى شــراء أجهــزة 

مخصصــة لألطفــال مثــل »kiddie « و »Leap Pad«، فــإن 

هــذا الحــرص يتاشــى الحًقــا لتصبــح الكثيــر مــن األجهزة 

المتطــورة مثــل الهواتــف الذكيــة و»iPad«فــي متنــاول 

منظمــة  ــدت  أكَّ المثــال  ســبيل  فعلــى  األطفــال،  يــد 

»كومــن ســينس ميديــا« )Common Sense Media(، فــي 

ــن  ســبتمبر 2021، أن مــا يقــرب مــن نصــف األطفــال الذي

تتــراوح أعمارهــم بيــن )2-4 ســنوات(، وأكثــر مــن ثلثــي 

األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )5-8 ســنوات( 
ــا بهــم.)5( ــا خاصًّ ــا أو هاتًفــا ذكيًّ ا لوحيًّ يمتلكــون جهــاًز

االجتماعـي  التواصـل  منصـات  غالبيـة  أن  ورغـم 

إلنشـاء  عاًمـا   13 المسـتخدم  عمـر  يتجـاوز  أن  تشـترط 

حسـاب عليهـا، كشـف تقريـر »هيئـة تنظيـم االتصـاالت 

البريطانية«، الصادر في مارس 2022، أن غالبية األطفال 

حسـاب  لديهـم  عاًمـا   13 عـن  أعمارهـم  تقـل  الذيـن 

شـخصي علـى تطبيـق أو موقـع علـى األقـل مـن مواقع 

التواصـل االجتماعـي؛ حيـث إن التغلـب علـى القيـود التي 

المسـتخدمين عمـر  بشـأن  المنصـات  تلـك   تفرضهـا 

ا  األطفـال عمـًر هـؤالء  إذ يسـجل  أمـًرا صعًبـا،  يعـد  ال 

يسـتخدم  كمـا  المنصـة،  شـروط  مـع  يتوافـق  مزيًفـا 
آلبائهـم.)6( الشـخصية  الحسـابات  البعـض 

وفيمــا يخــص مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال 

فــي اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي، أفــادت 

منظمــة »كومــن ســينس ميديــا« فــي تقريرهــا الصــادر 

 )THE COMMON SENSE CENSUS: بعنــوان   ،2020 عــام 

بارتفــاع   ،MEDIA USE BY KIDS AGE ZERO TO EIGHT(

متوســط الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال )مــن حديثــي 

الــوالدة وحتــى ســن الثامنــة(؛ حيــث يســجل األطفــال 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن عاميــن نحــو 49 دقيقــة فــي 

العمريــة  الفئــة  فــي  الرقــم  هــذا  ويرتفــع  المتوســط، 

ــا،  )2- 4 ســنوات( إلــى متوســط ســاعتين ونصــف يوميًّ

 8-5( بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  األطفــال  ويتجــاوز 
ــا.)7( يوميًّ الثــاث ســاعات  ســنوات( متوســط 

األطفــال  فيهــا  يقضــي  التــي  األنشــطة  وتختلــف 

حيــث  االجتماعــي؛  التواصــل  منصــات  علــى  أوقاتهــم 

أشــارت اإلحصائيــات الصــادرة عــن شــركة »بيبــي ســنتر« 

ــل فيمــا يلــي: األمريكيــة إلــى أنهــا تتمثَّ

ـــد تقريـــر صـــادر عـــن »هيئـــة تنظيـــم  أكَّ
االتصـــاالت البريطانيـــة«، فـــي مـــارس 
الذيـــن  األطفـــال  مـــن   ٪99 أن   ،2022
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 3 أعـــوام و17 عاًمـــا 

اســـتخدموا اإلنترنـــت فـــي عـــام 2021.

٪73

٪16

٪1٪1
٪3

٪6

ألعـــــابمشاهدة الفيديوهات

واجـــب مـنـــــزلي قـــــراءة

أخـرى/ غير معروفدردشـة فيديـــو

إحصائيات صادرة عن منظمة كومن سينس ميديا 2020.)8(
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المخاطر الصحية.. متعددة ومتشابكة

في ضوء تعدد وتشابك المخاطر الصحية الســـتـخـدام 

يمكـن  االجتماعـي،  الـتـواصــــل  لـمـنـصــــات  األطـفــــال 

التطـرق ألبرزهـا فيمـا يلـي:

أ . الصحة النفسية

التواصـل  لمنصـات  المفـرط  األطفـال  اسـتخدام  ينـذر 

صحتهـم  علـى  المخاطـر  مـن  بجملـة  االجتماعـي 

النفسـية؛ فـي مقدمتهـا العزلـة االجتماعيـة واالكتفـاء 

بتكويـن الصداقـات والعاقـات الشـخصية فـي الواقـع 

االفتراضـي فقـط، هـذا فضـًلا عـن تزايـد خطـر اإلصابـة 

بمـرض االكتئـاب؛ حيـث أشـارت دراسـة ُأجريـت على أكثر 

مـن 40 ألـف طفـل تتـراوح أعمارهـم بيـن عاميـن إلـى 17 

الهواتـف  يسـتخدمون  الذيـن  األطفـال  أن  إلـى  عاًمـا، 

يوميـا  سـاعات   7 مـن  أكثـر  اللوحيـة  واألجهـزة  الذكيـة 

أكثـر عرضـة لإلصابـة باالكتئـاب بمقدار الضعـف مقارنة 

بأقرانهم الذين يسـتخدمون تلك األجهزة لمدة سـاعة 

ـا، باإلضافـة إلـى تزايـد خطـر إصابتهم  واحـدة فقـط يوميًّ

وتشـتت  قلـة  باضطرابـات  الصلـة  ذات  باألمـراض 

فـرط  مـع  االنتبـاه  نقـص  واضطـراب  واألرق،  االنتبـاه، 

 )9(.)ADHD( الحركـة(  النشـاط)فرط 

وعلــى هــذا النحــو، أشــارت الدراســات إلــى أن اســتخدام 

منصــات التواصــل االجتماعــي باســتمراروالتفاعل مــع 

المجتمــع مــن خالهــا قــد يفضــي إلــى اإلصابــة بنــوع من 

اإلدمــان؛ حيــث إن تفاعــل اآلخريــن مــع مــا يقــوم الطفــل 

بنشــره أو عــدد اإلعجابــات التــي تحصدهــا صــوره يــؤدي 

 )the brain’s»إلــى تنشــيط »مركــز المكافــأة فــي الدمــاغ

)reward center؛ حيــث تقــوم الخايــا العصبيــة بإفــراز 

علــى  تبعــث  كيميائيــة  مــادة  وهــي  الدوباميــن،  مــادة 

الشــعور بالســعادة، ومــن ثــّم، فــإن حــدوث النقيــض 

وعــزوف اآلخريــن عــن التفاعــل مــع المنشــورات التــي 

يقــوم الطفــل بمشــاركتها يدفعــه للشــعور بالحــزن 

الــذي قــد يتمخــض  القبــول االجتماعــي، األمــر  وعــدم 
ــة مــن االكتئــاب.)10( عنــه دخــول الطفــل فــي حال

هــذا، وقــد أشــارت العديــد مــن األبحــاث إلــى أن بعــض 

منصــات التواصــل االجتماعــي وفــي صدارتهــا تطبيــق 

ضــارة   )Instagram( »إنســتجرام«  الصــور  مشــاركة 

بالصحــة العقليــة والنفســية لألطفــال والمراهقيــن، 

حيــث إن الصــور المعدلــة التــي يشــاركها األفــراد خالــه، 

والتــي تــكاد تكــون خاليــة مــن العيــوب فــي أغلــب األحوال 

عــن  واألطفــال  المراهقيــن  صــورة  علــى  تؤثــر  قــد 

جســدهم واحترامهــم لذاتهــم، ومــن الجديــر بالذكــر أن 

الكونجــرس األمريكــي اتهــم شــركات مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، مثــل )فيســبوك(، بإعطــاء األولويــة لألربــاح 

ــة، خاصــة فــي األمــور المتعلقــة  ــى الســامة الصحي عل
والمراهقيــن.)11( باألطفــال 

األطـفــــــال الـذيــــــن يـســـتـخـدمــــون 
اللوحيـــة  واألجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف 
أكثـــر مـــن 7 ســـاعات يوميـــا أكثـــر عرضـــة 
لإلصابـــة باالكتئـــاب بمقـــدار الضعـــف 
مقارنـــة بأقرانهـــم الذيـــن يســـتخدمون 
واحـــدة  ســـاعة  لمـــدة  األجهـــزة  تلـــك 

فقـــط يوميًّـــا.
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ب . الصحة الجسدية

التواصــل  بمنصــات  المتعلقــة  المخاطــر  أبــرز  ــل  تتمثَّ

يســتغرقه  الــذي  الوقــت  مقــدار  فــي  االجتماعــي 

الطفــل فــي اســتخدام الشاشــات واألجهــزة اللوحيــة؛ 

ُيعــرف  مــا  أو  طويــل  لوقــت  للشاشــات  فالتعــرض 

 Computer Vision( للكمبيوتــر«  النظــر  »متازمــة  بـــ 

العيــن،  بإجهــاد  الطفــل  إلصابــة  يــؤدي   )Syndrome

الرؤيــة. وتشــوش  والصــداع، 

عــاوًة علــى ذلــك، فــإن ثّمــة مخاطــر تتعلــق بإصابــة 

األطفــال بالســمنة؛ إذ إن هنــاك عاقــة عكســية بيــن 

مقــدار الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال أمــام الشاشــات 

وممارســة  البدنــي  للمجهــود  المخصــص  والوقــت 

الرياضــة أو اللعــب، هــذا فضــًلا عــن أن قضــاء وقــت 

بــاألرق  اإلصابــة  إلــى  يــؤدي  الشاشــات  أمــام  طويــل 

ثــّم، يفاقــم خطــر اإلصابــة  النــوم، ومــن  واضطرابــات 

بالســمنة، التــي تفضــي بدورهــا إلــى عــدد ال يحصــى مــن 

األمــراض، أبرزهــا: مــرض الســكري، وأمــراض القلــب، 
التنفســي.)12( الجهــاز  ومشــاكل 

وفــي هــذا اإلطــار، توصلــت دراســة اســتغرقت نحــو 5 

أعــوام ُأجريــت علــى أكثــر مــن 3500 طفــل فــي 8 بلــدان، 

أمــام  األطفــال  يقضيهــا  إضافيــة  أن كل ســاعة  إلــى 

الشاشــات تزيــد مــن خطــر تعرضهم لإلصابة بالســمنة 

بنســبة 16٪، وأن قلــة النــوم بمقــدار ســاعة واحــدة فقــط 
تفاقــم هــذا الخطــر بنســبة ٪23.)13(

جـ. الصحة العقلية واإلدراك

في ضوء أهمية النوم كعنصر حاســم للصحة العقلية 

»األكاديميــة  تحــذر  النمــو،  عمليــة  ودعــم  لألطفــال 

وضــع  مــن   )AAP( األطفــال«  لطــب  األمريكيــة 

واألجهــزة  الذكيــة  بالهواتــف  االحتفــاظ  أو  الشاشــات 

اللوحيــة فــي غــرف نــوم األطفــال؛ حيــث إن الضــوء الــذي 

ينبعــث مــن تلــك الشاشــات قــد يــؤدي إلــى تأخيــر إطاق 

الهرمــون المســؤول  المياتونيــن )melatonin( وهــو 

ــى  عــن تنظيــم دورة النــوم واالســتيقاظ، بمــا يفضــي إل

حــدوث أرق وجعــل النــوم أكثــر صعوبــة لألطفــال، األمــر 

ــى الصحــة  ــة مــن المخاطــر عل ــى ُجمل ــذي ينطــوي عل ال

التحصيــل  ضعــف  مقدمتهــا  فــي  للطفــل،  العامــة 

الدراســي، هــذا فضــًلا عــن األمــراض المتعلقــة بالنمــو؛ 

ــى مــا ال يقــل عــن 9.5 ســاعات مــن  ــاج الطفــل إل إذ يحت
ــا للنمــو بصــورة ســليمة.)14( النــوم يوميًّ

هذا، وقد أشارت الدراسات التي أجرتها »معاهد الصحة 

)National Institutes of Health( األمريكيــة«   الوطنيــة 

)NIH(، علــى أكثــر مــن 4500 مراهــق إلــى أن أولئــك الذيــن 

اللوحيــة  واألجهــزة  الذكيــة  الهواتــف  يســتخدمون 

أقــل  درجــات  ســجلوا  يوميــا  ســاعتين  تتجــاوز  لمــدة 

فــي اختبــارات اللغــة والــذكاء مقارنــة بأقرانهــم الذيــن 

ــى ذلــك، توصلــت  يســتخدمونها لمــدة أقــل، عــاوًة عل

الدراســات إلــى أن أولئــك الذيــن يســتخدمون منصــات 

ــا  التواصــل االجتماعــي ألكثــر مــن ســبع ســاعات يوميًّ

الدماغيــة/  المبكــر فــي القشــرة  الترقــق  يعانــون مــن 

المخيــة )الطبقــة الخارجيــة للدمــاغ والمســؤولة عــن 
الحســية(.)15( المعلومــات  معالجــة 

مــن  إليــه  اإلشــارة  تمــت  مــا  لتــدارك  فإنــه  وختاًمــا، 

مخاطــر، تبــرز الحاجــة إلــى إيــاء اهتمــام أكبــر للتوصيــات 

الصــادرة عــن المؤسســات المتخصصــة ذات الصلــة، 

مثــل: منظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، واألكاديميــة 

األمريكيــة لطــب األطفــال )AAP(، والتــي تؤكــد أهميــة 

تجنيــب األطفــال دون ســن العاميــن اســتخدام األجهــزة 

توصلـــت دراســـة ُأجريـــت علـــى أكثـــر 
ســـاعة  كل  أن  إلـــى  طفـــل   3500 مـــن 
أمـــام  األطفـــال  يقضيهـــا  إضافيـــة 
اإلصابـــة  خطـــر  مـــن  تزيـــد  الشاشـــات 
بالســـمنة بنســـبة 16٪، وأن قلـــة النـــوم 
بمقـــدار ســـاعة واحـــدة فقـــط تفاقـــم هـــذا 

.٪23 بنســـبة  الخطـــر 
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اللوحيــة والهواتــف الذكيــة تماًمــا، مع الســماح لألطفال 

إلــى خمســة  بيــن عاميــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 

أعــوام باســتخدام تلــك األجهــزة لمــدة ال تتجــاوز ســاعة 

ــا، علــى أن تقتصــر علــى مشــاهدة المحتــوى  واحــدة يوميًّ

األقــل.  علــى  الوالديــن  أحــد  وبرفقــة  فقــط،  التعليمــي 

وبالنســبة لألطفــال الذيــن تتجــاوز أعمارهــم 6 ســنوات، 

باســتخدام  لهــم  المســموح  الوقــت  بتقييــد  ُينصــح 

المنصــات  عــن  فضــًلا  اللوحيــة،  واألجهــزة  الهواتــف 

التــي يمكنهــم الولــوج إليهــا. عــاوًة علــى ذلــك، ُتشــدد 

الدراســات بوجــه عــام علــى ضــرورة تعزيــز الرقابــة األبويــة 

الرقميــة  للوســائط  اســتخدامهم  إبــان  األبنــاء  علــى 

منــع  عــن  فضــًلا  االجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات 

والهواتــف  اللوحيــة  األجهــزة  اســتخدام  مــن  األطفــال 

الذكيــة قبــل النــوم بســاعة واحــدة علــى األقــل.
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)12( - Ibid.

- Alicia, “The Impact of Social Media on Children”, FE News, August 19, 2021, available on the following link 
https://bit.ly/3gUYaBL, accessed at October 30, 2022.

)13( Karen Miles, opcit 

)14( - Ibid.

- L. Elizabeth Forry, opcit.

)15( Karen Miles, opcit.

)16( - Ibid.

-Ana Hernandez-Puga, opcit.

- Stephanie Pappas, opcit.
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د. محمـود زايـــد

الــقــاهــرة جــامــعــة   - اآلداب  كــلــيــة   - ــاع  ــمـ ــتـ االجـ بــقــســم  مـــــدرس 

باهتمــام  االجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  حظــي 

ظــل  فــي  وخاصــة  العالمــي،  االقتصــاد  فــي  كبيــر 

المعولــم.  االقتصــاد  وبــروز  الدوليــة  التجــارة  تنامــي 

ــا  تقليديًّ تتولــى  الحكومــات  كانــت  الماضــي،  ففــي 

المســؤولية الوحيــدة فيمــا يتعلــق بتحســين الظــروف 

احتياجــات  تجــاوز  مــع  ولكــن  للســكان،  المعيشــية 

إلــى  األنظــار  اتجهــت  الحكومــات،  لقــدرات  المجتمــع 

الشــركات باعتبارهــا أداة فاعلــة فــي المجتمــع، ومــن 

ناحيتهــا ســعت الشــركات إلــى تحقيــق ميــزة نســبية 

داخــل المجتمعــات مــن خــال المشــاركة فــي أبعــاد 

المســؤولية االجتماعيــة. ومــن ثــّم، حرصــت الشــركات 

المجتمعــات  التدخــل والمشــاركة فــي نهــوض  علــى 

االجتماعيــة  فالمســؤولية  مســتدامة،  بأنشــطة 

للشــركات هــي نمــوذج يعــزز مســاهمات األعمــال فــي 

التنميــة المســتدامة، أي أنــه يخلــق توازًنــا بيــن المصالــح 

مــن  واالجتماعيــة،  البيئيــة  واالحتياجــات  االقتصاديــة 

خــال دمــج روح التنميــة المســتدامة فــي اســتراتيجية 

العمــل؛ لــذا يجــب على الحكومــات والمنظمات الدولية 

المجتمــع  فــي  الفاعلــة  والجهــات  األعمــال  وقطــاع 

المســتدام،  غيــر  واإلنتــاج  االســتهاك  أنمــاط  تغييــر 

لاســتهاك  اســتدامة  أكثــر  أنمــاط  نحــو  والتحــرك 

ا فــي حــل  ــاج؛ حيــث يلعــب النشــاط التجــاري دوًر واإلنت

تحديــات التنميــة المســتدامة، مــن خــال دعــم العمــل 

اإلبداعــي واالســتثمار فيــه، مــع الحفــاظ علــى حقــوق 

العمــال والمعاييــر البيئيــة والصحيــة، وفًقــا للمعاييــر 

قــوة  يمثــل  بمــا  الصلــة،  ذات  الدوليــة  واالتفاقيــات 

المســتدامة. للتنميــة  أساســية  دافعــة 

أهــم  مــن  االجتماعيــة  المســؤولية  تعــد  هنــا،  ومــن 

بيــن  التفاعليــة  العاقــة  عليهــا  تقــوم  التــي  الدعائــم 

الشــركات والمجتمــع المضيف؛ لــذا تهدف هذه الورقة 

االجتماعيــة،  المســؤولية  ماهيــة  علــى  التعــرف  إلــى 

االجتماعيــة  المســؤولية  بيــن  التبادليــة  والعاقــة 

المســؤولية  دور  وأخيــًرا رصــد  المســتدامة،  والتنميــة 

المســتدامة.  التنميــة  تعزيــز  فــي  االجتماعيــة 

أوًلا: نشأة مفهوم المسؤولية االجتماعية

عصـــر  فـــي  والبيئيـــة  االجتماعيـــة  القضايـــا  أصبحـــت 

العولمـــة -مثـــل: التغيـــرات البيئيـــة، وحقـــوق اإلنســـان، 

وحقـــوق العمـــال، والفقـــر، والتنميـــة المســـتدامة- محـــل 

نقـــاش فـــي األجنـــدات الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع 

ــة، ولفتـــت  ــكالها المختلفـ ــات بأشـ المدنـــي والمؤسسـ

ــل  ــركات لتفعيـ ــة الشـ ــى حاجـ ــاه إلـ ــا االنتبـ ــذه القضايـ هـ

تجـــاه  االجتماعيـــة  للمســـؤولية  األساســـية  المبـــادئ 

الموظفيـــن والبيئـــة االجتماعيـــة والحكومـــة والعمـــاء 
والمجتمـــع ككل.)1(

الرئيســـة  األبعـــاد  المجـــاالت  هـــذه  أفـــرزت  وقـــد 

لة لمفهـــوم المســـؤولية االجتماعيـــة؛ حيـــث  ــكِّ المَشـ

شـــملت مختلف األنشـــطة والقطاعـــات –االقتصادية 

والقانونيـــة والتطوعيـــة– داخـــل المجتمـــع المضيـــف، 

وبذلـــك تســـعى المنظمـــات والشـــركات إلـــى التدخـــل 

عبـــر مجموعـــة مـــن البرامـــج التنمويـــة إلعـــادة هيكلـــة 

األنظمـــة ومواجهـــة الخلـــل القائـــم داخـــل القطاعـــات 

المختلفـــة بالمجتمـــع. 

المسؤولية االجتماعية للشركات ودورها 
في التنمية المستدامة
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هــذا، ويعــد مفهــوم التنميــة المســتدامة أحــد المحــاور 

الرئيســة للمســؤولية االجتماعيــة للمنظمــات باعتبــاره 

مــن أهــم دعائــم االســتمرار داخــل المجتمــع المضيــف، 

وهــو مــا يتضــح مــن تعريــف مجلــس األعمــال العالمــي 

 World Business Council For المســتدامة  للتنميــة 

للمســؤولية   Sustainable Development )WBCSD(

بالمســاهمة  األعمــال  »التــزام  بأنهــا:  االجتماعيــة 

مــع  والعمــل  المســتدامة،  االقتصاديــة  التنميــة  فــي 

المحليــة«)2(،  والمجتمعــات  وأســرهم  الموظفيــن 

ــة ــى أن المســؤولية االجتماعي ــف يشــير إل  وهــذا التعري

بــل تعــد نهًجــا شــامًلا  ال تتعلــق بالعمــل التطوعــي، 

يرتبــط بتأثيرهــا علــى المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا. 

للمســؤولية  األساســية  الفكــرة  فــإن  ثــّم،  ومــن 

االجتماعيــة للشــركات هــي أن الشــركات التجاريــة لديهــا 

التــزام بالعمــل علــى تلبيــة احتياجــات مجموعــة أوســع 

مــن أصحــاب المصلحة. وبشــكل عام تعد المســؤولية 

الممارســات  مــن  »مجموعــة  للشــركات  االجتماعيــة 

اإلداريــة التــي تضمــن للشــركة تعظيــم اآلثــار اإليجابيــة 

تلبــي  بطريقــة  العمــل  أو  المجتمــع  علــى  لعملياتهــا 

واألخاقيــة  القانونيــة  المجتمــع  توقعــات  وتتجــاوز 

األعمــال«)3(. مجتمــع  تجــاه  والعامــة  والتجاريــة 

وهنــاك مبــدأ عــام فــي دوائــر النقــاش حــول المســؤولية 

ــال  ــة بأنهــا يجــب أن تنتقــل مــن مجــرد االمتث االجتماعي

إلــى نمــط المشــاركة مــن أجــل خفــض األضــرار القائمــة 

إلــى خلــق قيمــة، فالقطــاع الخــاص هــو محــرك النمــو، 

وعليــه  اإلداريــة،  والمــوارد  للقيمــة  الرئيــس  المنشــئ 

التــزام بالمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي والفــرص 

المنظمــات  مســؤولية  نبعــت  فقــد  لذلــك  المتاحــة، 

)المنظمــات(  األعمــال  بــدور  االعتــراف  علــى أســاس 

ــدرة المــوارد. ــي مــن ن ــم يعان كعضــو نشــط فــي عال

ومــن هنــا، يعــد مبــدأ االلتــزام مــن المبــادئ المهمــة 

التــي تســتند إليهــا الشــركات والمنظمــات فــي دعــم 

المجتمــع المضيــف، وينمو الشــعور بااللتزام في ضوء 

بــل الفئــات المســتهدفة 
ِ
التوقعــات المتبادلــة مــن ق

أنــه  إلــى  مــن الشــركات. وبالتالــي يذهــب »كارل« 1979 

االجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  يتضمــن  أن  يجــب 

تجاههــا  التزامــات  الشــركات  تتحمــل  التــي  الفئــات 

االجتماعيــة  المســؤولية  فــإن  ولــذا  المجتمــع،  فــي 

»تشــمل توقعــات المجتمــع االقتصاديــة والقانونيــة 

معيــن«.  وقــت  فــي  المنظمــات  تجــاه  واألخاقيــة 

وبالتالــي، يتســع نطــاق المســؤولية االجتماعيــة؛ ألنهــا 

تتعلــق بالمنظمــات والتنميــة المســتدامة، باإلضافــة 

إلــى المســاعدة فــي عمليــة التنميــة الوطنيــة، وطبًقــا 

للمفهــوم الســابق فــإن المســؤولية االجتماعيــة تشــير 
المتعدديــن.)4( المصلحــة  أصحــاب  إلــى 

يتضـــح مـــن التعريـــف الســـابق أن مفهـــوم المســـؤولية 

التـــي  المحـــاور  مـــن  مجموعـــة  يتضمـــن  االجتماعيـــة 

للشـــركات،  االجتماعيـــة  المســـؤولية  بهـــا  تنهـــض 

والقانونيـــة،  االقتصاديـــة،  المســـؤولية  وتشـــمل: 

واألخاقيـــة، والتقديريـــة )الخيريـــة(، ويمكـــن توضيـــح كل 

محـــور مـــن هـــذه المحـــاور فيمـــا يلـــي: 

 أ. المسؤولية االقتصادية: تعد أساس المسؤولية 

السـلع  توفيـر  إلـى  وتشـير  للشـركات،  االجتماعيـة 

باعتبـاره  الربـح؛  بدافـع  المجتمـع  ألعضـاء  والخدمـات 

الحافـز األساسـي لريـادة األعمال. ويتضمـن هذا النمط 

العمـل  هـي:  عامـة،  مبـادئ  خمسـة  المسـؤولية  مـن 

أحد  المستدامة  التنمية  مفهوم  يعد 
االجتماعية  للمسؤولية  الرئيسة  المحاور 
دعـائـــم  أهـــم  مــن  بـاعـتـبــاره  للـمـنـظـمـــات 
االستمرار داخل المجتمع المضيف، وهو ما 
يتضح من تعريف مجلس األعمال العالمي 
للمسؤولية   (WBCSD( المستدامة  للتنمية 
األعـمــــال  »الـتـــزام  بـأنـهـــا:  االجـتـمـاعـيـــة 
بالـمـســـاهـمـة فـي الـتـنـمـيــــة االقـتـصــاديـــة 
الـمـســـتـدامـة، والـعـمــــل مـــع الـمـوظـفـيـــن 

وأسرهم والمجتمعات المحلية«.
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الشـركات،  أسـهم  عائـد  تعظيـم  مـع  تتفـق  بطريقـة 

والحفـاظ  األربـاح،  مـن  قـدر  أكبـر  بتحقيـق  وااللتـزام 

علـى الموقـف التنافسـي بشـكل قـوي، والحفـاظ علـى 

الحـرص  ا  وأخيـًر التشـغيل،  كفـاءة  مـن   
ٍ

عـال مسـتوى 

الشـركة.  ربحيـة  اسـتمرار  علـى 

تقديــم  فــي  تتمثــل  القانونيــة:  المســؤولية   ب. 

واللوائــح  القوانيــن  ضــوء  فــي  عملهــا  الشــركات 

والفيدراليــة(،  )المحليــة  الحكومــات  عــن  الصــادرة 

باعتبارهــا األســاس الــذي يجــب أن تعمــل الشــركات 

وهنــا  االجتماعــي«،  »العقــد  لـــ  جزئــي  كتنفيــذ  بموجبــه 

القائــم  القانــون  إطــار  فــي  مهامهــا  الشــركات  تتابــع 

والشــركات  المنظمــات  بيــن  العاقــة  تنظيــم  علــى 

المســؤولية  تعكــس  لــذا  المضيــف؛  والمجتمــع 

القانونيــة المفاهيــم األساســية للعمليــات العادلــة كما 

حددهــا المشــرعون. وتقــوم المســؤولية القانونيــة علــى 

خمســة مبــادئ أساســية، هــي: األداء بطريقــة تتوافــق 

للوائــح  واالمتثــال  والقانــون،  الحكومــة  توقعــات  مــع 

مــن  األدنــى  الحــد  تلبيــة  ثــم  والمحليــة(،  )الفيدراليــة 

بالقانــون،  المواطنيــن  والتــزام  القانونيــة،  المتطلبــات 

القانونيــة. بالتزاماتهــا  الشــركات  وفــاء  وأخيــًرا 

األنشـــطة  تشـــمل  األخالقيـــة:  المســـؤولية   جــــ. 

أعضـــاء  أو يحظرهـــا  يتوقعهـــا  التـــي  والممارســـات 

المجتمـــع، علـــى الرغـــم مـــن عـــدم تقنينهـــا فـــي القانـــون، 

فهـــي تجســـد تلـــك المعاييـــر أو القواعـــد أو التوقعـــات 

ــتهلكون  ــره المسـ ــا يعتبـ ــام بمـ ــي تعكـــس االهتمـ التـ

ا عـــادًلا،  والموظفـــون والمســـاهمون والمجتمـــع أمـــًر

أو يتماشـــى مـــع حمايـــة الحقـــوق المعنويـــة ألصحـــاب 

يســـبقه  القانـــون  وضـــع  أن  بمعنـــى  المصلحـــة، 

ــاره القـــوة الدافعـــة  التغييـــر األخاقـــي والقيمـــي، باعتبـ

ــؤولية  ــح المسـ ــح. وتتضـ ــن واللوائـ ــدار القوانيـ وراء إصـ

مبـــادئ  أربعـــة  خـــال  مـــن  للشـــركات  األخاقيـــة 

أساســـية، هـــي: توافـــق أداء الشـــركات مـــع توقعـــات 

األعـــراف المجتمعيـــة والمعاييـــر األخاقيـــة، واالعتـــراف 

بالمعاييـــر األخاقيـــة الجديـــدة أو المتطـــورة التـــي يتبناهـــا 

بالمعاييـــر  المســـاس  وعـــدم  واحترامهـــا،  المجتمـــع 

األخاقيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف الشـــركة، وإدراك 

الشـــركة أن النزاهـــة والســـلوك األخاقـــي يتجـــاوز مجـــرد 

االمتثـــال للقوانيـــن واللوائـــح. 

يتضمــن  )الخيريــة):  التقديريــة  المســؤولية  د. 

هــذا النمــط مــن المســؤولية اإلجــراءات المؤسســية 

التــي تســتجيب لتوقعــات المجتمــع الخاصــة بعمــل 

خــال  مــن  صالحــة،  ذوات  تشــكيل  علــى  الشــركات 

تعزيــز  علــى  تعمــل  وبرامــج  أنشــطة  فــي  االنخــراط 

وقــد  المضيــف،  المجتمــع  داخــل  األفــراد  رفاهيــة 

تشــمل هــذه األنشــطة مجــاالت عديــدة، منهــا الفنــون 

والتعليــم والبيئــة... إلــخ؛ لــذا ترغــب المجتمعــات فــي 

ووقــت  ومرافقهــا  بأموالهــا  الشــركات  تســاهم  أن 

اإلنســانية. وعلــى  البرامــج واألهــداف  فــي  موظفيهــا 

ــه  ــذي تقدمــه بعــض الشــركات فإن ــدور ال الرغــم مــن ال

الشــركة  توفــر  لــم  إذا  أخاقــي  غيــر  اعتبــاره  يتــم  قــد 

المســتوى المطلــوب مــن التوقعــات. ومــن هنــا يمكــن 

فهــم المســؤولية التقديريــة )أي التــي تخضــع لتقديــر 

المجتمــع( مــن خــال بعــض المبــادئ العامــة، وهــي: 

ضــرورة عمــل الشــركات بطريقــة تتفــق مــع توقعــات 

المجتمــع، والمســاعدة فــي تطويــر الفنــون الجميلــة، 

األنشــطة  فــي  والموظفيــن  المديريــن  ومشــاركة 

التطوعيــة داخــل مجتمعاتهــم المحليــة، باإلضافــة إلــى 

تقديــم المســاعدات للمؤسســات التعليميــة العامــة 

للمشــروعات  المســاعدات  تقديــم  وأخيــًرا  والخاصــة، 

التــي تعــزز نوعيــة حيــاة المجتمــع.
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ثانًيا: التنمية المستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

ظهــرت التنميــة المســتدامة فــي البدايــة كحركــة بيئيــة 

كنتيجــة  البيئــة(،  علــى  بالحفــاظ  )مرتبطــة  عالميــة 

أساســية للتفاعــل بيــن البشــر والطبيعيــة، وبــدأ التأكيــد 

الباحثيــن  مــن  عــدد  طــرح  خــال  مــن  وجودهــا  علــى 

ألفكارهــم، وقــد تمثلــت الفكــرة األولــى فــي أن النمــوذج 

البيئــي  بالنظــام  إلــى اإلضــرار  يــؤدي  الصناعــي لإلنتــاج 

بشــكل ال يمكــن إصاحــه، وركــزت الفكــرة الثانيــة علــى 

دراســة العاقــة بيــن المجاعــة واالكتظــاظ الســكاني؛ 

األمــر الــذي دفــع بالضــرورة إلــى دراســة وظيفــة النظــم 

البيئيــة واســتهاك المــوارد الطبيعيــة)5(. وفــي العقــود 

الماضيــة أصبــح مــن الواضــح أن القضايــا االقتصاديــة 

والبيئيــة ال يمكــن فصلهــا عــن االهتمامــات االجتماعية، 

ولكــن تكامــل هــذه المجــاالت يحتــاج إلــى نمــوذج تنمــوي 

جديــد)6(. ومــن هنــا ظهــر مصطلــح التنمية المســتدامة 

الصــادر  للجميــع«،  »مســتقبلنا  تقريــر  فــي  مــرة  ألول 

عــن اللجنــة المعنيــة بالبيئــة والتنميــة التابعــة لألمــم 

المتحــدة فــي عــام 1987، وقد عرفت التنمية المســتدامة 

بأنهــا »القــدرة علــى ضمــان تلبيــة احتياجــات الحاضــر 

تلبيــة  علــى  القادمــة  األجيــال  بقــدرة  المســاس  دون 

احتياجاتهــا الخاصــة«)7(.

وفيمــا يتعلــق بالجهــات المنــوط بهــا العمــل لصالــح 

التركيــز  مــن  األمــر  ر  تطــوَّ فقــد  المســتدامة،  التنميــة 

فــي  الحكومــات ودورهــا  علــى مســؤولية  البدايــة  فــي 

المجتمــع إلــى ظهــور مســؤولية الجهــات الفاعلــة فــي 

المجتمــع المدنــي فــي تســعينيات القــرن الماضــي، ثــم 

فــي بدايــة األلفيــة الجديــدة تــم التأكيــد علــى مســؤولية 

قطــاع األعمــال. 

هــذا، وال يعــد إدراج مجــال األعمــال -وخاصــة الشــركات 

قبيــل  مــن  المســتدامة  التنميــة  مجــال  فــي  الكبــرى- 

الصدفــة، ولكــن جــاء ذلــك فــي ضــوء انتشــار الشــركات 

بلــدان العالــم،  متعــددة الجنســيات فــي العديــد مــن 

ضمــن  تجميعهــا  تــم  التــي  القائمــة  فــي  وصعودهــا 

ســبيل  علــى   ،2014 عــام  ففــي  الدولــي،  البنــك  بيانــات 

شــركة   100 أكبــر  مــن  شــركة   42 هنــاك  أصبــح  المثــال، 

مؤثــرة فــي اقتصــاد العالــم. ومــن هنــا أصبــح تحــول 

لتحقيــق  الدولــة  مســؤولية  علــى  التركيــز  مــن  األمــر 

التنميــة المســتدامة إلــى مســؤولية جهــات متعــددة، 

وتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى دور الشــركات -الكبيــرة 

التنميــة  فــي  رئيســة  نقطــة  وأصبحــت  والصغيــرة- 
المســتدامة.)8(

تعــد التنميــة المســتدامة مــن القضايــا المحوريــة التــي 

خاصــة  المعرفيــة،  الدوائــر  نقــاش  علــى  اســتحوذت 

فــي ضــوء المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، فمنــذ 

ســبعينيات القــرن الماضــي تمــت إقامــة العديــد مــن 

التنميــة  تحقيــق  بضــرورة  تنــادي  التــي  المؤتمــرات 

المســتدامة، مع التركيز على دور الفاعلين المســؤولين 

 ،1972 عــام  ففــي  مجتمعاتهــم.  داخــل  تحقيقهــا  عــن 

ــد مؤتمــر ســتوكهولم الــذي رّكــز علــى دور الدولــة فــي 
ِ
ُعق

الحفــاظ علــى البيئــة، وفــي تقريــر لجنــة البيئــة والتنميــة 

التابــع لألمــم المتحــدة عــام 1987، جــاءت اإلشــارة األولــى 

الشــركات  وخاصــة  الخاصــة،  الشــركات  لمســؤولية 

متعــددة الجنســيات التــي تتمتــع بقــوة اقتصاديــة أكبــر 

ال يعد إدراج مجال األعمال -وخاصة 
التنميـة  فـي مجـال   - الكبـرى  الشـركات 
المسـتدامة مـن قبيـل الصدفـة، ولكـن 
الشـركات  انتشـار  ضـوء  فـي  ذلـك  جـاء 
مـن  العديـد  فـي  الجنسـيات  متعـددة 
القائمـة  فـي  وصعودهـا  العالـم،  بلـدان 
التـي تـم تجميعهـا ضمـن بيانـات البنـك 
سـبيل  علـى   ،2014 عـام  ففـي  الدولـي، 
المثـال، أصبـح هنـاك 42 شـركة مـن أكبـر 

العالـم. اقتصـاد  فـي  100 شـركة مؤثـرة 



1٤7

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

مــن بعــض دول العالــم. وقــد مّهــد هــذا التقريــر لمؤتمر 

ريــو دي جانيــرو عــام 1992، الــذي نــادى بضــرورة تعزيــز 

المســتدامة  التنميــة  فــي  الفاعلــة  المجموعــات  دور 

خــال القــرن 21، مــن خــال طــرح جــدول أعمــال يتضمــن 

تحقيــق  فــي  والصغيــرة  الكبيــرة  المؤسســات  دور 

التنميــة المســتدامة)9(، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن 

المســتدامة  التنميــة  مفهــوم  دمــج  هــي:  اإلجــراءات، 

فــي عمليــات واســتثمارات الشــركات، وتقديــم تقاريــر 

ســنوية حول اآلثار البيئية ألنشــطة الشــركات والقواعد 

التــي تعــزز أفضــل الممارســات البيئيــة، وإقامــة شــراكة 

والمتوســطة  والصغيــرة  الكبيــرة  المؤسســات  بيــن 

اإلداريــة  والمهــارات  الخبــرات  تبــادل  فــي  للمســاعدة 

وتطبيــق  التكنولوجيــة،  والمعرفــة  الســوق  وتطويــر 

األكثــر  اإلنتــاج  وعمليــات  الوقائيــة،  االســتراتيجيات 

النفايــات،  النظيــف، وتقليــل  كفــاءة، وتقنيــات اإلنتــاج 
وإعــادة تدويــر المخلفــات.)10(

التنميــة  سياســات  دعــم  بضــرورة  االهتمــام  وظــل 

المجتمــع  فــي  الفاعلــة  الشــركات  مــن  المســتدامة 

المضيــف محــور اهتمــام المؤتمــرات ودوائــر النقــاش 

برنامــج  ومنهــا  الماضيــة،  الثاثــة  العقــود  خــال 

المشــاركة  ضــرورة  أكــد  الــذي   1994 عــام  »بربــادوس« 

دعــم  فــي  والصناعــة  األعمــال  لقطــاع  النشــطة 

أنشــطة التنميــة المســتدامة، وتأكيــد الجمعيــة العامة 

الشــركات  تعزيــز  ضــرورة   1997 عــام  المتحــدة  لألمــم 

لمبــادئ االســتهاك المســتدام، وتطبيــق التكنولوجيــا 

المســتدامة. وقــد شــهد العقــدان الماضيــان اهتماًمــا 

ــا بالحفــاظ علــى البيئــة وقضايــا تغيــر المنــاخ، األمر  عالميًّ

الــذي جعــل االهتمــام بمفهــوم التنميــة المســتدامة ال 

يــزال متواصــًلا فــي دوائــر المنظمــات العالميــة؛ حيــث 

مؤتمــر  منهــا  المؤتمــرات،  مــن  العديــد  إقامــة  تمــت 

بالمســؤولية  نــادى  والــذي   ،2002 عــام  جوهانســبرج 

تحقيــق  فــي  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  االجتماعيــة 

ســتوكهولم  لمؤتمــر  وصــوال  المســتدامة)11(،  التنميــة 

رخــاء  أجــل  مــن  صحــي  »كوكــب  عنــوان  تحــت   ،2022

وفرصتنــا«. مســؤوليتنا  الجميــع.. 

التنميــة  بمفهــوم  العالمــي  االهتمــام  هــذا  ويؤكــد 

المســتدامة علــى العاقــة التفاعليــة بيــن المســؤولية 

االجتماعيــة بفاعليهــا المختلفيــن -وخاصــة الشــركات 

والمؤسســات- وقدرتهــا علــى خلــق بيئــة مســتدامة، 

نهــا مــن الحفــاظ علــى اســتقرارها داخــل المجتمــع،  تمكِّ

ظــل  فــي  المختلفــة  للتحديــات  المجتمــع  ومواكبــة 

التغيــرات العالميــة –البيئيــة واالقتصاديــة والسياســية 

والوبائيــة- التــي شــهدها العالــم خــال العقــد الثانــي مــن 

القــرن الحــادي والعشــرين. 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى وجـــود إجمـــاع داخـــل التـــراث البحثـــي 

بشـــأن المســـؤولية االجتماعيـــة حـــول فكـــرة أساســـية 

مفادهـــا: »أن الشـــركات التجاريـــة عليهـــا التزام بتحســـين 

المجتمـــع«)12(، وهـــو مـــا اتضـــح مـــن التعريفـــات الســـابق 

أن  تؤكـــد  والتـــي  االجتماعيـــة،  للمســـؤولية  ذكرهـــا 

المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات تتضمـــن االهتمـــام 

تعمـــل  الفـــرد،  مســـتوى  فعلـــى  والمجتمـــع؛  بالفـــرد 

الشـــركات والمؤسســـات علـــى تنميـــة المـــوارد البشـــرية 

ــل  ــب والتأهيـ ــج للتدريـ ــم برامـ ــال تصميـ ــن خـ ــا مـ لديهـ

للعامليـــن بالمؤسســـة؛ للحفـــاظ علـــى تطويـــر ذواتهـــم، 

واالســـتمرار فـــي أداء المهـــام المنوطـــة بهـــم وفًقـــا 

المؤسســـة،  أو  الشـــركة  داخـــل  الوظيفـــي  للهيـــكل 

ومواكبـــة التغيـــرات التـــي يشـــهدها العالـــم فـــي المجـــال 

العملـــي للمؤسســـة. وبالنســـبة ألعضـــاء المجتمـــع 

المضيـــف، تحـــث المســـؤولية االجتماعيـــة الشـــركات 

–خاصـــة  االجتماعيـــة  الفئـــات  غـــرس  ضـــرورة  علـــى 

الفئـــات الضعيفـــة- داخـــل الهيـــكل الوظيفـــي للمجتمـــع، 

مـــن خـــال إنشـــاء وحـــدات للتدريـــب علـــى مهـــن وحـــرف 

نهـــم مـــن االندمـــاج فـــي المجتمـــع، وهـــو  خاصـــة تمكِّ

االجتماعيـــة  الحيـــاة  اســـتقرار  علـــى  ينعكـــس  مـــا 

لألســـر داخـــل المجتمـــع المضيـــف. وعلـــى مســـتوى 

المجتمـــع، تعانـــي بعـــض المجتمعـــات مـــن العديـــد 

ـــا تســـعى  ـــة، ومـــن هن ـــة والخدمي مـــن المشـــكات البيئي

ـــك المجتمعـــات  ـــة بتل الشـــركات والمؤسســـات العامل

إلـــى التدخـــل إلعـــادة تطويـــر الخدمـــات والمناطـــق التـــي 

تعانـــي مـــن خلـــل. 
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ـــة فـــي  ـــا: دور المســـؤولية االجتماعي ثالًث
التنميـــة المســـتدامة فـــي ضـــوء رؤيـــة 

ــر 2030  مصـ

فــي  المســتدامة  التنميــة  اســتراتيجية  أجنــدة  تهــدف 

مصــر إلــى تحقيــق التنميــة فــي ثاثــة أبعــاد، وهــي: البعــد 

مــن  البيئــي،  والبعــد  االجتماعــي  والبعــد  االقتصــادي 

خــال التعــاون بيــن القطــاع العــام والخــاص والفاعليــن 

التعــاون أشــكاًلا  المدنــي، ويتخــذ هــذا  المجتمــع  فــي 

حيــث  )النفعــي(؛  النظامــي  التعــاون  منهــا:  مختلفــة، 

يتفاعــل القطــاع الخــاص مــع الحكومــات بهدف تحقيق 

القطاعــات  فــي  الدخــول  خــال  مــن  اقتصــادي،  عائــد 

المختلفــة للمجتمــع وإعــادة هيكلتهــا، وفًقــا لمقومــات 

المســؤولية  ضــوء  فــي  والتعــاون  الخــاص،  القطــاع 

المجتمعــي  الــدور  علــى  ينهــض  الــذي  االجتماعيــة، 

التنميــة  تحقيــق  فــي  والمؤسســات  للشــركات 

للمجتمــع المضيــف، وهــو مــا ينعكــس علــى االســتقرار 

ــا يمكــن توضيــح  ــوازن االقتصــادي للمجتمــع. وهن والت

اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا داخــل كل بعــد مــن أبعــاد 

التنميــة المســتدامة مــن خــال العناصــر التاليــة:

ــذا البعـــد علـــى أربـــع  ــز هـ  أ. البعـــد االقتصـــادي: يرتكـ

التـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  هـــي:  أساســـية،  دعائـــم 

وتنافســـي  مســـتقر  اقتصـــاد  تحقيـــق  إلـــى  تهـــدف 

ومتنـــوع، وذلـــك مـــن خـــال الحفـــاظ علـــى معـــدالت 

النمـــو واالســـتثمار، والحـــد مـــن البطالـــة، وتتوفـــر هـــذه 

الصناعيـــة  المؤسســـات  بعـــض  داخـــل  اإلجـــراءات 

والخدميـــة؛ وذلـــك بهـــدف تحقيـــق التنافســـية داخـــل 

الســـوق المحلـــي والعالمـــي مـــن ناحيـــة، والحفـــاظ علـــى 

المجتمـــع  أعضـــاء  وبيـــن  بينهـــا  المتبادلـــة  المنفعـــة 

المضيـــف مـــن ناحيـــة أخـــرى. وتتمثـــل الدعامـــة الثانيـــة 

فـــي محـــور الطاقـــة الـــذي يهـــدف إلـــى المســـاهمة فـــي 

الفعـــال  االســـتخدام  خـــال  مـــن  االقتصـــادي  النمـــو 

لمصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 

تســـتخدم كثيـــر مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة 

-الخدميـــة منهـــا والصناعيـــة- الطاقـــة الشمســـية فـــي 

عمليـــات اإلنتـــاج واإلنـــارة. فيمـــا يتمثـــل البعـــد المعرفـــي 

مهـــارات  تنميـــة  فـــي  الثالثـــة-  -الدعامـــة  والعلمـــي 

ــة واإلبـــداع والقادريـــن  ــاء المجتمـــع ذوي المعرفـ أعضـ

العلـــوم والتكنولوجيـــا. وفـــي هـــذا  علـــى االبتـــكار فـــي 

توفـــر  الخاصـــة  المؤسســـات  بعـــض  نجـــد  الصـــدد، 

منًحـــا دراســـية للمتفوقيـــن فـــي المجـــال التكنولوجـــي 

لالتحـــاق بالجامعـــات الدوليـــة، مـــع توفيـــر مزيـــد مـــن 

الصناعيـــة،  المؤسســـات  داخـــل  التدريبيـــة  الـــدورات 

وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى جـــودة مخرجـــات هـــذه العمليـــة 

فـــي تحقيـــق التقـــدم االقتصـــادي. وتهـــدف الشـــفاهية 

ــاع إداري  ــاد قطـ ــى إيجـ ــة إلـ ــة الرابعـ ــل الدعامـ ــي تمثـ التـ

ــات  ــاءة، ويســـتجيب الحتياجـ يتســـم بالشـــفافية والكفـ

فعالـــة  أنظمـــة  تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  المواطنيـــن، 

فـــي التواصـــل بيـــن المواطنيـــن واإلدارة، ســـواء داخـــل 

القطـــاع الحكومـــي أو الخـــاص.

 ب. البعـــد االجتماعـــي: يتضمـــن هـــذا البعـــد أربعـــة 

محـــاور، هـــي: العدالـــة االجتماعيـــة؛ وذلـــك مـــن خـــال 

توفيـــر حقـــوق وفـــرص متســـاوية لجميـــع المواطنيـــن. 

الـــذي يتمثـــل فـــي توفيـــر حيـــاة  ثـــم المحـــور الصحـــي 

صحيـــة للجميـــع، مـــن خـــال تحســـين الوصـــول إلـــى 

يهـــدف  فيمـــا  وجودتهـــا.  الصحيـــة  الرعايـــة  أنظمـــة 

محـــور التعليـــم والتدريـــب إلـــى توفيـــر أنظمـــة تعليميـــة 

تهـــدف أجنـــدة اســـتراتيجية التنميـــة 
تحقيـــق  إلـــى  مصـــر  فـــي  المســـتدامة 
التنميـــة لتشـــمل األبعـــاد االقتصاديـــة، 
للتنميـــة  والبيئيـــة  واالجتماعيـــة، 
المســـتدامة، مـــن خـــالل التعـــاون بيـــن 
القطـــاع العـــام والخـــاص والفاعليـــن فـــي 
ــق  ــبيل تحقيـ ــي سـ ــي، فـ ــع المدنـ المجتمـ

االقتصـــادي. واالســـتقرار  التـــوازن 
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المهـــارات  توفيـــر  يمكنهـــا  الجـــودة،  عاليـــة  وتدريبيـــة 

يشـــمل  بينمـــا  المطلوبـــة.  والتكنولوجيـــة  الفنيـــة 

تجـــاه  اإليجابيـــة  المواقـــف  تطويـــر  الثقافـــي  المحـــور 

الثقافـــي. اإلبـــداع  وتعزيـــز  واالختـــاف،  التنـــوع 

ــن، همــا   جـــ. البعــد البيئــي: يشــمل هــذا البعــد ركيزتي

االهتمــام بالبيئــة؛ مــن خال االســتخدام الفعال للموارد 

الطبيعيــة، والحفــاظ عليهــا مــن خــال تطويــر مصــادر 

االســتهاك  وتشــجيع  المائيــة،  لألنظمــة  مســتدامة 

الحضريــة؛  والتنميــة  الطبيعيــة.  للمــوارد  المســتدام 

وذلــك مــن خــال تطويــر األراضــي والمســاحات التــي 

االهتمــام  إيــاء  عبــر  أفضــل،  الســكان بشــكل  تخــدم 

بمبــادئ التخطيــط الحضــري، التــي تهتــم بجــودة البيئــة 

الحضريــة، وتعمــل علــى تحســين جــودة حيــاة الســكان 

تجــدر  اإلطــار،  هــذا  وفــي  الحضريــة،  المراكــز  داخــل 

اإلشــارة إلــى أنــه تــم تصميــم العديــد مــن المبــادرات، 

 ،)2021( لألخضــر«  »اتحضــر  البيئــة  وزارة  مبــادرة  مثــل: 

المحافظــات  عواصــم  لتطويــر  الرئاســية  والمبــادرة 

)علــم  مورفولوجيــة  هيكلــة  إلعــادة  الحلــول  كأحــد 

الشــكل( البيئــة الحضريــة )2022(، والحفــاظ علــى دورهــا 

فــي تقديــم العديــد مــن الوظائــف لقاطنيهــا.
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د. أسماء فريد الرجال
ــي بــــمــــركــــز الـــبـــحـــــــوث  ــمــ ــ ــل ــعــ ــ مـــديـــــــــــــــر وحـــــــــــــــــــدة الـــنـــشـــــــــــــــر ال
الـــقـــاهـــرة جـــامـــعـــة   - اآلداب  كــلــيــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــات  ــ ــدراســ ــ ــ وال

الخطـاب  بموضـوع  كثيـًرا  الفكريـة  السـاحة  انشـغلت 

الدينـي، وباألخـص قضية تجديـده، إلى جانب العديد من 

القضايـا األخـرى، مثـل: ظاهـرة الدعاة الجـدد وخطابهم 

منهـا  متعـددة،  خطابيـة  أشـكال  وظهـور  الحداثـي، 

الخطابـات المتشـددة والمتطرفـة والتكفيرية. فهناك 

الـذي  الدينـي والمجتمـع  عاقـة وطيـدة بيـن الخطـاب 

نتفاعـل بداخلـه، فالديـن يلعـب دورا رئيسـا ومحوريا في 

اسـتمرار المجتمـع ونمـوه وتطـوره وتوطيـد العاقات 

إسـهام  الحديثـة  البحـوث  أوضحـت  كمـا  أفـراده.  بيـن 

فـي  العـام  المجـال  بـزوغ  فـي  الدينـي  اإلصـاح  حـركات 

أوروبـا، وأكثـر مـن هـذا فـإن بـزوغ المجال العـام الحديث 

قـد سـاهم هو نفسـه فـي اإلصاح الدينـي«)1(. ولخصت 

»سـيمون شـامبرز« آراء »هابرمـاس« حـول دور الديـن 

فـي المجـال العـام انطاًقـا مـن »ابـن رشـد«، الـذي يـرى 

عاقة الدين بالفلسـفة في سـياق التوفيق بين العقل 

واإليمـان، مـن خـال ثـاث نقـاط)2(: 

ا فــي المجــال العــام، ومــن 	  ــا شــرعيًّ أن للديــن موقًف

ــي. ــم إقصــاء الخطــاب الدين الظل

ا في النقاش 	  أن الدين يمكن أن يساهم إسهاًما إيجابيًّ

العام؛ فبإمكانه إباغ معان ال تسطيعها الفلسفة.

أن الديــن باســتطاعته أن يلعــب وظيفــة خطابيــة 	 

قويــة فــي التواصــل العــام. 

وفــي ضــوء ذلــك، تحــاول هــذه المقالــة اإلجابــة علــى 

ــه الخطــاب  ــذي يلعب ــدور ال تســاؤل رئيــس، وهــو: مــا ال

الدينــي داخــل مكونــات المجــال العــام؟

ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل، علينا أن نقــوم أوال بتحديد 

مفهــوم الخطــاب الدينــي والمجال العام.

أوًلا: مفهوم الخطاب الديني

المجـال  داخـل  مكانـة  الدينـي  الخطـاب  مفهـوم  يحتـل 

العـام والسـياق االجتماعـي والسياسـي والثقافـي الـذي 

الدينـي  الخطـاب  مفهـوم  ارتبـط  وقـد  بداخلـه،  نتفاعـل 

إمـا بتحليلـه وتأويلـه أو تجديـده، ومـن ثـّم، هنـاك العديـد 

التـي  ومؤشـراته  معنـاه  توضـح  التـي  التعريفـات  مـن 

يقيسـها، »والحقيقـة أن التـراث السوسـيولوجي يمدنـا 

بالعديـد مـن الـرؤى التـي تحـدد طبيعـة العاقـة بيـن مـا 

»دنيـوي«،  غيـر مقـدس  هـو  ومـا  دينـي »مقـدس«،  هـو 

فقـد بلـور »إميـل دوركايـم«)3( -علـى سـبيل المثـال- فـي 

أشـكال  أحـد  الدينيـة«  للحيـاة  األوليـة  »الصـور  كتابـه 

العاقـة االنفصاليـة بيـن مـا هو دنيـوي، وما هو مقدس 

بشـكله البدائي. ويشـير »المقدس« في رأي »دوركايم« 

إلـى األشـياء كافـة التـي يحددهـا اإلنسـان ويعزلهـا عـن 

غيرهـا؛ نظـًرا لطبيعتها الخاصة. وقد تعددت محاوالت 

لمصطلـح  مانـع  جامـع  تعريـف  لوضـع  الباحثيـن 

الخطـاب الدينـي، ونعـرض هنـا ألهـم هـذه المحـاوالت، 

فهنـاك مـن يـرى أن مصطلـح الخطـاب الدينـي ُيفهـم 

علـى أنـه الخطابـة فـي المسـاجد، )خطبـة الجمعة( على 

وجـه الحصـر والتحديـد، وهـو فهـم قاصـر)4(.

بأنـه  الدينـي  الخطـاب  زايـد)5( مفهـوم  أحمـد  حـدد  وقـد 

يشـير إلـى األقـوال والنصوص المكتوبـة التي تصدر عن 

المؤسسـات الدينيـة أو عـن رجـال الديـن، أو التـي تصـدر 

الخطـــاب الديني وتأثيراته داخل مكونـــات 
المجـــال العـــام
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أو عقائديـة،  دينيـة  إيديولوجـي ذي صبغـة  عـن موقـف 

ـر عـن وجهـة نظـر محـددة إزاء قضايـا دينيـة  والـذي ُيعبِّ

أو دنيويـة، أو الـذي يدافـع عـن عقيـدة معينـة، ويعمـل 

علـى نشـر هـذه العقيـدة. 

ثانًيا: مفهوم المجال العام

نعرض هنا لبعض التعريفات التي تم تقديمها لتحديد 

مفهوم المجال العام حتى نستطيع تحديد المحددات 

والدالالت التي تشير إلى المجال العام. بداية، فإن أول 

هو   Public Sphere العام  المجال  مفهوم  صك  من 

»هابرماس« في كتابه »التحول البنيوي للمجال العام« 

عام 1962، وعّرفه بأنه »حيز من حياتنا االجتماعية يمكن 

من خاله أن يتم تشكيل ما يقترب من الرأي العام«)6(.

»المساحة  بأنه  العام  المجال  مفهوم  أيًضا  ويعرف 

المواطنون  خالها  من  يتناقش  التي  التجريدية 

حول  ويتجادلون  المتباينة،  المجتمعية  والجماعات 

لهذه  ووفًقا  العامة،  واالهتمامات  القضايا  مختلف 

مناقشات  وجود  يفترض  العام  المجال  فإن  الرؤية 

من  يمكن  التي  العامة،  االهتمامات  لكل  مفتوحة 

للتأكد  المنطقي  العقاني  الجدل  يوظف  أن  خالها 

يحث  العام  فالمجال  العامة،  المصالح  تحقيق  من 

على  ويؤكد  والمناقشة،  والحوار  التعبير  حرية  على 

في  السياسي  القرار  صنع  في  بحرية  المشاركة  حق 

في  االنخراط  على  المهمشين  ويشجع  المجتمع، 

الحوار العام حول مختلف القضايا والموضوعات)7(.

مفهــوم  أن  ســالفاتوري«  »أرمانــدو  لنــا  أوضــح  وقــد 

العــام »يعكــس فكــرة وجــود مســتوى مــن  المجــال 

الفعــل االجتماعــي ومــن االتصال بين الدول والمجتمع 

ــا يتفاعــل فيــه األفــراد  المدنــي، ويشــكل فضــاًء اجتماعيًّ

العاديــون ويتعاونــون«)8(.

وحــدد »هابرمــاس« ثــاث ســمات أساســية لتعريــف 

مــن  يتشــكل  العــام  المجــال  أن  هــي:  العــام  المجــال 

خــال المناقشــات حــول قضيــة أو موضــوع مــا، كمــا 

لألفــراد  يســمح  بمــا  الحريــة  مــن  مســاحة  يتيــح  أنــه 

تلــك  فــي  المشــاركة  مــن  اســتبعادهم  تــم  الذيــن 

القضايــا  أن  كمــا  الــرأي،  عــن  التعبيــر  المناقشــات 

المطروحــة عبــر المجــال العــام تتــم مناقشــتها بنــاًء 

علــى أهميتهــا بصــرف النظــر عــن المكانــة االجتماعيــة 

المشــارك)9(. للفــرد 

ثالًثا: دور الخطاب الديني في المجال العام

تتعــدد  ثــّم،  ومــن  العــام،  المجــال  مكونــات  تتعــدد 

الــذي  الســياق  طبيعــة  بحســب  الدينيــة  الخطابــات 

ينتجه، ســواء كان اجتماعيا أو سياســيا أو إعاميا، ومن 

ثــّم، تختلــف درجــة تأثيــره علــى المجتمــع، كمــا أنــه ال يأتــي 

بوتيــرة واحــدة أو اتجــاه معيــن، ومــن هنــا يتميــز الخطــاب 

الدينــي بتعــدد مجاالتــه وأنماطــه، فالخطــاب الدينــي قــد 

الــذي يتكــون فيــه  العــام  يكــون واحــدا، إال أن المجــال 

يخرجــه بصــورة مختلفــة. ويأتــي تعــدد مكونــات المجــال 

العــام التــي تنتــج الخطــاب الدينــي لســد العجــز الــذي 

تســبب فيــه الخطــاب التقليــدي فــي مواجهــة متطلبــات 

المجتمــع. ونحــن هنــا بصــدد عــدد مــن مكونــات المجــال 

العــام التــي تســهم فــي إنتــاج الخطــاب الدينــي، وبالتالــي 

بالقيــم  أدواًرا مختلفــة مرتبطــة  الديــن داخلهــا  يلعــب 

والعــادات والنظــام السياســي.

انشـــغلت الســـاحة الفكريـــة بتجديـــد 
الخطـــاب الدينـــي، إلـــى جانـــب العديـــد مـــن 
القضايـــا األخـــرى، مثـــل: ظاهـــرة الدعـــاة 
وظهـــور  الحداثـــي،  وخطابهـــم  الجـــدد 
منهـــا  متعـــددة،  خطابيـــة  أشـــكال 
والمتطرفـــة  المتشـــددة  الخطابـــات 
والتكفيريـــة، انطالًقـــا مـــن الـــدور الرئيـــس 
والمحـــوري للديـــن فـــي تطـــور المجتمـــع، 

وتوطيـــد العالقـــات بيـــن أفـــراده.
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)1( الخطاب الديني والمجال اإلعامي

دعــا الســيد الرئيــس »عبــد الفتــاح السيســي« فــي ينايــر 

عــام 2015، خــال االحتفــال بذكــرى المولــد النبــوي، إلــى 

ثــورة دينيــة وتجديــد الخطــاب الدينــي وإجــراء مراجعــة 

شــاملة لمفاهيــم التعايــش مــع اآلخــر، ومــن وقتهــا 

وحتــى اآلن دخلــت وســائل اإلعــام ومنصــات التواصــل 

االجتماعــي فــي جــداالت واســعة حــول كيفيــة التجديــد، 

ومــا المقصــود بــه، وبيــن الحيــن واآلخــر يتصــدر »الترنــد« 

فــي إحــدى القضايــا الدينية التي يناقشــها أحــد الدعاة، إذ 

أصبــح تجديــد الخطــاب الدينــي مــن القضايــا التــي تجذب 

الرغــم مــن أن قضيــة  الجــدل. وعلــى  الجمهــور وتثيــر 

التنــاول  طريقــة  أن  غيــر  بالجديــدة،  ليســت  التجديــد 

مــن جانــب اإلعــام ومنصــات التواصــل االجتماعــي تثيــر 

التواصــل  اإلعــام ومنصــات  وتقــوم وســائل  الجــدل. 

وعــرض  اآلخــر  والــرأي  الــرأي  تقديــم  بــدور  االجتماعــي 

المناظــرات والخافــات.

)2( الخطاب الديني والمجال السياسي

ثّمـة مشـاهدات واقعيـة تدلنا على أن السياسـة لعبت 

دورا مهمـا فـي صعـود التيـارات اإلسـامية التـي تنتـج 

التحـوالت  فتـرة  فـي  باألخـص  المختلفـة،  الخطابـات 

الكبـرى التـي يمـر بهـا المجتمـع مثلمـا حـدث أثنـاء وبعد 

ثورة 25 يناير 2011، فنسـتطيع رصد التغيرات التي لحقت 

لـه،  جديـدة  خريطـة  ظهـور  وبدايـة  الدينـي،   بالخطـاب 

أال وهـي صعـود موجـة اإلسـام السياسـي، عندمـا أراد 

الجديـد  والوضـع  السياسـة  فـي  المشـاركة  الجميـع 

للبـاد، ومـع ظهـور عقليـات مختلفة للشـباب اتضحت 

بعمـق خـال الثـورة، كان مـن الضـروري أن ُيفـَرز خطاب 

دينـي مختلـف، ولذلـك ظهـر خطـاب سياسـي ذو طابـع 

دينـي ال نقـدر علـى أن نصفـه بأنـه خطـاب دينـي خالـص، 

مـا  سـرعان  إذ  ممارسـات،  عـدة  فـي  ذلـك  وانعكـس 

أن  أرادت  التـي  المسـلمين  اإلخـوان  جماعـة  أطّلـت 

تسـتولي علـى الحكـم، رافعـة شـعارات دينيـة، ومقدمـة 

خطاًبـا مغايـًرا يتسـم بالعنـف، خطابـا طائفيـا، وهـو مـا 

لـم يكـن مقبـوًلا لـدى المجتمـع مـن قبـل.

سيئ  أثر  ترك  المسلمين  اإلخوان  جماعة  استطاعت 

في نفوس المجتمع المصري، بسبب تداخل الدين في 

السياسة، ومن ثّم، دخلت خطابات دينية جديدة كفاعل 

أمام  مفتوحا  الفضاء  وبدا  الدينية،  الساحة  في  جديد 

فاعلين مختلفين، وخطابات مختلفة ولكنها غير مؤثرة، 

إلى  السيسي«  الفتاح  الرئيس »عبد  بالسيد  مما دفع 

الحديث عن ثورة لتجديد الخطاب الديني.

)3( الخطاب الديني والحياة اليومية

ويقوم  الناس،  حياة  في  محوريا  دورا  الدين  يلعب 

الحياة  االجتماعي في  التفاعل  بدور فعال في صياغة 

التفاعات  وراء  كامنة  الديني قوة  اليومية، فللخطاب 

أثناء  الديني  الخطاب  إنتاج  إعادة  تتم  حيث  اليومية؛ 

تلك التفاعات بشكل تلقائي وعفوي. وكثيرا ما يتعكر 

المتشددة  الخطابات  بسبب  التفاعات  تلك  صفو 

والمتطرفة، والتي تنتج من غير المتخصصين، بسبب 

بمعرفة  اإلفتاء  يحبون  الذين  األفراد  بعض  ر  تصدُّ

ال  الذي  الشكلي  التدين  إلى  باإلضافة  معرفة،  وبغير 

ارتداء  اختزاله في  يتم  والذي  ترسخه،  له أسس  يوجد 

الدينية  المعرفة  وادعاء  بالصاة  والجهر  الحجاب 

ونشر شعارات دينية عبر مواقع التواصل االجتماعي... 

إلخ، ويتم إصدار أحكام على األشخاص -من خال هذه 

التفاعات- بأن هذا متدين واآلخر غير متدين ال يفضل 

صحيحة.  غير  أحكام  من  ذلك  إلى  وما  معه،  التعامل 

في ضوء دعوة السيد الرئيس »عبد 
الفتـاح السيسـي« في ينايـر 2015 لتجديد 
الخطاب الديني وإجراء مراجعة شـاملة 
دخلـت  اآلخـر،  مـع  التعايـش  لمفاهيـم 
التواصـل  ومنصـات  اإلعـالم  وسـائل 
حـول  واسـعة  جـداالت  فـي  االجتماعـي 

كيفيـة التجديـد، ومـا المقصـود بـه.
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األكثر  العنصر  هو  الدين  بأن  القول  يمكن  وبالتالي 

أهمية في تشكيل هوية المجتمع وتفاعاته.

ــوم  ــي محكـ ــاب دينامـ ــي خطـ ــاب الدينـ ــإن الخطـ ــا، فـ وختامـ

العـــام  المجـــال  مكونـــات  داخـــل  تحـــدث  التـــي  باألحـــداث 

والسياســـية  االجتماعيـــة  التغيـــرات  أن  كمـــا  المختلفـــة، 

تلعـــب دورا فـــي ظهـــور خطابـــات دينيـــة جديـــدة؛ اســـتجابة 

لهـــذه التغيـــرات لتكـــون داعمـــة لهـــا أو رافضـــة. وقـــد جـــاءت 

المطالبـــة بتجديـــد الخطـــاب الدينـــي اســـتجابًة للتغيـــرات التـــي 

مـــر بهـــا المجتمـــع، وهنـــاك ضـــرورة للبعـــد عـــن النمطيـــة، 

وطـــرح خطـــاب دينـــي مغايـــر يلبـــي حاجـــة المجتمـــع بعـــد 

ــي  ــع، ويرتقـ ــا المجتمـ ــر بهـ ــي يمـ ــورات والتحويـــات التـ التطـ

اليـــوم علـــى  التـــي تواجـــه المجتمـــع  لمســـتوى التحديـــات 

المســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي.
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غيـرت جائحـة كوفيـد-19 حيـاة اإلنسـان بشـكل كبيـر؛ حيـث 

ويرجـع  مسـبوقة،  غيـر  اجتماعيـة  تحديـات  عـن  أسـفرت 

ذلـك إلـى أن تداعيـات الجائحـة ذات تأثيـر واسـع النطـاق، 

طـال أغلـب بلـدان العالـم، وأدى إلـى اإلعـان عـن فـرض 

القطـاع  إلـى  وبالنظـر  عالميـة.  صحيـة  طـوارئ  حالـة 

الطبـي، باعتبـاره المسـؤول األول عـن مكافحـة الجائحـة، 

الرعايـة  قطـاع  فـي  فادحـة  خسـائر  عـن  أسـفرت  فقـد 

الخطـورة  بالغـة  تأثيـرات  ألحقـت  كمـا  عالميـا،  الصحيـة 

بالصحـة النفسـية للعامليـن فـي القطـاع الطبـي؛ حيـث 

لإلصابـة  عرضـة  األكثـر  الصحيـة  الرعايـة  مقدمـو  أصبـح 

للصدمـات  عرضـة  أكثـر  أصبحـوا  أنهـم  كمـا  بالفيـروس، 

النفسـية بسـبب التحديـات غيـر المسـبوقة المفروضـة 

عليهم،والتـي تمثلـت ليـس فقـط فـي مخاطـر اإلصابـة، 

فـي  إداريـة  مشـكات  لتشـمل  أيًضـا  امتـدت  ولكنهـا 

القطـاع الطبـي؛ أبرزها تقنيـن أو وقف الخدمات الروتينية 

الصحيـة، ونقـص معـدات الحمايـة الشـخصية، وتفاقـم 

المسؤوليات، ومواجهة شكاوى اإلهمال. وهكذا خلقت 

جائحـة كوفيـد-19 إحساًسـا متزايـًدا بالعجـز لـدى العاملين 

نفسـيا  مهيئيـن  غيـر  جعلهـم  ممـا  الصحـي،  بالقطـاع 

أن  الدراسـات  أثبتـت  الصـدد،  ألداء مهامهـم، وفـي هـذا 

أكثـر  باتـوا  بكوفيـد-19  لإلصابـة  األكثـر عرضـة  األشـخاص 

قلًقـا وتوتـًرا وعرضـة لاكتئـاب، وهـو مـا يؤدي فـي النهاية 

ـر  ُيفسَّ والـذي  الوظيفـي«،  »االحتـراق  بــ  ُيسـمى  مـا  إلـى 

أنـه اإلنهـاك الجسـدي والنفسـي المـؤدي لفقـدان  علـى 

وانعـدام  النشـاط،  فقـدان  وبالتالـي  النفسـية،  الطاقـة 

الشـعور بتقديـر الـذات، ومـن ثـّم، يؤثـر ذلـك علـى العمـل؛ 

والفشـل. واليـأس  بالعجـز  الفـرد  نظـًرا إلحسـاس 

وفي هذا الســياق، يســلط المقال الضوء على مفهوم 

االحتــراق الوظيفــي، والعوامــل المؤديــة لحدوثــه خــال 

فتــرة تفشــي وبــاء كورونــا، مــع التطبيــق علــى العامليــن 

فــي القطــاع الرعايــة الصحيــة.

أوًلا: االحتراق الوظيفي.. المفهوم والتطور

يمكــن تعريــف »االحتــراق الوظيفــي« بأنــه نــوع خــاص 

ــة مــن اإلرهــاق  ــر المرتبــط بالعمــل، فهــو حال مــن التوت

بتراجــع  إحساًســا  تتضمــن  النفســي،  أو  البدنــي 

عالــم  وُيعــد  الشــخصية.  الهويــة  وفقــدان  اإلنتاجيــة، 

 )Herbert فرودنبرجــر«  »هربــرت  األمريكــي  النفــس 

األولــى  البــذور  وضــع  مــن  أول   Freudenberger(

لمصطلــح »االحتــراق الوظيفــي« عــام 1974، فــي دراســة 

 ،)Staff burn-out( الموظفيــن«  »اســتنزاف  بعنــوان 

أشــار فيهــا إلــى اإلجهــاد الظاهــر علــى متطوعــي عيــادة 

»ســانت مــارك« المجانيــة فــي نيويــورك، وقــد الحــظ 

ــراق  ــى االحت »فرودنبرجــر« فيمــا بعــد أن أول عامــة عل

هــي عندمــا يعمــل الموظــف بجديــة أكبــر ولمــدة أطــول، 

لكــن إنجازاتــه تبــدو أقــل وأقــل. 

لينتــر )Michael P. Leiter( وكرســتينا  وُيعــرِّف مايــكل 

الوظيفــي  االحتــراق   )Christina Maslach( ماســاش 

وعــدم  والســخرية  لإلرهــاق  نفســية  »متازمــة  بأنــه 

للضغــوط  مطولــة  كاســتجابة  تظهــر  الكفــاءة، 

فهــم  وبهــدف  العمــل«.  فــي  المزمنــة  الشــخصية 

إلــى  التطــرق  المهــم  مــن  فإنــه  للمصطلــح،  أعمــق 

التعريــف: بهــذا  المرتبطــة  الثاثــة  الجوانــب 

أ. أندرو ألبير شوقي
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مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

االحتراق الوظيفي وأثره على قطاع الرعاية 
الصحية خالل تفشي وباء كورونا 
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االحتــراق 	  فــي  وضوًحــا  األكثــر  الجانــب  اإلرهــاق: 

الوظيفــي، وينطــوي على اســتنفاد جســدي وعاطفي 

شــديد يضعــف قــدرة الموظــف علــى العمــل.

تجـــاه 	  والبـــارد  المتشـــكك  الموقـــف  الســـخرية: 

فـــي  الشـــخصي  االهتمـــام  وفقـــدان  العمـــاء، 

األفـــراد. مـــع  التعامـــل 

عــدم الكفــاءة: يعنــي ميــل الموظــف لتقييــم نفســه 	 

العميــق  الشــعور  إلــى  باإلضافــة  ســلبي،  بشــكل 

بعــدم الفاعليــة فــي العمــل والتفاعــل مــع اآلخريــن. 

الوظيفــي  االحتــراق  إلــى  تشــير  األدبيــات  كانــت  وإذا 

علــى أنــه متازمــة نفســية، فــإن بعضهــا يصفــه أيًضــا 

وهــي:  أركان،  ثاثــة  ذات  اجتماعيــة  مشــكلة  أنــه  علــى 

اإلرهــاق الشــديد، ومشــاعر الســخرية واالنفصــال عــن 

اإلنجــاز.  وعــدم  الفاعليــة  بعــدم  والشــعور  الوظيفــة، 

الثاثــة تســمح  األركان  هــذه  فــإن  النحــو،  هــذا  وعلــى 

الفــردي« )Individual Stress( ضمــن  بوضــع »اإلجهــاد 

ســياق اجتماعــي أكبــر، يتضمــن مفهــوم الشــخص عــن 

واآلخريــن.  الــذات 

الوظيفــي  االحتــراق  دراســة  أن  بالماحظــة  الجديــر 

ــى مهــن  ــه كانــت ُتطبــق فقــط عل والتجــارب الخاصــة ب

الرعايــة الصحيــة؛ حيــث كان ُينظر إلى االحتراق الوظيفي 

الصحــي  القطــاع  فــي  العامليــن  يصيــب  أنــه  علــى 

فقــط، ألنهــم األكثــر عرضــة لمشــاهدة حــاالت الوفــاة، 

والمنكوبيــن  والمصابيــن  المرضــى  مــع  والتعامــل 

والجرحــى، فضــًلا عــن وقوفهــم فــي الخطــوط األماميــة 

عنــد تفشــي أي وبــاء. ومــع تطــور الدراســات، أصبــح 

االحتــراق الوظيفــي غيــر مقتصــر علــى المهــن الطبيــة أو 

ــد ليشــمل كافــة مجــاالت  ــل امت اإلنســانية فحســب، ب

العمــل األخــرى، ال ســيما المهــن المرتبطــة باالتصاالت 

ــا المعلومــات، وكذلــك المهــن التــي تتعلــق  وتكنولوجي

بقطــاع األعمــال والشــركات. 

 )WHO( والافــت لانتبــاه أن منظمــة الصحــة العالميــة

أدرجــت، فــي مايــو 2022، االحتــراق الوظيفــي ألول مــرة في 

تنقيحهــا الحــادي عشــر للتصنيــف الدولــي لألمــراض، 

مــكان  فــي  مزمــن  إجهــاد  عــن  »ناتــج  بأنــه  ووصفتــه 

العمــل لــم تتــم إدارتــه بنجــاح«. 

وعلـــى هـــذا النحـــو، يمكـــن القـــول إن النظـــرة لاحتـــراق 

الوظيفـــي باتـــت أكثـــر شـــموًلا ووضوًحـــا عمـــا ســـبق؛ 

حيـــث أصبـــح يعـــد مرًضـــا ينجـــم عـــن الضغـــوط التـــي 

تتواجـــد فـــي مختلـــف المهـــن. ولكـــن إذا كان القطـــاع 

مباشـــر  بشـــكل  تأثـــًرا  األكثـــر  القطـــاع  هـــو  الصحـــي 

ـــاول العاقـــة بيـــن  ـــه مـــن المهـــم تن ـــا، فإن بجائحـــة كورون

فـــي  للعامليـــن  الوظيفـــي  واالحتـــراق  كورونـــا  جائحـــة 

مجـــال الرعايـــة الصحيـــة. 

ثانًيــا: العوامــل التــي أدت إلــى االحتــراق 
الوظيفــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

التــي  الدراســات  إحــدى  وجــدت  كورونــا،  جائحــة  قبــل 

أن  كنــدا  فــي  الوظيفــي  االحتــراق  معــدالت  تــدرس 

الرعايــة  مجــال  فــي  العامليــن  بيــن  االحتــراق  معــدل 

الصحيــة يتــراوح مــا بيــن 20٪ إلــى أقــل مــن 50٪، وكان 

هــم  الوظيفــي  لاحتــراق  المعرضيــن  الفاعليــن  أكثــر 

ــة المركــزة  مــن يعملــون فــي أقســام الطــوارئ والرعاي

واألورام، بينمــا ارتفــع هــذا المعــدل إلــى نحــو 60٪ بحلــول 

خريــف 2020، وذلــك فــي ضــوء تزايــد معــدالت اإلصابــة 

كورونــا.  بفيــروس 

أدرجـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الوظيفـــي  االحتـــراق   2022 مايـــو  فـــي 
ألول مـــرة فـــي تنقيحهـــا الحـــادي عشـــر 
للتصنيـــف الدولـــي لألمـــراض، ووصفتـــه 
بأنـــه »ناتـــج عـــن إجهـــاد مزمـــن فـــي مـــكان 

العمـــل لـــم تتـــم إدارتـــه بنجـــاح«.
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وقــد أدى تفشــي الوبــاء إلــى زيــادة عــدد المرضــى فــي 

فــي  العامليــن  عــدد  نقــص  مقابــل  المستشــفيات 

نتيجــة تعرضهــم لإلصابــة، وأصبــح  الصحيــة  الرعايــة 

عــدم اليقيــن ســمة بيئــة العمــل، ال ســيما فــي ظــل 

ســاعات  عــدد  وزيــادة  الصحــي،  الحجــر  قيــود  تطبيــق 

العمــل اإلضافــي، والقيــام بمســؤوليات غيــر مألوفــة، 

ــي يواجههــا  ــة الت وكل ذلــك فــي ظــل المخاطــر الصحي

العاملــون، فضــًلا عــن شــعورهم بالقلــق تجــاه أفــراد 

مــن  أســرهم  فيــه  تعانــي  الــذي  الوقــت  فــي  أســرهم، 

قيــود اإلغــاق، والتــي امتــدت إلغــاق المــدارس وتغيــر 

أنمــاط التعلــم، وكذلــك قيــود حظــر التجــوال، ووقــف 

كل  العامــة،  واألماكــن  النــوادي  فــي  األنشــطة  كافــة 

فــي  العامليــن  علــى  إضافيــة  ضغوًطــا  ل  شــكَّ ذلــك 

بشــأن  قلًقــا  أكثــر  أصبحــوا  حيــث  الصحــي؛  القطــاع 

التزامــات العمــل مــن ناحيــة وااللتزامــات الشــخصية 

أو العائليــة مــن ناحيــة أخــرى، أو بعبــارة أخــرى، يمكــن 

القــول بأنــه فــي الوقــت الــذي كان فيــه العاملــون فــي 

القطــاع الطبــي منهمكيــن فــي مكافحــة تفشــي الوبــاء، 

تواجــه  مألوفــة  غيــر  اجتماعيــة  تحديــات  هنــاك  كانــت 

والعائليــة. الشــخصية  حياتهــم 

وعــاوة علــى ذلــك، كشــفت العديــد مــن الدراســات عــن 

أن الفئــات األكثــر ضعًفــا هــي األكثــر عرضــة لاحتــراق 

الوظيفــي، فمــن ناحيــة، أفــادت إحــدى الدراســات التــي 

أجريــت علــى ممرضــات وأطبــاء العنايــة المركــزة فــي 

هولنــدا بــأن الممرضــات هــن األكثــر عرضــة لاحتــراق 

ــراق 38٪ فــي  ــاء، فقــد بلــغ معــدل االحت ــة باألطب مقارن

أبريــل 2020 بيــن الممرضــات، بينمــا كان يبلــغ نحــو ٪29 

فقــط بيــن األطبــاء. ومــن ناحيــة أخــرى، أثبتــت إحــدى 

الدراســات االســتقصائية فــي تايانــد أن النســاء أكثــر 

حيــث  بالرجــال؛  مقارنــة  الوظيفــي  لاحتــراق  عرضــة 

تعــدد  ظــل  فــي  للضغــوط  عرضــة  أكثــر  المــرأة  إن 

مســؤولياتها فــي العمــل والمنــزل، خاصــة فــي حالــة 

إنجــاب األطفــال وقلــة عــدد ســاعات النــوم.

ــة ثالثــة عوامــل يمكــن توضيحهــا، تــؤدي إلــى  وثّم

تفشــي  ظــل  فــي  الوظيفــي  باالحتــراق  الشــعور 

جائحــة كورونــا، وهــي:

حيــث 	  العمــل:  أعبــاء  زيــادة  نتيجــة  اإلجهــاد 

أدى االنتشــار المفاجــئ لكوفيــد-19 إلــى تغييــر بيئــة 

العمــل فــي القطــاع الطبــي، إذ ضغطــت الجائحــة 

علــى العامليــن فــي هــذا القطــاع مــن خــال زيــادة 

متطلبــات العمــل؛ ممــا أدى إلــى انتشــار الشــعور 

باإلجهــاد )Stress(، وهــو مــا أّثــر علــى أداء األطبــاء 

الصحــي، وأدى  بالقطــاع  والممرضــات والعامليــن 

ودافعيتهــم  وأدائهــم  معنوياتهــم  تراجــع  إلــى 

بالفوضــى.  إحساًســا  وخلــق  للعمــل، 

إحــدى 	  أظهــرت  الضغــوط:  نتيجــة  االكتئــاب 

الدراســات كيــف أدت أعبــاء العمــل أثنــاء الجائحــة 

القطــاع  فــي  العامليــن  بيــن  االكتئــاب  زيــادة  إلــى 

الطبــي، وهــو مــا أثــر بــدوره ســلًبا علــى جــودة العمــل، 

فــا شــك أن االكتئــاب يــؤدي إلــى نتائــج عمــل ســيئة، 

أداء  يكــون عامــًلا لضعــف  قــد  الحالــة  هــذه  وفــي 

مــن  فإنــه  الســياق،  هــذا  وفــي  الصحيــة.  الرعايــة 

المهــم اتخــاذ تدابيــر حتــى يتمكــن موظفــو الرعايــة 

الصحيــة مــن التعامــل مــع االكتئــاب المتزايــد الــذي 

يمكــن أن يؤثــر علــى مهامهــم اليوميــة.

ــات 	  ــدى الدراسـ ــدت إحـ ــن: وجـ ــدم اليقيـ ــق وعـ القلـ

التجريبيـــة أن حوالـــي 53.8٪ مـــن موظفـــي الرعايـــة 

ــة  ــكات الصحيـ ــخيص المشـ ــم تشـ ــد تـ ــة قـ الصحيـ

ــة  ــية، باإلضافـ ــكات نفسـ ــا بمشـ ــوا منهـ ــي يعانـ التـ

فـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه العاملـــون 
فـــي  منهمكيـــن  الطبـــي  القطـــاع  فـــي 
مكافحـــة تفشـــي الجائحـــة، كانـــت هنـــاك 
ــة تواجـــه  ــر مألوفـ ــة غيـ تحديـــات اجتماعيـ

حياتهـــم الشـــخصية والعائليـــة.
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إلـــى ذلـــك، يعانـــي 21.3٪ منهـــم مـــن القلـــق، ويعـــود 

ذلـــك إلـــى أن جائحـــة كورونـــا أدت إلـــى تنامـــي حالـــة 

عـــدم اليقيـــن فـــي بيئـــة العمـــل، وهـــو مـــا أثـــر ســـلًبا 

علـــى أداء العامليـــن فـــي المجـــال الطبـــي، ومـــن ثـــّم، 

الرعايـــة الطبيـــة فـــي  أّثـــر علـــى جـــودة ومضمـــون 

ــدان. ــن البلـ ــد مـ العديـ

كان  إذا  بأنـــه  القـــول  يمكـــن  ســـبق،  مـــا  ضـــوء  وفـــي 

أداء  علـــى  مباشـــرة  تداعيـــات  الوظيفـــي  لاحتـــراق 

ــة فـــي مختلـــف دول العالـــم؛ حيـــث  ــة الصحيـ المنظومـ

أســـهم فـــي جعـــل العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي 

أقـــل تركيـــًزا فـــي أداء عملهـــم، ال ســـيما فـــي ظـــل التوتـــر 

والقلـــق واإلجهـــاد الوبائـــي الـــذي صاحـــب أزمـــة تفشـــي 

معـــدالت  زيـــادة  إلـــى  أدى  مـــا  وهـــو  كورونـــا،  جائحـــة 

الـــدوران الوظيفـــي، نتيجـــة تـــرك الموظفيـــن ألعمالهـــم، 

وتراجـــع جـــودة الخدمـــات المقدمـــة فـــي المستشـــفيات، 

فإنـــه علـــى الجانـــب اآلخـــر، ال يمكـــن تجاهـــل المخاطـــر 

والتـــي  الظاهـــرة،  هـــذه  عـــن  تنجـــم  التـــي  االجتماعيـــة 

يمكـــن تلخيصهـــا فـــي جانبيـــن:

األول: تأثيــرات خطيــرة تلحــق باســتقرار األســرة، والتــي 

أقطابهــا  أحــد  شــعور  نتيجــة  للتفــكك  تتعــرض  قــد 

)األب أو األم( باإلجهــاد االنفعالــي الناجــم عــن اإلجهــاد 

النفســي وعــدم الشــعور باإلنجــاز، فضــًلا عــن إهمالهــم 

ــاء. ــة األبن لتربي

الثانــي: شــعور الفــرد باالغتــراب داخــل المجتمــع؛ حيــث 

إن إحســاس الفــرد بالعجــز، وتبلــد مشــاعره، وتراجــع 

الفــرد  إلــى شــعور  بالتبعيــة  يــؤدي  لإلنجــاز،  الدافعيــة 

بعــدم االنتمــاء للمجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

ســـلبية  آثـــار  الوظيفـــي  لاحتـــراق  كان  إذا  وختاًمـــا، 

ــا  ــي يعمـــل فيهـ ــة التـ ــرد والمؤسسـ ــى الفـ ــد إلـ ــد تمتـ قـ

فهـــو  معالجتـــه،  ُيمكـــن  كمـــرض  فإنـــه  والمجتمـــع، 

حالـــة ال تتســـم باالســـتمرارية، وباإلمـــكان معالجتهـــا 

والوقايـــة منهـــا، وقـــد يتـــم ذلـــك بواســـطة االعتمـــاد 

علـــى بعـــض الوســـائل التـــي تحـــول دون االنجـــراف نحـــو 

مزيـــد مـــن االحتـــراق؛ حيـــث يمكـــن للفـــرد المشـــاركة فـــي 

أنشـــطة اجتماعيـــة إلـــى جانـــب عملـــه، والتـــي ُتســـهم 

األفـــراد،  لـــدى  االجتماعيـــة  المســـؤولية  تنميـــة  فـــي 

الرياضيـــة،  األنشـــطة  ممارســـة  أهميـــة  عـــن  فضـــًلا 

ـــى  ـــة، وصـــوًلا إل ـــة البحـــث عـــن فـــرص عمـــل بديل وإمكاني

اللجـــوء إلـــى الكشـــف الطبـــي للعـــاج مـــن االكتئـــاب 

واالضطـــراب والقلـــق. ولكـــن إذا كان االحتـــراق ينتشـــر 

نتيجـــة أزمـــة، كمـــا حـــدث مـــع تفشـــي جائحـــة كورونـــا، 

فإنـــه مـــن المهـــم عـــدم تجاهـــل االحتـــراق الوظيفـــي؛ 

ــل  ــي، تذليـ ــة، وبالتالـ ــة األزمـ ــي مفاقمـ ــببه فـ ا لتسـ ــًر نظـ

وضـــع  عبـــر  أعراضـــه،  مـــن  للتقليـــل  العوائـــق  كافـــة 

خطـــة دقيقـــة لدعـــم الصحـــة النفســـية للعامليـــن فـــي 

القطـــاع المعنـــي.

أدت جائحـــة كورونـــا إلـــى تنامـــي حالـــة 
العمـــل، وهـــو  بيئـــة  فـــي  اليقيـــن  عـــدم 
مـــا أثـــر ســـلًبا علـــى أداء العامليـــن فـــي 
علـــى  أثّـــر  ثـــّم،  ومـــن  الطبـــي،  القطـــاع 
جـــودة ومضمـــون الرعايـــة الطبيـــة فـــي 

العديـــد مـــن البلـــدان.
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أ. أحمد ياسر عبد العظيم
ــة ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

ــرات  شــهد النظــام الدولــي خــال العقــود الماضيــة تغيُّ

فــي موازيــن القــوى العالميــة ومراكــز الثقــل السياســي 

واالقتصــادي والتكنولوجــي والعلمــي لصالــح الغــرب، 

أوائــل  ُمنــذ  العولمــة  مفهــوم  بــزوغ  عــن  فضــًلا 

تســعينيات القــرن الماضــي ومــا صاحبهــا مــن تطــور 

والبــث  واالتصــال  اإلعــام  وســائل  فــي  ع 
ِ
ُمتســار

الفضائــي والتواصــل االجتماعــي، والتــي أدت بدورهــا إلــى 

زيــادة االنفتــاح والتواصــل بيــن البشــر فــي كافــة أنحــاء 

ــق وانتقــال المعلومــات  العالــم، وســهولة وســرعة تدفُّ

المجتمعــات.  بيــن  والعــادات  واألفــكار 

اســـتطاعت مؤسســـات ومراكـــز  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

القـــوى والتأثيـــر فـــي العالـــم الغربـــي، والتـــي تتمثـــل فـــي 

الجامعـــات  التعليميـــة-  المعاهـــد  اإلعـــام-  )وســـائل 

والمـــدارس الدوليـــة- مؤسســـات الترفيـــه- مراكـــز الفكـــر 

واألبحـــاث- مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي- اللوبيـــات 

متعـــددة  الكبـــرى  -الشـــركات  الضغـــط  جماعـــات  أو 

الحضـــاري  الغـــرب  تفـــوق  اســـتغال  الجنســـيات( 

وتقدمـــه المـــادي، وتســـخير تلـــك اإلمكانيـــات واألدوات 

والعلميـــة  والتكنولوجيـــة  واالقتصاديـــة  السياســـية 

القويـــة التـــي يمتلكهـــا فـــي تصديـــر النمـــوذج الغربـــي 

لباقـــي العالـــم، ونشـــر ثقافتـــه وأنماطـــه االســـتهاكية 

وفنونـــه وعاداتـــه وقيمـــه وأفـــكاره ورمـــوزه باعتبارهـــا 

 ، ثـــمَّ ومـــن  العالـــم.  فـــي  األمثـــل  والنمـــوذج  المعيـــار 

تمّكـــن الغـــرب -فـــي ظـــل العولمـــة الثقافيـــة- عبـــر منافـــذ 

ووســـائل عديـــدة مـــن التســـلل واختـــراق المجتمعـــات 

البشـــرية قاطبـــة، ممـــا عرَّضهـــا للكثيـــر مـــن األفـــكار 

يتعـــارض  قـــد  التـــي  الجديـــدة  والقيـــم  والثقافـــات 

بعضهـــا مـــع قيمهـــا الدينيـــة واألخاقيـــة والمجتمعيـــة 

والثقافيـــة التـــي تتميـــز بهـــا.

وفــي ضــوء مــا تقــدم، تهــدف هــذه الورقــة إلــى تســليط 

الضــوء علــى مفاهيــم الثقافــة واالختــراق، وأهــم مظاهر 

وأدوات االختــراق الثقافــي مــن الخــارج والتحديــات التــي 

العربيــة،  المجتمعــات  وثقافــة  قيــم  علــى  يفرضهــا 

وتحديــد أبــرز ُســبل مواجهــة هــذا التحــدي الــذي يفرضــه 

الواقــع العالمــي الحالــي.

أوًلا: ماهية الثقافة واالختراق

العالمــي  اإلعــان  فــي  الــوارد  التعريــف  بحســب 

 )UNESCOUniversal لليونســكو بشــأن التنــوع الثقافــي

هــي  الثقافــة  ُتعــد   Declaration on Cultural Diversity(

والماديــة  الدينيــة  والســمات  الخصائــص  »مجموعــة 

والفكريــة والعاطفيــة التــي تميــز مجتمعــا أو جماعــة 

معينــة، كمــا تشــمل أنمــاط الحيــاة، وطــرق العيــش 

ــد والمعتقــدات،  المشــترك، ومنظومــة القيــم والتقالي

فضــًلا عــن اآلداب والفنــون« . وبنــاًء علــى هــذا التعريــف 

ارتباًطــا وثيًقــا بالطــرق  فــإن مفهــوم الثقافــة يرتبــط 

ــر بهــا المجتمعــات والجماعــات المختلفــة عــن  التــي ُتعبِّ

، فإن الثقافة هــي المرتكز الرئيس ألي  هويتهــا. ومــن ثــمَّ

بنــاء اجتماعــي، ولــذا يؤكــد علمــاء االجتمــاع أن الثقافــة 

ــًرا فــي المجتمعــات، بحكــم  هــي مــن أكثــر العوامــل تأثي

ــر بالثقافــة كمنظومــة  أن كل شــيء فــي المجتمــع يتأث

القيــم والفنــون الجماليــة، ونظــام المعتقــدات ومناهــج 

هنــا  ومــن  االجتماعيــة.  العاقــات  وشــكل  التفكيــر، 

مظاهــــر االختــراق الثقافـي للمجتمـعـــات 
العربية .. وسـبل المواجـهـة
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تتحــدد أهميــة الثقافــة وخطورتهــا، وقــد بــات االعتقــاد 

أن الثقافــة إذا تغّيــرت تغّيــر المجتمــع تبًعــا لهــا، وأن كل 

تغييــر يمــس الثقافــة مهمــا كان كمــه ونوعــه يتأثــر بــه 

المجتمــع باإليجــاب أو الســلب، تراجًعــا أو تقدًمــا. 

أمـا لفظـة »اختـراق« فتأتي من الفعـل »اخترق«، والذي 

يعنـي »توغـل«، أي »مـر بوسـط شـيء مـا« أو »نفـذ مـن 

أي  الشـيء(  )خـرق  بمعنـى  تأتـي  وقـد  بقـوة«،  خالـه 

اآلراء  تباينـت  وقـد   . ئـه«  وجزَّ وثقبـه  شـّقه  أو  قـه،  »مزَّ

الثقافـي  االختـراق  مصطلـح  تعريـف  فـي  واالتجاهـات 

)Cultural Penetration(، والـذي ُيطَلـق عليـه البعـض 

 )Cultural invasion( »اسـم آخـر وهـو »الغـزو الثقافـي

 )Cultural Hegemony( الثقافيـة«  »الهيمنـة   أو 

 ،)Cultural imperialism( الثقافيـة«  »اإلمبرياليـة  أو 

يلـي: فيمـا  االتجاهـات  هـذه  توضيـح  ويمكـن 

االتجـــاه األول: يعتبـــر االختـــراق الثقافـــي ظاهـــرة 

ـــة مـــن  ـــل حال ُمحايـــدة يفرضهـــا واقـــع العولمـــة، تمث

الســـيولة فـــي انتقـــال وعبـــور الخصائـــص والعناصـــر 

الثقافيـــة واألفـــكار التـــي أنتجهـــا مجتمـــع معيـــن إلـــى 

، يقـــوم المجتمـــع  ـــمَّ باقـــي المجتمعـــات األخـــرى، ومـــن ث

اآلخـــر  البعـــض  بانتقائهـــا فيقبـــل بعضهـــا ويرفـــض 

بحســـب توافقهـــا مـــع قيمهـــا وثقافتهـــا، هـــذا عـــاوة 

علـــى مـــا َينُتـــج عـــن تزايـــد التفاعـــات والصـــات بيـــن 

مختلـــف األفـــراد والجماعـــات حـــول العالـــم.

عمليـة  الثقافـي  االختـراق  يعتبـر  الثانـي:  االتجـاه 

أنهـا  يـرى  حيـث  ومقصـودة،  وممنهجـة  منظمـة 

بل مراكز القوى والتأثير 
ِ
تنطـوي علـى قصـد عدائي من ق

فـي المجتمـع الغربـي تجـاه المجتمعـات األخـرى، ممـا 

ل تهديـًدا حقيقًيـا لألمـن الثقافـي، وذلـك  يجعلهـا ُتشـكِّ

مـن خـال محـاوالت منظمـة تهـدف إلـى تشـويه ثقافة 

مجتمـع مـا، وغـرس قيـم غريبـة عنـه.

الثقافـي  االختـراق  إلـى  ينظـر  الثالـث:  االتجـاه 

العـرب  الحـرب علـى  مـن منظـور دينـي يسـتهدف 

واإلسالم، وفي األغلب تتبنى التيارات الدينية األصولية 

أن  ويـرون  االتجـاه،  هـذا  السياسـي  اإلسـام  وتيـارات 

الغـزو الثقافـي أخطـر مـن الغـزو العسـكري، ويصفونه 

واألعمـال  والمشـروعات  األنشـطة  يعكـس  باعتبـاره 

التـي تصـب فـي مجال تغريب األمة اإلسـامية، وسـلب 

هويتهـا الدينيـة، إمـا مباشـرة أو تحـت غطـاء الدعايـات 

والحداثـة  واألدب  الفـن  قبيـل  مـن  والخادعـة  البراقـة 

والتسـامح والحضـارة والمدنيـة، وغيرها من األسـاليب 

التـي تهـدم كيـان األمة بشـكل ناعم وبطيء، وتسـتبدل 

يـرى  دخيلة.كمـا  وثقافـات  بهويـات  وثقافتهـا  هويتهـا 

أنصـار هـذا التيـار أن االختـراق الثقافـي لألمـة اإلسـامية 

ـة اختـراق مـن الداخـل  ال يأتـي مـن خارجهـا فقـط، بـل ثمَّ

تعكسـه دعـوات التنويرييـن والعلمانييـن الـذي يدعـون 

وتجـاوز  التـراث،  مـع  والقطيعـة  األمـة،  تغريـب  إلـى 

الدينيـة.  الثوابـت  بعـض 

االتجـــاه الرابـــع: يُشـــير إلـــى االختـــراق الثقافـــي 

باعتبـــاره يعكـــس المســـاعي األمريكيـــة بشـــكل 

ـــر عنـــه  خـــاص لتحقيـــق الهيمنـــة الثقافيـــة، أو مـــا ُيعبَّ

بــــ »األمركـــة« Americanization، حيـــث يـــرى أن الواليـــات 

العظمـــى  القـــوى  باعتبارهـــا  األمريكيـــة  المتحـــدة 

ــكري  ــادي والعسـ ــي واالقتصـ ــد السياسـ ــى الصعيـ علـ

العالميـــة  هيمنتهـــا  علـــى  الحفـــاظ  إلـــى  تســـعى 

باقـــي  علـــى  التأثيـــر  خـــال  مـــن  مصالحهـــا  وتحقيـــق 

المجتمعـــات ومحاولـــة صبغهـــا بالصبغـــة األمريكيـــة، 

وفنونهـــا  ومنتجاتهـــا  وثقافتهـــا  قيمهـــا  نشـــر  عبـــر 

اســـتطاعت مراكـــز القـــوى والتأثيـــر 
فـــي العالـــم الغربـــي اســـتغالل تفـــوق 
المـــادي،  وتقدمـــه  الحضـــاري  الغـــرب 
وتســـخير إمكانياتـــه وأداوتـــه السياســـية 
واالقتصاديـــة والتكنولوجيـــة والعلميـــة 
المتطـــورة فـــي تصديـــر النمـــوذج الغربـــي 
األمثـــل  والنمـــوذج  المعيـــار  باعتبـــاره 

لمختلـــف دول العالـــم.
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وتنميـــط  توحيـــد  إلـــى  وصـــوًلا  معيشـــتها،  ونمـــط 

القيـــم والهويـــة واللغـــة والثقافـــة واألذواق والعـــادات 

واألفـــكار ومعاييـــر التقـــدم والجمـــال والمدنيـــة علـــى 

البشـــر فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، مســـتخدمة فـــي ذلـــك 

الحديثـــة  والتكنولوجيـــا  واالتصـــال  اإلعـــام  وســـائل 

واإلعانـــات والشـــركات والعامـــات التجاريـــة الكبـــرى 

الخاصـــة بهـــا. 

االتجـــاه الخامـــس: ويتمثـــل فـــي الـــرأي الـــذي ينتقـــد 

حيـــث  الثقافـــي«،  »الغـــزو  مصطلـــح  اســـتخدام 

يـــرى أنـــه ينطـــوي علـــى قـــدر كبيـــر مـــن المبالغـــة، ويـــؤدي 

ـــل  وُيفضِّ واالستســـام،  االنهزاميـــة  مـــن  حالـــة  إلـــى 

أن  باعتبـــار  الفكريـــة«  اســـتخدام مصطلـــح »التبعيـــة 

حالـــة الضعـــف نابعـــة مـــن الداخـــل، وهـــي التـــي تســـمح 

بالنفـــاذ إلـــى الداخـــل، والتأثيـــر فـــي إرادة المجتمعـــات، 

وتشـــويه منظومتهـــا الفكريـــة والثقافيـــة.

االتجـــاه الســـادس: وهـــو االتجـــاه الـــذي يعتبـــره 

ــة  ــرى أن الثقافـ ــه، فيـ ــود لـ ــا« ال وجـ ــا »زائفـ مفهومـ

البشـــر  حـــق  مـــن  وأن  جغرافيـــة،  حـــدود  لهـــا  ليـــس 

، فإنـــه ال ينظـــر إلـــى الثقافـــة  جميًعـــا تداولهـــا، ومـــن ثـــمَّ

الوافـــدة باعتبارهـــا غـــزًوا، ألنـــه ال إجبـــار فيهـــا، ومـــن 

هـــذا  ويشـــير  يرفضهـــا.  أو  يقبلهـــا  أن  الجميـــع  حـــق 

االتجـــاه إلـــى أن الخطـــر الحقيقـــي علـــى الهويـــة الثقافيـــة 

والمدنيـــة  التقـــدم  تحقيـــق  أمـــام  الكبـــرى  والعقبـــة 

والحداثـــة تنبـــع مـــن تيـــارات التطـــرف الدينـــي والخطـــاب 

األصولـــي. اإلســـامي 

ثانًيا: مظاهر االختراق الثقافي

إلـــى أن المجتمعـــات العربيـــة  الواقـــع الحالـــي ُيشـــير 

الثقافـــي  لاختـــراق  عديـــدة  وأنماًطـــا  ا  صـــوًر تواجـــه 

ل تحدًيـــا لخصوصيتهـــا الثقافيـــة،  والفكـــري التـــي ُتشـــكِّ

ســـلوكهم  علـــى  تؤثـــر  كمـــا  أفرادهـــا،  هويـــة  د  وُتهـــدِّ

مـــع  والتفاعـــل  للحيـــاة  ورؤيتهـــم  تفكيرهـــم  ونمـــط 

بعـــض  قصـــور  ظـــل  فـــي  خاصـــة  األكبـــر،  األجيـــال 

األنظمـــة التعليميـــة فـــي بعـــض البلـــدان العربيـــة عـــن 

تشـــكيل حصانـــة ومناعـــة فكريـــة لـــدى األجيـــال الجديـــدة 

للتعامـــل بعقليـــة نقديـــة مـــع التيـــارات واألفـــكار الوافـــدة 

المختلفـــة. ومـــن أبـــرز األدوات التـــي تســـهم فـــي إحـــداث 

االختـــراق الثقافـــي مـــا يلـــي:

وسائل اإلعام والتواصل

ُتعــد وســائل اإلعــام واالتصال الحديثة متمثلة بشــكل 

اإلعانــات  الدرامــا-  الســينمائية-  )األفــام  فــي  رئيــس 

شــبكة  االجتماعــي-  التواصــل  وســائل   – والبرامــج 

ومــن  الثقافــي،  االختــراق  أبــرز مظاهــر  مــن  اإلنترنــت( 

أهــم األدوات التــي تســهم بشــكل كبيــر -ســواء بشــكل 

االجتماعيــة،  التنشــئة  عمليــة  فــي  ســلبي-  أو  إيجابــي 

ــر فــي قيــم ووعــي وثقافــة وســلوك األفــراد فــي  والتأثي

الســلبية  تأثيراتهــا  أبــرز  ومــن  العربــي،  المجتمــع 

علــى الفكــر والثقافــة مــا يلــي:

الـتـطـبـيــــــع . 1 أو  االعـتـيــــــاد  مـن  حـالــــة  إحـــــداث 

األفكــــــار  مـع  المتلقـي  لـدى   (Normalization(

ض 
ِ
والقيــــم والســلوكــيات السـلبية التـي تُعـار

القيم األخالقية والدينية للمجتمعات العربية: 

ويبـرز ذلـك بشـكل واضـح فـي أفـام ومسلسـات 

واإلباحيـة  والقتـل  العنـف  مشـاهد  علـى  تحتـوي 

والتـي  واالنتحـار،  والمخـدرات  والتدخيـن  والجريمـة 

تعمـل مـع الوقـت علـى إضعـاف حالـة الحساسـية 

والمقاومـة تجـاه هـذه المحتويات.ومـن أبـرز األمثلـة 

عـن  ديزنـي  قنـوات  إعـان  األمـر  هـذا  علـى  الحديثـة 

تخصيـص معظـم برامجها ومسلسـاتها للترويج 

المحتـوى  رئيسـة  أعلنـت  حيـث  الجنسـية،  للمثليـة 

الهويـــة  علـــى  الحقيقـــي  الخطـــر 
الثقافيـــة والعقبـــة الكبـــرى أمـــام تحقيـــق 
التقـــدم والمدنيـــة والحداثـــة تنبـــع مـــن 
والخطـــاب  الدينـــي  التطـــرف  تيـــارات 

األصولـــي. اإلســـالمي 
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الترفيهـي لشـركة »ديزنـي« »كيـري بـورك«، فـي أواخر 

شهر مارس 2022، أن هناك نية لدى الشركة لتحويل 

التـي  الكارتونيـة  الشـخصيات  مـن   ٪50 نحـو  وإنتـاج 

الخاصـة  الكارتـون  ومسلسـات  أفـام  فـي  تظهـر 

بــ »ديزنـي« إلـى شـخصيات مثليـة، وذلـك كمحاولـة 

والمتحوليـن  والعابريـن،  المثلييـن،  مجتمـع  لدعـم 

ا، ومزدوجـي الهويـة الجنسـية )LGBTQ(. وفـي  جنسـيًّ

هـذا الصـدد، تقـوم بعـض المنصـات الخاصـة، مثـل 

نتفلكـس Netflix وغيرهـا، بإبـراز بعض الشـخصيات 

المثليـة فـي األعمـال التـي تقـوم بإنتاجهـا.

مــن  االجتمــاع  علمــاء  يحــذر  ذلــك،  ضــوء  وفــي 

لــدى  المجتمعــي  الوعــي  علــى  الســلبية  التأثيــرات 

الشــعوب العربيــة وخاصــة الشــباب؛ حيــث إنــه فــي 

ظــل انتشــار اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي 

عمليــة  خرجــت  اإلنترنــت،  علــى  الفيديــو  ومنصــات 

الرقابــة  حــدود  عــن  المجتمعــي  الوعــي  تشــكيل 

والســيطرة، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن االنفتــاح 

الدولــي  المجتمــع  ســعى  التــي  الشــعارات  علــى 

المهمشــة،  الفئــات  بعــض  دعــم  بحجــة  لنشــرها 

مــن قبيــل »احتــرام االختــاف« و »تقبــل اآلخــر«، ومــا 

لذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى القيــم المجتمعيــة. 

م األفــام . 2
ِ
تعزيــز ثقافــة االســتهالك: حيــث ُتســه

والبرامــج واإلعانــات التــي تــروج لمنتجــات الشــركات 

الغربيــة ونمــط الحيــاة الغربــي فــي تشــجيع النزعــة 

الماديــة لــدى األفــراد، والرغبــة فــي محــاكاة المعاييــر 

الثقافيــة والمجتمعيــة للغــرب، لنيــل القبــول فــي 

المجتمــع؛ حيــث تؤدي إلى تعظيم حاجة األشــخاص 

والتباهــي  الماديــة  الترفيــه  وســائل  امتــاك  إلــى 

والتفاخــر االجتماعــي، فضــًلا عــن الرغبــة فــي محــاكاة 

نجــوم األفــام أو المسلســات واتخاذهــم كنمــوذج 

وقــدوة، ســواء فــي الســلوك أو الشــكل والملبــس 

ونمــط المعيشــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إضعــاف 

والوطنيــة  الثقافيــة  بالهويــة  المرتبطــة  المشــاعر 

 والميــل نحــو االرتبــاط بشــكل أكبــر بمــا هــو غربــي

أو أجنبي، على حساب المحلي أو القومي. 

ذات  التحديـــات  أحـــد  إلـــى  هنـــا  اإلشـــارة  وتجـــدر 

اتجـــاه  فـــي  يتمثـــل  والـــذي  األمـــر،  بهـــذا  الصلـــة 

اإلعـــام العربـــي بكافـــة أشـــكاله وأنواعـــه، ســـواء 

أفـــام أو مسلســـات أو برامـــج أو إعانـــات، إلـــى 

اســـتيراد ونســـخ العديـــد مـــن المـــواد اإلعاميـــة 

الغربيـــة وتعريبهـــا بـــدون تنقيـــح، بمـــا ال ُيراعـــي 

العربيـــة،  المجتمعـــات  وتقاليـــد  وهويـــة  ثقافـــة 

وذلـــك فـــي ظـــل غيـــاب أي روح للمبـــادرة واالبتـــكار 

واقـــع  معطيـــات  تخاطـــب  أعمـــال  وإبـــداع 

ــا  ــا وقيمهـ ــم ثقافتهـ ــة، وتائـ ــات العربيـ المجتمعـ

والدينيـــة.  األخاقيـــة 

قولبــة وتنميــط المعاييــر: حيــث تســعى وســائل . 3

اإلعــام المختلفــة إلى تنميط وتوحيــد معايير النجاح 

والقــوة والجمــال ونمــط الحيــاة، بمــا يتماشــى مــع 

نمــوذج الثقافــة الغربيــة واألمريكيــة بشــكل خــاص، 

اإلعــام  وســائل  ترســخ  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الغربيــة أن قيمــة الرجــل فــي المجتمــع تقــاس بمــا 

يمتلكــه مــن مــال وذكاء وقــوة بدنيــة، وذلــك بغــض 

الثقافــي.  ومســتواه  األخاقيــة  قيمــه  عــن  النظــر 

وفــي المقابــل يتــم تحديــد معاييــر الجاذبيــة والجمــال 

المــرأة بمــا يائــم  الواقعيــة لشــكل  المثلــى وغيــر 

الثقافــة الغربيــة الســائدة. 

4 . :(Media Framing effects( تأثير التأطير اإلعالمي 

الغربـــي  اإلعـــام  وســـائل  قيـــام  فـــي  ويتمثـــل 

)المقـــروءة والمســـموعة والمرئيـــة( بمـــا يســـمى 

حـيــــث  )agenda-setting(؛  األجنـــدة  تحديـــد  عمليـــة 

ـــا وظواهـــر  ـــار وقـضـايـــ ـــداث وأخـبــ ـــاء أحـ ـــوم بانتقـ تـقـــ

مـــع  يتفـــق  بمـــا  وذلـــك  أخـــرى،  وإخفـــاء  معينـــة 

أولوياتهـــا وأهدافهـــا ومصالحهـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى 

مســـتمرة   )framing( »تأطيـــر«  بعمليـــة  تقـــوم 

والشـــخصيات  واألفـــكار  للجماعـــات  ومتواصلـــة 

وإدراك  تصـــورات  تشـــكيل  أجـــل  مـــن  واألحـــداث، 

والعالـــم  الواقـــع  عـــن  الجمهـــور  ورؤيـــة  ونظـــرة 

ـــزات  تحيُّ يائـــم  بمـــا  وذلـــك  المختلفـــة،  والقضايـــا 

الغربـــي.  اإلعـــام 
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أضـحــت األلـعـــــاب اإللـكـتـرونـيــــة فـي 
الوقت الحالي واحدة من أبرز الخصائص 
الجديـدة  األجيـال  حيـاة  نمـط  تُميِّـز  التـي 
ـن 

ِ
مـن الشــبــاب واألطـفــــال، لـذا، ال يُمك

مـن  عليـه  تحتـــوي  لمـا  تأثيراتهـا  إغفـال 
مضاميـن ثقافية وأخالقيـة مخالفة لقيم 

العربيـة. مجتمعاتنـا 

الجامعات والمدارس الدولية

تقدمــه،  الــذي  التعليمــي  المنتــج  جــودة  مــن  بالرغــم 

األجنبــي مقابــل  للتعليــم  الواســع  االنتشــار  عــن  نتــج 

التعليــم الحكومــي فــي بعــض البلــدان العربيــة بعــض 

ــت  ــة، تمثل ــة العربي ــة الثقافي ــى الهوي ــار الســلبية عل اآلث

القوميــة والوطنيــة،  بالهويــة  الشــعور  فــي: إضعــاف 

وخلخلــة مقومــات الهويــة الثقافيــة العربيــة، وتعزيــز 

ــوع مــن  ــة للغــرب، وإحــداث ن ــة الفكري ــة والتبعي الهيمن

التباعــد مــع التــراث والتاريــخ العربــي والوطنــي، وحــدوث 

خلــل فــي النســق القيمــي واألخاقــي لــدى البعــض فــي 

األجيــال الجديــدة، وإضعــاف اللغــة العربيــة التــي تعــد 

مــن أهــم مقومــات الهويــة الثقافيــة للمجتمــع لــدى 

األجيــال الناشــئة، فــي مقابــل تحســين مهــارات اللغــات 

األجنبيــة، وزيــادة ارتباطهــم وانتمائهــم للثقافــة الغربيــة 

علــى حســاب انتمائهــم ألوطانهــم وهويتهــم الثقافيــة.

)Video Games( األلعاب اإللكترونية

التـــي تقـــوم بإنتاجهـــا الشـــركات التجاريـــة الكبـــرى فـــي 

الماديـــة،  والمكاســـب  األربـــاح  جنـــي  بغـــرض  العالـــم 

مســـتغلة الحاجـــة الطبيعيـــة لـــدى البشـــر فـــي الترفيـــه 

ـــارة. ولـــذا، تزايـــدت معـــدالت الطلـــب بيـــن الشـــباب  واإلث

هـــذه  وشـــراء  تنزيـــل  علـــى  والمراهقيـــن  واألطفـــال 

األشـــخاص  عـــدد  تجـــاوز   2022 عـــام  ففـــي  األلعـــاب. 

ـــارات  الذيـــن يمارســـون األلعـــاب اإللكترونيـــة نحـــو 3 ملي

إنســـان حـــول العالـــم، والمتوّقـــع أن يصـــل إلـــى 3.32 

مليـــارات فـــي عـــام 2024. ووصـــل إجمالـــي مبيعاتهـــا فـــي 

عـــام 2021 إلـــى نحـــو 180.3 مليـــار دوالر ، وفـــي عـــام 2020 وحـــده 

ـــا فـــي ممارســـة  قضـــى الاعبـــون نحـــو 4.2 ســـاعات يومي

ــد )Android mobile games(، وحوالـــي  ــاب األندرويـ ألعـ

22٪ مـــن الاعبيـــن قضـــوا نحـــو 61٪-80٪ مـــن وقتهـــم 

اإلنترنـــت«  عبـــر  الاعبيـــن  متعـــددة  »األلعـــاب  فـــي 

)multiplayer online games(. ونتيجـــة لذلـــك يمكـــن 

القـــول بـــأن األلعـــاب اإللكترونيـــة أضحـــت فـــي الوقـــت 

ــز نمـــط  ـ ــرز الخصائـــص التـــي ُتميِّ الحالـــي واحـــدة مـــن أبـ

حيـــاة األجيـــال الجديـــدة مـــن الشـــباب واألطفـــال، وفـــي 

ـــن إغفـــال تأثيراتهـــا لمـــا تحتـــوي 
ِ
هـــذا الصـــدد، ال ُيمك

عليـــه مـــن مضاميـــن ثقافيـــة وأخاقيـــة مخالفـــة لقيـــم 

مجتمعاتنـــا العربية.وفيمـــا يلـــي أبـــرز تلـــك التأثيـــرات: 

نزعــة 	  تعزيــز  علــى  مباشــر  غيــر  بشــكل  تعمــل 

العنــف، وإذكاء المشــاعر والســلوكيات العدوانيــة، 

التعاطــف  وســـلـوكـيــــات  مـشـاعــــــر  وإضـعـــــاف 

عــن  فضــًلا  اإليجابــي،  االجتماعــي  والســلوك 

غــرس نــوع مــن »االعتيــاد« )Normalization( لــدى 

الممــارس لمشــاهد العنــف والقتــل، بمــا يعنيــه 

القتــل  بمشــاهد  الســلبي  التأثــر  عــدم  مــن  ذلــك 

تلــك  أبــرز  ومــن   ، اإلجراميــة  واألعمــال  والعنــف 

.Fortnite و   grand theft auto و   Hitman األلعــاب 

وجديــٌر بالذكــر أن أكثــر األلعــاب مبيًعــا علــى اإلطاق 

فــي مطلــع عــام 2022 كانــت لعبة العنــف والمعارك 

 )Player Unknown’s Battleground( الشــهيرة 

والمعروفــة بلعبــة »ببجــي« )PUBG(، حيــث بيعــت 

العالــم،  حــول  منهــا  نســخة  مليــون   70 مــن  أكثــر 

ووصلــت مبيعاتهــا فــي مطلــع العــام الجــاري 2022 

إلــى نحــو 10 ماييــن دوالر.

احتـــواء بعـــض األلعـــاب علـــى رمـــوز ومضاميـــن 	 

إلحاديـــة غيـــر مباشـــرة، منهـــا مـــا يمـــس المعتقـــدات 

 God of و Resident Evil الدينيـــة، مـــن قبيـــل ألعـــاب

.Assassin’s Creed و War

احتـــواء بعـــض األلعـــاب علـــى مشـــاهد تعاطـــي 	 
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المخـــدرات والمســـكرات والتدخيـــن، فضـــًلا عـــن 

إطـــاق الشـــتائم والتعـــدي علـــى القانـــون.

قـــد تـــؤدي لـــدى البعـــض إلـــى اإلدمـــان، وينتـــج عنهـــا 	 

والعقليـــة  النفســـية  االضطرابـــات  مـــن  العديـــد 

ـــن، كمـــا أن  ـــدى األطفـــال والمراهقي ـــة ل واالجتماعي

ــدار  ــاع الوقـــت وإهـ ــى ضيـ ــؤدي إلـ ــا تـ ــرة مزاولتهـ كثـ

ــبابية. ــة الشـ الطاقـ

)Anime( أفام الرسوم المتحركة األنمي

مجـال  فـي  شـهرة  العالـم  دول  أكثـر  مـن  اليابـان  تعـد 

أبـرز وسـائل  صناعـة أفـام األنمـي، وقـد أصبحـت مـن 

آثـار  مـن  عليـه  تنطـوي  لمـا  وذلـك  الثقافـي،  االختـراق 

فكريـة وثقافيـة، إيجابية وسـلبية، على األجيال الجديدة. 

وقـد تنامـت صناعـة األنمـي وسـجلت مبيعاتهـا أرقاًمـا 

ثاثـة  بنحـو   2014 عـام  منـذ  تضاعفـت  حيـث  قياسـية؛ 

الكبـرى،  المنصـات  انتشـارها  علـى  وسـاعد  أضعـاف، 

وقـد   ،Amazon وأمـازون   ،Netflix نتفليكـس  مثـل: 

أشـارت بعـض التقديـرات إلـى أن أكثـر مـن ثلـث سـكان 

أفـام  شـاهد  شـخص  مليـار   2.88 أي   )٪36( العالـم 

األنمـي فـي عـام 2021، كمـا شـاهدت أكثـر 100 مليـون أسـرة 

حـول العالـم عمـًلا واحـًدا مـن أعمال األنمي على شـبكة 

نتفليكـس خـال عـام 2020، ويعد ثالـث أكثر األنواع الفنية 

5.5٪، ووصلـت  بنسـبة  العالـم  شـعبية علـى مسـتوى 

قيمـة إيراداتهـا فـي عـام 2020 إلـى نحـو 22.5 مليـار دوالر.

ووفًقا إلحصائيات )Google Trends( في عام 2021 يوجد 

11 دولـة عربيـة ضمـن قائمـة أعلـى 82 دولـة حـول العالـم 

أبـرز  . وتتمثـل  اإلنترنـت  بحًثـا عـن كلمـة )األنمـي( علـى 

تأثيـرات األنمـي الثقافيـة والفكريـة السـلبية فـي احتـواء 

بعـض أعمالهـا علـى أفـكار تتعـارض مـع القيـم الدينية، 

 Death Note )ومـن أبـرز تلـك األعمـال )مفّكـرة المـوت

و)ناروتـو( Naruto، وغـرس أنمـاط جديـدة مـن الثقافـة 

الهويـة  مـع  منهـا  كثيـر  فـي  تتعـارض  والتـي  واألفـكار، 

المـرأة  صـورة  ونشـر  العربيـة،  للمجتمعـات  الثقافيـة 

المتشـبه  الرجـل  وصـورة  الرجـل،  بصفـة  تتشـبه  التـي 

باألنثى من حيث الهيأة والملبس والسـلوك، ومن أبرز 

تلـك األعمـال )الهجوم علـى العمالقة(، واحتواء بعض 

مثليـة،  وشـخصيات  إباحيـة  مـواد  علـى  األنمـي  أعمـال 

وتعزيز السـلوك االسـتهاكي، حيث تتضمن الكثير من 

أعمـال األنمـي الترويج لمنتجـات المحتوى الذي تقدمه. 

إن  حيـث  االجتماعيـة؛  العاقـات  إضعـاف  عـن  فضـًلا 

اندمـاج الفـرد وانغماسـه فـي تلـك األعمـال يدفعـه إلـى 

المجتمـع، وضعـف قدرتـه  عـن  واالنعـزال  االنسـحاب 

علـى التواصـل االجتماعـي، إلـى جانب غـرس قيم العنف 

األنمـي  أعمـال  مـن  كثيـر  الحتـواء  نظـًرا  والعدوانيـة، 

أن  كمـا  مفـرط،  وعنـف  قتـل  وأحـداث  مشـاهد  علـى 

تعزيـز التعلـق العاطفـي، مـع التماهـي بيـن المشـاهد 

وأبطـال األنمـي، قـد يدفـع بعـض المراهقين إلـى تقليد 

تحتـوي  وكذلـك  سـلبية.  تكـون  قـد  التـي  سـلوكياتهم 

لـدى  تغـرس  مضاميـن  علـى  األنمـي  أعمـال  بعـض 

أفـكار  وترسـخ  الخرافـي،  الفكـر  والمراهقيـن  األطفـال 

والشـعوذة. السـحر 
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ثالًثا: سبل المواجهة

والمســتمرة  المتطــورة  التحديــات  تلــك  ضــوء  فــي 

الناجمــة عــن االختــراق الثقافــي الخارجــي لقيــم وثقافــة 

المجتمعــات العربيــة، فــإن المبــدأ العــام الــذي ســتدور 

ــل فــي إحيــاء  حولــه ُســبل مواجهــة هــذا التحــدي، يتمثَّ

للعالــم  والملهــم  الجــاذب  البديــل  النمــوذج  وتطويــر 

والقائم على قيم وثقافة الحضارة العربية واإلسامية، 

ويتأتــى ذلــك مــن خــال عــدة خطــوات عمليــة، تتمثل في 

بنــاء منظومــة تعليميــة وأكاديميــة تقــوم علــى التطويــر 

التعليميــة  العمليــة  وشــروط  بعناصــر  واالرتقــاء 

والتربويــة األربعــة )المعلــم- المنهــج- البيئــة العلميــة 

المناســبة- الطالــب(، وتركيــز المؤسســات التعليميــة 

والتربويــة والدينيــة علــى االهتمــام بغــرس عقليــة ناقــدة 

وعلميــة لــدى النــشء واألجيــال الصاعــدة، وذلــك إلــى 

جانــب تضافــر جهــود كافــة الجهــات، خاصــة فــي مجــال 

اإلعــام والمؤسســات الدينيــة علــى المســتوى المحلــي 

ومســتوى الــدول العربيــة واإلســامية كافــة، مــن أجــل 

علــى  الحقيقــي  اإلســام  وجوهــر  وأخــاق  قيــم  نشــر 

مســتوى العالــم بشــكل جــاذب ومعاصــر. 

األلعاب  وتطوير  صناعة  اقتحام  أهمية  تتضح  كذلك 

المنتج  لمنافسة  ومميزة  عالية  بجودة  اإللكترونية 

الترفيه  عنصر  على  األلعاب  تلك  واحتواء  العالمي، 

واألخاق  القيم  غرس  وعنصر  جانب،  من  والتسلية 

اإللكترونية  األلعاب  وحظر  آخر،  جانب  من  السامية 

والخصوصية  العقول  وتهدد  العنف  على  ُتحرِّض  التي 

الثقافية، والتوجه نحو إنتاج المزيد من األفام الكرتونية 

التي  اإلنترنت،  عبر  أو  التلفزيونية  األطفال  وقنوات 

فضًلا  والدينية،  األخاقية  القيم  غرس  على  تعمل 

سبل  وتعزيز  العربية  اللغة  في  الطفل  تحبيب  عن 

جودة  ذات  ضخمة  عربية  منصة  وإطاق  لها،  إتقانه 

من  العالمية،  المنصات  منافسة  تستطيع  مميزة 

والقدرات  األموال  من  المزيد  وضخ  نتفليكس،  قبيل 

التكنولوجية والعلمية إلنتاج األفام والمسلسات التي 

تحمل رسائل سامية وأخاقية، وتقدم الثقافة العربية 

صناعة  وتطوير  الصحيحة،  بصورتها  واإلسامية 

إنتاج  أجل  من  بها،  الحكومات  اهتمام  وعودة  السينما 

فكرية  مضامين  تحمل  ضخمة،  فنية  وأعمال  أفام 

وثقافية وأخاقية راقية، تائم قيم الجمهور العربي.

فضــًلا عــن قيــام الجهــات التعليميــة والتربويــة والدينيــة 

ــم دورات تثقيفيــة  ــي بتقدي ومنظمــات المجتمــع المدن

الصحيحــة  بالطــرق  لتوعيتهــم  واألمهــات  لآلبــاء 

لتربيــة أطفالهــم ومراقبتهــم وكيفيــة حمايتهــم مــن 

ووســائل  اإلنترنــت  يبثهــا  التــي  الســلبية  الرســائل 

التواصــل االجتماعــي المختلفــة، وتقديــم المزيــد مــن 

المؤسســات  جانــب  مــن  المجانيــة  والــدورات  المنــح 

الدينيــة والثقافيــة والتعليميــة، التــي تهتــم بتعزيــز وعــي 

الشــباب المعرفــي والثقافــي والدينــي فــي الموضوعــات 

األفــكار  مــع  التعامــل  بطــرق  وتوعيتهــم  المختلفــة، 

عليهــم. والدخيلــة  الوافــدة  والتيــارات 

وختاًمـــا، يتبيـــن ممـــا ســـبق أنـــه علـــى الرغـــم مـــن اختـــاف 

الثقافـــي  الغـــزو  مفهـــوم  حـــول  واآلراء  االتجاهـــات 

والفكـــري والمخاطـــر التـــي يشـــكلها علـــى المجتمعـــات 

العربيـــة، فـــإن الواقـــع الحالـــي يشـــهد بمـــا ال يـــدع مجـــاًلا 

ســـيولة  فيـــه  تمثـــل  باتـــت  عصـــر  فـــي  بأننـــا  للشـــك 

المختلفـــة  األفـــكار والمعلومـــات والثقافـــات  انتقـــال 

ــات  ــى المجتمعـ ــًرا علـ ا وخطيـ ــادًّ ــا جـ ــم تحدًيـ حـــول العالـ

اإلنســـانية كافـــة، ومـــن بينهـــا المجتمعـــات العربيـــة، 

األمـــر الـــذي يســـتدعي تضافـــر الجهـــود لمواجهـــة هـــذا 

التحـــدي، وتقديـــم البدائـــل المناســـبة.

حولـــه  ســـتدور  الـــذي  العـــام  المبـــدأ 
ُســـبل مواجهـــة تحـــدي االختـــراق الثقافـــي 
للمجتمعـــات العربيـــة، يتمثَّـــل فـــي إحيـــاء 
وتطويـــر النمـــوذج البديـــل الجـــاذب والملهـــم 
للعالـــم والقائـــم علـــى قيـــم وثقافـــة الحضـــارة 

العربيـــة واإلســـالمية.
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)*( Sam Moore, Alex Roberts, The Rise of Ecofascism: Climate Change and the Far Right, February 2022.

“الفاشية اإليكولوجية”.. التغير المناخي وصعود اليمين 
المتطرف)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. فيصـل عبـد اهلل

وفــي هــذا اإلطــار، أصــدر المؤلفــان »أليكــس روبرتــس« 

كتاًبــا   )Sam Moore( مــور«  »ســام  و   ،)Alex Roberts(

المنــاخ  تغيــر  البيئيــة:  الفاشــية  »صعــود  بعنــوان 

 )the rise of ecofascism: climate »واليميــن المتطــرف

الطبعــة  صــدرت  والــذي   ،change and the far right(

علــى  الضــوء  وُيلقــي   ،2022 الجــاري  العــام  منــه  األولــى 

مصطلــح »الفاشــية البيئيــة« )Eco-Facism( وعاقتــه 

ما َمــن ينتمــون إلــى  ببعــض النخــب السياســية، ال ســيَّ

ا إلــى أنه بعد ســنوات  حــركات اليميــن المتطــرف، مشــيًر

مــن إنــكار اليميــن المتطــرف لحقيقــة ظاهــرة التغيــرات 

ا ُتثبــت  المناخيــة، فقــد ظهــرت مؤشــرات عديــدة مؤخــًر

هــذه  إدراك  يعكــس  بمــا  النهــج،  هــذا  عــن  التخلــي 

الحــركات للفــرص التــي توفرهــا األزمــة المناخيــة الراهنــة 

مــن أجــل الصعــود إلــى الواجهــة.

وفــي مقدمــة الكتــاب، ســّلط المؤلفــان الضــوء علــى 

مصطلــح جديــد، اعتبــراه أكثــر شــموًلا مــن مصطلــح 

»االحتبــاس الحــراري« )global warming(، وأكثــر تحديــًدا 

 ،)Climate change( المناخــي«  »التغيــر  مصطلــح  مــن 

 )climate systems المناخيــة«  الُنظــم  »انهيــار  وهــو 

)breakdown؛ حيــث جــادل المؤلفــان بــأن هــذه المرحلــة 

مــن التدهــور البيئــي أشــبه مــا تكــون بالوبــاء، مؤكديــن 

وسياســية  اجتماعيــة  صدمــات  إلــى  تــؤدي  قــد  أنهــا 

المــوت  حــوادث  مثــل:  مســبوقة،  غيــر  واقتصاديــة 

ساســل  علــى  المفاجئــة  الضغــوط  أو  الجماعــي، 

إلــى  بالعــودة  المطالبــات  وتزايــد  العالميــة،  اإلمــداد 

التجاريــة.  الحمائيــة  السياســات 

أوًلا: اليميــــــن المتطــــــرف وظاهـــــــرة 
ــي ــر المناخــ التغيـــ

أشــار الكتــاب إلــى ســمتين رئيســتين لتطــور مواقــف 

المناخيــة،  التغيــرات  تجــاه قضيــة  المتطــرف  اليميــن 

وهمــا »اإلنــكار« )denial(، ثــم »األمننة« )securitization(؛ 

الراديكاليـــة والسياســـات  التوجهـــات  لبـــروز  تبريـــًرا منطقيًّـــا  المتصاعـــدة  المناخيـــة  منحـــت األزمـــة 

العنصريـــة واإلقصائيـــة فـــي شـــمال الكـــرة األرضيـــة، فمـــع تزايـــد وطـــأة األزمـــة المناخيـــة، ومـــا اقتـــرن بهـــا مـــن 

توقعـــات بشـــأن انعكاســـاتها الســـلبية المحتملـــة علـــى مختلـــف أشـــكال الحيـــاة االجتماعيـــة، ال ســـيما فـــي 

ظـــل تزايـــد الكـــوارث الطبيعيـــة، مثـــل: حرائـــق الغابـــات، والفيضانـــات، وارتفـــاع مناســـيب ميـــاه البحـــر، تهيـــأ 

ف بالحـــركات “الفاشـــية البيئيـــة”.
ِ
 الزدهـــار مـــا ُعـــر

ٍ
منـــاخ مـــوات
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حقيقــة  مضــى  فيمــا  المتطــرف  اليميــن  أنكــر  حيــث 

الخطــر المشــترك الــذي يدعيــه البعــض بشــأن تأثيــر 

التغيــرات المناخيــة علــى َمــن هــم خــارج حــدود الدولــة 

القوميــة.

وعلــى النقيــض، اتجهــت تيــارات اليميــن المتطــرف إلــى 

المناخيــة  التغيــرات  )securitization( ظاهــرة  »أمننــة« 

موقــف  فــي  التحــول  هــذا  الكاتبــان  وفّســر  ا،  مؤخــًر

اليميــن المتطــرف تجــاه الظاهــرة برغبتــه فــي توظيــف 

المخــاوف المتزايــدة مــن التهديــدات المناخيــة لخدمــة 

ويتحقــق  للهجــرة.  المناهضــة  العنصريــة  توجهاتــه 

ذلــك مــن خــال التركيــز علــى العاقــة المحتملــة بيــن 

التــي تتعــرض لهــا  التهديــدات المناخيــة  تزايــد وطــأة 

الــدول  هــذه  مواطنــي  واتجــاه  النامــي،  العالــم  دول 

للهجــرة إلــى الشــمال، وتتقــارب هــذه الرؤيــة كثيــًرا مــع 

أيًضــا  تتبنــى  والتــي  البيئيــة«،  »الفاشــية  األيديولوجيــة 

نظــرة »عنصريــة« فــي موقفهــا مــن قضيــة التغيــرات 

دول  فــي  الســكان  عــدد  تزايــد  أن  تعتبــر  إذ  المناخيــة؛ 

مــن  الشــمال،  إلــى  الهجــرة  تيــارات  وتدفــق  الجنــوب، 

العوامــل الرئيســة لتفاقــم أزمــة المنــاخ. 

ثانًيا: األيديولوجية الفاشية البيئية

البيئيـــة«  »الفاشـــية  بــــ  ُيعـــَرف  مـــا  أن  الكتـــاب  أّكـــد 

ــى  ــه علـ ــرق إليـ ــم يتـــم التطـ ــر للجـــدل، لـ كمصطلـــح مثيـ

نطـــاق واســـع فـــي األدبيـــات األكاديميـــة، كمـــا تـــم النظـــر 

إليـــه باعتبـــاره »ظاهـــرة هامشـــية«، لهـــا تأثيـــر ضئيـــل 

علـــى المشـــهد السياســـي الحالـــي، فـــي حيـــن أنـــه مـــن 

المتوّقـــع أن تكتســـب هـــذه األيدولوجيـــة زخًمـــا كبيـــًرا 

أزمـــة  احتـــدام  مـــع  المتطـــرف  اليميـــن  تيـــارات  لـــدى 

المناخيـــة. التغيـــرات 

أبــرز ســمات  إلــى  الكتــاب  وفــي هــذا الســياق، تطــّرق 

معارضــة  ومنهــا:  البيئيــة،  الفاشــية  أيديولوجيــة 

)New- الجديــدة  والليبراليــة  المعاصــرة،  الرأســمالية 

)Libralism، ومــا يرتبــط بهمــا من ســمات تتعلق بالنزعة 

ــى  ــاج مــن خــال الضغــط عل ــادة اإلنت االســتهاكية وزي

المــوارد؛ حيــث تــرى »اإليكولوجيــا اليمينيــة المتطرفــة« 

التوســعية  الديناميكيــة  أن   )far-right ecologism(

للرأســمالية تســتلزم تدميــر أجــزاء مــن الطبيعــة مــن 

أجــل اإلنتــاج لضمــان اســتمرار هــذا النظــام. 

وأضــاف الكتــاب أن الفاشــيين البيئييــن يتبنــون رؤيــة 

 ،)Malthusianism( »المالتوســية«  للنظريــة  مقاربــة 

ــر عنهــا »تومــاس مالتــوس« فــي مقــال لــه  والتــي عبَّ

 )An Essay on the »بعنــوان »مقــال عــن مبــدأ الســكان

)Principle of Population فــي عــام 1798، والــذي جادل فيه 

ــة مــن عــدم التكافــؤ بيــن النمــو الســكاني  ــة حال ــأن ثمَّ ب

ــرد والمــوارد الطبيعيــة المحــدودة، أو مــا يمكــن  المطَّ

وصفــه بـــ »نــدرة المــوارد«، األمــر الــذي ُيهــدد بحــدوث 

ــز »مالتــوس«  كــوارث إنســانية. وفــي هــذا الصــدد، ميَّ

بيــن فئتيــن مــن األعــراق البشــرية، همــا: »المتوحشــون 

 ،)civilized( »المتحضــرون«  و   )savage( الهمــج«  أو 

ا إلــى أن الشــعوب المتحضــرة، خاصــة الغربيــة،   مشــيًر

خــال  مــن  االســتمرار  فــي  حقهــا  تحفــظ  أن  بــد  ال 

األخــرى. األمــم  اســتعمار 

وعلـــى هـــذا النحـــو، انتقـــد الكتـــاب األفـــكار العنصريـــة 

مـــا  أو  البيئيـــة«،  »الفاشـــية  الحـــركات  تتبناهـــا  التـــي 

ُيمكـــن تســـميته »اإليكولوجيـــا اليمينيـــة المتطرفـــة« 

والعرقيـــة،  الطبقيـــة  المســـاواة  عـــدم  علـــى  المبنيـــة 

ا إلـــى أنـــه يمكـــن اعتبـــار ألمانيـــا النازيـــة أحـــد أبـــرز  مشـــيًر

ــة«،  ــية البيئيـ ــة الفاشـ ــى »األنظمـ ــة علـ ــة التاريخيـ األمثلـ

للعنـــف  اللجـــوء  النازييـــن  تبريـــر  فـــي  تجّلـــى  مـــا  وهـــو 

ـــروه  ـــك فـــي ضـــوء مـــا اعتب ضـــد الشـــعوب األخـــرى، وذل

األلمانـــي.  للشـــعب  البيولوجـــي«  »الوجـــود  لــــ  تهديـــًدا 

ـــدرة المـــوارد« مـــن  فضـــًلا عـــن التعامـــل مـــع حقيقـــة »ن

منظـــور عنصـــري، مـــن خـــال تبريـــر »اإلبـــادة الجماعيـــة« 

لألشـــخاص الذيـــن تـــم وصمهـــم بأنهـــم »أدنـــى مكانـــة« 

أو حتـــى »ال يســـتحقون الحيـــاة«.

وأّكد الكتاب أن حركات الفاشــية البيئية شــهدت دفعة 

فــي اآلونــة األخيــرة نتيجــة للفــرص التــي أتاحتهــا شــبكة 

اإلنترنــت، ملقًيــا الضــوء علــى العديــد مــن الحــوادث التــي 

ُتحســب علــى ناشــطين مــن أنصــار »الفاشــية البيئيــة«، 

منهــا: الحــادث الــذي وقــع فــي مــارس 2019، عندمــا أقــدم 
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أحــد المســلحين علــى قتــل عــدد كبيــر مــن المســلمين 

فــي مســجدين بمدينــة كرايستشــيرش بنيوزيلنــدا، ثــم 

بياًنــا علــى اإلنترنــت، ُمطلًقــا علــى نفســه لقــب  نشــر 

.)ecofascist( »فاشــي إيكولوجــي«

ــان مرتكــب  ــل بي ــاب بتحلي وفــي هــذا الســياق، قــام الكت

أحــد  أنــه  فيــه  ــن  تبيَّ والــذي  كرايستشــيرش،  مذبحــة 

 )The Great العظيــم«  »االســتبدال  نظريــة  مؤيــدي 

)Replacement، التــي تتبنــى تصــوًرا مغلوًطــا يدعــي تآمــر 

بمــا  البيضــاء،  األوروبيــة  الشــعوب  علــى  المهاجريــن 

يهــدد »النقــاء العرقــي« لســكان أوروبــا، وكذلــك الهويــة 

األوروبيــة.  الثقافيــة 

الفاشــية  حــركات  انتشــار  مــن مخاطــر  الكتــاب  ر  وحــذَّ

»إيكولوجيــا  فلســفة  أن  رغــم  أنــه  موضًحــا  البيئيــة، 

كانــت   )far-right ecologism( المتطــرف«  اليميــن 

بمعنــى  االنتشــار،  أو  النطــاق  ضيقــة  كبيــر-  حــد  -إلــى 

علــى  ممارســات  اتبــاع  إلــى  يميلــون  مناصريهــا  أن 

ينبغــي  فإنــه ال  العالمــي،  وليــس  المحلــي  المســتوى 

االســتهانة بهــذه الفلســفة، خصوًصــا أنهــا قــد تكــون 

مســؤولة فــي بعــض األحيــان عــن ممارســات أكثــر عنًفــا 

الجماعيــة«. »اإلبــادة  كـــ 

ثالًثا: سيناريوهات المستقبل

ســتتيح  المتصاعــدة  المنــاخ  أزمــة  أن  الكتــاب  يــرى 

والتــي  المتطــرف،  اليميــن  تيــارات  الزدهــار  الفرصــة 

حيــث  االجتماعــي؛  االســتقرار  تهديــد  شــأنها  مــن 

 )nativist »يرجــح الكتــاب ظهــور »الحــركات األصانيــة

)movements، والتــي قــد تدعــم الحكومــات االســتبدادية. 

وعلــى هــذا النحــو يتوقــع الكتــاب ثاثــة ســيناريوهات 

مســتقبلية فيمــا يتعلــق بموقــف اليميــن المتطــرف 

وهــي: المناخيــة،  األزمــة  مــن 

أزمــة 	  تجــاه  والتعتيــم  اإلنــكار  سياســات  تبنــي  إمــا 

المنــاخ قــدر اإلمــكان، لحمايــة مصالحها الرأســمالية 

المرتبطــة بمشــروعات الوقــود األحفــوري.

البيئيــة 	  الفاشــية  الحــركات  إطــار  فــي  الســعي  أو 

للتخفيــف مــن تداعيــات التغيــر المناخــي، مــن خــال 

البيئيــة«، ولكــن فــي  إلــى »الحوكمــة  دعــم التحــول 

إطــار الهيــاكل اإلمبرياليــة التقليديــة القائمــة، مــع 

إضافــة ميــزة تنافســية لــرأس المــال القائــم علــى 

للبيئــة. الصديقــة  التكنولوجيــا 

ويتضمن الســيناريو الثالث بروز الحركات »الفاشــية 	 

راديكاليــة  أكثــر  سياســات  تتبنــى  التــي  البيئيــة« 

وعنصريــة، وتســعى لتبريــر اســتخدام العنــف كحــل 

أوحــد للتعاطــي مــع األزمــة المناخيــة. 

ــى أن انتشــار أفــكار الفاشــية  ــاب إل ــا، أشــار الكت وختاًم

مــن  وموقفهــا  الجديــدة«  »المالتوســية  كـــ  البيئيــة، 

الزيــادة الســكانية، ســيعزز التوجهــات العنصريــة فــي 

ــة  ــة، وســيحفز السياســات األمني شــمال الكــرة األرضي

التداعيــات الســلبية لألزمــة  المتشــددة فــي مواجهــة 

المناخيــة علــى ظاهــرة الهجــرة والســيولة الحدوديــة. 

وعلــى هــذا النحــو، أكــد أن اتخــاذ سياســات أكثــر تشــدًدا 

تجــاه الهجــرة، ال ُيعــد الخيــار األمثــل فــي عصــر العولمــة 

النظــام  عليهــا  يقــوم  التــي  المتزايــدة  واالعتماديــة 

الدولــي الراهــن، مضيًفــا أن ثّمــة حاجــة للعمــل الجماعي 

مــن أجــل إيجــاد حــل لألزمــة المناخيــة، وذلــك مــن خــال 

الدوليــة  المؤسســات  مــن  اإلمــكان  قــدر  االســتفادة 

الموجــودة حاليــا، مؤكــًدا أن وقــف التمــدد األيديولوجــي 

اليميــن  وتيــارات  البيئيــة  الفاشــية  لأليديولوجيــة 

المتطــرف لــن يتــم إال بااللتــزام الكامــل بتحقيــق العدالــة 

ــى التخفيــف مــن حــدة  ــة، مــن خــال العمــل عل المناخي

المخاطــر البيئيــة التــي تتعــرض لهــا دول العالــم األكثــر 

تبعــات  مــن  األكبــر  العــبء  تتحمــل  والتــي  هشاشــة، 

التدهــور البيئــي، فضــًلا عــن دعــم التكيــف العالمــي مــع 

األزمــة المناخيــة.
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اتجاهات الشيخوخة والوضع االجتماعي واالقتصادي لكبار 
السن في المنطقة العربية)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

 أ. هاجــر جمال

ــح أن يكــون  هــذا، وتشــير التقديــرات إلــى أنــه مــن المرجَّ

غالبيــة ســكان الــدول العربيــة إمــا فــي طــور الشــيخوخة 

أو ســيدخلون مرحلــة الشــيخوخة خــال العقــود الثاثــة 

المقبلــة، وهــو مــا كان ُيعــد أمــًرا مســتحيل تصــوره قبل 

ــي شــهدتها  ــان الطفــرة الســكانية الت بضعــة عقــود إبَّ

المنطقــة العربيــة.

ــر الســكان  ــز العــدد التاســع لتقري ــك، ركَّ وفــي ضــوء ذل

المتحــدة  األمــم  »لجنــة  عــن  الصــادر  والتنميــة 

»اإلســكوا«  آســيا«  لغربــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

)ESCWA(، تحــت عنــوان »بنــاء مســتقبل أفضــل لكبــار 

رعايــة  نظــام  علــى  العربيــة«،  المنطقــة  فــي  الســن 

تلبيــة  لضمــان  أساســية  ركيــزة  باعتبــاره  الســن  كبــار 

مــن  الســن«  كبــار  رعايــة  »نظــام  ويتألــف  أولوياتهــم، 

الحمايــة  وهمــا:  ومترابطيــن،  متمايزيــن  عنصريــن 

األجــل. طويلــة  الرعايــة  واقتصــاد  االجتماعيــة، 

لــ »نظـام  الراهـن  التقريـر الضـوء علـى الوضـع  ويسـلِّط 

رعايـة كبـار السـن« فـي المنطقـة العربيـة؛ حيـث تتسـم 

األجـل  طويلـة  والرعايـة  االجتماعيـة  الحمايـة  ُنظـم 

كورونـا،  جائحـة  فاقمتهـا  التـي  والهشاشـة  بالضعـف، 

ا إلـى أبـرز القيـود التـي تقـف كحجـر عثرة أمـام نظام  مشـيًر

م التقريـر خارطـة  رعايـة كبـار السـن، عـاوًة علـى ذلـك، يقـدِّ

أفضـل  مسـتقبل  بنـاء  بشـأن  العربيـة  للـدول  طريـق 

الفرصـة  اغتنـام  إلـى  الحكومـات  ويدعـو  السـن،  لكبـار 

الديمغرافية الراهنة، واسـتخاص الدروس المسـتفادة 

مـن جائحـة كورونـا؛ لضمان حماية كبار السـن وتمكينهم 

مـن العيـش بكرامـة فـي بيئـات آمنـة.

إلــى أن تحســين أوضــاع كبــار الســن  وتجــدر اإلشــارة 

تتحملهــا  ال  مســؤولية  يعــد  العربيــة  المنطقــة  فــي 

األمــر  يســتدعي  وإنمــا  فحســب،  واألســر  الحكومــات 

تضافــر الجهــود بيــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 

شـــهدت أعـــداد كبـــار الســـن )الســـكان فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة) فـــي المنطقـــة العربيـــة طفـــرة واضحـــة فـــي 

العقـــود األخيـــرة؛ حيـــث ارتفـــع عددهـــم مـــن 4.5 مالييـــن شـــخص إلـــى 20.8 مليـــون شـــخص فـــي الفتـــرة )1970- 2020)، 

ـــح اســـتمرار هـــذا االتجـــاه، وارتفـــاع عـــدد كبـــار الســـن بمعـــدل ثالثـــة أضعـــاف ليصـــل إلـــى 71.5 مليـــون  ومـــن المرجَّ

شـــخص بحلـــول عـــام 2050. وفـــي ضـــوء التداعيـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لزيـــادة أعـــداد هـــذه الشـــريحة 

العمريـــة فـــي المجتمـــع، تواجـــه الحكومـــات العربيـــة ُجملـــة مـــن الضغـــوط بشـــأن تلبيـــة احتياجـــات وأولويـــات 

ـــة مـــن الســـكان. هـــذه الفئ

إسكوا، تقرير السكان والتنمية »بناء مستقبل أفضل لكبار السن في المنطقة العربية«، العدد التاسع، يونيو 2022.)*(
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ذات الصلــة؛ لبلــورة رؤيــة موحــدة، ووضــع أطــر إقليميــة 

لتوجيــه السياســات الوطنيــة ودعمهــا فــي مجــال رعايــة 

الســكان فــي مرحلــة الشــيخوخة وحمايتهــم.

أوًلا: التحــول الديمغرافي في المنطقة 
العربيـــة

أشــار التقريــر إلــى أنــه رغــم ما تمتــاز به المنطقــة العربية 

ــر  ــد أعــداد الشــباب، والذيــن تبلــغ أعدادهــم أكث مــن تزاي

مــن 10 أضعــاف أعــداد كبــار الســن، غيــر أن التقديــرات 

ــح زيــادة عــدد كبــار الســن ليبلــغ ربــع عــدد  الســكانية ترجِّ

الشــباب بحلــول عــام 2050.

وأوضــح التقريــر أن المنطقــة العربيــة شــهدت ارتفاًعــا 

ــا  ــار الســن خــال الخمســين عاًم ملحوًظــا فــي عــدد كب

الماضيــة، حيــث ارتفــع عددهــم مــن 4.5 ماييــن شــخص 

 ،)2020  -1970( مــن  الفتــرة  فــي  20.8 مليــون شــخص  إلــى 

ــح اســتمرار هــذا االتجــاه، وارتفــاع عــدد كبــار  ومــن المرجَّ

ــى 71.5 مليــون  ــة أضعــاف ليصــل إل الســن بمعــدل ثاث

شــخص بحلــول عــام 2050.

فــي مرحلــة  الســكان  عــدد  ارتفــاع  بــأن  التقريــر  وأفــاد 

فــي  األســباب،  مــن  جملــة  إلــى  يــؤول  الشــيخوخة 

مقدمتهــا انخفــاض معــدالت اإلنجــاب وزيــادة العمــر 

عــدد  متوســط  انخفــض  حيــث  لألفــراد؛  ــع  المتوقَّ

األطفــال الذيــن تنجبهــم كل امــرأة مــن 7 أطفــال فــي 

عــام 1970 إلــى 3.3 أطفــال فــي عــام 2020، وتشــير التقديرات 

إلــى احتماليــة انخفــاض المعــدل مســتقبًلا ليصــل إلــى 

2.5 طفــل لــكل امــرأة بحلــول عــام 2050، باإلضافــة إلــى 

ارتفــاع متوســط عــدد الســنوات التــي مــن المتوّقــع أن 

يعيشــها فــرد يبلــغ مــن العمــر 65 عاًمــا مــن )11.5 ســنة( 

عــام 1970 إلــى )14.3 ســنة( عــام 2020. 

ـــح التقريـــر شـــروع المنطقـــة العربيـــة فـــي االنتقـــال  ويرجِّ

ا إلـــى  إلـــى مرحلـــة الشـــيخوخة بحلـــول عـــام 2034، مشـــيًر

بينهـــا فـــي توقيـــت  تتبايـــن فيمـــا  العربيـــة  الـــدول  أن 

إن  حيـــث  الشـــيخوخة؛  مرحلـــة  إلـــى  االنتقـــال  ووتيـــرة 

هنـــاك بعـــض الـــدول التـــي بـــدأت فعليـــا فـــي االنتقـــال 

إلـــى تلـــك المرحلـــة، مثـــل: تونـــس، والجزائـــر، ولبنـــان، 

والمغـــرب، فيمـــا ســـتبدأ غالبيـــة الـــدول العربيـــة فـــي 

االنتقـــال إلـــى مرحلـــة الشـــيخوخة فـــي ثاثينيـــات القـــرن 

الحـــادي والعشـــرين. ومـــن المســـتبعد انتقـــال خمـــس 

دول عربيـــة إلـــى مرحلـــة الشـــيخوخة إال فـــي النصـــف 

الثانـــي مـــن القـــرن الحالـــي، وهـــي: جـــزر القمـــر، والســـودان، 

والصومـــال، وموريتانيـــا، واليمـــن.

العالــم  فــي  الســكاني  الهــرم  تغيــر  التقريــر  ــع  ويتوقَّ

الهــرم  قاعــدة  أن  حيــن  فــي  أنــه  موضًحــا  العربــي، 

الخمــس  الســنوات  خــال  عريضــة  كانــت  الســكاني 

ــع تقلــص هــذه القاعــدة  الماضيــة، غيــر أنــه مــن المتوقَّ

ما خــال  ــع وســط الهــرم وقمتــه، وال ســيَّ مقابــل توسُّ

المقبلــة. الثاثــة  العقــود 

ثانًيا: الوضع الراهن للحماية االجتماعية 
في المنطقة العربية 

ُجملـــة  إلـــى  االجتماعيـــة  الحمايـــة  مفهـــوم  يشـــير 

تهـــدف  التـــي  العامـــة  والبرامـــج  السياســـات  مـــن 

للمواطنيـــن، الئـــق  معيشـــي  مســـتوى  ضمـــان   إلـــى 

ما الحصـــول علـــى الرعايـــة الصحيـــة منـــذ الـــوالدة  ال ســـيَّ

وحتـــى الوفـــاة، وال يشـــمل هـــذا التعريـــف العديـــد مـــن 

عناصـــر الرعايـــة الصحيـــة طويلـــة األجـــل )والتـــي تشـــمل 

الحصـــول علـــى الخدمـــات الصحيـــة باإلضافـــة إلـــى توفيـــر 

ـــار الســـن لتمكينهـــم مـــن العيـــش بصـــورة  وســـائل لكب

االجتماعيـــة  المجـــاالت  فـــي  والمشـــاركة  مســـتقلة 

واالقتصاديـــة والعامـــة(.

التأميــن  نظــم  علــى  الضــوء  التقريــر  ســلَّط  وقــد 

أنــه  إلــى  ا  مشــيًر العربيــة،  المنطقــة  فــي  االجتماعــي 

رغــم ارتفــاع عــدد كبــار الســن المتقاعديــن المشــمولين 

ــم يحصــل  بنظــام التأميــن االجتماعــي فــي المنطقــة، ل

ســوى 38٪ فقــط ممــن تجــاوزوا ســن التقاعــد علــى 

معــاش تقاعــدي فــي ربــوع المنطقــة العربيــة كافــة 

مــن  بكثيــر  مــن  أقــل  معــدل  وهــو   ،2020 عــام  خــال 

.٪78 البالــغ  العالمــي  المتوســط 



17٤

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

وأوضــح التقريــر أنــه رغــم أن تزايــد نســبة كبيــرات الســن 

اللواتــي يحصلــن علــى معاشــات تقاعديــة باطــراد، فــإن 

الفجــوة بيــن الجنســين فــي هــذا الصــدد ال تــزال كبيــرة؛ 

بالمعاشــات  الذكــور  تغطيــة  معــدالت  تتزايــد  حيــث 

معــدالت  عــن  أضعــاف  خمســة  بمقــدار  التقاعديــة 

تغطيــة اإلنــاث فــي بعــض الــدول العربيــة.

ولفــت التقريــر االنتبــاه إلــى ُجملــة مــن المعوقــات التــي 

المنطقــة  فــي  التقاعديــة  المعاشــات  نظــم  تشــوب 

لربــط  آليــات  إلــى  افتقارهــا  مقدمتهــا  وفــي  العربيــة، 

المعاشــات بمؤشــر التضخــم، بمــا يضمــن زيــادة فــي 

المعاشــات التقاعديــة تلقائيــا، هــذا فضــًلا عــن التفــاوت 

تتجــاوز  إذ  المتقاعديــن؛  بيــن  المعاشــات  فــي  الكبيــر 

قيمــة معاشــات األشــخاص األكبــر ســًنا نظيرتهــا التــي 

يتقاضاهــا المتقاعــدون األصغــر ســًنا.

ثالًثا: ُسـبل بناء مسـتقبل أفضل لكبار 
السـن في المنطقة العربية

ــح  ــر مــن عناصــر توضِّ م خــال التقري فــي ضــوء مــا تقــدَّ

العقبــات التــي تواجــه توفيــر حيــاة كريمــة الئقــة لكبــار 

هــو  الســن  كبــار  دعــم  أن  إلــى  التقريــر  ُيشــير  الســن، 

مــن  تنطلــق  والتــي   ،2030 لرؤيــة  الرئيســة  البنــود  أحــد 

هــدف مفــاده دعــم جميــع أفــراد المجتمــع دون إهمــال 

، يمكــن تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن  ثــمَّ أحــد، ومــن 

مســاهمات كبــار الســن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

التاليــة: العناصــر  المســتدامة، وذلــك مــن خــال 

ا لمرحلة الشيخوخة: 1. إعداد األجيال الناشئة صحيًّ

ُتشــير أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى ضــرورة »إعــداد 

فــي  جيــدة  للتمتــع بصحــة جســدية وعقليــة  األجيــال 

مرحلــة الشــيخوخة«، وذلــك مــن خــال تحديــد مخطــط 

ــي: ــة، كالتال ــي لألهــداف الفرعي زمن

* على المدى القصير )خالل خمس سنوات):

دعــم العــادات الصحيــة لألفــراد: وذلــك من خال 	 

نشــر حمات توعوية بشــأن تعزيز النشاط البدني، 

المجتمعيــة،  المراكــز  أو  المــدارس  فــي  ســواء 

بالعــادات  االلتــزام  ثقافــة  نشــر  إلــى  باإلضافــة 

الســلوكيات  ومناهضــة  الصحيــة،  الغذائيــة 

التدخيــن. رأســها  األفــراد، وعلــى  الُمضــرة بصحــة 

الصحي 	  النظام  استجابة  مدى  على  الوقوف 

الحالي الحتياجات األفراد: وذلك من خال تقييم 

والسلبيات،  اإليجابيات  حيث  من  الحالي  الوضع 

أو  األولية  سواء  الصحية،  الرعاية  مراكز  وتوفير 

إليها،  األفراد  وصول  وإمكانية  المتخصصة، 

على  األفراد  قدرة  مدى  دراسة  إلى  باإلضافة 

تحمل التكلفة العاجية في هذه المراكز، وكذلك 

مدى استعدادها للتعامل مع كبار السن.

توفيــر سياســات تدعــم كبــار الســن فــي جميــع 	 

القطاعــات: وذلــك مــن خال دراســة مدى مراعاة 

لألفــراد  سياســاتها  فــي  المختلفــة  القطاعــات 

فــي مرحلــة الشــيخوخة، وتمكيــن كبــار الســن مــن 

تقديــم المقترحــات المختلفــة لتحســين وتطويــر 

هــذه السياســات، فضــًلا عــن متابعــة تنفيــذ هــذه 

السياســات فــي المجتمعــات المختلفــة. 

مــن  الفتــرة  )خــالل  المتوســط  المــدى  علــى   *

ســنوات): عشــر  إلــى  خمــس 

خــال 	  مــن  وذلــك  الصحيــة:  العــادات  تقنييــن 

وضــع إطــار قانونــي ُيعــزز مــن انتشــار العــادات 

الصحيــة ويمنــع العــادات غيــر الصحيــة، باإلضافــة 

العامــة  الحدائــق  فــي  االســتثمارات  زيــادة  إلــى 

زيــادة  فــي  ُتســهم  التــي  المجتمعيــة  والمراكــز 

االســتثمار  عــن  لألفــراد، فضــًلا  البدنــي  النشــاط 

الصحيــة  الرعايــة  توفــر  التــي  المؤسســات  فــي 

الســن. لكبــار  المائمــة 

زيـادة فـرص الحصـول علـى الخدمـات الصحيـة: 	 

المتعلقـة  المعلومـات  توفيـر  خـال  مـن  وذلـك 

بتوافـر المـوارد الصحيـة، باإلضافة إلى توفير مراكز 

الرعايـة منخفضـة التكلفـة والمجانيـة أيًضـا.

خال 	  من  وذلك  الصحية:  الخدمات  جودة  تحسين 

وضع معايير للجودة، والعمل على إنفاذها وتطبيقها.
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* علــى المــدى الطويــل )خــالل الفتــرة مــن عشــرة 

إلــى عشــرين عاًمــا):

إنشـــاء نظـــم رعايـــة صحيـــة شـــاملة: وذلـــك 	 

لنظـــم  دوريـــة  تقييمـــات  إجـــراء  خـــال  مـــن 

ـــد مـــن اتســـاقها  الرعايـــة الصحيـــة الحاليـــة؛ للتأكُّ

وإجـــراء  الشـــيخوخة،  مرحلـــة  متطلبـــات  مـــع 

إصاحـــات دوريـــة لنظـــم الرعايـــة الصحيـــة وفًقـــا 

التقييمـــات. لتلـــك 

2. توفير ُفرص للتعلم مدى الحياة:

ُتشــير أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى ضــرورة »توفيــر 

ــاة«، وذلــك مــن خــال  فــرص للتعلــم طــوال دورة الحي

تحديــد مخطــط زمنــي لألهــداف الفرعيــة، كالتالــي:

* على المدى القصير )خالل خمس سنوات):

معالجـــة األميـــة بيـــن البالغيـــن: وذلـــك مـــن 	 

خـــال إجـــراء إحصـــاءات دقيقـــة بشـــأن معـــدالت 

األميـــة بيـــن البالغيـــن فـــي المجتمـــع، مـــع توفيـــر 

برامـــج تعليميـــة مختلفـــة تشـــمل البالغيـــن فـــي 

ما تلـــك  جميـــع أنحـــاء المنطقـــة العربيـــة، ال ســـيَّ

ــة بيـــن  ــاع معـــدالت األميـ التـــي تعانـــي مـــن ارتفـ

البالغيـــن.

مــن 	  وذلــك  المهــارات:  لتنميــة  فــرص  توفيــر 

خــال توفيــر دورات تدريبيــة للبالغيــن، بمــن فيهــم 

كبــار الســن، لتنميــة مهاراتهــم بمــا يتناســب مــع 

التقنيــات والمهــارات التعليميــة الحديثــة.

مــن  الفتــرة  )خــالل  المتوســط  المــدى  علــى   *

ســنوات): عشــر  إلــى  خمــس 

ــام 	  ــم العـ ــى التعليـ ــادة فـــرص الحصـــول علـ زيـ

زيـــادة  خـــال  مـــن  وذلـــك  جودتـــه:  وتحســـين 

االســـتثمار فـــي قطـــاع التعليـــم العـــام، وتقليـــل 

النفقـــات الشـــخصية للمتعلميـــن، فضـــًلا عـــن 

عقـــد دورات تدريبيـــة للمعلميـــن والتربوييـــن بمـــا 

يؤهلهـــم للتعامـــل مـــع الفئـــة المســـتهدفة.

3. إعــداد األجيــال المقبلــة لتتمتــع باألمــان 
المالــي فــي ســن الشــيخوخة:

ــن أهــداف التنميــة المســتدامة ضــرورة »تحقيــق  تتضمَّ

الشــيخوخة«،  ســن  فــي  للمواطنيــن  المالــي  األمــان 

لألهــداف  زمنــي  مخطــط  تحديــد  خــال  مــن  وذلــك 

كالتالــي: الفرعيــة، 

* على المدى القصير )خالل خمس سنوات):

تشــجيع ثقافــة االســتثمار واالدخــار: وذلــك مــن 	 

خــال إعــداد حمــات توعويــة بشــأن تعزيــز ثقافــة 

المراحــل  فــي  األفــراد  بيــن  واالســتثمار  االدخــار 

المختلفــة. العمريــة 

عقــد دورات تدريبيــة لتعليــم االدخــار: وذلــك مــن 	 

التــي  الدراســية  المناهــج  بعــض  إضافــة  خــال 

الطــاب،  لــدى  واالســتثمار  االدخــار  ثقافــة  تعــزز 

ــة فــي هــذا الصــدد  فضــًلا عــن عقــد دورات تدريبي

للبالغيــن، بمــن فيهــم كبــار الســن.

مــن  الفتــرة  )خــالل  المتوســط  المــدى  علــى   *

ســنوات): عشــر  إلــى  خمــس 

خــال 	  مــن  وذلــك  واالدخــار:  االســتثمار  تحفيــز 

األفــراد،  ُتشــجع  التــي  القانونيــة  التدابيــر  اتخــاذ 

ــى االدخــار واالســتثمار،  ــار الســن عل ــا كب وخصوًص

مقابــل  الضريبيــة  اإلعفــاءات  تقديــم  مثــل: 

التقاعــد. صناديــق  فــي  االســتثمار 

المخاطــر: 	  إدارة  بهــدف  االســتثمار  تشــجيع 

وذلــك مــن خــال عقــد عــدد مــن الــدورات التدريبيــة 

لغــرس  الســن،  كبــار  رأســهم  وعلــى  للبالغيــن، 

فيهــم،  المختلفــة  االســتثمار  اســتراتيجيات 

واالســتثمارية. االدخاريــة  عاداتهــم  وتحســين 

وختاًما، يرى التقرير أن تطبيق الحكومات العربية لخارطة 

الديمغرافي  التنوع  من  واالستفادة  المقترحة،  الطريق 

لكبار  أفضل  العربية لضمان مستقبل  المجتمعات  في 

السن وتمكينهم في المجتمع، من شأنه أن يدعم تحقيق 

التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
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المجتمــع واالقتصـــاد.. إطــار ومبـادئ)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. رانيـا سليمان سعد الدين

يتحـــدد الســـلوك االقتصـــادي للفـــرد وفًقـــا لجملـــة مـــن 

واأليديولوجيـــة،  والسياســـية  االجتماعيـــة  العوامـــل 

ـــه  ـــي فـــإن دراســـة وتفســـير هـــذا الســـلوك ومآالت وبالتال

وإنمـــا  فحســـب،  االقتصـــاد  علمـــاء  علـــى  تقتصـــر  ال 

يلعـــب علمـــاء االجتمـــاع دوًرا حاســـًما فـــي هـــذا الصـــدد، 

ما أن الســـلوك االقتصـــادي للفـــرد يتـــم فـــي إطـــار  ال ســـيَّ

بيئـــة اجتماعيـــة معينـــة، ويتأثـــر بالثقافـــة الســـائدة فـــي 

تلـــك البيئـــة، وفـــي هـــذا اإلطـــار، ســـلَّط عالـــم االجتمـــاع 

)Mark Granovetter(»جرانوفتيـــر »مـــارك  األمريكـــي 

فـــي كتابـــه »المجتمـــع واالقتصـــاد.. إطـــار ومبـــادئ« 

 ،)Society and Economy: Framework and Principles(

االجـتـمـاعـــــــي« »االقـتـصـــــــاد  عـلــــم  عـلــــى   الضـــــــوء 

الســـلوك  يـــدرس  والـــذي   ،)Economic sociology(

علمـــي  نظريـــات  بيـــن  تجمـــع  زاويـــة  مـــن  البشـــري 

ــل  ــر العوامـ ــة تأثيـ ــير كيفيـ ــاد، لتفسـ ــاع واالقتصـ االجتمـ

ــادي  ــلوك االقتصـ ــى السـ ــة علـ ــة واالقتصاديـ االجتماعيـ

للفـــرد، وهـــو مـــا ســـيتم توضيحـــه فيمـــا يلـــي: 

تباين تفسير علمي االجتماع واالقتصاد 
لسلوك الفرد االقتصادي

ســـلَّط »جرانوفتيـــر« الضـــوء علـــى التبايـــن بيـــن نظـــرة 

علمـــي االجتمـــاع واالقتصـــاد لألنشـــطة االقتصاديـــة 

المختلفـــة التـــي يقـــوم بهـــا األفـــراد، ففـــي حيـــن يـــرى 

علـــم االجتمـــاع أن التنشـــئة االجتماعيـــة والســـمات 

بـــه  المحيطـــة  البيئـــة  مـــن  الفـــرد  يكتســـبها  التـــي 

ـــا فـــي تحديـــد ســـلوكه االقتصـــادي،  تلعـــب دوًرا محوريًّ

يســـعى  فـــرد  كل  أن  إلـــى  االقتصـــاد  علـــم  ُيشـــير 

لتعظيـــم منفعتـــه الشـــخصية بالفطـــرة، ومـــن ثـــّم، 

ــادي، ــرد االقتصـ ــلوك الفـ ــدد الرئيـــس لسـ ــي المحـ  فهـ

وال تقتصـــر فكـــرة تعظيـــم المنفعـــة علـــى األنشـــطة 

مـــن  لجملـــة  تمتـــد  وإنمـــا  فحســـب،  االقتصاديـــة 

ـــزواج والجريمـــة  األنشـــطة االجتماعيـــة ذات الصلـــة بال

وغيرهـــا مـــن الظواهـــر االجتماعيـــة.

هنــاك تبايــن واضــح بيــن نظــرة علمــي االجتمــاع واالقتصــاد لألنشــطة االقتصاديــة المختلفــة التــي يقــوم 

بهــا األفــراد، ففــي حيــن يــرى علــم االجتمــاع أن التنشــئة االجتماعيــة والســمات التــي يكتســبها الفــرد مــن البيئــة 

المحيطــة بــه تلعــب دوًرا محوريًّــا فــي تحديــد ســلوكه االقتصــادي، يُشــير علــم االقتصــاد إلــى أن كل فــرد يســعى 

لتعظيــم منفعتــه الشــخصية بالفطــرة، ومــن ثــّم، فهــي المحــدد الرئيــس لســلوك الفــرد االقتصــادي.

مارك س. غرانوفيتر، المجتمع واالقتصاد: إطار ومبادئ، ترجمة ابتهال الخطيب، عالم المعرفة، العدد 487، أكتوبر 2021.)*(
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كل  تحليــل  فــي  الصــدد  هــذا  فــي  اآلراء  أبــرز  ــل  وتتمثَّ

 ،)Dennis Wrong( »مــن عالــم االجتمــاع »دينيــس رونــج

 )Adam Smith( ســميث«  »آدم  االقتصــاد  وعالــم 

للســلوك االقتصــادي للفــرد؛ حيث يــرى األول أن األفراد 

تمثــل جهــات مســتجيبة للمحيــط االجتماعــي بموجــب 

التنشــئة، ومــن ثــّم، فإنهــم خاضعــون للمعاييــر والقيــم 

التــي ُتغــرس مــن خالهــا، أي أن ســلوكهم االقتصــادي 

ــا للثقافــة الســائدة فــي بيئتهــم المحيطــة  يتحــدد وفًق

بغــض النظــر عــن دوافعهــم االقتصاديــة الخاصــة.

ومـــن جانـــب آخـــر، اســـتبعد العديـــد مـــن علمـــاء االقتصـــاد 

وعلـــى رأســـهم »ســـميث« العوامـــل االجتماعيـــة مـــن 

ــا تتناقـــض  ــوى أنهـ ــادي، بدعـ ــلوك االقتصـ ــل السـ تحليـ

ا إلـــى أن  مـــع طبيعـــة األســـواق المتنافســـة، مشـــيًر

ا مـــا يلتقـــون مًعـــا، كمـــا  أصحـــاب التجـــارة الواحـــدة نـــادًر

أن محادثاتهـــم دائًمـــا مـــا تنتهـــي بوضـــع مخطـــط مـــا 

لرفـــع األســـعار فـــي ظـــل عـــدم وجـــود آليـــات محـــددة 

ــكار. ــة االحتـ لمكافحـ

ويــرى الكاتــب أن تحليــل الســلوك االقتصــادي للفــرد 

مــن زاويــة واحــدة فقــط ســواء اقتصاديــة أو اجتماعيــة 

التحليــل  إن  حيــث  مغلوطــة؛  نتائــج  إلــى  يفضــي 

تاريــخ  فــي  البحــث  يســتلزم  للظاهــرة  االقتصــادي 

ما أن الســلوك  تطورها والعوامل المؤثرة فيها؛ ال ســيَّ

االقتصــادي عــادة مــا ينتــج عــن أهــداف متنوعــة ترتبــط 

بشــبكات معقــدة مــن الفاعليــن، فيمــا ينطلــق التحليــل 

فــي  تؤثــر  والتــي  الفــرد،  بيئــة  دراســة  مــن  االجتماعــي 

ا إلــى قصــور هــذا التحليــل؛ نظــًرا ألنــه  نشــأته، مشــيًر

يــرى أن الفــرد ال يمتلــك اإلرادة الازمــة لتحديــد ســلوكه، 

وأن الســلوك يتحــدد بطريقــة تلقائيــة وفًقــا للثقافــة 

الســائدة فــي المجتمــع.

علم االقتصاد االجتماعي الجديد.. مستوى 
وسيط لتفسير السلوك االقتصادي

للســـلوك  الصحيـــح  التفســـير  أن  الكتـــاب  يـــرى 

العوامـــل  علـــى  يركـــز  أن  بـــد  ال  للفـــرد  االقتصـــادي 

الســـياق  إن  حيـــث  مًعـــا؛  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

ـــا فـــي تحديـــد الســـلوك  االجتماعـــي يعـــد عنصـــًرا محوريًّ

االقتصـــادي، ومـــن ثـــّم، حـــاول الكاتـــب تفســـير هـــذه 

االجتماعـــي  االقتصـــاد  »علـــم  خـــال  مـــن  الظاهـــرة 

يســـعى  إذ  )New Economic Sociology(؛  الجديـــد« 

لعلـــم  االجتماعيـــة  الشـــبكة  لتحليـــل  المنظـــور  هـــذا 

الشـــبكات  أهميـــة  ضـــوء  فـــي  وذلـــك  االقتصـــاد، 

االجتماعيـــة فـــي تفســـير بعـــض المفاهيـــم الرئيســـة 

أبرزهـــا:  االقتصـــادي،  الســـلوك  بتحليـــل  الصلـــة  ذات 

والقيـــم. والمعاييـــر،  والســـلطة،  الثقـــة، 

وفــي هــذا اإلطــار، أشــار الكتــاب إلــى أن هنــاك جملــة مــن 

المبــادئ النظريــة بشــأن تأثيــر الشــبكات االجتماعيــة 

)العاقــات االجتماعيــة( علــى الســلوكيات االقتصاديــة 

لألفــراد، مــن أبرزهــا:

الشـبكات والمعاييـر االجتماعيـة: هنـاك عاقـة . 1

طرديـة بيـن كثافـة التفاعـات االجتماعيـة وترسـيخ 

القيم والمعايير االجتماعية؛ حيث تتعدد المسارات 

التـي ُيمكـن مـن خالهـا انتقـال األفـكار والمعلومات 

بيـن وحـدات المجتمـع، ومن ثّم، تؤثر هذه الشـبكات 

علـى السـلوك االقتصـادي للفرد.

الســـلوك: . 2 علـــى  االجتماعيـــة  الروابـــط  تأثيـــر 

تلعـــب الروابـــط االجتماعيـــة دوًرا حاســـًما فـــي نشـــر 

المعلومـــات والقيـــم، وهنـــاك نوعـــان مـــن الروابـــط 

فـــي المجتمـــع )قويـــة – ضعيفـــة(، وتمتلـــك الروابـــط 

تلـــك  مـــن  الســـلوك  علـــى  أكبـــر  تأثيـــرا  الضعيفـــة 

القويـــة؛ نظـــًرا ألن األصدقـــاء المقربيـــن فـــي حالـــة 

ـــة،  ـــة تكـــون لديهـــم اهتمامـــات متقارب ـــط القوي الرواب

ومـــن ثـــّم، فإنهـــم يتبعـــون الســـلوك ذاتـــه، وذلـــك علـــى 

ــة  ــي حالـ ــا فـ ــة )كمـ النقيـــض مـــن الروابـــط الضعيفـ

المعـــارف(؛ فغالًبـــا مـــا يكـــون لهـــؤالء األشـــخاص 

اهتمامـــات متنوعـــة، وبالتالـــي تكـــون هنـــاك فرصـــة 

أكبـــر للحصـــول علـــى معلومـــات جديـــدة ومتنوعـــة 

بصـــورة  االقتصـــادي  الفـــرد  ســـلوك  فـــي  تؤثـــر 

ــا ُيمكـــن تســـميته بــــ »قـــوة الروابـــط  ــر، وهـــو مـ أكبـ

.The strength of weak ties الضعيفـــة« 
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الثغرات البنائية: يتمتع األشخاص الذي يتفاعلون . 3

في إطار أكثر من شبكة اجتماعية بميزة استراتيجية؛ 

من  ممكنة  استفادة  أقصى  تحقيق  يمكنهم  حيث 

الشبكات،  تلك  بين  توجد  التي  البنائية«  »الثغرات 

البدائل  من  بجملة  االقتصادي  سلوكهم  يدعم  بما 

بمثابة  الحالة  هذه  في  الفرد  ويكون  والخيارات، 

وسيط فعال بين الشبكات االجتماعية المتنوعة. 

مســتويات تأثيــر التفاعــات االجتماعيــة 
علــى الســلوك االقتصــادي

يتأثر  لألفراد  االقتصادي  السلوك  أن  إلى  الكتاب  أشار 

بما أطلق عليه »التضمين«، أي العاقات االجتماعية، 

وذلك عبر 3 مستويات:

.Relational Embeddedness »التضمين العاقاتي« -

.Structural Embeddedness »التضمين البنائي« -

Temporal Embeddedn »التضمين الزمني« -

ويُمكن توضيحها كالتالي:

 	 :(Relational Embeddedness( التضمين العالقاتي

االجتماعيـة  العاقـات  تأثيـر  علـى  ينطـوي  والـذي 

بصـورة مباشـرة علـى السـلوك االقتصـادي لألفراد؛ 

يغيـر  أن  يمكنـه  باآلخريـن  ـق  التعلُّ مجـرد  إن  حيـث 

مـن السـلوك االقتصـادي للفـرد، وبالتالـي قـد يرغـب 

الفرد، على سـبيل المثال، في االسـتمرار في العمل 

فـي شـركة معينـة علـى الرغـم مـن كونهـا أقـل مـن 

وذلـك  بغيرهـا؛  مقارنـة  االقتصاديـة  مزاياهـا  حيـث 

لتعلقـه بزمائـه فـي العمـل.

 	 :(Structural Embeddedness( البنائـي  التضميـن 

سـلوك  علـى  للمجتمـع  الكلـي  البنـاء  تأثيـر  إلـى  يشـير 

أكبـر  تأثيـرا  ويمتلـك  العملـي،  أو  االقتصـادي  األفـراد 

االقتصـادي  السـلوك  علـى  العاقاتـي  التضميـن  مـن 

العمـال  أحـد  كان  إذا  المثـال،  سـبيل  فعلـى  للفـرد، 

يتمتـع بعاقـات جيـدة مـع مديره الذي يكرهـه العمال 

اآلخـرون، فقـد يواجـه هـذا العامـل ضغوًطـا شـديدة 

بـل العمـال اآلخرين -في حال ترابطهم- لابتعاد 
ِ
مـن ق

عـن هـذا المديـر، وبالتالـي تكـون للمجموعـة قـوة أكبـر 

للتأثيـر علـى سـلوك الفـرد العملـي وتغييـره.

 	 :(Temporal Embeddedness( التضميــن الزمنــي

تاريــخ  أن  مفادهــا  فكــرة  مــن  ينطلــق  والــذي 

العاقــات االجتماعيــة يؤثــر علــى طبيعــة التفاعــات 

بيــن األشــخاص فــي الحاضــر، ومــن ثــّم، يؤثــر علــى 

الســلوك العملــي أو االقتصــادي لهــؤالء األفــراد، 

ورغــم أهميــة هــذا الجانــب مــن التحليــل فإنــه لــم 

والبحــث. الدراســة  مــن  الكافــي  بالقــدر  يحــَظ 

وختاًمــا، فإنــه فــي ضــوء مــا تــم عرضــه مــن تفســيرات 

للســلوك االقتصــادي للفــرد مــن زاويــة علمــي االجتمــاع 

ــد الكتــاب أن الوصــول إلــى نتائــج صحيحــة  واالقتصــاد، أكَّ

التطــرق  يســتلزم  األفــراد  ســلوك  تفســير  بشــأن 

فــي  تتمثــل  والتــي  أيًضــا،  للســلوك  الفرديــة  للدوافــع 

تحقيــق غايــات اجتماعيــة محــددة مدفوعــة بالعواطــف، 

باســم  ُيعــرف  مــا  وهــو  شــخصي،  هــدف  تحقيــق  أو 

ــدور  ــة التعريفيــة )Definitional Egoism(؛ حيــث ي األنوي

الفــرد فــي حلقــات مفرغــة تمنعــه مــن إيثــار الغيــر، أو أن 

ــه اجتماعــي؛ وذلــك عبــر توظيــف  يكــون الســلوك ذا توجُّ

العاقــات االجتماعيــة للفــرد بجميــع أشــكالها )الروابط 

أهــداف  لتحقيــق  بشــقيها ســواء قويــة أو ضعيفــة( 

اقتصاديــة، بمــا ينعكــس علــى مكانــة الفــرد االجتماعيــة، 

والحصــول علــى استحســان اآلخريــن.
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)*( John T. Jost, Delia S. Baldassarri & James N. Druckman, Cognitive–motivational mechanisms of political polarization in so-
cial-communicative contexts, August 2022... https://www.nature.com/articles/s44159-022-00093-5 

دوافع وآليات االستقطاب السياسي)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. ابتهال أحمد عبد الغني

 )Nature Reviews مجلة  نشرت  اإلطار،  هذا  وفي 

المعرفية  »اآلليات  بعنوان  دراسة   Psychology(

التحفيزية لالستقطاب السياسي في السياقات 

االجتماعية التواصلية«، والتي تسعى إلى فهم أنواع 

أفراد  بين  االستقطاب  ظاهرة  انتشار  ودوافع  وآليات 

المجتمع، مشيرًة إلى أنه بالرغم من األهمية التي يمثلها 

يؤدي  قد  حدته  تصاعد  فإن  المجتمعات،  في  االختاف 

قضايا  إلى  تصل  حتى  االستقطاب  ظاهرة  تفشي  إلى 

باالختافات  المثل  ضاربة  تسييسها،  يمكن  ال  حيوية 

بين  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  تصاعدت  التي 

األقنعة  ارتداء  حول  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين 

والحصول على اللقاحات أثناء انتشار جائحة كورونا. 

وفي هذا الســياق، عّرفت الدراســة مفهوم االستقطاب 

كتحــول فــي ســلوك وآراء جماعــة معينــة لتصبــح أكثــر 

فــي  تشــدًدا  أكثــر  الوقــت  مــرور  مــع  وتصبــح  تطرًفــا، 

ــع 
ِ
الدفــاع عــن أفكارهــا ومواقفهــا. وعلــى هــذا النحــو، ُترج

الدراســة تفســير هــذه الظاهــرة إلــى أن رغبــة أن هــذه 

ا  الجماعــة فــي الحفــاظ علــى تميزهــا تجعلهــا تتبنــى تصــوًر

ــه يعــزز تباينهــا عــن المجموعــات األخــرى.  ــا في مبالًغ

االسـتقطاب  فهـم  يمكـن  أنـه  الدراسـة  وأضافـت 

السياسـية  النخـب  بيـن  كبيـرة  فجـوة  وجـود  ضـوء  فـي 

النخـب  بيـن  االسـتقطاب  تأثيـر  درجـة  ولكـن  المختلفـة، 

ثـّم،  ومـن  نقـاش،  موضـع  تـزال  ال  المواطنيـن  علـى 

علـى  تعمـل  التـي  اآلليـات  فهـم  إلـى  الدراسـة  تسـعى 

جانـب  إلـى  الجماهيـري،  السياسـي  االسـتقطاب  زيـادة 

فهـم طبيعـة األنـواع المختلفـة من االسـتقطاب، وذلك 

بالتركيـز علـى الواليـات المتحدة األمريكية كحالة شـهدت 

ظهـر  السياسـي،  االسـتقطاب  مـن  عاليـة  مسـتويات 

بوضـوح فـي أحـداث 6 ينايـر 2021 واقتحـام مؤيديـن للرئيس 

الكونجـرس؛  مبنـى  ترامـب«  »دونالـد  السـابق  األمريكـي 

الرئاسـية.  االنتخابـات  نتائـج  علـى  اعتراًضـا 

أنواع االستقطاب السياسي

سياسي  استقطاب  حدوث  أسباب  الدراسة  أرجعت 

إلى وجود انقسامات عميقة بين األفراد في  جماهيري 

آرائهم السياسية أو توجههم إلى إنشاء روابط أكثر قوة 

مع الجماعات التي ينتمون إليها، مشيًرة إلى وجود ثاثة 

أنواع من االستقطاب السياسي الجماهيري، وهي:

ينعكــس تبايــن الــرؤى داخــل األنظمــة والمجتمعــات التــي تعانــي مــن االســتقطاب السياســي علــى نهــج 

الــدول فــي التعامــل مــع األزمــات الطارئــة؛ نتيجــة تزايــد حــدة االنقســام الداخلــي فــي مواجهــة تلــك األزمــات، 

بينمــا تنجــح األنظمــة والمجتمعــات التــي تتخــذ مــن التوافــق نهًجــا مشــترًكا فــي مواجهــة األزمــات.
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أولًا: االســـتـقـطــــاب األيـديـولـوجــــــي، الـــذي تندفـــع 

ــي النقيـــض  ــو طرفـ ــر نحـ ــة أكثـ ــات المختلفـ ــه الجماعـ فيـ

ــه  ــا تتضمنـ ــات بمـ ــا أو األيديولوجيـ ــا يخـــص القضايـ فيمـ

مـــن آراء ومعتقـــدات وقيـــم، وهـــو مـــا يمكـــن أن تنتـــج 

»اســـتقطاب متماثـــل« تصبـــح  إمـــا  معـــه ظاهرتـــان، 

فيـــه الجماعـــات المختلفـــة أكثـــر تطرًفـــا فـــي أفكارهـــا 

يحـــدث  متماثـــل«  غيـــر  »اســـتقطاب  أو  ومواقفهـــا، 

عندمـــا تتجـــه مجموعـــة واحـــدة نحـــو التطـــرف. 

ثانًيـــا: االســـتقطاب الحزبـــي، الـــذي يركـــز باألســـاس 

علـــى األحـــزاب السياســـية، فبالرغـــم مـــن أن األحـــزاب 

ـــة أو  ـــا مـــا تنشـــأ مـــن االختافـــات الثقافي السياســـية غالًب

االجتماعيـــة الموجـــودة فـــي المجتمـــع، فإنـــه فـــي بعـــض 

حـــول  المتكـــررة  االختافـــات  مـــن  يتولـــد  قـــد  األحيـــان 

العديـــد مـــن السياســـات والقضايـــا صراعـــات شـــديدة 

ــزاب. ــن األحـ بيـ

ثالثًـــا: االســـتقطاب العاطفـــي، الـــذي يحـــدث عندمـــا 

يكـــون لـــدى أعضـــاء المجموعـــات االجتماعيـــة المختلفـــة 

إيجابيـــة  مشـــاعر  أو  مواقـــف  السياســـية  األحـــزاب   أو 

إزاء المجموعـــات األخـــرى نفســـها، وليـــس  أو ســـلبية 

ــة. ــية أو األيديولوجيـ ــأن تفضياتهـــم السياسـ فقـــط بشـ

وأضافـــت الدراســـة أن أنـــواع االســـتقطاب الثاثـــة يمكن 

ـــى فهـــم السياســـة والمجتمـــع  ـــن إل أن تدفـــع المواطني

مـــن منظـــور »نحـــن مقابـــل اآلخريـــن«، مشـــيرة إلـــى أنـــه 

ــا  ــزز بعضهـ ــة أن يعـ ــواع الثاثـ ــذه األنـ ــن الممكـــن لهـ مـ

بعضـــا؛ حيـــث إن االســـتقطاب األيديولوجـــي أو الحزبـــي 

يمكـــن أن يفاقـــم مـــن االســـتقطاب العاطفـــي، كمـــا 

قضيـــة  يفاقـــم  أن  العاطفـــي  لاســـتقطاب  يمكـــن 

باالســـتقطاب  المثـــل  ضاربـــة  حزبيـــة،  أو  سياســـية 

فـــي  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  حـــدث  الـــذي 

ــداء  ــى أن العـ ــيرًة إلـ ــا، مشـ ــة كورونـ ــار جائحـ وقـــت انتشـ

ــة بيـــن الحزبيـــن  ــي كانـــت قائمـ ــلبية التـ ــاعر السـ والمشـ

الجائحـــة  تفشـــي  قبـــل  والجمهـــوري  الديمقراطـــي 

إلـــى حـــد معارضـــة السياســـات المتعلقـــة  تفاقمـــت 

أخـــذ  أو  المنـــزل  فـــي  البقـــاء  مثـــل  الوبـــاء،  بمواجهـــة 

الكمامـــات.  ارتـــداء  أو  التطعيمـــات 

اآلليات التي تعزز االستقطاب السياسي

ــي  ــاهم فـ ــات تسـ ــاث آليـ ــود ثـ ــى وجـ ــة إلـ ــارت الدراسـ أشـ

وهـــي: الجماهيـــري؛  السياســـي  االســـتقطاب   زيـــادة 

 ،)Ego-justifying mechanisms( »أولًا: آليـــة »تبريـــر األنـــا

علـــى  للحفـــاظ  الفـــرد  ســـعي  حـــول  تتمحـــور  والتـــي 

معتقداتـــه وآرائـــه وقيمـــه والدفـــاع عنهـــا ضـــد اآلراء التـــي 

قـــد تتعـــارض معهـــا، بمـــا يجعلـــه ينتقـــي المعلومـــات 

المتوافقـــة فقـــط مـــع النتائـــج التـــي يطمـــح فـــي الوصـــول 

إليهـــا، وهـــو األمـــر الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلـــى تشـــويه قـــدرة 

ــليم.  ــر السـ ــرد علـــى التفكيـ الفـ

 Group-justifying( المجموعـة«  »تبريـر  آليـة  ثانًيـا: 

الجماعـات  سـعي  حـول  تتمحـور  والتـي   ،)mechanisms

فـي  وأفكارهـا  مصالحهـا  علـى  الحفـاظ  إلـى  المختلفـة 

زيـادة  إلـى  تـؤدي  مواجهـة الجماعـات األخـرى، والتـي قـد 

المسـافة بيـن المجموعـات المختلفة، فضًلا عما يقترن 

معهـا من عملية تشـويه صـورة أو تهميش مجموعات 

معينـة، وقـد تقـوم علـى إثرها جماعة بتصوير منافسـيها 

علـى أنهـم متطرفـون أو عنيفـون بمـا يبـرر اسـتخدامهم 

لألسـاليب غيـر السـلمية ضدهـم.

 System-justifying( النظـــام«  »تبريـــر  آليـــة  ثالثًـــا: 

إلـــى  البعـــض  ميـــل  تعكـــس  والتـــي   ،)mechanisms

 مـــا ومقاومـــة األشـــكال المختلفـــة 
ٍ
الحفـــاظ علـــى وضـــع

الوضـــع  تحـــدي  إلـــى  اآلخـــر  البعـــض  وميـــل  للتغييـــر، 

الراهـــن وتغييـــره، وهـــو األمـــر الـــذي قـــد يســـفر عنـــه مزيـــد 

مـــن االســـتقطاب، مـــع محاولـــة أعضـــاء المجموعـــات 

وقيمهـــا.  بآرائهـــا  االحتفـــاظ  المختلفـــة 

وعلــى هــذا النحــو، أشــارت الدراســة إلــى أن آليــات تبريــر 

األنــا والجماعــة والنظــام تســاهم فــي زيادة االســتقطاب 

أولئــك  أن  مضيفــة  والعاطفــي،  والحزبــي  األيديولوجــي 

الليبراليــة أو المحافظــة فــي  الذيــن يؤيــدون المواقــف 

يبــرر  ا  تحيــًز يظهــرون  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

صالــح  أو  صالحهــم  فــي  يصــب  بمــا  والجماعــة  األنــا 

إليهــا. ينتمــون  التــي  المجموعــات 



181181

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )4( - نوفمبـــر 2022

السياقات التي ينشأ منها االستقطاب

ركــزت الدراســة علــى فهــم الســياقات التــي ينشــأ منهــا 

االســتقطاب السياســي الجماهيــري، وذلــك مــن خــال 

تتفاقــم  التــي  العوامــل  بعــض  علــى  الضــوء  إلقــاء 

بســببها الخافــات، وفــي هــذا الســياق ألقــت الدراســة 

الّضــوء علــى الرســائل التــي ُتبــث فــي المجتمــع، والتــي 

تــؤدي إلــى حالــة مــن االســتقطاب، ال ســّيما فــي العصــر 

ــت.  ــه اإلنترن ــن علي ــذي يهمي ــي ال الحال

األشــخاص  أن  الدراســة  اعتبــرت  النحــو،  هــذا  وعلــى 

النخــب  مثــل  اآلخريــن،  علــى  التأثيــر  علــى  القادريــن 

السياســية، فضــًلا عــن الشــبكات االجتماعيــة المكونــة 

مــن األصدقــاء وأفــراد األســرة وزمــاء العمــل، والتــي 

ــى الســلوك السياســي لألفــراد، مــن  ــر عل ــر كبي لهــا تأثي

المجتمعــات، فــي  الرئيســة  االســتقطاب   مصــادر 

باإلشــارات  بشــدة  يتأثــرون  المواطنيــن  أن  ســّيما  ال 

السياســية القادمــة مــن النخــب، ويميلون إلى مناقشــة 

أفكارهــم مــع مــن يشــاركهم نفــس التفكير من األســرة 

واألصدقــاء، الفتــة االنتبــاه إلــى أن االنقســام الجغرافــي 

بيــن الجماعــات المختلفــة، مثــل االنقســام بيــن ســكان 

الريــف والحضــر، يعــزز االنقســامات الثقافيــة ويحــول 

دور تعــرض الفــرد إلــى األفــكار المختلفــة عنــه. 

ــي تنشــأ مــن خالهــا  ــت الدراســة األدوات الت كمــا تناول

وذلــك  الجماهيــري،  السياســي  االســتقطاب  ظاهــرة 

مثــل  أيديولوجيــا،  المدفوعــة  اإلعــام  وســائل  مثــل 

قنــاة »فوكــس نيــوز«، التــي تدعــم اليميــن السياســي 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، أو وســائل التواصــل 

التــي  الرســائل  التــي تعمــل علــى تضخيــم  االجتماعــي 

تنقلهــا النخبــة عبــر وســائل اإلعــام، مؤكــدًة أن مثــل 

هــذه القنــوات تزيــد مــن حــدة االســتقطاب، فضــًلا عــن 

أن التعــرض للرســائل الحزبيــة علــى منصــات التواصــل 

بيــن  العاطفــي  االســتقطاب  مــن  يزيــد  االجتماعــي 

المختلفــة. الجماعــات 

الرســائل  أن طبيعــة وخصائــص  الدراســة  وأضافــت 

التــي تعمــل النخــب السياســية على نشــرها قد تجعلها 

أكثــر عرضــة لنشــر ظاهــرة االســتقطاب فــي المجتمــع؛ 

حيــث يمكــن للفاعــل السياســي إلقــاء خطابــات تعمــل 

علــى إبــراز االختافــات بيــن المجموعــات، أو حتــى اختــاق 

يزيــد مــن االختافــات،  بمــا  بهــا،  التاعــب  أو  قصــص 

أنــه غالًبــا مــا تكــون هنــاك حوافــز  إلــى  الفتــة االنتبــاه 

سياســية للنخــب الحزبيــة الســتخدام الرســائل األكثــر 

ــن.  ــد الناخبي ــادة دعــم وتأيي اســتقطاًبا لزي

توجهات مستقبلية

الجوانـــب  بعـــض  علـــى  الّضـــوء  الدراســـة  ســـّلطت 

التـــي تحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن األبحـــاث فـــي المســـتقبل 

االســـتقطاب  لظاهـــرة  أعمـــق  فهـــم  لتحقيـــق 

السياســـي الجماهيـــري فـــي المجتمعـــات، بمـــا يســـاعد 

علـــى الســـيطرة عليهـــا أو منـــع حدوثهـــا، والتـــي يأتـــي 

مـــن بينهـــا: أولًا: تحديـــد الظـــروف التـــي يحتمـــل معهـــا 
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ظهـــور آليـــات تبريـــر األنـــا أو المجموعـــة أو النظـــام، 

والتـــي تزيـــد مـــن حالـــة االســـتقطاب فـــي المجتمعـــات. 

ثانًيـــا: فهـــم طـــرق تعامـــل األفـــراد مـــع المعلومـــات 

التـــي يتعرضـــون لهـــا مـــن خـــال خطـــب  المتباينـــة 

االجتماعـــي التواصـــل  السياســـية ومواقـــع   النخـــب 

ثالثًـــا:  األصدقـــاء.  مـــع  تفاعلهـــم  خـــال  مـــن  أو 

العمـــل علـــى تفســـير المســـتويات المختلفـــة مـــن 

االســـتقطاب، أو تحقيـــق فهـــم أعمـــق الســـتراتيجيات 

الجماهيـــري،  االســـتقطاب  تعزيـــز  فـــي  النخـــب 

الهيكليـــة  العوامـــل  تأثيـــر  خـــال فهـــم  مـــن  وذلـــك 

والمؤسســـية، مثـــل األداء االقتصـــادي واالنقســـامات 

المراحـــل  فـــي  وجـــدت  التـــي  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 

األنظمـــة  فـــي  واالختافـــات  المختلفـــة،  التاريخيـــة 

السياســـية. وأخيـــًرا، ضـــرورة معرفـــة العاقـــة بيـــن 

أنـــواع االســـتقطاب المختلفـــة مـــن جهـــة، والتخلـــي 

ــّم،  ــن ثـ ــرى، ومـ ــة أخـ ــي مـــن جهـ ــن العنـــف السياسـ عـ

المخرجـــات  علـــى  االســـتقطاب  تأثيـــر  كيفيـــة  فهـــم 

وشـــكل  طبيعـــة  لتحديـــد  األخـــرى  السياســـية 

المطلوبـــة.  االســـتجابة 

وختاًمـــا، أشـــارت الدراســـة إلـــى التحـــوالت التـــي شـــهدها 

القـــرن الحـــادي والعشـــرين فـــي الحيـــاة السياســـية، ال 

ســـّيما المتعلقـــة بالحصـــول علـــى األخبـــار مـــن مصـــادر 

متعـــددة ومختلفـــة مثـــل وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 

سيشـــهده  الـــذي  الرئيـــس  التحـــدي  أن  مضيفـــًة 

المســـتقبل يتمثـــل فـــي تحديـــد الطـــرق التـــي يمكـــن مـــن 

خالهـــا أن تتعامـــل النخـــب أو الجماعـــات أو األحـــزاب 

ــر  ــدًلا مـــن نشـ ــاء، بـ ــا بشـــكل بنـ ــة مـــع بعضهـ المختلفـ

موجـــات الكراهيـــة والعنـــف، والـــذي يفضـــي بـــدوره إلـــى 

ــات. ــتقرار المجتمعـ ــد اسـ تهديـ
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»عندما أعْدُت بناء اإلنسان، أعْدُت بناء العالم«

عنــوان قصــة قصيــرة للكاتــب البرازيلــي »باولــو كويلــو« ذات مغــزى عميــق، تقــوم علــى فكــرة أن أًبــا كان 

يقــرأ جريــدة وفــي ظــل مضايقــة ابنــه الصغيــر لــه قــام األب بقطــع صفحــة مــن الجريــدة تحتــوي علــى 

خريطــة العالــم، وقّطعهــا لقطــع صغيــرة وطلــب مــن ابنــه الصغيــر تجميعهــا، وكانــت المفاجــأة أن 

الطفــل الصغيــر أعــاد تجميــع الخريطــة، »فتســاءل األب مذهوًلا: هل كانت أمــك تعلمك الجغرافيا؟! 

رد الطفــل قائــا: ال، لكــن كانــت هنــاك صــورة إلنســان علــى الوجــه اآلخــر مــن الورقــة، وعندمــا أعــدُت 

بنــاء اإلنســان، أعــدُت بنــاء العالــم«. 

هــذا الموقــف اإلنســاني البســيط يحمــل داللــة عميقــة مــن خــال التأكيــد علــى أن اإلنســان هــو البدايــة، 

وأن بنــاءه هــو األســاس لبنــاء العالــم أجمــع.

وفــي ضــوء أهميــة هــذا الملــف فــي ظــل التحــوالت المهمــة التــي شــهدها المجتمــع المصــري علــى 

مــدار الســنوات األخيــرة، خاصــة أن بنــاء اإلنســان شــّكل أحــد المحــاور التــي ارتكــزت عليهــا رؤيــة مصــر 

2030، مــن خــال التأكيــد علــى االرتقــاء بجــودة الحيــاة للمواطنيــن، وتحســين مســتوى المعيشــة للحــد 

ــم والصحــة.  ــة، مــع االهتمــام بالتعلي ــة االجتماعي ــة مــن الحماي ــر منظومــة متكامل مــن الفقــر، وتوفي

ــدور  وفــي ظــل مــا تــا ذلــك مــن خطــط ومشــروعات ُطرحــت فــي هــذا الســياق، والتــي تؤكــد علــى ال

المحــوري واألولويــة التــي توليهــا الدولــة لبنــاء اإلنســان، جــاء اختيــار ملــف هــذا العــدد مــن دوريــة آفــاق 

اجتماعيــة الصــادرة عــن مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار ليكــون عــن بنــاء اإلنســان فــي ظــل 

الجمهوريــة الجديــدة، بالتركيــز علــى البعــد الثقافــي والمعرفــي. 

وفــي ظــل التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه اإلنســان فــي كل مــكان فــي العالــم، وفــي مقدمتهــا ملــف 

ــر الفكــر والثقافــة  ــرز الحاجــة لتغيي ــى مســتقبل اإلنســان، تب ــة وتأثيرهــا الحتمــي عل التغيــرات المناخي

ــا معهــا. لبنــاء إنســان يمكنــه مجابهــة تلــك التحديــات والتفاعــل إيجاًب

وتحقيــق هــذا الهــدف ليــس باألمــر الســهل؛ فالتغييــر فــي القيــم االجتماعيــة والثقافيــة يتطلــب فترات 

زمنيــة طويلــة، ومراجعــات مســتمرة، ومــن ثــّم، تتطلــب التحديــات المتزايــدة والجهــود المبذولــة 

لمواجهتهــا التركيــز المتواصــل علــى البنــاء الثقافــي والمعرفــي لإلنســان. 

في الختام:
بناء اإلنسان أولًا

د. خديجة عرفة 
مدير إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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