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ملخص 

 

يتناكؿ ىذا البحث أنبية الشباب اعبامعي كإسهاماهتم يف بناء اجملتمعات كاستقرارىا، كما يستعرض دكر اعبامعات يف صقل 
. خصياهتم، كتزكيدىم باػبربات اليت تعزز من مسؤكليتهم اجملتمعية، ذباه القضايا اليت تواجو اجملتمعش

تلك العبلقة اليت َف ... كما يتناكؿ ىذا البحث إشكالية العبلقة بُت الثقافة كالتغيَت كمهددات للسلم األىلي يف الوطن العريب
. ية ؽبؤالء الشباب يف قيادة التغيَتتنضج لدرجة القدرة على ربمل اؼبسؤكلية اجملتمع

كأخَتان، يستعرض الباحث ثقافة اػبوؼ يف اجملتمع الفلسطيٍت كانعكاساهتا على السلم األىلي، مقًتحا إطارا عاما للتدخل 
قرار اجملتمع لًتسيخ ثقافة السلم األىلي، كفق نظرة تكاملية ذبمع بُت االعتبارات اجملتمعية كالسياسية كالوطنية اليت تبعث على است

. كرفاىيتو

 

مقدمة 

قضايا النصب كاالحتياؿ، : عة اليت سبر هبا اجملتمعات، عددان كبَتان من األمراض كاألزمات اػبانقة، من بينهارمأفرزت التغَتات الس   
دد أمنها كاالذبار بأعضاء اعبسد، كاإلرىاب الفكرم كالعسكرم، كما إُف ذلك من مشكبلت خطَتة باتت تعصف باجملتمعات كتو

. كاستقرارىا

كتتناىف ىذه الظواىر اػبطَتة مع الفطرة السليمة كطبيعة التكوين البشرم، كما تتناىف كركح التعاليم اإلؽبية كالشرائع السماكية، بل 
السلم  كمواثيق حقوؽ اإلنساف باعتبارىا ؾبتمعة تؤكد بوضوح أف األصل يف اغبياة كيف معاملة اإلنساف مع أخيو اإلنساف، ىو مبدأ

ردين كالعفو كالتسامح، أما القسوة كالعنف فهو االستثناء الذم ال يلجأ إليو إال العاجزكف عن التعبَت بالوسائل الطبيعية السلمية أك اؼبتج
  .من اإلنسانية

سطُت كما من ؾبموع السكاف يف فل (%20 –19)يبثل الشباب جزءان كبَتان من تشكيل ؾبتمعاهتم، إذ تًتاكح نسبتهم ما بُت     
. (% 22)ىم يف بقية البلداف العربية، كمن اؼبتوقع زيادة ىذه النسبة يف السنوات اػبمس القادمة لتصل إُف 
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كتعد مرحلة الشباب مرحلة مهمة من مراحل العمر اليت سبر باإلنساف، كتتميز باغبيوية؛ على اعتبار أهنا طاقة متجددة تضفي 
. ربمل اؼبسؤكلية، كما يعد الشباب طاقة قومية دبا لديهم من أفكار كقدرات كإبداعاتعلى اجملتمع طابعان فبيزان، كترتبط ب

ترتبط كثَته من اؼبشكبلت االجتماعية كالنفسية ارتباطان كبَتان بالشباب ألسباب فسيولوجية تتعلق بالتغَتات اعبسمية من جهة،   
.  معظمها إُف إشباع عاجلكؼبا يبتلكونو من رغبات كحاجات نفسية كاجتماعية شديدة ربتاج يف

كيف كقت يتجو فيو العاَف كبو الشراكة اجملتمعية ضمن إطار متكامل من اؼبسؤكلية اجملتمعية بُت القطاعات اؼبختلفة الثبلثة 
 القطاع العاـ، كالقطاع األىلي، كالقطاع اػباص، يأيت تناكؿ موضوع الشباب اعبامعي يف ربملهم للمسؤكلية اجملتمعية بالغ: كىي

مستقببلن، كىذا ...األنبية، على اعتبار أف طلبة اعبامعات اليـو ىم قادة ميدانيوف مؤثركف يف التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالًتبوية 
يتطلب توعيتهم كتبصَتىم دبضامُت اؼبسؤكلية اجملتمعية بكل أبعادىا كؿباكرىا كفبارساهتا، كعلى رأسها مبادئ التسامح كمرتكزات السلم 

ىلي ،بل كيتجاكز ىذا التدخل حدكد البعد النظرم ليشمل إطاران تطبيقيان كاقعيان قاببلن للتحقيق، كتستطيع مؤسساتنا الًتبوية كذركة األ
سنامها اعبامعات تكريس ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية لعامليها كطلبتها، حبكم مدل انتشار تأثَتىا كتعدد كسائطها كأساليب تأثَتاهتا 

. اؼبقصودة

كتعد اؼبسؤكلية اجملتمعية يف جانب كبَت من نشأهتا نتاجا اجتماعيا؛ حيث يكتسبها الفرد كيتعلمها بفعل العوامل كالظركؼ 
دم الًتبوية كاالجتماعية اليت تبلـز الفرد خبلؿ مراحل عمره اؼبتتالية، فمنها ما يساعد على النمو السليم للمسؤكلية اجملتمعية، فيما يؤ

.    ا إُف إعاقة ىذا النمو كتعطيلوغياهبا أك نقصانو

إف اغبديث عن السلم األىلي يف إطار ال يقحم الشباب بصفتهم اإلنتاجية كمساحتهم العريضة يف اجملتمع، يعد قضية 
 منقوصة إف َف تكن مبتورة، فالشباب ىم معوؿ البناء، كىذا يدؿ على أنبية دؾبهم كتأطَتىم يف اؽبم التنموم، كليس اعتبارىم ؾبرد

احتياجات تسعى للحصوؿ على إشباع؛ فالشباب ىم األقدر على ربليل كاقعهم كربديد مشكبلهتم ضمن إحساسهم اؼبرىف بتغليب 
اؼبصلحة العامة على اؼبصلحة اػباصة، كما أنو باستطاعتهم أف يقدموا جملتمعهم كل ما يف كسعهم لتوفَت رفاىيتو، كبأف يكونوا صماـ 

.    اؼبشرؽ كىو ما يبثل السلم األىلي حبق كحقيق أماف كؿبور تغيَت كبو الغد

يف ضوء ما تقدـ، يتناكؿ الباحث تأصيل ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية لدل الشباب اعبامعي، لتحمل مسؤكلياهتم إزاء عمليات 
كالتعليم . ليات البناء كاالزدىاراالستقرار اجملتمعي، دبا وبقق االنسجاـ بُت الشباب كؾبتمعاهتم اليت تتوقع منهم اؼبشاركة الفاعلة يف عم

العاِف أداة مهمة من أدكات التغيَت االجتماعي، إذ يشكل اؼبصدر الرئيس لرفد اجملتمع بالعناصر البشرية اؼبدربة، كالقادرة على صنع 
عتبارات اػباصة السلم األىلي دبختلف أبعاده كجوانبو، كربقيق أىداؼ منشودة قائمة على إحداث التغيَت اؼبنشود، مع مراعاة اال

. بثقافة اجملتمع كإشكاالتو اؼبختلفة

مشكلة البحث 

لعل ما يشهده العاَف العريب اليـو من ظواىر كسلبيات تتنامى بشكل مستمر، كما وبتويو باطن األمر من تداعيات كاكبرافات، 
. ستقرار األمٍت كاالقتصادم للبلداف العربيةبل انزالؽ كبو ؾبهوؿ ؿبفوؼ باؼبخاطر، لدرجة أصبح يهدد النسيج االجتماعي، كعوامل اال

بل أصبح من الواضح البراط الشباب كانسياقهم يف أحداث طائفية أك دينية أك عرقية، فكثرت أنواع القتاؿ كالتحريض، كأصبح 
قدكف إُف اػبربة الكافية التصادـ الفكرم حقيقة بارزة يف اؼبعامبلت اغبياتية، إذ إف الشباب يف ىذه اغبراكات السياسية، غالبان ما يفت
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لتحديد مسارات التدخل، كسبل ربقيقها كفق رؤية ؿبددة، كبالتاِف غالبان ما تتجو عملية التغيَت كبو السلب، ، ألف مسببات ىذه 
.  اغبركات غالبان ما تكوف دبثابة تنفيس انفعاِف ؼبكبوتات متعددة الزمت العقل الشبايب العريب منذ طفولتو

قطاعات اجملتمع اؼبختلفة كمنها اعبامعات بأف يدركوا أف الشباب كجدكا ضمن كاقع َف يشاركوا يف صنعو،  كمن ىنا يقع على
كما أهنم أساس التغيَت كقوة الدفع باذباه التنمية، كيف الوقت نفسو، ال بد ؽبؤالء الشباب كيف طليعتهم اعبامعيوف، أف يعرفوا أف 

ـ، بل يتوجب عليهم أف يسهموا يف تطوير آليات تعامل صبعية ضمن إطار مسؤكؿ قابل مستقبل الببلد كمصَتىا ال يتعلق هبم كحده
للمساءلة، كيوازف بُت البعد الوطٍت كالبعد اجملتمعي، كلعل يف تأطَت اؼبسؤكلية اجملتمعية يف نفوس ىؤالء الشباب ما يبعث على ربقيق 

. السلم األىلي

د من الدكؿ العربية ما يبعث على نشوء ظاىرة سلبية يطلق عليها ثقافة كلعل يف األكضاع السائدة يف فلسطُت كما يف عد
اػبوؼ، كىي تعبَت يدؿ عن تبلشي السلم األىلي لدرجة انعدامو، كيف خضم ىذا الواقع كاف ال بد استعراض كاقع السلمي كإقحاـ 

.  السلم األىلي للمواطنُت القطاعات الرظبية كاألىلية يف بناء شراكة ؾبتمعية للتغلب على معيقات توفَت أركاف

أىمية البحث  

تنبع أنبية اؼبوضوع بشكل رئيس من أنبية الشباب كإسهاماهتم يف بناء ؾبتمعاهتم اليت باتت هتددىا مشكبلت كثَتة ككبَتة 
كاطنة مستعصية، األمر الذم يتطلب البراطهم يف حلها بأسس علمية ذات طابع تشاركي كطوعي، كيعكس حسن االنتماء، كيعزز اَف

الصاغبة دبا ؽبا من حقوؽ كما عليها من كاجبات، بل كتبعث على تعزيز السلم األىلي كرفاىية اجملتمع اليت توظف الفانوف يف 
. تعامبلهتا

كما تنبع أنبية اؼبوضوع من أنبية دكر اعبامعات يف صقل شخصية الشاب اعبامعي كتزكيده باػبربات البلزمة كاستثمار الفرص 
توفره من كفاءات متخصصة يف ؾباؿ اؼبسؤكلية اجملتمعية، سواء من ناحية اؼبناىج، أك األنشطة اؼبصاحبة ؽبا، فاعبامعة َف  اؼبتاحة، كدبا

. تعد مؤسسة أكاديبية سبنح الشهادات فحسب، بل ىي مؤسسة ؾبتمعية تليب احتياجات مواطنيها على كبو متجدد

ظاىرة ثقافة اػبوؼ يف فلسطُت كانعكاساهتا على حقوؽ اإلنساف، إُف جانب كما تتعزز أنبية ىذا اؼبوضوع ، يف استعراض بركز 
تناكؿ معيقات ربقيق السلم األىلي لتبليف حصوؿ انتكاسات كارتدادات تذىب باجملتمع إُف بؤر متزايدة من األزمات على كبو أكثر 

املية ذبمع ما بُت اؼبسؤكلية اجملتمعية كاؼبسؤكلية فبا ىي عليو اآلف، كبذات األمر ال بد من ربديد إطار عاـ للتدخل كفق نظرة تك
الوطنية، دبا يبعث على إشاعة أجواء التسامح يف اجملتمع، كالعدؿ، كالتعامل الديبوقراطي، كاألمن االجتماعي بعقل متفتح كإدارة 

. .   رشيدة

 

أىداف البحث 

: يهدؼ ىذا البحث إُف ربقيق ما يلي 

 .ك الشباب اعبامعي من زاكية  اؼبسؤكلية اجملتمعيةالعمل على ربديد دكر اعبامعات نح .1

 .تناكؿ إشكاليات الشباب العريب يف التغيَت كانعكاسو على السلم األىلي .2
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 :يسعى ىذا البحث لئلجابة عن األسئلة اآلتية:  البحثأسئلة 

 ما دور الجامعات نحو الشباب الجامعي من زاوية المسؤولية المجتمعية؟ : السؤال األول

 : كقد سبت مناقشة ىذا السؤاؿ كالتعليق عليو حبسب اآليت

ف كالشعوب كرفاىيتها، كالًتكيز ىنا ال يقـو على ييعد التعليم العاِف قمة اؼبنظومة التعليمية، كىو مؤشر رئيس على تقدـ البلدا
، نستطيع  (الًتبية كالتعليم)التعليم فقط، بل على الًتبية عمومان؛ إذ تعد الًتبية حجر الزاكية للعملية التعليمية كباربادنبا معان أم 

. النهوض باجملتمع كمؤسساتو، بل مواجهة التحديات اػبطَتة اليت تواجو األمة 

ملية الًتبوية إُف اآللية اليت تضمن توجهان سليمان يقود يف النهاية إُف ربقيق اؼبسؤكلية اجملتمعية، سواء من خبلؿ كربتاج الع
ؿبتواىا الذم يدعو إُف العقل اعبمعي اؼبراد تكريسو كتثبيتو يف نفوس األجياؿ الصاعدة، أك من خبلؿ اإلعداد كتوفَت ملكات تربوية 

. رات تقود العملية الًتبوية كبو ىذا اؼبنحى بأمانة كإخبلصككفاءات مقتدرة، كفرص كمباد

كبغض النظر عن العوامل األخرل اليت تتداخل إلنتاج ؾبتمع اؼبسؤكلية اجملتمعية، فإف العملية التعليمية ربتل القطاع األكسع  
ؼبوسة، كال تقتصر حدكدىا على كالتأثَت األكرب، فهي ليست ؾبرد معلومات يتم حفظها عن ظهر قلب، بل ىي فبارسة ملحوظة ـك

.  جدراف  اعبامعة كأسوارىا، بل ىي فبارسة حياتية تشمل كل تفصيبلت اغبياة كيومياهتا

يف بناء شخصية الطالب ألهنا ربقق التكامل ما بُت اعبوانب اؼبعرفية كالوجدانية كاؼبهاراتية تسهم البيئة التعليمية اؼبناسبة 
اؼبنهج الًتبوم اؼبعاصر كمستلزمات تنفيذه يغرس يف الطالب القيم اإلهبابية كاإلبداع، كيكسبو ذلك أف . كالسلوكية كاالجتماعية

.  اؼبهارات

كيف ىذا اؼبضمار يبكن أف تتضمن اؼبسؤكلية اجملتمعية كتستوعب مفاىيم أخرل، كالتعددية يف اآلراء كالعقائد، كيف     
، كيف القيم كاؼببادئ كاؼبصاٌف، كيف التعددية القائمة على فكرة اؼبواطن اؼبتساكم األحزاب كاؼبذاىب كاغبركات، كيف اؼبواقف كالطموحات

يف اغبقوؽ كالواجبات، كما تؤكد اؼبسؤكلية اجملتمعية على أف الفرد ىو الوحدة اغبقيقية، كالقيمة العليا كاغبدث النهائي ألم بناء 
 .اجتماعي سياسي سليم

ر بشكل مباشر يف استلهاـ طلبة اعبامعات ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعية، كتقدير حقوؽ كيرل الباحث أف شبة أبعادان رئيسة تؤث
عززة اآلخرين كاحًتامها، كتتمثل تلك األبعاد باعبو الديبقراطي السائد يف اغبياة اعبامعية، كما يتبناه األستاذ اعبامعي من اسًتاتيجيات ـ

يف إرساء معاَف اجملتمع اؼبدين بشكل عاـ، كالسلوؾ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان على كبو  لذلك، إضافة إُف ما تقدمو اؼبناىج من بلورة كاىتماـ
اػبصوص، جنبا إُف جنب مع تفاعل ذلك كلو مع قدرات الطالب كاىتماماتو، كما يتميز بو من خصائص كيبارسو من سلوكيات 

 .تعكس انتماءه كذبذره يف الصاٌف العاـ
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هنم طاقات كقدرات كقوة قادرة على إحداث التغيَت يف اجملتمع، فمن الواجب أف كإذا ما نظرنا إُف الشباب اعبامعي على أ
:- تنمي األجواء اعبامعية ىذه القدرات لديهم كتعرفهم حباجاهتم كحقوقهم ككاجباهتم كمشكبلهتم، كلعل ذلك يتحقق من خبلؿ 

 .أنفسهم مساعدهتم على ربليل دكافعهم عند القياـ بأم سلوؾ كاكتشاؼ حاجاهتم كميوؽبم ب .1

 .تناكؿ مشكبلت الشباب كالبطالة، ككقت الفراغ، كالتدخُت، كاؼبخدرات كـباطرىا .2

 .تشخيص كاقع حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية .3

 .إتاحة الفرصة للتفكَت اعبماعي يف حل بعض مشكبلت الشباب كبعض مظاىر اػببلفات كالصراعات يف اجملتمع  .4

رز يف رفد اجملتمع باألساتذة كالعلماء كالباحثُت الذين وبتاجهم اجملتمع، فإف اعبامعة اليت كنظران ؼبا تسهم بو اعبامعة من دكر با
  .تنتهج سلوكان مسؤكالن ؾبتمعيان حقيقيان، زبرج كوادر مسؤكلة ؾبتمعيان جراء إيباهنا بذلك

دا يف الوقت ذاتو على إنسانية اإلنساف إف ربط الًتبية باؼبعرفة فيو إدراؾ غباؿ العوؼبة كربدياهتا كتأثَتاهتا على اؼبعرفة مؤؾ
كضركرة االحتفاظ هبويتو، اليت ينبغي أف تتسلح باألخبلؽ ،كتنمو بالفهم الواعي الذم يدحر اػبطأ، كوباصر الوىم يف جو إنساين آمن 

تكوين شخصية الطالب ؿ ،وبًـت اآلراء كهبمع األفراد يف جو تفاعلي يسهم كل منهم يف تقدًن كاجباتو كاإليفاء حبقوؽ ؾبتمعو من خبل
. كتنمية مهاراتو يف النواحي اؼبعرفية كالوجدانية كافة، يف إطار من القيم الثابتة اؼببنية على قيم العمل كاإلنتاج كاإلتقاف 

إف الطالب اعبامعي الواعي حبقوقو ككاجباتو كمسؤكلياتو، ىو الذم يشعر باالنتماء كالعمل الدؤكب، : كلعل من اعبائز القوؿ
يتطلب منو أف  ثقافة اؼبسؤكلية اجملتمعيةغبرص على اؼباؿ العاـ كاؼبصلحة العامة، كبذلك يبكن القوؿ إف اكتساب الطالب اعبامعي كا

:- يكوف عارفان حبقوؽ اؼبواطنة كالتمتع بنوع من اغبرية كاؼبشاركة يف صنع القرار، كيتطلب ىذا حبقيقة اغباؿ ما يلي

ل التعلم الذايت اؼبستمر قي متابعة اؼبعرفة اؼبتجددة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف، كالنزاىة كالشفافية إعداد الطالب كتنمية قدراتو عل (أ 
 .كؿباربة الفساد

 .تشجيع الطالب على مبدأ اؼببادرة كالتدريب على فبارسة التفكَت العلمي اؼبتكامل ؼبشكبلت جدية تواجو اجملتمع (ب 

 .مضامُت اؼبسؤكلية اجملتمعية، كدكر الشباب يف قيادة التغيَتإثراء اؼبناىج الدراسية باؼبعرفة اؼبتجددة حوؿ  (ج 

باؼبشاركة اجملتمعية كالسياسية كالتحلي بقيم كفبارسات العمل  -جراء ما أسلف الباحث –كال أرل عجبا يف أف يتسم الفرد 
العقبلين كالتعبَت عنو بلغة سليمة، بغية  كاإلنتاج كاإلتقاف كاإلبداع كاؼبركنة كسرعة االستجابة للتنفيذ حبسب التفكَت اؼبنهجي النقدم

ككأننا بذلك . اإلسهاـ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة كتوطُت التكنولوجيا صلب التفكَت اؼبنهجي النقدم العقبلين كالتعبَت عنو بلغة سليمة
شرية منها كاؼبادية على أكمل كجو؛ نؤسس جملتمع قوم قوامو اؼبواطنة الواعية الصاغبة اليت ربسن إدارة اجملتمع كتستثمر موارده الب

تعزز فيتحقق السلم األىلي دبا يتناسب كاألجواء اجملتمعية البارزة؛ حيث أف اعبامعات تستطيع أف تساعد يف اكتساب القيم اليت 
كحياة مليئة  ، كذبعل منهم معوؿ بناء كاستقرارالسلوؾ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان يف نفوس الشباب، كتقحمهم يف مواجهة التحديات اؼبختلفة

. بالنشاط كاغبيوية

؟  ما إشكاليات الشباب العربي في التغيير وانعكاسو على السلم األىلي: السؤال الثاني 
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: ىذا السؤاؿ كالتعليق عليو حبسب اآليت كقد مت مناقشة

نطلق فإف تناكؿ أصبح اغبديث عن الشباب كما يزاؿ من مرتكزات التغيَت، كمكونات النهضة، كحركات التحرر، كمن ىذا اَف
عدـ االلتفات إُف حاجات الشباب كالعمل على تلبيتها قد يؤدم إُف حدكث بؤر موضوع الشباب كالتغيَت مسألة مهمة ، إذ أف 

. أزمات كتوترات كبَتة، بل قد وبوؽبم ذلك إُف طاقة تدمَت كىدـ جملتمعهم كمقوماتو 

فضل للمجتمعات، إال أف طبيعة ىذا اغبراؾ لو مربراتو كأىدافو، كيعد اغبراؾ الشعيب أداة مهمة يف إحداث التغيَت كبو األ
. تتحدد بالقيادة اليت تدير ىذا اغبراؾ على أسس مدنية كحضارية بعيدة عن العشائرية كالقبلية

جية كيقـو على قباح حركات احتجا: كقد ظهر يف اآلكنة األخَتة مبطاف رئيساف يف التغيَت يف اؼبنطقة العربية، النمط األكؿ
فيقـو على قباح حركات احتجاجية ذات طبيعة أفقية : ذات طابع عرقي أك طائفي أك ديٍت يف ربدم الدكلة اؼبركزية، أما النمط الثاين
.   ال مركزية ذبمع بُت فئات ؾبتمعية سياسية ـبتلفة يف إسقاط النخب اغباكمة

كجدكا ضمن كاقع ال يليب احتياجاهتم على كبو  كيقًتف اغبديث عن اغبراؾ الشعيب يف الوطن العريب بالشباب الذين
. فتمثلت األزمات كالتوترات لتعكس ىذه اغباجات اليت غالبان ال ربتمل التعطيل أك التأجيل -مناسب

كقد فاجأ جيل الشباب األنظمة بقدرتو على التضحية، كما أنو أسقط أسطورة التنظيمات السياسية اليت تقود اؼبتظاىرين 
.  بل عكس اؼبعادلة باف ال يستلـز بالضركرة كجود تنظيم ؿبكم كدقيق لينظم الشبابعلى االحتجاج، 

كلعل اؼبتتبع غبراكات احتجاجية يف بلداف متعددة هبد بشكل ما يشبو اإلصباع على كحشية بعضهم كنبجيتو، كما أف 
هبية معينة للتغيَت، سواء أكانت بعيدة الشعارات اليت رفعت يف أثناء ىذه االحتجاجات كانت فضفاضة كعامة دكف ربديد اسًتات

ناىيك عن أف قيادات ىذه التجمعات َف تبلور تصورا كاضحا لطبيعة النظاـ البديل على اؼبستويات . اؼبدل أك متوسطة أك قريبة
ببو كسائل االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، فبا يشَت إُف صعوبة ربقيق تغيَت مناسب من خبلؿ شعارات جوفاء، عدا عن ما تس

اإلعبلـ من فقاعات سياسية كنفخ قيادات كرتونية سرعاف ما يتم التحكم هبا أك احتوائها، فبا يقلل من التصور الواضح ؼبا ستصل إليو 
.     األمور

كحىت نطمئن إُف ما يذىب إليو اغبراؾ الشبايب من نتائج علينا أف نتساءؿ ما الذم صبع بُت ىذا التجمع من كحدة يف 
أـ الشعور باؼبسؤكلية ذباه ؾبتمعاهتم، كما تواجهو من ربديات تستدعي انطبلقة جديدة كبو ! فهل ىو اإلحباط أك اليأس؟... اؼبوقف

. غد مشرؽ أك مستقبل كاعد

إف التصرؼ اؼبسؤكؿ ؾبتمعيان ينطلق من خطة كاضحة ؿبددة اؼبعاَف للتغيَت كتتقاطع فيو اؼبصاٌف، كتستقطب شراكات 
عزز من السلوؾ اإلهبايب كرأظبالو اػبطاب اعبماىَتم الذم يعكس االلتزاـ اؼبطبق بتطوير عجلة التنمية من منظور ؾبتمعية؛ حبيث ت

. متوازف، بُت ـبتلف القطاعات اليت هبب أف تتقاسم األدكار، كفق رؤية ؿبددة تأخذ الصاٌف العاـ اسًتاتيجية بعيدة اؼبدل

ؾ الشبايب من أخطار كمشاكل كبَتة امتدت لتضر باالقتصاد كاالستقرار، جراء كال يستطيع أحد أف ينكر ما تسبب فيو اغبرا
فبارسات غَت مسؤكلة، اقتادهتا نفوس مندفعة أك متهورة إف َف تكن مأجورة تعمل عبهات معينة، كيف أغلب األحياف يصعب الفصل 

. بَتة تتسم بالفلتاف كاالعتداءات كالسرقاتبُت األسباب كالنتائج، كبُت اؼبظاىر كالسلبيات فبا يؤدم إُف حصوؿ ذباكزات ؾ
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كلعل العامل اغباسم يف اختيار الشكل األنسب للنضاؿ أك ربقيق اؼبطالب ىو توازف القول، كمن ىنا على الشباب العريب 
... ات الطبلبيةابتداع أساليب بعيدة عن القوة باؼبفهـو اؼبادم أك العسكرم، بل عليهم تفعيل دكر النقابات كالقول السياسية كاغبرؾ

. ألف ىذه اعبهات معبأة كطنيان كتقيس األمور دبقاييس ـبتلفة بعيدة عن التأجيج اؼبتمركز حوؿ مصلحة الفرد كليس مصلحة الوطن

كتوصف ظاىرة اغبراؾ الشبايب بأهنا ظاىرة اجتماعية، برأس ماؿ اجتماعي يهدؼ إُف اخًتاؽ الواقع كإحداث تغيَت فيو؛ إذ 
   .عرفة كتتوحد فيها القول، لتحقيق أىداؼ مشًتكة جبهود طوعيةتًتاكم فيها اَف

كيبتاز الشباب عن مراحل العمر األخرل دبزايا أساسية توفر لو أىلية خاصة يف مشاريع التغيَت، كمنها الطاقة كاغبيوية 
ين كالعقلي، كالطموح اؼبتجدد كالكبَت، اؼبتجددة كاؼبتفجرة كالتفاعلية مع اؼبتغَتات كاألحداث، كعلو اؽبمة كالقدرة على العطاء البد

كعدـ االستسبلـ كاليأس، كحب اؼبغامرة كمواجهة التحديات كعدـ اػبوؼ، كرفض الذؿ كاالستسبلـ للظلم أك التعايش معو، كالقدرة 
. على التطوير كالتطور، كالتخفيف من أعباء اغبياة

بح أكثر إغباحان، كيتطلب إشباعها سقفان من اؼبطالب إف مبو حاجات الشباب كرغباهتم الفسيولوجية كاالجتماعية، تص
يتجاكز يف أغلب األحياف ما توفره اؼبؤسسات القائمة ليتطور الصراع  من صراع لو مضموف داخلي مليء بالتوترات النفسية، بُت 

تعكس فيو ىذه الظاىرة ضع، كهبذا الو. رغبات الشباب من جهة كاألطر اؼبرجعية اليت ال تتيح ؾباالت أكسع لئلشباع من جهة ثانية
 .التحوالت الطارئة على اجملتمع العريب من حيث شبابيتو كفاعليتو، إال أهنا تعكس يف الوقت نفسو اؼبأزؽ الذم يواجهو ىذا اجملتمع

إف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية الصعبة كانتشار الفقر كاعبهل ؛ شٌكلت ؾبتمعة بيئة مناسبة النتشار السخط 
. ج بُت الفئات الشابة اؼبنبوذة كاؼبهمشة، اليت تعاين من اإلقصاء كقلة االستفادة من العوائد اؼبادية للسياسات التنمويةكاالحتجا

إف اغبديث عن التأثَت على الشباب اؼبهمش، غَت اؼبتعلم أك ذم التعليم احملدكد، يعد أمران ضركريان، فإذا كنا نستطيع التعامل 
اغبوار كاؼبقاربات السلمية اؼبختلفة، اليت غالبا ما تؤيت أكلها، فإف ردكد األفعاؿ كاحتجاجات الشباب  مع الشباب اؼبثقف بأساليب

اؼبهمش، كغَت اؼبتعلم ال يبكن ألم مقاربة أف ربتويو كربد من ىيجانو، فمظاىر العنف لدل الشباب غَت اؼبتعلم ال أحد يستطيع التنبؤ 
.    . حبجم نتائجها الكارثية

غَت . عبة ىذه اإلشكالية ال يبكن أف يكوف إال بربط جاد كحقيقي بُت اعبامعات يف العاَف العريب كالعمليات التنمويةإف معا  
أنو يف ظل األكضاع اؼبًتدية، كيف انتظار أفق جديد تبقى اعبامعات العربية مدار صراعات بُت قول اجملتمع اؼبختلفة، فالسلطة تريدىا 

كاجملتمع يريدىا أداة معرفة كمعرب أساس لبلندماج يف سوؽ العمل، كقول التقدـ تريدىا أداة تنوير كتثوير، أداة ربكم كتكييف كتطويع، 
.  كالطبقة اؼبثقفة تريدىا ؾباالن ؼبمارسة حرية التفكَت كالنقد

ستند إُف كيعد اغبديث عن دكر الشباب يف التغيَت كاإلصبلح مسألة متجددة يف اػبطاب العريب كاإلسبلمي اؼبعاصر كاَف
.  ذبربة الدكلة العربية األكُف كحىت دعوات األنبياء من قبل، كىو الذم حظي باىتماـ كرعاية النيب ؿبمد عليو الصبلة كالسبلـ

البناء كالقيادة كالتخطيط كاإلدارة : كيتمثل دكر الشباب يف مشركع التغيَت العريب اؼبعاصر يف اذباىات ثبلثة؛ األكؿ، كيشمل  
: داخلي للمشركع ليبقى معاصران كقادران على الفعل، كمتجدد األفكار كاالبتكار يف الوسائل كاألساليب، كالثاين يضمنكالتطوير اؿ

التفاعل مع احمليط كالتأثر كالتأثَت بو، فيما يعرؼ باغبداثة كالتجدد اغبضارم، الذم يبنع اعبمود أك التخلف عن ركب التكنولوجيا، 
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اض اؼبشركع من أم كبوة، كتقدًن التضحيات يف سبيل إقباحو، كربمل تبعات اؼبواجهة كقوة الشد استمرار إنو: كالثالث يراعي
 .العكسي، دبا يف ذلك التنافس كردبا الصراع يف اؼبضمار اغبضارم

فعلى الرغم فبا ربققو ىذه اؼبرحلة لدل الشباب من تطور على ـبتلف األصعدة، حبيث يكتسب الشباب خبلؽبا قدرات 
ذبعلهم قادرين على التكيف اإلرادم كاؼبشاركة كإبداء اآلراء كاؼبواقف، إال أهنم يتعرضوف يف الوقت ذاتو ألشكاؿ ـبتلفة من كمهارات 

اؼبعاناة، كاالصطداـ اؼبباشر كغَت اؼبباشر مع اؼبؤسسات االجتماعية كاالقتصادية كالسلطوية، قوامها يف أغلب األحياف القمع كالقهر 
. كالتخويف

. امعات دبثابة اجملاؿ اؼبركزم الوحيد يف ؾبتمعاتنا العربية من حيث إنتاج اؼبعارؼ كتطويرىا بصفة ىادفة كمنتظمةكتعد اًف
كالسبب الرئيس يف ذلك ىو ىشاشة ـبتلف مكونات اجملتمع اؼبدين، كىياكل اإلنتاج فيو؛ ذلك أف ؾبتمعاتنا العربية ليست باجملتمعات 

أداة مركزية يف خلق اؼبعرفة كتطويرىا ، ألف ىذه اؼبؤسسات تكتفي يف غالب األحياف باستهبلؾ اليت تشكل فيها مؤسسات اإلنتاج 
كما أف ىياكلنا الثقافية ال زالت ىشة كؿباصرة كمهددة يف كثَت من جوانبها؛ حيث ما تزاؿ اؼبسألة التعليمية . بعض اؼبعارؼ األساسية

. ة، كبدرجة أقل برجاؿ التعليم كاؼبثقفُتمرتبطة بإرادة السياسيُت كاؼبخططُت ككزراء الًتيب

كرغم ذلك استطاع  الشباب العريب أف يتبٌت مواقف شجاعة، أحرج هبا األنظمة العربية كثَتان ذباه حلفائها، كاؼبوقف من 
يف بعض القضية الفلسطينية، اليت ال يبكن إنكار مدل إسهامها يف إذكاء الوعي القومي لدل الشباب العريب اؼبتعلم، إذ كانت 

. األحياف تعترب قضية كطنية أكُف لديهم

فهي استمرارية . كعلى ضوء ذلك يبكن القوؿ إف ثقافة التغيَت، ليست بغريبة عن األكساط الشبابية اؼبثقفة يف العاَف العريب
مواقف ـبتلفة مبلزمة  لثقافة الرفض للمعايَت كالقيم كالسلطة ككل األكامر كالتوجيهات اليت يصدرىا الكبار، لتتطور بعد ذلك إُف

غَت أف تبلورىا يف شكل سبثبلت داخل الذاكرة اعبماعية لفئات الشباب، هبعلها تتحوؿ إُف اذباىات إيديولوجية ؽبا . للظواىر الشبابية
. ُف حدهخلفيات فكرية كاضحة، تتغذل من الظركؼ التارىبية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت يعرفها كل ؾبتمع ع

كلعل اؼبتتبع لواقع حاؿ الثقافة العربية ،هبد أهنا تضم يف ثناياىا جوانب سلبية، تًتكز يف سحق مبادرات كؿباربة الفرد لصاٌف 
الوالءات األكلية كالعائلية كاعبهوية، كضعف ركح التسامح يف إدارة األمور، كتركز الصبلحيات بيد اؼبسؤكؿ  يف شىت اؼبستويات، 

، لدرجة تصبح فيها مقاكمة التغيَت ىدفان رئيسان ف غَت الديبقراطي يف اؼبكانة االجتماعية، فبا يعلي شأف االعتبارات اؼباديةككذلك التعاك
. للمستفيدين، فبا وببط كيتسبب يف تراجع مستويات التغيَت كتأثَتاتو

ف الشباب قليلو خربة كنضج يف قيادة كما تبقى قضية صراع األجياؿ سيدة اؼبوقف يف الثقافة العربية؛ فَتل كبار السن أ
ؾبتمعاهتم كربمل مسؤكليات اؼبواطنُت فيها، كباؼبقابل ينظر الشباب إليهم على أهنم حرس قدًن يفتقدكف ؼببادرات حديثة توظف 

فحكمة الشيوخ  التكنولوجيا يف إدارة قضايا اجملتمع كربقق ازدىاره على كبو فاعل، كما ال توجد مبادرات ذبسر اؽبوة بُت الفريقُت،
ضاعت ربت كطأة الشباب كعزيبتهم أك اندفاعهم، فيما أحبطت قدرة الشباب على التغيَت بغياب التوجيهات كاإلرشادات الداعمة أك 

. احملفزة

كلعل اؼبتتبع للحراكات الشعبية هبد أف الوسائط السياسية كاإلعبلمية كالثقافية كاألحزاب كمنظمات اجملتمع اؼبدين، كما أف 
كما لعبت كسائط االتصاؿ اعبديدة . لبية النخب اؼبثقفة َف تكن ؽبا قوة االستباؽ بقدر ما التحقت بالركب اؼبتأخر غبراؾ التغيَتغا
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، دكرا مهما يف ىذا اغبراؾ؛ حبيث ربوؿ الفضاء الرقمي إُف أداة ...كاالنًتنت كشبكات التواصل االجتماعي كالفيسبوؾ، كالتويًت 
. غيَتفعالة لبلحتجاج كالت

إف الشباب العريب ما زالوا مستثنيُت من قيادة اؼببادرات االجتماعية كالوطنية، كيف معظم األحياف يشاركوف بصفتهم منفذين 
ال ـبططُت كمستشارين، كىذا يولد فجوة كبَتة بُت الواقع كاؼبأموؿ؛ كالتغيَت كمقاكمة التغيَت، كما أثر االنقساـ الفلسطيٍت يف ضباس 

اهتم كزاد من المباالهتم، ككاف االنقساـ خربةن منفرةن ؽبم كخلق تعميمان شبو صبعي بأف العمل السياسي لو تبعات باىظة الشباب كتطلع
 -الثمن، يف حُت أف عدـ التدخل كاالستقبللية لو فوائد، كبالتاِف أصبحت ظاىرة البلمباالة قناع يتوشحو الشباب كيتهربوف دبوجبو

. كاطنة الصاغبة، كما يًتتب عليها من إسهامات يف التغيَت من استحقاقات اَف -نوعان ما 

كىكذا يتضح، أف مفهـو التغيَت مفهـو شامل، يهتم أك ينصب اىتمامو على األكضاع الراىنة، يف ظل الوجود اغبقيقي، الذم     
د يبيزىا؛ فقد يتضمن التغيَت تقدمان كارتقاء يف إال أف بوصلة التغيَت يف اغبراؾ الشبايب العريب، ليس ؽبا اذباه ؿبد. يتأثر بالبعد الثقايف

بعض األحياف؛ كقد ينطوم على زبٌلف كتراجع يف بعضها اآلخر، ألف مقومات التغيَت يف الثقافة العربية اغبالية َف تنضج غبدكد ربمل 
ت، كسواء أكانوا متعلمُت أـ مثقفُت، أك غَت اؼبسؤكلية اجملتمعية ؽبؤالء الشباب لقيادة التغيَت اؼبنشود، بغض النظر عن اؼبربرات كاؼبسٌوغا

، كما تعكس ىذه اغبالة بنفسها على كاقع حاؿ األحزاب العربية اليت تبلشى دكرىا كمكانتها أماـ الفضاء الرقمي بدال من القياـ ذلك
. بوظائفها، كتعزيز الديبقراطية، كتنشيط اغبياة العامة، كربوؿ دكف ربقيق طموحات اؼبواطن العريب  

إف استناد القيادة التحويلية إُف قيم كأفكار أخبلقية يوضح االرتباط الوثيق بُت القيادة  كالثقافة يف عملية التغيَت، حيث 
يستطيع الشباب اعبامعي اؼبثقف إهباد بيئة راعية تبلئم التغيَت كتدعمو، من خبلؿ تركيزه على أساليب التفاعل مع األحداث اغبرجة، 

قات اجملتمعية، ككذلك استعراض مسَتة قادة عظماء أسهموا يف قيادة التغيَت ضمن رحلة نضاؿ طويلة ، مثل كاالستجابة لبلستحقا
.....   هنرك، كنيلسوف مانديبل، 

كحىت يتحقق السلم األىلي ال بد من تكامل حقيقي ما بُت اؼبسؤكلية اجملتمعية كاؼبسؤكلية الوطنية، ألف انسبلخ أحدنبا عن 
جود فجوات اجتماعية تسهم بإهباد بؤر توتر كأزمات تضر باجملتمع كتقلل من مكانتو بُت الشعوب، كتضاعف من اآلخر يتسبب يف ك

. ربدياتو ال سيما التنموية منها

– فلسطين أنموذجا –ما انعكاس ثقافة الخوف على السلم األىلي : السؤال الثالث

ؽ األمن احمللي ؛ جراء ما تشعر فيو اؼبواطن بالضعف كعدـ الثقة بالنفس ، فبا ال شك فيو أف ثقافة اػبوؼ تلعب دكران سلبيان يف ربقي 
اذ تتسًت ثقافة اػبوؼ كراء حجج كـباكؼ ؽبا ما يربرىا أك غَت ذلك، فبا يغرس يف نفس اؼبواطن السلبية كاؽبركب من االلتزامات 

ة اػبوؼ تقف دافعان كراء اعبريبة كإغباؽ الضرر باآلخرين كيف مواقف أخرل قد قبد أف ثقاؼ... اجملتمعية اؼبطلوبة من اؼبواطن الصاٌف 
فكار كفبتلكاهتم ،كتفريغ انفعاِف ؼبا يعجز عن ربقيقو يف الظركؼ العادية ، نظران للًتدد أك اغبَتة كعدـ القدرة عن التعبَت عن اآلراء كاأل

كفق ما يعرؼ بسياسة تكميم األفواه لو أخطاره . ..إذ إف غياب األمن اك ارتباط األمن بثقافة اػبوؼ ... بصورة صروبة ككاضحة 
فالعقوبة ىنا ال تتناسب مع اغبدث، كال سبيز بُت السلوؾ الذم ال يتفق مع رأم ... اعبسيمة على الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف 

. اآلخرين كبُت صاحب ىذه األفكار 
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 ال بيٌد ؽبا أف تقـو على حرية التعبَت كاالجتماع ، فيما إف ثقافة اػبوؼ ىي نقيصة كربل أماـ ربقيق الديبقراطية اغبقيقية اليت
تقـو ثقافة اػبوؼ غالبان على اؼبعتقدات اؼبغلقة اليت ال تسمح ؼبواطنيها اك حىت قيادييها بالتعبَت عن ؿبتول ىذه اؼبعتقدات كقيمها 

. كمبادئها 

ذىا من حيث توِف أمور الناس كؿباسبتهم، فمثبلن كلعل اؼبتتبع لواقعنا الفلسطيٍت هبد أف ىناؾ أكثر من سلطة سبارس نفو
سلطة االحتبلؿ اليت تقتل كتغتاؿ كتدمر البيوت كتقيم جدار الفصل العنصرم بُت األخ كأخيو كبُت اؼبواطن كأرضو، كما تعتقل كربتجز 

سلطاهتا ، كما أف ىناؾ تقسيمان  كىناؾ السلطة الفلسطينية اليت دمرت مقراهتا كَف يتم بلورة هنائية لقوانينها كفصل.... كتستدعي 
، كما يًتتب على ذلك من تقييد حركتها كنشاطها كإجراءاهتا، باإلضافة إُف ما C.B.Aللسلطة كمدل صبلحيتها كفق ما يعرؼ بػ 

. سبخض عن االنقساـ بُت أكرب فصيلُت فلسطينيُت من تأثَتات مدمرة، انعكست سلبا على النسيج االجتماعي كالسلم األىلي

تأخذ القرار بأيديها من ... مرت اغبياة الفلسطينية بفًتة الفلتاف األمٍت اليت أفرزت سلطات ميدانية تتبع للتنظيمات الفلسطينية  كما
. التشريع إُف التنفيذ ، كمن التحقيق إُف اإلعداـ، ككاف لذلك حتما تأثَتاهتا النفسية كاالقتصادية كالًتبوية الصعبة 

أك اؼببالغة يف تقدًن العوف ك الدعم  (القيادات اؼبيدانية) حد كبَت يف ذبنب تعامل الناس معهم إف ىذه األجواء أسهمت إُف
بغض النظر  )اؼباِف ؽبم لتتجنب شركرىم أك غبل قضاياىم على اعتبار أهنم سلطة بديلة ذات سيطرة على الشارع، كؽبا عنواف كطٍت 

. حيث حل قضايا الناس اليت تعج هبا احملاكم دكمبا حلوؿ يف ظل غياب دكر السلطة أك تدنيو من  (عن فبارستها 

لقد أسهمت ىكذا قضايا يف كضع الناس يف حالة من اغبَتة كاإلرباؾ كاػبوؼ كالشك كالقلق، فقد أشار احدث استطبلع 
... لفلتاف األمٍت ، من اؼبواطنُت ال يشعركف باألماف على أنفسهم كأسرىم بسبب ا (%84.3)للرأم نشرتو جامعة النجاح الوطنية أف 

نية فبا حدا بكثَت من اؼبواطنُت إُف نقل أمواؽبم كاستثمارىا يف مناطق أخرل تقل فيها ظاىرة الفلتاف األمٍت أك إُف خارج اؼبناطق الفلسطي
ـ، حىت غدا األمر قاطبة، كىذا بدكره زاد من أزمة التنمية اليت تشهد بنية ربتية مدمرة، كانعكست حالة الفقر على سلوكياهتم كتصرفاتو

. للتعامل مع الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف أشبو ما يكوف بكماليات العيش الرغيد اؼبفقود يف ؾبتمعنا 

إف خربة اؼبواطنُت اؼبنفرة بالسلطات اليت تتعاقب أك تتقاسم زماـ أمور اؼبواطن الفلسطيٍت ، أسهمت كثَتان يف تطوير كعي 
ؿ اؼبشكبلت اليت تواجو الفرد، كبالتاِف جعل اسًتاتيجيتو اؼبفضلة يف التعامل مع ىذا الواقع ىي خاص لو عبلقة بتدين الثقة بعدالة ح

كيف مواقف أخرل يلجأ إُف االستعطاؼ أك االسًتضاء أك االستسماح  أك االسًتضاء، كىي أمور ... التجاىل أك اإلنباؿ ما أمكن 
. األمن كالتعبَت عن الرأمسبس صلب البعد اإلنساين للفرد كتشوه حقوقو اؼبشركعة ب

كيبلحظ يف األكقات اليت ال يسود فيها القانوف الًتاجع االقتصادم كتسلسل النكبات االقتصادية، فبا يشكل تربة خصبة يف 
بركز أمباط كسلوكيات نفسية كاجتماعية هتدد أركاح اآلخرين كتعٌرضهم للخطر ، كمثاؿ ذلك حاالت السرقة كعدـ االلتزاـ بتسديد 

ير اؼباء كالكهرباء كالضرائب كما شابو ذلك ، كما يشجع ذلك انتشار الشللية كالعصابات كسهولة شراء ذمم األفراد كتفريغهم من فوات
ؿبتواىم األخبلقي كاإلنساين ، فيصبح االعتداء على اآلخرين كحقوقهم قضية مزاج ، كؽبا عبلقة بالقوة كبسط السيطرة كالنفوذ كليس 

غبق كاإلقناع كالقانوف ، فبا أدل إُف حدكث ذباكزات كبَتة من االعتداءات كاألفعاؿ كردكد األفعاؿ اؼببالغ فيها ؽبا عبلقة دبعايَت ا
لقضايا تافهة، فكانت اػبسائر كبَتة كالنتائج سيئة ، كأصبح الثأر كاألخذ بالثأر مربران ؼبختلف اعبرائم يف ظل غياب صوت اغبق جراء 

. ثقافة اػبوؼ كأعراضها ما يتغلغل يف نفس اؼبواطن من 
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إف معظم احملاكالت اليت سبت كتعبَت عن الرفض للواقع اؼبأساكم َف تتجاكز بعض اؼبقاالت الصحفية كالتعليقات اعبانبية، 
ككذلك بعض الندكات احملددة ، كَف يتبلور حينها موقف صباىَتم حاـز ذباه التجاكزات اليت هتدد األركاح كتدمر األخبلؽ كتنمي شعور 

ؼبواطن بالغربة كاالغًتاب رغم إقامتو يف كطنو كبُت أىلو ، كىي أقصى درجات العذاب النفسي كسبثل كارثة إنسانية هتمل اىتمامات ا
.. األفراد يف اإلبداع االجتماعي كربوؽبا كربصرىا يف ذبنب اؼبخاطر اؼبتوقعة من شركر اؼبتهورين 

؟ (تشخيص وتدخل )حقيق السلم األىليما دور المسؤولية المجتمعية في ت: السؤال الرابع

قلما وبتل موضوع جدير باالعتبار كاالىتماـ قدر ما يستحقو مفهـو السلم األىلي يف الواقع الفلسطيٍت، الذم ما يزاؿ يبر 
سات سلبية دبحطات متتالية من األزمات كبؤر التوتر كاألحداث اؼبقلقة كاؼبفزعة، جراء االحتبلؿ اإلسرائيلي كما يتسبب بو من انعكا

. على االقتصاد كاألمن كالنسيج االجتماعي بأكملو

ـ ، قد أثرت تأثَتان 1948كال ىبتلف إثناف أف دكامة العنف كالعنف اؼبضاد اليت عاهنا الفلسطينيوف منذ نكبتهم األكُف سنة 
إُف مستول مناسب ، إذ أف مثل  مباشران على سلوكيات األفراد كتوجههم، حيث َف تكن البيئة مناسبة لنمو سلوكيات مدنية ترتقي

ىكذا أمور تصبح من باب الكماليات ، فحياة االستشهاد كاالعتقاؿ كىدـ البيوت كالتهجَت كتعقيدات ؾبريات اغبياة بدءان من 
 .ترخيص البناء كانتهاءن بشهادة دفن اؼبوتى ، أثرت بشكل مباشر كزرعت يف نفوس اؼبواطنُت اػبوؼ كالرعب 

مودم يتسبب بعنف أفقي، فليس غريبان أف يتفتت اجملتمع أك أف يصبح تربة خصبة لربكز كظهور مشكبلت كما داـ العنف الع
ؾبتمعية مستعصية عن اغبل؛ ألف القانوف كاغبالة ىذه، معطل، كما أف األفراد كفق ىذه األجواء العامة اؼبشحونة بالتوتر كاالنفعاؿ ال 

عبئة اعبهوية كالقبلية سيدة اؼبوقف يف إدارة اػببلفات، اليت غالبان ما يتم التعامل معها يستجيبوف إُف صوت العقل كاؼبنطق، كتبقى الت
. أك التنازؿ ربت ضغط التهديد أك الوعيد (الطبطبة)كفق أنصاؼ اغبلوؿ أك تسكُت األعراض

ؼبثقفة ضركرة ترسيخ كىبلص الباحث فبا سبق إُف القوؿ أنو يف خضم ىذا الواقع اؼبر، أصبح يتنامى لدل ـبتلف األكساط ا
. معاَف السلم األىلي دبا يعزز صمود الناس يف كطنهم، كؼبا وبققو ذلك من مكتسبات حياتيو ربقق ؽبم رفاىية مناسبة

إٌف اغبياة ال تستقر على كبو أمثل إال إذا كاف األمن كالعدؿ كالسبلـ من أىم مكوناهتا ، فاغبقيقة اؼبؤكدة أنو إذا كانت نذر 
ر كاػبراب تندلع شراران من عقوؿ البشر، فإف استحكامات األمن كالعدؿ كالسبلـ، ال بد أف تيبٌت أيضان يف عقوؿ البشر الفوضى كالدما

إف . كىذا ما يؤكد على أنسنة اإلنساف الذم ينبغي أال يكوف رقمان زائدان أك ناقصان . كضمائرىم كسلوكياهتم لتصبح طابعهم اغبضارم
عندىا يصبح من الصعب : اف ؾبانان أك بالصدفة الطائشة كعندما يصبح الظلم ؾبرد كجهة نظر كالواقع كنبان اغبالة اليت يبوت فيها اإلنس

. اغبديث عن ؾبتمع مدين، بل لعل اغبديث عنو يعد ضربان من الطوباكية كاػبياؿ أك السفسطة غَت اجملدية بنتائجها اؼبغلوطة

بٍت أساليب حضارية كمدنية إذا َف تقم السلطة اغباكمة أك اؼبتنفذة يف بناء ليس دبقدكر أم ؾبتمع كاف أف وبقق نقلو نوعية يف ت
اسًتاتيجيات تدعم كتطور كتبٍت ـبتلف التوجهات القائمة على العدالة كاغبرية بالتعبَت كقبوؿ الرأم كالرأم اآلخر كفق توجهات 

. بفكر كعقل مرف يتقبل التغيَت كإدارة رشيدة تضبط األمورديبوقراطية، تعًتؼ بالقدرات كاػبربات كتوظفها لتحقيق التقدـ كاالزدىار 

كمهما كانت اعبهود اؼببذكلة على اؼبستول الرظبي قائمة كمتميزة إال أف العمل اعبماىَتم ضركرة ذبتمع فيها السبب كالنتيجة 
. يف آف كاحد
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اكة لصنع التحوؿ من حالة العنف إف مأسسة العمل السلمي يف إطار العمل االجتماعي كفق نظرة طوعية مبنية على الشر
كالعنف اؼبضاد إُف حالة السلم كالتسامح تعد من األمور البديهية أك اؼبسلَّم الوعي هبا  من حيث عبلقة الفرد مع ؾبتمعو كؿبيطو، بل 

. ييعد ذلك تناميان لئلحساس اؼبرىف باؼبسؤكلية اجملتمعية اليت تتكامل مع اؼبسؤكلية الوطنية على كبو دقيق

د أسهمت اؼبشاركة اجملتمعية خبلؿ عقود مضت يف بناء قواعد عريضة كصلبة من األمن االجتماعي، حيث تقاسم الناس لق
. لقمة العيش كضمدكا جراحاهتم كتبادلوا مشاعرىم يف سبيل احملافظة على كجودىم كىويتهم

اؼبتصلة بالفنت الطائفية كالعرقية كالدينية،  كاآلف، كبعد أف اختلفت قواعد اللعبة كقبل أف تتداخل عوامل تعقيد جديدة كتلك
. هبدر بنا كبن اؼبثقفُت أف نعزز ثقافة السلم األىلي قبل أف ينزلق الناس إُف ما ىو أبعد من ذلك بكثَت كتصبح اغبالة عصية على اغبل

االحتقاف ذات الطابع لقد أكد ديننا اغبنيف كتراثنا التليد على نبذ العنف كنبا جانباف مهماف مؤثراف يف زبفيف حدة 
. السياسي أصبلن، فاؼبطلوب عاجبلن ىو إعادة توظيف الوسطية كبثها يف عقوؿ اؼبواطنُت كتعزيز تقبل األفراد لبعضهم البعض

كما يبكن للنخبة اؼبتعلمة أف تلعب دكران بارزان يف ريادة التغيَت كبو ؾبتمع مدين آمن وبفظ حقوؽ اؼبواطنُت كجزء من فبارساهتم 
سبعية اؼبسؤكلة، فقد أسهمت االىتمامات اإلنسانية بتقنُت اغبقوؽ البشرية يف مواثيق قومية كدكلية، كىذا ما يقتضي إعادة اؼبج

. استلهامها للمواطنُت على كبو كاعو كجدير باؼبسؤكلية

بل ينطلق من ؿباربة كالسلم األىلي يسهم بالرفض القاطع لكل أشكاؿ التناحر أك التحريض، أك إعادة إنتاج أم حرب أىلية، 
كما يدعم السلم األىلي إطار العبلقة اؼبشًتكة للمواطنُت على اختبلؼ . الفلتاف كالعنف على اعتبار أهنما فبارسات عفا عليهما الزمن

. ىوياهتم كانتماءاهتم على أساس من العدؿ كاؼبساكاة اليت ربفظ اغبق للجميع، ال سيما األقليات العرقية أك الدينية منها

قد حاف الوقت اآلف كأكثر من أم كقت مضى إُف ضركرة توظيف اؼبصداقية كالشفافية يف التعامل على الصعيد الرظبي ؿ
ذاف كاؼبؤسسايت، باعتبارنبا مرتكزين أساسيُت يف بناء ؾبتمع مدين ناشط كبو التنمية كتعظيم أثره يف اجملتمع، جراء الثقة اليت يغرسانبا ق

. نُتالبعداف يف تصرفات اؼبواط

إف اغبديث عن ؾبتمع مزدىر كآمن ال يبكن أف يتم إال إذا تكاتفت اعبهود كتعاظمت يف صياغة كاقع جديد بعيد عن اإلكراه 
كالقهر كالعنف أك االحتواء، بل علينا أف نسهم صبيعان يف بناء ثقافة سياسية ؾبتمعية قوامها السلم األىلي، كدبا يتطلب ذلك من طٌي 

ة على التسلط أك التصلب كاإلقصاء أك النبذ أك التطرؼ أك التخوين كفق نظره تكاملية تشاركية تعاكنية، تعترب صفحة اؼباضي القائم
. السلم االجتماعي طوؽ النجاة جملتمع يزخر بالتحديات

ص إف كجود كسيط كطٍت يعمل على تشخيص اغبالة بنقاط ضعفها كقوهتا، كيأخذ بعُت االعتبار ما يهدد السلم كيوظف الفر
أصبح ىذا الوسيط يف أمس اغباجة ألف يتشكل كوبدد اختصاصاتو كتداخبلتو كيعمل على إعادة ... اؼبتاحة بل يبتكرىا كيطورىا، 

بث مزيد من اؼببادرات اجملتمعية كاإلصبلحية اليت تعزز العبلقة اإلهبابية بُت اؼبواطنُت، كتستقطب اىتماماهتم كتشحذ نبهم كبو 
.  حياة آمنة كريبة ؼبستقبلنا كمستقبل أبنائنااؼبصلحة العامة، كتوفَت

إف اؼبسؤكلية اجملتمعية للمواطنُت تتطلب فبارسة جادة نابعة عن فكر يقدس األكلويات كوبًـت اآلراء كيقدر االحتياجات، 
كاجهو من كيستوعب التناقضات ضمن إطار من الواجب الطوعي، الذم يقحم اعبميع يف بوتقة اؼبصلحة العامة للمجتمع، كما م
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ربديات كما يبكن ؽبذا اإلحساس اؼبسؤكؿ أف يكرس اؼبمارسة الفعلية الستحقاقات األمن االجتماعي، بعيدان عن النظرة التعصبية 
. الفردية بقدر ما ىي نظرة ؾبتمعية تأخذ من السلم األىلي منطلقان مشًتكان هبمع بُت تطلعات كآماؿ كاىتمامات اؼبواطنُت

تيجة حتمية لسلسة من االختبلفات كالتناقضات للمواقف السياسية اليت أثرت بشكل مباشر على النسيج لقد كاف االنقساـ  ف
االجتماعي، كتدخلت فيو قول خارجية حبيث أفسدت اؼبصاٌف قيمان كمبادئ راسخة حافظ عليها شعبنا عرب التاريخ الطويل من 

. النضاؿ

سار كالًتاجع، هبدر انتهاز ىذه الفرصة لتعزيز اإلهبابيات كالتغلب على كاآلف بعد أف بدأ العٌد التنازِف لبلنقساـ باالنح
السلبيات كتضميد جراح اؼباضي دبعاعبات ميدانية كاسًتاتيجية كذبذب االىتماـ العاـ حوؿ اؼبصلحة الوطنية، كما ال بد من كضع 

. بركتوكوالت جدية لتقف حاجزان أماـ أية ؿباكالت للعودة للوراء

فاؤلية حوؿ مستقبل كاعد يتشارؾ فيو اؼبواطنوف بفكرىم اعبمعي الذم يتسابقوف يف طواعيتهم لتحقيقو قضية إف النظرة الت
مهمة، كونو يبثل نقطة انطبلؽ جادة كبو ربقيق السلم األىلي كاألمن اجملتمعي بدافعية كاىتماـ كبَتين، كجزء من مبلمح القيادة 

. تغيَت كذبعل منهم أطرافان فاعلة فيوالتحويلية اليت ترسم بعقوؿ اعبميع أنبية اؿ

كىنا يتأتى على األجهزة األمنية تعزيز شراكات مدنية ليلتحم اعبميع يف اؽبم اجملتمعي، باعتباره ضركرة كطنية تقتضي التكامل 
نويرم كاؼبنفتح ؿبل كالتعاكف األىليُت لتحقيق األمن كاالستقرار كمناىضة ثقافة العنف دبختلف أشكاؽبا كألواهنا، كإحبلؿ الفكر الت

 . الضغائن كاألخطاء كالتجاكزات كلتصبح العدالة اجملتمعية شعارا قاببل للتحقيق يف ؾبتمع آمن كمزدىر

 

 

قائمة المراجع 

: االلكًتكين اؼبوقع على منشورة ،األىلي السلم كأكلوية السياسي العنف (13  ) زىَت اػبويلدم، -

 http://civicegypt.org/?p=43001، (14  /5/  )بتاريخ أخذت. 

 بتاريخ غزة -فلسطُت -العاؼبي الًتبوم اؼبؤسبر فعاليات مشاركة  األىلي، السلم تعزيز يف اؼبرأة دكر ( 1  )  تغريد ، اغبجلي عبده -

 .(14  /5/  )بتاريخ أخذت ،http://tfpb.org/old/?page=view&id=352 :االلكًتكين اؼبوقع على منشور ، 1  / 31/1:

 (بانوراما) البديلة اؼبعلومات لتصميم الفلسطيٍت اؼبركز الديبوقراطية، مقدمة يف العربية السياسية كالثقافة الديبوقراطية (3  1) علي اعبرباكم،  -
. 

 مقدـ حبث ، كالعراقي العريب اعبامعي الطالب لدل اإلنساف حقوؽ مضامُت تنمية (6   ) ؾبيد أحبلـ دم،كالزيب حسن صباح ، الزبيدم  -

 .ـ6   / / 1- 1 مؤتة جامعة اإلنساف كحقوؽ كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف

 كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف مقدـ حبث اإلنساف، حقوؽ كتطورات ( السيادة) الداخلي السلطاف (6   ) اضبد ،إبراىيم السامرائي  -

 .ـ6   / / 1- 1 مؤتة جامعة اإلنساف كحقوؽ

. اؼبغربية اؼبملكة األكؿ، ؿبمد جامعة للتغيَت، جديدة ثقافة كبزكغ الوسائط أزمة: العريب اغبراؾ (13  ) ؿبمد سعدم،  -
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 اإلنساف كحقوؽ كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف مقدـ حبث ، التعليم يف اإلنساف كحقوؽ الديبقراطية (6   ) الرؤكؼ عبد طارؽ عامر، -

 .ـ6   / / 1- 1 مؤتة جامعة

  :االلكًتكين اؼبوقع على منشورة ، 6 31:  العدد    اؼبتمدف، اغبوار ؾبلة األىلي، السلم تعزيز يف الًتبية دكر ( 1   ) صبلح العاطي، عبد-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=234239، 14  /1/6: بتاريخ أخذت .

.  اإلنساف حقوؽ لدراسات اهلل راـ مركز عن صادر ، الفلسطيٍت األساسي القانوف يف اإلنساف حقوؽ (3   ) غازم ياسر عبلكنة، -

 حبث كرقة  –كتدخل تشخيص  –الفلسطيٍت كالواقع العاؼبي البعد بُت االختبلؼ يف كاغبق الثقايف التسامح (5   ) ذياب ،يوسف عواد -

 .ـ5   / 4/1 -   بَتكت  –القدس الركح جامعة ،(االختبلؼ يف كاغبق اهلل )مؤسبر  يف قدمت

 مؤتة جامعة اإلنساف كحقوؽ كالديبقراطية األمن مؤسبر إُف مقدـ حبث ، الفلسطيٍت اجملتمع يف اػبوؼ ثقافة (6   ) ذياب يوسف عواد، -

 .ـ6   / / 1- 1

 .اؼبفتوحة القدس جامعة عن صدر للجامعات، اجملتمعية اؼبسؤكلية دليل ( 1  ) ذياب يوسف عواد، -

 للمؤسبر مقدمة علمية كرقة التغيَت، قيادة يف كتأطَتىم اجملتمعية اؼبسؤكلية ثقافة من اعبامعي الطالب سبكُت (14  ) ذياب يوسف عواد، -

 .ـ14  /5/1 -   من مؤتة، جامعة (الوطٍت كاألمن ةكاؽبوم اؼبواطنة) الدكِف

. www.zelmouziz.com: االلكًتكين اؼبوقع على منشورة الشعبية، كالشرعية االنتخابية الشرعية بُت العريب اغبراؾ (13  )الفضيل العَتج، -

. 14  /5/ 1 بتاريخ أخذت

 الفلسطيٍت اؼبركز ، اإلنساف كحقوؽ الديبقراطية مفهـو يف الشباب سبكُت يف ديبقراطي فلسطيٍت تربوم لنظاـ ارؤم (   1) فوليت فاشو، -

 . كالطفل للمرأة الثقايف اؼبنهل كمركز الصغَتة اؼبشاريع لتطوير

 اؼبوقع على منشورة الفلسطينية، كاؼبعلومات األنباء ككالة (13   )الوطٍت النضاؿ حركة يف فعاالن  ليس الشبايب اغبراؾ طبلبية، مناظرة -

 .14  /15/5:  بتاريخ أخذت. www.wafa.ps:  االلكًتكين
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